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Tautu Sanj. Kaltina Rusija
PERMAINOS 

POLICIJOJEIsz Amerikos Eroplanas Paleidžia Kanuole

PREZ. TRUMANO
PAGELBININKAS

INTARTAS

WASHINGTON, D. C. — 
Senatorius Joseph McCarthy 
dabar vieszai sako kad Prezi
dento Trumano vienas pagelbi- 
ninkas buvo ir yra FBI polici
jos sekamas ir intartas kaipo 
Komunistas ir artimas draugas 
visus tn raudonųjų szpiegu Ka
nadoje.

Prez. Trumano pagelbinin- 
kas Philleo Nash, greitai užsi
gynė, sakydamas, kad tai Se
natoriaus isz pirszto iszcziulp- 
tas daigtas, kad jis nėra ir nie
kados nėra buvęs Komunistas.

Jis toliau sako kad Senato
rius McCarthy yra piktas ant 
jo už tai kad jo sesuo Jean da- j 
Įyvavo viename susirinkime, 
kur buvo kalbama priesz Sena-: 
toriu McCarthy, ir dabar 
nori atkerszinti.

jis

!Dvldeszii|hs Kapitonu
Permainyta

I t—PHILADELPHIA, PA. —
Dvideszimts policijos kapitonu 
buvo permainyta in naujas vie
tas. Policijos Komisijonierius 
Gibbons sako
pitonams' nui szio laiko nebus 
valia pasi i
jie gyvena, 
daug žmonių pažinsta ir negali 
savo dar t a girai ir sanžiningai 
atlikti.

Rusai Duoda Pa 
gelba Komunis
tams Kinijoje

Senatorius McCarthy Sako Kad 
Prezidentas Trumano Pagelbi- 
ninkas Philleo Nash Yra Komu- 

Jis sako kįd jis nepaiso kaip įllStaS: John L. LcWlS SuSlkerta 
augsztai policijoje kuris poli- z
cijantas stovj, jam nebus valia 
dirbti tenai kur jis .gyvena.

Dabar bekeik visi distriktai|

kad policijos ka-

ti tose vietose kur 
es tenai jie per

Kai Suvienytu Tautu ka
reiviai buvo prieszo apsupti 
ar kai jiems pritrūksta dide
liu kanuoliu ar karabinu, jie 
ga’i tik per telefoną pąpra- 
szyti ir eroplanai jiems atve
ža kad ir didžiausias ir sun-DARBININKE

PDICTIJ A 7IMQT A i hiausias kanuoles, armuotas 
rtuOirAZjlAdin I iTj^s nuieidM'ant žemes su

dideliais parasziutais, kaip 
ežia matoma. Szita armota 
sveria daugiau kaip penkis 
tukstanezius svaru, bet ji 
yra labai gražiai nuleidžia
ma isz szito kariszko eropla- 
no isz, padangių. Komunistai 
tokiu eroplanu ir tokiu ar-
motu Korėjoje dar neturi.

Komisijonieriusi kia tvarka,.; _________________
sako nebus tiek daug kysziu ir
policijos pap ridinu, nes Kapi- DU SZPIEGAI 
tenas bus beįeik visiems sveti- „ . _

(Tasa Ant 4 Puslapio)
---- --*-4 --------------

SUDEGE
KOPLYCZIA

Ant “ Taft-Hartley” Instatymo; 
Valley Forge Koplyczia Sudege

PHILADELPHIA. PA. — I •
Graži, dvideszimts vieno meto PLUMBERS GAUNA 
amžiaus Panele Ruth Evelyn Į 00
Walker, prisipažino ir polici- t •
jantams paaiszkino kaip ji pa
dėjo trims vagims apvogti pi- j Paprastas Darbininkas 
nigu skolinimo ofisus, kur ji 
dirbo.

Visi trys vagiai buvo suimti 
ir dabar yra teisiami.

Mergina Wa’ker sako kad 
tie trys prižadėjo jai gerai už
mokėti, jeigu ji jiems pasakytu r 
kur pinigai randasi ir kada ge
riausia tuos ofisus apvogti. Jie 
jos paklausė kurie pinigai yra Į 
paženklinti, ir ji jiems pasakė 
kad dvieju doleriu popierines 
bumaszkos yra visos paženk
lintos.

Jie jai prižadėjo kad nei vie-
(Tasa Ant 4 Puslapio)

$180.00 In Sanvaite

LOS ANGELES, CALIF. — 
Vienas kontraktorius intaria ir 
kaltina kita kontraktoriu už

.... Į VALLEY FORGE, PA.—szvaistimma valdžios pinigu,
, , . , x . Armijos Valley Forge ligoni -mokedamas negiraetas algas , , . . „nes koplyczia sudege ligi ze- 

savo darbininkams ir taip tuos mes gzitoje koplyczioje tuda. 
darbininkus prisiviliodamas vo jaįkoma, Katalikams Mi- 
nuo kitu kontraktoriu. szies, taipgi Frotestonams pa-

Pavyzdžiui, jis mokėdavo maldos.
net septynis szimtus penkios Kiti ligonines kambariai ne- 
deszimts szeszis dolerius in buvo to gaisro paliesti.
sanvaite plumberiui, ir szimta Nei vienas žmogus nebuvo 
asituonios deszimts doleriu in sužeistas, nes ugniagesiai grei- 

(Tasa Ant 4 Puslapio) tai pribuvo.

Prezidentas Ir Sztabas

LAISVES DIENA

Vergystes Panaikinimo
Apvaikszcziojimas

NEW YORK. — Amerikoje 
yra investa prilyginamai nau
ja szvente ar apvaikszcziojimo 
diena; užvardinta “Laisves 
Diena,” priminti kada vergija 
buvo Amerikoje panaikinta.

Petnyczioj, pirma diena Va
sario (Feb.) szita diena yra 
apvaikszcziojama. Tai szimet 
vienuoliktas metas kai szita 
diena investa.

Ne visos Amerikos valstijos 
szita diena apvaikszczioja, nes 
ne visoms patiko, kai juoduku 
vergija buvo panaikinta musu 
kraszte.

Mes daug skaitome apie 
Trumano ar valdžios sztaba, 
kabinetas, apie jo padėjėjus 
ir jo patarėjus. Sztai tas jo 
sztabas; isz kaires in deszine, 
aplink stala sėdi: Prekybos 
Sekretorius Charles Sawyer; 
Apsaugos Tvarkytojas Chas.

Wilson; Trumano pagelti-’ 
ninkas John R. Steelman; 
Vice-Prezidentas Alben W. 
Barkley; patarėjas W. A vė
rei 1 Harriman; Darbo Sekre
torius Maurice Tobin; Ūkio 
Sekretorius Charles Bran
nan; Pacstorius Jesse M. Do

naldson; Apsaugos Sekreto
rius Robert Lovett, VaWzios 
Sekretorius Dean Acheson; 
Prezidentas Harry Truma- 
nas; Iždo Sekretorius John 
Snyder; Advokatas J. Ho
ward McGrath ir Vidaus 
Sekretorius Oscar Chapman.

[ PARYŽIUS, PRANCŪZIJA. — Tautu
PASMERKTI Sanjunga per balsavimus nusprendė kad 

london, anglija. — Rusija tikrai gelbsti Komunistiszka Kinija
Bulgarijos Komunistiszka vai- ir už tai yra kaltinama. Balsavimas bu
dim yra paskelbi kad Kini vo. ^videszimts keturi priesz devynis----- -

Tokia pagelba, Tautu Sanjunga 
sulaužo sutarti su Kinijos buvusiu 
Chiang Kai-shek!

Balsavimas invyko tik po baisu 
ir barniu posėdyje.

Sovietai dabar intaria Amerikieczius, 
sakydami kad Amerikos Generolai dabar 
valdo visa Tautininku Kiniecziu armija 
ant Burma Salos ir ja ruoszia del užsi
puolimo ant Kinijos kraszto.

Tautu Sanjunga teipgi perspėjo 
london, anglija. - tus ir Komunistus, kad bet kokis

Anglijos Ministers churchii- mas j<itlS0Se Azijos krasztuose su 
lis, parvažiavęs namo buvo pri- ...
verstas valdžios tarybai pa- HlStll pagelba ai’ kuiStlUimU, blltU 
aiszkinti kiek ta- jo kelione m atkerszjnamas tieiHS KomUllistamS. 
Amerika valdžiai kasztavo.

Churchillis labai gražiai ir 
trumpai atsake, kad nei jam, 
nei valdžiai ta kelione ant I
“Queen Mary” puosznaus lai
vo nei cento nekasztavo, nes to 
laivo Cunard Kompanija pa
kvietė ji su visais jo palydo
vais važiuoti kaipo kompani
jos garbinga sveczia.

Isz viso trisdeszimts penki 
žmones važiavo kaipo svecziai. 
Ta. keliens kasztuos tai laivo

1 kompanijai daugiau kaip ke
turios deszimts viena tukstan-

Į ti doleriu.

Petroncvas, buvęs Bu’garu La- j 
kunu karininkas ir Pavel Min- 
czevas yra mirties bausme nu
bausti už tai kad jiedu buvo i 
szpiegai del Amerikos.

Bu’garijos laikraszcziai sa
ko kad Petronovas buvo 
resituotas, kai jis isz eroplano 
nusileido in Bulgarija.

Keturi kiti buv suimti ir su- 
aresztuoti ir gavo bausmes nuo 
penkių iki penkiolikos metu in 
kalėjimą.

sako, 
vadu,

sua ginezu

BRANGUS
SVECZIAS

) — Ubagas kuris sarmati- 
nasi ubagaut, ne turi giliuko.

— Imkię tik vilnas, bet pa- 
likie kaili.

j ,— Nepirkinekie namo, be 
’ geru kaimynu.

Sovie- 
sukili- 

Komu- 
tuojaus

JOHN L. LEWISAS SUSIKIRTO SU 
SENATORIŲ ROBERT A. TAFT

WASHINGTON, D. C. — Senatorius 
Tatf, kandidatas del Prezidento, (Rep.) 
susikirto su mainieriu bosu, John L. Le- 
wisu Senato Darbo Komisijos posėdyje.

Kandidatas del Prezidento vietos labai 
kareziai ir piktai susikirto su Lewisu ant 
klausimo apie Naujus Instatymus del ge
resnes mainieriams apsaugos darbe.

Lewisas, kuris diena priesz tai buvo ta 
Įlnstatyma pavadinęs, “Taft-Hartley” Ver-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

t



Kas Girdėt
DIDŽIAUSIAS :: :: 
SVIETO KARALIUS

MUZIKA UŽIMA
SVARBIA VIETA

Senis Butkus sako, kad jis 
dabar supranta kodėl valdžia 
deda tokias didejes taksas ant 
visu žmonių: V aidžia negauna 
visus tuos pinigus, kuriuos mes 
sumokame, nes daug valdinin
ku pasipiniguoja ir turtelius 
susikrauna, isz tu musu pinigu.

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Viena sekretorka parkete 
dirbus del Senatoriaus Taft, 
kuris yra kandidatas del. Pre
zidento. Ji sako, kad ji in po
litika nesikisza ir nepaiso kas 
laimes rinkinius, bet ji sako 
kad Generolo Eisenhowerio 
sztabas moka penkiolika dole
riu in sanvaite daugiau.

gyvybes nupirkti, jeigu szian- 
tum, bet rytoj jau ne tavo, jau 
tavo lavoną indės in graiba su
kalta isz keliu lentelių, visi eis 
in žeme.

Kodėl už ta doleri visas savo 
dorybes parduoda? Jeigu- tik 
toki trumpa laika su juom ga
lima džiaugtis ir naudotis. O 
nelaimingas doleri! Geriau kad 
tave ant szio svieto ne butu.

Amerikos Kultūroje
Szis yra vienas isz straips

niu atsižymėjusiu Amerikie- 
cziu paraszyti apie svarbius 
dalykus Amerikos gyvenime. 
Jie yra raszomi sanryszyje 
su ‘ ‘ Laiszku isz Amerikos’ ’ 
vaju.

Bankierius R. A. Willis, 
Greenwood, Florida bankos 
prezidentas1 laikrasztininkams 
yra pasiaiszkines kodėl jo ban
ka dabar užsidaro ir visa bizni ■ 
kvitina: “Po keturios deszimts į 
trijų metu darbo mes esame 
pasene, esame pailsę, mes turi
me gana pinigu visiems atmo
kėti, ir už tai mes dabar isz vi
so to biznio iszeiname ir vi
siems pilnai atmokame.”

Inžinierių musu kraszte 
trumipa ir trūksta. Sziais me
tais apie 28,000 inžinierių bai
gia mokslus. O musu kompani
jos ir fabrikantai dabar reika
lauja tarp 60,000 ir 90,000 
kiu mokintu inžinierių.

to-

sy-

Tremtiniu, taip vadinamu 
D. P., neskaitant naujai at- 
vykstaneziu in Vokietija, Aus
trija ir Italija, dar liko virsz 
130,000, kuriu tarpe yra daug 
ligoniu, invalidu, seneliu ir ki
tu. Naujai pasprukusiu isz už 
Sovietu “Geležines Užtvar- 
kos” kas menesi atbėga apie 
1,500 asmenų.

Vokietija savo tautos kil
mes tremtiniu turi apie 9,000,- 
000 asmenų dauguma ju jau in- 
sikure Vokietijoje ir ten pa
liks gjwenti. Bonn’o valdžia 
praszo, kad bent 2,000,000 Vo
kiecziu kilmes tremtiniu isz- . 
gabentu išz Vokietijos, o su li
kusiais jiems jau nebus jokios 
klausimos.

Sunkesniojo bukleje yra at
sidūrusi Italija, nes ten turi ne 
tik keliasdeszimts tukstaneziu 
tremtiniu, bet ir apie 10,000,- 
000 savo gyventoju perteklių.

Austrija nori nusikrtyti vi
su ten esaneziu tremtiniu, apie 
30,000 asmenų.

Szalia tu valstybių, isz kuriu 
reikia iszgabenti tremtinius, 
dar prisidejo'Graikija ir Olan
dija, ypacz pastaroji, netekusi 
savo kolonijų užjūryje.

Pastaraisiais laikais szios 
valstybes sutiko priimti isz 

_ Europos tam.._.tikrn—skaieziu 
žmonių: Australija, Kanada, 
Brazilija, Argentina, Venecue- 
la ir kiti krasztai. Sziais me
tais numatoma, kad “Intergo
vernmental Committee ’ ’ isz 
Europos iszgabens apie 115,- 
000 asmenų in visus kitus 
krasztus, iszskiriant Jungtines! 
Amerikos Valstybes.

Konferencijos Komisijoje, 
kurioje ii’ man teko' aktyviai 
dalyvauti, gyvai apvarstinejo- 
me, ar Amerikai reiketu insi
leisti daugiau buvusiu tremti
niu ir Europos gyventoju per
teklių. Iszklause praneszimu 
isz invairiu valstijų (USA), o 
ypacz Farmers Federation. 
(Amerikos Ūkininku San jun
gos) paaiszkejo, kad sziais me
tais žemes ūkio darbininku 
trukumas bust tiesiog baisius 
atsitikimas, nes Amerikos ka
ro inmonese padidėjo darbi
ninku pareikalavimas. Far
mers Federation rekomenduo
ja inleisti isz Europos žmonių 
žemes ūkio darbams.

Ta proga paaiszkinau, kad 
Vokiecziu kilmes (German 
Ethnics) apie 75% yra ūkinin
kai, tuo tarpu kai beveik 90% 
D. P. yra ne ūkininkai. Tiesa, 
žemes ūkio darbams buvo isz- 
kviesta apie 20% tremtiniu, 
bet isztikruju ūkiuose dirbti 
pasiliko tik apie 10%, kiti pa
bėgo isz ukiu. Ta proga paąisz- 
kinau pabėgimo priežasti:

1—Permažas atlyginimas; 
2—atsiskyrimas nuo savo tau
tos žmonių; 3—kalbos nemokė
jimas ir 4—nepalanki aplinku
ma ir t.t. Taip pat turėdama 
mintyje, kad Pietines Italijos 
gyvenojai daugumoje yrą ūki
ninkai, mažažemiai ir beže
miai, musu komisija konferen
cijai patariavo sekaneziai:

Praszyti U.S. Kongreso szio
je susirinkimoje priimti papil
doma instatyma, pagal kuri 
vienu metu laikotarpyje butu 
in JAV inleista 50,000 Italu, 
50,000 Vokiecziu ir 25,000 
tremtiniu (DP).

Kad Kongresas atkreiptu 
dėmesio in szio instatymo rei
kalingumą, būtinai reikia 
Valstybių (State) Komisijų 
pareiszkimu, inrodaneziu dar
bininku reikalingumą žemes 
ūkyje ir pramones inmonese.

Nacionaies organizacijos k.t.
(Tasa Ant 4 Puslapio)

gyventoju, kuris turi savo or
kiestra isz 70 asmenų ir ji ke
liauja net 40 myliu duoti kon
certus. Orkiestra susirenka kas 
ketvirtadienio vakara “jeigu 
sniegas ir lietus juos nesulai
ko.”

Arkansas Valley Colorado, 
yra platus vaisiu rajonas, bet 
turi savo orkiestra. Ja sudaro 
asmenys isz deszimts invairiu 
vietų, kaikurie keliauja net 
penkios deszimts myliu isz La 
Junta. Ir žmonesi Beethoven, 
Mozart ir Haydn mėgėjai.

Bellingham, Washington 
valstijoj, turi tik 30į090 gyven
toju bet turi savo miesto užlai
koma orkiestra, bena ir chorą.

Oak Ridge, Tennessee vals
tijoj. Vardas szio atomine 
miestelio visur žinomas. Waldo 
Cohn yra ‘bio-ehemikas ežia 
prie Oak Ridge National labo
ratorijų. Bet yra ir muzikan
tas. Jis yra dirigentas “Oak 
Ridge Symphony Orchestra, ” 
kuris buvo nariu pasilinksmi
nimui insteįgtaS. Orkiestra su
daro mokslininkai, mokytojai, 
mokiniai ir szeimininkes.

Pažiūrėkite in JAV (Ame
rikos) žemėlapi, pasirinkite 
bet kuria szalies dali, patyri- 
nekit, rąsitę,ką$. tų.Yi£tą..šp,Q- 
nes mėgsta ir remia gera muzi-. 
ka. —C.

del invairiu' priežaseziu nega
les pasniaudoti tomis vizomis 
per ateinanezius 4 menesius 
(iki Balandžio Apr. men., pa
baigos), vizos nebus atnaujin
tos ir jie negales pagal senaji 
D. P. instatyma atvykti in 
Amerika.

Immigration and Naturaliza
tion). Numatoma, kad per 5,- 
000 asmenų gavusiu vizas, del 
invairiu priežaseziu negales 
jomis pasinaudoti.

Apart D. P. instatymo isz- 
leisto 1948 m., Liepos (July) d. 
ir papildomo instatymo iszleis- 
to 1950 m., Birželio (June) 16 
d., dar 1950 ritėtais buvo pri
imtas instatymas leidžias 54,- 
744 Vokiecziu kilmes tremti
niams imigruoti in Jungtines 
Amerikos Valstybes; sziu jau 
atvyko apie 28,000. Tuo insta- 
tymu pasinaudojo nemažai 
Lietuviu isz Mažosios Lietuvos 
ir repatrijantu. Pagal szi in
statyma dar atvyks per 26,000. 
Szis instatymas dar galioja iki 
szimet Birželio June men., pa
baigos. Tokiu budu sziuo in- 
statymu dar gali pasinaudoti 
nemažai Mažosios Lietuvos, 
Klaipėdos Kraszto Lietuviu re
patriantu ir kitu Lietuviu.

Pareiszkiau konferencijai ir 1 
imigracijos ir vizų skyriaus' 
komisionieriui, kad tokia in
statymo žodžio aiszkintoja yra 
netiksli, nes instatymas numa
to tam tikra skaieziu žmonių 
insileisti, o ne vizų iszduoti. 
Jei kurie nors tremtiniai mirė, 
apsirgo ar del kitu priežaseziu 
negalėjo iszvažiuoti, tai ju vie
toje vizos turėtu būti iszduoda- 
mos kitiems, galintiems iszva- 
žuoti tremtiniams. Komisionie- 
rius atsake, kad jie yra tik to 
instatymo vykdytojai, o insta
tymo aiszkinima ir pritaiky
mas prikauso Kongreso Sub- 
Komisijai (Sub-Committee for

NEW YORK. — USSR (Ru
sija) nepaliaujamai skleidžia 

gal tada svietas butu laimin-į meiUS) kad Amerika tikrai ne- 
gesnis ir doresnis. — M. D. Į kultūringa szalis. Ir daugelis

- GALAS — i žmonių sziapus ‘“Geležines Už
dangos” taip pat galvoja, jau 
nekalbant apie paežius Ameri- 
kieczius, kurie panasziai galvo
ja kada prisimina vid-vakarus, 
pietus arba mažus miestelius ir 
kaimus. Ar žmones kurie mėgs
ta gera muzika: simfonine, ope
rų, operecziu, kameriniu an
sambliu ir choru, nekultūringi, 
nedabingi žmones? Pažiūrėki
me kas darosi vid-vakaruose, 
pietuose arba Pennsylvanijos 
kaimuose, Coloradoj, sziaurva- 
karuose ir pietrytuose?

1922 metuose Columbus, In
dianoj vals., (ne Columbus, 
Ohio), miestelis isz devynių 
tukstaneziu gyventoju, turėjo 
simfonijos orkiestra. Ir szian- 
dien tebeturi. Smuikininkas G. 
Chester Kitziger privertė visus 
savo mokinius studijuoti sim
fonine muzika. Ir szio miestelio 
gyventojai: ukiu centras1, be
veik be iszdirbyscziu: lanke sa
vo orkiestros, isz 75 arba 100 
nariu, koncertus. Paklauskite 
to miestelio gyventoju ar jie 
nekultūringi.

Gadsen, Alabama valstijoj, 
norėjo turėti savo orkiestra. 
Kaip ir Anniston, miestelis 30’ 
myliu nuo Gadsen. Tie mieste
liai sujungė geriausius muzi
kantus ir insteige savo orkies
tra. Szimet Gadsen yra orkies
tros namai, kita meta. Annisto- 
tonasi. Žmones mėgsta Schuber- 
to, Mozarto ir Beethoven sim
fonijas. .

Imkime North Carolina. Jos 
orkiestra aplanko mažiausius 
kaimus ir miestelius. Vartoda
mi geltonus ir raudonus auto
busus ji keliauja net 8,000 my
liu per North Carolina, Tennes
see, Georgia ir Florida. Benja
min Swalin yra dirigentas. Ji 
aplanko bažnyczias, teatrus, 
baseboles parkus, mokyklų au
ditorijas. Vaikai nemokamai 
pasiklauso. Praeitais metais 
suvirsz szimtas tukstaneziu 
vaiku lanke orkiestros koncer
tus, netik didžiuliu centru vai
kai, bet vaikucziai isz sunkiai 
prieinamu vietų. Jie mėgsta 
Haydn, Beethoven, Ravel, Ka
balevsky, Moussorgsky, Percy 
Grainger, Eric Coates, Richard 
Strauss ir Richard Rogers ku
rinius.

North Carolina turi savo 
operų trupe, Grass Roots Ope
ra Company. Insteigejas A. J. 
Fletcher, nusiveža visa trupe 
in vietas kuriu žmones niekada 
negirdejo operų. Jie perstato 
“Carmen, ” “ Traviata, ” “ The 
Marriage of Figaro” ir “Don 
Pasquale. ’ ’

Ponia Helen M. Thompson, 
isz “American Symphony Or
chestra League” turi daug 
praneszimu Apie muzika szioje 
szalyje. Ji laiko rekordus keliu 
szimtu pusiąu-profesijonalu ir 
ne-profesijonalu orkiestru, ku
rios su ta draugija -užsiregis
travę. Ji pranesza apie Mans
field Penn., miesteli isz 1800

Pypkes Durnai

Komunistai dabar, nors 
ki teisinga propaganda priesz

- muš skelbia-ir skleidžia. Jie 
iszdalina ir iszmeto plakatus ir 
rasztus su paveikslais, parody
dami, kaip musu Prezidentas 
Trumanas draugavo ir drau
gauja su razbaininkais, kurie 
buvo teismo pasmerkti ir nu
bausti. Jie parodo, kaip musu 
bagoeziai baliavuoja kai musu 
vaikai mirszta ant karo frunto. 
Jie paąiszkina kaip musu val
dininkai sau turtelius susi
krauna isz musu taksu ir kaip 
didžponiai bagoeziai iszsisuka 
isz taksu. Visa tai, skaudu pri
sipažinti, yra szventa tiesa, ir 
Komunistai teisybe sako.

Viena panele isz” Indijos szi- 
toki pagarsinimai indejo in 
laikraszti: “Noriu iszteketi už 
milijonieriaus Anglo ar Ameri- 
kieczio, biedno nenoriu.”

Vokietijoje tėvai būva, nu
bausta jeigu ju vaikai, kurie 
da neturi szes'ziolikos metu 
amžiaus, ruko, vėlai pareina, 
ar lanko, szokius vėlai vaka
rais. Tokis instatymas ir mums 
butu in sveikata.

Amerikiecziai iszmoka dau
giau kaip szimta milijonu do
leriu kas metai besimokindami 
kaip gražiau ir geriau szokti.

Prezidentas Trumanas labai 
drąsiai prižadėjo pravaryti vi
sus1 tuos taksu rinkėjus, kolek
torius, kurie yra sukeziai, bet 
dabar matyti kad Trumanas 
labiau,bijosi ateinaneziu rinki
mu ir nieko nedarys, 'bet tik už 
pecziaus tupės ir lauks tu rin
kimu.

“Talmudo Paslaptys
. . . Apie . . .

ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai 
Adresas':

SAULE - Mahanoy City, Pa.

Dievu Takais
Saule teka.
Dega aszaros ugnines. 
Ii' aguonos, kaip karoliai, 
Aplink veidą ir krutinę 
Wrauja dega.
Žvaigžde mano pirmagime, 
Mano daina panaktine. 
Ir aguonos ir krutinę.
Ir kaip Jjurtininks žengiu, 
Sėju paslaptis szirdžiu; 
Dovanoju ir turiu.
Rytas, žvengdamas, liepsnoja. 
Asz, kaip stulpas, vėl sustoju 
Ir mylėdamas kartoju: 
Tyla tylon insiklauso; 
Siela sielon insizvelgia; 
Gelmei gelmes pasigirsta. 
Pražydo žeme 
Gyvais karoliais, 
Linguoja žoles, 
Žilvicziai ūžia.
Ir naktuže, 
Kaip verdene. 
Gesta žvaigždes, 
Žiebas kitos. • 
Verkia gėlės 
Nuraszkytos. 
Verkia szirdys 
Nulankytos.
Ir lankydamas eina 
Ar priimsi dovanu, 
Sulcziu vasaros pilnu? 
Ar tik busiu del tavęs 
Žvaigždžiu atspindžiu gelmes; 
Kur pernakt pedregt suspės? 
Tu ateik in vyszniu soda! 
Tu ateik ta gudu meta, 
Kai dainuoja rudens vejas, 
Tartum tyruos liūtas vejas, 
Tartum tyruos liūtas vieszpats, 
Kai szermukszniai, margos 

. liepos,
It szeszeliai iszsigandė, 
Ir su veju vis dainuoja, 
Ir su sieloms tyliai verkia. 
Tu ateik in vyszniu soda! 
Ir takai, ir žygiai ilgus. 
Rudens ūkana ir vejas!
Ir nusvirusios pavėjui 
Paleistoms kasomis ugnikes 
Isz toliu dausu ateje, 
Ir užmirsztosios sielos. 
Rudens ūkana ir vejas. 
Lyg szeszeliai vogtinoji, 
Tyliai slenka ir užgauna. 
Lyg padėka aimanuojant 
Žaizda nuslėpta palyti. 
Lyg nakties meilužis slaptas 
Szalta meile pamyluoja. 
Vejas staugia ir dejuoja, 
Liūdna dalia atntszauja! 
Vyszniu sodas. Rudens vejas. 
Siela užmirszta per amžius! 
Sapnas lengvas, vaivorinis 
Isz tolybių atlydėjo. 
Saule dege. Vaisius sėjo, 
Sultimis žiedai sunkėjo. 
Tyru vejas vyszniu sode 
Siela užmirszta dainuoja.

‘BALE’ PIRMININKO 
ŽYGIAI CHICAGOJE

1952 m., Sausio (Jan.) 
17 Iki 23 Dd.

Displaced Persons Commission 
Valstybių ir Voluntary Agen
cies Konferencija Tremtiniu 
Imigracijos ir Inkurdinimo 
reikalais ir tuo susijusiomis

Ž- > veikimosi W;■■
■ i WGA
(A) ■— Konferericijoje daly

vavo apie 175 asmenys, ju tar
pe Illinois Valstybes Guberna
torius Adlai E. Stevenson, 
“Displaced Persons Commis
sion” pirmininkas Mr. Gibson 
ir nariai: Mr. Edward O’Con
nor ir Mr. Rosenfield, taip pat 
Chief of Visa Division, U. S. 
Department of State Mr. H. J. 
L’Heureux, Chief U. S. Com
missioner, Immigration & Na
turalization Mr. Mackay. Visi 
ežia suminėtieji asmenys kiek
vienas savo srityje turėjo pra- 
neszima apie buvusi “D. P.” 
instatyma ir tremtiniu gabeni
mą ir ju inkurdinima Jungti
nėse Amerikos Valstybėse. Isz 
tu praneszimu susidarė sziek 
tiek neaiszkumu, kiek isztik- 
ruju tremtiniu gavo vizas at- 
vykti'in Amerika; D. P. Komi
sija pranesze, kad isz viso isz- 
duota 335,000, o State Depart
amento Vižu skyriaus szefas 
Mr. L’Heureux tpareiszke, jog 
iszduota 312,000 asmenims vi
zų. Tiesa, nevisi D. P. dar at
vyko isz Vokietijos, Austrijos 
ir Italijos, nes tam tikras skai- 
czius atvyko isz Anglijos, 
Graikijos ir kitu valstybių 
kaip buvę Lenku armijos ka
riai. Tikras iszduotu vizų skai- 
czius galutinai paaiszkes, kai 
bus gauti praneszimai isz visu 
Amerikos konsulatu Europoje. 
Kaip žinoma, paskutiniu D. P. 
vizų iszdavimo data buvo 1951 
m., Gruodžio (Dec.) 31 diena 
imtinai. Vizos galioja 4 merie- 
siams, todėl dar yra apie 20,- 
000 neatvykusiu in Amerika 
tremtiniu. Tokie gali atvykti 
da iki sziu metu Balandžio me
nesio pabaigos. Visiems, kurie

Wish good fuck to 

Sergeant Mun Toon of Vfermont 

_..Pifleman, U-S. Infantry___ -

5W<w ofcfhis next Mxfey/

First World War . . . Second World War . . . Korea— these 
are milestones in the career of this sturdy Vermont volunteer.
A true son of America’s original Minute Men, his whole life has 
been devoted to battling in defense of the land all of us love!
Men like this are rare. And they deserve all the respect the 
rest of us can give.
Here’s an idea. Today stop at your pay office—if your company 
has the Payroll Savings Plan —or else stop at your bank. Buy your
self an extra United States Defense Bond. And tell yourself 
you’re showing an old soldier—a good soldier—that you appreciate 
what he’s doing for you.
For your bonds, and other forms of saving, put a strong American 
economy behind a strong American army. They protect you, 
your family, and our servicemen overseas. Because they help create 
the productive strength that keeps us at peace today—when 
peace is only for the strong!
So how about wishing good luck to Sergeant Hun Toon—and 
more security to the family you love? How about buying an extra 
United States Defense Bond for them—today?

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

Don’t forget that bonds are now a better buy than ever. Because 
now every Scries E Bond you own can automatically go on earning inter' 
est every year for 20 years from date of purchase instead of 10 as 
before! This means that the bond you bought for $18.75 can return 
you not just $25 but as much as $33.33! A $37.50 bond pays 
$66.66. And so on. For your security, and your country’s too, buy 
U. S. Defense Bonds now! Bankers recommend them as one of the safest 
forms of investment.

PEACE IS FOR THE STRONG... 
BUVUS. DEFENSE BONDS NOW!

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

donation, the Advertising Council and

SAULE PUBLISHING CO.,
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rame žaidimu kambaryje.
— Jievute ! Kodėl tu vakarNaszle Ir Dukrele

(Isz Gyveninio)

pANEVEŽIO miesto prie
miestyje stovėjo maža, sena 

ir pakrypusi trobele. Jos isz- 
vaizda primine sena senutėli 
žmogų kas minute belaukianti, 
kada ji Dievas paliuosuos isz to 
sunkaus, sunlinkusio ir ligoto 
kūno, piaszaukdamas pas save 
antrajai! laimingesnių gyveni
mam Kiek-vienas mažiausis 
vėjelio įpustelejimas, smarkes
nis duru trinktelėjimas jau ža- 
dino baime trobelei, kad kuris 
nors silpnesnis, duru, sienos su
nėrimas nepasiliuosuotu ir 
tuomi visos trobeles neprivers
tu ant drėgnos žemes atsigult, 
kas tarp jos sienų globoja
miems gyventojams sudarytu 
daug ir daug didelio rupescrio.

Toje trobelėje gyveno jauna 
naszle su savo dukrele Jievute. 
Toje trobele juodviem tebuvo 
tik nakties užeigos vieta, nes 
diena nuo anksti iki vėlai vaka
ro dažniausiai prabūdavo ant 
rinkos savo budeleje, kurioje 
laikydavo duonos, mėsos, dar
žovių, vaisiu, geliu ir kitokiu 
mažmožiu. Jos ten sėdėdavo ir 
Žiema ir Vasara. Jau leng
vinus motina pasidarė, kuomet 
jos dukrele paaugo ir galėjo 
nor trumpam laikui motina pa
vaduot, jai kur nors iszejus rei
kalingu rinkoje pardavimui 
prekių pigiaus kokiame nors 
sodžiuje, toliaus nuo miesto 
eslaneziame nusipirkt. Bet, blo
giausiai buvo, kuomet Jievute 
da maža tebebuvo. Būdavo par 
iiks Jievute viena grinczioje 
užrakinta, pasodins ja ant že
mes, padės szaly mažutėlės 
duonos plutele ir bėga motina 
rinkon savo budelen siu prekė
mis. Mažute viena likusi ver
kia, motina szaukia. Bet moti
na prie dukreles neateina,. Jie
vute ir valgyti insinori, bet dar 
negali paeit valgio pasijieszko- 
ti. Ir kisza vargsze in burna, 
visa, ka aplink save pasiekia ir 
randa. Ir taip, būdavo, ir ta 
motinos paliktąja duonos plu
tele -sugniaužia. Ir taip iniprato 
Jievute viena trobelėje sėdėt ir 
net savo maistą prie saves su
sirast.

Jievute atrodė sumenkusi, 
iszbalusi ir vargo pavergta. 
Motina in ja žiūrėdama sopa
ma szirdimi galvodavo, nejau
gi jai reikes ir dukrele szaly 
vyro palaidot nebesulaukus gy
venimo paramos, del kurios 
sziandien taip pati vargsta ir 
savo dukrele kankina. Bet liki
mas kita leme. Jievute, nors ir 
menka, bet augo sveikute ir 
linksmute. Metai po metais, jau 
galėjo ir budelen su savimi in

Viena trobelėje augusią Jievu
te isz pradžios tie žmones ir vi
si daigtai stebino in kurios ne
galėjo atsižiūrėt, bet paskiaus 
prie to judesio priprato ir jau 
visai in nieką domes nekreip
dama vėl eme, mažule viena 
žaisti, kaip kad pirmiaus trobe
lėje žaisdavo.

Vakaro sulaukusios, juodvi 
vėl in savo sulinkusia trobele 
gryždavo. Žiema trobele būda
vo nekūrenta ir szalta, todėl 
motina griebdavosi mažute 
krosnele užkart ir siziek-tiek 
susiszildyt, o jievute tuo laiku 
sėdėdavo savo loveleje szkur- 
liais susisukusi ir drebėdavo. 
Ir turėjo skubėt motina apie 
troba triustjnęs turėjo sve- 
czius primt. Viena trobele’ir 
jos maža dukrele tebuvo liudi
ninkėmis, kas nakties laike to
je mažutėje trobelėje daryda
vosi. Žinoma, ir kaimynai ret- 
karcziais pasznybždedavo. Bet 
naszle ramino save aiszkinda- 
mosi, kad isz vienos rinkoje) 
budeles negalima yra ne tik 
malku ir sęviesos nusipirkt, 
bet ir paczioms pragy vent. Sa
vo vargo, palengvinimui jauno
ji naszle savo kuna Veneros 
dievaicziui paaukot net ir už 
nuodėmė nelaikė. Ta amata ne
garbingu dalyku ji pripažino 
tik toms, kurios pasiaukavimo 
darbu užsiima būdamos viso 
gero pertekusios ir laimingos.

Jievute jau dvylika metu tu
rėjo, kuomet ja motina pirma 
syki nuvede in mokykla. Nuo 
tos tai dienos Jievutei prasidė
jo visai naujas gyvenimas su 
visomis naujomis aplinkybė
mis. Jievute augusi rinkoje ir 
namu klampynėje ne tik nemo
kėjo, bet net supratimo neturė
jo apie savo tikėjimo pagrindi
nes tiesas, o taip-gi nebuvo gir
dėjusi dorinio pamokinimo. Jos 
matymo apskrityje tebuvo ma
tomi jos motinos kas nakti ta
me pacziame kambaryje nepa
sislėpti su* vyriszkiais glamo- 
neijmais, kurie jai tiek natūra
liais pasidarė, kad jau nebetei- 
ke jokio pasibiaurejimo, o 
ypacz todėl kad jai gyvenime 
neteko matyt, kad kitur pana- 
szaus dalyko nėra ir kad yra 
gedimasi. Ji jai indomesnius 
savo namuose pastebėjimus vi
sai be blogos mislies net mo
kyklos draugams ir draugėms 
imdavo pasakot. Tas Jievutes 
elgęsis ir mokytojo ausis pasie
kė. Mokytojai užklausus, ir-gi 
nieko nesivaržydama ta pati 
atvirai papasakojo. Mokytoja 
likosi pastatyta in kebliausia 
padėti. Iszaiszkint nieko nekal
tam vaikui tos nuodėmės didu
ma,, baisumą ir jos pasekmes
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Taip mano rūteles,
Ne tankiai duodasi 

girdėt, 
Idant motere pripažintu 

teisingysta savo vyrui, 
Jog gerai padare, 
Kad ja nubaudė už

Apgaudinėjimą savo vyro. 
Bet taip atsitiko neseniai.

Vienas vyrelis teip sumusze 
savo bobele, 

Kad turėjo iszvežt in ligonbute 
del gydymo.

O ta moterele nenorėjo užvesti 
teismą priesz vyra,'

Ir sudžia paleido ji . _ 
ant liuosybes.

Ana diena kada ėjo isz, 
darbo nakties laike, 

Susitiko savo bobele 
einant namo, 

Su kokiu tai nepažinstamu 
vyru, 

Isz naktinio pasilinksminimo. 
Už tai, bobele likos smarkiai 

nubausta per savo vyra.
Taigi, prasižengti yra tai 

žmogiszka, silpnybe, 
Bet mokėt savo kalte 

pataisyt,
Ir prie jos prisipažinti, 

Tai yra puikus dalykas!
* * *

Nekurie vyrai suvis 
neturi proto.

Neseniai tūlas vyras 
persiskyrė,

Nuo savo bobeles, 
Už tai, kad toji 

neprakalbėjo in ji, 
Nei žodelio per ilga 

laika.
Tokios moterėles sunku 

surasti, 
O jeigu kas tokia 
motere sziandien turi, 
Tegul ja myli ir 

guodoja! 
H*
Mokslas sako:

Vyras ir motere yra 
panaszus in žirkles!, 

Sujungtu kaip žirkles, 
negali persiskirt, 

Norins tankiai skiresi 
vienas nuo kito, 

Ir nelaime tam kuris 
tarp ju gausis.

rinka nusineszti, kame joos Jie
vute galėjo nors dulkėtame, bet 
saules apszviestame ore pakvė
puot ir daug žmonių pamatyt.

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

Per paczta, 35 Centai.

Velniszka Malima,
Stebuklinga Puodą, 
Maluninkas Pabėgo

Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa.

baisu, kad nesukėlus nekalta
me vaike savo motina ir jos 
darbu pasibiaurejima, užtylet 
taip-gi negalima. Todėl moky
toja maloniai su Jievute elgda
mosi kas kartas praszydavo 
niekados nepasakot to, kas sa
vuose namuose atsitinka, nes 
dalyko pasakojimas yra negar
bingas. Daug duota, pavyzdžiu 
isz kitu vaiku gyvenimo, kad 
jie nieko vienas kitam apie sa
vo namus nepasakoja. Bet Jie
vute, matyt, taip buvo inpratu- 
si su savo motina apie viską 
kalbėtis, kad jokiu budu nega
lėjo nuo atviro pasakojimo su
silaikyt ir todėl mokytoja pri
versta buvo Jievute kaipo už 
bausmė izoliuot nuo kitu vaiku, 
del ko ji visa pertrauku laika 
turėdavo praleist viena atski-

PLATINKI!! 
®=“SAULE”=^J

mokykloje nebuvai? Paklausė 
mokytoja Jievutes.

— Mama praeita nakti 
daug svecziu turėjo, ilgai gere 
ir valgė, o paskiaus sugulus, tai 
viens, tai antras ateidavo ir 
todėl buvo labai suvargusi, dei 
ko asz turėjau eit rinkon bude
len, o motina diena ilsėjosi, at
sake Jievute atsistojusi.

.Jievute gal da. ir daugiau bu
tu pasakosi, bet mookytoja vi 
sa dalyką supratusi, nedave 
jai daugiau kalbėt.

Jievute isz mažu dienu var
ge užsi gruzdinus buvo be galo 
gera, darbszti ir prakilnios 
szirdies mergaite, kuria moky
toja pranaszavo iszaugsiant 
dora ir pavyzdinga moteriszke, 
jei tik busią kam labiaus isiz- 
pletot jos turimuosius, geruo 
sius privalumus. Jievute isz 
traukt isz tos klampynes buvo : 
negalima, nes motina, nekalbėt 
nenorėjo apie koki nors Jievu
tes isz savo namu iszleidima, o 
namuose laikymas jau isz anks
to grėsė Jievutei pavoju nupult 
ir nupult jau tuomet, kuomet 
joje da tebebus neinsigyvene 
žemieji palinkimai. Ta pavoju 
jau mokytoja pastebėjo, kuo
met ja paklausė:

_ Jięvittė! J^odeUiuvha.- 
dos. savo pamokas taip gerai 
mokėdavai, o sziandien ju ne-, 
moki?

Klausiama Jievute atsisto jo 
ir tylėjo.

— Jievute! Kodėl tu tyli, 
nieko neatsakai?

Dabar Jievute pradėjo verkt 
ko niekados nedarydavo, ir ta
rė :

— Vakar, vakare ilgai sve- 
cziai vakaravo ir negalėjau 
mokintis, o ryte užmjgau. Per 
nakti negalėjau miegot, nes at
ėjo prie mano lovos girtas ka
reivis eme mane zaibyt, in lova 
lyst ir asz turėjau gintis ir ver
kiau. del ko buvau nusigandusi 
ir suvargusi ir todėl ryta ifžmi- 
gau ir nesuspėjau painoku isz- 
mokt. Mama su kitu kareiviu 
gulėjo ir todėl ant manės barė
si ir net muszt norėjo, kad asz 
kareivio nepriimu.

Skaudi szi kalba mokytojai 
pasidarė. Juk da tik dvylikos 
metu mergaite, o jau verezia- 
ma su girtu kareiviu draugam 
tis. Laime, kad sziandien jai da 
užteko tvirtybes atsigint, bet 
kalusymas, ar toliaus jos už
teks josios jausmams iszbujo- 
jus. O gal ir Jievute kaip ir jos 
motina, liks to paties Veneros 
dievaiezio auka. Mokytoja nu
tarė jauna mergaite gelbet per
kalbėdama motina neverst sa
vo dukreles prie taip žemo dar
bo, bet veltui. Motina nepa
klausė jokiu mokytojos patari
mu ir perspėjimu, jokiu pamo
kinimu, o vien likosi savo nuo
mones, kad neturtingoms tas 
darbas leistinas.

Vos penkioliktus metus ei- 
naneziai Jievutei prasidėjo pil-

Kunigužis In Maskva DIDŽIAUSIAS :: :

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

. . . MALDA . . .
Motinos Szvencz.

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

Knygos Did. 3%x5x/2
TIKTAI, 25 Cts.

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

Kunigužis Martin Miemo- 
eller, (po deszinei) su savo 
duktė Herta ir Prior Hein
rich Gruber, atvažiavo in 
Berlyną, bevažiuodami in 
Maskva, kur jis buvo pasi
tiktas ir pasveikintas Arki- 
.yyskupo MaCary, vardu vi
su Ruskiu.

Eina gandai kad saitas ku
nigužis nuvažiavo in Mask

va derintis del paleidimo 
daug Vokiecziu belaisviu 
Rusijoje. Jo žmona ir duktė 
su juo nuvažiavo in Rusija.

Vokiecziams ta jo kelione 
baisiai nepatinka ir jie da
bar vieszai sako kad jie jam 
viso gero linki ir vėlina kad 
jis ir pasiliktu tenai su Ko
munistais.

o o o

SVIETO KARALIUS

'pAI yra doleris! Už doleri 
ant svieto nesiranda dides

nio. Priesz doleri visi galvas 
lenkia. Doleris kalba, doleris 
tyli, už doleri žmogus parduoda 
duszia, kuna, sanžinia ir dora. 

•Už doleri sulaužo- Dievo tiesas, 
už doleri jauna mergaite par
duoda savo skaistybia, sunai- 
kijia savo jaunas dienas, pa- 
skensta nedorybes purvyne, už 
doleri moteriszke sulaužo mo
terystes prisiega, apleidžia sa
vo vy ra ir vaikelius. Už doleri 
apleidžia altorių iszsižada Die
vo ir Jojo instatymu, jeigu tik 
doleris padare intekmia iii 
žmogaus szirdi, tai tokia žmo
gus dasileis visokiu nedorybių, 
net ir pati Dieva parduotu kad 
tik kanuodaugiausia doleriu 
ingyti.

Ir taip už ta doleri per am
žius žmonys kovoja ir paskui ji 
vejesii ir in taji dolerini dievai
ti daugiau tiki, ne kaip Dievui. 
Doleris taip užvieszpatavo 
svietą kad užmirszo žmoniją 
Dievo ir artymo meile, o kada 
pas žmonis neliko tuju dory
bių, todėl svietas paskendo ne
laimiu- bangosia. - Nežiūrint 
kaip žmogus augsztai protu 
iszkilo, jau iszrado visokes ky-

nas vargo gyvenimas. Motina, 
kaipo auka paleido gyvenimo, 
atsigulė in patala isz kurio 
daugiau ir nesikele. Dabar jau 
viena Jievute turėjo ir sau, ir 
savo sergancziai motinai pra
gyvenimą uždirbt. O tas darbas 
nelengvas buvo ! Bet Jievute 
nesiskundė, mintyje džiaugėsi, 
kad girti svecziai trobelen ne
atsilanko ir kantriai kentėjo. 
Ji ir ant savo motinos nerugo- 
jo. Ji savo motina be galo my
lėjo ir ja jos ligoje atjaute.*Ry- 
ta ir vakara ilgai ant motinos 
lovos sėdėjo ir su ja kalbėjosi. 
Dažnai ir dienos laike budele 
uždarius parbėgdavo motina' 
atlankyt ir ja palinksmint. Mo-' 
tina su dukrele kalbėdavosi, 
apgailestavo savo praeita, ne
sugražinama gyvenimą perpra- 
szinejo dukrele už vertima in 
toki pat gyvenimą ir patarė to
liaus is^teset savo puikiame, 
doriniame nusistatyme. Jievu
te ramindavo motina, priduo
dama vilties pagyt, bet motina 
tarusi, kad jau pervelu tos lai
mingos valandoj sulaukt, nu
tildavo ir Jievute verkdama
nuo motinos lovos atsitraukda
vo.

Jievute iszaugo labai graži. 
Nors jos kūnelis, buvo liesas, 
bet ji buvo tiesu, taisyklingai 
sudėtas; akys mėlynos ir verte 
žmogų perverianezios, o taipgi 
labai viliojanczios. Jos lupeles 
visados szypsojosi, buvo links-1 
ma ir mokėjo su kiekvienu ma
loniai apsieit. Papraszyta, bu-i 
davo, gražiai surisz, greitai pa
duos, padekuos už pirkimą ir 
papraszys kita syki jos neuž- 
mirszt del ko ir pirkėjai pas ja 
lankydavosi. Ta net kaimynes 
budeles pastebėjo ir ant Jievu
tes eme žvairuot. Bet Jievute 
su savo kaimynais nesipyko ir 
net jiems ka nors pikta ant

vakare isz budeles namo, susi
kurs ugni, iszsivirs valgyt ir 
atsisėdusi valgo, bet vienai tas 
valgis neskanus — nuobodu ir 
ilgu neturint su kuo pasikalbėt 
ir dienos inspudžiais pasidalyt. 
Trobelėje kaž-ko nejauku ’da
rėsi. Vejas visais paszaliais ir 
palangėmis šzvilpe. Ret-kar- 
eziais ir in duris kas pakleben
davo, bet Jievute sužinojusi, 
kad tai yyriszkis, neinleisda- 
vo. O tie vyrai ne vienas mėgi
no jaunute auka, kad ja kaip 
nors nuskynus, bet Jievute ne
pasidavė pagundai — isztese- 
jo. Ypacz jaunas, gražus Pet
ras prie Jievutes meilinosi, ku
ri Jievute ir tikrai jau buvo 
insimyl ėjusi, bet vienok, vaka
rais pas save trobelen neinsi- 
leisdavo. Ji su Petru meiliai 
kalbėdavo tik diena, rinkoje, 
kuomet jis jos budelen atsi
lankydavo. Po ilgo laiko, Pet
ras Jievute iszmeg’ines' ir per
sitikrinęs, kad Jievute visai 
neseka savo motinos pėdomis, 
in ja insimylejo ir amžinu ry- 
sziu su Jievute bažnyczioje su
sijungė.

Po Jievutes vestuvių men
koji trobele, primenanti praei
ties liūdna tuose namuose gy
venimą, greitai isznyko, o jos 
vietoje stojosi gražus, nedide
li a i mūriniai nameliai^ kuriuo
se sustvėrė ramus ir laimingas 
szeimyninis gyvenimas kurs 
nesze pavyzdi visiems apylin
kes gyventojoms. Kaimynai, ta 
matydami, nekarta su nusiste
bėjimu tarpu-savy kalbėjosi, 
kad ir klampynėje kartais gali 
iszaugt geras ir naudingas vai
sius. — L.

—.GARAS—

Jievutes pasakius, visados ma
loniai atsakydavo, del ko kai
mynai susigėdydavo ir dau- 
giaus nemėgindavo Jevutei isz- 
metinet.

Pora metu sirgusią motina 
nukarszinusi Jievute pasiliko 
vienai viena savo kas kartas
labiaus bekrypstanezioje tro
belėje, kurioje ilgė, laika nuo
bodžiaudavo. Būdavo, pareis

trybes ir kuom toliau tuom 
daugiau iszranda. Kad prikel- 
tum žmogų isz kapu, mirusi 
szimta metu adgal, ir parody
tum jam ka sziandien žmonys 
iszdaro, tai netikėtu savo aki
mi, kad žmogaus protas tai da
ro.

O bet skriaudos, žmogžudys
tes, kersztus pavydžiai, tai vi
so svieto skrytule turi apden
gusia ir tai vis del to galingo 
dolerio. Kada žmogus turtin
gas, isz to karta turi pagarba, 
kiek jisiai turi draugu, priete- 
liu ir kožaias laiko sau už gar
be su .jiiom draugauti.

Bet kada tas pats žmogus 
stojesi vargszu isz kokiois no
rint priežasties, tuojaus ji visi 
apleidžia, laiko ant szando ir 
ne kalbėti su juom ne nori.

Kodėl taip ?
Juk tas pats žmogus, ta pati 

iszvaizda, kodėl jis vakar buvo 
gerbiamas, o sziandien panie
kintas per tuos paežius priete- 
lius? Už tai jisai yra paniekin
tas, kad jau doleriu neteko! Isz 
ko pasirodo, kad ne ta žmogų 
garbino, bet tik jo dolerius! Ka 
del to dolerio nedaroma?

^Pirkie U. S. Bonus’!

Vieno dalyko už doleri ne
nupirksi, tai yra mirtis! Mir
tis doleriu nereikalauja, jai vis 
tas pats ar turtelis ar varg- 
sizas, visus vienaip ima. Gyvy
bes už jokius turtus negalima 
pirkti. Norints turtinga laido
ja iszkilmingai, indeda kuna 
in sidabrini gralba, padeda in 
puiku murini antgrabi, bet už 
keliolikos metu pažiūrėk in ta 
graba; rasi tiktai dulkes, ku
rios nesiskyrė nuo vargszo, nes 
teisingas Dievas kožnam pasa- 
dien viso svieto turtus ingy- 
ke: Atmink, kad dulkia esi ir 
in dulkia pavirsi!

Jeigu už ta doleri negalima
(Tasa Ant 2 puslapio)

Sieniniai Kalendoriai1952m.
15 col., ploczio x 23-3/4 col, ilgio

Po 40^ arba 3 už $1.00 "^3
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— Vasaris — February.
— Sekanczios angliakasyk- 

Įoše mokėjo savo darbiniru- 
kams: Sausio 30-ta diena: 
Mammoth, Packer Nr. 5 ir St. 
Clair Coal Co. Sausio 31-ma d., 
Continental, Midvalley, Ger
mantown, Hammond, Kohi- 
noor, Gilberton, Moreą ir 
Rep'plier.

— Sziandien Szvento Igna- 
cijo, vysk., o Tautines Vardi
nės: Tulegedis.

— Sukatoj pripuola Szven- 
eziausios P. Marijos invedy'bos 
ir Grabnyczios, taipgi ta diena 
žinoma kaipo Barsuko Diena. 
Jeigu barsukas ta diena pama
tys savo szeszeli, reiszkia, jei
gu sziandien saulute pasirodys, 
žiema da bus szalta ir ilga. 
Tautines Vardines; Vandene. 
Ir ta diena: 1937 metuose dar
bininkai straikuoja Flint fab
rikuose, Michigan valstijoje, 
neklauso teismo; 1950 m.,.Ang
lių kasyklų, mainu savininkai 
sutiko ant 70 dienu derybų, 
pirm negu straikos butu ifc- 
szauktos, 1560 m., Lietuviai už
griebė Rusu pili Tovarch. 
181'5 metuose, sutartis sudary
ti tarp Prūsijos Rusijos ir Aus
trijos. -

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola ketvirta Nedeliapo 
Trijų Karalių ir Szvento Bla- 
žiejo. Ir ta diena: 1944 m., 
Mount Cassino vienuolynas 
buvo Amerikos lakunu su
griautas ir susprogdintas Ita
lijoje; 1945 m., Yaltos Konfe
rencija kurioje dalyvavo 
“Trys Didieji,” Amerika, 
Anglija ir Rusija; 1945 m., 
Amerikiecziai su visu tuks- 
taneziu eroplanu bombardavo 
Berlyną; 1917 m., Amerika nu
traukė dipliomatinius santy
kius su Vokietija.

— Per Vasario men., me
nulio permainos: Prieszpilnis 
2-tra diena; Pilnatis 10-ta die
na; Delczia 18-ta diena ir Jau
nutis 25-ta diena.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Andrejaus Corsini, o Tautines 
Vardines Rasta; Irta diena: 
1950 metuose mokslinczius 
Klaus E. J. Fuche Anglijos pi
lietis buvo suaresztuotas, jis 
buvo intartas už iszdavima 
daug paslapcziu Sovietams; 
1268 m., Gerimantas užėmė 
Lietuvos Kunigaikszczio sos
tą; 1949 m., Vengrijos Kardi
nolas Juozas Mindszenty, Bu- 
dapeszto Komunistiszkame 
teisme, prisipažino kad jis kal
tas. Jis per kankinimo buvo 
priverstas taip prisipažinti; 
1861 m., Pietines valstijos su
darė sanjunga ir Aleksander 
H. Stephens kaipo Vice-Prezi-

|L. TRASKAUSKAS i 
t LIĖTuVlSZKAS J 
t GR AB ORIUS J
* Laidoja Kilnus Numirėliu.*
* Pasamdo Automobilius Del ?
* Laidotuvių, Kriksztyniu *
* Vestuvių Ir Kitokiams J
t :: Reikalams :: *

denta; 1899 m., karas tarp 
Amerikos ir Filipinų prasidė
jo; 1565 m., Žemaięziai perga
lėjo Szvedus ties Damulinde.

— Utarninke pripuola Szv. 
Agotoso, o Tautines Vardines: 
Birute.

— Panele Irene C. Rudžiu- 
ce, duktė pons. Albertu Rudžiu 
nuo 617 W. South uly., likos 
suriszta mažigu moterystes, su 
Juozu V. Forgacz, sūnūs pons. 
Vincentu Forgacziu, nuo 12 
South A uly., per Kunigą Kle
boną, P. C. Czesna, Szv. Juoza
po bažnyczioje, Nedelioj, 11-ta 
valanda ryte. Svotai buvo pa
nele Teresa Krohn ir Prancisz- 
kus Szemantoviczius. Vestuves 
atsibuvo Szv. Kazimiero para
pijos svetaine. Jaunavedžiai 
apsigyvens pas nuotakos tėvus 
617 W. South uly.

LEWISAS IR TAFT
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

‘BALF’ PIRMININKO
ŽYGIAI CHICAGOJE

*

ta 
ir

ki-

(Tasa Nuo 2 Puslapio)

Shenandoah, Pa. — Jonas 
Sziemanskis, nuo 13 So. Chest
nut uly., pasimirė Panedelyje, 
Locust Mt. ligonbutyje, nuo 
szirdies liga. Atvyko isz Lietu
vos 1902 metuose. Paskutini 
karta dii'bo del State Highway 
Dept. Paliko savo paezia Mar- 
gareta; dvi anūkes: C. Luck- 
sziuviene, mieste ir Margareta 
Geary, Frackville. Laidojo 
Ketverge, su apiegomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje devinta va
landa ryte ir palaidotas in pa
rapijos kapines.

— Automobilius prigulin
tis prie Mamero Abraczinskio, 
28 W. Penu uly., likos pavog
tas, ana vakara. Automobilius 
yra Chevrolet sedan, license 
Nr. 6B798. Policija tyrinėja 
vagyste.

New Philadelphia, Pa. — 
Helena Žitkuviene, gerai žino
ma saliuninke nuo 53 Water 
uly., kuri sirgo ilga laika, nu
mirė pereita Subata savo na
muose, likos palaidota Seredos 
ryta, su apiegomis Said. Jėzaus 
Szirdies bažnyczioje ir palai
dota in parapijos kapines. Ve
lione paliko: sunu Juozą, isz 
Chester; dvi dukterys: A. Zu- 
briene, namie ir H. Koenig, Ca
lifornia; dvi seserys: S. Bu
kauskiene, isz Philadelphia, ir 
Jieva Mackey, Buffalo, N. Y. 
Antras sūnūs, Leit. Danielius 
likos užmusztas eroplano ne
laimėje Texas 1943 metuose.

giszka Instatyma pasakė Sena
toriui Taft:

“Jei tu kada nors ar kaip 
nors laimėtai rinkimus del 
Frezidenti, Pone Taft, ir jeigu 
tada Juozas Stalinas tavęs už
klaustu apie tavo investa 
Vergiszka Instatyma, ka 
kaip tu jam atsakytai?”

“Asz sugebėjau tau ir
tiems tokiems labai aiszkiai 
atsakyti Ohio valstijoje per 
rinkimus,” atsake Senatorius 
Taft, primindamas, kad jis 
tuos rinkimus laimėjo nežiū
rint to kad Lewisas su savo 
unija jam taip prieszinosi ir 
priesz ji propaganda vede, 
“asz ir Stalinui atsakycziau 
jeigu butu reikalas!”

Jiedu viens kita ir melagiais 
ir niekszais iszvadirio, besibar
dami.

Lewisas nori Nauju Instaty- 
mu del apsaugos mainose. Jis 
teipgi sako kad tas “Taft- 
Hartley” Instatymas nu
skriaudžia mainierius, nes su- 
lyig to instatymo kompanija 
gali unija apskusti ir nubaus
ti, jeigu unija uždraudžia savo 
mainieriams eiti in kuri pavo
jinga daria mainose.

Lewisas reikalauja kad val
džia paskirtu inspektorius pri
žiūrėti mainu saugumą. Bet 
kompanijos atstovai sako kad 
tai negalima, nes valdžios pa
skirti inspektoriai būva politi
kieriai, kurie nieko apie mai
nas nežino, nesupranta ir ne
paiso.

Lewisas 
kad .viena 
Blackwood 
yra mainieriu unija apskun- 
džius ant $753,000, už tai kad 
ta unija nepavelino mainie
riams dirbti pavojingoje vieto
je.

Ir taip tie vadai, Senatorius 
Taft ir Lewisas barėsi ir viens 
kita kaltina per dvideszimts 
minueziu. Bet rodos nieko isz 
visu tu piktu žodžiu neiszejo.

toliau nusiskundė 
tokia kompanija,

Fuel Company

DARBININKE
PRISIPAŽINSTA

PLUMBERIS GAUNA 
$756.00

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

s._....... I

sanvaite paprastam darbinin
kui.

Bruce McNeil, McNeil Kon- 
traktoriu kompanijos prezi
dentas sako kad tas kontrakto- 
rius ga’ejo tokias baisiai dide
les algas mokėti savo darbinin
kams už tai kad jis turėjo su 
valdžia kontrakta. Valdžia su
tinka užmokėti visus kasztus 
ir dar jam primokėti. Tai reisz- 
kia jam visai nerūpėjo kiek 
kasztuos darbas, nes valdžia 
visus kasztus padengia.

Prezidento McNeil advoka
tas teisme parode tos Haddock 
kontraktoriu kompanijos dar
bininku pėdžių rasztus.

Ir darbininkai kurie inveda 
elektros dratus in fabrikus 
gauna daugiau kaip septynis 
szimtus doleriu in sanvaite.

Kongreso komisija sako kad 
ji dabar visa ta klausima isz- 
tirs, nes tokis Valdžios pinigu 
iszleidimas nedovanotinas.

nas tuose ofisuose nebus su
žeistas. Ji nebuvo ofise, kai jie 
tenai atėjo ir iszsinesze tuos 
pinigus, penkis tukstanezius 
tris szimtus doleriu.

Ji teipgi jiems buvo pasa
kius kad darbininkams yra 
kompanijos insakyta nesiprie- 
s :inti vagims, ir kad pustre- 
czio tukstanezio do erių ran
dasi aliejuose stalcziuose.

PERMAINOS
POLICIJOJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

mas ir už tai gales visiems ly
giai patarnauti.

S?ita tvarka Kapitonams 
baisiai nepatinka, bet jie turi 
tylėti ir klausyti, nes jiems bu
vo pasakyta kad jeigu kuriam 
nepatinka szita liauja tvarka 
jis gali tuojaus pasitraukti, at
sisakyti.

★ S35 WEST CENTRE STREET
* Telefonas Nr. 78 
★-MAHANOY CITY, PENNA. Pirkie U. S. Bonus

PLATINKI!!
‘ “SAULE”
SKAITYKIT

Italu, Vokiecziu, Lietuviu, 
Lenku, Graiku ir kitu turėtu 
skubiai per spauda ir laiszkais 
Senatoriams ir Kongresmenu 
prasziyti naujo Imigracijos In- 
statymo. Musu komisija ta 
proga atkreipia Amerikos vai- į 
džios ir visuomenes dėmėsi in I 
naujo instatymo reikalingumu 
ir didele nauda paezedumiu at\ 
žvilgiu. Kartu tas palengvins 
nuo karo nukentėjusiu Euro
pos tautu naszta ir sumažins 
užpuolanti Komunistini pavo
ju, nes ten kur skurdas ir ne
darbas siauezia, paprastai yra 
gera dirva Komunizmui insi- 
szakneti ir plėstis.

Iszvadoje, baigiantis konfe
rencijai, visi dalyviai pareisz- 
ke reikalą ir savo pasiryžimą 
per spauda, organizacijas, in- 
takingus asmenis ir aplamai, 
placzioje Amerikos visuomenė
je skleisti minti apie naujo 
imigracijos instatymo reika
lingumą. Dalyvavę szioje kon
ferencijoje valdžios pareigū
nai sutiko su ta mintimi ir pa
sižadėjo ta reikalą nurodyti 
savo tarnybose ir centruose 
Washingtonę. Tautines ir reli
gines organizacijos nutarė tuo
jau pradėti akcija minėtu rei
kalu, ir sziuo klausimmpirmoji 
konferencija invyks Sausio 
Jan. 25 d., Hotel Vanderbilt, 
New Yorke.

(B) — Shusio Jan. 21 diena 
vakare WGES radijo stotyje, 
kurios Lietuviszkai programai 
vadovauja p. Sofija Barčus, 12 
minueziu kalbėjau per radija 
in apylinkes Lietuvius (szi sto
tis girdima apie 300-400 myliu 
radijuse), ragindamas Lietu
vius naįjgkurius, seniai ežia 
insikurusius ir ežia gimusius 
bendradarbiauti. Szia proga 
iszkeliau visa eile insiszokimu, 
vienu ir kitu padarytu, kurie 
nieko gero neatnesze, o tik blo-

. go padaro. Nuoszirdžiai pra- 
sziau visu savo darbu ir auko
mis remti BALF vaju, kad to
liau g'aletume szelpti likusius 
tremtyje Lietuvius.

(C) — Sausio Jan. 22 diena 
. vakare buvo sukviestas Chica-

gos BALF Apskrities susjrin- 
kimas Lietuviu Saleje, Halsted 
St., jame padariau iszsamu 
praneszima apie dabartine pa
dėti, apie 8,000 Lietuviu trem
tiniu likusiu Europoje; apie 

’ naujas tarptautines ir kitas 
organizacijas ir ju globa, ir 

■ apie reikalingumą BALF’ui 
į toliau teikti visokeriopa pa- 
. gelba likusiems Europoje Lie- 
. tuviams tremtiniams.

Susirinkusieji labai užside- 
ginga pasižadėjo tęsti auku 
rinkimą. Tam tikslui jie turi 
paruosze sjpeciales BALF Au
kotoju Knygutes, kurios bus 
iszdalintos geradariams. Szia 
proga pasižadėjo suorganizuo
ti dideli skaieziu auku rinkėju 
kurie kas menesi paskirtuose 

. jiems miesto blokuose rinks 
aukas. Jie numato isz kiekvie- 

, no gauti kas menesi bent po 
viena doleri. Szi ju suredjmra 
yra labai gera ir jeigupavyktu 
ja gerai pravesti Chicagoje, 
reiketu in vesti ir kitose Lietu
viu kolonijose. Szitokia auku 
rinkimo sistema dar ir tuo ge
ra, kad BALF žinos kiek per 
metus gali turėti pajamų ir to
dėl gales isz anksto sudaryti 
savo veiklos ir paszelpos veiki-' 
ma ir metini biudžetą.

Szia proga reikia pastebėti

kad susirinkusiu isz invairiu 
apylinkių delegatu tarpe, puse 
buvo ankseziau ežia insikuru- 
siu Lietuviu ir kita puse nauja
kuriu. Tai gražus ipavyzdis in- 
rodantis, kad - gelbėjimas 
vargstaneziu Lietuviu lygiai 
apeina seniai ežia gyvenan
tiems, naujai insikurusiems ir 
ežia gimusiems Lietuviams.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

No. 1951

Ant Gavėnios
ISTORIJOS; PASAKOS 

APYSAKOS, IR T. T.

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolime 10c.

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kris
tų 20c.

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

No. 194 Trumpas' Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekuriais naudin
gais padėjimais 35c.

No. 196 Stacijos 
varija, 15c.

No. 197 Graudus 
arba Pasibudinimas
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka būda 15c., 
Nauja būda 25c.

No. 203 Tretininkių 
phiszkas officium 15c.

Užsisakant knygas, 
paminti tik numeri, j 

siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi. arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra del prisiun- 
timo kasztu. Adresas:

No. 400 Ramybes Szaltinis 
malda knyge, graži knygele, 
puikiai ir drueziai apdaryta,

arba Kal-

Verksmai 
prie Ap-

pagal

Serap-

reikia
Pinigus

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

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

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

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

No.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. _ 119 
puslapiu, 20c. ,"

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

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

No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

No. 123—Septynios istorijos: 
Stebuklingas Zerkolas; Sida- 

’ brinis Grabelis; Drąsus Szuo; 
' Kolera; Senelis; Vargo sapnas;vi vi <1 , kj vii vile j > 

plonais kietais sukrinais aipda- Apie ’cigonuS; 45 pus>? 20c.
rais, auksuoti lapu krasztai. 
3% x 5 col. didumo, 544 pus., 
Tiktai $4.00.

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

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

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

I Apie 100 pusią piu.35c.
No.166—Apie Sūnūs Mal- 

kiaus; Iszklausy ta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

No.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys ; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

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

No.176—A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

IC n y g u t e 
Pinigu Ligo-

Knygute

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleniute;

i Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.
No.128—Dvi isztorijos: Val- 

■dimieras; Bedali; 44 pus., 20c 
No.129—Keturios istorijos: 

Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c. .

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

No.148—Apie Joną ir Alena, 
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20ct

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

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

I puslapiu, 15c.
i No.155—Szakinis Nedoras
I Žydas, Du Draugai. 136 pusią- 

^.Pirkie U. S. Bonus! piu, 35c.

& ‘‘NOVENA’’
Stebuklingo Medaliko
Dievo Motinos Garbei, 

Į 4,f per paczta 15 Cts.
Saule Publishing Co., 

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

arba pradžia 
SKAITYMO

.. .ir...
RASZYMO

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

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

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

No. 180—Kvitu 
del Iszmokejimo 
niams. 35c.

180%—Kvitu
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

No. 197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c., Pa
gal nauja būda, No. 197%, 25c.

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

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kristų. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

(EiG Užsisakant knygas isz 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais. '

dSF'' Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu. \

Visi Moni-Orderiai 
gai, o ir visi laiszkai 
turi būti siusti vien 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. A>

ir Pini- 
‘ ‘ visada 
tik ant




