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Isz Amerikos Viso Svieto Sostine Bus Stikline

GENEROLAS
D. D. EISENHOWER

Nestos In Prezidento 
Rinkinius. Gubernato
rius Thomas E. Dewey

Džiaugiasi

ALBANY, N. Y. — Genero- 
las Dwight D. Eisenhower, vie- 
szai pasisakė, kad “jis nestos 
in Prezidento rinkimus, nepai
sant kas ji kviestu ar stengtųsi 
net ir priversti.”

Gubernatorius Thomas E. 
Dewey ir visi jo rėmėjai nu
džiugo, nes visi bijojosi, kad 
jeigu Generolas Eisenhower 
stos in rinkimus, tai jis ati
trauks daug pasekėju ir balsu 
nuo Gubernatoriaus.

Beveik visi politikieriai vis 
bijojosi Generolo Eisenhower 
intakos daugiau negu Senato
riaus Taft, isz Ohio del Repu- 
blikonu kandidatūros in prezi
dentus. New Hampshire ir Ore
gon valstijos jau buvo paskel
busios, kad jos stos už Genero
lą Eisenhower.

Generolas Eisenhower para- 
sze laiszka redaktoriui Leon
ard V. Finder kuris visomis ga
liomis stengėsi prikalbinti Ge
nerolą kad jis stotu in rinki
mus. Tame laiszke Generolas 
Eisenhower labai gražiai visu 
atsipraszo kurie kele jo varda 
ir norėjo ji intraukti in kandi
datūra del prezidento. Jis sa
ke kad jis keli menesiai atgal 
visiems buvo pasakęs, kad jis 
nenori jokios politines vietos

KANADOS ■
MINISTERIS 

PASITRAUKIA
I

Sako Komunistai Ar- 
szesni Už Nacius

Rusija Stengiasi
Visa Europa

Užkariauti

Beveik visi namai ir mu
rai, kurie bus pastatyti del 
Tautu Sanjungos New York 
mieste, bus isz stiklo. Inži
nieriai ir namu statytojai 
rengiasi dvilinkus stiklus vi
sur indeti, kad sziluma nuo 
saulute priszildytu tuos kam
barius vasara ir žiema. Va

sara bus vešu, o žiema bus 
szilta. Mums ne tiek jau la
ižai rupi sziluma del tu Tau
tu Sanjungos kambariu, bet 
visiems mums butu galima \ 
lengviau atsidusti, jeigu tie 
inžinieriai atviesintu insi- 
karszcziavusius delegatus.

NUSZOVE DVI
SAVO GIMINES

Privertė Žmona Ji
Nužudyti

COLUMBIA, MAINE. —Pa 
kvaiszes ar visiszkai proto ne
tekės, szeszios deszimts dvieju 
metu amžiaus mėsininkas, bu- 
czierys ant smert nuszove dvi 
savo gimines, sužeidė kita ir 
privertė savo žmona ji nužudy
ti.

Pakvaiszes ar pasiutęs senis 
pradėjo bėginėti po savo namus 
su revolveriu, Thomas Drink
water, nuszove Harley Worces
ter, septynios deszimts devynių 
metu amžiaus uoszvi. Tada jis 
privertė Harry Ellingwood,

ir nuszauk mane! ’ ’
Jo žmona, iszsigandus ir pa

balus, sake kad ji nedrysta ir 
negali ji nuszauti.

“Na, gerai,” pasiutęs jos vy
ras atsake: “Jeigu tu manės 
nenuszausi, tai asz tave ir tavo 
kūdiki nuszausiu. Pasirink!”

Ji sako, kad jis revolveri at
kreipė in ja ir in jos kūdiki.

“Asz negalėjau jam leisti 
nuszauti mudviejų kūdiki,” ji 
pasiaiszkino, “tai asz paėmiau 
ta revolveri isz jo ranka, at
kreipiau in jo krutinę ir nuszo- 
vau.

Daktarai sako, kad policijan
tas Lindsay pasveiks. Policija 
sako, kad tas Thomas Drink
water jau nuo seniai buvo pro- 
tiszkai szuketas ir galu gale vi
sai pakvaiszo.

ir nenoristoti in kandidatus del dvideszimts dvieju metu am-t
prezidento.

Jis toliau aiszkina, kad yra 
daug geresniu ir gabesniu žmo
nių del tokios augsztos ir atsa- 
komingos vietos.

Mes “Saulėje” jau kelios 
sanvaites atgal raszeme kad 
vargiai Generolas Eisenhower 
stos in prezidento rinkimus, 
nes, mes aiszkinoms, politikie
riai negali per daug pasitikėti 
ant karininko. Mes teipgi ra
szeme, kad Amerikos Sekreto
rius, buvęs Generolas Marshall 
ibuvo stacziai pasakęs, kad jis 
visomis galiomis prieszinsis ir 
<eis priesz Generolą Eisenhower 
jeigu tas generolas stotu in rin
kimus. ... ‘ C . f t. 1 • ■ ■

Demokratai dabar ir džiau
giasi. Jie sako, kad galingiau
sias ir pavojingiausias Truma- 
no prieszas buvo Generolas D. 
Eisenhower. Dabar, kai jis 
pasitraukė, tai nėra jokios abe
jones kad Trumanas liksis Pre
zidentu!

žiaus vyruką paszaukti polici
ja.

Kai Thomas Ellingwood isz- 
ejo paszaukti policija, pasiutęs 
senis Drinkwater pasuko savo 
revolveri ant to jauno vyruko 
žmonos, Glenice, dvideszimis
penkių metu amžiaus kuri bu-į 
vo jo podukre, ir ja ant smert
nuszove.

Palikdamas lavonu viename
kambaryje, Drinkwater užėjo 
in savo žmones mieg-kambari,' 
ant virszaus, kur jo žmona Ale- 
se, penkios deszimts metu, asz- 
aruodama laike savo maža kū
diki glebeyje.

Per langa Drinkwater mate 
valstijos policijanta Trooper 
Maynard J. Lindsay isz Har
rington, jo giminaiti kuris arti
nosi prie stubos. Jis paleido 
szuvi jn policijanta ir pataikė 
jam inkrutine,

“Asz paskutines savo dienas 
praleisiu kalėjime,” pakyai- 
szes Drinkwater pasakė savo 
žmonai. “Imk szita itevolveri

Geriausi Futbolininkai

OTTAWA, KANADA. — 
Kanados Ministeris, Mackenzie 
King pasakė prakalbas, per ku
rias jis davė visieihs žinoti kad 
jis pasitraukia isą savo vietos 
valdžioje ir savo partijos vado
vystes. Jis per ta proga visus 
savo žmones perspėjo kad di
džiausias ir pavojingiausias 
prieszas dabar yra Komuniz
mas.

“Komunizmas,” jis sako 
“niekuomi nesiskiria nuo Na
cizmo. Komunizmas nori visa 
svietą užkariauti. Jie nori savo 
tikslą atsiekti per smurtą ir ką
rą. Jie to pat nori ko Naciai no
rėjo, bet jie vis toliau eina ir 
daugiau siekia. Jie stengiasi 
subuntavuoti žmones visuose 
pasaulio krasztuose, jie nori isz 
vidaus sugriauti visas valdžias, 
ir investi Komunizmą in visus 
krasztus. Laisves krasztuose 
Komunistai nedrysta vieszai 
sukilti priesz valdžia, bet jie 
stengiasi visokiais budais žmo
nes suerzinti, suklaidinti ir su
vedžioti.”

Ministeris Mackenzie King 
toliau sako kad visam pasauliui 
dabar gresia baisus pavojus. 
Jis perspėja kad žmones dabar 
neapsiriktu, nemanytu kad da
bar taika vieszpatauja, kai tai
kos visai niekur nei nematyti. 
Jis sako kad dabar kitas vilkas 
slankioja po pasauli.

Jis pataria savo žmonėms ir 
savo krasztui kad reikia palai
kyti gera ir galinga vaiska. Jis 
taipgi sako kad būtinai reika
linga kad visi laisves krasztai 
palaikytu vienybe, nes Komu
nistai stengiasi visus tuos 
krasztus, viena po kito paverg
ti ar sunaikinti.

Toliau jis visus nustebino 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

LENKAI
LAIKO AMERIKOS

LAKŪNUS

VARSZAVA, LENKIJA. - 
Penki Amerikiecziai lakūnai 
buvo suimti ir sulaikyti Lenki
jos policijos Varszavoje. Jie ve-

Futbolo mokintojas in 
Penn State kolegija, laiko 
dovana, kuri buvo jo kolegi
jai inteikta už tai kad jo fut
bolo ratelis buvo įszrinktąs 
kaipo geriausias visoje vals
tijoje. Futbolo mokslincziai 
iszrinko Penn State futboli
ninkus kaipo geriausius 
pirm University of Penn

sylvania, Armijos, Columbia 
ir Rutgers futbolininkus.

že su eroplanu Amerikos Amba
sadai reikalingu daigtu. Lenku 
policija juos sulaikė ant Okę- 
cie vietas, kur eroplanąi nusi
leidžia. Wclicij a Ąmerikųs su
laikė kelias valandas Ir paskui 
be jokio pasiaiszkimo paleido, 
kai Amerikos Ambasada parei
kalavo kad Lenkai pasiaisz- 
kintu kas ten atsitiko. Tie pen
ki Įakunai paskui sų savo ero- 
planu iszskirdo in Berlyną.

Tautu Sanjunga Prispažinsta 
Kad Reikes A rmijos Del Padali
nimo Palestino; Republikonai 
Nori Žmonėms Sutaupinti 6 
Bilijonu Doleriu; Kanados Min
isteris Per spėja Kad TaikosNera

WASHINGTON, D. C. —Republikonu 
Komisije Kongrese priėmė ir patvirtino Byla 
ar Instatyma, kuris sumažintu visiems Tak
sas. Taipgi sako, kad dabar galima žmo
nėms palengvinti su taksomis ir kelis bilijonus 
skolos atmokėti.

Szitas Bylas, Instatymas bus iszkeltas ant 
balsavimo. Kiek dabar galima numatyti, 
tai jis nebus priimtas.

Senatoriai nepriims ir stengsis mažiau pa
tarti ir paskirti. O kad ir visas Kongresas nu
tartu priimti, mes esame tikri kad Prezidentas 
Trumanas nepriims.

Czia per daug nieko nesitikekime. Kaip 
raszeme in “Kas Girdėt” jau kelios sanvaites 
atgal, taip ir dabar raszome. Visi tie gandai 
ir visos tos sznekos apie taksu sumažinimą yra 
tik “Politikierių” szposai ir tuszti prižadai., pa
sirodyti visiems kokie jie geri! Jie tokiu bu
di! tikisi pristraukti prie savo partijos daugiau 
balsu, “votu” per rinkimus. Abi partijos kal
ba apie taksu sumažinimą ir abi partijos gerai 
žino, kad tai negalimas daigtas.

Pats Prezidentas Trumanas innesze patari
mą visiems numuszti po keturios deszimts do
leriu nuo taksu. Jis gerai žinojo, kad nieko 
panaszaus nebus ir negali būti, jis žinojo kad
tie keturios deszimts doleriu nieko nereiszkia 
tiems kurie szimtus tukstaneziu pioka. Bet, 
jis taip pataria, kad parodžius kad ir Demokra
tai nori taksas numuszti ir už tai žmones turi už 
Demokratus balsuoti,

Tai dabar malonu pasiskaityti kaip abi par
tijos rūpinasi musu labu ir musu gerove, bet bu-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

AMERIKIECZIAI
KARININKAI IN

GRAIKIJA

23 Jau Pribuvo; 19 
Važiuoja In Karo

Lauka

ATHENS, GRAIKIJA. — 
Dvideszimts trys Amerikie
cziai karininkai pribuvo in 
Graikija ir užėmė karo vado
vystes vietas in Graikijos armi
ja. Kiek galima sužinoti tai da
bar jau daugiau negu penkios 
deszimts Amerikiecziu karinin
ku randasi Graikijos armijose. 
O mes tikrai žinome kad da 
penkiolika Amerikiecziu kari
ninku už keliu dienu pribus te
nai ir užims augsztas vietas ar
mijoje.

Major Generolas William G. 
Livesay sako kąd musu kari
ninkai tenai patars ir pamokins 
Graikus kaip kara vesti ir kaip 
vaiska sutvarkyti.

Amerikiecziai karininkai da
bar jau ant Graikijos rubežiaus 
kur, kartas nuo karto būva su
sikirtimai su Sovietu valdo
mais krasztais. Mus visai nenu
stebintu jeigu kuria gražia die
na iszgirstume kad keli musu 
karininkai buvo paimti in ne
laisve ar nužudyti. Tada isz- 
kiltu klausimas, ka musu val
džia darytu?

Kaip mes pirmiau sakome,
taip dabar atkartuojame, kad 
“treczias pasaulinis karas jau 
siauezia, nepaisant visu tu gra
žu žodžiu, kuriuos mes iszgirs- 
tame ir skaitome isz Tautu 
Sanjungos.”

Dabar mes siuneziame tik ka
rininkus. Neužilgo pradėsim© 
siunsti ir kareivius, taip kaip 
jau dabar siuneziame jurinin
kus ir marinus in Viduržemiu 
krasztus.
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, Mes jau du menesiai atgal 
prauaszavome ir per spėjome 
kad su naujais metais maistas, 
o ypatinga mesa pabrangs! Da
bar tik užeikite in sztora ar bu- 
czerne ir pasižiūrėkite ar mes 
jums teisybe nepasakėme.

Valdžia, ir valdininkai dabar 
iszsigando ne visi mato ir su
pranta kad visos szitos dideles 
algos, geri uždirbimai ir bran
gus pragyvenimas nėra visam 
krasztui gerai. Jau dabar visi 
ima kalbėti apie, ir laukti tos 
dienos kada visa musu pramo
ne sugrius.

Jau dabar bankieriai ir pini- 
guocziai pataria Prezidentui ir 
Kongresui investi instatymus 
kad žmones galėtu mažiau sko
lintis ir kad bankos daugiau pi
nigu sau pasiliktu. Visi nujau- 
czia kad visas szitas brangu
mas mums neiszeis ant gero.

- ■ . » _____
A • •

N Rankos dabar jau mažiau 
skolina ant nauju namu. Tai 
ženklas kad bankos jau laukia 
ko nepaprasto, jau tikisi kad 
viskas ne tik atpigs, bet net ir 
/Jugs!

——————— a , 1
Kitas labai blogas ženklas 

j ra tai kad dabar matome per 
uaug namu ant pardavimo ir 
per mažai ant raudos. Reiszkia, 
tie kurie supranta ir pramato 
kas darosi, nori-visokiu nuosa- 
v/biu misikratyti. Tas kuris 
„aloar perkasi naujus namus, 

z tikro nežino ka daro. Labai 
oalimas daigias kad už keliu 
menesiu, tas naujas namas ne
bus nei pusiau tiek vertas,

■ • • Į

Biznieriai ir fabrikantai da
rni- per daug uždirba, viskas 

per daug kasztuoja; 'bet isz viso 
to brangumo nieko gero nebus, 
nes unijos per daug reikalauja. 
Paprastas žmogelis bus pagau
tas tarp kūjo ir priekalo.

, ■

Dabar bagocziai ir milijo
nieriai mažai ko perka ir ma
žiau pinigu praleidžia. Bet pa
prastas darbo žmogelis savo pi - 
fligelius szvaisto kaip koks tur
tuolius. Dabar brangiausius 
kailinius moterims ir mergi
noms perka ne bagocziai, bet 
darbo žmones, kurie turi dau
giau neg jiems gerai.

• •

Pirmiau sztorai kurie par
duoda deimantus, žiedus ar 
kailinius kurie tukstanczius 
kašztudja, dare bizni su milijo
nieriais, kurie szekiais mokė
davo. Dabar jau visai ne dyvai 
ir nė f naujiena pamatyti kad 
paprastas darbo žmogelis savo 
ar kito žmonai nupirks kaili
nius Už keletą tukstancziu ir 
grynais pinigais užmokės.

t >■ r.l

Tie kurie Amerikos pramone 
seka, 'dabar pataria darbinin
kams ir darbininku uniju va
dams gerai apsižiūrėti pirm ne
gu jie pareikalaus daugiau mo
kėti! Juo daugiau gaus mokėti, 
juo brangiau viskas bus, ir juo 
daugiau taksu tas darbininkas 
turės mokėti.

’ ■ ■ •.

Jeigu norite žinote kaip 
Wasliingtonas žiuri in visus 
szitus dalykus kaip da dides- 
nes-'dl'gas ir visko pabrangini
mą tai galite sau pasiskaityti 
jeUm tik paraižysite in Wash- 
mgtona ir pasipraszysitė' kny-

Refrigeratoriu ir radiju bus 
gana ir per daug pirm Liepos 
menesio. Tai visiems savo skai
tytojams patariame kad da ke
lis menesius palaukti. Tada vi
si fabrikantai ims savo tavora 
atpiginti.

————,

Moterims pancziaku, kojiniu 
ir suknelių bus gana ir jos at
pigs už dvieju ar trijų menesiu.

Mes pirmiau sakeme kad 
prastesnis sznapsas, kuris yra 
Amerikoje daromas atpigs, bet 
dabar matyti kad mes prasiszo 
kome. Jis ne tiktai ka neatpigs, 
bet gal ir pabrangs. Mat, val
džia neleis bravorininkams per
daug sznapso daryti. O kai tik 
buvo ko mažiau tuo ir pabran
go. 

" • •
Trys czvertvs visu taksu ku- «/ «/

rias mes sziais metais sumokė
sime bus paskirta del karo, del 
apsigyvenimo tvirtovių ar dėl 
praėjusio karo kasztu.

Viduržemiu katilas jau virte 
verda. Amerikos valdžia susi
rūpinusi. Rusijos tarnai ir pa- 
dupczninkai turi savo kariuo
menes ant Graikijos rubežiaus 
ir tik laukia žodžio isz Mosk- 
vos. Rusija stato mažus laive
lius kurie yra tinkami privežti 
kareivius priesz kranto. Jie szi- 
tuos laivelius stato Odessa 
miesto uoste. Szitie laiveliai ga • 
lėtu būti pavartuoti Juodose 
Marese. Graikija gauna Ameri
kos kariszkus eroplanus ant sa
vo rubežiaus. Amerikos mari
nai ir kareiviai yra siuncziami 
in Italija ir Graikija. Daugiau 
Amerikos Marinu, kareiviu yra 
rengiama siausti in tuos krasz- 
tus. Amerikos Karo Sztalbas 
rengiasi pasiunsti daug karisz- 
ku eroplanu in Turkija. Ne tik 
Amerikos eroplanu, bet ir Ame- 
rikiecziu lakūnu kareiviu.

Amerikos Karo Sztabas in- 
rengia savo eroplanams vietas 
Libyjoje. Szitas žingsnis dau
giau reiszkia negu musu val
džia nori prisipažinti. Czia ne 
tik vieta del musu eroplanu ku
rie lekia in Graikija, bet czia 
Amerikos Karo Sztabas rehgia 
vieta del kariszku ginklu, ero
planu, laivu ir kareiviu. Isz 
czia Amerikos eroplanai gali 
apžiūrėti ir prižiūrėti visa 
Graikija, Turkija, Italija ir 
Tieste miestą.

Isz viso sz'bo pasirengimo 
matyti kad Amerika rengiasi 
paskutini žodi tarti Rusija ka
da pavasaryje. Dabar jau ma
tyti kad pareis nuo Sovietu Ru
sijos ar szitas visas prisirengi
mas užsibaigs su karabinais ai
sti taika. Amerika jau taip gi
liai inklimpo ir tiek daug pasi
žadėjo kad ji jokiu badu negali 
ir negales pasitraukti. Rusija 
turės nusileisti. O jeigu ne, tai 
Rusija turės su Amerika susi
kirsti ant karo lauko. Amerika 
nenusileis, nes jie dabar jau ne
gali nusileisti, nes jau per toli 
nuėjo!

Republikonai nenori nei Ge
nerolo Eisenhower nei Mar- 
shallo in kandidatus, nes jie 
karininku prisibijo. Karinin
kas tai kitokio jilauko žmogus 
negu politikierius.

gutes, užvardintos: ‘ ‘ The Pre
sident’s Economic Report.” In- 
dekite trisdeszimts penkis cen
tus ir jums ta knygute bus pri- 
siunsta.

JUNGTINES
PASTANGOS SZELP-
TI BADAUJANCZIUS

NEW YORK.— Vasario me
nuo yra paskirtas didžiuliam 
užsienio paszclpos vajui, kuro 
metu bus siekiama sukelti 60 
milijonu doleriu. Szi vaju skel
bia ir vykdo nauja jungtine pa- 
szelpos organizacija. “Tai 
American Overseas Aid — Uni
ted Nations Appeal for Child
ren, sutrumpintai — A. O. A.”

Naujoji paszelpos organiza
cija buvo insteigta 1947 m. 
Rugsėjo 24 d. Washington, 
D. C. Ta proga didžiųjų paszcl
pos organizacijų vadus ir žy
mius rėmėjus pas save buvo pa
sikvietęs pats Prezidentas Tru- 
inaiias. Balt-namuose tada 
invykusiam pasitarime BALE 
atstovavo Pirmininkas Kuni
gas Dr. Juozas B. Konczius.

Naujosios organizacijos va
dovybei yra per 100 placziai ži
nomu amerikiecziu asmenybių. 
A. O. A. pirmininku įszrinktas 
Lee Marshall, labai gabus pra
monininkas, didelis labdarys. 
Direktorių Taryboje yra du 
Lietuviai — Kun. Jonas Balko
nas ir bankininkas Jonas Breu 
za.

American Overseas Aid — 
UN AC vadovybe in savo szei- 
niyna priėmė 26 paszelpos or
ganizacijas, kuriu tarpe yra ir 
Bendrasis Amerikos Lietuviu 
Paszelpos Fondas. Priimant iu 
AOA narius buvo kreipiama di
džiausio domesio in paszelpos 
organizacijos praeiti, jos atlik
tus darbus, santykius su fede- 
ratines valdžios instaigomis, 
dalyvavima reikszmingose 
Amerikos organizacijose, dar
bo kontrole, atsiskaityma ir 11. 
Kiekvienai A. O. A, dalyvau- 
janeziai paszelpos organizaci- 

i jai bus paskirta tam tikra suma 
pinigu isz vajaus metu sukeltu 
auka. Isz A. O. A. gaus ir BAL- 
F, “bet gausimos sumos dydis” 
priklausys nuo Vasario mene
sio vajaus pasisekimo.

Tarp A. 0. A. dalyvaujan- 
czia organizacijų yra: Interna
tional Children Emergency 
Fund, United Service to China; 
American Relief for Italy; War 
Relief Services — N.C.W.C.; 
Church World Service; Ameri
can Aid to- France; Interna
tional Rescue and Relief Com 
mittee; American Friends Ser
vice Committee ir kiti.

Visi kenezianeziuju ir vargs- 
taneziu užsienyje 'žmonių prie- 
teliai ir geradariai praszomi ir 
kvieeziami talkon. A. O. A. va
jus vedamas visuose miestuose, 
visoje szalyje. Spauda, radijas 
ir kiti susisiekimo szaltiniai 
duoda visa talka. Visi supranta 
J<ad jungtiniame darbe gludi 
didžiausias pasisekimas.

— B. A. L. F.

Geras Užklausimas
Mažas sūnelis Juozukas, 

kuriam tėvai visada davinė
jo subaigt nesziot vyresnio 
trolio drabužius arba zobo- 
veles, tarė karta in savo mo
tina!

— Mama!
Motina — Ka vaikeli!
Juozukas — Ar kaip asz 

užaugsiu, tai ir su likusiu 
naszle po broliui Petrui tu
rėsiu paeziuotis?

PLATINKIT!
“SAULE” I

TAI BUVO JO 
:: PATI ::

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

vesdamas mane in nedideli 
kambari, prieinanti prie dide
les iuszczios svetaines, kurioj 
buvo szalta ir nejauku.

— Nejaugi czia kas vaidi
nasi ? Paklausiau asz, klausyda
mas, kaip kurezias aidas pakar- 
tojas mano žodžius ir žingsnius.

— Nežinau, nusijuokė Len
kas, bet man rodosi, kad szi vie
ta esą labiausiai tinkanti vai
dinimams ir piktosioms dva
sioms.

— Asz gerokai insidrožiau 
ir buvau girtas, kaip keturias- 
deszimts tukstancziu kurpiu, 
bet, turiu prisipažint, nuo to
kiu žodžiu per mano kana per
ėjo szalczio sziurpuliai. Po vel
niu, vereziau szimtas czerkosu, 
negu vienas vaiduoklis! Bet ki 
tokios iszeities nebuvo asz nu-. 
siredžiau ir atsiguliau. Mano 
žvake vos-ne-vos teapszviete 
sienas, o ant sienų, galite sau 
insivaizdint, boeziu paveikslai, 
viens už kita baisesni; senovisz- 
ki ginklai, medžiokliniai vamz
džiai ir kit-kas. Buvo- tyku, 
kaip kapuose, tik tai gretimoje 
svetainėje sziruszejo krebžde- 
nosi peles ir treszkejo perdžiu- 
vusieji baldai. O už lango kaž
kas pragariszkai darėsi. Vejas 
kaž-ka dainavo, medžiai kauk
dami ir verkdami linko in cine; 
kaž-kokia velniava, tuibut, lan
gine, gailestingai girgždėjo ir 
beldėsi in lango rėmus. Prie to 
da pridekite, kad man sukosi 
galva, o su galva ir visbs pasau
lis. Kuomet asz užmerkdavau 
akis, man rodėsi, kad mano lo
va lekiojanti tuszcziame name 
ir žaidžianti su piktomis dva
siomis. Idant sumažinus savo 
baime, asz pirmu-pirmiausiai 
užgesinau szviesa, taip kad 
tuszti kambariai esą prie szvie- 
sos atrodo baisiau, neg’ patam
sėjo.

Trys njerginos, klausiusios pulkininko, prisislinko areziau
“SAULE” YRA 

GERIAUSIA 
DOVANA!

Jeiįfii nežinai kokia 
i nupirkti Dovana savo 
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in pasakotoja ir insmeige in ji 
savo nekrutanezias akis.

— Na, tese pulkininkas. 
Nežiūrint mano daromu pa
stangų užmigt, miegas Lego 
nuo manes. Tai man rodėsi, kad 
vagys lenda pczr Įauga, tai kaž
kas mano peczius paliesdavo, 
apskritai imant, rodėsi velnia
va, kokia žinoma kiekvienam 
kas kuomet nors jautėsi nervu 
intempime. Bet galite sau insi
vaizdint, tarp tos velniavos ir 
betvarkingu garsu asz aiszkiai 
iszskiriu garsa panaszu ln 
szlepsejima tufliu (naktiniu 
szliuriu). Klausau, ir ka j .. 
manytumėt? Girdžiu aszkaž
kas prieina prie mano duru, 
kosti ir jas atidaro.

— Kas czia? Klausiu asz, 
keldamasis.

— Tai asz, nebijok! Atsako 
moteriszkas, szvelnus balselis.

Asz buvau beeinąs link durį?. 
Borėjo kelios sekundos, ir asz 
pajutau, kaip dvi motėriszkos 
rankeles, minksztos, kaip pū
kai, nusviro ant mano pecziu.

— Asz tave myliu. Tu man 
brangesnis už gyvenimą, tarė 
melodinis moteriszkas balselis.

Užmirszes apie pūga, apie 
dvasias, apie viską, kas tik yra 
pasaulyj, asz apkabinau ranka 
liemenį, ir koki liemenį! Tokius 
liemenius gamta galinti pa
rengt sulig ypatingo užsakymo, 
karta in deszimtus metus. Plo
nas, tarsi isztekintas, karsztas, 
jausmingas, kaip kūdikio alsa
vimas! Asz neiszlaikiau, dru- 
cziai ja savo glėby j suspau
džiau. Musu lupos susiliejo iu 
tvirta, ilga buczki, ir prisiekiu 
jums visomis pasaulyje mote
rimis, asz ligi karsto' to buczkio 
neužmiršiu.

Pulkininkas nutilo, iszgere 
puse stiklo vandens ir tese to
liau žemesniu balsu:

Kuomet ryto meta azs pa
žvelgiau per Įauga, tai pama- 
cziau, kad pūga da labiau buvo 
insismaginusi. Toliau nebuvo 
galima važiuot. Prisiėjo visa 
diena sėdėt pas užveizda, loszt 
kortomis ir girtuokliaut. Va 
kare asz vėliau buvau tuszczia
me name ir lygiai apie dvylik
ta valanda nakties asz vėliau 
laikiau apkabinęs pažystama 
man liemenį. Taip, paneles, jei
gu ne meile, tai tuomet bueziau 
pastipęs isz nuobodumo. Bu
eziau nuo koto visiszkai nusi
lakęs.

Pulkininkas atsiduso, pakilo 
ir tykiai perėjo per kambari.

— Bet. Kas-gi toliau ? Pa
klausė viena panele, alpdama 
nuo laukimo.

— Nieko. Kita diena- jau 
asz buvau kelionėje.

— Bet, kas-gi buvo toji mo
teris? Paklausė nedrąsiai pa
neles.

— Žinoma ir suprantama, 
kas buvo!

— Nieko nesuprantama!
— Tai buvo mano pati!
Visos trys merginos pa zoko 

tarsi ingcltos.
— Tai yra, kaip-gi taip? 

Rakiau e jos.
— Ak, Vieszpatie, kas-gi 

czia nesuprantama ? Tarė pul
kininkas su nekantrumu ir pa
trauko peczius. Jog asz, regis, 
gana aiszkiai iszsireiszkiau! 
Asz su paezia važiavau in Szo- 
velkius. Ji nakvojo tuszcziarne 
name, gretimam kambaryj. La
bai aiszku!

— Hm! Prakalbėjo pane
les, beviltingai nuleisdamos 
rankas. Pradėjote gerai, nu
baigėte Dievas žino kaip. Pati. 
Dovanokite, bet tai net neindo-

mu ir, ne kiek ne protinga.
— Keista! Reiszkia, jus no

rėtumėt, idant tai 'butu ne ma
no tikroji pati, o kokia nors pb- 
szaline moteris! Ak, paneles, 
paneles! Jeigu jus jau dabar 
taip san protą u jale, tai ka jus 
bekalbėsite ka'i isztekcsite?

Paneles susikonfuzino ir nu
tilo. Jos pasipūtė, susiraukė ir, 
visiszkai blogame upe, pradėjo 
garsiai žiovauti. Padavus va
kariene jos nieko nevalgo, lip
de isz duonos ritinėlius ir tyle. 
j°-

Ne, tai net, nesąžiningą! 
Viena isz ju neiszlaike. Kokiem 
galam pasakot, jeigu tokia pa
baiga ? Sziame pasakojime nie
ko gera nesimato. Net kvaila ir 
nesmagu.

—L Taip viliojaneziai pra
dėjote ir, staiga nutraukote, cla- 
dure kita. Pasitycziojimas, 
daugiau nieko.

■— Na, na, na, asz pabaika- į 
vau, tarė pulkininkas. Nepyki
te, paneles, asz pabaikavau. Tai 
buvo no mano pati, o pati už- 
vaizdos.

— Ar taip?! .
Merginos staiga pralinksmc-

jo, ju akeles sužibėjo. Jos pasi
slinko areziau iii pulkininką ir, 
inpildamos jam vyno, apipylė ji 
visokiais klausymais. Nuobo- v

durnas isznvko, netrukus iszny- 
ko ir vakariene, nes paneles su 
dideliu apetitu pradėjo valgyt.

— GALAS —

Pasakos Pabaiga

Mark Hellinger, pasakų 
raižytojas, “moving pikezie- 
riu,” krutamuju paveikslu 
darytojas, korespondentas ir 
laikrasztininkas pasimirė 
nuo szirdies Igios. Jis buvo 
tik keturios deszimts keturiu 
metu amžiaus.
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Valuko Deive
J^E toli dideles girios, mažė

ja grinczeleja, gyveno mai
gius su paczia. Turėjo jie vie
natini sunu isz kurio labai 
džiaugėsi.

Senam malkini atėjo karta 
ant minties, jog foliaus taip no 
gali gyvent varge, o apsvarstęs 
ta dalyką su paczia, susitarė 
nusiunst Valuka in svietą jiesz- 
kot užsiėmimo. Su verksniu at
siskyrė tėvai su sunum.

Valukas ėjo visa diena, o nu
sileidus saulei, atsisėdo prie 
kelio mieryja pasilsėjimo ir pa- 
sidurtinimo tuom, ka jo moti
na buvo indejus in krepszeli. 
Vos pradėjo valgi, paregėjo se
na neregia ir szlu'ba motere ku
ri stenegsi atrast tilteli per be
gauti upeluka.

— Kur eini senele, užklau
sė Valukas senos moteres, pri
bėgės prie jos.
..t— Noriu gautis ant kitos 

szalies, mano geras vaikinėti ir 
aeziu tau už tavo pagelba.

— Bet pakol pereisi, pra- 
szau pasidrūtint mano valgiu. 
Norint tai menkas valgis, nes 
sotus ir pasidalinsim juom!

Po pasidrutinimui Valukas 
nuėmė savo ploszcziu ir užden
gė, peczius seneles. Norints ta 
prieszinosi tai ir norėjo jam pa- 
dekavot, bet ne galėjo ne žode. 
lio isztart nuo susigraudinimo.

-— Nedekavok man motinė
lė; džiaugiuosiu jog galiu tau 
norints kuom patarnaut.

Sztai tuojaus paregėjo ky- 
lantes miglas priesz akis ir nie
ko negalėjo priesz save matyt. 
Kada miglos isznyko nuo akiu 
Valukas pradėjo trint akis, no
rėdamas persitikrint ar ne mie
ga, ba priesz ji stovėjo puikiau
sia deive kokios žmogus ne ne
sapnavo; jos puikus auksiniai 
plaukai kabojo žemiau keliu, o 
szlebe buvo isz minkszcziausiu 
szilkti ir žibėjo kaip spinduliai 
saules. Ant kojų turėjo auksi
nius pantaflius.

— Geras mano vaikinėti. 
Mano vardas yra Saulele, atsi
liepė puiku balsu in Valuka. 
Atneszu tau žinia nuo musu ka
ralienes.

Valukas pasikloniojo žemai, 
bet negalėjo ne žodžio isztart 
isz didelio dyvo.

—- Asz persimainiau in se
na motere idant tave iszbandyt 
o musu karaliene Gra'žiuke pri
siuntė mano idant sau vėlintum 
tris dalykus.

— Siuncziu per tave szir-

★

Sieniniai 
KALENDORIAI 

-■ - . ■ . > ± į y | i?

15 coliu ploczio ir
23% col. ilgio. Po 
35c, arba 4 už $1
Saule Publishing Company 

Mahanoy City, Pa.

J 
4 
* 
'A 
'A 
•A 
■A 
i 
i 
★ 
★ 
★ 
★ 
★ 
★ 
'A- 
★

★ 
★ 
★ 
★ 
★ 
★ 
★

★ 
★

dinga padekavone del tavo ka
ralienes, o mano pirmutinis ve- 
linimas yra, kad mano tėvai tu
rėtu grinczele kurioje galėtu 
gyvent malsziai ir nekenstu jo
kio vargo. Mano antras vėdini
mas vra, idant turecziau szioki 
toki užsiėmimą.

— Taip, mano geras Vala
kai, iszrinkai du gerus velini- 
mus, bet treczia dabar y del sa
ves pasirink.

—' Na, tai gerai yelintau 
sau kad turecziau naujus dra
bužius.

— Sztai duodu ‘tau tris rie- 
szutus; tam rudam randasi 
drabužiai, o tam juodam, kuria
me randasi dvi perskyros, pir
mutinio ja perskyroja yra juo
das z'brajus o antroja persky- 
reja yra kunigaikszczio apsire- 
dymas. Trecziam rieszutyj ku
ris yra baltas randasi jame kas 
tokio balto, nes jeigu ji sulau
žytum, tai visi kiti tavo velini- 
mai eitu ant niek. Pasilik svei
kas! Ir puiki deive su tais žo
džiais isznyko.

Valukas pasiliko stovintis 
užsimanstines ir paantrino žo
džius deives: — Rudam rieszu- 
ti randasi rudos drapanos, o 
kad man reikalingi tuojaus ji 
sulaužysiu. Ir isztikruju rado 
jame’ szmoteli rudos materijos, 
kuria isztraukes, pradėjo grei
tai augt pakol nepasidaro pil
nas drabužis. Vos spėjo persi- 
redyt, kad sztai vela pasirodė 
deive, prakalbėdama in ji:

— Ne meski luksztu tu rie- 
szutu, bet sudekie vela in krū
va, o jie suaugs, o kada reika
lausi vela drabužiu tai jame 
rasi. O kas kiszasi balto rieszji- 
to, tai asz tau vela pasiridysiu 
kada ji turėsi sulaužyt. Moste
lėjus su ranka, isznyko jam isz 
akiu.

— Akyvas esmių, kas tame 
baltam rieszute randasi, pa- 
manstino sau Valukas, o kad 
buvo geru vaikineliu, norėjo da 
laikyt savo prižadejima duota 
del deives ir paslėpė rieszuta in 
kiszeniu.

Keliaudamas toliaus, dary
davo kožnam gera ir palinks
mindamas tuos kurie buvo nu
vargę. Po trijų dienu keliones 
paregėjo tolumoja puiku pale
čių ant kalnelio.

— Jieszkosiu fenais kokio 
užsiėmimo, pamanstino. O kad 
jo drabužei buvo jau apiply- 
szia, vela iszeme isz rieszuto 
nauja drabuži ir leidosi in palo

siu.
Karalius to palociaus reika

lavo berno prie karaliszku ark
liu, o pregejas puiku jaunikai
ti, priėmė ji szirdingai. Būda
mas pas karalių koki tai laika, 
patiko jis karaliai labai ir pa- 
manste sau:

Kur ten apie Pittstona, 
Yra keletą bobų,

Bet jau ne jaunos, 
Pasiutimo invales turi, 

Griekuosia nedorybes guli.
Apie jas da nustosiu,

Kol dauigiau nedažijiosiu, 
Ba isztikruju nenutylėsiu, 

Duosiu kiek pajiegu turėsiu.
* * *

Czionaitines mergelios, 
Nežino kas tai yra tikra 

meile,
Ir už tai negali,

■ Greitai gauti vyra.
Del ju visi geri, 
Nes ant tikrųjų, 

Nežino su katruom sueis 
in pora, 

'Ant galo, bile gauna vyra, 
Nežiūri, ar tai meile tikra.

Teisybė, reike del vyru 
mandagi būti, 

Nes ne turi su kožnu užsidėti,
Mat, isz daug tokiu,

Yra ir greitikiu, 
Manstina jog kaip saldumynu 

užpundis,
Tai jau ir viską padarys, 

Ir sutartuves,
Ir taipgi sugertuves.

O tuom laik juokai pasidaro,
Vaikino akis atsidaro, 

Jog nepristojo vaikinu.
Merginu yra visokiu, 

Jeigu vyrukas kalbina ant 
ženybu, 

Tai nereikalauje dideliu 
dorybių ,

Mergina žodi duoda,
Ant tikro prižada, 

O kaip nuperke drapanas del 
jos,

Tai vaikine apie tave 
nepaiso.

Viena mergele nuvedė savo 
vaikina iii namus, 

Ir manstino kaip ežia nuo jo 
pabėgti.

Mergina per kitas duris 
iszejo,

O vyrukas valanda, sėdėjo, 
Ar ne sugrysz jo mylima, 

Tasai nebagelis vyrukas ant 
tuszczio sėdėjo.

Motinos nepaiso,
Ka dukterys turi,V f

Kad tik katras už pundytų 
žiuri,

Bile katras pagautas,
Jai jau tas ir žentas;

Geria net kelios ir garbavoje,
> O kada iszcina 

aplojo.

Nepagelbejo Gyduoles

— Tai tamista sakai, kad 
tos gyduoles ka pirkai nuo 
manės tau nieko nepagelbe
jo ant plauku?

— Nieko o nieko, ponas 
aptiekoriau, norints jau isz- 
geriau tris bonkutes.

— Turiu pasikalbėt su tuo 
jaunikaieziu: ne iszrodo jisai 
ant prasto gimimo ir netinka 
ant berno.

Ant paszaukimo karaliaus, 
atbėgo Valukas ir giliai pasi
kloniojo.

— Valukai, prakalbėjo ka
ralius, tavo darbas man labai 
patinka ir esmių isz tavęs labai 
užgaiiadvtas. Pasakykie man 
savo gyvenimą ir isz kur paei
ni.

Valukas apsakė savo gyve
nimą nuo kada galėjo atmint. 
Kada iszgirdo karalius jo gyve
nimą, užsistanavijo labai, bet 
nieko ne kalbėjo, o Valukas pa- 
sikloniojas giliai atsitraukė.

Ant rytojaus alėjas karalisz- 
kas siuntinys padavė Valiukui 
raszta ant kurio buvo paraižy
ta:

“Karalius geidžia žinot ar 
ne galima butu susižinot su ta- 
vo tėvais. O kad reikalauja pa- 
lociniaus sargo, tai norėtu tęva 
Valuko priimt in palociu ir jo 
motina.”

Valukas labai nudžiugo per
skaitęs ta žinia ir apsakė kaip 
gali surast jo tėvus.

Tėvas Valuko dabar radosi t
palociuja ir pildė savd nauja 
užsiėmimą linksmai. Motina 
buvo kukarka, o karalius nega
lėjo atsigėrėt jos viralais.

Valukas pasiliko karaliszku 
sekretorium ir persirede kuni
gaikszczio rūbais, kuri iszeme 
isz antro rieszuto. Karaliaus 
duktė Auksuke iusimylejo in 
Valuka, o jisai nuolatos mansti
no apie ja ir sapna vo.

Viena diena, karalius buvo 
labai susirūpinės ir apsako Va- 
lukui apie milžiną nuo szios pa 
saules. Karalius nemažai susi
rūpino kada Valukas atsisvei
kino su karalium, kuris ji my
lėjo kaip tikra savo sunu. Va
lukas iszemes isz rieszuto juo
da zlbraju nusidavė in kelione 
jieszkot milžino Kaulio.

Eidamas per visa diena, užti
ko milžiną gulinti giroja ir ne
turėjo jokio ergelio nukirtimo 
jam vienos galvos. Milžinas su
riko baisiai kada paregėjo Va-
luka ir pradėjo paskui ji vytis.

Koriui Ar Javu Karalius

Walter J. Karpei buvo pa
skelbtas kaipo Kornu ar Ja
vu karalius visoje Ameriko
je. Jis ežia parodo kornus 
kuriuos jis per deszimts me
tu prižiūrėjo, tobulino ir au
gino. Jis Sako kad visi gali 
1 ■ i
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Bet nedavijo jauno vyruko o 
užkliuvęs ant kelmo puolė kaip 
ilgas. Valukas pribėgės prie jo, 
nukrito ir antra, galva. Iszpio- 
ves milžino liežuvius ir ausis 
sugryžo atgal in paloviu.

Nudžiugo labai karalius su 
karalaite kada paregėjo su- 
gryžtanti sveika Valuka, o du 
liežuvius ir ausis užmuszto mil- 

1 žino liepa indet po stiklu ir pa
dėt karaliszkam muzejum.

Artinosi diena kurioja, keti
no karalaite pabaigt dvide- 
szinita pirma meta. Isz tos pro
gos apgarsino karalius sekan- 
czius žodžius:

“Jeigu kas turėtu pas save 
antra dali garsingi Balto Žiedo 
tie pasiliks kunigaikszcziu.e; 
vyru!”

Rėkia žinot jog kada Auksu
ke užgimė ragana jai padova
nojo balta žiedą, o perlauždama 
ji per puse davė viena puse tė
vams, o kita iszmete in ora, o 
kas ta antra dalia suras tai pa
siliks jos vyru kada pabaigs 
dvideszimts pirmus metus.

j Ta nakti pasirodė Valukui 
Sauluke deive ir liepe jam ant 
rytojaus nueiti pas karalių ir 
atidaryt ta balta rieszuta kuri 
aplaike nuo jos priesz pati ka
ralių ir jo dukters.

Valukas paklausė deives, o 
nuejas pas karalių atsiliepė. !

— Szviesiauses karaliau! 
Keliolika metu atgalios aplai- 
kiau szita rieszuta nuo geros 
deives kuri man liepė ji ne ati
daryt. Bet sziandien pasirodė 
man ir liepe ji atidaryt priesz 
tave.

Su drebaneziom rankom su- 
musze rieszuti kuriame rado 
antra puse balto žiedo. Pritrau 
ko Valukas stovinezia karalai
te prie savos ir karsztai pabu- 
cziavo. ■

— Tegul jus Dievas laimi
na paszauke karalius su 
džiaugsmu.

Ne poilgam atsibuvo’ puiki 
vestuve, o Valukas su Auksuke 
gyveno linksmai ir džiaugėsi 
vienas isz kito lyg vėlybos se
natvės.

----- G A L A S-----

tokias kornu, javu ausis už
siauginti jeigu jie prižiuręs, 
kad žeme butu derlinga, kad 
vartuotu geras sėklas, kad 
daug traszalo vis in žeme in- 
maiszyti ir daugiau prakaito 
ant savo ūkio pralietu.

SAULE” - PLATINKI!

Tai Buvo Jo Pati
JONAS Juozaiti, papasako

kite mums ka nors! Tarė 
merginos.

Senis pulkininkas pasuko sa
vo žila usa, kostelėjo ir pradė
jo:

— Tai buvo 1843 metuose, 
kuomet musu pulkas stovejas 
dideliam mieste Lenkijoj. O 
reikia jums pastebėt, mano pa
neles, žiema tais metais taip bu
vusi szalta, kad ne vienos die
nos nepereidavo, idant sargy
biniai sau nosių nenuszaldytu 
ir sniego pūga keliu neužpus
tytu. Treszkantis szaltis kaip 
prasidėjo pabaigoje Spalio taip 
ir iszsilaike ligi pat Balandžio. 
Tais laikais, reikia jums paste
bėti, asz neiszrodžiau tokis se
nas, kaip dabar, o buvau, gali
te sau insįvaizdint, vyras isz 
stuomens ir liemens, kraujas su 
pienu, vienu žodžiu, vyras, gra
žuolis. Asz sakant keliausi di
dybei!, kaip povas, barstyda
vau pinigus in deszinc ir in kai
ria ir sukdavau savo usus, kaip 
koks pasaulyj kari niekas ne
sukdavo. Būdavo užtekdavo 
tik mirktet akimi, subarszkint 
szporais ir užsukt usa, ir iszdi- 
džiausioji gražuole pavirsdavo 
iii klusnu ėriuką. Asz buvau 
godus prie motoru, kaip voras 
prie mušiu, ir jeigu, mano mie
los paneles, pradecziau jums

Prezidento Duktė
Dainininke

Margaret Truman užbaigė 
savo dainų koncertą Wash
ingtone. Ji važinėjo po dides
nius miestus ir dainavo, 
Washingtone in Constitution 
Svetainėje, Margaret Tru
man dainavo kai buvo susi
rinkę keturi tukstaneziai 
žmonių jos pasiklausyti. Ju 
tarpe buvo ir jos tėvas Pre
zidentas Trumanas.i

Prezidento duktes balsas 
malonus ir gražus. Tik gaila 
kad ji yra Prezidento duktė. 
Žmones, kurie tokiu dalyku 
nesupranta sako kad bepiga 
jai ir dainuoti ir važinėti, 
kad jos tėvas yra Amerikos 
Prezidentas. Bet kaip tik at
bulai. Jai daug sunkiau pa
kilti ar prasimuszti in Opera 
kaip tik už tai kad jos tėvas 
yra Amerikos Prezidentas. 
Visi sako ir sakys kad ne jos 
balsas bet jos tėvas jai pade
da. Paprasti žmones ja pei
kia ar pasziepia, bet muzikos 
žinovai beveik vienbalsiai 
sako kad jos balsas malonus 
ir gražus, ir kad jai tik reikia 
da kelis metus pasimokinti ir 
isz jos gali būti tikra artiste.

Ji ežia priima visa glebi 
geliu po savo koncerto. Mes 
isz savo puses viso gero vėli
name jai ir linkime geriausio 
pasisekimo.

skatliuot visas Lenkaites ir Žy- 1 f ! ■ • - :«
delkaites kurios savo laiku kal
boje aut mano kaklo, tai drystu 
jus intikrint. Prie viso to da 
pridekite, kad asz anuomet bu
vau pulko adjutantas, puikiai 
szokdavau mazurka, ir buvau 
vedes labai gera moterį. Dieve 
duok jai dangaus karalistyja 
O kokis asz buvau akiplesza, 
tai jus ne galite ne insivaizdint. 
Jeigu apskrityje atsitikdavo 
koks nors meiliszkas szpicba- 
lius, jeigu kas-nors Žydams 
peisu raudavo, arba muszdavo 
per snuki bajora, tai jau visi 
žinodavę, kad tai esą adjutan
tas Vyvertas pridirbęs. -i

Man, kaipo adjutantui, daž
nai prisiėdavo slankiot apskri
ty j. Tai asz važiuodavau aviju 
arba szieno supirkinet, tai pąr- 
davinedavau Žydams ir po
nams brokuotus, netinkamus . ii .• 1 ' 
kariuomenei arklius,o dažnau- 
siai, mano paneles, neva tarny
bos reikalais, jodavau paneliu 
atlankyt, arba in turtingus 
dvarponius kortomis loszt. 
Nakczia, priesz Kalėdas, kaip 
dabar pamenu, asz važiavau isz 
Czenstakavo in Szevelkiu so- 
džiu, kur buvau siuneziamas 
tarnybis reikalais. Oras .buvo, 
asz jums pranęszu, nepaken- 
cziamas. Szaltis tresžkejo ir 
pyko taip, kad net arkliai krio
kė, o asz ir mano vežėjas per ko
ki nors pusvalandi, sustingome 
kaip ledai. Su szalcziu kaip- 
ne-kaip, da buvo galima taikin- 
ties, bet insivaizdinkite sau, 
pusiaukelyg staiga pakilo pū
ga, pusnis. Baltas sniegodelbe- 
velnias priesz saulute, vejas su- 
sys susisuko, apsisuko, kaip 
staugė, tarsi jam paczia kas.U- 
teme, kelias isznyko. Ne jau
giau, kaip per deszimt miliutu, 
mane, vežeja ir arklius sniegas 
klote užklojo. (

— Ponuli, mes bevažiuo- 
jaut paklydome! Sako vežėjas.

— Ak, kad tave velniai. 
Kaipgi tu, balvone, žiurėjai? 
Na, gyvenimą privažiuosime!

Nagi, mes važiavome, ir va
žiavome, sukomės, sukomės ir 
kaip apie pusiau-nakti arkliai 
atsirėmė in dvaro vartus, kaip 
dabar pamenu, grafo Bojad- 
lovskio, turtingo dvar-ponio. 
Lenkai ir Žydai man vis-viena, 
kaip krienai po pietų, bet rei
kia tiesa pasakyt, grafos vai
singi žmones ir nėra karsztes- 
niu moterų kaip Lenku paneles 
dvarponiu dukterys.

Mus inleido. Pats grafas Bo- 
jadlivskis, anuomet gyvenda
vo Paryžiuje, ir mus priėmė jo 
užvaizdą, Lenkas Kazimieras 
Chapcinskis. Atsimenu, nepe
rėjo nei pusvalandžio, kaip asz 
jau sėdėjau užvaizdos name, 
mylejauvau su jo paczia, ge
riau ir losziau kortomis. Iszlo- 
szes penkis auksiniu penkrub- 
lius ir pavalgęs ir atsigėrės, asz 
pasiprasziau miegot. Del sto
kos veitos užvaizdos bute, man 
paskyrė kambarį grafo kamba- 
ruose.

— Ar jus vaidinimosi nesi
bijote? Paklausė užvaizdą, iu-

(Tasa Ant 2 puslapio)
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Žinios Vietines Szv. Kazimiero bažnyczioje, 
Plymcuthe, 9 valanda ryte ir 
parapijos kapines.

Draugystes Laivas Ir Draugu Vieliava

—• Utarninke pripuola Szv. 
Polikarpo.

— Gerai žinomas visiems 
mieste John F. Burns, 74 metu 
amžiaus nuo 413 W. 'Spruce 
Uly., kuris dirbo del Prudential 
Insurance Co., numirė Sukatos 
ryta' Locust Mt. ligonbuteje.’ 
Velionis paliko dvi seserys ir 
tris brolius. Prigulėjo prie Szv. 
Kaniko Airiu parapijos.

— Seredoj Szvento Petro 
Nolasco.

—* Daug sniego nupuolė Su
katos nakti.

— Puldamas trepais žemyn 
Rachel Tulin, 45 metu nuo 937 
E. Market Uly., likos sužeista 
in galva ir randasi Locust Mt. 
ligonfbuteje.

— Ketverge Szv. Prancisz- 
ko de Sales.

Frackville, Pa. — Subatoj 
apie 5-ta valanda ryte, ugnis 
kylo Yarowsky czeveryku szto- 
re, 22-24 N. Lehigh Ave., ible- 
dies padaryta ant $3,500. Kitas 
ugnis kylo 9:45 valanda ryte 
pas D. ir L. Restaurante, 54 N. 
Lehigh Ave., bledies padaryta 
ant keletą szimtu doleriu.

St. Clair, Pa. — Sirgdamas 
trumpa laika, Edvardas Yenu- 
'laviczia, isz Wadesville, numirė 
namie. Gimęs Lietuvoje. Prigu
lėjo prie Szv. Kazimiero para
pijos. Paliko paczia ir keletėi 
vaiku. Laidotuves atsibuvo Pa- 
nedelyje, su apiegomis Szv. Ka
zimiero 'bažnyczioje 9-ta valan
da ir palaidotas in parapijos 
kapines. 

• ' v C... . -■

Girardville, Pa. — Apie ketii- 
'ri szitmai žmonių susirinko ant 
’Szvento Vincento Parapijos 
Metinio Vakariene ir Baliaus, 
Nedelioj, Sausio (Jan.) 25-ta 
diena, 6-ta valanda vakare. 
Gaspadines labai gardžius ir 
skanius valgius padare. Visi 
Susirinkusieji skaniai ir pilnai 
pavalgė. Vikaras Jeronimas 
Bagdonas, pagelbėdamas kle
bonui, Kunigui Mykolui Dau
mantui, pasekmingai darbavo
si ir viską renge ir tvarkė. Ger
damas klebonas Mykolas Dau
mantas, Kun. Jeronimas J. 
Bagdonas, vikaras, Advokatas 
C. Kilker, miesto myoras Earl 
Purcell ir kiti turėjo prakalbas.

Minersville, Pa. — Szvento 
Pranciszkaus Parapijos Blynu 
Balius atsibus Vasario (Feb.) 
10-ta diena del “Building 
Fund” naudai. Balius prasidės 
7-ta valanda iki 12-tos valandos 
vakare, parapijos svetainėje. 
Bus. puiki Whitey’s Orkestrą. 
Jnžanga tiktai 50 c. Visi esate 
kviecziami atsilankyti, nes tai 

; yra del gero tikslo. -— J. K.

• Chester, Pa. — Ugnis visisz- 
kai sudegino dideli garadžiu 
.prigulint prie Southern Penn
sylvania Bus Co., apie 36 dideli 
■bosai sudegė. Bledies padaryta 
ant $500,000.

■ Wilkes-Barre, Pa. — Petras 
.Aleksa, 62 metu amžiaus nuo 

J 195 Phillip Uly., Lynwood, nu
mirė Sausio 15-ta diena. Gimė 
Lietuvoje ir atvyko in czionais 
44 metai atgal. Kitados gyveno 
Sugar Notch, o 21 metai atgal 
persikėle in Lynwood. Paliko 
savo paczia Jeva; 2 sunu ir 3 
dukterys taipgi broli Lietuvo
je ir 8 anukus. Likos palaidotas 

-gausio 19-ta diena su apiegomis

Manila. — Žinios pranesza 
kad žemes drebėjimas atsibuvo 
Philippinuose ant Salų Negros, 
Cebu, Leyte ir Marinduque. 21 
žmones žuvo daug sužeisti. 
Daug bledies padaryta..

NORI SUMAŽINI 
TAKSAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

tu baisi klaida ar vienai ar ki
tai partijai per daug intikpti.

Priesz rinkimus visi Politi
kieriai daug szneka, bet nieko 
nepasako, daug prižada, net ir 
dangų darbo žmogeliui prilen
kia; bet po rinkimu, tie Politi
kieriai to darbo žmogelio nei 
nepažinsta! Taip buvo pirmiau 
taip bus ir dabar!

Kanados Ministeris 
Pasitraukia

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

kai jis vieszai ir drąsiai pasakė 
kad Tautu Sanjunga turėtu 
daugiau rūpintis armijomis, 
vaisku ir kariszkais ginklais 
negu taikos sutartimis.

Paskui jis paprasze kad bu
tu suszauktas seimas ir kad 
naujas vadas, naujas premieras 
butu iszrinktas, nes jis jau atsi
sako ir pasitraukia. Jis per de
vyniolika metu buvo Kanados 
Ministeris ir ilgiausia ta vieta 
palaike.

Tremtyje Netekom Žy
maus Lietuvio

NEW YORK. (LAIC) — 
Sausio 4 d., 1948 m. Vokietijoj 
mirė Juozas Paknys, gimęs 13 
83 m. Rugsėjo 10 d., Jūžintu 
valscz., Pakuoniuose. Velionis 
buvo vienas įsz vadu ir stip
riausiu finansininku Lietuvoje. 
Beveik per visa nepriklauso
mybes laika jis buvo Lietuvos 
Banko direkcijoje, protarpiais. 
Tremtyje jis ėjo atsakingas 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
iždininko pareigas ir buvo ar
timas VLIK’o bendradarbis.

Fabrikantai Sveikinasi

Earl Bunting, po kairei, 
sveikinasi su nauju Fabri
kantu Draugystes Preziden
tu Morris Sayre. Earl Bun
ting prezidentyste užsibaigė 
su senais metais. Nauju me
tu pradžioje naujas fabri
kantu prezidentas jau stoja 
in savo darba.

Vienas laikrasztininkas 
Amerikoje pradėjo vaju 
rinkti maisto del Europos 
žmonių. Buvo surinkta apie 
asztuoni milijonai svaru 
maisto, kuris buvo pasiuns-

KUNIGAS
NUŽUDYTAS

Sesutes Isz Kloszto- 
riaus Iszvarytos

VATIKANO MIESTAS. —
Ateina žinios kad Kataliku ku
nigas J. Stankovic buvo nužu
dytas Vrhavoc mieste Yugo- 
slavijoje. Jis buvo Komunistu 
nužudytas. Tos paezios žinios 
pranesza kad asztuonios de- 
szimts penkios sesutes, minisz- 
kos buvo iszvarytos isz savo 
klosztoriaus, Ljublana mieste
lyje.

VAISKAS REIKALIN
GAS PALESTINOJE

LAKE SUCCESS, N. Y. - 
Jau net ir musu dipliomatai ir 
atstovai ateina in protą ir galu 
gale prisipažinsta, kad reikes 
pasiunsti armijas in Szventa 
Žeme jeigu Palestinas bus pa
dalintas Arabams ir Žydams.

Jau keli menesiai kai Tautu 
Sanjunga nutarė ir paskelpe 
kad Palestines priguli lygiai

Chaim Weizmann, garsus 
Žydas mokslinczius ir Pasau
lines Žydu Draugystes pre
zidentas yra skelbiamas kai
po pirmutinis Žydu tautos 
Prezidentas tame Palestinos 
kraszte, kuris buvo Tautu 
Sanjungos paskirtas Žy
dams. Tautu Sanjunga pa
skirto Szventa Žeme tarp 
Arabu ir Žydu, ir taip šuke
le -baisias skerdynes kuriose 
jau szimta žuvo. Ir nematy
ti galo,

tas ant laivo in Europa. Tas 
laivas buvo pavadintas 
“Draugystes Laivu.” Phi- 
ladelphijoje buvo ant to lai
vo sudėta apie trys milijonai 
svaru maisto. Paskiu ir da

Žydams ir Arabams ir kad te
nai butu sutvertos dvi tautos 
du krasztai.

Tautu Sanjunga sau ramiai 
nutarė ir paskirstė svetima 
kraszta, taip kaip mes nutar
tume jums pasidalinti svetimo 
turtą. Tautu Sanjunga nutarė 
ir nieko daugiau nedarė.

Tiktai kai keli szimtai žuvo 
skerdynėse, tiktai kai iszkilo 
susikirtimai ir kautynes toje 
žeme j e, tiktai kai Arabai jau 
pasirenge in Szventa Kara ne 
tik priesz Žydus, bet priesz 
Anglija, tiktai kai Žydai susi- 
riktavo savo armijas ir jau sto
jo in žut-butini kara, tik tada 
tie ponaiczįai„Tautu Sanjungo- 
je susiprato kad ežia ne viskas 
tvarkoj.

Kai jie tenai puoszniuose 
Tautu Sanjungos kambaruose 
tarėsi ir derėjosi, tuo paežiu sy
kiu penki szimtai Arabai užsi
puolė ant mažo Žydu miestelio 
Yehiam ir nužudė asztuonis Žy
dus. Kitoje vietoje Žydai už
puolė ant Arabu miestelio ir be
veik tiek pat iszžude Arabu.

Dabar jau visai tai Tautu 
Sanjungai gresia pavojus isz to 
kad niekas jai nepasitikės jei
gu ji neiszrisz szito Palestinos 
klausimo. Už tai, ta Palestinos 
Komisija labai greitai nutarė 
ir paskelbė kad reikia pasiunsti 
vaiskas viską sutvarkyti ir Pa
lestina padalinti.

Bet tai tik pradžia. Nutarti 
labai lengva, bet isz pildyti tai 
visai kas kita. Arabai jau da
bar pareiszkia savo pasiprie- 
szinima tokiam nusistatymui 
ir sako kad jie ir priesz ta armi
ja kariaus ir nepasiduos. Žydai 
nori tokios armijos, nes jie no
ri inlysti in Palestina.

NORI KAD ILGIAU 
DIRBTU

Valanda In Diena Dau
giau; Darbininkai Gau

tu Dvigubai

WASHINGTON. — William 
Green Amerikos Darbininku 
Prezidentas pataria kad fabri
kantai ir kompanijos duotu vi
siems darbininkams dirbti vie
na valanda in diena daugiau, ir 
už ta valanda “Overtime” mo
kėtu. Jis sako, kad tada visi 
fabrikai daug daugiau visko 
pagamintu ir visiems visko bu- 

penki milijonai svaru buvo 
ant jo sukrauta New York 
mieste. Draugystes Laivas 
nuplaukė in Europa su Ame
rikos vieliava plevėsuojant 
virsz savo stiebu.

tu gana ir viskas greitai atpig
tu.

Jis aiszkino, kad tada darbi
ninkai nereikalautu ir nestrai- 
kuotu del didesniu algų, nes jie 
daug daugiau in menesi uždirb
tu ir daugiau užsidirbtu.

Jis teipgi visus perspėja kad 
visos darbininku unijos ims 
tuoj aus reikalauti daug dau
giau mokėti. Jeigu fabrikan
tai palkausytu jo patarimo, jis 
sako, tai visi darbininkai butu 
patenkinti ir užganėdinti ir ne
būtu jokiu staiku sziais metais.

C. E. Wilson, General Motors 
Automobiliu kompanijos pir
mininkas padavė savo fabriku 
pasiulinima pailginti darbinin
ku sanvaite, kad jie ilgiau dirb
tu. Jis szita savo pasiulinima 
inteike „Prezidentui Trumanui 
kuris jo visai neprieme.

Amerikos Darbininku Fede
racijos Prezidentas Green teip
gi sako, kad reikia vis didesnes 
taksas uždėti ant fabrikantu ir 
kompanijų, kad reikia valdžiai 
prižiūrėti pardavima ir pirki
mą visiems reikalingu daigtu ir 
j u prekes, kasztus nustatyti. 
Bet jis visiszkai pasisakė prie- 
szingas inneszimui sulaikyti ar 
suvaržyti algas. Jis sako visi 
darbininkai daug geriau mylė
tu jeigu kasztai butu sulaikyti

Žiemos Sportas

Szitos paszliužininkes bu
vo iszrinktos Amerikos spor
tininkes atstovauti tarptauti
nėse lenktynėse in St. Noritz 
Szveicarija. Visos moka la
bai gerai ir drąsiai cziaužti 
ant tu ilgu, mediniu paszliu- 

ir viskas atpigtu: tada darbi
ninkai nieko daugiau nereika
lautu.

Bet jis paskui visus perspėjo 
kad jeigu viskas brangs, tai 
darbininkams nieko nebelieka 
daryti, kaip tik reikalauti dau
giau algos.

Fabrikantai in szitoki posiu- 
linima nieko neatsake o valdžia 
Washingtone tyli ir laukia pa-Į 
žiūrėti kas bus ir kaip visi toki 
inneszima priims.

NUQŽMIOS
SUKAKTUVES

Karl Marx Ir Komunis
tu Paskelbimas

NEW YORK. — Szi menesi 
suėjo szimto metu sukaktuves 
Komunistu Paskelbimo, kuri 
sudarė ir surasze vienai Vokie
tis tremtinis, Karl Marx, kuris 
iszsižadejo savo tėvynės, buvo 
iszvytas isz Francuzijos ir pa- 
sekleide po visa svietą raszta 
ar paskelbimą, kuris sudaro pa
grindą visiems sukilimams ir 
karams.

Szitas Komunistu Paskelbi
mas parode savo pirmutinius 
vaisius kalba Londone. Szitas 
Komunistu Paskelbimas paro
de savo pirmutinius vaisius 
Bolszeviku revoliucijoje ir So- 
vietu-Komunistu insteigtoje 
valdžioje.

Szitas Komunistu Paskelbi
mas paveikė tiek žmonių ar sa
vo mokslu ar savo smurtu, kad 
dabar penkta viso svieto dalis 
randasi tu žmonių rankose, ku
rie seka ta Karl Marx ir laiko 
jo Komupistu Paskelbimą kaip 
Katalikai evangelija.

Kitas mokslinczius, kuris isz- 
leido savo paskelbimą, ir kuris 
davė Vokiecziams proga ir in- 
ranki del viso pasaulio užka
riavimo, buvo Friedrich Nietz
sche, kuris praleido beveik visa 
savo gyvenimą Szveicarijoje, 
Italijoje ir Franzucijoje. Jis 
rasze apie “ Virszgamtini Žmo
gų, ’ ’ kuris nėra niekam atsako- 
mingas.

Vckiecziu Kaizeris pasimo
kino isz to “Virszgamtiszko 
Žmogaus” ir tuoj aus paskelbė 
kara priesz visa svietą ir šuke
le Pirma Pasaulini Kara.

Po Kaizerio, Hitleris stengė
si tapti “Virszgamtiszku Žmo-

žu. Isz kaires in deszines : 
Gretchen Fraser, isz Vancou
ver, Washington; Andrea 
Mead, isz Rutland, Vermont; 
Paula Kann, isz North Con
way, N. H. ir Brynhild Gras- 
moen, isz Merced, California,

gumi” ir Italijos Mussolinis 
pradėjo straksėti ir sakyti kad 
jis niekam neatsako už savo 
darbus.

Antras Pasaulinis Karas pa- 
klupdino visus kurie seke to 
Nietzache mokslą apie “Virsz
gamtini Žmogų, ’ ’ bet Kari Ma- 
rxo sekėjai sustiprėjo, gavo 
naujos vilties, kad dabar jiems 
skirta per Komunizmą, visa,, 
svietą užkariauti! ;;

Jau szimtas metu kai ta Kari 
Marxo szmekla vaidinasi ir ka
muoja Europos žmones. yLk

Vokietijos mokslas apie r ■ . i . . - - - r-
“Virszgamtini Žmogų” ir Ru-į. 
sijos Komunistu Paskelbimas H 
yra tas pats velnias! Visa ne-: 
santaika Europoje, visi karai 
per visa szita szimtmeti kilo ir j 
ilgai kils už tai, kad du moks- 
lincziai parasze dvi knygas, ' 
kurias retas kuris kada skaito, 
bet kurios visus paveikia ir net 
visa pasauli isz pat pagrindu 
sukrato! . >i

MARCH OF DIMES

FIGHT 
INFANTILE 
PARALYSIS

JANUARY 15-30

H^A - B - CELA^ 
¥ '*

j arba pradžia ?
t SKAITYMO J
* ¥* • •. *

! RASZYMO I

i ---- I
*64 pus., Did. 5x7 col.J
| Dabar Po 25c. |

t “SAULE” S
* MAHANOY CITY, PA. *

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GRABORIUS
Laidoja Kunus Numirėliu.
Pasamdo Automobilius Del
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiams
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET j 
Telefonas Nr. 78 į

MAHANOY CITY, PENNA. I 
1 ~*.......... .......  ———

Pasiskaitymo Knygeles 
*

Penkios Istorijos apie Burike 
ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Aciliko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senovesi 
Padavimu; Peary ant Žemgalio* 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. . .25$

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20$ 
SAULĘ PUB. CO. Mahanoy City, P*.


