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Moteriszke Iszgelbeta Isz Gaisro

NUVERTĖ
7 POMNINKUS

PHILADELPHIA, PA. — 
Whitemarsh apygardos polici
jantai dabar jieszko draiverio, 
kuris nuverto septynis pom
ninkus ant kapiniu ir paskui 
sau nuvažiavo.

•Szv. Tomo, Episkopalu baž- 
nyczios kapiniu prižiūrėtojas, 
George M. Curran užtiko tuos 
nuverstus pomninkus po pietų, 
kai jis atėjo tenai dirbti.

Du pomninkai buvo visisz- , 
kai iszrauti, iszversti; kiti bu
vo apdaužyti ir apskaldyti.

Policijantai rado dali to au- 
tomobiliaus sparno kapinėse. 
Policijos virszininkas, Edgar 
E. Mitchell sako kad iszrodo 
kad tas draiverys taip greitai 
važiavo kad jis savo automo
biliu negalėjo gana pasukti ap
link labai siaura ir asztru ap
sisukimą vieszkelio ir taip nu
lėkė nuo vieszkelio, per kapi
niu krūmine tvora ir atsimusze 
in kapu pomninkus.

T------------ _---- ——

UNIJOS VADAS 
NUŽUDYTAS

- - ' - --——-------- +

Jo Nužudytojas
Nužudytas ' 

K ------ |
;NEW YORK, N. Y. —Tris- į 

derzimts penkių metu amžiaus 
Thomas E. Lewis, Building 
Service Employes Unijos Pre- | 
zidentas, buvo nuszautas intre- i 
jė vienu ofisu in Bronx.

" Už keliu minueziu jo nužu
dytojas buvo policijanto nu
szautas ant ulyczios. Jis buvo I 
Edward (Snakes) Ryan, kuris j 
ankseziau buvo pagarsėjęs 
kaipo razbaininkas. Jis buvo

Po Audringos Keliones
SANŽINE GRAUŽE

Vagis Pasidavė

Szitos žebros pasiekė New 
York miesto uosta ant laivo 
“Media”, kuris buvo pate
kės viesulu ir audru vidury
je ant mariu. Jos buvo pa
gautos in Kenya ir dabar

Ugniagerys isznesze isz 
deganezio vieszbuczio tris- 
deszimts asztuoniu metu 
amžiaus Ponia Betty Mos- 
comi. St. John Apartment 
vieszbutis in San Francisco, 
anksti ryta taip greita užsi-

pabeges isz Sing Sing kaleji- I 
mo. Policijantai sako kad jis 
buvo kieno kito pasamdytas 
nužudyti ta unijos Prezidentą. 
Jie sako kad jie jau žino kas 
buvo ji pasamdęs. Czia iszro
do kaip politikos ar kerszto 
žmogžudyste. i

PO 11 METU | 
BALTOS DUONOS Į

ANGLAMS Į

LONDON, ANGLIJA. — 
Po vienuolikos metu Anglai 
dabar galės pirktis baltos duo
nos. Valdžia pavėlino duon

yra vežamos in zoologijos 
parka, in Washington, D. C. 
Jaunas vaikas, John Robb, 
isz Reno, Nevada, czia jas 
paszeria.

□ □ □ 

dege, kad daug žmonių ne
suspėjo iszbegti, ir ugniage
siai turėjo su kopecziomis 
juos iszgelbeti. Du žmones 
szitame gaisre žuvo ir pen
kiolika buvo sužeisti.

o o o

kepiams kepti balta duona nuo 
ateinanezios sanvaites.

Dabar maluninkams pavė
linta malti baltus miltus ir 
duonkepiams kepti balta duo
na. Ir miltai ir duona dabar 
jau nebus valdžios suvaržyti 
kaslink prekes, kasztu.

Ta valdiszka duona, kuri 
buvo priverstinai žmonėms pa
skirta per kara vis bus kepa
ma, bet dabar Anglai galės pa
sirinkti. Ta valdiszka duona, 
pusantro banda kasztuoja apie 
devynis Amerikoniszkus cen
tus. Kiek dabar balta duona 
kasztuos, dar nebuvo duonke
piu paskelbta.

PHILADELPHIA, PA. —
Dvidcszimts keturiu metu am- u
žiaus Arthur Thompson isz
Lorraine vieszkuczio, ant
Broad ir Fairmount ulycziu,
pats nuėjo pas policijantus 
ana vakara ir pasidve, prisipa
žindamas kad jis, keturi metai 
atgal apvogė viena sztorninka 
Reading mieste. Jis sako kad 
jam taip sanžine grauže, kad 
jis turėjo prisipažinti ir pasi
duoti.

Jis policijantams atidavė 
maža revolveri, su kuriuo jis 
sako jis apvogė ta sztora Rea- 

, dinge. Jis pasiaiszkino polici- 
jantui Ate Freeman, kad jis 
apvogė maža sztoreli netoli 
nuo Readingo kompanijos ge 
ležinkelio stoties, 1948 metuo
se kada ten pavasaryje. Jis sa
ko kad jis buvo paleistas isz 
Ho’m&sburg kalėjimo szi pa
vasari, kur jis buvo patupdin- 
tas už kitas vagystes.

PERSPĖJIMAS DEL
MISZKU GAISRU

WASHINGTON, D. O. — 
Szia vasara Jung. Valstybių 
Miszku Apsaugos Tarnyba nu
mato mažiau potvyniu, bet kur 
kas padidėjusiu miszku gaisru 
pavoju. Žemes Ūkio Departa
mento instaiga nurodo jog 
sziais metais kraszto didesnio
jo je dalyje ypacz miszkingose 
ir kalnuotose vietose mažai li
jo ir snigo. Miszkai ir kalnai 
yra perdžiūvę ir užtenka vie
nos nerūpestingai numestos ci- 
garetos, niekieno valiai palik- 
tes laužovietes, kad isztisi plo
tai taptų isztisai liepsnojan- 
cziu krasztu. Dėlto federalines 
ir valstybių miszku apsaugos 
instaigos dar karta atkreipia 
piliecziu dėmėsi in pamatines 
taisykles miszkuotose srityse 
ir bet kur kraszte:

Parūkęs lauke, kulu bato 
prikrapstykite žoleje, samano
se ar lapuose kiaurymele iki 
insitikinsite jog iszvalete iki 
žemes. Tada in szi valyma in- 

į kiszkite rūkyta daigta ir kulnu 
' ji visiszkai užtrinkite tiek, jog 
neliks abejones, kad dar liktų
si žarijų. Parūkęs automobi
lyje visada naudokite peleni
ne. Niekados neiszmeskite de- 
ganezio daigto isz bet kokios 
judanezios priemones. 

n
Užgesindamas degtuką per- 

laužkite ji pusiau ir nykseziu 
insitikinkite, ar galvute tikrai 
užgesus priesz ji numesdamas. 
Užgesindamas laužaviete nesi
gailėkite vandens in pati lau
žą ir aplink: kiek palaukes 
dar užpilkite. Po mažos per
traukos savo rankomis insi
tikinkite, jog pelenai yra at- 
szale.

Degindami krumus, lapus, 
szakas ir kelmus bukite ypa
tingai atsargus. Isz vis pir
miausia insitikinkite, ar vals
tybėje kur Jus esate tam ne
reikia specialiaus leidimo. Jei 
reikia, susiraskite vietini giri
ninką ar eiguli (Forest ranger 
ar Forest Warden). Pastebeje 
kitus laužant minėtas taisyk
les nedelsdami praneszkite at- 
sakomingiems pareigūnams. 
Sziš krasztas turi apie 630,000- 
000 akru valstybinio ir priva
taus miszko, girio. Kiekvienas 
metais milijonai akru buna ug
nies sunaikinami su milžinisz- 
kais nuostoliais bizniui, pra
monei ir dartininkijai. Misz
ku gaisrai ir užsilaikymuose 
taip pat sunaikina nemaža gy
vūnijos ir labai dažnai ūkinin
ku sodybas. Antrojo Pasauli
nio Karo laik buvo kreiptasi in 
“The National Advertising 
Council,” savanoriszka orga- 

I nizacija, kuri nemokamai skel
bia budus kaip apsisaugoti nuo 
invairiausiu nelaimiu. Szi or
ganizacija uždėjo “The Natio
nal Cooperative Forest Fire 
Prevention Campaign,’ kurios 
žinemausia ypato ‘SMOKEY’ 

[ miszku, g iriu gaisrininkas. 
Smokey dabar matomas visur- 
busuose, tramvajuose, pože-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Įindija
NUSILEIDŽIA

Nesikisz In Korėjos 
Taikos Klausima

UNITED NATIONS, N. Y.
i — Laisvųjų krasztu Atstovai 
Tautu Sanjungoje palaike vie
nybe ir laimėjo savo punktą, 
kai Indijos kraszto Atstovai 
nusileido ir paskelbė kad Indi
ja nieko bendra neturi ir netu
rės su ateinaneziu Korėjos tai
kos posėdžiu.

Amerikos Ambasadorius H. 
Cabot Lodge ir Pietų Korėjos 
Užsienio Ministeris Y. T. Py- 
un laimėjo kiekviena punktą 

Į- ant szito taikos klausimo Tau
tu Sanjungoje.

Posėdyje buvo inneszta ir 
priimta pripažinti visu karei
viu pasiaukojima per ta kara 
Korėjoje, kad ju darbas ir pa
siaukojimas atnesze kariszka 
pergale tame kraszte.

Vien tik Sovietu krasztai 
pereiszke savo pasiprieszinima 
balsavimai buvo penkios de- 
szimts trys už, ir tik penki 
priesz.

Sovietu Delegatas Andrei 
Viszinskis piktai pasakė kad 
viskas czia kojomis augsztyn, 

j ir kad jokios teisybes czia 
1 nėra.

Sovietai vis norėjo daugiau 
laiko sugaiszinti bet dabar jau 
jiems nepasiseka. Viszinskis 
dar Syki norėjo ta posėdi ati
dėti, kai Indija nusileido ir pa
sitraukė. Jis patarė laikyti 
dar bendra visu tautu susirin
kimą pirm to Korėjos posėdžio 
bet jis ant to inneszimo buvo 
greitai nubalsuotas.

Indijos Delegatas, V. K. 
i Krishna Menon, kurio pareika
lavimas kad jo krasztas butu 

: priimtas in ta posėdi, buvo vi
sa tvarka suardęs. Bet dabar, 
pasitraukdamas jis pareiszke: 
“Mes ne begame atgal ir nepa-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

SALIUNINKAS
PASIMIRĖ
AUTOMOBILYJE

PHILADELPHIA, FA. — 
Keturios deszimts trijų metu 
amžiaus sabuninkas Simon 
Tanenbaum pasimirė Fitzge
rald Mercy ligoninėje. Jis bu
vo surastas savo automobilyje 
te sanmones.

Springfield policija sako 
kad jis susirgo bevažiuodamas 
ant Baltimore. Pike ir pasuko 
savo automobiliu in szona ant 
Woodland Ave. Gazolino sto
ties darbininkas patemijo kad 

I tas automobilius tenai stovi 
apie vidurnakti, jis nuėjo prie 
to automobiliaus ir rado ta sa- 
liuninka be sanmones. Jis ta
da greitai paszauke policijan
tus, kurie ji greitai nuveže in 
ligonine, kur jis ir pasimirė.

Saliuninkas Tanenbaum pa
liko žmona Jean, dvi dukteres 
Phyllis ir Barbara; du broliu 
ir viena seserį.1

Pakeiscta LTSR 
Valstybine Vėliava

4 ----------

Vilniaus radijas .Liepos 21 
diena paskelbė LTSR auksz- 
cziausios tarybos prezidiumo 
insaka del Tarybų Lietuvos 
valstybines vėliavos. Jo turi
nys toks: “1—Patvirtinti nau
ja LTSR valstybine vėliava ir 
jos apdaryma. LTSR valstybi
ne vėliava sudaro audeklas su
sidedantis isz trijų gulszcziais 
iszdestytu juostu: virszutines 
raudonos spalvos, sudaran- 
czios 8/12 vėliavos ploto; vi
durines baltos spalvos, suda- 
ranezios 1/12 vėliavos ploto; 
apotines žalios spalvos, suda- 
ranezios 3/12 ploto. Vėliavos 
audeklo raudonoje dalyje, kai
riame virszutiniame kampe, 
yra auksiniai pjautuvas ir kū
jis, o virszum ju raudona pen
kiakampe 'žvaigžde, apgaubta 
aukso apvejo. Vėliavos ploczio 
ilgio santykis 1:2. 2—Pateik
ti LTSR aukszcziausiajai ta
rybai patvirtinti pasiulyma 
del atitinkamo LTSR, konsti
tucijos 117 straipsnio pakeiti
mo ir papildymo”. Insaka yra 
pasirasze T. Lietuvos auksz- 
cziausiosios tarybos Prezidiu
mo Pirmininkas J. Paleckis ir 
Sekretorius Naujabs.

Vėliavos staigus pakeitimas 
atskleidžia savotiszkai indo- 
mia padėti: Sovietine respub
lika atsisako grynai Sovieti
nes raudonosios vėliavos ir in- 
siveda “trispalve”. Žino tie 
Lietuvoje užimantieji, kad 
Lietuvos žmones niekad rau
donosios vėliavos nemego ir 
nemėgsta. Kad ji ir sziaip jau 
Europoje nemėgiama, tai pa
sirodė ir per Berlyno ir Sovie
tines Vokietijos zonos sukili
mą, kad gyventojai raudoną
sias vėliavas sudraskė ir sude

Anglijos armija vartuoja 
gerai iszmokintus szunis in 
Malaya džungles, susekti 
Komunistus. Jau keletą me
tu kaip szitokie szunys tose 
Malaya džungiese seka ir

gino. Žinoma, gražinti Lietu
vai tikrąją trispalve gcltona- 
žalia-raudona, užimtieji nedrį
so. Naujosios vėliavos insivė- 
dimas tai tik akiu dūmimas. 
Bclszevikiniai užrupatoriai 
tokiais mostais stengiasi J nu- 
malszinti auganti Lietuvos gy
ventoju nepasitenkinimą. Bet 
tai jiems nepavyks.- Kiekvie
nas lietuvis pavergtoje tėvynė
je, tremtyje Sibire ir bet ku
riame pasaulio kraszte žinios 
kaip invertinti szita Bolsževi- 
kine “trispalves” sujungimą- 
ir brangins, kaip ligi sziol, 
tikrąją musu tautos trispalvė 
geltona-žalia-raudona. Taiiti- 
ne, valstybine vėliava, tai nė 
audeklo gabalas, kuri okupan
tas galėtu pagal savo užgaidas 
nudažyti. Lietuviu tautu per
gyvena jau kelinta užimanti 
ir kiekvienas užimantas sten
gusi užmesti jai savo spalvas. 
Vienok Lietuviai liko ir liks 
isztikimi savo tikrajai tris
palvei, už kuria daug musu 
broliu ir seserų yra savo- gy
vybes paaukavę ir kurios 
ženkle viena diena atsikūrė/ ■ / - 
laisva, nepriklausoma Lietu
va.

•.'■r *•;

Pakeitimas Lietuvos
Komunistu •

Valdovybejė
Kaip matyti isz užimantuju 

Lietuvos radijo ir kom. spau- 
i dos praneszimu užimantieji 
' Lietuvos Komunistu vadovy- 
j'beje vyksta žymiu pakeitimu, 
į Jau kiek ankseziau buvo pa- 
! skelbta, kad Lietuvos Komu
nistu partijos vadovybei ir mi- 
nisteriu tarybai buvo prikisztą 
stambiu trukumu politiniamė 
darbe ir vadovavime ūkinėms 
ir kultūrinėms sritims. Sziu 
metu Birželio 18 d., “Tiesa”

(Tasa Ant 2 puslapio)

gaudo Komunistus. Armija 
juos czia su szitokiais ero- 
planais atveža ir parsiveža. 
Czia vienas tokis szunis yra 
su virvėmis keliamas in ero- 
plana kuris ji parvesz namo.
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Kas Girdėt
Laikrasztininkas ir radijo 

žinių ir pletku skelbėjas, Ful
ton Lewi,s’, Jr., per kelias san- 
vaites per radija ir per savo 
straipsnius vepsejo apie kaip 
redaktoriai neteisingai prieszi- 
nasi kad pacztas nori pabran
ginti paczto kasztus laikrasz- 
cziams. Ka jis sako ir ka jis 
plepia yra,, tikrai prisipažinus, 
teisybe, 'bet jau pasenus ir se
niai isz mados iszejus teisybe. 
Jis visai nesupranta redakci
jos bedas ir vargus', jis nieko 
nežino apie laikraszcziu isz- 
siuntinejima ir kiek bėdos su
daro redaktoriui. Jis nei žo
džio nevaptelia apie visus tuos 
laikrasizczius ir žurnalus ku
riuos klioisztoriai ir tikybiniu 
draugyseziu redaktoriai siun- 
czia per ipaczta visai už dyka 
ir už tai pacztui tiek daug 
kasztuoja. Jis nežino kad da
bar pacztas reikalauja kad 
kiekviena redakcija savo laik- 
raszczius in atskirus pundelius 
surisztu del visu atskiru vals
tijų, gubernijų, apygardų ir 
miestu ir miesteliu. Tas darbas 
sudaro dar viena beda redakci
jai, kuria turi samdytis dau
giau darbininku ta paczto dar
ba atlikti.

Kai paprastas žmogelis isiz- 
peckelioja laiszka, jis tik su 
liežuviu pas'zlapina sztampa, 
ja ant konverto užliipdo, užde
da adresa ir inmeta in paczto 
Ibaiksa. Bet visai kas kita kai 
redaktorius nori ka savo skai
tytojams pasiunsti. Jis turi 
savo laikraszcziu pundelius 
paskirstyti in valstijas, apy
gardas, miestus ir miestelius, 
jis turi nustatytu laiku visa sa
vo ta bagaiža- pristatyti pacz
tui, ir paskui už viską gero
kai užsimokėti. O tam darbui 
redakcija yra priversta dau
giau darbininku samdytis ar 
esamiems daugiau mokėti už 
“time and a half” ar “double 
time”.

Butu visiems in sveikata jei
gu szitas laikrasztininkas, puš
kėtas žinių žinovas pats nors 
per kelias sanvaites užimtu 
redaktoriaus darba ir visas jo 
bedas.

cziausiai apmokami yra tie, 
kurie ta darba 'dirba. Mes dau
giau rupinamies mokslo na
mais, negu mokslo mokyto
jais.

Klebonai giriasi ir didžiuo
jasi savo parapijinėmis mo
kyklomis, bet jie retai paskel
bia ka ir kiek jie moka toms 
seisęlems, kurios tas mokyklas 
veda ir mušiu vaikus mokina. 

_____ • •_____
Nei vienas nėra per senas 

pasimokinti, bet dauguma 
žmonių vis atideda ir atideda, 
ir sako kad Lytoj, po ryt, kita 
meta ar gal kada nors pradė
siu mokintis!

Senatve neparodo protą*bet 
tik žila ar plika galva. Kaip 
jaunas gali būti durnas, taip 
ir senis; tik su tuo skirtumu 
kad'jaunas dar turi laiko susi-' 
prasti ir dasiiproteti, bet seniui 
jau nėra vilties.

Kas daugiau proto turėjo ir 
turi: troku draėverys, kuris už
dirba septynis tukstanczhis 
doleriu ant metu, ar universi
teto profesorius, kuris gauna 
ubago alga, apie keturis tuks- 
tanezius doleriu ant metu ?

Bet kuri merga, kuri moka 
siūti ar drapanas prosyti, gali 
sau užsidirbti deszimts ar dau
giau doleriu ant dienos. () mo
kytoja tik pusiau tiek gauna. 
Viena drabužius siuva, antra 
jaunuju protus, ir sielas lavi
na.

In El Cajon, Calif orui joje, 
Theodore Watts buvo pa
trauktas iii teismą ir in t art as 
už vagyste. Jo lajeris stengiesi 
ji iszteisinti, ilgai kalbėdamas 
su teisej m .1 atartas Theodore 
Watts staiga suszuko: “Baiki
me szitas balabaikas! Asiz kal
tas ir atliktas kriukis!”

Netoli Santa Rosa, Calif or
ui joje, keturi vyrai baisiai su
pyko kai bartinderys Carl 
Curtis jiems pasakė kad'alaus 
bonkute kaisztuoja kvoteri. Jie 
supykę nutarė sau iszeiti, bet 
pirm negu jie iszejo, partren
kė bartinderi ant grindų ir pa
siėmė isz registerio dvide- 
sizimts penkis dolerius.

Didžiausiais biznis Ameriko
je yra mokslas. Iszimant Ap
saugos fabrikus, niekas kitas 
tiek daug darbininku nepa- 
samdo kaip musu mokyklos, 
kolegijos, akademijos ir uni
versitetai. Ir nei viena kompa
nija neturi tiek darbininku 
kaip musu mokslo instaigos. 
Didžiausias fabrikas Ameriko
je kuris gamina, lavina ir to
bulina jaunuju protus ir isz- 
lygina ,ju snieginis tai musu 
mokslo instaigo. Bet prais-

SAPNORIUS

In Brighton, Anglijoje, tei
sėjas i n sake kad septynios de- 
s'zimts vieno meto amžiaus 
John Ayling atmokėtu szesziu 
szimtu dvieju doleriu skola, po 
asztuonis centus in sanvaite.

Pypkes Durnai
Lietuvos Balsas

Su 283 Paveikslais

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

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

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

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

Kelkis, Vytautai didysis,
Ir apgink Lietuva, 
Kuri tavo senuose laikuose 
Numylėta buvo.
Ar negirdi jos meldimo?
Ji prie tavęs szaukias, 
Lyg ir saules užtekanezios 
Ji pagelbos laukia.
Tu valdonas jos buvai 
Senuose laikuose,
Iszgirsk baisa, gelbek ja, 
Nes ji yra varguose!
Kelkis, didis kunigaikszti, 
Su savo galybe
Ir sutrupink-sunaikinki 
Prieszu mus didybe.

L'Z GELEŽINES
UŽDANGOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Nr. 142 apie ta invyki, ap
svarstyta Lietuves kp centro 
komiteto plenume, taip tikrai 
skelbia: “Plenumas pažymėjo 
rimtas klaidas ir trukumus 
Lietuvos kp centro komitete ir 
Lietuvos TSR Ministru Tary
bos darbe ir visu pirma buvi
mą iszkraipyma vykdant musu 
partijos Lemine-Stalinine Na
cionaline politika. Tie iszkrai- 
pymai ypacz pasireiszke Lie
tuviszku Nacionaliniu kadru 
silpnu ugdymu ir iszkelimu in 
vadovaujanti partini, tarybini 
ir ūkini darba. Plenumas pa
smerkė partiniu ir tapybiniu 
organu placziai praktikuoja
ma administravimą vietoj ma- 
sinio-politinio darbo vystymo. 
Plenumas taip pat atskleidė 
stambius trukumais ir klaidas 
stiprinant kolūkius organiza- 
ciniu-ukiniu atžvilgiu”.

Kaip toliau pažymima, ple
numas “pripažino reikalingu 
ryžtingai isztaisyti padarytas 
klaidas ir nužymėti konkre- 
czias priemones.” Po to “pri
sipažinimo kaltais” plenumas 
partijos centro komiteto an
truoju sekretorium iszbinko V. 
Niunka, centre komiteto sek
retorium K. Liaudį, o papildo
mai in centro komiteto biuro 
sudėti; K. Liaudi, Min. Tary
bos Pirmininko pirmąjį pava
duotoja M. Szumauska, E. 
Ozari ir vidaus reikalu minis
ter! J. Vildžiūną, pakeitusi 
ankseziau in ta vieta paskirta 
Rusa P. Kundakova. Kaip ir 
kodėl Kundakovas buvo atsta-* 
tytas, oficialiuose praneszi- 
muose nieko nesakoma.

Vienok sziu stambesniu pa- 
keitijnu dar neužtenka, buvo 
pakeisti taip pat visa eile kitu 
atsakingu pareigunu, būtent: 
tas pats plenumas patvirtino 
centro komiteto partiniu, 
profsanjunginiu ir Komunis
tinio jaunimo organu Skyriaus 
vedeju kp centro komiteto 
biuro nari F. Bieliauską, pra
mones transporto skyriaus ve
deju E. Ozarski, propagandos 
ir agitacijos skyriaus vedeju 
J. Smilgevicziu, žemes ūkio 
skyriaus vedeju: S. Juozapavi- 
cziu, mokslo ir kultūros sky
riaus vedeju; S. Lazutka, o ad
ministraciniu ir prakybiniu- 
finansiniu organu skyriaus ve
deju J. Jurgaiti. Kurie parei
gūnai, kaip “netinkami ir pri
darė stambiu klaidu”, buvo 
atleisti, tikrime praneszime 
neminima. Kadangi szie visi 
pakeitimai-buvo padaryti dau
giausia pagal Berijos patvar
kymus, tai kyla klausimas, 
kiek isz j u sziuo metu toliau 
tebeina savo pareigas.

Liepos 18 d., praneszime per 
Vilniaus radija skelbiama, kad 
VI Lietuvos kp centro komite-

to plenumas “su dideliu susi- 
demejimu iszklause praneszi- 
mo apie antipartine ir anti
valstybine liaudies prieszo ir 
iszdaviko Berijos veikla, kuri 
padare Lietuvos kp ck Gen. 
sekretorius Micziuka (vietoj 
Snieczkaus?)Micziukos pa- 
reiszkin^u, “visos tarybines 
tautos yra dėkingos už Berijos 
demaskavima, kuris norėjo ta
rybines tautas'nuvesti in pra
raja ir parduoti imperialis
tams. Berija norėjo Amerikie- 
cziu-Anglu imperialistu veiki
me iszprovokuoti pilietini ką
rą tarp tarybiniu tautu.” Bu
dinga, jog visai nieko nemini-' 
ma apie Snieczku ir kt. auksz- 
tus Lietuvos kp pareigūnus.

Užsienio spauda placziau ra- 
szo apie valymus, sziuo metu 
vykstanezius tarp komunistu 
žymiu partijos pareigunu ir 
kem, vyriausybių. Krito Lie
tuvos duobkasys Dekanozovas, 
taip pat paszalintas Azerbei- 

, džano min. pirmininkas ir visa 
eile kitu. Vokiecziu “Ruhr- 
wacht” raszo, kad po Berijos 
kritimo valymai ypacz eina 
Estijoj ir Ukrainoj. Ukrainoj 
prszalintas vidaus reik, minis- 
teris Meczikas, Estijoj isz tei
singumo ministerio vietos bu
vo paszalintas rusas Usenko. 
Anot laikraszczio, vis daugiau 
žymiu, redaneziu, kad Vidurio 
ir Rytu Europos erdve nuo Ei- 
senacho (vid. Vokietijoj oku
puoto j Bolszeviku) iki Vil
niaus, nuo Berlyno iki Kievo 
yra apimta Sovietiniam impe
rializmui pražūtingos krizes. 
Panasziu atsiliepimu užsienio 
spaudoj yra ir daugiau.
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— Del ko ?
— Ba. vakar užsitraukiau, 

o tai gal per tai biski susimai- 
s^>e. Nes kada gerai pamislin- 
siu, gal atsiminsiu.

'P i rin i a use f i u v až i ava u.
Gi'brry pertrauke važny- 

cziui.

Raudonojoje Armijoje
Sumiszimas Del 

Politruku

tamista, kaip

paeiles.
— Kaip ponas sudžia nori.
— Kaip vadiniesi?
— Klaudiuszas, Leonarda 

Cadet.
— Kur gimias"?
— Szitoje dalyje miesto.

. — Ant katros ulyczios ?
— Saint Moulin numeras 

deszimtas.
— Ar da turi tėvus?
— O tegul man ponas su

džia neprimena! Tėvas, moti
na, sesuo ir tris brol iai visi nu-' 
mirė. Sicrata, asz biednas sie- 
ra.ta ir da jaunikis. Noretau la-^ 
bai apsipaeziuot nes ka kad vi
si žino jog mėgstu užsitraukt, 
tai motinos nenori dukreles 
leist už manės. z

— Kiek turi metu ?
— Trisdeszimts penkis.
■Se k r et o r i u s k am i so ri aus ’ p o - 

linijos iszvaduodamas raszti- 
ninka sudžiaus tyrinėjimo, visr 
ka užra,szinejo ka sudžia klau
sė ir atsakinėjo 'Cadetas.

Gibrai kalbėjo tolinus.
— Tainista vakar važinė

jai su karieta iiumer. 2384 pri
gulkite prie p. Bieneto, tamis- 
to gasp a doriaus.

Turimomis žiniomis tiek pa
vergtoje Lietuvoje, tiek visoje 
Sovietu Sanjungoje pastaruo
ju laiku eina didele politruku 
medžiokle. Kai sunkti atski
rais atvejais iszaiszkinti, ku
ris isz ju buvo nuverstojo Be
rijęs patikėtinis, tai kliūva vi
siems. Jie aiszkinami, tardomi, 
aresztuojami ir juos isztinka 
toks pat likimas, kaip ir tuos, 
kuriuos jie ankseziau inskus- 
davo. Politruku skaiezius ligi 
szioi buvo labai didelis, 
skaieziuojama, kad vien 
Lietuvoje valant armija
politruku bus suimta tukstan- 
cziai asmenų, o visoje Sovietu 
Sanjungoje, szimtai tukstan- 
cziu. Žinoma, galima manyti, 
kad atitinkamos Bolszeviku 
instaigos vieton paszalintu po
litruku stengsis armija ap>- 
kaiszioti naujais. Vienok sumi
szimas del tos politruku me
džiokles Sovietu kariuomenėj e 
sziuo metu yra toks didelis, 
kad armijos vadovybes yra la
bai susirupine, kaip iszlaikyti 
tvarka ir drausme.

— BUS DAUGIAU —

Ap- 
tik 

nuo

SLAPTYBE ::
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(Tasa nuo 3-czio puslapio)

dasižinote?
— Kaip savo laika, tamista 

nakti praleidai ”?
— Kaip laika praleidau ?

mistinu, jog ponai privalote 
apie tai žinot.

— Mes žinome, bet ne la-
bai.

— Karieta laibai gera, ark
lys bėga kaip vejas.. Pas* musu 
poną arklius gerai szere.

Su Kuom Cadetas Važinėjo
— Ar seniai esi tamista 

važnycziu? Paklausė toliau su
džia tyrinėjimo.

Pradėjau tarnaut, kaip tu
rėjau dvideszimts metu am
žiaus atsake Cadetas.

— O kaip seniai ipas poną, 
Dienota1?

— Bus penki metai.
Asztuonis metus buvau pas 

savininku, karietų Samueliu 
net lig jo smertes, nes turiu pa

metuliudinima, Įiaskui du 
prie kompanijos.

— C) del ko tonais 
tamista uc buvai ?

Cadetas pasikasė galva ir 
tarė:

ilgiau

— E, ba tai, visame kalta 
prakeikta arielka per ja nete
kinu vietos.

Lengvas szaipas perbėgo 
per lupas sudžiaus.

Nužvelgęs tai važnyczia' su
prato, jog matomai jojo atvi- 
rimas gera ant .siujžiaus iszve- 
re nuomonia. Tuojaus jam‘bu
vo smagiau.

— BUS DAUGIAU —

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.102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses
ežio iszimta isz Lietuviszku

apraszy-

apysaka 
szimtme-

užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
YTla isz maiszp iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Kaganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 2Qc.

No.116—Istorija ape Siera-’ 
ta. Puikus apraszymas. 119 
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.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 
Anglorius isz Valencžiojš, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

No.l2b—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Ęrisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus 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.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 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. 142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Matcuszo 
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 Veljiiszkas 
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, 
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, Tarnas, 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, 35 c. z ,

No.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. G0 puslapiu, 20c. *’

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Nęatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
des ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—-Apie Simus Mal- 
kįaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

No.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruohs 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; Jez Ko Susi

darė Anglis; Kaimiecziu Airna- 
’ navymai; Eiles; Kokis Budais 

Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c. ,

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

Kitokios Knygos

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

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

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

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

No.196—Stacijos arba Kal
varija Vicsz. Jezuso 
15c.

No.197—Graudus 
arba Pasibudinimas
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 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

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

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

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.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

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

ir Pini- 
“ visada 
tik ant

I



“BAULK” MAHANOY CITY, PA.

Slaptybe Antgrabio
(Tasa)

.Nelaimingas galėjo turetie 
penkesdeszimts penkis metus. 
Plaukai rusvi, jau žiloti, vei
das nuskustas gražiai surdo- 
tas, tarusio tas ir kelnes juodos, 
paltoiias tamsai pilko ceikio, 
baltas szalikas ant- kaklo, ka- 
maszai žieminiai su dvilenkais 
padais, koiiia suvis nauji, satai 
ir pavirsziniai daigtai. Sukre
kę jusi s kraujas buvo matyt 
ant marszkiniu ir ant skdpe- 
taites.

Agentas policijos lig sziol 
tilintis, prisiartino prie lavo
no pildindamas aplaikytus pa
liepimus, ir nuo jo atsegt brus- 
lota kad sztai paregėjo szilki- 
ni sznurclis. Patraukė už jo ir 
isz kiszenuko pasirodo auksi
nis laikrodėlis. ?

Laikrodėlis brangios vertes, 
tarė. Tai ne isz apipleszimd žu
dinsta, ar gal žudintojas ne
spėjo apkraulstyt kiszenius sa
vo aukos.

Slidžia paėmė laikrodėli isz 
ranku agento ir prisižiurinejo 
jam.

Tuom laik Jodelet at-sege 
marszkinius ir nudengė kruti 
lavono.

Po kairai szalei krutinės, 
prie szirdies, pasirodė didelis 
žaidulis navatno pavydalo.

— Žudintojas turėjo drūta 
ranka, tarė .Jodelet. Gera vie
ta is'zrinko. Perdare su trikam
piu s'ztilietu. Smertis 'buvo 
staiga.

Pe r j i e szk o k i t e k isz ei i i us t a- 
re sudžia tyrinėjimo. Gal prie’ 
negyvelo da kokia daigtai ran
dasi ant kurio gal ka dažinosi- 
me.

Jodelet iszpilde ipaliepimą.
Iszkrate kiszenius paltono 

ir iszverte, surdoto ir brusloto. 
Nieko nebuvo, apart Ibaltos1 
skepetėles nosines, 'be jokiu 
ženkliu.

— Navatnas daigtas, jog 
prie tojo 'žmogaus ne yra mak- 
szteles nuo pinigu tarė Cibrai.

Virszininkas palingavo su 
galva, uižsimislines, vienok 
daug misi y damas. Rodos jis 
sau nieko isz to nedarydamas!.. 
Agentas peržiūrinėjo kelnių 
kiszenius ir ant kart krūptelė
jo.

— Kas ten tokio? Paklau
sė sudžia nenuleisdamas akiu 
nuo triuscnczio apie negyvėli 
agento.

— Žadintojus matomai ne- 
sigodejo ant pinigu, atsake Jo
delet.

Yra ir masznele su pinigais, 
ir ne tuszczia, nes sunki.

— Gal toje masznelyje ra
sime kokia rodykle, tarė Gita
rai.

Paduokite szen!
Sudžia paėmė masznele, ati

darė ji ir apžiurėjo. Buvo jame 
popieriniaj pinigai: szimto 
franku, septynių franku, de- 
szimts centiniu smuikais.

— Ar auksiniai Prancūziš
ki ar užrubežiniai ? Paklausė 
virszininkas policijos.

— ‘ ‘ Saule ’ ’ turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytoj aus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

— Yra ir Prancuzisku ir 
Valakiszki, su paveikslu Na
poleono III ir Viktorio Ema
li u ei o.
’ — Daugiau nieko nerado
te, Jodelet?

— Nieko.
Kitas kiszenius tuszczias.
— Ar marszkiniai ženklin

ti?
— Agentas apžvelgė mar- 

szkiniuis lavono.
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Katra mergina nori teketi 
t už- vyro,'

Tai tegul perskaito szitas 
pra sargas, 

O bus ateityje jai laimingos; 
Netekekie už vyro, jeigu ji 

nemyli, 
Už tai visa savo gyvenimą,

Turėsi pakutavoti už ta 
nciszmintinga žingsni.

Veluk pasilikie senmerge, 
Dirbanti ant savo duonutes, 

Ir prisiglausk prie kokiu- 
giminiu.

Netikėk meilai vyro, 
Kuris apie kitas moteres • 

piktai kalba, 
Ir jas paniekineja, nes tokis 
Tave priesz kitas apkalbinės. 
Geras žmogus niekados kitu 

nealpkal bines, 
O ir tuom taiaiuresi.

Netekot už vyro kuris daro
Skolas ir ju neužmoka.

Tokis vyras tave prigaudines 
past apt ai,

Nebus teisingu ir apgaudinės 
tave, • 

Kada atneszc alga namo
Nepavelink jokiam vyrui 

kalbėti prie tavęs, 
Apie kitas moteres.

Nereikalauk nuo vyro idant 
Apie tavęs tik tupinėtu, 
Bet taip pasielginetu 
Idant jis džiaugtųsi, 
Jeigu del tavęs kame 

pat aru au ja.
Bukie visados savyje, 

Nesilaižykie prie vyru,
Kad del j u patikti, 

Czvierindamasi priesz juos 
kaip bezdžionka, 

Gal su tokiu pasielgimu,
Ne visiems patiksi, * 

Bet jeigu szalinsiesi nuo vyru, 
Tai greitai atsiras tokis, 

Kuris tave greitai paims už 
, z paežiai

* . * ■ *
Ka galima daugiau sakyti 
Apie tokius liežuviais ir 
Ap juodinimą vardo savo 

artymo ?
Kožnas paniekina liežuvius, 

Bet kožnas ta pati daro, 
Paantrindami kitiems ir 

negalima ju sulaikyti! ■
Iszmintingi žmones neklauso 

liežuviu,
Ir stengėsi juos sulaikyti 

kuo daugiau šia, 
Bet kiti turi isz to 

džiaugsma,
Kad gali juos praplatinti da 

daugiau!

— Jokio ženklo nebeyra.
— Tai niekai dalykas, ta

rė sau po nose sudžia. O sagu
tes marszkiniuose, neturi ko
kio ženklo? .

— Jokim ženklo, visur bal
tos isz žuvies kaulo.

—■ Cibrai liepe ta viską už- 
raszytie in protuklai, raszinin- 
kas rasze nesusilaikydamas, 
tiktai nuolatos pute sau in pir- 
sztus ba szaltis pusėtinai žny- 
bo. •

— Tai ponią szalta velnisz- 
kai tare in ji virszininkas po
licijos. •

— Biskuti nuszalau in pir- 
sztus. Nes ’tai nieko, tiktai 
rasztas bus negražus.

— Nes bus galima perskai
tyt, daugiau nieko nereike.

’•— Ponas sudžia, ar turiu 
ir karieta peržiūrėt? Tarė Jo-l delet.

■— Žinoma, ba tai svarbus 
dalykas!•/
> Visi ’prisiartino prie karie
tos. ’

Agentas inszoko in kdrieta,' 
pakele siedyn-ius krūvinius ap
žvelgė dekuti dezuke nuo de- 
gucziu, prikalta tuojąus prie 
langelio.

— Nieko, tarė, nieko.
Povilas De Gibrai paszauke 

gaspadori ir tare in ji.
— Kol tyrinėjimas nepasi

baigs, neduok -ponas niekam 
tosios karietos, nes bus užpe- 
czetyta.

— Ponas sūdžiau asz liep- 
siu karieta m maža pastovą 
užrakintie, ir rakta turėsiu 
pas save diena, ir nakti.'

— Ir teip reike padaryt.
Dabar eisime pas poną ir 

pradesime kvost važnycziu, 
kuris važinėjo su taje karieta.

Bienetas pasiklioniojo.
Uždengkite lavona tojo ne

laimingo ir bukite sziezion, 
prisakė virszininkas policijos 
iszeržentains miestiniams. O ta 
mista brigadiera, važiuok pa- 
imtie važnycziu, kuris randa
si uždarytas! cirkule prie uly- 
CZLOS Doiideville,

Brigadierius Fontaigne isz- 
ejp su dviem szeržentais, kad 
tuom laik Pranas, tarnas, at- 
nesze isz vazaunes dekius, su 
karais uždengė negyvėli.

Užpeczetino dureles karie
tos, paskui- gasipadorius nuve
dė narius sūdo iii pakaju ant 
pirmutinio virszauS, kur jau 
buvo kamisorius su savo sek
retorium. Pecziukyje geleži
niam smagai kurinoisi, teip jog 
gal buvo per szilta, nes del su- 
sizaleliu toji sziluma laibai 'bu
vo maloni, ba buvo pusėtinai 
suszale.

Lauke ant valžnycziaus Ca- 
deto.

Priesz kėlės sekąndas visi 
tylėjo, tiktai ugnis pecziukyje 
braszkejo ir tankiai szeržentas 
kosėjo, ba buvo perszales.

Važnyczia
Gibrai pertrauke ta tylėji

mą.
— Ka ponas apie ta viską 

mausto ? Paklausė virszininkas 
policijos. e

— Tas tarė:
— Turime priesz save žu- 

dinsta, papildinta arba miery- 
je ypatisžko's neapykantos, ar
ba del sugriebimo popieru apie 
kuriais žudintojas žinojo, jog 
prie nelaimingo randasi tai 
teip mislinu ba nieko nuo jo 
nepavogė, nei pinigu nei laik
rodėlio.

Ant galo tas dalykąs yra 
labai slaptas, gali butie-jog ka 
norint iszkvosime nuo vaižny- 
cziaus.

Gailiuosiu, jog su savim ne 

paėmėm gydytojo insikiszo 
kamisoriaus sūdo.

— U-gi kam juk tas žmo
gus jau negyvas?

— Gydytojas mums galė
tu pasakyt, apie kokia valan
da likos papildinta žudinsta.

— Dasižinosirne apie tai 
nuo važnycziaus.

— . Juk teip, kad tiktai ne
meluotu.

— Jis nemeluos, atsiliepe 
gasipadorius. Cadet doras žmo
gus, tarnauje pas mane jau 
nuo senei. Jeigu tiktai žinios, 
tai viską pasakys.

— Cadeta czion visi szitoje 
dalyje miesto pažinsta ir guo- 
doje dadave brigadierius szer- 
žentu, tankiai po teisybei užsi
gėrė, tai teisybe nes niekam 
pikto nepadare, o jeigu ir ka 
randa karietoje,, visada nune- 
sza in prefektūra.

Asz ji praszau ponu, negale- 
tau kaltinti.

— Juk jo niekas nekaltinę-' 
je, atsake virszininkas tyrine- 
jantas policijos su nusiszypso- 
jimu nes ne būdamas1 draugu 
žudinstes ir nežinodamas, jog 
likosi papildinta žudinsta, gali 
del mus ka norint toki pasa
kyt. Tankiai vienas žodelis bū
na inVales del atidengimo ped- 
sakio.

Sudžia tyrinėjimo patikrin
damas su galva palingavo.

Tame ant ulyczios davėsi 
girdėt didelis triukszmas. 
Daugybe- žmonių • stovineziu 
ant ulyczios Ernestines, maty
dami, jog važnycze Cadet eina 
tarp du szeržentu, pradėjo pro- 
testavot priesz aresztavojima 
tojo žmogaus ant kurio niekas 
negalėjo nieko pikto iszrast,' 
ant galo tiktai ta už pikta pa
laike, jog daikais mėgo iszsi- 
gert o ta kožnas gali dovanuot. 
Szeržentai miestiszki prastu- 
minejo žmonis ir invedinejo 
Cadeta ant kiemo per bromą 
kuri paskubino j uju draugai 
atidaryt.

Persiėmęs didele baime Ca- 
detas, nežinojo ka daryt ir ko 
bijotie.
' Szeržentai, kurie ji nuvede 
in cirkula, nieko jam nesake, 
ba teip jiems prisakyta.

Kada ji isz cirkulo vede ant 
ulyczios- Ernestikos, pamate 
daugybe žmonių priesz narna 
Raulo Bieneto ir suprato tuo- 
jaus.kas ežia galėjo atsitikt.,

Szirdis pradėjo jam drueziai 
plakt, kvapas krutinėję susi- 
laikinet, neramumas jo szirdi 
apėmė, kada iszgirdo kaip 
žmonys szauke:

— Paleiskite ji! Paleiski
te! Tai geras. Jis niekame ne-* 
kaltas.

Szaltu prakaitu apsipylė.
— Ka. asz pikto padariau? 

Klause pats saves. Nieko ne
galų pamyte.

Atsimenu jog nakti buvau 
biskuti užsitraukęs. Gal ka to
ki suvažinėjau?

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS

Viesz. Jėzaus ir
. . ; MALDA . . .

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bąžnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 3%x5% col. ~
TIKTAI, 25 Cts.
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Užejas ant kiemo, apsi
dairo.

— Ant kiemo szale karie
tos su kuria vis važinėjo pa
mate patiesta sziaudu, uždeng
ta su dekiu, o szale duszeržen- 
tus kaipo ant savgystes.

Baime ji apėmė.
— Dieve mielaszirdingas, 

ka tai ženklina? Kalbėjo in sa-_ 
ve.

Tuojaus dasižinosi, tarė jam 
brigadierius, nes neturi ko 
drebetis.

Niekas tau pikto atsitiks.
Eikie su manim, pas tavo 

poną, nes tavęs lauke.
Biskuti apsimalszino tai isz- 

girdes, nes suprato ant kalbos1, 
ba nebuvo smarkiai pasakyta.

Cadetas drąsiai užlipo tro
pais a.ugsztin in gy venimo gas- 
padoriaus. Priemenioje volei 
apėmė ji neramumas. Susilaikė 
ir atsigryžo.

Du miestiszki szeržentai ėjo 
paskui ji,

Biednas Cadetas pamate jog 
ji gerai sergsti, norint nieko 
p ik t o nesi j a uc z i a.

Brigadieras atidaro duris ir 
tarė:

—- Ineikite tamista.
Paskui garsiai dadave:
— Važnyczia Cadet.
Peržengęs slenksti paka- 

jaus, paregėjo Cadet ponus' 
juodai .pasirodžiusius su orde- 
rais ant krūtiniu, o paregejas 
tai, negalėjo susilaikyt nuo 
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susijudinimo. Szirdis jam 
spaude, ir pamislino sau, tiek 
žmonių, tai turi būtie kas nege
ro. Vienok suemias drąsą, pa- 
sikloniojo ir tarė malsziu bal
su.

— Ant tiek turiu galvoje, 
praszau ponu ir suprantu, jog 
esmių priesz ponus sudžius, 
jog maifte suaresztavojp, jog 
bus u kvostas, nes ir tai yra. 
teisybe, jog vadinuosi Cadet, 
jog esmių doras žmogus ir 
liepsite mane ponai, pakart 
arba nukirsdit loja valandoja, 
ba nieko apie tai nesuprantu.

Nutilo had at si k vep t, paskui 
kalbėjo toliau.

— Liepėt mane ponai nu
tvert ir nuvest in cirkula, pri
vertėt mane ponai eitie per 
ulyczia tarp dvieju szeržentu 
miestiszku rodos kad asz es
mių pavojingiausius 'piktada
riu, o tai yra ne juokas, isztik- 
ro paguodoti ponai ir man su-

fi^A - B - CELVSa 
arba pradžia
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vis ne ant juoko užsinesza. Ar 
gal vakar ant ulyczios parver- 
cziau gazine žibinte?

Na tai užmokėsiu. ■
Pasakykite man, ponai, už 

ka asz prasikaltau? Juk reike 
pasakytie? - . u (

Važnyczia Cadetas iszrode 
tikrai ant doraus ir teisingo 
žmogaus, po teisybei buvo bis
kuti 'raudonu nuo gėrimo, nes 
iszminti turėjo savyje. Buvo 
ne didelis ir storas kaip ber- 
tainukas, akys turėjo mėlynas, 
tankius szviesius plaukus, gar
biniuotus, nesziojo mažus ūse
lius ir pavarytus.

Apsiredias szvarei.
Slidžios prisižiurinejo vie- 

dui tojo žmogaus, kuris turėjo 
gera varda, o ir jie už gera 
žmogų ji palaike.

— O ne, tamistos niekas 
neskundžia, mano prietelau at
siliepe Gipray balsu, kuriame 
nelbuvo nieko rūstumo.

— O mane suaresztavojo, 
atsake Cadetas, ne už tai-gal 
jog man už mano dorumą duo- 
tie nagrada.

— Tai tiktai yra atsargu
mas, idant tamistos niekas ki
tas priesiz mus neklausinėtu.

— Neklausinėtu ’ Paantri
no Cadetas. O-gi apie ka? Juk 
asz nieko pikto jielpadariau.

— Ves apie tai esame per
sitikrinę, jog nieko pikto.

— Na tai ko ponai norite
[Tasa Ant 2 Puslapio]
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Žinios Vietines
— Rugsėjis — September; 

devintas menesis szio meto.
— Ponia M. Czevinskiene, 

išz Irvington, N. J., sveeziavo- 
si pas1 savo du'ktere Leokadija, 
ir žentą William McLaughlin, 
nuo W. Mahanoy uly., mieste, 
taipgi atlankė “Saules” Re
dakciją, atnaujinti savo prenu
merata už laikraszti “Saule”. 
Ponia Czevinskiene kitados 
gyveno Frackvilleje. — Acziu 
už atsilankymu.

■ — Seredoj pripuola Szv. 
Stepono, o Tautiszka Vardi
ne: Brutenis. Ir ta diena: 1951 
m., susikirtimai ir kraujo pra
liejimas ant Rytu vidurjinio 
franto, Korėjoje, kur keturi 
prieszo greiti “Jet” eroplanai 
buvo nuszauti; 1340 m., Keis
tutis užgrobė isz Lenku Dra- 
czina ir Lucką; 1945 m., An
tikas Pasaulinis Karas baigtas. 
Japonijos at.tovai pasirasze 
ant visiszko pasidavimo rasz- 
tu ant Amerikos kariszko lai
vo “U.S.S. Missouri”; 1949 
m., Amerikos valdžia intaria 
Rusija, sakydama, kad Sovie
tai nenori nusileisti ant Aus
trijos taiko klausimo, ir a kad 
jie reikalauja per daug isz Yu- 
goslavijos; 1950 m., Graikijos 
valdžia paskelbė kad ji siun- 
cziai pilna kareiviu (brigada, in 
Korėja; 1848 m., Amerikos 
Prezidentas James Polk siuti
no Ispanijai szimta milijonu 
doleriu už Cuba Salas. Ispanai 
nesutiko. Už penkios deszhnts 
metu per Ispanu- Am er ik i u ką
rą, Cuba buvo savo nepriklau
somybe ir Ispanija neteko ir 
to kraszto ir negavo to szimto 
milijonu doleriu isz musu;1935 
m., baisios viesulo® in Florida 
Keys, keli szimtai žmonių žu
vo.

— “Darbo Diena — La
bor Day ’ ’ pripuola Panedelyje 
Rugsėjo 7-ta diena.

— Ketverge pripuola Szv. 
Serapijos, ir Szv. Bronislavo, 
o Tautiszka Vardine: Nirga. 
Taipgi ta diena: 1925 m., Ame
rikos Laivyno orlaivis “Diri
gible Shenandoah,” iszskrklo 
isz Lakehurst, N. J., ir buvo 
vėjo sudraskytas in szmotelius 
virsz Ava miesto, Ohio valsti
joje, keturiolika 'žmonių žuvo, 
kuriu tarpe buvo Leitenantas 
Komandorius Zakery Lans
downe; 1939 m., Anglija su 
Prancūzija paskelbia kara 
priesz Vokietija; 1783 m.,‘Tai
kos sutartis taip Amerikos ir 
Anglijos; 1946 m., Treku drai- 
veriai sustraikavo New York 
mieste; buvęs Czekoslovakijos 
Prezidentas Edward Benes 'pa
simirė sakoma kad jis buvo 
nužudytas. 1943 m., •Alijantai 
insiverže in Italija; 1939 m., 
Anglijos laivas “ Athenia” su
sprogdintas netoli nuo Sz'koti- 
jos, o ant rytojaus nuskendo; 
1753 m., Anglu kalbos žmones 
neteko vienuolika dienu, kai 
senovisztkas .Gregoriszkas ka
lendorius buvo permainytas, 
treczia ežio menesio diena tapo 
keturiolikta; 1914 m., Prancū

zijos sostine perkelta isz Pa
ryžiaus in Bordeaux.

— Žydu Naujais Metas 
“Rosh Hashana” (5714) pri
puola Ketverge, Rugsėjo 10-ta 
diena.

— Petnyczioj pripuola 
Szv. Rozalijos, o Tautiszka 
Vardine: G i renis. Ir ta diena: 
1887 m.. Exeter teatras Angli
joje sudege, du szimtai žmonių 
žuvo; 1341 m., Algirdas užgro
bė Rusu pili Možaiską; 1609 
m., Nauju krasztu atradėjas 
Henry Hudson plaukėju mažu 
“Half Moon” laiveliu ant 
Hudson upes ir 'buvo pirmuti
nis baltas žmogus koja inkel- 
ti in uosta, kuris daibar yra ži
nomas kaipo New York mies
tais; 1941 m., Amerikos karisz- 
kas laivas “Greer”, Naciu 
snbanarinu užpultas, apsigynė; 
1951 m., Generolas Ridgway 
patarė kita vieta Korėjoje pa
skirti del paliaubos pasitari
mu.

— Ponia Mary Gavula, 
nuo 500 W. Pine uly., aplaike 
žinia isz Armijos Valdyba, 
Washington, D. C.,'buk jos sū
nūs Cpl. Stephen Gavula, 22 
metu amžiaus, kuris tarnavo 
ant kares lauko Korėjoje, ir 
paimtas iii nelaisvę per Ko
munistus, Gruodžio 2 d., 1950 
metuose, ana diena likos pa
lių osuotas, ir neužilgo sugrysz 
namo pas savo motinėlė.

vais automobiliais. Kelione bu
vo linksma', dainų aidai skam
bėjo szlaituose ir kalnuose. Ke
lione užėmė apie keturias va
landas laiko.

— Subatos ryta,, Szv. Juo
zapo bažnyczioje, Kum Leonas 
Pecziukeviczius, vikaras, suri- 
s'zo mazgu moterystes, panele 
Mare, duktė ipons. Edvardu 
Aleksandravicziu (Alex) isz 
Locust Valley, yu Peter Witi- 
szen, suims ponios Melanie 
Wiliszen isz Hoseusock. Svo
tai buvo panele Irena Buibniu-
te isz Mahanojaus ir Edvardais

szarvotas pas szvogeri ir sese- j 
ri p. A. Kuczinskus, 235 N. j 
Highland uly., mieste. Likos 
palaidotas Panedelio ryta, su i 
aipiegomis in Szv. Jurgio 'baž-

Dienos programa nebuvo 
is7gar.sinta kaip reikia. Tik 
vėliau sužinojom kad progra
ma invy'ko 2 vai., po pietų par
ko pavilijone. Dauguma publi
kos nepaiso 'programos, ūžia 
sau prie stalu susimėtė grupė
mis. Muzikantai vaikszczioja

nyczioje ir kuna palaidojo in i 
parapijos kapinėse. Graborius .
Vincas Menkieviczius laidojo.

— Piginciszka Palonis isz 
Lower William Penn turėjo- 
operacija in Locust Mt. ligon- 
buteje.

Beveik visur ūkininkai be- 
davoja; sako kad ju ūkiai sau
si kaip peskos ir kad daug ja
vu ir vaisu dabar iszdžius ir 
suvys ant lauko.

Valdžia perspėja visus ku
rie eina in miszkus labai atsar
giai su degtukais, meczkemis, 
nes miszkai taip sausi, kaip 
labai gali pavirsti in baisu gai
sra.

VALSTYBINES VA- MUSU
LIUTOS IN VEDIMAS SKAITYTOJAMS

apie .'■talus, groja ir renka sau 
pinigus.

Lietuviu Dienai sutraukiant 
tiek ^publikos, rengėjams rei
kėtų pasirūpinti programa ge
riau iszgarsinti. Taipgi ir biz
ni varo nelietuviai.

NEPAPRASTA
KAITRA

Daug Žmonių Pasimirė
Nuo Karszczio

INDIJA
NUSILEIDŽIA

—

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Diena buvo labai graži, del 
to ir publikos suvažiavo ne tik 
isz artimu, bet ir tolimu kolo- i 
niju. — G. i

Shenandoah, Pa. — Buvęs I 
miesto gyventojas Juozas Gar- į 
mus nuo 260 State uly., Hud
son, N. Y., kuris likos pa.vo.jin- 1 
gai sužeistas1 automobiliam ne- j 
laimėje Rugpiuczio 20-ta die
na, pasimirė pereita Sereda in į 
City ligonbuteje, Albany, N. 
Y. Velionis gimė Shenadoryje. 
Per Antroji Pasaulini Kara jis ' 
tarnavo del Dede Sarno. Ture- 
io užsiėmimo prie budavones 
miestuose Hudson ir Schenec
tady. Prigulėjo prie parapijų: 
Szv. Marijos, Hudson, ir Szv.

NEW YORK. — Jau dau
giau kaip sanvaite kai nepa
prasta kaitra -užvieszpatav-o 
beveik visas rytines valstijas, 
ir tai kaitrai galo dar nebema
tyti.

Daug apylinkiniu dabar jau 
neturi gana vandenio, ir yra 
uždrausta daržus laistyti ar 
kitaip vandeni eikvoti, kad vi
siems kutu gana.

Kalnuose tai dar pakenezia- 
ma, bet didesniuose miestuose 
tai isz tikro beda. Daug žmo
nių apsloksta ant ulyežios.

Philadelphijoje Daktarai 
perspėja žmones kurie turi 
szirdies liga, labai atsargiai 
apsižiūrėti ir nieko sunkaus

Jurgio Shenadoryje. Paliko 
savo paeziaž: Mare, dvi dukte
rys: ,Joana ir Kristina; penkios 
seserys: A. KuczinSkine, mies
te; J. Turner, ir Katrie Goday, 
isz So. Orange, N. J., T. Ca- 
nia.rda ir R. Guff in isz Rock
ville Center, L. I.; du brolius: 
Jurgi ir Mykolą isz New York 
ir keletą anūkus. Kūnas pa-

nedirlti ir niekados nesisku
binti per tokia kaitra.

Policijantai atidarė daug 
ugniagesiu kranu ant ulypziu 
kad vaikai galėtu papliaukszti 
ir atsivėsinti.

Isz Philadelphijos kas tik 
gali dabar važiuoja in pamares 
in Atlantic City, kad ir tik del 
vienos dienos.

sitraukiame, bet tik nusilei- 
džiame, kad viskas eitu sklai
džiau, mes nenorime prisidėti 
prie tu barniu ir ergeliu ir ne
norime laika gaiszinti.” Jis 
keletą kartu pakartuojo ’kad 
santykiai tarp jo kraszto ir 
Amerikos yra kuo geniausi, 
kuo draugiszkiausi. Jis sako 
kad jo krasztas, kaip ir Ame
rikos krasztas labai norėtu 
kad visi kareiviai butu kuo 
greieziausia isztraukti isz Ko
rėjos ir grysztu namo.

Amerikos Ambasadorius H. 
Cabot Lodge ir kiti vakariniu 
krasztu delegatai labai iszgy- 
re Indijos Atstovą ir prižadėjo 
kad ateityje Indija turės daly- 

i vauti visuose posėdžiuose kur 
bus svarstoma Azijos krasztu 
klausimai.

Po tam visi delegatai skubi
nosi prisirengti prie atostogų 

■ pirm negu tie svarbus posė
džiai prasidės. Kai kurie pa- 
reiszke savo abejojima ar So
vietu Delegatai sutiks daly- 

i vauti tuose posėdžiuose dabar 
kai jie buvo taip sumuszti ant 
kiekvieno klausimo priesz 

. tuos posėdžius.

WASHINGTON, D. C. — 
Pirmosiomis szio kraszto savi
valdos dienomis, iki dar nebu
vo iszleista Jungtiniu Ameri
kos Valstybių valiuta, buvo ' 
naudojami Ang’ijos, Prancū
zijos ir net Vokietijos auksi
niai ir sidabriniai pinigai. 13 
va'stybiu tai iszszaukdavo ne
maža nesusipratimu ir kliudė 
prekybos vystimuisi. Galiau
siai 1785 metais Konfederaci
jos Kongresas priėmė rezoliu
cija invedamas cĮoleri ir centą, 
kaip mokėjimo priemone, szia- 
nie kraszte. Vienok dar net li
gi 1792 metu nebuvo visuoti
nai naudojama, kol Amerikos 
Konstitucija buvo galutinai 
ingyvendinta. Tada szie pini
gai buvo pradėti liedinti Phi- 
ladelphijoje ir jais buvo pa- 
keieziama visa svetimvaliuta. 
Pirmieji nuka’ti pinigai buvo 
5 centai, kurie buvo nukaldin
ti isz Prezidento Washington© 
namu apyvokos sidabro. Sžie 
pinigai nebuvo paleisti apy
varton. Specialiu Kongreso 
parėdymu jie buvo padovanoti 
tam paežiam Prezidentui, ku
ris iszdovanojo kaip paminė
jimus saviesiems draugams. 
Tuo paežiu potvarkiu Kongre
sas paskelbė ir kitu pinigu nu
kalima isz aukso, sidabro, ni
kelio ir vario. Vienok visuome
ne dar ilgai laikėsi Angliszko- 
sies valiutos tvarkos ir pati 
vyriausybe tai toleravo priim
dama mokėjimus ja paczto in- 
staigose ir kaikuriose vietovė
se.

Alex, nuotakos brolis, ir ipaine- 
le Bernadette Bickel isz es- 
cosville ir Edward Onefsiky isz 
Maha.no Cit v. Vestuves in v v- v V *

ko in Strafford’s, Hometown. 
Jaunavedžiai apsigyvens Lo
cust Valiev.

' ' . 9
— Ka raiszo “Sveczias isz 

New Jersey” apie Pennsylva- 
nijos Diena in Lake wood 
Park: Rugpiuczio 15-ta Lake
wood parke, invyko tradicine 
Pennsylv.ani.jos Lietuviu Die
na.

Isz Newark, N. J., Lietuviu 
Veteranu Draugija buvo nu- 
samdžiusi net du didelius au
tobusus, kuriais vyko apie 103 
žmonių. Kiti važiavo nuosa-

“Saule” skaito visu sluogs- 
niu ir sroviu žmones: darbinin
kai, biznieriai, profesijonalai, 
dvasiszkiai, valstybininkai, 
mokslincziai ir darbo žmones. 
Nes visi jie žino kad “Saule” 
teisingai raszo ir drąsiai skel
bia.

S
“ N O V E N A ”

Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei,

per paczta 15 Cts.
Saule Publishing Co., 

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

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

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

O
' z ' ' • ' ' • i 1
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It’s a Woman’s World of Opportunities
Women of Importance: 1952
Never before have women held such respon
sible jobs—in fields formerly restricted to 
men. You'll BE as important as you'd like 
to FEEL when you join the women in the 
services. There are more than 450 different
kinds of exciting, man-size jobs: commu
nications experts, interpreters, administra
tors, electronic specialists, plane dispatchers 
.. . many, many more.

JOIN THE.

It’s a full partnership with our men! 
Today, in the women’s services, you’ll re
ceive-equal pay, equal rank, equal oppor
tunities with our men. PLUS 30 days’ vaca
tion a year, clothing designed by top cou
turiers, medical care, allowances, travel.
Volunteer for a Vital Job
If you are a woman 18 or over, you’ll find 
more in life in uniform? Choose from the 
nine services the one’ best suited for you.

TAKE YOUR PLACE* IN AMERICA'S BIGGEST JOB
DEFENSE

VWOMEN IN 
THE SERVICES

WAC • WAF • WAVES • WOMEN MARINES • ARMY NURSE CORPS • NAVY NURSE CORPS
AIR FORCE NURSE CORPS • ARMY WOMEN'S MEDICAL SPECIALIST CORPS 

AIR FORCE WOMEN’S MEDICAL SPECIALIST CORPS

Contributed as a public service by

APVOGĖ
SINAGOGA

PHILADELPHIA, PA. — 
Vagiai insilaužc in Žydu sina
goga ant dvideszimts treczios 
ir Wharton ulycziu, nakezia ir 
pasivogė apie dvideszimts pen
kis dolerius.

Rabinas Irving Hertz atra
kino sinagoga apie septinta, 
valanda isz ryto ir rado kad 
vagiai buvo iszmusze langa 
skliapc ir taip buvo inlinde in 

j sinagoga.

I
Viskas taip paszieliszkai 

brangsta, tavoras, popiera, ma-< 
szinos, ir darbininku algos, kad, 
dauguma laikraszcziu dar la
biau brangsta. Redaktoriai, at- 
sipraszydarni aiszkina kad jie 
jokiu budu negali galas su galu 
suvesti.

“Saules” redakcija nenori 
dar labiau savo skaitytojams 
pabranginti “Saule” ir nepa
brangins, jeigu kaip nors, bus 
galima iszsisukti!

Bet, už tai ‘ ‘ Saules ’ ’ rudak
ei j a labai gražiai praszo visu 
“Saules” skaitytoju in laika 
užsimokėti už savo prenumera
ta, kad redakcijai butu mažiau 
kasztu, sekti tuos, kurie pavė
luoja ant laiko užsimokėti.

Pirmiau “Saules” redakci
ja galėdavo laukti per koki tai 
laika, kol skaitytojai užsimoka 
už savo prenumerata. Mes jums 
siusdavome ‘ ‘ Saule ’ ’ kad ir per 
kelis menesius, ir laukdavome 
kol jus užsimokėsite, “bet da
bar, aplinkybes tokios, kad mes 
negalime laukti!”

Už tai, mes visu savo geru 
skaitytoju labai gražiai praszo- 
me priesz laika, ar nors ant lai
ko už “Saule” užsimokėti, kad 
mes galėtume jums “Saulė” 
vis siuntinėti.

Daug laikraszcziu yra instėi- 
ge taip vadinama “Popieros 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams popie
ros nupirkti. Mes tokio fondo 
neturime, bet nuoszirdžiai it 
vieszai padėkotume tokiems 
geriems musu laikraszczio rė
mėjams, kurie ir mums padėtu 
nusipirkti popieros “Saulei.”

Bet, kas mums ir jums svar
biausia, tai “teisingas atsily
ginimas,” mes galėtume “Sau
le” leisti, ir kad jus galėtumėte 
ja vis skaityti!

PERSPĖJIMAS DEL 
MISZKU GAISRU

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS /

:: PRISAKYMUS :: 
Labai užimanti apysaka •

Per paczta, 25 Centai

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

Istorija Apie . . . 
“AMŽINA ŽYDĄ“

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

minose traukiniuose, apsivil
kės mėlynomis darbo kelnėmis 
ir senoviszka girininko skry
bėlė. Jo inrankis gaisrininko 
kastyvelis.
Uoliai szia kompanija prave- 

’ dus miszku gaisrai pradėjo 
mažėti. Apskaicziuota, kad 
1945 - 1952 metu laikotarpyje 
buvo 10,C00 mažiau, del žmo
gaus kaltes prasidėjusiu gais
ru kiekvienais metais, negu szi 
vaju. Tuo tarpu net 45 o/o j 
daugiau lankytoju apsilanko j 
passkutiniais metais tautniuo- 
ce privatusoe ir parkuose. 
Sziemetine sausr sziose srityse 
žiuose apskaieziavimus gali 
labai pabloginti, kai 14 sziau- 
res Rytiniu valstybių gaisru 
grasinimas yra didesnis negu 
bet kada nuo 1930 m. Ameri- 
kiecziai yra pakartotinai per
spėjami del szio pavojaus. Jie 
yra praszomi prisiimti daline 
atsakomybe už savo tautos ne- 

į apskaieziuojama turtą, misz- i 
Į kus, girus. —C.

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
SAULE - Mahanoy City, Pa.

^Pirkie U. S. Bonus!

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

Per paczta, 35 Centai.
__ J

Saule Publishing Co. * 
Mahanoy City, Pa.

Maha.no

