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Korėjos Aukos Didinasi
¥

Isz Amerikos
MELŽIA

KINIECZIUS

CHICAGO, ILL. — Priesz ta 
kada Raudonoji Kinija stojo in 
Korėjos kara, Kiniecziai Ame-' 
riko j e buvo pasiuntė savo szei- 
mynoms Kinijoje apie penkios 
deszimts milijonu doleriu. Ir; 
net kai Komunistiszka Kinija 
jau stojo in Korėjos kara tie' 
Amerikos Kiniecziai vis siunti
nėjo baisiai daug pinigu savo 
szeimynoms ir giminėms.

Bet praeita žiema jau pradė
jo aiszketi kad szita pagelba 
tiems j u giminėms yra daugiau 
pražūtis negu parama.

Komunistiszka Kinija, iszal- 
kus pinigu isz Užsienio, pradė
jo tuos Kinieczius, kurie gau
davo pinigu isz savo giminiu 
Amerikoje, spausti ir priversti 
juos vis daugiau ir daugiau 
praszyti.

San Francisco, Boston, Wi-! 
chita ir kitu miestu Kiniecziai 
pradėjo gauti vargingus pra- 
szymus daugiau pinigu ir vis 
daugiau pinigu. Tėvai, senu
kai ir gimines rasze kad naujos 
taksos yra ant ju uždėtos, kaip 
tik už tai kad jie yra gave pini
gu isz Amerikos Kiniecziu. Jie 
dabar yra kaltinami ir intaria- 
mi už visokius nebūtus prasi
kaltimus.

Penkios deszimts septynių 
metu moteriszke raszo, kad ji 
dabar yra suaresztuota už tai 
kad ji nedamokejo darbinin
kams kurie buvo jos namelius 
pastate net dvideszimts penki 
metai atgal.

Amerikiecziai Kiniecziai, ku
rie tenai pinigus siuntė, tuo- 
jaus pradėjo gauti grasinan- 
czius laiszkus ir naujus pinigu 
pareikalavimus. Biznieriai ga
vo pareikalavimus del keliu 
tukstancziu doleriu. Vienas to- 
kis Kinietis bizneirius buvo pa
siuntęs tris tukstanezius dole
riu savo tėvui. Už keliu mene
siu jis gavo pareikalavima del 
penkių tukstancziu. Kai jis pa
siuntė tuos penkis tukstanezius 
jis gavo kita pareikalavima del 
dvideszimts tukstancziu.

Kitas tokis gero szirdies Ki
nietis gavo szitoki grasinanti 
laiszka: “Tavo szeimyna da
bar randasi kalėjime. Jeigu tu 
mums tuojaus neprisiusi pen
kis tukstanezius doleriu, visi 
tavo szeimynos nariai bus, vie
nas po kito, pririszti prie pen
kių arkliu ir ju sanariai bus in 
penkias dalis sutraukyti.

Menesis po menesio Ameri
kiecziai Kiniecziai tokius laisz- 
ku gaudavo. Jie bijojo pasi
skusti valdžiai, nes jie bijojo 
kad jie bus intarti už tai kad
jie savo pinigus siuntinėjo . „ ,
krasztui, kuris priesz mus da- pi I 1FK1C U. S. B()11US».
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putlikonu Partija dabar jiesz-
' ko nauju priemonių ir kitu tak-, 
su surinkti devynios deszimts 
penkis milijonus doleriu del

, iszlaidu.
Jie sako kad jie dabar sten

giasi sutaupinti apie penkios 
deszimts du milijonus doleriu, 
bet kad yra kitu iszlaidu, ku
riems reikia tiek daug milijonu 
doleriu.

Mokytojams ir mokytojoms 
reikes apie trisdeszimts szeszis 
milijonus doleriu daugiau ne
gu pirmiau.

Dabar bus pakeltos, padidin
tos taksos ant pinigu ir namu, 
kuriuos mirė žmogus palieka 
savo giminėms, kitos taksos 

, bus dar didesnes ant gazolino 
ir ant tikietu del važiavimo 
kur. Bet didžiausios taksos bus 
ant darbininko ineiga ar pedes.

Mums iszrodo kad ežia jau 
per daug. Valdžia isz Vaszing- 
čono jau ir taip per daug mus 
taksuoja, o dabar ir valstija 
dar nori savo taksomis mus ap
sunkinti.

Gubernatorius Fine dabar 
visus inpykino su tomis naujo
mis taksomis. Bet jis sako kad 
kitaip negalima valstybes rei
kalus sutvarkyti, nes dabar 
valstijos sztabas kasdien eina į 
in skyle.

Isztiria Eelektrikine NAUJOS TAKSOS NELAIMES IR BĖDOS
Aki

Thomas Benham, aklas 
mokslinezius in Haverford 
miestą, Pa., isztiria nauja 
maszine’.e, kuri yra pavadin
ta elektrikine akimi, nes ak- . 
]as žmogus su szita mąszine- 
Je gali sau vienas eiti kur tik 
nori. Szita elektros maszine- 
le perspės neregi, akla žmo- , 
gu, kai kas pasipins arti jo, ■ 
kad jis galėtu sustoti ar ap
silenkti.

bar kovoja.
Bet praeita sanvaite Ameri

kos Kiniecziai redaktoriai jau 
vieszai pradėjo apie tai raszy- 
ti ir papasakoti kas tenai daro
si. Jie sako kad daugiau kaip 
puse milijono doleriu buvo isz- 
melžta vien tik isz New York, 
miesto Kiniecziu.

Su nuliudimu Kiniecziu va
dai praszo Amerikos pagelbos, 
ir praszo savo žmonių Ameri
koje daugiau pinigu nesiunsti 
in Kinija. Vienas isz tu Kinie
cziu vadu sako; “Dabar tik rū
pestis ir vargas musu kraszte. 
Mes nežinome ka mes rytoj isz- 
girąime. Kiniecziai dabar mel
džiasi savo namuose, nes jiems 
nieko daugiau dabar nebeliko, prie viena isz pasaulio didžiu- 
kaip tik malda.

NAUJAS
ARKIVYSKUPAS
DEL PHILADEL- 

PHIJOS DI0CEZ1J0S

BUFFALO, N. Y. — Vysku- 
pas John F. O 'Hara, pranesza, i 
kad jisai likos perkeltas in Phi
ladelphia, Pa., kaipo naujas 
Arkivyskupas del Philadelphi- 
jos Diecezijos, in vieta mirusi,■ 
a. a. Dennis Kardinola Doug
herty, kur jis pasimirė Gegužio 
(May) 31-ma diena 1951 m.

Naujas Arkivyskupas turi 63 
metu amžiaus.

Gimęs mieste Ann Arbor, 
Mich.

Likos inszventintas ir Kuni
gus 1917 metuose Jo pirma vie
ta buvo in Szvento Prancisz- 
kaus parapija, Philadelphia, 
Pa.

CONSHCHOCKEN, PA. — 
Keturiu metu mergaite buvo 
suvažinėta ir pasimirė in Nor
ristown ligonine. Ji buvo Dar
lene Reed, graži geltuonplauke, 
dukrele ponu Rexl Reed. Ji bu
vo suvažinėta prie pat savo ną-vo suvažinėta prie 
mu.

Toje paezioje vištoje jos bro
liukas, szesziu mitu Dovidas 
buvo suvažinėtas du metai at
gal. Kitas brolis septynių me
tu Bobbie yra kolijeka ir da da
bar yra ligoninėje, ir daktarai 
sako kad vargiai’jis pasveiks.

Du menesiai atgral kitas bro
liukas, septyniolikos metu am
žiaus DonaM buvd taip pat su
važinėtas ant Ridge Pike, in 
Barren Hill ir dabar guli in 
Montgomery ligonine.

JAUNA STUDENTE 
ŽUVO

tija Jieszko $95 
Milijonus

Anglija Atsisako Ir Nesutinka 
Kad Sutverti Nauja Vokiecziu 
Armija; Laivai Susimusze Prie 
Bostono Uosto, 2 Darbininkai 

Užmuszti; Kap. D. Liotta 
Futboles Ratelio Pasikorė

Važiavo Atgal In 
Mokykla

WILDWOOD, N. J. — Pane
le Helen Barrows, devyniolikos 
metu amžiaus duktė Daktaro 
Victor Barrows, isz North i 

I Wildwood, buvo užmuszta ne
toli Stoughton, Wisconsin, kai

I

ji gryžo atgal in mokykla, po 
NAUJAS Dekavones atostogų.

nr'XT^rb t tza Ji mokinosi nr Emmanuel
BENDRUOMENES j Missionary Kolegija ant slau

ges, nurses, in Berrein Springs, 
Michigan. Kaip ta nelaime at
sitiko dar neaiszku.

UŽMANYMAS
NEW YORK. — Pirmieji žy

giai pradėti pastatyti koopera- 
tyviszka butu užmanymą vie- TRAUKINIO 
name New Yorko miesto ap- xtt'I t taip*
leistame rajone, kuris randasi IMliLAlAllS

liu apszvietos ir kultūros cen- WOODSTOCK, ALA. — Ge
tru. Sziame centre ant kalnelio ležinkelio kompanijos atstovai 
prie .Hudson upes,, sziandien 
stovi Columbia Universitetas, 
Barnard. College., moterims; 
Mokytoju Kolegija; Interna
tional House kur gyvena stu
dentai isz 60 szaliu,
Riverside Bažnyczia (Protes- vai sako kad jis nepaisė pavo-

sako kad jau szesziolika lavonu 
yra iszimta isz sudužusiu trau
kiniu, bet kad dar vieno lavono 
yra jieszkoma; inžinieriaus, ku
lis yra dabar kaltinamas už ta 

didžiule nelaime, nes kompanijos atsto-

FUTBOLES
LOSZIKAS

PASIKORĖ

WASHINGTON, D. C. — Apsaugos Szta
bas pranesza kad daugiau kaip septyni 
szimtai musu kareiviu žuvo ar buvo su
žeisti per viena sanvaite Korėjoje. Isz vi
so, kiek galima dabar 
me tolime kraszte

PHILADELPHIA, PA. — 
Domenic Liotta, dvideszimts 
dvieju metu amžiaus futboles 
ratelio kapitonas Villanova 
Universitete, buvo surastas sa
vo kambariuose negyvas. Jis daugiau kaip szimta 
pajok*augai sako kad jis buvo SZlfUtUS IT aSZtUOnioS 
labai smutnas ir nubudęs kai viiiQ 
jo sportininku'ratelis pralosze 
futboles loszima priesz Bosto
no kolegija dvi sanvaites atgal.

Jis užsimezgė mazga su tele
fono dratu nuo lubu skliape ir 

. taip pasikorė. Mokytojai ir 
profesoriai sako kad jis buvo 
geras ir pavyzdingas studen
tas, ir jie negali suprasti kodėl 
jis szitaip padare.

Villanova Universitetas ir 
kolegija yra Kataliku kunigu 
ir broliuku vedama.

apskaiczioti, tenai ta
mes esame praradę 
tukstancziu asztuonis 
deszimts tris karei-

LAIVAS' SUSIMUSZE

V1US.

Ir iszrodo kaip nelemtas pasijuokimas, 
kad, kai derybos del taikos ir del pa
liaubų jau sekasi, vis daugiau ir daugiau 
musu kareiviu tenai žūna.

Daugiau kaip dvylika tukstancziu musu 
kareiviu vra dinge Korėjoje, ir karo szta- 
bas nežino ar jie yra žuvę ar yra nelais
vėje. Bet nelaisve Korėjoje yra beveik 
tas pats kaip ir pražūtis. Nes žinios ku
rias mes dabar gauname isz Korėjos pra
nesza kad beveik visi belaisviai, yra isz- 
žudomi ar nukankinami.

BOSTON, MASS. — Žvejo
to j u laivas greitai nuskendo 
kai jis susimusze su prekybiniu 

tantu). Corpus Christi Bažny- jaus ženklu ir nesustabdė savo iaivu pyįe Bostono uosto. Du
ežia (Rymo Kataliku), Žydu traukini, kai visi ženklai ant darbininkai buvo ant sykio už- 
Teologijos Seminarija; Union geležinkelio jam insake sustoti. 
Teologijos Seminarija ir Juil- 
liard Mužikos Mokykla, 

z .Taigi 9 isz sziu 14 =zvietimū, 
tikybos ir medicinos instaigos 
pasiūlė pastatyti butu koopera
tyvą szio j e apylinkėje pagal 
rekomendacija Slum Clearance 
Komiteto.

Priesz keturis metus, kiek
viena isz sziu instaigu rūpinosi 
tik savo reikalais. Bet 1947 me
tuose International House susi
domėjo kontrastu tarpe didelio 
kultūrinio ir tikybinio centro 
ant kalnelio, su gretima apy
linke pavadinta “slėnis“ — szi 
visa sekcija vadinama Morn-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

muszti, o trylikos dar jieszko
ma.

Kitas prekybinis laivas rado 
beveik visus to laivo darbinin
kus ir isztrauke isz vandenio. 
Tie laivai plauke isz Bostono 
uosto kai jiedu susimusze.

Laivo Ballard Kapitonas sa
ko kad taip greitai jo laivas su 
tuo kitu susimusze kad jis nei

Iki sziol tik penki lavonai 
buvo pripažinti, ir ju vardai 
buvo sužinoti.

Traukinys ‘The Southerner’ 
važiavo in New York miestą ir 
susimusze su ‘Crescent Limit
ed,’ kuris važiavo in New Or
leans.

Geležinkelio kompanijos at
stovai spėja ir sako kad “Sou- ano laivo zvano negirdejo. 
therner” traukinio inžinierius, 
kuris buvo užmusztas, grei- 
cziausia pravažiavo pro visus 
pavojaus ženklus, ir 
nelaime atsitikb.

Per dvi sanvaites 
trys baisios nelaimes 
kiniu.

ANGLAI NEPRISI-,
DĖS PRIE ARMIJOS

DEL EUROPOS

už tai ta

atsitiko 
ant trau-

Laivai veže daug aliejaus, 
bet tas aliejus neužsidege. Be
veik visi darbininkai ir juri
ninkai suspėjo iszszokti isz to 
laivo ir paskui buvo iszgelbeti 
kitu laivu, bet, vis jieszkoma 
trylikos darbininku, kurie din
go tame uoste.

ISZ ITALIJOS. — Visi at
stovai pripažino kad reikia su
tverti didele armija Europoje | 
priesz Sovietu Rusija, sulygl 
Atlanto kariszkos sutarties. Jie 
visi teipgi sutiko sutverti nau-i 
ja Vokiecziu armija, po Gene- Į 
rolo Dwight D. Eisenhowerio 
tvarka.

Bet Anglijos Užsienio Mi- 
nisteris Anthony Eden staeziai 
pasakė kad Anglai prie tokios 
armijos neprisidės. Jis sako 
kad Anglai kitomis priemonė
mis rems ir prisidės prie tos

sutaikos, bet ji negali nei vie
no kareivio paskirti tokiai Eu
ropos armijai.

Jeigu Anglijos valdžia taip 
ir laikysis ant savo nusistaty
mo, tai iszrodo, kad visa ta Eu
ropos ir Atlanto kariszka san
taika turės žūti ir nieko isz vi
so to nebus.

Prancizija, Italija, Belgija ir 
Nederlandija sutinka paskirti 
savo kareivius tai naujai Eu
ropos armijai, bet be Anglijos 
visos tos tautos nieko negales 
padaryti.

Buvo tariamasi sutverti 
szimta divizijų Europoje, bet 
dabar kai Anglijos staeziai at
sisako, tai nieko isz visu tu 
gražiu sumanymu nebus.

f
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Kas Girdėt
Tokie straipsniu pyškinto-1 

jai ir neva^ziniu-skel'bejai yra 
pasistoję, kaip kokie baisus Į 
mokslincziai, pranaszai ir pa- i 
mokslininkai, kurio visiems ne 1 
1 ik skelbia, 'žinias, 'bet pasako 
ka. apie tas ‘žinias mislinti. 
Sziandien jie svarbesne vieta ' 
užlaiko negu musu Kunigai ar 
Vyskupai, nes jie per savo 
straipsnius ir per radi ja. savo 
pamokslus savotiszkai drožia.

——————— t t . -

Valdžia pirmiausiai paimsi 
migau McCormick ir Hearst 
laikraszcziu kompanijas ir sa
vininkus. Szifiedu laikraszcziai 
ar tikriau sakant szitos dvi 
laikraszcziu kompanijos valdo 
daugiau negu puse visu laik
raszcziu Amerikoje. Valdžia, 
szituos du pirmiausiai ims na
gam už tai kad jie yra a.tžaga-1 
rial nusistatė priesz. Preziden
tą. Trumana ir priesz Demokra-1 
tu valdžia.

Ne už ilgo mažesniems biz
nieriams 'bus lengviau pasisko
linti pinigu. Ir visi mes galėsi-1 
me daug ko pirktis ant leng-1 
vesniu iszmokesczin.

• •
! Per pastaruosius kelis me-1 
tus darbininku unijos labai nu-l 
svėrė rinkimus. Ir iki sziol tos 
uni jos, maž-daug vis sviro in 
Demokratu puse. Bet dabar 
iszrodo, kad Demokratai per 
daug negali ant darbininku pa
sitikėti.

Unijų vadai žiuri iii Genero
lą Dwight D. Eisenhoweri ir 
sako kad jie ji rems, nepaisant 
kuri partija ji pastatytu kaipo | 
kandidatu in Prezidentus.

Mums iszrodo, kad Komunis-I 
tai, visuose krasztnose keldami Į 
buntns yra. nukalė savotiszka i 
priežodi: “Juo blogiau, juo ge
riau!’1' ..

_____ • •_____
Ateina žinios, musu dar ne- ■ 

patikrintos, kad Sovietai veža 
in Lietuva, Korėjos pabėgėlius, 
kad dar labiau sumaiszius1 Lie
tuvius ir galutinai užbaigus, i 
Kėdainių apskrityje yra at- 
veszta keturios deszimts szei- 
mynu ir du szimtai vaiku. Ru
sai sako kad tie vaikai yra ne- I 
tekę tėvu per kara. Bet negali
ma tai per daug intikoti, nes 
Rusai is!z visur vagia vaikus ir ' 
juos slepia. Galimas daigtas j 
kad jie ir ežia yra taip padare. I

Amerikos valdžia dabar sku
binasi pasiunsti. Yugoslavams 
kariszku ginklu, kad tenai ne- 
in vyktų antra Korėja. Yugos-į 
la vai dabar pastoja Komunis
tams kelia isz Komunijos, Bul
garijos ir Vengrijos. 

__________ • •______
Amerikos valdžia dabar yra I 

atžagariai nusistaezius prieszį 
Komunistiszka Kinija, kai da-1 
žinojo kiek musu kareiviu bu-Į 
v o iszžudyta nelaisvėje. 

__________ • •
Kiniecziai Komunistai grasi-j

‘’LINKĖJIMAI” del Kalėdų i» 
Nauju Metu Kortas (Tiktai 
Anglu Kalboj) su konver- 

toms. Nr. 1 Setas—50 Kortas su kon- I 
vertoms $1.00; Nr. 2 Setas-50 Kor
tas'su konvertoms $1.00; Nr. 3 Se- ' 
tas—16 Labai gražios Kortos del Ka- ! 
ledu su konvertoms $1.00. Prisiuns- į 
kite pinigus tiktai per postai nota, I 
money-orderi arba pinigus per regis- ! 
travota laiszka. Adresas:

Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.
Kxaxxxxx&xxxxxxxx-

GRUODIS — DECEMBER

Sutatoj pripuola pirma 
diena Gruodžio-Dcccmber. 
Paskutinis menesis szio me
to.

Menulio Atmainos: Priesz- 
pilnis, 5-ta diena; Pilnatis, 
13-ta diena; Delczia, 21-ma 
diena; Jaunutis, 28-ta.

‘ Szis menesis paszvenstas 
del Vieszpaties Jėzaus atėji

na nugalabinti visus tu gimi
nes, kurie nesumokęs ^pareika- 
,'autos sumos pinigu tiems ko
munistams.

Eina garniai kad Stalinas ne
sveiko ja ir kad jam reikia ope
racijos. Keturi daktarai pata
ria Stalinui labai didele szir-; 
dies operacija.

Keli laikrasztininkai, pasi
kalbo je su daugeliu paprastu 
žmonių, sako kad Amerikie- 
cziai. dabar sztai ko nori: Di
desniu algų, kad galėtu pragy
venti; nenori straikuoti, kaip 
pirmiau norėjo; nori kad val
džia. sta, ežiai stotu in kara 
priesz Komunizmą; nori kad

Pypkes Durnai

Trys Berželiai
Gale lauko toli 
Trys berželiai auga, 
Trys berželiai svyruonėliai 
Tarpu saves kalba: 
“Kad bernelis buezia, 
Puikus raituželis, *Saules kardu suszvitruoczia, 
Naktele nuveikezia.... 
Kad bernelis buezia, 
Jaunas artojėlis, 
Viso svieto vargužėli 
Žagrele aparezia.... 
Kad bernelis buezia, 
Tėvelio sūnelis, 
Bėra žirgą pasbalnojes 
Pas mergele joezia. 
Pas mergele joezia, 
Gaila epuszele, 
Apkabinczia, nuraminezia, 
Kad taip nedrebėtu....” 
Gale lauko toli 
Trys epuszes auga, 
Trys epuszes raudojeles 
Tarpu saves kalba: 
“Kad mergele buezia,
Puiki panaitele,
Tai laksztuoczia, kaip laksztele j 
Ryta, vakarėli..,.
Kad mergele buezia,
Jauna pjovele,
Svieto gailias aszareles 
Rinkczia prijuostėlėm.. 
Kad mergele buezia, 
Motules dukrele.....
Leisczia marga gromatele 
Jaunajam berneliui.
Jaunajam berneliui, 
Beržui svyruonėliui;
Pamyluoczia, nubucziuoczia, 
Kad nebeliudetu....” 

mo in pasauli. Ūkininku 
priežodžiai: Jeigu Gruodžio 
menesyje beržo sula da teka, 
bus lengva žiema. Jeigu per 
Kalėdas szala, tai Velykos 
bus baltos. Jeigu ant Kalėdų 
daug sniego ir szala, tai ge
ras metas del javu. Jeigu tas 
menuo sausas, tai ir pavasa
ris bus sausas.

Ikaras Korėjoje butu užbaigtas; 
Į bijosi neteketi darbo, kai fab- 
! Tikai ims rengtis gaminti ka- 
riszkns ginklus; jis klausosi vi
su politikierių prakalbu ir sal
džiu žodžiu, bet. paskui balsuo
ja kaip jam patinka.

Nors mesi, Amerikiecziai gi- 
riamies kad musu kraszte visi 
gali eiti in mokslus, kad mes 
turime daugiausia mokyklų, 
bet musu kraszte randasi ketu
ri milijonai vaikucziu ir vaiku, 
nuo penkių metu ligi septynio
likos metu, kurie nėra nei ma
te mokyklos kambario ar suolo.

Su 283 Paveikslais

Leonas- .Jacobs, Teaneck, 
New Jersey, pasiskundė polici- 
jantams kad viena tarnaite ji 
paszove kai jis nesutiko ja 
vesti ar ja pabueziuoti.

Ana diena mums teko susi
tikti su -seniai pažinstaniu žmo
gumi. kurio mes nebuvome ma
to jau kokia deszimts ar pen
kiolika metu. Kai mes ji paži
nome, jis buvo biednas ir links
mas. Dabar jis yra turtingas ir 

I nelaimingas. Tai buvo liūd
niausios dvi valandos kurias 

j mums teko praleisti jau in ke
letą metu. Szitas musu draugas 
dabai* užsidirba net penkis 

- tukstanezius doleriu ant san- 
| vaitos Hollywood muving pik- 
I czioriuose. Bet jis isz tikro yra 
i smutnas ir nulindęs žmogelis. 
Vėl susipažinę su juo mes nu- 

| tarėme daugiau neružyti Dievą 
ir .Jam neprikaiszioti kad jis 
mums ta musu turteli greieziau 
nesukrauna. Jis mums pasipa
sakojo: .Jis sako kad jis tuos 
penkis tukstanezius doleriu al
gos pars'ines'za kas Subata ir

LIETUVISZKAS

SAPN0R1US
160 Puslapiu

8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
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pieros virszeliuose. :: ::
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I Panedelyje jis puse tu pinigu 
turi iszmoketi savo buvusiai 
žmonai, kuri yra-su juo persi
skyrusi. Po tam jis turi iszmo
keti tūkstanti doleriu užlaiky
ti savo vasarnami, ir penkis 
szimtus ant sanvaites ji$ paski
ria labdarybės darbams. O tie 
kiti pinigai jis sako jam visai 
nereikalingi, nes jis nežino ka

I su jais daryti. Jis mums pasi
pasakojo : Jo teva.s jam paliko 
keturis, szimtus doleriu Vokie
tijoje. Tai buvo po .pirmo karo. 
Jis savo motinai nupirko visa 
švara sviesto, už kuri jis užmo
kėjo kelis bilijonus markiu, 
musu pinigais, tris szimtus sze-
szios deszimts szeszis dolerius. 
Su liekamaisiais tyisdeszimts 
keturiais doleriais jis atvažia
vo in Amerika ir ežia sau ne
maža turteli susikrovė.

.Jis apsiženijo kai buvo visai 
biednas, ir jie buvo labai links
mi ir laimingi.
i Laime jam ne tiktai sizypte- 
rgjo, bet vėliau net ir isz jo pa
sijuokė. Viskas jam sekėsi. 
Turtelis kaip pavasaryje gry
bai augo. Po deszimts metu jis 
jau gavo tris tukstanezius do
leriu ant sanvaites. O vėliau 
jau net ir penkis. Bet juo dau
giau jis uždirbo, juo toliau jis 
tolo nuo savo žmonos. Juo dau
giau jis uždirbo, juo daugiau ji 
reikalavo, kol, galutinai jiedu 
turėjo persiskirti. Pinigai, tur
tas ir pasisekimas jam visa gy
venimą suardė. Jis sako kad jis 
dabar gerai žino, kad jeigu 
jam nebutu taip pasisekė, jis 
ir sziandien butu laimingas ir 
linksmas su savo žmona. Jis 
sako ka d jam dabar pinigai' ne
turi jokios reikszmes, bet jis 
negali suprasti kodėl jo žmona, 
kuriai jis buvo isztikimas per 
vargu, skurdą, ir per milijonus, 
dabar isz jo reikalauja tu pra
keiktu pinigu, kurie juodu isz- 
skyre ir paliko ji viena.

J Įsi sako kad jis mielu noru 
dabar dirbtu už dvideszimts 
doleriu ant sanvaites, jeigu 
galėtu savo gyvenimą vėl isz 
naujo pradėti.

Karcziai nusijuokdamas jis 
iszsitrauke kelias tūkstantines 
isz kiszeniausir mums po nosi
mi pakiszo. “Sztai, pinigai,” 
jis karcziai sake, “Ar mudu 
galėtum daugiau iszgerti ar su
valgyti už szitas tūkstantines, 
kaip mes. dabai’ valgome ir ge
riame už viena, deszimtine? 
Kas isz tu pinigu? Ar žeme bus 
lengvesne ant mano kapo, už 
tai kad tenai rasis grabas už 
kelis tukstanezius doleriu? As'z 
nenoriu būti bagoeziausias la
vonas ant kapiniu, bet ka asz 
galiu dabar daryti? Yra sako
ma kad “Pinigai, tai galvažu- 
dždžiai.” Asz ne ant tiek mo
kytas ir nežinau, bet asz tiek 
žinau kad tie pinigai mano 
szeimynele suardė, mano žmo
na man pražudino ir mane da
bar baigia kamuoti. ’ ’

Mes, atsisveikinę su anų die
nu draugu, szin dienu bagoeziu 
susiskaiteme savo kelis dole- 
riukus, ir jau nepykome ant 
Dievo kad jis mums daugiau 
nedave. Ir tiek užteks.

— Latras niekur gero ne
turės, ba niekur malsziai nesė
dės!

S
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Per Walter White

I

I se praneszta kaip ežia Ameri
koje akmeniais daužo negrus 
teisėjus, apie policijos žiauru
mus, apie atskirtimuoja mokyk 
lose ir visokius kitus priesz-ne- 
grus judėjimus. Už tai, invai- 
riose pasaulio dalyse kiti žmo
nes kila priesz baltus. Jus czio- 
nai neskelbiate teisybe apie 
Amerika. ’ ’

Asz ežia norecziau pakalbėti 
apie pa veikslo kita puse. Apie 
praeitu penkiolikos metu tikra 
pirmeivysta. Ypacz laiszku 
raszytojai turėtu susidomėti 
ežia paduotais teisybes ir pa
minėti kaikuriuos dalykus sa
vo laiszkuose giminėms ir drau 
gams Užsienyje.
AUKSZCZIAUSIO TEISMO 

SPRENDIMAI
Net 19 svarbiu sprendimu 

palaiko negru civiles teises. Ir 
svarbiausias isz ju visu yra 
1944 metuose sprendimas duo
dant negrams teise balsuoti 
“baltu demokratinuose rinki
muose” Texas valstijoj.

APSZVIETOJ
Nepaisant isz’garsintas at

skirtimais priesz negrus moks
lo instaigose, pietų universite
tai, nuoszirdžiai atidarė savo 
duris negrams studentams. 
Priesz dvideszimts metu tik už 
gyrimas tokio žygio buvo pavo
jingas. Sziandien studentai ir 
mokytojai,tokius žygius remia.

INSITERPIMAS IN 
GINKLUOTAS JIEGAS
1940 metuose svarbus negru 

laikrasztis pradėjo stipria ko
va del insteigin^o negru divizi
jos Amerikos armijoj, bet žy
miausiu negru ir amerikiecziu 
pastangoms negrai buvo lygiai 
su kitais intraukti in ginkluo
tas jiegas. Tas padare neuž- 
mirsztanti insipudi ant “spal
vuotu” žmonių tolimuose ry
tuose.

NEW YORK. — Nesuvaldo
mi nia neseniai sulaikė negru, 
juoduku, iszeimyna isz savo na
mu Cicero, Illinois. Per radija 
ir laikraszczius visame pasau
lyje buvo paskleista nemaloni 
žinute, kuria ypatingai džiau
gėsi Maskva. Kada szi pati 
szeimyna buvo garbes svecziai 
Jungtiniu Tautu Dienoje, Nor
walk, Connecticut valstijoj, vi
si New Yorko didmiesezio laik- 
raszcziąi, iszskyrus viena, ne- 
žinystojo ta teisybe. Praneszi- 
mai apie rasine neapykanta pa
teko visose laikraiszcziuose, bet 
padorumas ir brolyste nežinys- 
te.

Man bekeliaujant Užsienyje, 
nekarta, buvau paklaustas: 
“ Kaip gali ginti taip vadinama 
demokratija kada tavo žmones 
persekioja, lincziuoja arba pa
karti be sūdo, atsikiria ir ku- j 
riems net ir neteko pagrindiniu 
žmonių teisiu. ’ ’

Asz atsakiau: Mes nesakome 
kad mes turime tobuliausia de
mokratija. Pa kartavimai ir 
atskirtimoja būsena. Bet vis 
daugiau Amerikiecziu tuos da
lykus smerkia, ir organizacijos 
kaip National Association for 
the Advancement of Colored 
People laisvai veikia, nors ir 
kartais visai nesutinka su val
džia. Ar nepagenimai režimai 
ta nepageruma? ’ ’

Neseniai isz Indijos profeso
rius užklausė: “Mane nustebi
no praeitu deszimt metu Ame
rikiecziu pakeistos pažiūros 
kiek lieczia negrus ii’ tamsios- 
spalvos žmones. Kodėl pasau
lis apie tai nežino? Spalvuo
toms rasėms visose žemiszkuo-

’ 7-v K-.7.;ę
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There is a job for peace that you can do. It’s this. Bach 
up our defense forces, and help keep America economi
cally strong, by buying United States Defense Bonds. 
Buy them regularly—through the Payroll Savings Plan 
where you work or the Bond-A-Month Plan where you 
bank. Start today!

We must make it clear to all men of all 
nations that no possible gain can come from 
aggressive action. That we have built and are 
maintaining a superior strength. And that we 
stand ready to use that strength whenever our 
rights or freedom are imperiled.

We must build for our war dead a monu- 
tnent of strength which shall be, in turn, a 
monument of peace for our generation and those 
to come.

liį^įN armistice day, 1951, let us resolve that 
lŲ r every day will be a day of remembering 

i the men who died for us in Korea. And 
the lesson they gave their lives to teach us: 
peace is for the strong.
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PROGRESAS DARBO 
UNIJOSE

Sekdamos Congress of Indus 
trial Organizations, kitos dar
bo unijos tapsta liberaliszkes- 
nes kiek lieczia negrus. Neku
riu unijų czarteriai da sulaiko 
negrus nuo narystes, bet nieks 
neprisilaiko prie tu aprūpini
mu. Californijos Aukszcziau- 
sias Teismas nusprendė kad 
Boilermakers Union negali at
stovauti darbininkus kuriems 
naryste atsakyta del rases.

SPORTO PASAULIS
Bas'boles yra tautos populia

ri szki ausi as sportas ir negrai 
turi garsiu loszeju. Jackie Ro
binson prisidėjo prie garsiųjų 
“Dodgers” 1947 metuose, ir 
nuo tada tada negrams suteik
ta. kiekviena basboles gaPbe. 
Kolegijų sporte, ypacz moterų 
tenise, negrai pradeda pasi- 
reikszti.

SPAUDA
Svarmesnieji laikraszcziai 

nepranesza negru veikimus ar- 
; ba prsižengbnusi tik’ todėl kad 
jie negru rases. Negru spauda 

. prie to prisidėjo. Televizija 
seka kitu pavyzdi, negru gabu
mas rodomas kaipo gabumas ne 
kaip negru gabumas. Ir knygų 
leidėjai priima arba atsako me
džiaga pagal savo vertes.
DIPLIOMATINIAI IR KITI 

POSTAI
Jau visi žino apie Dr. Ralph 

J. Bundle, Nobel Peace Prize 
laimėtoja.. Negrai gali pasi
džiaugti turėdami tokius asme
nį us. Teisėjas William Hastie 
isz Circuit Court of Appeals ir 
Mrs. Edith Sampson, Chicagos 
advokate, nare Amerikos Jung. 
Tant u delegacijos yra negrai.

DARBUOSE
Negru darbo veikimą yra

(Tasa Ant 3 Puslapio)
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Kame Baigėsi Pasaulio Garbe?

gUVO tai gražus Gegužes pa- 
vakaris islaulute szviete sa

vo aukso spinduliais, lig mo- 
cziute glamonėjo visa gamta. 
Szvelnus vejalis judina mede
lius ir lig didžiausia armija ka
reiviu lenkia savo galvas galin
gam Karaliui ir sutartinai ko
kia tai paslaptinga garbes gies
me gieda. Paukszteliu balseliai 
skamba lig koki žavejanti mu
zika, žeme pasipuoszusi in vai
riomis spalvoms, gėlėlėms ir 
žalumynais.

Asz keliauju vieszkeliu kvė
puodama tyru oru gerėdama 
gamtos grožybėms. Žiūriu in 
dangų, žiuriu in žeme. O Dieve! 
Kaip stebetini Tavo darbai! Tu 
papuosziai dangaus erdves mi
lijonais žvaigždelių, žeme viso
kioms grožybėms. Jis žmogų 
sutvėrė ant savo paveikslo, Jis 
padare ji žemes karalium, Jis 
dangaus gyventoju. O, Dieve! 
Kasgi Tavęs galėtu negarbint? 
Kasgi Tavęs galėtu nepažint ?

Ir taip paskendusi mansi y- 
mo banguose priėjau prie kapu 
Vartai atdari ir asz pasisukau 
in kapines. Asz tik inžengiau 
in kapines, kokis tai nepapras
tas inspudis mėtėsi man in 
akis, sizirdis lig isz miego pabu
do ir kitos mintys mane pati
ko. Dairausi in viena ir in kita 
puse, iszrodo lig kokis užbur
tas miestas. Paminklai baltuo
ja lig kokiu bažnycziu boksz- 
tai. Kapeliai neaugszti .Supilti 
taip arti vienas kito ir rodos 
kad vieno Tėvo mylimi vaike
liai ramei sau ilsisi savo love
lėse po sunkiu dienos darbu.

O! Kaip ežia ramu! Kaip 
ežia malonu! Czia niekas nesi- 
bara, nekerszina vienas kitam, 
visi užganėdinti ežia niekas 
savo turtu nenori padidinti.

Ak, jus kapai! Jus ramybes 
vieta! Jus savo szalta skraiste 
visus vienodai pridengėte ir ta 
turtuoli ir ta galiuna kur ant 
žodžio isztarto milijonai dre
bėjo, ir ta vargdienei! elgeta, 
kur su krepiSziais ėjo iszmaldos 
maldauti, visus vienodai pilka 
žemele pridengia. Einu nuo 
•vieno kapo lig kito ir žiuriu ar 
nepamatysiu koki skirtumą 
tarpe palaidotu. Prieinu prie 
vieno kapo neaugsztas pa* 
minklelis su paveikslu nukry- 
žiavoto Iszganytojaus. Baltos 
lelijos žydi, o malonus kvapas 
dvelkia in visas puses.

•Sustojau pas ta kapa ir 
klausiu saves kenogi tasai ka
pas, ir kas ežia pasodino tokias 
stebuklingas lelijas? Staiga 
stojo kapu dvasia ir tarė: “asz 
tau pasakysiu keno ežia kapas 
ir kokis yra skirtumas tarpe 
numirusiu! Czia ilsisi vienuo
lis kuris paniekino pasauli ir 
jo tusztybes, jo turtas tai bu

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.

vo vienas juodas rūbelis, o jo 
linksmybe tai sunkus kryželis 
Jisai nekaltas, Kristuje žydė
jo kaip ta lelija, o jo szviesos ir 
tiesos darbai lig tu lelijų kva
pas gaivino žmonių sielas ir 
vbde iszganymo keliu. Ir szian- 
dien jo darbu vaisiai žydi 
Kristaus vynine ir žydes per 
amžius. ’ ’

11 Kūnas jo ežia ilsiesi po sun
ki u žemiszku darbu, o siela 
garbes vainiku apvainikuota 
žiba labiaus negu saule prie 
Majestato visogalingiausio Tė
vo. ’ ’

O Palaiminta siela! Melskis 
už visus aszaru pakalnėj gyve- 
nanezius kad pasaulis nenuga
lėtu.

Einu prie kito kapo, ežia ka
pelis apleistas, ne gėlėliu nie
kas nepasodino ne paminklo 
niekas nepastatė, tik žalia žole 
lig aksomo ploszezius dengia 
kapa. Manau gal ji yra nelai
minga ? Czia v61 dvasia man 
sako, “tiesa. ji buvo vargdiene 
moteriszke, ji su kantrybe ne- 
sze savo gyvenimo kryželi, pil
dė Dievo ^alia jos gražus pa
vyzdys žaliavo kaip tas pava
sario žolynas. Jos kūnas ilsi
si czia ramiai, norint apleistas 
iszrodo kapelis, bet jos geru 
darbu gėlėlės kur gyvendama 
pasėjo žaliuos amžinai. O jos 
siela jau džiaugiasi palaimin
tųjų vietoje. ’ ’

“O tu laiminga siela, mels
kis už mus, kad ir mes galėtu
me isztikimos Dievui būti ir 
laiminga amžinanti apturėti!”

Einu toliaus, du nedideli ka
peliai. Balti paminklai stovi, 
lig aniuolai sargai. Baltos ro
žes skleidžia savo žiedelius lig 
rodos szypsodamos kele savo 
galvutes augsztyn ir rodos ver
žiasi skristi in amžių asties gy
vybes darželi. Dvasia vėl man 
sako: “Czia nekalta mergele, 
czia nekaltas jaunikaitis kurie 
pasaulyje žydėjo kaip tos bal
tos rožes, skaistybes vainiką 
apsaugojo nuo pasaulio audru. 
Ju kūnai czia ilsisi, o ju sielos 
papuosztos skaistybes vaini
kais. Vaikszczioja paskui ne
kaltybių avinėli giedodami 
“Szventas, Szventas!”

“O, palaimintos nekaltybes 
sielos melskitės už musu jauni
mą kurie eina sziuo pasaulio 
audringa kelione, kad ir jie ga
lėtu jusu pavyzdi sekti ir pa
baigė szia kelione linksminties 
su Jumis prie Iszganytojaus!”

Einu prie penkto kapo. Pa
minklas stovi didžiausias, ver
tes keliolika tukstaneziu, geliu 
prisodinta invairiausiu spalvų. 
Stebiuosi in ta augszta pa
minklą ir maustau, o gal jis ir 
po mirties yra daug laiminges
nis negu kiti, taip kaip jo pa-

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
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minklas, kad yra augsztesnis 
už visus. Dvasia man tarė:

“ O, jis nelaimingas, prideki 
ausi prie to kapo, o ka. tenai 
iszgirsi.” Pridėjau ausi ir 
klausau, o kokis dejavimas ei
na. isz to kapo!

“O asz nelaimingas, asz ma
niau gyventi amžinai sziame 
pasaulyje. Asz už pinigą par
daviau savo sanžine, parda
viau savo duszia. Godulyste

t-*************************
Žinute prisiųsta isz 

Merilando vals., 
Buk vienam mieste, 

Randasi didesnis asilas. 
Tenais randasi moterele,

* Kuri turi ant gyvenimo 
gyvanaszli,

Badai isz tolimo miesto, 
O jos vyrelis tai yra 

tikras lepsze, 
Ir negali iszsižioti 

visai, 
Norints ji ir in lakupa 

pasodino, 
'Be jokios priežasties,

O prielaidinis ji iszpirko 
• ir parvedė namo.

Tai jis vis nieko nesako, 
Ii’ tyli ausis suglaudęs.

Tai bent tikras 
lepsze!

* * *
Per televizija pradėjo 

mane szaukt, 
Kad asz pribuezia in 

viena miestą, 
Kad pakoeziot viena 

bobele, 
Badai szita bobele 

kožna aploja, 
Girdot kad aps'iterszus 

landžioja, 
Ir visus tankiai 

kandžioja.
Namas pilna bambadieriu, 
Net ant stalo szokineja, 

Ir nuo valgio 
namiszkius nuvaro.

Tai mat kokia gaspadine!
sic * *

Hei jus. kūmutes, 
Kur ten apie Konetikote, 

In saliunas ne eikite, 
Ir nepasigerkite, 

Nes bartinderis turi 
per daug trobelio, 

Tuos bobeles in namus 
pristatyti, 

0 publika iszto turi 
daug funiu!* * *“

Vienos kūmutes vyras 
man pasakė: 

Kad tarp apsūdytu žmonių, 
Ant visos gyvasties in 

kalėjimą ir moterystes, 
Tai yra szitokis skirtumas:

Kalėjime gausi valgyt 
be jokio triubelio, 

Ir niekas tau neiszkalbes, 
Bet kada apsiženysi, 
Tai gana tada turi, 
Ant saves, bobai ir 

vaiku užsidirbt, 
Bet da nuo bobeles 

gausi velniu, 
O kaip kada gerai 

tai papiksis feisa.
Teisybe, ar ne! 

tik mano szirdyje vieta turėjo, 
o daugiaus niekas! Asz sumin
džiojau szirdi nekalta, iszge- 
riau vargdieniu aSzaras, 
skriaudžiau kiek tik katra ga
lėjau. Priplesziau daug turto 
ir skaieziaus save laimingu. 
Bet kas man isz to dabar yra? 
Besimaudant man turto upelej 
netikėtai giltine pasuko savo 
dalgis ir perkirto mano gyve
nimo stiga. Kuna mano apden
gia vienu rūbeliu, suteikia ke
liu lentelių karsta ir žemes ma
ža szmoteli, turtus mano gimi
nes pasidalino ir manes dau
giau neatmena! Pastate ta di
deli paminklą kur vien da la
biaus mano kanezias didina, jis 
man nuolat iszmetinejo ta ma
no puikybe kur gyvendamas 
turėjau. Jis savo augsztumu 
sako czia guli szyksztuolis kur 
niekam'gero nepadare, kur tik 
pats save mylėjo ir tie tukstan- 
cziai sudėti ant jo slegia mano 
krutinę. O kad bueziau už tuos 
pinigus koki labdaringa darba 
padaręs, tas darbas už mane 
melstųsi kada vis užmirszo! O 
tos gėlėlės man nuolat kalba, 
“žmogau tu buvai tusztybes 
gele kur peržydėjai be naudos 
ir nukritai in pragaiszties ■pur
vyną. O! Jaji viskas po laiko! 
Viskas po laiko! Nesugrysz lai
škas veltui pragaiszintas.”

Nusviro mano galva ant kru
tinės, užgimanseziau giliai. O 
tu pasauli! Apgavingas pasau
li, tavo nuodai saldybe patepti. 
Delko tu taip žmogų suvilioji, 
del ko tu tiek laimes žadi ? Tu 
esi tik sapnas nakties kur 
ausztant dienai pranyksta, tu 
esi vagis kur pavogi nuo žmo
gaus amžinaja laime ir inmeti 
in prapulti. Argi užsimoka 
žmogui atiduoti pasauliui szir 
di, isz viso jo garbes tik žiups
nelis žemiu telieka.

Taip man bemaustant nepa
jutau kaip saulele pasislėpė, že
me apdengia tamsybes szesze- 
liais. Žvaigždeles ima mirgėti, 
ir rodos vilioja pas save ir ta
re: “kelk savo duszia auksz- 
cziaus, kur szviesa negesta asz
aru nėra! ’

Balta migla lig kodila kelia 
in dangų ir atiduoda garbe 
Dievui už nedėkinga pasauli. 
Rasos laszeliai krinta nuo gėlė
liu lig perlo aszaros, rodos ver
kia už žmonių nuodėmės. Me
nulis lyg tėvelis iszbalusiu vei
du nuszviete padangių. Nakti
niai gyvūnai eme giedoti Dievo 
garbei giesmeles, ir asz aplei
dau kapines ir ejaui n laiki
nius namus maustydama.;

“Sztai kur baigiasi pasaulio 
garbe! ” — L. D.

——GARAS-----

KALĖDOS
ARTINASI!

Kožnas kalba apie Dovaneles 
ant Kalėdų, del savo mylimųjų 
ir pažystamu.

Atsiminkite, mieli skaityto
jai, kad geriausia Dovanele del 
savo draugo, tėvo ar motinėlės 
yra geras ir suprantamas laik- 
rasztis kokiu yra “Saule,” 
kasztuoja tik Szeszis Dolerius 
ant meto (in Suvien. Vals.), ir 
atlanko jus du kartus ant san- 
vaites, su visokioms žinutėms, 
pasakomis ir pamokinaneziais 
straipsneliais per visus metus.

Ar-gi galite surasti pigesnes 
Dovaneles, kuri jus atlankytu 
per visus metus, už Szeszis Do
lerius?

**^Z^ZWZ**Z^Z**Z**Z**Z**Z**Z**Z****

JAUNIMAS IR ::
NEKALTYBES

ŽMOGAUS jaunyste panaszi 
darželiui, kuriame sodina

mos malonaus kvapsnio gėlė
lės. Tame darželyje mergaite 
ne tik ne duoda augti piktžo
lėms, bet ir laike karszcziu lais
to gėlėlės vandeniu. Toks dar
želis yra pavyzdžiu musu jau
nuomenei, kad ji nedarytu nie
ko prįeszingo priesz skaistybe, 
kad ji ne duotu savo szirdyse 
insigaleti nedoriems geidu
liams ir mintims. Kaip rūpes
tinga mergaite apžiūri savo 
darželi, ar ten viskas tvarkoje, 
taip lygiai mes kiekviena, va- 
kara privalome pažvelgti in sa
vo szirdies paslaptis, ar nepra
deda tenai insigaleti prieszin- 
gi jausmai. Kaip mergaite sa
vo darželyje sodina gražiau
sias ir labiau kvepianezias gė
lėlės, taip mes turime musu sie
las iszpuoszti gražiausiomis 
dorybėmis ir jas, kaipo bran
giausi turtą, sergėti nuo su- 
terszimo.

Yra daugelis priežaseziu, ku
rios veda prie nustojimo nekal
tybes. Ju svarbiausios yra 
szios: Bloga draugyste, nepa
dorus apsiredymas, piktos kal
bos, begediszkos giesmes ir 
juokai, girtuokliavimas ir ne
dori pasilinksminimai.

Teisingai sako Lietuviu prie
žodis: “Su kuo sutapsi, tokiu 
pats tapsi!” Taigi, kaip negali
mas yra daigtas, kad tas, kuris 
neszioja ugni kiszeniuje, nesu
degintu savo drabužiu, taip 
yra negalima, kad tas kuris 
draugauja su blogais draugais., 
pats tokiu netaptu. Del szios 
priežasties blogu draugyseziu 
reikia labiausiai vengti.

Antra priežastis, kuri veda 
prie nustojimo nekaltybes, yra 
nepadorus apsiredymas. Rėdy
tis reikia tiek, kad apsaugotu
me savo kuna, nuo paszaliniu 
intaku. Reikia labiau rūpintis 
savo viduriniu grožiu o ne isz- 
virsziniu. Kas isz to,"kad musu 
veidas yra iszlepintas, džentel- 
meniszkas, kad mes esame in
validais blizgucziais pasipuo- 
sze. Jeigu musu sielose pilna, 
visokiu nedorybių.

Piktos kalbos yra kenksmin
gos tuo, kad jos inžeidžia mu
su nekaltus jausmus ir tenai 
palieka gilu pedsaka. Nuo be- 
gediszku dainų ir juoku atsi
randa nedori ir begediszki no
rai. Taigi begediszku dainų ir 
juoku reikia, vengti ne tik pa
ežiam, bet ir kitus nuo to steng- 
tis sudrausti.

O kaip dabar musu jaunuo
menes nevaldo liežuvio! Vyrai 
visai nesigėdi pliaukszti, mer
gaitėms girdint. Ir ko jie ne 
prikalba? Doras žmogus turi 
rausti. Stiklelis irgi nemažai 
turi pavergęs jaunimo. Jam 
jaunuoliai aukoja ne tik savo 
gražiausias gyvenimo dienas, 
bet ir paskutinius turimus pi
nigus. Girtuoklyste greit ap- 
lamdo protą ir valia, ir žmogus 
tampa aklu jos inrankiu. Tuo
met da vienas žingsnis — ir ne
kaltybe purvuose maudomo.

Kita nekaltybes nustojimo 
priežastis, tai nedori pasilinks
minimai. O kiek jaunuomenes 
per tokius pasilinksminimus 
nustoja nekaltybes! Jeigu ka
da in toki pasilinksminimą at- 
sivestume dora stabmeldį jis 
iszsigasitu. Per tokius pasi- 
linksinimus dažnai atsitinka ir 
žmogžudystes. Sztai pavyzdys.

Sieniniai Kalendoriai 1952m. 
7 ’

15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio
Po 400 arba 3 už $1.00 "^35

Adresas:
SAULE PUBL. CO. - Mahanoy City, Pa.

Pas viena ūkininką, Anginin
ku kaime, Krokialaukio vals,., 
Alytaus aps., buvo vestuves., 
Pasigėrė du bernai susipyko už 
viena mergina. Kada vakare 
vienas isz ju ja lydėjo, kitas ji .... • pasivijęs papiove.

Tėvu yra pareiga neleisti sa
vo sunu ir dukterų in tokius 
nedorus pasilinksminimus, nes 
tėvai turi būti vaiku aniuolais 
sargais, sergstaneziais ju ne
kaltybe, o ne gundytojais. Juo 
labiau in tokius pasilinksmini
mus nereikia leisti mažu vaiku, 
nes jie .musu tautos ateities, to
dėl reikia rūpintis, kad jie isz- 
aug'tu darais žmonėmis.

Nekaltybe gerbiama ne tik 
Kataliku, bet ir pagonu. tSeno- 
veje, kada buvo garbinama 
szventoji ugnis, daugelis doru 
mergaieziu paszvesdavo savo 
nekalta gyvenimą tai amžinai 
ugniai saugoti. Priesz kelis 
szimtus metu buvo tokiu mer- 

f

gaieziu ir Lietuvoje. Jos vadi
nosi vaidilutėmis. Joms visur 
buvo duodama didžiausia pa
garba: jei kuri vaidilute sutik
davo vedama ant mirties nusi
kaltėli, tai jam būdavo dovano
jama mirties bausme. Bet ne
laime! Jeigu tokia mergaite 
prarasdavo nekaltybe, ja gyva 
ant laužo sudegindavo.

Graži ir žydinti jaunuomene 
tegul nekaltybe ir geda bus vi
suomet jusu gražybe ir papuo- 
szalas. Jeigu norite būti že- 
miszkais aniuolais, nekaltomis 
gėlėmis, venkite visa tai, nuo 
ko galite suterszti savo nekal
tybes žiedeli. Saugokitės visu 
žmonių, kurie veda prie nusto
jimo nekaltybes. Nekaltybe, tai 
viena isz didžiausiu dorybių, 
tai jaunuolio papuoszalas, jo 
garbe. GALAS.

PROGRESO
RAPORTAS 

(Tasa Nuo 2 Puslapio)

rimtesne už, bet kurios kitos 
rasines kuopos. Bet vistiek 
geresne negu buvo 1918 metuo
se. Negru skaiezius musu dide- 
snese iszdirbystose nesumažėjo 
nuo antro pasaulinio karo die
nu,dėka netik darbo unijoms, 
bet ir valdžiai ir visuomenei.

GYVENIMO VIETOS
Vienu budu ar kitu negrai 

sulaikyti isz daugelio gyvena
mųjų vietų. Daugelis sutareziu 
pabrėžia, kad “negalima negru 
insileisti,” tik 1948 metuose. 
Aukszcziausias Teismas nu
sprendė kad valdžios instaigos 
atskirtimuose priesz negrus. Ir 
neseniai Federal Housing Ad
ministration ir Veteranu Ad
ministracija atszauke morgi- 
cziu apdrauda kur buvo atskir- 
tima.

TIKYBOS IR SPALVOS 
LINIJA

1948 metuose Federal Coun
cil of Churches of Christ atszau 
ke atskyrima negru nuo kitu; 
1950 metuose World Council 
of Churches seke ta pavyzdi, 
Saint Louis Aroh-Vyskupas 
grasino ekskomunikuoti baltus 
Katalikus kurie narejo sulai-

kyti negrus Katalikus vaikus 
nuo parapijiniu mokyklų.

Nepaisant to visko, Ameri
kos rasines dalykuose da neisz- 
risztos. Negalime sustot. Puo
limai priesz musu praktikas vis 
auga. Musu nuveikimai nėra 
tokie svarbus kaip paragini
mas musu paežiu nusistatymu.

—C.

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 T ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai
Adresas:

SAULE • Mahanoy City, Pa.
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i L. TRASKAUSKAS j 
| LIETUVisZKAS $ 

GRABORIUS* . . ■* į Laidoja Kunus Numirėliu. *
* Pasamdo Automobilius Del J
* Laidotuvių, Kriksztyniu ♦
* Vestuvių Ir Kitokiams J
* :: Reikalams :: ** ........ *■
* 535 WEST CENTRE STREET <•
J Telefonas Nr. 78 J.
* MAHANOY CITY, PENNA.
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Pasiskaitymo Knygeles

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

Per paczta, 35 Centai.

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

Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa.

■'
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— Panedelyje pripuola Szv. 
Pranciszko Ksavero iszpažin- 
tojo, Tautines Vardines: Dzen- 
gis, .J autre. Ir ta diena: 1563 
metuose Kataliku Dvariszkoji 
Taryba užbaigė savo posėdi 

i kuriame jie pasmerkė Martyno 
i Liuterio klaidingas mokslus; 
į 1267 m., Lietuviai pradėjo ka-

NAUJAS LIETUVIU 
TRANSPORTAS

Tinkamiausias Kandi- na 
datas In “SLA” Centro

Iždininkus,
Albinas S. Trecziokas

, geresne vieta isz 48 tautybių sutvarkyti bendruomenes daly-į arba atidengimas Paslapcziu 
[ žmonių, kurie dabar ten gyve- kus. Ir užmanymas investi mo- Ateitos su pagelba Kazyrom.
na.

1947 metuose devynios in- 
staigos “ant kalnelio” ir 5 ki
tos institucijos insteige non- 
pelninga korporacija, Morn
ingside Heights, Inc., bendruo
menes reikalams, kuriu viena

7 isz pirmųjų yra szis kooperaty- 
viszka namu užmanymą. Taip KATALOGAS

derninius butus kad sunaiki- 25c.
nūs apleistus persigrudusius No.180—Kvitu Knygute 
pastatus yra tik pradžia pa- del Iszmokejimo Pinigu Ligo- 
stangu Morningside Heights ■ niams. 35c.
Ine., ir jos insteigu pagerinti i80Į/2—Kvitu K n y g u t e 
gyvenimo sanlygas didesniam draugystėms,, del Kasieriaus 
skaieziui žmonių.

Kad sutaupius daug pinigu ir 
laiko “SLA” nariu naudai, 

Kad “SLA” reikalai butu at
likti gerai ir greitai, 'i 

VlOZlIX-Ct 11C11111U. M.4H1JLCVAAJ JAILI. A U/ip

Kad “SLA” apdrauda ir pa- pranesze Kun George B. Ford 
szalpa butu stipriausia ir,

Kad “SLA” nariu visi reika
lai butu pilnai apsaugoti,

Yra būtinai reikalinga balsuoti 
už A. S. TRECZIOKA,

Ir iszrinkti ji in “SLA 
tro Iždininko vieta.

ALBINAS S. TRECZIOKAS 
dirba “SLA” nariu naudai 
virsz 25 metu. Buvo ‘ ‘ SLA ’ ’ 
seimuose iszrinktas in Ap- 
szvietos ir Finansų Komisi
jas ir pavyzdingai dirbo jose 
10 metu. Taip pat be per
traukos yra “SLA” 245 kuo
pos ir 5-to apskriezio valdy- 
boję virsz 25 metu. Be to, jis 
yra New Jersey ir New York; 
valstijų laisniuotas apdrau- 
dos žinovas. Todėl visi ‘SLA’ 
nariai yra praszomi balsuoti 
už-ALBINA S. TRECZIOKA 
in “SLA” Centro Iždininko

Į vieta! - ■
“SLA” 245 kuopos ir “SLA” 

5-to apskr., * 
VALDYBOS NARIAI.

nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu.' 25c.

N o. IIU—T r u m p a s K a ta Ii - 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 

igiildima Kun. Piliauškio, sn 
1 nekurias Naudingais Padejl- 
•mais. 35c.

No. 196-—Stacijos arba Kal- 
i vari ja Viesz. Jezuso Kristuso 

15 c.
No. 197—Graudus Verksmai 

arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu-

■ su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa- 

No.lSo^Szakinis NodoraJ^1 senoviszko būda, 15c„ t’a- 
Žydas, Du Drangai. 136 pusią- |«al nan.F bilda, No. 197%, 25c. 
piu, 35c. No. 1.98—Gromata arba Mu-

- ■ s i ka musu Iszgany to jaus Jezuso 
Pabodo.- Kristuso, peraszyta isz groma- 

Prio'autas '1,08 ras*os musu Iszgany-
' tojaus Jeruzolima. 10c.

No.200—Eustak iju szas. I s-

NEW YORK. — Lapkriczio 
(Nov.) 29 diena laivu ‘‘General 
Stewart” in New Yorka atvy
ko szio Lietuviai:

Albitz, Ruth in Chicago, 111.
| ra sn Czeku Karaliumi Ottoka- i Bagdonas, Juozas, Ona, in 1 O 7 7^7

j Cleveland, Ohio. — Develis:
I tarninkc pripuola Szv/ Bernhardas, Rabine, Wise. — 

į Petro Chrizologo, o Tautines Fomina,s: Jonas, Ona. Alek- 
■ Vardines: St angis, Erdme. Ir‘ pandra, Maria, Anatolijus, in 
I ta diena: 1783 metuose Pirma- \ew York N. Y. — Gružas, Ed- 
sis Amerikos Prezidentas Jur- uardas, Luisa, Toledo, Ohio. — 
gis Vaszingtonas vieszai atsi
sveikino ir pasitraukė isz poli
tikos, nesutikdamas stoti tre- 
czia, syki in rinkimus del Prezi
dento; 1891 m., Henry L. Nor
cross isz Somerville, Mass., 
trenkė sprogstanezia bomba in 
milijonieriaus Russell Sage ofi
so New Yorko mieste, bet jis ' 
taip prastai ta sprogstanezia 
bomba mete, kad pats save in 
mažus šmotelius susisprogdi
no; 1946 m., Teisėjas Goldsbo- 
rough nubaudė mainieriu bosą, 
John L. Lewisa, už tai kad Le
wi sas nesutiko sustabdyti mai
nieriu straikas, kai teismas bu
vo jam insakes sustabdyti. Le-1 
wisas buvo priverstas asme- 
niszkai užsimokėti deszimts 
tukstaneziu doleriu. Mainieriu 
unija buvo nubausta ant trijų 
milijonu, penkių szimtu tuks
taneziu doleriu baudos. Bet 
vėliau ta bauda buvo sumažin-! 
ta ligi/septjmin szimtu tukstan- 

cziu doleriu. j

I I’ll.

— Su bato j pripuola pirma 
diena Griiodžio-December.

— Mariano j u je ir apylinkė
je Readingo ir kitos kasyklos 
mokėjo szia sanvaite.

— Artinasi Kalėdos, 
kite savo pirkinius anksti i 
szelpkite savo biznierius, 
kuriuos gausite viską.

— Keturiosdeszimts 
landų Atlaidai Szvento Juoza
po 'b.ažnycziojc prasidės Nedė
tioj, Gruodžio (Dec.) 9-ta diena 
— Panedelyje ir Utarninke, 
Gruodžio 10-ta ir U-ta dieno
mis.

— Albertas J. Bubnį s, ang- 
liakasis, nuo 325 W. South uty., 
kuris yra kontrakt inis minie- 
rys prie Mahanoy City kasyk
la, likos sužeistas per netikieta 
ekspliozija, kur atsitiko Sere- 
dos ryta, devinta valanda, ir li
kos nuvesztas in Pottsville li- 
gonbnte del gydymo.

•
— Sukatoj pripuola Szven- 

to Elegejo Vyskupo, o Tautines 
vardines: Butegeidis,Gedrime. 
Ir ta diena: 1943 metuose Pre
zidentas Franklin D. Roosevel- 
tas, Stalinas ir Anglijos Minis- 
teris Winston Churchillis susi
ejo Teherano mieste pasitarti 
ir nors kokia tvarka sudaryti.

— Ponas Juozas Petke virž
ius; su savo žmona, isz Shona- 
doro, lankėsi pas savo pažysta
mus, taipgi atlanko “Saules” 
Redakcija, atnaujinti savo pre
numerata už laikraszti ‘Saule’ 
nes yra musu senas skaitytojas 
ir iponas Petke vieži us sako: 

’“Esmių senas skaitytojas jusu
■ laikraszczio, ir man patinka la- 
•bai jusu surėdymas tokio laik
raszczio. Vėlinu jums nenusto- 
anezio pasisekimo • jusu iszda- 
vysteje ir geros kloties. ’ ’ — 
A.cziu pons. Petkevieziams už 
atsi lankymą.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Szv. Bibi janos, o Tau
tines Vardenes: Sirpoles, Skir- 
munda, taipgi Pirma Advento 
Nedele. Ir ta diena: 1823 me
tuose Amerikos Prezidentas 
James Monroe, ilgai pasitaręs 

‘su Amerikos Sekretoriumi! i Jo- 
'hn Quincy Adams, ir paskelbė 
.'su Thomas Jeffersonu, paselbe 
visoms tautoms Suvienytu Val
stijų nusistatymą, kaslink visu 

,r į Amerikos' krasztu, kaip Sziau- 
■ yi'ijifejė taip ir Pietinėje Ameri
koje, neiszimant nei Kanados 
; kraszta, kad nuo szio laiko ne- 
; bus valia nei vienai Europos 
įkritai koja inkelti in Ameri
kos, krasztu, kad joms nevalia 
remti ar kelti sukilimus ar re
voliucijas, kad joms nevalia 
riei mažiausio szmotelio žemes

■ |au. pasisavinti- szioje pasaulio
■ pufeje. Tas nusistatymas buvo. 
• užvardintas ‘M on roe Doctrine’

■ tai re#zkia Prezidento Monroe
■ nusistatymas. Europos ta.u-
. toras baisiai nepatiko szitokis 
' nusistatymas, bet per tiek me
tu pasirodė, kad szitas nusista- /. / ■ „ n.' ■. ■-.. ■. ' >t. tymas buvo ir yra vienas ir ge
riausiu; 1234 m., Lietuviai per-! 
galėjo Mozūrus ties upe Sargu- > 
ne.

Atli- 
ir 

pas

Va-

Tamaqua, Pa. — Kunigas 
Joseph B. Dougherty, 40 metu 
amžiaus vikaras del Szv. Jero
nimo parapijos, staiga! susirgo 
Utarninko vakara apie 11:45 
valanda ir pasimirė in trumpa 
laika. Daktaras J. Russell, sa
ko, kad kunigas numirė nuo 
szirdies atako. Velionis gimė 
Union City, N. J., paliko moti
na tris brolius ir seseri. Jo mo-!i 
tina gyvena Overbrook arti . 
Philadelphia, Pa.

Harrisburg, Pa. — Pennsyl- 
vanijos valstijos Armijos val
dyba, pranesza kad apie 9,842 
vyruku bus in armijos paimti 
del tarnystes Gruodžio menesio 
ir visi tie vyrukai turės stoti 
del daktariszko peržiūrėjimo, 
o tie kur bus tinkami del armi
jos tarnysyte, bus iszsimisti in 
armijos stovyklas.

Heiser, Blva, New York, N. Y.
— Heyer: Georg, Viktoria., De
troit, Mich. — Heyer, Alfred, 
Detroit, Mich. — Ivanauskas, 
Adele, Detroit, Mich. — Jony
nas: Vytautas, Kazimiera, Gie
dra, New York, N. Y. — Juod
valkis: Anele, Milda., Augus
tas, Aloyzas, Rochester, N. Y.
— Jurkschat: Gustav, Anna, 
Arnold L., Oswitha I., Chicago, 
HI. — Karalius: Franz, Gerda, 
Benedikt, Anninas, Barbara, ir 
Arvyd, Euclid, Ohio. — Kolis: 
Lucia, Jersey City, N. J. — Le- 
kelis: Nadine, Baltimore, Md.
— Lutz: Oskar, Detroit, Mich.
— Matuseviczius: Ignas, Cice
ro, 111. — Nenorta: Bronius; 
Gerda, Charlotte, Eąsthamp- 
t<m, Mass. — Noruschas: Irene 
M., iu Detroit, Mich. — Petru
lis: Adolfas, Omaha, Nebr. — 
Pumpoliene: Joana, Aniliore,

i Brigitte, Darby, Pa. — Ras
iniu: Zita, New York, N. Y. — 
Schaudinaitis: Edmundas, He
lene, ’Detroit Mich. — Tauten- 
hahn: Ida, Siegrid, Guenther, 
New York, N. Y. — Tiknius: 
Vaclovas, Irma, Algirdas, Chi
cago, Ill. — Urbuttis: Stanis- 
lawa, Detroit, Mich. — Wag
ner: Arthur, Gary, 111.

NEW YORK. — Petnyczioj 
Lapkriczio (Nov.) 30 diena 
laivu u General Eltinge” ill 
New Yorko uosta atvyko szie 
Lietuviai:

Pilkauskas: Vaclovas, Albi
na, Hedwig, Irene in Omaha, 
Nebr. — Zeveckas : Ignas, Bet
ty, Siegfried, New York, N. Y.

— BALF Contras.

Woodstock, Ala. — Du eks
presiniai pasažieriniai trukiai, 
Louisville and N a s h-v i 11 e 
“Crescent Limited” ir “Sout
herner” susitrenkė. Septynio
lika žmones likos užmuszti, o 
apie szimta likos sužeisti.

Brooklyn, N. Y. — Brookly- • 
no Moterų Vienybe, norėdama ! 
pagerbti operos soliste Vince 
Jonuszkaite, Mininczia savo 
dainos darbo 25 metu sukakti, 
Gruodžio meru, 7-ta diena, New 
Yorko Carniegie Recital Hall ’ 
svetainėje, ruoszia jos koncer- i 
ta. Koncerto pradžia 8:30 va
landa vakare. Dainininkei 
akompanijos p. Aleksas Mro- j 
zinskas.

Copenhagen, Denmark.
Per eksplioduojama. valdiszka 
laivyno arsenala, kur atsitiko 
pereita Petnyczia 9:53 valan
da vakare, 18 darbininku žuvo, ■ 
o 70 likos sužeisti. Dane- ble- i 
dies padaryta.

Platinkit “Saule

^Pirkie U. S. Bonus!

KNYGŲ
nyezios ir Morningside Heights vjsi pirmiej'f įa^iogaj dabar 

yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo ’

No. 1951

klebonas Corpus Christi Baž-

Ine., direktorių tarybos sekre
torius. Pirmas būdas pastatyti ; 
szeszis, isz 20 aukszcziu, pasta
tus dviejose blokuose kur 

, sziandien stovi apleisti namai 
nuo 1901 m. •

I Szis plotas žemes bus nupirk
tas su pinigais isz miesto ir

Į Federates valdžios pagal Na
tional Housing Act of 1949. Už
manymas parūpins 1,000 kam
bariu žmonėms vidutiniszku in- i 
eigų, ten bus žaidymui vietų j 

■ vaikams, vietos inaszinoms ir 
• kitu patogumu. Szeimynos, ku
rios dabar ten gyvena turės 
pirmenybe pasirinkti naujus, 
apartmentus. Miestas ir Fede- į 
rale valdžia tik reikalauja kad 
ežia nebutu jokios atskyrimos.

) Praneszime apie Užmanymą 
Kun. Ford nurodo, kad in 
sziaure ir in rytus nuo propo- 
nuojamo kooperatyviszko butu 
uymanymo (kuris yra privatus 
užmanymas) pats miestas pa- 
rankuoja kita isz 15 akru už
manymą ir bus dalinai federa- i kiaus- 
lines valdžios supinigiszka pa- yar ,SZ0; Qeras Medėjus. 20c.

UŽMANYMAS gal National HousillS' Act- A0.x72—Apie Duktė Mariu;
1,600 žemesniu ineigu szeimy- Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusta
nti ežia bus aprūpinami. Ir pir- pjUj ęOc.
ma karta didmiestyje privatus N0.173_Apie Taimudo Pa. 
ir vieszasbutu užmanymas bus]p!ftp|vs. Dn Motiniu; Kam Isz. 
fiziniai ir dvasiniai sujungti. | davinoti Pinigus. 45 pns., ;20e

City Planning Commission . r>v No.l 10—Ixuczios Žemaitesuzgyre szi ppiku sumanymą, M < n. . T r-c<-. ,, Gudrus Piemenis; Isz Ko Susikuri badai tvarkys ir valdys , . .. . • . ..J dare Anglis; Kaimiecziu Aima- 
nafymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna. Žmonis;;deszimtnka ekstra del prisiun- 
Prietarai ir Burtai; Juokai 11 fimo kasztu.
Paveikslai. 20c. visi Uoni.Orderiai

No.176 A-Bo-Ceia, Pradžia jga^ 0 ĮJt ,d?,j kugzkai 
Skaitymo ir Raszymo.

Cen-

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

NAUJAS
BENDRUOMENES

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

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

No.l 60-—A pi e Po Lai kui: j
Per Neatsarguma in Balta korija isz Pirmutiniu Amžių 
Vergija; Tusi auga venis; Viesž-i Krikszczionybes. 128 pus. 35c. 
pats Jėzus ir AliszkoMedžiai;; No.201—Istorija apie Amži- 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie i na Žydą. Jo kelione po svietą 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž|ir liudymas apie Jezu Kristų, 
dės ir Kitus Dangiszkus Kii- [Pilkius apraszyraas. 20c.
nūs; Meszla-vežis; Grapas; Eg-! No.202—Novena, Stebuklin- 
li; Aržiuolas; Uosis; Budime go Medaliko Dievo Motinos 
Apie 100 puslapiu35c. .Garbei. 15c.

No.166 Apie Sumiš Mal No.203—Knygute, Tretinin-
Iszklausyta M a 1 d a Seraphiszkas Officium. 15c

ingside Heights.
Slėnyje prisigrūdusiai gyve

na daug Ispanu kalbos žmonių 
ypacz isz Puerto Rico. Greta 
kita labai apleista vieta; Man-
hatianville. Žmones gyvenda- P^tys tenantai, kooperatoriai. 
mi ant kalnelio jokio kontrakto Numatoma, ^ad k galuti- 
neturėjo su “slėnio” gyvento
jais. International House pra- 
sze eksperto pamanstiti reika
lą ir apie tai raportuoti. Rapor- ^iagu suvaržymai, 
tas patvirtintavo kad instaigos 
vieningai veiktu su Morning-1 tikybiniu instaigu: 
side-Manhattanville kad pra-' Protestantu, Žydu, ir svarbiu 
vedus programa padaryti rajo-i švietimo instaigu susivienijo

Kaip Užsisakyti Knygas:
lISF Užsisakant knygas isz 

i szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 

yšjuskitę per Paęztino Mpni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 

L ni-Orderi, o jeigu norite pini- 
' i gaiš siusti, tai reikia Užregis

truoti laiszka su pinigais.
-■ Nepamirszkite dadeti

nai miestas ir federale valdžia 
užgirs szi užmanymą, pradžia 
gali sutrukdyti visokiu me-

Pirma karta grupe svarbiu 
Kataliku,

ir Pi tii- 
‘ ‘ visada 
tik antturi būti siusti vien 

szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO.,

No. 178—Tikrausias Kabalas | Mahanoy City, Pa., - U. S. A.

Kitokios Knygos


