
4
THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 

PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

An American Newspaper published in the Lithuanian Language, 
that circulates thruout the U. S. A., and Foreign Countries.

Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $6.00;
H Year $3.50; Canada $7.00. Advertising Rates on Application.

SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. 8. A.

DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE” 
ISZEINA KAS UTARNINKA IB PETNYCZIA

Prenumerata: Suvienytose Valstijose $6 Metams, % Metu $3.50; 
In Kanada: Met ns $7, % Metu $4; In Vokietiję, Pietų Amerika, 
Skotlandije,Met& is $9, ¥2 Metu $0; Atskiras Saules numeris 8CtL.

Laiszkus .r Pinigus visados siuskite ant szio adreso:

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

NO.86 ' ft MAHANOY CITY, PA UTARNINKAS SPAUO 26,1954 ITUESDAYyOCTOBER 2671954) ft >■ ■- ... , 66 METAS

Iszliko Gyvas Nuo Laivo Nelaimes IR VĖL SEN. JOSEPH

Slauge Elaine Cox, Public 
Health Ligoninėje, Norfolk, 
Virginia, rūpestingai prižiū
ri ir gydo Chief Steward Mi
chael Angel Hernandez, ku
ris yra vienas isz tu kurie 
iszliko gyvi kai prekybinis 
“Mormackite” staiga nu
skendo, apie pusantro szim- 
to myliu nuo Virginia kran-

Isz Amerikos
‘AMERIKOS BALSAS’ 

PERKELTAS IN 
VASZINGTONA .

WASHINGTON, D. C. — 
“Amerikos Balsas’’ (Voice of 
America) kuris keliom kalbom 
perduodavo žinias in visa pa
sauli, o daugiausia už ‘ ‘ Geleži
nes Uždangos”, isz New Yor- 
ko perkeltas in Vaszingtona. 
Kartu iszsikele ir Lietuvisz- 
kas skyrius su visu sztabu, ku
ris Lietuviu kalba isz New 
Yorko siųsdavo kasdien Lie- j 
tuvon dvi radijo trumpu ban
gu programas ir viena Euro
pon. Isz New Yorko paskutine 
programa perduota Europon 
praeita Spalio 15-ta diena.

DARININKAI AR 
BEDARBIAI YRA

SZUNES j 
—————

Taip Sako Apsaugos I 
Sekretorius Wilsonas

CHICAGO, ILL. — Ameri- 
kos Apsaugos Sekretorius Re- 
publikonas Wilsonas dabar no-, 
ri atsipraszyti ir pasiaiszkinti 
kad jis nenorėjo pasakyti tai 
ka jis pasakė nėr prakalbas, 
kai bagoeziai buvo susirinkę ir 
buvo užsimokeje po szimtine 
už vakariene. Jis buvo prilygi
nės darbininkus ir bedarbius 
prie medžiokles ir prie narni-

j to. Isz viso tik vienuolika 
iszliko gyvi, isz keturios de- 
szimts asztuoniu jūreiviu.

Viesulą taip staiga isztiko 
ta prekybini laiva, kad ka-

■ pitonas nesuspėjo nei duoti
j insakyma visiems ta laiva 

apleisti pirm negu jis nu
skendo.

a □ a

i niu szuniu, sakydamas kad vie
ni szunes, medžiokles szunes, 

j patys iszeina ir susijieszko 
I maisto, o naminiai szunes lau- 
i kia kol gaspadorius jiems pa- 
■ rūpins maisto. Jis sake kad 
; taip ir Amerikos darbininkai.

Tokis prilyginimas baisiai 
nepatiko darbininku uniju va- 

Į cams, kurie tuo jaus pareikala
vo kad Apsaugos Sekretorius 
Wilsonas hutu paszalintas isz 
savo vietos.

Prez. Eisenhoweris nesutiko 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Amžina Atsilsi Teisėjui

Mirusio Teisėjo Robert H. 
Jackson krieslas yra juodai 
apklotas, kai Augszcziau- 
sias Amerikos Teismas nu
traukė savo pasitarimus ir

McCarthy

Sugryžes Isz Ligonines
Vėl Komunistus

Gainioja

WASHINGTON, D. C. — 
Senatorius McCarthy, kuris 
buvo praleidęs keletą sanvai- 

I ežiu in Bethseda Laivyno ligo- 
į nine in Maryland, dabar vėl 
ima gainioti Komunistus. Jis 
sako kad Republikonu Partija

■ yra labai daug nukentėjusi nuo 
iEisenhowerio administracijos, 
.kuri rodos nenori suimti Ko
munistus ir juos administraci
joje palaiko.

Jis sako kad jis pasirengęs 
įremti visus Republikonu kan- 
; čidatus del ateinaneziu rinki- 
i mu, iszimant Clifford P. Case, 
! kuris stengiasi užimti Senato
riaus Hendrickson vieta, New 
Jersey valstijoje. Szitas Hen
drickson yra vieszai pareiszkes 

'kad jis tuojaus stengtųsi pa- 
szalinti Senatorių McCarthy 

j isz tos komisijos, jeigu jis bus 
iszrinktas Senatoriumi.

Prez. Eisenhoweris yra vie
szai pareiszkes kad jis visomis 
galiomis remia ir rems szita 
Republikonu kandidata Hen- 
driekson del Senato.

Ir ežia pasirodo kad Repub
likonu partijoje nėra vienybes, 
nes Sen. McCarthy beveik tiek 
pat, jeigu ne daugiau intekmes

■ turi ant savo partijos kaip ir 
Prezidentas Eisenhoweris.

92 METU AMŽIAUS

LAKŪNAS

LOS ANGELES, CALIF. — 
James W. “Dad” Montee ap- 
vaikszcziuojo savo devynios 
deszimts antra gimtadieni su 

i kelione. Jo ta kelione buvo su 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

tardinimus, atiduoti pasku
tini patarnavima savo sė
brui ir draugui, kuris pasi
mirė nuo szirdies ligos.
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PASAULIO
LIETUVIU
BENDRUOMENE

Australija — Isz Lietuviu 
i gyvenimo. Geelongo apylinkes 
' valdyba jau gavo leidimą sta
lytis Lietuviu Namus. Na
mams sklypas jau nupirktas. 
Atrodo, kad Geelongas pirma
sis pasistatys lietuviszkus na
mus Australijoje. Melburne in- 
steigta parapijos Nedeldienio 
mokykla. Mokykla lanko 34 
vaikai ir dirba 3 mokytojai. 
Tai didžiausia isz Melburno 

: esaneziu Nedeldienio mokyklų.
Gruodžio men. 27, 28, 29 d., 
Melburne szaukiamas pirma
sis Australijos Lietuviu Kata- 

;! liku orginazuotoju atstovu, ka
pelionu ir Kat. Akcijos dar
buotoju suvažiavimas. Jo tiks
las: apjungti Lietuviszko Ka- 
talikiszko veikimo tvarka

; Australijoje.
t Tautos szventes proga Ade
laidėje Lietuviu Teatro Mylė
toju Grupe ruoszia S. Santva- 
ro “Kaimynus”. Pažymėtina, 
kad Adelaidėje veikia dvi te
atro mėgėju grupes. Visuome
nėje jos turi pasisekimą. Sid
nio Savanoriu kureju valdyba 
paskelbė atsiszaukima del sa
vanoriu kureju registracijos 
AustraHjoje. Melburne atida
rytas ir gražiai veikia parapi
jos kioskas. Kiosko vedėjas, 
Br. Zumeris. Kioske gaunami 
pasaulio Lietuviu Laikrasz- 

į ežiai ir iszleidžiamos knygos.
Australijoje vra tautiecziu 

i pasižadėjusiu visa gyvenimą 
i remti Vasario 16 d., Gimnazi
ja. Australijoje gyvena Lietu
viai labai pageidauja trumpos 
Lietuvos istorijos. Tokias is
torijas Ukrainiecziai nemoka
mai dalina savo tautiecziams.

Brazilija. — Lietuviams ra- 
szytojams atstovauti tarptau
tiniame raszytoju kongrese 
Sao Paolo mieste, Brazilijoje,

I buvo pakviestas Venancijus 
; Aliszas. Lietuviams žurnalis
tams ir lietuviu spaudai ir jos 
instaigoms tarptautiniame 
žurna’istu kongrese, kuris 
szaukiamas Lapkriczio mene
si atstovauti kviecziamas Lie
tuvos pasiuntinybes Urugva
juje spaudos attache K. Czibi- 
ras-Verax.

Ispanija. — Skulpt. K. Ka
minskas Madride vede Ispane 
žurnaliste M. Enrikuete Diaz, 
dirbanezia Madrido laikraszty 
“Arriba”, molcanczia kelias 
svetimas kalbas ir dabar besi-i
mokanezia Lietuviszkai.

j Italija. — Rymoje lankėsi 
Lietuviu moksleiviu grupe isz 
Vasario 16 d., Gimnazijos, ve
dama kapeliono Kun. Kaleckio 
ir mokyt., A. Grinienės. Moks
leiviai svecziavosi Szv. Kazi
miero kolegijoj ir buvo priimti 
Szv. Tėvo audiencijoj Castel- 
gandolfe.

Jungtines Amerikos Valsty
bes. — Lietuvis, redaktorius 
Guamo saloje. Buv. Havajų 
universiteto profesorius Lie-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

KALNO DALIS PA
SLYDO; 260 ŽUVO

Tik Du Liko Gyvi 
Haiti Miestelyje

PORT AU PRINCE, HAITI. 
Mažas eroplanas nusileido ant 
vietos kur tik ta ryta buvo 
gražus miestelis ir rado tik du 
gyvus žmones.

Kalno dalis pasileido ir vis- 
iszkai isznaikino Berly mieste- 
teli, dvideszimts myliu nuo 

j Port Au Prince in Haiti.
Vietine policija sako, kad 

j daugiau kaip du szimtai sze- 
I szios deszimts žmonių žuvo.

Tik du iszliko gyvi, vienas 
mažas vaikas, kuris suspėjo 
isz to miestelio iszbegti kai jis 
iszgirdo kalno drebejima, ir 
viena moteriszke kuri buvo isz 
miestelio iszejus in svecziūs 
pas drauge kitame miestelyje.

Lakūnas, Kapitonas P. Bur
chett, virszininkas Inter-Ame- 
rican Geodetis Survey komisi
jos, buvo pirmutinis apie ta 
baisia nelaime praneszti. Jis 
susavo mažu eroplanu nusilei
do ant to miestelio ir mate tik 
devynių namu sudaužytus sto
gus.

Daugiau kaip szimtas tuks- 
taneziu žmonių neteko savo 
namu.

Rauduonojo Kryžiaus nariai 
per trisdeszimts myliu pešti 
keliavo pirm negu pasiekė ta 
vieta.

Visa ta iszkada padare ta 
viesulą “Hazle” kuri tiek isz- 
kados buvo padariusi Phila- 
delphijoje ir apylinkėje.

Tikru žinių dar negalima
(Tasa Ant 4 Puslapio)

PRANCŪZAI
NESUTINKA SU

VOKIECZIAIS

Bet Dar Tęsia Derybas

PARYŽIUS, PRANCUZI- 
JA. — Prancūzijos Premieras 
Pierre Mendes-France susiti
ko su Vokietijos Konceliariju 
Konrad Adenauer ir kalbėjosi, 
derinosi ir ginezyjosi net iki 
treczios valandos isz ryto, bet 
nepriėjo prie nei jokios sutar
ties, priimti ir pripažinti ir 
pripažinti Vokietija kaipo ne- 
prigulminga ir laisva kraszta 
Tautu Sanjungoje. Visas ne
susipratimas ir susikirtimas 
tarp Prancūzu ir Vokiecziu 
yra kaslink Saar kraszto kuri 
abudu krasztai nori pasisavin
ti, nes ežia randasi turtinga 
žeme, kur yra daug anglies ir 
daug dideliu fabriku.

Vokiecziai dabar reikalauja 
laisvu rinkimu Saar kraszte, 
kad patys gyventojai galėtu 

' per rinkimus nutarti ir nu- j 
spręsti prie kurio kraszto jie 
nori prigulėti: Ar prie Vokie
tijos ar prie Prancūzijos.

Prancūzai nesutinka, saky
dami kad tokie rinkimai nebū
tu laisvi ar teisingi.

ISZ VOKIETIJOS

Kaip Pavergėjai
Skirsto Lietuvos

Gerybes

“Tiesa” Rugpiuczio 19 d., 
intikinejo, kad tarybines san
tvarkos sanlygose Lietuviu 

i tauta ingi jusi “tikra nepri- 
| klausomvhe”. Kaip ji nepri- 
įklausomybe naudojasi, vaiz
džiai rodo Vilniaus radijo 

: Rugpiuczio 29 d., paskelbtas 
pavyzdys. Girdi, per Rugpiu
czio dvideszimt dienu Kaiszia- 
doriu rajono kolchozai dvigu
bai daugiau pateikė duoklių 
suėmimo punktams daržovių, 
kaip per visa Liepos menesi. 
Kas pasinaudojo daržovėmis, 
rodo ju paskirstymas. Dvide- 
szimts tonu buvę pasiusta Le
ningrado ir tik deszimts tonu 
Kauno prekybos organizaci
joms. Skirstant kitus gaminius 
dar mažesne dalis paliekama 
Lietuviams. Lietuvos gerybes 
ir gaminius skirsto invairios 
bazes, kurios priklauso tiesiai 
Maskvai. Lietuviai, kaip pa
vergto kraszto žmones, paver
gėju tik isznaudojami. Jie ne
gali laisvai pasinaudoti tuo, 
ka savo lauke užsiaugina ir in- 
moneje pasigamina. Viskas ei
na per bazes ar vad., paruoszu 
punktus in “placziaja tėvy
nė”. Vilniaus radijas ir Rusu 
kolonistu organas “Sovetska- 
ja Litva” Rugsėjo 2 d., vėl su
tartinai ragina kolchozininkus 
paskubėti greieziau atiduoti 
duokles Rusijai. Girdi, vakaru 
Ukrainos ir Maskvos srities 
kolchozai grudu duokles atida
vė net greieziau, negu užpla
nuota. Nepasiteisinsi pavergė
jui, kad Lietuvoje derliaus va
rymas vėliau atliekamas, kaip

i Ukrainoje. Jiems nesvarbu,

Devyni Iszgelbeti Isz Tunelio

Devyni darbininkai Bos
ton, Mass., beveik stebuk
lingai iszliko gyvi 400 pėdu 
po žemia, kai elevatorius va
žiuodamas žemyn užsidegė 
ir sustojo tarp dvieju augsz-

Nežiūrint Viso Ko, Vis 
Dar Linksmas

Penkių metu amžiaus Jac
kie Sprung, kuris yra turė
jęs septynias labai svarbias 
operacijas ir yra gavės 
kraujo net penkios deszimts 
sykiu in keturiolika menesiu 
in Pittsburgh Vaikucziu Li
gonine, dar vis gali szypso- 
tis ir net nusijuokti, kai 
daktarai jam pasakė kad jis 
gal gales gryszti namo del 
Kalėdų. Jackie Sprung buvo 
labai apdegintas kai alie
jaus lempa uždega jo drabu
žius ir taip buvo labai pavo
jingai sužeistas.

kad kolchozu darbo jiega dar- 
‘bymeteje svetur iszvežta. Ežio
mis dienomis Klaipėdos preky
biniame uoste gyvas judeji- 

I mas, giriasi užgyventojai per 
Vilniaus radija. Girdi, isz vi- 

' su Rusijos vietovių atplaukia 
vis nauji laivai. Nieko naujo. 
Ir pernai sziuo laiku tas pats 
radijas panasziai skelbe. Žy
mi dalis naujo derliaus javu ir

(Tasa Ant 4 Puslapio)

tu. Nei vienas isz ju nežino
jo pavojos tuo atsitikimo po 
žemia. Kiti darbininkai juos 
iszgelbejo be jokios sužeidi
mo.

□ □ □
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Kas Girdėt
Lakunu Sztabas gal nieka

dos nepranesz ir niekados ne
prisipažins, bet mes stacziai ir 
be jokios baimes gailime sakyti 
kad dviju eroiplanu nelaimes 
nelaimes atsitiko per lakunu 
d ai'b in in k u neap s i’ži ur e jim a 
ant žemes.

Vienas eroįplanas nukrito ir 
sudužo uiž tai kald du szriuibai, 
per klaida neibuvo inszriu'buoti 
in eroplano uodega.

Toje nelaimėje buvo Kapi
tonas Joseph McConnell, Jr., 
kai jis su, tuo eroiplanu nukrito 
prie Edwards Air Force Base, 
Calif orui joje.

Kita tokia nelaime atsitiko, 
kai kitam eroplanui gazolino 
tanka nebuvo tinkamai prika
binta. Major John Armstrong 
su szitu eroplanu nukrito ir 
žuvo netoli Dayton, Ohio.

Retas kuris laikraszcziu 
skaitytojas žino kas atsitiko 
Senato Komisijos iposedyja, 
kai Senatorius Joseph McCar
thy buvo tardamas.

Senatoriaus Watkins Komi- C ..
sija turėjo griesztu ‘žodžui Se
natoriaus McCarthy intareju 
Flanders, kuris per visus tuos 
tardymus iszdavinedavo savo- 
tiszkas žinias priesz Senatorui 
McCarthy.

Szita Senatoriaus ''Watkins 
kamisija daug ka norėjo pasa
kyti priesz Senatorei Watkins 
bet visa tai 'buvo iszbraukta 
isz paskelbto raporto.

r 1 • • 1

Matyti kad dabar ne Sena
torius McCarthy’ yra susirūpi
nės, bet visa ta Senatorių Ko
misija, kuri buvo pasirengus 
McCarthy nubausti. Dabar 
visi jie bijosi kad jie nėbutu 
nubausti.

eroplanus tenai in pagelba..

Nežiūrint kiek klaidu Re- 
publikonų Partijos vadai yra 
padare, Prezidentas Eisenho
weris nei vieno nepraivaryis. 
Jis, kaip Trumanas yra iszti- 
kimas savo partijos nariams.

Pypkes Durnai

Skundas
Graudus vaito j ims ir 

skundai,
Po visa Lietuva pasklydo:
Per svietą kurtus j u 

aidai,
Staugimuos viesulos 

nuskrydo.
Vėlai, virsz kalno

kaukaru,
Bailus, kaip sužeistas

erelis,
Skrieje gausmas verksmo 

ir raudu,
Skrieje nuogandus halsai 

nevalęs.
Suklupę po slogos naszta,
Lietuviai purtos ir

vaitoja:
Verksmuos paplukus

Lietuva,
Jiems kapines žiedais

iszkloja.
Nugeltus kaip rudens

gėla,
Su žymėmis kancziu

kaktoje,
Vargingu genezių Nioba
Kraujuose neguoda 

mazgoja.

:: JUOKAI :: Plaukia In Mokykla

Politikieriai dabar nežino kaip 
in vertinti Prezidento Eisenho- 
werio prakalbas in Los Ange
les, Californijoje.. Prezidentas 
pėr savo prakalbas in Holly
wood Bowl, iszgyre Teisėja 
Warren, Senatorius Knowland 
ir Kuchel, Vice-Prezidenta 
Nixon ir net jo žmona, Pat, bet 
nei 'žodžio nepasake apie tos 
valstijos Gubernatorių Good
win Knight, kuris dabar stoja 
in labai sunkius ir pavojingus 
rinkimus.

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius Ako Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

Price $2.30 p°i”t

Anglijos Laivynas dabar 
palydi su dvejais kariszkais 
laivais savo prekybinius lai
vus 'per Formosa Salas in 
Komunistiszka Kinija. Czia 
iszkyla klausimas musu užsie
nio tvarkos tvarkintojams: 
Kas atsitiktu jeigu Anglijos 
Laivyno kariszki laivai susi
kirstu su Amerikos Septintuo
ju Laivynu, kuris eina sargy
ba prie Formosa Salas?

Kaslink karo, tai laikraszti- 
ninkai spėja ir sako kad Kom
unistiszka Kinija neiszdrys 
putais ant Formosa Salas. Ko
munistai Peking mieste, sosti
nėje dabar mato kad Ameri
kos armijos yra pasirengusios 
isz paskutinuju ginti Chiang 
Kai-sheko paskutine tvirtove, 
Formosa.

COLORS: Red, Black, Green, 
Blue, Gray, Copper.

Ir Eisenhoweris teipgi.karo 
vengia ir nenori su Komunis
tais susimuszti. Jis turėjo dvi 
geras progas susikirsti su Ko
munistais Korėjoje ir Indo-Ki- 
nijoje, kur Eisenhoweris nesu
tiko pasiusti musu kariszkus

«4NIW>/OMir IQVNMIN tUl

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

^Pirkie U. S. Bonus!

Žydukas, parėjės isz mo
kyklos klausia savo tėvo 
koks yra skirtumas tarp žo
džiu “beda” ir “nelaime”.

“Nu, vaike”, aiszkina Žy
das Žydukui,, “szitaip yra: 
Jeigu sakysime tavo mama 
važiuodama ant laivo imtu 
ir inpultu in mares, tai butu 
beda. O jeigu kas ja iszgel- 
betu tai man butu nelaime.” 
Ir pakrapsztes pakauszi, 
Žydelis dar dadejo: “bet jei
gu niekas jos neiszgelbetu 
ir jeigu asz neturecziau ant 
jos apdraudos, inszurance, 
tai jau mum abiem butu pra- 
gaisztis.”

Dzūkelis syki paklausė 
Žydelio kaip tai yra kad visi 
Žydai toki kytri, gudrus ir 
geri biznieriai.'

Žydelis paaiszkino: “Ma
tai, mes Žydai valgome to
kios labai geros žuvies, kuri 
duoda mums daug smege
nų.”

“A, tai taip?” nustebo 
Dzūkelis, “Na, o kiek ta žu
vis kasztuoja?

“Penki doleriai už maža 
žuvyte.”

“Tai parduok man nors 
viena,” prasze Dzūkelis isz- 
sitraukdamaš maszna.

Dzūkelis nusipirko žuvyte 
ir tuojaus iszsivyniojo ir 
gardžiai nusikando para
gauti.

“Ei, tu Jicliau, tu suk- 
cziau! Kad tave velniai! Tu 
Biaurybe, kad tave raganos 
papjautu! Czia visai papras
ta žuvis!” Piktai suriko 
Dzūkelis.

“Matai, ar asz tau nesa
kiau, kad ji duoda smegenų? 
Jau dabar tu kytresnis, tu 
tik syki atsikandai ir jau pa
simokinai.”

Skaitykit “Saule”

PASKUTINIS 
NORAS

(Tasa Nuo 3 Puslapio) . 

szimts, tai da reikia sziinta 
guldenu.

Asz. pats tai dadebziau, nes 
szianAien isz bankos negausiu, 
ba jau per vėlu.

Susimildama pone turi ant 
mano praszimo Iprisilenkt.

— Gerai, gerai, tarė Agota 
del kurios vienok nebuvo tas 
ant duszios ir nuėjus atnesze 
,penkis deszimts guldenu, pa
davė grafui. Tasai paem.es po- 
pierele, isžbego in hoteli kur 
buvo artistai nes ne muzikan
tai, tiktai del saves, ba kiek 
turėjo graszio pralosze, o be 
pinigu ne priėmė. Po teisybe 
pasiseko jam taja diena, ba vi
sus apgraino, surado mieste bi
le grajota ant fartapijono, 
kuris vos mokėjo sziek tiek 
pabarszkint ir nuvedė ant ba
liaus ipas Agota.

Tokiu batuku da buvo keli 
svecziu kas kartas pribuvine 
jo daugiau. Rodrigas pas Ago
ta buvo kaip namieje ir szere ji 
kaip penimi kaip turėjo pini
gu, tai kožna karta gavo nes 
ant amžino neatidavimo. Kum 
Valentą parasze laiszka pas ja 
'primindamas prisiega, nes 
Agota supykus tada murmėjo.

— Kas tai gali būtie?
Ar-gi vis mane kankins su 

taje prisiega. Gyvi uuobradai, 
kaip ubagai nuolatos szaukia 
almužnos. Szpiga duosiu tam

Chicagos miestas taip bu
vo to nepaprasto potvanio 
užsemtas kad ulyczios tapo 
tikros upes. Czia matome ke
letą mokiniu, plaukiant ant 
ulyczios in mokykla.

bernui, ne paszelpa. Asz pame
nu, kaip jis pasakė: “Ne žinau 
kas tu esi, asz ne pas tave pri
buvau. O velei tasai kunigas.

Tasai del manes kaip kaulas 
gerkleje. Kad norint nustiptu, 
ba jau didelis laikas.

Ant kunigo laiszko nieko ne- 
atrasze, o jojo laiszka inmete. 
in u gni.

Tame laike grinezioja Miko- 
lo, o ir pas Fililpa buvo vargas 
didelis.

Jau tai teip ant svieto eina, 
kaip ko beda pribimha, tai už 
ko tiktai nutvėrė, tai nesiseka. 
Tas pats 'buvo ir su Filipu. 
Dirbo kaip arklys, o vis buvo 
vargu apimtas. Vyriauses sū
nūs Jonukas jau dirbo ant sa
ves, nes ir tai nieko nemaezino, 
valgis buvo ka nuo praseziau- 
ses, o apie mėsos szmoteli, tai 
ne kalbos nebuvo.

Filipas nei Jonukas negero 
jokio asztraus gorimo, nes ir 
nieko nemaezino.

Kaii) beda apsisedo grinezio
ja, tai ne iszkrapsztyt nesida
vė. Filipas vienok neruzijo ant 
savo vai'guves dirbo, Dieva 
garbino ir ant nieko nesitikėjo.

Apie Morkų jau nemislino, 
o Agotos ne butu praszias jo
kios paszelpos ir butu užpykęs 
ant Kum Valento jeigu ‘butu 
žinojus, jog už ji užtarau ja ir 
priminėje Agotai idant ji pa- 
szelptu.

Ir navatnas. daigias, ba no
rint vargai spaude isz visu sza- 
lu, tai grinezele 'buvo linksma, 
o jeigu kas paklausė, kaip ei
nasi, tai atsakydamo Filipas:

Dėkui Dievui, ne szlektai!
Mat kalnu gyventojai pa

pratę vargu kenst, tai ir ant 
vargo nepaiso.

Kum Valentas, negavęs atsa
kymo ant savo laiszko nuo 
dvieju sanvaieziu nuo Agotos, 
paszauke pas save Filipa ir 
pradėjo klausinėt apie jo bute. 
Filipas ne daug skundėsi nes ir 
neslcipe savo vargo, o ant galo 
apie jo varga visi jau ir žinojo.

— Ir ne mistini tu, mano 
vaike, nusiduot su praszymu 
pas pone Cemovskiene, kuri po 
tavo dedei visa turtą aplaike.

— Ej pęrpraszau jegasmas- 
ti asz nenoriu apie ja 'žinot.

Tai didele pone, da mane 
lieptu su szunimis iszpjudint. 
O asz to ne noriu?

— Nes matai, mano vaike, 
czia dabar ne eina, tiktai apie 
tave, nes ir apie tavo vaikus.

Spėjama kad iszkados pa
daryta virsz deszimts mili
jonu doleriu. Tik tiek laime, 
kad oras buvo pusėtinai szil- 
tas ir žmonėms nesudare per 
daug vargo.

Tėvas turi pasirūpint apie 
ateito savo vaiku norint ir pa
reitu didelis nesmagumas.

— Ej, jegamasti, vaikai 
mano u'ž tai nepyks, nes asz tai 
iponci nesilankavosiu, kuri ma
ne nuo mano dėdės kaip szuni 
iszvare.

— Ne turi'teip ilgai pykt.
Reike nevidonams atleist ir 

apie viską užmirszt, o laibiau- 
se del to, jog czion eina apie ta
vo vaikus, kuriuos lauke di- 
džiauses vargas, bene juosius 
iszmokint, ne ant 'pradžios gy
venimo, ne sztant nieko duo- 
tie.

— Brangiauses jegamastie 
tai jau man teiksiesi dovanot, 
jog asz da ir teip ne eisiu pas 
ja.

— Tai tegul nusiduoda ta- o
v o vaikai.

— Tai da labiaus, mano ge- 
radejam Asz noriu, idant mano 
vaikai apie taje didele pone 
suvis nieko nežinotu.

— Esi sziauszius 'žmogus, 
o tai griekas.CT

— Jau jegamastie mano 
tokis.būdas.

— Na, matau, jog mane ne
paklausysi, nes atsiminkie ma
no Fililpe jog d a ant t p ne-pa
baigiau ir duodu tau sanvaite 
laiko ant apmislinimo ir kad 
supaezia ir karminais pasikal
bėtum apie tai.

Žiurekie, idant man atsaky
tum ir primenu paskutini kar
ta, idant nusiduotum su pra- 
szymu pas Agota, ba. turiu vil
ti, jog tau ne atsakys.

— Juk asz laistysiu, jega
mastie, nes man rodosi, jog 
nieko ne iszmisysiu.

— Na, na! Paižiuresime!
Ir teip pasibaigę pasikalbė

jimas pas kunigą.
— BUS DAUGIAU —

KATALOGAS
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

No. 1954

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
ta] pinasi 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. z •

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Raž^n- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
no. 58 pus., 20c.

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

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Angį orius 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, 
Pakutninkac, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bemadina. 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 Naktį. 
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 Dūkto Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

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

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

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

No.1Q2— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy-

Lietuviszku mas, 202 pus, 50c.

No.158—A p i o Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Iszt’yre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

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

No.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla- 
piu,'20c.

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

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

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

Kitokios Knygos

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

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

180V2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

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

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

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
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. 15c

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

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

paem.es
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Paskutinis Noras
Apysaka isz Gyvenimo Gyven

toju Kalniniu

(Tasa)

Ant rytojaus apie septinta 
valanda pribuvo Kunigas Va
lentas su Szvencziausiu. Kada 
Morkus paregėjo kunigą su 
SZvėncziausiu, pradėjo verkti.

Ilgai labai ilgai traukėsi 
iszipažintis prisivertusio grie- 
szninko, iba net suvirsz dvi va
landas.

Po priėmimui Szvencziausio 
ir po iszejimo kunigo kuris 'bu
vo labai susijudiniias taje gai- 

*lė iszpaižinti, Morkus biskuti 
pasidrutinias valgiu, buvo 
linksmas ir konia drūtas jog 
net visi stebėjosi.

Daug niesznekejo, tiktai ant 
koįžno klausimo atsakinėjo ka. 
nuogreicziause: balsas jo, no
rint silpnas, buvo Ppakainas, 

4 veidas iszrode linksmas ir do
rai. Žodžiu buvo tai 'žmogus 
teip linksmas, jog rodos di- 
džiauise laime ant svieto aplai- 
kes.

Kun. Valentas ant karsztu 
praszimu Morkaus, atsilankė 
pas ji pora kartu, o kalbėjo 
tarp saves kaip du brolei apie 
iszganingus daigius. Ant galo 

katėjo valanda atsisveikinimo 
Kun. Valentas negalėjo ilgiau 
užtrukt, baparaipijo visoki vei
kalai atsiranda ir in treczia 
diena atsisveikinęs su Morkum 
atiduodamas ji Dievui kalbė
jo:

— Netrukus gal pasimaty- 
siva su savim, mano prietelau 

.ir, szluostesi aszarąs nematant 
^Morkui. Visi kelausime in vie

na vieta nes ne kožnas yra 
tvirto susimylejimo Dievo.

D a karta suspaudė Morkui 
ranka, o kuris tarė:

— Mylimas geradejau pa
sveikink nuo manos szirdingai 
Filipa ir jo szeimy'nele.

Troksztau juosius plamatyt, 
’nes jau to Dievas niepavelis su
laukt.

— Asz juosius visus in 
czionai prisiimsiu, tarė susi
graudinęs kunigas, tegul ipa- 
bucziuoja rankas savo dėdės ir 
savo genaldejaus.

— Gerai mano 'brangus tė
ve, tarė atsidusias Morkus, da
lyki e k a i,p nori, nes kaip rodos 
to ne sulauksiu, ba jau gesta 
mano pajiegos.

— Vale Dievo! Tarė kuni
gas.

— Atsiduokie Dievui visa
me.

— “Saule” turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai

tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytoj aus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

f SEE IT SUNDAY!
Television’s brightest two hours!

> LIGHT’S "
/ » » I % X *'■*

DIAMOND JUBILEE
TV SHOW

Produced by DAVID 0. SELZNICK

OCTOBER 24, 9 TO 11 PM

— Tai bukie sveikas bran
gus Morkau.

— Dėkui tau kunige už vi
sas geradejystes!

Po tu žodžiu atsiskyrė du se
ni prietelei, b kunigas Valen
tas, prisakęs Agotai idant pri- 
žiurinetu ligoni, iszkeliavo na-
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Motina neprivalo niekados 
Daryti su kūdikiu, 

Pagal savo locna norą,
Pagal ta kas del 

jos tinka. 
Visados privalo turėti 

gerove aut mislies.
Nors jai labai smirdi 

skaudėtu, 
Kad turi savo kūdiki 

nubausti,
Bet tegul baudžia.. 
Nors ir turėtu isz 

. gailesties verkti, 
Tegul būna rusta ant 
Visu latryscziu vaiku 

. už ju nepaklusnumą. 
Geriausia tinkama ytra 

bausme, 
Kada motina baudžia 

kūdiki,
Su skausmu szirdies, i 

Nes kūdikis mato, 
Kad ne isz piktumo ji 

v baudžia,

Tik isz reikalo.
Ne viena motina, 

Apjakinta su savo meile 
del sumaus,

Nemato kokia del ju 
ateiti rengia.

Nesupranta to, kad kožnas 
jos žodis, 

Kaip grūdas numestas 
ant dirvos,

Szimtaropa vaisiu iszduoda 
Ir tokis bus vaisius, 
Kokis buvo grūdas, 
Bet niekai sėkla da 
Greicziau ir gausiau 

iszkeriuoja negu gera.
Ne viena motina ndpamislina 

Ka kalba prie vaiku 
Ypatingai kada sueina 

kelios motinos, 
Kaip tai prie gerymo 
Visokius negražius ir 

Szlyksztus žodžius pliovoja.
Yra ir tokiu, motinu kurios 

nors ir mato, 
Kad vaikai blogai daro, 

Bet juos glosto, 
Kalbėdamos jog kaip 

užaugs, 
Tai atsimainys kada 

protą gaus.
Neiszinintingas tokis 

iszsitarimas.
Kūdiki reikia baimėje Dievo 
Užaugint ant doro žmogaus. 
Tegul jauczia kad už kožna 

savo darbeli atsakinės,
Ir kad niekas piktas be 

bausmes neapsisaugos.
Melskite pas Dieva,

Kad jums duotu drūtas 
pajiegas ir sz vieša, 

Del pildymo to szvento 
privalumo,

Kuri Dievas pats ant jus 
uždeda. 

mon. Po pargryžimui kun. Va
lento nuo Morkaus, tuojaus 
Filipas su savo szeimynole isz- 
sirenge kelaut pas dede Mor
kų, nes jau neužtiko gyvo, tik
tai pataikė ant szermenu. At
sisveikino jisai su visais, o ir 
su Agota, ba jaute, jog artinasi 
valanda ir primine jei idant 
prisiegos dalaiky'tu.

Szermenys buvo puikios, nes 
Filipas ne žodžio nekalbėjo' in 
Agota, o kuri teilpos-gi prie jo 
neprisiartino apie duota pri- 
siega priesz smerti Morkaus, 
tai tiktai atsiminė iki valandai 
smerties.

Filipas su saviszkais sugry- 
žo namon ir ėmėsi prie darbo 
paprasto, o Agota apėmė visa 
turtą po szventos . atminties 
Morkaus likusio. Turtas tasai 
susidėjo isz dvieju didelu mū
riniu narnu Kriokavę, apszaca- 
votu ant 80,000 rensku.

ATMINIMAS
Puikus ir linksmas gyveni

mas užstojo dabar žaliam mū
riniam namie ponios Agotos. 
Karieta ir pora arkliu vis lau
ke ant josios pasmaukime.

Alpredalas buvo naujausios 
neszeines isz puikiausio ceikio 
kas diena atsilankinejo dau
gybe prietelu ir prietelku Ago
tos, del kuriospriesz tai niekas; 
nenorėjo rankos paduot. Ban- 
kietelei atsibuvinejo iszkcl- 
rningl ir linksmi, muzikantai, 
ir tai ne bile kokie linksmi nuo 
susirinkusius. Ir da ka, Agota 
norint jau sena ir kaip gremėz
das, ne užmirszo pirkt fartapi- 
jona ir ėmėsi mokint kirbint 
vidų riję pakajus isztaise ka 
nuopuikiause, o tarnus 'aprėdė 
in navatnas mandieras. Viskas 
iszrode juokingai.

Naujas ir iszkelmingas gy
venimas labai patiko Agotai, o 
prisilaižinejimai iszvirksztiniu 
prietelu, kuriu daugybe atsi
randa jeigu pas ka iamezin .nil ranaa. jeigu pas ka jauczia pil
na krepsziuka, tai verte jai 
galvoja suvis smegenis.

Jai rodėsi jog yra sutverta 
ant dideles ponios, kas diena 
pasirodinejo ant ulyczios su 
lekajum, kas diena Važinėjo1 
karietoja pas naujus patins
tamus ir kas diena prijiminejo 
sveczius. Viską galėjo daryt 
ba daug turėjo pinigu, o sve- 
cziu niekad nepritrūko.

Tiek to, tai nieko ne kenke, 
jeigu tieje svecziai užakiu isz- 
juokinejo isz josios “muzikisz- 
kos” kalbos, isz jos prastu ap- 
sieimu ir gremedumo, o velei 
isz josios kvailo pasiputimo, 
kūrei teip pritiko 'kaip kiaulei 
sziksznine pleszke. Apie tai 
Agota nepaisė, toki žmonis 
kaip jijie niekad nesirūpina 
apie tai, ka žmonis apie juos 
kalba, tiktai apie tai ka jiems 
in akis kalba. Del josios buvo 
gerai, kaip pribuvę svecziai 
apie ja tupinėjo, o tokiu dide
liam mieste ne stokas, kurie, 
tiktai jieszko kvailiu, kad isz 
kvailybes naudot.

Tai buvo laiminga ir putėsi 
Agota isz savo laimingo gyve
nimo, o ne karta ne pamisimo 
apie vargsza Filipa ir jo szei- 
mynele, del kurio priesieke pa- 
sizelpt.

In szeszis menesius po smer
ti Morkaus atlankė ja Kuni
gas Valentas, turėdamas kaip 
pasakė svarbu veikalą pas vys
kupą. Tasai atsilankimas bai
siai pervere Agota, priėmė ku
nigą vienok labai gražiai, ba 
žinojo, jog ju visi augsztai pa- 
vozojo. Po valandai kunigas 
kalbėjo:

— Szventos atminties (po

man idant tau priminiau isz- 
pildyt duota prisiega del jo.

— Ar man?
Navatnas daigtas.
Kam man prisiegaut priesz 

ji, kad jisai galėjo priesz tai 
padaryt kaip norėjo.

— Asz tiktai iszpildau pa
likimą įiebaszninko ir da kar
ta primenu, jog yra szventu 
privalumu žmogaus dalaikyt 
duotos prisiegos.

— Asz niekam ne prisie
kiau !

— Ha! Tai gal nebasznin- 
kas klejojo ligoja. -

— Hali būtie!
Jisai tauszke visaip priesz 

smerti klejojo.
— Asz to ne patemijau ant 

jo, nes jeigu teip mistini, tai 
gali būtie teisybe. Nes mano 
brangi, ar ne galėtum ta varg
sza paszelpt ir be priesiegos ?

Juk jisai neszioje ta paezia 
pravarde, po kuriuom likosi 
turtas.

—' Duokie kunige pakaju 
su tuom. Tasai žmogus už savo 
apsiejimus ne vertas, idant 
apie ji kalbetau, ir kad. da tu- 
retau savo procia del jo davi- 
net.

— Dievas liepe kaltes at
leist, o mielasirdyste yra gra
žybe duszios žmogaus.

nas Morkus gulėdamas ant 
smertelno patalo prasze manės 
idant nuo laiko iki laikui at- 
lan'kytau narna ponios. Būda
mas jam paklusnu, tai pildau 
ta prižadejima, o tai del to, jog 
esmių priverstu.

— Labai isz to džiaugiuo- 
siu, atsake Agota.

—- Juk žinai jog Szv. atm. 
Morkus turėjo broli Maksima.

.— Ar kurio jisai labai gai
lėjosi

— Teip.
Tasai Maksimas paliko vie

natini sunu.
— O, tai tas, ka da už gy

vasties dėdės atbėgo užgriebi 
pinigus.

— Ne, ne užgrebt pinigus, 
tiktai, kad sunaikint du susi- 
kvirezinusius brolius, o kuris 
dabar yra ir didžiausiame var
ge, ba turi didele szeimynele, o 
galejei matyt laike szermenu.

— Tai nieko, da jaunas, 
gali dirbt. AtsAke Agota.

— Teip, tai teisybes, nes 
norint dirba sunkiai vienok 
negali iszmaityt paezios ir vai
ku, tai asz pribunu pas tave, 
idant primintie tau.

— Gaila man, nes asz nieko 
negalų padaryt, tasai Filipas 
suvis nilane ne apeina.

— Juk jisai yra tavo gimi
naitis!

— Asz sziandien turiu tai! 
Ka uždirbau tai ne jokia loska 
aplaikiau nuo Morkaus.

— Dovanok man, jog isz- 
girdes tai ko ne pratęs girdėt, 
da karta primenu.

Szv. atminties Morkus liclpe

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

Potvanis Chicagoie

Tukstancziai Chicagiecziu 
buvo priversti apleisti savo 
traukinius, strytkarius ir 
autotusius stotyse, kai gele
žinkeliai ir vieszkeliai pa
skendo po tiek lietaus, kad 
beveik galima ta lietu pava
dinti potvanii?

Chieagieesiai tiek lietaus 
nėra ture j e per szeszios de- 
szimts devynis metus.

Chicago upe persilaužė 
per savo krantus ir iszliejo 
baisiai daug vandenio ant

— Gerai apie tai szneket 
nes ne daryt ant galo, mano 
kunige, gal mislini, jog asz ko
kius milijonus po Morkui ap
turėjau klysti tame visoki mo- 
kestei ir palukai užmokėt, tai 
vos isztenka ant szvako gyve- 

I .mino.
— Ar sziteip, ar sziteip, tai 

man nieko neapeina asz iszpil
dau privaluma, priminima, ba 
man liepe nebaszninkas pri
mint apie prisiega.

— Tai jisai klejojo!
— Tai dabar bukie sveika!
Ir supykęs senelis apleido 

narna nedoros moteres, kuri 
teip lengvai laike prisiega.

Agotai labai ne lųivo ant 
rankos tasai atsilankimas. Bi-

SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.

. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
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.

viso miesto, ypacz ant Galu-, 
met City.

Tukstancziai žmonių turė
jo apleisti savo namus ir isz- 
sikraustyti in augsztesnes 
vietas.

Czia szimtai tukstaneziu 
nauju automobiliu buvo už
lieti ir užsemti. Juos dabar 
automobiliu kompanijos 
stengiasi parduoti Pennsyl- 
vanijoje ir kitose rytu vals
tijose.

□ □ □

jojosi biski Kun. Valento, nes 
neparėjo jei ant misles, idant 
paszclpt Filipa.

—* Na.-gi ka man ant galo 
padarys, kalbėjo pati sau.

Pakalbės žmonis biski, teip 
kaip ir kožna apkalba. Tiek to, 
tegul sau visaip tuzije. Ne asz 
pirmutine ka visaip atranda. 
Tegul plovoja!

Vienok norint sau visaip 
perdestinejo tai Kun. Valentas 
jei rūpėjo nemažąi. Rūpėjo del 
josios ir tas, jog parengė balių, 
ant katro ketino pribut koks 
prasimines grafas ir kokis Vė
lei garsus muzikantas ketino 
ant tojo baliaus gray t. Tasai 
grafas buvo tai didelis tinginis 
ir pabaigtas latras, kuris likos 

isz mokslaines iszvarytas ir 
per tėvus atstumtas, ir dabar 
valkiojosi kaip szuo be vietos 
ir buvo tankiu sveeziu Agotos, 
ba jauto pas ja pinigus.

Turėjo Rodrigas (jo vardas) 
apie trisdeszimts metu, o no
rint po tėvu smertei aplaike 
maža turteli, tai in pora metu 
viską praleido užrubežije.

Agotai laibai patiko Rodri
gas, klausė visame jo rodos. 
Jišai-gi gaspadoravo pas ja 
kai,p locnam name, o ir taji ba
lių su jo rodą parengė.

— Tai-gi, ar tame laike, 
kaip tiktai Kunigas Valentas 
iszejo, inbego Rodrigas.

— Ach mylimas grafas!
— Sveika gyva pone^ Cey 

manskiene.
— Na ka teip greit ?
—- Maloninga pone teiksis 

dovanot, jog ąu veikalu pribu
nu.

— Labai gerai.
— Vat, tasai muzikantas 

artistas, apie kuriponei kalbė
jau, o kuris sziandien ketina 
pribut grayt, tai negali isz na
mu iszeit.

— Ar apsirgo?
— Ne, d a niekiau.
Isz lioteliaus ne nori jo isz- 

leist, ha negavo isz Paryžiaus 
pinigu, kuriuos ketino aplai- 
kyt, tai negali liotelninkui Už
mokėt. Tai mes dabar sudedam 
po kiek galėdami. Asz daviau 
penkis cleszimts guldenu, mano 
prietelis davė ir penkis de-

(Tasa Ant 2 puslapio)

GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

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 vis skaityti!



’’SAULI” MAHAW0Y CITY, PA.

ZiniosVietines
— Ana diena lankėsi mies

te, ponas Vincas Kunigonis ir 
sūnūs Albertas isz Fraickvilles, 
pas sūnų Joną, ir prie tos pro
gos atlankė 1 ‘Saules” Redak
cija, atnaujinti prenumerata 
už laikraszti, nes ponstva Ku- 
higoniai yra musu seni skaity
tojai ir myli skaityt “Saule”, 
taipgi ponas Kunigonis pirko 
daug istoriniu knygucziu. — 
Acziu už atsilankymą.

— Mahamoy 'City Social 
Kliubo 21 metu Sukaktuves 
Bankietas invyko pareita Ket- 
verga, savo namuose in Lo
cust Valley. To vakaro kalbė
tojai buvo Irvin Shipe, isz Port 
Carbon, prezidentas Schuylkil- 
lo pavieto Saliuminku draugi
jos ir Daktaras Mark Holland 
isz miesto.

— Seredoj pripuola Szv. 
Sabinos ir Szv. Florencijo, o 
Tautiszka Vardine: Romo jus. 
Ir ta diena: 1858m., gimė Prez. 
Theodore. Roose veltas; 1904 
m., New York mieste atidary
tas “Subway” požeminis va
žiavimas; 1439 m., Didžiosios 
Lietuvos Kuuigai'ksztis Vytau
tas pasimirė; 1949 m., Prez. 
Harry Trumanas Ipaszalino 
Admirolą Louis E. Denfeld isz 
jo vietos kaipo Laivyno virszi- 
ninkas. Ir ta diena Laivyno 
Diena.

— Ketverge pripuola SS. 
Simono ir Judo (Tado) apasz- 
talu, o Tautiszka Vardine: 
Miklause. Taipgi ta diena: Ne
priklausomybe Diena Czeko- 
slovakijoje; 1940 m., Italija už
sipuola ant Graikijos; 1939 m., 
Lietuva atsiėmė Vilnių, kai 
Sovietai isz ten iszvare Len
kus; 1636 m., Harvard Univer
sitetas i nuteigtas. Tai yra iki 
sziai dienai viena isz garsiau
siu universitetu ne .tik Ameri
koje, bet visam ,pasaulyje; 1949 
m., Keturios deszimts žmones 
žuvo kai didelis prekinis ero- 
planas nukrito ir sudužo iii 
Azores Salas; 1940 m., Italijos 
karjszki eroplanai užsipuolė 
ant Graikijos kraszto; 1886 m., 
Laisves statula'“Statue of Li
berty” ant Bedloes Salos, New 
York, Ibuvo atidengta. Dau
giau kaip milijonas žmonių 
dalyvavo tose iszkilmese. Sta
tula buvo Prancūzijos žmonių 
Amerikiecziams padovanota.

. — Petnyczioj pripuola Szv. 
Narcizo, Szv. Saidoko ir Szv. 
Euzibijo, o Tautiszka Vardine: 
Vykis. Ir ta diena: 1950 m., 
Szvedijos Karalius Gustavas 
pasimirė. Jis buvo 92 metu am
žiaus. Jo vyriausias sūnūs Gus
tavas Szesztasis jo sostą už
ėmė; 1618 m., Sir Walter Ra
leigh galva 'buvo nukirsta 
Condone, už tai kad jis buvo 
sudaręs suokalbi Karalių Jo
kūbą Pirmąjį nuversti nuo 
sosto. Sir Walter Raleigh buvo 
pagarsėjęs kaipo tikras džen
telmenas, kuris syki savo gra
žu ir spalvota palta paklojo 
ant uly'czios kad karaliene 'ba
teliu nesusitersztu dumble, be
eidama skersai ulyczia. Jis yra 
teipgi atmenamas, kaipo 'pir
mas baltas žmogus iszmokyti 
Anglus kaip rūkyti; 1940 m., 
Amerika pradėjo imti vyrus in 
vaiska, nes matyti kad karas 
neisz vengiamas.

— Kita Panedelyje pripuo
la pirma diena Lalpkriczio- 
Noveiiiber, taipgi Visu Szven- 
tųju Szvente.

PLATINKIT “SAULE”

Minersville, Pa. — Gerai ži
nomas 'buvęs Schuylkillo pa
vieto Komisijonierius, Alvin 
E. Maurer, 65 metu amžiaus, 
staiga numirė pareita Petny-

Alvin E. Maurer

Joryje mieste, paskui atsi
kraustė in Girardville, ant 
Preston Hill kur jis iszgyveno 
dvideszimts penkis metus. Ve
lionis palieka savo žmona, bu
vusia Ona Buczinskiene, viena 
dukteri, p. Teresa Pease, isz 
Harrisburg ir sunu Vincą 
Girardville. Taipgi paliko sa
vo’tęva, Mata Paulauska, isz 
Preston Hill; tris brolius: Juo
zą, Livingstone, N. J., Joną, 
Virgina ir Alberta, New York, 
dvi seserys: Mare, isz Woodsi
de, Long Island ir sesute vie
nuole Benigna, Grand Rapids, 
Mich., taipgi tris anūkus. Lai
dojo Utarninko ryta, su apie- 
gomis in Szv. Vincento bažny- 
czioje devinta valanda, ir pa
laiduotas in Szv. Marijos ka
pinėse Shenadoryje. Grabo- 
rius A. J. Vilinskas laidojo. 
Amžina atilsi!

ežia savo namuose nuo szirdies 
atako. Velionis kitados buvo 
policija,ntas, Szerifo pagelbi- 
ninkas ir Kolectorius Taksu 
mieste Minersvilleje. Paliko 
paezia, du sunu ir trys seserys. 
Laidojo Panedelyje po piet ir 
palaidotas in ,Mt. Peace kapi
nėse.

Girardville, Pa. — Vincas 
Paulauskas, isz Preston Hill, 
staiga pasimirė pareita Petny- 
czios vakara 6:45 valanda in 
Ashland ligoubuteje. Jis isz- 
rode linksmas ir sveikas kai 
jis svecziavosi pas dranga in 
Ringtown, Petnyczios ryta kai 
jis tik staiga susirgo ir buvo 
greitai nuvesztas in ligoirbute, 
kur jis trumpa laiku pasimirė. 
Geras sportininkas ir uolus 
darbininkas, Vincas Paulaus
kas buvo Skautu inkurejas ir 
ju vadas Girardville mieste. 
Jis prigulėjo prie 'Szv. Vardo 
Draugijos, kur per ilgus mie
tus jis ėjo Sekretoriaus parei
gas. Taipgi buvo vietines 
sportininku Field & Stream 
kuopos iždininkas. Jis iszgy
veno dvideszimts metu Shena-

Pottsville, Fa.
Keturi mimai sudege, kai vie- 
enas tuszczias narnas ju tarpe 
kaip ten del kokios nežinomos 
priežasties užsidegė. Visos 
miesto ugniagesiu kompanijos 
pribuvo. Vienas ugniagesys 
buvo apdusintas nuo gaisro 
durnu ir buvo nuvesztas in 
Gerojo Samaritono ligonbute. 
Policija dabar stengiasi daži- 
noti kaip tas gaisras prasidė
jo-

SUARESZTUOTAS
UŽ MOTINOS MIRTI

SOMERSET, PA. — Polici
jos virszininkas, James M. 
Quinn, isz Windber priemies- 
czio, pranesza kad dvideszimts 
keturiu metu John Onstead 
yra prisipažinęs kad jis užmu- 
sze savo motina, kuri buvo 
naszle.

Naszle motina, keturios de
szimts penkių metu amžiaus, 
Ponia Kathleen Onstead buvo 
nužudyta pareita Sereda, savo 
namuose, kur ji gyveno su sa-

Loszike Divorsuoja Be isbolininka DiMaggio

Muving-pikczieriu loszike 
garsi ir, anot kitu, graži Ma
rilyn Monroe, kuri buvo ap- 
siženijusi su garsiu beisbo- 
lininku Joe DiMaggio, ir ku
riu vestuves buvo skelbia
mos kaipo laimingiausios vi
same Hollywood mieste, da
bar reikalauja divorso nuo 
to beisbolininko. Ji jau yra 
pasitarius su savo advokatu 
apie ta divorsa.

Ji sako kad ji dabar dar 
neturi laiko apie ta divorsa 
rūpintis kol ji užbaigs savo 
nauja muving-pikezieri.

Jiedu yra tokie garsus sa-

1 vo srytvse, kad ji sako kad 
J už tai jiedu negali sugyven

ti. Bet laikrasztininkai sako
Į kad yra keletą kitu pasakų 
i kaslink jųdviejų persiskyri- 
i mo. '

Czia, szitas paveikslas bu- 
i vo nutrauktas viename New 
I York miesto puoszname sa- 

liune, kai jiedu rengiesi va
žiuoti in Hollywood.

Szito beisbolininko žmona 
Marilyn Monroe yra ka tik 
užbaigus keletą muving- 
pikczieriu in Manhattan, 
New York, už kuriuos ji yra 
ir dabar labai giriama.

vo vienatiniu sunumi.
Jis policijantams dar nėra 

pasakęs kodėl jis savo motina 
taip žiauriai sumusze kad ji 
pasimirė.

DARININKAI AR
BEDARBIAI YRA

SZUNES •
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

bet Republikonu Partijos va
dai tuojaus iszleido grieszta in- 
sakyma kad Wilsonas dabar 
nei neiszsižiotu kol po rinki
mu, nes jie mato ir supranta 
kad to Wi’sono tokis iszsireisz- 
kimas visai Republikonui Par
tijai tiek žalos padare, kad gal 
kasztuos visus ateinanczius 
rinkimus.

O Demokratams tai tikras 
ragaiszius. Jie dabar labai no
rėtu, kad Wilsonas dar kelis 
sykius taip iszsižiotu. Jie ge
resnio draugo ar sėbro negalė
tu susijieszkoti savo eilese, 
kaip Republikonas Wilsonas. 
Kai Republikonas prilygina 
darbininkus prie szuniu, tai 
Demokratams tuojaus keletą 
szimtu tukstaneziu balsu, vo- 
tu kiszeniuje.

Jeigu Republikonai pralai
mės ateinanczius rinkimus, tai 
visi jie gales labai nuolankiai 
padekavoti Apsaugos Sekreto
riui Wilsonui.

taip pat parodyta, kur veikia 
Vokiecziu atstovybes. Del to 
žemėlapio Vokieczius smar
kiai užsipuolė Lenku Londone 
leidžiamas dienrasztis “Dzien- 
nik Polski”, nurodydamas, 
kad jau dabar “Vokiecziai no
ri joti in Rytus”, o kas bus to
liau, kai jie dar daugiau su
stiprės. Atsikirsdama in tai, 
Vokiecziu spauda nurodo, kad 
szis žemėlapis nieko naujo ne
pasako, bet pakartoja tik tai, 
kas buvo sutarta per Potsda
mo konferencija, 1945 m., Bir
želio 5 d., sutarti ir per visos 
eiles atsakingu Vakaru valsty
bių politiku pasisakymus. 
Priesz kiek laiko toki žemėlapi 
iszleido Britai, nekalbant jau 
apie Amerikieczius, kurie taip 
pat savo oficialiame Valstybes 
Departamento leidinyje nuro
dė lygiai tokias pat sienas.

PASAULIO
LIETUVIU
BENDRUOMENE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

KALNO DALIS PA
SLYDO; 260 ŽUVO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

gauti, bet eina gandai kad ne
toli Marigot uosto, in Tahiti,
viena mokykla su dvejais 
szimtais jaunu mokiniu buvo 
potvanio nuneszta in mares.

92 METU AMŽIAUS
LAKŪNAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

eropia nu, kuri jis pats vairavo 
draivino.

Su juo skrido jo szeimynos 
trys kartos: vaikai, anūkai ir 
proanukai.

James Montee gavo savo la
kūno laisnius, kai jis buvo jau 
szeszios deszimts metu am
žiau. Nuo to laiko jis kas me
tai, apvaikszcziuodamas savo 
gimtadieni, pasisamdo eropla- 
na, kuri jis pats vairuoja ir vi
sus savo anukus iszsiveža ant 
“raido.” Jis sako kad jis ti
kisi kad jis dar daug tokiu pa
darys, negu kojas pakratys.

ISZ VOKIETIJOS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kitu žemes ūkio gaminiu kaip 
tik yra nukreipta in Klaipėdos 
uosta.

Kiek ankseziau yra mires 
venerologas Prof. Karuža, o 
Liepos 14 d., mirė ir Kaune pa
laidotas vienas isz žymiausiu 
Lietuvos istoriku Prof. Ign. 
Jonynas.

Vokiecziai Nori 
1937m., Sienų

Priesz kiek laiko Vokiecziu 
Spaudos ir Informacijos In- 
staiga Bonnoje iszleido pasau
lini žemėlapi, kuriame buvo

Visi sveiki vyrai 18-50 m. am
žiaus, norintieji stoti in kuo- 

jpas, gali būti priimti ir gauna 
nemokamus geležinkelio bilie
tus nuo gyvenamos vietos iki 
Kaiserslauterno. Norintiems 
stoti in kuopas, prisiuntus 
tikslu adresa, tuojau siunezia- 
mos reikalingos ankietds už
pildyti. Visi priėmimo forma
lumai užtrunka 2-3 sarivaites.

3®=A - B - GĖLAIS

I
arba pradžia t

SKAITYMO į
...ir... ■RASZYMO į

64 pus. Did. 5x7 col.;
Dabar Po 25c. «Saule Publishing Co., ĮMahanoy City, Pa., U.S.Ą. ’ Kreiptis sziuo adresu: Baltic 

Liaison Officer, 6950 Lbr Svc 
Cen (G), Kaiserslautern Vo- 
gelweh, Postfach 657, Vokieti- 
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Naujosios Vokietijos LB 

kraszto tarybos posėdis szau- 
kiamas szimet Rugsėjų 25-26 
d.d. Nauju Vasario 16 d., Gim- ♦ 

.nazijos kapelionu pakviestas 
isz D. Britanijos ir jau atvyko 
Kun. Er. L. Gronis. • A

tuvis Vytautas Braze-Brazevi- 
czius yra tos salos vienintelio 
laikraszczio redaktorius. Ame- 
rikiecziu spaudoj raszoma, kad 
Rymoje statomoj filmo j “Tro
jos arklys” vienas isz svar
biausiu vaidmenų, Pario, ati
teko Lietuviui Jokūbui Szer- 
nui, N. Lietuvos Nepriklauso
mybes akta pasirasziusio Szer- 
nio sunui, kuris visada pažymi 
savo Lietuviszka kilme.

Kanada. — Antroji Lietuviu 
diena Kanadoje sziemet ruo- 
sziama Toronto Lietuviu ben
druomenes. Pernai tokia diena

buvo suruoszta Hamiltone. 
Dienos uždavinys, parodyti 
musu vieningumą ir pasiryži
mą atkovoti savo tautai laisve. 
Ta paezia proga vyksta Sziau- 
res Amerikos Lietuviu sporto 
olimpiada ir dailės paroda, or
ganizuojama T. Valiaus, J. Ba- 
kio ir Dociaus. Koncertui ati
darymo diena vadovauti buvo 
pakviestas S. T. Gaileviczius, o 
programos atlikti, operos sol., 
E. Kardeliene ir Paulionis, To- 
ronti choras “Varpas” ir or- 
kiestras ‘ ‘ Trimitas ’ ’.

Vokietija. — Priims per 100 
vyru in kuopas. Baltu ryszinin- 
kas kap. J. Venckus pranesza: 
Dabartiniu metu yra proga di
desniam skaieziui Lietuviu pa
tekti in kuopas. Lietuviszkoms 
sargybų kuopoms tuojau pat 
reikalinga per szimta žmonių.

Įl traskauskas ?
i lietuvTszkas $ *
* G RABORIUS
* Laidoja Kunus Numirėliu. X

■ J .f-i’ -• X
J Pasamdo Automobilius Del $
* Laidotuvių, Kriksztyniu *
* Vestuvių Ir Kitokiam® J
J - Reikalams :: S
t S3S WEST CENTRE STREET J
J Telefoną* Nr. 78 ft
* MAHANOY CITY, PENNA. t
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Istorija Apie
! “Talmudo Paslaptys”

ŽYDO TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai
-------

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

It’s a Woman’s World of Opportunities . t
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 thą 
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.

TAKE YOUR PLACE

JOIN THE .
IN AMERICAS BIGGEST JOB

' defense.
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TWbMENXSERVICES
WAC • WAF • WAVES • WOMEN MARINES • ARMY NURSE CORPS • NAVY NURSE CORPS

Contributed as a public service by

AIR FORCE NURSE CORPS • ARMY WOMEN'S MEDICAL SPECIALIST CORPS 

AIR FORCE WOMEN'S MEDICAL SPECIALIST CORPS

SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.


