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Paleistas Isz Kalėjimo

Buves Grand Admiral, 
septynios deszimts devynių 
metu amžiaus Erich Raeder, 
buvęs Hitlerio vyriausias 
Laivyno karininkas per An
tra Pasaulini Kara, ežia lai
ko geliu, kvietku puokszte, 
kuri buvo jam inteikta jo 
žmonos kai jis buvo paleis- 
tas Msz Spandau kalėjimo, 
Vokietijoje. Jis buvo vienas

Isz Amerikos
POLICIJANTO ŽMO
NA SUAREŠTUOTA

Nusuko $771 Nuo
Savo Boso

PHILADELPHIA, PA. — 
Dvideszimts szesziu metu am
žiaus Ponia Doris K. Hill, po- 
licijanto žmona buvo suaresz- 
tuota ir dabar yra laikoma ka
lėjime po tukstanezio doleriu 
kaucijos. Teisėjas Raymond N. 
Heald ta kaucija uždėjo, kai 
jos bosas ja apskundė kad ji 
nuo jo pasivogė, nusuko $771.

Jos buvęs bosas yra Joseph 
W. Morrell, Prezidentas Towne 
& Country biznio, kur perka
ma įr parduodama stubos, na
mai. Jis sako kad ji ant savo 
vardo iszkeszino, iszmaine ke
letą czekiu ir pinigus pasilai
kė.

Jos vyras, Charles jau penki 
metai kai yra policijantas. Jie
du gyvena in Oak Hill, netoli 
nuo West Chester.

Jos vyras sako kad jis visai 
nieko apie tai nežino ir nebeži
nojo, bet kad jis vis tiki kad 
jo žmona yra nekalta ir kad 
ežia yra kokia klaida, kuri pa- 
aiszkes.

SKAITYKIT 
“SAULE” 
PLATINKI!! 

isz dvideszimts dvieju Naciu 
kurie buvo pasmerkti už pra
sižengimus per ta kara. Jis 
buvo pasmerktas iki gyvos 
galvos in kalėjimą per Nu 
remberg kariszkus teismus, 
po karo, 1947 metuose. Bet 
jis dabar buvo paleistas del 
jo sveikatos, nes daktarai 
sako kad jo dienos yra su
skaitytos.

5 ŽMONES ŽUVO
t

Trokas Susimusze Su 
Freitkariu

WEST NEWTON, PA. — 
Didelis trokas su daug timbe- 
rio susimusze su freitkariu prie 
vieszkelio, nuversdamas nuo 
begiu, rieliu, ir sudaužydamas 
devynis karus. Vienas to freit- 
kario karas užkabino ta troka 
ir ji instume in dideli sztora.

Keturi žmones buvo užmusz- 
ti tame sztore; pentas žuvusis 
buvo tas to troko draiverys. Du 
kiti buvo nuveszti in ligonine.

Policijantai sako kad to tro
ko stabdžiai, briekes pasileido 
ir nesulaike to troko kai jis pa
sileido nuo augszto kalno že
myn. Tas status kalnas yra 
apie puses mylios ilgumo ir ei
na skersai geležinkelio rieles.

Troko stabdžiai, briekos pa
sileido ant to kalno ir tas tro
kas be jokiu brieku visu savo 
sunkumu ir greitumu ėjo že
myn per apie szeszis szimtus 
mastu kol susikūlė su to freit
kariu, kuris tuo laiku važiavo 
skersai ta vieszkeli. Freitkaris
važiavo isz Cumberland, Mary
land in Chicago Illinois.

Tas trenksmas nuvertė de
vynis to freitkario karus ir ta 
troka nuvertė in Cassale szto- J
ra.

Du isz žuvusiu buvo penkios 
deszimts metu amžiaus Jacob 
Cassale, to sztoro savininkas, 
ir szesziu metu amžiaus Sheryl 
Ross, isz Buena Vista, William
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DEMASKUOJA
BULGANINA

NEW YORK. — “American 
Friends of Russian Freedom, 
Inc., 270 Fifth Avenue, New 
York, N. Y.,” padare indomu 
pareiszkima del Sovietu Prie- 
miero Bulgan’no reikalavimo, 
kad Vokietijoje esantieji pa
bėgėliai, kurie esą “kalinami 
Vokietijos Federates Respubli
kos teritorijoje”, butu gražin
ti in Sovietu Rusija. Toki pa- 
reiszkima padare Bulganinas 
Vokietijos kancleriui Adenau
eriui. Tai yra antras paslėptas 

i pasiūlymas gražinti priesz Ko
munistinius asmenis, kurie pa- 

j sirinko laisve..
Toji pat “American Friends 

of Russian Freedom, Inc.,” sa- 
. vo laiku inspejo, kad tariamie
ji ūkininkai besilanka Ameri
koje yra ne kas kita kaip slap
ti MVD agentai.

Ta pareiszkima dabar pada
re tos organizacijos pirminin
kas Felix Cole, jis, tarp kito, 
pareiszke, kad Bulganinas in- 
žeidžia Vokietijos ir Amerikos 
valdžias ir ju žmones, kurie 
taip nuoszirdžiai padėjo Komu
nistu vergijos aukoms laisvai 
pasitraukusioms in vakarus. 
Vienintele užtvara skiria juos 
nuo teviszkes krasztu szeimy- 
nu, Cole sako, yra Sovietu val
džios tiranija, o tai gerai žino 
Bulganinas kaip ir jo suokalbi- j 
ninkai Kremliuje.

Ko Bulganinas tikrai nori, 
sako pareiškimas, tai kad tie 
dabar Vakaru Vokietijoje 
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Jomarko Gražuole

New Jersey Jomarko gra
žuole buvo paskirta, iszrink- 
ta asztuoniolikos metu am
žiaus Mary Jane Mangier, 
isz Mercerville, N. J. Ji ežia, 
Trenton mieste pasirodo vi
same savo gražume parodin- 
ti kodėl ji buvo iszrinkta to 
jomarko gražuole. Ji yra 
penkių pėdu septynių coliu, 
ir sveria szimta dvideszimts 
du svaru.

MOKSLAS IR 
ŽINOJIMAS

Mokslas Mažai Ka 
Reiszkia Sziandien

Dabar musu laikraszcziai, 
radijas o ypatingai televizija 
daug daugiau vertes deda ant 
žinojimo negu ant mokslo. Da
bar visi kalba ir plepa apie su
sisiekimą, susinešzima su visu 
pasauliu, ir pamirszo susisieki
mą, susineszima su savimi.

Niekados nebuvo tiek vilio
jimu del žinojimo kaip dabar. 
Jeigu kuris, kad ir puslkeptas 
bemokslis gali atsakyti in kelis 
klausimus ant televizijos pro
gramos, jis gauna keletą tuks- 
taneziu, net Įigi szeszios de- 
szimts keturiu tukstaneziu do
leriu.

Gal dabar reikes paskirti at-; 
skira iždą musu mokykloms, 
kad mokytojai galėtu pinigais 
atmokėti tam mokiniui kuris 
atsakys in mokytojo klausi
mus.

Televizija dabar staeziai su- 
paszkudino Amerikiecziu sko
ni del operos, dramaturgijos, 
scenos, loszimu, veikalu, szo- 
kiu ir kitu meno viekalu.

Televizija padare isz visu 
musu gyvus tinginius. Dabar 
nereikia nei protauti, nei mis- 
linti nei galvuoti; televizija vi
sa tai už mus atlieka.

Televizija žmogaus protą nu
alino, numarino.

Pirmiau vaikai skaitė kny- Į 
gas apie didvyrius; dabar Mil
ton Berle su savo szposais, Ar
thur Godfrey- su savo dvipras- 
miszkomis pasakomus ir abe
jingais juokais iszstumia isz 
mokinio vaizduotes viso pasau
lio geriausias knygas apie did
vyrius ir ju nuveikimus. Szian
dien “Davey Crockett”, kuris 
buvo palaidūnas, dykaduonis, 
yra musu vaiku dievaitis.

Isz kitos puses musu pagar
sinimai per radija ir televizija 
yra gryna propaganda, kuri 
Komunistu propaganda atsi
rūgsta. Musu biznieriai tiek 
zaunija, tiek' plepa apie savo 
tavora kad gal galutinai ir jie 
patys intiki in savo melagystes.

Dabar 1-andasi daug žmonių, 
kurie reikalauja kad musu vai
kai mokyklose butu mokinami 
kaip ta propaganda yra sklei
džiama per musu radija ir te
levizija. Ir tikrai gaila ir pavo
jinga kad kai kurie isz musu 
mokytoju paklauso tokiu be
moksliu ir stengiasi tokia pro
paganda investi in musu mo
kyklas.

Szios gadynes žmones pamir
szo kaip mislinti ir kaip kalbė
ti. Jie tik iszsižioje klausosi 
kas yra sakoma per radija ar 
televizija. Retas kuris yra vie
na knyga perskaitęs per iszti- 
sus metus.

Sziandien laisvas laikas yra 
kazyroms paszvestas, mintys 
yra isz radijo ar televizijos pa
sisavintos, insitikinimai yra 
isz laikraszcziu paimti.

Pasisznekejimas ar pasi-

Cyprus Salos

Field Marshall Sir John 
Harding buvo paskirtas kai
po Cyprus salos gubernato
rius ir valdininkas del Ang
lijos valdžios. Gaikai ir Tur
kai del szitos salos yra iszke- 
le baisu lerma ir byla net in 
Tautu Sanjunga. Graikai sa
ko kad dauguma tos salos 
gyventoju yra Graikai ir už 
tai ta sala turėtu jiems pri
gulėti; Turkai sako kad ta 
sala randasi taip arti j u 
kraszto kad ji turėtu jiems 
prigulėti.

vaikszcziojimas dabar yra isz 
mados iszejes.

Mes sziandien, kaip tas iszle- 
pintas vaikas, visko turime per 
daug ir nebežinome ka su savo 
zabovomis bedaryi.

Vietoj kad kuria gera knyga 
pasiskaiezius vakare, dabar tė
vas, motina, ir vaikai atsuka 
televizija ir per visa vakara 
žiopso.

Knygneszys musu tarpe da
bar hadu numirtu, nes mes ne
turime laiko jokiai knygai, 
apart tu kurios turi daug pa
veikslu, ypatingai pusnuogiu 
merginu.

Mes dabar net prie to priėjo
me, kad knygų pardavėjai, 
sztorninkai, mokslo knygas 
kaip enciklopedijas, žodynus ir 
kitas knygas garsina kad jos 
turi t:ek ir tiek paveikslu ir 
kad jos yra lygios musu žur
nalams ir laikraszcziams.

Argi jau ne laikas drąsiai 
pasakyti kad tie kurie nori 
žiopsoti in televizija, ar varty
ti paveiksluotus žurnalo pus
lapius, gali taip daryti ir kaip 
kiaules tvarte knistis, bet kad 
mokslui reikia knygų ir knygų 
kuriuose nesiranda . paveikslu 
bet aukso mintys? Argi ne lai
kas atskirti sziaudus nuo ru
giu?

Enciklopedija, žodynas yra 
mokslui skirtas ir tegu jis taip 
ir pasilieka. Tas kuris nori; 
vien tik in paveikslus žiūrėti ir 
žiopsoti, tegul ten ir žiopso, 
bet tikras mokslas siekia 
augszcziau.

Niekas negali niekam moks
lo duoti. Kiekvienas turi pats, 
per varga, darba ir prakalta ta
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BAISI NELAIME
66 Žuvo Eroplano 

Nelaimėjo

LARAMIE, WYOMING. — 
Didelis, United Air Lines DC-4 
eroplanas nuklydo nuo savo ke- 

\ lio padangėse per dvideszimts 
myliu ir sudužo in augszta kai
na užmuszdamas szeszios de- 
sz’mts szeszis žmones.

Tai didžiausia nelaime Ame- 
■ rikoje del prekybiniu eroplanu.

Dauguma lavonu buvo su
rasta, bet kiti gal bus surasti 
tik ateinanti pavasari, nes snie
go pūgos užklojo visa ta apy
linke. Apie penki coliai sniego 
prisnigo in labai trumpa laika.

Lavonai buvo iszmetyti per 
tris szimtus mastu kai tas di
delis eroplanas visu savo smar
kumu davė in ta kaina. Eropla
nas tik per dvideszimts penkias 
pėdas butu saugiai praskrides 
virsz to kalno kuris yra 12,095 
pėdu augsztumo.

Tie,x kurie lipo in ta kaina, 
jieszkoti to sudužusio eroplano 
ir žmonių; lavonu su trekais ir 
automobiliais pasiekė deszimts 
tukstaneziu pėdu augsztumo, ir 
nuo ten jau turėjo pešti lipti 
beveik tris tukstanezius pėdu.

Eroplanas skrido isz New 
York in San Francisco, Calif. 
Jis buvo sustojęs in Philadel
phia, Detroit, Chicago ir Oma
ha. Jis pakilo isz Denver apie 
puse po szesziu isz ryto ir tu
rėjo pribūti in Salt Lake City 
apie devinta valanda isz ryto.

Buvo pradėta jo jieszkoti kai 
jis nepribuvo in Salt Lake City 
nustatytu laiku, keli eroplanai 
buvo greitai pasiunsti ant to 
kelio padangėse, kuriuo tas 
eroplanas turėjo skristi.

Pirm szios nelaimes didžiau
sia nelaime buvo Sausio dvide

Kiniecziu Komunistu Iszlaisvinti

Tarp penkių Amerikiecziu 
paleistu isz Komunistu Ki 
niecziu nelaisvės yra Ponia 
Peter Huizer, isz Walcott, 
Indiana. Ji ežia su ranka mo- 
sikoia sudie visiems savo v

szimts ketvirta diena, 1950, kai 
Northwest Air Lines DC-4 eio- 
planas nukrito in Lake Michi
gan ežerą ir užmusze penkios 
deszimts asztuonis žmones.

United eroplanu kompani
jos atstovas sako kad tai tos 
kompanijos pirma tokia nelai
me in keturis metus, per ku
riuos jos eroplanai iszskrido 
daugiau kaip 12,500,000,000 
myliu, he jokios nelaimes.

Beveik szitoje paezioje vie
toje, Birželio menesyje, 1951 
metais kitas tokis DC-4 eropla
nas sudužo ir užmusze penkios, 
deszimts žmonių. 

f

Dauguma eroplanu, skrisda
mi isz New York in California, 
rudens metu, pasuka toliau in 
pietus, kad aplenkus visus tuos 
sniegotus kalnus sziaureje. Bet 
iszrodo kad eroplanu kompani
jos dar nebuvo permainusios 
savo kelionių marszruto, nes 
oras buvo tokis gražus iki 
sziol.

Lakūnas, trisdeszimts ketu
riu metu amžiaus C. C. Cook, 
isz San Francisco per radija tik 
buvo trumpai pranseze kad jis 
apie dvideszimts myliu nuo sa
vo nustatyto kelio, bet jis ne
suspėjo pasiaiszkinti kodėl jis 
taip toli buvo nuklydęs. ’

MOKINYS SUIMTAS

Intartas Už Vagystes
EASTON, PA. — Asztuonio

likos metu jaunuolis, High 
School mokinys buvo suimtas 
ir dabar yra intartas už apvo
gimą kliubo in Northampton 
apygarda, Rugpiuczio asztuo- 
niolikta diena.

Jaunuolis, David E. Buck
ingham buvo policijos suimtas 
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draugams nuo “Surat” Ang- 
lijos laivo, kai ji iszplaukia 
in laisve in Hong Kong. Jos 
vyras, biznierius stovi szalia 
jos. Ir jis buvo Kiniecziu Ko
munistu nelaisvėje.
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Kas Girdėt
Illinois valstijos Gubernato

riui Acllai Stevenson ui ne labai 
patinka kad buvęs Prezidentas 
Harry Trumanas taip puolasi 
ant Prezidento Dwight Eisen- 
howerio. Stevensonas norėtu 
daugiau Demokratu partija 
girti, negu Reipublikonus peik
ti ir intarineti.

Vice-Prezidento R uc h a r d 
Nixon draugai sako kad jie yra 
iszgirde gandus kad Wisconsin 
valstijos Senatorius Joseph 
McCarthy jau dalbai’ stengiasi 
kitus Senatorius prikalbinti 
kad jie paszalintu Vice-Prezi- 
denta Nixon nuo ateinancziu 
metu Rinkimu tikieto.

SAPNORIUS

I
 Su 283 Paveikslais Į,

160 Puslapiu ;
8 col. ilgio, 5y2 col. ploczio J 
Iszaiszkina sapna ir kas ' 
ateitoje stosis. Su priedu Į. 
planatu ir visokiu burtu. Į 
Knyga in minksztos po- Į 
pieros vlrszeliuose. :: :: Į

Pinigai reikia siusti su Į 
užsakymu: !

Tiktai,. . . $1.00 i
Saule Publishing Co., J 
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Ne visi Demokratai dabar 
remia Stevensona, ir daug isz 
ju sako kad gal butu geriau 
kita kandidata pastatyti įpriesz 
Eisenhower!

Daug Demokratu dabar jau 
ima kalbėti apie Harriman-Ke- 
faųver tikieta; New York vals
tijos Gubernatorių už Prezi
dentą ir Tennessee valstijos Se
natorių už Vice-Prezidenta.

i

bininkai jokio žodžio in szita 
bizni neturi.

' • •

Žmonių ineigos kyla. ir didė
ja, bet ju iszlaidos dar labiau 
didėja, kai jie beveik viską 
perkasi ant iszmokesczio.

Dabar valdžia nori snvaržin- 
ti paskolas ant nauju, namu ir 
ant nauju automobiliu; nori 
pareikalauti kad daugiau butu 
duodama ant rankos ir kad isz
mokesczio laikas butu suma
žintas.

kas dalbai- bus Argentinos 
kraszte. Žmogus, kuris Dikta
toriaus! Peron vieta, užėmė yra. 
pats karininkas. Galimas daig
ias kad jis kariszka tvarka in- 
ves ir visai nepaisius apie lais
ve ar lygybe.

Naujo Argentinos valdovo 
pirmutinis žygis buvo pareiksz- 
ti kad laikrasztis “La Prense” 
yra ir po jo valdžia uždraustas 
Argentijoje. Jeigu szitas nau
jas valdovas, neva-iszlaisvin- 
tojas dabar suvaržo spaudos 
laisve, tai ko gero galima isz 
jo tikėtis?

Kataliku Bažnyczios Szven- 
tas Tėvas, Popiežius yra pripa
žinęs nauja Argentinos val
džia. Tai geras ii- gražus žings
nis, bet galimas daigias kad 
tai dar per anksti. Reiketu pa
laukt i ir pažiūrėti ka szita nau
ja valdžia darys.

• • •
Rugsėjo devyniolikta, diena 

‘ ‘ Da r b i n i n k u i ” 1 a i k ra szczi u i 
sukako keluriosdeszimts metu. 
Iki 1951 metu pavasario jis ėjo 
isz Boston, Mass., o vėliau bu
vo iszkėltas in Brooklyn, N. Y.

Retas kuris laikrasztis kalba 
apie maža sala Viduržemiu ju
rose. Visi mato pavoju Europo
je, Kinijoje, Azijoje, Afrikoje 
ar kur kitur. Bet didžiausias 
pavojus dalbai’ visam, svietui 
gresia isz mažos salos, Cyprus. 
Czia gali būti visos Europos 
jeigu ne viso svieto perversme. 
Szita sala priguli Anglijai, nors 
beveik visi gyventojai yra 
Graikai. Czia randasi maža da
lis Arabu. Arabai reikalauja 
kad ta sala jiems prigulėtu; 
Graikai sako kad ta sala yra 
dalis Graikijos ir kad ji turi 
Graikijai prigulėti. Dabar 
Graikai grasina pasitraukti isz 
Atlanto Sanjungos, jeigu Ang
lija nesutiks ta sala jiems pa
vesti. Arabai grasina kad. jie 
susidės su Sovietais jeigu jie 
tos salos negaus.

1 • • n 1

Szi sala yra tik keturios de- 
szimts myliu nuo Turkijos 
kraiszto; bet joje gyvena beveik 
visiszkai Graikai. Bet Anglijai 
szita sala yra baisiai reikalin
ga, nes ji yra tvirtove del viso 
Suez Kanalo.

Dabar viskas ima dar- labiau 
pabrangti, nes darbininkai per 
savo unijas reikalauja ir gauna 
didesnes algas.

Bus vėl inneszta bylži kad 
pacztas butu pabrangintas; bet 
politikieriai bijosi ka apie tai 
daryti ar sakyti iki po rinki
mu. Iszrodo kad po rinkimu ne 
tik laiszkai bet ir laikraszcziai 
bus brangiau siunsti per pacz- 
ta.

Pypkes Durnai

Tikrai reiketu Saliamono 
proto ir iszminties szita klausi
ma iszriszti.

Stonkus ir szierai ant Wall
Street dabar per brangus, jie 
turės nukirsti, turės nupulti, 
neįžiūrint kaip biznis eis. Per 
daug žmonių dabar nori per 
greitai visai už dyka ipasipini- 
guoti. Kas nors turės užmokėti, 
ir visai nebūtu dyvai jeigu tie 
kurie dabar ant Wall Street sa
vo pinigus kisza turės už savo 
ta pinigini sportą brangiai už
simokėti.

Aiszkiai matyti kad nėra 
jokio pastovumo ar pasitikeji- 

■ mo. Kai tik pasklido žinios kad 
Prezidentas Eisenhoweris su-
sirgo, tai Wall Street Manketas 
su savo štokais ir szierais nu-
krito daugiau kaip asztuonis 
milijonus doleriu.

Darbininku unijos dabar bai
siai daug szierui perkasi in 
Wall Street kur jos ima beveik 
visa pramone valdyti. Bet dar-

Eroplanu kompanijos dabar 
beveik visa paczto bizni turi. Ir 
geležinkeliu kompanijos pyks
ta ir kreipiasi in valdžia, saky
damos kad jos negali savo biz
ni vesti jeigu ei’bplanai visa 
paczto bizni paims.

' • • '

Ciga retai Pennsylvanijoje 
vėl pabrango. Iszrodo kad val
džia musza ir plaka tuos kurie 
ruko, geria ar automobiliu 
draivina, vairuoja. x

Dabar yra inneszta. byla 
Pennsyl vau i jos valstijoje pa
branginti laisnius visiems ku
rie turi automobilius, nuo de- 
szimts Ugi penkiolika, doleriu.

Pesczias1 girtuoklis gali po 
ulyczias strapalioti ir niekas 
jam nieko nesakys, bet tegu tik 
automobiliaus.draiverys iszmes 
viena, kita mažiuką ar isz-
mauks aluezio skuineri, tai tuo
jaus jis yra suimtas1, suaresz- 
t notas j r turi užsimokėti kelis 
szimtuis doleriu baudos.

" • •

Nors mes jau keletą viesulu 
sutikome ir pergyvenome, bei 
mums yra praneszama kad ga
lime tikėtis dar keliu tokiu vie
sulu.

Szi rudeni žmones daug vis
ko daug daugiau perkasi negu 
pirmiau. Iszrodp kad visi gana 
pinigu turi.

Biznieriai, sztorninkai tiki
si kad per ateinanezias Kale-
das jiems biznis bus dar ge
resnis. Visi daug visko daug 
daugiau perkasi negu pirmiau.

Nors Argentinos Diktatorius 
Peron yra iszmestas, isztrem 
tas; bet dar per anksti sakyti

Sztai, žiūrėk, augsztai 
padangėms,

Plaukia debesiai palszi, 
Plaukia vienas paskui kita, 
Plaukia dideli, maži.
O ant žemes sztai svyruoja 
Medžiai oro gražume, 
Daina amžina dainuoja 
Vis žalinjanti giria.
Aržuolas sztai kelia galva, 
Nesibijo vėtrų jis,
Popelis tiesus kaip polius, 
Tik aplinkui dairos vis. 
O tenai, žiūrėk, puszynai 
Maudos saules spinduliuos, 
Reikia amžina jaunyste, 
Nes per amžius jie žaliuos.

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

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

— “Saule“ turi tiek agen 
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytoj aus, tai 

'didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule“ bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

’pi. Pirkie U. S. Bonus!

SKAITYKIT 
’ “SAULE” 
PLATINKIT!

*♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦*■

Kas Nepažinsta Dievo, 
Tas Nepažinsta Tėvu

— /
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

dėlių skausmu szone ir turėjo 
atsigult in lova. Tuojaus par
gabeno kunigą ir gydytoju, nes 
afoucĮp tuojaus pažino jog apie 
pasveikimą jau nėra ka kalbėt. 
Ligone pasirenge ant smert, 
nes daugiaaše jai szirdis skau
dėjo apie Franuka. Kas su 
juom dėsis? Melde szirdingai 
idant pargabentu josios broli 
Joną, kuris turėjo varstotu sta- 
loriszka miestelyje Klocke, O' 
priek tam buvo bevaikis.

— Jonuk, melde ligone su 
sudėtom rankom, paimk pas 
save Franuka ir pavėlink jam 
pas save būtie, kol neužaugs.

Staloris palingavo su galva 
ant ženklo sutikymo, ha isz su
sigraudinto negalėjo žodžio 
prakalbėt. Kada žinojo jog bro
lis neatsako josios praszymo, 
nusiszypsojo aniuoliszkai ir su 
kelais atsidūsėjimais atidavė 
Dievui dusze.

Kada motina likos palaidota 
Franukas persikėle in narna 
savo dėdės Jcfiio, ir jautėsi na
mie, jaute jog yra mylimu; ir 
kagi daugiau kūdikis geidžia, 
jeigu Žino, jog yra mylėtu?

In keliolika metu po-tam dė
dė Jonas aplaike puiku darfoa 
fabrike, naminiu rakandu Var- 
szave, tai ketino neužilgo per- 
sikraustint.

— Kaip mistini paeziule, 
tarė staloris in paezia ar paim
sime su savimi Franuka in 
Varszava ?

— Noretau labai, atsake 
pati, kaip man rodos, tai be jo 
negaletau gyventi. Butu tai*po 
teisybei, griekas nusiunst 
vargsza pas jo tęva, kuris ji 
teip nekenezia ir teip su juom 
nedorai apsieidavo.

— Ir man teip iszrodo, at
sake staloris, tuojaus nuvažiuo
siu pas szvogeri. Turini vilti 
jog ji užtiksiu namie.

‘Kalbėdamas tai permaine sa
vo drabužius, skrybėlė ir laz
dele ir iszejo.

— Gryszk greitai ha da tu
rime daug del padarinio! Pa- 
szauke pati paskui iszeinanti.

Kada staloris pribuvo in vie
ta ir jau ketino nusiduot in 
grinezia-szvogerio, kad sztai 
kas tokia stuktelėjo in peczius.

— Kur eini ? Paklausė uiž- 
kimusis balsas.

Užpultas teip netikėtinai, 
sustojo ir paregėjo savo szvo
geri, pas kuri norėjo eiti, nes 
atsiyrė atbulas matydamas ji 
girta.

— Turiu pas tave reikalą, 
atsiliepe po kokiam laikui, ir 
noretau czionais su tavim pasi
kalbėt idant nereikalautai! pas 
tave eit. Pasakyk man szvoge- 
reli, ar atiduotum man savo 
Franuka ant visados? Norime 
paimt ji su savim in Varszava.

— Su noru! Daryk su juom 
ka nori. Man tas vaikas suvis 
nereikalingas ir džiaugiuosiu 
kada ji nematau. Kada važiuo
site?

— Užporyt, ankstybu tru
kiu. Pasilik su. Dievui!
T‘ Vėlinu tau laimingos ke

liones, o kas kiszasi vaiko tai 
da karta tau sakau jog daryk 
su juom ka nori, ba. asz su vy- 
resnais vaikais turiu gana er
gelio. I

— Tikiu tau, atsake stalo
ris ir suspaudęs jam ranka at

sitolino.
Treczia diena isz ryto, Jonas 

su paežiai ir Franuku iszkelia- 
vo in Varszava. Tėvas džiaugė
si jog atsikratė nuo sūnaus, ba 
ir be jo turėjo gana? ergelio su' 
savo vyresnais vaikais in puse 
meto po smertai savo paežius, 
Tamoszius vela aipsipacziavo. 
Antra paezia labai lengvai ga
vo. Ji ji norėjo turėti vyra, o 
josios pasoges ant kuriuo pa
sigedę jo 300 rubliu na ir apsi- 
paeziavo, jiji turėjo vyra o ji
sai ja, nes ne ilgai su savim gy
veno. Barnis ir keiksmai kone 
kas diena atsibuvo pas juos ir 
daejo lyg tam, jog Tamoszius 
per visa diena persėdėdavo 
kareziamoje, o tik ant nakties 
eidavo namon. Du jojo sūnus 
Vincas ir Motiejus stojosi kas. 
diena arszesni, o musztynese 
b u v o p i r m u t i n a i s.

❖ ❖ ❖

Perėjo dui metai, o pikta pa
ti Tamosziene persinesze in 
amžina atsilsi, o sūnūs iszaugo 
ant vyru. Jaunesnis suims Mo
tiejus sugryžias isz vaisko, ap- 
sipaeziavo su savo meisterio 
sziaucziszku duktė. Po tam in 
puse meto vėliau aipsipacziavo 
ir Vincas ir apsigyveno pas tę
va, kur tėvas apėmė sau viena 
kambari ir per visa amži mais
tą. O da turėjo szioki, toki užsi
ėmimą fabrike ir mistino teip 
praleist gyvasti.

Nes isz priežasties ligos kuri 
užpuolė ant jo, suvisai nupuolė 
ant pajiegu ir nebuvo tikes 
prie jokio darbo. Dabar Tamo
szius labai susirūpino kada pa
misimo apie ateito. Antram 
kambari tuom kart barėsi Vin
cas su paezia. Isz pradžios ne- 
temino ant ju barniu, ba turėjo 
gana savo ergelio. Nes ant kart 
iszgirdo kaip marti pradėjo 
rėkt “tavo senis“. Aha, tai 
apie mano eina kalba, turiu pa
klausyt ka tai apie mane kalba. 
Atsisėdo ant lovos ir pradėjo 
klausyt, nes ant kart pabalo jo 
veidas.

— Teip ilgiau negali but! 
Szauke pati Vinco, asz neturiu 
laiko rūpintis tavo tėvu, o ku
ris neturi nieko. Name prie
glaudos del senu hutu jam ge- 
riauso vieta.

— Teip, sako Vincas, vis
kas butu gerai, jeigo tėvas ne
butu sau užsiraszias lyg smert 
dažiurejima ir 1.1., o jeigu mus 
paszauktu in suda? Tame ne 
yra juokui!

Teismą! Teismą! Kas tai 
do teisina! Trauke koliotus 
pikta motere, kur nieko nesi
randa, tai ir pats ciesorius isz 
tuszczio indo nieko nepripila. 
Mes nieko neturime, jisai nie
ko neturi, tai aut ko tas viskas 
pasibaigtu? ”

— Turi teisybe paeziule, 
pritaikinėjo jai Vincas. Man 
paežiam jau tėvas stojosi ne- 
keucziamu, jog nei žiūrėt ant 
jo negaliu.

— BUS DAUGIAU —

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isx 
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.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yda isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.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., 
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: Vai
dina ieras; 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 
pusiapiu, 20c.

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

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

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

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

No.145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Naktį 
62 puslapiu, 20c.

No.148—Apie Joną ir Alena, 
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c

No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

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

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
lapiu, 20c.

No.158—A p i e Kapitonai 
Stormfield Danguje; Pabege-. 
te; Kasgi Isztyre; Prigautais 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi- D 
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.

180H>—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.]96—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
15c.

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

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

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kristų. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

llbSU Užsisakant knygas is* 
szio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
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 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - Ų. S. <



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.

*♦********♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦****

Barbele
f

(Tasa)
/ 

T ■ Jl i ■

Ant rytojaus nuo pat ryto 
velei vadina motina, tęva ir 
seseri ir sake jiems, ka ii mato 
aplink saves:

•— Veizėkit jau sziandien 
ne vienas aniuolelis! Jau daug 
ju atlėkė, visi gražins balti, o 
asz ta, kur atėjo vakar, isz- 
renku. Tjeip-pat stovi jis ten 
prie kojų mano, arcziaus tiž vi
sus, tai mano aniuolelis. O kits 
sztai ant peeziaus, trets ten po 
lango. O, kaip gražu in juos 
veizėti, kaip linksmu! Mama, 
mama! Tas mano aniuolelis ro
do man raudonus ir geltonus 
obuolelius ir žaislus visokius 
rodo, kai]) prie paneliu kad bu
vo? Juokasi jis, vadina mane su 
pirsztu; sako, duosės man vis
ką, kaip nueisiu pas ji.

Ir lyg atsakydama aniuolui 
tarė: V

— Eisiu, eisiu su tavimi. 
Kada paimsi mane, pasakyk?

Tylėjo valandėlė, klausyda
ma, tur but, aniuolo atsakymo, 
o paskui pasako:

— Matuszele, aniuolelis sa
ko, jog jau rytoj paims mane, 
rytoj jau mirsiu. Juokėsi sau, 
isztiesdama rankeles, plonas, 
kaip szakaleliai, priesz aniuola. 
O motina, tėvas ir vaikai verkę 
prie lovos.

— Neverkit, neverkit ! Guo
dė mergele kam turite manos 
gailėtis? Jug man ten gerinus 
'bus su aniuolais. Nei man gal
vele skaudos, įbovisiuos sau, 
paskui ir jus ateisite pas mane, 
visi kartu busime. Mama sztai 
ateina ir bobute, ir Praniuks, 
ir jie jau vadina mane. Bobute, 
rodos jaunesne, kaip buvo, Pra
niuks teip apredyts, kaip in 
gralba kad dejome. Potam szau- 
ke, jog mato Motina Szv. aukso

US^A - B - GĖLAIS 
Iarba pradžia t 

SKAITYMO 
...ir... į;RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col. ■: 
Dabar Po 25c. ;i 

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

Sapnas Motinos Szven- < 
cziausios, mieganczios < 
ant kalno Alyvų, žemei < 
Batanijos, bažnyczioj < 
Szv. Mykolo Arkaniuolo. <

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

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

rūbuose su Ponam Jėzumi ant 
ranku, kuris mojo jai sm ranka 
ir juokėsi. Sudėdavo tada ran
keles, auksztyn .keldavo ir 
meldes prie to paveikslo.

Nei ant valandos neatsitrau
kė tėvai nuo Barbelės; szirdis 
jiems plyszo isz skausmo, liet 
kartu ir ramybe ineidavo in ju 
dvasias, matant’savo Barbele, 
nors mirszta.ne.zia, bet tokia 
linksma., sznekanczia su aniuo
lais. O linksmu jai tur but bu
vo labai ju draugystai: akeles 
jos, placziai iszskleistos, žibė
jo, plaukeliai pasileido ir už
dengė kakta; ne dyvai, jog 
aniuolai ja aplankydavo: ji pa
ti jau iszrode kaip aniuolelis.

— Matuszele, tarė vėl, ry
toj juk mirsziu; noriu kad man 
kunigą atvežtuimet isz ryto. 
Juk jau moku visus iszpažintes 
poterius; kad bucziau sveika, 
vestumėte jau mane prie iszpa
žintes.

— Gerai, gerai, Barbele! 
Atsake verkdama motina.

— Tik matuszele, palaido
kite mane Smilgiuose. Ne noriu 
asz ežia gulėti; netinka ežia 
man, nors po smerczio npriu in 
Smilgius pargryžti. Ar nuve- 
szite matuszel?

— Nuiveszime, balandėlė 
mano! Gal nemirsi dar, Barbe
le, gal dar Dievas iszgydys ta
ve; gal gyva in Smilgius!

— Ne, purtindama galva 
Jare B a r b e 1 e, neiszgysiu! 
Aniuolelis saike, jog rytoj mir
siu, jis vis mane vadip, ir da
bar sztai stovi ten ir veiza ir 
laukia manes.

Atėjo kelios bobos, pasiklau
sė, pažiurėjo, palingavo galvo
mis!

— Su aniuolais sznekasi, ži
noma, pati, kaip aniuolelis. 
Bet negyvens jau ji, ne su szio 
svieto žmonėmis kalbės.

Po pietų valandėlė tarsi už
migo; prasibudus, paveizėjo 
stebėdamasi in lovos szali, na- 
vadino motina ir tarė:

'— Mama,’ veizek, prie ma
no lovos guli ai|t lentos numi
rėlis!* Mergele didesne už ma
ne, baltai aprėdyta, su mėlyna 
juosta, ant galvos 'žiedai.

Persigando Kazimieriene ir 
visiems-baugu pasidarė: o Bar
bele sake:

Fui, kaip smirda numirėliu! 
Nenoriu in ji veizėti, matusze
le!

Motina ir vaikai atsistojo 
prie lovos, iszisikleide sijonus, 
kad Barbele to numirėlio ne
matytu. Ji palenkė galva, pa
veizėjo:

— O szit, szit, galva maty
tis! Ne uždengėt viso, ne! Ma
ma, ir mane teip apredykite, 
kaip numirsiu! Nupirkit balto 
audeklo, pasiukit 'suknele ilga, 
ilga kaip tos sztai, kur guli, pa
dirbki! isz mėlyno kaspino 
juostele, ir žiedu daug uždeki
te, daug, daug, rutu paskinkit 
isz mano darželio.

Noriu, kad gražiai butu!
Per ta diena ir naktį mate'ji 

numirėli. Ant rytojaus parva
žiavo kunigas. Iszpažintojo 
Barbele, kaip senai; poterius, 
kaip isz knygos pasako, net ku
nigas stebėjosi. Priėmus Diev’b 
Kana, meldėsi karsztu, tylu. O 
kad kunigas pabaigos, ėjo prbj 
duris, staigu suszuko:

— Veizėkit, veizėkit! Ant 
paežiu kunigėlio aniuolelis sė
di! O,o, ar matote? Mažas bal
tas aniuolelis!

Kunigas apsisuko, paveizėjo, 
nusiszypsojo ir iszejo. O Bar
bele pilna troba, an i u p lėliu vis 
mate: ir ant peeziaus, ir ant
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lango, ir prie lovofc, visur. Ma
tuszele, tetuszeli, tarė ji paskui, 
gryžkite in Smilgius, paklau
sykite mane! Ir neužmirszkite 
ten palaidoti! •

Buvo tai paskutini-jos žo
džiai; po to nutilo ir per kėlės 
valandas neisztare jau nieko; 
gulėjo užmerkus akeles, dūsa
vo isz pradžios tankiai, paskui 
vis recziaus, ant galo nusiszyp 
sojo ir suvis nutilo. Tyliai ir 
ramiai nuejo'sau maža jos dva
sele pas aniuolius, kurie senei 
jos lauke.

Padirbo tėvai vis, ka galėjo 
pagal dukterėles norO: apvilko 
ja balta audeklo jupele, mėly
na juostele užriszo, ant gelto
nu plaukeliu rutu vainikėli už
dėjo. Bet visu didesnio jos no
ro iszpildyti negalėjo: nenuve
žė ant Smilgių kapu, nes toks 
laidojimas per 'brangiai iszeitn 
del biednu žmonių.

Guli sau Barbele, Sziauliuo- 
se; ant kapu tavo nežydi žiede
liai, nežaliuoja rūtos. Tėvai 
greit parsidangino toliaus, ir 
negalėjo iszdabinti tavo kape
liu. Tik lauko žoles tankiai jus 
apaugo, o terp jos baltuoja 
kur-ne-kuir dobilėliai.

— GALAS —

— 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 nuliūdima.

Kas Nepažinsta Dievo 
Tas Nepažinsta Tėvu
JJEDIDELIAM namelyje sto- 

vinezio apie puse valandos 
kelio nuo miestelio. Klacku, 
pravirko graudingai naujai už- 
gimuisis kūdikis. Gerai velijen- 
te kaiminka sena Katre užsi
ėmė kūdikiu ir serganezia mo
tina. Bukie spakaina, kalbėda
ma tankiai in ligoniu, vyras tji- 
vo nusidžiaugs kada paregės

Gal ne visi žino, 
Kad ant svieto randasi 

Vienas sztainas darbininku, 
Kurie mažai kada 

St raibuoja ar pasiskundžia. 
Tieji darbininkai atsikelia 
Apie penkta valanda isz 

ryto, 
Ir eina gult kokia 

vienuolikta, 
O gal ir vėliam;

Dirba be paliovos o už 
Ta savo sunku darbai, 
A pia i ko užmokesti 

Apsircdyma ir maistu, 
Supranta visas szakas .

czedinimo ir darbo, 
Nuo finansų ligi virimui 

maisto, 
Norints turi dideles 

atsakomybes, 
Nepailsta, nesiskundžia ant 
Rupeseziu ir kliu ergeliu, 

O bet niekad nepasikelineja 
Ir negali susi vieny t in 

drauguve, 
Ant savo apsigyvenimo 
Ir palengvinimo savo 

būties.
Kad ir suserga tai neturi 

pasilsio. 

SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.

koki puiku sūneli Dievas jums 
davė.

Varginga motore nieko ant 
to neatsako, nes apsiverkė ir 
nematant Katre nusizluoste by- 
rantes aszaras isz akiu. Kita

dos jautose motore laiminga ir 
teip gerai jiems vedėsi. Vyras 

■josios darbininkas fabrike, Ta- 
i moszius \Žugžda dirbdavo szir-

Raszytojai, poetai neisziria 
Ju darbus ir darbszavima. 
Mirszta su jungu ant kaklo, 
O ju vietas užima tuojaus 

kiti.
Tieji nevalninkai tai yra 

moteres, 
Angliakasiu ir darbininku!

* * *
Yra tai laibai puikus

Kr ikszczi on iszkas pap rotys, 
Atlankinet serganezius ir 

juos suramint.
Lietuviai taji paprotį 

užlaiko, 
Bet tankiausia toki 

atsilankymai ligoniui
Daugiau kenkia ne kaip 

padaro gero.
Apserga vyras ar motere, 
Serga ir dejuoja o apie 

Daktara da. visai nemislina, 
Nes jeigu jau bus mirtis, 

Tai k a ežia daktaras 
prigelbes?

Kani da daktarui mokėti?
Bene daktaras iszgelbes!
O kad tiesos nepriverstu 

Daktaro pas ligoni paszaukti
Tai retai kam paiszauktu. 
Reikia ir ant atminties

Kad nekuria ligonai labai 
Bijo kunigo ir mirties, 

Ir su tuom reikia 
Atsidėjus priminti ligoniui 
Apie pakvietimą kunigo.

Jeigu mes apie save 
nesirūpinsime,

Tai ir Dievas mums
• nepagelbes.

SKAITYKIT 
OF‘‘SAULE’’^3JS

PLATINKIT 

vii nalltidtsem it?
Of course you deserve to be your son’s 

hero. Haven’t you worked extra hard to pro
vide for his physical needs, strained your 
memory to feed his enormous curiosity?
Still, you wonder at times if you can ever be 
equal to the image you see reflected in his 
eyes. You wonder if you can ever build 
enough security to justify the unqualified 
faith that lights his face now.
Eight million Americans have discovered a 
plan that’s helping them provide financial 
security for their families—educations for 
their children. It’s the Payroll Savings Plan 
of investment in U. S. Savings Bonds. Here’s 
how it works. Decide what you want to save. 
The people in your pay office put that 
amount aside for you each payday. When 
enough accumulates, they buy and turn over 
to you an interest-earning Series E Bond.

For your family’s sake, sign up today for 
the Payroll Savings Plan.

? J7. S. Government does not pay for tfr^ r 
The Treasury Department thaa'us, /o. .

donation, the Advertising Couucu u..

dingai fabrike per visa sanvai- 
te, o Sukatoje atneszdavo pui
ku užmokesti namon kuria ati
duodavo paežai. Nes dabar? 
Ant tu mįslių nabagėlė sudrė
bėjo. Nuo keliu metu josios vy
ras suvisai persimaino. Du dar
bininkai pribuvo isz gilumos 
Rusijos, ir tie'jei buvo priežaste 
jojo pražuvimo. Per tai Tamo
szius Žug’žda pragaiszino savo 
linksmybe ir pakaju, o kas 
(langiaus tikėjimą! Kas karta 
persėdėdavo savo laika, kar- 
cziainoje terp savo draugu, ku
rie kalbėjo jog pinigai nuola
tos turi būtie begije terp žmo- 
nju, o Tamoszius kas kart dau
giau isziminejo isz kasos pa- 
ezedumo, in kuria niekad jau 
nepridėdavo.

Kuom daugiau persėdėdavo 
Tamoszius karcziamoje tuom 
biauresniu pasilikdavo namie, 
ypatingai del savo paezios.

Du sūneliai kurie atėjo ant 
svieto pirmutinuose metuose 
.pagyvenimo,' greitai paregėjo 
permaina tėvo. Pasijuto jog ga 
Įėjo sau daryt kas jam patiko 
be bausmes, o beda mokytiniui 
kuris dristu juos nubaust. Nie
kam teip neapejo permaina Ta- 
mosziuje kaįp jojo paežai. Su 
skausmo szirdyje žinojo kaip 
slinko nuo josios linksmumas ir 
gil ūkis isz namu. Kitados 
vieszpatavo grinezioje paka- 
jus, nes dabar riksmas ir bar
nis. Kentėjo nebagele szirdyje 
ir tikėjosi jog kada Dievas ve
la jaja apteiks kūdikiu, gal Ta
moszius persimainys. Szian
dien tai po deszimts metu nuo 
užgimimo paskutinio jauniau
sio sūnelio, užgimė jiems tre- 
czias, ir tai vela sūnelis. Moti
na lauke jojo su nekantrumu, 
nes nusiminė labai, mislindarna 
“nes kaip tėvas ji priims.”

Saule jau nusileido kada tė
vas sunkais žingsnais atsivil
ko namon. Sužiurejas piktai 
ant gulinezios- moteries, kuri 
neramai žiurėjo, ant jo, tasai 
perėjas kelis kartus po grin- 
czia. Ant galo ligone negalėda
ma ilgiams užtylet paszauke:

— Tamoszeli, dirstelek tik
tai ant musu sūnelio, juk jisai 
kaip du laszai vandens pana- 
szus in tave:

— U-gi kas tai man apei-

Istorija Apie . . . 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimai 
apie Jezu Kristų.

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

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS 

:: PRISAKYMUS ::

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai

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

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

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.

na! Suriko užpykęs Tamoszius. 
Žinai tiktai tiek jog nesiranda 
del jojo vietos prie mano stalo!

— Sarmatinkis Tamosziau! 
Paszauke Katre, sarmatinkis 
rugot ant teip mažo sutvėrimo. 
Gerai mano tėvas nekarta kal
bėdavo jog ka Dievas sutvėrė 
neduos jam isz bado numirt.”

— Kas tau apeina ka asz 
kalbu? Atsake Tamoszius. -

— Kas man apeina? Paan
trino narsai motere, niekas 
man neapeina, nes ta tau galiu 
pasakyt, jog geras krikszczib- 
uis kitaip apsieina su savo pa- 
czia, ne kaip tu, kaimyne.

— Ka, ar asz turiu tokiu 
bobiszku kalbu klausyt savo 
grinezioje! Supyko Tamoszius. 
Džiaugkis jog neesi vyru, ba 
bucziau tave tuojaus padejas 
už tokius žodžius!

— Eee! Ne karszcziok teip 
kaimynai. Žiūrėk, sztai tas va
balėlis ka tik atėjo ant szio 
svieto ir niekam nieko pikto ne 
padare jau tau stovi ant kelio, 

kas gal žinot, ar jisai tau 
kada neatnesz gilukio. Skai- 
eziau kitados senoje knygoje, 
jog vėliausia užgimus kūdikiai 
visados atnesza giluki.

— Spjaudau ant tokio gi
lukio! Ryktelejo užpykęs bai
siai Tamoszius, ir trenkęs isz 
visu pajiegu durimis greitai 
iszejo isz grinezios.

— Tegul sau eina nesiru- 
pinkie, linksmino sena Katrę. 
Neverk, ba tau szkadins ant 
sveikatos, o ika-gi veiktu tas 
vabaleles be tavęs? Tavo vyra 
jau perdirbo ant savo kurpa- 
laus, tiejei du Maskoliai, nes 
nesirūpink. Ba Dievas da ji su
ras. Tavo vyrui reike tik kokio 
sunkaus kryžiaus, kuris su
linktu jojo peczius, o tada per
simainys.

Seneles pamokinimai neejo 
ant niek. Susirupinus motina 
apsimalszino po valei ir su ge
resne vilte pradėjo žiūrėt ant 
ateities.

c* ❖ ❖
Mažas Franukas kuris atėjo 

ant szio svieto teip nuo tėvo 
szaltai priimtas, turėjo vos tre
jetą meteliu, kad viena dieną 
motina atėjo nuo lauko su di-

(Tasa Ant 2 Puslapio)
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Lietuviai, Schuylkillo Pavieto 
Balsuokite už

JOS. J. MACHULSKY
isz Shenandoah, Pa.

... Ant...

Recorder of Deeds
Praszo Jusu Balso ir Paramos! 
Rinkimai Utarninke NOV. 8 

Szirdingai Acziu! 
te teBaltefeteteteSate

ŽiniosVietines
— Pareita Utarninka, stai

ga! susirgo szirdies ataka savo 
ofise Advokatas Frank A. Gal- 
legher, 51 metu amžiaus, kuris 
gydosi in Locust Mt. ligonbute 
pasimirė Subatos ryta 4:20 va
landa. Velionis gimė Mahano- 
juje. Paliko paczia, dvi dukte
rys, taipgi broli ir seserį. Pri
gulėjo prie Szv. Kaniko para
pijos.

— Seredoj pripuola Szv. 
Vilfredo ir Szv. Serefino, o 
Tautiszka Vardine: Mendelka. 
Taipgi ta diena: 1492 m., Kris- 
tcpheras Kolumbas atrado 
Amerikos kraszta. Amerikos 
bankai ta diena bus uždaryti; 
1946 m., Henry Wallace buvęs 
Amerikos Vice-Prezidentas yra 
paskirtas Komuuistiszko žur
nalo “New Republic” redakto
riumi; 1942 m., Prez. Harry 
Trumanas praszo Kongreso im
ti in vaiska 18 ir 19 metu vyru
kus.

— Ketverge pripuola Szv. 
Edvardo Iszpažintojo ir Szven- 
cziausios P. Marijos Fatimoje, 
o Tautiszka Vardine: Noras. Ir 
ta diena: 1858 m., Prez. Abra- 
homas Lincolnas pareiszke kad 
Republikonu Partija yra prie- 
szinga juoduku-nigeru vergys- 
tai; 1943m., Italija paskelbė 
kara priesz Vokietija; 1946 m., 
Prancūzai priima nauja konsti
tucija; 1866 m., gaisras Quebec, 
Kanadoje, 2,500 narni u sudegę; 
1946 m., Generolas Joe Stillwell 
pasimirė in San Francisco 
miestą; 1944 m., Sovietu armi
jos užėmė Latvijos sostine, 
Riga.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Kaliksto, o Tautiszka Vardine: 
Gendre. Ir ta diena: 1933 m., 
Vokietija padare pirma žings
ni in Antra Pasaulini kara kai 
Hitleris pasitraukė isz nusi
ginklavimo konferencijos ir isz 
Tautu Sanjungos; Amerikos 
Prezidentas Dwight Eisenho- 
weris bus szeszios deszimts 
penkių metu amžiaus; 1896 m., 
Mintaujos gimnazijos mokiniai 
Lietuviai atsisakė kalbėti Ru- 
siszkas maldas; 1773 m., Laivas 
“Perry Steward” atplaukė in 
Annapolis, Maryland valstija, 
su arbata isz East Indijos. Lai
vo savininkais buvo Anglijai 
užsimokejes taksas ant tos per- 
sitrauklos arbatos. Tos taksos 
buvo visu Amerikiecziu baisiai

Balsuotojai Isz 
Mahanoy City, Pa. '

Balsuokite už

JOHN ONIFFREY
.. .Ant...

Borough Auditor
i ■ r in ■ ii —J

Praszo Jusu Balso ir Paramos! 
Rinkimai Utarninke NOV. 8

Szirdingai Acziu!

Peržiūri Daktaro Eroplano Ratas

Saržentas Chester Voile 
peržiūri eroplano rata kuris 
susmuko, ir sudužo kai Dak
taras Paul D. White atskri
do pas Prez. Eisenhoweri, in 
Denver, Colorado, kai Prezi
dentas susirgo szirdies liga.

Daktaras atskrido isz Bos
tono kai tik Eisenhoweris su
sirgo. Ambulansai, daktarai 

neapkeneziamos, nes jie sake 
kad Anglija neturi teises juos 
takšnoti, be tinkamu atstovu 
sutikimo. Kai visi šukele baisu 
lerima del tu tąksu, to laivo 
savininkas sudegino savo ta 
laiva. ir visa ta arbata; 1939 m., 
Anglijos Laivyno garsiauses ir 
didžiausias kariszkas laivas 
“Royal Oak” buvo Naciu, nu
skandintas. 803 Anglu jurinin
ku žuvo; 1949 m., Jules Moch 
iszrinktas Prancūzijos Premie- 
ru. 1949 m., vienuolika Ameri
kos Komunistu Partijos vadu 
buvo nuteisti New York mies
te; 1949 m., Czeku Komunis- 
tiszka valdžia invede du insta- 
tymu kurie nustatė kad visos 
bažnyczios yra valdžiai atsako- 
mingos. »

Shenandoah, Pa. —
Subatos ryta, apie 6:50 valan
da ugnis kylo namuose Joseph 
O’Boyle, nuo 25 N. Chestnut 
uly. Ugnis kylo nuo elektriki- 
nu dratu. O’Boyle žuvo gais
roje kai jis norėjo insigauti in 
savo kambarį ir likos uždusin
tas per durnus, o lavonas likos 
labai sudegintas per liepsna, 
ir likos surastas per ugniage
sius. Gimęs Lost Creek. Pali
ko savo paczia, kur ji randasi 
Locust .Mt. ligonbutej; du sunu 
savo motinėlė, seseri ir du bro
lius.

Tamaqua, Pa.—
Ugniagesiu Seimas isz Schuyl
killo pavieto invyks Petnyczioj 
ir Sukatoj, Spalio 14 ir 15 d.d. 
Didele ugniagesiu paroda atsi
bus Sukatoje.

Donora, Pa. —
“Taip Nyksta Musu Draugi
jos.” Donores Lietuviu Ukesu 
Kliubas veike nuo 1906 metu 
Gegužes 20 diena. Nariu jis la
bai daug neturėjo, bet gyvavo 
gerai. 1913 metais jis pastate 
savo narna, kuriame inrenge 
sale ir bara. Nariai mokėjo me
nesiui mokesti po 50 centu1, li
gos atveju gavo sanvaitei $5 
paszelpos ir mirus $100.

1929 metais pirma karta pra
dėta dalinti turimas leszas. Na
riai, kurie buvo iszbuve dau-

ir slauges greitai pribuvo 
prie tos vietos, bet lakūnas to 
eroplano kad ir ant vieno ra
to nutupdino savo eroplana 
gerai ir Daktaras White isz 
Lowry Air Force Base buvo 
greitai su automobiliu nu- 
vesztas pas Prezidentą Ei
senhoweri.

□ o a

giau kaip 5 metus, gavo po 
$100, o kiti po $50. Tada buvo 
iszdalinta apie $9,000. Vėliau, 
rodos, 1932 ar 1933 metais vėl 
padalinta gyvenantiems vieto
je po $100, o gyvenantiems ki
tur ipo $50. Tada dar buvo like 
apie $12,000, bet ta suma grei
tai mažėjo, nes daug nariu isz- 
mire, kiti kitur iszvažiavo, jau
nieji nenori priklausyti. Beliko 
tik 41 narys. 1954 metais buvo 
nutarta parduoti narna ir pini
gus pasidalinti. Narna nupirko 
CIO unija, o gėrimu leidimą 
Žydai. Sziu metu Rugsėjo 12 
d., pasidalinta ipo $5.70. Dar li
ko $1,000, kuris, tur būti teks 
bažnycziai. — K.

Middleport, Pa. —
Senas miesto gyventojas, An
tanas P. Raulinaitis nuo Main 
ulyczios, numirė Ketverge ry
ta savo namuose. Velionis g’ime 
Lietuvoj, atvyko in Amerika, 
kur su savo tėveliais gyveno 
Shenadoryje, o apie trisde- 
szimts metu atgal apsigyveno 
Middleporte. Buvo angliakasis 
bet keliolika metu atgal, isz 
priežasties senatvės prasiszali- 
no nuo darbo. Paliko savo pa
czia Rože; keturis sūnūs; Da- 
nielu namie; Vinca, Newark, N. 
J., Juozą ir Rapalu, mieste ; ke
turios dukterys: Mare, pati 
Viktoro Pacziulis, Konstanci
ja, pati Wm. Farrell, isz mies
to; Julija,, pati Michael Jupin, 
Brockton, ir Ona, pati Jos. Ges- 
mond. Taipgi septyniolika anū
ku ir anūkes; tris pro-anukus; 
broli Jurgi Raulinaiti ir seseri 
J ieva. Markuniene isz Shenan
doah. Laidojo Panedelio ryta 
su apiegomis in Nekalt. P. Szir
dies koplyczioj devinta valan
da ir palaidos in parapijos 
kapinėse New Philadelphia.

MOKINYS SUIMTAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ir in kalėjimą patupdintas kai 
niekas už ji neuždėjo pustre- 
czio tukstanezio doleriu kauci
jos.

“S AULE” MAHANOY CITY, PA.

Jis yra intartas už dalyvavi- 
ma su kitais jaunuoliais kurie 
apvogė ta kliuba. Intarti jo 
draugai yra dvideszimts pen
kių metu amžiaus Robert Hart
man ir dvideszimts metu am
žiaus Edward Riehl; jiedu isz 
Eastono. Hartman ir Riehl din
go, ir dabar penkiolikos valsti
jų policijantai jųdviejų jiesz- 
ko.

5 ŽMONES ŽUVO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Ross dukrele, kuris yra restau- 
ranto savininkas, kuris randa
si arti tos vietos kur ta nelai
me atsitiko.

Treczias, kuris žuvo tai tris- 
deszimts metu amžiaus Claude 
Brandt, isz Warrenton, North 
Carolina, to troko draiverys. 
Policijantai sako kad teipgi te
nai žuvo Ponia Martha C. Mc
Connell isz West Newton ir 
Penia Dora Whiteman, moeziu- 
te žuvusios Sheryl Ross.

Sužeistos ir in ligonines nu- 
vesztos yra Ponia William Ross 
žuvusios mergaites motina, ir 
Emily Peternel, isz West 
Newton.

Trys to freitkario karai veže 
daug dūlio, dinamito Armijai, 
bet laime kad jie nebuvo su
daužyti nes butu ežia buvęs 
baisus susprogimas.
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Naturally, they're important to you! That's why we want you 
to see these invitations for yourself. And please don't let that 
costly look mislead you ... the magic is in the making of these 
invitations! Feel that fine., sharp raised lettering. It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papersl 
Check the perfect form of these invitations with people who 

really know! Come in! We will be happy 
to show you the "Flower Wedding Line."

Check the perfect

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa. Phone 744-J

DEMASKUOJA
BULGANINA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

esantieji pabėgėliai butu su 
szautuvais ir durtuvais gražin
ti ir pastatyti priesz Sovietu 
žudikus, kaip kad buvo su 
szimtais tukstaneziu, kurie 
priverstinai buvo gražinti pa- 
siekoje Yaltos susitarimo.

23 METU DARBININ
KAS UŽMUSZTAS
DOYLESTOWN, PA. — 

Dvideszimts trijų metu am
žiaus maszinistas, darbininkas 
isz Doylestown buvo sutrintas 
Budd fabrike, Philadelphia, 
Pa.

Jis buvo Charles J. Novised- 
lak, ir jis gyveno netoli nuo 
Doylestown ir yra buvęs Lakū
nu Sztabo veteranas per Antra 
Pasaulini Kara, per kuri jis 
tarnavo Icelandijoje.

Jo tėvas yra bosas ten kur 
jo sūnūs dirbo tame fabrike. 
Tame fabrike yra gaminama 
automobiliams sparnai. Visos

^Pirkie U. S. Bonus! 

maszinos uto laiku buvo užda
rytos kai ta nelaime atsitiko. 
Asztuoniu svaru plieno gabalas 
ant jo užkrito ir ji sutrynė.

Jis buvo gyvenęs apie dvide
szimts metu in James Manor su 
savo tėvais.

DIDELIS EROPLA-
NAS NUSILEIDO

Nei Vienas Isz Keleiviu 
Nesužeistas

CHICAGO, ILL. — TWA, 
Constellation didis prekybinis 
eroplanas su septynios de
szimts keleiviu buvo priverstas 
netikėtai nusileisti, kai vienas 
isz jo inžlnu užgeso ir paskui 
užsidegė.

Eroplano lakūnas, Thomas 
Duffy, isz Chicagos sugryžo in 
Chicagos aerodroma už penkio
likos minueziu po to kai jis bu
vo pakilęs isz tenai.

Policijantai ir ugniagesiai 
greitai pribuvo kai tas eropla
nas nusileido.

TWA eroplano kompanijos 
atstovai sako kad kitas eropla
nas isz New York greitai isz- 
skrido visus tuos keleivius pa
imti ir nuveszti in ju paskirtas 
vietas.

Keleiviai bus sutrukdinti tik 
kelias valandas kol tas kitas 
eroplanas pribus juos priimti.

___________________ * A • U.

Mahanoy City Lietuviai
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Balsuokite Už '

Wm. Smigo
Ant Konselmono ,

Gabus - Sanžiningas - Jauslus 
Bendradarbis!

Sugražinkite Smigo In Konsėl
Praszo Jusu Balso Ir Paramos!

•• ■ A’-

Rinkimai pripuola Utarninke,
Lapkriczio (Nov.) 8-ta Diena.

Szirdingai Acziu ! ! ! -

MOKSLAS IR
ŽINOJIMAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
—K

mokslą pasisavinti. O tokis 
mokslas neateis nei per radi j a, 
nei per televizija.

Vien tik Kataliksizkos ko
legijos dar stengiasi atsilaiky
ti priesz szita kvailiszka mada, 
kad ne mokinys, bet mokytojas 
turi prakalta mokykloje lieti.

Jau laikas atskirti ožkas nuo 
aviu musu mokyklose. Ne visi 
pradines mokyklos mokiniai 
yra kolegijai ar universitetui 
tinkami, nežiūrint ar ju tėvai 
yra bagoti saliuninkai, buezie- 
riai, biznieriai ar karabelnin- 
kai. Jau laikas drąsiai pasaky
ti tėvams kad ne visi vaikai 
yra tinkami ar verti augšztes- 
hio mokslo, nežiūrint kiek pini
gu ju tėvai turi.- 'W ■.«U

Gal vaikas butu geras kar- 
pinterys, dailide ar kupezius, 
bet jeigu jo tėvai kiek turtelio 
turi, jie nori isz to paprasto 
molio padaryti daktara, advo
katą ar kunigą.

Musu kolegijos ir universi
tetai dabar per daug susirupine 
kiekybe, o ne kokybę. Kiekvie
na kolegija nori pasigirti kiek 
studentu ji turi, bet retas ku
ris profesorius iszdrysta- prisi
pažinti kiek isz tu tukstaneziu 
studentu tikrai ten tinka. •

Gal butu visiems geriau jei
gu mes pavestume bizni biznie
riams, pagarsinimus pagarsin- 
tojams, televizija bemoksliams, 
o tikra mokslą tiems kurie to 
mokslo trokszta ir kurie tam 
mokslui yra tikrai tinkami.

Tikras mokslas nieko bendro 
neturi su pagarsinimais, su ra
diju ar su televizija. Tegu biz
nieriai savo tavora skelbia per 
televizija, radija ir laikrasz- 
czius, bet tegu kolegija, univer
sitetas ir mokykla savo vaga 
varo ir mokina be jokiu pagar
sinimu, be jokios konkurenci
jos ir be jokiu tuszcziu atlygi
nimu, kaip daroma sziandien 
ne už mokslą bet už neva žino
jimą. Žinojimas be mokslo yra 
ne tik tuszczias, bet ir pavojin
gas. Du ir du sudaro keturis, 
bet tie keturi nėra nei mano, 
nei tėvo, nei musu. Žinojimas 
sudaro isz dvieju ir dvieju, ke
turis, bet mokslas atskiria kam 
ar kuriem tie keturi pavieniui 
ar isz viso priguli. ■ 1

Balsuotojai, Pirmam Vorde 
Isz Mahanoy City, Pa. į 

Balsuokite už

STEVE KUPOLĄ 
Ant Constable

Praszo Jusu Balso ir Paramos!
Rinkimai Utarninke NOV. 8 

Szirdingai Acziu!
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