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Isz Veseiles In Szermenis NE BIEDNA

Dvideszimts trijų raita 
amžiaus Michael Fcrd gryžo 
isz veseiles. Steve Makofka 
važiavo in St. Mary, La., pa
siimti savo žmona kuri tenai 
buvo ant Lankiato. Szeszios

Isz Amerikos
PAGERBĖ

EISENHOWERI

25,000 Jo Gimtadienio
Putoje ,

Po Szimtine Už Pietus i
HERSHEY. PA. — Daugiau

kaip dvideszimts penki tuks-

Prezidentas
Dwight Eisenhoweris

taneziai žmonių susirinko in 1 
Hershey Pa., pagerbti Prezi
dentą Eisenhoweri ir iszkil- 
mingai ir triukszmingai ap- ' 
vaikszczioti jo szeszios de
szimts treczia gimtadieni.

Tie; kurie norėjo sesti prie 
stalo del pietų turėjo po szim- 
ta doleriu užsimokėti. Tokiu 
buvo daugiau kaip szeszi tuks- 
taneziai.
. Penki szimtai geriausiu dai
nininku po Fred Waring vado
vyste sudarė milžiniszka chorą. '

Biznieriai sudarė “Brolijos 
Fonda” isz szimto septynios

PLATINKI!
s?’“SAULE”- 

mylios isz Dubois, Pa., jųd
viejų automobiliai susikūlė 
ir sztai kas isz ju liko. Ma
kofka, trijų vaikucziu tėvas 
buvo ant sykio užmusztasi

deszimts tukstaneziu doleriu, 
ir Prezidentui inteike. Isz szito 
fondo Prezidentas Eisenhowe
ris kas metai žmonėms reika
lingiems pagelbos, ar tai del 1 
darbo ar mokslo ar pragyveni
mo. 4

Viskas buvo surengta ant 
lauko. Net isz Floridos buvo 
partraukta milžiniszka palapi
ne, nuo Ringling- Brothers eir= 
kos.

Kai Prezidentas Eisenhowe
ris buvo pakviestas in Hershey 
jis sutiko, bet su sanlyga kad 
nebutu jokiu politiniu prakal- i 
bu. Taip ir buvo. Buvo visokio 
invairaus pasilinksminimo, bet 
nebuvo jokiu prakalbu apart 
keliu padekavones žodžiu isz 
Paties Prezidento.

Pasiraszo AntSutarties

Amerikos Ambasadorius 
Ispanijoje, James C. Dunn 
pasiraszo ant sutarties Mad
rid mieste. Sulyg szitos su
tarties Ispanai sutinka duoti 
Amerika vietos del eroplanu 
ir laivu. Amerika sutinka 
Ispanijai pagelbeti prekybo
je ir apsiginklavime. Ameri
ka jau dabar yra paskyrus 
Ispanams du szimtu dvide
szimts szeszis szimtus mili
jonu doleriu.

LIETUVAITE
—

Gaus Daugiau Kaip 
Penkis Milijonus

CHICAGO, ILL. — Barbora 
“Bobo” Rockefelleriene susi
taikino su savo vyru, Win
throp Rockefeller, kuris sutiko 
paskirti jai daugiau kaip pen
kis milijonus doleriu.

Advokatai, lajeriai sako kad 
jie neatsimena kad kuri kita 
divorsa. Advokatai sako kad 
moteriszke butu tiek gavus už 
sanlygos szito susitaikinimo, 
maž-daug, yra szitokios;

Trisdeszimts szesziu metu«

Barbora “Bobo” 
Rockefelleriene

amžiaus, farmerio duktė, Lie
tuvaite Barbora tuojaus gaus 
grynais pinigais du milijonu 
doleriu.

j
Milijono doleriu fondas bus 

jai sudarytas, kad ji kas metai 
gautu dvideszimts tukstaneziu 
doleriu iki gyvos galvos.

Du kiti tokie fondai yra su
daryti del pustreczio milijono 
doleriu jųdviejų šuneliui pen
kių metu Winthrop Paul Rock
efeller.

Sūnelis pasiliks pas motina, 
bet bus vėliau suitarta kada ir 1 
kaip tėvas gales savo sūneli 
aplankyti.

Apart to, Barbera gaus po 
septynios deszimts tukstaneziu 
dolėriu, tol kol jos vyras gy
vens, ar tol kol ji neapsiženys.

Jai teipgi jis palieka ju 
puoszniu narna in Rockefeller 
parka. Namas yra vertas dau
giau kaip tris szimtus tukstan- 
ežiu doleriu.

Jos vyras sutinka visus ad
vokatu kasztus atmokėti.

Kaip atsimenate ta geltuon- 
plauke Lietuvaite Barbora ap- 
siženyjo su milijonieriumi 
Winthrop Rockefeller, 1948 
metuose in Palm Beach, Flori
da. Jiedu persiskyrė 1949 me
tuose ir ji su savo šuneliu gry- 
žo pas savo tėvus.

APVOGĖ DAKTARA
PHILADELPHIA, PA. — 

Du jauni vyrukai suriszo tris
deszimts penkių metu amžiaus 
Daktara Martin Waltzer jo 
ofise ant West Oxford ulyczios 
ir paskui pasivogė isz jo asz- 
tuonios deszimts szeszis dole
rius.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

$11,000 už - !
ŽMOGŽUDĮ

PITTSBURGH, PA. — Jau 
yra sudėta net vienuolika tuks
taneziu doleriu tam, kuris pri
ves policijantus ar priparodins 
kas yra tas tu troko draiveriu 
žmogžudis ant Pennsylvania 
Turnpike vieszkelio.

Valdžios Advokatas L. Alex
ander Sculco, isz Westmore
land apygardos sako kad jau 
yra iszleistas insakymas su- 
aresztuoti intarta Wable, Al
buquerque mieste, už tas žmog
žudystes.

Pirmutinis troko draiverys, 
kuris buvo nužudytas buvo 
trisdeszimts szesziu metu am- 
žiaus Harry F. Pitts, isz Bowl
ing' Green, Virginia. Jis buvo 
per galva perszautas kai jis sa
vo troke miegojo, Liepos dvi
deszimts penkta diena.

Už trijų dienu dvideszimts 
szesziu metu amžiaus Lester B. 
Woodward, isz Duncannon, 
Pa., buvo nužudytas kai jis sa
vo troke miegojo, netoli Done
gal ant to didelio vieszkelio.

Liepos trisdeszimts pirma , 
diena trisdeszimts keturiu me- 
tu amžiaus John Shepard isz 
West Alexander, Pa., buvo su- • 
žeistas ir buvo paliktas už ne- ‘ 
gyva in Lisbon, Ohio, ant to 
paties vieszkelio. Nuo jo buvo 
pavogtas tas laikrodėlis kuri ; 
policijantai dabar surado.

ALBUQUERQUE, N. MEX.
— John W. Wable, buvo suim
tas už žmogžudystes ant Penn
sylvania Turnpike vieszkelio.

“TURNPIKE”
ŽMOGŽUDIS

SUIMTAS

Užsigina. Sako Buvo 
Paskolinės Kitam, 

Revolveri
ALBUQUERQUE, N. M. — 

John Wesley Wable, isz Cleve
land miesto, kuris buvo jiesz- 
kemas už žmogžudystes ant 
Pennsylvania Turnpike viesz
kelio, buvo suimtas ir suaresz- 
tuotas. Policijantai ji vijosi 
kai jis stengiesi pabėgti su pa
sivogtu automobiliu, keliauda
mas apie szimta myliu ant va
landos.

Dvideszimts penkių metu 
pabėgėlis kuris buvo be ginklo, 
tuojaus policijai pasidavė be 
jokio pasiprieszinimo. Jis pas
kui, labai augsztu balsu pradė
jo gintis kad jis nieko apie tas 
žmogžudystes nebežino. Keli 
troku draiveriai buvo pasakė 
polici j autams kad tas vagis ir 
žmogžudis kalba labai augsztu 
beveik mergiszku balsu.

“Asz nekaltas”, jis szukavo, 
drebėdamas nuo szalczio. “Asz 
nieko apie jokias žmogžudys
tes nebežinau. Asz tik suszales 
ir pailsės.”

Sykiu su juo buvo suimti ir 
suaresztuoti du kiti jaunuoliai,

Jauneliai Intarti Už
Žmogžudyste

Szitiedu jaunuoliai Nofth 
Pittsburgh gaujos nariai yra 
suaresztuoti ir intarti už ! 
žmogžudyste. Jiedu su ke- j 
liais kitais tokiais jaunais 
razbaininkais užmusze Da- ■ 
vid Jenkins, penkios de
szimts dvieju metu amžiaus 
szesziu vaiku tęva ir labai , 
sužeidė Frank Stevens, bar
ker!.

Jaunuoliai yra asztuonio- 
likos metu amžiaus William 
Hindley ir szesziolikos metu 
amžiaus Ronald Abersold. 
Jiedu labai sumusze barberi 
Jenkins kai jis jiemdviem 
nedave cigareta.

kuriuos Wable sako jis buvo 
pasiėmęs Californijoje. Tie 
trys buvo apvogė gazolino sto
ti Albuquerque mieste, kur jie 
gavo apie septynios deszimts 
doleriu.

Suaresztuotas Wable sako 
kad jis nesiprieszins but su
gražintas in Pennsylvania kur 
tos žmogžudystes buvo papil
dytos. Jis sako kad jis nieko 
nesibijo, nes jis yra nekaltas.

Valstijos policijantas Will
iam J. Smith isz Pennsylvani- 
jos, slaptos policijos agentai 
Merle Musick ir Joseph 
Loughran iszvažiavo isz Pitts
burgh miesto su eroplanu pa
siimti ta intarta jaunikaiti.

Intartas ir suaresztuotas 
Wable sako kad jis nieko neži
no apie ta Vokiszka brauninga 
revolveri, kuris buvo policijos 
susektas kaipo tas revolveris 
kuris nužudė tris troku drai- 
verius ant Pennsylvania Turn
pike vieszkelio. Jis sako kad 
jis nieko nežino ir apie nieką 
nepaiso, tik kad jam labai szal- 
ta.

Kalėjimo sargai sako kad jis 
ke'is sykius norėjo save nusi
žudyti kalėjime. Jis jiems ke
lis sykius buvo pasakęs kad 
“jei jie mane suras kaltu, asz 
save nusižudysiu. ’ ’

Ji sako kad jis iszvažiavo 
isz Philadelphijos su automo
biliu, kuri jis pasiskolino nuo 
draugo, kuri jis buvo, sutikės ' 
viename saliune, bet kurio var
do jis neatsimena. Jis sako kad 
jis tada iszvažiavo in Califor-
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TRYS BOSAI
ANT VIENO

DARBININKO
PHILADELPHIA, PA. — 

Mes ana diena turėjome maža 
reikaliuką ir nuvažiavome su 
tuo reikaliuku in Philadelphia.

Bevaiksztinedami po miestą 
mes priėjome prie Broad ir 
South Penn ulycziu. Mes ten 
užtikome ar geriau saxant, pa
matėme, viena darbininką pra
kaituojanti ir besidarbuojant 
bemaliavojant viena ugniage
siu vandens stulpą. Prie jo sto
vėjo trys bosai. Jie tenai stovė
jo ir žiopsojo kol tas darbinin
kas savo darba atliko ir paskui 
su juo nuėjo in kita darba.

Mes dabar norime savo skai
tytoju paklausti; Kodėl reikia 
keturiu žmonių vieno darbinin
ko darba atlikti?

Atsakymas aiszkus; Darbi
ninku Unijos Instatymai taip 
reikalauja, ar tie trys žiūrėto
jai turi kitus žmones sustabdy
ti, kad jie nesusiteptu, ar tie 
trys yra inspektoriai, bosiai, 
boseliai, kuriu pareiga yra pri
žiūrėti kad tas darbininkas sa
vo darba gerai atliktu. O gal 
tik tas vienas pentorius gavo 
mokėti, o tie trys kiti buvo jo 
draugai, kurie tenai atėjo tik 
su tuo darbininku draugiszkai; 
pasiszneketi. Bet kiek buvo ga-: 
Įima sužinoti, visi keturi gavo

Norėjo Nusižudyti; Buvo Iszgelbetas

Asztuoniolikos metu am
žiaus Ellsworth Bante, nu- 
szoko nuo Pittsburgh tilto, 
norėdamas nusižudyti, bet 
paskui, ar iszsigando ar da- 
siprotejo ir stengiesi isz- 
plaukti isz Monongahela 
upes. Policijantai pribuvo 
jam in pagelba. Jis policijai 
pasiaiszkino kad jis norėją 
nusižudyti už tai kad jo 
drauge, “giri frenta” ji pa
liko ir kad jam nepasiseke 
tapti geru dainininku.

Ežiomis dienomis per 
daug tokiu kvailu randasi, 
kurie del pasigarsinimo gra
sina save nusižudyti. Skaito
me kaip kokis ar kokia užsi
lipa ant augszto bokszto ir

KARININKAS
PASZALINTAS

Jo Sesuo Ir Tėvas Prie 
Kairuju

MT. CLEMENS, MICH. — 
L aklinu Sztabas nutarė prava
ryti isz armijos Leitenantą Mi
lo J. Radulavicziu, del “atsar
gos priežaseziu”.

Leit. Radulavicziaus padėtis 
armijoje buvo nutarti kaipo 
pavojinga už tai kad jo sesuo 
ir jo tėvas prie Komunistu 
linksta, jeigu nėra staeziai Ko
munistu partijos, nariai.

Jo sesuo ir tėvas ima ir skai- 
to visokius Komunistu rasztus

(Tasa Ant 4 Puslapio)

užmokėti už visa “szipta”.
Viena szeimininke paszauke 

miesto valdžia paimti pastipu
sia kate nuo jos daržo. Tenai 
greitai pribuvo miesto trokas 
su szesziais darbininkais ta pa- 
stipuse kate paimti. Miesto 
žmones per savo taksas užmo
kėjo ne tik už to troko gazoliną 
bet ir už visu tu szesziu darbi
ninku dienos darba, ta nudvė
susia kate paimti. Toki darba 
bet kuris vaikas butu galejes 
atlikti už deszimtuka. Bet Po
litikieriai turėjo savo rėmė
jams darbus gauti, ir už tai 
reikėjo net szesziu vyru vieno 
vaiko darba atlikti.

visiems paskelbia kad jis ar 
ji szoks žemyn. Paskui ar tai 
kunigas ar policijantas per 
kelias valandas su ja ar su 
juo szneka kol perszneka 
kad neszoktu. Mums iszrodo 
kad žmogus jau netekes vil
ties nutarė nusižudyti, jis vi 
"sam svietui apie tai neprane- 
sza, bet slaptomis sau gala 
gauna.

Kai koks kvailius, del pa- 
sigarsinimo paskelbia kad 
jis szoks nuo bokszto ar nuo 
tilto, mums isąrodo kad ge
riausia butu tokiam pasaky
ti: “Szok, jei nori!” Mes 
spėjame kad jis pats be»jo- 
kio praszymo nuliptu.

o o o \
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“SAULE” MAHANOY CIT?, PA.

Kas Girdėt
Penkios deszimts ąsztuoniu 

metu amžiaus Dorothy Meyer 
buvo suaresztuota už tai kad ji 
nesziojo dvi poras kelriaicziu. 
Jos kehiaitese policija rado 
“mink” kailinius, vertus ke
turių tukstancziu doleriu, iv 
juosta, isz kailiniu už asztuonis 
szimtus doleriu.

Adląi Stevensonas, kuris bu- 
vo Eisenhowerio sumusztas 
per rinkimus, dabar parvažia
vęs isz ilgos keliones aplink vi
sa svietą sako “ Dar syki Ame- 
rikiecziai turėtu pakelti savo 
akis, kaip jie dare 1947 metuo
se, Jr apsidairyti ar dar syki 
nehutu galima kaip nors susi
tarti ant nusiginklavimo.” .

-------- . .--------
Harry Trumanas Demokra- 

tams Chicago je yra pasakęs: 
“Musu pareiga yra laimėti at- 
einanczius rinkimus, jeigu tik, 
galėsime, nes Demokratu par
tijos tvarka, ir nusistatymai 
geriausiai patinka tusiems 
Amerikiecziams. ”; 

----------- ------
Kareivis Louis Schneehagen 

isz Baltimores, raszo isz Korė
jos: “Per kara musu vienatine 
rūpestis buvo kad prieszas mu
su nenuszautu. Dalbai* mes tu
rime rūpintis kad koks' kari
ninkas neužtiktu nors mažiau
sia dulkele ant musu karabinu 
ar kepurių.”

Daktaras Ralph J. Bunclie, 
Tautu San jungos virszininkas 
sako: “Asz tikrai tikiu kad, jei 
ne Tautu Sanjunga, tai jau se
niai mes butume paskendę in 
Pasaulini Atominiu Bombų 
Kara.” x

Geriausias dalykas susitau- 
pinti del senatvės tai s’avo svei
kata.

Amerikiecziai jaucziasi ba- 
goti už tai kad jie viens kitam 
taip brangiai viską parduoda.

Pernai Amerikiecziai pralei
do du sykiu daugiau ant tele
vizijos negu ant savo bažny- 
czios. Mes praleidome keturis 
sykius daugiau ant tabako, 
septynis sykius daugiau ant 
nauju automobiliu ir asziųonis 
sykius daugiau ant degtines 
negu ant savo parapijos.

Nuo Antro Pasaulinio Karo 
pabaigos, darbininkai per 
straikas yra praradę daugiau 
kaip puspenkto milijono dole
riu. Jie per visa savo gyveni
mą tu pinigu neatsidirbs, ne
žiūrint kad per tas straikas jie 
iszsikariavo didesnes algas.

_____ v
* .
Jeigu pamokslininkai ir re

daktoriai tikra teisybe pasaky
tu apie mirusi 'žmogų, tai daug 
žmonių visai kitaip savo gyve
nimą su s i t v a r k y t u.

Sziandien laisvoji, spauda. 
Amerikoje ne tokia laisva. Per 
daug bagocziu ii* kompanijų 
dabar iszperka redakcijas ir 
laikraszczius ir paskui -tuos 
laikraszczius ir redaktorius 
valdo. Sziandien dvi tokios 

’ kompanijos valdo1 daugiau ne
gu szeszis szinftus musu laik- 
raszcziu. O, isz kitos puses mu
su didieji sztorai ir fabrikan
tai teipgi valdo musu laikrasz
czius per savo pagarsinimus. 
Betas kuris redaktorius isz-

drystu ka prieszingai paraižy
ti priesz kompanija ar priesz 
fabrikanta, kuris ar kuri duo
da jo laikraszeziui kelis szim- 
tus tukstanezius doleriu vertes 
pagarsinimu kas menesis ar 
kas sanvaite.

Rusijoje valdžia valdo spau
da.. Amerikoje biznieriai ir ba- 
goeziai valdo spauda. Sunku 
pasakyti ar’ ežia randasi koks 
skirtumas ar ne.

Moteriszke tol yra jauna, 
kol jai rupi suknele labiau ne
gu smagus czeverykai.

“BALE” Pirmininkas 
Kan. J. B. Kenczins 
Kvieczia Aukoti Trem
tiniams Tremtiniams 
Pinigais, Rubais Ir

Avalyne
BROOKLYN, N. Y. — Vėl 

kreipiuosi in Jus, mieli Lietu
viai, norėdamas atkreipti Jusu 
dėmėsi in vargstanezins Euro
poje tremtinius ir papnas'zyti 
jiems naujos pageĮbos. Nekar
ta'esate parode krikszczionis'z- 
ka gailestingumą kare nuken- 
tejusiems broliams ir svsenis ir 
savo aukomis sumažinote jn 
vargia. Lankydamasis Europo
je patyriau tremtiniu begalini 
Jekinguma už suteikta parama 
ir ju padėkos žodžius esu Jums 
daug kartu perdavęs. Jn padė
ka visada lydėdavo viltis, kad 
gerieji Amerikos Lietuviai ne- 
pamirsz ju ir ateityje.

Macziau isz arti jil gyveni
mą, susipažinau su ju sunku
mais ir* turėjau progos insiti- 
kinti, ko jiems trūksta. O rei- 
ir pinigu kasdieniniams, vie- 
kia visko: maisto, rubu, vaistu 
nok būtiniems reikalams.

Tuo tikslu BALFas kasmet 
organizuoja visose Lietuviu 
kolonijose rinkliavas. Auku 
vajai vyksta ir dabar. Tikiu, 
kad neatsisakysite juos pa
remti gausiomis aukomis. Balt 
rupešeziu buvo gauta isz Ame
rikos valdžios nemaža, maisto, 
kuri jau is'szsįnntem tremti
niams. Apie tai spaudoje jau 
buvo minėta.

Dabar artinantis žiemai, 
kviecziu Jus, brangus Ameri
kos Lietuviai, atidaryti savo 
spintas ir skrynias. Gal ten ra
site drabuži, avalyne ar kita 
daigta, kuri galėtumėt atiduo
ti vargstantiems Europoje mu
su tremtiniams. Jiems labai 
trūksta rubu. Vyrams reikia 
kelnių ir žieminiu paltu, mar- 
szkiniu, invairiu kitokiu balti
niu, rankszluoscziu, net ir nosi
niu. Be to, yra labai didelis nę- 
dateklius lovos skalbinių, pa
klodžių, pagalviu, sziltesniu 
antklodžių ir užtiesalu.

Nors nekarta tokiu daigiu 
esame siuntė, reikia, atminti, 
kad buvo siustą seni, apdėvėti 
ir todėl jie gana greit susine- 
sziojo.

Visa tai verezia vėl jieszko- 
ti skubios pagelios. Todėl pra- 
szau BALFo apskritis ir sky
rius, parapijas ir organizacijas 
bendra talka artimiausiu laiku, 
szalia^piniginiu rinkliavų pra
vesti ir rubu vajus. () labiau
siai kreipiuosi in. visa, visuo- 
m e ne, p r a s žyd a n i a s n epą ga i let i 
aukos, nes be jusu paramos or
ganizuojamos rinkliavos ne
bus naszios.

Dar noriu priminti, jog labai 
prasminga ir gražu, jei aukoja-

mas daigtas yra duodamas su
tvarkytas ir szva.rus. Kiekvie
na gavėja d'žiaugina ne tik pa
ti auka, bet ir jos kokybe, nes

lik neužmirsztas, k-at dar ver
tinamas kaip žmogus.

Centro vadovybe praszo visus 
'savo skyrius rubu siaustas m 
New Yorka (105 Grand Street 

savo leszemis. Neapmokėtos 
siuntos sudaro Baltui dideles 
iszlaidas, gi jom padengti le- 
szp neturima. Rubu iszsiu'nti- 
mns iii Europa pasirūpina 
pats Baltas. Su pasitenkinimu 
ttariu pasakyti, kad’Amerikos 
valdžia padengia Balto, kaip 
labdaros organizacijos, siuntu 
pervežimo in užjūri iszlaidas.

Baigdamas dar karta kvie- 

tintu budu 'pravesti rubu ir pi
nigu vajus. Isz anksto dėkoda
mas už jusu gailestingumą, ti
kiuos, kad jusu aukos jau szios 
.žiemos szaleziuose pridengs 
10,001) tremtiniu, kuriu tarpe 
didele dalis yra ligoniai, vaikai 
seneliai, naszlęs ir visokį kito-

— Kan. Prof. J. B. Konczius, 
Bendrojo Amerikos Lietuviu 
Paszelpos Fondo Pirmininkas.

Boston, Mass. — Lakūnas 
pats ate.jo pas policijantus ir 
pasidavė, prisipa'žindamais' kad 
jis suvažinėjo 'žmogų. Trisde- 
szimts dvieju metu amžiaus la
kūnas, James R. Sims., isz Los 
Angeles, California, polieijan- 
tams pasakė.kad jis visa kiau
ra nakti iszvaiksztinejo isz to 

.ru'Į)esczio pirm negu nutarė pa
siduoti. Jis suvažinėjo keturios 
deszimts penkių metu amžiaus 
David Hogan, kuris pasimirė 
miesto ligoninėje. Jo draugas 
teipgi buvo suvažinėtas, bet jis 
yra tik sužeistas. Jo draugas 
yra szeszios deszimts metu Jė- 
remiab O’Connor, .kuris poli
cijai pasako kad tas automobi
lius baisiai greitai važiavo kai 
jis juodu suvažinėjo. Lakūnas 
buvo' suaresztuotas ir jam pa
skirta penkių tukstancziu dole
riu kaucija. Jis 'bus teisiamas 
szesziolikta diena szio menesio.

Pypkes Durnai

Mamuže Mano!
Mamuže mano, senoji mano, 
Noriu saldaus miegelio.
Dukryte mano, jaunoji mano, 
Eik in nauja kletate.
Mamuže mano, ežia negaliu 

miegoti,
Mieguži iszmiegoti.
Žirgyte. žvengia, strajuže 

skamba, •A
Czia ne galiu miegoti.
Dukryte mano, jaunoji mano, 
Eik in rutu darželi.
Mamuže mano, czia negaliu 

miegoti,
Mieguži iszmiegoti.
Vejužei puczia, rūteles linksta, 
Czia negaliu miegoti.
Ir sztai! Atėjės jaunas bernytis 
Paguna mane karti.
Merguže mano, jaunoji mano, 
Negeisk saldaus miegelio! 
Iszsimiegosi, mano mergyte, 
Szventu dienu naktužėj 
Atsilsėsi, majio jaunoji, 
Staklesia beausdama.

SLAPTYBE ::
:: ANTGRABIO*

(Tasa nuo 3-czio puslapio) 

duolie žinia, kadai pradesime 
darba.

Intukias 'ponas velei iszerne 
savo įprikimszta. pugiląrosa ir 

adresu padavė malonui ant ku- 
riojiuvo fszpauzdiiita adresai.

“Gndvikas Bressolles, uly- 
czia Verueul no. 25” Ponas 
Brųsisuell pasikėlė nuo fotelaus 
ir duktė ta pati padare misly- 
dama, jog tėvas nori jau eitio. 
Nes tasai da neturėjo akvatos; 
prisiartino prie križiokn ir žiu
rėjo akyvai ant konia pabaig
to a’nrozo Gabrieliaus Servito.

Ta j i abroza gal ponas 
paskyrai ant parodos? Paklau
sė budaunyczia.

— Teip pone.
— Yra tai labai puikus!, 

Asz pranaszanju ponui didelio 
pasisekimo.

— Ar isztikro 'ponas teip 
mistini ?

— Duodu mano žodi, o asz 
nesigiriu, nes apie ma.la.Vone 
gerai nusimanau. Tasai abro- 
za.s yra labai juiikus, duodu žo
di jog mano duktė yra tosios 
paezios nuomones. Juk teisybe 
Marijona ?

— O teisybe! Atsake mer
gina, nes laibai liūdna, szirdi 
skauda žiūrint ant iszblyszku- 
sio veido tosios moteres.

— Isztikro graudus daig- 
tasi, pritarė tėvas.

dūdavo
Gabrielius.

— Tai tasai ahrozas ne yra 
iszmislu? Paklausė Marijona.

— O j ne! Ar ponas tikrai 
matei ka czion atmalavojei?

— T ei] n varginga serganti 
mergina buvo man už pavidala 
del to abrozo.

— Nes da. yra gyva! Tarė 
mergina, tikrai susijudinus.

— Ne, pone jau pi'hilojo 
sveiktis, nes kad greieziau pa
sveiktu, reikalauje geresnes 
prižiuros.

— Iszliko nuo smert ste
buklingu budu, dėka priguli 
gerai kaiminkai, kuri ligoniu 
užsiėmė, o ir pinigine paszelpa 
nuomudvieju, sztai ponu Al
bertu Gi'bray nusiutinejoma pi
nigus. Likosi gyva ir pasveiks, 
nes josios ateito labai liūdna \ 
ir pavojinga.

Albertas, Gibray pasiklonio- 
jo puikiai jaunai merginai ir 
josios tėvui, o ponas Brosselles 
paklausė malbriaus:

— Tai toji jauna mergina 
yra ta pati, kurie ponas paemai 
ant model aus ?

— Ne pone, atsake ma.lo- 
ris, yra Jakai darbszi siuVecz- 
ka, kuri neteko savo pajiegas 
nuo siuvimo ant maszinos, o 
vienok ant maisto negalėjo už
dirbt.

— Tai didelis vargas! tarė 
pamaželi Mary.

— Teip poni, baisus var
gas, o kada da prisipainioja li
ga! O'kps gali isz josios stotis1 
kai.]) pasveiks.

— Biedna, biedna mergi
na! Kiek gali turelio metu ?

— Turi apie dvideszimts.
— Ar josios gimines negali 

jai duoto prižiūra ? Paklausė 
ponas Bressoles.

— Ji suvis neturi giminiu, 
atsake m ai ori s.

■ — Jdsios tėvai numirė?
— Ji ju suvis nepažinojo. 

Priguli prie tujų pagailestau-

janeziu ypatų, kurie jaunose 
dienose neteko tėvu. Ta mergi
na turi turetie aniuoliszka ’bū
da ir didele narsa, jog teip

laukt t ujo amžio, u 
ma dorybėje.

niekur

— Asz rupinausiu del jos, 
nes ne suvis pasiseko. Norėjau 

'del .josios už paėmimo mode- 
laus užmoketie geraj, bet ji ne
norėjo priimtie pinigu, tiktai 
tiek reikalavo, kiek paprasti
nai im kasi už nuėmimą niode- 
la us.

— Asz vienok prasziau po
no, idant toiktumeisi del josios 
nuo manės inteikte maža pa- 
szolpa, tarė mergina.

— Ji to nepriitns, asz žinau

— Nes reikė neatbūtinai 
del josios ka toki padarytie, 
negalima tosios merginos var
ge paliktie. Kaip butu galima 
tai padarytie?

— Juk butu ant to būdas, 
tarė Albertas.

--- Duokle del josios pone 
dauba. Asz maniau, jog nuo po- 
mos lures darbo invales.

— Tėvo, paszanke jauna 
mergina, jmdama ji už rankos, 
ateina man ant mlslies.

— Tebire dažiuretoja ap- 
redalu musu mokykloje, badai 
tekus už vyro, o in josios vietos 
da jokios neatsirado. Gal toji 
mergina pimtu ta ja vieta?

— Teip butu del josios la
bai atsakanti vieta, tarė malo-

— Tikiuosi, jog jeigu po
nas Serve! pakaUbetu apie tai 
su perdetino mokyklos, o ir 
mes pridėtumo kelis žodžius, 
tai pone Dufoif, kaipo miela- 
szirddinga pone, tuojaus ja 
priimtu. Ta vieta labai naudin
ga; szimta franku ant menesio, 
kvatiera ir valgis; taje biedna 
mergina turėtu tiku gyvenimą 
ir ateitu iii sveikata.

TOLIAUS BUS —

“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.

Platinkit “Saule”
Atsimink! Mielas Skaityto

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

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
gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku

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

No.111-—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
YTa isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.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 nema
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 Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

No.129—-‘Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Kėliautpjai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

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

Z

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

No.141—Apie Kalvi Paseku, 
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 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, 
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slapty 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, Dru-' 
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

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

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 Ka
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne.. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs MaU 
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-, 
davinėti Pinigus. 45 pus., 20c.

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

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

Kitokios Knygos

arba Kal-
Kristuso

Verksmai 
prie Ap

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

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 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

No.196—Stacijos 
varija Viesz. Jezuso 
>15c.

No.197—Graudus 
arba Pasibudinimas 
mislinimo Kąnczios 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 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: j

BSF 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 nefrite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.-.

USV Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

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

ir Pini

tik ant
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Slaptybe Antgrabio
(Tasa)

Tame suskambėjo skambutis 
prie duriu, kuris apreiszke at
ėjima kokio sveczio ar mokm- 

^tinio. Maloris nekeldamas nuo 
vietos patraukė už drato szale 
jo bunanczio su kurio pagelba 
tuojaus durys atsidarė. Lengvi 
žingsniai davėsi girdėt ant tre
pu, ir inejo jaunikaitis apie de
vyniolikos metu senumo. Būvą 
vidutinio ūgio, smagus ir mit
rus ilgu' susiraitusiu plauku, 
patogaus veido, ne k a užsuk
tais uselais kaip peles vuode- 

, gaite po panosia./
■ — Labas rytas mylimas ar
tistai, tarė prisiartindamas pas 
F Gabrielu Servita.

Tasai pakele ranka nuo sa
vo darbo ir padavė jam rankas 
tarydamas: Labas rytas myli
mas Albertai, pribuni szian- 
dien vėliau negu visada, ar gal 

( buvai ant praneszimo liesu 
j universitete ? '

— Ne, tasai praneszimas 
atsibus ant antros valandos.

— Tai del ko ne atėjai 
ankseziau ?

— Turėjau ilgai laukt ant 
tėvo. Jisai sziandien labai 
anksti 'nusidavė in paloce tei- 
singystes ir ketino tuojaus su- 
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Naturally, they're important tą you! That’s why we want you • 
to see these invitations for yourself. And please don't let that 
costly look mislead you . . - the magic is in the making of these 
invitations! Feel that fine, sharp raised lettering. It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers! 
Check the perfect form of these invitations with people who.

• really know! Come in! We will be happy
to show you the "Flower Wedding Line."
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your invitations and 
announcements must 
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Mahanoy City, Pa.
Saule Publishing Co;
Mahanoy City, Pa. Phone 744-J

j gryžt. Nes praėjo kelios va- 
Į landos, o jijs ne sugryžo, tai bi- 
' jod’amas apie ji nuėjo in ten ir 
[ dasižinojau, jog del jo pavede 
labai svarbu tyrinėjimą. .

— Ar ne dasižinojai kokio- 
ja teismoje?

— Pažinojau, apie dvigu
ba žudinsta, ka navatnu spasa- 
bu likosi papildinta, ar tai isz 
ko kito. /

— Isztikro užemei mane 
tuomi.

— Na. nenuba'ukia penas 
pats. Ir jaunikaitis apsakė ta 
viską ka girdėjo apie žudinsta 
ant kapiniu Pere Lachaise ir 
prie ulyczios Ernestines.

Maloris klausi su dideliu už
siėmimu, o kada Albertas pa
baigė, pas'zauke perimtas 
tuom:

— Tai yra labai baisus 
daigias. Tasai tyrinėjimas ir 
slaptingas atsitikimas priduos 
tavo tėvui nemažai ergelo, nes 
jisai yra tam tikias ir moka to
kius dalykus vest, ir taje pro- 
va p nike i užvest. o

— Asz ir to tikinėsiu, at
sake Albertas nusiimdamas 
paltona nuo saves ir surdota 
ir pradėjo vilktis aksomine 
bluza, kuria dėvėjo dirbtuvėje.

— Ponas Gibrai (ta sli

džia) gal labai užimtas tuom 
atsitikimu, kalbėjo tolinus Ga
brielius. Bevertas.

— O teip, po'n.as žinai, jog 
jis dideli paszaukima. turi ant 
sudžiaus ir nevienas žadintojas 
negali nuo jo pasislėpt. O ne
begales užeinanezius tame at
sitikime da ji labinus užims.

— Jeigu jam pasiseks isž- 
rast žadintoju, tai jau niekas 
kitas nesztant to padarytie.

Laike tojo pasikalbėjimo Al
bertas sėdo prie vienu kryžio
ku, ant kuriu buvo isztemptas 
audimas malavojinio ir pradė
jo p'rircnginetie tepyliu.

— Ar turiu malavotie szi- 
ta paveiksią aplinkines ? .

— Teip.
— Ar ponas turi mano ma

la vo ne j e k a ant papeikimo?
— O teip.
— Praszau, sakyk ie myli

mas pone, klausysiu pono te- 
mingai, idant galetau naudot ♦ ' ' .
isz patarimu pono.

Gaibrielus Serve! pasikėlė 
nuo savo darbo ir prisiartinias 
prie mokinio padavė jam kė
lės rodąs kiszanteses iszrinki- 
mo tepyliu ir szeszelu.

— Ar supratai manes? Ta
re galutinai.

Asz misiimi, jog supratau ir 
pasirūpinsiu teip padarytie.

Maloris atsisėdo velei prie 
savo kryžioku ; ir dabar užsto
jo ilgas tylėjimas, maloris ir 
mokinis nugrimzo darbia. Al

; A:
\ . ..

' A \

bertas Gebrai isz prigimo tu
rėjo labai puiku būda. Devy
nioliktam mete pabaigę jau vi
sus mokslus klesinius, ir aiplai- 
ke. diplioma kaipo ‘Bachelier’. 
Dabartės mokinosi prigulės 
mokslo tiesu (provu), nes apsi
rinko sau advokatyste ir tikė
josi jog tasai/užvedimas jam 
eisis. Nemego jisai valkiotis po 
publika nes vietas iupatingai 
po restaurancijes. Užsiimdine- 
jo tiktai paikais daigiais, ar- 
tistika už tai turėdamas laiko 
užsiiminėjo malorysta.

— Busiu kadai advokatame / 
kalbėjo, nes tas ne kenkie bū
tie ir malorium. Žmogui visaip 
ant svieto atsitinka, kažin, ar 
man ant svieto kada nebus rei
kalinga?

Ponas Gibrai labai gėrėjosi 
isz savo suna.us, nes ir sūnūs 
tęva laike už szveneziause del 
saves ypata. Tėvas po numiri
mai motinos, buvo ne surami
nantis, sunūs labai stodavosi 
nuludes, jog nepažinojo savo 
motinos. Ponas Gibrai gyveno 
s.u sirnum prie ulyczios de Ren
nes. Norint turėjo daug užsi
ėmimu, bet ir su sūnunl užsb 
įminėjo ir niekados su jiiom 
anei ant vienos neatsiskirinejo. 
Pats malonius ir jo mokinis il
gai malavojo, nieko in save ne
kalbėdami, kad sztai atsiliepę 
velei balsas varpelio.

— Pribuna kokis sveczias, 
tarė Gabrielius.

—- Gal kokis mylėtojas ma- 
lavones pribuna su reikalu, ta
re linksmai Albertas. Maloris 
patraukė už drato, nes nebuvo 
girdėt ateinanezi® tropais ir 
velei varpelis atsiliepe.

— Tai bus kokis svetimas 
ba nežino papratimu tame na
me, tarė Gabrielius, buk teip 
geras Albertai, nuszokias pa
žiūrėk kas ten. v

Jaunikaitis padėjo tepstuka 
in szali ir palota ir iszbego is^z 
malaunyczios.

* * *
Po keletą valandėlių invede 

Albertas svetima, del ju poną 
ir jauna panaite. Ponas turėjo 
alpie penlfesdeszimts metu, ga
me digto ūgio, nes teip intakes. 
Bet norint buvo nerangus, nes 
iszrode ant labai inteligento, o 
gal kokiu pasveikino malonu, 
davė suprast, jog tasai žmogus 
buvo tarp puikiu drauguviii. 
Jaunos merginos buvo veidas 
szviesias, kaip pražydusios ro
žes, negalėjo turetiė daugiau 
kaip asztuoniolika metu. Turė
jo labai puiku sudėjimą kuna, 
szviesplauke, sn mėlynoms 
akelėms kaip vosilkelem, buvo 
tikrai užimanti.

Alai orius paskubino pasvei
kint pribuvusius.

— Ar turiu giluki matyt 
garsinga artistą poną Gabrieli 
Servet? Paklausė nepaižinsta- 
mas.

— Asz esmių tuom, nes ne
galų priimtie tokios garbes, 
kurioje mane ponas apteiki, at
sake nusiszypsojas mal orius. 
Nes pirmiau.se praszau svete
lius sestie.

Riebulis nesidavė du kartus 
praszytiė ir sėdo ant plataus 
suolelio. Jauna mergina sėdo 
szale jo ant kėdės ir apkaitus 
nuleido akutes, ba Albertas 
tankiai in ja dirstelėjo.

— Ar man vale paklaust 
kas ponstva prispyrė atlanky- 
tie mane? Paklausė Severtas.

Priežasties musu atsilanky
mo gana yra prasta, ir mistinu 
jog jau ponas atminai, atsake 
storulis. Noretau turetie pa
veikslą mano dukreles ir vėli
nu sau, idant butu labai pui

kus. Isz tosios ‘priežasties pri
buvau pas musu jauna malori, 
kuris yra toli garsingu.

Gabrielus Severt pasikliono- 
jo. Tasai atviras pagi ra s rodei
si ji su sarmatyt.

Albertas Gibray vėl sėdo 
prie savo križioku, nes iszmete 
isz ranku tesptnka, ba prieszai 
ji sėdėjo jauna mergina, tai ne
galėjo atitraukt akiu nuo pa-

* *
* TARADAIKA. ¥* *
**♦<****♦********* ■******<*■>

Visi stonai kaipo ir
1 u om as m ot e r y st e s, 

Turi savo privalumus, •
Sunkenybes ii; nesmagumas, 

/ Kurios vedusieji žmones
Privalo iszpildyt, kentet ir 

paneszti.
Suėjo vyras ir motore 

Kad vienas kitam nuolatos 
Butu pagelba ir linksmybe, 
VaikiTczius, kuriuos jiems 

Dievas atsiims, 
Kad juos krikszczioniszkai 

augint,
O ne atsiskyrė gyvent, 
Kol vienas isz ju stos 
Ant sūdo Visogalingo

Sutvertojaus.
Kur meile namuose 

vies'zpatauja, 
Kur randasi liga arba 

sveikata, 
Turtingumas arba vargas, 

Jaunyste arba senatve, 
Ten neapleidimas vieno 

kito,
Bet pal ink sm in imas, 

gelbėjimas darbuose, 
Ir velijimas vieno už kita 
G y vast i savo paaukauti. 
Vyras myli savo paezia 

kaip savo locna kuna.
Gera pati paguOdoja savo 

vyra, 
Nesiprieszina jam, 

Nesiranda josios szirdyje 
Neapykantos ir tinginiavimo.

Vyras nelaiko ja už 
tarnaite arba nevalninke, 
Nepasielginejai su ja su 

Pasisziauszimu ir rūstumu 
Bet paguodoja ja kaipo , 

paezia,
Ir motina jo vaiku, 

Ir myli ligi paskutiniai 
valandai savo gyvenimo. 
Kas žino koki yra jusu 

kentėjimai, 
» Ir erszkecziai jusu 

tokio gyvenimo? 
Nežinau ir nenoriu žinotie, 

Nes jus1 patys del jusu 
laimes,

Del apsaldinimo jusu 
gyvenimo, 

Gerai pamanstykite kame 
yra kalte?

Gal prisiega kuria prižadėjote 
Vienas kitam, nedalaikete?

O gal priemete luomą 
moterystes,

Be Sakramento ir 
palaiminimo Dievo L 

Todėl, kaipgi nuo Dievo 
Galite tikėtis palaiminimo' 

jp.su gyvenime? 
Jeigu jums pasiveda gerai,

Tai is'zpildote ta ka 
Vienas kitam prie altoriaus 

prisieg'et priesz Dieva, 
Ir susirinkusius bažnyczioje 

liudintojus. . 

togo josios veidelio.
— Ponas tyli, ponas Se

ver!, velei prakalbėjo intakes 
ponas.

— Ar gal ponas turi kokia 
kludžia del u'žgana padarymo 
mano norui ?

— 0, ne kalbekie to ponas, 
tarė skambaneziu balseli! jau
na panaite, mano tėvas ir asz 
negalėjome atsidžiaugt gave 
abroza pono darbo.

— Asz su dideliu noru ir su 
gaubė del saves priimu pono 
paliepimu, atsake. Gabrielius.

— Turiu po teisybe kelis 
pradėtus abrozns, nes juosius 
pastatisiu in szali idant sudė
tie ant audinio skaistu pa
veikslą dukreles pono. Pagal 
toki patoga pavydala, tai ne 
painai tokis aucidarba padirbti 
o tokia laime retai del malo- 
ria.us atsitaiko.

— Na tai ponas padarysi 
mano portretą? Paklausė jau
na mergina su džiaugsmu.

Teip, poni.
— 0, dėkui, ponui tūkstan

ti kartu.
I — Tasai potretas bus neti
kėtina dovana’ del mano tėvo 
sesers, kuria szirdingai myliu.

Jije yra del manes kaip mo
tina, tai labai su mano paveiks
lu džiaugsis.

— Asz da karta paantrinu 
jog esmių atsidavęs ant tarna
vimo ponei. Nes gal ponais rei
kalausi nuo manės dideliu isz- 
galiu, dabavi Gabrielus atsi- 
gryždamas in tęva.

— Jeigu ponui eina apie 
preke, tai gali paskirt kiek tik 
nori, tarė intukelis. Pavėlink 
ponas jog tuojaus.

Ir iszeme isz kiszeniaus pu- 
gilaresa prikimszta popietinais 
pinigais, nes Gabrielus per
trauke jam kalba, sulaikyda
mas jo ranka nuo atidarymo.

— Ka ponas dirbi, tarė asz 
suvis nemislinau apie reikala- 
vima pinigu.

— Tai ka toki?
— Norėjau praszytiė idant 

duktė pono ateitu in mano dar
bine, ba man butunebeigale per- 
nesztie visas mano prietaisas 
in narna pono iri nerašiau le
nais gal atsakanezios szviesos.

— Ar tai tik apie tai eina 
mylimas pone Servet? Tai ka 
ponas vadini iszgale, teminu 
už tikra daigta ir suvis tuom 
nesistebiu. Esmių argu pasa
kius buvau bunaneziu, o per tai 
ir galu lygintis prie artistu ir 
suprantu gana gerai jog ponas 
reikalauji a t sakau tos vietos. ■

Asz žinojau apie tai, jog jei
gu ponas apsiimsi maląyot jo
sios portretą tai turės ateitine- 
tie in pono darbinia-.

Laike tojo pasikalbėjimo, 
Albertas prisižiurinejo, vogti
nai baltplaukai merginai, ma
tydamas josios patogumu. Isz- 
girdes Jog tasai ponas pavėli
no savo dukterei ateite in dar
biną Servete, pajuto džiaugs
minga plakimą szirdies ir ap
kaito kaip bijūnas.

Suvis nenorėdama mergina 
dirstelėjo in szali Albertaus, 
josios akis pasitiko su elegan
tėm akimi jaunikaiezio, sudrė
bėjo, rodos dalypsteta elektri
ku ir baltas josios veidelis teip- 
osgi apkaito.

— Kiek kartu turės in 
czion mano dukrele pribūtie? 
Paklausė storulis.

— Mažiause dvylika, o 
daugiause penkiolika kartu.

— Ar mano duktė turi kas 
dien ateit?

— Isz pradžios labai p ra- 
szytau apie tai, paskui jau ga
lėsiu apriežtie ir duktė pono

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

Viesz. Jėzaus ir
. . . MALDA ...

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

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

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

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

gales ateitinetie kas antra die
na.

i

— Katra valanda ponas 
paskynę ?

— Asz taikisiiiosi sn no
rais pono.

— Ar deszimta valanda isz 
ryto bus tinkama?

— Ka nuo geriause.
Vėl szirdis Alberto suplakė 

džiaugsmingai, jis teipos-gi 
buvo papratęs ateitinetie apie 
taje valanda in darbinia. Viltis 
tankesnio pasimatymo su taje 
patoga mergina periminejo ji 
džiaugsmu.

— Kada pradesime, ponas 
Servet ? Paklausė patogi gel
tonplauke.

— Ar teip skubu ponei? 
Tarė linksmai maloris.

— Žinoma. Pradesime nuo 
rytojaus. Tas priguli prie ap- 
linkenylbiu.

-+ Nuo kokiu aplinkeny- 
biu ?

— Pirmiause nuo portreto, 
ar tai tik bus lig pusai, juos 
tai, ar prigulintieje didybėje?

— Teip, prigulinteje didy^- 
beje.

— Tai reiketu biski dau
giau laiko, toki audima turiu 
pasirupintie ' ir parengti ji. 
Kaip tiktai su tuom atlikau, 
paraszysu pas tęva ponios ir 
paskirsu laika, pirmutinio pra
dėjimo. \

Matai per tai pone jog tai ne 
nuo manes paties paeina. Nes 
d atariu viena užklausima : ko-■ i ■ 
kiame apredale pone nori bū
tie malavota?

Jauna‘mergina dirstelėjo ant 
tėvo užklausantai.

— Mano Marine nesenei 
apleido mokslą tarė ponas bu- 
daunyczia, velintau sau, idant 
butu malavota apredale' stu- 
dentkos, su mėlyna juosta ku
ri buna ženklu suaugusiu mer
ginu. Mistinu, jog tai labiaus 
patiktu del mano > seseries, o 
ant galo tokis ąpredalas del 
merginu yra-tinkamiausiu ir 
pritinkiausiu.

— Tai jau susikalbėjome 
apie viską?

— Dabar tik turiu pono 
gaut adresa, idant galetau

(Tasa Ant 2 puslapio)
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Žinios Vietines
— Buvęs miesto gyvento

jas, Stanislovas Aiponikas, 45 
metu amžiaus nuo 540 E. 173rd 
uly., Bronx, New York, numi
rė Panedelio ryta in Morris Sa
ma ligonlbuteje, kur jis gydosi 
jau nuo pareita Petnyczia. Ve
lionis gimė Mahanojuje ir apie 
dvideszimts metu'atgal apsi
gyveno in Bronx, New Yorke. 
Paliko savo paezia Mare; tris 
sunns: Roberta, Vinca ir Sta
nislova ir duktere Julijana, vi
si namie. Keturis'brolius: Juo
zą isz Frackville; Viktorą, 
Long Island, N. Y., Alberta, 
Kearney, N. Y., ir Al. Majaus
ku, Frackville; sese r i Ona 
Prock ir pa-tevi Petra Majaus
ku isz Frackville. Kūnas likos 
parvesztas in Frackville, ir lai
dotuves invyko Ketverge, isz 
grabbriaus Nice koplyczios, su 
apiegomis in Apreiszkimo P. 
AL bažnyczioje devinta valan
da ryte, ir palaidotas in tos pan 
praijos kapinėse.

— Sukatoj pripuola Sztv. 
Margarites Alakok, o Tautisz- 
ka Vardine: Gyte. Ir ta diena: 
1888 m., Amerika pradėjo sta
tyti pirmutini tikrai kariszka 
laiva “Maino,” Brooklyn, N. 
Y. Kai jis buvo nuskandintas 
deszimts metu po tai, prasidėjo 
kuras su Ispanija; 1933 m., 
moksliu ežius Albert Einstein 
kurio mokslais iszrado mums ta 
atomine bomba, atvažiavo in 
Amerika isz Vokietijos, isz kur 
jis buvo isztremtas. Jis apsi
gyveno Princeton mieste, New 
Jersey; 1939 m., taikos sutar
tis tarp Turkija ir Rusija pa
naikinta; 1941 m., Amerikos 
karišzkas laivas “Kearney” 
susprogdintas netoli nuo Ice
land.' Vienuolika jurininku žu
vo; 1839 m., Texas valstija nu- 

% balsavo del nepriklausomybes;
1950 m., eroplano nelaimėjo, 
Londono, Anglijoje žuvo 28 
žmones; 1945 m., mainieriu bo
sas John L. Lewisas insake 
mainioriams gryžti in savo 
darbus, ir taip užbaigė strai- 
kas; 1949 m., Prancūzijos Pre
mjeras Juice Modi atsisako.

—. Kita, sanvaito: Nodelioj 
pripuola dvidesziints 'pirma 
Nedeliapo Sekminių. Taipgi 
Szv. Luko Evangelisto, o Tau
tiszka Vardine: Milita. Ir ta 
diena: Alaskos Diena, Alasko- 
je; 1867 m., Generolas Rousean 
užėmė Alaska, Amerikos var
du; 1949 m., Rusijos Užsienio 
Alinisteris Andrei Y. Vishin-

sky pasakė Amerikos laikrasz- 
tininkams kad Rusija jau turi i 
atomine bomba. 1783m., Ame- ' 
rikos Kongresas panaikino sa- j 
v o armija ir paleido kareivius I 
važiuot i sau namo.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Petro Alkantaro, o Tautiszka 
Vardine: Rustulis. Taipgi ta ! 
diena: 1781 metuose Anglijos' 
armija po Lord Cor wall is va
dovybe, pasidavė Amerikie- 
ezianis Yorktown mieste, Vir
ginijos valstijoje. Amerikos 
revoliucija del laisves ir nepri
klausomybes yra baigta; 1945 
m., Alijantai suome 24 Nacius; į 
1943rn., Anglijos, Amerikos ir , 
Rusijos didžiūnai susirinko ' 
Mos'kvojo. ■

— Utarninke pripuola Szv. i 
.Imo, Kancijo, iszpažintojo, o 
Tautiszka Vardine: Saule. Ir 
ta, diena.: 1597 metuose Zig- 
mnnta.s Antrasis priima Lietu
vos Kunigaiks'zcz.iu vainiką; 
1946m., Vokieeziai turėjo lais
vus rinkimus, tai buvo pirmu
tiniai in keturiolika metu, 
nubalsavo už Socialistine 
džia.

“TURNPIKE” 
ŽMOGŽUDIS 

SUIMTAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Jie 
vai-

APVOGĖ DAKTARA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Daktaras buvo savo ofise 
apie deszimta valanda isz ryto, 
kai duriu skambutis suskambo. 
Jis atidarė duris ir insileido 
tedu jaunu vyruku, kuriu vie
nas pasiskundė kad jam pilvą 
labai skauda.

Biski pasisznekeje, daktaras 
sako, tie jauni vyrukai iszejo, 
sakydami kad jie sugrysz vė
liau.

Daktaras jodu iszleides nu
ėjo in kita kambarį. Kai jis su- 
gryžo jis pamate kad tiedu vy
rukai vėl stovi jo ofise. Vienas 
isz ju laike revolveri rankoje.

“Užsigryžk ir neiszsižiok! ” 
Vienas isz ju jam insake. Tada 
vienas isz ju nuėmė akuliorius 
nuo daktaro akiu ir padėjo 
juos gražiai ant stalo ir tada 
daktara suriszo. Jam burna 
užriszo su jo paties nosine, ske
petuke, ir iszkrauste jam ki- 
szenius.

Daktarui eme beveik pusva
landi iszsinarpulioti isz tu vir
vių su kuriomis jie buvo ji su- 
risze. Jis tada patelefonavo po
licija.

KARININKAS
PASZALINTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nia ir paskui gryžo su tais dve- i 
| jais draugais kuriuos jis tenai; 

buvo sutikės. Tie jo draugai ■ 
yra Marvin H. Pearson ir sep- į 
tyniolikos metu amžiaus J. D. Į 
Frances, kuriedu sako kad jie- Į 
du pareina isz Oklahoma.

Apie penkta valanda po pie
tų Panedelyje Wable su savo 
draugais apvogė gazolino stoti 

; ant vieszkelio Lz Albuquerque 
miesto.

Policijautai greitai pagavo 
todu jo draugu, bet Wable pa
bėgo.

Tuo laiku privažiavo prie 
užkirsto vieszkelio slauge, nur
se, Panele Carolyn Smyth, isz 
Belen ligonines. Ji policijantu 
paklausė kodėl vieszkelis už
kirstas. Jie jai pasiaiszkino 
kad gar (fino stotis buvo ap
vogta ir jie dabar jieszko tu 
vagiu. Slauge Smyth daug ži
nojo apie dykaduoniu ir raz- 

| baininku lazdynes toje apylin
kėje. Už tai ji pasuko savo au
tomobiliu nuo to vieszkelio ir 
nuvažiavo in Jarales kryžkeli, 
kur visi miesto b omai susiren
ka. Ir ji ten, kaip ji tikėjosi, 
užtiko ta Wable. Ji greitai sa
vo automobiliu pasuko atgal 
ir pranesze policijai. Policijan- 
tas T. J. Chavez buvo tenai pa: 
siunstas ir rado ta Wable, kuri 
jis suaresztavo, Jis sueziupo ir 
jo automobiliu, isz kurio lais- 
niu, jis sužinojo kad tas auto
mobiliu buvo pavogtas nuo 
Beatrice Chesler, isz * Indian
town, Pa.

Suimtas Wable teisinasi kad 
jis buk buvo paskolinės savo 
revolveri vienam savo draugu, 

' bet jis nesako kad tas buvo ]9 
, draugas, jis tik sako kad jis 

jam asmeniszkai atkerszins.
•į Jis buvo pardavės laikrodė

li kuris buvo paimtas nuo vie- 
■ no nužudyto troku draiverio.

■ Bet jis sako kad jis ta laikro- 
' deli buvo gavės isz kito draugo 
Jis sako kad tas jo “draugas” 

; ir žmogžudis gyvena Pitts
burgh mieste.

Szito žuliko Wable motina 
in Uniontown, Fa., sako kad 
jai dabar lengviau ant szirdies 
kad jos sūnūs yra suimtas ir 
suaresztuotas. Ji sako kad da- 

į bar bus ga’ima tikrai priparo- 
dy ti kad jos sūnūs yra nekaltas 
ir neteisingai intartas, kai po
licija viską dažinos.

Delegatu skyrimui siūloma 
tokia tvarka: centrines organi
zacijos (4 ideologines ir abu 
susivienijimai), isz kuriu su
daryta Amerikos Lietuviu Ta
ryba, skiria po 4 atstovus'; 
ALT skyriai ir draugija komi
tetai kolonijose: po 4 atstovus 
lietuvjszkujn dienraszcziu re
dakcijos; po 3 atstovus, kitu 
iaikraszcziu redakcijos; po 1 
atstovą; susivienijimu kuopos, 
draugijos, klubai ir kitos or
ganizacijos; po 1 atstovą nuo 
kiekvienu 53 nariu ar didesnes

'apsigyvenimui. Kolonijoms pa
rsiųsta specialiu korteliu kam

bariu rezervacijoms padaryti. 
Norintieji jomis pasinaudoti 

' tegu kreipiasi in ALT skyrius, 
vietos komitetus arba raszo 
ALT Centrui Chicago je.

Kongreso sesijas
Lapkriezio Nov. men., 28 d. va
kare, rengiamas Kongreso da- 

; lyviams ir svecziams banketas 
to pat Morrisono viesžibuczio 
iizkilmiu salėjo. Diena priesz 

Į Kongresą Lapkriezio men., 26 
d., invyks metine ALT nariu 
konferencija, kuri atliks pas
kutinius' pasiruoszimus Kon-

A m e r i k i eė z i u v i s u o h i en e s 
stovu.

vos Laisves reiKaia .lw 
(Amerikos) valdžioje ne tik I 
atpginti, bet ir visa laika, pa
laikyti gyva net pavojingiau- Į 
siose besikeiezianezios ipasau- Į 
lines politikos reikaluose, yra i 
svarbiausiai Amerikos Lietu-' .. . . . . .reikalui patalpos paimtos Mo
viu organizuotumo ir sutarti- name 
mn pastangų nuopelnas.

Dabar, JAV Kongresui pasi- | 
emus isztirti Pabaltijo krasz- 
tu pavergimo aplinkybes, atsi
vėrė dar szviesesnos viltys ir 
galimybes visoms gyvosioms dienomis pakankama, skaieziu 
Amerikos Lietuviu jiegoms pa- ‘kambariu delegatu ir svecziu 
si darbuoti Lietuvos i szl a i švini
nio dirvoje.

Szi rudeni Amerikos Lietu
viu Taryba szaukia Visuotini ;. . .■
Amerikos Lietuviu Kongresą, 
kurio pagrindiniai tikslai bus:

Parodyti nepalaužiama or
ganizuotos patriotines Ameri
kos Lietuviu visuomenes nusi
statymą. visomis iszgalemis

I siekti, kad Lietuviu Tauta bu- 
I tu iszgelbeta nuo sunaikinimo;

Pa reikszt i 'padėka. J A V Ai - 
stovu Butui ir jo vadams už 
Kersteno Rezoliucijos priėmi
mą, ir Prezidentui Dwight Ei- 
senhoweriui ir Valstybes Sek
retoriui už ju parama Rezoliu
cijoje iszreiksztam ALT suma
nymui;

Apsvarstyti planus tolimes
niems žygiams szio kraszto val
džioje ir visuomenėje priesz 
Lietuvos paverge j us;

Sutelkti daugiau leszu 
vai del Lietuvos Laisves.

Iszsamioje Kongreso darbo
tvarkėje, kuri bus 'paskelbta 
vėliau numatoma, kitu svarbiu 
klausimu. Kongrese atsilanky
ti ir pasakyti svarbias kalbas 
yra pasižadeje eile JAV vy
riausybes, Kongreso ir inžymiu 1 Chicago 8, Illinois.)

^Pirkie U. S. Bonus!

ko

Visuotinis Amerikos Lietu
viu Kongresas invyks szimet 
Lapkriezio Nov. men. 27-28 
dienomis Chicag'O, III. Sziam

d i džiausiu (’h icagos
viėszbucziu, hoteliu miesto 

Į centre, Morrison Hotel, Madi
son ir Clark ulycziu kampas, 

i Vicszhuczio vadovybe yra re-
/

Make toflay
yourffidaj

defense Bon ils.

Pirkie U. S. Bonus!

Todėl, visos Lietuviu Orga
nizacijos: tautines, politines, 
konfesines, kultūrines, susivie
nijimai ir ju kuopos, saviszcl- 
pos draugijos, klubai ir kt., 
yra raginamos tuoj iszrinkti 

' savo atstovus in Kongresą ' ir 
aprūpinti juos reikiamais man
datais, kuriu kopijas (su dele- 

! galo vardu, pavarde, adresu, 
ai s t o v a u j am o s o r ga 11 i zac i jas 

I pavadinimu ir nariu s'kaicziu- 
1 mi) nedelsiant siusti ALT Cen
trui (1739 So. Ilalsted Street,

* . ■ I

Organizacijos taip pat ,pra- 
szomos skirti a irk n isz savo iž
do arka pravesti '■ specialias 
rinkliavas nariu tarpe, 'l'ure- 
kite galvoje ta. tikra, kad dide
liame Kersteno Komiteto dar- 
he m um s t e k s pa k e 11 i nei engva

užbaigus Į 9 . , z ,• j- * tna szl a ren ka n t 11 ud 1 mn kus, pa- 
teikiant dokumentus ir f.t. Szi- 
am reikalui reikės stambiu le- ; 'I - ' ' ' .

! >zu, jei norėsime, kad jisai bu- 
' tu atliktas pasekmingai.

■ L A j,' t

priimamos pa- 
cziame Kongrese, vienok jei 
kam patogiau, tegu jas siun- 
czia isz aifksto ALT Cepjyni.

Pasistenkime, kad s?ig svar
bus Amerikos Lietuviu politi- 

i nio' ir visuomeninio gyvenimo 
invykis Y’isnoti.nis Amerikos 
Lietuviu Kongresas, butu ko 

, inspudingiausias ir naudin- 
■ giausias Lietuvos laisves rei-

Amerikos Lietuviu Taryba 
Vykdomasis Komitetas; L. 
............ is, Pirm., A. A. Olis, 
Vice-Pirm., Dr. P. Grigaitis, 
Sekretorius, M. Vaidyla, Iždi-

I •.
i Szimuti

Cliicago, Illinois 1953 m..,,

“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieezia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumera ta i s.

» “NOVENA”Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Ct$. 
Saule Publishing Co,, 

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

arba pradžia 
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO

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

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

MUSU
SKAITYTOJAMS

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

M-************** 
j L. TRASKAUSKAS* 
J LIETUVISZKAS J J GRABORIUS J
* Laidoja Kunus Numirėliu. * 
$ Pasamdo Automobilius Del *
* Laidotuvių, Kriksztyniu J
* Vestuvių Ir Kitokiams J
1 :: Reikalams :: *: - - - - - ;
’ 53S WEST CENTRE STREET *
* Telefonas Nr. 78 J
* MAHANOY CITY, PENNA. J

^Pirkie U, S. Bonus!

ir dalyvauja ju susirinkimuose.
Armijos Lakunu sztabas sa

ko kad nėra jokio ežia klausi
mo kas’ink paties Leitenanto 
Radulavicziaus isztikimybes 
save krasztui.

Leitenantas Radu’aviczius, 
kuris dabar su savo szeimynele 
gyvena in Ann Harbor, su nu
liūdimų pastebėjo: “Szitokio 
pasielgimo butu galima tikėtis 
isz Naciu armijos sztabo, bet 
asz niekados nei nesusapnavau 
kad tai atsitiktu Amerikos ar
mijoje.

Kai jis buvo Armijos Sztabo 
užklaustas apie savo seseri ir 
tęva, jis trumpai atsake, kad 
ka jie daro tai ne jo biznis ir 
jis neatsakomingas už ju pasi
elgimą.

Jis sako kad jis nežino ka 
dabar daryti ar kur darbo 
jieszkoti, nes, anot jo, kur tu
dabar darba rasi su tokiu pa- ir jos žmonių teises, 
smerkimu.

65 METAI KAI 
“SAULE“
SZVIECŽIA

PRANESZIMAS
LIETUVIU 

ORGANIZACIJOMS
Po to, kai Lietuviu Tarifai 

buvo prievarta primesta Bol- 
szevikine vergija ir atimta bet 
kokia galimybe paežiai pa- 
reikszti savo valia, mums, 
Amerikos Lietuviams, žymiau
siai tautos kamieno daliai isz- 
oi vi joje, natūraliai teko pasi
imti s z venta pareiga — drauge 
su kitais Lietuviais laisvajame 
pasaulyje, iszsijungti in kova 
už Lietuvos Nepriklausomybe

Kad mums pasisekė Lietu-

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.

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.

JOIN THE
1

TAKE YOUR PLACE' IN AMERICA'S BIGGEST JOB 
DEFENSE:

Contributed as a public service by
I

\WOMENihe 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 ' **'* \

SAULE PUBLISHING CO , Mahanoy City, Pa.

Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavoras, popiera, ma- 
szinos, ir darbininku algos, kad 
dauguma Iaikraszcziu dar la- tfu . .
biau brangsta. Red.aktonai, at- 
sipraszydami aiszkina kad'jie 
jokiu bu du negali galas su galu 
suvesti.

“ Saules ’ ’ redakcij a nenori 
dar labiau savo skaitytojams 
pabranginti “Saule” ir nepa
brangins, jeigu kaip nors bus 
galima iszsistikti!

Bet, už tai ‘ ‘ Saules ’ ’ redak- 
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 “Saule” 
vis siuntinėti.

Daug Iaikraszcziu yra instęi- 
ge taip vadinama “Popieros 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo'skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams popie- 
ros nupirkti. Mes tokio fon^o 
neturime, bet nuoszirdžiai ir 
vįeszai padėkotume tokiems 
geriems musu laikraszęžio rė
mėjams, kurią ir mums padėtu 
nusipirkti popieros “Saulei.”

Bet, kas mums ir jums svar
biausia, tai “teisingas atsily
ginimas, ’ ’ mes galėtume ‘4 Sau
le” leisti, ir kad jus galėtumėte* 
ja vis skaityti!

M Pirkie U. S. Bonus?


