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Alij antai Vej asi Komunistus
Isz Amerikos DEMOKRATU

VADAS ATSISAKĖ
Karalius Su Karaliene KAREIVIAI TEISME

NUO BADO NUMIRĖ

Turėjo Du Tukstancziu 
Doleriu

PHILADELPHIA, PA. — 
Septynios deszimts keturiu me
tu amžiaus Willard E. Ritter, 
kuris buvo surastas, nuo bado 
mirsztantis, buvo nuvesztas in 
Philadelphijos ligonine ir ten 
pasimirė.

Bet jis nebuvo biednas ir ne 
del biednumo jis taip badavo. 
Policijantai jo namuose, kurie 
iszrode kaip koks urvas, rado 
du tukstancziu viena szimta 
trisdeszimts du doleriu.

Bet Daktarai pripažinsta, 
kad jis nuo bado pasimirė. Jis 
paliko viena dukterį ir szeszis 
giminaiczius. Policijantai sako 
kad jie tikisi dar daugiau 
senio pinigu surasti.

to

MOTERYS
IR POLITIKA

NEW YORK. — Paprastai 
Vaszingtono ponai, diplioma- 
tai, politikieriai ir valdininkai 
mažai ka reiszkia ir dar ma
žiau rupi musu moterims. Joms 
visi tie ponai yra tik frakuoti, 
gražiai ir sztyviai iszprosyto- 
mis kelinimis dukaduoniai, 
kurie daug sako bet nieko ne
pasako. Visi tie ponai ir ponai- 
c-ziai turi savo gražias, geltuon- 
plaukes sekretorkas, kurios 
mažai dirba ir daug uždirba.

Bet laikas ir moterėlėms su
sirūpinti apie kas ten darosi 
Vaszingtone, laikas dasitei- 
rauti ir dasižinoti ka tie ponai 
tenai veikia ir ka jie daro, nes 
jie ten tupi už musu pinigus.

Daug yra svarbiu dalyku 
Vaszingtone. Vienas isz tu 
svarbiu dalyku yra klausimas 
ar musu vaikai ir anūkai bus 
szaukiami in vaiska ir gabena
mi in karo lauka deszimts ar 
dvideszimts metu nuo szian- 
dien.

Prekybos sutartys sudaro 
baisiai svarbu klausima Vasz
ingtone. Ir, mums rodos, kad 
nėra svarbesnio klausimo 
sziandien, nes prekyba nustato 
kiek *ir ’ ko kuri tauta turi ir 
kiek ji nori, ir ka ir kam ji pa
vydi. O isz pavydo beveik vi
si karai kilo ir kils.

Ka tik neseniai mes skaitėme 
kur'mūfeu valdžia gerai užreže 
Koniūhistiszkai" Czekoslovaki- 
jos valdžiai, pareikszdama mu
su nepasitenkinimą kad musu 
laikrasztininkas yra tenai su- 
aresztuotas ir in kalėjimą pa- 
tupdintas. Amerikos valdžia 
uždėjo tokia augszta ir bran
gia manta ant visko isz Ameri- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

WASHINGTON, D. C. — 
William M. Boyle Demokratu 
Partijos vairiausias vadas pa
sitraukė isz vadovystes ir pats 
pasiszalino, pasiaiszkindamas 
kad jo “sveikata“ ne kokia, ir 
kad ateinancziu metu rinkimu 
darbas butu jam jau per daug.

Jis ginasi kad jis pats, savo 
noru pasitraukia, ir kad niekas 
ji nepriverczia. Jis ta garbes 
vieta yra palaikes tik biski 
daugiau kaip du metu.

Jis buvo net ir savo partijos 
nariu intartas, kad jis isz keliu 
dide’iu kompanijų buvo pa
ėmęs kyszius ir dovanas, kad 
jis joms parūpintu riebius kon
traktus isz valdžios.

Jis iki paskutines dienos ka
da atsisakė, vis teige laikrasz- 
tininkams kad jis nepasitrauks 
ir kad niekas jo nepravarys isz 
tos vietos.

Prezidentas Trumanas ligi 
paskutinuju stojo už szita savo 
dranga, nežiūrint to kad buvo 
aiszkiai priparodyta kad jis tas 
“dovanas“ buvo priemes.

Prez. Trumanas priėmė jo at- 
sisakyma, bet nieko daugiau 
nesake. Bet daug Demokratu 
giliai atsiduso kai jie apie tai 
iszgirdo, nes tas ju vadas per 
ateinanczius rinkimus daug 
žalos j u partijai butu galejes 
padaryti.

Nors Boyle dabar jau atsi
sakė, bet Senato komisija sako 
kad ji dar toliau tirs tokius 
kyszius ir papirkimus augszto- 
se vietose.

Bet ežia ne vien tik Demo
kratai invelti. Daug Senatorių 
dabar reikalauja kad ir Re- 
publikonu Partijos pirminin
kas pasitrauktu, nes ir jis yra 
insiveles in tuos kyszius ir pa
pirkimus.

LINZ, AUSTRIJA. — Du 
Amerikiecziai kareiviai yra pa
traukti in kariszka teismą. Jie
du yra intarti už nužudinima 
treczio kareivio-saliune už mer
gina.

Intarti kareiviai yra Harold 
Boyce isz New York ir Thomas 
H. Fair, isz Milwaukee. Jiedu 
yra intarti už nužudinima ka
reivio William Rutledge isz 
Port Huron, Michigan. Jie bu
vo susipesze už viena mergina 
saliune.

Sziaures Korėjos 
Armijos Yra Vis- 
iszkai Sunaikinta

John Clunies Ross, Cocos 
Salų “Karalius“ iszvažiuo- 
ja isz Londono su savo nuo
taka, buvusia Panele Daph
ne Parkinson, po szliubo. 
Karaliaus Ross szeimyna 
yra valdžius Cocos Salas nuo 
1827 metu.

TRUKDO PACZTA
BERLYNE

LAISZKU RASZYMO
SANVAITE

WASHINGTON, D. C. —
Szi sanvaite yra paskirta laisz- 
kams raszyti. Nebutu pro szali 
mums visiems paraszyti kelis 
laiszkus tiems kareiviams Ko
rėjoje. Jeigu neturite giminiu 
tenai ant karo lauko, tai gal Su
siedo ar draugo vaikas tenai 
randasi. Jis kad ir trumpa 
laiszkuti labai invertins. Geras 
laikas ir kitiems giminėms ir 
pažystamiems laiszkuti para
szyti. Nelaukime szermenu, 
kad pas savo gimines ar susfe- 
dus ar draugus užeitume. Jeigu 
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negalime nuvažiuoti, tai nors 
laiszku ji aplankykime.

“Gera proga ir “Saulei“ 
laiszkuti paraszyti ir už savo 
Prenumerata užsimokėti.“

BERLYNAS, VOKIETIJA. 
— Sovietu paskirti nauji pacz- 
to prižiūrėtojai ant traukiniu 
tarp Berlynu ir Vakaru dabar 
tyczia trukdo paczta. Jiems dė
kui kad visas pacztas tarp Ber
lyno ir Vakaru dabar yra labai 
suvelotas ir tvarka suardyta.

Amerikos virszininkai sako, 
kad Sovietai nori pasigerinti ir 
žmonėms nor virszutiniszkai 
parodyti kad jie nori prisidėti 
prie tvarkos ir darbuoties, bet 
tikrumoje jie tik trukdo ir ar
do.

NEVALIA RŪKYTI
ANT ULYCZIOS

^.Pirkie U. S. Bonus!

IRIDE, JAPONIJA. — Iride 
mieste nevalia rūkyti ant uly- 
czios. Tie, kurie neiszkenczia, 
gali užeiti in viena isz septynių 
kambariu tam tyczia paskirtu, 
del rūkymo ant tos ulyczios.

Iride miestelis, kuriame gy
vena apie trys tukstancziai du 
szimtai žmonių, neturėjo gaisro 
per penkios deszimts metu ir 
jie nenori kad dabar kuris na
mas užsidegtu nuo numesto ci
garete, o

Gaisras Prieplaukoje KUNIGAI
PAPASAKOJA

BAISENYBES

Misijonieriai Kinijoje 
Daug Ka Pragyveno

Trijų apylinkių ugniage
siai buvo suszaukti 1 gesinti 
szita gaisra, Edgewater 
prieplaukoje, New Jersey. 
Szita prieplauka randasi la
bai arti Fordo kompanijos 
fabriko.

Szita prieplauka priguli

Kompanijos 
kad nie-

Susquehanna geležinkeliu 
kompanijai, 
virszininkai sako, 
kas nebuvo sužeistas tame
gaisre. Kaip ir isz ko tas 
gaisras iszkilo, nežinia.

Prieplauka randasi ant 
Hudson upes.

Demokratu Partijos Vadas Wm. 
Boyle Pasitraukė Isz Vadovys
tes; Viesulą Japonijoje,44 Zmo^ 
nes Žuvo 83 Sužeisti; Nuoga 
Moteriszke Surasta Negyva Po 
Vakaruszku Branford, Conn.

PALEISTUVYSTE
PHILIPINU SALOSE

TOKYO, JAPONIJA Alijantu ar- 
priesza, ypa-

WASHINGTON, D. C. — 
Veteranu Administracija da- 
t ar turi dar viena galvosūki ir

nujos eina pirmyn ir vejasi
tingai ant karo fronto vidurio.

Alijantai teipgi puolasi ant prieszo nuo 
tijosi kad tet kuria diena jai ka|nu kuriUOS jie tik kellOS dieilOS atgal
teks dar daugiau bėdos.

Keletą milijonu Amerikos bllVO UŽemC. v

doienu ema kas metai Į5e|ajsvįs Sziaures Korietis pasakoja kad
nu Saloms. Tie pinigai suaaro j

pagunda paleistuvavimui te Sziaures Korėjos armija yra visiszkai sunai- 
nai.

Nes, sztai kaip dalykai tenai
stovi:

Philipinu veteranu naszles 
gauna paszelpa ir pomirtine, 
kaip ir Amerikiecziu veteranu 
naszles. Bet jos netenka tosnčLSzaco. ucL juo uvwimw 
pensijos, jeigu jos antru kartu 
apsiženyja.

Už tai tos veteranu naszles 
dabaUnesiženyja, bet taip sau 
gyvena kitais, svetimais vy
rais. Kartais tokios naszles gy
vena net ir su ženotais vyrais 
ir paskui savo pensijas dalinasi 
su tu vyru moterimis.

Veteranu Administracija yra 
dažinojus kad kai kur vyrai 
yra susilaukė dvieju ar net ir 
keturiu vaiku per vienus me
tus. Administracija nežino ka TO, 
dabar daryti, nes susekti ir in- 
tarti naszle už paleistuvavimą ' 
nėra jau taip lengva.

PHILADELPHIA, PA. —
Du Philadelphijos kunigai, ku
rie isztarnavo daugiau kaip 
trylika metu Maryknoll misijo
se, dabar papasakoja ka jie yra- 
pragyvene po Komunistu val
džia.

Misijonieriai Kunigas Fran
cis J. Daubert ir Kunigas Ja
mes J. O’Donnell dabar sve- 
cziuosi pas savo gimines ir pa
žystamus Philadelphijoje.

Tie kunigai papasakoja,! 
kaip Komunistai, mažu pama
žu užėmė visa ta kraszta, kaip na szuvi.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Jie 
vo 

NETYCZIA PASZO-.j 
VE SAVO VYRA ka

kinta. Jis sako, kad isz keturiu tukstan
cziu jo armijos, du tukstancziai buvo už- 
muszti, o jis gavo tik penkis szimtus jo vietoje,.

Amerikos ir Alijantu didžiausi karabinai 
ir armotai dabar randasi paeziame franto 
viduryje, kur jie plekia Komunistus.

Vienas augsztas Amerikietis karininkas, 
sako kad Komunistu kareiviai yra labai pras
tai iszlavinti ir visai karui neprirengti. Jis u* 
taip sako, nes jam teko tukstanezius Ko
rėjos belaisviu isztirti ir su jais pasiszne- 
keti. Jis sako, kad Komunistai taip da- 

taip kara veda, dedami savo praseziau- 
kareivius ant franto, nepaisindami ar 

žus, ar nelaisvėn pateks. Jie laiko sa- 
geriausius kareiviu užpakalyje, atsimusz- 
kai tie prastieji jau pražūva ar paten- 
in nelaisve. 

— — _■».LOS ANGELES, CALIF. — 
Ponia Kathleen Goodwill poli- 
cijantams prisipažino kad ji 
paszove savo vyra kai jis vėlai 
parėjo isz darbo. Ji sako kad ji 
netyczia savo vyra paszove. Jis 
net keturias valandas vėliau 
parėjo isz darbo. Kai jo žmona
iszgirdo ji pareinant, ji nusi- WETUMPKA, ALABAMA, i 
stvėrė revolveri ir paleido vie- — Vienuolika kaliniu pabėgo

Szuvis pataikė jos isz Elmore Apygardos kalėji- 
(Tasa Ant 4 Puslapio) į mo. Bet už keliu valandų szeszi ti.

15 PABĖGO ISZ 
KALĖJIMO

6 Sugauti Alabama Vai.

buvo sugauti.
Kalėjimo virszininkai sakė 

kad penki isz pabėgusiu buto- , 
sulaikyti kalėjime del teismo^ 
už tai kad jie buvo prisidejė 
prie kito tokio mėginimo isž 
kalėjimo pabėgti Rugsėjo ketu
riolikta diena, keturi kiti jau 
kelis sykius buvo isz kalėjimo 
pirmiau pabege ir buvo sugau-
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Kas Girdėt
.t

Reikėtų kam nors jam pamei
linti pasturgali, kad jis cziuož- 
tu in ten isz kur jis ežia atsly- 
do.

Generolas Bradley, pradeda
mas savo antra meta, kaipo 
pirmininkas Bendro Virszinin- 
ku Sztabo, turi nelengva dar
bu. Per pirma meta jitį iszke- 
liavo szimta keturios deszimts 
tukstaneziu myliu, pasakė tris- 
deszimts asz'tuonias prakalbas, 
dvideszimts devynis sykiu kal
bėjo per radųa ir televizija, at
silankė pas Prezidentu Truma- 
na pasitarti szimta septynios 
deszimts keturis sykius, ir bu
vo i paszauktas pasiaiszkinti 
Kongreso domitetams keturios 
deszimts septynis sykius.

Kiekvienas turi savo ilgėsi, 
savo sapnus ir savo svajones.

Daktaras Hans H. Naumann 
sako kad vaikui paiszelis 
kramtyti yra iii sveikata. Bet 
sziu dienu vaikai’ nei nežino 
kas tai yra paiszelis, nes ju tė
vai yra tokie bagoti, kad jie 
jiems tuojaus nuperka plunks
na ir paskui raszomaja maszi- 
nele, “typewriter!.”

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS
Chicago's prižiūrėtojas linui, j 1 * . . . . pasitaręs su kitais mokytojais, 

nustatė gerojo mokytojo ypa
tybes :

Mokytojas turi žinoti kaip 
mokyti, padaryti darba indo- 
mu, mokėti savo dalyka, domė
tis savo dalyku kad'ir kiti ga
lėtu domėtis, būti visur pavyz- .4 .dingam, mokėti kaip nusijuok
ti ir net baikas pakriesti, neim
ti nei griežtam nei minkszt/.m, 
būti kantriam, ne Matytis ,per 
augsztai, atsiminti savo moks- 
lo dienas, kad galėtum geriau 
suprasti mokinius, būti tiek 
mokykloje tiek ir už mokyk
los sienų draugiszkani, veikliai 
dalyvauti visuose mokyklose 
reikaluose ir parengimuose, ir 
taip toliau, ir taip toliau ir dar 
toliau.

Ir už visa ta, mokytojas gau
na mažiau algos negu tas džia- 
nitorius, kuris mokyklos’grin
das iszsloja ir pecziu užkuria.

Gyventi, tai nuolatos kovoti 
priėsz dvasios paikybes.

Virginia valstijos augsz- 
cziausias teismas nusprendė, 
kad vyras negali pareikalauti 
kad žmona mokėtu už burda, ir 
kad žmona negali pareikalauti, 
kad vyras mokėtu jai už-patar
navime, nes tada moteryste 

■ butu tik teisetinas paleistuva
vimas. j

Biedna yra žeme: gausiai se- 
jam, o menka pjūtis.

Prancūzu virszininkas, kal
bėdamas apie Senatoriaus Pi
erre Biaka pradingima, Įjūris, 
anot gandu, 'buvo suėstas žmo
gėdrų ant Ivory Coast salų, sa
ko: “Munis dabar sunku rasti 
kandidatu, kurie norėtu užlipti 
jo vieta.’’

Jeigu nori padaryti žmogų 
laiminga, nepadaugink jo tur
tu, bet sumažink jo troszkimus.

Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col.-ploczio 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateiteje 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.JJ.S.A.

VISKĄ PRARADOME 
NEATIMKITE 

BALF’O!

Amerikos Lietuviu Rymo 
Kataliku Moterų Sanjungos 
dvideszimts ketvirtasis seimas 
invyko Putnam, 'Conn., Rug- 
piuezio 20-22 dienomis. Buvo 
padaryta daug svarbiu nutari
mu draugystes gerovei. Bu\*o 
iszrinkta. nauja, valdyba. Isz 
septynių valdybos nariu pen
kios yra isz Worcester miesto, 
Mass. Szitaip, turint tiek val
dybos nariu viename mieste, 
bus galima sutaupinti iszlaidas 
ir bus galima tankiau ir pato
giau susirinkti ir pasitarti. Bet 
isz kitos puses mums iszrodo, 
kad ežia reikėtų toms moterims 
atsiminti kad ju draugyste nė
ra vietiije, bet centreline ir tu
rėtu atstovauti visu kitu kolo
nijų ir miestu moteris.

Garsus raszytojas, Carlyle 
yra pasakos: “Sziandien tikrą
ją bažiryczia sudaro laikraszti- 
ninkai. Jie pamokslauja žmo
nėms kasdiena ir kas Nedele. ”

Pypkes Durnai
“Jeigu* žmona apslobsta 

pirm negu vyras užbaigė isz- 
gerti savo kava isz ryto, jis tu
ri ja pirmiau atgaivinti, pirm 
negu jis užbaigė savo kava ger
ti.” Taip nusprendė Kentucky! 
valstijos teismas.

Atslinko Prie Mano
Namelio

Pasaulio nelaime yra ta, kad 
daug lengviau prarasti gerus 
inproezius, negu blogus.

Dailiojo cziožimo artiste, lo- i 
szike ir gražuole Sonja Henie, 
kuri yra po visa svietą pragar
sėjus ir geriausiu cziožiku 
augsztai vertinama, nebep^si- 
rodys sziais metais CĮiicagoje 
in Hollywood Ice Revue pro
grama. Gal paklaustumete ko
dėl tokios žinutes mums svarbu 
ar galvoj. Ogi sztai kodėl. Vie
nas neva mokytas piAkeptas 
Lietuvis dypukas, spaudoje 
pernai jos pasirodymą smar
kiai iszkritikavo, pasmerkė.

Sziaurys, raudodamas atslinko 
Prie mano vieniszu namu.
In vidų lindo, bet aplinkui 
Paszelo amžinu kauksmu. 
Sukratęs sziurpulingai soda, 
Pro kambaru plyszius ir skyles 
Tai kažkam pasakojo goda, 
Tai spiege szaltas daineles.
Ir asz, lyg skunda jo supratęs, 
Troszkimais alkanas svaigau; 
Ir bendras szauksmo kelias 

mates:
“Paklydusius lydek, dangau!’’ 
.Jis debesio pakele skydą, 
Surado klykianeziu draugu 
Ir kažkur už szilu nuklydo, — 
Likau asz vienas tarp langu.

“Talmudo Paslaptys”
. . . Apie . . .

ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysakai

Per paczta’, 25 Centai 
Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso 

- “Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!

— Arklys turguj ’ isz devy
nių metu, o merga ženatvej ’ isz 
devyniolikos metu niekad ne- 
iszeina.

— Jei vaikai bevalgydami 
prilaisto —* bus girtuokliai.

Pirmas musu keliones isz | 
Muncheno etapas — Rosenliei- 
mas,»apie 60 km., kelio. Lietu
viu czia gyvenama jau metai in 
Vokiecziu ūki pervestoje sto
vykloje, apgriuvusiose • ir ne
jauku inspudi daraneziose ka
reivinėse. Susirinko Lietuviu 
būrelis, apie 30 suaugusiu ir t 
vaiku, kurie pasakojasi savo 
netikėtinai skurdžias gyveni
mo sanlygas. Iszblyszke vaiku
cziu veideliai, suvargusios mo
terys ir graudus ligoniu žvilgs
niai be žodžiu patvirtina ju pa
sakojimo tikruma.

Pirmasis pasakoja Jonas 
Majaura, 67 metu medžio pra
mones apdirbimo darbininkas:

Szioje stovykloje gyvena
me vien u'žsieniecziai, apie 600. 
Vyrauja Lenkai ir Ukrainie- 
cziai, Lietuviu 30. Pusrycžiams 
gauname, visai dienai duonos 
360-400 gramu ir kavos. Tai ir 
yra musu pagrindinis maistas. 
Pietums daržovių sriuba ir bul
ves su padažu. Vakarais tris 
kartus in sanvaite sriuba, tris 
karius sausas davinys, po 50 
gramu deszros. Su'batomis gau
name apie 50 gramu sviesto. 
Maistas prastas ir maža, ypa
tingai blogai ligoniams. Ligo
nis kuris negali valgyti virtu
ves maisto, gauna DM 35, isz 
kuriu turi ne .tik visa menesi 
iszsimaitinti, bet stviesa apsi
mokėti ir visas kasdieninio 
vartojimę smulkmenas insigy- 
ti. Besimaitina bendroje virtu
vėje gauna kiszenpinigus, su
augę DM 10, vaikai DM 5. 
Daug ka nori žmogus už tas 
markes padaryti, bet susilopai 
batus, nusikerpi plaukus, nu
peiki muilo, batams tephlo ir 
tu pinigu nebe yra. Antri metai 
ne vienas Lietuvis negavome 
isz Vokiecžiu, rubu, drapanų 
nei apavo; baigė pasakojimu 
senukas.

Užėjome in J. Majauros kam
barį. Kambarys apie 20 kv. m., 
pertvertas paežiu improvizuo
ta kartono sienele. Lova, kėdu
tė ir stalas sudaro visa kamba
rio intaisai. Tas pats vaizdas 
už sieneles, kur gyvena Majau
ros. duktė, naszle, su 22 metu 
sūnumi Benediktu Voveriu. 
Iszsikalbam su jaunu irvstipriu 
Voveriu, kuris pasakoja: '

Mes jaunieji jaueziames dar 
labiau skriaudžiami, ir labiau 
mus,sunkaus likimo prislėgti. 
Emigruoti, iszvažpoti maža be
turiu vilties, nes sukliuvau, o 
czia darbo gauti negalima. 
Praktiszkai Vokiecziai užsie- 
niecziu iii darba visai nepri
ima. Vakar nuėjau in darbo in- 
staiga, paskyrė in viena me-

džio apdirbimo inmone. Nu
ėjau. Ne, nereikia, jokiu budu 
negalima priimti. Bet priėmė 
po manes atėjusi Vokieti. Esu 
buvęs metalo apdirbimo fabri
ke, plytinėje, statybos inmone- 
jc, visur tas‘pats, ne, neturime 
jums darbo. Isz visu stovyklos 
gyventoju tik pora tėra dirban- 
cziu, ir tai atsitiktinus darbus; 
baigia jaunas Voverys.

Pasveikinu O. Miszeikiene, 
nauja,! iszrinkta Rosenheimo 
seniūną, ir paklausiu, kokios ji 
nuomones apie BALF organi
zacija, ai- reikalinga ji isz viso.

O kas szelps ligonius, sene
lius, nuskriaustus, be giminiu, 
apleistus ir nelaimingus? Pa
vieniais, paketais isz užjūrio 
gali suszelpti tik patys artimie
ji! gimines: Vaikai, broliai ir 
seserys. Kiti, kad ir pasižada, 
szelpti, bet vienam atsibosta, 
kitas pamii'szta, o vargszas 
licka'be pagalbos. Ligoniui gi 
reikia nuolatines paszelpos.

Kreipiausi dar karta in senu
ką Majaura, ka jis galvoja apie 
BALFa, ar toks isz viso reika-

Bet viena beda ne beda. Eida
mas laiptais virto ir labai su- 
musze koja. Kankina skausmai 
kreipiasi in prieglaudos gydy
toja. Szis apžiurėjo, liet gydy
mo jokio. BALF seneliui pa
skyrė keliasdeszimts margiu 
pasikviesti privatu gydytoja 
ir nusipirkti vaistu.

BALF pareigūnu seneliams 
atvežtos dovanos: rubai, cuk
rus, maistas, sukelia isztisa 
džiaugsmo ir padėkos audra, 
tarsi tiems vargstantiems Lie
tuviams butu paliktos ne med
žiagines gerybes, bet naujos 
viltys ir tikėjimas in geresni 
gyvenimą.

Praskraidinkite tamsu gyve
nimo vakaru tu nelaimingųjų, 
su kuriais ilgus metus drauge 
vargot Vokietijos griuvėsiuo
se!

Ar szis szauksmas bus isz- 
girstas? —BALF., V.B.

E, kad Tamstele ir niekus 
klausineji, skraidriu balsu at
sako senukas. Mums sziandien 
linksma diena. Nors asz dar 
nežinau, kas tame BALE veži
me, bet žinau, kad po keliu san- 
vaieziu vėl soeziai pavalgysiu. 
Kiekvienas teszlos gabaliukas 
gi augina mesa.

Ona Vaikevicziene, trijų vai
ku motina, vyras žuvęs 1944 m., 
prie apkasu kasinio, negalinti 
emigruoti, iszkeliaute del vai
ku nesveikatos, aiszkina:

BALF reikalingas, kad isz- 
laikytu musu gyvybe. Kas re
guliariai suszelps mano plau- 
cziais serganezia dukteri ? O 
sūnelis Juozas irgi buvęs sena- 
torijoje, ligonbuteje, turi su- 
kalkejimu, isz kur gausiu pa
pildomo maisto jam ? Ja per
traukia Ona Simoncnkiene, se
nute, jos vyras 84 metu am
žiaus ligonis:

Kiekviena BALF dovana 
mums yra dangaus palaima. 
Kaip gražios buvo dienos, kai 
BALF dalino sviesta ir sūri! 
Baisu ir galvoti, jei neliktu

Iszmintingi Žodžiai
— Jei valgant užsikoso, 

kas nors skuba. Norint kad ne
ateitu, reikia bliuda tris kart 
apsukt, tai einaneziam nelaime 
atsitiks.

— Jei nuo stalo valgyda
mas nueisi, peles grudus kapos.

— Nevalgyk isz juodo puo
do, nes bus vaikai juodi.

— Žmogus tik tiek žmogus, 
kiek jis valios turi.

— Tautai tarnauti — reisz- 
kia amžinaja Dievo szventove 
statyti, kurios pamatai stovi 
gimtoje žeme j e ir kurios bok- 
sztai siekia in dangų.

— Kliūtys yra ne tam, kad 
jos mus nugalėtu, bet tam, kad 
jos butu nugalėtos.

Būtinai turėjo iszklausyti ir 
Mortos Meliulytes nuomone, 
kuri ypatingai pabrėžė BALF 
reikalingumą sziuo metu, kada 
IRO nieko nebeduoda.

. ' . . .Gi liksime nuogi, jei niekas 
nesirūpins, užbaigė Meliulyte.

Padaline atvežtas gerybes 
keliaujam in kita stovykla, in 
Prien miesteli, kur dideliame, 
bet apleistame vieszbutyjė, Vo- 
kiecziu Caritas iszlaikomoje 
prieglaudoje, gyvena apie tris 
deszimts Lietuviu seneliu. Su
kuriame juos viename dides
niame kambaryje, teiraujamės 
apie gyveninio sanlygas. Czia 
Prof. Dr. Juozas Bagdonas isz- 
kelia ypatinga reikalingumą ne 
tik Lietuvius vienijanezios, bet 
ir įjziszkai nusilpt! neleidžian- 
ezos organizacijos, kaip BALF. 
Jo nuomone, paszelpa galėtu 
būti ir atskiria!, bet kad jokiu 
budu nekliudytu bendram dar
bui. Atskiri paszelpa esanti la
bai nepastovi ir nevienoda.

Veronikos Gustienės, naszles 
75 metu Mortos Antanaitienės, 
72 metu, Mortos Povilaitytės, 
68 metu, nuomones vienodos:

Viską praradome, neatimki- 
te paskutinio, kas mums bėdojo 
pagelbeti gali, BALFo.

Seneliu ligoniu būkle dar 
sunkesne. Aplankome seneli V. 
Lasmanova, sunku 78 metu 
nervu ligoni. Jo visas kūnas 
dreba, vos gali vaikszczioti.

arba pradžia 
SKAITYMO

ir
RASZYMO

No. 111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
•Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

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

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

No.120—Dvi istorijos apie 1 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
no. 58 pus., 20c;

No.176—A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.
f 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 Pustymu; 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; Tamsintus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigias 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 
Žudinsfa, Urlika Razbaininka,

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

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

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

No. 1951

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No.102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

No.103—V aidelofa, 
isz pirmutines puses 
ežio iszimta isz 
užlieku. 
dideliu puslapiu, 35c.

apraszy-

apysaka 
szimtme- 

Lietuviszku 
Su paveikslais. 177

No.155—Szaklnis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

No.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
le; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No. 160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsargmna iii Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Ku
lius; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyno. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

Is0.172—Apie Duktė Mariu;
; Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla

piu,. 20c.
No.173—Apie Talmudo Pa

slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

No.175—Kuczios Žemaites; 
G ūdras Piemenis ; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kainliecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

No.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo; 
cziutes Pasakojimai, E i le s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
04 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 
Gyveninio, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osicczna. 40 pus
lapiu, 20c.

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

No. 145—A p i e Velpiszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Sto 
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 
z No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

No.151—Apie Vaitas Szvi - 
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.

Kitokios Knygos

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

No.180—Kvitu K n y g u t o 
del Iszmokejinio Pinigu Ligo
niams. 35c.

18014—Kvitu K n y g u t e 
Draugystėms, del Kasicriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.l 94—T r um pas Ka tali-
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kini. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padeji- , 
mais. ’35c.

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

No.197—Graudus 
arba Pasibudinimas
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. t Pa
gal senoviszko būda, 15c., Pa
gal nauja būda, No. 1971/*, 25c.

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

No.200—Eustakijuszas. Is
torija is'z Pirmutiniu Amžių 
Krikszcziony'be's. 128 pus. 35c.

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. / Jo kelione po svietą 
'ir liudymias apie Jezu Kristų. 
Pūkius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

. , 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 laiszka su pinigais.

deszimtuka ekstra del prisiun 
timo kasztu.

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

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. A.
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kalojimė batsiuviu dirbtuve 
kur Džimas Valentinas stropiai 
tempe ant kurpalio batus, iri 
nuvedė ji in rasztine, kuri buvo] 
didžiuosiuos ofisuos. Ten vir
szininkas inteike Džimui am
nestija, kuria ryta gubernato
rius pasirasze. Džimas nuobo
džiai ja paėmė. Jis iszsedejo 
apie deszimti menesiu, nors 
buvo teismo pasmerktas ketu- 
rius metus kalėti. Jis mane sė
dėti ne ilgiau kaip tris mene
sius. Kada žmogus su tiekuo 
draugu už kalėjimo sienų, kaip 
Džimas Valentinas, patenka in 
narva, tai greieziausiai, ir 
.plaukus neverta jam kirpti.

— Na, Valentinai, tarė ka
lėjimo viršininkas, jus ryt ry
ta iszeisit! Pasitaisykit ir pasi
stenkit but žmogum. Duszioje 
jus geras vaikinas. Meskit lau
žyti seifus ir dorai gyvenkit !

— Asz? Nustebės paklausė 
Džimas, bet asz ne karto gyve
nime neiszlau'žiau seifo!

— Žinoma, žinoma! Nusi
juokė virszininkas, žinoma, ne! 
Bet, kaip-gi atsitiko, kad jus 
atsiuntė del tos S.............By
los? Gal but, jus nenorėjot in- 
rodyt savo “alibi” nenorėda
mi sukompromituoti labai 
aukszto asmens? Arba, gal but 
del to, kad senas teisėjas, biau- 
rybe, turėjo ka nors priesz jus? 
Su jumis, nelaimingomis auko
mis, visados kas nors pana-i 
szaus esti! •

— Su manim? Taip pat 
kaip ir lig sziol rodydamasis 
liūdnas ir doringas, tarė Dži- 
mas: Bet asz savo gyvenime ta-' 
me mieste nebuvau!

—• Nuveskit ji atgal, nusi- 
szypsojo virszininkas; Paren
ki! jam iszleidžiamus drabu-; 
žius ir ryt septinta valanda isz- 
leiskit. Pagalvokit, Valentinai, 
apie mano patarima.

❖ ❖
Penkiolika minueziu asztun- 

tos rytp Džimas stovėjo virszi- 
ilinko rasztineje. Jis buvo ap
sivilkės blogai pasiutu kostiu
mu ir apsiavęs storais girgž- 
daneziais'batais, kuriais vals-j 
tybe suszelpia savo priverstų 
nūs iszleidžiamus svecziusu.

Klerkas Įrasztiiiiiikas) in-1 
teike jam geležinkelio bilietą ir 
penkių doleriu banknotą, ku
rio padedamas instatymu nuo
mone, jis turi tapti doru pilie- 
cziu ir pasiekti pasisekimo. 
Virszininkas davė “jam cigara 
ir paspaude jam ranka. Valen- 
tinas, 9762 Nr., buvo inraszy- 
tas in knyga, kaipo gubernato
riaus amnestuotas, ir misteris' 
Džimas Valentinas pateko in 
saules szviesa.

Nekreipdamas domesio in)
------------ . ' : :

Pasiskaitymo Knygeles

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

Per paczta, 35 Centai. '
K 

Velniszka Maitina, 
Stebuklinga Puodą, 
Maluninkas Pabėgo

Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa. i ---

paukszcziu giedojimą, žaliųjų 
medžiu szlamejima, ir geliu 
kvepejima Džimas nuėjo sta- 
cziai in restoranta. Czia jis pa
ragavo pirmo laisves džiaugs
mo, kuri sudarė keptas visz- 
eziukas, kaltojo vyno butelis, 
paskui seko cigaras,. vienu 
laipsniu geresnis už ta, kuriuo 
ji virszininkas vaiszino. Isz 
ežia jis neskubėdamas nuvyko 
in stoti. In pavargėlio skrybė
lė, kuris sėdėjo ties stoties an
ga, jis inmete ketvirtadali do
lerio ir insedo in traukini, o 
per tris valandas atsidūrė ne
toli Sztato sienos, nedideliam 
mieste. Czia jis nuėjo in kokio

■Garsingam mieste
New Yorke, 

Tai ten viską vale, 
Mat, viename' saliunoje, 

Taip žmogeli pataisė,
Kad net in ana 

svietą isztaise.
Tegul velniai ima tokia 

vieta, 
Kur gyvena biauri 

motore.
, * * *

Neseniai balius buvo 
viename mieste. 

Daug publikos pribuvo, 
Už tikietus užmokėjo 

O kas neužmokėjo, 
Tai tasai namie sėdėjo.

Balius su szokiais 
ėjo, net užie, 

Sztai ir policijantai 
atbėgo, 

Kelis isz veikėjus 
laukan iszvare, 

Po tam in lakupe iukiszo,
O kas sėdėt nenorėjo, 
Tai fainos užmokėjo, 

Ir namon parėjo.
O tieji pasiuneziausi 

ant niek nežiūri, 
Giedos daro del kitu, 
Tai yra del seniems 

apsigyvenusiu, 
Musu Lietuviams.

. Geriausia lazda intaisyti, 
Už toki veikimą kaili 

iszperti, 
Ba kitokius jau nėra 

rodos, 
Su tokiai neiszmaneliais.i

, * * *
Vienoje vietoje netoli nuo 

Makanojaus, 
Randasi biznierius,

Jau senyvas beproezius, 
Kuris ant vieros, 

Su kokia tai moterele 
gyvena, 

Bet tai jau ne naujiena.
Nereikia jam bažnyczios, 

Gyvena kaip gyvulys,
O kaip pasigeria tai tikras 

beprotis.
Neseniai savo “drauge” 

apdaužė, 
Ir net rakandus sulaužė.

Motere ka tik 'buvo po ligai, 
Negalėjo atsigint tam

padūkėliui!

Maiko Dolano kavine ir pa
sveikino vienui viena prie ka
vos stovinti Maika. .

— Gailiuosi, Džimai, kad 
tai mes negalėjom ankseziau 
atlikti, tarė Maikas, bet mums 
teko kovoti ir gubernatorius 
vos neapgavo musu. Kaip jau
tiesi?

— * Puikiai! Tarė Džimas. 
Raktas phs jus?

Jis gavo rakta ir pasikėlęs 
virszum atidaro užpakalinėje 
namu dalyje esanezio kamba
rio duris. Viskas buvo tokioje 
padėtyje, kaip jis paliko. Ant 
grindų gulėjo Beno Praiso gu- 
zikas kuris isztruko isz to gar
saus sznipo apykakles tuo me
tu, kada jis Džimas inveike ir 
suėmė.

Atitraukęs sudedama lova, 
Džimas atstume sienoje lenta ir 
isztrauke dulkėta czemodana. 
Jis atidarė ji ir meilingai ome 
žiūrėti in geriausia visam Rytu 
kraszte laužemuju instrumentu 
rinkini. Tai buvo pilnas susi
rinkimas, padarytas isz specia- 
lai užgrudyto plieno, paskuti
niai grąžtu, kabliu, prakalu, 
parakeziu ir sankabų pavyz
džiai, o taip pat ir dvi trys pa
ties Džinio iszrastos naujienos, 
kuriomis jis didžiavos. Per de
vynis szimtus doleriu kasztavo 
juos padaryti N. vietoje, kur 
profesionalams panaszus daig- 
tai gaminami.

Už pusvalandžio Džimas nu
sileido žemyn ir inejo in kavi- . j
ne. Jis buvo skoningai apsirė
dęs, jo kostiumas taip gulėjo, 
kad leido intarti, jog jis suma
naus siuvėjo siutas. Džimas ne- 
sze gražiai iszvalyta ir nu- 
szl uostyt a czemodana.

— Viskas tvarkoje? Nai
viai paklausė Maikas Dolanas.

— Mano? Nustebintas jo 
tono paklausė Džimas: Asz ne
suprantu! Asz, New Yorko 
amalganiiruotu trumpai czium- 
paneziu sausainiams replių at
stovas !

Szis pareiszkimas taip pati
ko Maikui, kad Džimas buvo 
czia pat priverstas iszgerti 
stiklą seltero su pienu. Svai
giųjų gėralu jis neliete. 

* z
Už sanvaites po VaJentino, 

9762 Nr., paleidinrb atsitiko in- 
doinus Seifo Riczmonde Indi
anoje iszlaužimas, kur jokio 
nebuvo nurodymo kas pleszi- 
kas. Buvo iszneszta viso asz- 
tuoni szimtai doleriu. Dviem 
sanvaitem vėliau patentuotas, 
patobulintas, apdraustas nuo 
plesžiku seifas Logan Sporte 
buvo iszgrežtas, kaip suris, pa
imta tūkstantis penki szimtai 
doleriu pinigais: vertybes po
pieriai ir sidabras nekliudytas. 
Tai pradėjo užimti plesžiku 
medžiotojus. Paskui buvo isz- 
lužtas senoviszkas banko seifas 
Džeferson Siti, isz kurio pleszi- 
kas pagriebė apie penkis tuks- 
tanezius doleriu. Dabar nuosto
liai buvo pakankamai dideli, 
kad jais Ben Praisas užsiimtu. 
Palyginęs praneszimus, jis pa
stebėjo nuostabu pleszimo bu
do vienodumą. Visas vogimo 
vietas isztyres, jis tarė:

— Tai Džemso Valęntino 
rank-rasztas. Jis vėl pradėjo 
savo darbu. Pažiūrėkit in szi 
kombinuota užrakta, jis taip 
pat lengvai iszrautas, kaip lie
tingu metu rope. Jis vienas tu
ri in t aistis, kuriais tai galima 
padaryti. Pažiūrėkit da kaip 
szvariai szie sraigtai iszrauti. 
Džimas niekados negrežia dau
giau, kaip viena skyle. Taip 
man rodos, kad czia Misteru 

I Valentinu kvepia. O kita karta

jis atsėdės savo laika be jokiu 
sutrumpinimu, amnestijų ir pa-) 
naszau kvailybių!

Ben Praisas žinojo Džinio 
paproezius ir pažino ji bedirb
damas miesto S......... Byloje.)
Didžiulis apetitas, greitas isz- 
nykimas, nebuvimas draugu,I 
geros draugijos pamėgimas, tai 
visa padėjo tam, kad Misteris 
Valentinas pagarsėjo mitriu, 
plesžiku.

Sužinota, kad Ben Praisas 
cme sekti gudru pleszika ir 
turtingieji, turintieji patentuo
tus seifus nurimo.

... I
* t

Viena diena Valentinas su 
savo czemodanu iszejo isz pasz- 
to traukinio Elmore, mažam 
mieste, kuris buvo už penkių 
myliu nuo didžiojo geležinke
lio. Panaszus in dikta jaunuoli 
kuris gryžta isz Kaledžo namo, 
Džimas ėjo lentomis grinstu 
trotuoru in vieszbuti.

Jauna panele priesz ji perėjo 
skersai gatve ir inejo in duris 
kuriu, virszui buvo iszkaba: 
“Elmore Bankas.” Valentinas) 
pažiurėjo jai in akis, staiga už- 
mirszo ka#s jis ir pasidarė kito- 
niszku žmogum. O ji nuleido 
akis ir truputi paraudo. El
more retai pasitaikydavo vyrai 
iszvaizda ir elegantumu pana-) 
szus iii Džima.

Džimas nutvėrė už apykak-j 
les vaikezą, kuris szypsojosi 
ant banko laiptu, tarytum jis 
buvo vienu banko akcionieriu, 
ir pradėjo ji klausinėti apie) 
miestą kartkartėmis vaiszinda-' 
mas ji deszimties centu pinigė
liais. • Netrukus jauna panele 
iszejo isz banko ir, tarytum isz 
savo auksztybiu nepastebeda-1 
ma jauno vyro su czemodanu, 
nuėjo savo keliu.

— Szi panele ar ne ponia 
Poli Simpson ? Aiszkiai klastin
gai paklausė Džimas.

— Ne, atsake vaikezas, tai 
Anabele Adams. Czia jos tėvo) 
bankas. Kam jus atvykot iii 
Elnį o ra ? Ar czia jusu auksinu 
retežėlis? Asz turėsiu buldogą! 
Ar jus nebeturite daugiau pini
gu ?

Džimas nuėjo in “Plantato- 
riu Vieszbuti,” užsirasze ten 
Ralfo D. Spensero vardu ir už
ėmė kambarį. Jis prisilenkė 
prie biuro ir pareiszke klerkui 
savo veikimą, jis pranesze, kad 
atvyko in Elmora norėdamas' 
rast butą, narna, ir pradėt pre-) 
kybą. Kaip sekasi avalines) 
pirkliams mieste? Jis mano 
apie avalines prekyba, bet ar j 
verta pradėt?

Klerkui Džimas manieros ir 
kostiumas padare iiispudžio.) 
Jis pats buvo silpnai paauksuo-) 
tai Elmoro jaunuomenei kaip) 
ir mados paveikslas, bet tik 
dabar jis pamate savo silpny-l 
bes. Stengdamas pamėgdžioti 
Džimas manieras jis davė rei-j 
kalingas informacijas.

Taip avalines prekyboje ga
lima laukti gero pasisekimo. 
Mieste nėra tinkamas avalines 
krautuves. Avaline’ parduoda
ma iszdirbystes ir universalese( 
krautuvėse. Prekyba visose sri- . 1tyse eina gerai. Jis tikisi, kad 
misteris Spenceris apsigyvens 
Elmore. Sziame mieste gyveni
mas malonus ir gyventojai 
draugingi.

Misteris Spenceris pareiszke 
kad mieste jis pasiliks keletą 
dienu ir susipažins su visom 
sanlygom. Ne, klerkas gali ne
sirūpinti ir neszaukt neszejo. 
Jis pats nusinesze in virszu sa
vo czemodana, jis gana sun
kus.

Misteris Ralfas Spenceris,,

Pradedant pirma sziu me
tu “Raudonos Plunksnos” 
vaju, Stanley Allyn, Prezi
dentas to vajo, gauna, kaipo 
garbes ženklą laikrodėli nuo 
Joyce Brockner. Tas laikro
dėlis yra Penkios deszimts 
milijontinis, Elgin Kompa
nijos padarytas.

neniksas, kuris gimė isz Džinio 
Valentino pelenu, isz pelenu, 
kurie atsirado isz staigos ir 
stiprios meiles liepsnos, jis pa
siliko meiles liepsnos, jis pasi
liko Elmore’ir laimingai gyve
no. Jis atidarė avalines krau
tuve ir sėkmingai vede preky
ba.

Jis turėjo didelio pasisekimo 
visuomenėje ir surado czia 
daug draugu. Jo szirdies trosz- 
kimas iszsipilde, jis susipažino 
su Anabele Adams i r yla labiau 
jos puikumu susižavėjo.

Metu pabaigoje mistero Ral
fo Spencero padėtis buvo to
kia: jis užsitarnavo visuome
nes pagarba, jo avalines pre
kyba žydėjo ir už dvieju san- 
vaieziu turėjo invykti jo jung
tuves su Anabele. Mister u i 
Adamsui, tipingam darbsz- 
cziam provincijos bankininkui 
Spenseriš patiko, o Anabele 
tiek pat juo didžiavos, kiek ir 
mylėjo. Jis buvo mistero 
Adamso ir isztekejusios Ana- 
beles seseries szeimynoje savas 
žmogus.

Viena karta Džimas atsisėdo JT 
prie stalo ir parasze szi laisz- 
ka, kuri pasiuntė nepavojingu 
vieno savo senu draugu adresu 
in New Yorka.

Brangus Drauge!
Kita trecziadieni, devinta 

valanda vakaro buk pas Siuli- 
vana vieta. Asz noriu, kad tu* 
iszpildytum kai kurios mano 
reikalus, o tųip pat asz noriu 
tau padovanot savo daigtus 
rinkini. Asz žinau, kad tu norė
si juos gauti, antro tokiu tu ne
nupirksi ir už tūkstanti dole
riu. Žinai, Bitlai, asz mecziau 
savo sena aihata, ju metai! Asz 
turiu puikia krautuve, gyvenu 
dorai ir už dvieju sanvaieziu 
rengiuosi vesti puikiausia pa
nele. Tiktai donis gyvenimas, 
tėra tikras gyvenimas. Dabar 
asz ir už milijoną neliescziau 
svetimu pinigu. Po vestuvių 
asz parduosiu savo krautuve 
ir vyksiu in vakarus, kur ma
žiau pavojaus, kad man senas 
sanskaitas primintu. Tikėk, 
Billiai, kad ji aniuolas! Ji man 
tiki ir asz jokiu budu nepada
rysiu nedoro žingsnio. Būti
nai buk pas Siuli, asz noriu ta
ve matyt. Daigtus asz atvesziu 
su savim.

Tavo senas draugas, 
Džimas Valentinas.

— GALAS —

SKAITYKIT
“S A UIT” =$9 

PLATINKIT!

KADA PRASIDĖJO 
REPUBLIKONU

PARTIJA
Liepos (July) 6 diena 1850 

metuose, Suv. Valstijose buvo 
tik veina galinga tautiszka po- 
litiszka partija.* Tai Demokra- 
tu-Republikonu Partija kuri 
vėliaus geri aus žinoma kaipo 
Demokratu Partija. Pirm in- 
steigimo szios partijos, vigai 
buvo stipriausi. Ankszcziau 
szalies istorijoj buvo Republi- 
konu Partija kuri visai nusilp
nėjo kuomet John (Juincy 
Adams isztarnavo savo laika 
kaipo Suv. Valstijų Preziden
tas. Ta senoji partija nebuvo 
panaszi in Republikonu Parti
ja kuri prasidėjo Liepos 2, 1854 
m., Jackson, Michigane. Sziuoi 
laiku, maža grupe vyru, vadi
nama “Free Soilerš” ir Michi- 
gano vigai prisidėjo krūvon ir 
pradėjo nauja Politiszka Parti-j 
ja, kuri drąsiai stovėjo priesz 
vergija.

Dviejais metais vėliaus par
tija laike savo pirma tautiszka 
seimą ir paskirimas in Suv. 
Valstijų prezidentus kandida
tu John C. Fremont. Bet Demo
kratas kuris stovėjo už vergija, 
laimėjo. Su insteigimu szios 
partijos pirma syki sziauru ir 
vakaru gyventojai politiszkai 
organizavosi kovoti vergijos 
budo pietuose. Ir toks atsiliepi
mas isztik.ro buvo priežastimi 
Namines Kares, kuri šėke de
szimti metu vėliaus.

t
Po pirmu nugalėjimu, Re

publikonu partija žymiai augo, 
ir sekaneziame rinkime pasiūlė 
Abrahoma Lincolna. Jis isz- 
rinktas Prezidentas. Nuo to lai
ko iki sziam laikui kiekvienas 
prezidentas buvo narys -szios 
partijos apart GroverCleveland 
Woodrow Wilson i.r kiti. Yra 
labai mažai Republikonu pieti
nėse valstijose, kurios vadina
mos “Solid South” Demokra- 
tiszkos.

Isz Kur Aplaike 
Pinigus

Ana diena Maskvoj a, tula 
patogi szokike isz vietines 
operos, atkreipė ant saves 
atyda ant brangiu paredu ir 
deimantu kuriuos nesziojo 
ant saves. Czerezviczaika 
pradėjo ja nužiurineti ir isz- 
siunte pas ja du agentus ant 
tyrinėjimo, ir sztai kokia 
tarp j u ir szokikes buvo pa
sikalbėjimas:

— Kiek tamistele aplai- 
kai pensijas?

— Ant menesio po dvi- 
deszimts penkis rublius.

— O isz kur tamista ap- 
laikai pinigu ant tiek pare
du ir brangenybių?

— Uždirbu isz savo užsi
ėmimo.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

— Kokiu?
— Na, jeigu draugai esa

te taip akyvi, tai paklausy
kite.

Szokike paima telefoną in 
ranka, susinesze su kokiu taj 
virszininku ir pradėjo kalbė
ti: “Ar tai tu mielas Casza, 
atėjo pas mane du balvonai, 
kurie manes klausinėja isz 
kur asz imu pinigus ant pa
rodu ir papuoszu. Gal jiems 
pasakysi, — atiduoda tele
foną agentams, bet tie grei
tai pasiklonijo lyg žemiai ir 
dūme per duris.

NAUJAS LIETUVIU
TRANSPORTAS

BROOKLYN, N. Y. — Suba- 
toj, Spalio (Oct.) 13-ta diena, 
laivu “General McRae” atvy
ko sekantieji Lietuviai Tremti
niai:

Barcziauskiene: Magdaliena, 
in Philadelphia 47, Pa. — Bra
zys: Vytautas,- Omaha, Nebr. 
— Busse: Lene, New York, N. 
Y. — Gallinat: Johann, New 
York, N. Y. — Gudaityte: Ago
ta, Brooklyn, N. Y. — Krause: 
August ir Lydia, New York, N. 
Y. — Kuzelis: Peliksas, Omaha 
Nebr.—Miseviczius: Meta, Juo
zas, Kristine ir Zita, Baltimore 
Md. — Micralkeviczius: Roma
nas, Cleveland 3, Ohio. — Na
vikas: Vladas, Petronėlė, Biru
te, Genovaite ir Vytautas, Chi
cago, III. — Szidlauskas: Bru
nonas, Paterson, N. J. — Sien- 
keviezius: Feliksas, Julija, Eri
ka M., ir Hendrik, East Saint 
Louis, Ill. — Strigun: Athana
sius, Hilda Augusta, Martha, 
Manfred ir Julianne, , Chicago, 
Ill. — Spiegler: Hanna Hel, 
Gerhard J. E., Chicago, Ill. .■— 
Tarozas: Liudvikas ir Ona, 
Omaha, Nebr. — Vadopalas; 
Antanas ir Lydia, Cicero, Ill.— 
Žiedas: Vladas Rochester, N.Y.

— BALE Centras.

— Tiktai tada suprasi tik
ra laikraszczio nauda, kada in- 
prasi ji visa nuo pradžios ligi 
galo visada skaityti.

— Nevieryk, vaikeli, ark
liui kelionėj’, o mergai, —- jos 
meiliems žodžiams.

“NOVENA”
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.

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

i
Istorija Apie . . .

“AMŽINA ŽYDĄ”
Jo kelione po svietą ir liūdimas 

apie Jezu Kristų. .
Per paczta, 25 Centai.

Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa.

Viesz. Jėzaus ir
. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.
■ >

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

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

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

isztik.ro


•‘SAULS” MAHANOY CITY, PA.
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Žinios Vietines
; Seredoj pripuola Marijos 

Margarėtos, o Tautines vardi
nės: Sąigunas, Gyte. Ir ta die- 
p..a: 1945 meįuosę Mainieriu 
Straikos baigtos. ' . . ■
•h — Publikos Mokslo Val
dyba įs^ Mąlįandy Township 
apskriczio, nutarė uždą ry t Lin
coln Mokykla,, kur randasi tarp 
New Bostono ir More jos kai
meliu, Panedely je, Spalio - Oct. 
dvidėszimts antra diena, o stu
dentai isz tu kaimeliu bus per
kelti in Saint Nicholas mokyk
la. Priežastis uždarymo Lin
coln mokykla tokia: Kad isz- 
vėnkti arba suczedinti pataisi- 
nimo kasztai del tos mokyklos.

— Ketverge pripuola Szv. 
Luko Evangelisto, o Tautines 
vardinės: Liubartas, Mylita. 
'taipgi ta diena: Alaskos Die
ną/ Alaskoje ; 1783 m., Ameri
kos Kongresas panaikino savo 
Armija ir paleido kareivius va
žiuoti sau namo.
y.— tetnyczioj Szvento Pe
tro Alkantara, o Tautines var
dinės: Rustulis, Gryte. Ir ta 
diena: 1781 metuose Anglijos 
Armija. po Lord Corwallis va
dovybe, pasidavė Amerikie--( 
ožiams Yorktown mieste, Vir
ginijos valstijoje, o Amerikos 
revoliucija del Laisves ir Ne
priklausomybes yra baigta.

Utarninke Spalio (Oct.) 
16-ta diena, 5-ta valanda ryte, 
aąztuoni vyrukai iszvažiuos in 
Philadelphia, Pa., del kariszko 
tarnystes. . Žemiau paduodame 
kardus tu kurie apleis isz:

Mahanoy City: John Foley.
• Barnesville: Robert Konsa- 

vąge. f ,
Frackville: Leonard Keda- 

nis, John Shapkpvsky.
» • . .j,. ’ '»?,*-• - z I

Girardville: Joseph Purcell, 
John Bradbury.
.St. 'Clair: Joseph Kerns, 
Steve Herman Jr.

/ — Utarninke Spalio (Oct.)
16- ta diena 5-ta valanda ryte, 
sėptynuolika vyrukai iszva
žiuos in. Philadelphia, Pa., del 
kariszko tarnystes. Žemiau pa
duodame vardus tu kurie ap
leis; isz:

Shenandoah: John Gouldner, 
Henry Komar, Joseph Kittle ir 
Leonard Saldukas.

Shenandoah Heights: Eu
gene’ Monahan.

Mahanoy Plane: Nicholas 
Hąr'bist, Jr., Lawrence Collins.

Lost Creek: John McDonald. 
’ William Penn: Edmund Pa

lėk.''" ; \ "'?;-
Kelayres: John Longo, Ed

ward Haluska.
;Audenried: Thomas Jones.
Gilberton: Llewellyn Wil

liams. ‘
McAdoo: Louis Temprovich, 

Petėr Sashko, John O’Donnell.
Quakake: Charles Bowman.

‘— Seredoj, . Spalio (Oct.)
17- ta diena, penkta valanda ly
te, ,18 vyrukai iszvažiuos in 
Philadelphia, Pa., dėl dakta- 
risžko- peržiūrėjimo, kurie Ii- 
,.t U, ; •, ’ i1,-. v„ ? : ••

jfr*******-*****************-* 
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Girardville, Pa. —Jonas Ber- 
nauskas, nuo 42 Preston ave., 
kuris numirė Spalio szeszta 
diena, savo namuose, po liga 
trijų sanvaicziu, likos palaido
tas Spalio deszimta diena, su 
Szv. Miszomis, Szvento Vin
cento bažnyėzioje, ir palaidotas 
in parapijos kapines. Velionis 
kitados gyveno Shenadoryje, 
bet apie dvidėszimts septyni 
metai atgal apsigyveno Girard- 
villeje. Paliko savo paczia 
Konstancija (po tėvais Visz- 
niauskiute); duktere Leonara 
Hildey, isz Valatia, N. Y., sese
rį Teofilą Ross, Scranton; broli 
Juozą, Detroit, Mich., ir anūke.

Tamaqua, Pa. -—Pareita Pet- 
nyczia, antra valanda po pietų, 
Katalikiszki kunigai isz Šelmy 
Įkilto ir Carbono pavietu daly
vavo susirinkime, laikoma Szv. 
Jeronimo parapijos svetainė
je per Vyskupa Hugh L. Lamb 
isz Philadelphijos Diecezijos.

Shenandoah, Pa. — Seredoj, 
Spalio (Oct.) 17ta diena, penk
ta valanda isz ryto, vienuolika 
vyruku iszvažiuos isz Mahanoy 
City in Philadelphia, Pa., del 
daktariszko peržiūrėjimo kurie 
likos paszaukti del kariszko 
tarnystes. Žemiau paduodame 
vardus tu kurie apleis isz:

i

Shenandoah: Clifford Mins
ko.

Shenandoah Heights: Ed
ward Zamonsky, Joseph Am
brose, Peter Grande.

Mahanoy Plane: Joseph Mi- 
narchick.

Lost Creek: John McCoy, ir 
Evor Williams.

Oneida: Simon Flaim. »
Tamaqua: Charles Walburn.
McAdoo: Richard Dvorscak, 

ir Anthony Yanetti.
— Pana Ella I. Makarevi- 

eziute (Mack), gerai žinoma O*
suveja (dressmaker), nuo 122 
So. Chestnut uty., pasimirė, 
Spalio 6-ta diena, ir likos palai
dota Spalio 10 diena isz Grabo- 
riaus J. Franey koplyczios,tsu 
apiegomis Szv. Jurgio bažny
czioje, o kuna palaidojo in Ap- 
reiszkimo P. M. parapijos kapi
nes. Velione paliko seseri S. 
•Grigiene, mieste, anūke Helena 
pati advokato John S. Sudiek, 
isz Sayre, ir antika, Kunigą 
Klarenta M. Grigą isz Tremont.

Harrison, N. J. — Czionais 
inVyko Lietuviu Vycziu 90 
Kuopos Rudenines Szokiai 
Spalio 6-ta diena, Jackson Sve
tainėje Harrison Ave. Daug 
Vycziu isz apylinkių dalyvavo 
tarne vakarėlio, orkiestra Joe 
Thomas isz Brooklyn, N. Y., 
grože visokias Lietuviszkas ir 
Angliszkas szokius ir visiems 
patenkino. Publikos labai grą
žąs skaiezius susirinko, taipgi 
miesto Majoras ipoiias J, Heąlv

i1 r ‘ .
kos paszaukti del kariszko tar
nystes., Žemiau paduodame 
vardus tu kurie apleis isz:

Mahanoy City: Joseph De- 
Gregorio, William Hpma, Jos. 
Malloy, Joseph Polli, Jr., Mar
tin Lynu.

Barnesville: William Krause;
Connerton: Led Franks ir 

Joseph Greco.
Frackville: George Rachko.
Ashland: John "Walters.
Silver Creek: Peter Bondu- 

ra.
New Philadelphia: Adam 

Žitkus.
Wade, Pottsville RD.: Tho

mas Beadle.
— Szia sanvaite yra žino

ma kaipo “Pennsylvanijos 
Valstijos Sanvaite.”

ir Konsulomas, F. Vincent ir j 
dvasos vadas Gerb. Kun. Dr. 
Poczius atsilankė ant to vaka
rėlio, už ka. komitetas tiekoje 
visiems už atsilankymu. —R.

t ___________________________________  _

Tokyo, Japonija. — Smarki 
ir szturminga viesulą kilo ant 
mariu Panedelyje. Daug iszka-

’■ :■ 41 H' .dos padaryta prie Sasebo ir 
v. . ... v.;

Kyusliu vietuose. 44 žmones žu
vo, o 83 sužeisti, Per milžinszki 
bangos ant mariu, didelis Ja- 
poniszkas laivas ‘Kongo Maru’ 
su Amerikiecziais užbėgo ant 
seklumo vieta arti Kyushu 
uoste, ir randasi pavojingam 
padėjimo. Kiti laivai artinasi 
prie to laivo kad iszgelbeti 
Amerikieczius.

VAKARUSZKOS
BAIGIESI MIRTIMI
BRANFORD, CONN. — 

Penki ženoti žmones, viena isz 
j u moteriszke buvo patraukti 
in policijos teismą, po isztvir- 
kusiu vakaruszku kur buvo ir 
meilikavimo ir sznapso, ir mir
tis. •

Visi buvo suaresztuoti pen
kios deszimts penkių metu am
žiaus Charles Lay namuose, 
kai susiedai kelis sykius polici
jai skundėsi kad tuose namuo
se baisus lermas ir riksmas.

Policijantai ate j e in tuos na
mus, rado Ponios Yvonne 
Shontz nuoga lavona ant lo
vos. Ji buvo graži geltuonplau- 
ke, kurios vyras mislino kad ji 
iszvažiavus in New York pas 
gimines.

Policijos Daktaras sako kad 
Ponia Yvonne Shontz pasimirė 
nuo persigerimo.

Visi penki turėjo užsimokėti 
po penkios deszimts doleriu ir 
buvo in kalėjimą patupdinti 
ant trijų menesiu. Charles Lay 
buvo intartas už užlaikyma pa- 
leistuvingu namu.

NETYČZIA PASZO-
VE SAVO VYRA
«-----

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

vyrui in koja. Ji sako kad ji 
mislino kad kokis vagis slan
kioja apie ju namus. Jiedu yra 
tik trys menesiai kaip ženoti. 
Policija nekaltina žmonos.

ILGAS KELIAS 
IN TAIKA

KAI vaikai susipesza, jie tan-Į 
kiai susitaiko duodami 

viens kitam kokia dovanele. 
Tai gali būti kokia zabova, lele 
ar pyragaiezio szmotuka. Bet 
kas ta dovanele nebutu, ji turi 
būti tam vaikui brangi ir jo in- 
vertinama.

Karaujanczios Tautos taip 
pat, kaip tie vaikai susipesza, 
ir, kaip tie vaikai vėl susigeri 
na. Kaip vaikai, tos Tautos 
teipgi duoda viena kitai ta, ka 
jos invertina, kas yra laikomas 
brangus ir vertingas. Atnauji-

----- o-----
— Perdaug negirk žmo

gaus, kuri mėgsta gauja, ne- 
skandyk ir ano, kuriam priesz- 
tarauja.

— Merga verkia isz meiles, 
bet prie kito varva seiles.

— Neminėk praeities ir ne
galvok apie ateiti — griebk, 
isznaudok dabarties valanda ir 
pastebejes savo klaidos, steng- 
kis j u daugiau gyvenime nebe- 
pakartoti. Kurk savo rytoju 
kiekvienos dienos darbais. 

nimas pramones tarp Vakaru 
Vokietijos ir Amerikos yra ge
ras pavyzdys. Prekybiniai mu
su buvusiu prieszu, Japonu lai
vai musu uostuose yra tikras 
ženklas to dovanu mainikavi
mo.

Tautos daranezibs Taika su 
savo buvusiais prieszais, turi 
pradėti su aiszkiausiu ženklu, 
medžiaginiu, apeziopiamu kaip 
tai su bizniu ar prekyba. Bet, 
po tam jau reikia ir kitais da
lykais mainikautis, kaip tai in- 
sitikinimais, siekimais, užsi- 
statymais ir bendrais trosz- 
kimais. »

Kad reikia ir dvasiniu dova
nu, (ir mes ežia nekalbame apie 
tikėjimą ar bažnyczia) labai 
aiszku ir dabar matyti, kaip 
Japonai su Amerikiecziais ben
drai darbuosi meno, teatro ir 
muzikos srytyse. Japonu stu
dentai yra kvieeziami in musu 
Universitetus, kad jie su mu
mis susipažintu kaip su susie- 
dais.

Nuo senu senovės žmonija 
yra svajojus dainose ir poezijo
je, kaip, kada nors, kur nors, 
kaip nors bus galima szia asza- 
ru pakalne paversti ir tikra ro
jų. Žydai per amžius badavo 
dykumuose, troszko sausumuo
se, gavo Manos isz dangaus bet 
vis keliavo, vis jieszkojo tos 
prižadėtos žemes.

Komunistai nors klaidingai 
ir savotiszkai to paties jieszko. 
Visi mokinti ir nemokinti žmo
nes vis žiuri in rytoju, vis lau
kia geresnes dienos! Tas ryto
jus, ta geresne diena tai tas ro
jus, kurio visi mes jieszkome! 
Bet pirm negu mes prie to ro
jaus prieisime, pirm negu prie 
jo vartų prisiartinsime, mes tu
rime prisirengti, turime būti 
verti to rojaus, turime iszmokti 
kaip tokiame rojuje gyventi.

Tarp Tautu, kaip ir tarp 
žmonių, del Taikos ir Ramybes 
reikia atviros szirdies, sveiko 
proto, supratimo, invertinimo, 
dovanojimo ir paprasto žmo- 
giszkumo. Kai mes visa tai isz- 
moksime, mes jau savyje ta nuo 
amžių siekiama rojų rasime sa
vo szirdyse. Kaip su mumis, 
taip ir su Tautomis!

JUNG. TAUTOS, DAU 
GIAU NEGU 

SVAJONE
WASHINGTON,- D. C. — 

Oscar Kammerstein, antrasis, 
žymus autorius, raszytojas vei
kalu “Oklahoma,” “South Pa
cific” ir “The King and I” pa- 
ruosze sekama praneszima apie 
Jung. Tautas, pagal praszyma 
Tautinio Piliecziu Komiteto 
Jung. Tautu Dienai Spalio-Oct. 
24-ta diena.

“Daugiau negu noras, dau
giau negu gražus protavimas 
geros valios filozofu, “Jung. 
Tautos yra veikianti instaiga” 
Organizacijai sukako szeszi 
metai. Ji neinsteige pasauli
nes Taikos, nei nesunaikino 
Bada kiekvienoje pasaulio da
lyje, nei neprivedė prie tarp
tautinio supratimo, ne per sze- 
szis metus. Bet per ta laika ji 
areziau priėjo perstatimo tu 
siekiniu negu, bet kokia kita 
instaiga visoje žmonijos istori
joje.

“Palestinoj, Kashmir, Indo- 
nesijoj, Irano, Syrijoj, Lebano- 
ne, Berlyne, Graikijoj ir Korė
joj, kur tik tarptautinis susire- 
minas grasino Taika, Jung. 
Tautos iszmanstino visus bu
dus kara vengti; tikri apmans- 

tinejimai, insakymais sustab
dyti muszis, rėmimu tiesieginiu 
derybų, ir galutinai, kaip Ko
rėjos atsitikime, praszydama 
savo nares valstybes susijungti 
ir sustabdyti užpuoliku!

Szis milžiniszkas ir augantis 
kongresas kovoj Potvinius, Ba
da ir Ligas. Siuntė misijas isz 
žinovu aplink pasauli parūpin
ti mokslinga pagelba szalims 
kurioms tokia pagelba buvo 
reikalinga. Siuntė maisto ir 
paszelpos kitu krasztu vai
kams. Jos suteikimas tiesu pa
rūpina geriausia vilti sujungti 
Pasaulio Tautas ir Žmones!”

“Jungtines Tautos dabar 
kainuoj, kasztuoja kiekvienam 
Amerikiecziui apie 60 cen., per 
metus. Ar verta? Tie jusu pi
nigai organizacijai yra reika
lingi. Bet, jusu pasitikėjimas 
irgi reikalingas. Tikiekite in 
ja visa savo szirdimi. Dirbkite 
jai, kalbėkite apie ja ir aukoki
te jai. Pasaulio sveikata, pir- 
mynžengystes kiekvienam pel
no dalis. Be sziu viskas kitas 
atpuola.

'Because our ivaij of slate-4"
% says Jimm/ Stewart

ourjobzto!
Right now there are an awful lot of kids in our armed 
forces doing their job for defense.

. But defense is our job, too, you know. And the stability 
of America depends on the individual financial strength 
of every one of us, gained through our U. S. Defense 
Bonds or other forms of saving.

That’s why our government is having this big Defense 
Bond Drive. To give you an opportunity to build your 
financial independence. And to contribute to the strength 
of America! Remember, peace is for the strong.

So sign up to buy an extra bond. Do it through the Pay
roll Savings Plan where you work or the Bond-A-Month 
Plan where you bank. Then go oh buying bonds regularly!

Buy Defense Bonds every month. 
Now they earn interest 10 years longer!

/ ngfens®

Don’t forget that bonds are now a 
better buy than ever. Because now 
every Series E Bond you own can 
automatically 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. And 
remember, bankers recommend De
fense Bonds as one of the safest forms 
of investment.

. I

There is no safer investment in the world today, 
Buy U. S. Defense Bonds!

The U. S. Government does not pay for this advertising.
The Treasury Department thanks, for their 

patriotic donation, the Advertising Council and

KUNIGAI
PAPASAKOJA

BAISENYBES

isz Komunistiszkos valdžios.
Paskui valdžia uždraudė 

žmonėms lankytis ant Szv. Mi- 
sziu.

Kunigas Daubert sako kad 
jam eme devynis menesiuš isz- 
sirupinti viza ir paša. Jis sako 
kad beveik visos bažnyczios ir 
parapijines mokyklos yra da-■ 
bar jau uždarytos. , -

..

ITALAS PERSPĖJA
ROMA, ITALIJA. — Pal- 

miro Togliatti, Italijonu Ko
munistu Partijos vadas, per-/ 
spėja, kad karas dabar jau yra, 
neiszvengiamas tarp Rusijos ir 
Vakaru. Jis sako kad kai Va
karu krasztai ima gamintis 
tiek tu atominiu bombų ir nesi
liauja ginklavesi, tai turi būti 
karas.

Jis sako kad tokis paszelisz- 
kas ginklavimas stumia visa 
svietą in kita dar baisesni ka
ra. Jis yra vadas dvieju milijo
nu Komunistu Italijos kraszte.

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

jiedu buvo nuolatos tardomi ir 
kaip kiti buvo aresztuojami.

Jiedu pasakoja, kaip jųdvie
jų ir kitu tokiu kunigu mokyk
los ir bažnyczios buvo, viena po 
kitai uždaromos. Galu gale 
jiemdviem buvo uždrausta lai
kyti Szventas Miszias ar su
teikti Kataliku Bažnyczios 
Sakramentus.

Misijonierius Kunigas Dau- 
bert sako kad kai Komunistai 
pirmiausia atėjo in jo miestą/ 
jie paliko Katalikus ir Kunigus 
ramybėje, bet biski po biski jie 
eme visas bažnyczias varžyti ir 
pradėjo bažnyczias ir parapi
jines mokyklas uždarinėti.

Po tam Kataliku kunigams 
nebuvo valia apleisti savo 
miesteli be aiszkio pavelinimo MOTERYS

IR POLITIKA
(Tasa Nuo 1 Puslapio).

kos in Czekoslovakija, kad biz
nieriai tenai turi dabar tris ar■ ... } , 
penkis sykius daugiau imti už 
Amerikoniszka tavora, jeigu 
jie nori nors kelis centu užsi
dirbti.

Aiszkus dalykas, dabar Cze- 
koslovakijos valdžia pakels ir 
savo manta mums ir viskas isz 
Czekoslovakijos mums taip pat 
baisiai brangiai kasztuos. Bet 
mums Czekoslovakijos daigtai 
nėra taip reikalingi, kaip mu
su jiems. Mes labai lengvai ga
lime be Czekoslovakijos preky
bos ir biznio apsieiti. Jieips 
baisiai labai reikia musu pre
kybos, o mums ju prekyba be
veik nieko nereiszkia.

Nors Czekoslovakija yra ma
žas ir silpnas krasztas, bet mės 
niekados negalime pamirsztį, 
kad Czekoslovakijos draugas 
ir valdovas yra galinga Sovie
tu Rusija. Kai mes kertame 
Czekoslovakijai, tai tuo paežiu 
sykiu kertame žandine paežiai 
Sovietu Rusijai.

Ka visa tai reiszkia ir reiksz, *tai visiems mums baisiai svar
bu. *

Visoms szeimininkems ir 
taip sau moterėlėms visa tai 
turėtu labai rūpėti, nes visi tiė 
susikirtimai palieczia kiekvie
no Amerikieczio namus. Skai
tydamos “Saule” musu mote
rėles labai lengvai ir gerai su
si pažinsta su visais tais klau
simais, kurie ateina isz taip to
li, bet palieczia taip arti.

I
 PONAI ;

BIZNIERIAI! j 
Geisdami apteikt savo ge- Į 
rus Kostumerius, privalo j 
isz laiko duoti atspaudyt j

Sieninius j 
Kalendorius ;

1952m. ;

ir iszsirinkti kokiu nori j 
iszsirinkt. . ]

Dabar Laikas! Užsi ;

—--------------- - kalbyt (

ir nelaukti ilgai! Neš kas ! 
pirmesnis, tas gales isz- ] 
sirinkti puikesnius!!! Į

SAULE PUBL. CO., <
Mahanoy City, Penna. <


