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Isz Amerikos EROPLANO
NELAIME'

A GENEROLAS INIRSZIMASK.US1J a. /apsupta D. MacARTHUR brangiai
ARMIJOS

SEKRETORIUS
PASITRAUKS

WASHINGTON, D. C. — 
Armijos Sekretorius, Robert T. 
Stevens, kiek galima dažinoti, 
pasitrauks isž savo vietos, pir
ma ateinanczio menesio diena. 
Jis savo atsisakymo laiszka ta
da Prezidentui Eisenhoweriui 
inteiks, ir, kiek galima dabar 
inspeti, Prezidentas ta jo laisz
ka priims ir leis jam pasitrauk
ti.

Armijos Sekretorius, Ste
vens, buvo pirmiausiai Senato
riaus McCarthy intartas už ta 
nelemta karininko Peress pa
kėlimą in augszta vieta ir pas
kui už paleidima jo su garbes 
ženklu isz vaisko. Jau pernai 
Senatorius McCarthy buvo in- 
tares ta karininka, dantistą Pe
ress kaipo Komunistą, bet nie
kas nenorėjo Sen. McCarthy 
tada klausyti.

Dabar jau ir kiti Senatoriai 
ir visa Senato komisija ima Ar
mijos Sekretorių nagan, ir rei
kalauja kad jis pasiaiszkintu 
kodėl ir kaip tas Komunistas 
Daktaras inlindo in karininku 
tarpa ir kaip jam pasisekė gau
ti net ir paaugsztinima armi
joje, kai ant jo rasztu buvo žy
miai, aiszkiai pažymėta kad jis 
yra Komunistas.

Senato komisija dabar reika
lauja žinoti ar ir kitais reika
lais armijos sztabas taip daro; 
ir reikalauja pilnos apyskaitos 
isz viso Armijos Sztabo, ypa
tingai isz Armijos Sekreto
riaus, Stevens.

Už tai Stevens dabar pasi
traukia; jis dabar pats supran
ta kad jis tokiam atsakomin- 
gam darbui nėra tinkamas.

Per tuos tardymus, kuriuos 
Senatorius Joseph McCarthy 
vede pernai ir kuriuos mes se- 
keme per televizija, buvo aisz
kiai matyti kad tas Armijos 
Sekretorius visai netinkamas 
tokiam darbui. Jis ir kiti Armi
jos Sztabo augszti karininkai 
dabar nori visa beda mesti ant 
keliu mažesniu karininku, bet 
jie gerai žino kad jie patys kal
ti. Mažesnis karininkas daro 
tik ta, kaS jam augsztesnuju in- 
sakyta.

12 Žuvo; 23 Sužeisti

SPRINGFIELD, MO. — 
Dvieju inžinu, “Convair” ero- 
planas, nusileisdamas in aero-; 
droma, nukrito ir sudužo visai 
arti vietos kuri buvo prirengta 
jam nusileisti. Eroplano lieka-į 
nos buvo iszbarstytos per tris 
szimtus mastu.

Dvylika žmonių žuvo toje 
nelaimėje ir dvideszimts trys 
buvo sužeisti. Ant eroplano va- j 
žiavo trisdeszimts du keleiviai 
ir trys lakūnai. Kurie nebuvo Į 
užmuszti, buvo sužeisti.

Jack Pripish, isz Chicagos, 
lakūnas buvo tik vienas isz 
darbininku ant to eroplano ku
ris iszliko gyvas. Tarnaite, Ste- j 
wardess, dvideszimts trijų me
tu amžiaus, Rita Madaj ir la
kūnas pagelbininkas, Glenn 
Walker teipgi isz Chicagos, žu
vo toje nelaimėje.

Aerodromo prižiūrėtojai, per 
radija buvo davė tam lakunu 
pavelinima nusileisti, ir buvo 
visus kitus eroplanus ant žemes 
pastūmė in szali kad jam butu 
gana vietos saugiai nusileisti, 
kai tik sykiu visas dangus nu- 
szvito, kai tas eroplanas su
sprogo ir nukrito ant žemes vi
sai arti prie jam paskirtos vie
tos nusileisti.

Ir czia buvo sunku prie to 
sudužusio eroplano prieiti del 
gilaus purvyno, nes per kelias 
dienas czia labai lijo.

Keista kad eroplanas neužsi- 
dege kai jis nukrito, nors pa
dangėse iszrode kad jis suspro
go ir užsidegė. Kas ir kaip ten 
ta nelaime atsitiko net geriausi 
eroplanu darbininkai negali 
suprasti, nes net kai tas eropla
nas ir nukrito, > jis nesudužo. 
Jam tik nosis, pryszakis buvo 
sumusztas, bet sparnai ir visas 
eroplanas buvo geram padėji
me. Žmones buvo užmuszti nuo 
to trenksmo, kai eroplanas da
vė in žeme, bet žuvęs lakūnas 
labai gerai pataikė, kad ero
planas davė kad ir visu savo 
smarkumu, bet ant visu ratu.

------ .----O-----------
Gaspadorius — (Inejas in 

kuknia sako juodam kuko- 
riui) —Sei, kas tau yra Ab- 
rahomai. Net viskas smirda 
teip pas tave neszvaru.

Abrahomas — Man gerai, 
o jeigu tau nepatinka, tai 
nelysk kur tau nereike.

Amerikos Tvirtoves Visur Yaltos Konferencija
Netikėtina

KASZTAVO

KALAMAZOO, MICH. —
Dvideszimts asztuoniu metu

35 Namai Sudege;
300 Neteko Namu

veno apie trys szimtai žmonių.
Kiek policijantai galėjo da

žinoti tai tas gaisras prasidėjo 
kai mažas pecziukas susprogo 
restaurane.

NICOLET, QUEBEC. —
Trys szimtai ugniagesiu per 
keturias valandas dirbo kol 
jiems pasisekė suvaldyti ir už
gesinti gaisra, kuris sudegino 
daugiau kaip trisdeszimts pen
kis namus, Nicolet miesto vi
duryje.

Laime, kad nei vienas žmo
gus nebuvo sužeistas. Czia gy-

,. , , . , x • I antro pasaulinio karo, Amen-! aplink musu kraszta, bet ir ap- , , , .1 j ka buvo beveik visiszkai nusi-
, . . . . . ginklavus, kai Sovietai stojo in! ir stengiasi vis daugiau ir dau-, „ .’talka Komunistams Korėjoje 

’ priesz mus. Mes isz to Korėjos I
karo gerai pasimokinome, ir 
tuojaus pradėjome tas savo 
tvirtoves statyti.

Sovietai biski per vėlai susi
prato ir pamate kas darosi. Jie 
dabar patys išzskaitliavo isz 
kur ir per kiek valandų ar mi- 
nueziu bombnesziai gali pribū
ti in pat Rusijos szirdi:

Isz Greenland, in tris valan
das ir dvideszimts minueziu 
musu bombnesziai gali suploti 
Rusijos eroplanu vietas sziau-

,. , x. , ! rineje dalyje.gus ar žmones gali pradėti ka-1 J
Isz pat Amerikos musu di

dieji bombnesziai gali pasiek
ti Ural kalnu karinius fabrikus

l in asztuonias valandas ir dvi
deszimts minueziu.

Isz Anglijos in Murmansk, kur Prezidentas Rooseveltas 
tik dvi valandos paskandinti taip nusilenke Sovietams ir 
visus Sovietu submarinus. tiek daug paaukojo Stalinui,

WASHINGTON. D. G.
Sovietu Rusija dabar jau mato’ link kitus taikingus krasztus, I 
ir net vieszai prisipažinsta, kad 
jai kelias isz visu pusiu užsto- giau ginklu pasigaminti. Ame 
tas.

Amerika in penkis metus po 
Korėjos karo taisė ir state 
tvirtoves in invairias vietas 
taip, kad-dabar mes galime, sa
kyti kad mes lazda laikome.

Sovietai mato kad isz visu 
pusiu musu tvirtoves stūkso 
prie pat ju rubežiaus.

Atsikirsti, Amerika dabar 
turi daugiau kaip tūkstanti tokius atominius ginklus, ko- 
“Jet” bombnesziu, greitu kius Amerikiecziai dabar ga- 
pesztuku ir atominiu ginklu. mjna. Tai yra visos žmonijos

Sovietai jokiu budu negale- gerovei. Koks pakvaiszes žmo- 
tu visas szitas musu tvirtoves 
ant vieno sykio pasiekti ar su- ra su tokiais baisiais ginklais 
sprogdinti. O jeigu szitos tvir- ir tada visam pasauliui butu 
toves iszliktu po pirmojo užsi-! gyvas pavojus.” 
puolimo, tai Sovietai gerai ži- Į Bet Sovietai gali save kal
no kad jiems visoje Rusijoje tinti už Amerikos tvirtoves. Po 
nebutu vietos, kai musu bomb- ------------------------------- -——
nesziai pakiltu atkerszinti. > a DT1D A i i A IIT" a o 
Nors mes statome vis daugiau 
ir daugiau dideliu bombnesziu, 
bet kiek dabar mes turime mes 
galėtume visa Rusija sunaikin- i 
ti.

Už tai dabar Amerikos Dip-! 
liomatai ir Atstovai augsztose 
vietose jaueziasi kad jie gali 
Sovietams insakyti ir kad jie 
nemato jokio reikalo derintis 
ar lenktis.

Szitose musu tvirtovėse mes 
turime ne tik bombneszius ero
planus, bet ir atominęs ir dar 
didesnes vandenilio bombas. 
Mes galime Rusijos sostine pa
siekti isz daugiau kaip szimto 
invairiu vietų.

Sovietai gal galėtu su savo 
eroplanais pasiekti musu 
kraszta ir susprogdinti kelis 
miestus, bet tie eroplanai jau 
niekados nebegrysztu ir tada 
musu bombnesziai isz visu tu 
musu tvirtovių pasikeltu atker
szinti. Ir Sovietai visa tai gerai 
žino, ir už tai jie dabar taip 
drąsiai nestraksi.

Sovietai galėtu daug iszka
dos mums padaryti jeigu jie be 
jokio perspėjimo ant musu už
sipultu, bet jie gerai žino kas 
ju tada lauktu. Mes negalime 
visa savo rubežiu taip apsau
goti kad prieszo eroplanai ne
galėtu czia atskristi, bet mes 
galime tam prieszui isz anksto 
pasakyti ir priparodinti kas jo 
tada lauktu.

Musu tos tvirtoves ir musu 
tie dideli bombnesziai dabar 
duoda Sovietams gerai apsi
žiūrėti ir apsirokuoti pirm ne
gu jie drys ranka pakelti priesz 
mus.

Amerika karo nepradės, o 
Rusija neiszdrys!

Ir czia ne isz pirszto isz-

į rikiecziams ypatingai rupi ero- 
1 planai ir atomines bombos. 
Reikia kad kas nors tuos pa- 
kvaisziusius Amerikieczius su
stabdytu pirm negu jie visa 
svietą užkariaus.” Tai Sovietu 
Rusijos Premiero žodžiai.

Sovietu Rusijos Apsaugos 
Ministeris Georgi Zhukovas 

i sako: “Mes turime uždrausti

i‘ARUBA’ LAIVAS 
GRYSZTA NAMO

Vežasi Komunistu
Aliejų Atgal

NEW YORK, N. Y. -
Generolas Douglas MacArthur 
sako kad Japonai buvo jau ga
lutinai sumuszti keli menesiai 
priesz ta Yaltos konferencija,

Generolas D. MacArthur

amžiaus Ponia Mary Eleanor 
Gauthier, teisme užsimokėjo 
tris szimtus asztuonios de
szimts szeszis dolerius už savo

i inirszima.
į Teisėjas Clark M. Olmstead 
’ ant tiek pinigu nustatė jos nu- 
! baudimą už tai kad ji szitaip, 
trumpu laiku buvo prasikal
tus:

1— Ji vairavo automobiliu 
pasigėrus; bauda vienas szim- 
tas dvideszimts penki doleriai.

2— Ji apdraskė vieno isz sze- 
sziu policijantu drabužius, kai 
jie pribuvo ja suaresztuoti; 
bauda penki doleriai.

3— Ji taip spardėsi policijos 
autcmobilyje ir iszkados tam 
automobiliui ji padare ant 
szimto doleriu.

4— Ji iszdraske ir iszvartė 
viską savo kalėjimo kambary
je, kad ten iszkados padaryta 
iki szimto penkios deszimts

(Tasa Ant 4 Puslapio) .
visus Sovietu submarinus.

Isz Prancūzijos in Leningra- pardavė, iszdave visai nekaltus 
da tik dvi valandos susprog- krasztus ir atidavė Stalinui tas 
dinti visus plieno ir geležies kas jam visai neprigulejo! 
fabrikus.

Isz French Morocco tik ketu- Yaltos konferencija buvęs To
ries valandos staeziai in Mask- limuju Rytu 
va.

Beveik penki menesiai priesz

MOTERISZKES
LAVONAS 

SURASTAS
Komandorius,

MacArthur buvo Vaszingtonui
HELSINKĮ. FINLANDIJA.i Isz Tripoli tik dvi valandos’ praneszes, kad Japonu dienosi

— Finu Jurininku Unija pra- 
nesza, kad “Aruba” laivas, su 
13,000 tonu aliejaus del karisz
ku eroplanu gryszta in Rumu
nija. Jis buvo iszplaukes su tuo 
aliejumi in Komunistiszka Ki
nija, bet jurininkai, darbinin
kai ant to laivo pasiprieszino ir 
nesutiko plaukti in Komunistu 
uosta, kai jie dažinojo kad tau- 
tiecziai Kiniecziai buvo savo 

i laivams insake ta laiva suimti 
ar nuskandinti.

To laivo kapitonas buvo per 
radija praneszes Komunistams 
Kinijoje, kad jis negali in j u 
uosta inplaukti, bet jeigu jie 
nori ta aliejų, tai jie gali savo 
laivus pasiunsti ir ta aliejų pa
siimti ant mariu. Kai Komu
nistai nesutiko, ar tai isz bai
mes, ar tai del kurios kitos 
priežasties, tai tada tas kapito
nas nieko daugiau negalėjo ar

in Rumunija, kur randasi alie
jaus szuliniai.

Isz Graikijos in Ukraina tik 
viena valanda pasiekti plieno 
ir geležies fabrikus ir mainas.

Isz Turkijos tik trys valan
dos in Magnitogorska, kur ran
dasi didžiausi plieno fabrikai.

Isz Alaskos in Sibirą tik vie
na valanda.
. Isz Pacifiko mariu, nuo mu-, 
su didžiu, kariszku laivu, mu
su eroplanams ir bombnesiams 
tik viena valanda in Kamchat
ka Peninsula ir artmas Sovie
tu salas.

Isz Japonijos, tik keturios 
valandos ir trisdeszimts minu- 
cziu in Norilsk, kur randasi 
Sovietu didžiausios mainos.

Isz Guam salos, tik trys va
landos ir keturios deszimts mi- 
nueziu in Vladisvostok uosta, ^a(j tokia, konferencija yra ren

giama. Jis sako kad jis visisz- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

suskaitytos.
Jis sako kad Vaszingtono di-

Pusnuoge; Iszniekinta;
Užmuszta

Nicolet miestelis randasi 
prie St. Lawrence upes, apie 
penkiolika myliu nuo Trois Ri
vieres.

£□ O U3

cziuoptos žinutes. Sovietu Pre- 
mieras, Nikolai Bulganin, tik 
ana diena piktai pastebėjo: 
“Amerikiecziai vis daugiau ir 
daugiau tvirtovių stato ne tik

Winston Churchi 1

džiunai ne tik kad su juo nepa
sitarė, bet jam nei nepranesza

, , . . . kur randasi Sovietu submari-nedryso daryti, kaip tik pasuk
ti savo laiva atgal namo.

Jurininku atstovas sako kad 
to laivo savininkai davė insa
ky ma tam laivui gryszti in 
Constanza uosta, in Komunis
tiszka Rumunija. Laivas tuo 
laiku jau buvo in Indian juras.

Laivo jurininkai buvo davė! 
savo nusistatymą, kad jie ne- ’ 
plauks toliau kaip iki Nicobar 
salų, prie Indijos Bengal kran
to.

Amerikos Septintas Laivy
nas visas tas juras turi po savo

Tsz Okinava, tik trys valan
dos ir keturios deszimts minu- 
cziu in Baikal ežerą, kur yra 
gaminama didžiausi Sovietu 
ginklai.

Isz Philippinu, tik szeszios 
valandos staeziai in Omsk, kur 

j beveik visa Rusijos pramone! 
yra vedama.

Isz
musu 
nams 
ežiai

Viduržemiu Juros, nuo 
kariszku laivu, eropla- 
tik viena valanda sta
in Baku krasztu, kur

priežiūra, ir nors jokio insaky- daugiausia aliejaus randasi.
mo neiszejo isz Vaszingtono 
kaslink to “Aruba” laivo, bet 
visi gerai žinojo kad mums 
baisiai nepatiko kad tas laivas 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Isz Saudi Arabia, trys va
landos ir dvideszimts minu
eziu in Uralu kalnus kur ran
dasi, didžiausi kariszki fabri
kai.

MORICHES, N. Y. — Jau
nos moteriszkes pusnuogis la
vonas buvo surastas miszke. 
Lavonas buvo suvyniotas in 
paklode. Daktarai sako kad ji 
buvo iszniekinta ir paskui nu- 
žudinta.

Lavona užtiko troko draive- 
rys, Henry Pile, isz Manorville. 
Jis sako kad jis užmatė ka ten 
balta po medžiu ir sustabdė sa
vo troka ir nuėjo pažiūrėti.

Suffolk Apygardos Dakta
ras Jercme P. Laviano sako 
kad moteriszke buvo tarp dvi
deszimts penkių ir trisdeszimts 
metu amžiaus; ir kad ji buvo 
juodbruve. Jai galva buvo la
bai sumuszta. Jis spėja kad ji 
buvo mirusi jau kokis menesis. 
Policijantai dabar stengiasi 
dažinoti jos varda ir kur ji gy
veno, kad jie galėtu tada su
sekti jos žmogžudį.

' ...Komunistai Paleis 
1,000 Belaisviu

TOKYO, JAPONIJA. — 
Komunistiszka Kinija ir Rusi
ja. sykiu paskelbs kad apie 
tūkstantis belaisviu Japonu 
bus paleista isz kalėjimu ir ga
les gryszti namo. Szitas paskel
bimas visus nustebino, nes, ro-
dos, niekas nieko iki sziol nėra 
sakes ar reikalavęs apie tuos 
Japonus, kurie buvo paimti in 
nelaisve per antra pasaulini 
kara.

Dauguma tu Japonu, apie 
1,068 dabar randasi Komunistu 
Kiniecziu kalėjimuose. Jie bu
vo pasmerkti, nuteisti in tuos 
kalėjimus už nebūtus prasikal
timus. Kai kurie buvo nuteisti 
iki kyvos galvos prie sunkaus
darbo. Dabar, staiga, Kinie
cziai ir Sovietai pranesza kad 
beveik visi jie bus paleisti ir 
sugražinti namo.

o d cn •
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Nors eina gandai kad auto
mobiliu darbininkai szi pava
sari iszeis ant straiku, bet 
mums iszrodo kad nieko pana- 
szaus nebus. Kiek dabar gali
ma inspeti, tai fabrikantai su
tiks padidinti darbininkams 
algas, nes automobiliu biznis, 
labai geras.

Kaip pirmiau sakėme, taip ir 
dabar sakome, taksos nebus su
mažintos nei sziais nei ateinan- 
cziais metais.

Tie rasztai isz Yalta konfe
rencijos parodo kad Preziden
tas Rooseveltas jau tada buvo 
ligonis, ir jam tenai nebuvo 
vieta. Paskelbimas tu rasztu 
baisiai nepatinka Anglijos Pre
mjerui, Churchilliui. Tie rasz
tai iszkels daug ginczu ir bar
niu, bet nieko nepermainys. 
Jau per vėlu.

• •
Žmones, matyti vis pinigu 

turi; jie perka naujus namus ir 
naujus automobilius, nežiūrint 
kaip jie-'brangus.

Kompanijos stato vis dau
giau fabriku, iteiszkia biznis 
gerai eina.

i

Valdžia ir atskiros valstijos 
dabar turi statyti gal du sykiu 
tiek vieszkeliu ir mokyklų, 
kiek dabar turi.

COLORS: Red, Black, Green,
Blue, Gray, Copper
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Saule Publishing Co.,

apie septynios deszimts penki 
tukstaneziai doleriu. Dabar jau 
tas pataisinimas yra jam kasz- 
taves pusantro szimto tukstan- 
cziu doleriu ir dar Jaugiau 
kasztuos.

Eisenlioweris labai užpyko 
ant keliu Demokratu, kurie bu
vo paleido melagystes apie jo 
žmonos susirgimą. Tie Demo
kratai sake kad Ponia Mamie 
Eisenhoweriene laibai pavojin
gai serga, o anot Prezidento, jo 
žmona yra tik szalti pagavus, 
ii- viskas.

Vice-Prezidentas Nixon gali 
tikėtis daug nemalonumu isz 
Californijos delegacijos per at
einanti Bepu'blikonu seimą. 
Gubernatorius Good w i n 
Knight, Senatorius 1 William 
Knowland ir likusieji politi
kieriai isz Earl Warren draugu 
jam prieszinsis ir visur jam 
trukdys.

Augszti Republ ikonų parti
jos politikieriai sako kad Aug- 
szcziausio Teismo Teisėjas 
Earl Warren sutiktu stoti, in 
rinkimus del Prezidento, jeigu. 
Eisenhoweris pasitrauktu. Iki 
sziol, jis nesikisza in politika, 
nes jis sako kad Teisėjui tenai 
ne vieta.

Bet nežiūrint gero biznio, 
apie trys milijonai darbininku 
dabar be darbo.

Darbininku unijos mažai ka 
gavo, pernai; už tai dabar tos 
unijos yra pasirengusios daug 
ko reikalauti isz kompanijų ir 
fabrikantu.

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

Daug žmonių dabar rengiasi o o
[.arktis sau namus. Buvusieji 

! kareiviai, veteranai gali pirk
tis namams ant ilgu metu, dvi- 
deszimts ar trisdeszimts, isz- 

• mokesczio. Jie iszrokuoja kad 
jiems pigiau pirktis namus ne
gu randa mokėti. “Bet jie ne
sustoja'apsirokuoti kiek jie per 
tuos metus iszmokes nuoszim- 
czio ant to savo morgiczio.” ■

Azijos ir Afrikos vadai ren
gia susirinkimą in Bandung. 
Czia visas ūpas bus priesz 
Amerika. Kinijos Komunistai 
po szito susirinkimo, po szitos 
konferencijos gal pulsis ant 
Wuemoy-Matsu salas ir gal ir 
ant Formosa salos. Tada jau ir 
mes insiveltume in ta susikirti-

Automobiliu pardavėja sako 
kad ju biznis geras, kad jie’da
bar parduoda daug antru ran
ku automobiliu.

Matyti kad biznis geras, nes 
tiek daug nauju fabriku yra. 
beveik visur statoma.

Darbu, rodos visiems yra, 
jeigu žmogus tik nori dirbti. 
Žinoma, ne visur, kaip maino

SZIANDIENINIS
GYVENIMAS

■ KAUNE

ma ir jau pavartuotume savo 
atomines bombas. Czia gal tik
ras karas neiszkiltu, bet susi- 
kirtimas jau, tikrai butu nema
žas. Be Sovietu, Kiniecziąi ne- j 
iszdrystu priesz mus vieszai 
kara paskelbti. O Sovietai jau- 
< ziasi negana prisirengė stoti 
priesz. mus.

Žmones vis daug ' isko per-' 
kasi, pinigus praleidžiu, vis ti
kėdami kad dar geresni “czieb 
sai” ainis, kad visiems bus ga
na darbo ir dar daugiai! pini-

se, kur tukstaneziai mainieriu 
dabar be darbo.

SĄPNAS MOTINOS!
SZVENCZIAUSIOS

Valdžia dabar rengiasi nors 
biski suvaržyti pirkimą ant 
k'Zmokesczio; reikalaus dau
giau, gai treczdali, ant rankos.

Kanadoje randasi du sykiu 
liek žmonių be darbo, negu bu
vo pernai.

7 Kanados didžiausia beda yra 
tai kad darbininkai reikalauja 
tokia mokesti kaip darbinin
kai gauna Suvienytose valsti
jose. Kai algos pakilo, tai ir vi- 
sae 'iavorąs pabrango, ir dabar 
Kmudu negali savo pagamin
tus daigius parduoti Užsienyje 
nes jie per brangus.

I
i ... MALDA’. . . >1

Viesz. Jėzaus ir 5 
Metines Szvenęz. |

Sapnas. Motinos Szven- 
cziausios, ■ miegan ežios £ 
ant kalno Alyvų, žemei 
Satani os, bažnyczioj > 
Szv. Mykolo Arkaniuolo. I

• ■ —— !•

Knygos Did. 3%x5% col. ]•

TIKTAI, 25 Cts. j!
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Australijoje taip pat. Aus
tralijos užsienio biznis pras
tas. Jie teipgi mažai ka gali ki
tiems krasztams parduoti.

Australijos valdžia tuo pa
ežiu kartu turi daug daugiau 
pinigu paskirti apsiginklavi
mui, sulyg- susitarimo su Ame
rikos valdžia- ir su Anglijos 
valdžia.

Kai Prez. Eisenlioweris isz- 
da\ e kontrakta del pataisinimo 
jo namu in Gettysburg, tai jam 
buvo pasakyta kad kasztuos

Pypkes Domai

Viltis

O viltie, tu kaip kalnu 
szaltinis,

Neužslegiama nei žemes, nei 
uolos.

Kaip varpelis szventas, 
sidabrinis

Virpa džiaugsmas vidurį tylos.
Ir kai auszta vargo dienos 

kietos,
Kai ramybes nakti nerandi, 
Sieloj plaukia Nemunas 

smėlėtas,
Tu žuvėdra virszum jo skrendi.
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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 j u nuliūdimą.

MCALESTER, OKLA. — 
Keturi daktaro szeimynos na
riui sudege, kai ju namai sude
gė in McAlester miestą. Dakta- 

1 ro Ben T. Talbraith žmona ir 
ju trys vaikucziai. Tuo laiku 

■ daktaras buvo isz va šia ves in 
Oklahoma City, dalyvauti dak
taru suvažiavime, ir apie ta 
nelaime iszgirdo tik po trijų ar 
keturiu valandų. Kaip tas 
gaisras prasidėjo, policijantai 
sako kad jie dar nežino.

“Bezprizornikai”
Be globos likusiu ir valka- 

taujaneziu vaiku Kaune yra. 
Marvelės dvaro prieglaudoje 
laikomi vaikai, kuriu tėvai su
imti, ir dar vaikai tu, kuriuos 
Bolszevikai, kilus karui, isz 
Lietuvos iszveže in Rusija. 
Lietuvius ir Rusus laiko kartu. 
Marvelėje prie prieglaudos yra 
vidurine mokykla. In auksztes- 
niasias mokyklas retas kuris 
leidžiamas. Daugumas, baigus 
8 skyrius, atiduodami in ama
tu mokyklas. Beglobiu mergai- 
cziu prieglauda yra Ugniage
siu ulyczioje.

Beprizorniku stovykla yra 
Grunwaldo ulyczioje, prieszais 
“Audinius”. Stovykla saugo
jama, langai užtverti geleži
niais irbais. Isz ten vaikai 
skirstomi in prieglaudas ar pa
taisos namus. Seniau vaiku pa
taisos stovykla buvo Aleksote, 
Vailokaiczio dvare, buvusiu 
belaisviu stovykloje (dabar ten 
aviacijos karininku mokykla). 
Isz ten vaiku pataisos stovykla 
perkelta in Szilute.

Mieste elgetaujantieji vaikai 
gaudomi ir gabenami in Grun
waldo ulyczioje esanezia prie
glauda.

Musu Skaitytojas

Jis skaito musu laikraszti 
Ir seka svieto sanjudi; 
Jis nori viską dažinot, 
Nes jam vis rupi iszgalvot 
Kaip ir kur dalykai stovi; 
Ka pasaulis isz jo nori. 
Ar dalykai eis blogyn, 
Ar žmonija ein’ geryn. 
Jis skaito laikrasztininkus. 
Ir seka korespondentus.
Jis nesistato su mokslincziais, 
Ir neužsideda su ginezais. 
Bet jis “Saule” pasiskaito, 
Ir jis gauna protui maisto. 
Linksmina ji Taradaika, 
Baltruvienės balabaika. 
Jis skaito vietines žinias 
Apie krikszczynas, vestuves 

ir t. t. 
Senesnieji teipgi skaito 
Kas kur mire in kiek laiko. 
Nes “Saule” visur szvieczia, 
Tolimus krasztus palieczia. 
Ji daug girdi, daug ir mato,4 
Ir skaitytojams pasako. 
Žmogus skaitantis žines, mato 
nelaimėms ir atsitikimais.

H,Pirkie U. S. Bonus’

SKAITYKIT 
’“SAULE”'W 
PLATINKIT!

APIE SENOVĖS
ŽMONIŲ SMERTI

(Tasa nuo^-ezio puslapio). 
I

’ ad tas pats senis seje vasaro
je, nes tei'P skubina grūdus bert 
kad rodos kokis beprotis laks
to po dirva; laikais sustoję ir 
stovi ilgai ir taboka trauke in 
uosi.

Karalius nuėjo pas seni ir 
t are:

— Padek Dieve!
Senelis atsake:

— Dėkui Dievui ir jums.
— Ar žinai ka, kalbėjo to

liaus karalius, ko asz tavęs, se
nas gaspadoriau klausiu?

— Tai klausysiu Szviesus 
karaliau, atsake senis.

— Del Im tu teip navatnai 
sėji? Kad net Sunku žiūrėt ant

tavęs, rodos kvailoji: begineji 
kaip tik gali skubindamas bert 
grūdas, tai velei sustoji ir sto
vi ilga valanda, ligi laukdamas 
kažin ko?

— Tai ir atmink, szviesiau- 
ses karaliau del ko bėgiojau 
greitai, o del ko stovėjau.

Nes asz pats tai pasakysiu, 
ba esiu vertas to kad davine- 
czia užklausimus karaliui. Da- 
dave senelis ir pradėjo toliaus 
kalbėt ir apsakinet del ko teip 
daro.

— Alat, szviesiauses kara
liau, kada užeina gera, miliutą 
tai skubinu sėti, nes kada už
eina ipo tai bloga, tai kamgi 
'bereikalo grūda, mėtyt, tai nu
stoviu.

— Tai tu tokis kytras! Ta
re karalius, o tu žinai katra mi
nuta yra gera, o katra ne?!

— Teip szviesiauses kara
liau, atsake senelis.

— Na tai labai gerai, kal
bėjo karalius, tai tu žinai ta, 
kada tu mirsi?

— Taip, daugelis karaliau, 
žinau.

— Natai pasakyk! Tarė 
karalius.

— Nu-gi Kuczios nakti ant 
pirmos dienos Kalėdų, atsake 
senis.

Karalius žiuri ių akis senio, 
ir pats nežino ar tikėt tam, ar 
ne, ir ant galo paklausoj

—‘ Na tai tu ir žinai kada 
kitas žmogus mirs?

— Teip, katra tik matau 
savo akimis tai žinau kada ka.s 
mirs, atsake senis.

— Nu-gi pasakykie tu man, 
kada asz mirsiu? Klause kara
lius.

— U-gi sulaukus Velykų 
Subatos nakti.

Iszgirdes tai karalius labai 
nusiminė kad net visos blusos 
pas ji numirė.

— Ach! Tai yra. ne baika, 
tarė karalius, ar tai jau nėra 
jokios pagelbos nuo smerties? 
Paklausė su didele nekantrybe 
karalius.

— Man, jau nėra, atsake 
•senis, nes jau 'žinau, jog esiniiii 
senas, tai turiu mirt. Nes ponas 
szviesiauses karalius jeigu da 
ne norėtum mirti teip greit, tai 
turi ta Subatos nakti sulaukus 
Velykų, eiti vogt, tai nemirsi. 
Atsake senis.

Karalius isz to labai susi- 
maisze ir pats nežinojo ka tur 
veikt, bet pamislino sau, žiūrė
damas in akis senio.

— Na, kada asz persitik
rinsiu jeigu tai melą kalbi, o 
tada paminsi mane.

Negalėjo karalius ilgai kal
bėt, tuojau s atsisveikino ir nu
važiavo, nes su dideliu rupesz- 
cziu namon ir lauke Kuczios 
vakaro mislydamas, jeigu tas 
senis nenumirs, tai ir jam nėra 
ko rūpintis ir bijotis, nes jeigu 
mirs tai ir jam tas pats bus.

— TOLIAUS BUS — /

K A T A L O G A S . 
KNYGŲ

Vis* pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas is> 

szito Katalogo
Nr. 1955

ISTORIJOS, PASAKOS 
APYSAKOS, IR T T

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

No.102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

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

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles;* 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ii’ 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.

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

No.120 —Dvi istorijos apie 
Valukas girios- Ant neifm- 
r>8 pn- 20<

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Ęelemute; 
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; 
K a 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 
lapių, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap
vaizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Te 
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

No. 145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maiuninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, J 5c

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—Szakmis Nedoras 
Žydas, Du Draugai, 136 pusta 
pin. 35c.

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

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

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

No.158—A p i e Kapitonai 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

Kitokios Knygos

No.178 Tikrausias Kabalas
• rba atidengima- Paslapczin 
Ateites su pagelba Kazyrom 
25c.

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

J 80*4—K vitu K n y g n t e 
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. 35 c.

No. 196- -Stacijos arba Kai 
vari ja Viesz. Jezuso Kristuso 
15c.

yo 197- Graudu- Verksmai 
arbn Pasibudinimas prie A.; 
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 
f ori ja isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.
• No.201—Istorija apie Amži
na Žydą Jo kelione po svietą 
ir Jiudvmas apie Jezu Kristų. 
Pūkius apraszymas. 20c,

N o. 202—N o v ena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

N o.203-Knygų te, Treti įlin
kiu Seraphiszkas Officium. 15e

Kaip Užsisakyti Knygas'

Ęgy3 Užsisakant knygas 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Oi- 
deri, Express ar Bankine 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 
<izio adreso:
SAULE PUBLISHING CO.. 
Mahanoy City, Pa., - U. S. A.



“ B A U L E ”

Stebuklingi Rieszutai 
‘ ' ‘f

senuką ir giria.gjENOVISZKUOSIA ] aikuo 
šia gyveno dvi moteres, 

naszlės. Viena isz tuju moterių 
buvo labai pikto budo, turėda
ma viena supu, kuris buvo pa- 
naszus savo motinai, turėda
mas toki pat pikta būda kaipo 
ir jiji. Kita motere buvo gero 
budo ir josios sūnūs buvo geras 
nes motina mokino ji visko kas 
yra gero ir doro.

Žiema jau užėjo, o maistas 
buvo trumpas tosia szeimyno- 
sia.

Pikta motere nutarė savo'su- 
neli iszvaryt jieszkoti kokio 
norints maisto. Užduodama ke
liolika. ylpu per nugara iszvare 
savo sūneli iii giria jieszkoti 
rieszutu su kuriais galėtu ap
siginti nuo bado per žiema. Ge
ra naszle teipgi paliepė savo 
geram šuneliui nueiti in giria 
pririnkti rieszutu, o norints jis 
buvo szlubas, bet neatsisakė 
nuo paliepimo ir inejo in giria . Isu. maiszu. *

Kada piktas sūnūs sugryži- 
nejo isz girios su prikrautu 
maiszu. rieszutu, atėjo prie gi
laus npeluko 'per kuri turėjo 
praeiti. Su dideliu ergeliu ėjo 
nuo akmens lig akmeniui ir gi- 
lukningai gavosi ant kito szo- 
no, kur paregėjo ant kranto sė
dinti maža ir sena žmogeli ro
dos mieganti.

Praeidamas pro senuko, ta
sai pakeles galva paszauke ant 
jo:

Sustokie truputi, mano' sū
nau!

— Ka nori nuobrodus seni? 
Suriko piktasis.

— Ar nebūtum teip geras 
atneszti mano czeverykus, ku
rie man inpuole in upeliuką, 
kada pro ji ėjau. Greitai juo
sius pamatysi, nes guli ant 
dugno czysto vandens.

— Eik pats ir pasiimk savo 
czeverykus. Ar tu misllni, jog 
asz daugiau neturiu ka veikti 
kaip jieszkoti tavo senu czeve- 
ryku. Ir pasakius tai nubėgo 
toliaus.

Po kokiam laikui ėjo pro ta 
vieta ir geras sūnūs, sziubuoda- 
mas pamaželi neszdamas sun
ku maisza rieszutu. Ir jisai pri
ėjo prie sedinezio senuko kuris 
in ji tarė:

— Sustok mano sunau! Ar 
nebūtum teip geras sujieszkoti 
mano ezeveryku kurie inpuole 
in taji upeliuką 'pro katra da
bar ka tik praėjai?

— Su dideliu noru mano 
diedukai, tik pasakyk kokioj 
vietoj pametei'juos.

— Eikie ant vidurio apniu
ko, bet nesilenk juju iszgauti, 
tik inkiszk koja in vandeni, o 
czeverykai patys užsimaus ant 
tavo kojų.

Geras vaikinelis numėto nuo 
pecziu maisza rieszutu ir riui- 
szlubavo prie upeliuko jieszko
ti senuko czeverykus.

Ir,isztikruju paregėjo juo* 
sius czystani vandenyje ant 
dugno. Su didelia iszgale inki- 
szo pirma viena koja in vande
ni paskui kita o czeverykai ro
dos su magnesu pritraukti už- 

\ simove patys ant kojų.
Atjeas prie tosios vietos kur 

sėdėjo senukas, kada pasilenkė 
numauti czeverykus ir pasiim
ti maisza riszutu, pajuto, jog 
to negali padaryt.

Czeverykai davė jam tokias 
pajiegas, jog negalėjo pastovė
ti ant vietos ir turėjo bėgti, ne
jausdamas ne savo szlubumo'; 
paliko toli nuo saves rieszutus, 

Teip bėgdamas susitiko su 
piktom sunum, kuris in ji szau- 
ke ir melde idant jam prigelbe- 
tu su maiszu, kuris pasidarė 
baisiai sunkum. Gerasis atsa
ke, jog negali sustoti ir jam 
pagelbeti, nes yra varomas ne
matoma drutybia. In keliolika 
minutu gerasis pribėgo prie 
savo grinczeles ir tik tada ga
lėjo sustoti.

Gera motina ji iszlbare, jog 
atėjo be rieszutu, nes kada jai 
apsakė apie savo atsitikima 
girioje, pagyre ji už tai ir lie
pė sugryžti atgal ir atneszti 
rieszutus.

Geras vaikas vela leidosi in 
giria tuom paežiu smarkumu ir 
vela sutiko einant piktąjį su 
savo sunkenybia.

Be jokio nuvargimo pribėgo 
prie tosios vietos kur- paliko 
maisza ir sėdinti senuką, bet jo 
ten nesurado, tik gulinti mai
sza su riesZutais, kuris iszrode 
didesnis ir pilnesnis.

Iszlekiojo po visa giria jiesz- 
kodamas senuko idant jam ati
duoti jo czeverykus, bet kada 
jo niekur negalėjo Surasti, o bi
jodamas palikti stebuklingus 
czeverykus girioje idant juos 
kas nepavogtu, leidosi namon..

— Kaip matau, tai geras 
senuukas turėjo man pririnkti 
daugiau rieszutu už mano pa- 
tarnavima, o gal pats inlindo in 
maisza idant ji nesztau.

Stovėdamas norėjo pakelti 
nuo žemes maisza, bet negalė
jo, ant galo norėdamas sau pa
lengvint pakėlime, pakiszo vie
na koja po maiszu idant tokiu 
badu nors truputi pagelbėt, 
bet vos pakiszo'koja su ezeve
ryku, sztai maisząs tik kukszt 
ir kone pats užlėkė jam ant pe
cziu. Nusistebėjas’ tuom labai, 
pradėjo rodos lekte lėkt namon 
§u niai§žii, kinio iinli Gileli o § 
visai nejuto.

Atlekes namon, numėtė mai
sza in kampa ir nusidavė gult.

Kada atsikėlė ant rytojaus ir 
nuėjo pažiūrėti rieszutu, nusi
minė labai, kada paregėjo mai
sza kone tuszczia, o czeverykai 
dingo nežino kur. Isztusztino 
maisza; ant stalo pasirodė, jog 
visu rieszutu buvo tiktai ko-' 
kia puse vieclro. Motina'su su
num nuėjo in giria vėla, viltije 
suradimo senuko, bet jojo ne
surado.

Žiema buvo szalta ir ilga. 
Maisto labai stokavo, o vargin
ga naszle su savo sunum labai 
konto varga ir bada.

Viena diena visas zopostis 
maisto jau buvo iszsibaiges ir 
nepasiliko ne trupinėlis maisto 
jau buvo iszsibaiges ir ne pasi
liko nei trupinėlis duonos.

— Brangi motinėle nesirū
pink juk da turime tuju rieszu
tu kuriuos parnesziau isz gi
rios. Sudaužysiu keliolika ir 
apmalszysim bada.

Kada geras vaikinelis su
daužo pirmutini rieszuta, net 
suklyko isz didelio džiaugsmo 
ir nusistebėjimo:

— Motinėlė, motinėlė! Žiū
rėk asz radau ka rieszute!

Viduryje rieszuto buvo 
szmotelis aukso didumo vysz- 
nios, kuri pardavus galėtu isz- 
simaityt per visa žiema. Taip 
buvo su visais rieszutais ku
riuos sudaužė.

Žine apie stebuklingus rie
szutus pasklydo po visa apylin
ke. Daugelis žmonių pribuvine- 
jo pas naszlia persitikrint ir

pamatyti tuju negirdėtų ste
buklu.

Atėjo ir pikta motore su savo 
šuneliu. Kada niekas netemy- 
jo ant juju, nedoras sūnelis pa
siėmė keliolika rieszutu ir pa-

Vienoje PennsylvanijoS 
miestelyje,

Gyveno mergele kuri 
Tarnaudama pas gorus 

, žmones,
iSusiczėdino sau daug 

pinigu,
Ir po kokiam tai laikui,
Apsivedė su mainiero, 

Kuris buvo doras ir darbsztus
vyras.

Iszpradžiu gyveno sutikime 
ir meileje, 

Ir Dievas jiems laimino 
visame.

Netrukus nusipirko jie 
• sasau nameli,
Ir kelis maigus lauko 

netol miestelio.
In kelis metus ponas ūkininkas 
Dasidirbo gana dideli turteli, 

Ir nutarė sau truputi 
paszvensti.

Pradėjo tankiau važinėti 
in miestą, 

Kur praleisdavo daug laiko 
prie stiklelio.

Bet daejo prie to kad 
Turėjo parduoti beveik 

visa lauka,
O vargsze motere melde 

savo- vyro,
Kad paliautu gėrės.

• Bet viskas buvo ant 
tuszczio.

Moterėlė žinojo kad ne su 
Piktumu nei su aszaromis 

Neprikalbins savo vyra ant 
pasitaisymo.

Todėl kente ir saugojos! 
peklos.

Buvo tai rytas, atsikėlė 
anksti, 

Ir pradėjo destinet savo 
drapanas in krepszi.

Vyras taipgi atsikėlė, 
Ir pradėjo darytis 

pusryczius.
Matydamas paezia triusenesi 

Apie destinejima savo 
drapanų,

Užklausė jos nusistebėjas: 
Mano mylima, ka tu darai; 

kur eini?
Vai, per tavo girtavima ir 

tinginysta, 
.Pasiliksi m e n eužilgio 

ubagais, 
. O jeigu taip toliaus 

daiysi, 
Tai neteksime ir musu 

namelio, 
Ir neturėsimo jokios 

pastoges, 
Nei drapanų apsirėdyti. 
Taigi, važiuosiu in miestą

■ Pas savo senus gaspadorius, 
Kad užsidirbti ant raudos

Del tavos ir drabužio.
Žinai kad asz tave mylėjau 

Kada tau gerai ėjosi, 
O kaip dabar esi varge, 

Noriu tau prigelbet ir tavęs 
neužmirszti! ” 

Tieji žodžiai labai 
sugraudino vyra, 

Apsikabino jisai paezia, 
Iszisižadejo girtavimo ir
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SAULE PUBLISHING CO

sislepe in kiszeniu, mislinda- 
mas sau: “Juk toji rieszutai 
galėjo būti mano, jeigu butau 
sujieszkojas senukui czevery
kus. Turiu prie juju teipgi loc- 
naiste.

Kada atėjo liamon, su di
džiausiu akyvumu sudaužė juo
sius bet vietoje aukso pasipylė 
dulkes nuo kuriu nedorėlis su 
motina pradėjo cziaudyt ir ko
sėt. Tokiu budu aplaike atlygi
nimu už savo pikta szirdi.

Gerasis ant to nieko netroti- 
no, nes kitus ka sudaužo rado 
jose po du grūdas aukso- vieto
je vieno. Naszle gyveno ilgai, 
su geru sunum, nes aukso koki 
rado rieszutuosia surinko gana 
puiku turteli, gyveno paeze- 
džiai ir dekavojo senukui už jo 
geradejyste. GALAS.

Z*

“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir. geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratais.
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Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

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

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

. dalaike duota; žodi, 
Nes prižadėjo paežiai 

daugiau negerti. 
Daibar abudu vela gyvena, 

laimingai, 
Ir gerai jiems sekasi.
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Apie Senovės Žmonių

ITITADOS labai senei, žmo
nis gyveno ant svieto labai 

ilgai. Nes jeigu pergyveno jau 
ant iszio svieto dauugiau kaip 
szirnta metu, tai jau idaugiau 
negalėjo, o tai del to, jog tame 
laike vieszpatavo kone ant vi
sos žemes ne koks karalius, ku
ris labai nekęsdavo senu žmo
nių ir iszdave loki instatyma, 
jog kas bus per virsz szirnta 
metu, jau neprivalo gyvent ant 
svieto ir tokius turėjo papjau
ti. Kas-gi bijojo smerties pa- 
pjovimo, tai pati, kada jau per
gyveno szirnta metu, rengėsi 
ant smert: rėdėsi in czysta 
szventadienini drabuži, atsi- 
sveikineje savo szeimyna gimi
nes ir visus ka galėjo irpotam 
ėjo kur in upe ar in ažera pasi- 
skanclyt. Teip daugybe seneliu 
skandino patįs save, kaip 
kriaždes rudeni.

Tasai būdas vieszpatavo 
tarp senovės žmonių ilga laika. 
Teip ir nekuris senelis kada 
jau pergyveno visa amži, viena 
gražu Nedėlios ryta pasirengė 
kokiui iii amžina kelione. Pasi= 
rede in gražu drabuži atsisvei
kino su savo vyriausiu sunum 
ir tarė:

— Laiminu tave mielas 
mano sunau ant gero gaspado- 
riaus ir pavedu viską tau, o asz 
einu skandintis, ba jau kelios 
dienos perėjo ant kito amžiaus, 
o jeigu kas danesztu apie tai 
karalui tai ir da tau mielas su
nau butu biedos.

-Suims puolė tėvui po kojų ir 
su aszarom ir dideliu skausmu 
szirdies tarė:

— Teveli, ’kad ir in beda 
papulsiu, nes tau ant smert ei- 
tie nepavelinsiu.

Po tam visa szeimyna rodą 
tokia padare ir seni įskandytis 
neleido. Tuojaus ant rytojaus 
suims padare atskyra kamba
rėli del tėvo ir laike ji paslėpęs 
daduodamas jam viską ko tik 
reikėjo. Senelis norėdamas da 
pagyvent ant szio svieto labai 
džiaugėsi ir Dievui dekavojo 
jog turi teip gera su nu. Pergy
venęs da kelis metus, ir sulau
kė to laiko kada užstojo tame 
sklype didelis -sunkmetis. Vi
sam sklype jevai suvis neužde- 
rejo, ypatingai rugiai suvis ne
užaugo. Kada atėjo ruduo visi 
žmones neturėjo kuom lauka 
užset. Savo nebuvo, o ir nusi
pirkt niekur nebuvo galima, ba 
niekas neturėjo. Tai ir sūnūs 
Kindikio (teip vadinosi sene
lis) nuėjo pas savo tęva paisi- 
skunst apie tai ir pasirodavote 
ka daryt, kad sekios nėra o ir 
nusipirkt, nor keliu goreziu 
niekur nebuvo galima. Senas 
Kindikis pasikasė galva ir pa-

mislyjes1 valandėlė tarė:
— Ar žinai ka sunau, duo

siu tau rodą: imkie apipleszk 
stogus triobu ir tuos kuklius 
iszkulk ant naujo, nes ne mie- 
tik, o paseko su -szapais, o bus 
duonos invales. Teip sūnūs ir 
padare. Ant rytojaus iszejo ji
sai soti. Kada pamate ji sėjant 
kaimynai, tuojaus subėgo visi 
žiūrėti kuom, jisai seje lauka ir 
kur gavo nusipirkt sekios. Ka
da subėgus paregėjo, jog tasai 
pelus seje, ėmė visi juoktis isz 
jo, nes tas atsake jiems:

— O ka-gi daryt; rugiu isz 
kur gausi?

Kaimynai pasijuokė isz jo ir 
nuėjo sau. Potam visi kaimy
nai susirinko in krivulę ir pa
dare toki -susirinkimą, jog su- 
rasze laiszka pas pati karalių 
praszydami jo paigelbos.

Karalius jiems atsakyma 
szitoki davė: “Nelaukdamas 
kitos žiemos pribus ateinanezia 
vasara.”

Sulaukus kitos vasaros kara
lius važiavo per tąsąs valsti
jas, isz kuriu szaukesi pagel- 
bos. Ir bevažiuodamas davai- 
žiavo dirva ant kurios buvo 
puikus rugiai, kad net pats ka
ralius labai nusidyvino, ba nie
kur nemate toje apylinkėje kad 
dirva butu užsėta, o czion da 
tokie puikus jevai kad net mie
la žiūrėt. Važnycziui liepe su
stot ir eite piaiszaukt gaspadori, 
nes jam labai rūpėjo dasižinot 
isz kur tasai žmogus gavo sėk
las? Netrukus sulgryžo- važny- 
czius su sunum seno Kindikio, 
kuris labai nusiminė p-aregejas 
karalių ir su 'baime žiurėjo- in 
akis karalui.

Karalius netrukus paklausė 
gasp-adoriaus:

— Pasakykie man tamista, 
kur gavai rugiu sėklai? Ir da 
tokiu, kad asz kaip gyvas ne- 
maeziau teip puiku rugiu!

Gaspadorius ne szeip, ne taip 
negali atsakyti. Meluot bijosi,

SAPNORIUS

I
 Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5i/2 ool. ploorio 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu ji 
planatu ir visokiu burtu, j* 
Knyga in minksztos po- ji 
pieros virszeliuose. :: :: ji

Pinigai reikia siusti su j j 
užsakymu: j;

Tiktai,. . . $1.00 !
Saule Publishing Co., j; 

Mahanoy City, Pa.,U.S.A Į j

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.

teisybe teip-gi, ba bijosi koros 
už sena tęva, ka teip ilgai lai
ko.

Karalius da karta paantrino 
savo klausymą. Mato biednas 
žmogelis kad ežia karalius bū
tinai akyvas dasižinot, pamis
imo valandėlė ir tarė:

— Persipraszau szviesiau- 
sio ir galingiausio karaliasu: 
asz užlaikiau mano sena tęva, 
kuris turi jau pervirsz szirnta 
metu, nuo pasiskandinimo ir 
laikiau slaptybei apie jo gyvy
be, tai jis man darodino, idant 
stogus apiplesztau ir sėklas pa- 
daryta-u!

Karalius da su didesniu aky
vumu dabar paklausė:

— Nes kaip galejei pada
ryt? .

— U-gi, Szviesiause-s kara
liau, iszkulau tuosius szaudus 
ir tais szapais dirva užsejau, ir 
Dievas davė kad isz to užaugo 
toki puikus rugiai, kaip, szvie- 
siauses karalius mato.

Karalius tarė:
— Na, tai labai gerai. Va- 

žuosiu dabar in tavo kaima ir 
noriu atlankyt tavo sena tęva.

Kada karieta karaliaus už
važiavo ant kiemo- Kindikiu, 
visa szeimyna labai persigando 
mislidama, jog bus koroti už 
užląikyma seno tėvo. Nes kada 
karalius pamate seneli tare in 
ji maloningai:

— Pasakyk tu man senas 
teveli isz kur galejei žinotie, 
kad taip sėkla gali padaryti?

O senis staeziai atsake :
— Esmių senas, o- del to 

daug žinau. Kas daug gyvenęs 
tas ir daug mates, tare senis.

Na tai labai gerai, atsake ka
ralius, tai ir gyvenk sveikas! 
Bereikalo ir trotijome senius, 
kad jejie toki iszmintingi. Ka
ralius atsisveikino seni Kindi- 
ki ir nuvažiavo toliaus apžvel- 
ginet žmonių dirvas, nes visur 
stovėjo ne užsėtos dirvos tai-gi 
jam niekados isz misliu ne isz
ejo tas senelis kad jis toks kyt- 
ras ir teip galėjo sau rodą duot.'

Parvažiavęs karalius namon 
paskyrė kelis tukstanezius rau
donųjų del praszancziu pagel
bės, ba pats persitikrino jog 
teisybe, kad sunkus metai le
nais.

Kita pavasari sulaukus velei 
pastanavijo karalius važuot 
per ta szali kur buvo sunkme- 
cziai. Niekas karaliui teip ne- 
insimylejo ir niekas jam teip 
nepatiko kaip senas Kindikas. 
Del to velei tais paežiais kelais 
važiavo, norėdamas velei užva- 
žiuot pas ta kitra seneli. Kada 
davažiavoi jojo laukus ir žiuri

(Tasa Ant 2 Puslapio)
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ZiniosVietines
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— Sercdoj pripuola Szv. 
Jono Klimako ir Szv. Kvirino, 
o Tautiszko Vardine: Strmylo. 
Tr .ta diena: Menulio atmaipa: 
Prieszipilnis; • 1867 metuose 
Amerika nusipirko Alaska nuo 
Rusijos ;1282m., Sicilijos Misz- 
parais. Tukstancziai Prancujn 
buvo iszžudyta Palmeros mies
te, Italijoje.

— Ketverge (pripuola Szv. 
Benjamino ir Szv. Balkiuos, o 
Tautiszka Vardine: Isle. Taip
gi ta diena: 1854 metuose Com
modore Perry pasirasze pirmą
ją taikos sutarti tarp Amerikos 
ir Japonijos.

— Petnyczioj pripuola, pir
ma diena Balandžio (April). 
Nesiduokite apsigaut. Ir Ang
liakasiu szvente, nuo atgavimo 
8 valanda darbo. Tailpgi Sep
tynių Marijos Skausmu, Tau
tiszka Vardine: Ringaudo. Me- 
nesis paszvenstas del Kristaus 
Musu Atpirkę jaus. Menulio 
atmainos per Balandžio mene
sio: Pilnatis 7 d., Delczia 15 d., 
Jaunutis 22 d., ir Prieszpilnis 
28 d. Ūkininku priežodžiai: 
Sausas Balandis nėra ūkinin
kams džiaugsmas. Žirnius sek 
Izadoriaus dienoje norėdamas 
geros dagos. Jeigu Balandis 
sausas tai Rugsėjis menesis 
teipgi bus sausas. Jeigu szithm 
menesyje sziltas lietus lyja tai 
galima tikėtis gero meto. Jei
gu, tame menesyje szviesos die
nios tai ateinantis bus szlia- 
pias.

— Kita Nedelia pripuola 
Verbų Nedelia.

— West End Ugniagesiai 
laikys savo Baliu Panedelio 
vakaru, Balandžio (Apr.) litą, 
diena in Newhard’s svetainėje.

Schuylkillo uly., ana diena su- 
gryžo isz Floridos; kuri per ko
ki tai laika, svecziavosi pas sa
vo sunu T/Sgt. Alberta Litvi
na, kuris tarnauja Amerikos 
eroplanu abaze, prie Elgin Air 
Force Base, Floridoje. Ponia 
Litviniene yra, sena “Saules” 
skaitytoja.

‘FBI’ AGENTAS 
SUARESZTUOTAS

Shenandoah, Pa.—
Ona Besscspariene, pasimirė, 
Su'batoje, 4:45 valanda popiet, 
pas savo sunu ir marezia Kons- 
taneziai Bessespariai, nuo 109 
E. Coal uly. Gimus Lietuvoje. 
Paliko tris sūnūs: Konstanta 
ir Justina, mieste ir Jurgi, 
Frackville; duktere Ona, pati 
S. Pribisz, mieste; broli Edvar
du Pauloni, mieste taipgi asz- 
tuoniolika anuku ir anukies, 
taipgi penkis pro-anukus. Lai
dos Seredos ryta, su Szv. Mi- 
sziomis in Szv. Jurgio Ibaižny- 
czioje devinta valanda ir palai
dos in parapijos kapinėse. Gra- 
borius V. Mcnkieviežius lai
dos.

10 Dienu In Kalėjime
NEW ORLEANS, LA. — 

Beveik du metai atgal Aaron 
Kohn, buvęs FBI agentas, bu
vo pasamdintas susekti žulikus 
žmogžudžius ir kitus niekszus 
New Orleans mieste.

Ana diena jis pats atsidūrė 
in miesto kalėjimą, nuteistas 
ant deszimts dienu, už tai kad 
jis nesutiko vieszai praneszti 
isz kur jis daug savo žinių apie 
tokius prasikaltėlius buvo ga
vės.

Teisėjas J. Bernard Cocke 
buvo priverstas ji taip nuteisti. 
Buvęs FBI agentas Kohn, at
sisveikinęs su kitais policijan- 
tais ir detektyvais, linksmai 
nuėjo in kalėjimą. Keli . jo 
draugai, kuriu tarpe buvo ir 
tos komisijos pirmininkas 
Dudley C. Foley buvo ji parsi
kvietė, kad jis jiems padėtu 
tuos prasikaltėlius susekti ir 
suaresztuoti. Keli isz ju pasi- 
siulino po viena nakti ir viena 
diena su juo kalėjime praleisti, 
kad jam nebutu nuobodu. Bet 
jis nesutiko. Jis sake kad per 
tas deszimts dienu jis turės 
progos pamatyti kas darosi 
paeziame kalėjime, bile jam 
bus valia pasilaikyti plunksna 
ir popieros.

Miesto Tarybos narys, Fred 
Cassirby, liūdnai palingavo ir 
pastebėjo: “Musu miestas pra
leido asztuonios deszimts tuks- 
taneziu doleriu tuos prasikaltę 
liūs ir niekszus susekti ir su
aresztuoti, o žiūrėkite kas da
bar atsitiko. Vienatinis kalinys 
musu kalėjime yra musu pasi
samdytas FBI agentas.”

KORIECZIAI SUĖMĖ 
VIENA SZPIEGA

NORI PAKELTI
PACZTORIAMS

ALGAS
WASHINGTON, D. C. — 

Senatoriai susirinko dvi valan
das ankseziau apsvarstyti in- 
neszta byla deszimtu nuoszim 
ežiu pakelti pusei milijono pa- 
cztoriu algas. Tai butu dau
giau negu Prezidentas Eisen- 
howeris buvo pataręs.

Demokratai sako kad jie tu
ri gana balsu ta byla pravesti 
in instatyma, bet Republikonai 
taip pat jaueziasi gana galingi 
ta byla iszmesti. Prezidentas 
Eisenhoweris buvo abelnai pa
taręs jiems pakelti algas apie 
septintu nuoszimcziu.

Republikonai stengiesi susi
taikinti ir sutikti ant asztunto 
nuoszimczio daugiau, bet De
mokratai nesutiko.

Paczto virsziniikai, jausda
mi kad ežia Demokratai laimes 
nenusileido ir dabar reikalau
ja deszimta procentą daugiau.

Szitokis pacztoriams algų 
pakėlimas valdžiai kasztuotu 
apie du szimtu dvideszimts mi
lijonu doleriu ant meto. Jeigu 
visi butu sutikę ant septinto 
nuoszimczio, tai valdžiai butu 
kasztave apie vienas szimtas 
szeszios deszimts vienas bilijo
nas doleriu ant metu.

Dabar, kai paczto patarnavi
mas yra visur prastesnis, kai 
tik syki in diena pacztoriai at- 
nesza mums laiszkus, kai ma-! 
žiau darbo jiems randasi, bet: 
vistiek tiek dirba ant paczto Į 
kaip ir pirmiau, tai iszrodytu 
kad jie butu patenkinti kad ir 
su mažesnėmis algomis

Paczto darbininkai gauna 
savo darbus per “Politika,” 
per politikierių malones ir už 
tai, syki inlinde in szilta vieta, 
nieko jau nepaiso, nes niekas 
jiems “sakti” negali duoti.

Jeigu pacztas butu vedamas,

kaip tikras biznis, jeigu visi 
musu politikieriai butu pri
versti užsimokėti už visus 
laiszkus, kuriuos jie siunezia 
per paczta visai už dyka, tai 
paczto biznis butu geras ir isz- 
laidos, kasztai visiems mums 
butu daug mažesni.

Isz viso, daugiau kaip pusan
tro szimto tukstaneziu valsti
jos darbininku dabar gaus de
szimta nuoszimti daugiau.

Isz viso, isz musu taksu, pa
czto darbininkai gaus apie du 
szimtu ir dvideszimts milijonu 
daugiau ant metu, o kiti vals
tijos ir valdžios darbininkai 
gaus apie penkis szimtus mili- 

; jonu doleriu ant metu daugiau. 
| Isz viso, mums kasztuos dau- 
i giau kaip septyni szimtai dvi
deszimts milijonu doleriu ant 
metu daugiau.

Eisenhoweris norėjo sulaiky
ti ar bent suvaldyti szita algų 
pakėlimą; jis norėjo pakelti vi
siems algas tik szesztu nuo
szimcziu.

Bet Demokratai trumpai at
sikirto, sakydami kad jiems 
jau insipyko sekti ir klausyti 
insakymu isz Baltųjų Namu. 
Kongresmonai sau algas yra 
padvigubinę; jie dabar gauna 
po dvideszimts du tukstaneziu 
ir penkis sžimtus doleriu ant 
metu.

Prez. Eisenhoweris vis grasi
na ir perspėja kad jis tai bylai 
pasiprieszinsis ir ja iszmes.

AUTOMOBILIAI
SUSIKŪLĖ

Policijantai spėja kad tie au
tomobiliai baisiai greitai va
žiavo kai jiedu susimusze. Jie 
sako kad jiems dyvai kad kas 
nors iszliko gyvas isz tokios ne
laimes.

INIRSZIMAS
BRANGIAI

KASZTAVO

MELBOURNE, AUSTRLIA 
— Du automobiliai tokiu smar
kumu susikūlė, kad abieju lan
gai beveik susidūrė virsz auto
mobiliu inžiniu.

Asztuoni žuvo toje nelaimė
je. Ju tarpe buvo visi trys Po
ni! Matthew Thomas vaiku-

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

szesziu doleriu.
Apart visu tu< pinigu, Ponia 

Gauthier buvo patupdinta in 
kalėjimą del dvieju dienu.

GENEROLAS
D. MacARTHUR

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ežiai. Tėvai iszliko gyvi, nors 
labai sužeisti.

pats Anglijos Ministeris Wins
ton Churchillis butu jo paklau
sė apie Sovietu stojimą in ka
ra taip vėlai, jis butu staeziai 
visiems jiems pasakęs kad So
vietu pagelba dabar nereika
linga. Ir tikrumoje, ta pagelba 
nebuvo reikalinga, nes Sovietai 
nei vieno szuvio nepaleido kai 
Japonai pasidavė.

FREIT-KARIS
NUKRITO;

DU UŽMUSZTI

kai nieko nežinojo apie tokia 
konferencija ir nežinojo kad 
Prez. Rooseveltas tuo laiku 
prasze kad Sovietai stotu in ta 
kara, kuris jau buvo laimėtas.

Jis toliau sako kad visi Va
ši ingtone turėjo gerai žinoti 
kad Japonai buvo jau sumusz- 
ti, kai musu armijos paėmė 
Philippinu salas. Nuo to laiko 
Japonai jau tik traukiesi ir 
stengiesi derintis del taikos.

Jeigu Rusija tikrai norėjo 
mums padėti, tai jai reikėjo in 
kara stoti kai tik Japonai už
sipuolė ant musu kareiviu in 
Pearl Harbor, Generolas Mac- 
Arthur toliau sako. Tada 
mums butu buvę daug lengviau 
ta kara vesti, nes Japonai butu 
turėti apginti du frontu, viena 
priesz mus isz mariu, o antra 
isz sziaures nuo Sovietu. Mili
jonai žmonių sziandien butu 
gyvi, jeigu Sovietai butu taip 
padare!

i Jis sako kad jeigu Vaszing- 
tono didžiūnai, buv. Preziden
tas Franklin D. Rooseveltas ir

GREER, S. C. — Du darbi- 
ninkai ant freit-kario inžino 
žuvo kai tas freitkaris nuszoko 
nuo begiu, rieliu ir nusiverte 
apie penkiolika pėdu žemyn. 
Freit-karis buvo Piedmont and 
Northern kompanijos.

Kai tas freit-karis nusiverte 
tai vienas karas užkrito ant in
žino ir sutrynė inžinierių Char
les Heard, isz Greenwood, ir 
firemona D. M. Campbell isz 
Spartanburg.

Kaip ta nelaime atsitiko ge
ležinkelio kompanijos atstovai 
sako kad jie dar nežino, bet 
stengiasi dažinoti.

nimui ir BALFo organizacijos 
nariu skaiezias padidinimui. 
Ypatingas domesys kreipia
mas in priauganeziaja karta, 
in Lietuviszkaji jaunimą, isz 
kurio laukiama jaunatviszko 
pasiaukojimo artimui varge 
padėti.

Isz praneszimu matėsi, kad 
paskutiniai menesiai buvo ga
na pasekmingi BALFo veiklo
je. Nuo Cleveland, Ohio Sei
mo iki dabar Europon iszsius- 
ta 14 siuntu maisto: sviesto, 
sūrio, augaliniu riebelu, lydyto 
sviesto, pieno milteliu ir kito- 
ko. 425,700 svaru, vertes $140,- 
870.00. Per ta pati laikotarpi 
iszsiusta dar 9 siuntos pane- 
sziotu rubu ir avalynes, 40,123 
svarai, vertes $38,200.00. Tuo 
budu per ta laikotarpi iszsius
ta 23 siuntos gerybių 465,823 
svarai, vertes $179,070.00

Didesnioji dalis tu gerybių 
gauta isz Amerikos Federali
nės Valdžios, o kita dali suau
kojo Amerikos Lietuviai patys.

‘ARUBA’ LAIVAS
GRYSZTA NAMO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

veža aliejų Komunistams. Gal 
musu Septintas Laivynas, dau
giau negu visi Chiang Kai-she- 
ko laivai nusprendė ir intikino 
ta kapitoną gryszti atgal. Isz 
Komunistu Kiniecziu iki sziol 
nei žodžio apie ta lai va. Czia 
rodos nieko tokio svarbaus kad 
vienas laivas yra priverstas 
gryszti ir negali pasiekti Ko
munistu Kiniecziu, bet tai 
ženklas ir perspėjimas kitiems, 
kad jiems kelias in Komunis- 
tiszka Kinija yra užkirstas.

Girardville, Pa.—
Subatos ryta;, in Geisingero li- 
gonbute, Danville, Pa., numirė 
Antanas Yunaviczius, nuo Bee
ch ulyizios. Jo pati mirė 1953 
metuose. Paliko seserį V. Ko- 
piniene, isz Pittsburgh, Pa., ir 
po-seseri ‘Šaižiu skiene, Kulp
mont, Pa. Prigulėjo prie Szv. 
Vincento parapijos.

Tamaqua, Pa. —
Gerai žinoma miesto gyvento
ja, ponia Ona Litviniene nuo
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SEOUL, KORĖJA. — Pietų 
Koriecziai suėmė viena szpiega 
isz Sziaurines Korėjos, du kitu 
nužudė, o vienas suspėjo pa
sprukti. Tie du buvo užmuszti 
kai požemine bomba susprogo.

Tas kuris buvo suimtas tuo- 
jaus prisipažino kad visi ketu
ri buvo per rubežiu perženge, 
dažinoti kas darosi Pietų Ko
rėjos armijoje.

Policijantai sako kad ket
virtas suspėjo pabėgti, bet jie 
tikisi kad jam dar nepasiseke 
gryszti skersai rubežiu ir jis 
gal ne užilgo bus suimtas. 
Bausme už toki szpiegavima ir 
sznipinejima yra mirtis.

Amerikos valdžia yra dabar 
aiszkiai davus Komunistams 
žinoti kad mes ginsime Formo
sa salas priesz juos, kad ir in 
kara. reikėtų stoti. Jeigu dabar 
Komunistai Kiniecziai to nesu
pranta, tai jie niekados nesu
pras, kol pajus musu karabinus 
ir siprogstanezias bombas. Jei
gu karas prasidės ant tos For
mosa salos, tai ji pradės .ne 
Amerikiecziai, bet Komunis
tai Kiniecziai.

Platinkit “Saule”

The Lafornias paid for half of 
thęjr home through Payroll Savings 

— ard have over $6,000 besides

yotf MA/DO

Ti/f/JG fOR
YOU/SS^ir

Josephine and Thomas Lafornia of Niagara 
Falls, New York, saved $2,500 for their 
home down payment. Now they’re saving 
to buy a bakery when Tom retires. You 
can do as well...on the Payroll Savings 
Plan.

All you need do is decide to do it—after 
that you’re in, and you not only save 
money, you earn money, too! Yes, if you 
sign up to save just one $18.75 U. S. Sav
ings Bond a month on the Plan, in 9 years 
and 8 months you’ll have $2,457! And in 
19 years and 8 months you’ll have $5,920!

* I
It’s so easy—and you’ll be so 

glad you did it!
Here’s all you need to do: Just go to your 
company’s pay office and sign up. You

say how much you want to save—it can 
be just a few dollars every payday, or it 
can be as much as you want. You’re rhe 
boss on that. Then the money will be 
automatically saved for you — before ever 
you draw your pay.

Then,as soon as enough money is accumu
lated, a U. S. Series E Bond is purchased 
in your name. The Bond is delivered to 
you. And right away the Bond starts earn
ing more money for you. Every Series E 
Bond pays you interest averaging 3% per 
year when held to maturity.

Why don’t you give Uncle Sam a chance 
to help you from now on? Sign up today 
where you work. Or join the Bond-A- 
Month Plan where you bank.

The V. S. Government does not pay for this 
advertising. The Treasury Department thanks, for 
tbeir patriotic donation, the Advertising Council and

SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

BALF’O VEIKLA
PASEKMINGA

BROOKLYN, N. Y. — 
Balfo pirmininkas Kan. J. B. 
I^pnczius svarbiais paszelpos ir 
Imigracijos reikalais lankosi 
Washington, D. C., o isz ten at
vyko in New Yorka ir Kovo 
March mon., 16 diena pirminin
kavo Centro Valdybos posė
džiui.

Posėdyje iszklausyta atsa
kingai asmenų praneszimai ir 
invertinta dabartine padėtis. 
Daug dėmesio skirta Imigraci
jos paszelpos ir organizacijos 
reikalams.

Imigracijos srityje Balfas 
iszeina. su pilnomis teisėmis sa- 
varankiszkai vykdyti Tremti
niu Imigracija pagal naujaji 
instatyma: Refugee Relief Act 
of 1953. Dabar visu tikrumu 
iszkyla darbo ir 'buto garantijų 
klausimas norintiems in Ame
rika atvykti.

Paszelpos darbui plėsti in- 
vairiose kolonijose jau pradė
ti vykdyti Pinigu, Rubu ir 
Avalynes Vajai. Tas duoda ge
ru vilcziu ateieziai, nes tikima 
Lietuviu visuomenes duosnu- 
mu varge esantiems savo tau- 
tiecziams padėti. Centro Val
dyba su dėkingumu atžymėjo 
tas kolonijas, kur tokio vajai 
jau pradėti ir su pasitikėjimu 
žiuri iii tas kur jie Ims dar pra
vedami.

Organizacijos rupeseziu ei
lėje labai svarbi vieta skiria
ma apsilpusiu sykriu atgaivi-

>

Ant Gavėnios
No. 197 Graudus Verksmai 

arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka būda 15c..

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszgany tojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany- 
tojaus Jeruzoliihe 10c.

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir Badymas apie Jezu Kris
tų 20c.

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

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 15c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszgnldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekurtais naudin
gais padėjimais 35c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra del prisiun- 
timo kasztu. Adresas:

SAULE - Mahanoy City. Pa.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai
Saule Publishing Company, 
Mahanov Citv, Pa.. U.S.A.

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 Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.
Pirkie U. S. Bonus Sziandien!




