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Karaliene Motina Ant Baliaus UBAGAS PALIKO
$175,000

Anglijos Karaliene Moti
na Elžbieta ežia ant baliaus 
szoka su Hussar Pulkininku 
Combe in Balaclava Ball, 
Londone. Karaliene Elžbieta 
Antroji teipgi buvo ant szi- 
to baliaus, kuris paminėjo

Isz Amerikos
SVIETKAS

NUŽUDYTAS
—

Praszesi Pagelbos Ir 
Sargybos Isz Policijos

PHENIX CITY, ALA. — 
Svietkas, kuris gal buvo mates 
kaip A. L. Patterson buvo nu
durtas, ir kuris teismui butu 
galejes daug pasakyti apie ta 
žmogžudyste, buvo ana vakara 
nužudytas, kai jis veltui sten
giesi pasiekti, per telefoną, 
valstijos advokata, nužudyto 
žmogaus sunu.

Johnnie F. Griffin trisde- 
szimts penkių metu amžiaus 
bartinderys in Phenix City sa- 
liuna, buvo nudurtas per gerk
le tik dvideszimts keturios va
landos nuo to laiko kai jis bu-i 
vo svietkas teisme, kuris tardo 
ir nagrinėja to A. L. Patterso- 
no nužudinima.

Valstijos kariszka policija 
jau per penkis menesius 'eina 
sargyba tame mieste ir jieszko 
to žmogžudžio.

Szesziolikos metu amžiaus 
juodukas buvo suaresztuotas 
ir intartas už Pattersono nužu
dinima, sakydamas kad tai at
sitiko, kai baltieji su juodu
kais susikirto.

Kitas juodukas Jerry C. 
Washington, Leit. Charles 
Cook prisipažino kad jis ta 
Pattersona smoge in ulyczia 
kai jiedu susiginezino ant uly- 
czios, ir kai tas Pattersonas at
sikėlęs, ant jo užsipuolė, tada 
jis iszsitrauke ilga kiszenini 

Balaclava muszi, isz kurio 
muszio kilo garsingas prie
žodis ir garsi daina “The 
Charge of the Light Bri
gade’’, kuria buvo paraszes 
garsus Anglijos dainius 
Tennyson.

peiliuką ir save apsigynė.
Bet nužudyto politikieriaus 

sūnūs sako kad jis nei vienam, 
nei kitam netiki. Jis sako kad 
ežia buvo politikierių kersztas, 
priesz jo tęva, kuris buvo la
bai prieszingas gembleriams ir 
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Daktaras Svietkas

Daktaras E. Richard Hex
ter, kuris buvo egzaminavęs 
Daktara Sam Sheppard, kai 
jo žmona buvo nužudyta, po 
prisieka sako kad tas Dak
taras buvo visai nesužeistas. 
Jam buvo tik akis pajuodin
ta, kai jo žmona, Marilyn 
buvo nužudyta.

Daktaras Sheppard yra 
intartas už savo žmonos nu
žudinima. Jis ginasi ir sako 
kad kokis razbaininkas nu
žudė jo žmona ir ji primusze. 
Bet jo brolis, teipgi Dakta
ras dabar prisipažinsta kad 
jis buvo pamelavęs po pri
sieka stodamas už savo bro
li.

SANTA ANA, CALIF. — 
Septynios deszimts penkių me
tu amžiaus senelis, vieniszas, 
kuris pasimirė Lapkriczio sze- 
sziolikta diena, paliko daugiau 
kaip szimta septynios deszimts 
penkis tukstanczius doleriu.

Vieniszas, Edward J. John
son, gyveno .pats sau .vienas, 
dviejuose ..kambariuose. .Jo 
draugai sako jis su dviracziu 
važiuodavo in miestą, nes jis 
sake, kad automobiliai yra per 
brangus.

Kai duona pabrango du cen
tu jis per kelias sanvaites nie
ko nevalgė sakydamas kad 
pragyvenimas yra per bran
gus.

Mires ubagas bagoczius sa
vo turteli susikrovė per bonus, 
stockas ir szierus.

Iszrodo kad, kai visos apy
skaitos bus padarytos, tai szi- 
to ubago tarbele, turtelis bus 
daugiau kaip puse milijono do
leriu.

Jis visa savo pus-milijono 
doleriu turteli paliko dviem gi
minėm, kuriu jis nebuvo mates 
per keturios deszimts metu.

Tai yra jo sesuo, Ponia A. 
M. Wyman, kuri, turbut gyve
na in Minneapolis. Ir jo gimi
naitis teipgi buvo jo paskuti - 
name testamente paminavotas, 
bet, iki sziol jo vardas nėra pa
skelbtas.

INSAKYMAS GE
RINTIS SOVIETAMS

Ambasadoriui Insaky- 
ta Gerintis Kremlinui

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Sekretorius, pasita
ręs su Prez. Eisenhoweriu, yra 
dabar insakes musu Ambasa
doriui in Rusija, Charles E. 
Bohlen kad jis turi visomis ga
liomis gerintis tiems Ruskiams 
Sovietams.

Frez. Eisenhoweris dabar 
visomis galiomis stengiasi pa
taikauti Sovietams. Jis sako 
kad Sovietu vadai dabar nori 
nors suptomis derintis su va
karu krasztu vadais ir už tai 
Eisenhoweris nori palaikyti 
draugiszkus santykius su So
vietais, nežiūrint to kad Ko
munistai Kinijoje laiko nelais
vėje daugiau kaip tuziną musu 
lakunu.

Ambasadorius Bohlen dabar 
gryszta in Maskva be jokio 
tikro insakymo kaip ir ka da
ryti. Jam Amerikos Sekreto
rius yra insakes gerintis So
vietams, bet valdžios sztabas, 
Kongresas ir Senatas nieko 
vieszai apie tai nėra pasakęs.

Eisenhoweris, kaip pasenės 
Anglijos Churchillis dar vis ti
kisi kad bus galima su tais So
vietais susitarti. Jis toki susi
rinkimą tikisi sudaryti atei
nanti pavasari. Čhurchillis, 
kaip ir Eisenhoweris pamirsz- 
ta kad vienas daug didesnis ir 
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AMERIKA
SPAUDŽIA TAUTU

SANJUNGA

Reikalauja Iszlaisvini- 
mo 13 Amerikiecziu

TAUTU SANJUNGA, N. Y. 
— Amerikos atstovai dabar 
reikalauja, kad Tautu Sanjun- 
ga ka nors darytu apie iszlais- 
vinima trylikos Amerikiecziu 
lakunu, kurie buvo paimti in 
Kiniecziu nelaisve per Korėjos 
kara.

Amerikos vyriausias atsto
vas in Tautu Sanjunga, Henry 
Cabot Lodge, pasikalbėjęs su 
Prez. Eisenhoweriu ir su val
džios sztabo atstovais, Vasz- 
ingtone pareiszke musu val
džios pareikalavimu.

Jeigu Tautu Sanjunga da
bar negales iszlaisvinti tuos 
Amerikieczius, lakūnus, kurie 
kariavo už Tautu Sanjunga, 
tai ta Tautu Sanjunga yra nie
kam verta.

Pats Amerikos Prezidentas, 
Eisenhoweris yra laikraszti- 
ninkams vieszai pasakęs, kad 
jis negali suprasti kaip Tautu 
Sanjunga gali savo garbe ar 
szlove palaikyti, jeigu ji Ki- 
niecziams Komunistams nusi
leis ant szito taip opaus klau
simo.

Eina gandai kad Prez. Ei- 
senhoweris pasiuns Amerikos 
Sekretorių in Tautu Sanjungos 
susirinkimą, pareikalauti kad 
Tautu Sanjunga priverstu tuos 
Kinieczius musu karininkus ir 
kareivius paleisti.

Bet gandai isz anapus gele
žines Sovietu sienos, Europo
je, eina, kad patys Sovietai la
bai mandagiai ir nuolankiai 
Kiniecziu papraszys kad jie 
paleistu tuos nelaisvėje laikan- 
czius Amerikieczius.

Tokis Sovietu žingsnis butu 
Rusijai baisiai gera propagan
da. Tada Sovietu Rusija visam 
svietui galėtu parodyti kokia 
gera szirdi ji turi.

4 KITI LAKŪNAI KI
NIJOS NELAISVĖJE

NEW YORK, N. Y. — Ame- 
rikos atstovas paskelbė dar ke- 
turiu kitu lakunu vardus, ku
rie dabar randasi Kiniecziu ne
laisvėje, apart tu kitu vienuo
likos lakunu, kuriu vardai bu
vo Tautu Sanjungai praneszti.

Kiniecziai Komunistai laiko 
szitus Amerikieczius nelaisve-
je, nors tai yra priesz visus Ko
rėjos sutarties nutarimus ir 
Gene vos konferencijos nusista
tymus.

Amerikos Ambasadorius 
Henry Cabot Lodge, Amerikoj 
vyriausias atstovas in Tautu 
Sanjunga taip paskelbė ana 
diena. Jis yra pareikalavęs kad 
tos žinios kutu visiems Tautu 
Sanjungos atstovams pranesz- 
tos.

Vienas Anglijos lakūnas, 
kuris yra ka tik pargryžes isz 
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sen. McCarthy
LAIMĖJO IR 
PRALAIMĖJO

Senatoriai Neiszdryso 
Ji Nubausti Ar

Pasmerkti
WASHINGTON, D. C. — 

Vos tik Senatas nutarė kad Se
natorius buvo nepadoriai pasi
elgęs su savo draugais Senato
riais ir kad jis vertas iszbari- 
mo, tuojaus iszkilo klausimas 
ar butu galima, ar kas isz tu 
Senatorių iszdrystu rasztu pa
skelbti kad Senatorius Joseph 
McCarthy vertas nubaudimo, 
visi kaip žeme pardavė, nutilo.

Nors tie Senatoriai nutarė 
kad Senatorius McCarthy ne- 
džentelmoniszkai buvo pasiel
gęs su savo draugais Senato
riais, juos pravardžiuodamas, 
bet jie neiszdryso pareikalau
ti kad jis j u atsipraszytu.

Kai iszkilo klausimas ar Se
natorių McCarthy imti nagam 
už jo asztru tardinima Genero
lo Zwicker, nei vienas Senato
rius neiszdryso iszsižioti.

Sen. Styles Bridges, Repub- 
likonas isz New Hampshire, 
nusiszypsodamas, paklausė: 
“Ar kuris Senatorius iszdryso 
savo žodi pasakyti kad Senato
rius McCarthy turėtu būti nu
baustas?’’ Visi tylėjo! Kiti Se- 
natoriaus McCarthy draugai 
net nusikvatuojo kai Senatas

Senatorius McCarthy Gryszta In Senata

Senatorius McCarthy, ku
ris buvo susižeidęs ranka ir 
praleido kelias dienas ligoni
nėje gryžo in Senato kamba
rius kur jis buvo tardomas ir 
kur vėliau jis buvo nubaus
tas. Bet tas nubaudimas bu
vo tikros Laikos, nes niekas 
nieko priesz ji negalėjo pa
sakyti, vien tik tai kad jis 
kelis Senatorius buvo iszba- 
res ir buvo Armijos Sekreto
rių paemes nagan. Del szitu 
kivireziu visa Republikonu 
partija baisiai nukentejo. 

savo nusprendimą paskelbė. 
Tas nusprendimas yra tusz- 
czias maiszas ir be dugno. Jie 
ilgai tarėsi, baisiai grūmojo ir 
paskui prisipažino kad jie nie
ko nežino ar gal tikriau pasa
kant, nieko neiszdryso.

Pats Sen. McCarthy sako 
kad szitokis Senatorių pasiel
gimas daabr padaro jo darba 
sunkesni, nes dabar iszeina 
kad visas Senatas nori perse
kioti tuos kurie seka ir intaria 
Komunistus. Bet jis laikraszti- 
nirkams nusijuokdamas pasa
kė kad jis grysz in savo komi
sijos pirmininko darba Pane- 
delio ryta.

Itzitie tuszti ir veltus Sen. 
McCarthy tardinimai, musu 
valdžiai, ar tikriau sakant 
mums kasztavo daugiau kaip 
milijoną doleriu. Ir visai nieko 
isz ju neiszejo.

Tik labai gaila kad tokie er
geliai, tokie susikirtimai musu 
Senate turėjo invykti, nes jie 
pažemino Senato ir Senatorių 
garbe, intare Komunistu prie- 
sza ir Komunistams davė lais
va ranka Amerikoje.

Ne tik Senatas ir Armija 
ežia nukentejo, bet pats musu 
kraszto Prez. Eisenhoweris sa
vo augsztoje vietoje sumažėjo. 
O kas dar skaudžiau yra tai 
kad visi kiti krasztai dabar 
intaringai in mus žiuri, o Ko
munistai tikra Kazoka szoka.

Prez. Eisenhoweris per visus 
szitus susikirtimus ir ergelius 
vis kalbėjo ir plepėjo apie ne- 
liecziamas slaptybes, apie da-

Sen. McCarthy po savo nu
baudimo ar iszbarimo nuo 
tu puskeptu Senatorių paro
de visiems jiems kiek jis pai
so visu ju nuomonių, ant ry
tojaus intare pati Preziden
tą Eisehoweri, už tai kad jis 
dabar pataikauja Sovietams. 
Tai visiems aiszku ka tas tu 
Senatorių nusprendimas 
reiszkia, kai Senatorius Mc
Carthy visu j u nepaisinda- 
mas intaria pati Amerikos 
Prezidentą.

o o o

Graži Pauksztis Ir Dar 
Gražesne Gražuole

Jo McCroskey, gražuole 
isz Allandale, Florida, ežia 
kovinasi su Flamingo pauk- 
sztimi. Ji ežia, sztoruose ant 
parodos rodo marszkinius ir 
apatinius.

lykus kuriu negalima žmonėms 
paskelbti.

Ar Ponas Eisenhoweris yra 
pamirszes kad jis yra Ameri
kiecziu piliecziu samdinys? Ar 
jis nežino kad jis szitam krasz- 
tui ir szito kraszto piliecziams 
yra atsakomingas?

Jeigu randasi Komunistu ar 
kitokiu iszdaviku musu val
džioje ar musu armijoje, tai 
szyenta pareiga ne tik Prez. 
Eisenhowerio, bet ir kiekvieno 
pilieczio tokius iszdavikus isz- 
duoti.

Koki baisu grieka Sen. Mc
Carthy papilde kai jis priparo- 
dino kad Armijos augsztas Ge
nerolas Zwicker pakele in 
augszta vieta Komunistą Lei
tenantą. Kokis ežia baisus pra
sikaltimas kad Sen. McCarthy 
buvo paprasze visu isztikimu 
valdžios darbininku jam pra
neszti apie tuos valdžios darbi
ninkus kurie, yra gyvi iszdavi- 
kai ir nori musu visa valdžia 
sunaikinti?

Sen. McCarthy buvo iszrink- 
tas ir paskirtas susekti Komu
nistus, re tik valdžioje, bet ir 
armijoje ir politikoje. Jeigu 
jam nevalia prieiti prie rasztu 
ir žinių apie tuos Komunistus 
valdžioje, tai kam jis tokiam 
darbui buvo paskirtas?

Gal Sen. McCarthy ir buvo 
kiek pastūmės in szali, gal jis 
ir buvo kiek ten nubaustas, bet 
ne jis nukentejo, ne jam szlove 
buvo nuplieszta, bet visiems 
tiems valdininkams, nuo Ei
senhowerio ligi paskutinio 
rieksnio Senatoriaus, kurie to
ki lerma šukele visa už nieką. 
Kas nukentejo, tas, bet visi isz- 
tikimi Amerikos piliecziai la
biausiai nukentejo. Jie sumo-
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Kas Girdėt
Iszrodo kad žmones visai 

nieko nepaiso apie Senatorių 
J. McCarthy ar jo intarejus, 
Senatorius, knrje isz szipulio 
visa vežimą nieku priskaldė. 
Už tai, iszrodo, kad ta Senato 
Komisija tyliai ir tykiai pasi
trauks ir pasilaidos, pasimirs.

Teipgi iszrodo, kad biznis 
pagerės. Ne tik sziais metais, 
bet ir del keliu ateinancziu me
tu.

Per pirmus sziu metu szeszis 
menesius Amerikoje b u v o 
1,136,140 svarbiu prasižengi
mu, kaip žmogžudyseziu, va
gyseziu, užsipuolimu ir kitokiu 
prasi kaitimu.

_______ ..________

Tai dvideszimtas nuoszimtisi 
daugiau tokiu prasikaltimu ne
gu pernai.

i
Ir didžiuma szitu prasikaltę- į 

liu yra jaunesni negu dvide-i 
szimts metu..

Viszinskio mirtis visai nepa
keis Sovietu Rusijos nusistaty
mą kaslink Rusijos nusistaty
mo ant visu tu klausimu kurie 
yra iszkelti Tautu San jungoje, 
nes jis buvo tik atgarsis, pa- 
dupezninkas Sovietu Rusijos 
Kremlino.

Beveik visi biznieriai ir 
sztorninkai sako kad jie tikisi', 
kad nuo dabar iki po szveneziu 
biznis bus geras.

SLAPTINGAS ::
‘:: SKARBAS

Dipliomatai ir Politikieriai- 
Vaszingtone didelius szumus 
kelia. Jie geria, baliavuoja iki 
anksti ryto, ir paskui visa die
na miega, kai jie turėtu savo 
pareigas eiti.

Seserys, meniszkos isz “Our 
Lady’ of Mercy” pradines mo
kyklos in Merced, California, 
buvo suaresztuotos už tai kad 
jos savo mokiniams davė lote
rijos knygutes parduoti. Vals
tijos Advokatas Don Mayes 
kaltina tas vienuoles už pamo
kinimą jaunuju kaip isz pinigu 
loszti.

Du b r o 1 i a i, blaivininkai, 
Keid mieste, Anglijoje, nupir
ko vienatini saliuna tame mies
telyje ir ji uždare.

Nežiūrint kaip Republikonų 
Partija dabar aiszkinsis ar tei
sintis, visiems aiszku kad ju 
partija yra pairus ir pakrikus, 
kad ims daug darbo ir prakai
to ta partija suvienyti ir su
stiprinti.

Pirm negu szie metai iszeis, 
užsibaigs, ant musu policijos 
knygų bus 12,700 žmogžudys- 
cziu, 108,000 iszniekinimu ir 
užsipuolimu, 71,300 vagyseziu.

Ir ežia ne kokis tusezias pra- 
naszystes, bet FBI Policijos 
vado, Edgar Hoover i o szaltas 
ir protingas iszrokavimas.

Dabar naują mada inejo —: 
žmonomis mainikauti. Viena 
porele surengia vakarėli. Po 
keliu stikleliu, visi vyrai su 
kitu pacziuteniis nueina in 
miegamosius kambarius, ir isz 
ryto kitu vyru paeziutes isz- 
mainikauja ir gryszta in lovas.

Gyvas Tikėjimas. Vienas 
sztorninkas in Corinth, Miss., 
szita parasza ant savo sztoro 
duriu uždėjo, Nedėlios ryta: 
“Iszejau in Bažnyczia. “Ant 
visu arbuzu yra uždėta preke. 
Pasiimkite ir palikite pinigus 
ant stalo.”

Jis sako kad jis rado dau
giau pinigu negu tie arbūzai 
buvo verti.

Merg’palaike Elizabeth Berg
manu', kuri be szliubinio žiedo 
gyvena su vyru, kuris yra in- 
tartas už žmogžudyste in Fort 
Worth, Texas, Armija polici- 
jantams piktai atsikirto: “Ar 
yra kokis instatymas kuris už
draudžia mudviem gyventi sy
kiu? Ar tai ne geriau negu kad 
jis su vis kita sugulove kiek
viena nakti praleistu?”

Nežiūrint ka politikieriai sa
kys ar laikrasztininkai raszys, 
Prezidentas Eisenhoweris jau 
dabar rengiasi stoti in rinki
mus del Prezidento vietos atei- 
naneziais metais. Jo rėmėjai 
Eisenhoweri yra intikine, kad 
jis turi in rinkimus stoti, jeigu 
jis nori kad Rapu'blikomi par
tija savo vieta palaikytu.

Dabar ir daugiau darbu ran
dasi, nes sztorai samdosi dau
giau pardavėju, tarnaieziu, ir 
kitokiu darbininku priesz 
szventes.

Reiszkia, žmones turės bi's- 
ki daugiau pinigu, ir biski dau
giau visko pirksis del szven
eziu.

Kai kurie biznieriai sako 
kad ateinantieji metai gal bus 
geresni negu szie buvo bizniui.

Pypkes Dūmai

Lukejimas

Kur tavo liuosybe 
szventoji tėvynė?

Kaip paukszcziai paszauti 
neteke sparnu,

Kur tiktai nukrinta, 
ten turi nakvyne,

Ir tenka in nasrus medeju 
szunu.

Teip tavo vaikeliai, su
szirdžia suspausta,

Iszlaksto po tolimus 
svieto krasztus,

Ir meldžia paklydę, kad
juos ten priglaustu,

Bet tenka in rupesezio 
vargo nasrus;

Nuo miniu viengeneziu
toli atsiskyrė,

Jie dvasiszkos paramos 
laukia nuo mus.

Price $2.50 s,‘" poi", *‘,u
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.
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Sovietu vyriausias delegatas 
in Tautu Sanjunga, Andrei Y. 
\ isziuskis pasimirė. Jis remgp 
labai svarbias prakalbas, ir ra- 
szydamas tu prakalbu raszta 
prie savo stalo jis sukniubo ir 
pasimirė.

Oi, Dieve, kuris rupeseziu 
daug datyrei, 

Gyvendamas tarp Žydu 
per ilgus metus.

Kuris vargszo gyvenimą 
labai pagyrei

Pastiprink ju vilti, 
nutildyk skausmus.

Hooveris Vokietijoje

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

Buvęs- Prezidentas Her
bert Hooveris, (po kairei) 
yra ežia sveikinamas Vaka
ru Vokietijos Kanceliarijo 
Konrad Adenauer, kai jis 
atskrido in Bonn miestą, in 
Vokietija kur jis praleis 
szeszias dienas, stengdamas 
intikinti Vokieczius kad 
Amerikiecziai yra j u drau

gai. Buvęs Prezidentas at
važiavo in Vokietija kai jis 
buvo pakviestas Vokietijos 
Premiero Adenauerio. Pre
zidentas Eisenhoweris pa
skolino savo asmeniszka 
eroplana buvusiam Prezi
dentui Hooveriui del szitos 
keliones.

□ □ C3
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seres. Olchauskui. . Duoda jau 
mums asztuonis tukstanezius 
rs. Padaryk Jozeli teip, idant 
senis tiktu ant tos sumos, o mes 
tau gausiai isznagradinsim.

— Su p. Olchausku sunku 
veikti tarė jau szvelniau Žy
das, tokis mažas szlektpalaikis, 
kaip jis, tai 'bjauresnis negu 
mužikas. Kiek as su jam turhu 
ergelis, kol koki viekala nuka
lu, aj-vaj! Bet as su jam kalbė
sit ir naktis ir diena ir as jau 
ka nor del ponu padarhisu. 
Tiktai tas daug jum kasztuos, 
tūkstantis renskus mažiausia.

Tūkstantis renskiu del mies- 
czioniu buvo tai suma labai 
digta. Po ilgu derinimu sutiko 
ant galo ant szesziu szimtu.

Po keliu dienu atėjo Jozelis 
pas Zaduraviczius su suraukta 
kakta, nelinksmas. Apreiszke 
jiems jog Olchauskas kitaip 
nenori pristot kaip tik ant 20 
tukstaeziu renskius. Vienok 
ramino juos nor tuom, kad ras 
sipasaba ant apmalszinimo na- 
vatnioko, bet turėtu duot jam 
dvigubai tokia suma kokia su
derėjo duot, nes kitaip atsižada 
ir neapsiima padaryt to. Suti
ko ant pagalos Zaduravicziai 
ant apskrytaus tukstanezio.

Dalykas turejosi vienok-gi 
prieszingai. Jozelis vietoje pri- 
lankinet Olchauska prie sutai- 
kos, atkalbinėjo ji. Darbszavo 
ant to,- idant abudu katalikus 
davest ligi prapultiai, idant 
abudu patrotintu savo turtus 
ir idant tie savo teviszkes ati
duotu in rankas Žydui.

Su iszblaivintu veidu pribu
vo vėl pas Zaduraviczius, ap- 
reiszkdamas jiems jog jau vi
sas perszkados austume in sza- 
li. Už menesio gales but vineze- 
vone. Eina, tiktai apie pasira- 
szima ant vekselo, kuri turės 
iszduot Olchauskui ant 20 tuk- 
staneziu reirskius.

— O isz kur-gi asz galu pa
imt tuos 20 tukstaneziu? Pa- 
szauke neužganadintas Zadu- 
raviezia.

— Tai jau mano ant to gal
va, tarė Žydas, neiszreikszda- 
mas savo slaptybes. Olchaus
kas jau ant to sutiko, idant po 
szlubui parduotu ponas Vaclo
vas palivarka, kuri ponas Ol
chauskas atiduoda savo dukte
riai, už ji gali gaut 10 ar 12 
tukstaneziu. * Už jusu turtus 
duoda jums 8 tukstanezius, 
ny, bus isz viso 20 tukstaneziu. 
Jau asz tokius pirkikus atrasiu 
kurie Olchausko žentui duos 
reikalingus pinigus. Tiktai tu
rite abudu ponai pasiraszyt ant 
szio vekselo, kuri jau padariau.

Senas Zudaraviczia nustū
mė popiera nuo saves su panie
kinimu.

— Del ko-gi ponas nenori 
laimes del savo sūnaus, ant ko 
jis tęip ilgai laukia? Del ko po
nas nepasiraszai ant vekselo ?

— Niekados to ne padary
siu. Mano turtus galu paau- 
kuot tam navatnam gūdžiam 
žmogui, bet turtu Boguslavos 
niekados nepaleisiu in svetim- 
taueziu rankas, na-gi isz ko jie 
po’tam gyventu, netiakia netu 
ne sziu namu ?

— Bet, pono sūnūs randa- 
voja plytinyczia, juk jam tur 
isz ko gyventi, kas metas bus 
didesni uždarbiai. Jeigu Ol
chauskas nesirūpina apie savo 
duktere, kam ponas turhi rū

pintis ir ergeluotis apie savo 
sunns ?

— Vale del szlektos būti 
kvailu ir siusti, bet niekados 
man miesezioniui to neprider 
daryti.

Norint gana Žydas stengėsi 
prikalbint juos prie to pasira- 
szimo, bet miesezionis nesida
vė ipeisuocziui prigaut save, ir 
atprovino sukeziu nuo saves su 
nieku. * * *

Zaduravicziai velei pradėjo 
apmislinet koki atrast spasa'ba 
po kurio intekme persimainy
tu būdas įprieszingo Olchausko. 
Visi vienok koki tik apmirimo 
nebuvo užtektinu jiemis.

Kada viena žiemios vakara 
kalbėjo apie savo ergeli in ju 
kalba insimaisze bendnoris da
romas. Buvo tai senas jau žmo
gus, kuris neturėdamas savo 
locnu namu vaikszcziojo po 
žmones, taisydamas senus 
viedrus, cebierius, statines ir 
kitokius stotkus. O būdamas 
dorum, sznekum ir” protingu, 
kaip,ir visados linksmu žmo
gum, del to visur noringai bu
vo matytas ir iu kiekviena na
rna priiminėtas. Sziandien-gi 
buvo ant darbo pas Zaduravi
czius. Vakare sėdo prie pe- 
cziaus ant suolelio Tukindamas 
savo pypkele užkiszta ant me
dinio cibuko; tylėjo sau ir 
klausė ka gaspadoriai szneka, 
pyszkina savo pypkele ir py
ko jau ant galo matydamas 
gaspadoriu ir nemokejima at
rast sau jokios rodos, o kada 
kantrybes jau jam pritruko at
siliepė in juos tais žodžiais:

— Asz-gi niekados teip ne- 
siergeluoczia su apmalszinimu 
geismo senio. Ant ko czion 
jieszkot saugumu žmonių in- 
tekminiu ir mandru jeigo žino
ma, kad kvaila pragobeli auk
so niekas nepertikrins. Kvai- 
lysta — niekis! Žinau gerai 
kaip galima sena pragobeli 
privilot in slaistas ir pats sa
ve prigaus, o ant to nereikia 
jum jokiu dideliu auku pinigi
niu.

— Na-gi kalbėk žmogau, o 
isznagradinsime tave gausiai 
už tai.

— Jaromas pasikasė galva 
paksztelejo kelis kartus lu
poms traukdamas durnus isz 
pypkes, iszleido durnus isz bur
nos ir nuspjovęs sailes tarė:

— Reikia duot pažint se
nam Olchauskui, kad jus gau
nate didelius turtus, arba, kad 
iszloszet ant loterijų ar ka pa- 
naszaus.

— Neturime turtingu gimi
niu, in loterijas nelosziam. Vei
kalas iszsiduos.

Bendnoris pamislino valan
da, o po tam buk inkveptas ko
kia misle, paszauke:

— Jau žinau, kaip ji pa
gaut. Rytoj eisiu in jo namus ir 
pa'žiuresiu ar Olchauskas duo
sis ant muses pagaus save.

— 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. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu, 50c,

No.lQ2— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses' szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

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

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

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

Nd.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

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

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

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz 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.

NoJ33—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. 6.1 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—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.l55:—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu. 35c.

No.150—Apie Duktė Akme- 
hbriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

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

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

No. 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; Viėsz- 
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; 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- 
dąvineti Pinigus. 45 pus., 20c.

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

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

Kitokios Knygos

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

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

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

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
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 Motino® 
Garbei. 15c.

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15o

Kaip Užsisakyti Knygas: 1

SSr3 Užsisakant knygas isa 
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., - U. S.
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‘Slaptingas Skarbas
MUO namu prieftisczio, ati

tolintos pusėtinai stovėjo 
vienatines trioibos pono 01- 
chausko. Namas gyvenamas ir 
kitos ukiszkos trio'bos buvo su
krautos isz. medžio, niekuom 
neatsiženklinejo nuo triobu 
priemesczioniu garsingo raies- 
t(>Ržeszovo, bet ponas Ol
chauskas vadino namus savo 
dvaru ir palivarku ir palaiki- 
nejo juos už kai tokio geresnio, 
negu namai miesczioniu, del to 
kad namai jo prigulėjo prie 
ponpalaikio Grafas, kuom gė
rėjosi.

— Ant kiek szlekta augsz- 
c4iau stovi nuo miesczionio, 
ant tiek gyvenimo vieta jo di
desnes turi naudoti garbes nuo 
namu miesczioniu. Teip- sau 
tankiai kalbėdavo ponias Ol
eh auska s ir i u savo pažin šta
mus. Priesz mums mieste su 
nusižeminimu galva lenke bet 
nriesz medinius namus kam tu
rėtu lenkti, juk ir jis toki turi, 
del ko-gi neturėtu augsztintis?

-Menkas vienok tai buvo dva
ras. Ponas Olchauskas neipai- 
sejo apie ji, kaip nepaisejo 
apie visa gaspadorysta ukes 
savo. Ta darba paliko paezai ir 
dukterei, pats-gi tinginiavo, 
įsėdėjo per dienas kavinyczioja 
fr mislino tiktai apie tai, kaip
gi per koki szposa arba- nedo
ra veikalą daeit prie dideliu 
turtu. Pinigavosi su Žydais 
-ant visokiu, spasabu ir ėmėsi 
visokiu veikalu, bet visados 
trotyjo ant to pats ir vis pra- 
lo-szdavo, ka turėjo laime. Ant 
loterijų visados kada tik state 
visados pralaimėjo, del to pa- 
irotijas norą ant to visko pa
mėtė tokius veikalus, o liku
sius pinigus isz pasogos savo 
paezios iszskolin'o ant procen
tu; netrukus dasiprotejo ir per
sitikrino kad tas geriause nau
da. atnesza, nes be jokios dar
bo pinigai eina isz palukių, 
ypatingai musu te vyne je; o nor 

nekurais skolininkais, yra 
gana ergelo, daug kartu reikia 
pakviest in suda ir licitavo! jo 
namus, vis tai daug geresnis ir 
doresnis užsiėmimas, negu su 
Zydiszkais veikalais, o daug 
nevat tinkamesnis, negu užsi
ėmimas dek szlektos apdirbi
mas ukes.

Nuvarginta daugybe darbu 
ergelais ir visokais rupesezais, 
in'sisirgo nelaiminga motore, o 
po sunkai ligai turėjo atsiskirt 
su sziuom svietu, pati pono 01- 
chausko. Ant smertelno patalo 
gulėdama melde jo idant pasi-
Jautu su savo veja-vaikinais 
užsiėmimais, nor jau dabar im
tųsi prie ga s padori avinio ir 
dažinrinetu ūke, o per tai už
tvirtintu dukteres ateite.

Olchauskas prižadėjo, bet

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

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

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

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

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

žodžio ne dalaike. Gaspadoria- 
vima namine ir ukiszka sukro
vė ant jaunu pecziu dukters sa
vo Bogutes. Buvo tai septynio
lika metu senumo mergaite, 
laiba ir augszta; nuo- mažens 
buvo pripratus gaspadoriaut 
■su motina, o buvo mergina isz- 
mane ir dora. Drauge su sena 
tarnaite rūpinosi apie viską 
randydama pati namais. Tėvas

Gali pažinti tamsuma 
vaikina,

Davadni vyrai gražiai 
apsieina,

In biaurias kompanijas 
ne eina,

Namie jo sėdi knygas 
skaito,

Skaitymas da nei vieno 
nepragaiszino, 

Ir kožnas gėrisi isz 
tokia vaikino,

Tsztikro, laukiniai to 
nedaro,

Ka vyrai sueja iszdaro,
Davadnai apsieiti 

nemoka,
Pasigeria viens kitam 

in akis szoka.
Kada ir einiki lupa,

Viens ant kito užklupa, 
Ba prie kazyriavimo,

Neapsieina be sukimo, 
Paskui kyla vaidai, 
O tas nebūna gerai.
Geriausia malsziai

u žsi laikyt,
“Saule” sau skaityt, 

Ba jeigu szirdeles 
nepasitaisysite,

Ir tokius triksus 
darysite.

Mano žodi paminėsite,
Ir kaip rudos peles 

dingsite.* * *
Tu bobele isz artimo 

m i e st ei i o susi v ai d y k,
Juoku tarp žmonių 

nedaryk,
Žinai kad tai griekas 

yra,
Senatvėje jau trandys 

. byra,
Jau prazbitkavai invales, 

Papiktinai vyrus ir 
moteres kėlės. 

* * * 
Vienoje apygardoje 

atsilankiau, 
Tai rots ka ten bobeles 

iszdaro, 
Kaip- kelios sueina, 
Tai jau be velniavos 

neapsieina, 
O jeigu katra isz kitur 

atvažiuoja, 
Tai visos ja vaktuoja.
Nes tuo jaus guzutes 

jieszkoti bėga, 
Žinoma, vyras turi 

fundytie, 
O kas toliaus fenais darosi 

tai nutylėsiu, 
Gal kitu kartu daugiau 

pakalbėsiu, 
Tame laike vya*as daug 

nukenezia1, 
Isztikruju an e!

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

... MALDA ... •> . * I
Viesz. Jėzaus ir • 

Motinos Szvencz. ;
Sapnas Motinos Szven- Į 

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

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

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

paprastinai prie pusryicziu, ku
riuos valgydavo vėlu laiku, 
klausė dukters: “ka ten ir ten 
dirba sziandien?” O aplaikes 
atsakyma, kad tai gerai ir isz- 
eitintejo ant pasivaikszcziojimo 
in miestą.

Patogumas dorybe ir darb- 
szumas Bogutes atkreipė, akis 
ant saves, keliu jaunu vyru, 
kurie prasze pono Olchausko 
atidavimo jo dukters, Olchaus
kas pamislino sau kasd./jeigo 
kitaip, kitokais dalykais nega
lėjo dasidirbt turiu, tai ant 
patogumo dukters savo neat
būtinai turės labai pelnyt ir in- 
gys dabar tuos geidžiamus 
turtus. Dabar pražibo jam lai
minga žvaigžde. Apsireiszki- 
mai jaunikiu ramino ji labai 
ir priiminėjo tuosius ’ su 
džiaugsmu, bet .kiekvienam 
kalbėdavo:

— Matai ponas, asz dukte
re atiduodu ir duodu jai paso- 
ga mano dvara, nes pats noriu 
ant senu metu apsigyvent sau 
ramiai mieste. Kas-gi ima ma
no duktere, turi paimti ir na
mus mano su jaje, o man už tai 
iszmoket gatavu pinigu dvide- 
szimts tukstaneziu k r o n u, 
idant galetau ant senu metu 
gyventi be darbo isz palukių 
nuo to kapitalo. Ūkia skaito 
margu 20 dirvos, kožnas mar
gas prie miesto kasztuoja du 
tuksfantezius kr., del to reika
lauju tiktai puse vertes.

Ne vienas isz jaunikiu neno
rėjo sutikti aut tokiu iszlygu. 
Vienas davinėjo rodą ponui 01- 
chauskui, idant sau pasilaiky
tu savo ūkia arba kaip jis va
dino palivarka, o atiduotu jam 
tiktai duktere, be jokios paso
gos; antras, idant tiktu ant me
tines algos, jeigu nori neatbūti
nai skirtis su savo vienturte 
duktere; treczias idant gyven
tu prie dukters ir imtu visas 
ineigas nuo ukes, bet senis bu
vo priešzingas, kaip ožis, ir 
ant jokiu sutaiku nenorėjo tik
ti. Norėjo atrast toki žentą, ku
ris jam. tuo jaus atiduotu 20 kr. 
už palivarka ir už duktere ant 
kart užmokėtu.

Faktoris jo Joselis Perlfres- 
seris, kalbėdavo jam visados 
kad su tokiu kapitalu, darytu 
puikius veikalus “geszeftus”.

Praėjo metai vieni ir antri, o 
niekas jau nepribunia idant 
gaut rankai Bogutes. Kiekvie
na iszbailino navatni reikala
vimai seno tėvo.

Po ilgam laikui pribuvo ant 
galo velei pirszliai.' Buvo tai 
Zaduraviczius su savo sunum.

‘Talmudo Paslaptys
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai 
Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A. 

Olchauskas mislindamas, jog 
miesezionis, kurie gyveno kai- 
ministoja su juom dasižinoja 
jo reikalavimus, iszrado atsa- 
kaneziai turtinga žentą. Kokis 
vienok buvo jo nusistebėjimas, 
kada senis Zaduraviczius po 
trumpai valandėtai apr'eiszke 
jam, jog atėjo praszyt rankos 
jo dukters del savo jaunesnio 
sunaus Vaclovo.

— O koki turtą jam du eisi
te? 'Paklausė szandinaneziai 
Olchauskas.

— Vyresniam sunui uždė
jau slesorne del to jau su tuom 
neturiu jokios rupesties, jis 
jau aprūpintas, atsake Zadura
viczius, jaunesniam atiduosiu 
mano namus; jeigo teip pono 
palivarka suskirt su mano 
ūkia, butu kone milžiniszka 
ūkia, o prick tam mano namas 
randasi mieste ir yra prie jo 
didelis daržas ir sodas prie 
ulyczios, galima butu ateiteja 
iszmurint ten dideli puiku mū
ra.

— Teip, tas gali but kada, 
o asz dabar reikalauju dvide- 
szimts tukstaneziu. Kitaip 
dukters neleisiu už jo.

— Jauni vienok pasipažins- 
ta nuo senesniu laiku, mylėsi 
abudu badai labai, perdestine- 
jo Zaduraviczius.

— Ach! Tas suvis manės 
neapeina!

— Vaclovas prigelbes vi
su ome del pono dukters gaspa- 
cloriavime ant ukes, atlikinėja 
svarbesnius veikalus pats.

— Asz jo suvis apie tai ne- 
praszau ir nereikalauju jo pa- 
gelbos. Mano duktė duos sau 
rodą ir be jo, moka gaspado- 
riaut pati.

— Yra. pilnu metu, turi tie
sa pa it savim iszsiparandint.

— Na tegul tik pamėgina, 
prieszintis mano valei.

— Tai paskutinis pono žo
dis?

— Paskutinis, atsake 01- 
cbauskas.

— Pagalaus, kaipo kaimy
nas žinote gana gerai apie ka 
man eina. Buvo jau czion di
desni ponai nuo jusu, buvo, 
uredninkai, nes ne skatiko ne 
vienam neatleidau nuo pasta- 
navintos prekes. Mano duktė, 
tai perlas arba žėmeziugas, o 
aptarsime tos brangenybes yra 
palivarkas. Pamislinkite tiktai 
sau, ar tas žėmeziugas tokiam 
apleisime ne vertas 20 tukstan
eziu ? Da galu kelis metus lauk
ti, net lig kol atsiras atsakan- 
cziai turtingas kupezius.

— Vėlinu jums kantrybes 
laukime! Dadave su szandinan- 
cziu nušiszypsojimu.

■ Zaduravicziai iszejo nelai- 
meja\

❖ ❖

Jeigo drutvietes negalima 
paimti narsumu ir drutumu, 
reikia paimti jaje kytrumu. 
Teip mokinta Vaclovą kariuo- 
meneja. Tai teisybe, pastana- 
'vino dabar pasinaudot, datires 
p ra ] a im e j i m o pi r m u t i n e j e
musztyneje.

Nusidavė pirmiausia ant ro
dos pas Bogute. ,

Mergina vaikszcziojo apsi
verkus. Jau nuo tėvo dasižino- 
jo, jog svajones jos ne stosis 
tikrybe, nes Zaduravicziai 
daug biednesni, negu jie patys. 
Reikia laukt ant turtingesnio 
jaunikio.

— O ka tu ant to, paklausė 
iszgirdes tai nuo Bogoslavos, 
ka tu atšakiai jam, mano bran
gi, dadave Vaclovas laukda
mas ka nuoveikiausio atsaky
mo su nekantrybe ir plakan- 
ežia szirdžia.

— Atsakiau tėvui, jog isz- 
rinkus vienkart sau prieteli ir 
dranga gylvenimo, lauksiu tik
tai ant tavęs. Gali tėvas daryt 
sau sutaikąs ir derėjimus su 
kokiu nori jaunikiu, tas mane 
suvis neapeina.

— Esi isztikima ir teisin
ga mano brangi, tarė Vaclovas 
bueziuodamas jos ranka. Nesu
si vadžioja u saves, tikėdamas 
tavo žodžiams. To, ka asz turiu 
užteks mums ant gyvenimo 
musu. Palik tėvui palivarka jo, 
tegul ji sau parduoda ir pini
gus iszskolina ant palakiu, jei
go jam teip labai patinka Žy-
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diszkos rodos. Mes dasidirbsi- 
me turto pamaželi doria uiuęu 

i procia. Esi jau pilnu metu, isz- 
važiuosime in kita miestą, ten 
paimsime szlnba, o kada su- 
gryžime, tevas tures sutikti ant 
atlikto dalyko.

— Bijau užrūstint tęva. Yra 
tokis prieszingas, kad ligi 
smert man to nedovanotu. Už
sirūstinęs gatavas parduoti 
viską ir pinigus visus praleist 
ant nieku su Žydais. O asz pri
žadėjau mirsztancziai motinai, 
jog sergėsiu tęva ir neleisiu 
isz savo ranku teviszkos loc- 
nasties.

t

IF you can’t seem to save for the things you want most 
in life, here’s the perfect plan with which to begin 

1955. It’s the Payroll Savings Plan of investment in 
U. S. Savings Bonds—and it’s making dreams come 
true for 8 million Americans just like yourself. It’s one 
of the easiest savings plans ever, because your saving 
is actually done for you.
Here’s how it works. Just sign the form provided by 
your pay office and fill in the amount you want to save 
each week. That amount will be put aside for you— 
before you have a chance to spend it. When enough 
accumulates, your company will buy and turn over to , 
you a Series Ę Savings Bond.
Bonds, you know, earn an average 3% annual interest, 
compounded every 6 months, if held to maturity. And 
now they go on earning for as long as 19 years and 8 
months! That means a return of up to 80% more than 
you originally paid.
Put your family’s security—and your favorite dreams 
—at the top of your list of New Year’s resolutions. Start 
1955 by signing up for the Payroll Savings Plan where 
you work or, if you’re self-employed, the Bond-A-Month 
Plan where you bank.

s If you want approximately

Choose your own savings goal

$5,000 $10,000 $25,000

Each week for 9 years 
and 8 months, save................. $8.80 $18.75 $45.00

Each <veek for 19 years 
and 8 months, save $3.75 $7.50 $18.75

This chart shows only a few typical examples of savings goals and 
how to reach them through Payroll Savings. Remember, you can save 
any sum you wish, from a couple of dollars a payday up to as much as 
you want. The important thing is, start your Plan today!

If you want your interest as current income, ask your 
banker about 3% Series H Bonds that pay interest semi
annually by Treasury check.

The U. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury Depart
ment thanks, for their patriotic donation, the Advertising Council and

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.

Visu Ražancziaus 
Paslapcziu Maldos
Del Ražancziaus Draugijos 
Nariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1.00. Prisiunskite 
savo orderi ir viena doleri ant 
adreso: Saule Publishing Cd., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.

“AMŽINA ŽYDĄ” 
Istorija Apie . . .
Jo kelione po svietą ir liūdimas 

apie Jezu Kristų.
Per paczta, 25 Centai. 
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— Tai ka-gi padarisiya?
— Laukiva toliaus. Juk gal 

tik ateis tokia valanda, kurio- 
ja tėvas 'persitikrins, jog jo no
rai niekados iszsiipildint nega
li. ■

— Jau nuo septynių metu 
lauki ant to, o vis dovanai, jo 
u'žsimanimas nepersimaino.

— O jeigu reiketu laukt da 
kitus septinerius metus?

— Lauksiu kantriai. Turi 
ant to mano žodi. Ar vienok-gi 
tas ka prigelbes?

— Turėk vilti Dievuje.
Vaclovas sugryžo namon 

vienok nelinksmas. t Lauke jau 
kelis metus o vis dovanai. Vi- 
lojos save, jog kada Boguslava 
claejo in, pilnus metus, pati da!- 
rys isz savo valos ir rūpinsis 
pati aipie save. Del to-gi dabar 
net Vaclovas apsireiszke su sa
vo užmanimais, bet kad tame 
padare klaida, nes ir dabar tė
vas drueziai stovėjo^ prie savo, 
o Boguslava be tėvo ipavelini- 
mo bijojosi -sav valei daryti, 
mėgino prikalbint pabėgti sa
vo mylimai nuo tėvo, vienok 
toji da liepe būti kantriam. Ar 
negaila jaunu metu? O pagal
baus ar galima būti tvirtu, kad 
per ta laika senas permainys 
savo užmanima, atsinores to 
godumo- pinigu ?

Pasirodavino del to su tėvu. 
Pastanavino atakavot da karta 
ta drūta akmenine 'szirdi 01- 
chausko, o kaip-gi geriau ga
lima ai padaryt, jeigu ne per jo 
gera prieteli Jozeli! Pasikvete 
ji ant rodos.

— Bet, ka asz galu ežia pa
daryt, kada ponas Olchauskas 
reikalauja pinigai, tarė Žydas 
nuduodamas jog tas ji suvis 
neaipeina. Suuostė vienok, jog 
ant tos rodos gal padarys gera 
geszefta.

*— Misliname parduot mu
su turtus, del užkemszimo go-

[Tasa Ant 2 Puslapio]

VIENAS SKAITO,...
prie valgio, kitas po savo dar
bui, o kiti prie, darbo. • Geras 
laikrasztis pranesza žmogui 
kas sziandien ant svieto atsi
tinka. Mokina žmones kaip, gy
vent ir ko turi saugotis, žodžiu, 
lavina žmogaus protą visame.

Sziandien, laike visokiu švie
timu sumiszimu ir kariu, kada 
žinios ateina isz Korėjos ir Eu
ropos, laikrasztis yra žmogaus 
geriausiu prietelium. Negana 
kad ji skaito, bet mato ir pa
veikslus isz kares lauku, ženk- 
lyvu ypatų, miestu, naujo isz- 
radimo ginklu ir laivu ir pa
veikslus nelaimiu kuriu pats 
savo akimis negalėjo matyt.

Tokiu laikraszcziu yra 
“Saule,” kuri nesigaili kaszto 
ant paveikslu, kad savo skaity
tojus supažindint su visokioms 
savo akimi kas dedasi ant viso 
svieto.
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ŽiniosVietines
— Ponas Petras Garmus, 

isz Gilbertono, ana diena, lan
kėsi mieste pas savo pažinsta- 
nius ir prie tos progos atlankė 
‘ ‘ S au les” B e d a k c i j a. — A e z i u 
už atsilankyma.

— Gerai žinomas miesto 
gyventojas, Jonas Andruskie- 
viczius, nuo 627 W. Spruce 
uly., pasimirė savo namuose 
Panedelyje, trecziai valanda po 
pietų. Velionis nesveikavo per 
koki lai laika. Gimė Lietuvoje, 
atvyko in Amerika. 1906 m., ir 
gyveno miestelyje Gilbertono, 
o 1916 m., apsigyveno Mali ano- 
juje. Buvo angliaikasis, o pas
kutini karta dirbo Park Place 
kasyklose. Paliko dideliame 
nuliūdime savo paezia Ona1; 
tris suims: Edvardą, kuris tar
nauja prie Merchant Marines; 
Joną, isz Philadelphia, ir Ber
narda, tarnauja armijoje in 
Fort Dix, N. J.; trys dukterys: 
Helena, 'pati John Gallarte, 
mieste, Violeta, pati Alfred 
Tarantino, Brooklyn, N. Y., ir 
Ona namie, taipgi tris anūkus, 
seseri ponia. V. Kunigoniene ir 
broli Aleksandra isz Fraickvil- 
les. Laidojo Ketvergo ryta su 
Szv. Misziomis in. Szv. Juozapo 
bažnyczioje devinta valanda ir 
palaidotas, in parapijos kapi
nes. Graborius Rėklaitis laido
jo. A. a. Jonas Andruskieviczia. 
buvo senas ‘‘Saules” skaity
tojas. Amžina atilsi.

— Sukatoj pripuola Szv. 
Damazo, o Tautiszka Vardine: 
Divone. Ir ta diena: 1941 m., 
Vokietija su Italija paskelbė 
karai priesz Amerika; 1798 m., 
gimė raszytojas, poetas Ado
mas Miekeviczius, kuris nors 
Lenkiszkai rasze, bet apie Lie
tuva rasze; 1937 m., Sovietu 
Rusijoje Kongresas, po nauja 
konstitucija, buvo sudarytas; 
'1937 m., Italija pasitraukė isz 
Tautu San jungos ir pradėjo 
spareziai ginkluotis; 1936 m., 
Wales karalaitis, keturios de- 
szimts dvieju metu amžiaus, 
paveldėjo savo tėvo, Anglijos 
Karaliaus Jurgio Penktojo 
sostą., ir pasiėmė Edvardo Asz- 
timtojo varda. Jis vėliau atsi
sakė savo to sosto kai jam bu
vo kaipo Anglijos karaliui, už
drausta apsiženyti su paipra§- 
tos gimines moteriszke, Ponia 
Wallis Wairfield, Amerikiete. 
Jis paliko savo sostą savo jau
nesniam 'broliui, Karaliui Jur
giui Szesztajann.

— Ponas Simonas Kodis, 
saliuninkas isz Frackvilles, 
lankėsi mieste pas pažinstamus 
ir prie to,s progos atlankė ‘Sau
les’ Redakcija, atnaujinti savo 
prenumerata už laikraszti 
‘‘Saule”. Acziu už atsilanky
ma.

—■ Kita sanvaite, Nedelioj 
pripuola treczia Adventu Ne
dalia, Szv. Otilijos, o Tautisz
ka Vardine: Rutavile. Taipgi 
ta diena: 1901 m., Telegrafo ir 
telegram o i szra.de ja s, Mar
chese G. Marconi, Italas, sker

sai Allan tiko mares, isz Angli
jos in Poldho, Newfoundland, 
pasiuntė viena litera: “S”; 
1808 m.., buvo insteivta Szven- 
to Raszto draugija Philadel
phia, Pa.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Locijos, o Tautiszka. Vardino: 
Kastytis. Ir ta diena: 1918 m., 
Prez. Woodrow Wilsonas pri
buvo in Prancūzija del Taikos 
Konferencijos; 1665 m., mirė 
Radvilas, jis pirmas pradėjo 
skirti Lietuviu tauta nuo Len
ku.

— Utarninke pripuola Szv. 
Alfredo ir Szv. Micasio, o Tau
tiszka Vardine: Ainis. Ir ta 
diena: 1793 m., pirmuutinis 
valstijos vieszkelis buvo Ken
tucky valstijos pradėtas staty
ti; 1873 m., Blaivininke® mote
rys, giesmes begiedodamos, 
pradėjo eiti 'per sali mins, Fre
donia miesto, New York valsti
joje, ir stengiesi juos uždaryti 
ir viską juose pradėjo daužyti.

Shenandoah, Pa. —
Kazimieras .Strasdauskas, nuo 
128 E. Coal uly., kuris gydosi 
in Locust Mt. ligonbuteje, nu
mirė Nedėlioję 8:40 valanda 
vakaro. Gimė Lietuvoje. Buvo 
angliakasis, bot keliolika metu 
atgal prasiszalino nuo darbo 
isz priežasties senatvės. Jo pati 
J ieva mirė 1953 m. Paliko trys 
d u k t e ry s: F. Lak aus k i ei i e, 
miesto; P. Bavolackiene, Shel
ton, Conn., ir Ag. Carlson, New 
York, keletą arnikų ir du pro
anūki!. Laidotuves invyko 
Ketverge, su apiegomis iri Szv. 
Jurgio bažnyczioje devinta 
valanda ir palaidotas in para
pijos kapinėse. Graborius V. 
Menkieviczius laidojo.

Llewellyn, Pa. —
Buvęs Penn sylvan i jos valsti
jos Senatorium Joseph P. Ban
do, kuris sirgo ilga laika, nu
mirė Panedelyje in Warne Li- 
gonbute Pottsvilleje. Paliko 
paczia, septynis vaikus, du 
brolius ir seseri.
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— Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite 
jiems kad užsiraszytu sau 
“Saule”, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nes “Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys ju nuliūdima.

Priesz Senatorių
Joseph McCarthy

Senatorius Wallace Ben
nett, Republikonas isz Utah 
valstijos, Vaszingtone, buvo 
inneszes dar kita intarima 
priesz Sen. McCarthy, saky
damas kad Sen. McCarthy 
intarinejo ta szesziu Senato
rių komisija, kurios darbas 
buvo Senatorių McCarthy 
nubausti.

Sen. Wallace Bennett su 
kitais tokiais durnais Re- 
putlikonais neturėjo gana 
proto suprasti kad tokiu pa
sielgimu jis tik ardo, skaldo 
ir silpnina savo partija.

Nors ta Senatorių komisi
ja ant trijų punktu rado Se
natorių McCarthy prasižen
gusi, bet ji nei per nago juo
duma nieko nenuveike, bet 
tik savo partijos eiles su- 
skaldino.

Taip pat neprotingai pasi
elgė ir Sen. Arthur Watkins 
pirmininkas tos nelemtos 
komisijos, isz kurios tardini- 
mu visai nieko gero neiszejo.

Po visu tu tardinimu ir 
nubaudimu, Sen. McCarthy 
paskelbs kad jis ant ryto
jaus savo darba ves kaip ir 
vede. Reiszkia, visiems 
tiems Senatoriams jis szpy- 
ga parode ir dar su kaupu, j

yra pasakiusi kad ji mate kaip 
juodukas nudure Griffin, ir 
paskui ramiai ir lėtai sau pes- 
czias iszejo.

Czia visos tos žmogžudystes 
tikrai iszrodo kaip politikierui 
irju pasamdytu razbaininku 
darbas.

4 KITI LAKŪNAI KI
NIJOS NELAISVĖJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Kiniecziu nelaisvės, sako kad 
daug daugiau Amerikiecziu la
kūnu randasi Kiniecziu nelais
vėje, apie kurios Amerikos at
stovai ar nieko nežino ar ne- 
iszdrysta apie juos kalbėti. Szi- 
tas lakūnas net ir vardais isz- 
vardino daug Amerikiecziu la
kūnu, kurie dabar randasi ne
laisvėje. Ju tarpe randasi ne 
tik lakunu kareiviu, bet ir 
augsztu karininku.

SVIETKAS
NUŽUDYTAS

sen. McCarthy 
LAIMĖJO IR 
PRALAIMĖJO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

riais gal nepaveike viso krasz- 
to rinkimus, bet daug, daug 
politikierių praszvilpe proga 
rinkimus laimėti vietinėse vie
tose, kai jie vieszai iszejo 
priesz Sen. McCarthy.

Republikonai dabar ne be 
j priežasties yra susirupine; O 
Demokratai pasirenge kazoka 
szokti; o Komunistai isz juoko 
negali tverti.

Matyti kad Sen. McCarthy 
yra eilinis paprastas žmogus, 
kuriam tik teisybe rupi; už tai 
kiti Republikonai nuo Eisen-

ir nieko nedave. Ar Eisenho- 
weris dabar mislina kad jis yra 
kytresnis ar mokytesnis už 
Roosevelta?

Didžiojo New Yorko 
Lietuviai Lapkriczio 15 
Užbaigė Tremtiniams 

Szelpti Pinigini Vaju 
Surinkę $9,764.20

howerio ligi paskutinio karpa- Lapkriczio
kejo apie milijoną doleriu del110 RePublikono negali jo pa- 
visu tu ergeliu, kad visu kitu 'keSti’ 
krasztu žmones galėtu isz mu
su pasijuokti. '

Po szitu ergeliu ir ginezu, 
jau musu iki sziol garbingas

ginezu,

Senatas daug savo garbes ir 
intakos yra netekes.

Mes neteisiname Sen. Mc-

Visi daug yra apie Senatorių 
McCarthy sake ir rasze ir vi
saip yra ji szmeiže, bet iki 
sziol dar nei vienas nėra pri- 
parodines kur jis butu sumela
vęs ar kitus suvedžiojęs.

xtxvo nvuviomaiiie sen. Mc- '------- -—~
Carthy ir nekaltiname tuos ku- INSAKYMAS GE- 
ne ji taip persekiojo; mes tik OIXTTI0 c..,—L 
sakome, kad gaila kad szitaip1 SOVIETAMS
turėjo invykti. -——

Pati Republikonu Partija 
yra susiskaldžiusi ant szito ne
lemto klausimo.

Nors Sen. McCarthy susikir
timas su savo partijos Senato-

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

galingesnis Prezidentas, Roo- 
seveltas taip pat tikėjo, bet tik 
szpyga gavo Vaitos konferen
cijoje, kur Rusija viską gavo

BROOKLYN, N.Y.

Centro patalpose invykusiame 
to Vajaus Komiteto posėdyje 
valdybos pirmininkas Klin. Dr. 
Stasys Valiuszaitis. padaro 
smulkia darbu apyskaita. Va
jaus metu, renkant aukas laisz- 
kais prie hažnycziu, aukų La
pais ir dėžutėmis, viso surink
ta $9,764.20.

Stambiausios aukos gautos 
isz prel. Jono Bailumo vado
vaujamos Vieszipatios Atsimai
nymo parapijos $200; Pranas 
Maeziidis su žmona aukojo 
$121; New Jersey Lietuviu Ta
ryba $100; New York Joint 
Board, A. C. W. A. per K. Kun
drotą $100; Lietuviu Siuvėju

k M-M- M-M- M-

i L. TRASKAUSKAS;
* -------- ii LIETUVISZKAS J 
t GRABORIUS J
* Laidoja Kunus Numirėliu. *
* Pasamdo Automobilius Del *
* Laidotuvių, Kriksztyniu įj
* Vestuvių Ir Kitokiams J
J :? Reikalams :: *
: ----- 5
* 53S WEST CENTRE STREET J
* Telefonas Nr. 78 A
* MAHANOY CITY, PENNA. ?
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Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius -iko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

WOMEN WANTED!
Make extra money. Address, mail 
postcards spare time every week.
BICO, 143 Belmont, Belmont, Mass.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

razbaininkams, ir kuris buvo 
pasižadejes visas paleistuves 
isz savo valstijos iszvaryti. Jis 
sako kad jo tėvas už tai buvo 
nužudytas

Pirm negu tas juodukas, 
Griffin, pasimirė jis prisipaži
no kad jis dirbo augsztiems po
litikieriams, bet jis nesuspėjo 
j u vardus paskelbti pirm negu 
jis pasimirė.

Gražuole, kuri viename kliu- 
be, kas vakaras plikai nusiren
gia ir vyrus vilioja, szokike 
Barbara Parker, policijantams
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* S r 8avo Pilna

*

Iszpildykite žemiau® j

konverta prisiunsd;/3^3 Blanka’ indekite in 
MoSd'er^okes« per:

išmokėjimą czekiu i’Z*’ musu bankos .Pridekite De,zimts
_ • nioni-orderius. • reikal^ja deszimts centu už

~ ' - - - VT2TdekiDffi nž tai :

SAULE PUBLISfflNGcn******’*****»»«>
MAHANOY CITY pA ■
Gobiama Redakcij’a;

Prisiuncziu jums $
SaU1C” Mt Sekanc2i0 adreso:'Pras20,M Minėti laikraszti

nOtUm ka8 P^’iunte užmokesti)
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 “LINKĖJIMAI” del Kalėdų ir 

Nauju Metu Kortas (Tiktai 
Anglu Kalboj) su konver- 

toms. Nr. 1 Setas—50 Kortas su kon- 
vertoms $1.00; Nr. 2 Setas—50 Kor
tas su konvertoms $1.00; Nr. 3 Se

tas—16 Labai gražios Kortos del Ka
lėdų su konvertoms $1.00. Prisiuns- 
kite pinigus tiktai per postai nota, 
money-orderi arba pinigus per regis- 
travota laiszka. Adresas:
Saule Pub. Co.. Mahanoy City, Pa.

Lokalas 54, per K. Kundrotą. 
$75, ir po $50.00: Bayonne, N. 
J., Szv. Mykolo parapijos kle
bonas, Kun. Dr. JT. Starkus, M. 
Jankevicziute, O. Jankevicziu- 
te ir Dr. V. Paiprockas.

Isz pavieniu rinkėju tai po 
gausiausiai surinko Stefanija’. Q AKusiene isz Rocky Point, L. I., 
$144; Pranas Maeziulis $137; 
Jonas Avižienis isz Jersey City 
$113 ir Katerina Vaitkeviczie- 
ne, $100.

Kun. Dr Valiusaitis pabrėžė 
jog prie vajaus sėkmingumo 
prisidėjo visu New Yorkiecziii 
taika. Czia jis ypacz iszkele pa- # 
rapijos klebonu prel. Jono Bal
kime, Kun. Norberto Pakalnio 
ir Kun. Juozo Aleksiuno ben- 
dradairbiavima. Vajaus metu 
jie ne t ik per pamokslus ragi
no tikineziuosius aukoti, bet ir 
prie savu bažnycziu patys pra
vedė rinkliavas. Vajaus Komi
tetui nuoszirdžiai talkininkavo 
Newarkiecziai iriž. V. Dili s ir 4 
Albinas S. Treeziokas.

Vajaus teipgi buvo dahban 
užkinkytas ir nemažas tinklas 
spaudos, radijo bendradarbiu 
ir kalbėtoju. Spaudoje rasze 
Prel. Jonas Balkunas, Juozas 
Audėnas, J. Grabau-Grabaus- 
kas, Dr. Bronius Nemicfcas, Dr. 
Antanas Musteikis, Kun. Jo- 
nas Petrenas, Antanas Sodaitis 
Dr. Antanas Šzkerys, Dr. V. 
Tercijonas ir pats vajaus ko
miteto valdybos pirmininkas 
Dr. Stasys Valiuszaitis.

Juozas Ginkus ir Jokūbas 
Stukas per savo radijo valan
das Balfui leido nemokamai 
garsinti savo reikalą. Radijo 
baingorais in Newyorkieczius 
kalbėjo prel. Jonas Balkunas, 
Juozas Audėnas, Leonardas 
Andriekus, O. F. M., K. Kru- 
szinskas, Dr. V. Paprockas, 
Kun. Vytautas Pikturna, Jur
gis Sirusas, Ona Valaitiene ir 
Kun. Dr. Stasys Valiuszaitis. .

Savo praneszima vajaus ko
miteto valdybos pirmininkas f 
užbaigė padėka visiems, ir au
kotojams, tu auku rinkėjams 
ir talkininkams, pareikszda- 
mas vilti, kad Vokietijoje pasi
likusieji musu tautieczaai ne
bus pamirszti ir ateityje.

Po to in susirinkimą BALFo 
Centro Valdybos žodi tarė 
Prel. Jonas Balkunas. Jis de- 
kojo visiems, o ypacz vajaus 
komitetui ir jo pirmininkui už 
pasidarbavima.

Vajaus komiteto užbaigtuvi- 
niame posėdyje dalyvavo: ko
miteto pirmininkas Kun. Dr. 
Stasvs Valiuszaitis; komiteto 
finansų tvarkytojas Antanas 
Reventas; e.p. Balfo Pirminin
kas Prel. Jonas Balkunas; Bal
fo Iždininkas Albinas S. Tre
eziokas; Balfo Direktorius J. * 
P. Ginkus, Balfo Reikalu Ve
dėjas Stasys Luszys, Jonas 
Avižienis, Adolfas Dimas, Vla
das Kulparviczius, p. Jieva Tre- 
cziokiene ir Pranas Vainaus
kas. Reikia pažymėti, kad ko
mitetui antrus metus isz eiles 
energingai vadovavo Kun. Dr. 
Stasys Valiuszaitis, kuris tam 
reikalui yra paskyręs visa sa
vo laika, atsisakydamas poil
sio ir atostogų.

— BALF Valdyba.

szra.de

