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Sovietai Taikos Praszo
Isz Amerikos
PREZ. TRUMANAS 

ATOSTOGAUJA

Karas Siauczia, Bet Pre
zidentas Sau Szildosi
CHESAPEAKE BAY. —

Nors Kongresas ir Kongresme
nai labai daug svarbu klausimu 
buvo iszkele, nors karas siau
czia visu savo žiaurumu Korė
jos kraszte, nors Amerikiecziai' 
kareiviai, musu vaikai galvas
guldo ant tolimo ir svetimo 
kraszto, musu kraszto Prezi
dentas, Harry Trumanas iszva- 
žiavo ant atostogų, vakaciju. 
Jis su musu jam parūpintu lai
vu tingiai ir poniszkai pralei
džia kelias dienas beplaukda
mas ant Chesapeake Bay.

Jis savo palydovams buvo 
pasakęs kad jis nepaiso kas ten 
darosi Korėjoje, bet kad jis tu
ri imti atostogas ir gana.

Jo tarnai laikrasztininkams 
pasakė kad Prezidentas Tru
manas turi pasilsėti, ir kad Ko
rėjos klausimai gali palaukti 
kol jis pilnai pasilsės ir sugrysz
in Vaszingtona.

VIESBUCZIU
STRAIKOS

ATIDĖTOS

Eis Derybos Kai Unija 
Derėsis; Visi Dirbs

Per Derybas
PHILADELPHIA, PA. — 

Keturiolikos vieszbucziu kote
liu straikos yra atidėtos, ir visi 
darbininkai sutinka dirbti, kai 
derybos del didesniu algų eis 
pirmyn.

Darbininku unija buvo pa
skelbus kad visi tie darbiniu 
kai sustraikuos szia sanvaite, 
kaip tik tada kada Philadelphi- į 
jos beisbolininkai losz in rung
tynes del viso kraszto beisboles 
cziampijonato.

Valdžios teismas keliams 
vieszbucziams uždraudė strai- 
kuoti ir paskui visu kitu viesz
bucziu darbininkai sutiko de
rintis, vietoje straiku.

Bet ginezai ir kivireziai dar 
nėra iszlyginti. Darbininkai 
reikalauja didesniu algų, o 
vieszbucziu sanvininkai nesu
tinka. Ir isz to nesutikimo isz- 
kilo szitas grasinimas straiku.1

Mainieriai Iszgelbeti

Du isz szimto dvideszimts 
asztuoniu mainieriu, kurie 
buvo užgriauti mainose in 
New Cumnock, Szkotijoje 
yra iszvesti isz tu mainu po 
keturios deszimts asztuoniu 
valandų darbo. Szitiedu mai
nieriai buvo iszvesti isz tu 
mainu po keturios deszimts 
valandų darbo.

Savanoriai mainieriai tu 
užgriuvusiu mainieriu drau
gai ilgai, per kiaura nakti 
dirbo ir prakaitavo kol jie 
priėjo ir isztrauke dvide

szimts asztuonis mainierius 
isz to užgriuvimo*.

Isz viso szimtas ir penkio
lika mainieriu buvo iszgelbe- 
ta isz tos anglių kasyklos, 
mainu nelaimes.

Mainieriu žmonos ir moti
nos per kiaura nakti lauke ir 
meldiesi už savo vyrus prie 
tu mainu angos.

Savanoriai gelbėtojai mai
nieriai turėjo eiti per nuodin
gus gazus ir per gaisra mai
nosi gelbėti savo draugus, 
kurie buvo tenai užgriauti.

PIETŲ KORIECZIAI /K TYlPfl If 1 Pl 1
KULIA KOMUNISTUS 1 Id IxVlC.

ANT JU ŽEMES ---- - I 
Amerikiecziai Laukia

TOKYO, JAPONIJA. —
Dvi Pietų Koriecziu divizijos
insilauže apie trisdeszimts pen 
kias mylias in Sziaures Korie
cziu kraszta, kur Komunistai 
vieszpatauja.

In dvi dienas Pietų Korie- 
cziai atstume Komunistus Ko-

Veržiasi Inu 
Sziaures Korėja

Armijos Virszininkai Sako, Ti- 
kisiSurastiSzeszisTukstancziai

BUVĘS KALINYS 
NUŽUDYTAS

Apvogė Viena Vyra 
Drabužiu Sztora

PHILADELPHIA, PA. — 
Žmogus, kuris buvo sužinotas 
kaipo buvęs kalinys, dvide
szimts penkių metu amžiaus 
William V. Hunter, nuo Ells
worth ulyczios, buvo nuszautas 
New York miesto policijantu 
netoli nuo keturios deszimts 
devintos ulyczios New York 
mieste.

Jis buvo intartas už pasivo- 
gima dvieju “siutu” eiles dra
bužiu isz vieno sztoro in Rock- 
feller Center.

Policijos detektyvas, slaptos 
policijos saržentas pranesze to 
vagies mirti jo seserai Poniai 
Ida Hodge, kuri sake kad ji 
priims savo brolio lavona del 
szermenu.

Szitas vagis buvo keturis sy- 
kiusu suimtas, suaresztuotas ir 
nuteistas už invairius prasikal
timus.

Juokdarys Tokyo 
Mieste

RINKIMAI
FINLANDIJOJE!

HELSINKI, FINLANDIJA.; 
— Kairiosios partijos Finlan- 
dijoje ima virszu per rinkimus.

Al Jolson, juokdaris ir 
dainininkas ir dainų raszyto- 
jas pribuvo in Tokyo miestą. 
Ji ežia susitikio Harry Askt 
ir ji labai gražiai priėmė kai 
jis iszlipo isz savo eroplana. 
Al Jolson yra vienas isz pir
mutiniu kuris sutiko palinks
minti musu kareivius, kurie 
dabar kariauja Korėjos 
kraszte. Jis už savo darba 
gauna apie tris dolerius ant 
dienos. O jeigu jis butu pasi
likęs New York mieste, jis 
gautu apie penkis tukstan- 
czius doleriu ant sanvaites. 
Jis sako kad jis jaueziasi kad 
jis turi būti arti tu musu ka
reiviu kurie už musu kraszta 
tolimuose krasztuose kariau
ja.

rieczius ir in j u linijas ir krasz
ta persilaužė.

Komunistai Koriecziai dabar 
neszasi kiek tik jie gali ir sten
giasi pasiekti ta trisdeszimts 
asztunta linijos rubežiu, nors ir 
ežia Koriecziai jiems neduoda 
ramybes ar pakajaus, nes jie 
marszuoja staeziai skersai ta 
nustatyta rubežiu ir plekia Ko
munistus.

Amerikos lakūnai su savo 
kariszkais eroplanais ir bomb- 
nesziais dabar kamuoja began- 
czius Komunistus ir juos žudo 
kelionėje.

Visos Koriecziu Komunistu 
armijos dabar skubinasi su- 
gryszti už to trisdeszimts asz- 
tunto rubežiaus. Bet ir ežia jie 
negali jaustis saugioje vietoje, 
nes Pietų Korėjos armijos jos 
vijasi net ir už to rubežiaus.

Dabar ant visu Korėjos fran
tu Komunistai ne tik traukiasi, 
bet staeziai bėga ir neszasi, 
kiek tik j u kojos inkabina.

Amerikiecziai dabar suranda 
da daugiau, žiauriu žmogžudys- 
cziu, kurias tie Komunistai, be
sitraukdami papilde.

Daug Komunistu Koriecziu 
kareiviu dabar meta savo ka
rabinus, nusirengia ir apsivel
ka paprastais Koriecziu drabu
žiais ir nuduoda kad jie nieka
dos nebuve kareiviais.

Amerikiecziu tankos ir ero- 
planai dabar guja ir kulia visus 
beganezius Komunistus. Korė
jos Komunistai dabar kreipiasi 
in Sovietu Rusija pagelbos, bet 
Sovietu Rusija su savo Stalinu 
tyli ir nieko nesako. Matyti kad 
Stalinas labai invertina ir net 
gerbia Amerikos kariszkas jie- 
gas, nes net ir Tautu Sanjungos 
mitinguose Rusijos atstovas 
Malikas, mažai ka sako ir ne- 
drysta stoti priesz Amerikos 
atstovus.

Nužudyti Žmonių Per Komunis
tus MiesteTaej on, Korėjoje; Ju

goslavija Praszo Pagelbos
Szkotas Susitinka Su 

Koriecziu

Kur nors Korėjos kraszte, 
Regimento komandorius, 
Saržentas Major Richard 
Thomas Boyd, isz Dumbar
tonshire, Szkotija; susidrau
gavo su mažu Korėjos vaiku.

Anglijos ir Szkotijos ka
reiviai jau kelios sanvaites 
kai stojo in talka musu ka
reiviams ir petis in peti ka
riauja sykiu su musu vaikais 
priesz Korėjos Komunistus.

Szkotija yra pasiuntus sa
vo geriausia armijos divizija 
mums in pagelba ir talka Ko
rėjoje. Jie yra atsižymeje ir
per visa pasauli pragarseje 
kaip jie drąsiai kariavo 
priesz Vokieczius ir mums 
stojo in talka.

Bet dabar ^darbininkai sutinka 
dirbti per visas tas derybas.

Darbininku unija numatė ir
nujautė kad valdžia visoms Kiek dabar buvo galima suži-
toms unijoms uždraus straikuo- noti, tai kairiosios partijos ga- 
ti ir už tai jos dabar sutinka vo daugiau negu septynios de- 
leisti savo narius dirbti kai tos szimta nuoszimti visu balsu.
derybos del didesniu algų bus Per rinkimus daugiau negu 
svarstomos. į (Tasa Ant 4 Puslapio) į

— Moteres be vyru galėtu 
apsieiti, bet jokis vyras be mo
terių negali.

-----------n-----------
Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

KOMUNISTAI NUŽU
DĖ DAUG ŽMONIŲ

NELAISVĖJE
TAEJON, KORĖJA. — 

Amerikiecziai rado tūkstanti 
viena szimta Korėjos žmonių 
lavonu Taejon mieste. Ameri
kiecziai dabar turi ta nemalonu

LAKE SUCCESS, N. Y. — Sovietu Už
sienio Ministeris Andrei Vishinsky, dabar la
bai lipszniai ir maloniai gerinasi ir visiems 
seilinasi Tautu Sanjungoje. Jis tik ana 
diena buvo inteikes Sovietu pasiulinima del 
taikos Korėjos kraszte.

Jis laikrasztininkams nei neužsiminė apie 
Kirejos Komunistu nusistatyta trisdeszimts 
asztunta rubežiu. Jis, nusiszysodamas laik
rasztininkams pasakė, kad jis visai neketi
na peržengti skersai ta nustatyta rubežiu.

Visi kiti Sovietu Rusijos delegatai pa- 
nasziai pasielgė, nusijuokdami ir net baikas 
kriesdami apie Korėjos Komunistu klausima.

Isz viso to matyti kad Rusija arba ne- 
drysta prasiszokti priesz Amerika, ar lau
kia kitur kur pradėti toki pati susikilima. 
Bet vienas dalykas buvo aiszku visoje to
je Tautu Sanjungos Konferencijoje, ir tai 
buvo, kad Rusija dar nedrysta staeziai sto
ti in karo lauka su Amerika!

j •

Jeigu Rusija jaustųsi gana galinga stoti

Tarp tu lavonu buvo surasta
trisdeszimts Amerikiecziu ka
reiviu, kurie buvo nužudyt ne
laisvėje.

Armijos virszininkai sako 
kad jie tikisi surasti apie sze- 
szis tukstanezius tokiu auku 
tarne mieste.

Apie septyni szimtai lavonu 
buvo surasta bažnyczioje ir 
prie bažnyczios tame mieste.

darba iszkasti pakavotus lavo- Du Amerikiecziai ir vienas 
nūs ir isztirti ar jie buvo Ko- Pietų Korėjos kareivis buvo 
munistu nužudyti. (Tasa Ant 4 Puslapio)

priesz Amerika, ji turėjo 
Korėjos kraszte. Bet ji 
nistus paliko sau vienus 
in talka. Isz to galima

geriausia proga 
Korėjos Komu- 

ir nestojo jiems 
tikrai sakyti, kad

Rusija dar nėra prisirengus pultis ant Ameri
kos kraszto.

Juozas Stalinas labai gerai invertina 
Amerikos prakeiktu kapitalistu jiegas ne 
tik per kara, bet visoje pramonėje!

Mare — Kiek metu turi ta
vo Petrukas?

Agota — Kad neatmenu!
Mare — Tai kaip senei ap- 

si vyravai?

Agota — Kad da buvau 
per jauna ir kunigas szliubo 
nedare kada Petrukas atsi
rado.

o a o

t
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Kas Girdėt
Ir ji insimylejo in ta vyra. 

Tai yra labai sena ir visiems 
mums gerai žinoma pasaka, ku
ria nei metai nei amžiai dar nė
ra permaine.

Jis meilius žodžius jai kalbė
jo; viską jai jis prižadėjo. Jis 
jai labai patiko ir ji in ji insi
mylejo. Ir tai sena pasaka.

Ji kaip tik apie toki kavalie
rių seniai svajojo, bedirbdama 
deimantu ir brangiu laikrodė
liu sztore.

Jos bosas tame sztore ant jos 
labai pasitikėjo. Ji kasdien bū
davo visus pinigus parsinesza 
namo ir paskui ant rytojaus, 
eidamą in darba tuos pinigus in 
banka indeda.

Dvi sanvaites atgal ji iszte- 
kejo už to savo kavalieriaus. Ir 
tai labai sena pasaka. ‘

Kelios dienos atgal jos bosas 
jai padavė apie penkiolika 
szimtu doleriu. Ji tuos pinigus 
kaip paprastai, parsinesze na
mo. Ant rytojaus ji susirgo ir 
paprasze savo kavalieriaus, 
dabar savo vyro kad jis tuos 
pinigus nunesztu in banka. Jis 
labai maloniai sutiko, ja meiliai 
pabucziavo, gražiai atsisveiki
no, iszejo ir dingo.

Dar kelios dienos praėjo ir 
policija jai pranesze kad tas 
juos iszsvajotas kavalierius yra 
buvęs kalinys, kelius sykius 
prasikaltęs, kelius sykius kalė
jime tupejes, ir dabar slapsto
si nuo policijos.

Jis savo keliu sanvaicziu 
nuotaka paliko su karsztu pa- 
bucziavimu, keliais meiles žo
deliais ir penkiolika szimtu do
leriu. Ir tai yra sena, labai sena 
pasaka!

ne slauges, nurses sako kad jos 
davė kraujo , abiem moterim 
apie dvylika sykiu. Ponia An
gelina McDaniels, dvideszimts 
penkių metu amžiaus, gulėjo li
goninėje su keturiais perdari
niais jos plaucziuose. Ponia Do- i 
lores Ettore, penkios deszimts Į 
devynių metu amžiaus buvo pa-i 
vojingam padėjime nuo perdu-: 
rimu in krutinę ir in rankas.

Tos žmonos vyras, Wayne 
McDaniels, trisdeszimts vieno į 
meto amžiaus vyras prisipa-i 
žino kad jis apdaužė savoj 
žmona, sakydamas, “Asz bu
vau girtas ir neatsimenu ka asz 
padariau.” Policijantai sake 
kad jie žinojo kad jis buvo ge
rai insikauszes pirm negu jis ta 
diena parėjo namo. Jis pareika
lavo kad jam butu tuojaus pri
statyta jo dukrele, bet tos duk
reles motina, matydama kad jis 
gerokai insikauszes, nesutiko 
ir jam stacziai pasakė kad ge
riausia butu jeigu jis eitu sau 
namo. Jis pareikalavo kad jis 
nori tuojaus pamatyti savo 
dukrele, bet jo žmona, jam pa
sakė kad jam geriausia eiti isz 
kur atėjo ir iszsimiegoti.

Kai policijantas Frank Scar- 
pato pribuvo, tai McDaniels 
dar nenorėjo pasiduoti, bet tas 
policijantas jam taip davė per 
galva kad jis apsivertė. Paskui 
policijantas paszauke daugiau 
policijantu ir daktarus ir slau
ges.

Razbaininko Draugas 
Ir Tarnas

Visu prasikaltimu ir szu- 
nyseziu vado “Lucky” Lu
ciano pagelbininkas ir Lei
tenantas, Lucian Ignaro yra 
dabar valdžios suimtas ir su- 
aresztuotas New York mies
te. Jis buvo pernai isztremtas 
isz musu kraszto už tai kad 
jis pardavinėdavo uždraus
tus vaistus. Buvo suimtas kai 
jis stengiesi slaptai sugrysz- 
ti in Amerika.

Szitie žulikai, kurie par
davinėja uždraustus vaistus 
tiems, kurie be tokiu vaistu 
iszmano kad jie negali gy
venti, pasidaro sau milijonus 
doleriu pelno kas metai.

ROZANCZIUS ISZGELBEJO
JJAISUS muszys aptiko. Nu

klotas lavonais, laikas dare 
žiūrėtojai dideli nemalonumą. 
Visur kraujai, sugadinti karei
viu kūnai, sužeistųjų vaitoji
mai.

Kariautųjų būriai nusivarė 
tolyn: Girdėti tiktai szautuvu 
ir anuotu poszkejiinai, matyti 
durnu kamuoliai kaip kila 
auksztyh.

Muszio vietoje pasipilo ne- 
szantieji nelaimingiesiems pa- 
gelba žmones: Vienuoliai, gai
lestingumo broliai ir seserys. 
Visi czionai atsiskubino arty- 
mo meiles šaukiami.' Pirmu- 
cziausia jiesZkoma tu, kuriuose 
da žibėjo nors kibirksztele gy
vybes. Juos tuojau paima ir 
gabena aprisztus ligoninėn.

Amerikiecziai labai mažai 
paiso apie savo teise ir laisve 
balsuoti per Rinkinius. 1948 
metuose tik penkios deszimts 
vienas nuoszimtis Amerikiecziu 
balsavo. Reiszkia, tik biski 
daugiau kaip puse. O 1946 me
tais buvo dar prascziau; tik 
trisdeszimts szesztas nuoszim
tis balsavo.

North East, Pennsylvanijoje, 
Ponia Alice K. Montgomery vi
somis galiomis stengiasi iszran- 
davoti savo namus. Ji jau per 
kelias sanvaites garsina vieti
niame laikraszayje kad ji labai 
pigiai nori iszrandavuoti savo 
namus, bet ji nenori: mažu vai
ku, szuniu; nepavelina gerti ir 
uždraudžia rūkyti. Ji dar ir 
dabar laukia, kad kas tuos jos 
namus pasirandavuotu.

— Juk nieko nekasztuoje 
mandagumas, o tas tankiause' 
daug kartu užsimoka.

— Jeigu katram jaunikiui 
nesiseka gyvent, tai tegul apsi- 
pacziuoje.

Kaip 
Atsirado Plateliu

Ežeras

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

mai leido savo senatvės dienas. 
Uzbonas su pienu niekad neisz- 
situsztino, kepalas duonos ne
sumažėjo ir medus visados bu
vo vienokis.

Nors senukai gyveno gra
žiam palociuje, bet savo ’budo 
nepermaine, buvo inielaszirdin- 
gi del pakelevingu ir su visais 
gražiai apsieidavo. Taip senu
kai gyveno da ilgus metus ir 
ant galo suvisai paseno.

Tarp nelaimingųjų besidar
buodamos, dviejenai gailestin
gosios seserys randa viena jau
na kareivi kokiu dvidešim
ties metu. Gulėjo kraujuotas. 
Turėjo sužeista krutinę, net 
dviem kulipkom perverta. Ran
koje laike sugniaužta rožan
eziu. Vienuoles suprato, kad 
tasai kareivis yra bent kiek da 
gyvas! Apžiurėjo, taip isztik- 
ruju ir buvo. Nelaimingasai 
tuojau gulėjo ligoninėje.

— Nieko nebegelbes, nuta
rė gydytojai: Kulipkos užgavo 
svarbiausia vietas viduje. Gal 
ateis savyston, bet neiszlaikys; 
mirs!

— Didele hus jam laime, jei 
da galės su Dievu susivienyti, 
tarė viena vienuole, ir pasisia- 
kiusi esanti prisirengus sėdėti 
prie ligonio visa nakti meldėsi 
prie sužeistojo lovos.

ja Komunija! Priesz ta valan
da, kada turėjome komunikuo- 
ties, priekele mus signalai. Ar
tinasi neprietelis! Iszejome ko
von, o gal mirti! Negaliu nei 
iszipasakoti, ko prityriau! Bai
siau nei kuomet nors, pajutau 
sanžineje ta sunku nusidėjimą, 
šaukiau Dievo Motynos pagel
bės ir ta minezia atkalbėjau 
Szventa Rožaneziu.

Sužeistasai nutilo, nes apsil- 
po. Vienuole padavė gaivinan- 
czio gerymo.

— Nusiraminkie, kalbėjo 
szirdingai sesuo: Dievo Motyna 
neatmete tavo maldos. Kuni
gas tuoj czionai bus. Ir susi
vienijęs su Dievu nueisi amži- 
naten.

■Sesuo atsiklaupė szale nelai
mingojo lovos ir eme karsztai 
melsties. Kareivis taipgi nuo- 
szirdžiai meldėsi, laikydamas 
drebanezioje rankoje rožaneziu.

pacziuotas. 76

istorijos
žiedas, ir

apie 
apie 
15c 

apie

Laikrodis musza dvylika. 
Ligonis eme judintis. Placziai 
pramerkė akis. Turbūt, neži
nojo kur eisas. Tuojau szepte-

Praeina ketvirtis valandos. 
Kunigas jau klūpojo prie mir- 
sztaneziojo kareivio, kurisai 
iszpažino savo nusidėjimus. 
Iszklauses iszpažinties, kuni
gas davė iszriszima ir Paskuti
nius Sakramentus, reikalingus 
amžinumo n.

Ligonis meldėjo. Veide jo 
suspindo dangaus szviesa.

— Tegul bus Dievas palai
mintas! Tarė ligonis, dreban- 
cziu balsu: Dabar jau ramiai 
galiu eiti isz szio pasaulio!

Už valandos jaunas kareivis, 
po sunkiai mirties kovai, jau 
mirė! Užgeso amžinai laikyda
mas rankoje Szv. Rožaneziu.

Paskutiniai jo žodžiai buvo:
— O, Dievo Motyna! Isz- 

gelbejai mane, padėkosiu Tau 
danguje! —L.

— GALAS —

166 Trys istorijos apie 
Malkiaus, Iszklausyta 

vargszo, Geras Medėjus.

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

Szeszios deszimts asztuoniu 
metu amžiaus Alfred Lee Or- 
rell, isz Odessa, Delaware, bu
vo nužudytas savo namuose. Jo 
sesuo, Ponia Mary McCloskey, 
slauge, sako kad ji spėja kad 
tas kuris jos broli sužude buvo 
pažystamas. Ji taip spėja, nes 
ju szuva visai nelojo kai tas 
žmogžudis buvo atėjės. Ji sako 
kad tas ju szuva yra piktas ir 
nieko neinsileidžia ir tuojaus 
loja kai tik kas prisiartina prie 
ju namu. O tas žmogžudis galė
jo prieiti prie lango nakczia ir 
per ta Įauga paleisti du szuviu 
o tas szuva tuou laiku buvo' 
darže.

Policijantai visai nežinojo ir 
net negali inspeti, kas ir kaip 
tas senelis buvo nužudytas.
.« Nužudytas žmogus buvo tro- 
ko draiverys, jis su savo susie- 
dais labai gražiai sugyveno ir 
rodos visai neturėjo jokio prie- 
szo. Jis buvo nuszautas savo lo
voje, kur jis laikraszti skaitė. 
Abi kulkos pataikė jam stacziai 
in kakta.

Jo sesuo, slauge ka tik buvo 
iszejus in darba nes ji ta san- 
vaite dirbo ant naktinio laiko.

Pypkes Durnai

Kelios trumpos isztraukos 
isz “Pagoniszkos Dainos,’’ kurio
se galima matyti daug protavi
mo ir proto net ir pagoniu tarpe, 
kurie tikėjo in savotiszka dangų 
ir pragara.

“Pagoniszkos Dainos”
Galvoju kai kada, kad niekada 
Gražiau nežydi rože, kai tada, 
Kada koks Ciesorius maitina ja 
Pralietu savo krauju ir galva.

Pripilk taurele pilna, Mylima! 
Rytojaus rūpestis užmirszkiva! 
Rytoj.. Rytoj, gal busiva kape 
Su vakarykszczio tukstaneziais 

greta!

Ir mes, kurie szioj vietoj 
džiaugiamies, 

Kurioj anie pražuvo be vilties 
Mes patys būtinai tuojaus 

turėsime 
Apleist kitam szi patala 

mirties.

Vienas mylėjome;

Neseniai trisdeszimts vieno 
meto amžiaus buvęs jurininkas, 
isz piktumą nudure savo žmona 
ir jos motina, mieste Philadel- 
phijoje. In Misericordia ligoni-

Kurios
Pilnas,

iszgere savo 
ir tylomis

geras... 
gražias; 
taureles
sau

nuszliauže
In tamsumus maitinti kirmėlės.

Viena pavasario ryta atsikė
lė svecziai ir kaimynai kurie 
savo paproeziu eidavo pasvei
kinai senukus. Bet ant nelaimes 
jieszikojo po visus kaippus ir 
niekur ju negalėjo rasti. Ant 
galo vienas isz svecziu patemi- 
no iszaugusius du didelius me
džius ant kiemo. Buvo tai ar- 
žuolas ir liepa. Medžiai buvo 
neiszpasakyto didumo kuriu 
szaknys buvo giliai suleistos in 
žeme, o szakomis tartum susi
kabinę laikėsi. Kada svecziai ir 
kaimynai susirinkę negalėjo 

j iszmanyti, isz kur tie medžiai 
galėjo atsirasti? Kuriu vakar 
visai nebuvo, o ju didumas liū
dino kad jie jau stovi nuo 
szimtmeczio, jiems ten bekal
bant davėsi girdėt balsas isz 
ąukszto nuo medžiu: “Tai mu
du esame Gerutis ir Gražute!”

Tuom sykiu pranyko ju pui
kus palocelis su visais intaisais, 
tiktai arzuolas su liepa stovėjo 
per szimtus metu, kur po tam 

i po tuomi aržuolu buvo intaisy- 
tas aukuras ant garbes dievai- 
czio Perkūno kur vaidelytes ku- 
įreno szventa ugni, o krivaieziai 
i skelbe žmoniems dievu valia. 
Taip ilgus amžius prastoveja 
medžiai likos nukirsai, o ežeras 
ir sziandien da guli savo vieto
je kuris liudija bausme dievu 
už gyventoju nemielašzirdinga 
pasielgimą su pa.kelevingais.

I -----GALAS-----

Vienuole greitai praszyina 
iszpilde: Padavė gaivinanezio- 
jo gerymo. Sužeistasai gere no
riai. Atmintis ėjo savyston. 
Vesdamas akimis aplink save, 
paklausė sužeistasai:

— O mano rožanezius!
Gailestingoji sesuo'henumete 

šventosios kareivio nuosavy
bes: Paėmė su savim ir kruop- 
szcziai paslėpė. Užsiminus 
apie rožaneziu, tuoj sesuo ji pa
davė kareiviui, pridurdama:

— O tai raktas, kuris atida
ro mums dangaus karalystes 
vartus!

Nelaimingojo veide žynius 
buvo liūdnas nusiszypsojimas.

— O, kad da turecziau lai
ko nusidėjimams iszpažinti!

— Gerasai Dievas suteikė 
tau laiko tai padaryti, tarė su
ramindama sesuo: Kunigas 
tuojaus ateis.

Už trumpos valandėlės, ligo
nis vėl prabilo:

— O, sese! Jei da gyvas, 
tai dėkoju vien Szvescziausiai 
Panelei ir Jos rožaneziui, už tai 
kad ne eisu da nugramzdintas 
nelaimingon amžinatvei!. Sa
kau teisybe. Vakar, vakare, tu
rėjau progos padaryti iszpažin
ti, o sziandien ryta rengiausi 
pasistiprinti Szv. Komunija. 
Priėjau iszpažinties. Jau keli 
menesiai, kaip vargstu, žinoda
mas, kad sunku nusidėjimą pa
dariau, o kai ejaų iszpažin
ties, piktoji dvasia pakiszo man 
gėdos, ir užtylėjau tą sunku nu
sidėjimą! Tegul bus Dievui 
garbe, kad da nepažeidžiau ma
no Iszganytojo szventvagiszka-

KATALOGAS 
KNYGŲ

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. 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. 116 Istorija apie Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 pu
slapiu. 15c.

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

No. 120 Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios ir Ant ne-

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, Tarnas, 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, 
Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis, Budyne,

Skripko- 
ponu, 78

istorijos
Lietuvos

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.
Sūnūs 
malda 
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% 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 
arba Pasibudinimas
mislinimo Kanczios Viesz. Mu-

j j 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.

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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 k n y g u 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 tik 
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. 
SSr" 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:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - JJ. S. A.
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Kaip Atsirado Plateliu Ežeras
KAD butume žinoję kad Ta-1 iszpyle visa pieną isz užbono ir

pažiurėjus kad dugnas buvo 
matomas, padėjo ji ant stalo.

— Gal but kad asz sena ir
neprimatau gerai, pamisimo

mistos atsilankysit, butume 
mudu nevalgė vakarienes. Asz 
pajemiau dali szios dienos pie
no, kad padaryti sūri ir sztai 
kepalas* duonos, bet ir to tik pu- Gražute. Bet dabar tai jau tik- 
se. Asz nors nieko neturiu, bet 
jaueziuos laiminga, tiktai tuo
met man skauda szirdi, kada 
vargingas ir iszalkes keleivis 
pabaladoje in mano duriš, o pieno! Prakalbėjo Greitis, de- 
asz ne turiu jo su kuom paval- damas savo puoduką ant stalo, 
gydinti — Atleisk man už mano drąsą,

— Viskas bus gerai; nesi-j bet asz nuoszirdžiai meldžiu iif- 
rupinkit apie nieką jus gera] pilai daugiaus.
žmona, kalbėjo senesnis kelei
vis. Teisingas noras ir

rai uzbonas turi būti tuszczias, 
nes puodukus abudu pripildė 
du kartu.

t— Kas tai do gardumas

vynuoges jau yra pilnai iszsir- 
pe.

— Asz da niekad gardesnių 
neragavau, atsake sveczias.

— Meldžiu da viena puodu
ką pieno, kad jusu mylista, ir 
asz jau busiu pavalgęs vakarie
ne kaip kunigaiksztis.

Ji norėdama 
jam parodyt kad pieno uzbone

Dabar Gražute drąsiai ir 
dora akyvai buvo nuvaktavusi kad 

stebuklus ir pasotina pulkus ai-į Greitis iszpyle visa pieną iki 
kanu žmonių. paskutinio laszo.

— Praszau prie stalo, szau
ke Gražute, ežia da yra krislas,1 jau nėra, paėmė uzbona ir už- 
imedaus ir biskis vinuogiu. į vertųsi pyle in Greiczio puodu-

— O, Motin Gražute, tai! ka> nemisiydama kad ten yra
ežia bus tikras pakelis! Paszau-Ilike9 nors laszas pieno. Bet 
ke juokdamas Greiais. Ir jusikaiP nusistebėjo Gražute, kad 
regesit kad asz valgysiu, kad'taiP stai«ai PlisiP‘ld<! Pa
mano net žandai plisz. Asz da ( kas Pie»° ir 1,et Per kl asztus 
niekad, nebuvau teip alkanas' aI“ stalo pasiliejo! Tos dvi gy- 
kaip sziandien! I vates kurios.buvo “psivynioja..

, i apie Greiczio lazda isztiese— Dieve susimilkit ant mu- . , . 2 J ., .. . v . . 1 kaklus ant stalo ir pradėjo ger-
su! Prakalbėjo Gražute m sa- . , , .■ v ,i ti pieną bet Gerutis su Gražute jaunas I to nepatemino.

del

vo vyra. Jeigu tas 
žmogus teip yra alkanas, 
musu valgio neužteks nei 
vieno jaunesnio keleivio!

Jie visi suėjo in grinezia.
Kaip Gražute sake, kad

Dabar meldžiu duoti 
man rieke duonos, motina Gra- 

I žute, kalbėjo Greitis, ir biskeli 
1 medaus!

bus i Gražute atriekė gera rieke ir 
per mažai vakarienes del dvie-j padejo priesz Greiti, bet misly- 
ju alkanu keleiviu, bet taip blo-' dama kad duona yra sudžiuvu- 
gai nebuvo kaip ji sau mislino.: sį, paėmė szinoteli kuris buvo 
Ant vidurio stalo padėta kepa-! nupuolęs ant stalo ir insidejusi 
las duonos, geras gabalas sūrio, i jn burna pajautė neiszpasakyta 
taip-gi torielkute sviesto, ant gardumą.
kitos torielkos gulėjo du koriai I 
medaus ir dvi pusėtino didumo 
kekies vynuogių, taip-gi uzbo-

Vienok motina Gražute bu-

Kas link medaus tai mano 
ranka neiszistengs apraszyti 
kokis jo buvo kvapas ir gardu- 

nas pieno. Gražute paėmė uzbo- mas? kuris. dangiszku žolių kva- 
na, pripylė du puodukus pieno pu pripilde stuba. 
ir pastate priesz sveczius. O uz
bone labai mažai atliko pieno, dama senoviszki motere, mažai 

kad bu- atkreipė atyda ant tu visu ste- 
czia žinojusi jog tie pakelevin- buklu. Kada padalino sveczius 
gi ateis, tai buezia visa sanvai- 
te nevalgiusi, kad tik jiems pa
daryti gera vakariene!

Kaip tik pakelevingi prade- j0 jam in ausi pasakoti.

Gražute mistino sau,

su duona, medum ir vynuogėms 
sėdo szale savo vyro Geruczioj 
ir ka ji buvo pateminus, prade-

jo valgyt, pirmiausia erne ir 
iszgere isz puoduku pieną.

— Biski daugiau pieno,! — Asz nieko nepatemiiiau, į 
meldžiu, kad jusu mylista, mo-, atsake Gerutis su nusiszypsoji-1 
tina Gražute, kalbėjo Greitis.' mu. Asz mislinu, mano brangi t 
Diena buvo karszta, todėl ma-1 paczįufe> kad tu sziandien i 
no burna buvo labai iszdžiuvu- Į vaikszczioji kaip sapnuodama.

Kad perpylei neapsižiuureda- 
ma pieną, tai ir buvo viskas.

— Ak, mano brangus vyre,

Ar tu girdejaj ir patemi-
jai ka? Paklausė ji.

si.
— Dabar, mano brangus! 

žmones, atsake Gražute visa: 
susimaisziusi, man labai skau-: 
du ir geda, bet turiu pasakyti 
teisybe, pieno uzbone nėra dau-! 
glaus ne laszo. O vyre! vyre! 
Kam mudu valgėm vakariene?

— Motina Gražute, taip ne 
yra blogai kaip jus sau persta- 
tot, kalbėjo Greitis keldamasis 
nuo krėslo ir imdamas uzbona 
in ranka; man rodos ežia yra 
daugiams pieno.

Taip kalbėdamas pradėjo 
pilti pieną in savo ir in draugo 
puodukus isz ko Gražute labai 
nusistebėjo. Ji negalėjo tikėti 
savo akimis, jei rodėsi kad ji

“LINKĖJIMAI” del Kalėdų ir 
Nauju Metu Kortas (Tiktai 
Anglu Kalboj) su konver- 

toms. Nr. 1 Setas—50 Kortas su kon-
vertoms $1.00; Nr. 2 Setas—50 Kor
tas su konvertoms $1.00; Nr. 3 Se
tas—16 Labai gražios Kortos del Ka
lėdų su konvertoms $1.00. Prisiuns- 
kite pinigus tiktai per postai nota, 
money-orderi arba pinigus per regis- 
travota laiszka. Adresas s

Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

kalbėjo Gražute, kalbėk kaip 
sau nori, bet tie yra nepaprasti 
žmones.

— Gerai, gerai, atsake Ge
rutis szypsodamasis, gal taip ir 
yra. Jie, teisybe, iszrodo kad 
jie yra mate geresnes dienas 
kaip mudu ir asz labai užgana- 
dintas, kad jiedu neniekina mu
su prastos vakarienes.

Kada jiedu tarp saves kal
bėjosi, svecziai paėmė nuo to
rielkos po kekia vynuogių ir 
gardžiai valgė. Gražute patry
nė savo akis ir žiurėjo, kad vy
nuoges tartumei augo ir dau
ginosi ant torielkos.

— Labai gardžios vynuo
ges! Prakalbėjo Greitis, deda
mas viena po kitai uogai in 
burna. Meldžiu pasakyti kur 
surinkot lokes gardžes uogas?

— Isz musu paežiu daržo, 
atsake Gerutis. Tamista gali 
matyti da ana viena keke kabo 

’ pagal danga. Bet nei asz, nei 
i mano žmona netikėjome kad

TARADAIKA

Jau isz to Stamfordo, 
Keletą bobelių nuo guzutes 

kipsziu teks,
Jeigu girtuokliaut nepaliaus, 

Mat, dideli varga 
sulauks, 

Lakite namiege po 
paraliu, 

Nevažiuokite girtos* 
autobosu, 

Teip kaip nesenei dvi 
moterėles važiavo, 

Nuo girtavimo svaiguli 
gavo.

Viena labai drese 
apsiveme, 

Kaip lupt ožius eme, 
Visa bosą net prismardino, 

Draiverys boketa 
atrabandino, 

Ir parode kad in 
'boketa varytu, 

O pasažieriu nebiaurytu;
Tai mat rūteles vis 

tai kiauliszkai, 
Per girtavima.
* * *

Tarp musu žmonių, 
Turime daug kvailiu, 

Kurie sarmatinasi 
būti musu tautu žmones, 

0 nori būti Anglais.
Viena toki Szenadoryje 

užtikau, 
O kad gerai jam 

prisižiūrėjau, 
Taigi tuojaus supratau, 
Jog nežmogiszka protą 

turėjo.
O gal protas iszgariavo, 

Ba plyke žibėjo.
Kad mandras ir durnas, 
O kad ji kur ten galas.

Naminis bosas nuo burdo 
pavarė.

Ir da gerai kaili 
iszdare, 

Dabar pas kokia ten 
Daliutės gyvena, 

Apie ta pusgalvi 
bus gana!

* * *
Nuo girtuokliu gaujos, 
Saliuninkai turi būti 

atsargus visados, 
Naudos nuo tokiu 

neturi, 
O kita syk in dideli 

triobeli papulti gali.
Toki girtuokliai tik 

riksmą padaro, 
Ir da turi stoti pas 

vaita ant galo.
Ne vienas girtuoklis, 

Pasileidas, atejas 
biauriai koloja, 

Ir da visaip gurmoja, 
O kada toki vyreli 

iszvaro, 
Tai da damedžio 

padaro.
Geriausia tokius iszkikyt, 
'Už kostumerius nelaikyt, 

Tegul eina sau po 
velniu, 

Ir su tokiais nesibaderote.

pa-
ant:

su i
Gi-i

Szi karta Gerutis paszoko 
nuo krėslo ir paemes uzbona ' 
akyvai žiurėjo in ji norėdamas 
persitikrinti ar yra tame nors 
kiek teisybes ka jam jo pati pa
sakojo. Aky vai žiurėjo iii uzbo
na ir jame nesirado ne vieno ; 
laszo pieno. Ir sztai ant syk 
sidare kaip ir pantanas 
dugno uzbono ir pienas 
smarkumu kilo auksztyn.
linkis da kad Gerutis persigan- ■ 
dės neiszmete stebuklinga uz
bona.

— Kas jus per vieni ste-i 
buklus daranti žmones! Pa-j 
szauke didžiaus už savo paežiai 
nusistebėjas .Gerutis,

— Justi svecziai, mano ge-j 
ras Geruti, yra justi draugai,] 
atsake senesnis keleivis lengvu j 
ir meiliu balsu. Duok man taip- i 
gi puodeli pieno, o justi uzbonas 
nuo szio laiko bus visados pil
nas ir jums ir justi moteriai ne
reiks niekad apie nedate'kliū 
rūpintis!

Generolas Clark In Karo Pratybas

Bus viskas pagal

Generolas Mark Clark, (po 
kairei) Komandos Genero
las in Frankfurt, Vokietijoje, 
pribuvo kai Amerikos armi
ja laike savo manksztymus, 
pratybas in Frankfurt, Vo
kietijoje. Generolas T. T. 
Handy ji sutiko Frankfurt 
miestą. Szitie armijos mank
sztymai ar pratybos yra pa
vadintos Laivoryksztes

Vakariene buvo pabaigta ir 
ateiviai melde parodyti jiems 
vieta del atilsio. Meiliai senu
kai butu su jais kalbeja visa 
nakti. Bet senesnis keleivis 
jiems gražiai davė suprasti, 
kad jie jam neuždavinetu jokiu 
klausymu .Ir kada Gerutis pa
traukęs Greiti in paszali pa
klausė apie stebuklinga atsira- 
dinia pieno uzbone, Greitis pa
rode pirsztu ant lazdos saky
damas:

— Czionai tai yra visa pa
slaptis ir jei jus galite suprasti, 
tai man pasakykit. Asz negaliu 
pasakyti ka asz galiu padaryti 
su savo lazda. Ji daro man to
kias senas baikas, o visados per 
ja gaunu vakariene!

Po tam jis pasikėlė ir nuėjo 
drauge su senesniu keleiviu in]

nerasit ne vieno namie, isztare 
juokdamasis Greitis.

Veidas senesnio keleivio pa
sidarė rustus ir Gerutis su Gra
žute negalėjo akiu pakelti.

— Jeigu žmogus neatjau- 
czia vargingo keleivio taip,

dies žmones, kad pakelevingam 
užėjus, surisztu szttnis ir su
draustu vaikus kad nemetytu 
akmenais.

— Tai yra nuodėmė ir geda 
del ju už negražu auginimą 
vaiku! Paszauke Gražute, ir 
asz eisiu da sziandien ir pasa
kysiu jiems koki jie yra blogi 
žmones!

— Asz mislinu, kad jus ju
paszalini kambari kur jiems 
buvo pataisyta lova.

Senukai da ilgai kalbėjo 
tarp saves apie regėtus stebuk
lus. Po tani ir jiedu nusidavė 
ant atilsio.

Isz ryto senukai sukilo anks-i ^aip savo brolio, kalbėjo senes-
uis keleivis, jis ne yra vertas 
gyventi ant szios žemes, kuri 
yra sutverta del žmonių gyve- 
naneziu vienybėje ir broliszku- 
me!

manksztymai. Visu Alijantu 
armijos szitoje parodoje da
lyvavo ir parode Vokietijos 
Komunistams kokia jiega 
randasi Vakaru krasztuose.

Vokiecziu Komunistai ga
lėjo aiszkiai pamatyti kad 
Amerikos jiegos yra galingos 
Europoje nežiūrint kad Ame
rika tuo paežiu sykiu veda 
kara Korėjos kraszte.

i jus nuo Dievu užsipelnet kad 
jusu pienas neiszseks isz uzbo
no ir duona su medum valgysit 
tapati ka valgo Dievai ant 
Anapoliaus ir Olympo, dar už 

. jusu geradejystes praszykit 
i nuo Dievo ko tik sau norit o 
bus jums duota!

— Gerutis su Gražute pa
žiurėjo vienas in kita ir abudu 
nežinojo ka pasakyti, bet abu
du mislino viena dalyka.

— Tegul mums buna leista 
gyventi drauge pakol mes gy
vensime, o kada ateis laikas 
mirti, norėtume abudu drauge

mes 
vie-

apleisti szi pasauli, nes 
abudu visados mylėjome 
nas kita!

Senukams nurodė kad jiedu 
sapnuoja, bet vėl atsiminė kad 
vakar da jie mate namus ir pa- 
žinstamus savo kaimynu vei
dus ir dabar jau buvo viskas 
dinge!

— Kas pasidarė su musu 
kaimynais ? Ant karto paszau
ke nusiset'beja senukai.

— Jie jau daugiausu negy
vėli kaipo vyrai ir moteres, 
kalbėjo senesnis keleivis, kad 
jo balsas toli atsimusze kaipo 
balsas griausmo. Jie buvo ne
verti gyventi ana szitos žemes 
kaipo žmones, nes jie nepažino 
broliszkos meiles. Todėl ežeras 
atgal sugryžo ana savo vietos 
idant pagražinti žeme!

— Ir taip, szitie iieiszmin- 
tingi žmones, kalbėjo Greitis 
su panie’kinancziu juoku, likos 
permainyti in žuvis. Ir jus, mo
tina Gražute, kada jus ar jus 
vyras panoresit žuvies, tiktai 
užmeskit meszkere, o isztrauk-

ti ir pradėjo .triūsti po savo 
darža ir keleiviai taip-gi pakilo 
su saulute ir pradėjo taisytis in 
tolimesne kelione. Gerutis mel
de pakelevingu kad palauktu
valandėlė pakol Gražute isz-] Na ir jus, mano mieli 
melž karve ir iszkeps koki ra-; žmones, naszauke Greitis su 
gaiszi, taip-gi pajieszkos kiau-! nusiszypsogimu, kur tas kaimas 
sziniu del pusrycziu. Bet pake-! Yra al^e jus dabar kalba-i site puse tuzino savo senu kai,- 
levingi gražiai padėkavojo kai-! te? Kurioje puseje jis guli nuo mynu!
bedami kad jie nori ankseziau! czionais. Kad asz jo ežia nie-j — Tegul mus Dievai saugo- 
leistis in kelione, kol saule da ] kur nematau. , ja, kad kas man viso svieto tur-
nepakilo. Taip-gi jiedu melde: — Gerutis ir jo pati at-si-! Lis atiduotu, asz vieno isz ju 
kad Gerutis ir Gražute eitu ]gryžo ant pakalnes, kur vakar i nedeczia ana skaurados! Pa- 
drauge su jais ir parodytu ke- priesz nusileidimą saules mate] szauke persigandusi Gražute, 
le kuriuom jie turi eiti.

Ir taip jie visi apleido sena ant kurios vaikai bėgiojo. Kas! Geruti ir tavo 
grintele ir ėjo tarp saves kal
bėdami, kaip seni draugai.

—- Paeja gala, sustojo ir 
Gerutis pradėjo kalbėti:

Kaip tai 'butu gražu kad mu
su kaiymnai butu geros szir-

jiedu namus, sodnus ir ulyczia] Kas link tavęs, geras 
geros moteres 

buvo per nusistebėjimas senu- j Gražutes, lengvai kalbėjo se
ku kad kaimo toje vietoje ne- nesnis keleivis, už justi meile ir 
buvo, tiktai gulėjo platus ir gi
lus ežeras, 
kaip veidrodis nuo spinduliu: 
tekanezios saules.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

...MALDA...

Motinos Szvencz.

atvira szirdi del pakelevingu
Vanduo blizgėjo ~ 1

j STATEMENT of the ownership, ma
nagement, circulation, etc., required 
by the Act of Congress of August 24, 
1912 and March 3, 1933 and July 2, 
1946, of the Saule (The Sun), pub- 

I lished semi-weekly at Mahanoy City, 
Pa., as of October 2, 1950.
Editor, V.L.Boczkowski, 336 W. Ma- 
hanoy Ave., Mahanoy City, Pa., Busi
ness Manager, V. L. Boczkowski, 336 

I W. Mahanoy Ave., Mahanoy City, Pa. 
. Publisher, Saule Publishing Co., That 
' the owners are: V.L.Boczkowski, 336 
W.Mahanoy Ave.,Mahanoy City, Pa., 
and S.Boczkowski, 338 W. Mahanoy 
Ave.,Mahanoy City, Pa. Known mort
gages, holding 1 per cent or more of 
total amount of bonds, mortgages, or 
other securities : None. Average num- 

] bers of copies of each issue of this 
I publication, sold or distributed, thru 
the mails or otherwise, to paid sub
scribers during the twelve months 

(preceding the date of this statement: 
six thousand, four hundred, Seventy- 
two. V. L. Boczkowski, Editor-Bu- 
siness Mgr. Sworn to and subscribed 

Į before me this 2-nd day of October, 
] 1950. Grace Hendricks, N. P., My 
[Commission expires Mar. 2, 1953.

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

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

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.

jusu 
norą! Atsake keleivis. Dabar 
pažiūrėkit ant savo grinteles!

Jiedu atsisuko ir pažiurėjo, 
bet kas 
Vietoje sulūžusios 
stovėjo puikus palocelis isz 
balto marmuro su gražioms 
gonkoms, tpje paezioje vietoje 
kur priesz valanda stovėjo su
lupusi grintele.

— Czionais yra jusu na
mas, kalbėjo keleivis linksmai 
žiūrėdamas in senuku veidus. 
Gyvenkite linksmai savo nau
jam name ir suteikit miela- 
szirdyste del pakelevingu tai 
kaip mus vakar priėmėt sulū
žusioje bakūžėlėje.

Senukai puolė ant keliu kad 
padekavoti pakelevingiems, bet 
ju jau nebuvo, jiedu pranyko 
isz akiu senukams.

Gerutis su Gražute sugryžo 
in savo nauja paloceli ir links-

[Tasa Ant 2 Puslapio]

buvo per stebuklas! 
grinteles
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LIETUVISZKA8 
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ZiniosVietines Kristopheras Kolumbas Parveža Dovanu
Pripuola Spalio-Oct. 12 Diena

— Ponas Reimondas Milius 
gerai žinomas biznierius isz 
Minersvilles, motoravo in mies
tą 'pas pažystamus, ir prie tos 
progos atlankė ir “Saules” re
dakcija, atnaujinti savo prenu
merata už laikraszti, nes ponas 
Milius yra musu senas skaity
tojas ir sako: “Kad laikrasztis 
“Saule” gyventu kanuoilgiau- 
se, nes asz “Saule” skaitau 
daug metu ir nepaliausiu skai
tės ligi gyvas busiu ir kalbin
siu kitus prie skaitymo teip ge
ro laikraszczio.” Acziu už atsi- 
lankyma.

— Subatoj pripuola Szv. P. 
M. Rožancziavos ir Szv. Sergi- 
jo. Taipgi ta diena 1914 metuo
se Prusu Lietuvoje naujos Vo- 
kiecziu sepkos, jiegos isz Kara- 
liaucziaus, Koenigsbergo su
stabdė Rusu veržimąsi. Rusai 
užėmė Lyck’a.

— Ponia Petrone Miskievi- 
cziene nuo 637 W. Spruce uly., 
aplaike telegrama nuo valdžios 
kad jos sūnūs kareivis, Opi. 
Liudvikas F. Miskieviczius 
(Miškąvage), kuris tarnavo del 
“Dede Šamo” Korėjoje, likos 
užmusztas ant kares lauko, 
Rugsėjo (Sept.) 20-ta diena. 
Kareivis Liudvikas instojo in 
tarnyste Spalio 9-ta diena 1949 
m., ir buvo prie Pirmos Kava- 
lierijos. Jisai tarnavo Japoni
joj, po tam likos perkeltas in 
Korėja. Velionis turėjo 26 metu 
amžiaus, gimęs Mahanojuje, 
baigės mokslą in Mahanoy City 
High School. Paliko dideliame 
nubudime savo motinėlė, jo tė
vas Liudvikas mirė asztuonio- 
lika metu atgal; taipgi tris bro
lius: kareivis1 Jurgis, tarnauja 
Korėjoje; Kazimiera, namie, ji
sai neseniai sugryžo isz tarnys- 
tos kur jis per keturis metus 
tarnavo Vokietijoje; Vaitiekus 
isz New Yorke, taipgi tarnavo 
Laivynoje paskutiname kareje. 
Velionis prigulėjo prie Szv. 
Juozapo parapijos. Amžina at
ilsi!

— Ponas Petras Sadauskas 
isz Ashland, Pa., lankėsi pas sa
vo pažystamus mieste, taipgi 
atlankė “Saules” Redakcija 
atnaujinti savo prenumerata 
už laikraszti. Acziu už atsilan- 
kyma.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola devyniolikta Nede- 
lia po Sekminių, taipgi Szven- 
tos Brigydos.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Jono Leonardi. Taipgi ta die
na, 1920 metuose Vilnių užgro
bė Lenkai su Zeligovskiu.

— Utarninke pripuola Szv. 
Pranciszko Bor. Ir ta diena 
Lenkai Pennsylvanijoje vals., 
apvaiksztines Generolo Pulas- 
kio Diena; 1846 m., Amerikos 
Laivyno Akademija pradėta, 
atidaryta in Annapolis; 1532 
m., Lietuviai užmusze Gudu 
Kunigaikszti Vosylių; 1939 m., 
Lietuva pasirasze savitarpines 
pagelbos sutarti su Rusija;

Prancūzas pieszikas Eu
gene Delacroix nupiesze szi- 
ta paveiksią, kuris parodo 
kaip Kristopheras Kolumbas 
pargryžo in Europa isz naujo 
kraszto ir parvežė daug do
vanu isz to iki tol nežinomo 
kraszto, Amerikos.

Pieszikas Eugene Dela
croix ežia parodo kaip Kris
topheras Kolumbas artinasi 
prie Ispanijos Karaliaus Fer
dinand ir Karalienes Izabel
la su savo parvesztomis do
vanomis isz to naujo kraszto.

Priesz Kolumbo drąsios ir

pavojingos keliones visi žmo
nes mislino kad jeigu laivas 
gana toli iszplauks ant ma
riu jis nusivers nuo szio svie
to, nes visi mislino ir mokino 
kad pasaulis yra kaip sta
las, plokszczias.

□ □ □

KOMUNISTAI NUŽU-į 
DE DAUG ŽMONIŲ 

I NELAISVĖJE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

užkasti po žeme gyvi. Juos kiti 
draugai greitai iszkase, bet 
vienas Amerikietis pasimirė. 
Szitas žinias mums pranesza 
Leitenantas Robert W. Shul- 
tice, isz Norfolk, Virginia.

Trisdeszimts Amerikiecziu 
' buvo nuszauti kai ju rankos bu
vo surisztos užpakalyje.

Karo Sztabo virszininkai sa
ko kad keliose kitose vietose 
jie rado apie du tukstaneziu 
Pietų Korėjos žmonių surisztu 

i ir suszaudytu.
Daugiausia suszaudytu buvo 

isz bagoeziu, biznierių ir prof e-I 
i sionalu, kurie Komunistams 
baisiai nepatinka.

Komunistai daugiausia be-; 
laisvių iszszaude kai jie mate 
kad jie turi pasitraukti, ir kai 
Amerikiecziai insilauže in tuos 
miestu, kur jie iki tada vieszpa- 
tavo. Pirm pasitraukiant, jie 
iszžude visus tuos kurie buvo 
jiems prieszingi ar buvo pateke 
in j u nelaisve.

---------- o-----------
— Kas daug ant moterių 

kariauje, tas tikrai seniaus per 
daug jeises mylėjo.

Teisybe sakant, jeigu

:: JUOKAI ::

Geras Atsakymas
Laike suraszo gyventoju 

Amerike, virszininkas už
klausė Juozą Pikaiti:

— Kokiu liežuviu kalba
te?

Juozas Pikaitis — Ugi szį- 
tucm! Atsake Juozas, iszde- 
damas liežuvi isz burnos.

Tai Rots Prikiszo
Magde — Jeigu tu Jonai 

da teip plovosi, tai turėsiu 
sau su delnais ausis užimti!

Jonas — Kad tavo rankos 
per mažos, kad ausis uždeng
ti!

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS

I
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. :: :: j!

Pinigai reikia siusti su !> 
užsakymu:

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

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

Senas Biznierius
Klause jaunas biznierius 

seno biznieriaus:
— Kodėl czionais Ameri

ke turi po du vardus?
Senas Biznierius — Tai 

mat, kaip tu da nežinai. Del 
to, kad kaip karta subankru- 
tina, tai paima antra varda 
ir vėl bizni varo!

Antanas — Kada geriau
sias laikas obuolius skinti?

Gofsick, Len'kas, 52 metu am
žiaus angliakasis nuo 361 S. 
West Uly., likos užmusztas Pa-

RINKIMAI
FINLANDIJOJE

Pirkie U. S. Bonus Sziandieu!
“Saule” skaitysi, jokio rupes- 
czio neturėsi.

Jurgis — Kada szqva pri- 
risztas!

Neužmirszkit atnau- 
! jinti savo prenumerata už laik
raszti “Saule.” Del daugelis 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
pranes~eme! Bizni be pinigu 

Į sunku varyti, ypatingai laik 
raszczio, kuris sureikalauja 
kožna doleri. ACZIU!

Iszmintingi Žodeliai
— Su plika ir žila galva 

prie mergos nesiartyk, ba taip 
nekenezia tokio jaunikio kaip 
szuo ubago.

— Moteres verksmo negali
ma suprast, ba verke nuo 
džiaugsmo ir nuo piktumo.

1945 m., Louis F. Budenz, Ko
munistu Partijos laikraszczio 
“Daily Worker” redaktorius', 
pamėtė Komunistu Partija, pa

rsitraukė nuo savo redaktorys- 
tes darbo ir sugryžo in Katali
ku Tikėjimą.

— Ketverge pripuola Ame
rikos szvente, “Kolumbo Die
na.” Kristupas Kolumbas at
rado Amerika 1492 metuose. 
Bankai szvens ta diena.

. ' i—

Shenandoah, Pa. — Juozas

nedelyje, apie deszimta valan
da ryte, Maple Hill kasyklose, 
per nupuolimo “tapo” prie 
Buck Vein, Nr. 6 si opoje. Ve
lionis paliko paezia Angelina 
(Bus'zek). \Prigulejo prie Szv. 
Kazimiero Lenku parapijos.

— Marijona R. Valaitis nuo 
25 N. Broad Mt. Avė., Frackvil- 
les, praszo Pottsvilles korto del 
‘ ‘ Divorsa, ’ ’ 'persiskyrimą nuo i 
savo vyro Jurgio A. Valaiczio, 
nuo 116 N. White uly., Shenan
doah.

Tamaqua, Pa. — Antonina 
Božiene, nuo 337 E. Elm uly., 
kur ji sirgo trumpa laika, nu
mirė Panedelyje, 1:15 valanda 
po pietų savo namuose. Velione 
gimė Lietuvoje, atvyko in ežio- j 
nais 1907 metuose. Jos vyras! 
Juozas mirė 1926 metuose. Pali
ko penkis sūnūs: Juozą, Vikto-. 
ra, Toma ir Vinca, namie, Pet
rą, Lehighton; trys dukterys: 
Julija, namie; J. Stalgaitiene ir 
J. Tuniene, mieste, taipgi daug 
anuku ir pro-anukus. Prigulė
jo prie SS. Petro ir Povilo para
pijos.

Shamokin, Pa. — Sena gy
ventoja Juozefina Dublinskie- 
ne, 83 metu amžiaus, numirė sa
vo namuose, sirgdama tik 
trumpa laika. Gimė Lietuvoje. 
Paliko s'zeszis vaikus, 24 anū
kus ir 16 pro-anukus. Prigulėjo 
prie Szv. Mykolo parapijos.

Philadelphia, Pa. — Seredoj, 
pirma valanda po pietų in 
Shibe Parka, apie 34,000 žmo
nių mate kai New York Yan
kees beisbolininkai laimėjo pir
ma rungtynes (del Amerikos 
Cziampijonai del szitu metu) su 
Philadelphijos Philees. New 
York Yankees 1 — Philees 0.

Erie, Pa. — Nelaime atsitiko 
ant geležinkelio kelio, arti Erie j 
miesto', kai New York Central 
ekspresinis pasažierinis trūkis’ 
susikūlė su freitiniu. Septynio
lika pasažieriai likos sužeisti. 
Ekspresinis trūkis ėjo isz Bos
ton in Chicago.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

szimtas penkios deszimts tuks
taneziu darbininku straikavo. 
Tie rinkimai ir tuos darbininku 
straikos parodo kad Komunis
tai ežia laimes. Bet szitie rinki
mai nieko bendra neturi su to 
kraszto valdžia ar taryba, bet 
visgi parodo kad Komunistai 
ežia nemiega.

LAKŪNAI PLEKIA
KOMUNISTUS

TOKYO, JAPONIJA. — 
Suvienytu Valstijų lakūnai, 
kurie isz tikrųjų yra Amerikie
cziai lakūnai dabar daužo Ko
munistu Koriecziu linijas ir 
susisiekimus, kai tie Komunis
tai visomis galiomis bėga ir ne- 
szasi in Sziaures Korėja.

Pietines Korėjos* kariuome
nes jau dabar randasi apie pen
kios deszimts myliu augszcziau 
tos trisdeszimts asztuntos lini
jos.

Amerikiecziai dar vis laukia 
prie rubežiaus kol Generolas 
MacArthur nutars ar jiems bus 
valia tuos Komunistus vytis 
anapus to rubežiaus.

Tautu Sanjungos valdyba 
nenori sakyti ar valia ar ne 
Amerikiecziams vytis tuos Ko
munistus in Sziaures Korėja. 
Jie visa ta klausima palieka' 
Generolui MacArthuriui. j 
‘ Amerikiecziai lakūnai dabar 
naikina ir daužo Komunistu 
trokus ir tankas ir niekur nesu
sitinka su pasiprieszinimu.

Korėjos Komunistai tikėjosi 
kad Sovietu Rusija stos jiems 
in pagelba, bet dabar, kai vis
kas eina riestai, Sovietu Rusija 
nieko nedaro ir jiems in pagel
ba nestoja.

— Žmogus, kuris užsipel-' 
no ant prieteliu, visada juosus 
turės. I

Join the Crusade for Freedom and
Back your Country’s Cause

“The Crusade for Freedom is a roll
call of all Americans who love free
dom. Millions of signatures on the 
Freedom Scroll will give warning to 
aggressors and encouragement to the 
oppressed.

“Your name on the Freedom Scroll 
will be enshrined with the Freedom 
Bell behind the Iron Curtain in Ber
lin, proclaiming your faith in God 
and your devotion to the cause of 
liberty everywhere.

“Your contribution to the Crusade 
for Freedom will help Radio Free

Europe pierce the Iron Curtain . . . 
give hope and courage to 80 million 
people now living in Eastern Europe, 
who keep alive in their hearts the 
hope of freedom and self-government.

“I urge every American to join 
with the leader of the Crusade for 
Freedom, General Lucius D. Clay. By 
doing so, you will strengthen your 
country’s cause and comfort your 
country’s friends on both sides of the 
Iron Curtain.” \

SIGN THE FREEDOM SCROLL

Help lift the
Iron Curtain
Everywhere

If you cannot sign the actual Freedom Scroll, fill out | 
this coupon and mail it to General Clay, together with * 
whatever contribution you care to make.

Gen. Lucius D. Clay, Nat'l Chairman
Crusade for Freedom
National Committee for a Free Europe, Inc. j
Empire State Bldg., New York 1, N. Y.

Please accept my contribution and place my name on . 
the Freedom Scroll. I

I
Signed I

I
Address . _________________________________  ______„ |

Contributions to the Crusade will help Radio Free . 
Europe pierce the Iron Curtain with daily messages to • 
RO million victims of Communist tyranny.


