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Isz Amerikos Isz Senovės
I* .
Ii

REIKALAUJA
TAIKOS

PRIPARODINIMU

WASHINGTON, D. C. —
Vakarini ii krasztu atstovai rei
kalauja isz Komunistu tikru 
priparodinimu kad jie tikrai 
dabar nori Taikos. Szitie pri- 
parodinimai paaiszkes in Pan- 
munjom, kur derybos bus vėl 
atnaujintos kasi ink belaisviu 
mainikavimo. Czia gali būti 
pradžia karo pabaigos.

Amerikos Sekretorius taip 
pat atsargiai kaip ir laikraszti- 
ninkai ir Kongresas dabar ve
da derybas. Jis visus perspėja 
kad iki sziol, dar nieko nėra 
nuveikta ar nutarta ir kad pa
vojus isz Rusijos nei biski ne
pasimainė.

Anglijos Premieras Winston, 
Čhurchillis ir Prancūzijos 
Georges Bidault perspėja, kad 
vakaru tautos nebutu suvilio
tos su tais gražiais Sovietu žo- ,v. .dziais.

Prezidentas Dwight Eisen- 
howeris, laisvu tautu vadas 
prisipažinsta kad galima da
bar nors biski vilties turėti kad 
viskas iszeis ant gero, ir jis sa
ko kad reikia dabar duoti So
vietams visas progas parodyti 
kad jie isz tikro nori Taikos. 
Bet jis greitai dadejo kad jis 
tik tada jiems intikes, kai jie 
savo darbais parodys, kad jie 
tikrai laikysis savo duoto žo- j 
džio.

Jis sako kad visi kariszki 
fabrikai turi taip pat dirbti, 
kaip ir dirbo, nepaisant visu tu 
gražiu žodžiu isz Maskvos.

Jeigu Sovietai tikrai nori 
Taikos, tai jie turės pasitrauk
ti isz Azijos kur jie dabar ve
da sukilimus. Jie teipgi turės į 
aiszkiai pasisakyti kaslink Vo
kietijos ir Austrijos. Korėjos . 
klausimas yra mažas prilygi
nus prie szitu klausimu.

Dabar iszkilo dar ir kitas 
klausimas. Komunistai sako, j 
kad daug Amerikiecziu karei
viu yra pasisakė kad jie neno
ri gryžti in Amerika isz nelais
vos. Amerikos vaMžia tam ne
tiki ir nori kad butu pavėlinta 
musu atstovams su tais Ameri- 
kiccziais belaisviais pasiszne- , 
keti.

Tai isz viso to aiszku, kad 
mes įie 'greitai iszgirsime links
mu žinių apie Taika ar nors 
Paliaubas.

PASKUTINIS
KOSTUMERIS;

GAVO $115

Palauke Kol Visi Kiti
Iszejo Isz Sztoro

PHILADELPHIA, PA. — 
Vagis kuris labai mandagiai ir 
kantriai lauke kol visi kiti

Daugiau kai du tukstan- 
cziai metu atgal szitie vynui 
uzbonai su prekybiniu laivu 
nuskendo Vidružemiu Juro
se, netoli nuo Prancūzijos 
kranto. Jie buvo surasti ir 
isz to nuskendusio laivo isz- 
imti. Czia graži Ann Lunce- 
ford isz National Geogra

kostumeriai apsipirko sztore, 
iszejo su szimtu penkiolika do
leriu.

Jis labai gudriai viską buvo 
prirengęs. Kai jis inejo in szto- 
ra jis nusipirko du mažu daig- 
tu ir užsimokėjo, paskui sztoro 
manadžieriui mandagiai pasa
kė kad jis buvo dar kelis daig- 
tus užmirszes, bet jam nėra 
strioko, jis palauks kol man- 
džieris kitus kostumerius ap
rūpins. Jis sako kad jis laukia 
savo žmonos.

Kai paskutinis kostumeris 
iszejo ir likosi tik manadžieris 
ir jaunas pagelbininkas, jis 
iszsitrauke revolveri ir parei
kalavo pinigu. Manadžieris 
Walter W. Haas sako kad va
gis gavo apie szimta doleriu 
isz registerio ir apie penkiolika 
doleriu nuo stalo.

PERSPĖJA ŽYDUS
___ . ■ Į 

Nepasitikėti Per Daug
Sovietu Saldžiais

Žodžiais

ATLANTIC CITY, N. J. — 
Adolph Held, Žydu Darbinin
ku Komisijos pirmininkas, 
perspėjo visus Žydus per daug 
nepasitikėti Komunistu sal
džiais žodžiais apie taika ir 
draugiszkuma. Jis sako kad! 
Sovietai turi daugiau parodyti 
darbais, o ne vien tik liežuviu, 
kad jie dabar yra liovėsi perse
kioti Žydus.

Jis kalbėjo in devyniolikta 
seimą, kurio nariai atstovauja 
apie puse milijono Žydu darbi
ninku in AFL ir CIO Unijas, i 
Seimas buvo laikomas per tris 
dienas in Atlantic City, in Pre- 
zident vieszbuti, hoteli.

phic draugystes, Vaszingto- 
ne, viena tu uzbonu laiko už 
ausies. Gaila kad jie buvo 
tuszti, nes butu labai gerai 
ir gal butu teipgi ir gardu 
paragauti koki vyną žmones 
du tukstaneziai metu atgal 
gerdavo.

VAIKEZAS
UŽSIMUSZE

ABINGTON, N. J. ~ Jau
nas vyrukas, vairuodamas 
sportiszka “Jaguar’’ automo
biliu, baisiai greitai važiavo, 
žmones kurie ji mate važiuo
jant sako kad jis važiavo grei- 
cziau negu szimta myliu ant 

j valandos. Jo automobilius su- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Pastatyta Isz ‘Džonko’

Szitie beveik pusantro 
szimto pėdu augsztumo stul
pai yra pastatyti isz visokio 
“džonko”, numestu gabalė
liu plieno, geležies, stiklo ir 
panasziai. Sam Radilla juos 
pasistatė del baiku, in Los 
Angeles miestą, Californijo- 
je-

PABĖGĖS KALINYS 
SUGRYŽO

Praszo Dovonojimo, 
Sugryžo Su Pasivogtu

Automobiliu

MAYS LANDING, N. J. — 
Winfred Stinson sugryžo in 
Atlantic apygardos kalėjimą, 
po szeszios deszimts septynių 
dienu kai jis buvo isz to kalėji
mo pabėgės, ir prasze kad jam 
dovanotu.

Bet szitas trisdeszimts devy
nių metu amžiaus kalinys ka- 
'ėjimo sargams nepasake kad 
jis buvo atvažiavęs in kalėji
mą su “pasiskolintu’’ automo
biliu.

Apie vidurnakti vienas sar
gas iszgirdo kad kas in duris 
barszkina. Jis atidarė duris ir 
sztai pamate Stinsona, kurio 
jis nepažino.

“Asz norecziau pamatyti 
kalėjimo virszininka,’’ jis pa
sakė tam sargui, “asz noriu jo 
atsipraszyti ir sugryžti in ka
lėjimą.’ ’

Už keliu minueziu pribuvo 
į kalėjimo virszininkas, ir pa- 
! mates Stinsona, jis linksmai 
suszuko: “Praszom, pra- 
szom!”

Stinsonas pasakė savo trum
pa prakalba, sakydamas “asz 

Į gailiuos kad asz jums tiek ne- 
: smagumo padariau. Dovanoki
te man.“

Ant rytojaus buvo dažinota 
kad jis buvo atvažiavęs atgal 

i in kalėjimą su pasivogtu auto
mobiliu. Jis pirmiau buvo in 

I kalėjimą patupdintas už isz- 
j mainymą keliu palszyvu cze- 
| kiu. Jis tada gavo tris szimtus 
į ir szeszios deszimts keturias 
I dienas kalėjime. Dabar jo lau- 
I kia dar ilgesnis nubaudimas už 
ta pasiskolinta automobiliu.

NEŽENOTA
MOTINA

Nežinojo Kad Ji Ati
duoda Savo Kūdiki
PHILADELPHIA, PA. — 

Dvideszimts septynių metu 
amžiaus Panele, neženota mo
tina, Mildred Elaine Ashton, 
sako kad ji nežinojo kad ji ati
duoda savo kūdiki, kai ji pasi- 
rasze ant popieru.

Kūdikis, sūnelis užgimė Ba
landžio dvideszimts asztunta 
diena, 1951 metuose ligoninėje 
ir buvo Ponu Richard W. Ku- 
bach pasisavintas per rasztus.

To kūdikio tėvas yra trisde
szimts dvieju metu amžiaus 
Eugene J. Landa, kuris yra po- 
licijantas ir ženotas.

Į Panele Ashton sako kad ji 
nežinojo kad jis ženotas, kai ji 
su juo susipažino ir susidrau
gavo. Kai ji jam pasakė kad ji 
neszczia, tik tada jis jai prisi
pažino kad jis yra ženotas. Ji 
sako kad jis buvo prižadėjęs ja 
vesti, bet jis užsigina.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ISZ VOKIETIJOS
Už Geležines Uždangos

Dar Vienas Akivaizdus 
Liudijimas Apie Lietu

vos Apygventa

Austru ‘ ‘ Oberosterreichische 
Nachrichten’’ (1953 Kovo 14 
diena) insidejo platesni apra- 
szyma apie gryžusio in Vaka
ru Vokietija Gunterio Parnitz- 
kes nuotykingus iszgyvenimus, 

, ypacz Lietuvoje. Vet. gydyto
jo Kornilovo insunytas, jis su 
patėviais apsigyveno Achas- 
luose (“Quick” mini Rasleja) 
netoli Vilniaus. Be kita ko, 

’ Parniztke papasakojo, kaip 
Lietuvoje buvo investi Kolcho
zai ir 1950 metuose Vasara 
kraszte invykdytos naujos ūki
ninku isztremimos. 1951 m., 
Gegužes men., jo tvirtinimu, 
Rusu ir Lenku naujakuriai bu
vę isz Lietuvos iszvežti, paliko 
tik Rusai valdininkai. Vokie- 
cziu žurnalas “Quick” Nr. 12 
ir 13 (1953 Kovo 29 d.,) dar 
placziau pavaizdavo per savo 
skiltis jo iszgyvenimus Lietu
voje, pailiustruodamas juos 
budingomis nuotraukomis. Isz 
ju paaiszki, kad “Lietuva Ru
sams dar ir dabar yra pažadė
toji žeme,” turtingesne už Ru
su žeminoj a. Parnitzke vaiz
džiai papasakojo, kaip Lietu
viai buvo prievarta suvaryti in 
Kolektyvinius ukius, kaip jie 
prieszinosi, nenorėjo su tuo su
tikti ir tik su laiku, po didžiau
siu patremimu ir baime “eme 
savanoriszkai duoti praszy- 
mus”. Indeta ir budinga isz- 
tremimu nuotrauka, po kuria 
žurnalas padėjo pastaba, kad 
szimtai tukstaneziu Liet uviu 
esą isztremti in Sibirą. Tai 
esa$ “paskutinis receptas Lie
tuviai”, vienok nepaisant to,

i Lietuviai nepasiduoda.
Kraszte yra daug Partizanu, 

. kurie veda su užgyventais kie- 
; ta kova. Ir pats pasakotojas 

teigia kelis kartus susidūręs su 
Partizanais, o viena karta net 
ju apsuptas, vienok tie nei jo 
gydytojui Kornilovui, nei jam 
nieko blogo nedare, nes radę, 
kad jie, nors ir būdami Rusai, 
isz tikro esą geri žmones ir pa
deda taip pat ju gyvuliams.

Kodėl Jie Kovoja
Partizanai paaiszkine vieno 

būrio vadovo lupomis: “Mes 
muszame Rusus, kadangi jie 
yra iszvije mus isz musu sody
bų ir žudo mus”. Partizanu ei
les ypacz padidinę prasidėjus 
Kolektyvizacijai, pabege ūki
ninkai. “Okupantai su suim
tais Partizanais elgiasi nepa-

■ prastai žiauriai. Dažniausiai 
jie vieszai suszaudomi!” Ir 

i czia žurnalas apraszo viena J*
budinga atsitikima, kaip tai 
buvę invykdyta prie pasakoto
jo akiu. Pamate in miesteli at
vežtus surisztus du senus su
kruvintus valstieczius ir mer

V. L. Koczkowskl, Editor and Mgr.

gaite su berniuku, Lenku ir 
Lietuviai tucztuojau isz preky
vietes dingo. Rusas kareivis ji 
nukovė szuviu in pakauszi. 
Paskui buvo nukautas antrasis 
ūkininkas, dar toliau: mergai
te, kuri buvo nepaprastai gra
ži, ir galiausiai berniukas. Nei 
vienas isz Partizanu nepasake 
nei žodžio. Vienok net ir daug 
Rusu, maeziusiu nužudinima, 
nusisuko in szali, kai buvo žu
domi mergaite ir berniukas. 
Nukauti Partizanai buvo pa
likti gulėti kruvini ant sziau- 
du. Rytojaus diana pliki nu
kautieji buvo suversti in veži
mą ir iszvežti kur in miszka, 
giria, kol juos susiranda ju gi
mines ir kaip reikiant palaido
ja. Drabužius nuo užmusztu 
ypatų paprastai nakti pasiima 
kiti,, nes jaueziama aprangos 
ir apavo stoka. Vienok ir pats 
pasakotojas pripažinsta, kad, 
kaip yra girdėjęs isz paežiu 
Rusu, “Lietuviai su Lenkais 
nori iszmuszti visus Rusus. ’ ’

Isz tolimesniu apraszymu 
paaiszki, kad “Rusai savie
siems turi užgyventoje Lietu
voje ne tik tam tikras Rusu 
mokyklas, bet ir savas krautu
ves, kaip Naciu laikais.” 
Kraszte jaueziama apdaro, 
maisto, kuro stoka. Paežiam 
gale apraszyta, kaip Parnitzke 

; galu gale po invairiu nuotykiu 
pateko in Berlyną, būtent: in 
ta paezia vieta in kuria priesz 
7 metus buvo 1945 metuose. 
Kornilovo iszsivežtas in Rusi
ja. Pasakotojas nelaiko saves 
jokiu didvyriu, tiktai sakosi 
davės iszkarpa isz savo gyve
nimo, kuri, kiek ji kalba apie 
invykius Lietuvoje ir jos užgy-

Duona Isz Dangaus

Nusileisdamas isz padan
gių, szitas croplands pa^i- 
džia didelius maiszus kulku, 
ginklu ir maisto musu marl
iniams Kerėjoje. Ant žemes 
dideu trokai laukia paimti 
visa ta grobi ir greitai pri
statyti kur jis yra reikalin- 

I giausias.
Purvynas tokis tirsztas ir 

gilus, kad beveik negalima 
viską prie frunto priveszti 
trokiais, ir už tai dabar yra 
naudojami szitokie eropla- 
nai, kuriems nereikia nei nu
sileisti, kad pristaezius 
ginklu ir maisto.

64 ME AS

Szita suknele, drese yra 
atveszta isz Paryžiaus, pa
rodyti naujausias moterų ir

| merginu madas. Szita sukne
le yra juoda ant balto marsz- 
kuonio fabriko ir visai nė

į brangi.

■ venta, tiktai dar vienu liudiji
mu akivaizdžiai patvirtina 
ankstesnius tremtiniu teigi-

! mus.

! Pabaltijo Užgrobimą 
Užmanimo ;
Malenkovas

Vokiecziu spauda pažymi, 
kad niekas tiek nekenezia Va
karu, kaip Malenkovas. Jis, 
kaip Stalino sekretorius, nuo 
1947 metuose praktiszkai val
de visa Komunistu partija. Bu
vusi vid. reik. min. KrugloVa 
ir saug. min. Merkurova Ma
lenkovas pasiėmė savo asmens 
apsaugai. Sunaikinimo specia
listai su Ivanu Serovu toliau 
valdo spec., dalinius ir veiki- 
namos grupes, kurios priklau
so tiesiai Kremliui ir turi insa- 
k.yma tuoj pat užgniaužti kiek
viena kieno nors mėginimą pa
siglemžti valdžia. Serovas 
sziandien vadovauja* asmeni
nei apsaugai.

Vokiecziu spaudoj taip pat 
atsakoma in klausima, kas tik
rai užmanimavo Pabaltijo už- x 
grobimą. Tai padare ne Molo
tovas, kuris pasirasze su Rib- 
bentropu žinomąjį sutarimą,

i bet, Malenkovas, tuometinis 
Stalino asmeninis sekretorius. 
Tikrai to paties Malenkovo iš
sakymu buvo pradėtas Korė
jos karas. Jis invede Europoj 
taip pat “geležine uždanga,” 
jis su “gydytoju sąmokslo” 
atidengimu pradėjo tikrai Žy-

i du persekiojimą anapus “gele
žines uždangos.”

Jo deszinioji ranka vykdant 
Pabaltijo valstybių ‘valymus’ 
ir trėmimus buvo “garsusis” 
Serovas. Tai buvo, Bolszeviku 

.terminu tariant, “taikus Pa
baltijo krasztu užėmimas” už
tikrinimas juose Sovietinio

■ saugumo visomis galimomis
(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Musu fabrikai dalbai* paga

mina daug daugiau visko negu 
galima parduoti ar atiduoti. 
Iszrodo kad daug daigtu turės’ 
atpigti.

Chrysler automobiliu kom
panija buvo pirmutine atpigin
ti visus savo automobilius.

Antru ranku automobiliai 
jau dabar pigesni, o su vasara 
jie dar labiau atpigs, nes visi* 
automobiliu pardavėjai dabar 
per daug turi ir nori nusikra
tyti.

Automobiliu fabrikai beveik 
du sykiu tiek nauju automobi
liu sziais metais gamina.

Žmones baisiai daug visko 
perkasi ant iszmokesczio. Va
kario menesi žmones insiskoli- 
no per 151 milijoną doleriu.

Valdžia vis .perka sviesta isz 
farmeriu, kad tas sviestas per 
daug neatpigtu.

Pramone, biznis su sveti
mais krasztais vis mažėja.

Eroplanu fabrikuose dilba 
673,400 darbininku, automobi
liu fabrikuose dirba 920,000 
darbininku.

Europos krasztai žiuri in 
musu dideli bizni ir per clang 
nepasitiki. Jie 'bijo, kad jeigu 
mums'biznis sumažėtu, tai mes 
jiems tuos dolerius ir pagelba 
sustabdytame.

Japonai laibai susir upine
apie Korėja ir apie szitas nau
jas derybas, nes jiems biznis 

t labai gerai eina, dabar kai ka
ras siaudžia Korėjoje.

Jeigu ir karas baigtųsi Ko
rėjoje, Japonams dar nebus 
bėdos kol musu kariuomenes 
tenai liksis. Ir tai vargiai grei
tai in vyk s.

__________• »

Amerikiecziai kareiviai 
daug pinigu tenai praleidžia. 
O biznis teipgi geras isz pa- 
czios kariuomenes, nes vis rei
kia kas taisyti ar pirktis1, o Ja
ponai arcziausia Korėjos.

Korėjos atstatymas teipgi 
sudarytu Japonams gera bizni, 
nes Koriecziai beveik viską 
perkasi isz Japonu.

Taika Korėjoje duotu Japo
nams proga vėl užvesti pramo
nes santykius su Kinija. Bet 
ežia Sovietai beveik visa bizni 
daro isz Mandžiurijos.

Už tai Japonai dabar taip 
akyliai seka visus tuos pasita
rimus kaslink Korėjos taikos.

— Mes mėgstame teisin- 
gysta, ir geidžiame kad ir visi 
teisingystes laikytųsi. Todėl, 
tankiai primename idant kož- 
nas skaitytojas, katro laikas 
jau pasibaigė, nevilkytu su 
prisiuntimu užmokesties, už 
laikraszti. Nereikia apie tai ir 
priminėt, kad drukoriszkas 
materijolas, popiera, maszinos 
ir t.t., pabrango ligi 400 pro
cento, todėl iszdavinejimas 
sziandien laikraszczio yra la
bai sunkus!

Daug žmonių klausia mus, 
kaip dabar su Korėja? Ka 
Maskva dabar rengiasi daryti? 
Ar tikrai Sovietai nori taikos? 
Mes tik tiek galime tikrai pa
sakyti: reikia palaukti ir pa
žiūrėti, bet per daug neintike-

Prezidęntas Rooseveltas yra 
pasakos: “Dipliomatui reikia 
visados szvelniai kalbėti, bet 
nesztis gera lazda.”

Mes galime su Sovietais da
bar derintis, bet turime tuo 
paežiu sykiu ir ginkluotis.

Farmeriai, ūkininkai buvo 
pasiuline valdžiai szitoki bizni 
su sviestu: parduoti tris svarus 
už tiek, kiek du svarai kasz- 
tuoja. Jie sako kJid szitaip jie 
galėtu daug sviesto nusikraty- j 
ti ir žmonėms butu pigiau. Du 
svarai pareitu isz farmerio, o 
treczia švara' valdžia duotu už 
dyka. Bet valdžia ant to nesu
tiko, sakydama, kad tada žmo
nes turėtu per daug sviesto, 
farmeriai del biznio dar dau
giau sviesto darytu, ir valdžia 
turėtu dar daugiau isz tu far- 
nieriu pirkti, kad preke palai
kytu.

Prezidentas Eisenhoweris. 
dar nieko apie tai nesako bet 
jis duoda žinoti, kad jis mielu 
noru priimtu tu Teisėju atsisa- 
kyma, del sveikatos ar del se
natvės'.

Pypkes Durnai

Girioj

Vaikszcziodams po giria, 
Klausydams paukszteliu, 
Kurie saldžiai cziulba 
Tarp tankiu szakeliu.
Norėjau supinti 
Jausminga dainele, 
Kuri man vargdieniui 
Suraminti szirdele.

Iszgirdau gegute
Toli bekukuojant, 
Vargdieniu žmonelių 
Vargus berokuojant.

Pasiėmęs plunksnele, 
Balto popierėlio, 
Rasziau asz gegutes 
Daina vargdienėliams.•

Beklausant daineles 
Raibosios gegutes, 
Atsiminiau žodelius 
Savosios mocziutes.
Kada prie vygeles , 
Man mažam dainavo, 
Tas atsiminimas
Man szirdi užgavo.

Nustok, nekukuoki, 
Raiboji gegute;
Nedainuok darželyj, 
Jaunoji sesute.

Duok man, var-gdieneliui 
Akeles sudėti, 
Po vargu sunkiu j u 
Nors kiek pasilsėti.

Gana jau ilsėjai, 
Jaunasis broleli, 
Kol buvai mažutis, 
Pas sena teveli.
Sziandiena, nuklydęs 
Tolimoj szalelej, 
Ramink savo szirdi 
Darbais ir vargeliais.

Platinkit “Saule”

NAUJO PAVOJAUS
AKYVAIZDOJE!

BROOKLYN, N. Y. — 
Rudeni BALFo pirmininkui 
Kan. Prof. J. B. Koncziui gry- 
žus isz Europos, Amerikos lie
tuviu visuomene buvo iki szir- 
dies gelmių sujaudinta, pabi
rusi isz jo prancszimu apie 
baisia, sziurpia daugelio pasi
likusiu lietuviu tikrai tragisz- 
ka padėti. Daugelis ju badavo. 
Maisto stoka ypacz žiauriai 
paliete vaikuczius, kurie svei
kata rado ypacz paszlijusia ir 
ju tarpe žymu nuoszimti džio
vininku.

Musu geri lietuviai greitai 
reagavo in tai. Bematant* sudė
jo auku nupirkti 33,000 svaru 
riebalu, 30,000 svaru cukraus. 
Priesz ir po Kalėdų tas mais
tas buvo padalintas mažiausiai 
5,000 vargszu lietuviu. Taip 
pat virsz 20,000 doleriu pini
gais iszdalinta tremtiniu pa- 
szelpai. Tos pagelbos dėka 
tremtiniu padėtis paskutiniais'! 
szesziais menesiais palengvėjo, 
kas liudija szimtai laiszku, ku
riuos gauna aukotojai. Vargin
gu tremtiniu pastogėse suszvi-^ 
to saules spindulėlis.

Bet siztai paskutinėmis die
nomis pradėjo plaukti kupini 
susirūpinimo laiszkai, ypacz 
isz daugiavaikiu szeimymi. 
Daugelis ju jau atidarė pasku
tine riebalu ir cukraus dėžutė, 
tu dvieju produktu, kurie dau
geliui sudaro pagrindą buse- 
niai ir atsistojo klausimas: Ar 
Amerikos lietuviai spės laiku 
vėl suteikti jiems papildomo 
maisto? Ar vėl juos laukia 
skurdo ir nedaivalgymo dienos, 
kai motinos su szirdgela netu
rės ko duoti alkaniems vai
kams?

Padėtis rimta ir skubi. Tu
rime kuo skubiausiai iszsiusti 
.jiems kent 30,000 svaru riebalu 
ir tiek pat cukraus, vienok tam 
reikia leszu. BALFo kasa tusz- 
czia, nes akyvaizdoje .patirto 
tremtiniu vargo, negalima juk 
buvo laikyti ir leisti jiems ba
dauti, del ko BALFo vadovy
be ligi szio! gautas aukas kuo 
skubiausiai padalino tremti
niams.

Todėl sziandien iszeiname in 
visuomene su konkrėcziu sku
biu praszymu: skirkite auka 
reikalingam maistui pirkti, 
kad netruktu taip gražiai vyk
domas artimo meiles darbas.
Szis gyvybines svarbos reika
las reikalingas visuomenes pa
ramos. Jei geros szirdies lietu
viai ir lietuves atsilieps in szi 
szauksma, vėl kuo greieziau- 1 
šiai taip jiems reikalingas | 
maistas ir kitokį pagelba ■ 
plauks per vandenyna. O jei 
szis skubios pagellhos szauks- 
mas liktu neiszgirstas, tuks- 
taneziams tremtiniu gyveni-

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
Viesz. Jėzaus ir 

. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.

mas vėl taps karezia naszta ir 
vėl szimtams auganezio jauni
mo sveikata bus pakirsta.

V isi Žinome, o ypacz tai ge
rai prisimena buvo tremtiniai, 
kaip baisu yra 'badauti. '() ba
daus musu brolis ir sese lietu
vis, lietuve, jei sziandien, ar 
ryt mes nesiryžime isztiesti pa
gelbės rankos.

Argi atsiras bent vienas lie
tuvis, kurio szirdis butu taip 
užkietėjusi, kad sziam skubios 
pagelbos szauksmui liktu abe
jingas ?

Praszome ir laukiame justi 
auku, kad kuo greieziau galė
tumo atitolinti vėl pakibusia 
virsz tremtiniu gaivu bado 
szmekla.

BALFas labai susirupines, 
kad naujos maisto siuntos spė
tu iszeiti dar priesz Liepos me
nesi, nes Kongreso suteikta 
lengvata, kad Amerikos val
džia sumoka paszelpos organi
zacijų juros iszsiuntinejima, 
baigiasLiepos (July) 1 diena. 
Sziandien dar neaiszku, ar toji 
lengvata bus suteikta po Lie
pos 1 dienai.

Praszome aukas siusti ar pėf 
vietos BALFo skyrius, ar be
tarpiai in BALFo centra. Uni
ted Lithuanian Relief Fund of 
America, Inc., 105 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y.

INDIJONU :: ::
:: NELAISVĖJE

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

žino su jais, kad net galėjo ne
prastai susikaibeti tarmėmis 
kai-kuriu kucpu. Indijonai 
praminė ji “Didžiuoju Kir
viu”, kadangi jis visuomet nc- 
sziodavosi su savim kirvi pa
naudojama laike musztynes su 
Indijonais, priesz kuri negali
ma buvo spirtis.

Tekanti upe davėsi girdėti 
isiztolo. Sutirpęs sniegas pa
daugino vandeni, kuris suar
dęs ledus, szniokszte, neszda- 
mas lytis.

Medėjai prisiartinę prie 
upes, eme žiūrėtis tūla laika, 
kaip vanduo gražiai nesza ly
tis. Toksai reginys buvo pui
kus, bet podraugei ir 'baisus.

Staiga juodu suriko, pama
te ant vandens verezianeziosi

Pirkie U. S. Bonus

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

Knygos Did. 33/4x5y2 col.
TIKTAI, 25 Cts.

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

volais ir laužanczio ledus, jog 
raudonodis Indijonas ant per- 
važo iriasi su irklu kiek galė
damas, kad persiirti in kita pu- i 
se upes. Indijonas turėjo ant ! 
pervaža trejetą arkliu. Reike- : 
jo jam ir su irklu irtis, kad į 
veikiau prisiirti prie kraszto , 
ir arklius už pavadžiu laikyti, 
kurie pergazdinti užimu van
dens ir siūbavimu pervažo ne
norėjo ramiai stovėti. Staiga 
vienas arklys szoko stulpu, ki
tas pradėjo muistytis, perva
žas pasviro ant szono ir indi
jonas su arkliais nugarmėjo 
in vandeni.

Blogiausiu dalyku buvo tas, 
kad indijonas buvo susijuosės 
tuo patim diržu, ant kurio tu
rėjo jis suneręs arklius. Dabar 
visiems supuolus in vandeni, 
arkliai juo laibiau pradėjo 
muistytis ir vergsza indijona 
trankyti.

B ap t i s ta s p r i si žiu i*ed am as 
visai tai regyklai ir nematyda
mas indi jono iszneriant isz 
vabdens, tarė savo draugui: 
Užsiveržė diržu ir turbūt jau 
prigers vargszas indijonas. Bet 
kas ežia?! Suriko staiga persi
gandęs dirstelėjus jam in savo 
draugu: Ka tu darai ! Ar pasiu
tai?! Kas gali atsidrąsinti 
šzokti in toki ūžianti vande
ni!? Susiturėk! Del atminties 
savo tėvo, susiturėk!

Jo žodžiai nieko negelbėjo;' 
Reginaldas pamatęs skęstanti 
indijona, mete in žeme mau
dykle ir drabužius, szoko in ūž
ianti vilnimis vandeni ir isz 
vi.su paižiegu pradėjo plaukti 
prie indijono. Netrukus ne mi- 
nutos laiko jis buvo jau ant 
vietos, kur nuskendo indijonas. 
Czia jis paneres in vandeni su
grabaliojo indijona, su peiliu 
nupiove jam diržą ir už miliu
tas iszsincsze ji si ji virszun.

Valandėle laiko indijonas 
buvo apkvaitęs, bet kelis sy
kius atgavės kvapa atsigaive- 
liavo ir ta syk jau be pagelbos 
Reginaldo isziplauke iii kraisz- 
,ta, kurlink plauke ir vienas jo 
arkliu. Czia dirstelės atgal jis 
pamate, kad kitas jo arkliu su
sitrenkė in kieta upes akmeni
ni krauta,, o treczia vanduo jau 
neszc ant smarkiausio ir pavo
jingiausio verpeto. Indijonas 
pamatęs ta suriko “gelbėkite” 
ir greitai szokes in vandeni nu
plaukė pagalbon savo myli
mam gyvuliui. Dabar Reginal
das galėjo prisistebėti tam, ku
ri jis iszgelbejo. Indijonas tu
rėjo dvideszimts kelis metus 
amžiaus; buvo tai auksztas vy
ras, tvirto sudėjimo kūno. Vi
su savo prigimimu iszrode jis 
ant tikro indijono, bet ant jo 
veido galėjai ir geruma matyti.

— TOLIAUS BUS —

KATALOGAS
KNYGŲ

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

szito Katalogo
No. 1953

ISTORIJOS* PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No.102— Prakeikta, meilin-
No.103—Vaidelota, apysaka 

isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlms; 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 szposeleip 
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.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Ang] orius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.
gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

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

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.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.141—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.148—Apie Joną ir Alena, 
i Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c 
! No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

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

6®^ 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.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 

įMahanoy City, Pa,, - Ų. S. A.

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 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.

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

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

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

180y2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurtas 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.

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 
Krikszcziony'bes. 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. 15o

Kaip Užsisakyti Knygas:

vi.su
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(Verte P. B.)

(Tasa)

Jankus kaip užmusztas mie
gojo.

Staiga Jankus iszbudo ir at
gavės dalele girtos sąmones, 
su visomis jiegomis stengėsi 
visa praėjusi laika sau atsi
minti.

Ar jam viskas sapnavosi, 
ar isztikrnju tas 'buvo, nežino
jo, 'bet jam rodėsi, jog girdis 
kur tai baisu bildesį ir oszima, 
jog malūnas, kuriame jis gu
lėjo, braszka r plyszfa, jog ne
trukus grius ir ji amžinai pri
slėgs.

Su nepaprastomis spėkomis 
paszoko ir tolydžio vėl ant 
maišau sukrito, nes aplinkui ji 
viskas szokine jo ir osze ir jam 
apsvaigusia, galva dar arsziau 
sunkino.

Būdamas girtas ir be sąmo
nes, negalėjo suprasti nieko, 
kas aplinkui ji veikiasi, tiktai 
jaute, jogei turis savo gyvastį 
kokiu nors budu gelbėti.' Jam 
sapnavosi gerymai, musiztynesi, 
paskui szaudymai ir mirtis. 
Paszokes pribėgo ,prie'trepu ir 
anais nusirito su visu smarku
mu žemyn. ‘Tuokart jam pasi
rodė, jog skėstas. Tas dalykais 
ji prablaivino. Staiga su vienu 
■sizuoliu iszszoko isz tos upes, 
kaip jis. mane, ir jau bego, kad 
tuotarpu ji kas su neapsako- 
mis spėkomis nutvėrė.

Dabar Jankus neteko samo- 
] i es i r t į k por a sy k i u sunkiai, 
kaipo del.sopulio, sudejavo.

Keliomis valandomis vėliau 
pradėjo auszti. Dangus darėsi 
giedresnis, bet Ipalszi, reti de
besiai padangėmis, kaipo snie
go kamuoliai, vieni kitus su 
viešnios smarkumu vijosi.

Vejas lecziau pradėjo pusti, 
o saule turinti tuojaus isz ap- 
regio iszeiti ir pasirodyti, su 
savo pilkos spalvos szvieša ap- 
szviete naktį sulyta, žeme. Isz- 
siliepe vandens, aplaužytos ir 
susukinetos medžiu szakos ir 
nuo lapu apnuoginti javorai ir 
liepos, tarytum pasilenkdamos 
'žemyn skundėsi, ant tu bu vusiu 
gamtos prajovu.

Dabuvo tairįsu. Tiktai dabar 
Rozdoluose gaidžiai, pereitos 
nakties 'baisios vėtros inbau- 
ginti, kur-ne-kur užgiedojo.

Srulius savo minksztoj lovoj 
iszbjido ir, pratrynęs akis, pa
žiurėjo1 per Įauga. Bet nieko ne
inate, kadangi lauke, kaip pa
prastai rudeni, buvo miglynas.

Beklausydamas iszgirdo ka
mine staugianti veja.

Tasai staugimas ji visiszkai

sapnWus

I
Su 283 Paveikslais C

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

Pinigai reikia siusti su < Į 
užsakymu: •

Tiktai,. . . $1.00 į;
Saule Publishing Co., Ji 

Mahanoy City, Pa.,U.S.A. 
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i,sz miego pažadino. Ant lovos 
tuojaus atsisėdo, ir szvelniu 
balsu atsiliepė:

— Rifke! Rifkee! Hcrste?
Tamsoj sukrutėjo patalai ir 

Žyde paklausė:
— Ka, ka, Srulius?
— Hcrste? Kalbėjo Srulius. 

jau garsiau vejas jau puczia ir 
rodos nakti buvo plaktinus lie
tus, bet taip tam tamsybius, 
kad negali man matyti, ar ma
lūnus eina. Tau nieko negirdi?

— Kodėl jam neeitu, juk 
garbe Dievui javus yra pakak
tinai! Atsake pati, norėdama 
isz lovos iszlipti.

Srulius ant galo lovos atsi
rėmė ir atrėmė akis Įaugau, 
per kuri giedromis dienomis 
maluna niatyda vo kaip ant' 
delno.

Neapsakytai nusistebėjo ne
matydamas nieko: nei judan- 
cziu sparnu, nei blizganezio 
malipio stogo. «

— Miglos, ar kam ežia da
bar'? Sumurmėjo ir da labiau 
prie Įaugo pasilenkė. Vienok ir 
dabar tas viskas jau nieko ne
gelbėjo, nes vis-gi nieko neina
te.

Esant tokiomis aplinkybėms 
Srulius sunkiai atsiduso, nes 
jisai ko'žna rytmetį buvo pa
pratęs in savo savastį malo
niai žiūrėti. Nežinia ka suniur
nėjęs, paszoko isz lovos ir pri
bėgo prie kito lango. Bet ir 
perszita Įauga malūno nematė, 
norints jam pasirodo, jog mig
los jau buvo iszsisklaidžiusios 
padangesna.

Tszbalo ir suriko:
— Rifke! Negirdėtus daig

ius! Man nematai malūno!
— Turbut tamsu, dar anks

ti.
— Bet kas tau, man matai 

jau net kareziamus.
Krūtinėj pritruko jam žo

džiu, kojos jam drebėjo, puolė
si prie rubu.

— Geva.lt! Gevalt! Man ne
matai malūno, szvcpejo pus
balsiai, vilkdamasis su bruslo- 
tu ir kapota ir su kojom jiesz- 
kodamas szliuru.

Jisai buvo taip insikarsz- 
cziaves ir persigandęs, kad jo 
vaidentuve negalėjo tu visu 
dalyku iszriszti, vientik žinojo, 
jog nematąs malūno ir negir
dįs girgždaneziu ano sparnu.

Rifke jam aiszkino, jog tur
būt da yra tamsu, ar dideles 
miglos apsiautusios žeme, bet 
Srulius jos iszvedžiojimu ne
klausė, tiktai skubiai rengėsi, 
idant kogreieziaus iszbegti isz 
pirkios.

Su kapota užkabinta ant 
vienos rankos iszibego. ;su ‘di
džiu trenksmu per duris neži
nia ka murmėdamas.

Iszlekes ant kiemo staiga vi
sas pastiro. Ant kiemo buvo 
szviesu, buvo matomos baltos 
kaimo grinezios, net pastarųjų 
sziaudiniai stogai, o malūno 
nebuvo.

Srulius ant valandytes susi
laikė idant geriau atsipeikėti 
ir patirti, ar jisai kartais ne- 
sapnuojes ir ar atsirandais1 sza- 
le savo gripezios. Jo akis da
bar pradėjo žėruoti veidai isz- 
sipute ir paraudanavo, lupos 
pradėjo drebėti, o kojos po 
juom eme linkti.

— Gevalt! Gevalt! Kas 
tas? Subaubė nesavu balsu ir 
numintu talmcziu leidosi kaip 

I drūtas malimo linkon.

Jau liko be sąmones ir ne
jautė po savimi kojų, nejautė 
net szirdis smarkaus plakimo, 
neinate vėtros pedsakiu ir balu 
vandens. Nematė net, jog tik 
keliais žingsniais buvo atstu
me nuo tos vietos, ant kurios 
per ilgus metus stovėjo malū
nas ir kurio dabar jau nebuvo.

Jisai mane sapnuojas, ar ap
linkui ji apsireiszke stebuklai, 
ar kartais jisai pats isz proto 
ncisizibrides ir paežiai tikrybei

Bedavoja. sziandien nekuriai 
gyventojai A m e r ik o s, 

Nes netemino ant ateities
Uždirbinėdami gerus pinigus.

Kiti czedino ir dėjo ant 
juodos valandos.

Daugelis aplankydami savo 
užmokesti, 

Dėjo in banka ir sziandien 
turi,

O tieji kurie nemokėjo guodoti 
pinigus,

Sziandien badauja ir rūgo ja. 
Tokiems vra geri laikai kol 

jaunas ir sveikas, 
Bet kada senatve ateis 

ir pajiegu neteks, 
Tada niekas ant tokio ' 

nesusimyles, 
Ir da kožnas prikaiszios. 
Kad nemokėjo gyvent! 
Del žmonių su didesne 

' szeimyna, •/ • ■ 
Tai vis vos iszsirieczia. 
Randa brangi, maistas 

brangus, 
O ežia pati ir vaikai

Kuriuos reikia apredyt ir 
iszmaityt.

Amerikoje reikia mokėt 
gyvent, 

Ir isiz geru laiku
■ pasinaudot.

Nereikia pustytis kada geri 
laikai vieszpatauja.

Reikia tankiai dirstelėt ant 
užpakaliniu ratu, 

Ant ateities, ant bedarbes 
ir senatvės, 

Norints kožnas priglaudžia 
Ir suszelpia. laike bėdos, 

Bet tikrai sakant,
Tankiausia pabaudžia ir 

iszmetineja ka. duoda.
Jeigu kas turi gera uždarbi, 

Tegul paezedžiai gyvena, 
Tegul pilvui ir kiniui 

neduoda,
Ko jie nori, nes:

“Ka in burna imiesi, nurysi, 
Tai naudos jokios neturėsi.” 

* * *
Tu liežuvninkis isz Szenadoro, 

In vedusia pora liežuvio 
nekiszkie, 

Kam 'žmogų iii pagunda 
vedi,

Ir poros gyvenimą su judai?
Bobele nuo jo paniekinta, 

Po miestą visaip apgarsinta, 
Ir sako kad da dėl

B ai t r u vien e s pad u o s, 
Kad jos pasielgimus iszduos. 

Ta moterele kur tame 
mieste gyvena,

Yra: gana gera,
O ir priek tam gera ir 

savo vyra myli,
Asz patariu kad geriau 

Tu vyreli liežuvi suvaldyk, 
.Geros bo'belkos neniekink.

nenorėjo tikėti, neturėdamas 
laiko apie ana ir pagalvoti.

Pagalios kaip drugio kre- 
cziamaisi, tik su vienu szliuru ir 
su pakabinta ant vienos ran
kos kapota, atsistojo ant kal
nelio, ant kurio seniau buvo 
stovėjęs malimas.

° 'W*
Malūno jau nebuvo, tik du 

baltu girnų akmeniu ant su
laužytu lentgaliu gulėjo ir jam 
darė didi insipudi.

Su suklydusiom akim apsi
dairė aplinkui save. Tenai gu
lėjo" sulaužyti sparnai, ten to
liau nuplesztas stogas, o da ki
tur sudraskyti maiszai, isz- 
barstyti grudai ir miltai.

Žiurėjo in viena daigta, ku
rio jokiu budu pažinti negalė
jo.

Gulėjo koks tai žmogus, 
kniupszczias ir dumblan inar- 
dines galva, da su sugniauž
tom kumsztim.

Isz kaimo bego žmones-; vie
ni jau buvo visai arti, kiti da 
toli ir to apsireiszkimo negalė
jo savo akiai tikėti.

Srulius stengėsi rėkti, bet 
jau neturėjo jiegu, tik po juom 
sulinko' keliai ir jis kaip ilgas 
aut žemes iszsitiese.

Pakviestas isz miestelio 
daktaras tvirtino jog Srulius 
gy venses, bet jisai pats szitam 
netikėjo. ■Gulėjo lovoj apsiaus
tas szęimynos ir nuolatos deja
vo, negalėdamas daugiau žo
džiu isztarti, kaip tik tuos;

— Man jau mirsi.
Veltu ji ramino, blaivino, 

veltu daktaras jam tvirtino, ji
sai nuolat rankas kaip priesz 
mirsiant sudėdavo ir užmerkęs 
akis szvaipedavo:

— Jau man numirei.
Prieszpat pusiaudieni jau 

pagerėjo ir jisai paklausė;
— Jankus? ny, Jankus?
Suprato, jog apie ji nori ži

noti, ar jisai yra. da gyvas'.
Maiše apsiaszarojes, be jaus

mu, laukiantis kas valanda tė
vo mirties, tuojaus iszbego pa
tirti apie maluninko likimą.

O Srulius tuotarpu dejavo ir 
akim vartė, kaip jau 'butu ken
tės paskutinėse valandose 
meszlimgi.

Tiktai viena Rifke neprara
do samoneis1 ir Sruliui nuolatos 
kalbėjo:

— Jankus? Tegul jam ga
las, jam turbut nuo gerymus 
numirė, ar-gi žmogus gali isz- 
laikyti, jeigu sparnas jam pa
griebs ir paskui isz auksztybes 
žemyn paleis. Jam taip reikia, 
jam niekam nevertas.

Srulius iszgirdo ir suprato, 
nes tuojaus atsake:

— Tegul jam mirszta, te
gul jam.

Neužbaige, bet jo veidai pa
raudonavo ir akys pasidarė 
szviesesnes.

Patsai persigando to gyveni
me apkireiszkimo, nes tuojaus 
pradėjo szvapeti. .

— Man jau, numirei.
Tuotarpu uždusęs Moise su- 

gryžo ir per duris inejes pra
bilo:

— Kas jam negerasis bus ?!
— O ka? Pertrauke Rifke.
— Herste? Paklausė Sru

lius.
— Jam jau, pasakojo ke

turiolikos metu Maiše, jam jau 
kareziamoj sėdi ir geria.

— Herste, suiszuko Srulius 
intužes ir kaip atgaudamas su
menkusias savo jiegas. Herste? 
Paantrino, jam malūnus sulau
žė, jam siparnus iszmete, jam 
isztisus naktis’ gulėjo kaip la
vonus! Ir jambus gyvas, o 

man mirsi, bet man da ta jums 
pasakysi.

Atsiduso ir tese savo kalba 
tolia.u, atsisukdamas in sunu, 
kuris perimtas mirties baime, 
iszveizejo kaip suaugės jauni
kaitis, 'žiūrintis in mirsztan- 
czio gimdytojo veidą.

— Tu klausyk, Moise, ir 
atmink ant tavo visus gyveni
mus', kad Žydele neturi tiesus 
turėti sau jokius locnybius, jo
kius turtus, nei jokius"daigius, 
kūrins jam negali in keliniu 
kiszenius susidėti. Atmink!

Pertraukęs vėl kalbėjo:
— Tau gali turėti visus 

turtus in kiszenius, tai tau ga
lėsi gyventi, o kaip tau turėsi 
tokius mažus, tokius mažus
gabalus žemes, tokius kaip ga- j — Man jau numirei, man 
letum Žydes sijonu uždengti, . jau lavonas!
kaip tam skudurus malimus po : p iszveizejp sveikas suvis, 
savim turėjo^ tai tau taip, kaip | lies ka.ska.rtas vis raudonesnis, 
man dabar turėsi prapulti. i kaip .paprastai su savo stambiu

Vėl atsilsėjo ir baigė jau vi- veidu, delei ko visuose Rozdo- 
sai nusilpnusiu balsu: Juose ir buvo vadinamas Uplu-

(J&.£ {luit Beater
That phrase has been on the bps of I 

many a wounded American service 
man in Korea. For there alone 

helicopters, equipped with 
“stretcher pod” and blood plasma, 

have evacuated nearly 20,000 
casualties from the field of battle.

Pilots of these helicopters are doing more than rescuing the. 
wounded; they are also protecting you, by maintaining

America’s strength. And you can help strengthen your 
country, too ... by investing in U.S. Defense Bonds.

For by Bonds and other forms of saving you can build up 
your personal security and America’s economic

L strength. Remember, peace is only for the strong!

Are you putting your savings regularly into safe, 
better-paying Defense Bonds? If not, why not start now by 

joining the Payroll Savings Plan where you work?
1^2 million Americans know it’s one sure way to save.

■

Here’s how E Bonds now 
earn more money for you!

Now safe, sure U. S. Series E Defense Bonds pay an 
even better return than ever before . . . thanks to 
3 brand new money-earning features.

1 Now every Series E Bond you get earns 3%, com
pounded semiannually, when held to maturity.

2 Every Series E Bond you own can now go on earning
interest for 10 more years after it reaches the original 
maturity date. '

3 During the 10 year extension period, every unmatured 
Bond earns at the new, higher interest (average 3%, 
compounded semiannual!y),

Start now! Invest more savings in better-paying 
Series E Bonds—through the Payroll Savings Plan.

tsjvrfke strong..Jirfeacc

The U. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury Department 
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— Tau atmink, jog Žydai 
iszeje isz Jeruzaleszmai, iszejo 
be žemes, be namus, be malu- 
nūs ir taip net Dievui nori, kad 
jiems taip ligi pabaigai pasau
lius butu.

Sunkiai atsiduso, akis pri
merkė, galva kaip del mirties 
gražiai ir rūpestingai paguldė 
ir silpnu balsu prabilo:

— O dabar man jau ramiai 
galėsi numirti.

Ir ilgai nepajudinamai gulė
jo, taip ilgai, kad Moise neži
nojo ar tate jau numiręs tai 
patraukė verkianeziai Žydei 
sijoną.

Toji praszneo:
— Srule.
Žydas pražiūrėjo ir atsake:

tasmikiii”.
— GALAS — / •
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Indijonu 
Nelaisvėje

(Apysaka)

Isz Laiku Savitarpines Kares 
Sziaurines Amerikos Indijonu

Reginaldas Ir Kares Erelys

JAKIJ, vedaneziu liiibui
upes Muskegon, viena gra

žu pavasario ryta iper tankia 
giria ėjo du EuroĮpiszkiejie me
dėjai. Vienas buvo jaunais;, ki- , 
tas nors dar nesenas, bet skaitė 
jau sau keletą rudeniu turis 
daugiau uiž pirma ji. Jaunikai
tis buvo diktasi vyras; ir gra
žaus veido. Turėjo jis ant savo 
galvos szlika isz vilko' kailio, 
vilkėjo medžiokliniu žilponu ir 
avėjo briedžio kailio kelinėmis 
užleistomis virsizum czebatu. 
Rankoje laike jis trumpa sau- , 
dykle, o prie szono blizgėjo 
gražus medžioklinis peilis. 
Vardas šzito jaunikaiezio buvo 
Reginaldas.

Antrasis medėjas, gal kokia 
dvideszimts metu senesnis už 
pirmąjį, teip pat buvo apsirė
dęs, nors ne teip puikiai, kaip 
pirmasis. Jo vardas buvo Bap
tistas; jis buvo visai panaszus 
in girios medeja, kadangi gy
veno jis tik giriose ir del gi
riu. Indijonai vadino ji smar
kiausiu kareiviu isz visu Euro- 
pieeziu. Baptistais besitranky
damas su Tndijonais, pažino- vi
sas j u kuopas ir ruszis, perma
nė j u paproezius ir teip susipa-

[Tasa Ant 2 Puslapio] -------- ..... t —

J
“N O VE NA’ !

Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.
Saule Publishing Co., 
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Žinios Vietines
— Ponas Antanas Palukas 

ir dukrele Antoinette isz Shaft 
motoravo in miestą kurie at
lankė “Saules” Redakcija, at
naujinti prenumerata už laik- 
rąszti del savo mylima motinė
lė, ponia Margareta Palukie- 
ire| nes ponia Palukiene yra 
.musu sena skaitytoja ir myli 
skaityt laikraszti “Saule”.v
Acziu už atsilankymu.

—' Sukatoj pripuola. Szven- 
to Morkaus Evangelisto, o 
Tautiszka Vardine: Arejio. li
tą diena: Konfederacijos atmi
nimas szveneziamas: Alaiba- 
inoj,*. Floridoj, Georgijuj ir 
Lousianoj; 1945 metuose San 
Francisco konferencija prasi
dėjo.

atvyko in Alt. Carmel, po tam 
gyveno Worcester, Mass., o 
1928 inetuose apsigyveno Ma
hanoy Plane. Jos vyras Jonas 
mirė deszimts metu atgal. Pali
ko trys dukterys: Izabele Mac- 
Kenzie, New York; Gene Far
rell, Mahanoy Plane ir Mare 
Stavis, Baltimore, Md., taipgi 
seserį Magdelena Tomszet, Vo
kietijoje. Laidotuves invyks 
Panedelio ryta, su apiegomis 
Szv. Liudviko bažnyczioje 
Maizccilleje, ir palaidos in pa
rapijos kaipinese. Graiborius

GRYSZTA ISZ
NELAISVĖS

Už Geležines Uždangos VAIKEZAS 
UŽSIMUSZE

APVOGĖ OFISĄ

dos.

Connerton, Pa. — Gerai ži
nomas saliuninkas ponas Basil 
Yakalbauskas', likos užvežtas 
in Ashland ligonbnte del gydy
mo.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Belaisviai Papasakoja priemonėmis. Dar daugiau, j 
~ ; tu apraszymu paaisz-

Lietuvoje ir kitur gundi-
| mus užpuolimus aktus pagal 
isz anksto sudaryta užmanima, 
kad Bolszevikai turėtu bent

Baisumus; Daug Žuvo C‘PLie

Ilgose Kelionėse, Kiti 
Be Tinkamos Priežiu
ros;Daug Belaisviu Dar i wrovokuou smki toki pa.

Randasi Nelaisvėje,
Komunistai Ju Nei

Nepaskelbia

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Pabėgo Su $300

— Tanioszius Baczkus, ku
ris kitados gyveno mieste, 823 
E. Pine uly., bet per visa meta 
sirgo ir gydosi in Schuylkill 
Haven ligonlbuteje numirė 
Utarninke, ketvirta valanda 
popietu. Velionis, atvyko isz 
Lietuvos daugelis metu atgal. 
Nevedąs. Paliko broliena Alex 
Baczku isz M t. Carmel. Laido
jo Ketverge ryta isz Gralbo- 
riaus Akelaiczio kopi y ežios So. 
Vine uly., Mt. Carinei, Pa.

—- Kita sau. vaite: Nedelioj 
pHpuola treczia Nedelia po Ve
lykų, taipgi Szvento Kieto, o 
Tautiszka Vardine: Vilūne. li
tą diena: 1949 metuose Ameri
kos Laivyno Sekretorius John 
Sullivan pasitraukia nuo savo 
vietos, kai Karo Sztabas su
stabdo statymu didžio karisz- 
ko laivo kuris vežtu kariszkus 
crop! anus.

— Panedcl'yje pripuola Szv. 
Petro Kaniso, o Tautiszka 
A’ardine: Auszrele. Ir ta diena: 
1822 metuose gimė Amerikos 
Generolas Ulysses S. Grant, jis 
buvo vienas isz gabiausiu ir 
drąsiausiu karininku.

— Utarninke pripuola Szv. 
15 vilo nuo Kryžiaus, o Tau- 
tiszka Vardine: Rimgala. Me
nulio atmaina Pilnatis. Taipgi 
ta diena: 1945 metuose Italijos 
vadas, Diktatorius Benito 
Musolinį buvo nužudytas su 
savu meiluže Clara Petacci; 
1758 m., gimė James Monroe, 
penktas Amerikos Prezidentas, 
jis invede ta Amerikos Insta
te ma “Kad nei vienam Euro
pos krasztui nevalia kiszti in 
Amerikos kraszto reikalus, ir 
kad Europos krasztam neva
lia nei in Pietų Amerika lysti; 
1512 m., Lietuviai pergalėjo 
Tat orius ties Vilnių.

— Nedelioj p r a side d a 
szvicso's sutaupininio laikas 
(Daylight Saving Time). Laik
rodžiai 'bus pastumti greieziau 
viena valanda ir tesis iki Rug
sėjo (Sept.) 27-ta dienai.

TRAUKINIO
NELAIME

FREEDOM VILLAGE, KO
RĖJA. — Gryžtantieji Ameri- 
kiecziai ir kitu krasztu karei
viai isz Komunistu belaisves, 
vienbalsiai sako kad jie džiau
giasi kad jie galėjo sugryžti.

Jie sako kad Komunistai 
juos jau nors apkeneziamai už
laikė kai derybos buvo prasi
dėjusios.

Kiti isz ju kareziai nusiskun
džia kad dar daug, labai daug 
belaisviu tenai randasi, kuriu 
Komunistai nei nepaskelbia, ir 
kuriu tarpe randasi labiau su
žeistu ir serganeziu, negu tie 
kurie dabar yra sugražinti.

Kareivis James Lee Pinks
ton, isz SaUsbury, N. C., sako 
kad Komunistai jiems dien in 
diena zaunijo ir aiszkino kaip 
Amerikiecziai vartuoja nuo
dingas dujas, kariaudami 
priesz Korieczius. Jis sako kad 
kai kurie Amerikiecziai net ir 
intikejo. Jis sako kad jis nega
lėjo suprasti kodėl tie Ameri
kiecziai Komunistams intikejo 
ir net pataikavo, nes nei vienas 
isz ju nebuvo nei biski geriau 
tenai užlaikomas.

Amerikos Daktarai, slauges 
ir tam parengti kareiviai su 
ambulansais, eroplanais, mais
tu ir sziltais drabužiais stovėjo 
prie pat rubežiaus kad kuo 
greičiausiai aprūpinus gryž- 
tanezius musu didvyrius.

f

Mahanoy Plane, Pa. — Sirg
dama per keletu sau vaitos, po
nia Stella Akelaitiene, nuo 42 
Main uly., pasimirė Seredos 
ryta 5:25 'valanda in Ashland 
ligonbuteje. Gimė Lietuvoje,

Liūdesio Valandoj Szaukitc

A. V. Yerusaviczius
NAUJAS LIETUVISZKAS

GRABORIUS
+

Laidoja Kunus Numirėliu; pa
samdo automobilius del Laidotu
vių, Kriksztyniu, Vestuvių ir 
Kitokiarns Reikalams.

63 Main St., Pottsville, Pa.
Telefonas, Pottsville 856

5 Žuvo, 125 Sužeisti, 
Ligonines Pilnos

Sužeistųjų
——

DILLON, SO. CAROLItfA.
— Septyniolikos karu greitas 
traukinys, važiuodamas isz 
Miami, Florida in New York,

i nusiverte nuo rieliu. Geležin
kelio virszininkai sako kad 
penki žuvo, bet keli laikraszti-

• ninkai sako kad jie mate sze- 
szis negyvus. Daugiau kaip 
szimtas dvideszimts penki bu
vo sužeisti. Darbininkai dar 
vis jieszkojo sužeistu ar už- 
musztu, kai mums szitos žinios 
atėjo.

Daug sužeistųjų gulėjo per 
valandas po tais sudaužytais 
karais, pirm negu darbininkai 
galėjo juos isztraukti.

Daktarai turėjo kai kuriems 
sužeistiesiems padaryti opera
cijas ant vietos. Kai kurie ap
virtę karai užsidegė.

Apie dvideszimts penki am- 
tulansai greitai pribuvo, ir vi
si daktarai isz apylinkes buvo 
prikelti isz miego ir paszaukti 
in talka. Vaiskas buvo pa- 
szauktas palaikyti tvarka ir 
daktarams ir darbininkams 
padėti.

Szita nelaime atsitiko neto’i 
tos vietos, apie dvideszimts 
penkios mylios nuo Rennert, 
N. C., kur Gruodžio menesio 
1G diena, 1943 metais septynios 
deszimts du žmones buvo už- 
muszti ir szimtas asztuonios 
deszimts septyni buvo sužeisti, 
kai du traukiniai susimusze.

Visu savo greitumu važiuo
damas nakezia, traukinys veže 
apie 300 žmonių isz Miami. Jis 
iszvažiavc iss Miami kvoteris 
iki deszimts ir butu pasiekęs 
New York miestą apie de
szimts iki vienuolikos isz ryto.

Traukinio inžinierius, B. B. 
Sweeney isz Rocky Point, N.. 
Y., kuris buvo labai sužeistas, 
sako kad jis negaU suprasti 
kas ten atsitiko. Jis sako kad 
freitkaris buvo ta paezia vieta toje United Airlines eroplanas 
pravažiavęs tik deszimts mi- nukrito 1937 metais užmuszda- 
nueziu pirm negu jo traukinys mas vienuolika žmonių ir ly
toje vietoje nuo rieliu nusiver
te. Daug keleiviu miegojo kai 
ta nelaime atsitiko ir buvo pri-

; kelti isz miego kai jie buvo isz 
; savo lovų to trenksmo iszmes-
ti.

grinda juos apkaltinti, priesz 
Sovietu ingulas invykde patys 
Pabaltijo kraszto Komunistu 
partijos nariai. Serovas .1943 
m., savo “vyr. būstine” buvo 
insteiges Rygoje. Pats Malen
kovas buvo atskridęs in Ryga 
davinėti reika ingu insakymu, 
suėmimu ir iszvežimu paspar
tinti.

Budinga, jog ne vienas Už- 
sienu spaudos organas pripa- 
žinsta, kąd, Sovietams pradė
jus rodyti tariamu nuolaidu ir 
noro szvelniau szneketis, padė
tis darosi dar pavojingesne ne
gu del atviru Sovietu grasini
mu, nes tuo budu Sovietai no
ri savo platinima nuomoniais 
pasiūlymais užmigdyti laisvo
jo pasauUo budrumą. Tai 
jiems patiems reika'inga, kad 
per ta laika galėtu susivienytis 
viduje ir susitipreti. Taigi pa
sikeitė tik Sovietu sumanima, 
bet ne tiks’ai. Todėl Sovietu 
klausimo specialistai ir net 
toks Prancūzu Socialistu orga
nas “Populaire”, kvieczia vi
sus laisve mylinezius budėti da 
daugiau negu iki sziol.

sikule su mažu troku ant Hor
sham vieszkelio netoli Abing
ton miesto. Jo naujas ir grei
tas automobi ius, kaip blynas, 
o jis pats ant vietos žuvo. Jis 
buvo devyniolikos metu am
žiaus John B. Schuck. Jis buvo 
nuvesztas in Abington Memo
rial ligonine, bet jau buvo ne
gyvas.

To mažo tro-ko draiverys, ke- ( 
turios deszimts penkių metu 
amžiaus Fred Schifer isz Hor
sham, buvo sužeistas, jam gal-i 
va buvo praskelta, koja nu
laužta ir viduriai sukrėsti.

Policijantas George Freas 
sako kad trokas buvo lentomis i 
užkrautas ir buvo gana sun
kus, bet kai tas greitas spor- 
tiszkas automobilius in ji da
vė, tas trokas buvo apie szim- 
ta pėdu atgal nustumtas ir ke
lis sykius ant vieszkelio apsi
suko.

•■

niu ir sroviu žmones: darbinin
kai, biznieriai, profesijonalai, 
d v as i szk i a i, v al st y b i 11 i 11 k a i, 
inokslincziai ir darbo žmones. 
Nes visi jie žino kad “Saule” 
teisingai raszo ir drąsiai skel
bia.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien’

8 ZUVO, 2 ISZLIKO 
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Eroplanas Nukrito In 
Frisco Bay

SAN FRANCISCO, CALIF. 
— Eroplanas, ant kurio važia
vo desdmts žmonių nukrito in 
San Francisco Bay. Jis ka tik 
buvo pa'eides keturios de- 
szimts keturis žmones in San 
Francisco Airport.

Lu iszliko gyvi, keturi žuvo 
kitu keturiu dar nesurado.
DC-6-B eroplanas labai 

mai skrido, nes jam liko 
deszimts myliu keliones 
Oakland isz Los Angeles, 
lifornia.

Eroplanas buvo vienas
didžiausiu Amerikos prekybi 
niu eroplanu.

Beveik szitoje paežio j e vie
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Trumanas sako kad jam gai
la Prez. D. Eisenhowerio, kuris 
jo vieta Vaszingtone užėmė. 
Jis sako kad dabar Eisenhowe- 
ris turi visa ta galvosūki su 
tais Sovietais.

giai menesis vėliau Transocean 
Air Lines eroplanas nukrito 
beveik toje paezioje vietoje, 
užmuszdamas trisdeszimts 

į penkis žmones.
Dvideszimts trijų metu juri

ninkas Devon C. Peterson, isz 
Alameda, gTeitai inszoko in 
vandeni ir iszgelbejo eroplana 
patarnautoja Panele Nelson, 
isz Playa Del Rey, California, 
ir Jerry Adams isz Fairbanks, 
Alaska.

Szitokis greitas ir kvailas 
važiavimas yra ne naujiena 
tarp jaunuju, Czia tėvai yra 
kalti, kad jie tokiems jauniems į 
durniams duoda tokius greitus 
automobilius. Szito jaunuolio 
“Jaguar” automobilius yra 
baisiai greitas. Jis yra par
trauktas isz Anglijos ir kasz- 
tuoja virsz keturiu tukstaneziu 
doleriu. Jis yra vienas isz grei 
cziausiu automobiliu. Bet szi 
tokis automobilius jauno dur 
nio rankose yra kaip atprovin 
tas revolveris.

SKAITYKIT
SAULE

PHILADELPHIA, PA. — 
Du razbaininkai, vienas isz ku
riu turėjo Marinu Saržento 
mandiera, apvogė automobiliu 
garadžiu South Philadelphijo- 
je ir pabėgo su 
szimtais doleriu.

Apie treczia valanda po pie
tų inejo in garadžiu du vyrai, 
vienas buvo apsirengęs Marinu 
Saržento drabužiais. Vienas 
irz ju iszsitrauke 
pareikalavo kad 
Larry Dumphy, 
szimts asztuoniu 
žiaus atiduotu jiemdviem visus 
ofiso pinigus.

Vagiai pareikalavo kad jiem 
dviem butu atiduota vįsu dar
bininku algos, kurias ta diena 
ta kompanija iszmoka. Kai 
manadžieris jiemdviem pasi- 
aiszkino kad jiedu pasivėlino, 
nes jau visiems darbininkams 
ta ryta buvo a'gos iszmoketos, 
jie pareikalavo kad ofiso “sei
fą” geležine sziepa butu ati
daryta. Jiedu isz ten gavo apie 
tris szimtus doleriu ir paskui, 
pešti pabėgo. ■

jo, kad jis tik aprūpino jos 
gimdymo laika, o po tam ad
vokatas viską tvarkė.

Ji sako kad ji su savo moti
na gali ta jos sūneli gerai au
ginti ir reikalauja kad jis bu
tu jai sugražintas.

Ponia Kubach, kurios vyras 
yra pasiturintis buezierys ir 
daug senesnis už ja, sako kad

apie trimis tas kūdikis jiemdviem dabar 
priguli, nes jie turi isz val
džios rasztus kad jiedu, sutiko 
ji pasisavinti su jo motihos su
tikimu.

revolveri ir 
manadžieris 
keturios dė

mėtu am-

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.

SAULE - Mahanoy City, Pa.

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

Per paczta, 35 Centai.

NEZENOTA
MOTINA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Stebuklinga Puodą, 
Velniszka Maluna, 
Maluninkas Pabėgo

Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Jis sako kad jis užmokėjo 
visas jos ligonines bilas; apie 
penkis szimtus doleriu.

Panele Ashton intare savo 
Daktara Carl E. Wolfrom isz 
Llanerch, kad jis jai inszneke- 
jo savo sūneli kitiems atiduo
ti, kai ji buvo baisiai susirupi-

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa. .

“Talmudo Paslaptys”

ŽYDU TIKYBOS 
PRISAKYMUS

nusi ir tikrai nežinojo ka ji da-
PT A Tl \ k IT t r°’ Daktaras sako kad nie’ 1 LA 11 IN K1 1 ’ j ko bendra su tuo bizniu neture- ■

Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai

Women who know...COOK ELECTRICALLY!

T

1442 fhM

kalniausia dovana nuo Lietu
vio, Lietuviui.

* MRS GRACE BAKER
16 N. 6th St.. Shamokin. Pa 

Homemaker

Mabaiioy City, Pa., U.S.A

Price $2.30su"
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

gražiausia ir tin-

a
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nun

LIGHT COMPANY SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Penna.

PENNSYLVANIA POWER

g
9

MRS JACK ELLMAKER
52 Charlotte St.. Williamsport. Pa 

Homemaker

MRS STANLEY V1BBER !
D. 1. Sellrrs> ille. Ta 

Homemaker

MRS RICHARD KOHLHAAS 
1703 Kent Road, 

Htjhland Park. Camp Hill. Pa 
Homemaker

everywhere you go
women who value speedy, accurate cooking women who 
pride themselves on preparing tasty meals on time these 
are the homemakers who will vouch for the speedy efficiency 
of modern electric cooking.
Meet (above) four of these Central Eastern Pennsylvanians- 
who gladly sing the praises of electric cooking for the way it 
provides favorite dishes just right and right on time! Too, 
they've found it to be clean and thrifty up-to-date in every 
way.
If you appreciate fast, time-saving cooking, go electric .see 
your electric range retailer . .switch today!
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