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Louis Johnson Pravarytas
Isz Amerikos
PIRMIEJI

SUSIKIRTIMAI

Komunistai Paragaus
Savo Pyrago: 
Dantys Byres ■

WASHINGTON, D. C. — 
Karas tarp Rusijos ir Amerikos 
dar nėra paskelbtas, bet už ke
liu dienu jau bus kumszcziu, 
lazdų, praskeltu gaivu ir isz- 
daužytu dantų, kai Amerikie- 
cziai jurininkai ir darbininkai 
susitiks su Komunistais Vidur
žemiu uostuose.

Iki dabar, kai Amerikos lai
vai priplaukia prie tu uostu ir 
tenai palieka ginklu ir karabi
nu, kurie buvo pasiunsti isz 
Amerikos tiems krasztams, tai 
Komunistu gaujos užsipuola, 
sudaužo tuos ginklus ar in ma
res inmeta.

Dabar Amerikos valdžia in- 
sake visiems kitiems musu lai
vams palaukti kol musu juri
ninkai ir uostu darbininkai pri
bus. Szitie Amerikiecziai juri
ninkai ir darbininkai yra ge
rai iszsilavine kaip kaktas pra- 
muszti ir nosis sulyginti ir au
sis apdaužyti, gal dar ir geriau 
negu tie Komunistai.

Dabar, kai Amerikos laivas 
inplauks in toki uosta, kur Ko
munistai laukia, tai szitie ju
rininkai ir darbininkai pir
miausia iszszoks isz laivo ir 
savotiszkai pasveikins tuos Ko
munistus su kumsztimis ir laz
domis. Francuzai ir Anglai 
taip pat turės prie uosto savo 
tokiu kumsztininku padėti 
Amerikiecziams pasveikinti 
tuos Komunistus ir duoti jiems 
paragauti savotiszko pyrago.

Rusija nieko negales ežia sa
kyti, nes ji vis užsigina kad ji 
nieko bendra neturi su Komu
nistu straikomis ar sukilimais 
kituose krasztuose, tai ir ežia, 
kaip ji nekalta, taip ji ir nega
les jaustis inžeista kai jos pa- 
dupezninkai bus gerokai ap
daužyti.

ŪKININKAS MIRĖ

Krito Nuo Szirdies 
Ligos

MULLICA, HILLS, N. J. — 
Septynios deszimts keturiu me
tu amžiaus ūkininkas, William 
Kier, pasimirė nuo szirdies li
gos ant lauko, kai jis bulves ko
pė ant savo ūkio, netoli nuo 
Ewan-Mullica Kalno. Jo žmo
na Elena ir Susiedas Theodore 
Merriel greitai paszauke gydy
toja, bet jau buvo po laiko. 
Ūkininkas jau buvo mires pirm 
negu gydytojas pribuvo.

Vienas sužeistas Koriejos 
kareivis pagelbsti savo drau
gui, labiau sužeistam par- 
gryszti isz karo lauko ir gau
ti pagelios kariszkoje ligoni
nėje. Pietines Korėjos karei
viai su Amerikiecziais jau 
tiek daug sykiu buvo su- 
muszti ir buvo priversti pa
sitraukti, kad dabar tas karo 
frontas yra tokis nepastovus 
kad Pietines Korėjos ir Ame
rikos kareiviams labai sun
ku sužinoti ar jie prieszo ar 
draugo laukia.

Karas Korėjoje dar vis 
prastai eina Pietines Korėjos

ANT ISZMOKESCZIO

Suvaržyti Instatymai

WASHINGTON, D. C. — 
Valdžia dabar inveda Instaty- 
mus suvaržyti pardavima ir 
pirkimą visokiu daigtu ant isz- 
mokesezio. Prezidentas Truma- 
nas per szita Instatyma yra in- 
galiotas nustatyti kiek ir kas 
bus suvaržytas kaslink pirki
mo ar pardavimo ant iszmokes- 
czio.

Szitie suvaržymai yra ant 
pirkimo automobiliu, refrige- 
ratoriu, radiju ir televizijos in- 
rankiu.

Sziztas Instatymas bus in- 
vykdomas asztuoniolikta diena 
szio menesio.

Pirktis naujas automobilius 
reikes turėti treczdali ant ran
kos ir iszmoketi ji in dvide- 
szimts viena menesi.

Perkantis refrigeraįoriu, ra
diją, televizija, pecziu, prosą, 
siuviama maszina ir panaszius 
daigtus, reikes duoti ant ran
kos nors penkiolikta nuoszimti 
ir paskui iszmoketi in asztuo- 
niolika menesiu.

Už rakandus, “Furniszius” 
ir rogus ar karpetas reikes duo- l

ir Amerikos kareiviams.
Augszti karininkai vis sa- i 

ko kad dar ims mažiausiai ! 
szeszis menesius pirm negu 
Pietines Korėjos ir Amerikos 
kareiviai gales atsikirsti 
priesz Komunistus.

Nors daug buvo raszoma 
ir dar daugiau prižade j ama 
kad Amerikos kareiviai da- , 1 ibar jau tuoj aus atsikirs ir 
atsimusz, bet dabar žinios, 
kurios ateina isz to karo 
frunto parodo kad Komunis
tai nesilpnėja, bet stiprėja, 
nežiūrint kad tukstaneziai ju 
yra iszžudoma kasdien.

ti ant rankos nors deszimta da
li ir iszmoketi in asztuoniolika 
menesiu.

Apsitaisant namus reikes 
duoti deszimta nuoszimti ant 
rankos, ir paskui in trisde- 
szirnts menesiu iszmoketi.

Jeigu kas dabar turi ar ims 
ka nors ant iszmokesczio pirm 
asztuonioliktos dienos, tai szi
tie suvaržymai dar neturi ga-; 
lios, bet jeigu kas dabar ka tu
ri ant skolos ir dar prie to pri
des didesnė skola po asztuo
nioliktos, tai jau turės laikytis 
szitais Instatymais.

Iszimtis isz szito Instatymo 
yra: Jeigu kas pirksis automo
biliu už penkis tukstanezius do
leriu ar daugiau, ar jeigu jis ko 
kito pirksis už du tukstaneziu 
penkis szimtus doleriu ar dau
giau. Isz szitokios iszimties isz- 
rodo, kad jeigu jau lysi in skola 
tai lysk ligi ausu, nes bus leng
viau iszmoketi!

TRAUKINYS 
SUSIDAUŽĖ

33 Kareiviai Likos Už- 

muszti; Daug Sužeista
CCMERSTOWN, OHIO. — 

Panedtlyje, apie 6:15 valanda 
ryte, baisi nelaime atsitiko ant 
geležinkelio, kai ekspresinis 
traukinys “Spirit of St. Louis” 
kuris važiavo in New Yorka, 
atsitrenke in karinio traukino 
užpakali, kuriame važiavo apie 
700 kareiviai in Camp Aterbu-! 
ry Indiana. Tie kareiviai kur 
buvo užmuszti, visi pareina isz 
Wilkes-Barre, Pa., apylinkes.

Inžinierius William E. Eller, 
68 metu amžiaus, kuris vaira
vo ta ekspresini traukini “Spi
rit of St. Louis” likos suaresz- 
tavotas- Valdžia tyrinėja ne
laime.

KOMUNISTAI
PRANCŪZIJOJE

266 Komunistai Suimti;
Bus Isztremti Isz 

Prancūzijos

PARYŽIUS, FRANCIJA. —
Prancūzijos policija suėmė ir ki aSZtllS.
suaresztavo du szimtu ir sze- 
szios deszimts szeszis ateivius
Komunistus. Visi bus isz Pran- Korėjos ill EufOpa.
euzijos isztremti.

Daugiau negu puse tu suimtu

ju tarpe randasi ir Ruskiu, 
Lenku, Czeku, Bulgaru ir Yu
goslavs

Policija sako kad visi jie bus 
palydėti iki rubežiaus, kuri ru- 
bežiaus kraszta jie norės pasi
rinkti, ar kur jie bus priimami.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Atsisako 
Nuo Savo Vietos

LOUIS A. JOHNSON

Louis A. Johnson isz West 
Virginios, kuris buvo Apsau
gos Sekretorius Vaszingtone 
buvo priverstas pasitraukti 
nuo vietos, o in jo vieta likos 
paskirtas Generolas Geo. C. 
Marshall.

Europos Krasztu 
N epasto vumas 
Sudaro Visam

Svietui Pavoju
/ -

Valdžia Inveda Nauja Instaty
ma Suvaržyti Pirkimą Visokiu 
Daigtu Ant Iszmokesczio; Ap
saugos Sekretorius Louis John- 

sonas Priverstas Atsisakyti 
Nuo Savo Vietos

’  *

WASHINGTON, D. C. — Kai visu akys 
yra nukreiptos in Korėja, kur musu vaikai 
kariauja ir mirszta, augszcziusias kraszto szta- 

_ bas žiuri in ir rūpinasi apie Europa ir jos 
Amerikos Sekretorius Dean Ach

esonas viso to sztabo akis nukreipė nuo

Didžiausias karo laukas, Amerikos Sek- 
L5paniUi,,bet retorius aiszkina: Nėra Azija, kur dabar kaL 

ras siauezia, bet Europa kur randasi visu 
galybių lygsvara. Jis sako kad Europos 
krasztu nepastovumas ir neapsiginklavimas 
sudaro didžiausia visam svietui pavoju. Va
karine Europa gali būti labai lengvai ir la
bai greitai Rusijos armijų užimta, jis aiszkina.

Amerikos Sekretorius Dean Achesonas, 
turi gera, proga apie tai pasitarti ir pasi-
szneketi, kai Vakariniu Tautu Trys Užsie
nio Ministerial susirinks New Yorke.

Jis szitame susirinkime nori*
tiems Ministeriams priparodyti 
kad Amerika yra pasirengus 
ne vien tik iszlaisvinti, bet ir 
isz anksto apsaugoti tuos Eu
ropos krasztus nuo Komunis- 
tiszkos Sovietu Rusijos. Jis no
ri pastūmėti, paakstinti Angli
jos Bevina ir Prancūzijos Schu
man, kad jie pasiskubintu ir la
biau susirupintu savo krasztu 
apginklavimu.

Amerikos Sekretorius siuli- 
na:

1—Pasiunsti daug Amerikos 
eiliniu kareiviu, apie penkias 
divizijas ar daugiau in Euro
pa, kad tie musu kareiviai pa
remtu ta saujale musu karei
viu, kurie dabar tenai randasi.

2— Apginkluoti Vakarines 
Vokietijos armijas, bet jas ne
pavesti Vokiecziu valdžiai, bet 
paskirti Atlanto Sutarties Ko- 
mandoriu, kuris tas Vokiecziu 
armijas, vestu ir tvarkytu. 
(Prancūzai labiausiai prieszi- 
nosi kai buvo patarta pavėlinti 
Vokiecziams patiems ginkluo
tis.)

3— Pasiunsti Amerikieti Ge
nerolą, kuris butu visu Euro
pos armijų vadas ir komando- 
rius.

Dauguma augsztu valdžios ir 
armijos žmonių sutinka su szi- 
tokiu Sekretoriaus pasiulini- 
mu. Bet du skiriasi, nesutinka.

Buvęs Apsaugos Sekretorius1

Naujas 
Apsaugos Sekretorius

GENEROLAS
GEORGE C. MARSHALL

Generolas George C. Mar
shall buvo Prezidento Tru- 
mano paskirtas užimti Ap
saugos Sekretoriaus Louis 
A. Johnson vieta.

Louis A. Johnson buvo 
priverstas pasitraukti, nes 
butu pravarytas isz tos 
augsztos vietos.

Louis Johnsonas sutiko, kad 
Amerika yra pasižadėjusi per 
Atlanto Sutarti stoti Europos 
krasztams in pagelba. Bet ta 
pagelba turėtu būti su karisz- 
kais eroplanais ir su sprogstan- 
czia, atomine bomba. O patys 
Europos krasztai turėtu sau • 
pasirūpinti armijas ir eilinius 
kareivius.

Teipgi ir generolas Omar 
Bradley, Karininku Sztabo 
virszininkas, pareiszke kad jis 
sutinka su Apsaugos Sekreto
riumi.

EmtykiF^
iST “SAULE”
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Kas Girdėt Jautis Laimėjo

Da turime keliolika skaity-l 
toju kurie užmirszo ar negalė
jo prisiunsti užvilktos prenu
meratos. Geisdami juosius tu-Į 
reti savo puikioje szcimynoje 
skaitytoju, iszsiunteme para
ginimus ir tikimės, jog atsily
gins greitu laiku. Po praėjimui; 
laiko, busime priverstais sulai
kyti laikraszti!

- • •
Amerikos valdžia yra priža

dėjus Irano krasztui kad jeigu 
Rusija iszdrystu užsipulti ant 
to kraszto, tai Amerika tam 
krasztui stotu in pagelba.

Nors Kinijos Komunistai re
mia Sovietu Rusija ant beveik 
visu tarptautiniu klausimu, bet 
jie jaucziasi kad jie yra gana 
galingi priversti Sovietus su 
jais derintis, nors negana ga
lingi vieszai Sovietu Rusijai 
įpasiprieszinti.

———————— , , ' t

Kiniecziu Komunistu vadas 
■Mao Tse-tung, gerai žino kad 
visi Azijos krasztai ji remia, 
ir už tai jis jaucziasi kad jis yra 
gana galingas priversti pati 
Stalina su juo derintis. Jis da
bar Stalinui jau vieszai drysta 
pasakyti Stalinui kad jam ne
patinka Sovietu policija Kini
joje. Dar per anksti tikėtis kad 
Stalinas susikirs su Kiniecziu 
Komunistu vadu Mao Tse-tun- 
gu, bet jau aiszku kad ežia ne 
viskas tvarkoje.

Kaip Atsirado 
. . . Ir . . . 

Kuom Yra Velnias

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

in 
paprasze ji atsigulti 
del iszbandimo, ar

per rung- 
tarp žmo-

Beveik visados 
tynęs Ispanijoje 
gaus ir jauezio, jautis pralai- 
meja ir buvo nudurtas. Bet 
szita syki jautis laimėjo.

Madrid mieste, Jose More
no erzino szita jauti ir ren
giesi ji nudurti, kai jautis su 
vienu savo asztriu ragu jam

užkabino už szlaunes ir bu
tu ji sutrynės, jeigu draugas 
nebutu greitai pribuvęs ir ji 
iszgelbejes.

Ispaniolai taip mėgsta jau- 
cziu rungtynes kaip Ameri- 
kiecziai mėgsta beisbole ar 
futbole.

savo liuosos valios algas pake-Byla yra investa in Kongresą
paskirti daugiau mokesties, di- lia, kad nebutu jokiu straiku ir 
desne alga tiems kareiviams, kad visi dirbtu be jokios per- 
kurie pavojingesnes pareigas 
eina ant karo frunto.

traukos.

Tik vienas pavyzdys kaip 
stropiai dirba ir darbuojasi So
vietu pavergti kraszti, besi
rengdami in kara yra Vengrija. 
Budapeszto mieste, Manfred 
Weiss fabrikas per Antra Pa
saulini kara turėjo 85,000 dar
bininku. Dabar tame fabrike 
dirba 135,000 darbininku ant 
trijų sziptu. Szitas fabrikas ga
mina vien tik kariszkus gink
lus.

Iszdaviko, szpiego ir pa
smerkto niekszo Alger Hiss’o 
brolis Donald Hiss dabar ima 
pamokas in tikėjimą ir rengiasi 
priimti Kataliku Bažnyczios 
tikėjimą.

ne butu velnias? Bet kur tau. 
Pauksztis nutupe, žiuri.— sėdi 
lopsziuje žmogus ir matai be
sisukant koki tai sparna, bet 
geriau prisižiurejes, matai kad 
ne žmogus suka ta sparna, tik
tai maszina.

Trumpai sakant, ten, kur 
pirma.žmonis mane, jog velnias 
padare, dabar daro maszina. Ir 
gal but, kad maszinos iszvare 
adgal velnius isz kur atėjo.

Žmonis daug dalyku, kuriu 
nesuprato, prirokavo velniui 
ir dabar su laiku dasiprato, 
kad tai ne velniu darbai, ka ju 
tėvai jiems pripasakojo kada 
buvo kudikais.

172 Dvi istorijos apie 
Mariu, Sruolis isz Lie- 
68 puslapiu. 15c.
173 Trys istorijos apie

nias amžinai kovojąs su ju die
vais, o ypatingai su vyriau
siuoju. Viena karta velnias pa- 
sikvietias Dieva pas save 
sveczius, 
in graba,
jam tiktu. Jei grabas tiktu, tai 
velnias žadėjo ji Dievui pado
vanoti. Dievas intikejo velniui 
ir atsigulė in graba. Velniui 
tik to ir reikėjo, nes capt! Gra
ba ir uždare. Tokiu bildu vel
nias sugavo Dieva, nužudė ji, 
supjaustė in szmotelius ir isz- 
mete tuos szmotelius po visas 
szalis. Tik Dievo Simus stojo 
in kova su velniu, nugalėjo ji ir 
iszgelbejo savo Tęva Dieva.

Velnias padarydavo daug 
bledies ir Egipto gyventojams, 
užneszdamas pieskoms ju lau
kus. Babelioniecziai, kurie gy
veno apie 4000 metu priesz už- 
gimim'a Kristusa, sako, vel
nias teip davėsi in ženklus ju 
dievams kad jie stojo in kova 
su velnais. Vienas isz svarbiau
siu velniu buvo nugalėtas, per
pjautas pusiau, isz vienos pu
ses sukurtas dangus, isz ki
tus žeme. Trumpai sakant, žiloj 
senatvėj velnias buvo konia ly
gus Dievui.

Kada velniui nepasiseke ko
voti su Dievu, tada jis nusileido 
žemyn ir ežia pradėjo daryti 
žmonim visokiu szunybiu. Žiū
rėk, tai in karves teszmeni in- 
lindo ir pieną pagadino, tai in 
krosui inlindes vaitoja, tai isz 
užkampio akmeniu paleidžia, 
tai nakti žmogų sutikės sumai
no arklius ir panasziu szposu 
pridaro. Žmogus gavės gera 
arkli džiaugdamasis veda ji in 
tvarta, bet ant rytojaus vieto
je arklio randa didelia gulbe. 
Niekas nesuskaitys kiek tai 
velnias padaro bėdos del žmo
nių.

Bet dabar paskutinais lai
kais, kada žmones visur važi
nėja, skaito knygas ir lai'krasz- 

■ ežius, tai jau pons velnias isz- 
eina isz mados ir apie ji mažai 
kada girdėt. Sztai padangėje 
leke didelis pauksztis, ar-gi tai

GALAS

Floridos Gražuole

Puiki pasiskaitymui knygute. 
100 puslapiu. 25c.

No. 162 Trys istorijos apie 
Baisi naktis, Dzuoko pasaka, 
Protas ant proto, Keletą trum
pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c. 
Nevalioje pas Maurus, Viesz- 
kelio Duobes, Karalaitis Žmo
gus. 121 puslapiu. 25c.

No. 166 Trys istorijos apie 
Sūnūs Malkiaus, Iszklausyta 
malda vargszo, Geras Medėjus. 
15c

No.
Duktė 
tuvos.

No.
Talmudo paslaptys, Du Moki
niu, Kam iszdavineti pinigus. 
45 puslapiu. 15c.

No. 175 Pasiskaitymo kny
gele, Kuczios Žemaites vaizde
lis, Gudras Piemenlis, Isz ko 
susidarė Anglis (su paveiks
lais), Kaimiecziu Aimanavy- 
mai, Eiles, Kokais budais ap
gavikai apgauna žmonis, Prie
tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir 
Paveikslai. 15c.

No. .176 A-Be-Cela arba pra
džia skaitymo ir raszymo, del 
Lietuviszku vaiku. 25c.

No. 176^2 Trys Istorijos 
apie Irlanda, Robertas Velnias 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekurais naudin
gais padėjimais. 25c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso 
10c.

No. 197 Graudus
I

arba Pasibudinimas 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
senoviszka būda 10c., pagal 
nauja būda 25c.

No. 198 Gromata arba Mu- ■ 
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz gro- 
matos rastos grabe musu iszga
nytojaus Jeruzolime. 10c.

No. 200 Eustakijuszas. Isto
rija isz pirmutiniu amžių krik- 
szczionybes. 128 puslapiu. 35c.

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

paeziuotas. 76

istorijos
žiedas, ir

apie 
apie 
15c 

apie

muno. 58 puslapiu. 15c.
No. 123 Septynios istorijos 

apie Stebuklingas zerkolas, Si
dabrinis grabelis, Drąsus szuo, 
Kolera, Senelis, Vargo sapnas 
ir pasaka apie čigonus. 45 pu
slapiu. 15c.

No. 127 Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu, Peleniute ir 
Du Brolius. 60 pus. 15c.

No. 128 Dvi istorijos apie 
Valdimieras ir apie Bedali. 44 
puslapiu. 15c.

No. 129 Keturios istorijos: 
Ketvirtas prisakymas Dievo, 
Keliautoje! in Szventa žeme, 
Beda, Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu. 15c.

No. 132 Trys istorijos apie 
Anglorius isz Valenczijos, Ko
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c. 
žnas daigtas turi savo vieta, Ka 
pasakė katras 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi 
Neužmokamas
Drūta Alsni. 62 puslapiu.

No. 134 Dvi istorijos
Baisi Žudinsta, apie Urlika 
Razbaininka. 43 puslapiu. 15c

No. 138, Keturios istorijos: 
Irlanda, Robertas Velnias, Me
dėjus, Kaip Kuzma 
rius likos turtingu 
puslapiu. 25c.

No. 140 Keturios 
apie Maža katiluka, 
skausmai, Mocziutes pasakoji- 
mi, Eiles, Vargdienis, Pirmuti
ne szalna. 64 pus. 20c.

No. 141 Keturios istorijos 
apie Kalvi Paszku, Atsitikimas 
senam dvare, Geležinis vyras, 
Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c.

No. 142 Trys istorijos apie 
Paveikslas gyvenimo, Nuopo- 
lei Mateuszo Jerubausko, Osie- 
czna. 40 puslapiu. 15c.

No. 144 Penkios istorijos 
apie Ranka apveizdos, Nedae- 
jusia žudinsta, Paskutine vale 
motinos, Pakutninkas, Ar pa- 
szaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu. 15c.

No. 145 Trys istorijos apie 
Velniszkas malūnas, Kaip stu
dentas lojo o maluninkas pabė
go, Stebuklinga puodą, Daine
le. 47 puslapiu.

No. 146 Dvi
Auka Nihilistu, 
ežios nakti. 61

No. 148 Dvi
Joną ir Alena, Pavojinga klai
da. 45 puslapiu. 15c.

No. 150 Keturios istorijos 
apie Duktė akmenoriaus, Kla
ra, Nuspręstasis, Ant kiek už
laiko moteres paslaptį. 61 pus. 
15c.

No. 151 Penkios istorijos a- 
pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer
ga, Gražios akys, Tamas, Varg
dienis Jonukas karalium. 61 
puslapiu. 15c.

No. 152 Trys istorijos 
Kajimas, Drūtas Petras, 
galis. 62 puslapiu. 15c.

No. 153 Trys istorijos 
Gailuti, Du broliai, Majoro 
duktė. 62 puslapiu. 15c.

No. 155 Szakinis . Nedoras 
Žydas ir Du Draugai. 136 pus
lapiu 25c.

No.
apie
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 
15c.

No. 160 Keturiolika istori
jų apie Po laikui, Onytės lai
me, Per neatsarguma in balta 
vergija, Pusiaugavenis, Viesz- 
pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
mirimą, saule, menesi, žvaigž
des ir kitus dangiszkus kunus,

Pragyvenimas jau vėl pa
brango, ir eis branyn! BeveikJau dabar spėjama

Vaszingtonas praleis daug dau-j už viską dabar vėl turime daug 
giau negu 45 bilijonu doleriu j daugiau mokėti.
1953 metuose. Buvo manyta -------- ::--------
paskirti tik trisdeszimts bili-i, Automobiliu tajeriai “gumi- 
jonu tiems metams. i niai ratai“ jau kelis sykius pa-

-------- ::-------- i brango per pastarąsias kelias
Amerikos valdžia dabar jau; sanvaites, ir jie dar labiau pa- 

pripažinsta ir ima suprasti kad ! brangs.
mums reikia ir taikos metu pa- j 
laikyti kelis sykius didesne ar
mija negu dabar turime.

kad

Prezidentas Trumanas nesu
tinka ir jam nepatinka Senato
riaus McCarran investa byla 
priversti visus Komusistus ir 
Komunistiszkas draugystes už
siregistruoti ir vieszai pasisa
kyti kad jie yra Komusistai ir 
kad tos draugystes yra Komu- 
nistiszkos. Prez. Trumanas 
sako, kad jeigu Kongresas ta 
byla priims jis iszmes. Iszrodo 
kad ežia Prez. Trumanui labiau 
rupi Senatoriaus McCarran po
litika, negu viso kraszto apsau
ga nuo Komunistu.

. Bet mes nepatartume 
savo skaitytojams dabar bėgti 
in sztora ir nusipirkti keletą tu 
tajeriu, jeigu jiems dabar tik
rai nereikia, nes tie gumo taje- 
riai iszdžiusta ir pagenda, jei
gu juos per ilgai laikoma.

Janet Ruth Crockett buvo 
iszrinkta kaipo “Panele Flo
rida.“ Ji stojo in gražuoliu 
rungtynes in Atlantic City, 
kur buvo renkama gražiau
sia mergina Amerikoje. Ji 
yra asztuoniolikos metu am
žiaus. Nors ji nelaimėjo tas 
gražuoliu rungtynes, bet vis
gi mes turime prisipažinti 
kad gražesnes mergeles sun
ku rasti.

Skripko- 
ponu, 78

istorijos
Lietuvos

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

Amerikos agentai iszdalins 
radijo imtuvus, setus, už 2,800,- 
000 doleriu vertes žmonėms ku
rie gyvena anapus tos Sovietu 
geležines sienos, kad jie galėtu 
pasiklausyti “Amerikos Bal
so,“ kuris yra leidžiamas in 
tuos krasztus, kad tie žmones 
nors biski susipažintu su Ame- 
rikiecziais.

Kaip per ana kara, taip ir 
dabar jau visur pritrūksta ga
na freitkariu, veszti tavora in 
fabrikus ir isz fabriku. Daug 
kviecziu ir rugiu kaip ir fabri
ku tavoro turės liktis, nes nega
lima gauti gana freitkariu juos 
iszveszti.

Atsimenate kai kelios 
vaites atgal, visos szeimininkes 
bėgo in sztorus pirktis cuk
raus? Mes tada sakeme ir pa
tarėme kad nėra ežia jokio rei
kalo per daug pirktis ir krautis 
nes cukraus yra ir bus visiems 
užtektinai. Dabar galite nuei
ti in kroma, sztora ir visa szim- 
ta svaru cukraus nusipirkti. 
O buvo tokiu žmonių, kurie ke
lios sanvaites atgal jau mokėjo 
du sykiu tiek už cukru, bile tik 
galėjo daug jo nusipirkti ir 
prisikrauti!

san-
Neužmirszkite kad daba) 

“Saules“ prenumerata in Su 
vien. Valst. yra $5.00 metams 
o $3.00 ant puses meto.

KATALOGAS 
KNYGŲ

Pypkes Durnai
Navatniausias Veidas

Kiek dabar galima matyti, 
tai bus gana anglių visiems per 
szia žiema, nežiurina kad fabri
kai daug daugiau dabar ima, į

Merginos

PRANESZIMAS!
Mes mėgstame teisingysta ir 

geidžiame, kad ir visi teisin- 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu il
gai su atnaujinimu užmokes- 
ties, nes ilgai negalime laukti. 
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, popiera 
ir kiti intaisymai, nes uždyka 
laikraszczio negalime siuntinė
ti Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de- 
kavojame visiems už platinima 
“Saules,“ lai visus Dievas už 
laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes jusu laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingai 
dėkingi. — “Saules“ Redyste.

Teipgi ir plieno visiems fa
brikams užteks, nes iki sziol ka- 
riszki fabrikai ima tik ketvirta 
nuoszimti pagaminto plieno.

Jeigu nor teket, kaip gyvos, 
Garsina, buk jos niekad 

netekes;
Taip levas lauže tyso, kaip 

negyvas,
Bet prieik artyn—tuoj grybsz- 

tels ir sueis.

Du Seni JaunikiaiNauji automobiliai vis sun
kiau ir sunkiau pirktis. Daug j 
tu nauju automobiliu pardavė-j 
ju dabar jau reikalauja nuo j «sziandien kaip ne savas?

Jonas — Tos prakeiktos 
moterys man labai kenke, 
teip, moterys!

Vincas — Tu szposauji Jo
nai!

Jonas — Na, ne! Saugok 
Dieve! Vakar buvau ant pik
niko, tai tos beszokdamos su 
savo uodegom nuo szlebiu, 
tiek padare dulkiu, jog man 
puolė ant krutinės, nuo to

dvieju szimtu iki asztuoniu 
szimtu doleriu daugiau už nau
ja automobiliu, kaip jie dare 
kai tik karas užsibaigė.

Keli automobiliu fabrikai, 
be jokio pareikalavimo isz dar
bininku ir be jokiu straiku pa
kele algas visiems savo darbi
ninkams. Szitie fabrikantai 
dabar tiek pelno padaro, kad
jie nenori nei derintis, nei gin- 
czytis su darbininkais, bet isz

Vincas — Ko tu Jonai

auriu kosėt!
Vincas — Ar szitaip!

Devynių metu amžiaus 
Nancy Hunt, isz Cedar Ra
pids, la., buvo iszrinkta, kai
po mergaite su navatniausiu 
veidu ir szypsena, Chicagos 
jomarke.

Ji taip gražiai ar navatnai 
moka nusiszypsoti ir iszsi- 
sziepti kad ji daug biedos tu
ri su savo mokytojomis, ku
rios ja beveik kasdien turi 
nubausti mokykloje. Bet szi
ta syki už savo szposus ji
laimėjo dideli baksa saldai- 

. niu.

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

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No. 102 Prakeikta, meilingas 
kriminaliszkas apraszymas, 
202 puslapiu. 35c.

No. 103 Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku už- 
lieku. Su paveikslais. 177 -di
deliu puslapiu. 35c.

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Ha isz maiszo iszlins, Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga
linga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir 
visos bobos, teipgi juokai, ro
dos, trumpi pasakaitymai ir t. 
t. 52 puslapiu. 15c.

No. 112 Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai, Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert, Szv, 
Kristupą, Juokingi szposelei, 
Kaip traukt giliukningai eini
ki ir kiti szposelei. 20c.

No. 119 Keturios istorijos 
apie Garžia Haremo nevalnin- 
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucžiu plepėjimas. 62 pus. 15c.

15c.
istorijos apie 
Stebuklas ku- 
puslapiu. 15c. 
istorijos apie

apie
Nuo-

apie

158 Keturios istorijos 
Kapitonas Stormfield

Kitokios Knygos

No. 178 Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas paslapcziu a- 
teites su pagelba kazirom. 10c.

No. 180 Kvitu knygų t 
draugystėms, del iszmokejimo 
pinigu ligoniams. 25c.

No. 180 Kvitu knygute 
draugystėms, del kasieriaus 
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

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

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

No. 205 Sieniniai Kalendo
riai, ant 1951 m., 15 coliu plo- 
czio per 23% coliu ilgio. Po 
35c., arba 3 už $1.00.

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas isz szio 
katalogo, reikia paminėti tis 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postal Note, 
Money-Order arba Express 
Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais. 
{SSr1 Nepamirszkite dadeti 10<£ 
ekstra del prisiuntimo kasztu.

Visi Money Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu
ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso:

No. 120 Dvi istorijos apie Meszla-vežis, Grapas apie Eg-| 
Valukas isz girios ir Ant ne-į Ii, Aržiuolas ir Uosis, Budyne,|

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. A.



Pypke Priežaste Jo it it it it 
it it lt Permainos Gyvenimo

leisti mane, tu eisi smuklen, 
pragersi paskutini kirvi! Netu
rime duoneles, mamyte elgau- 
ja. Ir ka tau duos prakeiktas 
gėrimas?”

Jis pats nenoroms pažiurėjoy IENA lietinga Kovo diena,] tuokl'iauti, ir viskas persiverte.
greitais žingsniais ėjo dumb- Po metu pas Dorotieju jau nie- 

lina ulyezią Vendrikovo so- ko neliko, viskas nuėjo pas 
džiaus gyventojas, turis apie, smuklininką Vavila.
trisdeszimts metu amžiaus; bet]. Dabar mes matome Dorotie- 
iszrode daug senesnis. Jis deve- ju, bevaldahti nukarszusi na- 
jo vilnoni szvzarkeli ir marsz- mėli, kuris isznomuojamas šo
kinius!, per kuriuos buvo ma- džiaus. Veidas reiszke skau- 
toma jo sudžiuvusi krutinę; jo danezia szirdi. Ir tikrai buvo 
apautuvas taipgi nebuvo gėrės- del ko sielvartoti; jis buvo pri
nts : vien tik lopas ant lopo, per verstas apleisti linksma gir- 
skyletus padus matei plika ko- tuokliavima smuklėje ir eiti 
ja: ant gklvos kioksojo aplam- namon, pasiimti pypke, kuria 
žyta, isztaukuota vilnone kepu- užmirszes paliko ant lentynos, 
re. Jo tamsiai rausvas girtas ■ Parėjės namon, inejo vidun, 
veidas, ant kurio beliko szesze- Szeimininkes nebuvo; ji ’buvo 
liai kituomet gražaus veido, da-; nuėjusi pa^ kaimyną, pasisko- 
bar iszpuraes ir patine; akysiĮįnti keliu bulviu vakareinei.
buvo raudonos ir iszverstos; jo Namelio vidus liūdnas: maža 
galva jau baltavo nuo pražilti- grintele kurioje riogsojo dide- 
siu plauku. Vienu žodžiu, sulyg ]e rusiszka krosnis. Dvi aptre- 
eodieczįo iszvaizdos, galima1 szusios kėdės, skobinies vieto- 
buvo spręsti apie jo patvirkusioje, lenta ant dvieju kaladžių, 
gyvenimą. mažas lagaminas, kuriame su-

Ir tikrai, didis girtuoklis bu- dėtas visas turtas ir mažas 
vo Dorotiejus Nilovas. Sztai! szventas paveikslėlis. Sztai vi- 
praejo daugiau negu metai,' sas tos grinteles papuoszimas. 
kaip jis pradėjo girtuokliauti; Beto, lopszelis pakabintas pa- 
bet per ta trumpa laika, jis lubeje, kuriame Dorotiejaus
spėjo pragerti visa savo turtą, i 
ir turtą savo paczios. Jo namus 
neseniai pardavė vieszai už 
skolas. Nenorėdamas dirbti 
pats likusios žemes, jis atidavė 
ja nuomon, o gautus pinigus 
pragėrė in viena>sanvaite.

Nuo ankstybo ryto iki vėlai 
nakcziai, jis praleisdavo laika 
smuklėje, ir viską kas pakliuvo 
in jo rankas, jis neszdavo 
smuklininkui Vavilai Pamfilo- 
vieziui, kuris savo gerumu ne- 
sibiaurejo net skuduru. Musu 
Dorotiejus Nilovas taipgi buvo 
netikės vyras ir tėvas. Jis nie-j 
kad nemanste apie savo alkana 
szeimyna, o jo rami, gera pati ] 
Malanija priversta buvo suras-] 
ti menka kasdienini maista sau ] 
savo vyrui ir kūdikiu dvieju j 
metu vaikucziui. Ji uždarbiavo] 
siuvimu, skalbimu ar kitokiais 
darbais. Bet Dorotiejus nepa
sakė niekad už ta acziu, bet 
musze ja beveik kasdiena pare-; 
jes narnos girtas. Apie savo ku- s 
diki jis visai nesirūpino, taip! 
sakant, visai nepažino.

0, nesenai Dorotiejus Nilo
vas buvo paskaitytas turtin-l 
glausiu Vendrikovoj. Jis turėjo 
didelius namus, daug žemes, 
gyvuliu ir visokio turto. Savo 
moteri Malanija, kuri mergys- 
teje buvo turtingiausia ir gra
žiausia visame sodžiuje, jis 
pirmiaus mylėjo. Dirbdamas 
isztikimai, jis gyveno ramiai 
ir buvo mylimas visu Vendriko- 
viecziu. Bet “nei amžina links
mybe, nei begalinis nuliudi-j 
mas,” sako priežodis. Taipogi: 
musu Dorotiejaus linksmybei 
staiga praėjo, bet jis pats buvo ] 
priežastimi to: Jis draugavo su 
blogais sėbrais ir pradėjo gir-

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

...MALDA...

Motinos Szvencz.

kudikis ramiai miega. Viskas 
rode skurdą, vienok viskas bu 
vo szvariai ir tvarkiai užlaiko
ma ir visame buvo matoma ge
ros ir rūpestingos szeimininkes 
ranka.

Inejes Dorotiejus tiesiai pa
taikė in lentyna, pasiėmė pyp
ke, bet taipgi pasiėmė ir kirvi. 
Pinigu pritruko, beliko kirvis 
pragerti. Jis buvo beeinąs pro 
duris, kaip tuo laiku 'suskam
bėjo kamaraitėje skambus kū
dikio juokas. Dorotiejus grei
tai atsigręžę. Lopszyje, isztie- 
ses rankutes, vienuose marsz- 
kineliuose stovėjo szviesiaplau- 
kis kūdikis, iszbudintas sunkiu 
tėvo žingsniu. Ant mažycziu 
lupucziu žaidė linksma szypse- 
na ir linksmai judindamas gal
vele kūdikis szauke: “Tetyte, 
tete!”

Kažinkas pajudino kieta Do
rotiejaus iszirdi. Jis prisiartino 

.prie lopszelio, iszenie savo 
sziurkszcziomis rankomis kū
diki ir pabucziavo. Kūdikis ap
sikabino savo rankutėmis apie 
tėvo kakla, prisiglaudė prie jo 
krutinės, kriksztaudamas ir 
nuolat plepėdamas: “Tetyte, 
tete,” —vienatinius- žodžius, 
kuriuos jis galėjo liuesai isz- 
tarti. Dorotiejus da karta pa-
bucziavo kūdiki ir norėjo gul
dyti atgal in lopszeli. Bet kūdi
kis nepaleido savo rankucziu ir 
žiurėjo in tęva savo szviesiomis 
akutėmis. Ir vėl kas tokio in- 
smigo Dorotiejaus szirdin. Ne
kalto kūdikio. žvilgsnis tarsi 
butu inkaitiiies ir isztirpines 
leda kuriuo buvo apkaustyta jo 
szirdis. Jam rodėsi, žiuri in ji, 
iszmetineja lyg norėdamas pa
sakyti: “Tetyte! Tu nori ap-

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.

Ana diena pro Džerže 
važiavau,

Lietuviu ten užtikau, 
Yra ten daug davadhu, 

Ne jokiu vėjavaikiu, 
Laikraszczius ir knygas

skaito,
Veju nesivaiko,

In bažnyczia atsilanko,
Po saliunius nesitranko,

Nes per pede daug gerymo 
turėjo,

Ba geras žmogelis apdalinėjo, 
•Gere ir dainavo, 

0 ki|i po namus leliavo.
* * *

Vestuose randasi tokia vieta, 
Per kelis laukinius apgyventa, 

Viena savo vyreli per feisa 
daužo, 

0 per diena baisiai ji 
kramto.

Kiti vela savo moterėlėms’ 
pasiduoda, 

Ant sprando junga užsidėti 
duoda, 

Ten yra ir dvi kreizes bobos, 
Ana diena pasiuto 

\ rodos,
‘Už plauku viena kita 

rove,
Ir ant veido spjovė.

Pas skvajeH tuojaus nubėgo 
Apskunsti viena kita norėjo, 

Bet tasai jas laukan
• iszvare, 

Ir labai iszmintingai 
padare.

* * *
Girdėjau kad Brookline 

mieste, l
Komunistai dauginasi, 

Ir vienas kita skundžiasi, 
O kad kuopa ant ilgiaus 

užlaikyti, 
Pradėjo ja padidinti, 

Savo veisle praplatint.
Dabar kitus in savo kuopa 

priiminėja,
Komunistiszka rojų jiems 

prižada, 
Bet ateis ta diena, 

Kada valdžia jumis 
uždarys, 

Ir visus isz Amerikos 
iszvarys!

* * *

Jau nežinau ka daryti, 
Turiu savo kurna papraszyti, 

Kad kiek 'bobeles 
pakocziuotu, 

Ir jom velniu truputi duotu.
O mano Dieve brangus, 

Kas nusides, 
Kas isz to bus?

Argi jau ne bus patasos, 
Ar teip pasiliks visados?

-----------n-----------

— Laikyk akis atidarytas 
priesz szliuba, o primerktas po 
szliubui.

— Dievas iszgydo, o dak
taras ima užmokesti.

— Geras pavyzdis yra ge-] 
riausiu pamokslus.

Pirkie U. S. Bonus Sziandienlj

“SAUL®” MAHANOY CITY, PA,

Pirmyn Su Laisve!in kūdikio akis ir sudrėbėjo, 
lyg nekaltybes veidrody būtu]
iszvydes savo gyvenimo pasi- 
biauretina nuogybe.

Szaltas prakaitas pasirodė 
ant jo veido; jo szirdis smarkiai 
suplakė. Jis buvo lyg drugio 
krecziamas, galva dege ir szal- 
tis perėjo per jo kuna, kojos ne
norėjo jo laikyti ir žeme rodos 
pasijudino po juomi.

i Ta valanda Dorotiejus jaute 
žiauria kova viduje. Jis norė
jo vėl eiti smuklen, kad lėbavus l 
su savo linksmais ir girtais s>e- j 
brais, bet sanžine pabudinta 
kūdikio žvilgesniu, sakytumei 
prikalė ji prie žemes, toje vie
toje, kur stovėjo. Tuomet du
rys atsidaro ir inejo Malanija, 
neszdama bulviu krepszeli.

Kaip ji pamate savo vyra, 
stovinti su vaiku ant ranku, ji 
susilaikė ant slenksczio, lyg 
prikalta. Tuo tarpu jis pažiu
rėjo in ja ir pamate visa taip į 
gerai, taip szviesiai, ko pir-f 
miaus visai nebuvo pastebejes..
Jis pamate jos dailu ir liūdna 
veidą, jos dideles gražias akis, 
jos pabalusias suvytusias lu
pas ir skruostus, kurie nesenai 
kaip rožes žydėjo. Jis pamate 
visa, o jo veidas paraudo isz 
gėdos. Bet nuo tos valandėlės 
liovėsi vidujine kova jo sieloje, 
jis staiga pasijuto kažin koki 
pasibiaurejima priesz save pa
ti ir kažin kaip pasikurstan- 
cziai suprato, kad jis dabar 
niekad nebeeis smuklen.

Gera diena, Malanyte, kodėl 
tu nusigandai? Kaip tik iszsi- 
tare Dorotiejus ir ja pasveiki- ; 
no, kuri svajojo apie praeities 
laimingas dienas, ji suprato, 
kad dabar neprivalanti jo bi
jotis. Smarkiai ir džiaugsmin
gai suplakė jos szirdis ir skais
ti szypsena nuszviete jos veidą.

Dorotiejus priėjo prie jos, 
pabucziavo ja ir paskui, rody
damas akimis in vaika jis pra
bilo:

— Jis yra geras vaikas! 
Jis nenusigando manes, Mala
nyte. Jis yra smarkus vaikas! 
Ir vėl jis apkabino deszine, 
liuosa ranka moteri, prispaudė 
ja prie saves ir tarė lėtai in ja:

— Asz žinau, Malanija,

Lenktynių Laimėtojas

Harold David “Butch” 
Williamson, isz Charleston 
miesto, West Virginia, lai
mėjo lenktynes su namie da
rytais automobiliukais. Szi- 
tos lenktynes yra kas metai ] 
laikomos in Akron, Ohio. Jis 
gavo penkių tukstancziu do
leriu vertes dovana del 
mokslo.

Del szitu lenktynių visi 
vaikai turi pasigaminti, pa
sistatyti savo automobiliu- i 
kus. Jie pirmiau lenktynes 
laiko savo miestuose, paskui 
savo valstijose, ir po tam vi
si greicziausi važiuoja in Ak
ron miestą Ohio valstijoje, 
stoti in lenktynes pamatyti 
kuris yra visoje Amerikoje 
greieziausias.

Labai daug žmonių, kurie 
yra daug kartu, mate Ameri
kos Laisves statula, (Statue 
of Liberty) New York miesto 
uoste, niekados gal nėra pa- 
temije kad szita statula pa
rodo Laisve žengiant pir
myn.

Szitas tos Moteriszkes su 

kad asz daug esmi prasikaltęs 
priesz tave, bet dabar yra vi
sam galas, Malanija. Niekad 
daugiau. Asz prisiekiu, kad asz 
daugiaus negersiu! Ar tu girdi, 
Malanija? Niekad, niekad. Vai
kas yra liudininkas, kad asz’ 
iki mirties nebeimsiu bunion I 
to prakeikto gėrimo!

Ji buvo iszbalus, kaip drobe,' 
ir negalėjo isztarti nei vieno] 
žodžio; ji tiktai apkabino Do
rotieju ir karsztai, karsztai pa
bucziavo ji.

— Asz esmi prasikaltęs 
priesz tave, Malanija; asz pri
valau atsipraszyti tavęs ir pul
ti ant keliu priesz tave, kadan
gi asz, prakeiktas, pražudžiau, 
padariau tave nelaiminga. Ir 
isžtikruju, laikydamas vaika 
ant raukiu puolė ant keliu 
priesz savo moteri ir žemai pa
silenkė priesz jos kojas. Ir jis] 
taip ilgai nesikele, iki ji, tyliai 
verkszlendama, pakele ji ir pa
sodino ant suolo.

— Ak, asz kvailas, niek
siąs, didelis girtuoklis, tarė 
Dorotiejus, sėdėdamas ant suo
lo ir kreipdamas akis in szali. 
Sztai ko sulaukiau! Tu tiktai 
atleisk man, o asz prisiekiu per 
Dieva, liausiu geras! Jis bus 
liudytoju! Paskiausius žodžius 
isztare, rodydamas viena ranka 
in vaika, o antra sugniaužęs 
kumszti. Malanija verke; ji la
bai gailėjosi savo vyro.

— Asz atleidžiu tau 'bran
gus: Dievas ir žmones taipgi 
tau atleis. Tiktai liaukis, Doro- 
cziuk gerti prakeikta degtine;| 
tas pražudė tave!

I
— O, o, asz nelaimingas ne-. 

rimavo Dorotiejus. Kodėl asz j 
ji nekalta pražudžiau! Asz da-; 
bar nieko nebeturiu, nei arklio,: 
nei karves. Kur yra mano sau-: 
v. , ■zme!

Ir sudrėbėjo Dorotiejus. Il
gai ramino ji Malanija, kiek 
tiktai ji galėjo. Bet jis tiktai 
vakare nusiramino.

Ir ilgai jiedu tarp saves kal
bėjosi apie tai, kaip pradėti 
nauja gyvenimą., ir tiktai tada, 
kada sodžiaus varpas liūdnai 
suskambėjo vidurnaktyje, jie-
du pakilo isz užstalps. Karsztai 
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Žiburiu paveikslas buvo nu
trauktas isz pietines puses, ir 
aiszkiai parodo kai ji ima 
žingsni pirmyn.

Tai ežia gali būti mums 
ženklas kad Laisve, kaip ir 
dorove, negali ant vietos sto
vėti, bet turi žengti pirmyn 
ar trauktis atgal.

jiedu meldėsi priesz savo szven- 
ta paveikslėli, ir su szviesiais 
veidais, reiszkiancziais aniuo- 
liszka ramybe, jiedu ėjo silsė
tis.

Taip baigė laiminga diena 
musu vargszai.

Praėjo keli metai. Ant tos 
vietos, kur stovėjo pirmiaus 
vargingas Dorotiejaus namelis, 
stovi dabar dideli namai, su 
prieangiu. Szaly namu, links
mai plepėdami, žaidžia du ma
ži vaikucziai, gi prieangy sėdi 
ir siuva, jauna graži moteris. 
Sunku yra pažinti jos pir- 
mykszte nesveikata, pabalusia 
Malanija. Tai yra Dorotiejaus 
szeimyna, kuris griežtai isz- 
pilde duota priežadą ir mete 
savo girtąjį gyvenimą.

Jiedu dažnai atsimindavo 
ana iszganymo diena, kurioje 
Dorotiejus užmirszo namie 
pypke, iszejo isz smukles na
mon parsineszti pypkes ir nie
kad jo negryžo. — L. M.

----- PABAIGA-----

^^♦^♦^♦^♦***^*^*****************
Kaip Atsirado

. . . Ir . . .
Kuom Yra Velnias

yELNIA kasdien daugelis 
žmonių mena, jo bijo ir ki

tus nuo jo baido. Bet ar žino 
kas, isz kur ir kada velnias at
sirado, ir kiek jis nelaimiu pa
dare? Norint'sziek, tiek, pažin
ti velnią, paduodame trumpa 
apraszyma isz jo gyveninio:t

Velnias yra labai, labai se
nas. Szventas Rasztas sako, 
kad prie .svieto sutvėrimo jau 
buvo velnias.

Velnias yra auksztos kilmes 
jis buvo lygus auiuolams, nes 
isz juju tarpo yra kilos. Vel
nias teip galingas, kad net pa
ežiam Dievui padare daug ne
smagumu. Kad ne velnias, tai 
butu Adomas su Jieva, nepra
sikalto ir nereiktu Dievui Tė
vui siunsti savo Sūnaus ant že
mes, kad per savo kentėjimus

... ......... - - -----.. ......
ir smerti iszpirktu musu tęvus 
ir musu griekus. Ir Kristui no
rėjo velnias pakiszti koja ir ji 
visaip gunde. Velnias užne- 
szias Kristų ant augszto kalno, 
parode daugybe puikiu vietų 
tardamas: “Nusilenk man, o 
asz tau atiduosiu szituos visus 
miestus!” Bet Kristusas nenu- 
silenke velniui, nors tas drys- 
clavo su Dievu varžytis.

Rasztai parodo, kad senovės 
stabmeldžiai arba pagonai teip- 
jau pažinojo velnią o ju tas vel
nias buvo da galingesnis, nes 
kaip kartais nuveikdavo juju 
dievus. Toli in pietus guli Egip
tas, kuris minavojamas De- 
szimts Dievo Prisakymuosia. 
Egipto rasztai, kurie siekia 
5000 metu atgal, sako buk vel-

(Tasa Ant 2 puslapio)
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SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

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

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

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

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

Pirkie U. S. Bonus

Uncle Sam Says

More of my young nieces and nephews 
will be in school this fall than ever be
fore. One of the important lessons they 
will learn is that America is a free 
country with Liberty for all. They will 
also learn that there are two forms of 
Liberty — political and financial — and 

i that one of the best ways of preserving 
these is to purchase U. S. Savings! 
Stamps through ‘their School Savings, 
program. Parents are now realizing; 
that the early teaching of the habit of! 
thrift will bring dividends of success 
in later years.

U. S. Treasury Department]

■ ■■ 1
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Žinios Vietines Arti Mirties

— Du automobiliai susi
trenkė ant Frackville-Moreos 
vięszkelio. Automobiliai prigu
lėjo prie Nicholas J. Makalick, 
2J4Q N. Paul u'ly., Philadelphia, 
iii Carlo DeAngelo, 27 Railroad 
uly., Morea. Bledies padaryta 
ant $125.00.

•— Czedinimo Laikas (Eas
tern Daylight Saving Time) 
pasibaigs Nedelioj, Rugsėjo 
(Sept.) 24-ta diena, todėl laik
rodžiai turi būti atsukti viena 
valanda atgal (Eastern Stan
dard Time).

—r Subatoj pripuola Szven- 
to Kornelio.

— Kita nelaime atsitiko 
ant vieszkelio arti Hometown, 
kai automobilius prigulintis 
prie Morton Lipshutz, 27 metu 
amžiaus, isz Havertown susi
dūrė su treku. Nelaimingas, 
'žmogus likos sužeistas in gal
va ir likos nuvežtas in Coaldale 
ligonbute. Policija tyrinėja ne
laime.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola ,szesziolikta Nedelia 
po Sekminių ir Szv. Prancisz- 
kaus Žaiz., taipgi ta diena, 
Amerikos Konstitucija buvo 
priimta ir patvirtinta Rugsėjo 
17, 1787 metuose. Taipgi szia 
sanvaite pripuola czverais me
to, pasninkas: Seredoj, Petny- 
czioj ir Subatoj.

— Lucille, septynių’ metu 
amžiaus dukrele pons. Viktoriu 
Balcziu (Bali) nuo 717 E. Cen
tre uly., staiga apsirgo Pane- 
delyje, ir daktaras isztyrinejo 
joisios liga kaipo Paralyžius 
(Polio) ir likos nuvežta in Al
lentown ligonbute del gydymo.

— Nedėlios ryta 11-ta va
landa, Szv. Juozapo 'baižny- 
czioje Kun. K. J. Rakauskas, 
vikaras, suriszo mazgu mote
rystes panele Loretta Setevi- 
cziute, duktė pons. Juozu Se.te- 
vicziu, nuo 426 W. Pine uly., su 
Jeronimą Turrano, sūnūs pons. 
Samuel Turrano isz Nesqueho
ning. Svotai buvo Mary Farber, 
Petricia Setęvicziute, Anthony 
Turrano ir James. Zemerro. 
Jaunavedžiai apsigyvens Jer
sey City, N. J.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Juozapo Karp-

— Utarninke Szvento Ja- 
nuaro.

— Lietuviu Moterų Kliu- 
bas isz Schuylkillo pavieto lai
ke savo susirinkimą Utarninko 
vakara, Pauliausko svetainėje, 
Frackvilleje. Kliubas laikys 
savo “Tea ir Fashion Show” 
Nedelioj Rugsėjo (Sept.) 24-ta 
diena, Necho Allen svetainėje, 
Pottsvilleje, prasidėsi antra va
landa po pietų.

UKRAINIECZIU
LAISVOJI MOKSLU

AKADEMIJA

USIS APIE BALTIJOS
DIPLIOMATU NOTA

NEW YORK. — Dar 1918 m., 
insisteigusi Ukrainiecziu Lais
voji Mokslu Akademija pradė
jo veikti ir Amerikoje, kai ežia 
susirinko 18 tikrųjų nariu, j u 
tarpe Profesoriai O. Hranov- 
sky, H. Machiv, R. Smalstocky,1 
V. Timoszenko, S. Timoszenko 
ir Dr. Cziževsky.

Nuo Balandžio men., New

PARYŽIUS. (LAIC) — Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos mi- 
nisteriu jungtine nota JAV vy
riausybei buvo placziai pagar-j 
sinta U. S. Information Ser
vice biuleteniuose invairiose 
valstybėse. Praneszime isz 
Washingtono buvo netgi tie
sioginiai skaito j amos tos notos 
isztraukos.

Rugp. 9 d., Valstybes De
partamento atsakymas in szia

j u automobilius persilaužė per 
geležies tvora ir nukrito apie 
penkiolika pėdu ant kito viesz
kelio.

APVOGĖ SALIUNA

Shenandoah, Pa. — Senas 
angliakasis Antanas Karvelis 
isz Lower William Penn kaime
lio, staigai numirė Panedelio 
nakti, pas Mrs. Katarinos 
Yurgenc namuose, nuo astli
mos. Velionis gimęs Lietuvoje. 
Per daugelis metu dirbo anglia- 
kasyklose. Prigulėjo prie Uni-

X traskauskas
LIE T U VI S Z K A S 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

S3 B WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 - 

MAHANOY CITY, PENNA.

Keturiu inžinu DC6 ero- 
planas skrido virsz Rocky 
Mountains, kai del kokios 
ten priežasties vienas inžinas 
atsiliosavo, nutruko ir kris
damas pramusze visa eropla- 
no szona. Jis eroplane pada
re asztuoniolikos pėdu skyle. 
Lakūnas greitai nusileido isz

padangių ir patupdino savo 
didi eroplana in Denver 
miestą. Vienas keleivis isz 
iszgasties pasimirė nuo szir- 
dies ligos, bet visi kiti sveiki 
ir gyvi isz to sudužusio ero- 
plano iszlipo ir in kita ero
plana insisedo toliau važiuo
ti.

Yorke sudarytas skyrius, kur. nota vel buv0 jsztisai komen-l 
apart tikrųjų nariu dalyvauja 
ir nariai-korespondentai, moks
liniai bendradarbiai ir rėmė
jai. Jau Gegužes men., pradė
tas paskaitų ciklas. Birželio 
men., Baltgudis, Prof. Stankie- 
viez kalbėjo apie “Didžiosios 
Lietuvos Kunigaikszaystes val
stybines kalbos kilme ir nor
ma.”

tuojamas USIS biuleteniuose 
placziamc pasauly.

DU ŽUVO

Automobilius Nuo 
Kalno Nusivcrte

jos lo-kalo Nr. 1398. Laidotuves 
invyko Seredos ryta isz Grabo- 
riaus Oravitz koiplyczios E. 
Centre uly., su apiegomis Szv. 
Jurgio bažny ežioje devinta va
landa ir palaidotas in parapi
jos kapines.

Gilberton, Pa. — Gerai žino-! 
mas senas gyventojas ponas 
Jurgis Beruksztis, isz miesto, 
gydosi White Haven ligonbute 
White Haven, Pa.

ATVYKO SZIE
LIETUVIAI

TREMTINIAI
Antanėlis: Jurgis, Staten Is

land, N. Y. — Ardinskas: Juo
zas, Ansonia, Conn. — Bajer- 
czius: Pranas, Chicago, Ill. — 
Baliukas: Jonas, Racine, Wise.
— Bertulis: Karolis, Viktorija; 
Dzidra-A., Jonas-K. Chicago, 
Ill. — Buntinaite: Gilina, in 
Greenville, Ill. — Butkeviczius: 
Steponas ir Marija, Matteson, 
Ill. — Dabkus: Anatolijus, Bar
bara, Baltimore, Md. — Getne- 
ris: Juozas, Augustina, Danu
te, Leonora, Scranton, Pa. — 
Jackūnas: Vladas, Green, Mai
ne. — Jakunskas: Juozas, Ur
šule, Juozas, Detroit, Mich. — 
Jurgaitis, Dominika, Stasys, 
Dalia, Cleveland Ohio. — Mi
siūnas, Romualdas, Cleveland, 
Ohio. — Karaliene: Marija, 
Trauta, Madison, Nebr. —Kon- 
tvainvte: Elena, Mario, New 
York, Y. Y. — Laukaitis: Juo
zas, Ona, Marija, Justinas, Jo- 
nas-J. in Omaha, Nebr. — Le- 
vusiene: Anele, Chicago, Ill. — 
Miliauskas: Ignas, • Stefanija, 
Dalyte, Jonas, Chicago, Ill. — 
Morkūnas: Juozas, Liselotte, 
Chicago, Ill. — Paeziunas: An
tanas, Prane, Cynwyd, Pa. — 
Pažerunas: Juozas, Eugenija, 
Eugenija, Remigijus, Arūnas, 
Cleveland, Ohio. — Prismon-! 
tas: Stasys, Chicago, Ill. —Ra- 
czius: Antanas, Detroit, Mich.
— Radževiczius: Stasys, Cleve
land, Ohio. — Račkauskas:. El
ena, Leonas, Algirdas, Henri
kas, Marijona, Birute, Vytau
tas, Detroit, Mich. — Račkaus
kas: Vlada, Saulius, Ramutis, 
Chicago, Ill. — Rinkeviczius: 
Vincas,. Detroit, Mich. — Sa
kysi Juozas, Birute, Živile, Al
gimantas, Chicago, Ill. —Sciuc- 
kas: Jonas, Baltimore, Md. — 
Sergejevas: Leonidas, Chicago,' 
Ill. — Sirokovas: Eugenija, j 
Brooklyn, N. Y. — Skiotys: Ed-1 
vardas, Detroit, Mich. — Sliau-Į

toris: Jonas, Cicero, III. — Sli- 
kiene: Ona, Omaha, Nebr. — 
Smitas: Jonas Adele, Norwood, 
Mass. — Stankeviczius: Pra
nas, Brockton, Mass. — Vai- 
cziunas: Monika, Athol, Mass.
— Vaišnoras: Jurgis, Marta-L. 
Naugatuck, Conn. — Vaitku- 
nas, Brone, Detroit, Mich. — 
Vendelis: Andrius, Chicago, Ill.
— Vakarietis: Jonas, Inese, Jū
rate, Linden, N. J.

Buinevicziene: Elzbieta, in 
Philadelphia, Pa. — Busackie- 
ne: Agota, Scottville, Mich. — 
Czepulis: Mykolas, Albina, in 
Philadelphia, Pa. — Czerniaus- 
kas Petras, New Britain, Conn.
— Dautartas: Zigmas, Madelei
ne, Petras, Vytautas, Cleveland 
Ohio. — Jotautas: Juozas, Chi
cago, Ilk — Meduszauskas'. 
Stasys, Filomena, Žibute, Chi
cago, Ill. — Mozoliauskas: Ra
mojus, E. Chicago, Ind. — Pa- 
paurelis: Matas, Aleksandra, 
Danguole, Omaha, Nebr. — Pe
traitis: Antanas, Brooklyn, N. 
Y. — Sirutavicziute: Irena, in 
Worcester, Mass. — Sirutavi- 
czius: Irena ir Vladas, Wor
cester, Mass. — Virskeviczius: 
Juozas, Klara, Audrone, Vy- 
aautas, Broad Brook, Conn. — 
Zujus: Aleksandras, Elena, in 
Scottville, Mich. — Naujokas: 
Justinas, Prane, Algimantas, 
Gediminas, Vytautas, Los An
geles, Calif. — Petrauskas: Ka
zys, El Paso, Texas — Saka- 
lauskis: Lucija, Olga, Erika, in 
Chattanooga, Tenn. — Verke- 
nys: Julija, Eureka, Mo.

— BALF Imigracijos Komi
tetas.

KOMUNISTAI
PRANCŪZIJOJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Jeigu jie nesutiks gryszti ten 
isz kur jie atvažiavo, tai jie bus 
iszsiunsti in Corsica salas, kur 
Prancūzai siunezia savo prasi
kaltėlius.

Policija nesueme ir nesua- 
resztavo Prancūzus Komunis
tus ar ju vadus, kuriu partija 
Prancūzijoje giriasi kad ji turi 
apie septynis szimtus ir pen
kios deszimts isztikimu Komu
nistu.

Beveik visi tie suimti svetim- 
taueziai Komunistai nesutiko 
važiuoti in Rytus, in Rusija, bet 
važiuos in Corsica salas. Jie ge
rai žino kas j u laukia, jeigu jie 
sugrysztu in savo Komunis- 
tiszkus krasztus ar in paezia 
Rusija.

Tarp kitko, Ukrainiecziai 
daug dėmesio skiria steigiama
jam “Europiniam Universite
tui,” kurio užuomazga jau 
veikia Bruge, Belgijoje. Vado
vaujamasi nuomone, kad “be 
tikros kitu tautu pagelbos, nei 
viena valstybe pasaulyje nie
kur nebuvo sukurta. ” (LAIC)

Pirkie U. S. Bonus

APPLETON, WIS. — Auto- 
mobilius, kuriame važiavo net 
deszimts žmonių, nusiverte nuo 
stataus kalno ir apsivertė. Du 
buvo užmuszti ant vietos, o vi
si kiti buvo sužeisti. Užmuszti 
buvo James Jochman, dvide- 
szimts metu amžiaus ir Elena 
Lemmerhart, asztuoniolikos 
metu amžiaus, isz Appleton 
miestelio. Nelaime atsitiko kai

PHILADELPHIA, PA. — 
Du jauni razbaininkai, anksti 
ryta apvogė viena saliuninka, 
bartinderi ir tris kostumerius, 
ir pabėgo su szesziais szimtais 
szeszios deszimts doleriu. Tie
du razbaininkai privertė visus 
ineiti in iszeinamaji kambarį, 
kur jiedu juos užrakino, ir 
paskui pabėgo.

Razbaininkai buvo neprastai 
apsirenge ir buvo apie dvide- 
szimts penkių metu amžiaus. 
Jiedu inejo in saliuna, vadina
ma “107” bara, apie puse va
landos pirm užsidarymo laiko 
ir paprasze alaus. Razbaininkai 
kelis stiklus alaus iszgere, ir 
kai saliuninkas Mack Chilimi- 
dos paprasze visu iszsigerti 
paskutini alų, nes jau laikas 
saliuna uždaryti, jiedu iszsi- 
trauke revolverius ir pareika
lavo isz visu pinigus.

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą ii 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

Price $2,00 s“"’ “rl*-
COLORS: Red, Black, Green, 
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We’re done with drudgery!
Now Our Kitchen is

APSAUGOS SEKRE.
PRIVERSTAS

PASITRAUKTI

HE: We knew we'd want an electric water heater for our electric 
kitchen. . So, when I read about the new low electric water heating 
rates, that settled it. Economy goes a long way with me!

SHE: Now he has practically nothing to do! He doesn’t have any 
worries about the electric water heater.. .and the electric dishwasher 
and garbage disposal unit takes care of the only other kitchen jobs 
he had.

HE:. Ha! The electric oven turns itself on and off without a worry 
from her! The big freezing space in the electric refrigerator saves 
her shopping trips and the other electric appliances make child’s 
play of cooking.

SHE: That’s true. And my kitchęn is so much cleaner and cooler 
than ever before. I feel like a homemaker now instead of a drudge!

HE: She actually seems fresh and rested in the evening now. I wi h 
we’d gone all-electric years ago!

SHE: Now he tells me!

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
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WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Trumanas turėjo 
du labai svarbiu klausimu ap
svarstyti: Vienas yra vidaus 
klausimas; * antras Užsienio 
klausimas.

Pirmąjį klausima jis galėjo 
ir buvo priverstas iszriszti ta 
klausima. O antra klausima jis 

■ nenori ar negalėjo iszriszti.
Pirmasis klausimas buvo 

kaslink Apsaugos Sekretoriaus 
Louis Johnson pravaryma isz 
tos augsztos vietos. Jis gali ta 
labai greitai ir labai lengvai 
padaryti, nes kai žmogus tokia 
vieta užima, jis tuo paežiu kar
tu paraszo Prezidentui laiszka, 
kuriame jis atsisako nuo to 
darbo, isz tos vietos. Preziden
tas Trumanas ta atsakymo 
laiszka pripažino ir Johnsonas 
likos iszmestas.

Antras klausimas ne tokis 
lengvas, nes tas Užsienio klau
simas ir tas karas Korėjoje. 
Jau dvylika san vaitos kai mu
su kareiviai kariauja ir krinta 
ant Korėjos karo lauko, ir dar 
vis traukiasi, dar vis tik ginasi. 
O visi kiti Tautu Sanjungos 
krasztai mums tik užuojauta 
siunezia ir dvasine parama su
teikia!

Jau mes seniai raszeme kad 
dauguma žmonių nori ir net 
reikalauja kad Louis Johnso
nas, Apsaugos Sekretorius bu
tu paszalintas. Dabar taip ir 
yra, nes Apsaugos Sekretorius 
Louis Johnsonas buvo susikir
tos su Amerikos Sekretoriumi, 
Dean Achesonu.

Prezidentas Trumanas turė
jo pasirinkti tarp Dean Ache- 
sono ir Louis Johnsono. Apsau
gos Sekretorius Louis Johnso
nas jau atsisakė nuo savo dar
bo.

Szitiedu Sekretoriai jau ne 
pirma syki susikirto, ir pats 
Trumanas yra vieszai pareisz- 
kes kad Achesonas pasiliks kai 
Johnsono jau nebus Vaszingto-

Į ne.


