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Rusija Rengiasi In Kara
Isz Amerikos Veteranas Sugryszta . DAR VIS VALO

PORELE UŽMUSZTA
_______ i-

Devyni Sužeisti Pama- 
resc; 2 Automobiliai 
Susimusze; Penkių 

Metu Mergaite 
Labai Sužeista

ATLANTIC CITY, N. J. — 
Vyras ir žmona buvo užmuszti 
ir devyni žmones buvo sužeisti 
priesz pietus ana diena, netoli 
nuo Atlantic City, kai du auto
mobiliai susimusze.

Policijantai sako kad sze-Į 
szios deszimts septynių 
amžiaus Fred Hackey, 
automobiliaus draiverys 
žmona penkios deszimts 
meto amžiaus Frieda, buvo ant 
sykio užmuszti. Kiti buvo su
žeisti.

Penkių metu mergaite, Ąnn 
Loveland, isz Linwood, kuri 
važiavo su ta porele buvo labai 
sužeista; jai galva buvo pras
kelta. Trys kiti vaikucziai, ku
rie sykiu važiavo buvo mažiau 
sužeisti.

metu 
vieno 
ir jo 

vieno

41 JURININKU ISZ- 
GELBETI MARESE

Ispanu Prekybinis
Laivas Nuskendo

NEW YORK, N. Y. — 
Keturios deszimts jurininku ir 
vienas kuris buvo ant to laivo 
pasislepes, buvo iszgelbeti nuo 
skestanczio Castillo Guadeles 
laivo, apie septyni szimtai dvi- 
deszimts myliu nuo New York 
uosto.

Amerikos kranto sargai ir 
kiti jurininkai nusiskubino in 
ta vieta ir visus nuo to laivo 
iszgelbejo. Visi bus atveszti in 
Philadelphijos uosta.

Laivas plauke isz Cadiz, Is
panijos in Bostoną.

Visi jurininkai jau buvo pa
sileidę in mažas valteles ir bu
vo apleido savo ta beskęstanti 
laiva.

DESZIMTS
KAREIVIU ŽUVO 

NELAIMĖJE

Sarženta Theodora Durin- 
ski, dvideszimts szesziu me
tu amžiaus, viena isz pustre- 
czio szimto merginu ir mote
rų, ežia, Pine Camp, N. Y., 
mokinasi kaip szauti isz re
volverio.

Ji buvo stojus in vaiska 
1945 metuose ir buvo paleis
ta už vienu metu. Paskui, 
per klaida, ji buvo vėl pa- 
szaukta in vaiska sū vyrais

in Randolph, Texas. Kai ar
mija pamate savo klaida 
kad ji yra mergina, o ne vy
ras, jai buvo pasakyta kad ji 
gali sau eiti sveika namo. 
Bet visi kareiviai šukele to
ki triukszma ir lerma, kad 
jai buvo pavėlinta tenai pa
silikti. Ji dabar tenai yra 
viena mergina tarp penkių 
szimtu vyru kareiviu.

KAZIMIERIECZIU
SEIMAS

GEN. RIDGWAY 
NENUSILEIDŽIA

Kremlino Prieszus
Valo

RUMUNIJA. — Žinios isz 
Rusios ir isz kitu Kremlino val
domu krasztu anapus tos “Ge
ležines Sienos’’ pranesza kad 
vis daugiau ir daugiau augsztu 
Komunistu ir Sovietu yra da
bar intariami už neisztikimybe. 
Beveik visuose tuose krasztuo- 
se eina valymas tokiu neiszti- 
kimuju.

Keturi Rumnnijos virszinin
kai, kuriu tarpe randasi ir 
augsztas Lakunu Sztabo Gene
rolas, buvo nuteisti mirties 
bausme už sznipinejima del 
Amerikos.

Devyni buvusieji Lenku Ar
mijos augszti karininkai buvo 
pasmerkti už suokalbi nuvers
ti raudonąja valdžia.

Szimtas tukstaneziu Vengru 
yra suvaryti in koncentracijos 
lagerius, kaipo savo kraszto 
prieszai ir iszdavikai.

Sovietiszkas laikrasztis Bul
garijoje raszo kad ūkininkai, 
farmeriai tyczia naikina savo 
javus, kad nereikėtų juos vesz- 
ti valdžiai.

Taikos Sutartis 
Tarp U.S.A. Ang
lijos Ir Japonijos

Bus San F r aneiseo
-----------------------------------------------------------------------------------——-----------—....................  p

Baisiai Daug Žmonių Pasimirė 
Nuo Aptrucintos Duonos Pran
cūzijoje; Keturi Rumunijos 
Virszininkai Nuteisti Mirties 

I Bausme Už Sznipinejima 
Del Amerikos

Kazimieriecziu Draugi
jos Susirinkimas

Sako Komunistai 
Tyczia Trukdo

TOKYO, JAPONIJA. — 
Generolas Matthew B. Ridg
way visai neprieme ir nepripa
žino Komunistu pareikalavima 
kad butu vėl tardoma kas ten 
atsitiko Kaesong mieste, kur 
Komunistai sako kad Ameri-i

DUONA
UŽTRUCINTA

I __________ _

Žmones Isz Proto
Iszeina

KOMUNISTAI WASHINGTON, D. C. — Czekoslo- 
MELUOJA vakas bankierius, kuris susinesza su pože- 

Sako Generolas Ridg-imine> slaPta Czekoslovakijos agentūra sa- 
patikrintos žinios, kad 
smarkumu rengiasi in 
S. Krajcovic, Tautino 
Slovakija pirmininkas, 

bankos direktorius, sa-

way; Jie Jieszko 
Priežascziu

KORĖJA. — Deszimts Ame- 
rikiecziu kareiviu žuvo ir dvi- 

<•» z

deszimts buvo sužeista, kai tro- 
kas ant kuriuo jie važiavo nu
važiavo nuo kelio ir apsivertė. 
Nelaime atsitiko tarp Seoul ir 
kares lauka. Armija neiszdave 
žuvusiu vardus, kol ju gimi
nėms bus praneszta.

Trokas smarkiai važiavo, o 
kelias tenai ne kokis.

NEWTOWN, PA.— Szven- 
to Kazimiero Akademijos rė
mėju Draugijos Seimas invy- 
ko in Villa Joseph Marie, New
town, Pa., Rugpiuczio (Aug.) 
26-ta diena.

In seimą suvažiavo daugiau
kaip keturi szimtai moterų ir kos eroplanas paleido sprogs-1 
merginu isz visu apylinkes tanezia bomba. Bet jis sako 
miestu ir miesteliu. Net trys kad jis su savo atstovais yra 
pilni autobusai moterų atva- pasirengęs vėl atidaryti kelia 
žiavo isz Shenandoah miesto, in pasikalbėjimus del paliaubų 
Po viena autobusi moterų pri-j su Komunistais, jeigu jie taip 
buvo isz: Minersville, New 
Philadelphia ir isz visu trijų 
Philadelphijos parapijų.

Kalbėtoju tarpe buvo Pralo
tas R. Tulaba; Kunigas Juozas 
A. Karalius, Szvento Jurgio 
parapijos, Shenandoah, Pa., 
Klebonas, Kun. Daktaras Vi
tas Martuseviczius; Kun. Ig
nas Valancziunas; Kun. Pranas 
Vasiliauskas, Kazimieriecziu
Seselių kapelionas ir Kun. Juo- APLEIDŽIA RUSIJA 
zas Czepukaitis. 

Isz svietiszkiu tarpo kalbėjo MASKVA, RUSIJA. — Am- 
Ponia Nausiediene, Szv. Kaži- basadorius Alan G. Kirk pa- 
miero Akademijos Rėmėju pir
mininke isz Chicagos ir Profe
sorius Jurkszis isz Temple Uni
versiteto, Philadelphia, Pa., ir 
Ponia Marian _ Slo Vick, She
nandoah, Pa.

Seimas labai gražiai pavyko. 
Diena buvo tokia graži, kad vi
sos apeigos ir pats seimas buvo 
vedamas lauke.

Shenandorio kuopos mote
rys, kaip pirmiau buvo raszo- 
ma, paaukojo Seselems Kazi-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

norėtu.
Generolas Ridgway labai 

mandagiai ir gražiai atsake 
Generolams Kim II Sung ir 
Peng Tehuai. Isz to spėjama 
kad jis yra pasirengęs da syki 
derintis. Pradžioje sanvaites 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

AMBASADORIUS

skelbe, kad jis gryszta in Ame
rika isz Maskvos ir apleidžia 
savo vieta kaipo Amerikos 
Ambasadorius Rusijai.

Eina gandai kad jis bus pa
skirtas in Japonija ar Vokieti
ja del panaszaus darbo.

Laikrasztininkai spėja kad 
juodukas, nigeris, Ralph J. 
Bunche, kuris yra taip garsin
gai atsižymejes Tautu Sanjun- 
goje, bus paskirtas in jo vieta 
kaipo musu Ambasadorius 
'Maskvoje.

Pont-Saint-Esprit, Prancūzi
ja. — Prancūzijos valdžia da
bar tyrinėja visus duonkepius, 
norėdama sužinoti isz kur žmo- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

YUGOSL A VI JO JE 
SUKILIMAS

BELGRADE, YUGOSLAVI- 
JA. — Yugoslavijos ūkininkai, 
farmeriai nesutiko parduoti 
savo javus valdžiai už mažiau 
negu jiems kasztuoja tuos ja
vus užauginti.

Farmeriai vieszai susikirto 
su Komunistu Partijos vadais, 
kurie norėjo po prievarta tuos 
javus isz ūkininku atimti.

Yugoslavijos vadas, Tito yra 
dabar labai susirupines.

Maži ūkininkai yra savo že
mes savininkai. Jie turi savo 
nuosavybėje septynios de
szimts treczia nuoszimti visos 
žemes.

Tito juos per daug nespau
džia, tikėdamas kad jie savo 
noru sutiks su valdžios parei
kalavimais.

Bet Yugoslavijos valdžios 
virszininkai jau ima tuos ūki
ninkus labiau spausti, ir isz to 
gali būti sukilimas tame krasz- 
te, nes Yugoslavas yra karszto 
kraujo žmogus.

KAESONG, KORĖJA. — 
Amerikos Armijos vyriausias 
Generolas Ridgway pasmerkia 
visus Korėjos ir Kinijos Komu
nistus, sakydamas staeziai kad 
jie yra melagiai. Jis sako kad 
dabar pareis nuo tu Komunis
tu, jeigu bus atnaujinos sutar
ties del Paliaubiu Konferenci
jos.

Komunistai ana sanvaite bu
vo intare Amerikieczius, kad 
buk Amerikos eroplanas buvo 
paleidęs sprogstanezia bomba 
ant Kaesong miesto, kur tos su
tartys del Paliaubų yra veda
mos. Kai Komunistu Generolas 
taip Generolui Ridgway pra- 
nesze, Generolas Ridgway ji 
staeziai pavadino melagiu, pri-. 
parodydamas kad nei vienas 
isz musu eroplanu nebuvo nei 
arti to miesto ta diena.

Komunistams Kiniecziams ir 
Koriecziams dabar labai svar 
bu savo garbe kaip nors iszre- 
tavoti. Jiems dabar sarmata tl 
prisipažinti kad Amerikiecziai 
jau du sykiu buvo nutraukė 
pasitarimus, ir Komunistai bu
vo priversti nusileisti. Jie da
bar ketino priversti Amerikie
czius nusileisti, bet jiems nepa- 
siseke.

Kai pasitarimai buvo vėl nu
traukti, tai tuo paežiu sykiu 
Amerikos lakūnai sū savo di- . , ,
deliais bombnesziais nuskrido kos sutarties, sakydami, kad ežia yra bal- 
prie pat Sibiro rubežiaus ir ten 
bombardavo Sziaures Korėjos 
Rashin Onajin miestą.

ko, kad jam ateina 
Ruskiai dabar visu 
kara. Daktaras V; 
Komiteto iszlaisvinti 
ir buvęs Slovakijos
ko kad Sovietai dabar panaikina ūkius Cze-

V

koslovakijoje ir ju 
kairszkus fabrikus.

Jis sako kad du 
statyti Orava mieste,
ke dirba po szeszis tukstanezius žmonių.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

vietoje stato baisius
J '
fabrikai jau' yra pa-

Kiekviename fabrj-

WASHINGTON, D. C. — Amerikos 
valdžia sako, kad viskas jau prirengta ir 
paruoszta del pasiraszymo Taikos Sutarties 
tarp Amerikos, Anglijos ir Japonijos San 
Francisco mieste.

Amerikos valdžia davė Sovietams žino- 
kad ta Taikos Sutartis nebus permainy- 
bet bus ant jos 

dabar stovi.
Rusija nesutiko

sutarties. Sovietai 
binti kitus Azijos 
ir jiems pataria nesutikti ant tos Tai-

ta, 
ji

pasiraszyta, taip, kaip

derintis kaslink szitos 
dabar stengiasi prikal- 

krasztus prie saves

tųjų žmonių sutartis, kuri nieko bendra 
! neturi su Azijos žmonėmis.

.. j
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Rugsėjis — September

Gal Korėjoje ir sutiks ant 
paliaubų, bet taika dar toli, la
bai toli.

Kas Girdėt
t . ‘ ‘f

O sugryže in savo vieszbnti, 
lioteli ta vakara, mes skaitėme 
kur beveik toje paežioje vieto
je, du vagiai viena sztora ap
vogė. vienas žibikas viena 
žmogų ant ulyczios primusze ir 
kitas vagis automobiliu pasi
vogė. Ir mes nieko neskaitome 
apie kur policijantai tuo laiku 
buvo.

Musu ponai Vaszingtone 
mums vis prižada, kad jie viso
mis galiomis taupius musu pi
nigus. Bet tai tik tuszczias ple
palas ir gryna melagyste. Sztai 
tik vienas pavyzdys tokio tau
piu imo :

Brigados Generolas, Kiel, 
Caribbean juriu Lakunu Szta- 
bo Komandorius, ana sanvaite 
buvo pasiuntęs savo kariszka 
eropiana isz Ecuador kraszto 
net in Panama, parveszti jam 
viena siutą, kad jis galėtu, eiti 
in iszkilmingus pietus. Ta ke
lione kasztavo $4,500. Ir mes su 
savo taksomis užmokėjome. 
Tai kur, ’brace, taupumas! Gal 
tas Brigados Generolas mums 
pasiaiszkins kad tas naujas 
siutas buvo reikalingas del mu
su kraszto apsaugos.

Rugsėjo menesis paszvens- 
tas Marijos, Kankiniu Kara
lienes. Ūkininku Priežo
džiai: Kokia Egidijaus die
na, toks ir ruduo. Rugsėjo 
perkūnija ženklina Kalė
doms daug sniego. Koksai 
oras per szi menesi bus tok
sai pats ir ateinaneziame

bus. Koks oras per szilines 
toks bus ir per keturios san- 
vaites. Jeigu per Mykolą ne
lyja, tai galima tiketiesi 
sauso pavasario.

Menulio Atmainos: Jaunu
tis 1 ir 30; Prieszpilnis 8; 
Pilnatis 15; Delczia 22.

7,445 drabužiu ir avalynes, 13,- lis piGu valstijų pravedė insta-

Tuo 
neseniai Mnnchene 

sp e c i a 1 i sz k us sus i r i n - 
kuriuose dalyvavo ir

tymus draudžiant Klano ir ki
tu panasziu organizacijų na
rius neszioti kaukes. Deszimts 
valstijų turi instatymus, kurie 
draudžia, darbu skirtumą del 
rases. Matome negrus polici
ninkus beveik kiekviename 
mieste, net ir pietuose. Vis dau
giau vietų neatskiria, juoduo
sius nuo baltųjų.

Savo laiszkuose galime pa
minėti kad ežia Amerikoje vis 
stengiama ingyvondinti tuos 
garsius žodžius, “visi vyrai 
sutverti lygus.’’ Patartina, ra
szyti “netikėkite in visokius 
perdėtus ir stebėtinus apraszy- 
mus jusu laikraszcziuose.’’ 
Kad nors ir Amerikoje yra ra
sines neapykantos, kaip ir vi-

No.lll—Sziupinis (3 dalis) pin, 35c.

Biznis visiems biznieriams 
eina gerai ir eis.

Vienas žmogelis*, Newark 
mieste, New Jersey teisėjo pa- 
prasze divorso, kai jo žmona 
paszauke graiboriu kad jo la
voną iszvesztu. Jis sako kad 
jis dabar tikrai mislina kad jo 
žmonos meile atszalo.

Kiek dąbar galima pramaty- 
. ti, tai gazolino ir aliejaus vi

siems užteksi, jeigu tikras ka
ras neiszkils.

D i del i bombnes'ziai da bar 
jau isz mados iszejo. Lakunu 
Sztabas sako kad daug geriau 
turėti daug mažu bombnesziu, 
kurie butu greitesni. Mes isz 
Komunistu Korėjoje jau pasi
mokinome. •

DAUGIAU ORGANI
ZACIJŲ INSTOJA

Anglijos darbininku partija) 
yra susiskaldžius, ant klausi-1 
mo kiek klausyti ir kiek prisi
dėti prie Amerikos patarimu. 
Dauguma Anglu neapkenezia 
Amerikos, nežiūrint to kad jie 
tiek daug pagelbos yra gave ir 
da gauna isz musu.

Anglai pyksta kad mus nori
me apginkluoti Vokieczius, ir 
jie visai nesutinka pripažinti 
Ispanija.

Valdžia pranesza, kad mėsa 
vela pabrangs.

Lakiniu Szta'bas 'bus dides
nis; Kongresas sutiks paskirti 
daug daugiau milijonu doleriu 
del nauju eroiplanu.

Algos daiibininka%s, kurie 
priguli prie uniju, padidės, pa
kils. Pypkes Durnai

In BALE New Yorko 
Rinkliava

Generolas Dwight Eisenho- 
werisi, augszcziausias koman- 
dorius Europos armijų sako 
kad karininkui ne vieta mai- 
szyt-is in politika. Jeigu jis tik 
savo žodi taftų tai ar Respubli
konu ar Demokratu partija ji 
imtu už kandidatu del Prezi
dento. Bet jis tyli ir nieko ne
sako. , .

/Politikieriai
(Tasa)

Tuojaus bus daug sunkiau 
pirktis naujas automobilius.

Amerikos Sekretorius Dean 
Achesonas, labai gerai pats* su
prasdamas, kad jis yra nepa
geidaujamas toje vietoje, da
bar žiuri in Augszcziausiojo 
Teismo ofisus, ir mistiną kad 
jis tenai bus paskirtas, jeigu 
Senatoriai per daug, nesiprie- 
szins.

Kiek girdėti žmones szneka... 
(Sznekos ten kaip vynas teka), 
Kad tas viskas ves in kara: 
Samas szposu nebedaro.
Žada “strielba” pasiėmęs 
Nuvalyt pasaulio demes. 
Tai Europoje tooks upas, 
Lyg juoda kate pritūpus: 
Kartais slenka, kartais guli, 
Kartais kniaukia priesz 

menuli.
Europiecziai, gi, kaip peles, 
Ar jie gula, ar jie kelias....
Vis galvoja, kaip užszokti 
Ir ta kate kur nudoti.

BROOKLYN, N. Y. — Susi
domėjimas didžiojo New Yor
ko Lietuviu Tremtiniu Pagel
bos vajum laipsniszkai didėja; 
sziomis dienomis in vajaus tal
kininkus instojo szios New Yor 
ko Lietuviu organizacijos :New 
Yorko Liet u v i u Tremtiniu 
Draugija, draugija “Szviesa,“ 
Teisininku draugija New Yor
ke, Vieszpaties Atsimainymo, 
Karalienes Aniuolu ir Szv.Jur- 
gio parapijos. Laukiama, ir ki
tu draugijų prisidėti atsiun- 
cziant tuo reikalu rasztus, ar 
ingaliojant savo organizacijos 
atstovus prie vajaus komiteto 
valdybos. Visais tais reika
lais praszoma raszyti vajaus 
komiteto pirmininkui ponui 
Pranui Aleksiui, 105 Grand St. 
Brooklyn, N. Y. Vajaus komi
teto nariai jau pradėjo lankyti 
Lietuvius biznierius rinkti ga- 
sinimu vajaus koncerto leidi
niui, ir praszo naujakuriu in ta 
leidinį indeti padėkas savo 
kvietėjams in Amerika, (peran- 
kininkams).

Vajus prasidės Spalio (Oct.) 
1-ma diena ir tesis iki Spalio 7 
dienai. Rinkliava, bus užbaig
ta dideliiu koncertu-vakaru, 
Spalio 7-ta diena, Lost Battal
ion Hall, 93-29 Queens Blvd., 
Elmhurst, L. I. N. Y. Bilietai 
in koncertą jau pardavinėjami.

020 sztuku ciigarecziu ir 3,131,- 
80 markiu smulkiomis paszel- 
pomis moksleiviams ir kitiems 
Sunkiai sergantiems lingon- 
iams, daugiausia džiovinin
kams, 'buvo padalinti po viena 
“CARE“ maisto paketa.

Nori Pagreitinti ‘D. P.’ 
Imigracijos Tempą
Žiniomis isz Muncheno, D.P. 

Komisijos pareigūnai Europo
je, ypacz Vokietijoje stengiasi 
pagreitinti Tremtiniu Emigra
cijos in Amerika tempą, 
reikalu 
in vyko 
kimai,
BALF atstovai.

Ta proga BALF instaiga Vo- Į sose pasaulio dalyse, bet Ame- 
kietijoje pranesza. del garanti- rikiecziai kaip nors iszrisz sa- 
ju: “Kai paaiszkejo, kad Lie- Vo klausima. —C.
pos 31-ma diena yra paskutinis 
terminas darbo ir buto sutarti
mis apsirūpinti, visus sutar- 
cziu neturinezius Lietuvius 
laiszkais inspejome kreiptis' in 
NCWC skyrius, praszyti nevai
dini u garant i ju. (Mat, BALE į 
pirmininkas buvo susitaręs su 
NCWC centru, kad reikalui 
esant, jie duos nevardines ga
rantijas). NCWC patarnavi
mu mažai kam reikėjo naudotis 
nes BALF Centro greitai ir pa
sekmingu tarpininkavimu, ne
turintieji sutareziu tuojau jas 
gavo net ir po kelias.

; " —BALF.

RASINE KLAUSIMAS r

Philadelphia, Pa. — Vien
gentis Liudas Danas, 67 metu L 
amžiaus nuo 4714 Mercer uly
czios, diena 19-to Rugpiuezio 
pasimirė Frankford ligonbute- 
je, o Rugpiuezio 23-czia diena 
likos palaidotas su Szyentoms 
Misziomis už jo duszia, Szv. 
Jurgio bažnyczioje, o kūnas 
palaidotas in Szv. Grabo (Holy 
Sepulchre) kapines. Ji laidojo 
gerai ežia žinomas musu grabo- 
rius Dominikas Earaminas nuo 
2339 E. Allegheny Ave., mies
te. Velionis Liudas Danas isz 
profesijos buvo knkorium, ehe- 
fu. Buvo nariu Lietuviu Muzi- 
kalio Namo Bendroves ir 
Franfordo Kliubo. Mirdamas 
isz artimiausiuju gyvais jis pa
liko savo žmona, Ona; dvi duk
terys: Ona ir Julija, taipgi su- 
nu Alberta. Amžina atilsi! O 
jiems, — užuojauta!

— Daktaras Kazys Grinius 
buvęs Lietuvos Prezidentas 
nukeliavo in amžinybe. O jo-gi 
tikras brolis Jonas Grinius ku
risai ežia adresu 3120 Rich
mond St., mieste, ilga laika ve- 
de Jewelry ir Silverware bizni, 

I kaip teko sužinoti, kartu su sa-

Valdžia vis milijonus 
del apsiginklavimo.

skirs

Rusijoje neramu. Žmones be 
darbo ar per daug dirba už ma
ža užmokesti. Viskas paszie- 
liszkai brangu. Kariszki faibri- 

. kai nukenezia; darbininkai ne
siskubina, tyczia isz lėto dirba, 
nes užmokestis per maža. So
vietai dabar nevartoja botago, 
bet gražumu stengiasi prisikal
binti darbininkus.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

— Ne niekinkie to daigto 
katro ne turi.

Vokietijoje Yra Apie 
9,000 Lietuviu

BALE instaigos Vokietijoje 
.surinktomis žiniomis, 1951 m., 
Rugpiuezio men., 1 diena, Va
karu Vokietijoje, visose trijo
se vietose buvo 8,484 Lietuviai 
Tremtiniai, isz ju daugiau kai 
puse tikisi emigruoti, daugiau
sia in .Jungtines Amerikos* Val
stybes ir Kanada. Isz tu pa
ežiu duomenų matyti, kad Vo
kietijoje gyventi pasiliks virsz 
4,000 Lietuviu, daugiausia ne
darbingi ligoniai 671; vaikai 
iki 16, 970; senoliai virsz 65 me
tu amžiaus 373 ir bedarbiai 
462 ir apie 1,788 darbingi, bet 
del invairiu priežaseziu nega- 
lincziu iszvykti.

Liepos menesio BALE instai- 
ga Vokietijoje Tremtiniams 
isždalino sekąnczius daigtus 

j 22,366 svarus maisto produktu

NEW YORK. — Neseniai 
viename Chicagos priemiestyje 
invyko biaurus atsitikimas 
priesz negrius. Toki invykiai 
tik palieka, deme musu istori
joje. Vis augantis skaiezius 
Amerikiecziu tokiems invy- 
kiams nepritaria. Bet yra svar
bu tokius dalykus nepabrėžti ir 
ne perdėti.

Placziame pasaulyje tas da
lykas buvo iszgarsintas laik- 
i aszcziu pi r mose puslapiuose. Į va ja ^mona> ponja Stella Kara- j 
tomiesto vardas pagarsėjo per Hute Grinienc> nllkcliilv0 in| 
nakti. Azijos szalyse, kaip ii \yvncote Karma, Woodland, 
Europoje, atrodė lyg kad rasi- pa , Rd 107> 0 jo vĮeU Mzniu 
niai intempimai jra svaibiau- je j0 szvogerisnaujaku- 
sieji Amerikos gyveninio nuro- ris Vytautas Karalius, su- 
f-vmai- prantama: kartu su savaja

Aiszku, kad Sovietu Unijos drauge gyvenimo Gražiaja. Ka- 
remejai, tuos perdėjo visa da- raliene sulig tėvu: Irena La- 
lyka. Azijos žmonėms, kurie vic.]<aite. Kurios tai ne tiktai 
lig sziol nesidomino reikalais vien nepalprasta. grože, bet ir 
Amerikoje, buvo perduotos dideliu intelegentiszkumu ir 
mažiausios veikejimes. mandagumu ne tik kad yra sa-

Laiszku raszytojams pata- vieji, Lietuviai labai sužavėti, 
riama vengti neteisingu isz- bet net-gi ir vietiniai kitatau- 
aiszkinimn, saugotis nuo as- ežiai, 
meniszkos neapykantos. Kiti 
tokiu dalyku nesupras ir tas 
tik padės Sovietu Propagan
dai. Nereikia teisybes slėpti. 
Bet galima taip raszyti apie 
tokius dalykus kad jie nebus 
kitu vartojami skleisti melus.

Gal jusu apylinkėje koks ne
gras, juodukas, ypatingai atsi
žymėjo; arba vietine negru 
bažnyczia arba, organizacija 
prisidėjo prie arba reme ko
kius vietinius darbus. Apie to
kius dalykus reikia raszyti.

Laiszku raszytojas gali tik
rais atsitikimais pasinaudoti 
inrodineti kad skirtumą daryti 
nyksta. Amerikos kariuomene 
ka tik panaikino savo paskuti
ni atskira negru pulką. Szimtai 
negru mokiniu randasi pietų 
baltųjų kolegijose ir universi
tetuose. Daugiau negu 750,000 
negru balsavo paskutiniuose 
rinkimuose pietuose. Tautinia
me sporte negrai ir balti drau
ge dalyvauja. Tautos žymiausi 
boksininkai yra negrai. Dauge-

talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo- ; 
ba ka. negalėjo savo liežuvio j 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga, y pat a galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c,

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

No.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia. Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 

|20c.
No.120—Dvi istorijos apie 

Valukas isz girios; Ant nemu- 
no. 58 pus., 20c.

No.123—Septynios istorijos: 
Stebuklingas Zerkolas; Sida
brinis Grabelis; Drąsus Szuo; 
Kolera; Senelis; Vargo sapnas; 
Apie Čigonus; 45 pus., 20c.

No. 127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

No.128—Dvi isztorijos: Vai-Į 
idimieras; Bedali; 44 pus., 20c

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

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

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

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

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius LikosTur- 
tingu Ponu. 35c. /

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

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge-

No. 158—A p i e Kapitonas '
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 2Qc.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsargnma in Balta 
Vergi ja; Pusi auga venis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c. i •

No.166—Apie Simus Mal- 
kiaus; Iszklausyta M a 1 d a 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

L0.172—Apie Duktė Marin; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

No.175—Kuczios Žemaites; 
G ūdras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 

; Paveikslai. 20c.
No.176—A-Be-Cela, Pradžia 

Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

— Teks sužinoti, kad ežia 
jau yra atsiradęs Komitetas, 
kurisai yra pasiryžęs dienai 
13-to Spalio (Oct.) Memorial 
Hal] svetainėje, suruoszti gran- 
dijozi, labai puiku koncertą, 
garsiajai dainininkei, solistei, 
Panelei Juzei Augustatytei. 
Dieve padek, prigelbek tam 
kilnam užmanimui! — K. V.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

No. 1951

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

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

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

No.194—Trumpas Katali-
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. PiliauSkio, su 

I nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c. • • • .

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

Į 15c.
No.197—Graudus Verksmai 

arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa-

’ j gal senoviszko būda, 15c., Pa
gal nauja būda, No. 197%, 25c.

No.198—Gromata arba Mu- 
tezinis Vyras’ Smakas ir Niki-Ika ™us« Iszgsnytojans Jezuso 
tas. 61 puslapiu, 20c. Kristuso, peraszyta isz groma-

No 149—a p i e Paveikslas tos rastos £rabe musu IszSany-
. 10c.

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

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

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

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

Gyvenimo, Nuopolei Mateuszor°jaus deriizolima. 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bcrnadina. 61 
puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

No.155—Szakinis Nedoras
Žydas, Du Draugai. 136 pusla-

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

UjF’ Nepaini rszki te dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
tirno kasztu.i

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. A,
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SAPNAS MOTINOS

- Nevalrjiokai -
(Tasa)

Sekanczia diena, vakare, pa
matęs mane, tuojaus iszreiszke 
pasigailejima,’ kad negali su
gražinti man pinigu. Padeka- 
vojau jam už tai, kad negalėjo 
to padaryti. Prisipažino, atvy- 
rei kad juos praulevo,

— K a padarysi, nevalnin
ke? Pasakė nusiszypsodamas. 
Juk pažinsti geltona, moterisz
ke?

— Kam vadini musu tar
naite nevalninke? Paklausė 
vienas isz jo prieteliu. Tu pats 
toli labiau esi nevalninku negu 
ji!

— Alaus? Pertraukiau jam.
Netrukus po tam inejo gel

tona. moteriszke. T., atsistojo 
ir pasikloniojo. Pasikloniojo 
teip žemai, kad net plaukai 
jam nudribo ant veidu. Praėjo 
pro szali ir atsisėdo prie vieno 
tuszczio stalelio, bet prie jo pa
state da dvi kėdes. T., tuojaus 
prie jos prisiartino, ir atsisėdo 
ant vienos kėdės. Dviem minu- 
toin paskiau apleido savo vie
ta sakydamas visu balsu: Ge
rai pasitraukiu, bet niekados 
jau. daugiau nesugrysziu!

— Dėkui ponui, atsake.
Isz džiaugsmo nejaueziu ko

jų po savim, nubėgau prie bu
feto ir ka toki pasakiau, kad 
jis niekados jau prie jos neat
eis. Kaip sykis pro szali ėjo už- 
veizdetojas ir asztriai man pa- 
temijo, bet asz ant to neatkrei
piau jokios atydos.

Kada, apie dvylikta valanda 
uždare kavine, T., palydėjo 
mane in mano namus.

— Paskolink man pfenkes 
markes isz tos deszimties, ku
rias vakar tau daviau, tarė.

Bet asz jam padaviau visas 
deszimts, o jis pasiėmė anas, 
bet sugražino pelikes ir pasa
kė, kad tai ant szpilku. Ir 
sziuom žygiu taippat nenorėjo 
nei klausyti, kada asz nenorė
jau priimti. v

-r.- Teip man sziandien 
linksma, atsiliepe.

— O kad teip dryseziau po
ną papraszyti užeiti pas mane 
ant aukszto? Bet turiu maža 
kambarėli. '

— Ne eisiu pas tave, atsa
ke. Labanaktis.

Nuėjo sau. Aipsilenke vėl su 
sena ubage, bet pamirszo jai 
duoti almužnos, norints jam 
pasiklionojo. Nubėgau prie jos 
daviau jai kiek tai smulkiųjų 
ir pasakiau:

— Tai nuo to pono pilkuo
se drabužiuose, kuris tik ka 
ezionai praėjo.

— Su pilkais drabužiais?
Paklausė ubage. *

'C ■ : į ■' ' . ? ' '• ' ■ #

-L' Teip, su juodais plan- 
kais, nuo Vladimiro.

SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

. . . MALDA ... .V
Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Ark'aniuolo.

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

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

— Ponia yra jo pati?
O asz atsakiau:
— Ne, esu jo nevalninke!

Po tam per kelis vakarus 
kasdiena, skundėsi man kad 
negali man pinigu sugražinti. 
Praszau jo idant man taja. sa
vo kalba nedarytu nesmagumo; 
jis kalbėjo tai teip garsiai, kad 
visi ji galėjo girdėti, o daug 
ypatų isz mus uokesi.

— Esu latras apgavikas, 
pasakė. Paskolinau pas tave 
pinigus ir negaliu ju atiduoti. 
Duocziau sau nukirsti ranka* 
už penkesdeszimts markiu.

Buvo man labai nesmagu to 
visko klausyti ir pradėjau mis- 
lyti, kaip ežia gavus pinigu no
rints gerai žinojau, kad ju nie
kur negalima gauti.

Po tam da man pasakė:
— () kad pas mane pa

klaustom kaip abelnai stovi 
mano reikalai, tai turiu pasa
kyti kad ’ geltona moteriszke 
iszkeliavo su savo cirku. Už- 
mirszau jau ja.

— O nežiūrint to da szian- 
dien iszsiuntei jai laiszka, insi- 
maisze vienas isz jo prieteliu.

— Tai buvo paskutinis, at
sake Vladimiras.

Nupirkau pas kvietku par
davėja rože ir prisegiau jam 
prie surdoto. Jaucziau ant sa
vo rąnkos jo dūsavimą ir su 
sunkenybe tai padariau.

— Dėkui, pasakė.
Buvau laiminga per visa, va- 

ka.ra net iki tam laikui, kada 
pats Vladimiras man tarė:

Iszvažiuosiu ant sanvaites 
laiko. Sugryžes tau tavo pini

ngus sugražinsiu.
Pamate* mano susijudinimą » 

pfidure: “Myliu tave!” Ir pa
ėmė mane už rankos.

Buvau Apimta tiesiog ap
svaiginta ir susirupinus tuo 
kad iszvažiuoja ir nenęri net 
pasakyti in kur, nežiūrint to 
kad asz jo apie tai klausinėjau. 
Viskas, sale, veidrodžiai lem
pos ir svecziai pradėjo sukties 
man priesz akis. Negalėjau jau 
ant. saves vieszpafauti ir paga
vau jam už rankos.

— Už sanvaites sugrysziu 
pas tave, pasakė, atsistodamas 
neatmainomai nuo kėdės.

Iszgirdau užveizdetojo bai
sa. kuris sake man:

— Ponia neteksi vietos.
— Na, tai ir kas? Pamisli- 

jau. Ar tai ne vis-viena! Už 
sanvaites Vladimiras bus su 
manim!

« “NOVENA” 
gįk Stebuklingo Medaliko 
jj® Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.

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

Norėjau jam padekavoti už 
tai ir nusisukau, jau jo nebuvo!

Sanvaite vėliau, sugryžus 
namo, atradau nuo jo laiszka. 
Laiszka# buvo pilnas nusimini
mo; rasze kad iszvažiavo pas
kui geltona, moteriszke, kad 
kados neatiduos man pinigu, 
kad užkankinęs ji skurdas. O 
potam pats save rasze kad yra 
niekszas, ant galo-gi laiszko 
stovėjo: “Esu geltonos mote- 
riszkes nevalninku.”

Verkiau dienomis ir nakti
mis ir negalėjau saves suvaldy
ti. Sanvaitai praėjus netekau 
vietos ir pradėjau jieszkoti ki
tos. Dienomis landžiojau po ka
vines ir vieszbucziusi ir auka
vau savo patarnavimus: pra- 
szausi net in privatiszkusi na
mus. Bet niekur nieko negalė
jau gauti. Vėlai vakare gryž- 
dama namo pirkdavau už puse 
prekes visus dienraszczius o 
potam atsidėjus skaieziau ap
garsinimus. M isi i jau. -Gal man 
pasiseks kas surast ir iszgelbo
ti Vladimira ir save....

Vakar vakare, kada, peržiu- 
rineja.u viena laikraszti, puolė 
in akis man jo pravarde: Tai 
buvo tik apie ji paminėjimas. 
Tuojaus iszejau isz namu ir 
pradėjau klaidžioti po miestą: 
Sugryžau tiktai ant rytojaus. 
Gal kur miegojau ar gal kur 
taip sau prasėdėjau visa nakti 
kur ant trepu neturėdama pa- 
jiegos eiti toliau: nieko neatsi
menu.

Sziandien vėl perskaieziau 
tai kas, tenai apie ji buvo para- 
szyta. Isz nusiminimo užlau
žiau rankas ir isztiesiau ant. 
kėdės. Potam atsisėdau ant 
grindų ir atsirėmiau in kode. 
Sėdėjau ir mislijau ir su ran
kom nuolatos musziau in grin
dis. O gal ir visai nieko nemis- 
lijau. Atsimenu tiktai kad kuo
met nulipau žemyn ir atsira
dau ant ulyezios pamaeziau ant 
kertes sena ubage; daviau jai 
szilingajr pasakiau:

— Tai nuo to pono su pil
kais rubais žinote?

— Ar kartais panaite ne
bus jo sužiedotine? Paklausė 
senute.

O asz tariau:
— Ne, esu naszle po jam.

, Ir klaidžiojau ulycziomis iki. 
pat rytui. O dabar vėl perskai
eziau. Vadinosi Vladimiras T.

— GALAS —

Drasulis
Ant sorkiu perstatika^ 

žvėrių, paszauke:
— Katras norite su ma

nim ineiti in veląu perskyra, 
o gaus už tai 100 markiu.

— Asz, tarė vienas isz 
pulko žiopliu.

— Ar isztikro?
— Žinoma. Tuojaus inei- 

siu su tavim, tik pirma tegul 
tuosius žverius in kita per
skyra patalpina, o asz su ta
vim duosiu sau rodą.

Iszmintingi Žodžiai
— Bet . taip Dievo buvo 

leista; reikėjo kentėti. Nuo 
Dievo ryksztes jau niekados 
neiszbegsi.

Dirbsiva, vargsiva ir 
kesiva abu. Dviem arkliam vi
sada lengviau vežimas traukti 
negu vienam. / o

— Laikas bėga, bet nekei- 
czia nei veido nei spalvos.

Pirkie Ų. S. Bonus Sziandien!
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BALTRUVIENE

Roczesteri kokis tai 
sportukas, 

In mergele insimylejo, 
Apsivesti su ja panorėjo, 

Bet mergele to nelabai norėjo, 
Kad sportukas apie ja 

tupinėjo.
O tasai vyrelis pradėjo liūsti, 

Ir matomai klinsti, 
Nei guzutes jis nemego, 

Ba negavo ka norėjo.
Sportukas baisiai lindėjo, 
Vietos sau rasti negalėjo, 

Smerti sau norėjo pasidaryti, 
Bet negalėjo insidrasyt.

Mergele isz to juoktis turi, 
Ant nykstanezio sportuko 

žiuri, 
kad ir apsivesti noyetn, 
Tai su sportuku gero 

neturėtu.
Tasai vyrelis paezios 

neiszmaitys, 
Ba silpnas suvis!

* * *
Tame mieste Czikage, 

Randasi daugybe mergeliu, 
Taigi, susikimszia stubose 

tunoja, 
Apie vaikinus nėra, ka sakyti,

Veluk nutylėti.
Bet, tieji vargszai vaikinai, 

Pinigėliu negali turėti, 
Nes turi merginom fundyti.

Už tai jie yra nuskuria, 
Ir vargingi verszyii.

Yra ten geru merginu, 
Ir davadnu vyreliu.

Taigi tuos mergeles tik 
fulina,

Pasivaikszeziot vadina, 
O kada, pinigus iszvilioja, 
Tada apie juos nekerina.

Sztai, viena mergele, 
Kalbino susiporuot vaikina, 
O tai kitame mieste gyveno, 

Na. ir juoko susigadino.
Mat, vyrelis apsivedžiojo, 
Ir savo keliu iszlapsejo.

Ir atgal nuvažiavo.
Žinoma, kur daug mergeliu, 

Tonais yra naujienų.
Visko dabar nesakysiu, 

Ant kito karto pasiliksiu.
Gud-bai visiems!

Ar Nori Nuo Visu 
Būtie Mylėta?

— Ne mislyk ir netikėk, 
kad kiti žmonis ant svieto lai
mingesni už tave.

‘ — Netikėk visom pikty
bėm ka tau apie kitus pasako
je. I ' z

— Nepaantrinke tuosius 
liežiuvius kurios girdėjai, no
rints tave ir galėtu užimti.

— Nesirodyk svietui nusku
rus ir murzina, manydama, jog 
tave ir teip visi pažysta.

— Ne niekinekie savo tar- 
naicziu arba menkesniu ir var
gingesnį us žmonis už save.

— Nesipusk už daug ir ne
sidairyk per yirsz savo stovio 
ir neniekink vargi ilgesniu s už 
save.

— Niekados ir niekad ne- 
iszjuokinek kitu žmonių tikėji
mą; visi tiki in Dieva ir geidžia 
gautis jo smert in dangų.

(Tarpininkvima)

J^AUG tukstaneziu ir net mi
lijonai metu prabėgo, kada 

Vieszpa.ts Augszcziausias pa- 
szauke isz neapribojamosi tusz- 
tybes, savo bėgaiihen galybei! 
Gamta, ir rodydamas jai be- 
skrendanti erdviu platybėje, 
musu žemes skritulį, savo mei
linga. kalba, prabilo;

— Ar matai ana. dulke Sau
les szeimoje beskrendanezia 
aplink saule?

— Taip, Viesz'patie, atsake 
f 

Gamta.
-j- Ja. pavedu tau. Tu busi 

ant jo ‘visados motina. Pri
rengia ta dulke ir patvarkyk 
taip kad galėtu rastis, vystytis 
ir užsilaikyti ant jos gyvybe.

Gamta pasikloniojus Augsz- 
cziausiam, neiszmatuojamu 
erdviu platybėmis nuskrido 
musu žemes link. Paėmusi že
mes skritulį savo globon, ėmė
si prirengi ant jo visa kas tik 
yra. reikalinga, pagal Augsz- 
cziausiojo pareiszkimo; aiprede 
ji invairiausiais augalais, pa- 
puo.sze žolynais ir pastate ant 
jo viena tvarkytoji, kaipo ko
ki vieszpati kuris, laikui bė
gant, iiigavo varda, “Gyveni
mas. ’ ’

Atsiradusi in vairi austuose 
pavidaluose ir iszvaizdose gy
vybe vystėsi ir dauginosi sulyg 
Motinos Gamtos taisykles, o 
Gyvenimas kaipo kokis viesz- 
patis vieszpa.ta.vo ant jos tvar
kydamas taip kaip jam megosi; 
vienu link visuomet atsinesz- 
damas \ begalo malonum ir 
duosnum, kitu-gi — rastum ir 
žiauru m.

Sulyg- Augszczlau.si.ojo noro, 
mums ta i pa t lemta, rastis tarp 
virsz minėtos gyvybes ir lyg 
szio laiko užsilikti Motinos 
Gamtos:, szeimoje.

Ant szio žemes skritulio 
mums Motina Gamta pataisiusi 
gana, puosznu darža. Pripil
džiusi ji neaipkainuojamoms ir 
neiszsememoms savo gėrybė
mis ir turtais. Papuosze malo
niais vaizdais ir puikiausiomis, 
niekuomet n e s i 1 i a u j a n c z i om i s 
žydėti, kvepeneziomis gėlėmis 
kurios puosze ji puikiausiu žy
dėjimu. Lengvutisi, malonus 
vėjelis, (szvelnucziu dvelkimu 
iszneszioja ir skleidžia be pa
liovos ten žydineziu geliu 
kvapsnius. Ten pavasariui ir 
vasarai visuomet lemta savo
mis linksmybėmis nesiliautinai 
szypsotis ir laimes saulutei 
kiekviena glamoti ir szildyti 
savais gaivinancziaisi meiles 
spinduliais. Visuomet pilna 
puikiausios grožės, linksmybes 
saldaus atsilsio ir malonaus už- 
siganedinimo. Ir visu tuom 
Motina Gamta yra leidusi vel
tui visiems, be mažiausio skir
tumo, laisvai ir tinkamai nau
dotis.

Leisdama mus Motina Gam
ta ten daržan, kiekviena rūpes
tingai aprūpina idant ji pate
kus galėtu linksmiausiai ir tin
kamiausiai naudotis visu tuo 
ka*tik ten yra. mums prireng
ta. ir patiekta, neiperžengiant 
jos instatymo. Viena-gi yra isz 
jos instatymu taisykle kuri rei
kalauto reikalaua isz kiekvie
no patekusio tau daržan, neisz- 
eiti isz jo neiszsirinkuš, nepa- 
mylejus ir saves nepasipuo- 
szus bent viena isz ten žydin

eziu gelele, kuria pats gali pa
sirinkti kuria geriausia pa
mėgsta.

Daugelis ten patekusiųjų 
jaueziasi laimingais: ir užganė
dintais nes naudojasi visoms 
Gamtos dovanomis ir turtais. 
Jie turi laime džiaugtis puikiu 
gėlėliu žydėjimu ir lengva isz 
ju tarpo iszsirinkti viena, sau 
tinkamiausia, ir pasipuoszti 
sau krutinę. O kiek džiaugsmo, 
kiek malonumo! Geles-gi tikrai 
stebėtinos! Jos puikiu žydėji
mu ir saldžiais kvapsniais 
kiekviena žavete žaveja, — 
kiekvienam pripildo krutinę 
džiaugsmu maloniais jausmais 
ir, it kokia nematoma jiega, ta
rytum traukte traukia, prie sa
ves.

Nors Motina Gamta, pripildė 
ana darža džiaugsmui ir laimei 
del visu ii- leisdama ji visus ly
giai ir vienodai aprūpina ant 
tinkamiausio toms grožybėms 
naudojimo, bet anas didisai 
t v a i • k y t o j i s Vi e s zpa t i s - G y v en i - 
mas nepaisydamas Motinos 
Gamtos parėdymo, tvarko su
lyg savo savaliszikos taisykles: 
vieniems suteikia per daug ga
lios naudotis ten gamtos dova
nomis kitiems-gi ne. Vienu link 
jis taip maloniai ir szvelniai 
atsineszi jog tie nebežino nei 
kaip naudotis ir kaip džiaug
tis ano daržo grožybėmis. Nuo 
tu prisieina daug nukenteti ten 
žydinezioms gėlėms: vieton 
džiaugtis joms, lamdo jas bjau
riai ii- paniekinaneziai mindo 
kojomis, nepaisydami ju gro
žės, sužeidžia, jas subiaurine 
ju skaistuma teszkia purvą ant 
visados. O kitu link tokis žiau
rus jog visiszkai atimta proga 
naudotis anomis gamtos dova
nomis. Jie negali nei tinka
miausiai pasidžiaugti ten žy- 
dineziom gėlėm nei iszsirinkti 
isz ju tarpo viena, kad pa
pu oszti sau krutinę. Užtai dau
gelis iszeina isz ten su skausmu 
krutinėję nepasipuoszes saves 
bent viena gėlėlė kuriu ten žy
di didžiausias apstumas.

❖

Motina Gamta ta. viską, isz- 
vystydama suteikė visiems ly
gia dali ganėtinam pasilaiky- 
mui, bet Vieszpatis-Gyvenimas 
tvarko taip: Netik mums nulė
męs dalintus in laiminguosius 
ir bedalius, bet tas pats yra ir 
SjU gėlėms. Vienoms del pasilai- 
kymo suteiktos geros, derlin
gos dirvos kitoms, prastos ne
derlingos. Pirmosios apsaugo
tos nuo visokiu audru, szalnu 
ir t.t. — antrosios-gi, ne.

Pasilaikanczios derlingose 
\ . .... dirvose iszauga sveikomis ir 

buiniomis. Klėsta jos sau links
mai nes savo buine iszvaizda ir 
aiszkia žiedu spalva daugeli 
garbintoju aplinkui saves su
traukia. Antrosios, kurioms 
lemta pasilaikyti prastose, ne
derlingose dirvose, daugelis isz 
ju atrodo nedaugusiomis, lie
somis, suvytusiomis ir per tai 
nėra, tokios patraukenezios ‘ ir 
žavejanezios. Szioms daug pri
sieina nukenteti besigrument 
su visokiais nemalonumais, 
sziaures vėjais ir darganotoms 
dienomis. Nors pavirszutine 
iszvaizda jos ir skiresi, bet vie
nodi ju kvapsniai ir žiedu spal
va. ■ '

Nors Gamtos parėdymas yra 
visuomet maloniai vasarėlė 
szypsotis visiems, bet žiauru
sis Vieszpatis-Gyvenimas tan
kiai iszszaukia szaltus sziauri- 
nius vėjus, su jais atneszdina 
skaudžius ledu lietus nuo ku
riu daug tampa pažeista ir žū

va skaiseziu ten žydineziu ge
liu, labiausia tu kurios pasilai
ko nederlingose dievose nes tos 
neapsaugotos. Nors ir daug žū
va, bet. žymes sunykimo j u ma
žai jaueziamą.

Jau daug laiko kaip liūdnas 
vaikszczioju aname puikiame 
darže kuris pilnas džiaugsmo 
ir linksmybių. Matau daugeli 
kurie ten jaueziasi laimingais 
nes turi proga džiaugtis vi
soms ten esanezioms Motinos 
Gamtos dovanomis. Glamonė
jasi ir džiaugėsi ten žydinezio- 
mis gėlėmis, 'bet pats tos laimes 
neturiu. Malonu akiai žiūrėti 
in puiku ju žydėjimą ir kaip 
butu malonu pasirinkti viena, 
patinkamiausia ir pasisavinti 
ja ant visados. O daugėlis isz 
ju puikiu savo žydėjimu it 
szypsote szypsosi ir lenkdamos 
žydinezias savo galveles, tary
tum sznibždete sznibžda: 
“Sztai, manyje gludi tavo 
džiaugsmas ir laime. Pasiimk 
mane ir tavo liūdnos ir nuobo
džios dienos persikeis in tikra 
i-amybe. Žydedama, priesz tavo 
akis iszblaszkycziau visus liūd
nus debesius kurie slegia tavo 
duszia.” Nekurioms isz ju ne
karta ir buvau bebandąs isz- 
tiesti savo deszineje kad pri
glaudus ja. sau. prie krutinės, 
bet visuomet Vieszpatis-Gyve
nimas rus'cziu balsu užgriovė: 
“Liaukis, ne tau jos žydi!

❖ ❖ ❖

Skaisizioji saulute pakilkie! 
Savo galingais spinduliais isz- 
blaivyk tamsiais ūkais apdeng
ta, del manes, padange. Savo 
gaivinanezia kaitra suszildyk 
žemele ir maloniais spindulė
liais glamonėdama iszvystyk ir 
užaugyk viena, kuri ir man 
pražydėtu!

------GALAS----- -

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS
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Su 283 Paveikslais $

160 Puslapiu ]!
8 col. ilgio, 5i/2 col. ploczio ![ 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu ![ 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: :: ![

Pinigai reikia siusti su <! 
užsakymu:
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Saule Publishing Co., ![ 

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

Svarbus Praneszimas
Mes mėgstame teisingysta ir 

geidžiame, kad ir visi teisiu 
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, popierą 
ir kiti intaisymai, nes uždyka 
laikraszczio negalime siuntinė
ti. Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de- 
kavojame visiems už platinima 
“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.

Pirkie U. S. Bonus!
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Žinios Vietines SCHUYLKILL PAVIETO PO LITISZKOS REGISTRACIJOS
BALSUOTOJAI:

KAZIMIERIECZIU
SEIMAS

Darbo Dienos Labor Day Szvente
-o-

— Subatoj pripuola pirma 
diena Rugsėjo (September). Ir 
ta diena pripuola Szvento Egi- 
dijo. Taipgi ta diena: 1939 me
tuose Vokiecziai užsipuolė ant 
Lenkijos; 1951 m., dvylika me
tu atgal prasidėjo Antras Pa
saulinis Karas; 1946 m., Dau
guma Graikijos žmonių per 
Amerikos prižiuromus rinki
mus, nubalsavo susigrąžinti 
savo Karalių, Jurgi Antrąjį; 
1946 m., Yugoslav!jos vadas 
Marshal Tito atsiprasze Ame
rikos valdžios, už tai, kad jo la
kūnai buvo nuszove penkis 
Amerikieczius lakūnus, kurie 
nebuvo apsiginklavę; 1933 m., 
Hitleris insako iszrauti su sza- - 
knimis isz Arokietijos visus Žy
dus; 1885 m., pirmutinis elek
tros strytkaris buvo investas 
Baltimores mieste; 1926 m., 
Kietos anglies mainieriai su- 
etraikavo, 'buvo slaptomis susi
taikinta Vasario (Feb.) dvy
likta diena 1927 m., ir mainier 
riai gryžo in savo darbus Vasa
rio asztuoniolikta diena; 1922 
m., Steigiamasis Seimas pri
ėmė Lietuvos Konstitucija; 
1525 m., žmonių, kaimiecziu su
kilimas Prusu Lietuvoje.
. — Pu’blikines Alokyklos 
prasidės Seredoj, Rugsėjo 
(Sept.) 5-ta diena.

— Ponia Marijona ATisz- 
niauskiene, isz Gilberton mies
telio, lankėsi mieste pas savo 
dukrele Genia ir žentą Petrą 
Urbanavicziu, ant East Maha
noy uly., taipgi atlankė Saules 
redakcija, atnaujinti savo pre
numerata už laikraszti. Ponia 
Viszniauskiene sako: “Saule” 
yra naudingiausias laikrasztis 
už visus kiek ju Amerike ran
dasi, jis man yra brangiausiu 
ir naudingiausiu, o tai del to, 
kad “Saulėje” randasi nau
dingo pamokinimu, ir laukiu 
nekantriai kol ateis. “Saule” 
yra man seniai žinoma, ir asz 
pamylėjau ir skaitysiu koliai 
gyva busiu! —Acziu ponai 
Viszniauskienei už atsilanky- 
ma.

—■ Kita sau vaite: Nedalioj 
pripuola szesziolikta Nedelia 
po Sekminių, taipgi Szv. Ste
pono. Taipgi ta diena: 1945 
metuose Japonai pasidavė; 
1340 m., Keistutis užgrobė isz 
Lenku Draczina ir Lucką; Ge
nerolas Douglas MacArthuris 
buvo pasakęs, kad Japonai yra 
užsitarnavę gauti taikos sutar
ti, jis taip pareiszke per ketu
rių metu po karo sukaktuves; 
1949 m., Amerikos valdžia in- 
taria Rusija, sakydama, kad 
Sovietai nenori nusileisti ant 
Austrijos taikos klausimo ir 

.kad jie reikalauja per daug isz 
Yugoslavijos; 1935 m., baisios 
viešnios in Florida Keys, keli 
szimtai žmonių žuvo.

— Panedelyje Szv. 'Serafi- 
jos, taipgi “Darbo Diena - La
bor Day” visi bankai, fabrikai 
ir angliakasiai apvaiksztines 
ta diena? Taipgi ta diena: 1939 
metuose Prancūzija su Angli
ja paskelbia Vokiecziams ba
ra; 1853 m., gimė Amerikos 
dainius ir poetas Eugene Field, 
katalikas ir geras raszytojas, 
‘kuris parasze daug dairiu ir 
rasztu kuriuos da ir sziandien 
Amerikiecziai atsimena ir at
kartuoju; 1’949 m., Popiežius 
Pijus Dvyliktasis pasiuntė at
vira laiszka Lenku Vysku
pams, apgailestaudamas Kata
liku Bažnyczios persekiojimą 
Lenkijoje; 1948 m., buvęs Cze
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Mahanoy Twp:. Coles Nr. 1, 
Nr. 2; Hills, Buck Moun
tain, Park Place, Jacksons, 
Morea; Ryan Twp., Lakeside, 
Locust Valley; Delano Twp.

Shenandoah Borough, West 
Mahanoy Twp., Brownsville, 
Weston Place, Shenandoah 
Heights, Raven Run, Lost 
Creek Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3; Wm. 
Penn Nr. 1, Nr. 2.

Frackville Borough, Gil
berton Borough, Butler 
Township, South Nr. 2; 
West Mahanoy Township, 
Lost Creek Nr. 4.
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’ EMLYN EVANS,
ELMER McSURDY, 
JOHN J. CUFF.

Prezidentas Ed-i gi penkis anūkas. Laidojo Ket
verge, deszimta valanda ryte 
in Kalvarijos Kalno kapines.

koslovakijos
ward Benes pasimirė, sakoma 
kad jis buvo nužudytas; 1946 
m., Troku draiveriai sustraika- 
vo New York mieste; 1783 m., 
Taikos sutartis tarp Amerikos 
ir Anglijos; 1925 m., Amerikos; 
Laivyno orlaivis, “Dirigible”! 
Shenandoah, iszskrido isz 
Lakehurst, N. J., Rugsėjo tre- 
czia diena ir buvo vėjo sudras
kytas in szmotelius, virsz Ava 
miesto Ohio valstijoje, ketu
riolika žmonių žuvo, kuriu tar-Į 
pe buvo Leitenantas Komando
mis Zackary Lansdowne.

— Utarninke pripuola Szv. 
Rozalijos, o Tautine szvente 
Girenis. Ir ta diena: 1609 me
tuose Nauju krasztu atradėjas1 
Henry Hudson plauke su mažu 
“Half Moon” laiveliu ant 
Hudson upes ir buvo pirmuti
nis baltas žmogus koja inkelti 
in uosta, kuris dabar yra žino
mas kaipo New York miestas; 
1887 m., Exeter teatras Anglį-i 
joje sudegė, du szimtai žmonių 
žuvo; 1819 m., gimė Kunigas J. 
J u s z k e v i c z i 11 s, L i e t u v i s z k u
dainų rinkėjas; 1341 m., Algir
das užgro>be Rusu pili Aložais-

Frackville, Pa. — Walter J. 
Grabowski, Lenkas, nuo 111 S. 
Broad Mt. Ave., likos užmusz- 

arti

KANADIECZIAI
KAREIVIAI
SUARESZTUOTI

mierietems visa tūkstanti do
leriu. Su kitu parapijų prisi
dėjimu buvo surinkta suvirsz 
trijų tukstancziu doleriu.

Viso szito seimo pasiseki
mas priguli klebonams Kuni
gams, kurie skelbe ir reme szi- 
ta Seselių Seimą.

Daugiausia pasidarbavo Szv. 
Jurgio parapijos Shenandoah, 
Klebonas, Kun. J. Karalius, 
kurio rupestimi buvo parengta 
net trys dideli autobusiai mo
terų isz Shenandoah.

Tik keistas dalybas, kad nei 
vienas isz Kataliku laikrasz- 
cziu nei nevaptelejo apie szita 
toki reikszminga ir daug reisz- 
kianti seimą. Iszrodo, kad mu
su Katalikiszkieji laikraszcziai 
kurie sziandien yra zokoninku 
vedami, bijosi ar nenori ki
tiems pritarti.

Isz musu puses, mes džiau
gdamies kai galime ka gero pa- 

Į skelbti apie, bet kuri veikimą, 
į bile tik jis nesza Lietuviams 
garbe.

Isz szito seimo buvo kas pa- 
į sidžiaugti ir pasididžiuoti.

Szvento Kazimiero Vienuo- 
! lyno virszininke, Motina Jose- 
pa teipgi dalyvavo szitame sei
me, pasakė trumpa prakalba ir 
pareiszke savo pasitenkinimą 
ir savo dėkingumą, kad tiek 
daug žmonių yra susidemeje ir 
susirupine Seselių Kazimierie- 
cziu būkle.

WASHINGTON, D. C. —
Szventes, ypacz turėtu su

teikti Amerikiecziams maturate 
proga iszaiszkinti kokia nors 
dali ju szalies gyvenimo laisz
kuose, kuriuos jie raszo savo 
draugams ir giminėms Užsie
nyje. Neseniai, viename isz 
sziiu straipsniu, mes kalbėjome 
apie Liepos ketvirtąją, patar-

klausomybes pamoka, ’galėtu 
būti iszaiszkinta. Vasara pra
ėjo, ir jau laukiame Darbo-Die

Ka reiszkia Darbo Dienos
Szvente? Žinoma reiszkia ne-

— Seredoj pripuola Szv. 
Lauryno Jus.

Shenandoah, Pa. — Szvento 
Jurgio parapija yra surengus 
savo Metini Bazara; ulyczios

n as Lukszys su parapijos dar
bininkais ii- darbininkėmis yra 
parengęs tikrai Lietuviszkai 
trijų vakaru vakaruszkas.

— Vincas Noruszas, nuo 
204 So. Ferguson uly., numirė 
Nedėlios ryta Locust Alt. ligon- 
buteje, po trumpai ligai. Velio
nis gimė Lietuvoje. Paskutini 
karta dirbo Knickerbocker ka
syklose. Paliko paczia Ųrszule; 
du sunu: .Juozą, mieste ir Pet
rą namie; dukterį Adele Gau- 
dinskiene’, namie; tris brolius: 
Pijus, isz-Alontreal, Kanadoje; 
Joną ir Juozą, Lietuvoje, taip-

RUSIJA RENGIASI
IN KARA .

tas Primrose kasyklose 
Delano prigulintis prie 
Coal Co., per nupuolimo 
mainose. Paliko paczia,

1 ’oca 
tapoj

Nužudė Pietų Korieti *
Leitenanta

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

SEOUL, KORĖJA. — Pietų 
dukterys ir tris sunūs. Prigulė- Korėjos Saržentas teisme pa- 
jo prie Szventos Onos Lenku 
parapijos mieste.

Philadelphia, Pa. — Didelis 
gaisras, Philadelpliijoje in me
džio sandeli, Lumber and Alill- 
work Co., York Rd., ir Piks St., ■. 
padare $700,000 iszkados. Dvi-j 
deszimts penki ugniagesiai bu
vo sužeisti gesindami ta gaisra.. 
Apie deszimts tukstancziu 
žmonių susirinko ir apspito 
apie ta vieta, žiopsodami ir žiu-! 
rodami kaip ugniagesiai ta j 
gaisra gesina. Daug freit-kariu 
buvo sudeginta, tame gaisre. 
Kaitra nuo to gaisro buvo to
kia karszta kad daug žmoni ir 
turėjo apleisti savo namus toje! 
apylinkėje. Telegrafo ir tele-^ 
fono stulpai sudegė ar sutirpo 
visoje toje apylinkėje. Ulyczios 
buvo uždarytos ir visi automo- 

va- 
re-

biliai turėjo kitais keliais 
žinoti. Net ir geležinkelio 
les sutirpo tame gaisre.

South Bend, Ind. — Trisde- 
szimts metu amžiaus 
Porter-teisme prisipažino kad 
jis buvo pasivogęs laikrodėli 
ūmi dvideszimtsisžesziu metu 
amžiaus Paneles Alary Iii-i 
chardson. Kai tas laikrodėlis 
buvo tai panelei sugržnitas, ji 
buvo suaresztuota užtai kad ji 
buvo ta laikrodėli pati pašlvo-l 
gus nuo Paneles Boba Tharbs. 
ATagiai gavo po trisdeszimts; 
dienu in kalėjimu ir turėjo už-j 
simoketi po trisdeszimts pen
kis dolerius baudos.

Darbo • Drenos

Auksztesnes algos suteikė 
jiems auksztesni gyvenimo pa- 
vyzda.' Alaszinos * reikalavo 
nauju gabumu ir palengvino 
darba.

Kasmet
Szvente mums primena, kad 
darbas/garbingai ir atsakomin- 
gai atliktas tai yra. vienas isz 
gyvenimo gerybių. Mes szi at
sitikima a p v a i k s z c z i o jam e.
Musu drangai Europoje ir ki
tur turėtu žinoti apie tai. Ir 
apie ta reikszme butu gerai pa- 
raszyti laiszkuose in užsieny.

tine ir geriausia visos vasaros. 
Kiekvienas turėtu ta pabrėžti 
savo laiszkuose. Bet yra svar
biau pareikszti, kad szi szven
te parodo koki kilnumą Ameri
kiecziai suteikia juodam dar
bui visose pavidale.

pasakojo, kaip keli Kanadie- 
cziai kareiviai nužudė tris Ko- 
rieczius kareivius. Jie paleido 
rankine granata in namus, kur 
jie užmusze tuos tris Korėjos 
kareivius.

Svietkas Saržentas Son Ki 
Py o, sako kad tie Kanados ka
reiviai baisiai inpyko kai jiems 
nepasiseke iszniekinti dvi Ko- 
rietes tuose namuose. Isz to 
piktumo, jie paleido ta rankine 
granata.

Glen Roland Blank, dvide- 
szimts septynių metu amžiaus 
Kanadietis kareivis yra dabar 
teisiamas už ta žmogžudyste. 
Du kiti bus Kanados kariszko 
teismo teisiami už ta pati pra
sikaltimą.

SARŽENTAS
UŽMUSZTAS

STUTTGART, VOK. —
Amerikos armijos Saržentas, 
Anthony L. Stackwicz isz Me-

Willie dina, N. Y., užsimusze kai tro
kas ant kurio virszaus jis va
žiavo, privažiavo prie žemo 
tilto. Saržentas buvo užmusz- 
tas kai jis su galva reže in ta 
žema tilta.

Talmudo Paslaptys”
. . . Apie . . .

ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai 
Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

li

Jis prideda kad Sovietai stato 
ne vien tik kariszkus fabrikus, 
bet intaiso eroplanams aero
dromus, vietas pakilti ir nusi
leisti, po visa Czekoslovakijos 
kraszta.

Jis Amerikiecziams laikrasz- 
tininkams pasakė kad Vah ir 
Danojaus upes dabar nesza 
baisiai daug ginklu ir kariszko 
tavoro. Jis teigia kad Sovietai 
privercziai penkiolikos metu 
amžiaus vaikus eiti dirbti in 
mainas.

Slovakai, kurie nepasidavė 
Komunistams dabar yra susi
organizavę in slaptas armijas, 
kurios nuolatos trukdo Komu
nistu susisiekimą su Rusija. 
Jie iszardo geležinkelius, su
sprogdina tiltus, ir visokiais 
budais trukdo Komunistams.

DUONA
UŽTRUCINTA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Pagalvokime kaip žmones 
tolimuose szalyse klaidingai 
galvoja apie Amerika apie vi
sokias neteisybes, kurias So
vietu propaganda stacziai 
skleidžia, rasime dvi klaidin
gas supratimas, kurios turi ‘bū
ti atitaisytos. Pirma, kad Ame- 
rikiecžiai labai greitai pratur
tėjo isznaudodami žeme arba 
savo draugus darbininkus. An
tra, insi tikinimas, kad szis 
krasztas neteko savo vertybių 
todėl kad viskas yra masziniu 
prietaisyta. Tiktai su didžiau
siu pasirižimu ir pasiaukojimu 
musu dykuma buvo inveikta ir 
kont inentas apgyvendintas. 
Ypatybes sziu pionierių vyru 
ir moterų — ir ju pagarba sun
kiam darbui ir sziandien liepa-' 
sikeite. Amerikiecziai szian
dien kaip ir praeityje nežemi-' 
na sunkaus darbo.

Masine gamyba, sudarė nau
jas dalykas. Tas pats maszi-1 
niszkas darbas diena isz dienos 
galėjo padaryti savaimini ju
danti maszina isz žmogaus. Betį 
naujos jiegos investos. Trum-i 
pesnes darbo valandos davė 
žmonėms daugiau laisvalaiko.

Suprantama, kad sziandien 
daug kalbama apie darba ii’ 
vartojame ta žodi dvi pras- 
miszkai. Kalbame apie darba, 
ir kalbame apie organizuota 
darba, apie unijas prie . kuriu 
tiek daug musu piliecziu .pril 
klauso. Europos szalyse, ypacz 
tose su stipriais Komunistu ju
dėjimais, darbo unijos veikia 
tik partijai — ne darbininkui, 
Asmuo neturi jokio pasirinkit 
mo apie istorijima ir neturi 
valdymą del ju nusistatymo.

Tegul Amerikiecziai savo 
laiszkuose raszo, kad darbo 
unijos szioje szalyje veikia už
laikyti asmens kilnumą ir di
desnei laisvei.

Tegul jis raszo, kad darbas 
ir kapitalas veikia kartu pa
gerinti darbo sanlygas ir in- 
steigti nepalyginima gyvenimo 
standartu.

Tegul jie sako, kad organi
zuotas dalbas užtikrina asme- 
niszka atsakomybe ir kilnumą 
kiekvienam darbiniukui.

Ra szy darni tuos daigins, mu
su piliečzin laiszkai iszaiszkins 
visam pasauliui tikra Darbo 
Dienos Szventes reikszme. Ly
giai kaip tai E u r o p i e e z i u 

. Gegužes pirma, musu darbo 
j diena gerbia musu darbininku.
Ir mes ja apvaikszcziosime be 
paradu isz tanku, ginklu ir kal
iui kurios skleidžia neapykan
ta ir baime. — C/

L. TRASKAUSKAS | 
LIET U VI S ZK AS Į 

GRABORIUS ?

GEN. RIDGWAY 
NENUSILEIDŽIA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

jis labai

visus 
dvie- 
diena

nes nusipirko tokios duonos, 
nuo kurios žmones isz proto karo sztabas priparode kad vi- 
iszeina. . ■ sas tas intarimas yra isz pirsz-

Daktarai sako kad baisiai to iszcziulptas, kad nieko pa- 
daug žmonių pasimirė ir dar naszaus nebuvo buvę.
daugiau apsirgo nuo tos aptru- 
cintos duonos.

Žmones kurie tos duonos už-i 
valgė iszejo isz proto, sudurna- 
vojo ar likosi paliegėliai.

Daktarai sako kad nieko pa- 
naszaus Prancūzijoje nebuvo 
nuo to laiko kai asztuoniolikta-

! me szimtmetyje m^ras, badas 
ir ligos užpuolė Prancūzijos 
kraszta.

Vieni susirgo, kiti isz proto 
iszejo, da kiti kirmėlės mate ar 
su Tvardaucku kalbėjosi. Bet 
visi kaltina ta duona kuria jie 
užkando.
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Pasiskaitymo Knygeles

in szituos Generolus 
asztriai buvo atsikirtes.

Komunistai nutraukė 
pasitarimus kvoteris iki 
ju, dvideszimts treczia
szio menesio kada jie kaltino ir ------— (
intare Amerikieczius už ta T kfnriinc 
bombos paleidima Kaesong iolUUJUd
mieste. Kaip dvi, tik penkioli- Apie Irlanda arba Nekaltybe 
ka minueziu *po tam Amerikos Suspausta; Robertas Velnias;Suspausta; Robertas Velnias; 

Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius liko Turtingu Ponu. :

Per paczta, 35 Centai. •

Komunistai Amerikiecziams 
neleido ta vieta pamatyti ar 
isztirti kur ta bomba buvo nu
mesta ir susprogo. Komunistai 
viską isz tos vietos labai grei
tai iszveže.

Generolas Ridgway Komu
nistams stacziai pasakė kad jie 
meluoja ir kad visi tie j u prie- 
kaisztai nieko nereiszkia! Bet 
jis pridėjo kad jis su savo at
stovais yra pasirengęs vėl 
gryszti in derybas del taikos ar 
paliaubų, jeigu Komunistai be 
jokiu melu ar veidmainy scziu 
sutiks derintis kaip žmones.

Velniszka Maitina, 
Stebuklinga Puodą, 
Maluninkas Pabėgo .
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai..

Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa.

Jaunas gydytojas, dakta
ras in jauna mergina: Ar 
nuo seniai skauda szirdi?

Mergina — Nuo to laiko, 
nuo kada pažinau poną dak
tarai


