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Rusija Siūlo Pagelba Iran
Isz Amerikos Baisus Reginys

DAUGIAU 
EROPLANU 
VIDURŽEMIU

WASHINGTON, D. C. — 
Dar devyni mažesni kariszki 
eroplanai buvo Amerikos pa
siunsti in Viduržemiu Juras, 
kur jie prisideda prie Ameri
kos Szesztos Lakunu grupes 
Viduržemiu Jurose. Jie tenai, 
pribus apie penkiolikta szio 
menesio.

Laivyno Sztabas szitas ži
nias iszleido.

Visa ta Amerikos kariszku 
eroplanu grupe turi savo cen
tra ant Malta salos sykiu su 
Anglijos lakūnais ir laivynu.

$3,000,000 PAVOGTA
kaip koks

ATKERSZINA
CZEKAMS Amerikos Pramo

ne Su Czekais 
Sumažinta

NEW KENSINGTON, PA.
— Per vienerius metus szitoje 
apylinkėje, darbininkai banko- 
sę sau nusisuko ar pasivogė 
apie tris milijonus doleriu.

Treczia tokis bankos darbi
ninkas buvo FBI policijos su
aresztuotas. Jis prisipažino

Czia iszrodo 
baisus gaivalas isz kokio pa
sakų kraszto, bet tikrumoje 
tai yra kariszko eroplano in- 
žinas.

Kariszku eroplanu inžinus 
netaiso eroplanuose, bet juos

iszima ir net pataiso, bet vi- 
siszkai peržiūri ir pertaiso, 
pirm negu vėl in eroplanus 
indeda.

Czia, darbininkas toki in- 
žina taiso armijos aerodro
me, Chicagos mieste.

kad jis buvo prakiszes bankos MILIJONIERIUS FRIEDMAN NUSIAUTAS 
$16,000. Reiszkia czia, isz dvie
ju banku buvo pavogta dau-į 
giau kaip milijonas doleriu.

Otto R. Grotefend, penkios 
deszimts penkių metu bankos 
darbininkas, kuris First Na
tional hankoje buvo iszdirbes 
dyideszimts asztuonis metus, 
buvo in kalėjimą patupdintas, 
kai jis negalėjo parūpinti de
szimts tukstancziu doleriu kau
cijos: <

Tai septintas tokis būti su- 
aresztuotas szitoje apylinkėje 
per vienus metus.

Grotefend buvo antras būti 
suaresztuotas szitoje banko j e 
nuo Rugsėjo tryliktos dienos, 
kada William P. Smeltzer, sze- 
sžios deszimts metu amžiaus 
darbininkas buvo suaresztuo
tas už pasisavinima $550,000. 
Su tais pinigais jis pirkdavosi 
stocku ir szeru ir taip beveik 
visus prakiszo.

" Kiti banku darbininkai pa- 
nasziai buvo suaresztuoti.

“Isz tikro keista, kad vieno
je apylinkėje per toki trumpa 
laika pasirodė tiek nagyscziu.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Turtinga Naszle Nusižudė - 14 Metu Vaikas 
Nudure Kita 15 Metu Vaika - Deszimta 
Žmona Nuszove Daktara - Loszikas Gir

tas Vairavo Automobiliu - Veterans 
Nudure Savo Meiluže

WASHINGTON, D. C. —
Amerikos valdžia labai skau
džiai uždrožė Czekams kai j u 
pramone pakirto, kaipo atsily
ginimą už suaresztavima Ame- 
rikieczio laikrasztininko Wm. 
N. Oatis.

I Nuo Lapkriczio (Nov.) pir- 
I mos dienos Czekai turės mo

kėti baisiai dideli muitą už vi-. . I 
sa tavora, kuri jie norės czia in 
Amerika atveszti. Iki sziol 
Amerikos valdžia buvo ta mui
tą Czekams labai sumažinus.

Antras smūgis Czekams tai 
Amerikos Ambasados Czeko- 
slovakijoje nusistatymas ne- 
iszduoti pavelinimus siunsti, 
bet koki tavora in Amerika.

Kai Czeku valdžia pareiszke 
savo pasiprieszinima ir nepa
sitenkinimą su tokiu musu Am
basados pasielgimu Pragoję, 
Amerikos valdžia labai gražiai 
ir mandagiai pasiaiszkino kad 
musu Ambasada taip dar ir 
taip darys, už tai kad musu 
Ambasados sztabas Pragoję 
yra tokis mažas. O Czekai kaip 
tik nustatė kiek Amerikiecziu 
gali dirbti Amerikos Ambasa
doje Czekoslovakijoje.

Ir to negana. Dabar Czekai 
ne tik turi sau likytis visa savo 
tavora, ir negali in Amerika ji 
pasiunsti, bet jie dabar negali 
isz Amerikos pirktis. Reiszkia 
visa j u pramone su Amerika 
dabar labai prasta. O jiems ta 
pramone baisiai reikalinga, tai 
jiems žut-butinis reikalas.

Amerikos atstovai

Szitokios žinios ar naujienos, migo. Jo žmona rado ji negyva 
randasi ant vieno laikraszczio 
puslapio. Beveik kasdien gali
ma visa vežimą tokiu žinių pri
krauti. Sztai kaip jos skamba:

iovoje.

M Piikie U. S. Bonus!

Make today

defense Bonds

(<».UĮį-.£

HOLLYWOOD, CALIF. — 
Loszikes Judy Garland drau
gas, Sidney Luft buvo suaresz- 
tuotas už vairavinima automo- 
biliaus kai jis buvo girtas, už 
girtuokliavimą, ir už tai kad 
jis savo automobiliuje turėjo 
revolveri. Jis nenorėjo polici- 
antams pasiduoti, ir už tai bu
vo gerokai apdaužytas.

Irano Atstovai Atvyko In New 
Yorka; Alijantu Kareiviai Su
ardė Korėjos Komunistu Tvar
ka Del Žiemos; Anglijos Kara- 
la it e Elzbieta Ir Ka ralaitis Philip 
Atskrido In Montreal, Canada

✓

RAUDONIEJI
PUOLASI ANT

AMERIKIECZIU

TEHERANAS, IRAN. — Rusija pra- 
nesza, kad ji' yra pasirengus insikraustyti 
iii Irano kraszta su pagelba ir paszelpa, 

korėja. — Kiniecziu Rau kai Anglijos darbininkai nesutiko iszsikraus- 
donieji bangomis ritasi isz kal
nu priesz Amerikiecziu insi-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ti, sakydami, kad jeigu jie dabar po prie
varta ta kraszta apleis, tai Anglijos valdžia 
baisiai apsiszauks.

Sovietai prižada tuos Anglus labai grei
tai ir gražiai iszkraustyti isz ten, jeigu tik 
Irano valdžia duos žodi.

Sovietu Rusijos Ambasadorius Ivan Szd- 
chikovas ir Irano Premjeras, Mohamad Mos
sadegh ilgai sznekucziavosi ir tariesi. Isz 

Tik kelios minutos po Prezi- pasisznekucziavimo, iszejo sztai kas: Rusi-

RUSU ANTRA
ATOMINE BOMBA

WASHINGTON, D. C. —
Prezidentas Trumanas, per sa
vo Tarybos Sztaba, pranesza, 

labai kad Sovietams pasisekė su-
; mandagiai pasiaiszkina, kad sprogdinti antra atomine sprog 
jie tikisi, kad po keliu dienu to- stanczia bomba, 
kio biznio be pramones, Czekai ’ 
jau visai kita-daina ims dai- dento Trumano paskelbimo a- ~ ,v 
nuoti, ir mandagiau kalbės ir pie ta atomines bombos Rusij o- J3 prižada: 
tarsis su mumis 
laisvinimo musu laikrasztinin- jau buvo paleidę savo žinias a- 
ko, William N. Oatis.

kaslink isz- je susprogimo, laikrasztininkai J—AtkartUOja S3VO pasiŽadejimUS p3gel-
-‘"iau buvo paleidę savo žinias a- J

pie Rusijos ta mėginimą. Vie- beti Irano žmonėms prekyboje ir sudaryti

KINIECZIAI
TRAUKIASI

Alijantai Eina Pirmyn
san antonio, Texas.— Kalnuose Korėjoje

Ponia Paula Wharton, ketu- --------
rios deszimts penkių metu gy- KORĖJA. — Kiniecziu Ko-

SAN FRANCISCO, CALIF.
— Milijonierius, penkios de- 
szimts dvieju metu Allen B. 
Friedman, gavo kulka stacziai 
in kakta, kai jis pravėrė maža 
langeli savo namu duriu. Jis 
pats vienas sau gyveno nes bu
vo atsiskyręs su savo žmona. 
Policijantai dabar jieszko jo 
divorsuotos žmonos, kad jie isz 
jos gal galėtu dažinot ar jos
buvęs Vyras turėjo kokiu prie- vanaszle, antra, devinta ir pas- munistu armijos dabar jau 
3ZU- ’ kutinę žmona Daktaro Arthur

— — — E. Wharton, nužudė ta savo
NEW YORK, N. Y. — - tiek daug sykiu ženota vyra, jo 

Septynios deszimts vieno meto kambaryje, kur jis buvo užsi- 
amžiaus naszle Ponia Joan K. rakes su dar kita meiluže, Po-rakes su dar kita meiluže, Po-

traukiasi nuo frunto, kur 
giau kaip szimtas tukstancziu 
Tautu Sanjungos armijos ka
reiviu ant j u puolasi.

Keliose vietose ant to frunto

dau-

na isz tu atominiu bombų nesu- 
sprogo.

Vaszingtono sztabas ne daug HCS sutarti, 
ka pasakė ar paaiszkino apie ta 
Ruskiu atomines bombos su- 
sprogimą. niau pasielgti su Komunistais.
sepb Short tik uekplZo, w Irano Premieras Mohamad Mossadegh, 
Rusijos nauja sprogstanti, ato kuris yra paskelbęs, kad jis skris in New 
jinga, kaip Sovietai norėtu kad York miestą uz deszimts dienu iszdestyh

savo kraszto byla Tautu San jungoje, nuo-
*

lankiai ir beveik vbrgiszkai padekavojo Ru
sijos Ambasadoriui už tai, kad Rusija už
stoja Irano kraszta Tautu Sanjungos Taryboje.

Irano Užsienio Reikalu Sztabas teipgi 
gražiai padekavojo Sovietu Ambasadoriui.

Buvęs Anglijos Premieras Winston Chur-

mes tikėtume.
Daugiau negalima pasakyti 

apie musu atomine bomba, nes 
visi Ruskiai tas žinias tuoj aus 
pasiustu in Kremlina.
' Prezidentas Trumanas visBali pasikorė savo dvideszimts nia Kathryn Zuccarello, ketu- Komunistai ima trauktis. Kai 

rios deszimts trijų metu am- kurie kalnai yra visai tuszti, sako reiketu surengti komisija,kambariu puošniuose namuose.
Ji sirguliavo ir neteko vilties žiaus slauge. Jis buvo su szita 
pasveikti. Jos vyras pasimirė slauge apsiženyjes ir ji buvo 
1942 metuose. jo ketvirta žmona.

BROOKLYN, N. Y. — Ketu-

bendra ir Irano krasztui patinkama pramo

2—Sovietai pataria Irano valdžiai szvel-

LATTINGTOWN, L. I.,
Keturios deszimts keturiu me- riolikos metu vaikas nudure 
tu amžiaus advokatas George savo penkiolikos metu drauga, 
C. Heck iszgere per daug lie- Raymond Caniff su kiszeniniu 
karstu del miego ir amžinai už-J (Tasa Ant 4 Puslapio)

kur pirmiau Komunistai buvo 
insikase.

Anglas, Brigados Generolas, 
George Taylor, pasakė laik- 
rasztininkams kad Kiniecziai 
Komunistai ant jo frunto, nu
mėtė savo ginklus neszesi kiek 
tik galėjo. Jis sako kad dabar

(Tasa Ant 4 Puslapio)

kuri butu ingaliota sustabdyti 
visa ta atomines bombos gami
nimą.

Amerikos valdžia yra atža-
gariai nusistacziusi nepavar- chillis, sako kad Anglijos valdžia baisiai di- 
tuoti ta atomine bomba ant (je|e klaida yra padarius, taip nusileisdama 
pneszo, bet ji nori kad ir kiti , . r
krasztai, neiszskiriant Rusijos Iranui ir parsiszaukdama savo darbininkus

i sutiktu ant tokiu nusistatyęno. 1 (Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Žmones, kurie ruipinasi apie 

pasaulio pabaiga, nebus ežia 
kai taip invyks.

darlba gauti. Bet dabar tokis 
klastavimas iszeina ju nenau
dai, nes, sulaukus szeszios de- 
szimts penkių metu amžiaus 
tokie negali pensijos gauti ir 
turi tiek metu ilgiau dirbti.

United Lithuanian Relief Fund 
of America, Inc.
105 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Amerikos Sekretorius, Dean 
Achesonas sako: “Nežiūrint ar! 
bus taika Korėjoje, ar ne, ne
žiūrint ar musu, prieszai mums, 
kaip karveliai burkuos, ar kaip 
žv.erys staugs, musu darbas pa
silieka tas pats.”

Visi žmones nori taikos, bet 
retas kuris nori ta taikos dar
bą pradėti su savimi.

Žmones labai patogiai pa- 
mirszta. audra, saulutei pasiro
džius.

Butkus sako kad dabar žmo
gui reikia užlaikyti ne-vien tik 
savo szeimynele, ’bet ir savo 
kraszto valdžia.

Lenku spauda skelbia, kad 
atgabentieji isz Vilnijos prane
sza apie prasidėjusius naujus 
isz Vilniaus ir jo apylinkių gy
ventoju iszvežimns. Iszvežimai 
vyksta rysziumi su rengiama 
Vilniuje k ari szka baze. Sziu 
metu kovo ir balandžio mene
siuose iszvežti keliolikos kai
mu piet-vakaruose nuo Vil-

baf su baimt laukia kada ir jie 
bus iszveszti. Placzioje apy]in

karo stovis, 
ar isz-

keje investas
Vaikszczioti vakarais 
vykti už miesto reikia leidimo 
isz valdžios.

Ūkininkai, farmeriai prane
sza kad sziais motais ir atei- 
naneziais visiems bus užtekti
nai mėsos. Bet jie nepasako 
kiek ta mesa kasztuos.

Anglijos Vidaus Reikalu Mi
nistras pranesza kad isz Ang
lijos bus iszvaryti, deportuoti 
trylika Lenku, kurie buvo su
sekti sznipinejant Lenkijos- 
Rusijos reikalams.

Gerh. “Saules” Redakcija:
Isz kai kuriu vietų BALF 

Centras gavo nusiskundimu, 
kad inmones, gaudamos kari
nius užsakymus, atleisdavo isz 
darbu neturipezius Amerikos 
pilietybes D. P.

BALF Pirmininkas K an. 
Prof. J. B, Kpnczius tuo reika
lu parasze Jungtiniu Valstybių 
Prezidento pagelbininkui John 
R. Steelman ir isz jo gavo atsa
kymą, kurio nuorasza prie szio 
prisinncziame Tamstoms.

Paskelbdami szio laiszko tu
rini patarnaut umet norintie
siems karinėj pramonėj dirbti 
ne Amerikos pilieezialns DP. 
die laikraszczio iszkarpa galė
tu parodyti darbdaviui ir tas 
gali nulemti darbo gavima ar 
netekimą.

Kas norėtu sziu laiszku kopi- 
galetu gauti BALF Centre.

Su pagarba
Petras Minkunas, 

BALF Reikalu Vedėjas

,]a

The White House
Senis Butkus sako kad 

mokslas tai yra mokėjimas 
kaip parodyti kitiems kaip 
sunku darba atlikti ir paskui 
visa garbe sau pasisavinti.

Sziu dienu mokyklos daug 
ka mokina pirma diena moks
lo. Mokytojas ir Daktaras pa
mokina tėvus kad jųdviejų 
ko dantys sukirmiję, kad 
reikia akulioriu, kad jam 
kia pritaikintu czeveryku,
jis nemoka kaip gerai kvėpuoti 
ir kad jis yra per plonas ar per 
storas. Tai toks jau sziu dienu 
mokslas;

vai 
jam 
rei- 
kad

Laisvoji Lenku spauda pra- 
nesza, kad inskundimai ir sžni- 
pinejimai Lenkijoje vis auga, 
vis didėja. Komunistu partija 
yra susiorganizavusi net dvi- 
deszimts tukstaneziu kores
pondentu, lai krasztin inkų, du 
darbas ir pareiga yra stebėti ir 
praneszineti apie pastebėtus 
nepasitenkinimus, , agituoti 
darbininkus už darbo atlygini
mo padidinimą, skelbti. Rusijos 
rojų ir Stamina gerbti.

Dear Dr. Končius ;
This will acknowledge re

ceipt of your letter of August 
24, “1951, regarding Lithua
nians and other displaced per
sons denied the opportunity to 
work in our defense program 
because,they lack American ci-

Florencija. Korsakaite iš
vyksta in California, pas savo 
tėvelius. New York mieste ji 
neseniai dainavo Telephone 
Hour radijo programoje ir per 
J. Ginkaus radijo programa. 
Karsokaites balsas yra geras, 
stiprus ir malonus.

Laikrasztis “Saule” visoke
riopa nauda žmogui atnesza. 
Tas, kuris “Saule” skaito ran
da isz ko pasijuokti ir pasimo
kinti, iszmoksta kaip ne tiktai 
gyventi, bet protingai gyventi.

Philip Murray, CIO darbi
ninku unijos vadas, ne už ilgo 
pasitrauks del sveikatos ir už 
tai kad per daug ji kamuoja 
AFL unijos bosai.

Vienas Butkaus artimiausias 
draugas pasimirė, ir jis užėjo 
pas jo naszle, ‘savo užuojauta 
iszreikszti.

“Jonas ir asz buvome labai 
geri draugai,” jis sake. “Ar 
asz galeeziau gauti ka nors isz 
jo likusiu daigtu, jo atmineziai 
palaikyti?”

Naszle pažiurėjo in ji su sa
vo giliomis, aszarotomis rudo
mis akelėmis, ir paklausė, 
“Kaip kad imtai mane?”

Tie kariszki fabrikai ir tas 
apsiginklavimas kasztuos vis 
daugiau ir daugiau pinigu, ir 
tie pinigai ‘bus pristatyti isz vis 
didesniu ir didesniu taksu, ku
rias fabrikantai ir mes turėsi
me mokėti.

Pypkes Durnai

Berlyno Universitetas isz 
Amerikos gavo $1,309,500.00. 
O ežia, Amerikoje, jeigu jau
nuolis yra ir gabus, jis negali 
in kolegija stoti, jeigu neturi 
pinigu.

Kai Mergele Grebe 
Sziena

Praeityje Lietuviu taupo bu
vo paprastas dalykas pajau
niui save, paduoti mažiau me
tu, apsidraudžiant kompanijo
je, ar stojant in kuri darba. 
Taip buvo galima susitaupinti 
nors kiek pinigu ar geresni

“Talmudo Paslaptys”
. . . Apie . . .

ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai
Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

Kai mergeles grebe sziena, 
Asz stovėjau pajūry.
Puiki jura, puikios mergos... 
Neramu szirdy.
Kilo juros baltos bangos, 
Teszke szviesiu sidabrų. 
Iszsidraike gelsvos kasos, 
Žiba gintaru,. ,
Pute vejas pietvakaris,
Uže jura vis smarkiau, 
Vėjo sueziuptas grėbėjas 
In save szaukiau.

I

Ir kai jura insiužus 
Svaidė lig manes putas, 
Asz ežia pat sykiu turėjau 
Jura ir mergas.

Platinkit “Saule”

The procurement regulations 
of the Anned Services do not 
prohibit the employment of 
aliens by private employers 
having government contract 
but do restrict their employ
ment on certain types of con
tracts by requiring prior ap
proval by th Secretary of the 
department concerned. Fur
thermore, similar approval is 
required for all individuals, 
aliens .or citizens before em
ployment on “Top Secret” or 
“Secret” contracts. Part 9 of 
the Armed Services Procure
ment Regulations, “Employ
ment Restrictions for Security 
Purposes, ’ ’ provides:

“12-901 Restrictions on Hir
ing of Aliens and Other Indivi
duals. It shall be the policy of 
each Department, in the inte
rest of safeguarding the na
tional security, to require writ
ten consent of the Secretary of 
the Department concerned (in 
accordance with procedures 
prescribed by that Depart
ment) prior to 1-—the employ
ment of any alien on any con
tract for aircraft, aircraft 
parts, or aeronautical accesso
ries, or any contract classified 
“Top Secret,” “Secret,” 
“Confidencial,” or “Restrict
ed,” and 2—the employment 
of any individual on any “Top 
Secret” on “Secret” contract.

12-902 Responsibilities of 
(bntractors to Employees. In 
connection with all classified 
contracts, it shall he the policy 
of each department to require 
that a contractor will be res
ponsible for furnishing to the 
Contracting Office 1—any re
quested information with re
spect to his employees, and 2— 
information and reports re
garding any subversive activi
ties of his efnployees.”

Specific questionnaire forms 
are provided to employers for 
aliens and others to establish

their eligibility for employ
ment on classified contracts' as 
required by this regulation. I 
have also been informed that 
the secretaries of the depart
ments concerned have delegat
ed to their various establish
ments authority to make their 
own determinations with 
sped to security clearance, 
appears therefore that 
groups to which you refer 
not prohibited by regulations 
from employment on defense 
contracts.

I understand that '-same of 
the difficulty experienced by 
displaced persons in securing 
employment in defense indus
tries may have been caused by 
misunderstandings as to the 
validity of temporary alien re-/ 
gistration cards on the part of 
those carrying out the investi
gations for security clearance. 
The Department of Defense 
has recently issued directives 
notifying field offices making 
these investigations that pro
perly endorse temporary cards 
have the same status as perma
nent cards. It is hoped that the 

; delays in clearance procedures 
caused by this misunderstand
ing have now been eliminated.

I suggest that in instances 
where displaced persons have 
been unable to obtain positions 
the provisions of the Armed 
Services Procurement Regula
tions should be called to the at
tention of the contractor con
cerned. You may wish to use 
this letter for jhat purpose.

I trust that this information 
will assist you in solving this

If I can be of any 
to you in

Priemieras Serga

re-
It 

the 
are

Irano Premieras, Dakta
ras Mohammed Mossadegh, 
lovoje sėdintis, pksako Irano 
Senatui kad jo valdžia atims 
pavelinimus visiems Angli
jos darbininkams ir mokslin- 
cziams, pasilikti Irano 
kraszte, jeigu Anglija nesu
tiks atnaujinti derybas kas- 
link aliejaus szuliniu ir fab
riku in dvi sanvaites.

Iszrodo kad ežia tarptau
tines politikos katilas jau 
užvirė. Kai Anglija su Iranu 
peszasi,' Rusija seilinasi ir 
lenda areziau.

niekuomet negalime atsilygin
ti savo Motinai ta, ka jai sko
lingi.

Palaiminkie Vieszpatie mu
su Motinas, gyvas ir mirusias; 
jos tebėra musu Motinos ir at
siminimas jautriai užgauna 
musu szirdis ir suvilgo musu 
akis karsztomis aszaromis.

— M. >G.

problem.
further assistance
this matter do not hesitate to 
call on me.

• Sincerely,
John R. Steelman

MANO IR TAVO 
:: MOTINA ::

Ji nesziojo mane po savo 
szirdžia; mane mylėjo da 
priesz mano gimimą; paėmė 
Dievo ranka in savo ir žygiavo 
Szeszeliu Kloniu kad asz gale- 
cziau gyventi; maude mane, 
kuomet asz bejiegis buvau; pe
nėjo savo sziltu pienu isz savo 
kūno, kuomet asz alkanas bim 
vau; užliūliuodavo mane savo 
dainomis, kuomet asz pavargęs 
būdavau', vyste mane vystyk
lais szvelnesniais, negu auszra 
ir dainavo man aniuolo balsu; 
laike mano rankyte, kuomet 
asz mokinausi vaikszczioti; 
mane slauge, kuomet asz sir
gau; kentėjo su mano bėdomis; 
juokėsi su mano džiaugsmu; 
džiaugėsi mano pasisekimu; 
kuomet asz klaupiau prie jos 
keliu, ji mokino mane poterė
liu; Visu jaunatves laiku ji tei
kė stiprybes mano silpnybei, 
drąsos mano nusiminimui ir 
vilties mano nuliudusiai szir- 
džiai; mano buvo isztikima, 
kuomet kiti mane apleido; isz

tikima kuomet uugnimi iszban- 
dyta; liko draugu, kuomet kiti 
draugai apleido; meldėsi už 
mane visose dienose, ar kuo
met laimes saulute žibėjo arba 
niaukėsi dangus; mylėjo mane, 
kuomet asz nemyletinu buvau 
ir invede in vyriszka stovi, kad 
galeeziau triumfaliai eiti vi
suomenes placziu vieszkeliu ir 
vyri szka i da ly vau t i.

Nors mes galime savo galva 
už ja paguldyti, tai visyien mes
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- Aukos Papratimo -
C******************************************************************************

» (Tasa)

Po pa šilo vim u j Miczono užsi- 
sviete ir linksmesnes dienos del 
to vargu nukankinta Felicija 
pamažėl i sugryžo prie sveika
tos. Užstojo vasara, Miczonas 
gavo darba ir skatiką uždirb
ta cielybeje parneszdavo namo.

Nelaime! Budas vilką trauke

i gus taip vienas pasilieki.
— Tai tu skundiesi, jog 

viena pasilieki ? Gal priimt tau 
tarnaite ar kokia, motere už 
drauge.

— Klysti brangus, misi Ri
damas jog skundžiusiu ant ta
vęs. Norėjau su tavim pakalbėt 
apie svarbu dalyka.

— Ir apie ka taip?
in giria, ir Miczonas, kaip tik 
pajautė pinigą kisženiuje vė
lei užsidegė jam noras atgra- 
jint pralosztus pinigus ir kazy- 
riavo paslapczia. Du metai pra
ėjo tokiu budu, Felicija misli- 
na, jog vyras jos pasveiko isz 
tos baisios ligos; biediia, netru
kus lauke ja velei da". didesnis 
rūpestis. Gilumoje du szios 
abudu gimdytojiai jaute dabar 
i szmet inejimus saužines, kuri 
jiems kalbėjo, jog blogai pada
re kad kūdiki atidavė in “prie
glauda,” Mislis toji trucino 
jiems gyvenimą. Niekados 
apie kūdikėli savo nekalbėjo, 
tuom didesnis buvo ju skaus
mas szirdies.

Petras Miczonas ne trukus 
apie viską pamirszo, arba rodė
si jam. kad pamirszo. Ant už- 
muszimo kirmėlės kuri grauže 
jo sanžine, gere ir kazyriavo. 
Nuo laik Felicija apteikė ji an
tru kartu kūdikiu. Tam ant 
kiek galėdama nesigailėjo ge
rumos, kurios pirmutinėm, su
vis duot negalėjo. Tuolaik Pet
ras Miczonas kas kart recziau 
paprastinai sugryždavo namo, 
o velei vidurnaktimis- pradėjo 
pareitinet, Feliciją. kente daug 
labai daug, nesiskundė vienok 
o kente ta viską kantrai kaipo 
daleidima nuo Dievo, kaipo 
kryžių, kuri dangus ant jos 1111- 
siunezia.

Vienkart vakare Miczonas 
volei sugryžo vėlyba nakezia 
namon. Tuokart labiau girtas, 
negu paprastinai ir buvo gata
vas prie barniu. Paczia rado 
apsiverkusia.

— Kas tai? Paklauso asz- 
trai. Ko verki ?

t *-*♦**♦************■»<*****■»
Daugelis žmones sako kad 

meile yra akla, 
Bet tie kurie jos.

paragavo, 
Tvirtina kad jiems greitai 
atsidarė akys po szliubui, 

Kada negalėjo pristatyt savo
« pacziulems,
To ko jos reikalavo.

Sztai duodu rodą'tiems, 
Kurio mano paeziuotis: 
Pirm negu nuvesite savo 

mylima prie altoriaus, 
Kad pirma apsižiuretumet, 

Kiek turite pinigėliu bankoje 
ar gal pan ežia ko je, 

Ir ant kaip ilgai galite drąsiai 
apsivesti;

Jeigu jums da pasiliko gana 
drąsos!

Ba. matote,
Meile moteres pradeda josios 

szirdyje,
O baigėsi vyro kisženiuje!

* * *
Mokslas sako:

Szunės. negali kalbėt i, 
Bet galime suprast 

ko jie nori!
Su nekurtais žmonimis

— Apie musu vaikus.
Prisiartino prie vyro apėmė 

ji rankom už kaklo ir tarė mei
liai:

— Tu žinai musu vaikelis 
yra. da.

Nepabaigė nuomones savo. 
Miczonas žvilgterėjo ant jos 
gailingu pažiurejimu jausda
mas dideli skausmu szirdies at
siduso giliai.

— Teisybe, tarė, kūdikis 
musu da yra prieglandoja!

— Tu gal apie tai jau pa
ini rsza i?

— O, ne, ne, nepamirsziau! 
Ne galvoja mes isz ten iszgaut, 
pereitinejove visokius vargus 
gyvenime.

— Bet gal sziandien.
— Teip sziandien, teisybe 

biski geriau mums einasi, vie
nok ne turime pinigu, idant.

— Bet galima, butu iszgaut 
isz ten ji teisybe?

— Žinomai
— Ach! Dekavoju tau bran

gus, paszauke pradžiugus bied- 
na motere, matau jog da mane 
myli.

Ir dabar pradėjo kalbėt apie' 
sūneli kaip " ji augins, mylės 
mokins poterėlio.

— O rupinsiėsiu asz teip 
idant pamirsztn, jog ji priesz 
dn'metus buvom atidavė in

I
priglauda. O tu Mariuk, atsi
kreipi in dukriuke gulinezia 
vygeje, ne buvo pavydi brole
liu j juk ne? Nes jis tavo brole
lis, o yra labai nelaimingas. 
Nes jis sugrysz, sugrysz!

Džiaugsmas josios ne turėjo 
rubežiaus. Petras stovėjo su-

timis prie stalelio namie ir 
pracevojau. O kožna užproce- 
vota skatiką rinkau.

— Kiek turi?
— Daugiau negu reike.
— O kur turi tos pinigus?
— Turiu szepoje.
— Brangiause mano esybe! 

Paszauke nudžiugęs. Laike ka
da asz apie kūdiki pamirszda- 
vau, tu apie ji pamipejej; kada 
asz praleisdavau pinigus tu 
juos rinkai, gyvendama, varge.

— Nekalbėkime daugiau 
apie tai, tarė motere, bueziuo- 
dama in kakta vyro.

Ant rytojaus po tam anksti 
ryta jau Petras Miczonas buvo 
ant kojų. Duok man pinigus 
tarė, tu buk prie dukriukes o 
asz paskubinsiu in prieglauda.

— Felecija turėjo pinigus 
paslėptus ne szepoj, kaip sake, 
bet paslėptus Lankelėje terp 
drapanų.

Buvo tai skarbinyczia moli
ne su maža, skyluke per kuria 
jeigu syki pinigą imuosi tai jau 
iszimt isz ten ne galima.

Dre'banczia ranka, iszeme pi
nigus tai yra. skarbinyczia mo
line. Dievas tiktai žinojo kiek 
naktų persėdėjo biedną. motere 
kiek kartu vakarienes ne val
gė, kiek graudžiu aszarn iszlie- 
jo kol surinko tuos kelis ska
tikus.
' — Sztai pinigai ant iszpir- 

kimo musu sunaus tarė be užsi- 
mislinimo ir sumusze dežiuke. 
Iszpuole ^suskambejimu ant 
stalo pinigai visoki, deszimtu- 
kai, frankai, pus-frankai, o ne-

cAg
* ' * .

Rudens Prisiminimai
yRA laikas del veiklos ir 

darbu, ir yra laikai del ge
ru knygų ir del geros muzikos. 
Kai Rudens gelsvos ir degan- 
cziais lapais atsiduodanezios 
dienos mus pasiveja ant. kalnu 
ir slėniose, ir'kai rudos ir rau
donos spalvos ima vieszpatau- 
ti gamtoje, ir kai padanges ima 
sauleleidyje rausti, ateina lai
kas, kada žmogui in dvasios ir 
kūno sveikata, vienam pasilik
ti prie upelio ar miszke ir veiz-I 
dėti visa ta gamtos groži.

Kai, žmogus atsirėmęs in di
deli akmeni žiuri in gamtos 
mirsztanti groži, in lauku ir 
upelio ir gražiu, barzduotu kal
nu ir in tolimus augsztus kal
nus, tai žmogus gali pamirszti 
savo bedas, vargus, ir rupes- 
czius.

Randasi tikra ir gyva grožy
be Rudenyje, kai visa gamta 
mirszta. Gal už tai ir žmogus 
nori pats sau vienas sėdėti ir 
dumuoti tame laike.

Bites zvimbia apie, auksa- 
rykszte, kuri yra ruda ir auksi
ne Rudens laiku. Ir tos biteles 
rodos, nujauezia kad Ruduo 
jau ežia pat, ir už tai jos taip 
darbuojasi, kad kuo daugiau
sia nuveiktu per tas trumpas 
dieneles.

Jokiu budu negalima pa
mirszti upes tyvuliavimą, ku
ris tyvuliavimas rodos verkia

praleistu dienu ir pranaszauja 
vargingas, szaltas ir be szirdies 
ateinanezias dienas.

Vasaros vakacijos ir darbai 
užbaigti, pareigos atliktos. Ru
duo, tai pasilsio laikas. Kai 
gamta, ar žmogus mirszta, tai 
darkai nerupi. Taip ir su Rude
niu.

Dabar naminiai darbai pra
sidės. Bet tie naminiai darbai 
mus neskubina, nereikalauja 
kad sztai, sziandien jie turi bū
ti atlikti. Jeigu mes sziandien 
tingime, tai bus gerai rytoj ar 
poryto tuos darbus atlikti.

Už tai, Ruduo tokis gražus 
ir malonus; niekas musu ne- 
.skubina ir nestramužyje; jeigu 
ne sziandien, tai rytoj. Nes vi
si žino, kad žiema artinasi, ka
da visi lecziau dirbs ir mažiau 
rūpinsis.

Ruduo, tai gamtos merdėji
mo laikas. O merdėjimas nėra 
laikas rūpintis beganeziais rei
kalais ar užsiimti paprastais 
rupeseziais. Už tai Rudens lai
kas yra posilsio laikas, kada 
mes galime pasižiūrėti in savo 
nuveiktus ar apleistus darbus 
ir svajoti apie ateinanezius, 
didvyriszkus pasiryžimus.

Ruduo,*tai prisiminimu lai
kas, kada mes gyvename pra
eityje ir kada mes pasiryžtame 
daryti ta, ka per vasara nedry- 
some padaryti.

namo, tai jisai Jezu atstume 
kalbėdamas: “Eik sau piktžo- 
džiautojau ant užsitarnavusios 
mirties.” Jezusas jam atsake: 
“Asz sustosiu ir pasilsėsiu, bet 
tu, vaikszcziosi per amžius be 
pasilsio kol Asz sugrysziu.”

Treczias padarimas pagal 
[talijpnu yra, buk tai buvo tar* 
nas vieno isz augsztuju kunigu,1 
kuriam Petras nukirto ausi ka
da Jezusa* atėjo suimti darže 
Alyvų.

Amžinas Žydas badai buvo 
matytas Italijoj 1267 ir 1400 
mete; Hamburgo bažnyczioje 
1542 m., Ispanijoj 1575 m., 
Viedniuje 1599 m., Pragoję 
1602 m., Bavarijoj 1604 m., 
Yprese 1623 m., Brūkšėtoje 
1644 m., Anglijoj 4648 m., As- 
trakape 1672 m., Frankenstein 
ne 1676 m., Manike 1721 m., 
Newcastle 1790 m., ir ant galo; 
net atsidūrė in Utah, Amerike 
mėtė 1868 m.

Gal ne vienas užklaus: Kokiu 
budu tasai Amžinasis Žydas 
gyvena tiek metu ant svieto? 
Kožna szimta metu apserga ji
sai ant trumpo laiko, o kada 
pasveiksta atgauna savo pajie- 
gas ir jaunysta tu paežiu metp. 
kokiu buvo laike nukryžiavoji- 
mo Jėzaus.

Amžinas Žydas yra tik žmo
nių padavimas nuo senoviszku 
laiku in kuri tai padavima se- 
noviszkam laike žmonis labai 
intikejo ir tiki lyg sziai gady- 
nai.

— Ko pyksti brangus du- 
szele?

— Brangus duszele? Jeigu 
nori, idant butau tavo bran
ginu tai nustok žlumbejus ba 
tas mane pykina.

-- Juk ne verkiu.
Ar-gi gal juokiesi?

— Dieve mano kas tau?
Petras Miczonas krestelėjo 

nekantrai pecziais.
:— Pasakyk man, kas atsi

tiko, jog verki?
— Nieko neatsitiko.
— Nieko?
— Nieko, paantrino Felici

ja stengdamasi nusiszyipsot. 
Ateitinejo man navatnos mis- 
lys in galva. Tu žinai kaip žmo-

Pasiskaitymo Knygeles

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

Per paczta, 35 Centai.

suvis kitaip.
Nenori jie suprast kito 

ž m o g a u s p a r e. i k a 1 a v i m u s!
* * *

Jeigu jus Roczesteres mergeles 
norite gert,

Tai turite nepasigert,
Nes tai iszrodo visai biauru, 

O ir jums tai negražu. 
Ne kurios tingi dirbti, 
Ba joms geriau gerti,

O namieje per dien tupi. 
Tiktai laukia vakarėlio, 
Ar nenutverska tokio, 

Kokio sportelio, nekalto 
kvailiuko,

Kad prie saves priviliot.
Asz sakau ir vis sakysiu

Kad negerai mergeles darote, 
Jeigu tokioms, pasirodote,
Asz da ir daugiau žinau, 

Ba tiligrama isz ten gavau.
Jeigu nepasiliapsite, 

Tai mano kurna Baltruviene 
, pribus,

Tu kaili gerai gausite.

Iszmintingi Žodžiai

Velniszka Maitina,
Stebuklinga Puodą,
Maluninkas Pabėgo

Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa,

— Tas žmogus pasirinko 
sau geriausia dali, kuris nie
kam nekenkia, o padeda kam 
gali.

— Vaikai yra tėvu tiltas in 
dangų.

— Žuvis ir sveczias treczia 
diena dvokia.

sijudines, gerai buvo jam ant 
szirdies.

— Czion. yra tikra laime, 
czion tikras pakajus, mislino 
sau. Paėmė paczia in glebi sa
vo ir prispaudė szirdingai prie 
savo krutinės.

— Rytoj, tarė, rytoj priim
sime atgal musu sūneli in savo 
pastoge.

— Nes, teip ant to reike 
pinigu, tarė staigai nulindęs.

— Kam?
— Idant sugražint kasžtns 

auginimo.
— Ar gal but?
— Teip mano brangi, sun

kus musft gyvenimas. Du me
tai jau praėjo nuo laiko kaip 
atidavė kūdiki in prieglauda. 
Norėdami dabar atsiimt turė
tume pirmians užmokėt kasz- 
tus už dvieju metu auginimą.

— O ne žinai kiek daug rei
kėtų užmokėt?

— Gal szimta, arba du 
szimtu franku.

— Tai didele suma!
— Teip yra.
— Toje valandoje pamisli- 

no kiek tai pinigu praleido ant 
kazyriavimo; jog jeigu butu 
paliovęs to, seniai jau butu ga
lėjas atsiimt savo kūdiki.

Felicija pažiurėjo ant jo ir 
paregėjo akyse jo aszaras.

— Isz kulr paimsime, tebi- 
rius du szimtus franku? Pa
klausė gailingu balsu. Gal kiek 
nors brangus turi užezedines?

— Asz?
Kone puolė ant kėdės, isz 

baiso rupesezio, nuleido galva 
ir žodžio isztart ne galėjo.

Felicija atsisėdo szale. jo ir 
paėmus jam už rankos, pažiu
rėjo in akis jam ir isztare pa
mažėl i:

— Asz turiu tiek užezedin- 
tu pinigu.

— Tu? Paszauke ir paszo- 
ko nuo kėdės buk elektriko da- 
lypstetas.

— O turiu!
— Isz kur gali turėt?
— Kada nesugryždavai na- 

man, sėdėdavau teipo-gi nak-

vet du auksiniai. Daugiausia 
vienok buvo smulkiu pinigu. 
Tiesa kalbėjo Felicija jog pini
gu surinktu per teip dideli var
gą ir teip sunkiai užteks ant 
iszpirkimo sunaus; buvo-gi ju 
suvirszum du szimta i dvide- 
szimts franku!

— Buvo tai del biednos mo
teres suma labai didele kuri 
turėjo del jos tiek vertes, kiek 
kone kaip josios gyvastis.

Surinko pinigus, nuo stalo, 
perskaito, o po tam atidavė vy-« 
riij.

— Eik, o atsiskubink! Ta
re.

Petras Miczanas su ramumu 
apleido dabar savo kambari. 
Datyrinejo tokiu jauslu, kad 
rodėsi jam akmuo kuris siege 
jam krutinę nuslinko.

Felicija žiurėjo in iszeinanti 
savo vyra.

— Dekavoju Tau Visaga
lis Dieve! Paszauke puolus ant 
keliu ir sudėjus rankas kaip 
prie maldos, jog man suteikė 
teip didele laime! Tu mane 
sunkiai datyriai, nes sziandien 
apteikineji mane didžiause ant 
svieto, laime sugražini man kū
diki brangu sugražini man ir 
vyra! Maloni tai Tavo ir gera- 
dejyste, mano Dieve!

Tolesne jos malda pertrauko 
verksmas dukriukes vygeje. 
Paszoko ir nubėgo pas ja.

— Ne verk, ne verk Marin
ka. mama, ramino dukriuke. 
Kaip-gi tavo brolelis parais 
kad verksi, gatavas suvis ne 
sugryžti pas mus.

Juokėsi ir verke drauge isz 
džiaugsmo didelio.

Parai s tavo brolelis, par- 
grysz, o pargrysz, sziandien da, 
o bus jau diktas jau vaiksz- 
czios ir savo sesute pasups jau.

Jau devinta valanda buvo.
— Isztikro gal kalbasi su 

perdetine namo, mislino sau 
Felicija, žinoma, ne galima teip 
in ei t ir iszeit.

Iszmusze deszimta valanda.
— Ant ulyczios St; Deliis ir

už borajero d, Enfer yra gana 
toli, reikia būtie kantrai, rami
no save motere.

Jau valanda ir vienuolikta 
prisiartino. Szirdis motinos 
plake kas kart labiau. Viską 
ant priėmimo savo sūnelio, to 
brangaus sveczio parengė, sta
las buvo užtiestas ant stalo to- 
rielkos' sustatytos, o vidurį 
terp ju buketas kvietku.

— Isztikro gal jau eina na
mo. O kaip ji pamylėsiu, ta ma
no mylima sveczia, kaip ji pri- 
sisveikinsiu jausliai. Jau turi 
du metelius ir turi būtie gana 
dideliu; bet ar i.pažinsiu? Vis
kas jau gatava dabar gali su- 
gryszt.

Praėjo jau ir pinna valanda.
— Jau po pirmai, kas-gi 

galėtu atsitikt, jog ju da ne 
yra? Ties panasziai tėvas isz 
džiaugsmo inženge in kroma su 
šuneliu ir pirkinėjo jam visose 
zobėvas, valandoje dideles lai
mes pamirszo ir apie mane vi- 
siszkai.

Iszmusze antra.
Motere atidarė duris ir klau

so ar kas nors ne eina tropais.
— Isztikro gal daug turi 

veikalu Mlik'tie, gal ne pirmu
tinis nuėjo, turi laukt.

Paliko duris pusadarytas, 
idant greieziau galėtu iszgirst

mergaite jos vyguteje.
— Mylima Margarieta, mel

de nelaiminga Felicija, pabu
site jeigu^loska biskuti czio- 
nais kolei sugrysziu. O jeigu 
mano vyras pareitu tai pasaky
kite, jog nuėjau jo pasitikt.

— BUS DAUGIAU —

AMŽINAS ŽYDAS
Daugelis žmonių jau girdėjo 

apie “Amžina Žydą” kuris tai 
po svietą trankosi nuo nukry- 
žiavojimo Kristaus.

Pagal Mateusza Paris (1195- 
1259) zokoninka isz St. Alban- 
so ir rasztininka Joną Wendo
ver, kuris mirė 1296 m., tai 
Amžinasis Žydas vadinosi Car- 
tapilus arba Cartopilus,.darbi
ninkas prie dvaro Ponsko Pi
loto, kuris tame laike kada Žy
dai Jezusa trauke pro duris su
do, kirto Jezusui per veidą sa
kydamas: “Eik sau, Jėzau! Ko 
vilkini?” Tada Jezusas jam at
sake : ‘ ‘ Teip, einu bet tu ne tu
rėsi atilsio kol asz vela sugry
sziu!” »

Kitas padavimas skelbia, 
buk Amžinas Žydas, buvo 
sziauczium vardu Ahasueras, 
ir kada. Jezusas puolė po sun
kiu kryžių ir pasirėmė prie jo

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai. 
Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

Platinkit “Saule”

^Pirkie U. S. Bonus!
Uncle Sam Says

Make today your “D” Day. Today as; 
never before the thrift dollar is a de
fense dollar. The dollars you save to
day are building power for the nation. 
No one can escape the fact that defense; 
is everybody’s job, whether it be ini 
uniform, in a defense plant or in pfro-l 
viding defense dollars. You should sign 
up today for the Payroll Savings Plan 
where you work or the Bond-A-Month 
Plan at your bank. Either way yOurl 
savings will work for freedom — your] 
country’s freedom and your own future) 
freedom. U- $• Treasury Department^

kada jos Petras sugryžines. At
sisėdo aut kėdės ba stovėt jau 
jei pajiegu pritruko ir sėdėjo, 
buk pusnegyva kaipo akmeni
ne ypata ne jausdama, nevet 
kad maža dukriuke verke la- 
bai. Visa duszia ir visom mįslė
mis radosi ji dabar priglaudo 
je.

Saule jau leidosi žemyn, 
laikrodis iszmusze adyna penk
ta. Ant balso laikrodžio Felici- 
ja pahzoko staigai.

— O jeigu mano kūdikis ne 
gyvena? Jeigu ne gyvena! O 
asz nelaiminga! Ne pamislinau 
suvis apie tai, o vienok tas gali 
but.

Nubėgo pas kaiminka ir pra^ 
sze jos idant pasergėtu biskuti

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
Viesz. Jėzaus ir

. . . MALDA . • ■

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

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

Knygos Did. 3%x5V2
TIKTAI, 25 Cts.

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

■ t ■ į A
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SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
— Vyskupas J. Carroll Mc

Cormick, D,D., isz Philadel- 
phijos, inteiks Sakramenta 
Dirmavones szioje apylinkėje 
daugeljose - Kata,Hkiszkose jm- 
fąpijoso. Arysknpas priims in 
Mah anoju jo Ketverge, Spalio 
(Oct.) 25-ta diena, o in Szv. 
Juozapo bažnyczia pribus de
szimta valanda ryte.

— Seredoj pripuola Szven
to Pranciszko Borgio, o tauti
nes vardines: Butautas, Jaune. 
Ir ta diena 1944 metuose Rau
donoji Rusijos kariuomene, ar
mija dalyvaujant ir Lietuviu 
daliniams “iszlaisvino” Pa
langa, Taurage, Tryszkius, 
Varnius, Kurszenus, Szauke- 
nus, Vaiguva, Stulgius ir dau
geli kitu Tary'bn Lietuvos 
miestu, bet tie, kurie szita die
na primena, nepasako nuo ko 
jie tuos Lietuvius iszlaisvino; 
Ir ta diena Lankai Pcnnsylva- 
nijoje vals., apvaiksztines Ge
nerolo Pulaskio Diena; 1846 m., 
Amerikos Laivyno Akademija 
pradeda, atidaryta in Annapo
lis; 1532 m., Lietuviai užmnsze 
Gudu Kunigai kszt i Vosylių, 
1939 m., Lietuva pasirasze sa
vitarpines pagelbos sutarti su 
Rusija. '

— Ponia Urszule Vailionie- 
ne isz William Penu, lankėsi 
mieste su reikalais, taipgi at
lanko “Saules” redakcija at
naujinti,savo prenumerata 
laikraszti “Saule, 
už atsilankyma.
■ '— Ketverge pripuola Szven- 
■cziausios Marijos Motinyste, o 
'tautinės vardines: Berausiąs, 
Verpe. Taipgi ta diena: 1948 
metuose Mainieriu Unija padi
dina net dvigubai savo bosą 
John L. Lewiso alga, jis dabar 
gauna, penkios deszimts tuks- 
tanezius doleriu in metus; 1776 
m., kai Amerikos Laivynas po 
Generolo Benedict Arnold va
dovyste, smnusze Anglo Admi
rolo Guy Carlton Laivyną. Ge- 
horolas Jurgis Washingtonas 
nakdzia perplauko skersai De- 
leware upė ir užsipuolė ant 
Anglijos kareiviu kai jie balia- 
vojo. . '

— Potnyczioj pripuola Szv. 
Valfrido, o tautines vardines: 
Ųngys, Meldeika. Ir ta diena 
1492 motuose Kristopas Ko
lumbas atrado nauja Amerikos 
kraszta, kai jis nuo savo laivo 
pamate Bahamas Salas. Dar iki 
sziai dienai nėra galutinai nu
statyta, kas isz tikro buvo tas 
Kristopas Kolumbas ir kuria 
Ąmėrikos dali jis pirmucziail
siai atrado, pamate ir pasiseko, 
dabar yra sakoma, kad jis buvo 
vĮlnii.sudejo siinus isz Genoa, 
Italijos, jis pareina isz Žydu 
szeimynos, kurie priėmė Kata
liku tikėjimą, jo szeimyna pa
rgina isz Catalonia miesto. Pir
moje savo kelionėje in Indija, 
jis buvo palikes keturios de
szimts Ispanu jurininku ant 
įjaiti’ Salos, kad jie tenai pasi- 
g^ventu, o kaip jis ten sūgryžo

Gruodžio mėnesyje 1493 įlie
tuose, jis nei vieno isz tu Ispa
nu tenai neberado; Mahometo
nu 1372 metai prasideda dvy
likta diena su saulėleidžiai.

Grier City, Pa. — Sirgdama 
beveik per visa meta, Antoni-Į 
net t e Stopai t iene, numirė Pet- 
nyczioj 12:35 vai., po pietų 
Coaldale ligon'bute. Gimė Lietu 
voje. Velione kitados gyvenoj 
Philadelfijoje ir Buck Moun
tain, po tame apsigyveno in 
Grier Cit v. Jos vyras Jonas mi
rė penki metai atgal. Paliko du 
sunu: Joną, namie ir .Justina 
isz Colorado; keturios dukte
rys:. Ona,, pati Wm. Peters, 
Philadelphia; Agota, pati Wal
ter Brzgornia, Philadelphia; 
Antoinette, pati Ralph DeFer- 
mio, Runnemede, N. J., Lilija
na isz Philadelphia. Laidotu
ves ijivyko Panedelio ryta isz 
Graboriaus Liudviko Tras- 
kausko koplyczios, 535 W. Cen-

New York. — Irano Premic- 
ras, Daktaras Mohammed Mos
sadegh ir atstovai atvyko in 
New Yorka Panedelyje, kurie 
tarsis su Tautu Sanjunga val
dyba apie Irano aliejaus reika
lu su Anglija.

London; Anglija. — Anglijos 
Karalaite Elzbieta su josios vy-

ant’didėlio eroplauo “(’ano- z
pus” in Montreal, Kanada. 
Garbingi sveeziai ketina pri
būto in miestą Montreal Pane-

(■žinotis Amerike pas Prezi 
ta Trumana.

den-
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zapo bažnyczioje devinta' va
landa ir palaidota in parapijos 
kapines.

Linden, N. J. — Rugsėjo tris- 
deszimta diena atsibuvo Lais
ves Parke paskutines Geguži
nes ant 340 Mitchell Avenue. 
Orkiestras grože Lietuviszkas 
ir Angliszkas dainas. Publika 
buvo labai patenkinta. Nors 
oras buvo labai ganėtinai szal-

ežius susirinko. Visi gerai ir 
smagiai pasilinksmino ir visi 
“Gud Taim” turėjo per szita 
pikniką.

Philadelphia, Pa. — Rugsėjo 
dvideszimts devinta diena, czia 
bažnyczioje Szvento Adelberto, 
viengentis Antanas Salanavi- 
czjus (Anthony Sullivan), susi
tuokė su panele Juozafina, 
duktė p. Antano ir Onos Fig- 
lerskiu, ir anūke a.a. Klemen
so Steponavicziaus, kurisai sa-

RAUDONIEJI
PUOLASI ANT

AMERIKIECZIU

KINIECZIAI
TRAUKIASI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

iszrodo kad jo kareiviai suardė 
visa Komunistu tvarka del žie
mos.

Bet Amerikiecziai ir Tautu 
Sanjungos kareiviai labai at
sargiai eina pirmyn. Jie dar vis 
nesitiki kad tie Komunistai 
taip lengvai pasidavė, jie mis
tiną kad kur nors ant to karo 
frunto yra Komunistu slastai 
jiems intaisyti.

Ant szito frunto daugiau 
kaip du szimtai musu geriau
siu, naujausiu ir greicziausiu 
kariszku eroplanu susikirto su 
Rusijos tokiais eroplanais. Tai 
buvo didžiausias susikirtimas 
Korėjos padangėse.

KINIECZIAI
ARESZTUOJA 

KATALIKUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kastas tvirtoves. Jie beveik 
visados puolasi naktimis, kada 
musu eroplanai negali taip ge
rai pataikinti.

Ali j antai buvo daugiau kaip 
keturias mylias prasimusze ir 
atstume Komunistus, kurie da
bar nori atsikirsti. Alijantu 
szitame muszyje randasi apie 
szimtas tukstaneziu kareiviu.

Pirmoji Raiteliu Divizija bu
vo pirmutine susikirsti su sai
tais Raudonaisiais ir juos at- 
musze. Tuo paežiu sykiu, ki
tose vietose ant to frunto kitos 
kompanijos ir kiti batalijonai 
veržiasi pirmyn in tuos kalnus, 
kuriuose randasi Komunistai.

Major Gen. Robert Soule tre- 
ezios divizijos komandorius sa
ko: “Mes priesza isz visu pusiu 
plekiame, bet jis dar yra gana 
stiprus, ir reikes dar daug dau
giau ginklu ir kareiviu, kad ji 
isz szitu kalnu iszguitume! ’ ’

Kitose vietose Komunistai 
Alijantams kelia pastojo taip, 
kad jie nei pėdos pirmyn nega
li žengti.

Laikrasztininkams nevalia 
iszduoti,' kiek žuvo prieszo ar 
musu kareiviu szituose susikir
timuose. Bet suimti nelaisvėn 
Komunistai iszrodo dar ir da
bar beveik apakę ir nustebę, 
nes per trisdeszimts szeszias 
valandas, be jokio 
Alijantu artilerija 
ugni ant prieszo.

Laikrasztininkai
nieko isz visu su taikos derybų 
neiszeis Korėjoje, nes Komu
nistai dabar jau rengiasi del 
žiemos kariavimo; jiems yra 
pristatoma žieminiai drabužiai. 
Tai iszrodo, kad Komunistai 
nesitiki taikos ar paliaubų.

PROTOKOLAS - Szv. Kazimiero Akademi 
jos Rėmėju Draugijos Skyrių, Pennsyl- 

vanijos Rytines Dalies Suvažiavimo, 
Invykusio Rugpjuczio 26d. 1951m., 

Juozapo Marijos Viloje, 
Newtown, Penna.

Ab

kitoko, į 
ir .prie

nli asmenybe, o tarp 
ilgus metus prigulėjo 
Lietuviu Katalikiszko 
nijimo 20-tos kuopos, 
tuoktuvių tai'p bažnyczioje ce
remonija, kaip ir pasilinksmi
nimo; vesielijos eiga 'buvo la
bai (puikios ir iszkilmingos, o 
po viskam, szis jaunavodis ir 
vėl iszejo in kariuomene Bėdos 
Šamo.- Lai jiems, s k a m b a, 
‘ ‘ Kongratjuleszion! ”

— Czia paskiausioje laido
je menesio Rugsejans lenkisz- 
kas sanvaitrasztis “G” patai 
pino savyje didele, tiesiog 
magjestotiszka atvaizda pa
minklines “Prisikėlimo Bažny
czios” Kaune. Suprantama:

da pateko ir in rankas lietuviu, 
ir per tai teko sužinoti ta, kad 
kaip musu czionykszte nenuils- 
toma veikėja, ponia Albina 
Czebatoriene priesz kara da 
važiavo Europon atlankyti sa
vo gimdytojus, tai prie szios 
progos atlankė ir laja “Prisi
kėlimo Bažnyczia,” kad joje ir 
pasimeldus ir paaukavus sziek 
tiek skambueziu, jos statybos 
reikalams. *

— “Mano Anūke!” Mano 
anūke, vardu Zuzana Collins 
da maža dabar yr’ ana, Bet la
bai graži ir verkt nemyli, nes 
visa laika veik ji tyli. Ji man 
atrodo ne kaiip mergaite, Bet 
tartum butu dangaus dievaite, 
Arba nors rojaus atžala gėlės, 
Gludi esmeje tos Zuzanieles. 
— Zuząnieles Diedukas.

HONG KONG, KINIJA. — 
Trylika Kataliku Bažnyczios 
Vyskupu yra suaresztuota Ki
nijoje pranesza Katalikiszku 
laikraszcziu szaltiniai.

Septyni kiti Vyskupai yra 
isztremti, iszvaryti isz .to 
kraszto.

Trys Kiniecziai Katalikai 
Kunigai yra nužudyti, o ketvir
tas pasimirė kalėjime.

Beveik visi buvo suaresztuo- 
ti, už tai kad jie nesutiko tai
kintis su Komunistiszka Kini
jos valdžia ir paversti savo Ka- 
talikiszkas bažnyczias in tauti
nes bažnyczias po valdžios 
priežiūra.

is, Philadelphia, Pa. Vice-Pirminin- 
ke Ponia J. Tamulionis, Frackville, 
Pa., Juliona Uritis, Shenandoah, Pa., 
Veronika Lukas, New Philadelphia, 
Protokolu Rasztininke, Alena Jankus 
Philadelphia, Pa. Fin. Rasztininke 
Violet Novik, Shenandoah, Pa. Iždi- 
dininke, Sister M. Winifred, Villa. 
Joseph Marie, Newtown, Pa. Iždo 
Globėjos: Mare Metkuskigį Valeria ‘ 
Kaczei'gis, Shenandoah, Pa.' patarė- r 
jos: Agnes Mozdy, Ęprolina Syone 
Shenandoah, Pa., Ponia Galitsky, Mt. 
Carmel, Pa.’F 1

Mandatu Komisija pranesze, kad 
delegatu ir svecziu randasi 365.

Gerbiamoji pirmininke, vardan Se
selių padėkojo visiems už ąukas, pra
nesze, kad užsibaigus posėdžiui, bus 
palaminimas su Szv. Sakramentu ko- 
plyczidje, ir po palaiminimo Seseles 
kvieczia ant vakarienes. Kunigas J. 
A. Karalius buvo pakviestas sukalbė
ti užbaigos seimo malda. Seimas bah 
giamas 5:15 po pietų, Rugpjuczio 26 
d., 1951 m.

Antonina Nausediene, Pirmininke, 
Valerija Novikaite, Rasztininke. 

tAUKUOTOJAI — Szv. Jurgio Pa
rapija, Shenandoah, Pa., Akademijos 
Rėmėju Draugijos 27-tas Skyrius 
$1,232; Kataliku Veteranu Rėmėjos 
$25; Apasztalystes Maldos Draugija 
$25; Rožancziaus Dr., $25; Treti
ninku Dr., $25; Moterų Sanjungos 
59-ta Kuopa $25;'Juozas ir Valerija 
Kaczergiai $30; Alica Rusk ir Marė 
Patraųskas $20; Szv. Jurgio Para. 
Rėmėju Draug., $10; Charles ir Do
rothy Hornberger $10; Ona Krause 
$10; Ona Miernicki $10; Prane Rope 
$10; Marcele. Jancziulis $5; Anele 
Baxter $5; Agnes Downey $5; Juli- 
ona-Gauba $5; Prane Kalkis $5; Ag
nes Mozdy $5; Ponia Wyculis $5. 
ISZ VISO, $1,497.00.

Szv. Kazimiero Parapija isz Phila
delphia, Pa.,
AUKOS— Kunigas Ignas Valancziu- 
nas $100; Ona Jurgaitis $100; Kazys 
Ogonis $100; N. N. $10; Apasztalys
tes Maldos Draugija $5; Akademijos 
Rėmėju Dr., $5; Gyvojo Rožancziaus 
Dr., $5; Moterų Sanjungos 10-ta 
Kp., $5; Ona Balcziunas $25; Stepo
nas Magila $25; Magde Skardanas 
$20; Ona Klimiene $20; Ona Rim- 
deikiene $15; Eleanor Baker $10; 
Kostas Baltrukonis $10; Magde Jan
kauskiene $10; Anastazija Kriksž- 
cziuniene $10; P. Kurkauckiene $10; 
Ona Shapkiene $10; Jieva Stecziene 
$10; Stanis Žvigaitis $6; .Morta Ma
žeika $5; Mare Grebliauskiene. $5; 
A. Gillis $5; Ponia Gudoniene $5; 
Prof. Jurkszis $5; Ona Kvietkus $5; 
J. Klenka $5; Marian Kavaliauskas 
$5; Agota Kundrotą $5; Ona Mažei
ka $5; Vytautas Olerta $5; Ona Pa
ežius $5; Jieva Rinkevicziene $5; Pe
tras Skupata $5; Petrone Utkus $5; 
Juozupa Paul $5; Julia Romanavage 
$3; Jieva Sliekiene $3 ir Ona Ungu- 
raite $3. ISZ VISO $690.00.

Szv. Andriejaus Parapija, Philadel
phia, Pa., Kun. J. Czepukaitis $100;. 
Akademijos Rėmėju Draugijos Sk., 
$20; Szv. Elenos Draug. $15; Treti
ninku Draug. $10; Ap. Maldos Dr., 
$10; Jadvyga Gudonis $5 ir Charles 
Roman $5. ISZ VISO $165.00. J..

Isz Chicago., Illinois* $145.00
Kun. J. Vaitekūnas isz Providence,, 

R. Is., $100.00.
Szv.' Pranciszkaus' Para., Miners

ville, Pa., Tarnautoju Draugija $10; 
Katre Balnanosis $5; Ona Supraną- 
vicziėne $5; Sveeziai $61‘viso $81.00

New Philadelphia, Pa., Sky. $77-.0D 
Mount Carmel, Pa............. .. .34.00
Szv. Jurgio Philadelphia, Pa. 20.00

.. 16-,'Od 
............,.i. ,5100= 
...... 193,70 
$3,033.70.

_  Suva-1 P° t° kalbejd dar sekanti: Kunigas 
I” \ P karalius, Pralotas V. Tulaba,

. \. . . i. j£un j j Czepukaitis, Kun. Ig. Va- 
Philadel- lancziunas,Kapel. Kun. F. Vasiliaus- 

'ovv Pbibi-i kas, Kun. Juozeviczius, Kun. J. Gau- 
dinskas, Pro. Justas Jurksis ir Ponia 
Marijona Slovikiene.

Visu kalbos kreipe dome in Seselių 
didelius darbus ir pasiaukavima ap- 
szvietos ir gailestingumo darbe. Ger
biamoji pirmininke nuoszirdžiai pa
dėkojo visiems už gražias kalbas ir 
nurodymus kas darytina, kad mes 
pasivytume kitas tautas apszvietoy ir 
gailestingum srytyse.

Po kalbu seke inneszimai ir svars
tymai: 1—Svarstomas būdas organi
zavimo nauju Vilos rėmėju skyrių. 2 
—Svarstomas klausimas pastatymo 
Viloje Akademijos namo. 3—Pasta
tymo seneliams prieglaudos namo. 4 
—Svarsto 

i .. .į ziavimo ir
i Pareikszta nuomones, kad jos pasi- 
| liktu Vilos reikalams, o nebutu siun- 
' sziamos Chieagon. 5—Pareikszta
pageidavimas kad vasaros laiku Vi
loje butu rengiamos moterims ir mer 
ginoms uždaros rekolekcijos. 6--—Su
važiavimas praszo A.R. skyrių ir sve- 

. j. ežiu ugdyti paszaukimus in dvasini 
nike. Sei-1 luomą. 7—-Ragina rėmėju skyrius 

mas irgi buvo laikomas atvira-į P1™ didesnio veiklumo remiant Sese- 
... . liu darba Viloje. Virsz minėti klanine oi e, medžiu patesjje, praėjo be prieszimos.. .reisz-

ga r s e k a Ibiu prie t i so m i s.
Po pietų, antra valanda Kun- 

Dr. Vitas Martuseviczius pa
sveikinės sveczius ir atstovus' 
seimą atidarė, pakviesdamas 
Ponia Antonina 
Szv. K.. A. Rėmėju Draugijos! 
pirmininke, vesti posėdi, ren
kant seimo vadovybe. Ponia 
Nausediene, užėmus vieta, pa
kvietė Pralota V. Tulaba, at
kalbėti malda.

Buvo inneszta ir paremta,■

Draugijos

delphia; bondradarbnojant Mi-| 
nersville, Mt. Carmel, Scranton 
ir Maizeville, Pa., parapijoms,) 
su pritarimu Klebonu ir Vilos) 
vadovybes. Suvažiavimo pa
geidavimu buvo, kad supažin
dinus rytiniu valstijų lietuvius

Seimas prasidėjo su auka 
Szv. Misziu, kurias atlaike 
Kun. Dr. Vitas Martuseviczius 
vienuolikta valanda ryte, Vilos 
koplyczioje. , Po Szv. Misziu,! 
Vilos Seseles payaiszino atsto-Į 
vus ir sveczius su pietais. De-j 
lei gausumo delegatu ir svecziu 
id del stokos vietos viduje, pie
tus ir vakariene, prie prirengtu

apie ineigas proga suva- 
szios apielinkes skyrių.

sustojimo, 
pilte pyle

spėja kad

$3,000,000 PAVOGTA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Ir tie, kurie tuos pinigus taip 
pasivogė, nėra kokie razbai- 
ninkai ar paprasti vagiai, bet 
garbingi žmones kurie buvo sa
vo Susiedu gerbiami ir augsz- 
tai laikomi!”

RUSIJA SIŪLO
PAGELBA IRAN

MILIJONIERIUS -
FRIEDMAN 

NUSZAUTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

isz to kraszto.
Tie darbininkai Irane krasz- 

te dabar reikalauja kad Angli
jos valdžia parūpintu jiems ka- 
riszkus eroplanus vietoje ka
riszku laivu juos isz tenai isz- 
veszti. Kariszki Anglijos lai
vai “Saintes” ir Armada” sto
ves tame uoste, kol paskutinis 
Anglas iszvažiuos isz to krasz
to.

peiliuku. Vaikai buvo už ka ten 
susipesze. Policijantai neisz- 
duoda to jauno vaiko metu, nes 
sulyg policijos ir laikrasztinin- 
ku nusistatymu, neiszeina ant 
gero tokiu jaunu prasikaltėliu 
vardus skelbti.

Iszmintingas Sūnelis

— Ickau! Bijok tu Dievo 
tu vela pasilikai ant kito me
to toje paczioje kliasoje! Tu 
man tik sarmata darai terp 
žmonių.

— Uj vai! Tu, papa, ga
lėsi žmonim pasakyti, kad 
tavo sūnūs du kart pabaigė 
gimnazija.

HERMOSZ BEACH, CALIF. 
— William Rodgers Stewart, 
dvideszimts devynių metu am
žiaus karo veteranas isz Stock
ham, Nebraska buvo policijos 
suimtas už nužudinima, ketu
rios deszimts keturiu metu am
žiaus Ponios Miriam Lake. Jis 
tik szeszios valandos priesz tai 
buvo iszleistas isz Marinu ar
mijos. Jis buvo kariavęs Korė
joje. Jis stengiesi pabėgti su 
automobiliu, bet jo automobi
lius apsivertė.

PLATINKI! “SAULE”

— Vaikas pasisakys, kad 
jis gavo muszti, bet nepasisa
kys už ka.

kia vienbalsiai. Pirmininke atkreipė 
dome rezoliucijų domisijos kad ji 
sziais klausimais paruosztu rezoliuci
jas. ‘ x

Seimo vedeja perstatė Veronika 
Suppa, po tėvais Petrauskaite,,< Ope
ros dainininke, Vilos alumne ir jos

Nausediene, j vyra, Carl Suppa. Ponia Suppa su
dainavo keliolika lietuviszku daine
lių, pora ariju isz operų, akomponuo- 
jant jos vyrui, kuris yra originaliu 
numanyto ju ii- vedeju taip vadinamu 
Operalogu. Jųdviejų pasirodymas 
šukele griausminga plojimą.

Po dainų pirmininke pakvietė rezo
liucijų komisija perskaityti rezoliuci
jas. Kun. J. A. Karalius perskaitė 
sekanezias rezoliucijas;

I. Suvažiavimas iszreiszkia savo 
gilu troszkima, kad visose Pennsyl- 
vanijos, New Yorko ir New Jersey 
lietuviu parapijose

nominuoti visus seimo vadovy-)
bes asmenis ir paskui sykiu už)1 - « lietuviu parapijose
visus balsuoti. Inneszimas) Szvento Kazimiero

Sekanczios buvo paskirtos 
seimo valdyliou: Ponia Antoni
na Nausediene, Chicago, 111., 
Pirmininke, Ponia A. Gilienc, 
Philadelphia, Pa., Vice- Pirmi
ninke, Panele Valerija Novi
kaite, Shenandoah, Pa., Proto
kolu Rasztininke, Ponil Agnie
te Alazdy, Shenandoah, Pa., Fi- 
ansu Rasztininke, Ponios: Ma
rijona Dziegoraitiene, Mt. Car
mel, Pa., Ona Supranaviczieno, 
Minersville, Pa., J. Tamulio- 
nienė, Frackville, Pa.,

Pastarosios trys sudaro Mandatu 
Komisija ir Iždo Globėjas.
Virsz iszvardintos valdybon kandida
tes vienbalsiai tapo iszrinktos. Po
nia Nausediene, vardan visos seimo 
vadovybes padėkojo delegatėms už 
iszrinkima valdybon ir vardu visu 
pasižadėjo savo pareigas sulyg isz- 
gales kogeriausia' atlikti. Pirmininke 
paaiszkino suvažiavimo tikslą, atpa
sakodama Chicagos apielinkes A. R. 
Draugystes skyrių ir seimu darbuote.

Gerbiamoji pirmininke atkreipė 
seimo dome in reikalingumą rezoliu
cijų komisijos ir pasiūlė ton komisi- 
jon sekanezius: Kunigą J. A. Kara
lių, Pralota V. Tulaba ir Ona Ungu- 
raite. Inneszimas vienbalsiai tapo 
priimtas ir virsz minėti asmens tapo 
rezoliucija komisijon vienbalsiai isz 
rinkti.

Gerbiamoji pirmininke P. Nause
diene perstatė Seselių Kazimierie- 
cziu Motina Generale, Seserį Juoza
pa. Gerbiamoji Mbtinele, nuoszir- 
džiai pasveikino seimo delegates-us 
ir sveczius, pareikszdama savo pasi
tenkinimą ir džiaugsma, kad Dievas 
davė Seselems Kazimierietems ir Vi
lai Joseph Marie tiek daug,' nųbszir- į 
džiu prieteliu. Priminė Juozapo Ma
rijos Vilos insteigej(y, ųz.d.į Motinėlė 
Marija ir Kunigą* Juozą Czepukaiti, 
kuris pagelbejd surasti szia puikia 
vieta, teiposgi dėkojo Kunigams ir 
visiems prieteliams už suteikta Vilai į 
parama.

Sekanti kalbėtoja buvo Vilos Vir- ' 
szininke, Sesele Vinifreda. Ji pa- . 
pasveikino delegatus ir sveczius, Vi- į 
los geruosius prietelius ir geradarius. 
Visoms ir visiems dėkojo už priete- 
liszkuma Vilai, ir pareiszke vilti kad 
skaiezius Vilos prieteliu ir geradariu 
vis didėtų ir augtu.

meju skyriai.
II. Suvažiavimas 

Kazimierieczįu

butu insteigta
Akademijos Re-

užgiriu Seselių 
pastangas pastatyti 

didingus Akademijos ritmus Chica
go je, ir pasižada ta darba, sulyg isz- 
gales paremti, bet drauge pageidau
ja, kad ir sziose apielinkese butu pa
statyta nauja, didele akademija, ku
rioje aukletusi ir mokytųsi, katalikisz 
koje ir lietuviszkoje dvasioje lietuviu 
tėvu dukros.

III. Suvažiavimas labai pagei
dauja, kad prie Vilos Juozapo Mari
jos butu pastatyta seneliu prieglau
da. Sziam darbui žada visokeriopa 
parama.

IV. Suvažiavimas ragina rėmėju 
skyrius prie didesnio veiklumo, re
miant Seselių darba Juozapo Marijos 
Viloje.

V. Suvažiavimas nutaria, kad vi
sos ineigos proga suvažiavimu, ir 
Szv. K. A. R. Draugi jos.skyrių Penn- 
sylvanijoj, New Yorke ir New Jersey 
butu panaudotos Juozapo Marijos 
Vilos reikalams.

VI. Suvažiavimas praszo Seseles 
Juozapo Marijos Vilos patalpose va
saros metu rengti moterims ir mer
ginoms uždaras rekolekcijas.

VII. Suvažiavimas ragina ugdyti 
pašzaūkimus in dvasini luomą.

VIII: Suvažiavimas džiaugiasi at
stovu ir svecziu gausumų, dėkoja sei
mo vadovybei, rengėjoms Kunigams 

[ Klebonams už ju talka, Vilos Sese
lėms už vaiszinguma, Kalbėtojams už 
kalbas ir svecziams už dalyvavima. ir 
visiems už Vilos-paramai aukas.

Visos szitos rezoliucijos buvo vien
balsiai priimtos.
; Po priėmimo rezoliucijų, seimo ve
dėja Ponia Nausedione pasakė ilgoka 
kalba apie reikalingumą Vilai pini
gines paramos ir prasze suvažiavusiu 
Vilai auku.

AUKOS — Szv. Jurgio Parapija, 
Shenandoah, Pa., 27 Skyrius $1,497; 
Szv. Kazimiero Para. Philadelphia, 
Pa. $690; Smulkios aukos $193.70; 
SzV.' Andriejaus Para. Philadelphia, 
Pa. $165; Chicago, Ill. $145; Kun. J. 
Vaitekūnas, Providence, R. I. $100; 
Szv. Pranciszkaus Para. Minersville,* 
Pa. $81 ; Saldž. Jez. Szird. Para. New 
Philadelphia, Pa. $77; Szv. Kryžiaus 
Para. Mt. Carmel, Pa. $34; Szv. Jur
gio Para. Philadelphia, Pa. $20; Szv. 
Liudviko Para. Maizeville, Pa. $16; 
Szv. Juozapo Par. Scranton, Pa. $10; 
Park Crest, Pa. $5. VISO $3,033.70

Buvo inneszta, kad iszrinkus szios 
apielinkes A. R. Vilos Rėmėju skyrių 
pastovia valdyba. Sekanczios tapo 
iszrinktos: Pirmininke Ponia A. Gill

MaizcviŲe, Pa. . . 
Park Crest, Pa. . 
Smulkiu Atiku, .

ISZ VISO . .

NUSIŽUDĖ
TURTINGA

MOTERISZKE

PHILADELPHIA, PA. —;
Policijantai pranesza kad tur
tinga moteriszke isz German
town nuszoko nuo Walnut 
Lane tilto ir užsimusze.

Moteriszke, penkios de- 
szimts penkių metu amžiaus 
Girtrude Coyne, buvo nuvesz- 
ta in Roxborbugh Memorial li
gonine, kur ji pasimirė. 1

Ji buvo sekretorka vienoje 
Akademijoje, in Germantown. 
Ji buvo palikus savo automobi
liu ant to tilto, kur ji buvo at
sivožus ir brangu kriesla, kad 
galėtu užsilipti augszcziam

Policijantai jos kambaruose 
rado laiszka, kuris yra ir jos 
paskutinis testamentas. Ji pali
ko daugiau kaip penkios de
szimts tukstaneziu doleriu, ku
riuos ji paskyrė dviem . draiv 
gam, kuriu vardus policijantai 
dar iki sziol nepaskelbia.


