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Plieno Straikos Baigsis
Isz Amerikos
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EISENHOWERIS
KANDIDTAS

Pirma Prakalba Drąsi 
Ir Aiszki

ABILENE, KANSAS. — 
Generolas Dwight D. Eisenho- 
weris pasakė savo pirma pra
kalba, pradedamas savo vaju 
del Prezidento Rinkimu. Jis 
aiszkiai ir drąsiai kalbėjo ir 
nieko daug neprižadejo, kaip 
kiti Politikieriai daro priesz 
Rinkimus. Jis nesistenge vi
siems intikti ar visiems viską 
prižadėti, bet jis drąsiai paro
de kaip Demokratu Adminis
tracija Vaszingtonė neiszpil- 
de savo pareigu ir neatliko sa
vo darbo!

Iszkilmes jo im tine j e buvo 
sukeltos pagerbti Generolą po 
trisdeszimts septynių metu 
darbo vaiske.

Net ir jo draugai abejojo ar 
Generolas Eisenhoweris bus 
tinkamas kandidatas Republi- 
konu Partijos, nes jie mislino 
kad jis nenorės ar nedrys in- 
tarti Prezidentą Trumana. Ki
ti abejojo ar jis yra gana gerai 
susipažinęs su musu vidaus 
reikalais, nes jis tiek laiko bu
vo praleidęs Užsienyje.

Jo pirmutine prakalba buvo 
atsakymas vieniems ir kitiems. 
Jis asmeniszkai nieko nesake 
apie Senatorių Taft, kuris yra 
jo politinis prieszas, jis nieko 
nesake apie tuos kurie dabar 
Vaszingtonė tupi, bet jis drą
siai ir stacziai pasisakė kur jis 
stovi, ko jis nori ir ka jis da
rys jeigu bus iszrinktas.

Jis apie Demokratus tik tiek 
pasakė, kad viena partija jau 
per ilgai tupi Vaszingtonė ir 
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104 METU MOTE- 
RISZKE SUDEGE

CHELTENHAM, ANG. — 
Szimto keturiu metu amžiaus 
moteriszke, Esther Reade, vie
na isz seniausiu Anglijoje su
degė gaisre, kai aliejaus pe- 
czius uždege popieru gurbą 
jos kambaryje.

Susiedai sako kad senmerge 
Esther Reade, buvusi slauge, 
dirbo sykiu su Florence Night
ingale, kuri po visa svietą pa
garsėjo už tai kad ji valdžios 
pareikalavo kad kareiviai ant 
karo lauko butu slaugiu pri
žiūrėti.

Ji baisiai daug rūke, sura
kindama daugiau negu du ar 
tris cigar etų pakelius per vie-i 
na diena. Ir ji kasdien dėdavo 
kelis skatikus ant arkliuku 
lenktynių.

Musu Užsienio Politika
Raszo Prez. Harry Truman

Korėjos Klausimas

Sziaures Koriecziu, Komu- 
į nistu, su Sovietu pagelba užsi
puolimas Korėjoje sudarė la
bai svarbu ir opu klausima 
Amerikai ir Anglijai. Nebuvo 
galima laukti jokiu derybų ar 
pasikalbėjimu, nes prieszas ne
laukė, ir už tai Amerika buvo 
priversta pasiunsti savo ka
riuomenes in Korėja be jokio 
pasitarimo su kitomis drau- 
giszkomis tautomis.

Sovietai vieszai buvo pasa
kė kad jie pavartos jiega ir 
smurtą, atsiekti savo tikslus. 
Jie tikėjosi greitai atsiekti sa
vo tikslą. Ju visus planus su
ardė Amerikos kariuomenes. 
Jie niekados nesitikėjo kad 
Amerika iszdrys pasiunsti te
nai savo vaiska. Bet jie apsi
riko, ir sziandien jie gailesį 
kad jie tenai insikszo ir mus 
užpykdino.

Stalinas ir visi jo padupcz- 
ninkai nustebo ir iszsigando, 
kai jie pamate su kokia drąsą 
Amerikiecziai stojo in kara 
Korėjoje. Stalinas niekados 
nesitikėjo kad Amerika taip 
greitai ir taip drąsiai stos in 
ta Korėjos kara.

Amerika tuoj aus pasiuntė 
savo vaiska tenai ir pareikala
vo pagelbos isz kitu Tautu 
Sanjungos krasztu. Jie visi, 
kaip vienas atsiliepe su savo 
kariuomenėmis. Stalinas to ne
sitikėjo, ir sziandien jis labai 
norėtu visa ta kara pamesti, 
bet dabar negali.

Nei vienas krasztas nenorė
jo pradėti treczia pasaulini 
kara, bet taipgi nei vienas 
laisvas krasztas nenorėjo leis
ti Stalinui taip straksėti ir ne
kalta tauta pavergti.

Mes stojome in Korėjos ka
ra už tai kad mes nenorėjome 
leisti užgrobikui užgrobti dar 
kita laisva tauta, Korėja. Mes 
taipgi nenorėjome leisti Sovie
tams insigalioti Pacifiko van- | 
denyse. Mes stojome in ta ne
paskelbta kara už tai kad mum 
rūpėjo musu krazsto apsauga.
Reiszkia, Korėjos karas yra 
musu karas, bet ne ant musu 
žemes.

Jeigu mes butume pavėlinę 
Komunistams, be jokio pasi- 
prieszinimo, užkariauti Korė
jos kraszta, tai kitos tautos te
nai ant musu jau nepasiiketu 
ir mums butu pavojus visame 
Pacifiko kraszte ar apylinkė
je.

Tautu Sanjunga mums pri
tarė, nežiūrint kad Rusija ir 
visi tie krasztai kurie yra po 
jos vergija balsavo priesz mu
su žingsni.

Korėjos klausimas ar karas 
I baisiai daug mums reiszkia 
ežia, namie. Jeigu Pacifike So
vietai insigaletu, tai mums bu
tu pavojus isz dvieju pusiu.

Dabar, nežiūrint kaip tas 
karas Korėjoje eis, Sovietai 
gerai žino kad mes esame pasi
rengė jiems kelia pastoti Eu
ropoje ar Azijoje. Jie pirmiau 
tikėjo kad mes neiszdrysime 
stoti in kara tolimuose krasz- 
tuose, kur jie norėtu insi.auž- 
ti.

Ndrs mes praradome daug 
kareiviu Korėjoje, bet Komu
nistai szimta sykiu daugiau 
prarado. Jie ne tik ant karo 
lauko bet ir pramonėje daug 
ko neteko. Nei Rusija, nei Ko- 
munistiszka Kinija, nei sziau
res Korėja negali nei deszimta 
dali tiek ginklu pristatyti, 
kiek viena Amerika gali.

Ir Stalinas ta gerai dabar 
žino ir už tai galima beveik 
stacziai sakyti kad Stalinas 
neiszdrys paskelbti kara 
priesz Amerika, nes jis labai 
gerai pasimokino Korėjoje.

BUVĘS •LAIK-
RASZTININKAS

NUSZAUTAS

FLORENCE, N. J. — Buvęs 
Philadelphijos laikrasztinin- 
kas buvo surastas nuszautas 
mažame vieszbutyje prie 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Nepaskelbia
Szaltinius

Vaszingtonė korespon
dentas, laikrasztininkas Ed
ward J. Milne nesutinka 
praneszti isz kur jis gavo ži
nias kad Vaszingtonė buvo 
tarnamasi iszmesti Senato
rių McCarthy. Jis buvo 

Senato Komisijos paszauk- 
tas ir isz jo buvo pareikalau
jama kad jis pasakytu kaip 
ir isz kur jis tas žinias gavo. 
Jis nesutiko. Jis yra laik- 
raszezio Journal-Bulletin in 
Providence, Rhode Island 
laikrasztininkas ir kores
pondentas Vaszingtonė.

PERKASI BULVIU
ISZ KANADOS■ —1

MONTREAL, QUEBEC. — 
Sžimtai Amerikiecziu važiuoja 
skersai rubežiu ir perkasi bul
vių isz Kanados.

Žmones isz Malone miesto, 
New York, važiavo septynioli
ka myliu skersai rubežiu in 
Kanada ir tenai pirkosi bulviu.

Czia iszrodo nekokios žinu
tes, bet jeigu atsiminsime kad 
Kanados valdžia tas paezias 
bulves už pusdyke buvo nusi
pirkusi isz Amerikos pernai. 
Visos tos bulves kurias Ameri- 
kiecziai isz Kanados dabar 
perkasi pareina isz Maine ir 
California valstijų Amerikoje.

Mes atsimename kaip per
nai musu valdžia szimtus tuks- 
taneziu buszeliu bulviu parda
vė penktuką už buszeli. O da
bar Amerikiecziai už metu su
minio bulves moka po trylika 
centu ant svaro.

Czia jau kas nors klaida pa
dare, kas nors yra kaltas. Bet 
valdininkai klaidos niekados 
nepadaro ar bent neprisipa- 
žinsta!

PRANCŪZIJOS VAL
DŽIA PERSPĖJA

DARBININKUS
_

PARYŽIUS, PRANCŪZIJA 
— Prancūzijos valdžios szta- 
bas perspėjo visus valstybi
nius darbininkus, kad tie ku- 
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rie paklausys Komunistu ir ne- 
iszeis in darba bus tuoj aus 
pravaryti isz darbo.

Vidaus reikalu ministerija 
teipgi iszszauke vaiska palai
kyti tvarka, kai Komunistai 
straikuos ir stengsis sukelti 
maisžta priesz valdžia.

Komunistu partija paskelbė 
straikas pareikszti savo nepa
sitenkinimą už tai kad ju par
tijos Sekretorius, Jacques 
Duclos buvo suaresztuotas ir 
in kalėjimą patupdintas.

GREITAS
EROPLANAS

NUKRITO

DEN HELDER, NEDER- 
LANDIJA. — Nederlandijos 
Kariszko Lakunu Sztabo grei
tas “Thunderjet” eroplanas 
nukrito ant mažo laivo ir ta 
laiva nuskandino. Penkiolika 
žmonių žuvo toje nelaimėje.

Ant eroplano buvo tik vie
nas lakūnas, bet ant laivo buvo 
keturiolika jurininku. Ant lai
vo buvo Anglijos jurininkai.

Nelaime atsitiko per manev
ras pratimus kaip per kara 
pultis ir gintis. Eroplanas isz 
padangių szove žemyn. Laku- 
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Komunistai V aide 
Musu Kalėjimus 

Ant Koje Salos

Gen. Dean Nelaisvėje

Generolas D. Eisenhoweris Sa
ko, Demokratu Administracija 
Neiszpilde Savo Pareigu; Ero
planas Nukrito Ant Mažo Laivo 
Ir Nuskandino, 15 Jurininku 

Žuvo Nederlandoje

Major Generolas William 
Dean, Korėjos Komunistu 
belaisvis, žiuri in paveikslus 
jam savo szeimynos pasiuns- 
tus.

Szitas jo paveikslas buvo 
London Daily Worker laik- 
rasztininko nutrauktas ka
lėjime.

52 MILIJONAI
AUTOMOBILIU

Musu Vieszkeliai
Pripildyti
—

WASHINGTON, D. C. —
Pastaraisiais metais penkios 
deszimts du milijonai automo
biliu važiavo ant musu krasz- 
to vieszkeliu.

Jie sudegino, suvartuojo 
trisdeszimts asztuonis bilijo
nus tris szimtus milijonu gor-

I ežiu gazolino.
Nauju laisniu buvo du mili

jonai septyni szimtai penkios 
deszimts tukstaneziu daugiau 
negu pernai.

Už tai gal mes tiek daug ne
laimiu turėjome ant vieszkeliu 
per pastarąsias atostogas ar 
szventes.

WASHINGTON, D. C. — Plieno Kom
panijų Atstovai ir Unijos Delegatai per pen
kias valandas derinosi ir stengiosi kaip nors 
susitaikinti, kad straikos galėtu būti užbaigtos.

Jie laikrasztininkams prižadėjo, kad ne 
už ilgo viskas bus iszlyginta ir visi susi-
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KOJE, KORĖJA. — Visiems mums 
buvo tikrai sarmata prisipažinti, kad karo 
Belaisviai Komunistai savotiszkai valde ir 
tvarkė musu insteigtus kalėjimus ant Koje 
Salos. Generolas Boatner dabar jau griesz- 
tai nusistatęs ima visus tuos Komunistus 
sukilėlius numalszinti. Jis pasiuntė kelias 
Amerikos tankas ir kelis szimtus musu 
geriausiu kareiviu su atprovintais karabi
nais in tuos kalėjimus. Kareiviai nudras-
ke visas Komunistiszkas vieliavas ir suėmė 
septynios deszimts penkis taip vadinamus 
Komunistu komisarus, vadus.

Ir beveik laikas, nes musu kareiviai 
rado septyniolika priesz Komunistus nusi- 
staeziusius žmones surisztus ir pasmerktus 
tu komisaru mirties bausme.

“Musu Karo Sztabas, prisilaikant insaky- 
mu isz Vaszingtono, per daug valios jiems 
davė!” Bet dabar, Generolas Boatner, bu
vęs eilinis Marinas, jau nelepina tuos Ko
munistus, bet duoda jiems žinoti, kad jie 
yra Belaisviai ir turi klausyti!

Mums tik gaila tu Generolu ir karin
inku kurie buvo nubausti už kitu klaidas, 
nes jie tik dare kas jiems buvo isz Va
szingtono insakyta.
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Komunistai Ispanijoje taip
gi stengiasi savo ‘žmones su- 
buntavoti priesz bet kokia su
tarti su Amerika.

Ar žinojote kad pyki vyrai 
turėjo net ir už savo barzdas 
taksas mokėti?

Kai Rusijos Tsaras, Petras 
Didysis parvažiavo isz Vaka
ru Europos, jam nepatiko sa
vo žmonių barzdos, nes jos jau 
buvo isz mados buvo iszeju- 
sios. Jis insake 'kad visi vyrai 
turi savo barzdas nusiskusti. 
Bdt paskui 'biski nusileido ir 
insake kad visi, kurie dar vis 
barzdas neszioja turi taksas 
mokėti: Biedni mužikai po vie
na kopeka; bagoti ponai, po 
ezimta rubliu.

Net ir “slogeliai” turėdavo 
taksas mokėti už tai, kad jie 
nesiženijo. Szveicarijoje to
kios taksos ir sziandien randa
si. Ir tokios taksos buvo ir kai 
kuriose Amerikos valstijose, 
kaip Maryland.

Jeigu singelys galėdavo pri- 
parodyti, kad trys merginos 
jam atsisakė ir už jo nesutiko 
iszteketi, tai jam nereikedavo 
tu taksu mokėti.

Naszlys turėjo taip pat tas 
singelio taksas mokėti, jeigu 
jis sau kitos pacziutes nesusi- 
rasdavo už trijų metu.

Virginia valstijoje buvo tak
sos rokojamos nuo žmogaus 
drabužiu: Jeigu jis 'buvo gra
žiai pasirėdęs, jis daugiau tak
su mokėjo.

Buvo taksos ir ant szerme- 
nu, nebuvo galima laikyti szer- 
menu, jeigu taksos nebuvo už
mokėtos.

New York mieste ir szian
dien yra taksos ant tu kurie' 
perna'kvoja vieszbucziuose, ho- 
teluose. Szitos taksos yra de
damos tik ant tu kurie 
žino ja isz kitu miestu. 
York miesto gyventojai 
taksu nemoka.

atva-

szitu

Žmogus turėdavo taksas 
mokėti vien tik už tai kad jis 
yra gyvas!

“BALF” Pirmininkas
Kan. Prof. Run. J. B.

Konczius Diepholz
Gimnazijoje

(Isz Praneszimu.)

(Tasa)

Anglijoje būdavo takšnoda
mi pecziai; reikėdavo taksas 
mokėti už kiekviena pecziu 
namuose. Takso rinkėjai turė
davo ipereiti per visus kamba
rius ir 'suskaityti visus pe- 
czius. Bet tekis insikiszimas in 
'žmogaus namus buvo neap- 
kencziamas, ir už tai paskui 
buvo nutarta takšnoti visus 
kaminus ant stogu, kuriuos tie 
taksu rinkėjai .galėdavo maty
ti isz lauko ir nereikejo eiti 
per visus namu kambarius.

Amerikoje ir dabar randasi 
galybes invairiu taksu:

Jeigu ant arkliuku pinigu 
dedi.

Jeigu banka iszleidžia savo 
pinigus. Kai tu gausi tuos pi
nigus tu vėl taksas mokėsi ant 
jau ir taip takšnotu pinigu.

Jeigu kompanija už dyka 
iszdalina kiek savo tavoro.

Jeigu tu eisi žvejoti ar me
džioti. Ir tai apart tav<T lais- 
niu.

Jeigu medžius kirsi, kad ir 
aut savo ūkio.

Jeigu miltus malsi.
Jeigu pinigus cziedysi, tau

pysi, (tai kapitalo taksos; jei
gu praleisi, tai “Sales Tax”.

Jeigu laikysi namus, tai 
“Property Tax”, jei u parduo
si, tai “Transfer Tax”, jeigu 
dar gyvuosi tai “Poll Tax”, 
“Personal Tax”, “Capitation 
Tax” ir dar keletą tuzinu to
kiu taksu.Jeigu numirsi, tai 
‘ ‘ Estate Tax ’ ’ tau ir ‘ ‘ Inheri
tance” tax tam kuris tavo tak
šnota turteli paveldės!

Columbus, Ohio kalėjimo 
sztoras buvo apvogtas. Buvo 
pavogta apie penki szimta pa- 
kucziu, dežucziu cigaretu. 
Sargu virszininkas, Ralph W. 
Alvis, piktai pastebėjo: “Tur
būt musu tarpe randasi va-

Ka panaszaus mes turime ir 
ežia Amerikoje, kai Ridge
wood miesto taryba, New Jer
sey, uždėjo taksas ant visu te
levizijų. Taksu rinkėjai tas te
levizijas suskaitydavo isz tu 
dratu ant stogo, kuriu reikėjo 
del televizijos. Kiekvienas, 
kuris turėjo televizija turėjo 
užsimokėti $11.60 taksu.

Diepholz stovyklos gyvento- 
jaus padariau praneszima. Ta 
proga aplankiau naszle su 7 
vaikuicziais, kuriuos macziau 
mokyklos pirmam skyriuj. Jie 
buvo basi ir aipiplysze. Lovų 
uždangalai ir kambario apys- 
tova skurdi. Motinai.isz savo 
pinigu suteikiau auka, žadėda
mas ir ateity paremti. Paaisz- 
kejo, kad su savo 7 vaikucziais 
ji menesiui gauna tik 215 mar
kiu. Aiszku, kad vien maistui 
ti nepakanka. Tai Teichertie- 
ne, Evangelike.

Ji pasiūlė du vaikuczius: 11 
ir 13 metu amžiaus paimt in 
Amerika geroms szeimynomsi 
insunyti, nes jos sveiki a silp
nėja ir skurdo negalinti pagel
bėt. Inpraszimau Gimnazijos 
direktorių Giedraiti, pagelbėt 
paruoszt raszta vai kr ežiams in 
Amerika pervežt.

Isz Diepholz iszvykau in 
Bremena. Ten sutiko “Care” 
direktorius Joseph Bex ir jo 
pagelbininkai. Dalyvavau ei
lėje susirinkimu, tarp ju ir 
KRALOG.

Bremene sandeliuose isz 
BALE atsiustu drabužiu, cuk
raus, riebalu, patariau Zunde 
sudaryti sanraszus, kiek ir in 
kur reikia ju pasiusti, kad visa 
tai iszsiuntinetu tiesiog- isz 
Bremeno. Nurodžiau, kad Die
pholz gimnazija, 'butu tuoj pa
siusta: 3,000 svaru cukraus,' 
2,000 svaru riebalu ir kiek rei
kalinga visokiausiu drabužiu 
ir avalynes.

Paskirstymui ir iszsiuntine- 
jimui in kitas vietas paskyriau 
komisija: Didpholz gimnazijos 
direktoriaus Giedraiczio, Ma
žosios Liętuvos Atstovo Simo- 
naiczio, nuo Lietuviu Ben- 
druomenes-Lukosziaus. Norė
jau ir nuo szeimynu surast mo
terį, bet toj apylinkėj niekas 
man nepatvirtinavo.

Anglu kalbai mokytis ‘Care’ 
sandėliuos radau labai gražiu 

, apszvietu vadovėliu: Ju dali 
nuvežeme in viena Vokiecziu 
mokykla, Grolland, Bremene ir 
iszdalinome jaunimui, kaip do
vana nuo Amerikos vaikucziu.

Pypkes Durnai

Vasaros Naktis

arba pradžia 
SKAITYMO

.. .ir...
RASZYMO

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

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

Naktis žeme jau apklojo, 
Visur tamsa skleisdama. 
Žvaigždes szvieczia augsztu- 

moje, 
Lyg žvakele kiekviena.

Ąžuolai seni galingi 
Savo szakomis sukruto, 
Gluosniai lapais neturtingi 
Vešu orą jau pajuto.

Ežere vanduo liūliuoja, 
Bangos plakas in krantus 
Rodos, ten kas aimanuoja, 
Rodos, kruta ten dangus.

Miežiai lenkia savo galvas, 
Gėlės pievų labiau kvepia, 
Žiogai po slėnis ir kalvas 
Garsiai rėkauja ir lekia.

O laksztute pas upeli 
Cziulba linksminas saldžiai, 
Sukinėdama balseli 
Aidas muszasi gražiai.

O augsztybai bekrasztinai, 
Kur ir kraszto nieks ne isz- 

vysta, 
Skrenda žvaigžde sidabrine 
Ir paskui kažkur isznyksta.

” DIP- LESS”
WRITING SETS

by

Choose The Right Point

No. 5668

The Way You Write
No. 55S6

Can’t Leak - Won’t Flood
Writes 300 words 
without dipping

Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

“ Care ” direktorių ir jo pagel- : 
bininka .pakviecziau drauge < 
nuvykti in Diepholz Lietuviu 
gimnavija. Priėjimo vežimą 
ne tik tu knygų, bet isz siaudė
jo paememe gero maisto ‘Care’ 
pakieta naszlei su 7 vaiku- ' 
ežiais, Teichertienei ir R. Lip- 
pertaitei pakieta nertiniu daly 
ku. Gimnazija mus lauke. Vi
si buvo laibai pat'enkinti. Isz- 
dalinant dovanas buvome nu
fotografuoti. Kiekviena, kny
gute buvo pirkta Amerikoj 
mokiniu, kaip asmeniszka do
vana, mokiniams Vokietijoje. 
Su kiekviena knygute buvo in- 
teikti laiszkai isz Amerikos., 
kuriuose kiekvienas mokinys 
pasisako kaip sutaupė pinigus 
knygai nupirkti ir džiaugiasi 
galis ja padovanti. Vardiniai 
laiszkai mokiniams patiko ir 
jie žadėjo kiekvienam dovano
tojui atskirai paraszyti ir pa
dėkoti. Tuo budu bus užmegs- 
ti draugingumo rysziai su 
Amerikos jaunimu.

Diepholz gimnazijos moki
niai, ypacz auksztesniuju kla
sių, jau laisvai raszo laiszkus 
Angliszkai ir gerai Angliszkai 
kalba, kas mane labai nustebi
no.

Pietus valgėme bendroj val
gykloj kartu su “Care” paly
dovais. Pietums gavome ta 
pati valgi, apie kuri jau kalbė
jome: sriuba su miltiniais klec- 
keliais. Mano palydovai val
giu stebėjosi ir valgė tik sriu
ba. Todėl jiems pasakiau, kad 
jie isz savo sandeliu da atsius
tu kai ko ir gimnazijai. Paža
dėjo. Popiet posėdyje dalyva
vo gimnazijos direktorius, pa
vaduotojas, ūkio vedėjas, ben- 
drabuezio vedeja. Iszklausi- 
nejau apie paczedumine būkle 
ir tuoj ipatt insakymu laiszka P- 
Z u n d ei, kimšk ūbi ai sunk veži - 
miu atvežtu 75 ‘Care’ paketus 
isz Hannoverio, visus ten esan- 
czius kiausziniu miltelius ir 
bent 6 statines pieno milteliu. 
Hannoverio sandėliuos dar pa
likau 75 ‘Care’ paketus.

Posėdyje svarstom, kad kiek 
vienas vaikutis per diena gau
tu po viena stikline pieno. Pa
klausiau, ar jie sutiktu, kad 
prie Diepholzo gimnazijos bu
tu insteigtas BALE skyrius 
Vokietijos sziaurej, jei BALF 
Centras butu perkeltas in U. 
S. (Amerikos) Zona? Prasziau 
patarti kuris 'butu tinkamas 
žmogus BALF ingaliotiniu. 
Yra. moka.neziu Anglu kalba, 
yra pakankamai vietos rašyti
nei ir sandeliui. Žadėjo apie 
tai praneszti rasztu.

Vėliau patyrinėjau, kad Ur
mo kaina galima gauti po 30 
pfenigiu litrą pieno. (4 stikli
nes). Visiems mokiniams duo
dant po viena stikline pieno 
per diena, atseitu 345 markes 
arba, $75.00 menesiui. Gal at
sirastu koks geradaris tam rei
kalui aukot. Jaunimas butu 
labai dėkingas.

Lankydamasis Hannovery 
turėjau progos pasimatyt su 
Erich Nessit, 22 metu amžiaus, 
kuris būdamas 17 metu amž., 
1947 m., nuo Karaliaueziaus 
nubėgo in Lietuva. Pilviszkiu 
apylinkėje pas ūkininką iszgy- 
veno iki 1951m. 1947m., Ryt- 
Prusinose, vieszpataųjant Ko
munistams buvo didelis badas! 
Pereitais metais Sovietu val
džia ju daug suėmė ir atgabeno 
prie Vakaru Vokietijos. Nessit. 
puikiai iszomkeš Lietuviszkai, 
pamilęs Lietuvos žmones* ju 
valgius, paporczius. Lietu
viams jaucziasi labai dėkin
gas. Pagal Nessit pasakojima.

invedus kolshozus, pasireiszke 
didelis skurdas. Avi žmones 
vien medines klumpes1. Kito
kiu nepajiegia insigyti. Batai 
kaszfuoja nuo 200 iki 300 rub
liu. Vyriszkos kelnes 200 ru
bliu. Žmones labai laukia kad 
kas juos isz Komunistines ver
gijos iszgelbetu.

Los Angeles mieste, Calif or
ui joje, Percy T. Martin, savo 
testamente paliko dviem mote
rim, kurias jis pavadino savo 
draugėmis, po tris szimtus ant 
menesio. Bet pridėjo, kad jo
dviem nevalia apsiženyti, ne
valia su vyrai, kad ir be že- 
nystvos gyventi, nevalia nei 
rūkyti, nei gerti.

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

Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa.

“Talmudo Paslaptys”
. . . Apie . . .

ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai
Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

^Pirkie U. S. Bonus!

\ Make today 
your

buy United States 1
defense Bonds

^Pirkie U. S. Bonus! 
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KATALOGAS 
KNYGŲ

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 Pirsztinin; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c. ■

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus"; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

N0.172—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
na vymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

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.123—Septynios istorijos: 
Stebuklingas Zerkolas; Sida
brinis Grabelis; Drąsus Szuo; 
Kolera; Senelis; Vargo sapnas; 
Apie Čigonus; 45 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

No.128—Dvi isztorijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunns prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta;

, Ka pasakė katras pacziuojas, 
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 LikosTur- 
tingu Ponu. 35c.

No.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, E i le s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge- 
64 puslapiu, 25c.

No.141t—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c. ,

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

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

No.145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Nakti, 
62 puslapiu, 20c.

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

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

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

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

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

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

* 

*
4

*

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

szito Katalogo
No. 1952

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No.10.3—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuvįszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

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

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo-

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslap.cziu 
Ateitus su pagelba Kazyrom. 
25c.

No.180—Kvitu Knygute 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

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

No.194—Trumpas K.atali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Pi limiškio,. 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. Knygutė 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c., Pa
gal nauja būda, No. 197%, 25c.

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

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszcziony'bes. 128 pus. 35c.

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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.*

ILS?3 Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del piisiun- 
tirno kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso: \ ;
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - TJ. Š. A,
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(Tikras Atsitikimas)
(Tasa)

Vasario menuo tankiai vas
noja sniegu ir pūgomis. Bet 
randgs tik is'zrinktines dienos, 
kada visas oras kvėpuoja arti
mu pavasariu, kada szviesioji 
saulele paszokusi augszicziau, 
linksmiau szvieczia ir szilcziau 
Sizildo; kada pakežes jau snie
gas korejasi, o kiekvienoj duo
belėje apsekęs vanduo putoja- 
si; kada sraunusis upelis, ken- 
tejes per žiema prislėgtas ledu, 
dabar jau papuro, kupra pa
state, tucztuojaus rodosi, per- 
plęsz szaltaja savo luoba; kada 
pietinis vėjelis lengvai puksz- 
noja medelius gaivindamas, 
kelmelius džiovindamas; kada 
papuręs vivirselis nedrįsta pa
sirodyti, pasislepes da uepra- 
dristą užtraukti giesmeles bal
siai, tik kada-ne-kada tyloms 
sucziurszkauja rodos, bandy
damas gerklele savo; kada 
kuoduotoji pempe partempusi, 
užgulusi dirvone sausa kęseli 
pamaeziusi žmogų, isz tolo 
sveikinas: gyvi, gyvi! Kada 
pagalinus, visa, ta virszu ap
siautos dangaus skliautas aug- 
sztybeje giliai, giliai puikiau
siai žydruoja, o pakraszcziais 
nublyszke debesėliai kaip nu
sigandę, pamažėliais slankio
ja.

Tokios tai dienos rytmetį 
b.ažnyczios varpai skambėjo, 
žvangėjo, ilgai nutesdami gar
są. Skurdus ir graudingas ju 
balsas szauke in padanges, 
skelbe visam pasauliui, jog 
viena-velele iszsiskytre jau isz 
SŽios aszaru pakalnes. Varpu 
atgarsis sklido tolyn per lau
kus ir atsimusze už juoduju 
miszku; isz antros puses mies- 
cziuko, atsimusze in žeme, in 
butps, uže pro kiekviena Įau
ga, pro kiekvienas duris in 
kiekviena trobele.

Žmones trypdami gatvėje 
drėgna sniegą, sumiszusi su 
purvais ir pasruvusiu vande
niu, susitikdami pasakojo kits 
kitam kaži-kokia. keista nau
jiena. Numanyti isz mojavimo 
pasakojaneziojo ir isz nusiste
bėjimu klausancžiojo: kitas 
galva kraipė, kitas kinkavo, 
kitas rankas nuleido arba su
daužė. Girdeties nusistebėjimu 
pusbalsiu isztariamu:

— O Pana szventoji! Svei- 
kitelaitis vakar buvo!
• — Ne su doru ežia, ne su 
doru, mirtis be kokios ligos!

‘ — Troszko vesti; tur būti, 
sau gala jaute!

Taip ir tolygiai kiekvienas 
maustė. Vienas tik senis Žilius 
rankas laužydamas per mieste
li eina. Susitiko Juozapa Dilba 

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

. . . MALDA . .
Motinos Szvencz.

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

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

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA. U.S.A,
--W < » w

pareinant, mirtinos nuneszus.
— Del Dievo meiles, suszu- 

ko senis, kas ten radosi taip 
staigiai ?!

— Žinoma, dedelę, kas ta
rė Juozapas, velnio buvo ves
tuves, velnio ir laidotuves!

— Nužudė, nužudė! Galva 
suspaudęs snszuko senis. Ne
laimingasis, mirti sau nusipir
ko ! Ta biaurybe nužudė!

Rodos, kad tokia kalba, liete 
pasiliejo ii- kiekvienam in dan- 
ti intvino, nes kiekvienas at
kartojo :

— Nužudė, nužudė! Czia. 
tikra, tiesa! Sveikas žmogus 
negali numirti be priežasties.

— Dilbaite pirma vestuvių 
sake mano paežiai, jog ne už 
Tupikio tekanti, bet už jo gy
venimo. Į

— Tiesa, tiesa! Kitas atsi
liepė. Sake ir mano mergikai, 
jog neilgai bepatvers tas senis; 
paliks man jo visa nauda!

—- O, man paežiai sake, 
prisidėjo motere: “negylvesiu 
asz ilgai su juo, pamatysi! O, 
ir iszsikalbejo nekalba!

— Kaip žadėjo, taip ir pa
dare, juokėsi kitas, o tu seni, 
važiuok in ana svietą, ežia ne
viliok jaunu mergų! Praver- 
czia seniams!

— O gal nieko ji nedare? 
Užsistojo kitas. Gal Dievas 
jam toki amžių tepažadejo ?

Ir taip po mieseziuka vienas 
vienaip, kitas kitaip rūpinosi, 
o Tupkis nelaimingas guli jau 
ant lentos iszsitieses: neberupi 
jam jauna pati, nei gyvenimas, 
nei nauda.

Dilbiėne su sūnumis, visi jau 
gerai užkaite, kelia budyne, 
duoda degtines, kiek tik beva
lio ja gerti. Silkėmis, duona ap
krauti stalai. Giedotojai szau- 
kia, krokia ožio balsais. Du 
broliu nabasztiko supaeziomis 
taip-pat užsipylė akis skraidi
na ir skraidina graibdirbius: 
kad tik kuo greieziausiai pa
laidotu ir pasidalytu žeme ir 
nauda. Atvažiavo trecziasis isz 
mieseziuko. Grabdirbiams pa
sakė, jog greit neves numirė
lio. Tiems kuo'berodo: geria 
sau degtine, grabas ne 
niais. Dilbų skraidinami 
kesi: .

— Tatnliukas da 
nevažiuos ! Eik, eik !

Kiek giesta, kiek ne, o geria 
visi, juokiasi, klega, budyne 
visai pliuszke pavirto. Dil- 
bams kaži-kas' dėjosi in uosi 
pradėjo raukyties. Broliai taip 
pat apmaudais nesiliove, nesu
laukdami galo, negaudami 
naudos. Erne ant kits, kito 
barties, iszmetineti, kaltininko 
jieszkoti. Verone, kol budyne- 
je, sėdi užsismaukusi, isz pa- 

omy- 
juo-

greit

niuru žiūrėdama, o kaip par
lėkė pas motina, tuomet savo 
draugėms giriasi:

— Ar matai, kokia man 
laime! Jeigu 'broliai ir atims 
man žeme, bet mano szeszi 
szimtai! O da tiek naudos, gy- 
voliu! Su ta dalim gausiu da 
geresni gyvenimą.

Motina apmaudinga, szeimi- 
ninkauja sukasi po kieti. Tupi-

*S

BALTRUVIENE

/¥

I t
Baltimorbš moterėlės, «♦ • 

O po draug ir mergeles, 
Alane labai myli, 

Sako Baltruviene tyli, 
Mus neužkabina, 

Szlapnosem nevadina, 
, O norints gerai traukia, 

Byro ir guzule maukia, 
Mat, apie mus ne,paminėją, 
Nei su kocziolu nekoczioja. 

O asz sakau:
Kur yra preseriu in vales, 
Ten niekas kisztis. negales. 

Asz tikrai nemėgstu koeziot, 
Ba jeigu man insipyksta, 

Su kokia niekysta, 
Tada nieko nežiurau, 

O savo varau.
Turiu daug žalegiastes, 

Ka pridirba in vales zlastes, 
Bet da susilankysiu, 

Kol daugiau susirinks, 
Tada pagar sy siu.

Mergeles apsisaugokite, 
Tokiu dalyku nustokite, 

Ba asz tikrai nedovanasiu, 
Kaili visoms gerai 

pakocziosiu.
* * * A

Kas nori būti laimingu 
‘Saugokis užvydejimo kaip 

.■ ■ , žalezio.
Užvydejimas atima szirdies 

ramuma, 
Ir užganadijima.
* * *

Viena porele in miestą S... 
važiavo,

Ir in pleisa viena per keletą 
dienas apsigyveno, 
Gerps laikus turėjo, 

Bere ir valgė kiek tik norėjo, 
Motereie savo vyro nežiūrėjo, 

Nes daugybe pažinstamu 
turėjo, 

Taigi, girde ir gere, 
Neapsakysiu darbus dvieju 

dienu, 
Ba butu 'kiauru del visu, 

Smarves ten mažiai paliko, 
Mat, per ta laika visaip 

, atsitiko.
* * *

Tankiai atsitinka kad, 
Ne viena motereie, 

Pasirūpina pinigą doleruka, 
Ir isz namelio iszsmuka, 

Pas savo kumute nubėga, 
Bonko su gėrynių apsėda, 

Gere per visa diena, 
O darbelio nieks namie 

i i; nepadaro.
Nekalcziausius per dantis 

trauke, 
Negana kad aploja, 

Da ir biauriai pliovoja.
Nuo tokiu gero negali tikėti, 
Niekszes, nes vaiku negali 

mokinti.
Tai yra labai negerai, 

Isz. ko turi pekla vyrai. 

kiai, neleisti, nori raktus atim
ti Ta neduoti! Inlakinus mete 
raktus Veronei szaukdama:

— Sze, atsiimk raktus, tu 
czia gaspadine! Pamauk vi
siems szpyga arba pamik ka- 
czerga!

Tupikiai pastate sargus prie 
klėties. Taip besiriejant, 
szmakszt uredninkas ir prisi
statė. Tuojau Verone nubalu
sia, kaip drobe, sargybai, rak
tus, broliui. Visus Dilbas isz- 
vare. Inkandin atlėkė aseso
rius, apveizdejo numirėli, lie
pė neprastoti, ne isz vietos ne
judinti, Veronei, geležinius 
ant ranku ir iszsiveže in kalė
jimą.

Dilbų, keikimas, motinos 
verkimas neapsakomas!! O bu- 
dyneje vistiek trukszmas: sve
timieji geria ir rėkauja, o bro
liai užniko barties du ant vie
no, kam liežuvi inkiszo palici- 
jai. Labiausiai paezios szau- 
kia:

— Kam to trukszmo reikė
jo? Butu palaidotas, žeme nau
da pasidalyta ! Dabar per ji 
turime visi smarve gerti! Tesę- 
die vienas, kad taįp padare!

Szaukia, barasi, o visi sėdi, 
ne vienas nebega nuo smarves.

Ar ketvirtoj dienoje suva
žiavo vyrsnybe, daktarai; su- 
piauste numirėli, vidurius jo 
sudėjo in puodus, padėjo ant
spaudus ir iszsiveže. Kuna lie
pė palaidoti.

Dilbai, kaip szirszunai, už
niko lakstyti globos jieszkoti. 
Rado geru prieteliu, szunadvo- 
kacziu, kuriems sukimszo vi
sus pinigus ir vekseli.

Po puse metu Verone, be 
teismo, parėjo liuosa. Nors 
gryna, be pinigu ir be kraiezio, 
vienok laukia da, be neatsitiks 
kitas, jaunękais tatnliukaiS.

— GALAS —

Pasiskaitymo Knygeles

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

Per paczta, 35 Centai.

Istorija Apie. . . 
“AMŽINA ŽYDĄ” 
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Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
__ ■ i

A “NOVENA”
■ra Stebuklingo Medaliko
|i|jl Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.
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ATSITIKIMAI
:: SZMULIO ::

i ■ i ........... ..

gJZMULKIS, sūnūs Nantano
Hosenbergo, kuipeziavojo 

Vercziais, jaueziais, karvėms, 
ožkoms, ir visokiais gyvuliais, 
o kad turėjo galvoje protą, tai 
padare gera giszefta. Viena 
karta ėjo isz kaimo namon 
plentu ir vede labai džiaugda
masis, del kam? Niu, padare, i 
dideli giszefta, nupirko ožka 
už deszimt markiu. Buvo jau 
labai tamsu ir Szmulkis labai 
susirūpino, kada prisiartino 
prie nuleisto buomo, ar jam 
nepasisektu prasprust siu savo 
ožka per apaezia buomo.

Už save plent-pinigu mokėti 
nereikalaus, nes nepriguli prie 
galviju, bet tiktai prie labai 
mokintu Žydu, kur ir iszka lo
ja. skaityti mokėjo, bet del ož
kos turėjo turėti laiszkeli kad 
ožka t u laiszkeliu ir ne ėda, nes 
butu per brangus maistas, o 
kad ji nepagautu, tai ir del ož
kos laiszko nereikėtų.

Kada Smulkis taip mislino, 
pasidarė szviesu per lapga isz 
namo, nes vartauninkas atsi
kėlė ir uždege žyąkią, o tai isz 
tos priežasties, kad Smulkis 
labai garsiai mislino, o ožka, 
mokinosi dainuoti.

Tai Szmulius tuojaus priri- 
szo ožka prie buomo, kad ne- 
nu'begtu ir inejo in narna, už
mokėti už ožka, už tai ba, ma
žam pennyne koki akmeni ar
ba padare skyle ant plento.

Stružas paėmė pinigus, da
vė Szmuliui laiszkeli ir pakele 
buomą auksztyn, kad praleisti* 
Szmulin su ožka. Szmulius ant 
to nesuprato, paėmė laiszkeli 
ii* iszejo.

Bet kada atėjo pas buomą, ir 
norėjo atriszti ožka, — vai!— 
žiuri aiplink, ne yra ožkos!

Szmulkis apimtas baime, be- 
go atgal pas stru'ža rėkdamas:

— Ai vai! Mano ožka pra
puolė! Padaviau ja pririszti, o 
dabar jos ne yra. Pone vartau- 
ninke, ponas turi man pasisto- 
rot mano ožka ba asz ežia, už ja 
užmokėjau. Ai vai, ant mano 
ožka!,

Vartauninkas kalba,:
— Kas man galvoj siu tavo 

ožka? Kad prapuldei tai sau ja 
ir susiji.eszkok!

Tnom laik nuleido buomą, ir 
pasakė Szmuliui kad iszeitu 
lauk ir jeigu neklausis tai isz- 
mes per duris, nes nori miego.

Bet Szmulkis ne ėjo tik reke.
— Asz jus padarysiu ap

skusti, jeigu jus man neduosi
te mano ožka, arba penkiolika 
markiu. Niu, juk, asz ant jam 
turiu penkis markius uždirbti.

Bet vartauninkas nedave 
ožkos nei pinigu, tiktai paėmė 
revolveri ir pagrūmojo Szmu
liui, kad ji nuszaus, o kad 
Szmulius negali klausyti balso 
szuvio per tai tuojaus iszbego, 
o vartauninkas uždare duris.

Szmulius vela eina in ta vie
ta, kur buvo pririszta ožka pas 
buomo katras jau buvo nuleis
tas ir mato savo ožka, pririszta 
prie buomo, bet jau gulinezia 
ant žemes.

Tuom kart įsau pamisimo, 
kad buvo kvailas tai jos pinna 
nemate dabar nusidžiaugė ir 
kumsztelėjo ožkai in paszono 
kad keltu ir eitu su juom namo 
bet ožka nesikele ir ne nesiju
dina. Szmuliu apėmė didele 
baime ir pradėjo szaukti:

— Givalt, givalt! Pone var- 
tauninke! Mapp ožka nori ap

mirti! Kogreicziausia reikia 
actu sutrinti, tai mažam pareis 
ant saves.

Vartauninkas nusidavė kad 
nieko negirdi ir pasislepes juo
kėsi. Szmulius nubėgo pas du
ris ir barszkino, bet durys bu
vo užrakytos, tuom kart vela 
nubėgo pas ožka ir pradėjo jos 
praszyti kad da ne stiptu ir pa
laukti nors įsanvaite, kol ja 
parduos tai tada gales patin- 
kamiau pastipti. Bet visi pra- 
szyimai buvo už nieką, nes kaip 
ant buomo kabojo tai jau buvo 
pastipus. Ir vela Szmulius, pri
bėga prie lango, barszkino ir 
rėkia:

— Ai vai gelfoek pone var- 
tauninke ba ponas esi Kriksz- 
czionis ne žydas! Ai pone var- 
tauninke, givalt! Ba jau asz 
mislija, kad jau jam ne gyva. 
Geriau kad iponas butum ne 
gyvas, pone vartauninke, asz 
misliju kad ponas jau senas, o 
jis turi da tiktai tris metus, 
ant savo amžio, jam per anks
ti smerti! Kaip ponas ne ati
darysi, tai kad ir ponas kaip 
tas ožkai Oi atidaryk pongs' 
mažam jam “bus galima nugel- 
beti, jog tai pono laime pone 
vartauninke ba kaip jis ne bus 
gyvas tai ponas jam bus užmo
kėti, ba ponas jam padarini 
smerti.

Tuom kart vartauninkas 
atidarė duris Szmulius tuojaus 
eina in stuba, ir mislina mažam 
gaus acto, bet ai vai! Vartau
ninkas penpykes ant Žydo 
riksmo, iszbego su stora, lazda 
kuria pradėjo dėti ant Szmu- 
lio pecziu su tokiu prispaudi
mu, kad net Smulkus pr a virtęs 
ant žemes pradėjo rėkti.

— Ai vai paliauk ponas! 
Ai vai, ai vai asz jau imirsztu, 
ir mirsztu drauge su savo ož
ka. Givalt, givalt, asz jau es
mių ne laimingas ir mano szei- 
myna ne laiminga! Razbainin- 
kas! Pinna užmusze mano ož
ka, dabar užmuszta tėvai, ai 
vai, ai vai, tęva mano szeimy- 
nos! Jau pakorė, jau asz ne gy
vas! Givalt, givalt ! Niu kam 
ponas musza in smerti ne gy
vas žmogų? Ai vai, ai vai! 
Razbaininkas! Pleszikas! Ai 
vai, givalt, jau mane užmusze!

Tame laike kada taip Szmu
lius reke, paėmė vartauninkas 
ji už sprando ir iszmete isz 
priemenijos in lauka taip, kad 
augsztyn kojom užtelegrafavo- 
j°.

Szmulius da ilgai gulėjo ant 
žemes rėkdamas bet ant galo 
paėmė negyva ožka ant pecziu 
ir nuėjo namo, eidamas da sa
ve linksmino, kad gales par
duoti mesa ir skūra. Bet apie 
tai savo Sorei nieko nesakė 
tiktai sake kad pirko ne gyva 
ožka, ba jeigu butu teisybe pa
sakęs tai butu daugiau in skū
ra avės nuo savo Sores, ne 
kaip nuo varta,uninko.

— GALAS —

Ka raszo musu skaitytojas 
ponas Jonas Veliczka, isz So. 
Barre, Mass. — Gerbiama 
“Saules” Redakcija: — Pri- 
siuneziu užmokestis už mano 
prenumerata už laikraszti 
“Saule,” taipgi dėkoju jums 
kad nesulaiket mano laikrasz
ti, nes mes visi mylime ‘ * Sau
le.” Vėliname viso gero jusu 
gyvenime, o labiause sveika
tos.

SKAITYKIT 
^“SAULE”^ 

PLATINKIT!

Lietuvos
Generolinio Konsulato
New York Pajieszkomi 

Asmenys
Alijoszaite, Pranute, isz Jo- 

rudiszkiu kaimo, Raseinių 
valsczio.

Biczkus, Marija, gimė Lie- 
pojuje, Latvijoje.

Griszmanauskas, Juozas isz 
Nedsiedžiu kaimo Plateliu vai., 
Kretingos apskriezio.

Jocius, Antanas isz Rįmgai- 
lu k., Betygalos v., Raseinių 
apskriezio.

Jpnauskas ar Janauskas, isz 
Pagramanczio v., Tauragės ap.

Jusaitis ir Jusaity te, brolis 
ir sesuo Antano Jusaiczio, isz 
Szakiu ap. j

Kavalas, Michalina.
Mataitis, Juozas isz Dauge- 

liszkiu km., Krakenavos yl., 
Panevėžio ap.

Matuzeviczius, Julius, isz 
Kupriu kaimo, Vabalninko pa
rapijos.

Montvila, Antanas isz Pus- 
kępuriu k., Szunsku parap., 
Marijampolės ap., ir jo duktė 
Montvilaite, Birute. '

Naujokas, Juozas, isz Tra
kėnu dvaro, Kalvarijos parap.

Paulauskaitės, isz Beržinisz- 
kiu k., Kelmes valsczio.

Puskis, Juozas.
Savickas, Jonas isz Drąsu- 

taieziu k., Joniszkio v., Sziau- 
liu ap. ,

Szipaila, ir jo sesuo Szipai- 
lyte, kilę ar tureje giminiu 
Vyszpyniu k., Griszkabudžioi 
v., Szakiu ap. (

Szvarcas, Augustas, isz Ga
isriu k., Pilviszko v., Vilka- 
viszkio ap. į

Szvarcziute, Marija, isz Ože
liu k., Marijampolės ap.

Vaiczekauskas, Bernotas, 
isz Trukiszkiu k., Tauragės 
parap., gyvenos Balandžiu k., 
Gaures parap.

Jieszkomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in: Consulate Gene
ral of Lithuania 41 W. 82nd St. 
New York 24, N. Y.

Price $2.00 state poinl
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Coppar.

Saule Publishing Cd., 
Mahanoy City, Pa.,. U.^.’A.
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Žinios Vietines
— Pereita Seredoj prasi

dėjo biznierių pus-dienine va- 
kacija. Visi sztorai bus užda
ryti taja diena po įpiet, idant 
duoti klerkoms pus-dienini pa
silsi.
— Vincas Lumbys (Lumlbie) 

631 W. Market uly., kuris sir
go per tris menesius, numirei 
Sukatos vakara 6:30 valanda, 
Ashland ligonbuteje. Velionis: 
atvyko isz Lietuvos daugelis 
metu atgal. Buvo angliakasis. 
Paskutini karta dirbo Tunnel 
Ridge kasyklose. Jo pati Ona 
mirė trys metai atgal. Paliko 
tris sūnūs: Joną, isz Chester, 
Vinca, Hazleton ir Edmundą, 
Fords, N. J., dvi dukterys: Ma
re, pati George Klipola, mieste1 
ir Ona pati John Murphy, Ne w 
Yorkjketurios anukus ir viena 
pro-anuka, taipgi keletą bro
lius ir seserys Lietuvoje. Lai
dotuves invyks Seredos ryta, 
su apiegomis Szvento Juozapo 
bažnyczioje devinta valanda ir 
palaidos in parapijos kapines. 
Gralborius Liudvikas Tras- 
kąuskas laidos.

— Seredoj pripuola Szven- 
to Barnabavo, o Tautine 
Szvente: Vingria. Ir ta diena: 
1936 metuose Alfred M. Lan
don, isz Kansas yra Republiko- 
nu pastatytas kaipo kandida
tas in Prezidentus; 1944 m., 
Kuškiai, Sovietai pradeda pul
tis ant Finlandijosi; 1805 m., 
Detroit miestas sunaikintas, 
baisus gaisras, ugnis; 1856 m., 
buvo surastas didžiausias tur
tas sidabro in Nevada valstija, 
Six’ Mile Canyon ir Virginia 
miesteliuose. Iki tol ežia gy
veno apie tuksiantis mainieriu 
bet kai visi suvažiavo apie ta 
turtą žemeje, tai visi isz visur 
pradėjo ežia kraustytis, va
žiuoti, joti ir eiti, sau turtelio 
jieszkotis. Per dvideszimts 
metu isz ežia 'buvo iszkasta 
daugiau negu, penki szimtai 
milijonu doleriu vertes sidab
ro; 1903 m., Serbijos Karalius 
Aleksandra^ ir Karaliene Dra
ga buvo armijos karininku nu
žudyti, Belgrade mieste.

— Vakacijos prasidėjo vi
suose mokyklose. Daug stu
dentu užbaigė High School 
mokslus. Vieni laivinsis moks
le toli aus ir eis in universitetus 
ir kolegijas, kiti turės sunkiai 
dirbti ant szmotelio duonos, 
-nes ne visi turi pinigiszka pro
ga eiti toliau in mokslus no- 
rints ir turi gabumu.

— Ketverge pripuola Die
vo Kūno, o Tautine Szvente: 
Rūta. Ir ta diena: 1399 metuo
se, Totoriai pergalėjo Vytautą 
ties Varksla.

— Petnyczioj pripuola 
Szv. Antano isz Padvos. Tauti
nes Szvente: Kunotas. Ir ta 
diena: 1939 metuose Heinrich 
Himmler yra pasiunstas nu- 
malszinti Czeku sukilimus; 
1517 m., Martynas Liuteris bu
vęs Kataliku bažnyczios kuni
gas alpsiženyjo su Catherine 
Van Bora., buvusia vienuole, 
meniszka; 1941 m., Amerikos 
valdžia insake automobiliu 
fabrikantams gaminti tik puse 
tiek nauju automobiliu, kiek 
jie iki sziol 'buvo gamine; 1946 
m., Italijos Karalius Humlber- 
tas atsisakė sosto ir apleido 
savo kraszta, kai per rinkimus 
pasirodė kad žmones nenori 
karaliaus, jis karaliavo tik 
trisdeszimts penkias dienas; 
1949 m'., mainięriai nutarė per 

visa sanvaite nedirbti, kad 
anglys neatpigtu; 1383 m., 
Snngaila, Sambskis ir Gosz- 
tautas pergalėjo Vokieczius 
ties Dauguva.

— Nedelioje, Birželio June 
8-ta diena, seiptinta valanda 
vakare, Szvento Juozapo sve
tainėje, 12 vaikai ir 8 mergai
tes aplaike savo dipliojnus už 
užbaigima mokslo 8-tos klia- 
sos. Visi graduantai dalyvavo 
puikiam persistatyme operet- 
tes. Perstatymas labai patiko 
žmonėms ir likos sulosztas pa
sekmingai. Daugelis žmonių 
radosi ant tojo užbaigimo 
mokslo ir perstatymelio. Lin
kime visiems graduantams lai
mes ir pasekmes ateinaneziam 
mokslo!

— Subatos ryta devinta 
valanda, Szv. Juozapo bažny- 
czioje, likos suriszti mazgu 
moterystes, panele Gertruda 
V. Ąndreiauskaite, dūkto 
pons. Anthony Zuk, nuo 229 E. 
South uly., su Eugene L. Wit- 
chey, sūnūs pons. Louis Witch- 
ey, isz Bowmans peczes, per 
Kunigą P. C. Czesna. Svotai 
buvo Stella Johnson isz M t. 
Holly, N. J., Florence Zilker, 
A. Moucheron, Nicholas Kline, 
Anthony Zuk, Jr., ir Albert 
Moucheron. Vestuves atsibuvo 
in Mahanoy City Rod ir >Gun 
Club kambaruose. - Jaunave
džiai apsigyvens in Bowmans 
pecze.

— Kongresmenas’, Dakta
ras Ivor D. Fenton, nuo 518 E. 
Centre uly., kuris nesveikavo 
per koki tai laika, gydosi in 
Laivyno ligonbuteje, po ope
racijos, Bethesda, Md.

______________ •
Shenandoah, Pa. — Staiga 

susirgo savo namuose, senu
kai, Mykolas ir Ona Pulaskai, 
nuo 408S. Market uly., ir li
kos iszvežti in ligonines. My
kolas Pulaskis gydosi in Lo
cust Mt. ligonbute, o jo žmona 
Ona gydosi in Ashland ligon
bute.

PLIENO STRAIKOS
BAIGSIS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

taikins ir bus galima užbaigti 
Plieno Darbininku Straikas.

Dabar Kompanijos ir Unijos 
Atstovai gryszta pas savo bo
sus pasitarti ant bendru sanly- 
gu ir iszrodo, kad jie prieis 
prie kokio nors susitaikini
mo. Su Kompanijos ir Unijos 
Atstovais tariasi ir Valdžios 
žmones, nes visiems rupi szitos 
straikos.

GREITAS
EROPLANAS 

NUKRITO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nas turėjo paskui savo ero- 
plana pasukti atgal in padan
ges, bet kas ten atsitiko kad 
tas eroplanas krito kaip pa- 
szautas pauksztis ir pataikė in 
ta maža laiva.

Szitokius greitus F-84 
‘‘Thunder j et” eroplanus Ne- 
derlandijos valdžia perkasi isz 
Amerikos ir jie yra Amerikoje 
padaryti.

Ir Amerikoje,del kokios ten 
nežinomos priežasties trys to
kie eroplanai nukrito ir su
dužo in kelias sanvaites. Ame
rikos Lakunu Sztabas stengia 
dažinoti ir isztirti kodėl tie 
taip gerai inrengti eroplanai 
nukrito?

ARKIVYSKUPAS 
PASIMIRĖ

KALĖJIME

Nesutiko Su Komunis
tais Iszduoti Savo

Žmones
1 .---------------

VATIKANAS, ITALIJA.— 
Arkivyskupas Chou Chishih, 
Kinijos Kataliku virszininkas 
pasimirė Kiniecziu Komunistu 
kalėjime. Jis iki mirties nesu
tiko iszduoti savo žmones. Ko
munistai norėjo ji paskelbti 
Kinijos Popiežiumi.

Szitas szeszios deszimts me
tu amžiaus Arkivyskupas isz 
Nanchang drąsiai prieszinosi 
Komunistams nors jie ji grasi
no ir stengiesi papirkti.

Jis buvo Kiniecziu Komu
nistu teismo teisiamas ir pa
smerktas. Komunistai ji inta- 
rinejo už veikimą priesz Ko- 
munistiszka valdžia. Jie teip- 
gi ji szmeiže sakydami kad jis 
insake savo parapijiecziams 
nužudyti kelis Komunistu szei- 
mynu vaikus. Komunistai to
kia propaganda stengiesi ji 
apszmeižti ir pažeminti Kata
liku akyse, bet visi isztikimi 
Katalikai ji gerbe ir ji mylėjo 
nežiūrint visos tos begedisz- 
kos propagandos.

BUVĘS LAIK- 
RASZTININKAS

NUSZAUTAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

vieszkelio netoli nuo Florence, 
New Jersey.

Jo kairėje rankoje buvo ras
tas medžiokles mažas karabi
nas. Kulka isz to karabino per
skėlė jam kakta.

Policija spėja kad jis pats 
save nusižudė.

Pernai tas pats laikraszti- 
ninkas, Lewis Y. Hagy, pen
kios deszimts dvieju metu am
žiaus buvo surastas pusgyvis 
prie savo motinos lavono, kuri 
pasimirė jo automobilyje neto
li nuo Kreole, Mississippi.

EISENHOWERIS
KANDIDTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

visa kraszta savotiszkai valdo.
Jis sake kad keturios ligos 

dabar slegia Amerikieczius: 
Suirute, ir stoka vienybes, 
brangumas, taksos ir valstybi
niai ponai. Jis ypatingai pa
brėžė kad taksos Amerikoje 
per dideles ir kad tai nėra 
krasztui in sveikata.

Apie Užsienio Politika jis 
tik tiek pasakė, kad musu val
dininkai priesz visus Ameri
kieczius prasikalto kai jie 
slaptomis sudarė sutartis Yal- 
toje ir kitose vietose, apie ku
rias Amerikiecziai tik už ke
liu metu sužinojo. Jis sako kad 
jis mislina kad visi valdinin
kai yra žmonių tarnai ir turi 
duoti pilna apyskaita be jokiu 
slaptybių.

Jeigu Generolas D. Eisenho- 
weris ir toliau szitaip kalbės 
jis prisitrauks daug žmonių 
prie saves, bet dar per anksti 
pasakyti ar jis su tokia atvira 
kalba patiks Politikieriams, 
kuriu intaka ant rinkimu yra 
daug didesne negu visu bal- 
suojaneziu žmonių.

PARTIJŲ KONVEN
CIJŲ KILME

WASHINGTON, D. C. — 
Artėjant Demokratu ir Repub- 
likonu Partijų Tautinėms kon- j 
vencijos, idomu yra prisiminti ‘ 
kokiu budu szi maszinerija, 
iszrinkanti kandidata viena 
isz savo partijos žmonių busi
mu kandidatu in Prezidentus, 
ir Vice-Prezidentus, veikia; 
kokia yra ju jeiga istorijoje, 
vystant JAV-biu Politini gy
venimą.

Valstybes Inkurejai, po ilgu 
apsvarstinejimu, galu gale su
tarė, kad Prezidentą turi isz- 
rinkti patikėti mokslo ir gar
bingi vyrai, kurie hutu nuo 
nieko nepriklausomi apsi
spręsti už viena ar kita kandi
data. Jie Konstitucijoje in- 
rasze, kad Prezidentus turi bū
ti renkamas specialiai valstijų 
parinktu kandidatu, kuriuos 
iszrinks gyventojai paskiru 
valstybių nusistatytu budu. 
Szis apraszimas su iszgalemis 
konstitucijoje, atrodė veiks
mingas tuo laiku kai dar ne
buvo susitverusios politines 
partijos sziu dienu prasme.

Per pirmuosius dvejis rin
kimus (1789 m. ir 1792 m.) szis 
veikimas pasirodė puikiai: isz 
vis nebuvo jokiu nominacijų ir 
prezidentas Vaszingtonas bu
vo vienbalsiai iszrinktas 
abiems kadencijoms. Nebuvo 
nominacijos nei 1796 metais, 
bet tada jau politines partijos 
buvo ka tik pradėjusios su- 
tvertis./

1800 metais jau abi partijos 
buvo gerai susivienytos ir abi 
pareiszke norinezios suvalduo- 
ti kandidatu iszrinkima. Jos A •
suszauke savo partijos senato

HISTORY lesson- 
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Seeing is believing! And what these
GI’s see, tells them that the age of

atomic warfare is irrevocably here. An eye-wit
ness history lesson they’ll never forget!

But this history lesson is yours, too. For these 
tactical A-Bomb tests conducted at Frenchman 
Flat in Nevada, mean that your country is de
termined to defend you and all of the things you 
hold dear.

That’s why it’s so important to know that you 
can help keep the peace by buying U. S. De
fense Bonds. For your bonds help build Amer
ica’s strength. And we now know that peace is 
for the strong!

And remember, when you buy Defense Bonds 
you’re not only helping build the great economic 
strength that backs up our armed forces. You’re 
also making one of the soundest investments in 
the world today. For Defense Bonds are as safe 
as America!

The U. S. Defense Bonds you buy 
give you personal financial independence
Don’t forget that bonds are now a better buy than 
ever. Because now every Series E Bond you own can 
automatically go on earning interest every year for 
20 years from date of purchase instead of 10 as be
fore! 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 United 
States Defense Bonds nosy!

Peace is for the strong...
Buy U.S.Defense Bonds regularly!
The U. S. Gwen tent does not pay for this advertising
The Treasury D partment thanks, for their patriotic fl frS. I 
donation, the Advertising Council and

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.

rius ir atstovus in Vaszingtona 
nuspręsti partijos tinkamiau
sius kandidatus. 1808 metais, 
jau kiekviena valstybe sudarė 
abieju partijų balsuotojus ku
rie nuvykę in seimą buvo do- 
riszkai priversti balsuoti už 
savo partijos kandidata.

Netrukus vienok buvo apsi
žiūrėta, kad tokiu budu isz- 
renkant kandidatus visada lai
mi Kongreso dauguma, bet ne 
tikrieji balsuotojai, ju valsty
bėse, per savo partines organi-

Remia A. Harriman 
Del Prezidento

Linksmai besiszpsodamas 
Fr. D. Rooseveltas jaunasis, 
Demokratas isz New York 
sako laikrasztininkams, kad 
jas patinka ir kad jis remia 
Averell Harriman del Prezi
dento. Jaunasis Rooseveltas 
yra naujos Demokratu Ko
misijos New York mieste 
pirmininkas.

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

zacijas. Kaip tik tuo metu pi- 
liecziai naujose Vakaru vals
tybėse reikalavo, kad teise 
žmonėms valdytis butu pritai
kinta isz tiesu ir szio judėjimo 
intakoje 12 pirmųjų valstybių 
panaikino balsuotoju turto 
privilegija. Tuo paežiu metu ir 
balsuotoju Prezidento rinki
mams taip vadinamu elektoriu 
iszrinkimas buvo vis daugiau 
valstybių atliekamas taip va
dinamu populiariu budu.

Po 1824 metu, Kongresmenu 
prezidentiniu kandidatu rinki
mo budu buvo pradėta naikin
ti.

Nuo 1824 iki 1838 laikotar
piu szi sistema galutinai buvo 
panaikinta. Sziuo metu, kada 
buvo iszrinktas Andrew Jack- 
son, pirmasis Vakaru Prezi
dentas szios nominacijos buvo 
vykdomos invairiais budais, 
valstybių instatymdavystes, 
visuotinu susirinkimu metu ir 
bendru susitarimu tarp parti
jos delegatu iszrinktu partijos 
vadu.

Nominavimo konvencijos 
nuo to laiko yra pravedamos 
visose Amerikiecziu svarbes
nėse politinėse partijose. Kaž
kuriose valstybėse partines or
ganizacijos praveda taip vadi
namas Prezidento ‘Primaries’ 
varžybas, kuriomis, tikima, 
geriau negu, bet kuriuo kitu 
budu iszreiszkiama žmonių no
rai. Bet dabar ir vėl, kaip ir 
ankseziau szias nominacijas 
paveda valstybiniu instaigu 
tarnautojai ir partijų vadovy
bes mokaneziai. Patys delega
tą, nors Jackson juos "pava
dino” tik nuo žmonių” pa
prastai yra pilnoje partijų va
du kontrolėje. Todėl tai, kons- 
titucijos idėja gyvenime nėra 
pilnai invykdoma. — C.

PAVASARIO NUO
TAIKOS IR ‘BALE’ 

VAJUS
BROOKLYN, N. Y. — Veik 

visoje Amerikoje pavasaris: 
pradėjo rodyti visa, savo gra
žuma. Po sunkaus in tempto 
žiemos darbo daugelis galvoja, 
apie malonius savaitgalius 
gražioje užmiesezio gamtoje, 
apie atostogas, apie ramius, 
gražius vakarus 'parkuose. To
kiu. laiku visi norėtu užmirszti 
esanti kažkur toli varga, skur
dą.

Tik sztai BALFo vadovybe 
vėl paleido S.OjS. ir įpraszo 
pradėti ru'bu ir pinigu vaju.

“Argi B ALF’as negali pa
likti visuomenes bent keliems 
menesiams ramybėje ? Argi 
sziu pasilikusiu tremtyje Lie
tuviu būkle toki tragiszka, kad 
sziame gražiame meto laiko
tarpyje reikia taip pat juos 
prisiminti?” Galbūt, ne vienas 
saves klausia. r

BALE’o vadovybe gerai su
pranta, kad per asztuonis me
tus nuolat kartojamas pagel- 
bos szauksmas daugeliui labai 
ingriso, kai kas ir pavargo 
nuolat aukodamas, ir jei nebū
tu to gyvo reikalo, sziuo metu 
ji nedrįstu kreiptis auku in vi
suomene.

Vienok, kažin kaip stengtu
mėmės užkiszti ausis ir už
merkti akis ir bandytumėme 
nematyti pasilikusiu vargo, 
vistiek tiek garsus jis darosi, 
kad ir kiecziausia. szirdis nega
li pasilikti jam abejinga.

Laikraszcziuoso dažnai ma
tome skaitlines:-500 džiovinin
ku, 600 seneliu, tiek tai suim
tu vaikucziu, kuriu szoirnyhosi 
galvos del ligos negalėjo emi
gruoti ir t.t. Vienok tai nėra 
vien skaitlines, bet gyvos bū
tybes, pasilikusios tokiam var
ge, kad dažnai Amerikoje sun
ku insi vaizduoti. Jie visi szau- 
kiasi pagelbos, kuri reikalinga 
ne už pusmeczio, ar metu, bet 
jau sziandien. Laiku suteikta 
pagelba nevienam sugražins 
sveikata, seneliui praskaidrins 
senatvės dienas, naszlei pa
lengvins iszauginti savo dide
le szeimyna.

Todėl BALF’o vadovybe 
praszo sziandien visu Lietuviu 
aukos. Jei kiekvienas dirban
tysis Lietuvis paaukotu nors 
doleri, dalyka butu tuojau 
iszspresta. Tuo doleriu saves 
nenuskriausime, o nelaimin
gam Lietuviui nepaprastai 
daug padėsime.

Nelaukime iki rinkėjai bel
sis in musu duris ir maldaus 
aukos. Patys atlikime ta parei
ga. Pasirinkime szelpiama as
menį toki, kuris mums areziau 
szirdies: seneli, invalida, ligo
ni, džiovininką, moksleivi, 
daugiavaike szeimyna. Tos au
kos kuo greieziausiai bus siun- 
cziamos aukotoju vardu ju pa
sirinktu asmenų suszelpimui. 
Aukotoju pavardes taip pat 
bus skelbiamos sušelptie
siems. •••-. ;..;vvy ■

BALFas tiek galės padėti 
vargszams, kiek mes ji parem- 
sime. Todėl siuskime. aukas 
betarpiai B ALF ’o centrui, ar
ba vietoje veikiantiems BALF 
skyriams ar vajaus komite
tams.

BALF ’o centro adresas:
United Lithuanian Relief 

Fund of America., Inc. 105 
Grand St. Brooklyn 11 N. Y.

Platinkit “Saule” j




