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Svetimi Submarinai Užtikti
Isz Amerikos Ginczas Beisboles Loszime

VALDININKAMS
NAUJAS 

1NSTATYMAS

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Trumanas praszo 
Kongreso investi Nauja Insta-j 
tyma, sulyg kurio visi Valdi-į 
ninkai, ir tie kurie turi Vai-i 
diszkus darbus, butu priversti 
kas metai paskelbti “kiek jie 
uždirbo ir isz kur. pinigus ga-Į 
vo? Jie turėtu paskelbti visas 
savo ineigas, nežiūrint isz kur. 
ar nuo kuo jie tuos pinigus, 
gautu!”

Visi Kongresmonai ir Sena
toriai nustebo kai jie iszgirdo 
szita Prez. Trumano pareikala- 
vima.

Szitokis Instatymas yra da
bar reikalingas, sako Preziden
tas, nes pasirodo, kad daug to
kiu valdžioje intakingu žmo-] 
niu daug užsidirba kysziais ir 
papirkimais.

Dar negalima pasakyti kaip 
Kongresas in toki praszyma at
silieps, bet mums iszrodo, kad 
nieko panaszaus nebus investa!

Per pastaruosius kelis metus 
mes mateme kaip jau daug to-Į 
kiu: Politikierių, Valdininku 
ir Valdžios Darbininku sau 
gražius turtelius susikrovę, ne 
isz savo darbo ar savo vietos, i , >
bet isz savo intakos Vaszingto- 
nfe, kur jie parūpindavo riebius 
kontraktus fabrikantams, ku
rie už ta malone labai gražiai 
atlygindavo jiems.

Andy Seminick, Philadel- 
phijos beisbolininku ratelio 
loszikas nesutinka su pri
žiūrėtojo nusprendimu Um
pire Pinelli ir jie ežia ginezi- 
nasi. Beisbolininkas sako 
kad jis pagavo beisbole, bet

prižiūrėtojas sako kad ta 
beisbole pirmiau atsimusze 
in dratus ir už tai nieko ne- 
reiszkia. Ginczai baigiesi, 
kai beisbolininkas turėjo nu
sileisti ir sutikti su prižiūrė
tojo nusprendimu.

DVIEJU VAIKU TE- i SUKILIMAS
VAS NUSZAUTAS ARGENTINOJE

SOVIETU NAUJAS T • •
EROPLANAS KG VOllUClJ Si '

Vartuojamas Korėjoje

KORĖJA. — Komunistai 
Korėjoje dabar jau ima vartuo
ti savo greieziausius Jet-ero- 
planus, kad atsikirtus priesz 
Amerikos lakūnus padangėse.

i Amerikiecziai lakūnai, par- 
gryže isz karo lauko padange 
se, pranesza, kad Komunistai 
dalar vartuoja naujus ir dar 
oreitesnius kariszkus Jet-ero- o 
planus.

Per viena susikirtima padan
gėse, Komunistai neteko dvie
ju tokiu Jet-eroplanu ir kiti 
dvylika buvo gerokai apszau- 
dyti. Karo sztabas nepranesza 
kiek musu lakūnams kasztavo 
tas susikirtimas.

Argentinoj e Numalszinta
Komunistai Korėjoje Variuoja 
Sovietu Greitas Jet Eroplanus 

rgentinosPriesz Alijantus;
Sukilėliai Norėjo Prezidentą 

Juan Peron Ir Jo Žmona

TARNAITE
: INTARTA

. SCRANTON, PA. — Dvide
szimts szesziu metu amžiaus 
tarnaite, kurios varda polici
jantai neiszduoda, kol jie dar 
daugiau dažinos apie ja, yra 
dabar intarta ir suaresztuota. 
Policijantai mislina kad ji ty- 
ežia norėjo uždegti Jermyn 
vieszbuti, hoteli. »

Jie rado liepsnuojanczius 
skudurus ir paklodes net ant 
trijų to vieszbuczio augsztu.

Loren Waters, isz Austin 
Minnesotta sveczias tame viesz .r.
būtyje suspėjo užgesinti tuos 
gaisrus.

Elevatoriaus vaikas polici- 
jantams pasakė kad jis buvo ta 
mergina, tarnaite ant visu tu 
vieszbuczio augsztu kelios mi
nutes pirm negu tie gaisrai bu
vo užtikti. .

TarnsHU- arfba viename res- 
taurante, netoli nuo to vieszbu-] 
ežio. Kelios dienos atgal ug
niagesiu virszininkas sako kad 
jis buvo paszauktas per telefo
ną užgesinti gaisra, bet jokio 
gaisro nebuvo. Balsas, kuris ji 
buvo paszaukes buvo mote
riukes.

Policijantai Jieszkojo 
Gembleriu

PHILADELPHIA, PA. — 
Policijantai, jieszkodami gem
bleriu ir razbaininku, netyczia 
užtiko Vlada Sadauska, trisde- 
szimts trijų metu amžiaus, 
dvieju vaiku tėvas ir Antro 
Pasaulinio Karo Veteraną, ir 
ji nuszove.

Sadauskas, pareidamas isz 
darbo, užėjo in saliuna, paskui 
pas barberi, kur du policijan
tai jo pareikalavo kad jis 
jiems paduotu numeriu popie
rėli, nes jie ji intare kad jis ima 
pinigus už numeriu loszima isz 
pinigu.

Kai jis nesutiko, ir iszbego 
isz barberio szapos, policijan
tai pradėjo ji vytis, ir vienas

Numalszintas; Sukilė
liai Suimti

BUENOS AIRES, ARGEN
TINA. — Argentinos Preziden
tas Juan Peron pranesze kad 
sukilimas yra numalszintas, ir 
kad keli to sukilimo vadai yra 
suimti.- Sukilimą vede du buvu
sieji Generolai.

Iszrodo, kad sukilimas buvo 
armijos sukurtas.

Prezidentas Peron, pasidi
džiuodamas pranesza kad tas 
sukilimas armijai nepavyko, 
kad jie norėjo ji ir jo žmona 

'nužudyti, b^t kad dabar jie bus 
nužudyti.

Sukilimas buvo tik kelios 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Rado Senovės Miestą
policijantas paleido kelis szu- 

t i
vius, vienas kuris ji ir užmusze.

Policijantai rado tik tris nu
merius jo kiszeniuose, ir nieko 
negali priparodyti kad jis bu
vo susidėjęs su gembleriais ar 
razbaininkais.

Tais numeriais net ir musu 
bobutes ir davatkėlės grajina 
ir niekas ju neszaudo.

Szitokis nelemtas ir gaileti- 
nas policij anto pasielgimas yra 
isz tikro nedovanotinas.

Pvazbaininkai ir gembleriai 
kasdien net ir augszcziausiuose 
teismuose pasziepia musu tei
sėjus ir juokiasi isz musu 
kraszto instatymu, ir eina sau 
laisvi. O ežia, visai už dyka, 
nekaltas žmogus tampa polici- 
janto kulkos auka.

— Nei sėja, nei pjiauna, 
Nei in klonus krauna, — O 
maisto gauna.

Wendell Phillips, senovės 
griuvėsiu žinovas ir tyrinė
tojas, isz Concord, Califor
nia, dabar laikinai apsistojo 
New York mieste. Jis ka tik 
neseniai yra pargryžes isz 
Arabijos, kur jis su kitais to
kiais mokslincziais atrado 
senovės miestą, kuriame 
Shebos Karaliene buk gyve
nus.

Amerikiecziai sudaužė devy- 
| nis szimtus szeszios deszimts 
> keturis prieszo eroplanus in 
viena diena.

Amerikiecziai su Tautu San- 
jungos armijomis dar vis sten
giasi atsiimti ‘‘Heartbreak 
Ridge” kaina, ant kurio jau ir 
taip tiek daug kraujo pralieta.] 
Lakūnai isz padangiau kulia 
tuos Komunistus ant szito kal
no, kariszkas laivas ‘‘New Jer
sey” daužo juos, priplaukęs 
prie kranto.

Komunistai dabar jau turi 
daug daugiau kariszku eropla- 
nu ir dabar jau dasiai pastoja 
musu lakūnams kelia padangė
se. Pulkininkas lakūnas Fran
cis S. Gabreski, isz Oil City, 
Pa., Amerikos drąsiausias ir 
gabiausias lakūnas, sako kad 
padangėse dabar jau ne baikos 
kad Komunistai turi geresnius 
eroplanus už mus, kad ju lakū
nai yra geriau iszlavinti, ir kad 
ju tvarka padangėse daug ge
resne už musu. Jis sako, jis ne
žino kas tuos Komunistu ka

ti 
riszkus eroplanus vairuoja, bet 
jie jam priemena Naciu, Vokie- 

] ežiu geriausius ‘‘Luftwaffe” 
lakūnus per Antra Pasaulini 
Kara.

Pulkininkas J. A. Schmidd, 
lakunu komandorius,*sako kad 
dabar visiems aiszku, kad Ko
munistai yra gave ne tik daug 
daugiau kariszku eroplanu, bet 
daug geresniu ir greitesniu už 
musu geriausius eroplanus.

PATOGUS
SUKILIMAS

I
Prez. Peron, Nagingas 

Diktatorius

ARGENTINA. — Mes labai 
gerai žinoma viena labai gera 
priežasti, kodėl kaip tik dabar 
ir reikėjo revoliucijos Argenti
noje.

Tai priežastis yra ne kas ki- 
(Tasa Ant 4 Poslapio)

KOMUNISTAI
EUROPOJE

Kaip Dabar Jiems
Sekasi

WASHINGTON, D. C. —
Senato Užsienio Reikalu Komi
sija, iszrokuodama kiek kam 
Europoje reikes pagelbos ir pa- 
szelpos, isztyre kaip Komunis
tai stovi tuose krasztuose. Sztai 
tos Komisijos raportas:
ITALIJA—

Czia dar vis randasi di
džiausia Komunistu Partija vi
soje Europoje, bet Priesz-Ko- 
munistines Unijos yra apie 
treczdali nariu atitraukusios 
nuo Komunistu Unijos.
PRANCŪZIJA—

Treczdalis tu, kurie balsuo
ja, dar vis remia Komunistus, 
kurie valdo didžiausias Darbi
ninku Unijas. Bet, nežiūrint to 
kad czia randasi tiek Komu
nistu, jie negalėjo sustabdyti 
priėmimą Amerikos kariszku 
ginklu savo krasztui.
ANGLIJA—

Per praeitus rinkimus, Ko
munistai gavo 91,000 balsu, isz 
34,000,000.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

POPIEŽIUS 
MELDŽIASI 
UŽ KARALIŲ

CASTEL GANDOLFO, IT
ALIJA.— Szventas Tėvas, Po
piežius Pijus Dvyliktasis pa
siuntė telegrama Anglijos Ka
ralienei Elzbietai, iszreikszda-
mas savo nuoszirdžiausius lin
kėjimus, kad Karalius greitai 
pasveiktu.

Popiežius pranesze Karalie
nei, kad jis už Karalių Jurgi 
Szesztaji aukoja savo maldas.

Nužudyti
4 . •.''.i.-./

---------------------------------------------------------------—

ANCHORAGE, ALASKA. — Amerikos 
Karo Sztabas, Armija, Laivynas ir Lakiniai 
dabar klausinėja ir stengiasi isztirti tuos 
gandus, kad kurio svetimo kraszto subma-
rinai, povandeniniai laivai buvo užtikti prie 
AlaskoS kranto.

Augsztas karininkas, kuris nenori kad 
jo vardas butu paskelbtas, sako, kad du 
žvejokles prižiūrėtojai tikrai buvo mate tuos 
svetimo kraszto submarinus. Vienas buvo 
užtiktas Rugpiuczio (Aug.) dvideszimts asz- 
tuntą, o antras Rugsėjo (Sept.) dvylikta diena.

Amerikos Laivynas staeziai sako, kad 
tai nebuvo musu submarinai, nes tuo lai
ku nei vienas isz musu submarinu nebuvo 
nei arti tu vietų.

. ■- ■- -.-'V# į*

Vienas isz tu submarinu buvo tokis, koL 
kius Vokiecziai Naciai vartuojo per ana karai.

Donald Cross, Medžiokles ir Žvejokles 
prižiūrėtojas, sako kad jis savo akimis ma
te viena isz tu submarinu apie antra va
landa po pietų, Rugpiuczio dvideszimts asz- 
tiinta diena. Jis sako kad jis apleido sa
vo laiva, insisedo in maža valtele ir pasi-

■ ‘-'L.-'

trauke isz tos vietos. Jis sako, kad jis
' . . " - ’*’'L *

buvo taip arti, kad jis net ir to -subnia- 
rino inžinus girdėjo ūžiant. *

Kita toki submarina užtiko Tom Cos
tello, kuris skrido isz Elgin Salos in An
chorage, apie szeszta valanda, vakare, Rug
sėjo dvylikta diena. j

HU.rU
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Kas Girdėt
f

Gembleris, razbaininkas 
Harry Gross nebūta galejes to
ki turteli susikrauti, jeigu poli- 
cijantai nebotu buvę papirkti. '

Bet isz kitos puses, tas gemb
leris, Harry Gross nebūta bu
vęs saaresztuotas jeiga nebotu 
buvę daugiau polieijaatu, ku
riu jis negalėjo papirkti.

. • • "

Prezidentas Trumanas da
bar pasmerkia Komunistas. 
Bet mes gerai atsimename kai 
tas pats Prezidentas buvo pa
smerkęs visus redaktorius, ku
rie buvo pasmerkė tuos paežius 
Komunistus. Ar dabar galima 
tikrai tikėtis1, kad ir musu Pre
zidentas jau in protą atėjo?

"" • • ■

Jonas* Aistis parengė nauja 
eileraszęzin rinkini “Sesuo 
Buitis.” Ta rinkini leidžia 
Pralotas M. P. Juras. Spauzdi- 
na Nekalto Prasidėjimo Sese
rys, Putnam miestelyje, Conn.

■ • •
Vienas bagoczius, kuris daug 

pinigu kas metai paaukoja baž- 
nyezioms, sziais metais pasiun
tė keliu tilksta,ncziu doleriu 
czeki vienam klebotiui. Klebo
nas jam gražiai padėkodamas 
už jo auka, jo paklausė; “Kaip 
tai, kad Tamista tiek aukoji 
bažnyežioms bet niekados pats 
neatsilankai in tas bažny
čias ?’’

Jis tam Klebonui szitaip pa- 
siaiszkino, “Asz bažny'czioms 
aukoju taip kaip ligoninėms’.” 
Ar manote, Klebone, kad asz 
noriu in ligonine patapti? Tai]) 
ir su jusu bažnyežia. ”

—————— ' •

Lakūnas, kuris su savo ero- 
planii szposus kriete virsz 
Flagler, Colorado, nukrito in 
žmonių spusti ir užmusze devy
niolika žmonių, kuriu tarpe bu
vo ir mažu vaiku.

SPALIS - OCTOBER

Spalio (Oct.) menesis pa- 
szvenstas ant garbes Szv. 
Rožancziaus. Szio menesio 
menulio permainos szito- 
kios: Prieszpilnis 7-ta diena; 
Jaunutis 14-ta diena; Del- 
czia 22-tra diena; Pilnatis 
30-ta diena. Ūkininku Prie-

žodžiai: Rudens skaidrios 
dienos gabena viek veja ir 
sniegus. Jeigu zuikelis ilgai 
vasaros kaili deveja, tai ir 
žiema dar toli. Jeigu Spalio 
menuo szaltas-tai ateinan- 
cziame mete nebus kirmėlių 
gadinancziu kopūstus.

žmogus, anot jos ipaczios žo
džiu, pasėsti bes tinkindamas.

sunkiausia naszta; asz ja ne- 
sziu!

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai:

Fausto Kirszos eilių rinki- \ i
nys “Szventieji Akmenys” jau 
atiduotas spaudai. Leidžia 
teipigi Pralotas M. P. Juras.

Daugiau kaip puse visu szei- 
mynu Amerikoje yra apsidrau- 
džusids del ligos ir mirties.

Lenkijoje, Czekoslo vak i jo je 
■i r k i t u o s e iŠ t ai i n o už k a r i a u t u o - 
se krasztuose pramone vis eina 
t repais žemyn. Senesni žmo
nes tyliai prieszinUsi, tyczia 
mažiau dirbdami ir mažiau vi
sokio tavoro pagamindami. 
Sovietai turi, nuolatos juos pri
žiūrėti ir ju vadus iszvalyti, 
nužudyti. Nežinia ar Stalinui 
pasiseks szitaip tuos krasztus 
valdyti, kol tas jo mokinamas 
ir ugdomas jaunimas užaugs ir 
galės užimti tas svarbias vie
tas.

Jaunimo mokslas, darbas ir 
net pasilinksminimass Rytu 
Vokietijoje pareina vien tik isz 
Komunistu pa r t i j o s.

Raudonųjų tobula aiszkiai 
pasirodo, kai jie Igur nors ima 
vieszpatauti. Budapeszto pilies 
kojilVczia, kurioje laikomos re
likvijos Szvento Stepono, pir
mojo Vengrijos Kataliko Ka
raliaus, sziuo metu jau yra nu
savinta ir pavesta szokiu sale; 
koplyczia Notre Dame de Sion 
paversta in kino sale, muving- 
pikczieriu teatrai.

Kompozitorius J eronimas

Dabar Amerikoje trumpa ir 
trūksta centu, penu, už tai kad 
vis reikia tu centu del visokiu 
taksu,, i r už tai kad vaikai t a li
pina tuos centus savo bankute- 
se. Trūksta penktuku, už tai, 
kad automobiliu draiveriai 
juos variuoja in tubs “mete- 
rus” kai sustoja ant miesto 
ulycziu. Mums iszrodo, kad ga
lima iszrasti geras priežastis ir 
del visu kitu pinigu, kodėl ju 
mums trumpa ir trūksta nuo 
penktuku net ligi tūkstantines| 

bumaszkos.

Pypkes Durnai

Rudens Naktis

•Su Juozu pažintis ir Girdžiu 
gegužine tai“ buvo pirmas di
desnis žinksnis in gyvenimą 
mus jaunajai Onytei. Paskui 
dienos bego viena už kitos ir 
kas kartas Onytei gyvenimas 
atnesze szio to naujo. O jaunas 
žmogus tik ir puola'prie to nau
jo, jam nežinomo dalyko. Teip 
buvo ir Onytei. Juozas Dauba 
visai nemane jos vesti. Jis tik 
naudojosi valandos inspud- 
žiais ir stengėsi iszcziulpti kuo 
daugiausia jaunystes saldumo 
isz nekaltos mergaites lupu, o 
paskui ja iszjuokti priesz kitus 
paniekinti, nugramždinti. Jis 
jau buvo teip ne su viena mer
gaite pąsielges. Onytė lauke 
toks pat likimas.

Dora Juozas Dauba suprato 
savotiszkai, sanžines griaužimo 
jau nejauto. Kas jam dora, isz- 
sibasezinsiain po Rusijos mies
tus, maezinsiam visokiu szlyk- 
sztynin. Taigi jis dabar puolėsi 
prie tos mergaites, kuri da ne
buvo jiatyrus gyvenime ir ne
pažinojo žmonių. Ir ta. nekalto
ji mergaite del savo neatsargu
mu, nepa klausymo prityrusiu 
žmonių ir senos moeziutes, tu- 
rejo tapti auka to slibino-, sli
bino, kuris1 nepasotinamas.

Tyli naktis, szviesi naktis, 
Skambi, kaip dainiaus kankliai 

szilkastygiai,
Plikus laukus, ir pievas, ir 

girias
Užliejo sidabru taip lygiai, 

lygiai.
Kaezinskas baigė Miszias Ka- > 
paliaus Mindaugo garbei. Ali-' 
šziąs iszleisti yra numatęs ta 
pat Pralota M. P. Jura. Sziuo 
metu Bostone kalbamasi su 
profesionalu choru, kad tas Mi
szias su solistais iszpildytu.

Amerikoje Naszlems Pensi
jos yra baisiai nelygios ir ne
teisingos. Admirolo naszle gau
na tik septynios deszimts pen
kis dolerius ant menesio, taip 
pat kaip ir eilinio kareivio 
naszle. Bet lakūno Kapitono 

sze- 
a.sz- 
cen-

() jeigu Kon- 
savo pa- 

j.o naszle 
szimtus dvide-

szimts penkis dolerius ant me
nesio.

naszle•gauna du szimtu 
szios deszimts doleriu ir 
t minios deszimts devynis 
tus ant menesio.
gre sm o n a s ■ pa s i m i r e 
re i g a s 1> ee i d a m as, 
gauna penkis

Senis Butkus sako kad mie
gas, tai jo mėgiamiausias užsi
ėmimas, nes, jis sako, kad jis 
miega, jis miega del saves, bet 
kai jis dirba, tai galas žino kam 
jis dirba.

Profesorius Alfredas Semi, 
a/teinaneziu metu Vasario mū
šyje su eile paskaitų iszvyks in 
Europa. Jis skaitys Oksfordo, 
Leideno, Strasburgo ir kituose 
universitetuose.

Tas saldžiai miega 
nieko neturi prarasti.

kuris

Jono Giliaus apysaka “Susi
tikimas,” kadaise ėjusi Darbi
ninko laikraszczio atkarpoje, * *
Tėvu Pranciszk'onu spaustuvė
je jau atspauzdinta. atskira 
knyga, kuri turi pusantro szim- 
to puslapiu. Virszeli nupiesze 
dailininkas V. Vijeikis. Ne už 
ilgo pasirodys visuomenėje.

Miegas neatskiria mokslin- 
czio nuo mulkio.

SKAITYKIT

Vėlai asz iszejau in tuszczia 
lauka

Tavim pasigėrėt, gilus dangau. 
Pakėliau veidą in žvaigždėta 

aukszti... 
laszas juroj 

isznykau.
Ir tartum

Ir nežinau,

Minu vien

Vasarojo gubos da stovėjo 
kaikur ant lauko, bet sziaures 
vėjelis pradėjo jau glostyti ru
giu ražionasi. Daugu jau puosze 
pilkas paukszcziu kelias, kuris 

niuo grižraczio driekėsi toli, to
li in pietus. Žmones jau renges 
kasti bulves, sėti rugius. Vienu 
žodžiu buvo jau ruduo.

Ūkininkai, paprastai, anksz- 
cziau nuvalo laukus, o Milusziu 
dvaro plynėse da darbuojasi 
darbininkai apie vasarojų. Bo
bos piusta viena, už kitos:

— - .Gyvate ta nenueme ne 
Vokieczio kulka: parsivilko da 
czia!

— Nei perkūnas tokius ne
trenkia! Atsiliepė kita.

kad asz buities 
kelionėj 

žemes tremtinio 
takus,

0 mano džiaugsmas, pSilsls 
laisve 

Toli, kaip augsztos žvaigždes 
ir dangus.

Ir nežinau, kad ryt ir vėl su 
saule, . 

Ant veido užsimovęs marga 
kauke,

Žingsniuosiu, kaip lygsziol, in 
szviesu ruma, 

Kur nieks mane nei sveikina, 
nei laukia.

ežia, bet Daugilyte! Kad pasi
darė, tai pasidarė! Amžinai sau 
geda pasidarė! Tokia dievuota 
motina; isz ju gimines juk ne 
viena neprasiszoko!

— Sako, mananti iszvažiuo- 
ti isz ežia, patyliai sznabždejo 
bobos, paliks vaika motinai au
ginti!

Senoji Dagiliene, vieton at
sakymo palingavus galva,’pra
dėjo da labiau verkti; nieko • 
neatsake, nes skausmas už- j 
spaude jos lupas.

— Neverk, motinėlė! Vėl 
kartojo duktė. O motina vis 
viena verke. Ji tarsi, norėjo pa
sakyti, jog ji verks, ir nieka
dos neperstos verkusi. Ir isz 
tikro. Onytei kad ir nudžius 
aszaros, motinai ne. Onyte pa
liaus kada nors vaitojus, moti- 
na niekados. .Tėvai už vaikus 
szimta kartu daugiau kenežia.-

Veltui tu, nelaimingoji Ony
te, vis sakai: “Neverk, moti
nėlė!” Ji vis verks. Nesupras
dama tu taip sakai: motinos 
szirdis per dapg jautri.

Nesupranta. Onyte motinos 
taip lygiai, kaip ir tada, kai ja 
močziute erspejo, kad atsar
giau elgtųsi su Juozu.

Vien tik dėlto ir konezia 
daug žmonių, kad vienas kito 
nesupranta.

Juozas Dauba sziandien ir gi 
nesupranta Onytės. Szvilpauja 
insikandes papirosą, ir vien 
juokias isz savo nelaimingos 
aukos. Jeigu jis suprastu Ony
te, tai ji taip neverktu szian
dien; o jeigu Onyte butu su
pratus pamokymus motinos, 
tai ir toji dabar butu pilna 
džiaugsmo, džiaugsmo to pa
ties, kuris buvo jos krūtinėj, ka 
tik pagimdžius savo mylimąją 
dukrele.

Tuo ir baigėsi viskas. Onyte, 
tarsi kokia pastumdėlė, atsi
dūrė pas viena ūkininką netoli 
Ragainės, Klaipėdos kraszte. 
Jos senoji motinėlė persikėlė in 
Mihisziu dvaru pass savo sesers 
dukterį.

Milusziu dvaro rėžiai tebe- 
tysojo nuo pat miszko iki Mi- 
tuvos krantu. Miszkas tas pats 
tebeniuksojo, tik kai kur jau 
iszkirto medžius. Tu kirtimus 
insisukes, vejas da graudžiau 

tarvtum norėdamas 
senos Dagilienės 

GALAS.

vaitojo 
nuraminti 
szirdi.

KATALOGAS 
KNYGŲ

Ir nežinau, kad visos mano 
dienos »

Bus ta pati be vilties vienuma, 
Kur mano siela,

Klajos dangaus

kaip nyki 
liepsnele, 
žvaigždėto 

laukdama.

Tyli naktie, szviesi rudens 
naktie!

Tau daug yr’ žiburiu dangum 
spindėti,

O man szirdis viena, tyli liūdna
Tau szviesti ir žavėt, o man 

mylėti.

NEVERK :: ::
:: MOTINĖLĖ

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

dukrele. Gailėjosi ji, leidps ja 
in gegužine. Kalbėjo sau, jog 
kita karta bus atsargesne. Juk

Isz tikro Dagilyte rengėsi 
iszvažiuoti: Vokietijon, Klai
pėdos krasztan. Czia ne viena 
Lietuvaite, susilaukus pana- 
szios gėdos isztraukia pas bu
rn tarnauti. Pristoja prie ko
kio Vokieizio už maža atlygi
nimą ir dirba sunkiausius dar
bus. “Kur pasidės daugiau,” 
sako mus žmones.

Bet ka dare sene Dagiliene? 
Niekas jos suprasti negali. Vel
tui aimanuoja dvaro rėžiuose 
bobos del Onytės nelaimes. 
Veltui staugia rudenio vejas. 
Niekas jos nesupras net jos 
vienatine mylima dukrele, ku
ri sziandien verkia graudžio
mis skausmo aszaromis. Niekas 
nesupras Dagilienės kanezios. 
Jeigu verkia senas žmogus, tai 
jau rodos to turėtu uužtekti; 
bet senele netiktai verkia, ji 
raitosi, žemen parpuolus, rau
na paskutinius nuo jaunystes 
dienu iszlikusius plaukus, ta
rytum norėdama prakeikti sa
vo dukreles1 jaunyste, ir szau- 
kias baisiausiu keiksmu ir 
szveptu žodžiu. Toks jai szian
dien miszinys.

— Neverk, motynelo,
verk! Kiek atsigavus, prasze 
jos duktė, ink tau ne taip jau 
bloga: ant mano pecziu krito

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.

ne-

“SAULE” PLATINKI!

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszyma's, didele 
knyga, 404 puslapiu, 50c.

No.102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.
STATEMENT of the ownership, ma
nagement, circulation, etc., required 
by the Act of Congress of August 24, 
1912 and March 3, 1933 and July 2, 
1946, of the Saule'(The Sun), pub
lished semi-weekly at Mahanoy City, 
Pa., as of October 1, 1951.
Editor, V.L.Boczkowski, 336 W. Ma
hanoy Ave., Mahanoy City, Pa., Busi
ness Manager,,V. L. Boczkowski, 336 
W. Mahanoy Ave., Mahanoy City, Pa. 
Publisher, Saule Publishing Co., That 
the owners are: V.L.Boczkowski, 336 
W.Mahanoy Ave.,Mahanoy City, Pa., 
and S.Boczkowski, 338 W. Mahanoy 
Ave.,Mahanoy City, Pa. Known mort
gages, holding 1 per cent or more of 
total amount of bonds, mortgages, or 
other securities: None. Average num
bers of copies of each issue of this 
publication, sold or distributed, thru 
the mails or otherwise, to paid sub
scribers during the twelve months 
preceding the date of this statement: 
six thousand, four hundred, Sixty- 
six. V. L. Boczkowski, Editor-Bu
siness Mgr. Sworn to and subscribed 
before me this 1-st day of October, 
1951. Grace Hendricks, N. P., My 
Commission expires Mar. 2, 1953,

Ala isz maiszo iszlins; Apie bo- piu, 35c. 
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, < 
Galinga ypata galybe meiles; j 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t, t., 52 puslapiu, 20c.

No.JI2—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

No.11G—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikueziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nema
no. 58 pus., 20c.

No.l7G—A-Be-Cola, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

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: Val- 
dimieras; 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 
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 Įrlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

No.140—Apie Maža Katilu- 
kaz Lietuvos Skausmai, Mo
eziutes Pasakojimai, Eiles, 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
64 puslapiu, 25c.

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

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

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

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

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- 
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. 13G pusią?

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

No.lGO—Apie Po Laikui; 
Per Neatsargumu in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, JVIenesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Ku- J .
nūs; Meszla-vežis; G rupus; Ėg
li; Aržinolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No. 166—Apie Simus Mul
kinus; Iszklausyta M a Ida 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

N0.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. G8 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.

Kitokios Knygos

Kristnso

Verksmai 
prie Ap-

No.l 78—Tikrau šia s Kabai as 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

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

I8OV2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

No.197—Graudus 
arba Pasibudinimas
mislinimo Kanezios Viesz. Mu
su Jezuso Kristnso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c., Pa
gal nauja būda, No. 1971/2, 25c.

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

N o. 200—Eustaki ju szas. 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. 
Pilkius apraszymas. 20c.

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

No.203—-Knygute* Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15c

Kaip Užsisakyti Knygas:
GSF’ Užsisakant knygas isz 

szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo
li i-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laisz’ka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti ■" į' 4 
deszimtuka ekstra del prisium 
timo kasztu.

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

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



“SAULE” MAHANOY CITYr PA.

Neverk Motinėlė
PUTRIMU sodžiuje, netoli

Girdžiu bažnytkiemio, sto
vėjo maža grintele. Pro sza.li 
bego. Mituva, kurios krantus 
pnoszė senos laukines obelys, 
aukszti lazdynai ir susipynė! 
karklai, kuriu szaknis plovė! 
skaidrus Mituvos vanduo. j

1Viena laukine obelis ir nu-!
• e. I

džiūvusioms szakoms berželis! 
stngsojo prie tos grinteles.j 
Kai pusdavo mažas vėjelis1, ju 
szakeles, vos, vos judėdavo, o 
kai audros kaukdavo, senutes 
obelies net liemuo traszkedavo- 
manydavo tada senute obelis,! 
kad jau paskutine naktis jai | 
atėjo.

Toliau ant kalno buvo maty
ti ilgi Miliusziu dvaro rėžiai, 
kuriuose vasaros metu prakai
tavo suplukę dvaro darbinin
kai : are, akėjo ir sėjo. In vaka
rus nuo tu lygiųjų arimu niūk
sojo tamsus miszkas, turtingas 
nedidelėmis pelkėmis ir balo
mis.

Dangus paprastai, ežia bū
davo apsitraukęs storu debesų 
sluogsniu. Saulute tekėdavo, 
skaisti labai retai pro Girdžiu 
bažnytėlės medini bokszta; va
karais irgi greit nuskesdavo in 
giliu pelkėta eglyną. Teip, maž-' 
daug, atrodė ta apylinke.

Ant Mituvos kranto toje ma
žutėje grintelej augo viena 
mergaite vardu Onyte. Žinojo 
ja visi aplinkiniai ir vadinda
vo gražiąją Onyte, nes buvo la
bai gražaus veido. Turėjo ji ir 
sena moeziute, kuri labai mylė
jo savo szviesiaplauke Onyte. 
Buvo kitados ir broliukas, bet 
tas žuvo aukso bejieszkodamas 
Amerikoj. Kai tėvelis buvo mi
ręs, Onyte, teturėjo tik trejus 
metelius: pamena vargsze, 
kaip jos motute apraudojo te
veli.

Gyveno neturtingai: Onyte 
mokinosi sinti, o senoji motinė
lė vasara nusako rankiojo uo
gas ir nesze parduoti, o žiema 
verpdavo kaimo moterims pa
kulas už imaiža atlyginimą.

Grintele buvo maža, pasenus 
sziaudu stogeliu, kuri dabino 
žaliosios kerpes..Senoji motute 
irgi jau pasidavus senumui: 
palinkus veidas jau iszvagotas 
gyvenimo inspaustu raukszliu, 
senutno žymiu. Bet vargsze mo
tina! Ka užlinguoja prie rate
lio su girgždaneziu kuodeliu, 
visa atiduoda savo mylimai 
dukrelei. Juk Onyte užaugs, 
iszmoks sinti, uždirbs jai sena
jai duona. Pilna vilties tikėjosi 
ji, jog senatvėj gales priglausti 
savo sena galva prie numylėtos 
dukreles szirdies; szirdies, ku
rios tvaksėjimo ji teip susirū
pinus klausės, kada., da vos asz- 
tuoniu metu būdama, Onyte

pribėgdavo iszsigandus prie 
jos ir szaukdavo: “Mamyte! 
Mamyte! Asz bijau!”

Tai buvo Dagilienės (teip 
vadinos Onytės mbtina) gyve
nimo vilties ta jos raudon
skruoste dukrele. Lengva jai 
būdavo kęsti ir alki, ir troszku- 
li, atsiminus Onytės geltonus 
plaukelius ir jos rausva, veide
li. Nebūdavo jai geda nuo žmo
nių, kad ji prastai apsiredžius: 
nebuvo skaudesnes jai žmonių 
kalbos už ta, valanda, kada ji 
gimdė brangiąją dukrele.

Taigi senoji Dagiliene ar 
ėjo ilgaisiais dvaro lauko rė
žiais ar Mituvo^ pakrantėse 
vasara žmonėms sziena grebe, 
galvoje turėjo viena: Onyte už
augs, mylės Dievą, bus gera 
žmonėms; žmonys ja gerbs. Tai 
buvo vienintelis motinos lauki
mas. /

Bet jeigu butu kitaip ? Jeigu 
Onyte pamirsztu senos motinos 
žodelius ? Jeigu užrairsztn apie 
Dieva? Negerbtu jos senos? 
Kas butu tuomet? Sudrebėda
vo Dagilienės szirdis nuo tokiu 
mineziu. Jos giliosios veido 
raukszles prisipildydavo krau
ju, parausdavo, akys užsideg
davo kaž kokia kersztinga ug
nimi.

— Neleis man to Dievas! 
To nebus! RamindaVos mote- 
riszke, ir bematant vėl nuszvis 
davo ateitis ska.iszcziais vilties 
spinduliais.

Dienos bego, metai slinko. 
Teip nesenai Onyte bėginėjo 
da mažute, žaidė ^Mituvos lan
kose šii margaisiais drugeliais, 
broliuks1 tuomet tycziodavos 
isz josios, o sziandien ji jau 
baigė assztuonioliktus metus, 
jau pramokus darbo, pažinus 
sziek tiek žmonių. Teip, rodos 
nesenai ji buvo kūdikis, paten
kino ja, vien linksmas motinos 
nusiszMpsojimas ir pavasario 
saulute, inspindus in bakūžes 
langeli, o sziandien ji jau suau
gus, subrendus, kaž ko troksz- 
ta. nesuprantamo, ne esamo.

Viena karta, matytada ja to
kia susirūpinusia motina jos 
užklausė:

— Ko tu teip susikrimtusi, 
mano dukrele? Ar nepasiseke 
kas? Sziandien tu, tarytum, 
verkusi ?

— Nieko, motute, teip tik 
kaž ko liūdna, teisinosi duktė; 
darbas eina gerai. Panele Mor
ta sake, jog ateinanti Nedeldie- 
lii Girdžiuose Gegužine busian
ti. O ten nuėjus, tai bus links
ma! Teip gražiai kalbėjo, tar
tum laksztute pavasario ryta ir 
pradėjo niuniuoti kaž kokia 
keista dainele — romansą.

Tai, mamyte, kad tu ten

pam a t y t um mai i e!
Motina kaž ka norėjo sakyti, 

bet duktė vis cziauszkejo:
— Bus p-le Morta, jos bro

lis Juozas!
— Vaikeli mano, tik jau 

liaukis su toms gegužinėms. 
Kas isz ju naudos: Vien muilo 
kiek iszeina, kol suknele isz- 
skalbi. Jokios nėra, naudos, nei 
Dievui nei žmogui, pradėjo.mo
tina.

— Bet visi eina! Prieszino- 
si duktė.

— Sakai visi. Juozas.

Kiek tai kartu, laikraszcziai 
apsergsti jaunas mergaites, 
Kad nevažiuotu su svetimais', 

Ir nežinomais vyrais 
automobiliais, 

Po visas pakampes,
Bet tujų persergejimu visai 

, neklauso,
Po tam aplaiko graudingus 

pamokinimus,
Bet jau buna, pervelai, 

Laikyti graudus verksmus!
Neseniei viename mieste 

Pennsylvanijoje, 
Likos užmusztos dvi jaunos 

merginos,
Per pasiutusi bambilista, 

Isz kokids priežasties,
Tai neisztyrineta, 

Ar jos ėjo keliu, ar likos 
iszmestos isz automobilio? 

Tai da. nedažinota!
* * *

Netoli Makanojaus randasi 
miestas,

Moterėles davadnos gana, 
Suvis guzutes negeria,

Bet tiesiog isz bonkos trauke, 
Tiegii jums buna ant sveikatos.

Tas apszvieczia. geriausia, 
Bobelia tamsiausia,

Kad ir akis turi, 
Tai neinžuri.

Bet tegul kožna supranta, 
Kad girtavimas tai yra 

blogas daigias!
* * ■ * *

Iszsikirpkite szita 
prasmežodiai, 

Ir nesziokite prie saves, 
Ir neužmirszkite kad:

“Doleris yra tavo geriausias 
prietelis!”

* * *
Tankiai žmones rugoja, 
Kad czionais Amerikoje

sunkus pragyvenimas, 
Bet asz duodu sekanti

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

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

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

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

pa t a rimą,
Kaip žmogus gali but' 

užganėdintas ir linksmas: 
Kada turi gera sveikata ir 

darbeli;
Kada turi gera ir isztikima 

paezia.
Kuri ne yra. isz]aidi,

Ir prižuri namus ir vaikelius, 
Kada nesikisza in nesavo

“ reikalus;
Kada, paezedžiai gyvena, 

Skaito laikraszti “Saule,” 
Ir praleidžia, linksmai 

vakarėlius skaitydamas ja.
Taigi, pamėginkite taip 

gyvent, 
O busite užganėdinti!

Platinkit “Saule”

— Va, mamyte, jau saule 
leidžias, o asz da turiu nubėg
ti pas Katriute! Nutraukė mo
tinos kalba ir iszįbego raudo
nuodama.

Nieko nepastebejo motina: 
Onyte perdaug buvo vikri ir 
gudri. Neveltui turtingi kaimo 
jaunikaieziai sekiojo ja. Vieno 
gražumo butu buvę maža, kad 
ne akylumas ir jos vikrumas. 
Apie Juozą iszsitarus kaip žai
bas pro duris iszspruko.

Dagiliene pasilikusi viena, 
nors ir džiaugėsi isz savo duk
reles gražumo, vikrumo, bet ji 
tarytum ir nujauto kaž ka.

— Juozas! Kalbėjo viena 
motina, kam ji man ji minėjo.

plūdo bažnyczia, keike kuni
gus. Juk jiš tikras bedievis, o 
bedievis kartais baisesnis už 
gyvate. Tai tau ir žmogus!

— Girtas tu’okart buvo, 
teisinosi.

— O kada jis negirtas? 
Kada jis gerai k’alba ?

— Na, jau tau teip'tik rodosi, 
o kai su manim kalba, tąi toks 
geras; apie tokius didelius da
lykus kalba, kad asz ne supras
ti negaliu, vis gynė Onyte Juo
zą. O Katriute isz tikros szir
dies norėjo perspėti draugo.

— Onyte, Onyte! Man.gaila 
tavęs. Ir tu manai, kad iszteke- 
si už jo, tai pirmutinis daly
kas?! O jeigu ir isztėketum, tai

atgal ir t. t. Teip maustė Ony
te.

— Va žiūrėk Kazy, Dagiliu 
Onute tai tikra, miesto panele, 
— balsiai per pamokslą, kalbė
jos vasaros atostogų pargryiže 
gimnazistai, vargsze insimyĮė
jo in Dauba, o jis moka jaunas 
mergaites vesti isz kelid!

— Gudrus tame dalyke, at
siliepė antras, neveltui visa 
revoliucijos Jaika. iszbuvo Ru
sijoj. Neviena, mergaite kar- 
eziai apraudos savo dali ir pa
žinti su juo.

Pagalinus atėjo ir laukiamas 
pavakarys. Jaunimas būriais 
rinkosi in vainikais ir medžiu 
szakeiemis papuoszta. Mituvos

.. .. . ................L_r.._.vw
O tu, Onyte lauk!

Laukimas kažko neaiszka.uš, 
neesamo, o paskui užsivylimas 
jaunuomene, sztai kokias ke- •i 
liais tu eini!

Praėjo valanda, kita. Jauni
mas szoko insiutes. Onyte pa
griebė Juozas ir visa vakaro, 
tiek ja kas teinate. Tiktai jos 
vienametes drauges ant ryto
jaus kažka. negero kalbėjo: 
Onyte buk vos ausztant teparė
jusi.

Isz tikro Onyte gryžo isz ge
gužines jau gerai po pusiau-, 
nakezio: ir gryžo ne pas savo 
senąją, motinėlė, bet pas moky
toja Morta, kuri gyveno trupu
ti ip Sziaurc nuo Girdžiu, teip

Koks jis baisus! Bedievis! Ne, 
neleisiu asz jos in gegužinėm

Dabar viską pradėjo nujaus
ti motina; negal nesuprasti mo

kas tuomet?
Onyte apie ta. nenorėjo pa

galvoti ir todėl pradžiugo, pa
sijutus Girdžiu kapinyne: in-

lanka., kurioje turėjo būti vie
tos “pavasarininku” rengia
ma. gegužine. Drąsesnieji vai
kinai ėjo kartu su merginoms

jau Butrimu sodžiuje. Ji ėjo* 
linksma, nes greta buvo Juozas 
ir vede ja už rankos, kuria te
dengė plona szviesi suknele.

finos szirdis. Ir nutarė griežtai 
neleisti Onytės gegužinen. Bet 
neklause jos jaunoji dukrele. 
Perdaug turbūt mylėjo motina 
Onyte, kad net per tris dienas 
jos neperkal'bej'o nuo tos nelai
mingos gegužines. Prirodc 
Onytei visas ;blogas puses ku
rios gal nutiki gegužinėj, per
spėjo ir kad su Juozu visai ne- 
susidetu, bet niekas negelbėjo. 
Onyte nenoroms klausės senos 
motinos žodžiu. Tszsipuosfee Ne
deki i en i o ryta in Girdžius baž
nyczion.

Eina Onyte in Girdžius gra
žiomis Mituvos pakrantėmis. 
Gražus Nedeldienio rytas. Lak
sztute teip gražiai cziiilba. Jei 
butu skausmo suspausta szir
dis, tai tikrai savo giesmele su
ramintu. Bot Onytės szirdyj 
sziandien tik džiaugsmo,'tiek ji 
jauezia laimes! Kartu su laksz
tute ji sziandien nori dainuoti 
kabiams, skardžiams tamsiajai 
giriai. i

• — Szi vakara. gegTižine! 
Kaip mažas kūdikis krykszte 
Onyte. Bus Juozas! Kokia tai 
laime! Buvo net bepradedanti 
mostaguoti rankomis.

— Laba ryta, Onyte! Pasi
girdo užpakaly balsas.

— Dėkui!*Net nusigandau. 
Kur jau teip skubi?

— G i b a žn y c z i o n:
sziandien pavasarininku, ank
styvos miszios. Bet tu Onyte 
jau perdaug iszsipuosziai! Be
ne tik del Juozo? Sznekejo 
drauge.

Nuraudo Onyte ir sumiszusi 
atsake:

— Ar jau Juozas uez žmo
gus, kad vis užkliūvi. Užtenka 
jau vakar vakare, tavo 
mokslu!

— Žmogus, žinoma, 
ežia nutraukė kalba pro
važiuojąs vežimas. Nepabaige 
jos drauge.

Buvo tai Katre Rainyte, uoli 
pavasarininke, jau suaugus 
mergina, kuri irgi mokėsi siu
vimo amato pas Morta Dudai- 
te, Juozo seseri. Ji gerai žinojo 
kad Onytei patinka Juozas, ne- 
persenai gryžes isz Rusijos'.' 
Todėl gerai pažindama. Juozą 
ir Onyte ir jau būdama, prity
rus mergina, pradėjo atvirai 
kalbėti, norėdama persergeti 
savo jaunaja drauge.

— Onyte, ka. tik tu manai? 
Kam tu prasidedi su tuo bedie
viu Juozu? Juk tu matai, kas 
jis per vienas žmogus!

— Na, ogi kas jau? Juk asz 
nieko, pagaliau su juo ir netu
riu, teisinosi raudonuodama 
Onyte, žmogus kaip ir visi!

— Saikai žmogus. Atmink, 
Onyte, kad, jeigu tu nepasielg
si kitaip su juo, verksi, ir atsi
minus ta, ka asz tau dabar sa- 
J<au. Tu atsimeni, tese toliau 
Katriute, — kaip jis ana karta

žinai

pa-

bet

kyrejo jai drauges pamokslas.
Girdžiu bažnytėlė medine, 

sena. Aplinkui, szventoriuj, 
kapai, kuriuos kaip inmanyda- 
mi puoszia pi irusiųjų gentys. 
Bažnyezios boksztas neauksz-. 
tas, liet tvirtas, mates jau daug 
audru ir veju staugimo. Kogi 
reiketn, kad butu teip stiprus 
žmogus kaukianeziose gyveni
mo audrose. Kogi reiketn, kad 
musu jaunuomene galėtu at- 
remti savo audringus geismus, 
kaip tas senas boksztas, kad 
atspįria audros kaukimams.

Neužilgo prasidėjo ir pamal
dos. Žmones netilpo bažnvezio- • • • . * • - 1 je, tiek daug buvo prisirinkę. 
Merginos daugiausia stovėjo 
szvenfoi’iuje, ir dažnai nety-t 
ežia mesdavo žvilgsni in ka
puose stovinezius vaikinus, ku
rie klausinėjo pasznabždomis 
vienas kito, kuri isz merginu 
yra gražiausia. Piemens ir pus
berniai žiopsojo ties varpine 
ant tako ir kliudo žmonėms 
praeiti. Musu Onyte sunku bu
vo pastebėti terp daugybes 
žmonių. Ji nerymo, lauke va
karo. Lauke tik savo mylimo 
Juozelio, kurio da nebuvo atė
jusio. Jis, mat, “aipsiszvietes” 
bažnyczion ne eina; ateis tiktai 
vakaro, gegužinen, paszokti ir 
anot jo paties žodžid, “paro- 
mansuoti.” Onytei teip szian
dien ilgu, teip norisi ji pamaty
ti ir klausyti isz jo lupu sal
džiai tekaneziu žodžiu.

— Juk isztikro Juozas toks 
geras! Nesuprasdami jo žmo
nes man prikaiszioja, kalbėjo 
sau Onyte, atsiminus szio ryto 
Katriute, ir paskendo mintyse 
apie savo mylima Juozeli.

Ka ji maustė? O ji mausto 
apie gražu vieno szventadienio 
vakara, kada Juozai ja lydėjo 
namo, pas senąją moeziute. Jis 
kalbėjo jog netrukus su ja ap- 
sivesias, mylėsiąs ir laimingai, 
juodu gyvenusia. O ji buvo to
kia nedrąsi: truko jai žodžiu 
iszreikszti dėkingumui už Juo
zo tokius prižadus. Juozas ta 
vakara buvo jos tevas-motina; 
ir ji puolė jo glėbin. Paskui 
Juozas ja lydėjo toliau, ji jin

Pasiskaitymo Knygeles

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius liko Turtingu Ponu.

Per paczta, 35 Centai.

Velniszka Maitina,
Stebuklinga Puodą, 
Maluninkas Pabėgo

Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai. 
Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

ir krėtė visokias “sztukas,” le- 
tesnieji ėjo paskui ir vepsoda- 
mi klausosi vyresniųjų kalbos. 
Ėjo ir Onyte su p-le Morta., , 
Juozo seserimi.

Nepriėjusios paezios geguži
nes susėdo juodvi nnt gražaus 
Mituvos kranto, kuris buvo ap
augos jaunute žalia žolele. Mi
tuvos vanduo tekėjo srauniai 
pro akmenėlius. Kitur, kur gi
liau, sukosi juodi sūkuriai, ar
dydami smėlio krantus. Indo- 
mus buvo reginys. Jeigu butu - 
sedejes ienai dailininkas, butu , 
nutepliojęs gražu, gražu ipa- 
^veiksla. O jei but sedejes 
mokslininkas, but tikrai pradė
jęs jieszkoti tu veiksmu pra
džios, kurie atsiranda žmoguje 
nei isz szio nei isz to; lygiai 
teip, kaip tie vandens sūkuriai, 
kad vereziasi isz gelmių ir 
skleidžiasi in szalis. Bet ten da
bar serejo vargsze Onyte ir jos 
mokytoja Morta, teippat ne- 
perda.ugiausia iszsilavinusi. 
Kokios 'buvo jųdviejų mintys? 
Sunku atspėti, kas žmogaus 
szirdyje yra. Nežino del ko 
Onyte sėdėjo nuliudus. P-le 
Morta, kaž ka jai pasakojo. Gal 
apie Juozą? Kas gali žinoti?!

Gegužinėj jaunimas szoko 
vaisa. Publika invairiausi: 
daugiausia, kaimo jaunuome
ne: bernai, kai kur insimaisz.es 
vienas kitas gimnazistas. Jis 
gegužinėj elgiasi kuodrasiau- 
siai: veda szokti “traszkiau- 
sia ” mergina, apie kuria, kai
mo bernai pirsztu galais vaik- 
szto.v

Szoko ir Juozas Dauba. Pui
kus atrodė vyras. Neperauksz- 
tas, apskrito veido; barzda ir 
ūsai skutami sulig naujausia 
mada. N.ors buvo vasara, vie
nok avėjo batus, kuriu aulai, 
kuo auksztyn tuo siauryn ėjo. 
Viskas atstojo kelnes, kurias 
siūdamas Siuvėjas nepasigailė
jo audeklo: kad siuvo tai pasiu
vo areoplana. galima, patalpin
ti. Per vidurius buvo persijuo
sęs diržu ir atrodė maždaug, 
kaip 20-tojo amžiaus Prancu- 
ziszka. dama, arba kaip Lietu- 
viszka szirsze. Szoko elegan- 
tiszkai, darydamas iszdidžius 
vingius, o ypatingai gražiai at
rodė, kaip jis paszokes deko
davo panelei. Ta, tiesiog, nesu
prasdama, nežinodavo nei ka 
atsakyti, kai jis griebdavo bu- 
cziuoti ranka, isz k i Įminga i nu- 

• silenkes. Neveltui gimnazistai 
sake jog szis vyras turi nema
žai iszsilavinimo szioj srityj 
jie nebe kvaili: nusimano gerai 
apie visa “gudrybes politika.”

Bet kode! musu Juozas nesi
skubina prie Onytės? Juk ji 
teip laukia! Kodėl jis'ne jai, 
bet kitoms bueziuoja paszokes 
rankas? Onyte gal jau ta žino, 
kad ji teip nuliudus?

Nesiskubina Juozas, jis spės.

Juozas jai vėl kalbėjo teip pat 
meiliai, kaip ir seniau, prižadė
jo ja vesti. O ji tikėjo tiems 
jo auksztiems nesupranta
miems žodžiams, kurie saldžiai 
tekejo isz jo vylingu lupu.

Motina. Onytės tesulaukė tik 
rytojaus diena. Žinoma, bare 
už toki pasielgimą, bet duktė 
mažai to težiūrėjo.

O kaip senoji Dagiliene lan
ke savo mylimos dukreles! Ne
rvino ji ta. vakaru. Neramino; 
senąją, nei rožanezius, kuri kal
bėdama dažnai suklysdavo.

— O varge, tu mano, var
ge! Aimanavo ta vakara senute 
kam man reikėjo ja ten leisti! 
Neteksiu paskutines szirdžiu, 
pasensti besimokindamas, j

Isz tikro skaudėjo motinai 
szirdi, nes nežinojo, kur yra

[Tasa Ant 2 Puslapio]
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'gij’irkie U. S. Bonus!

Uncle Sam Says

&

Your Series “E” Defense Bonds are 
better than ever. You may now hold 
them another 10 years which means 
that in 20 years you will get 77 per cent! 
more than your original investment. 
For instance: A $75 Defense Bond pur
chased today will equal $100 in 10 years 
and in 20 years it will equal $133.33. In
vest today for your future financial se
curity by signing up for the Payroll 
Savings Plan where you work. If you 
don’t save regularly, you don’t save at 
a]|. U. S. Treasury Department

^Pirkie U. S. Bonus!
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sejas James; J. Curran, 
Pottsville ir Co n McCole

“63 METAI”

ŽiniosVietines
Szvento Juozapo Para., 

Gyvavimo Sukaktis 
Mahanoy City.

kuria sziandien dar gali 
džiaugsmingai szvesti savo 
bažnyczios 63 metu gyvavimo 
sukakti, bet gailu kad nėra tu 
pirmutiniu darbuotoju parapi
jom!, visi jau kapuose, .iszsky- 
rus dar viena, Ponas Antanas 
Einikis isz New Philadelphia 
dar gyvas. Musu pareiga, už ju 
gerus darbus1, pastangas, už vi-

PATOGUS SUKILIMAS
sukilimas’

ta

ARGENTINOJE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

KOMUNISTAI
EUROPOJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

— Spalis — October.
— Spalio menesis pa- 

szvenstas ant garbes Szv. Ro- 
žaneziaūs. ’ ' .

— Utarninke pripuola 
Ąniuolii Sargu, ir Szvento 
Eleuterijauis, o Tautines vardi
nes: Eidvillis, Povande. Taip
gi Antra Diena Žydu Nauju 
Metu. Ir ta diena: 1413 metuo
se, Horodlės unija; 1780 ,m., 
Amerikos augsztas karininkas 
Major Andre buvo pakartas, 
už tai kad jis 'buvo susitaręs 
Anglams iszduoti Amerikos 
kariszka Akademija, West 
Point; 1935 m., I tali jonai užsi
puolė ant Ethiopijos kraszto; 
1949 m., Rusija pripažino Ko- 
munistisžka. Kinijos valdžia ir 
pasmerkė Chiang Kai-sheka 
kaipo sukilėli.

— Ana diena lankėsi mies
te musu geras draugas ponas 
Reimundas Milius, biznierius 
isz Minersvilles, taipgi atlankė 
“Saules” redakcija, atnaujin
ti savo prenumerata už laik
raszti. Acziu už atsilankyma.

■— Seredoj ‘pripuola Szvon- 
tos-Tereseles, Szv. Kandido 
Kentėtojo, Szv. Evaldo ir Ge
rardo, o Tautines vardines: 

' Glaudi s. Taipgi ta diena 1421 
metuose Sžventas Tėvas, po
piežius užtvirtina pirmąjį Vys
kupą Lietuvoje.

— Ketverge, bažnyczios 
szvente: Szvento Pranciszkaus 
Asyžieczio, Tautines szvente: 
Gailius, Pryte.

— Snbatoj, ašztunta valan
da vakare, Lakewood -Park 
svetainėje, invyko iszkilmin- 
gas bankietas, vakariene, ant 
garbes ‘ ‘ UM \V A ’ ’ un i jos vir- 
szininko, isz szito distrikto, ge
rai žinomas Joseph T. Kershet- 
sky, isz miesto, neseniai sugry- 
žias isz Milan, Italijos, kuris 
sfi kitais delegatais dalyvavo 
Free Trade Unijos Konferen
cija, taipgi International Mill
ihg Congress in Luxembuorg. 
Apie penki szimtai žmonių da
lyvavo tame bankiete. Sekan
tieji kalbėjo: Unijos vice-pre- 
zidentas, Thomas Kennedy, isz 
Hazleton; Phila., Reading ang
liakasy k 1 i u vice-prezidentas,

minti bent, maldose, kad 
jiems duotu 
amžinos ra- 

poilsio vieta

> me-

garbes vainiku 
my-bes, laimes 
danguje.

į ; arba pradžia 
h SKAITYMO

.. .ir...
RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col 
Dabar Po 25c.

SAULE Publishing Co., ;
Mahanoy City, Pa., U.S.A. ;

Mahanoy City, Pa. — Nede- 
lioj, 30 Rugsėjo (Sept.), Maha- 
nojaus Lietuviai Katalikai at- 
szvente savo bažnyczi 
tu gyvavimo sukakti.

Ta proga Klebonas Kun. P. 
Czesna, atlaike Iszkilminga Su
ma ir pasakė szventei pritai
kinta pamokslu. Jis labai aisz- 
kiai apibudino kataliku bažny- 
czios reikszme žmonijos istori
joj, kuri visais Jaikais kovoja 
ir tebekovoja už žmogaus lais
ve ir jo iszganyma. Kristaus 
akyse visi yra lygus: nežiūrint 
kokios tautos, rases ar spalvos. 
Nesą vergu, nei ponu. Negali 
stipresnis silpnesni isznaudoti, 
jo pavergti. .Jeigu visi pildytu 
Dievo insakyinus, neibutu val
ini, ne gerovių ant svieto; visi 
butime laisvi ir laimingi.

Už tai Bolszevikai savo už
imtuose krantuose pirmiausiai 
stengiasi panaikinti religija, 
tada lengviau ir pati žmogų pa- Į 
vergti, isznaudoti.

Szios bažnyczios statytojai; 
irgi bėgdami nuo Caro vergijos 
atvyko Amerikai! laisves jiesz-j 
koti. Nors ir sunkiai dirbo, bet’ 
galėjo laisvai savo kalba, pa- 
proeziais organizuotis, veikti, 
Dieva garbinti, savo kultūri
nius klausymus riszti, nieks ne
persekiojo. Būdami padorus 
žmones, religingi pirmiau šiai 
rūpinosi insisteigti savo kultū
ros centru: Bažnyczia, kuri yra 
geriausias dvasios szaltinis, 
prieglauda ir užtarytoja bied- 
nu, vargszu žmonelių.

M ilsu pareiga, prisimint i I uos 
kilnaszirdžius fundatorius; bū
tent: Pirmąjį Klebotia, Gerb. 
Kun. P. Abromaiti, kuris 1888 
metais atvyko in Mahanoy City 
Lietuviu parapijon darbuotis, 
ir tais paežiais metais; 30 Rug
sėjo, buvo paszventintas Lietu
viu bažnvezios kertinis akmuo.*
Nors ir sunkiais ekonominiais 
laikais, vienok parapijonys be 
procento suskolino $40,000.00, 
bu voda Ubą s i n vyk din tas.

Kitas didelis darbuoto jas bu
vo Kun. S. Pautienius (dabarti
nio Klebono dede). Sziuo veiki
mo laiku tapo pastatyta muri
ne Klebonija, seserims namas, 
ir pradėta statyti parapijine 
mokykla. Atvykus gabiam, 
energingam dabartiniai Klebo
nui, Kun. P. Czesnai buvo mo
kykla galutinai baigta, sutvar
kyta ir atidaryta, kuri ir szian
dien, seserims mokytojaujant 
Klebonui globojant progresuo
ja. Parapijos reikalai irgi tapo 
galutinai iszriszti ir nuosavy
bes dokumentai sutvarkyti. Vi
sokį patobulinimai ir padidini
mai, po gera administratoriaus 
ranka, buvo sėkmingai atlikti. 
Dar ir sziandien veikia prie 
bažnyczios sekanezios draugi
jos: Szv. Rožancziaus Dr., Szv. 
Pranciszkaus Tretininku Dr., 
Apasztalystes Maldos Dr,, So- 
dalytes Merginu Dr., Szv. Mag- 
delenos paszelpine Dr., Szv. Jo
no Blaivininku Dr., S.L.R.K.A., 
31 Kuopa, Szv. Vardo Dr., ir 
Szv. Juozapo parapijos1 choras.

Visuose parapijos reikaluose, 
daug talkina veiklus Klebono 
asistentas., Kun. K. Rakauskas.

Iszmintingi Žodeliai
— Ant palinkusio karklo, 

visos ožkos lipa.
— Taigi matai gi vo: eme 

ir numirė. E, da butu pagyve
nęs, kad nenumiręs!

— Maži vaikai, maži rupes- 
cziai; auga vaikai, augs ir ru- 
peseziai.

— Ak, kiek siūlyta ir kaip 
maža teduota......
—Laime, laime, kame gi 

tu? Genama begi, jieszkoma — 
slepies, in spąstus pagauti 
siduoęŲ....

Padek Dieve, geroje 
landoje pradėti, vaisingai 
baigti!

— Jei bloga žmogui nemo
ki dovanoti, tai bent atvirai ji 
teisk.

— Purvina darba purvina 
szirdis tepadaro.

— Jei verszelis užsigeis nu
sisukti sprandą, niekas negales 
jo sulaikyti nuo to užgaido.

— Savimylis, mirdamas, 
aszaromis verke, jog su juo 
kartu nemirszta ir visas pasau
lis.

NEDERLANDIJA—
Czia randasi apie 34,000 Ko

munistu. Bet ju skaiezius eina

ne-

va
pa-
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dienos priesz rinkimus.
Keli karininkai ir trisde- 

szimts du kareiviai pabėgo su 
keturiais eroplanais in Monte- trepais žemyn nuo 1945 metu, 
video.

Amerikos laikrasztininkai 
pranesza, kad Argentinos Vi
daus Ministeris, buvęs Genero
las Benjamin Menendez, vie
nas isz tu sukilėliu vadu, yra 
suaresztuotas.

Generolas Arturo Rawson, neszdino isz szito kraszto, kai 
buvęs Argentinos laikinis Pre
zidentas, pabėgo su ‘kariszka 
tanka, ir niekas iki sziol nežino % 
kur jis randasi.

Alfreda Palacias, Socialistu 
kandidatas in Prezidentus bu
vo suaresztuotas.

BELGIJA—
Komunistai prarado trisde- 

szimts keturias vietas taryboje, 
ir dabar laiko tik deszimts, ir 
tos nepastovios.
GRAIKIJA—

Dauguma Komunistu iszsi-

Raudonieji Sukilėliai buvo nu- 
malszinti. Darbininku vadai 
yra priesz Komunistus.

Iszmintingi Žodžiai
— Girta merga pati vaika 

susigraibo.
Atsimink! Mielas Skaityto

jai kad nuo tavęs priklauso
“Saules” ateitis: Ar ja skaity-

(Tasa Nuo 1 Puslapio)—T.
kaip Ponas Prezidentas, 

Diktatorius, razbaininkas, ger
biamas Peron. f

Kiek czia buvo tikro sukili
mo, tikros revoliucijos, ir kiek 
buvo namie iszperetos priezi- 
nos savo prieszus “iszvalyti,” 
mes gal niekados nedažinosi- 
me.

Bet kai diktatorius gali tuo 
paežiu atsikvėpimu paskelbti 
revoliucijos pradžia ir pabai
ga, tai jau reikia stebuklo ar 
velniszko gudrumo. O Prezi
dentas Peron stebuklu nedaro.

Czia buvo grynai palszyvisz- 
ka revoliucija, kuria pats Pe
ron buvo iszperejes.

Du Brigados Generolai, keli 
lakūnai ir saujale karininku, 
tai ir visa revoliucija. Keli pa
spruko, keli buvo suaresztuoti 
ir baigta.

Sukilimas priesz rinkimus
labai patogus dalykas, nes jis sį( ja indomausies, ar laiku at- 
diktatoriui duoda proga nu- 
malszinti ta sukilimą, karo sto
vi paskelbti, laikraszczius su
valdyti ar uždaryti ir savo 
prieszus nugalabinti. Dabar, 
kaip tik priesz rinkimus dikta
toriui Peron buvo labai patogu 
savo konkurentą pasodinti in 
kalėjimą.

Ir dar patogiau! Dabar Pre
zidentas Peron, atsistojęs 
priesz gaujas žmonių, muszasi 
in krutinę ir szaukia: “Revo
liucija numalszinta, revoliuci- 
jonieriai suimti!” O pakvai- 
szusi gauja szaukia: “Pakart 
juos!” Ir Prezidentas Peron 
visados, tokiose apylinkybese 
klauso savo žmonių. Galime 
būti tikri, kad jis su dideliu 
malonumu <visus juos pakars. 
Tai diktatorius, maloniausias 
užsiėmimas.

— Pagyru puodas — lan
kotas.

— Mes klystame visi, tik, 
kiekvienas kitaip.

— Negirkite dienos be va
karo.

— Seni, seni, duok tabokos. 
Senis negirdejo. Seni, seni, sze 
pyrago! Senis sukrutėjo.silyginsi, ar ja paremsi!

■‘NOVENA”
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.

M job, fool
&ws General Matthew B. Ridgway

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 i] 
gai su atnaujinimu užmokės 
ties, nes ilgai negalime laukti 
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, popiera 
ir kiti intaisymai, nes uždyka 
laikraszczio negalime siuntine 
ti. Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de 
kavoj ame 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

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ” 

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

*T am a member of the United States Army.
It has been my privilege to share service with your 
sons in battle in Korea.
You can be very proud of these men.
Men from every walk of life and from every corner 
of America.
I have seen them fight with indomitable courage.
I have known theii- strength of soul and spirit.
They deserve the best.
If you support and serve them as they, in battle, 
protect, preserve and defend you, they will have 
the best.
The best in arms, in clothing, in food, in equipment, 
the best of everything that will make their task easier 
by a little, for no one can make it easy in truth.
Y ou can make your support count by purchase of 
United States Defense Bonds.”

★ ★ a ★

Let’s show General Ridgway—and America’s 
defenders everywhere—that we’re behind them. 
That we’ve learned the lesson: peace is for the strong.
Buy an extra bond today—as your share in the 
First Defense Bond Drive. Then go on buying 
regularly through the Payroll Savings Plan where you 
work or the Bond-A-Month Plan where you bank.

The U. S. Defense Bonds you buy give 
you personal financial independence

Don’t forget that bonds are now a better buy than ever. 
Because now every Series E Bond you own can automati
cally go on earning interest every year for 20 years from 
date of purchase instead of 10 as before! This means that 
the bond you bought for $18.75 can return you not just 
$25— but as much as $33.33! A $37.50 
bond pays $66.66. And so on. Bankers 
recommend Defense Bonds as one of the 
safest forms of investment.

fl

No safer investment in the world today...
U. S. Defense Bonds!

1 žaketo

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

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 51/2 col. ploczio 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateitejė stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

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

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

NAUJAS LIETUVIU 
TRANSPORTAS

NEW YORK. — Rugsėjo 
(Sept.) 21 diena, laivu “Gene
ral Muir” atvyko in New Yor- 
ka szie Lietuviai Tremtiniai:

Alinskas, Tadas, Brooklyn, 
N. Y.—- Czesna, Mikas', Marta, 
Rita J. in Chicago, 111. — Dilys,

< I

Juozas, Rochester, N. Y. —- 
įlenda, Marija, Albinas, Vik
toras A., Philadelphia, Pa. — 
Kemezyte, Natalija, Scranton, 
Pa. — Leveckisi, Vincas, Domi
cėlė, S. Boston, Mass. — Ma- 

. cziulaitis, Česlovas, Uršule, Te
mze, Jule, Omaha, Nebr. — 
Misikas, Ignas, Elizabeth, N. J. 
— Rainaszauskas, Alfonsas, 
Valerija, Emilija, in Pontiac, 
Mich. — Venckus, Marija, Rū
ta, Albertas,. Erika, Chicago, 
111. -— Sprogis, Romano, FrUnz 
in Chicago, 111. —- Vinclovas, 
Vaclovas, Irena, Maspetli, N. 
Y. — Žukauskas, - Bonifacas, 
Wilhelmine, Ilona, New Haven, 
Conn.

— BALE Centras.

NEW YORK. — Riigsejo 
(Sept.) 26 diena laivu “Gene
ral Bl a tch ford” atvyko in New 
Yorka szie Lietuviai Tremti- 
mmr ...

Adomaitis, Ursula, Juozas, 
Chicago, Iii.- — -Bagdonas, 
Adolfas, Marta, Chicago, TU.-— 
Bender, Adolf,' Erna, Rein
hard, Chicago, III. — Burda, 
Stefanija, Romualdas, Kristi
na, Chicago, 111. .—. GiiĮcžas, 
EJwardas,. Elizabeth'^ Dake- 
wood, Ohio. — ’ Gūžys, Vytau
tas, Sofija, Detroit, Mich.— 
Danapilis, . Edwardas, Pdtras, 
Valentinas,; Detroit, Midi, t— 
Guzys, Leonas, Detroit, Mich. 
— Krygeris, Juozas,'Emma, 
Algirdas, Cleveland,'Ohio. — 
Liskeviczius, Alfonsas, Eleiia, 
ir Janina, Cleveland, Ohjo.‘ —< 
Mikelaitis, Jomis, Elzbieta, 
Klaus Dieter, Ella.Marile, Chi
cago, Ill. — Milus, Julius,1 Chi
cago, Ill. Nakuta.vicziu$, 
Bronislovas1, Brunhilde, :Algis, 
\orth Adams, Mass. — Obri- 
jat, Auguste, Lydia, Chicago, 
Ill. —- Pangonis, Jonas, Brook
lyn, N. Y. — Perlebach, Adam, 

' Irma, Riyhard, .Manchester, 
Conn, -r- Schoenrank, Karl, in 
Cleveland, Ohio. — .Sticklus', 
Martha, Heinz, Irmgard, Edel- 
traud, Chicago, 111.Tiszkus, 

■Algirdas, Siegliiide) Jūrate,.fu 
Chicago, TIL’ Tiirndwitseh,
Lydia', Eiicl id, Čh io. We tn; 
ihgiene, Elizabeth, Chicago, 
Hl. — BALF Centras.
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