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Verbų Nedelia

Ateinanti Nedelia vadi
nasi “Verbų arba Paimu Ne
delia,” del to jog darome at
minima Garbinga Vieszpa- 
ties Jėzaus injojima in Jeru- 
zolima, ir kad tada žmones 
iszejo pasveikinti Ji turėda
mi rankose palmas, o kiti

Isz Amerikos
EISENHOWERIS 

PERSPĖJO
KOMUNISTUS

Tik Jie Gali Mus Pri
versti Pavartuoti

Nauja Bomba
WASHINGTON, D. C. — 

Prezidentas Dwight D. Eisen- 
howeris, kalbėdamas per tele
vizija ant visu televizijos sto- 
cziu ir per radija, ramiu balsu 
davė Kremlinui, žinoti, kad 
mes kito karo nenorime, kad 
mes priežaseziu nejieszkome, 
kad mes kitu nekibiname, bet 
kad mes tuo paežiu sykiu esa
me pilnai prisirengė, bet ku
riam krasztui atsakomai atsa
kyti, jeigu kas mus užkibintu!

prezidentas pasakė kad tos 
naujos “Vandenilio “H” bom
bos’’ yra tokios baisios, kad 
mes ju niekados nepavartuosi- 
me, jeigu prieszas mus nepri
vers jas vartuoti.

Jis davė aiszkiai Kremlinui 
žinoti, kad jeigu kuris valdo
vas, ar jis butu Prezidentas ar 
Premieras, iszdrystu paskelbti 
kara dabar priesz Amerika, ne
žiūrint kaip vėliau butu, bet 
tas valdovas, taip pasielgda- ; 
mas tikrai pasiraszytu savo 
mirties testamenta. Musu ero
planai su tomis baisiomis van 
deniliobomtomos to valdovo 
sostine ir ji sunaikintu už pus
valandžio, nežiūrint kaip toli 
ta jo sostine butu ar kaip ji bu
tu apginkluota/

Prez. Eisenhoweris paskui 
Am.erikieczius nuramino, saky
damas kad mums nereikia per | 
daug iszsigasti ar bijotis, kad 
musu mokslincziai yra iszrade 
tokias velniszkas bombas. Jis 
sako kad tokiu ginklu iszradi- 
mas dabar kitiems bus perspė
jimas kad jie neszoktu priesz 
mus.

Dar nei žodžio negirdėt isz 
Malenkovo ar isz kitu Kremlių 

kirto medžiu szakas ir bars
tė kelia. Taipogi nuo szios 
dienos Bažnyczia Dievo pra
deda szvente apdūmojimo 
Mukos Vieszpaties, o pradė
jus nuo szios dienos Misziu 
Szv. garsin ir tolesnėse die
nose.

no vadovu. Jie Prezidento Ei- 
senhowerio prakala ir perspė
jimą girdėjo, nes buvo leidžia
ma per radijo po visa Europa.

Prez. Eisenhoweris tuo pa
ežiu sykiu davė perspejima 
Komunistiszkai Kinijai, kad 
jau nuo szios dienos mes taiku 
nekrecziame, ir kad Komunis
tai Kinijoje dabar turi gerai 
apsirokoti, pirm negu jie kur 
nors vėl kara pradės.

Aplamai žiūrint, Preziden
tas Eisenhoweris nuramino 
Amerikieczius ir perspėjo kitu 
krasztu valdovus.

NAUJA PACZTO
SZTAMPA -

WASHINGTON, D. C. — 
Balandžio April, asztunta die
na Amerikos Paczto Sztabas 
isz kilmingai iszleido nauja 
paczto “sztampa”, kuri yra 
pirmutine tokia sztampa su ti
kybines reikszmes.

Tukstancziai žmonių yra jau 
seniai prasze ir reikalave kad 
musu valdžia iszleistu nors 
viena sztampa, kuri iszreiksz- 
tu Amerikos “tikėjimą in Die
va. ’ ’

Szita nauja, asztuoniu centu 
sztampa turi Laisves Statulos 
paveiksią, virsz kuri turi žo
džius “In Dieva Tikime”. 
Sztampa yra trijų spalvų: rau- 
duona, balta, ir mėlyna. Ji už
ima vieta visu tu sztampu, ku
rias Prezidentas Franklin D. 
Rocseveltas buvo iszleides nuo 
1938 metu.

Paczto virszininkas Arthur
E. Summerfield sako kad szita 
sztampa pirma syki iszreiksz 
ir visam svietui pasakys kad 
‘ ‘ AmSrikiecziai tiki in Dieva. ’ ’ j 
Toliau jis sako: “Per pasta- į 
ruosius szesziolika metu mes 
esame mate radar, jet eropla- 

ePus, atomines bombas ir visokį 
varga, nelaisve, nelaime ir bai
sias vainas, bet mes vis tikime 
in Dieva ir norime kitiems pra- 
neszti kad mes vis palaikome 
tikėjimą in Dieva ir in Lais
ve.”

Kadangi kasztuoja asztuonis
(Tasa Ant 4 Puslapio)

sen. McCarthy
DRAUGAS

ATSISAKO
WASHINGTON, D. C. — 

Samuel P. Sears, Bostono ad
vokatas savanoriai pasitraukė 
isz teismo derybų kaslink Se
natoriaus Joseph McCarthy ir 
Armijos Bylos, kai jis buvo in- 
tartas kaipo Senatoriaus Mc
Carthy draugas, ir kad jis ke
letą kartu buvo vieszai iszsi- 
reiszkes kad jis stoja už Sena
torių McCarthy ir buvo pasa
kęs kad Senatorius McCarthy 
gera d arba atlieka visiems 
A merikie ežiams genėdamas
Komunistus.

Jis inteike savo atsisakymo 
laiszka Senato Komisijai, kuri 
priėmė ir pripažino jo atsisa- 
kyma vienbalsiai.

Tik ana sanvaite ta pati Se
nato Komisija buvo pasipra- 
szius szita advokata, buvusi 
Massachusetts Advokatu 
Draugijos Prezidentą, kad jis 
gintu Senatorių McCarthy.

Jis laikrasztininkams pasa
kė kad jis buvo pasirengęs ta 
Armijos-McCarthy Byla tei
singai iszspresti,.ir kad jis taip 
butu ir padaręs, bet jeigu Se
nato Komisijos nariai jam ne
pasitiki, tai geriausia visiems 
jeigu jis pasitrauks ir užleis 
kitam ta vieta.

Bostono laikraszcziai baisiai 
buvo užsipuolė ant szito advo
kato, sakydami kad jis negali 
teisingai ir nuoszaliai szita By
la iszriszti, nes jis yra Senato
riaus McCarthy draugas.

Sznva ‘Laddie’
Pagerbtas

Szitas szuva pernai taip 
atsižymėjo muving-pikezie- 
riuose in Hollywood, kad 
jam buvo paskirta “Patsy” 
garbe, kuri yra lygi su “Os
car” garbes ženklą, kuri vy
rai ir moterys loszikai ir lo- 
szikes gauna už nepaprasta 
atsižymejima loszime.

Su juo ežia randasi Wal
ter Lanz, kuris rankose lai
ko savo “Woody Woodpec
ker”, tai medinis genys, su 
kuriuo Walter Lanz labai 
atsižymėjo, besidarbuoda
mas del Rauduonojo Kry
žiaus.

ANGLIJOS TARYBA 
PRIESZ CHURCHILL

Chiirchillis Intaria
Minister! Attlee

' K

Tarybos Nariai Reika
lauja Kad ChurchiUis

Pasitrauktu
LONDON, ANGLIJA. — 

Anglijos Premieras, Winston 
ChurchiUis visa Anglijos Ta
ryba nustebino ir supykino kai 
jis vieszai kaltino savo kraszto 
Ministeri Clemęnt Attlee, kai 
jis vieszai paskelbė kad jis bu
vo sudaręs slapta sutarti su 
buvusiu Amerikos Prezidentu 
Franklin D. Rooseveltu, kas
link tos atomines ir vandenilio 
bombos; kad nei vienas nei ki
tas krasztas tos bombos nepa- 
vartuos priesz treczia kraszta, 
be kito kraszto žinios.

Clement Attlee piktai užsi
gynė, sakydamas kad jis nieko 
nežinojo apie toki slapta susi
tarimą.

ChurchiUis sako kad McMa
hon Byla niekados nebutu bu
vus investa, jeigu jam butu 
buvę praneszta apie ta slapta 
Roosevelto-Churchillio susita
rimą. (Senatorius McMahon, 
1946 metuose innesze Byla kad 
Amerika nei vienam, krasztui
neiszduotu savo atomines bom
bos paslaptis. Jis tada nežinojo 
kad Rocseveltas su Churchil- 
liu buvo susitarė dalintis 
mokslu ir paslaptimis kaslink 
tos naujos bombos.)

Darbininku partijos atsto- 
vaisu Ministeriu Attlee gar
siai szukavo ir reikalavo kad
ChurchiUis pasitrauktu isz 
valdžios, kad jis jau per senas 
ir netinkamas valdyti. Minis- 
teris Attlee kaltina Amerikos 
valdžia ir sako kad Amerikie- 
cziai buvo kalti kad niekas nie
ko nežinojo apie ta slapta su
sitarimą tarp Rcosevelto ir 
Churchillio.

KINIECZIAI GAU
NA PERSPEJIMA

. x • —

Turi Liautis, Jei Ne Tai 
Karas Su Amerika
WASHINGTON, D. C. —

Į Amerikos Sekretorius, John 
Foster Dulles sako kad Ameri
ka per Prezidentą Eisenhoweri 
yra davus Komunistiszka Ki
nijai paskutini perspejima; 
Jeigu ji vis kiszis in Indo-Ki- 
nijos reikalus, tai karas su 
Amerika neiszvengiamas. Ir 
per ta kara Komunistai Kinie- 
cziai bus pirmutiniai paragau
ti tos musu vandenilio bombos.

Prez. Eisenhoweris Prancū
zams pasakė kad jie neturi 
jaustis vieni tame Indo-Kinijos 
kare, kad Amerika ta kara se
ka ir dabar duoda savo persep- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

EUROPOS ARMIJOS 
VADAS'

PASITRAUKIA

Prieszinasi Tokios 
Armijos Sutvėrimui

PARYŽIUS, PRANCŪZIJA. 
Augsztas karininkas, Marshall 
Alphonse Julin, buvo Prancū
zu Armijos Sztabo pažemintas 
.ir visi garbes laipsniai buvo 
nuo jo atimti, kai jis vieszai 
per prakalbas intare visus ku
rie dabar nori sutverti bendra 
Europos Armija. Jis savano
riai atsisakė kaipo tos bendros 
armijos virszininkas, ir pasa
kė kad jis dabar stos su Gene
rolu Charles DeGauTe ir kovos 
priesz tokia bendra Europos 
Armija.

Marshall Alphonse Juin la
biausiai susikirto su visais, kai 
buvo nutarta in ta Europos Ar
mija paimti penkis szimtus 
tukstaneziu Vokiecziu. Jis 
-pats nuėjo pas Prancūzijos 
Premiera Joseph Laniel ir jam 
staeziai pasakė kad jis tekiam 
žygiui yra prieszingas ir kad 
jis nuo szios minutos pasitrau
kia ir nesutinka ka bendra tu
rėti su tokiu nusistatymu. Po 
tam jis nuvažiavo pas Užsienio 
Minister!, Bidault ir jam intei
ke savo pasitraukimo rasztus.

Užsienio Ministeris Bidault 
tuoj aus per telefoną paszauke 
Europos Bendros Armijos 
Sekretorių, Lord Ismay ir pra
sze kad jis tuojaus suszauktu 
mitinga, kad kitas vadas galė
tu būti iszrinktas.

Premieras. Joseph Laniel bu
vo gaujos apmusztas ir apdau

žytas, kai visi jo apsupo ir rei
kalavo kad jis isz valdžios pa
sitrauktu. Apsaugos Ministe
ris, Pleven teipgi buvo apdau
žytas.

DRAIVERYS
SUIMTAS
—

Vairavo Be Laisniu;
i ,

Užmusze Seneli
_____

GOUGLERSVILLE, PA. — 
Automobiliaus draiverys buvo 
suimtas ir suaresztuotas kai jo 
automobilius'suvažinėjo ir už
musze asžtuonios deszimts 
penkių metu amžiaus seneli 
ant Lancaster Pike. Draiverys 
neturėjo draivinimo laisniu, 
kurios buvo isz jo atimtos.

Trisdeszimts asztuoniu me
tu amžiaus Henry G. Lentz nuo 
136 W. Windsor uly., buvo su
aresztuotas policijanto John 
E. Hahn už tai kad jam buvo 

j jau pirmiau uždrausta draivin- 
ti automobiliu.

Asžtuonios deszimts penkių 
metu John H. Hirnesien isz 
Gouglersville, Pa., buvo ana 
vakara suvažinėtas ant to 
vieszkelio.

Draiveriui Lentz laisniai del 
draivinimo automobiliaus bu-

Pasitaria Apie Kariszkus Szaltinius

Amerikos Apsaugos Sek
retorius Charles Wilson, po 
kaire, pasitaria su Senato
rių George W. Malone, Be- 
publikonu isz Nevada vals-‘ 
tijos apie szaltinius, kaip 
fabrikus, del kariszku gink
lu ir kitu karui reikalingu 
dalyku.

Senatorius W. Malone yra 

vo suspenduoti, atimti, kai jis 
buvo sugautas kelis sykius be
važiuodamas greicziau negu 
yra valdžios nustatyta. Jis pri
sipažino kad jis kaltas ir buvo 
padėtas in kalėjimą kol kas 
nors jam uždės penkių szimtu 
doleriu kaucija.

DAUGIAU PAGEL- 
BOS INDO-KINIJAI

Vaszingtonas Rengiasi 
Paremti Prancūzus
WASHINGTON, D. C. — 

Daug mitingu ir konferencijų 
dabar yra laikoma Vaszingto- 
ne, per kurias yra tariam daug 
daugiau pagelbos suteikti 
Prancūzams in Indo-Kinija 
priesz Komunistus. Jau dabar 
musu eroplanai ir musu lakū
nai ir musu karininkai tenai 
randasi.
• Senatorius Knowland sako 
kad mums verktinai reikia 
Prancūzams tenai padėti 
priesz Komunistus. Prancūzai 
isz paskutinuju stengiasi iszsi- 
laikyti savo tvirtovėje in Ha
noi. Komunistai isz visu pusiu 
puolasi ant szitos tvirtoves. 
Prancūzai savo kareiviams 
gauna maisto ir ginklu tik per 
Amerikos eroplanus.

Prancūzai dabar praszo kad 
Amerika pasiustu daug dau
giau eroplanu ir kariszku lai
vu. Bet labai mažai žinių apie 
szita kara galima gauti isz Va- 
szingtonc, nes viskas yra lai
koma. paslaptyje. Is,z visko isz- 
rodo kad ežia gali būti kitas 
karas kaip buvo Korėjoje^

Amerika jau dabar rengiasi 
nukirsti visa pramone su tuo 
krasztu, kad Komunistai nega
lėtu gauti daugiau maisto ar 
ginklu.

Po Komisijos del Vidaus 
Apsaugos Komisijos pirmi
ninkas.

Vėliau jie pasitarė ka da
ryti apie Amerikos kraszto 
aliejaus, gazo ir anglių san
delius, ir kaip jos palaikyti, 
jeigu jie butu vėl taip reika
lingi, jeigu kitas karas isz- 
kiltu.

SOVIETU RUSIJA 
GERINASI

Praszo Kad Visi Krasz-
i tai Nusiginkluotu

MASKVA, RUSIJA. — Ru- 
sijos atstovai, iszgirde apie ta 
baisia musu “Vandenilio Bom
ba’’, dabar jau ima gerintis ir 
taikintis. Jie dabar praszo kad 

j visu krasztu Atstovai susi- 
i rinktu ir nutartu nusiginkluo
ti ir tokiu baisiu bombų dau
giau negaminti.

Bet kai Amerikos Atstovai, 
atsakydami Ruskiams in ju 
praszyma sako kd jie sutiks, 

j ant tokio nusiginklavimo, jei- 
! gu Rusija sutiks insileisti Va
kariniu krasztu atstovus, tik- 

i rai prižiūrėti kad ir Rusija nu
siginkluoja, Ruskiai ant to ne
sutinka!

Sovietu Rusijos Premieriui 
dabar blusos numirė kai jis 
iszgirdo apie musu naujausia 
vandenilio bomba, ir jis tikrai 
nusigando kai jam buvo pra- 
neszta kad Amerika yra taip 
ir ant tiek prisirengus, kad ne
paisant kas kara paskelbtu, 
tas žutu už pusvalandžio, ne- - 
žiūrint kas atsitiktu su Ameri
ka. Nes kai tik kas nors pa
skelbtu kara priesz mus, musu 
atomines bombos ji ir jo krasz- 
ta pasveikintu už pusvalan
džio. O kur viena musu vande
nilio bomba nukristu tai sker
sai, iszilgai, per tris mylias nei

Į vienas gyvūnas neiszliktu,
Dabar Diktatorius, Prezi

dentas, Karalius ar Premieras^ 
; kur jis nebutu turi gerai žino
ti, kad paskelbdamas kara 
priesz Amerika, jis pasiraszo 
savo mirties-paskutini testa
menta, nes jam jau nebelieka 
vilties iszlikti gyvam.



*18 a v L s 1 ’ mahanoy am, fa.

Kas Girdėt
Taksos tiems biznieriams 

kurie indeda savo pinigus in 
'biznius svetimuose krasztuose 
bus sumažintos. Daibar jie turi 
mokėti daugiau kaip dvidc- 
sziipts septinta nuoszimti ant 
savo pelno.

’ • • J

Ar jus tikėsite ar ne, bet tai 
szventa teisybe: sviesto vi
siems už keliu sanvaieziu pri
truks. O valdžia, savo sande
liuose turi milijonus tonu 
sviesto, kuris ne už ilgo suges! 
Tegu musu skaitytojai mums 
paaiszkina kas ežia darosi! 
Valdžia nežino ka su tuo svies
tu daryti, 'bet mums to sviesto 
pritruks!

• •' —-------• a

O kaip su Senatorių Joseph 
McCarthy ir Prezidentu D. 
Eisenhoweriu? >

Prezident u i Eisenh o we r i u i 
Senatorius McCarthy 'baisiai 
nepatinka. Jis labai,norėtu nu- 
tildinti McCarthy, 'bet neišz- 
drysta. Prezidentui labiau ru
pi tie Republikonai kurie re
mia Senatorių McCarthy.

- • • "

Prez. Eisenhoweris, isz. pa
salu, jau kelis kartus yra pra
sitaręs priesz Senatorių Mc
Carthy, bet jis neiszdrysta vie- 
szai priesz ji stoti.

__________•» >

Senatorius McCarthy yra 
laisvas žmogus, kuris nieko ne
sibijo ir nieko nepaiso. Jo vie
tai Senate jam užtikrinta, jam 
pinigai nerupi ir jis neturi 
akies in augsztesne vieta. Jis 
tik savo dalba atlieka, ir nepai
so kas jam po kojų pasisuks, 
ar piemuo ar ponas, ar muži
kas ar Prezidentas.

Prez. Eisenhoweris galėtu 
vieszai Senatorių McCarthy 
iszbarti ir jam insakyti liautis. 
Bet jis gerai žino kad Senato
rius McCarthy nei per minuta 
nenutyletu ir atsikirstu ir gal 
daug Prezidento draugu invel- 
tu, ir daug intakingu Republi
konu patrauktu nuo Preziden
to ir nuo Republikonu partijos.

O Prezidentas Eisenhoweris 
nebeiszdriysta taip daryti. Ne
žiūrint kaip jis pyksta ant Se
natoriaus McCarthy, jis turi 
jam gerintis, ir beveik nusi
lenkti jam.

Keli Prezidento Eisenhowe- 
rio patarėjai jam buvo patarė 
nors kiek suvaržyti Senatorių 
McCarthy, bet ir jie tuojaus 
prisipažino kad Senatorius 
McCarthy negali 'būti suvaržo
mas. Nei Senatas negali Sena
torių McCarthy suvaržyti, nes 
jis Senato nepaiso, ir, isz kitos 
puses, jie nieko priesz ji netu
ri, nes jis atlieka darba kuris 
-buvo jam Senato paskirtas.

Kaip butu galima piemenį 
nubausti jeigu jis niusza vilką, 
kai jam buvo insakyta ganyti 
aveles ir jas nuo vilko seęgeti?

Buvo manoma pertvarkyti 
jo komisija ir visa veikla pa
vesti visiems tos komisijos na
riams. Bet nei vienas isz Sena
to, Kongreso ar Administraci
jos nebeiszdrysta taip, patarti 
nes Senatorius McCarthy da
bar yra žmogus su kuriuo kad 
ir didžiausia ir galingiausi po

litikoje turi skaitytis.

Kai kurie klausia, kodo! De
mokratai dabar nesipuola ant 
Republikono Senatoriaus Mc
Carthy'. Laibai aiszku. Kodėl 
jie pulsis? Jie japiczia kad Mc
Carthy dabar skaldo visai Re
publikonu partija. Tai jie jam 
linki viso gero.

Kiti klausia kodėl Republi
konai dabar nepatupdina Mc
Carthy. Jie negali. Juk Sena
torius McCarthy buvo savo 
valstijos žmonių iszrinktas in 
Sonata, ir visi jie ji remia ir už 
ji stoja.

Senatorius kuris liszdrystu 
prasižioti priesz Senatorių Mc
Carthy politiszkai save nusi
žudytu. Jie tai žino, ir Senato
rius McCarthy žino kad jie ži
no.

Nežiūrint kaip Republikonai 
-pyksta ant Senatoriaus Mc
Carthy, visi jie gerai žino, kad 
be jo pagel’bos, be jo talkos, 
jiems Imtu riestai ne tik per 
ateinanezius rinkimus, bet ir 
per Prezidento rinkimus.

Kai Republikonu partijos 
vadai ir pats Prezidentas Ei
senhoweris stengiesi pastumti 
in szali Senatorių McCarthy, 
jie gerai žinojo kad taip dary
dami, jie pastate in pavoju vi
sa savo laimejima per rinki
mus.

Net ir daibar Republikonai 
Kongrese ir Senate, tik per 
nago juoduma palaiko pirme
nybe valdžioje. Jeigu Senato
rius McCarthy pasitrauktu isz 
Republikonu avides, tąi Demo
kratai užimtu Sonata ir Kon
gresą.

Tai, Repuiblikonai su Prezi
dentu Eisenhoweriu dabar pa
teko tarp vilko ir meszkos, 
tarp kūjo ir priekalo.

Kongrese Demokratams rei
kia tik trijų vietų del pergales, 
kad jie valdytu. Senatorius 
McCarthy daugiau kaip tuziną 
tu vietų laiko savo rankose. Ai
tai dyvai kad Republikonai su 
Eisenhoweriu, kad ir pyksta,

Pypkes Durnai

Prascziokelis

Užgimė viens prascziokelis, 
Nieks to nei nežinojo.
Erne augti vargdienėlis, 
Apie ji nieks nedurnojo.
Kaip paaugo, vargas spaudžia 
Reikia duonos sau jieszkotis, 
Nieks prie saves jo neglaudžia 
Apie ji nenor galvotis. 
Buvo geras ir patogiai 
Vargszas su visais sznekejo, 
Bet ji vargo spaude smogiai, 
Nieks žinot jo nenorėjo. 
Kožna diena praseziokeli, 
Vargas, bėdos vienos grauže, 
Ir in grata vargdinelio 
Kuna silpna tuoj parlaužė. 
Kaip lydėjo vargdienėli, 
Nieks ant to ne neatbojo, 
Graudžiai verke motinėlė, 
Svetimi tiktai žiopsojo, 
Ir užmirszo vargdienėli 
Jau ir tie, kurie žinojo.
Verke jo tik motinėlė, 
Bet ir ja tuoj paszarvojo.

irszta ii- pagieža slaptai lieja, 
nieko drąsiai ir vieszai negali 
sakyti Senatoriui McCarthy ?
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Istorija Apie 
BADERI IR PATOGA 

DOHARA

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

liene Laba, ant arklio, deiman
tais indabinto, jog kaip saule 
blizgėjo. Ir mergos klonio josi 
senini eidamos pro ji, o kara
liene paregėjus Bederi, labai 
susijudino ir sustojo priesz 
kroina.

— A'bdalau, tare in seni, 
pasakykie, meldžiu tavęs, ai
tai tavo nevalininkas, tas jauni
kaitis teip patogas, ir kaip se
nei ji gavai?

Abdalus pirmiause puolė 
kniupszczias priesz jaja, o pa
kylės tarė: Ne, szviesiause po
ne, tai yra mano brolunas, ku
rio tėvas ne senei numirė. Q 
kad ne turiu vaiku, priėmiau 
už locna, o dabar senatvėje tu
riu parama, o po smert viskas 
jam teks.

Karaliene d a. niekad neina- 
ežius teip patogaus jaunikai- 
czio, užsidegė didele meile prie 
jo, misi jo jog senis jei paves ir 
tarė: Geras teve, ar ne būtumei 
teip geras man ta jaunikaiti 
atleist ’ Neatsakykie man tos 
loskos prisiekiu tau ant ugnies 
ir szviesos, jog ji ipadarysu teip 
galingu, jog kito tokio ant 
svieto būtie negali! Asz jam 
nieko ncdariysu! Asz misliju, 
jog del manes ji atleisi ir ant 
mano praszymo prisilenksi.

— Szviesiause pone, atsa
ke doras Abdalus, asz labai de- 
kavoju už taisės loskas karais 
iki sziol datyriau, o ir už tai 
jog nori mano broliuna ant tu 
gadnaseziu iszauksztint. Vie
nok jis ne yra gadnas tavo los
kos, nes su nusižeminimu mel
džiu, idant teiktumeis ji man 
'palikt.

— A'bdalau, tarė karaliene, 
mislijau, jog ta esi del manes 
prilaukus ir mano praszymu 
iszklausysi, prisiekiu ant ug
nies ir szviesos ir ant visu 
szventybiu, jog isz ežia nesi- 
trauksu, kolei tavęs neperga- 
lesia. Asz žinau gerai, jog bi
jaisi, nes prižadu tau, jog nesi- 
skunsi ant manes, jog tiktai 
ant mano noru prisilenksi.

Senas Abdalus, ne iszpasa- 
kytinai susirūpino, bijodamas, 
apie save ir apie Bederi, jog 
buvo priverstas užgana pada
ryt pagal josios .noruma.

— Szviesiause pone pago
doje tave ir noru ant tavo no
ru tinku, jog žodi duota' man 
dalaikysi, nes meldžiu tavos, 
idant da sziandieu mano bro
liu nas, galėtu Ibutie pas mane.

— Na tai rytoj, ir tai pasa
kius karaliene, su galva ling- 
telejo, iszcjo, sėdo ant arklio ir 
nusidavė in savo palocia.

Kada karaliene Laiba nuke
liavo su savo pulku, tarė Ab
dalus in Bederi: Sunau mano, 
(ha teip paprato ji vadint) ne
galėjau kaip pats mate iszsi- 
kalbet karalienei, T>a prigulus 
melde, o tai del to, idant josios 
piktybių abudu iszsisaugotu- 
mem, tu ir asz. Aszmisliju, jog 
ji duota žodi dalaikis, ba matai 
pats jog ji manos nusilenke. 
Nukorotit ji jie dangus, idant 
duota žodi no dalaikytu, o tai 
jai sausai nenueitu, ha asz pa- 
tropintau už jai atligit.

Norint senis ramino Bederi, 
vienok jis labai susirūpino ir 
tarė:

— Kad ji jie nebūt u teip 
pasileidus, tada intikecziau jo
sios žedžems, nes daibar labai 
hijausiu, ba žinau kas tai yra 
būtie po vaklžai ir galybe ra
ganos. Yra baisus daigtas,'bū
tie apraganuotu ir kaip matau 
vela tas mane lauke! Aszaros 
Bederio nepavelijo dauginus 
kalbėt, isz ko senis suprato jog 
labai bijos karalienes Labos.

— Sunau mano, nesirūpink 
asz pats žinau gerai jog jei ne
yra ka tikėt, o ir josios prisie- 
gos supaisei. Žinokie ta, jog 
josios valdžia laibai didele, asz 
nebijau. Žino ji gana gerai ir 
to manas nusilenkie. Asz tro- 
pysu jai atsisipirt, jeigu tau uo
res mažiause skranda pada
ryt ir savo prisiega sulaužyt. 
Gali drąsini man tikėt kad tik
tai iszpildysi ta viską ka tau

pasakysi!, o duodu tau žodi, 
jog nieko nepadarys!

(TOLIAUS BUS)

MUSU
SKAITYTOJAMS

Pirkie U. S. Bonus 
____«_

’katalogas’
KNYGŲ

Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavoras, popiera, ma- 
szinos, ir darbininku algos, kad 
dauguma laikraszcziu dar la
biau brangsta. Redaktoriai, at- 
sipraszydami 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” redak
cija 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 laikraszcziu yra instei- 
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 ir 
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 yis skaityti!
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—' Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite 
“Saule”, o bus jie jums už tai 
jiems kad užsiraszytu sau 
dėkingi, nes “Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys j u nuliūdima.

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

užsisakykite knygas isz 
šzito Katalogo 

No. 1953

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

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

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

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
cziuš 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 pūs., 
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; 
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.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—Apie Vclniszkas 
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.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

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

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, Dji 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

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

No. 102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy-

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T, T.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku mas, 202 pus, 50c.

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

N0.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

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

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

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

Kitokios Knygos

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

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

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

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

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

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

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, pcraszyta 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:

ILgr3 Užsisakant knygas isz 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
defi, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

ĮHF Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - JJ. S,
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Istorija Apie

• Badari Ir Patoga Dohara 
_____ I

(Tasa)

Karalius la diena neturėjo 
laiko agna paukszicziui prisi- 
ziuret.ba keliavo ant medžiok
les, o kada sugryžo, liepė pas 
save atneszt. Nevalninkas at- 
nęsze kletka karaliaus tuo jaus 
iszeme ir kletkos ir laike ant 
rankos ir paklausė tarno, ar 
mate ji lesanti?

— Vieszpats karaliau, at
sake nevalninkas, matai jog 
siekeliai nejudinti, nei vieno 
grūdelio neeme!

i Karalius liepe atnesztie vi
sokiu grūdeliu idant pasirink- 
tmkokiu nori.

O kada uždengė stalu ir pa
state valgius, pauksztis paky- 
lo nuo ranku karaliaus, nutūpė 
aut stalo pradėjo ėst duona ir 
mesa. Karalius laibai nusidyvi- 
jo ir tuojaus nusiuntė neval- 

0 ninka pas savo paežiu idant at
eitu pažiūrėt toki stebuklą. 
Nevalninkas papasakojo kara
lienei apie viską ir karaliene 
atbėgo pareget to sparnuoto 
sutvėrimo. Nes kaip tiktai pa
regėjo paukszti uždengė sau 
veidą ir norėjo tuojaus atsi
traukt. Karalius nusidyvijas, 
paklausė kas už priežastis?

* Mano karaliau, atsake ka
raliene, tuojaus dažinosi kas 
už priežastis, kada dažinosi, 
jog tai ne pauksztis, tik vyras.

— Ka tu pacziutkalbi! Ar 
tai galima, idant pauksztis bu
tu žmogum?

— Zinai karaliau, jog nie
kados nemeliavau ir ne szpo- 

H savan, nes ka sakau tai tikra 
teisybe. Da ka asz tau karaliau 
pasakysiu, jog tai yra. Persu 
karalius Bederis, sunns garsin
gos Doliaros, dukters vieno isz 
galingiausiu mariniu karalių. 
Ji permaine Gulnara duktė ga
lingo karaliaus Samandalu. 
Ant galo papasakojo viską kas 
tiktai atsitiko ir už ka likos 
permainytas Persu karalius.

Karalius locnai tam visam 
intikejo, žinodamas jog jo pati 
yra bego raganistoj, ir jog apie • 
viską galėjo dažinot kas tiktai 
sviete dėjosi jijie tai tankiai 
karalių persireginejo apie už- 
klupinia kaiminiszku karalių 
ir kožna. karta isz laik užbeg- 

* davo. Gailėdamasis per tai ka
raliaus Persu, prasze josios 
idant a t raganautu tuojaus.

Karaliene meiliai ant to su
tiko ir tarė: Teiksiesi karaliau 
ei tie su tuoju paukszcziu in sa
vo pakaju, o už trumpos valan
dėlės permainysu ta paukszti 
ant karaliaus, ir bus tokiu jau 
kaip ir tu, pauksztis kuris gir
dėjo apie taje kalba, nustojo 
leses ir pats nulėkė paskui ka
ralių in jo pakaju, in kuri ne
trukus inejo karaliene su pilnu 
bludu vandenio. Isztare nesu
prantamus žodžius, O' kada 
vanduo pradėjo putot nugrie
bė su ranka.'putu ir pakrapinus 
paukszti paszauke drutu bal
su:

Per galybe tu žodžiu, kurios
.................... —

— “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 

w laikraszcziu. Acziu!

isztaria.u vardan sutverto jaus 
dangaus isz žemes, kuris prikė
lė numirėlius ir laiko visa svie
tą savo galybėje; liepiu tau. ka
raliau, numeskie ta pavidalu 
paukszczio, o stokis tokiu ko
kiu tav'e Dievas sutverei

Vos tuos žodžius isztare, 
tuojaus pastojo isž paukszezio 
jaunas karalius, patogus ir 
gražiui subudavotas. Pirmiau- 
se Bederis puolė ant veido ir 
padekavojo Dievui, o paskui 
stojas pabueziavo ranka, kara
liui, isz džiaugsmo.

Karalius ji pasveikino mei
lei ir pasuke, jog labai džiau
gėsi isz to atsitikimo. Norėjo 
Bederis padekavot ir karalei- 
nei, nes toji jau buvo iszejus in 
savo pakajus. Karalius prasze 
ji su savim ant piet; paskui ve
la, kad papasakotu savo atsiti
kimus is viską nuo pradžios 
pasako. Kada pabaigė, kara
lius labai užsirūstino ant nedo
rybes Gulnaros, tardamas: Ji
jie gatava mus visus in pauk- 
szczius paverst! Turėjo po tei
sybei už ka pykt, nes ne priva
lė apsieit su tavim teip, ne bu
vai niekame kaltas ir už tai li
kos kalta akyse Dievo ir žmo
nių. Nes pasilaukime apie tai, 
dabar pasakykie man, kuom 
tau galu būtie in pagelba?

— Szviesiauses karaliau, 
asz turiu dideli privalumu del 
tavek ir noretau visa savo gy
vastį būtie prie tavos, nes isz 
savo geiybes praszytau, idant 
duotum man viena isz tavo lai
vu, kuris mano nuvežtu in 
Persija, bijaus labai idant ma
no nebuvimas nuo teip senei, 
nesudarytu kokio pasikėlimo 
ir maisžaites arba, idant kara
liene mano motina, isz rupes- 
ties nenumirtu, ba nežino kas 
su manim atsitiko.

Karalius meilei ant to suti
ko ir ne trukus liepe parengt 
ka geriause laiva, kuris likos 
apžiūrėtas reikalingais laivi- 
nais tarnais, gerai apginkluo
tais kaip tiktai vejas tam tikos 
atsikreipi Bederis atsisveiki
nęs su karalium ir padekavo- 
jas jam už jo geradejyste, sėdo 
ant laivo ir plauke in Persija.

Per deszimts dienu giluk- 
iiingai plaukiau, nes vienuolik
ta diena pakylo baisi viesulą. 
Laiva nuvarė nuo kelio ant 
pilnu mariu ir tai buvo suga
dintas, jog in kieta uola susi- 
musze.

Didesne dalis žmonių nu
skendo, o kiti kaip galėdami 
gelbejosi laikydamosi už ske- 
laiidru laivo, Bederi nesze van
duo ir paregėjo, jog netoli 
krasztas ir didelis miestas. 
Naudodamas isz paskutinio 
vieko, ka da sziek tiek turėjo, 
gavosi in kraszta, o kada su 
kojoms sieke žemė, paleido 
lenta. Nes kada iszeit inejo ant 
kraszto su dyvu paregėjo be- 
ganezius pas ji isz visu szaliu 
verbliudus, mulus, asilus, jau- 
czius, karves ir kitokiu žvėrys, 
kurie sustoja ant kraszto ne
davė iszlipt ant kranto. Vos 
galėjo iszeit. Lalbiause nenorė
jo inleist norėdami rodos pa
sakyt, jog patiks ji nelaime.

Karalius Bederis inejo in 
miestą: ir paregėjo daug puikiu 
ulycziu, nes labai stebėjosi, 
jog jokio žmogaus nerege jo. 
Suprato, jog tieje žveriai be 
priežastes neleido ji in miestai 

Irdamasis vienok kas kartas 
toliu in ta numirusi miestą, ra
do daug krmu atviru. Prisiar-

Nekarta mes skaitome 
sekanezias žinutes: .

Simus iszmusze tėvui 
dantis,

Motinai iszpere kaili, 
Seserei iszlauže ranka,

Broliui iszlupo aki,
Arba sūnūs nužudė tėvus, 

seserį ar broli,
O pats, nuėjo ant skarbavos 

duonos in kalėjimą,
Arba suspirgėjo ant 

elektrikincs kėdės.
Argi nepereina jums 

tėvai ir motinos, 
Szįrpuliai, skaitant tokias 

žinos,
Ir ar nemislinat jog kada 
Pamatysite ir savo vaiko, 

Ir savo vardus 
laikraszcziuose?

Galėsite tikėtis jeigu
Nesergėsite savo vaikeliu 

nuO pat kūdikystes,
Neduosite jiems gero 

iszauklejimo,
Ir neteminsite ant ju 

kožna žingsnio.
Pažiūrėkite kas sziandien 

dedasi ant ulycziu. , '
Ulyczios ir automobiliai
Sziandien yra mokyklos 

nemoraliszku kalbu, 
Melo, vagysicziu ir isztvirkimo. 
Pažiūrėkite, nekuria! tėveliai, 

Kad jusu dukrele nuo 
septyniolikos metu,

Atlankineja isztvirkusios 
namus ir rodauzes,

Susirinkimus, trankosi
Automobiliais lyg pusiau- 

nakties ir vėliaus,
Ir už jusu akiu geria 

gužute ir alų.
O dabar mano brangeji, 

Pažiūrėsimo in paaugusius 
vaikelius.

Vaikas nuo deszimts metu 
Pradeda jau nuo tėvo

Vogti tobaka, degtukus ir 
rūkyt.

Paaugės ir pradėjus dirbt, 
Duotus per tęva kelis 

dolerius,
Neczedina juos tik 

p r ai e idži a p u 1 r ui m i no s e, 
Aut piniginiu maszinu 

ir kazyru,
O kada pinigu netenka 

pradeda vogt,
Pirmiausia nuo tėvo, 

O paskui lenda ir in svetimus 
namus ir sztorus.

Bet ant to ndpabaiga!
Pradeda apipleszinet žmonis, 

trekus ir automobilius.
Nepasiseka, pagavo, nugabena 

in policijos stoties, 
Ir liekasi nubaustas už 

vagysta!
Kas kart gaunasi tankiau

* In kalėjimu būdamas jaunu.
Iszejas isz kalėjimo,

Jau ne eina in bažnyczia, 
Bet leidžiasi ant tolimesnio 

kelio prapulties,
Ir ant galo uižbaigia gyvenimą 

Ant elektrikines kėdės. 

tino prie vienos kuriame buvo 
visokiu tavoru, vaisu ir kito
kiu valgiu,- o radęs jame senu
ką meiliai pasisveikino.

Senis būdamas kuom tokiu 
užimtais, pakele galva ir pare
gėjus jaunikaiti, paklausė nu
sidyvijas, isz kur pribuna ir 
kas ji ežia, atgabeno?

Bederis trumpuose žodžiuo
se jam apsako, o senis da karta 
jo paklausė, ar ne pasitiko su 
kuom ant kelio? Bederis atsa
ke: Tu esi pirmutiniu isz žmo
nių kuri szitarn mieste pama- 
czia.u, o szeip, visam mieste 
tuszczia.

— Ineikie in vidų, nesto
vėk ant lauko, tarė senis, ba 
gali datirt kokios nelaimes, 
asz tau apsakysiu apie viską, 
ir pasakysiu priežaste, del ku
rios tave noriu praserget I

Bederini nereikejo du kartu 
įsakyt, inejo in krotna ir atsi
sėdo szale senio. Senis isz jo 
pasakos suprato jog jis yra al
kanas ir jog reikė kuom pasve- 
tingint. Ir davė jam nekuriu 
valgiu ant pasidrutinima, o 
kada Bederis pasidrūtino, 
klausė senuko, kodėl jam liepe 
ineitie in vidų kromo? Senis 
da tylėjo, idant nesurupint Be
deri. Nes kada pavalgo tarė se
nis: Turi Dievui padekavot, 
jog ežia, pas mane gavaisi be 
jokios perszkados.

— O tai del ko? Paklausė 
Bederis, persigandęs.

— Reike tau žinot, atsake 
senis, jog tas miestas vadina
si miestu raganystu, ir jog ja
me nevieszpatauje karalius, 
tiktai karaliene. Yra tai pato
giausia ant svieto ypatai, jijie 
teiposgi ragana didžiause, nes 
teip nedora ir pasileidus jog 
negali iszpasakot! Tu gal ne 
intikesi kada dažinosi, jog tie 
visi arkliai, mulai, asilai ir ki
ti žveriai, kurios ji pavergi in. 
žvėris. Kiek tiktai ežia jauni- 
kaieziu patogu atvažiavo in ta 
miestą, tada ji turi tokius tar
nus kurie tuojaus pargabena 
ta pribuvusi pas ja ant piidiji- 
mo nedoriu darbu. Jijie pri
ima, kožna, meilei sveczia., 
drauge koki laika gylvena ir 
tieje intiki. in ta josios meile,, 
nes ne ilgai tas gilukis buna! 
Kožna viena paverezia už ke
turios deszimts dienu arba 
greiiziaus in koki norint žve- 
ri. Priminai man apie tuosius 
žvėrys ka tave neleido in mies
tą. Szitai dabar tau pasakysiu, 
jog ne del ko kito jie tai dairfe 
kaip tiktai tave sergėjo nuo 
nelaimes in kuria inpuolei; da
re tai kas juju galylbeje buvo 
idant tave nuo to atvest.

Ta kalba labai surūpino jau
na karalių Bederi.

— Del Dievo, in ka dabar 
inkluvau! Vos mane atragana- 
vo in pauksztuko ant žmogaus, 
dabar vela esmių artimas ne
laimes! Seniui buvo apie viską 
pasakęs, o ir neslepe jog yra 
karalium ir jog savo meile pa
vedė karalaitei Samandalu ir 
kaip ji paverti in paiukszti.

Kada Bederis papasakojo 
apie džiaugsma, kada karalie
ne nežinomos salos atraganavo 
ir apie tebyre baime, tarė se
nis: Norint musu karaliene yra 
baisi ragaiia ir niekam netikus, 
vienok neprivalai taip labai 
bijotis. Mane ežia, visi mieste 
laibai myli pažino mane ežia 
karasiene ir laibai pagodoje. 
Pertai tavo gilukis jog pas ma
ne tr opi jai, o ne pas kita.

Mano name e$i saugus ir ve
liju, jeigo tau patiks, idant 
ežia ir gyventum. Jeigo isz
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czia< neiszeisi, tai tau. plaukus 
nuo galvos nenupuls, visko tu
rėsi in vales del to-gi meldžiu 
tavos, nesirūpink ant tuszczio.

Karalius Bederis padekavo- 
jo seniui už ta patarima ir už 
prieglauda duota savo name. 
Sodo vidui kromo ne tolį du
riu, o tuojaus jojo patogumas, 
visu akys atverto in ji, kas 
tiktai ėjo proszali. Daugelis1 
susilaiko ties kromu ir vinezia- 
vojo seniui, jog patogu neval- 
ninka galvo. Dy vi josi ir del to, 
jog teip patogus jaunikaitis ne 
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[Naturally, they're important to you! Thafs 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."

wecUiM.
your invitations and 
announcements must 
be flawlessly
correct I

behave 
. king enclose 

re6ponse

pateko in paloci pas karaliene 
ragana, b senis del nekuriu at
sake :

— Ne m išlykit, jog tai yra 
nevalninkas žinokie jog neosi 
miu už daug turtingu, ne isz 
teip puikaus gimimo, kad gale- 
tai! turetie nevalninkas Yra tai 
mano broliunas, kuri brolis nu
mirdamas paliko mano apglau- 
bojo, o kad neturiu vaiku, pri
ėmiau už savo, idant man pa
gelbėtų prekystoje. Džiaugėsi 
visi isz to, nes negalėjo iszsi- 
dyvyt, jog karaliene iiopaigrie- 
be.

— Pažinai gerai ta karalie
ne, kalbėjo nekurie in seni, ir 
butu laibai gaila, idant su juom 
tei|p nepadarytu, kaip su dau
geliu padare!

— Acziu jums žmonelei už 
patarima, nes asz nemisliju, 
idant karaliene teip nedorai su 
manim apsieitu paiverždama 
mano parama senatvės. O kad 
ir dažinotu apie ji, tai žinau 
jog to nepadarytu.

Kas dien atlankinojo ji žmo
nis del (pamatinio karaliaus, 
per ka jam prekysta laibai ge
rai ėjo. Jau kone menesis bai
gėsi kaip drauge gyveno, sztai 
viena, diena, Bederis sėdėjo pa- 
prastiniu budu prie duriu kro
mo, karaliene Laba (josios 
vardas) važiavo su paroda pro 
senio kromo. Bederis vos vos 
patemijo kareivius, stojo ir 
nuo duriu giliu in kroma aitsi-
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trauke ir paklausė senio, kas 
tai del paroda?

— Sztai pro ežia trauks ka
raliene, nes tu sau sėdėk ir nie
ko nesibijok!

Vaiskas karalienes Laibos, 
buvo 'parėdytas in puikias 
mandieras, raudonas visi raiti, 
ant puikiu arkliu, trauke ketu
rioms glitoms su szolblens; ir 
ne buvo nei vieno aficieno, ku
ris praeidamas pro kroma se
niui ne pasikloniotu. Paskui 
vaiska. ėjo daugybe romiklu, 
aukso raibuose pasirėdė, kurie 
ir seni palenkimu galvos svei
kino. Paskui romiklus ėjo 
daug jaunu merginu in szilkuš 
pasirėdžiusių, o tarpe ju kara-

(Tasa Ant 2 puslapio)
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kynia. Ponia Kazlaitiene taip
gi atlankė savo kita sunu Al-

atnaujinti savo prenumerata

savo sunu Petra Stanciką ir 
szeimyna ant W. Market uly., 
taipgi pas Mat. Gorinus ant W. 
Centre uly., ir prie tos progos

Ponia Jieva Kazlaitiene MILIJONIERIUS
MIRĖ

KINIECZIAI GAU
NA PERSPEJIMA

szaukia atstovu suvažiavimus. 
Paskutinis seimas buvo invy- 
kes 1953 m., Bostone.

*♦***+**-*****************+

ZiniosVietines Connerton, Pa.

— Sttbatoj pripuola Szv. 
Aipplonijo, o Tautiszka Vardi
ne: Mintautas. Ir ta diena: 
1829 metuose “Salavation Ar
mija” apvaikszczioja. szita die
na, nes tu įSalavaisziu pirm ta
būnas William Booth gimė szi
ta diena.

— Ponas Matiejnsas Pau
lauskas, ir sūnūs Vincas, isz 
Girard vi lies, lankėsi mieste su 
reikalais ir prie tos progos at
lankė “Saules” Redakcija at
naujinti savo 'prenumerata už 
laikraszti “Saule”. A ežiu už 
atsilankyma.

— Kita sau vaite: Nedelioj 
pripuola Verbų Nedelia, ap- 
reiszkia bijojimą Kristaus in 
Jeruzalema aid'asilo. Taipgi 
žinoma kaipo Didžioji ir 
Szventa Sanvaite, ir Szv. Leo
no, o Tautiszka Vardine: Vy
kintas. Ir ta diena: 1789 m., 
pirmutinis politiszkas laik- 
rasztis pradėtas Amerikoje 
“Gazette”; 1814 m., Napoleo
nas pasitraukė isz Fountain- 
■bleau. Jis buvo isztremtas isz 
Prancūzijos ir nuvesztas in El
ba Salas, isz kur jis po de
szimts menesiu pabėgo, bet-vėl 
buvo suimtas ir ežia praleido 
savo paskntinias dienas.

— Panedely je >p r i p u o I a 
Szv. Julijo, o Tautiszka. Var
dine: Jūrate. Ir ta diena: 1945 
m., Prezidentas Franklin D. 
Rooseveltas pasimirė, o Vice- 
Prezidentas Harry Trumauas 
stojo in jo vieta; 1864 m., Sum
ter tvirtove paimta per Ame
rikos Civilini Kara.

viezius isz szito miestelio nu
mirė pareita Utarninka 2:30

bulėje.

WILMINGTON, DEL. — 
Pierre S. duPont, buvęs E. I. 
du Pont de Nemours kompani
jos sztabo Pirmininkas ir bu
vęs General Motors automobi
liu kompanijos Pirmininkas, 
pasimirė in Memorial ligonine, 
Panedelio vakara.

Jis sirgo apie szeszias san- 
vaites, bet buvo ligoninėje tik 
kelias dienas.

Asztuonios deszimts keturiu 
metu, keletą szimtu sykiu mili
jonierius buvo biznierių ir fab
rikantu vadas Amerikoje per 
apie penkios deszimts metu.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Vincą, isz į Jis buvo atsižymejes savo Lab-
Camdęn, N. J., taipgi tris bro
lius: Kazimiera ir Reinnmda 
isz Camden, N. J., ir Sta.nislo-

Stanley,
Camden,

Genhr Win- 
a, visi isz

darystes darbais, kas metai 
duodamas milijonus doleriu 
Labdarybės reikalams, kaip 
vajams, kolektoms ir pana- 
sziai.

Jis mokslus buvo baigės in 
Massachusetts Institute of 
Technology, 1890 metuose. Jo 
žmona, buvusi Alice Belin, isz 
Scranton, Pa., pasimirė 1944 
metuose. Jiedu neturėjo vaiku.

jimo žodi Komunistams Kini
joje.

Amerikos Sekretorius nepri- 
žadejo siunsti musu armijas 
Prancūzams in pagelba priesz 
Kinijos Komunistus. Bet ta 
musu vandenilio bomba yra 
daug baisesne negu didžiausios 
kareiviu armijos. Jis pasakė 
kad Indo-Kinijai yra paskirta 
apie asztuoni milijonai doleriu 
del apsiginklavimo. Ir jis sake 
kad Amerikiecziai yra pasiren
gė ne tik su pinigais, bet ir su 
ginklais remti Prancūzus 
priesz Kinijos Komunistus. Tai 
ežia aiszkus perspėjimas Ko- 
munistiszkai Kinijai.

rudeni

pava-

rialas priėmė nutarimu 
kviesti seimą sziu metu 
Cleveland, Ohio. Tuo 
prel. Jonas Ęalkunas,
duojas atostogaujanti BALFo 
Pirmininką Kam Prof. J. B. 
Koncziu, sziomis dienomis kin
kėsi C'levelandė, kur su vietos 
BA LFo veikėjais aptarė 'busi
mo seimo tecliniszkuosius rei
kalus.

me bus paminėta BALFo su
kaktis ir seimo darbuose atsi
spindės organizacijos laimėji
mai ir bus pagerbti daugiau
siai pasireiszke ir nusipelno 
paszelpos daibe.

Galutina selino darbu, tvarka 
dar nustatys Dircktoriatas. 
Bet jau dalbar numatoma, kad 
seimo svarbiausius darinis su 
darysiu klausimai, susiję su 
tremtiniu, paszeltpa ir emigra
cija.. Taip pat bus tariamasi 
del ateities veiklos ir, galimas

pincse Fountain I

Shenandoah, Pa. — Luidot Li
Pirkie U. S. Bonus

na

N. Union uly., invyko Utarnin- 
ko r v t a su apiegomis iii Szv.

tas in Szv. Marijos kapinėse.
Graborius Domininkas Sniy-

Waynesburg, Pa. — Iszprie-

praszalinti nuo darbo isz Cru
cible Aline of Crucible Steel 
kompanijos, 6,000 mainieriu

“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule 
vo

palaiko su sa- 
prenumeratais.

NAUJA PACZTO 
SZTAMPA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

4 VAIKUCZIAI 
SUDEGE

Jonas aBlkunas placziau papa
sakojo apie ruosziama seimą. 
P-aaiszkejo, kad sziu metu su
važiavimas bus laikomas 
BALFo julbilejiniu seimu, nes 
sziais metais, kaip jau spaudo
je buvo minėta, didžioji paszel-. 
pos organizacija mini savo gy
vavimo dešzimtmeti. Todėl ja-

BALFo tikslu, uždaviniu, ir vi
sos programos 'praplėtimo 
klausima. Svambia, vieta seimo 
darbu eilėje užims BALFo pir
mininko Kan. Prof. J. B. Kon- 
cziaus praneszimas. Szia vasa
ra. Kam Konczius žada lankyti 
Fu ropo ji'. Nors, kaip spaudai 
buvo pareikszta, Kam Kon
czius in Europa vyks ne BALI1

Pirkie U. S. Bonus! Pirkie U. S. Bonus!

— Utariiinke pripuola Szv. 
/Hermenegildo ir Szv. Teodoro, 

o Tautiszka Vardine: Strutis. 
Taipgi ta. diena: 1714 m., pir
mieji vargonai 'buvo inrengti 
m King’s Chapel bažnyczia, 
Bostone, Mass. Tai buvo pono 
Thomas Brattle dovana; 1934 
m., Paszelpos Administrato
rius Harry L. Hopkins prane- 
sze kad Amerikoje randasi 
4,700,001) žmonių be darbo; 
1941 m., Rusija sudarė sutarti 
su Japonija ant penkių metu; 
1743 m., gimė Thomas Jeffer- 
sonas, treczias Amerikos Pre
zidentas; 1906 m.,'Californijos 
valstija 'pajuto žemes drebėji
mą.

Platinkit “Saule”

Istorija Apie . . .
“AMŽINA .ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

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

CRAWFORDSVILLE, AR
KANSAS. — Keturi vaiku- 
eziai sudege gaisre kai namas 
kuriame jie gyveno užsidegė 
ir ligi žemes sudege.

Policijos virszininkas, Depu
ty Sheriff Gladstone Williams 
vaikucziu vardus paskelbė: 
asztuoniu metu Mattie May 
Cumming; septynių metu Mat
thew Cumming; penkių metu 
E,ose Lee Cumming; ir penkių 
metu Willie Johnson. Visi bu
vo juodukai.

Trijų vaikucziu motina, Po
nia Berthena Cumming randa
si in Memphis ligonine. Ji bu
vo labai apdeginta kai ji sten
giesi savo vaikuczius isz to 
gaisro iszgelbeti.

Policijantas Williams sako 
kad motina buvo iszneszus isz 
to deganezio namo du savo 
vaikucziu ir gryžo kitu, kai 
tiedu vaikucziai, iszsigande ir 
isz baimes beveik pakvaisze 
nubėgo atgal in tuos degan- 
czius namus ir jiedu pražuvo.

Prez. Ir Vice-Prez. Gauna Medalius

— Laikas vėl bus 'permai
nytas Nedelioj Balandžio 
f April) 25-ta diena. Laikro
džiai bus pastumti greieziau 
viena, valanda. Tasai laikas va
dinamas kaipo “Daylight Sav
ing Time.” c l'f
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centus pasiunsti laiszka in'Eu- 
ropa, tai szita sztampa bus 
kaip geros valios ambasado
rius isz Amerikos in svetimus 
krasztus. Yra iszrckota kad 
apie du szimtai milijonu szitu 
sztampu bus variuojama kas 
metai.

'Szita sztampa buvo vieszai 
parodyta per televizos progra
ma, kurioje dalyvavo Ameri
kos Prezidentas, Dwight D. Ei- 
senhoweris, Amerikos Sekre
torius, John Foster Dulles, 
Paczto Virszininkas Summer
field, Valdžios Sztabo, Kon
greso ir Senato nariai ir At
stovai. i

Dvasiszkiu virszininkai teip- 
gi dalyvavo, kuriu tarpe buvo:

Kunigužis Daktaras Roy G. 
Ross, Bendras Sekretorius vi
su Protestonu bažnycziu, ku
riu skaiezius pasiekia trisde- 
szimts keturis milijonus sielų.

Kardinolas Francis Spell
man, New York arkivyskupi
jos Arkivyskupas. New York 
arkivyskupija yra didžiausia 
ant viso svieto.

Daktaras Norman Salit, 
Prezidentas visu Žydu Sinago
gų Amerikoje.

Per szitas nepaprastas isz- 
kilmes pribuvo daugiau kaip 
penkios deszimts laikrasztinin- 
ku ir radijo ir televizijos skel
bėju. Tai buvo pirmas sykis 
kad Amerikos Prezidentas sy
kiu su Amerikos Sekretoriumi 
dalyvavo sykiu su Paczto vir- 
szininku in tokias iszkilmes.,

Net ir Amerikos Vice-Prezi
dentas Richard M. Nixonas 
dalyvavo. Tai isz tikro nepa
prastas invykis, nes yra nepa- 
raszytas ir vieszai nepaskelb
tas instatymas kad Vice-Prezi- 
dentas niekados nedalyvauja 
ten kur randasi Prezidentas. 
Tai yra daroma del apsaugos, 
kad jeigu kas Prezidentui atsi
tiktu, Vice-Prezidentas jo vie
ta tuojaus užimtu!

JUBILEJINIS BALF’O
SEIMAS INVYKS

CLEVELANDE
Leonard Hall, Republiko- 

nu Partijos Komiteto.Pirmi
ninkas inteike Republikonu 
partijos szimto metu sukak
tuves medalius Prezidentui 
Dwight Eisenhoweriui ir 
Vice-Prezidentui Richard

Nixon, Baltuosiuose ofisuo
se.

Dvideszimts penki tuks- 
taneziai szitokiu medaliu 
bus parduodama Republiko- 
nams per sziuos metus, kai
po atminties ženkleliai.

CLEVELAND, OHIO. — 
Bendrasis Amerikos Lietuviu 
Paszelpos Fondas, veiklai su
stiprinti ir pagyvinti, atliktu 
darbu apžvalgai padaryti ir 
organizaciniams reikalams ap
tarti, tam tikrais laiko tarpais

More money for you I I
o NOW YOUR MATURING 

SERIES E BONDS CAN EARN INTEREST 
JEN YEARS LONGER—AT 3%!

you given any though! to what you’ll do withHave you given any though! to what you 11 do with 
those maturing Series E Savings Bonds you patriotically 
invested in ten years ago? Well, here’s real good news for 
you. You won’t have to do a thing with them and they’ll 
continue to earn interest for ten years longer at 3% in
terest, compounded semiannually. Just hold on to your 
Bonds and allow them to go on earning!

And in Ihe meantime join the millions of thrifty 
Americans who are investing in Savings Bonds regularly 
through the Payroll Savings Plan. Millions who say it’s 
the one sure way to save.

The sum you se! aside each week may be as little as 25c 
—or as much as $275. If you can save just $3.75 a week 
regularly through the Plan, in five years you will have 
$1,025.95! In 9 years and 8 months you’ll have $2,137.30 
... in 19 years and 8 months, $5,153.72! For now the 
Series E Bonds you buy and hold to maturity can earn 
3% interest compounded semiannually;

No matter how small your income, you can’t afford not 
to put something aside for yourself. So join the Payroll 
Savings Plan where you work today.

If you want to be paid 
your interest as current income-— 

invest in 3% Series H

If you want a good, sound investment which 
pays you your interest by check every six 
months, ask at your bank about United States 
Government Series H Bonds. Series H is a new 
current Income Bond available in denominations 
of $500 to $10,000. Redeemable at par after 6 
months and on 30 dąys’ notice. Matures in 9 
years and 8 months and pays an average 3% 
interest per annum if held to maturity. Interest 
paid semiannually by Treasury check. United 
States Government Series H may be purchased 
at any bank, annual limit $20,000.
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INVEST MORE IN SAVINGS BONDS!

The U. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury 
{Department thanks, for their patriotic donation, the Advertising Council ant %

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa

reikalais, bet ten būdamas nu
mato susipažinti su Lietuviu 
padėtimi. Todėl gryžes suteiks 
seimui naujausias žinias apie 
vargstaneziu musu tautiecziu 
dabartine būkle.

Seimo iszvakarese invyks 
Direktoriato posėdis. Kądangi 
tai bus jubilejinis seimas, tai 
vakarus norima paiilvairinti 
pramogomis. Pirmąją seimę 
diena1, vakarę, Lietuviu saloje 
bus suruosztas szokiu vakaras. 
Antrąją diena, baigus seimo 
darbus, vakare, “ Cle-velando ” 
vieszbuczio saloje invyks dide
lis bankietas, kuriame daly
vaus in seimą suvaižiave BALF 
vadovai, veikėjai skyrių atsto
vai ir kiti svecziai/kuriu tarpe 
tikimasi turėti (Jlevelando 
miesto valdžios auksztuosius 
pareigunu/S. Bankiete, kaip 
manoma, koncertuos vietos 
Lietuviu meno jieg'os.

Taip pat yeiojama atspau- 
dinti seimo 'programa, kurioje 
butu žinių isz BALF praeities 
ir jo veikloj.

Taigi jubilejiniam seimui 
suorganizuoti reikia daugiau 
laiko ir darbo, todėl jau isz 
anksto tani pradedama, ruosz- 
tis. Tuo tikslu Prel. Jonas Bal- 
kunas turėjo ilgesni pasitari- 
ma su Clevelando trijų Balfo 
skyrių atstovais: Viktoru Am- 
'Siejimi, Stasiu Barzduku, Pet
ru Balcziunu, Vladu Czyvu,- 
Simonu Laniausku ir Povilu 
Makarsku. Clevelaiidiecziai 
yra numatė greitai sudaryti 
seimui ruoszti gausesni komi
tetą, iszrinkti jo valdyba ir in- 
vairiom sritim atskiras darbo 
komisijas.

Seimas invyks Laipkriczio 
men. 26 ir 27 dienomis “Cleve
land” viesžbutyjc ir posė
džiams reikalingos patalpos 
jau užsakytos. Data laibai par 
togi, ypacz tolimu vietų atsto
vams, nes diena priesz seimą, 
Laipkriczio 25 yra Padėkos 
Diena, Thanksgiving Day, o po 
seimo, Nedelioj, taipgi nedar
bo dienos ir jas bus galima pa
skirti kelionėms.

Prel. J. Ęalkunas isz pasita
rimo gryžo su gerais inspii- 
džiais ir manas, kuri parode 
susirinkę Clevelandiecziai, n.e- 
isznyks ruosziant seimą ir, rei
kia laukti, kad julbilejinis sei
mas bus inspudingas. Cleve
landiecziai, anot Prel. J. Bai
li uno, jaiicziasi pagerbti, kad 
BA LFo Dircktoriatas julbileji- 
niam seimui 'pasirinko 'Cleve
lando miestą.

Baigdamas pasakoti apie 
pirmuosius seimui pasiruoszi- 
nius, Prel. J. Balkiinas pa- 
reisžke, jog deszimtmetyje 
BALFas gali didžiuotis savo 
atliktais darbais ir pasiektais 
laimėjimais. Todėl bendro pa
szelpos darbo sukaktis yra 
prasminga ir ja reikia paminė
ti visom Lietuviu kolonijom. 
Kartu kviete BALFo skyrius 
ir apskritis ruosztįs jubilęji- 
niam seimui ir gausiai jame 
daly vauti. Manas, kad visi tu
rėtu jausti .pareiga dalyvauti 
seimo darbuose ir pagerbti il
gameti BAUFo Pirmininką 
Kan. Prof. J. B. Koncziu ir 
daugeli kiut daitbininku, kurie 
talkininkauja ir dirba paszel- 
pos reikalams, būdami veik 
isztisa deszimts metu labdaros 
veikėju eilese. Visi paszelpos 
darbui aukojantįys prisideda 
prie vargu ir kanezios mažini
mo, kuriuos tukstaneziams ne
laimingųjų atnesze Bolszeviz- 
mo insigalejimas.


