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Kiniecziai Kom. Atsikerta
Isz Amerikos
PREZ. TRUMANAS

NORI DERINTIS

DEMOKRATAI
LAIMĖJO

PHILADELPHIJOJE

SUSPROGO GEN. EISENHOWER
F A B RIK A S IN PREZIDENTUS?

PITTSTON, PA. — Du dar- 
z bininkai buvo užmuszti ir tre-

Republikonai Sumuszti ežias buvo labai sužeistas, kai Neužsigina; Tik Laukia
Nieko Nesako, Nieko

WASHINGTON, D. C. — 
Seredos vakara, 10:30 valanda, 
Prezidentas Trumanas kalbė
damas is? savo ofiso, Vaszing 
tone per visus Amerikos radi
jus ir net skersai mares in sve
timus krasztus, pasiulino vi
soms tautoms sumažinti savo 
apsiginklavimą.

Jis davė tris pasiulinimus, ar 
tris punktus kaslink to nusi
ginklavimo:

1— Sudaryti pilna ir teisinga 
sanskaita visu krasztu ginklu.

2— Sumažinti visu krasztu 
apsiginklavimą, kaslink gink
lu.

3— Szitas nusiginklavimas 
turėtu būti tuoj aus, su visu 
krasztu žinia ir turėtu būti vi
siems teisingas.

Prezidentas sake, kad pir
mutinis ir pagrindinis reikala
vimas yra kad szitas nusigink
lavimas " turi būti visiems 
krasztams žinomas ir turi būti 
visiems teisingas.

Prez. Trumanas szitaip kal
bėdamas, tuo paežiu atsidūsėji
mu tuoj aus prisipažino kad 
Rusija pirmiau nesutiko ir da
bar nesutinka tokias žinias isz- 
leisti.

Prez. Trumanas toliau sake, 
kad szitokis prižiūrėjimas 
ginklu turėtu būti ne viena ar 
kita syki, bet nuolatinis!

Prezidentas teipgi sake, kad 
Amerika sutinka sustabdyti 
Atomines Bombos gaminimą.

Bet jis sako kad toliau nusi
ginklavimui reiketu tarptauti
nes policijos ir prižiūrėtoju.

Toliau Prez. Trumanas sako, 
kad jeigu kuris krasztas szita 
nusiginklavimo sutarti sulau
žytu, visi krasztai tuoj aus apie 
tai dažinotu ir suspėtu apsi
saugoti.

Dar toliau Trumanas prisi- 
pažinsta kad iki sziol Sovietu 
Rusija yra sulaužius visas su
tartis ir neiszlaikius savo duo
to žodžio, bet Trumanas sako, 
kad mes dar vis turime steng
tis gražumu su tais Sovietais 
susitaikinti. Jis sako: “Mes 
szitaip kreipiamės in Rusija už *
tai kad mes jaueziame kad taip 
reikia ir dera daryti.” Jis pas
kui jau kreipiesi in viso svieto 
žmones, sakydamas “Musu 
szventa pareiga tiek padarytu 
visam svietiii.”

Bet po tam jis kojomis 
augsztyn apsiverezia, ir atbu
lai kalbėdamas visus savo pa
siulinimus panaikina, prisipa
žindamas, kad “nieko isz viso 
to negali būti, tol kol mes ka
riaujame Korėjoje. ’ ’

Paskui jis sake “Stalinas tu
ri žinoti kaip žmones už tuos 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Per 122,000 Balsu

PHILADELPHIA, PA. — Į 
Demokratu Partija laimėjo vi
sus rinkimus Philadelphijoje ir 
sumusze boso vedama Republi- 
konu partija, kuri vieszpatavo 
ežia per szeszios deszimts sep
tynis metus.

Demokratai gavo keturiolika 
isz septyniolikos vietų miesto 
taryboje.

Laikrasztininkai sako kad 
dabar gal Philadelphijos mies
tas turės atsakoma valdžia.

Iszrodo kad Demokratai lai
mėjo ne vien tik Philadelphijos 
mieste, bet visoje apygardoje.

Priesz rinkimus buvo daug 
intarinejimu ir szmeižtu ir pra
vardžiavimu, kuriuose kunigu- 
žiui, mums iszrodo, nebuvo vie.- 
ta. Jis tuos rinkimus pralaimė
jo per 122,C00 balsu.

Ar szitie rinkimai duoda 
ženklą kas bus per Prezidento 
rinkimus, ateinaneziais metais, 
dar per anksti pasakyti.

susprogimas sugriovė tris dū
lio, dinamito fabrikus in Sus- 
con miesteli, apie trys mylios 
nuo Pittston miesto.

Valstijos policijantai prana
šia, kad trisdeszimis dvieju 
metu amžiaus William Wertz 
isz Exeter ir szeszios deszimts 
metu amžiaus Stanley Shumski 
Luvo ant sykio užmuszti. Ketu
rios deszimts penkių metu am
žiaus Charles Davis buvo su
žeistas. /

(Tasa Ant 4 Puslapio)

VAGIS SUIMTAS

Su $7,000 Restaurante
PHILADELPHIA, PA. — 

Vagis, kuris yra intartas už 
pavogimą $11,309.00 isz West 
Philadelphia czeveryku fabri
ko, Spalio dvideszimts szeszta 
diena, buvo suaresztuotas res
taurante, kur jis buvo užejes 
iszsigerti poduka kavos.

Slaptos policijos agentai ji 
užtiko tame restaurante. Jie 
prie jo priėjo ir pamate ant sta
lo szalia jo ruda konverta. “Ar 
szitas konvertas tavo?” Tie 
agentai užklausė jo. Dvide
szimts dvieju metu amžiaus 
Nicholas DeMarco atsake: 
“Taip, jis mano.”

Į Slaptos policijos agentai ta 
konverta atidarė ir isztrauke 
daug dvideszimtiniu ir deszim- 

Prekybinis eroplanas stengiesi tiniu. Žmones restaurante, ne-

EROPLANAS 
SUDUŽO

Deszimts Amerikiecziu
Sužeista

TlfCUMCAEI, N. MEX.

žinodami kas ežia darosi, nu
stebo pamate tiek daug pinigu.

Du vagiai apvogė ta czeve- 
ryku fabriką, kai bankos dar
bininkai buvo atveže pinigus 
iszmoketi darbininkams. Poli
cijantai suseke vagius, nes vie
nas žmogus buvo patemyjes tu 
vagiu automobilio laisnius.

Amerikos Tautiszka Szvente “Armistice

nusileisti per sniego audra, su
dužo ir per puse perskilo netoli 
nuo Tucumcari, Naujoje Mek
sikoje.

Deszimts žmonių buvo su
žeista, kuriu tarpe buvo septy
ni kareiviai, ka tik sugryže isz 
Korėjos.

(Tasa Ant 4 Puslapio) z

WASHINGTON, D. C. —
Generolas Dwight D. Eisenho
weris iszskrido isz Amerikos 
atgal in Europa in savo darba, 
prižiūrėti Europos Apsiginkla
vimo tvarka.

Jis nieko staeziai nepasake, 
bet nieko ir neužsigyne kas-

i link kandidatūros in Preziden
to vieta. Jis sako kad jis negali 
dabar pasisakyti del vienos ar 
kitos politikierių partijos, bet 
“jeigu kada aplinkybes mane 
privers prasitarti kaslink poli
tikos, asz staeziai ir vieszai pa- 
sireiksziu, ir visi žinos kur asz 
stoviu.”

Jis visu laikrasztininku gra
žiai prasze ant jo susimylėti ir 
nieko apie ji neraszyti, .pirm 
negu jie.su juo pasitars.

i Pirm iszvažiuojant jis pasi
kalbėjo su Pennsylvanijos Re- 
publikonu Senatoriumi Duff, 

ii i apie jo paskyrima kaipo kan
didatas in Prezidento vieta.

laikrasztininkai jo staeziai 
užklausė: “Ar jus pasikalbėjo
te su Senatoriumi Duff?” Jis 
staeziai atsake: “Taip, asz su 
juo ilgai kalbėjausi per telefo
ną.”

Kai laikrasztininkai jo už
klausė apie ka jis kalbėjosi su 
tuo Senatoriumi, jis trumpai Henry Lusking policijan- 
atsake kad jis Senatorių Duff tams ir Senato tardomajai 
pasikvietė ji aplankyti Euro-1 komisijai in Staten Island 

yra pasakęs kad Richmond 
republikonu bosas, Ward 

Ruppell yra ji kelis sykius 
grasinės ir kad jis buvo pri
verstas jam užmokėti, pa- 
kiszti du tukstaneziu dole
riu, kad jis galėtu gauti pa
vėlinama, laisnius del savo 
saliuno.

paje, ir pridėjo kad jis su Se
natoriumi Duff yra labai arti-

I mi draugai.
Visi laikrasztininkai ir poli

tikieriai dabar putas plaka ir 
spėja ir pranaszauja ar Gene
rolas Dwight D. Eisenhoweris 
stos in rinkimus priesz Prezi- 

1 denta Trumana.

Paliaubų Diena”

M BB B<S

Ta szvente pripuola Nede- 
lioj Lapkriczio (Nov.) 11-ta 
diena “Armistice Day” ar
ba Užbaigimo 1-mos Svieti- 
nes Kares, 33 metai atgal 
(1918 m.). Taigi ant Pirmos

Paliaubų Dienos po Antro 
Pasaulinio Karo, atnaujinti 
savo pasižadėjimus tiems 
kurie mirė, kad mes galėtu
me gyventi. Dabar vėl turi
me Treczia Kara, su Komu-

nistai Korėjoje, kur musu 
Amerikos vaikai karau j a, ir 
savo krauja lie j e del “Lais
ves. ’ ’ Tiems kurie ant karo 
lauko krito, mes linkime 
“Amžina Atilsi!”

P rez. T r umanas 
Nori Derintis

Su Rusija
Kiniecziai Komunistai NetekoB , * •

Tukstaneziu Kareiviu Ant 
‘Three Knob Hill’ KalnoKorejo- 
je;3DinamitoFabrikaiSusprog- 
dinti, 2 Žuvo Arti Pittston, Pa.; 
Eisenhower Iszkrido In Europa

Grasinamas

4 MAINIERIAI ŽUVO

Keltuvas Apsivertė 
Prie Pat Virszaus

TOKYO, JAPONIJA. — Kiniecziai Ko
munistai ana nakti su baisiu įnirtimu puo
liesi ant Tautu Sanjungos kareiviu ant “Three 
Knob Hill” kalno ir ta kaina paėmė. Tai 
buvo vienas isz žiauriausiu užsipuolimu ir 
Kiniecziams baisiai brangiai kasztavo, 
jie paliko tukstanezius savo kareiviu 
gyvu ant to lauko!

Amerikiecziai laikrasztininkai sako 
Kiniecziai Komunistai ežia paleido 
savo tankas, artilerija ir anuotas.

Alijantu armija ežia buvo priversta pa
sitraukti, nes visas susisiekimas su kitais 
savo draugais buvo nukirstas.

In sziaure prie Chorwon miesto, kitos 
dvi Tautu Sanjungos armijos buvo privers
tos pasitraukti.

Ant keliu frontu Alijantu armijos pasi
traukė ir užleido savo užkariautas vietas 
Komunistams Kiniecziams.

Kiek Amerikiecziu ir Alijantu ežia žu
vo, dar nėra paskelbta.

nes
ne-

kad
visas

PRANCŪZAI KVIECZIA TRUMANA, 
CHURCHILLI IR STALINA 

DEL TAIKOS

PARYŽIUS, PRANCŪZIJA. — Pranai-

DUCKTOWN, TENN. —
Keturi mainieriai nukrito tuk 
stanti tris szimtus pėdu kai 
keltuvas isz mainu apsivertė, 
kai jis beveik buvo pasiekęs 
pavirsziu žemes.

Sam E. Sharp, apsaugos in
žinierius sako kad dar negali-

Į ma dažinoti kas ir kaip ten ta
nelaime atsitiko ir kodei tas zijos Prezidentas Auriol atidarė Tautu San- 

; keltuvas taip apsivertė.
Tie mainieriai dirbo tose 

mainose dedami cemento grin
da tose mainose, kai ta nelai
me atsitiko.

Kompanijos atstovai ir ap- 
draudos kompanijos agentai 
dabar stengiasi isztirti kaip ten

• ta nelaime atsitiko.

jungos Seimą su patarimu kad Prezidentas 
Trumanas, Anglijos Prem. Winston Churc- 
hillis ir Sovietu Prem. Juozas Stalinas su-

I •
sieitu -ir pasitartu apie viso svieto reikalus.

Prancūzijos Prezidentas szeszios deszimts
i (Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
namu sanvininkas,1 
atsiminė savo rau
są v<> paskutiniame

Jis savo paskuti-

“ 8 A O Lt ’ ‘ MAHANOY CITY, FA.

Marcello Martinez, szimto 
asztuoniolikos metu amžiaus 
žmogelis, isz Pleasanton, Te
xas, pesezias atėjo in Houston 
miestą, dasiteiranti ar jis turi 
gana, metu gauti senatvės pem

> norėdami geriau Peikiame yra tas namelis ir 
____ _ .. suprasti kitas tikybos, 
; kitu kuopų auklėjimas.

Vadai, abieju tikybų: Krik- 
EW YORK. — Lapkriezio ■ szczioniu ir Žydu, padeda

■ • į “General Tay- jiems stovyklose. Jie tarptau- 
’ in New Yorko uosta atvy- tintu santikiu mokaneziai. Szio 

• iaį. i vadai ragina jaunosios susipa
žinti su viens kito tikėjimu, 
auklejima ir užmanimai.

Kadangi sziose stovyklose 
skirtingu kuopti nariai kartu 
gyvena, juos domina invairius 
tikybos, ju apeigos ir 1.1. Liau
dies szokiai, sportas, dainos, 
viskas kas veda prie geresnio

Albina,’Cleveland' supratimo.
Pirma tokia stovvkla buvo f

pradėta 1947 metuose ir vienas 
narys tada pareiszke “Daugu
mas isz musu dabar giliau pri- 
jaueziame savo tikyba ir pa- 
guodojime kitas tikybas.” Ki
tas narys pabrėžė, kad jis da
bar geriau gali sugyventi su ki
toms kuopoms. Galutinai, jau
nieji žmones kurie lanko tokias 
stovyklas sugryszta in savo a- 
pylinkes geresniais Amerikie- 
cziais. Pav., daugelis isz pir
mųjų 40 kurie lanke stovykla

NAUJAS LIETUVIU klasZuiti ir su
TRANSPORTAS

mirdamas,
dauninkus
Testamente:
niame Testamente užrasze, kad
po jo mirties visi jo randaunin- 
kai gautu viena sanvaite randa į >
už dyka. į i.o ,

Szimto dvieju metu amžiaus 
Ponia Simone Raynaud, Vichy 
mieste, Prancūzijoje , užsidėjo 
agentūra namus pirkti ir par
davinėti.

Generolas Patton, kuris žu
vo per antra pasaulini kara bu
vo pasakęs, kad visi vyrai ant 

į karo franto bijosi, kad juo mo
kytesnis žmogus, juo daugiau 
jis bijosi. Drąsus žmogus, ku
ris žengia, pirmyn, nepaisant 
visu jo baimių yra7mokytas ir 
drąsus. Nes jis žino kas jo lau-

Ponia Kirsten Clausen, isz 
Ominei, Denmark, ant savo 
szimto ir antro gimtadienio 
prisjpažino kad ji niekados ne
buvo emus jojviu liekarstu, ir 
niekados nebuyo iszsipraususi.

Po szimto penkiolikto savo 
gimtadienio, Milosli Ruzich, 
mužikas gyvenantis netoli nuo 
gellgrade miesto, Yugos'lavijo-

dabar mokinsis kaip skaityti ir

Szimto metu amžiaus David į 
Hanks, insirasze in mokyklos 
kursą, Princeton mieste, Iowa 
valstijoje. x

Senis Butkus sako kad jis 
nepažinsta savo neturtingu gi
miniu, o turtingi jo gimines jo 
nepažinsta.

TulSa mieste, Oklahoma val
stijoje Nancy Deatherage, 
szimto metu iiaszle susitiko su 
senu pažystamu, teipgi naszliu. 
Kai jis pirszosi jai kad ji su juo 
Seny tusi, ji nesutiko sakydama 
kad jis dar per jaunas. Jis yra 
asztuonios deszimts dvieju me
lu amžiaus.

Senmerge, szimto ir dvieju 
metu amžiaus Panele Marga
ret Houchin, nusiskundžia kad 
ji jau “ima. senti.’’

Kai Gonzalo Lopez buvo pa
laidotas in Madrid miestą, Is
panijoje, tai ji in kapus paly
dėjo tirszti cigaru durnai, nes 
mirdamas jis savo testamente 
buvo užraszes kad visi, kurie ji 
palydės turi rūkyti brangiau
sius ir geriausius cigarus, ku
riuos jis visiems priesz mirti 
buvo parūpinęs.

sai nepaiso jeigu žmones apie 
ji skleidžia melagingas žinias, 
bile tik neskleidžia teisingu ži
nių.

Blanche Manor, televizijos 
loszikas sako, kad televizija ii

kyli žmones, tik ta beda, kad 
dauguma žmonių jau dar dau
giau žino negu ta televizija, nes 
dauguma žmonių yra perejė 
daugiau negu pirma mokslo

Rejszkia, tik tiek ta televizi 
ja verta: Pirmos.kliases moki

savo žmona, kaip savo nauja; 
automobiliu.

iu ‘‘NOVENA’’

SU Stebuklingo Medaliko
V Dievo Motinos Garbei,

M Per Pacz^a 15 Cts.

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

pirmyn.

6-ta diena, laivu

Balcziauskas: Petras, Chica
go, 111. — Degiau: Wilhelm, ir 
Emma, Middletown, Conn. — 
Endrulat: George, Elizabeth. 
Walter ir George, in Beverly 
Shores, Ind. — Feldendreher: 
Berta, Hollis, L. L, N. Y. - 
Fressdorf: Auguste, Moscow 
Pa. — Grau
Ohio. — Kelduszis: Petras, in 
New York. N. Y. — Kraulei-

tmgas yra tas žmogus, kuris : 
taip mislijiia kaip mes'.

Martin Block, bagoezius sa
ko kad mums yra garbe moke-; 
ti tokias brangias taksas, bet 
jis sako jis ta p’aczia garbe pri
pažintu, jeigu jam reiketu mo
kėti tik puse tiek taksu.

Kai moteris nenori pesztis su j 
vyru, tai ženklas, kad jis jai: 
jau insipyko: Insimylejusi mo
teris visados peszasi su savo
mylimuoju.

dies
York, N. Y./— Makauskis: Jo
nas, Stefanija, Ilona, New 
York. N. Y. —. Mikaitis: Anta-

todėl ' aszaromis kalbėjo toliau mer
gaite, eidavau in bažnyczia, 
kad pasimelsti prie Jėzaus 
Szirdies altoriaus ir papraszy- 
ti pagelbos, motina rastines ir 
kalbėjo jog veltui vaikszczioju 
ir meldžiuos, nes'padėtis nege
rojo, bet vis ėjo blogyn. Vienok 
neperstojau vaikszczioti, nes 
vidujinis balsas man kalbėto 

j kalbėjo kad busiu iszklausyta 
ir savo laike Dievas pagelba 

. suteiks.
Ir sztai sziandiena, kuomet 

kuomažiausiai tikėjomės ir nu
siminusios laukėme mirties, 
Dieviszka Szirdis jus atsiuntė 

tuojau indavus reikalingiausiu j pns mus, kad iszgelbetumete 
daigiu ir valgiu. Kelyje papa- mus. Ar tai ne tikras inrody- 

mas, kad kas pasitikęs Die- 
j viszka Jėzaus Szirdimi, tas ne- 

■ paliks apviltas? -
Gailestingos mergaites, pri- 

i pildytos karsztu dėkingumu 
Jėzaus Szirdžiai, sugryžo prie 

i pažinstamo pirklio, o tas tuo
jau iszklauses su sujudinan- 
czio papasakojimo apdovanojo 

i vaiginga mergaite invairiomis 
1 gėrybėmis prižadėjo toliau ru-

atėjome su pageliai.

gelbos, atsake rusezh 
džiai moteriszke. N 
niekelio pagelbos. 
kas jus cziu-.atsiunte ’!

dzin iszdidi motėriszke giliai ir i

se ranka, padėkodama ir mal
daudama tos pagelbos.

Ilgi nelaukdamos, iszejo 
mergaites, vesdamos su savimi

daug bado iszkentejo. Tėvas 
perstojo siuntinėti pinigu, nes 
kaip silpnas darbininkas mažai 
tegalėjo uždirbti. Priesz dvi 
dieni suvlge po kąsneli duonos 
ir nuo telaiko yra nieko neval
go. Už pasilikusius pinigus mo
tina nupirko truputi anglių, 
kad pakarus krosui, visus ga
ru numarinti. Kiek kartu, su

dirbs des'zimts valandų del ge-Į 
ro boso, bet visas dvideszimts 
keturias valandas jis dirbs ir

nas, Erna, Omaha, Nebr. — 
Poeschus: Martin, New York 
N. Y. 4- Reder: Elnyi, Erich, | 
Waldemar, Waterbury, Conn.1

Rasimas: Juozas,-Greta, De
troit, Mich. — Roehl: Anna, 
Heinrich, Adolf, Torrington,, 
Conn.— Scholesser: Gustav,
Auguste, Ewald, Erna, Facto- tuoj veikiau dalyvavo savo a- 
ryville, Pa. — Schuetz: Adolf, pylinkes gyvenimo ir tikybino- 
Adele, Emma L, Hilda A. iii se, broliszkuose ir mandiszku- 
Hollis, L. 1., N. Y. — Stars 
Wildelm, Kaethe, Waltraut

------- -------------------------- -

TARP TIKYBINES
STOVYKLOS'

JAUNIESIEMS

mu laisvių draugijose.
Tikime kad 1952 m., bus dvi- 

1 gubai ar trigubai daugiau to
kiu stovyklų ir kad jaunieji in
vairiu tautybių ir rasiniu kuo-
pu szioje szalyje veikliau daly-

-::-------- NEW YORK. — A’asaros 
Drąsuolis be baimes yra pai-fj linksmos dienos jau baigtos, j 

Bet musu jaunieji vis kalba a- 
pie vasaros patyrimus ir malo
numus. Daugelis isz ju turėjo ; 
vasaros laiku dirbti, 'kiti pra
leido kuoįjuikiailsias atostogas j 
besj-inaudydaini ir bežuvauda- 
mi. Szimet daug jaimuju lan
ke taip vadinamas tarp-tikybi-

Pypkes Durnai

Mano Laime
Mano laime karste guli, 
Guli jau seniai, 
Jai žali vainikai dūli, 
Užmirszti seniai.
Tik del tavo dainuželiu, 
Del slaptu dainų 
Ji pradengia veiduželi 
Isz ilgu sapnu.
O tos laimes valandėlės
Žiba žiburiais,
Kaip ryteli margos gėlės 
Maloniais būriais.
Ir tada asz, kaip pauksztelis 
Isz tamsiu szilu,> 
Skrieju Lietuvos takeliais 
Szaukti viesulu.
Jus vėjeliai vejuželiai,
Jus seni laikai,
Gryžt... ar gryszite man velei, 
Kaip drugiu pulkai?
Ne, jau dingote, brangieji, 
Laimes jau nėra.
Meile, tu tiktai man skrieji 
Greit, greit, kaip auszra....

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

“Talmudo Paslaptys”
. . . Apie . . .

ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai
Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

JĖZAUS SZIRDIES 
GAILESTINGUMAS

j^UVO tai priesz kokius sze-1 
$zis deszimts penkis^metus.

Neturt ingams vieno miesto 
aplūžusiame na

me gyveno, motina, dvi vyres
nes dukreles ir pusantrų metu 
vaikas. Tėvas'priesz keletą ine-. 
tu turėjo saldainiu krautuve, | 

las,” arba apsistojimas vietas, neužilga ja pražudė ir dabar! 
kurios randasi invairiose sza- ,{apo darbiuinku tokioje pat!

Sziomis dienomis žodis “sto- 
j vykia” liuosai vartojama. Ne 
lieczia gyvenimą szetrose arba 
grintelese. Sziandien būriai 
jaimuju instoja in tarptikybi- 
nes stovyklas, po senesniųjų 
priežiūra. Tos stovyklos gali 
būti vasarvietese, ūkyje arba 
universitete. Invairiu tikybų, 
jaunimas ežia susirenka, kad 
viens kita geriau suprastu. Pa
prastai tokie jaunioji yfa vadai 
jaunimo tarybų, bažnytiniu 
kuopų, mokyklų draugyseziu 
ir panasziai visi ankstesnio 
mokslo metu.

Praeita 
Christian Youth Movement ir 
Anti-Defamation 
Bnai Brith” ins 
tikybines stovyklas kaipo dalis 
ju žmonių santikiu programos.

“United Christian Youth 
Movement of the National 
Council of Churches of Christ 
of America” turi beveik de- 
szimts’milijonu jaunu Protes
tantu. Szis judėjimas visada 
reme geresnius santikius tarp 
invairiu religiniu, rasiniu ir 
tautiniu kuopti purios sudaro 
Amerika. Nors Kataliku baž
nyczia nebuvo ypatiszkai atsto
vaujama tose tarp-tikybu sto
vyklose, bet daug Kataliku ap
lanke tas mokyklas.

Kada jaunieji atvyksta in 
tas stovyklas jie pinna karta 
bendrauja su nariais skirtinu 
tikybiniu, rasiniu ir tautiniu 
kuopti, kurios yra dalis tu apy- 
linku isz kuriu jie paeina.

krautuvėje pas kita savininkai 
ir kitame mieste.

Viena vakaru dvi jaunos 
mergaites isz Gailestingumo
draugijos buvo pakviestos vie- i 
nojurtingo pirklio kursai suži- j 
nojes i 
szeimynos 'padėti, prasze 
kad atrastu būda kaip jai pa
gelbėti.

— Perspėju jus, tarė pirk
lys, kad tai ne lengvas dalykas. 
Iszdidi žmona, seniau turtingo 
saldainiu krautuves savininko 
pati, dabar jau atėjusi iki pas
kutinio vargo, nenori priimti 
nei jokios 'pagelbos, neveizint 
iii tai, kad jau bado mirtis gre
sia visai szeimynai.

— Pasitikime Dieviszka 
Szirdimi, Ji mums pagelbės, at
sake jaunosmergaites ir pilnos 
užsidegimo artyino meiles ta 
pati vakara nuėjo in ta narna.

Kaip tik inejo nameliu, in ju 
akis puolė didelis vargas' ir 
trukumas. Apart dvieju gele
žiniu lovų be patalu ir szieniko 
siuvinio maszinoš ir mažo me
dinio suolo, daugiau nebuvo 
nei jkiu rakandu namuose. Ne
laiminga moteriszke stovėjo su 
kūdikiu ant ranku prie krosnie 
o mergaites sėdėjo ant lovos 
kraszto giliame iiusiminime.

Prie to reginio sopulingas 
drebulys 'perbėgo per szirdi 
jaunoms gailestingoms mergai
tėms ir viena drąsesne priėjo 
areziau prie moteriszkes ir tarė 
szirdingii minksztu balsu: 
“Meldžiu Tamstos nepykti 

Ir kad inejome ežia nepraszytos, 
gal tie jaunieji atvykę in tas ; nes sužinojome apie varga ko-

apie labai varginga tos j 
ju, I

r a

gue of
7 tarp

"Bogie—bearing 285° 
elevation 5°—
estimated speed 300—

In a matter of seconds this alert, crack gun crew has 
flashed into action! Locating, identifying, tracking, 
and ready to fire on any enemy plane that threatens 
their fast moving U. S. Navy Carrier.
Precision teamwork like this makes your U. S. Navy 
the mightiest in the world. And keeps it on the job 
24 hours a day, ready to defend America—and you! 
But remember, defense is your job, too! And one ©f 
the best ways to do your job is to buy U, S. Defense* 
Bonds regularly! For by buying bonds you help 
maintain the economic strength which stands behind 
our armed forces. You’re making America a power 
for peace. And you’re also making the soundest per
sonal investment in the world today. For Defense 
Bonds are as safe as America!

today. For Defense

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

Remember that when you’re buying Defense Bonds 
you’re building cash savings. Money that will some day 
buy you a house or educate your children, or support you 
when you retire. Remember, too, that if you don’t save 
regularly, you generally don’t save at all. So go to your 
company’s pay office—now-- and sign up to buy Defense 
Bonds through the Payroll Savings Plan.
Don’t forget that bonds are now a better buy than ever. 
Because now every Series E Bond you own automatically 
goes on earning interest for 20 years from date of pur
chase 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. For your security, and your country’s, too, buy 
U. S. Defense Bonds now!

*U. S. Savings Bonds are Defense Bonds 
Buy them regularly!

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

the Advertising Council and
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pinties taja szeimyna.
Didžiai džiaugėsi visi tos 

szeimynos nariai, kuomet mer
gaite su gausiomis dovanomis 
sugryžo namo. Greitai name
liai prisipildo invairiaisReika
lingais daigtais ir maisto nie
kuomet netruko, nes apie ta 
vargszu szeimyna rūpinasi 
Szirdis, To, Kurisai maitina 
dangaus paukszczius ir aprėdo 
luku lelijas gražiau, negu szio 
.pasaulio galiūnai rėdosi.

KAIP RANKOSE
LAIKYTI KŪDIKI

Kūdiki reikia atsargiai kil
noti. Kaniūkai vis minksztus, 
lengvai lenkėsi ir gali lūžti. 
Jeigu neatsargiai kilnotas jis 
tapsta piktas, nes jo muskulai 
skaudus. Kūdiki tuoj po val
giu irgi nereikia, kilnoti. Kra
tymas palieka kūdiki sujudin
tu ir nervuotu.

Mažas kūdikis negali pats 
save apsiversti. Muskulai pa
ilsta jeigu ilga laika pasilieka 
vienoj vietoj. Kuomet pak'eltas 
penėjimui arba valymui, reikia 
permainyti jo vieta nuo vie-? 
uos puses in kita, jeigu gulėjo 
ant'pecziu tai reikia.'paguldyti 
ant .pilvelio, jeigu ant pilvelio 
tai paguldyti ant pecziu. Bet 
visuomet galvele su pecziukais 
turi but tiesiog laikyti, ir ran
kytes ir kojukes liuobos. Ause
les laikytos tiesiai ir lygiai priėį 
galveles. Akeles reikia saugoti 
nuo szviesos.

Laikyti kūdiki reikia pagul
dyti ant kairios rankos1, laiky
dama sprandą ir galvele šit 
rankos delnu ir pirsztais, pri- 
glaudžiant kūdikio kuna prie 
save su kaire alkūne. Niekuo
met nelaikyk kūdiki ant savo 
pecziu.

Nepratink kūdiki kelti gal
vele kol nesulauks' keturiu me- 
nesiu ir nepratink sėdėti kol 
nesulauks szesziu menesiu. Nu
garkaulis, sprandelis’ ir galve
le visuomet turi būti paremti. 
Niekuomet nepakelk kūdiki 
rankutėms. Tvirtai paimk ku
na arba pecziukus.

Vaiksztinedami su vaikais, 
niekuomet greitai nevaiksz- 
cziok ir neimk rankutes, nes la
bai greitai vaikutis pavargs.

Kuomet kūdikis gimsta, jo 
galvute gan didele, pilvelis di
delis, rankutes ir kojukes 
trumpos ir kojukes truputi pa
lenktos. Už trijų menesiu kūdi
kis stengia rankutėms paimti 
kas tik jam parodyta., ir jis jau 
bando atsisėsti. Bet nereikia ji 
prie to pratint, tik jeigu tvirtai 
paremtas.

Nuo septynių iki devynių 
menesiu kūdikis stengs szliauž- 
ti ir bandys atsistoti. Jau nori 
kad kiti ji bovintu. Už devynių 
menesiu jau atsisto ja ir už dvy
lika menesiu pradeda vaiksz
czioti.

Kūdikis neturi jokio supra
timo kas gera arba kas bloga. 
Jis tik seka savo instinktus. Ir 
todėl senesni vis turi ji daboti, 
prižiūrėti ir pamokinti'.

Jeigu kūdikis1 netinkamai 
maitintas jis tinkamai neiszsi- 
vystys. Kūdiki reikia sverti 
kas sanvaite kol sulaukia, de
vinta menesi, po tam kas dvie- 
joms sanvaitems. Kūdikis sve
ria apie septynius svarus po gi
mimu, keturiolika švara sulau
kės szeszta menesi, ir apie dvi
deszimts viena švara sulaukės 
pirmus metus. Kadangi kūdi
kis taip greitai auga jam būti
nai reikalinga duoti tinkama 
valgi. " — C.

i
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gražumas, jeigu kas isz tokio biaurejimu ir nusistebėjimu

SVECZ1AI
(Tasa)

— Ant rytojaus, apie ant
ra, po pietų, dedele apsirgo ma
tote, ta rasžta liepe in vaistine 
tuoj neszti, bet ka asz ten ma- 
cziau! a k

— Szie tau, isztikruju kan
trybės trūksta s'ti jais, asz nuo 
pat ryto su tuo kalakutu žunu, 
kol nupesziau kol ka, dabar 
kepk, kitas in vaistine, merge 
apie ju uodegas, o ežia visas 
sodžius vėl szvesk kad loska! O 
jie dribso. Kas do kolera apni
ko, kalbėjo piktai Ragutiene1 
mesinedama kalakute.

— Ka žinosi! Atsake Kat- .. - ' .re, jis pats tur but! Nes sėdi 
iszsižiojes, instates in gerkle 
tokia t ulele, ir pasakyti nemo
ku! Toks Ivg žarna nudrykes 
ir puosle, vienas galas inleistas 
in toki kruželi po kurio ugnis 
dega, ta puosle gniaužia, o in 
gerkle ly'gu migla eina, o jis 
tik kirkti, karkų iszsižiojes.

— Tegul juos! Juk ne 
szvente, eikim namon, pasigir
do vyru tarpe.

— Eikim, bet sakykit, Vi'b- 
ra neatėjo!

— Ar negi rdbjote ka sake? 
Ketino, ir nuėjo, rasit ir geriau 
kad sziandien ant nieku nuėjo! 
Kalbėjosi vyrai iszeidami.

Ta visa diena sodiecziai tu
rėjo atkreipta dome in Vibros 
trioba: Senis viengungis buvo, 
taigi galima buvo suprasti ka
da. jis namie, o kada jo nėra. 
Laikas nuo laiko žiurėjo žino- 
nes in menka laužu pannszkej 
ir sakydavo: Nerūksta isz 
cziukurio! Matomai namie nė
ra.

’Staiga linksma žinia apskel
bė mažiukas. Petris: Tata, su- 
szuko jis, isz dėdės cziukurio j 
rūksta!

— Vibra namie! Pralėkė 
per soda žinia, Vibra parėjo ir 
isz visu butu po viena ėjo vyrai 
prie senio su kokiu tai pasitikė
jimu ir vilczia szirdyse, karto
dami: Vibra be reikalo neszne- 
ka, tur but ka nors žino.

Led inejo in triobeli tuoj 
patemijo1, kad senis gera žinia 
turi: Vibra ugni susikūręs, vi
rė sau valgyti, sėdėjo priesz ug
ni, pypke rūke, o jo primerktos 
akys lygu juoktis juokėsi.

Pamatęs sodiecžius prasi
juokė in juos pilnai užsitrau
kęs gerai savo pypke iszleido 
dideli gumulu durnu in augsz- 
ta.

— Žiūrėkit dabar in tuos 
durnus kaip jie skleidžiasi ir 
isznyksta, taip ir jusu baime 
isznyks, o ka jums pasakiau.

Kaip kodėl? Ar-gi jau musu 
nei sz vary s?

— Neiszvarys, nes jis pats 
nežino da rubežiaus savo galy
be, sužinos sziandien, asz jam 
nunesziu pyragėli!

— Qzia senis, tartum atjau

Sieniniai Kalendoriai 1952m.
15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio

Po 40<i arba 3 už $1.00 ^35 , 
Pinigus siuskite per pacztini moni-orderi

Adresas:
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nėjęs, nuo kelmo pas ugni, pa
sikėlė ir priėjės prie langelio 
augsztyn in dangų pažvelgei

Jau sauluže per puse savo 
tako perėjo, pomažiu galėsime 
pradėti eiti, asz’ tik biski užsi
kastu ant tuszczios da tebees- 
mi.

— Ka tamsta ten padarini! 
Isztikruju sunku suprasti, pa
sakyk dedele, prasze vienas ir 
kitas.

— Vis-a-m kam, bus, lai
kas! Nebūkit lygu bobos, ežia 
nieko užgaidalaijis pataikauti, 
ateis laikas, sužinosite, kalbėjo 
senis szypsodamas ir pildamas 
sau in bliudeli viralu isz kati
liuko.

Valgė atsidėjęs ramiai be pa
skubos pavalgė, persižegnojo, 
linktineli szvariai nuo duonos 
nuvalė in kiszene inleido, pyp
ke užsikarę, paėmė nuo gembes 
savo zuikina ausėta kepure, už
simovė ir isz kerezios imdamas 
lazda tarė: Na, eikim!

Vienas in kita vyrai žvilg
terėjo, szyptelejo ir isz triobe- 
les eme eiti. Senis paskutinis 
iszejo, duris uždaro, zilgi isz- 
trauke, in kiszene senovines at
seki iotos sermerges inleido, pa
mėgino su keliu ar gerai užda
rytos ir visas būrys nudume 
dvaro linkon.

Kieme susitiko Raguti: Na 
ka? Prieisim sziandien ar ne? 
Užklausė Vibra ypatingai 
sziandien naszus.

— Prieisite, prieisite, pa
sus jums visiems raszo, tarė 
niūrai Ragutis, sziryt deszim- 
toj izirioglino isz lovos, paszau- 
ke mane ir visu sodiecziu var
dus 'pavardes sūrasze, pasus 
duos ant laimingos keliones!

= Toli gTUžll, akiliepe Vib
ra juokdamasi, palauk kas kam 
ka duos!

— Na ? Placziai žiūrėdamas 
in sen i tarė Ragutis.

— Taip, taip! Kartais ne 
tai]) yra kaip atrodo, na eikim 
pamatysime ka jis pagiedos!

— Pasakyk -poniute, tarp* 
mudviejų niekada paslapcziu 
nebuvo, pas mane tokiu budu 
ka iszgirstu, tai kaip in vande
ni, jokio garso neleidžiu, kam ?

— Asz taipogi nekeiicziu 
apkalbu ir bijau, ka manote 
neteisingai apkalbėti, jog tai 
ant savo duszios sunkenybe už
sitraukti, o jog Katalike esmi 
ir tai ne kaip kitos, visi žino! 
Bet ežia ne koks apkalbėjimas, 
ežia tikra tiesa mateme visos ir 
gaila merginu,‘gražios, protin
gos!

— A jau gražios! Pertrau
ke kaiminka, asz nematau jo
kio gražumo, mažai gelbės ir

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!

lizdo, nemeluoju, o asz jums 
biski pasakysiu, tik saugok 
niekam ne per puse plauko. 
Matote senoji, jos motina.

(Jzia. poniutes tykiai kalbe- 
damos inejo in ulycziute.

Ir taip ėjo susikiszusios, leis
damos artimojo nudemes su di
džiausiu pasipiktinimu, pas-
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Kas bus isz mus moterėliu, 
Isztikruju net nusibodo,. 
Mokiniu kaip galėdama, 

Gerus pamokinimus 
vis duodama,

O taip sunkiai eina
Kad nieko in galva nelenda.

* * *
Vis girdėt apie

1 vedusios poros, 
Kurias Dievulis neapdovanojo 

vaikais, 
Ir tankiai paima vaikus 

isz prieglaudos namu, 
Del auginimo, 

Nežinodami būda tokio 
kūdikio, 

Kuriam ji inkvepe jo 
motina ir tėvas. 

Nežino jie ar tėvai 
tokio kūdikio, 

Buvo geri ar pikti.
Ar tėvas buvo girtuoklis, 
prasižengėlis ar tinginys, 
Ar motina buvo dora 

, ar paleistuve ?
Imant toki kūdiki

1 del auginimo, 
Deda sau ant sprando, 

Didele sunkenybe ir 
atsakomybe, 

Nežinodami kaip tasai 
ju augytinis, 

Ar augytine pasielgines, 
Kada daeis in metus, 

Ir ar bus dėkingas ai
dėk inga, 

Savo priimtiems tėvams, 
Už j u ge radę jys tęs.

Yra tai didele atsakomybe 
ir rūpestis! 

Juk tankiai aplinkiu mus, 
Randasi gilina sierateliu 

del auginimo, 
Kur gyvenime, pažystate, 

ar pažinojote, 
Motina ar tęva tokio 

kūdikio, 
Ir žinojote ju būda, 

Pasielgimą ir gyvenimą. 
Kam jieszkoti augytiniu 

prieglaudose, 
Jeigu turime užtektinai

■ aplinkiu save!
----------------

GERIAUSIA
DOVANA

arba pradžia 
SKAITYMO 

.. .ir... 
RASZYMO

Kokia galite padaryti del 
iszdavystes “Saules” yra pri- 
siunsti viena nauja skaitytoja 
arba užraszyti laikraszti del sa
vo draugo, tėvu, mylimos arba 
savo gaspądiniai. Taja dovana 

j ne tik mes džiaugsimės, bet 
džiaugsis ir tie kurie aplaikys 
“Saule” per visus metus ir 
linksminsis ja. Pabandykite 
sziandien, o persitikrinsite ir 
tuomi padidinsite musu iszda- 

I vysta, o kitiems padarysite di
deli linksmumą.

64 pus. Did. 5x7 col.
Dabar Po 25c.
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noti kilonojo, kaip senis isz- 
reiszke savo troszkima, kacl ju 
pažintys pereitu in tikra drau
gyste, galu gale užbaigė už- 
kvietimu brangiu kaimynu su 
szeimyna ant pietų už sanvai- 
tes, kuriam laikui laukia sve- 
cziu isz Maskvos ir Petrapiles.

Pakvietimas tapo pribirtas, 
jaunieji atsisveikindami pasa
kė sau iki pasimatymo ir neku- 
rio poniutes patemijo kaip Va- 
ladio pabuczizavo in ranka p. 
Liūto s.

— Monstr! Pragarsėjo di- 
rižieriaus balsas'.

Keletas jaunikaieziu pribė
go prie Vanios ir Valodes.

— Kaip tai jus manote va
žiuoti! Gadinate mums tvarka, 
neleisime!

Jaunikaieziai pažvelgė in tę
va.

Senis susijuokė, ne, ne ardy
ti tvarkos negalima, mes da 
sau pasikalbėsime, o jus prie 
darbo.

Jaunikaieziam n e r e i k e j o 
kartoti, spruko jie kaip lyde
kos vandeni pajutusios ir pra
nyko salione vienas sugriebęs 
Niuta, antras Liūtą.

Radus atsakanezia valandė
lė, ponia Margerita priėjus prie 
vyro tykiai užklausė-.

— Ar vėl tavęs tas grafas 
neapskuto ? Baisiai linksmas ir- 
vis su An taniu szni’bždasi.

— O visai prieszingai da
lykas. stovi, atėmiau savo ir da 
penkia tukstaneziai virszaus 
signeta uždėjo! Paaiszkino ro
dydamas žmonai ranka, ant ku
rios blikeziojo storas signetas.

— Asz buvau labai nera
mi ! Tarė žmona, matydama ne
paprasta linksmybe ir su An
tonijų kokias tai paslaptis!

— Gal pinigu prasze, na 
dabar atsisveikindamas asz ji 
apskųsiu! Kalbėjo p. Alfonsas’ 
led apversdamas liežuvi ir 
mirkeziodamas lyg stiklinėmis 
akimis, ap-skus-iu! Ir Antonijo 
negelbės!

— Nepatarcziau mėginti! 
Patemijo žmona.

— Tu visada savo! O asz 
sakau kad pamėginsiu ir pada
rysiu po savam!

— Buvai, esi ir .paliksi 
kvailas! Tarė žmona ir pamo
jus' su ranka paėjo kur jau ne- 
szokantieji svecziai ruoszesi 
važiuoti.

Monstras baigėsi, paneles 
sagstė savo szokejams gele kai
po ženklą atsižymejimo, sags
tė'vaizdingu budu iszreiksz- 
damos savo jausmus, gauda
mos už ta žvilgsni, kuris be žo
džiu kalbėjo gan suprantamai.

Saliomis tusztejo, vien mies
telėnai bepasiliko ir sklydo ka
trie iu savo kambarius ilsėtis.

Ponas Alfonsas, grafas, An
tonijo ir neats'tojantis nuo ju 
draugas p. Bižutkeviczius ma
žai matomai ir beveik visada 
tylus sumanė atsisveikinant su- 
loszti stosa. Grafas ir Antonijo 
nutarė, kad būtinai turi szian
dien važiuoti net nesutikdami 
nugulti.

Stosas neilgai trauke: Jame 
greitai szen ar ten laime pa
linksta ir dabar palinko: ponas 
Alfonsas1 pasikėlė nuo staliuko 
drebantis, iszbales lyg drobe, 
klajojo po kambari ir savo sve
czius ir matomai buvo kad jo 
galvoje tikras pragaras virė.

Už tai grafas su Antonijų 
patriniodami rankas vaikszti- 
nejo po kambari visai savimi 
užganėdinti.

— BUS DAUGIAU —

szukaudamos:
— Fui, fui! Asz raudonuo

ju sena būdama!
— Baisu! Asz iki sziol ne

žinau, kad kas panaszaus atsi
tiktu, musu namai tokie pat- 
riarkaliszki!

— Ne-ga-li būti! Ausys 
vysta! Szirdis alpsta, akys 
kaista! O asz nelaiminga ka 
girdžiu!

— Tikra tiesa kaip poną 
Dieva myliu, kaip Katalike es
mi, kaip dusziai iszganymo 
troksiztu, tikra tiesa nieko ne
pridėjau, galiu sziandien mirti, 
kalbėjo poniute su kuinszcziu 
užsigaudama in iszpurpusia 
krutinę kurioje vargu kada del 
artimo gailestingumo, stipriau 
sujudo riebalais aptukusi szir
dis.

— Žiūrėkit,^žiūrėkit o ta 
vyresnioji beždžione!

— Kame ?
— O eina szen! Žiūrėk kaip 

tas nabags priesz ja vaiposi! 
Gaila vaikino, užeikim isz už
pakalio ir paskui eidamos ga-i 
lesime iszgirsti ka-ji ten jam! 
kloja, nieko gero!

Nutilus, gera vingi davus 
per žolyną trys szeszeliai slin
ko inkandin jaunos poros, lai
kas nuo laiko paspausdami sau 
rankas, duodami žinoti kad te
meti.

Ant ponueziu nelaimes kal
bėjosi Rusiszkai, o nei viena 
isz szeszeliu tos kalbos gerai 
nesuprato, bet tiek laimėjo kad 
sužinojo apie užmanyta iszeiga 
is'y’kiu, būryje rieszutauti in gi
ria.

Poniutes ant to paleido na
gus viena kitai in rankas ir ty
kiai patemijo: ar nesakiau?!* 
Rieszutauti eis, gera pradžia 
po karklynus, ka, ka, ka! Susi
juokė in kumszti, oi, oi, pane
les szios gadynes!

— Jieszkosiu szeimesio! 
Tvirtino Valodija, ir jeigu ra
siu mano laime. Jieszkosiu, vi
sus kiurus iszlaužysin, visa 
miszka iszkratysiu o rasiu! ,

— Girdi! Girdi tamsta?! 
Jau ta intrigante apsuko pro
tą tam jaunam vaikeliui, ne, 
nedaleisiu! Atsilikim biski, asz 
negaliu! Kalbėjo poniute susto
dama ir'prilaikydama drauges.

— Jauniesiems atsitolinus, 
poniute tese:

— Paraszysiu jam laiszka! 
Ne, asz tos gudiszkos kalbos 
nelabai,! Bet kas mano Grože 
dvi žiemas in narodna vaiksz- 
czioja raszo kaip koks ureclni- 
kaš, jai liepsiu suraszyti, vis
ką ir be pasiraszymo nusiusiu, 
kam turi pražūti vargszas, lai

^1^ o'l-fc. bfe
jk “LINKĖJIMAI” del Kalėdų ir

Nauju Metu Kortas (Tiktai 
v*~7 Anglu Kalboj) su konver- 

toms. Nr. 1 Setas—50 Kortas su kon- 
vertoms $1.00; Nr. 2 Setas-50 Kor
tas su konvertoms $1.00; Nr. 3 Se
tas—16 Labai gražios Kortos del Ka
lėdų su konvertoms $1.00. Prisiuns- 
kite pinigus tiktai per postai nota, 
money-orderi arba pinigus per regis- 
travota laiszka. Adresas:
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

žino su kuo taisosi szeimesio 
jieszkoti.

— O, neatsargu! O kad at
spės ?

— Per paszta! Kas atspės! 
Kiek jau mes raszeme! O kiek 
laiszku peremem! Ir sužinojo- 
mp to, ka niekas nežino.

— Na kaip iszimti svetima 
laiszka ? , ,•

— Kajip ? O buk tai nori 
parvežti kaimynui ir paimi, at
darai, perskaitai ir nusiimti vi
sa, kaip buvusi!

— Kaip-gi taip atdaryti ?
— Oje, oje, mano Grože 

moka niekas nepažins!
— Reikėtų perspėti! Da- 

leisti negalima, nutarė visos 
vienbalsiai.

Muzika vėl'pragarsėjo, jau
nos poros ilž ranku susikibusio, 
muzikai in takta bego takais 
rūmo linkon.

— (),o, o! Antroji laime 
suszuko poniutes szalip tako 
stovėdamos, parsitraukus bijo
damos tapti pergriautos.

Niuta tartum lėkti lėkė, abu
du jaunikaieziu insiliustiju, na
szus, s'krydo tartum nedegan
čiam žemes, lygu plestekes, 
naudodamosi trumpa savo jau
nystes diena, nepaisedami kad 
ten ka%in kur klysta debesiai 
audr nezini, juodi, nelemti, 
naikinanti.

Isztušztcjo daržas, tik gana 
ilgai, takais slankiojo trys sze
szeliai braukydami soda, ap
gailestaudami szios gadynes 
nupuolimą ir girdami praeiti, 
kurioje panele buvo kaip žąse
le, tyki, neprakalbama, paklus
ni, lyg žuvele be balso, lyg ave
le.

Auszo. Nuvargo svecziai, nu
ilsusi, nudulkėjusi isz szokiu 
jaunuomene, iszgelte su kreida 
nusitepe 'ponai, visi spietėsi 
prie užstatyto visokiais val
giais stalo, vakarieniauti.

Gėles, vainikai, dabino kam
barį ir stala prie kurio vėl sė
do poromis jau susipažinusi 
jaunuomene, ūžianti, nelemta, 
trukszminga.

— Szimto metu laimingo 
gyvenimo musu naujiem szei- 
miuinkams, garsėjo balsai, gir
dėjosi stiklu barszkejimas, 
linkėjimai pilni meilumo ir 

' szirdingumoė
Ponas Alfonsas nepaprastai 

linksmas su žmona dekavojo 
visiems iszreikszdami troszki- 
ma vėl kada matyti pas save 
taip jiems brangius sveczius.

— O nepasigailes'ite! Už
tikrino grafa, mes ežia tankiai 
atskrisime, nėra kaip sodžius 
perku dvarą ir tai netrukus 
perku d va ra!

Nepaprastai linksmai pere jo 
vakariene, szlakstoma vynu ir 
visokiais gėrimais, kurie pa
prastai priduoda ūpo, iszrisza 
liežuvius, aikszten iszverczia 
paslaptis.

Atvirumą, meilumas, szirdin- 
guma, reiszkiamas pabueziavi- 
mais, mandagumais, suartina 
žmones iki iszsiblaivejimo, o 
kartais ir stipriai užsiveržia 
rysziai užmegsti prie bonkutes.

Visi mate kaip po vakarienes 
senas genefdlas bueziuodamai 
su szeimiuinkn vienas kita kil

PLATINKI!
:v’“SAULE””:A

BUK TEISINGU SU 
VAIKAIS

Tėvai bukite atvirus su vai
kais!

Daugelis tėvu tyczia apgau
dinėja vaikus priversti juos 
būti paklusnais. Sekantis pa- 
vyzdis yra tik vienas isz szim
to panasžiu kasdieniniu atsiti
kimu : Motina nuvedė savo jau
na vaika pas dantistą, vaikutis 
vyriszkai iszsėdėjo pilna laika. 
Bet jau su antru aplankpnu 
kitaip buvo. Vaikas' nenor eiti 
ir gana, tuomet motina nura
mindama pasakė: “bet ^szita 
syki visai neskaudės.” Gerai! 
Nuvedė vaikuti vėl pas; dantis
tu, dantistas ji skaudžiau užga
vo negu pirma syki. Po tam jo
kiu budu motina negalėjo pri
kalbinti vaika vykti pas dan
tistu. Ir kad nors darbas (dan
tų) beveik užbaigtas, bet vai
kas isz baimes nedavė dantis
tui nei pažiūrėti in dantis.

Ir kad nors tėvai labai grei
tai tuos kasdieninius nurami
nimus užmirszta, bet vaikai il
gai atsimena. Jeigu pinna syki 
motina veda vaika pas dantis
tą jam pasakydama, kad eina 
in parka matyti gyvuliu, arba 
vyksta pas teta in sveczius ar
ba važiuoja kur kitur, vaikas 
naturaliszkai nekantriai laukia 
iszvykti, bet kuomet randasi 
dantisto kedeje, skaudejima 
neatsimins bet paprastai tėvu 
melus ir tankiai tėvams apie 
tai laikas nuo laiko primins.

Kiek sykiu . mes’ girdėjome 
motina savo vaikus gazdinant 
gydytoju, policistu arba szu- 
nim. Gal syki vaika. pagazdins, 
bet neužilgo vaikas sužinos, 
kad gydytojai yra draugisz- 
kus, policistai jiems pagelbės, 
ir kad su szunims gali labai 
gražiai pasibovinti. Ir galu ga
le, jau nebėgs pas tėvus su vi
sokioms bėdoms1, nes žino kad 
tėvai teisybes nepasako. Vai
kai nuo tėvu gazdinimu pripras 
už juos mažesnius gazdinti. Su 
praskite, kad toks apgaudinėji
mas yra vaikui labai blogas pa- 
vvzdis. v

Kadangi vaikai labai grei
tai visus pamėgdžioja patarti
na nuo pat mažens pratinti 
prie teisybes. Nereikia meluo
ti kad nors melas daug grei- 
cziaus užbaigs dalyka.

Svecziams atvykus netikėtai 
ir motinai nenorėjus su jais pa
simatyti, visvien neverta pra- 
szyti vaiko, kad svecziams pa
sakytu kad jos nėra namie, ar
ba kad ji serga. Ir jokiu budu 
nereikia vaiko praszyti “kad 
nepasakyk tėvui.” Tas tik pra
džia melavimo. Jeigu vaikai 
meluotu mažuose dalykuose ne
būta taip bloga, bet melavimas 
veda juos prie vagystes. Vai
kas mato, kad pasekmingu me
lavimu gali gauti ko tik nori.

Kuomet vaikas apie save ar
ba savo darbus meluoja ne taip 
bloga, bet meluojant apie kitus 
yra baisus pripratimas. Ir tuo
se dalykuose nereikia tėvams 
būti pavyzdžiu. Prie vaiku nie
kuomet nereikia kalbėti, apie 
kitus. - -- - ’ . 1 - > > -aj i - .i ■
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Žinios Vietines
Karahszka Szeimyna Jieszko Saugios Vietos

— Po Rinkimu.

— Politiszka viesulą pra- 
pufe.

' ' — Su'batoj pripuola Szven
to ' Andriejaus A vėlino išpa
žintojo, ir Tritono. Tautines 
vardines: Vaiszilgas, Geluote. 
Ir ta diena: 1918 metuose, Pir- 
riibjo Pasaulinio Karo Taikos 
Nutartis sudaryta ir ant jos pa- 
siraszyta,. Marshal Foch’o 
traukinio kambaryje, netoli 
nuo Rethondes, Gompiegne 
iniszke, Prancūzijoje., Kai 
Prancūzai Naciams, Vokie
cziams pasidavė per Antra Pa- 
saulini Kara, Hitleris juos pri- 
terte pasidavimo sutarti pri
imti netoli szitos vietos, kad 
Prancūzams atkerszinus ir at
lyginus už ta pažeminimą ir 
sarmata; 1483 metuose gimė 
Martynas Liuteris kuris buvo 
Kataliku kunigas ir Augusti- 
nietis, jis pradėjo Tikėjimo pa
taisymo, pasipriešindamas 
Kataliku Bažnyczios dvasiszki- 
jai ir jis savo nusistatymas pa
skelbė 1517 metuose, iszkalbin- 
damas juos ant ’bažnyczios du 
ru, jis pamėtė Kataliku Bažny- 
czia, apsiženijo su meniszka ir 
pradėjo savo nauja Tikėjimą, 
kuris šiandien yra žinomas 
kaipo Liuteronu Tikėjimas.~ . v . . «
y i Nedelioj, Lapkriczio 
(Nov,.) 11-ta diena, pripuola 
Amerikos Szvente “Paliaubų 
Taikos Diena arba Armistice 
pay. ” ' Ta diena sueis trisde- 
šzimts. trys metai nuo užbaigi
mo Pirmutines S vietines Ka- 
re^, kuri prasidėjo 1914 metuo
se, o užsibaigė Lapkriczio Nov. 
11-ta diena 1918 metuose. Pane
delyje taipgi pripuola “Armis-

Ta diena 
bankai 'bus

Shah Rėza Pahlevi ežia su 
savo szeimynele: žmona Ka
raliene Soraya ir dukrele, 
Karalaite Shahnaz, deszimts 
metu amžiaus.- Jo žmona ir 
duktė iszskrido su eroplanu 
isz Teheran in Szveicarija. 
Karaliene savo žmonėms pa- 
siaiszkino kad ta kelione yra 
jai reikalinga del sveikatos. 
Bet tikrumoje ji su savo ka-

ralaite apleido savo kraszta, 
kai tie sukilimai prasidėjo ir 
kai jos kraszto valdovai su
sikirto su Anglija ant alie
jaus ir naftos klausinfb.

Jęs vyras Shah Rėza Pah- 
levi pasiliko Teherane, saky
damas kad jis turi būti su sa
vo žmonėmis per szitus nepa
stovius laikus.

apygardoje

tice Day” szvente. 
kasyklos nedirbs, 
uždarytos.

. — ■ Schuylkillo
Rėpublikonai beveik visur lai
mėjo per Rinkimus, kur invyko 
Utarninke. Judge Cyrus M. 
Palmer likos ^ela iszrinktas, 
taipgi: Ed. A. Zwiebel ant 
Clerk of the Courts; Herbert 
Noakes, Prothonotary; Ed. 
Hbiiser, Controller; John E. 
Beddow, Register of Wills; 
Emlyn Evans ir *E. McSurdy, 
Commissioners; Adele L. Hig
gins, Treasurer; W. H. Waters, 
Recorder of Deeds; Dr. W. T. 
Fėdko, Coroner; H. J. Lynch, 
Surveyor.

Ant miesztiszku urėdu likos 
aprinkti: Jos. E. Wilson ir 
Wm. T. Davidson ant School 
Directors; taipgi kiti likos ap
rinkti in vordus: Auditorai, 
Councilmonai, Property Asses
sors, Judge of Elections ir In
spector of Elections. Pirmam 
vorde ant Konselmono laimėjo 
William* Smigo.
■ ■ Kita sanvaite: Nedelioj
pripuola dvideszimts szeszta 
Niedblia po Sekminių, taipgi 
Szvento Martyno vyskupo, o> 
Tautines vardines: Saigune, 
Kelkis1. Ir ta diena: 1893 me
tuose invyko ‘baisios Lietuviu 
skerdynes Kražiuose; 1918 me
tuose Paliubos ir Taikos buvo 
paskelbta del Pirmojo Pasauli
nio Karo, isz priežasties kad 
Nedelioj, Lapkriczio (Nov.) 11 
diena pripuola Amerikos Tau- 
tiszka Szvente, tai Paliaubu- 
Armistice Diena bus apvaiksz- 
cziojama Nedelioj ir Panedely
je, bankaidbus uždaryti ir ang- 
liakasvkliai la diena nedirbs.

PRANCŪZAI KVIE 
CZIA TRUMANA, 
CHURCHILLI IR 

STALINA DEL 
TAIKOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kara laimėtu. Ji yra pvergus 
visa dasietka krasptu be .vieno 
savo kareivio kraujo pralieji
mo. Sovietu Rusijos propagan
da daug daugiau nuveikia ne
gu Amerikos kareiviu visi ka
rabinai ir patrankos.

IMIGRANTU SŪNŪS 
KONGRESMONU

ir ta diena: 1887 metuose, An-1 moeziutei ponai Elzbietai Tar- 
archistai: August Spies, Geor-: 
ge Engel, Adolph Fischer, ir 
Albert R. Parsons buvo pakar
ti, jie buvo vadai anarchistinio ' 
sukilimo in Haymarket, Chica- PREZ. TRUMANAS

NORI DERINTIS

naiiskienei turėti malonaus 
džiaugsmo. Tai yrak pirmoji 
anūkėlė ju szeimynoje. —G.

tautu atstovams pasakė kad to- 
kis susirinkimas yra visu lau
kiamas. Jis vardais nepaminė
jo Amerikos ir Anglijos atsto-; 
vus, bet sake kad tokis suva
žiavimas yra visu laukiamas.

Jis sako kad tokis suvažiavi
mas ir tokis susitarimas daug 
gero visam svietui atnesztu. 
Jis sako kad keturiu didžiųjų 
tautu atstovai galėtu apie daug 
dalyku pasitarti jr susitaikin
ti.

Bet, kaip dabar dalykai sto
vi, tai mums rodos, kad nieko 
gero isz tokio susirinkimo ne
būtu, nes Rusija dabar daug 
daugiau gauna ir daug dau
giau laimėj a be jokio susistati- 
mo ir be jokio karo. Ji yra ga
vus daug daugiau per taikos 
propaganda be jokio karo, ne
gu ji galėtu gauti jeigu ji koki

EROPLANAS
SUDUŽO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Efoplanas skrido isz Oak
land California in Indiantown 
Gap, Pa, Kai audra isztiko ta •
eroplana, lakūnas norėjo nusi
leisti in Tucumcari. Jis nepa- 
taike in vieta kur reikia nusi
leisti ir jo eroplanas sudužo ir 
skilo in dvi dalis.

TOKYO, JAPONIJA. —
Amerikos kariszkas eropla

nas, bombneszis C-47 nukrito ir 
sudužo netoli Tokyo miesto, 
Japonijoje. Trys Amerikiecziai 
kareiviai buvo sužeisti, bet ne
labai. Eroplanas buvo visiszkai 
sunaikytas.

WASHINGTON, I). C. — 
82-tras Kongresas tikrai per- 
statoja 35 milijonus1 pirmos ir 
antros kaitos Amerikiecziu, 
nes levas aiba motina, arba 
abudu tėvai daugiau negu 20% 
Jung. Valst. (Amerikos) Sena
torių ir Atstovu gimė Užsieny
je arba atvyko in Jung. Valsty
bes. Isz sziu Kongresmonu, ju 
yra 104, 6 yra svetrmszaliai. 

; ...... i suteikė tas daneszi-
! mus Atstovas Leroy Johnson 
; isz Californijos kuris pats buvo 
| sūnūs imigranto. Jis užklausi- 
nejo savo kolega** ir nuomone 
sutrauka in Congressional Re
cord — suraszai apie susiva
žiavimas Amerikos atstovu 
Vaszingtone.

Vienas arba budu tėvai 
j daugumos isz 104 Kongresme
nu atvyko in Jung. Valst., isz 

j Alsace-Loranine, Austrijos, 
į Czekoslovakijos, Danijos, Vo
kietijos, Vengrijos, g Italijos, 
Luksemburgo, Norvegijos, Pa
lestinos, Lenkijos, Rumunijos,

tėvas arba abudu tėvai lieka
mu atvyko isz Anglijos, Airijos 
Šzkotijos, Valijos' ir isz Kana
dos. Johnson baigė savo 
straipsni: “Tas tik puikiai pa
rodo prdgas kurias Jung. Vals
tybes siūlo- savo piliecziams. 
Szi kuopė supranta pilietybes 
naudas geriau negu bet koki 
kiti piliecziai.

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos • po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

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

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

SKAITYKITE “SAULE” Ispanijos ir Szvedijos. Vienas DU LAKŪNAI ŽUVO

goję, Gegužio ketvirta diena, 
kada septyni policijantai buvo 
nužudyti ir szeszios deszimts 
žmonių buvo sužeista.

■ — Musu skaitytoja, ponia
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Katre Kmielauskiene ir duktė' geležines sienos vargsta ir ne- 
ponia Magde Vudviliene isz 
Shenadoro, inotoravo in miestą, 
su reikalais, taipgi atlankė 
“Saules” redakcija atnaujinti 
savo prenumerata ant kito me- Į 
to. Szirdingai aeziu už atšilau. 
kyma.

— Panedelyje p r i p u o 1 a 
Szvento Martyno ' popiežiaus. 
Tautines vardines: Austomas,' 
Kadine. Ir ta diena 1794 me-! 
tuose Rusai užgriebė Didžiąją 
Lietuva; 1944 m., Vokiecziu 
Nacziu, keturios deszimts pen
kių tukstaneziu tonu kariszkas 
laivas “Tirpitz” buvo Angli
jos lakūnu nuskandintas prie 
Tromsoe Tjord inlankio Nor- 
viegijoje, szitas laivas kaszta- 
vo del Vokiecziams 50 milijonu 
doleriu. Menulio atmaina: Pil
natis.

— Utarninke pripuola Szv. 
Stanislavo Kostko, o Tautines 
vardines: Narvydas, Grožide. 
Ir ta diena: 1835 metuose Te
xas krasztas paskelbė savo Ne
priklausomybe nuo Meksikos. 
Naujos Texas valstijos karei
viai buvo Meksikonu apsupti 
in Alamo Plaza tvirtove. Po 
vienuolikos dienu jie buvo pri
versti pasiduoti, su užtikrini
mu kad jie ’bus laikomi kaipo 
karo belaisviai, bet kai Meksi- 
konai insilauže in ta tvirtove 
jie in szmotelius visus tuos 
Amerikieczius sukapuojo. Nuo 
to laiko sziai dienai Amerikos 
kareiviu obalsis ir szukis yra 
“Atsiminkite Alamo!” Tiems 
Mėksikonams už keliu dienu 
buvo su kaupu atkers’žinta, at
lyginta.

sza ta apsiginklavimo naszta. 
(Mes su Trumanu sutinkame, 
bet tuo paežiu sykiu sakome, 
kad Stalinas visai nepaiso kaip 
ir kiek kiti kenezia.)

Visa Trumano kalba gražiai 
skambėjo ir daug visko priža
dėjo, bet buvo tuszczia ir sta- 
cziai vaikiszka. Jis pats gerai 
žinojo, ar turėtu žinoti, kad vi
si tie gražus žodžiai tik paku
teno Stalina ir Kremlina.

Jeigu Churchillis ir Roose- 
veltas ir priesz juos Preziden
tas Vilsonas nieko szitokiu bu- 
du negalėjo nuveikti, tai kokiu 
mokslincziu ar stebukludariu 
statosi ponas Trumanas?

Mums iszrodo, kad ežia buvo 
vien tik politines prakalbos, 
paties Trumano iszperetos.

Trumanas per savo prakal
bas nieko nepasake, ka dabar 
musu užsienio Ministerial ne
svarsto Paryžiuje.

SUSPROGO
FABRIKAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

■ I 1
Maspeth, N. Y. — Pons. Pra

nas’ ir Elzbieta Tarnauskai, 
nuo 60-37 56th Drive, susilaukė 
patogia dukrele, kuri pakriksz- 
tyta Viesz. Atsimainymo baž- 
nyczioje Barbutes vardu. Krik- 
szto tėvu buvo <p. Juozapas 
Tarnauskas, o krikszto motina 
Jono Tarnausko žmona Elzbie
ta. Panelei Baibutei linkime 
sveikai augti, o tėveliams ir

Tas susprogimas tame fabri
ke sunaikino- viena automobi
liu, kuris buvo netoli tu‘fabri
ku, iszmusze visus langus Sus- 
con miestelyje, ir nuvertė kami
ną nuo Lenku bažnyczios in 
Dupont miesteli.

Valstijos policijantai prane- 
sza kad Skumskio lavonas bu
vo surastas, o Wertz buvo in 
szmotelius susprogdintas.

Kaip tas susprogimas atsiti
ko policijantai dar nežino, bet 
policijos agentai stengiasi da- 
žinoti kas ten atsitiko.

Juozas — Kai asz tik pa
gaunu szalti, asz sau nusi
perku sznapso buteliuką, ir 
jis tuoj aus pranyksta.

Jonas — Isz tikro? Ar taip 
greitai szaltis tau pranyks- 
ta-

Juozas — Ne. Ne szaltis, 
bet tas buteliukas.

gued by pin-pushing?

Does your back ache from basket-carrying?

Are your schedules scuttled by storms?

Are you limp from line-hanging?

“ P,a

- chilled and chapped by cold?

- riled by ripping winds?

soggy from sudden showers?

Your Electric Appliance Retailer

Can Cure Such Washday Woes with an

Your neighbors who have already switched to fast, pleasant, automatic electric 
% laundry drying will tell you what it means to them 

in terms of turn-of-a-switch washdays! ®
And your electric laundry dryer retailer will tell you how 

it does so much with so little effort on your part!
See him today. Ask for a demonstration of Work-free, carefree 

electric laundry drying.. .and begin to enjoy it on your very next washday... 
regardless of the weather!

I PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

— Man labai nepatinka 
Zulauskaite. Jos pasielgimas 
tikrai prastokas.

Ka tu sakai? Juk ji gra
žiausiai iszaukleta mergaite.

— Tik pabandyk ja pa- 
bucziuoti, tai sužinosi.

□ □ o

JUOKAI
Draugas —-Kas garantuo

ja, kad tu man gražinsi pini
gus?

Toks Pat — Duodu >. džen
telmeno garbes žodi.

Draugas — Tai gerai, at
eik vėliau su tuomi džentel- 
monu.

— Sakais kad tu turi 
plyszusia szirdi, sužieduoti
nei mirus, o dabar, kaip ma
tau, valgai už du.

— Taip, szirdis buvo 
plyszusi, bet pilvas liko svei
kas.

£□ □ m

Bombneszis Sudužo
LANGLEY, VA. — Dvieju 

inžiniu bombneszis, B-26, nu
krito ir sudužo ir sudege. Ant 
jo žuvo du ]aklinai ir karabinu 
inžinierius buvo labai sužeis
tas.

Vienas kareivis kuris mate 
ta nelaime sako kad vienas to 
bombneszio inžinas užsidegė, 
kai tas bombneszis pakilo nuo 
žemes. +

Lakūnas stengiesi savo ta 
bombneszi greitai nutupdinti, 
bet jam nepasiseke, eroplanas 
sudužo. Kareivis JosepĮi B. 
Arandas, karabinu inžinierius 
suspėjo isz to sudužusio bomb
neszio iszsprukti ir buvo kitu 

i savo draugu isztrauktas isz tos 
vietos pirm negu tas eroplanas 
susprogo ir sudege.

COLORS: Red. Black, Green, 
Blue, Gray, Copper.

tlNIW-fOIHt fOUNTĄIH UH

“SAULE,” Mahanoy City, Pa.

^.Pirkte U. S. Bonus!


