
! THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) ! 
j PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY I 

---------- *
An American Newspaper published in the Lithuanian Language, } 

that circulates thruout the U. S. A., and Foreign Countries.
Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $5.00;

% Year $3.00; Canada, $6.00. Advertising Rates on Application, j

SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A. I 

I

j DU-KA RT SANVAITINIS LAIKRASZTIS 1 ‘ SAULE ’ ’
| ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA
»i -----------
} Prenumerata: Suvienytose Valstijose $5 Metams; $3 Va Metams;

1 
» 
t
♦

In Kanada $6.00 Metams; $3.50 % Metams.

Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso:

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

No. 90 ENTEKED AT THE MAHANOY CITY. PA.. 
POST OFFICE AS SECOND CLASS MAIL MATTER. MAHANOY CITY, PA. LAPKRITIS, UTARNINKAS 14. 1950 < NOVEMBER, TUESDAY 14, 1950> v. i-Boezko^., Editor a„d Msr.

Marinai
62 MEI AS

Isz Amerikos
ACHESONAS

PASITRAUKS ISZ
SAVO VIETOS

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Sekretorius Dean 
Achesonas pasitrauks isz savo 
vietos. Jis nusiskundžia kad 
jam per daug darbo. Bet tik
rumoje jis ir Prezidentas Tru- 
manas gerai žino kad visiems 
bus geriau kai Achesonas pasi
trauks. Achesonas baisia klai
da padare kai jis užtarė ta isz- 
davika Hiss, nežiūrint to kad 
teismas jau buvo nuteisės ta 

. Hiss ir priparodes kad jis yra 
iszdavikas. Achesonas teipgi 
per klaidu yra padaręs Užsie
nio reikaluose. Jis pasitrauks 
už menesio ar dvieju.

POLITINIO KVAILU
MO ISZSISZOKIMAS

JERSEY CITY, N. J. — Vie
tos Ukfainiecziu dienrasztis 
“Svoboda” pranesza, kad 
Klaudijus Hrabyk Detroito 
“Dziennik Polski” straipsny 
U'krainiecziu protestą priesz 
“Vilniaus ir Lvovo” szuki pa
vadino, “Politinio Kvailumo 
iszsiszokimu.” Ne tiek Hra- 
bykas pyko už paczia telegra
ma Gen. Andersui kiek už tai, 
kad New York Times suminėjo 
tikra teisybe, jos Halczyn pa
siuntė tokia telegrama. Ukra- 
niccziu iszdrisima savo teises 
ginti, p. Hrabykas apibudino
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STUDENTE
NUSIŽUDĖ
—

LEWISBURG, PA. — Poli-' 
cijos Daktaras, Coroner Harryi 
T. Beck, isz Union apygardos 
paskelbė kad Bucknell Uni
versiteto studente pati save 
nusiszove, nusižudė.

Alice Elizabeth Foresman, 
devyniolikos metu amžiaus 
studente tame Universitete -bu- 
vo surasta savo kambaryje ne-' 
gyva. Szalia jos lavono buvo 
tuszczias karabinas. Jos lavo
ną užtiko jos motina, Ponia 
Elizabeth Foresman ir viena 
jos dukters drauge, kuri sykiu 
su nusižudusia studente gyve
no.

\ ’'L '• 7' j
Daktaras Beck sako kad nė

ra jokio ženklo ant jos kūno 
ar tame kambaryje, kad ta stu
dente butu buvus nužudyta ar 
užpulta, ir už tai jis sako kad 
jis mislina kad ji pati save nu
sižudė. Jos motina sako kad ji 
negali suprasti kodėl jos duk
rele butu norėjus save nusižu
dyti, nes ji buvo linksma ir isz-Į 
rode kad jai niekas nerūpėjo.

Palszyvos Bumaszkos

Bettie Witt, Vaszingtone 
parodo viena isz tu palszyvu 
bumaszku, kurias Komunis
tai platina Genoa miestą 
Italijoje. Komunistai spauz- 
dina Amerikoniszkus dole- ' 
rius ir paskui ant kitos pu
ses platina savo propaganda, 
sakydami kad Ameriko do
leriu yra niekam verti. Bet 
Italijonai vistiek stveriasi 
už Amerikos doleriu ir ne
paiso visos tos propagandos.

REIKALAUJA
DAUGIAU ALGOS

HARRISBURG, PA. — 
Pennsylvanijos ligonines da
bar gavo pareikalavima isz 
slaugiu. Jos nori kad j u algos 
butu pakeltos, padidintos, dvi- 
deszimts doleriu ant menesio.

Slaugiu Draugija teipgi pa- 
reiszke, kad tas slauges kurios 
ima aprūpinti ligonius pavie
niai, reikalauja du doleriu ant' 
dienos daugiau.

Tos slauges sako kad pragy
venimas taip pabrango, kad ir 
joms reikia didesniu algų. Pir
mininke tos Slaugiu Draugijos, 
Panele Mathilda Scheuer, sako 
kad slauges gauna prascziau- 
tu doleriu ant menesio eilinėms 
slaugėms, du szimtu ir dvide- 
szimts penkis dolerius virszi- 
ninkems.

VEIKALAS APIE
BAIME VIESZATA-
VIMAS PABALTIJY

NEW YORK. — Spalio 28 d. 
Appleton-Century-Crofts lei
dykla paskelte, kad netrukus 
bus iszleistas Alberto Kalmes 
veikalas apie genocidą Pabal
tijy. Veikalas pavadintas 
“Totai Terros.” Ta proga, 
leidykla sukvietė buri raszyto- 
ju in Estu Namus ir supažindi
no su autorium, kurio veikalas 
priesz kelis metus pasirodė 
Szvedu kalba ir turėjo didelio 
pasisekimo. Trumpas kalbe
les pasakė Latvijos Pasiunti
nybes attache Rudolfs Szillers 
Estijos charge d’affaires Jo
hannes Kaiv, ir Lietuvos Gen. 
Konsulas Jonas Budrys.

KINIECZIAI
NOR! KARIAUTI

TAIPEI, FORMOSA. — Ge- Į 
neralissimo Chiang Kai-shek 
nori kad Prezidentas Truma- 
nas permainytu Amerikos nu-' 
sistatyma kaslink Formosa Sa
los, ir kad jis jam pavėlintu 
stoti in kara priesz Kinieczius 
Komunistus Korėjoje.

Amerikos nusistatymas yra 
kad Kiniecziai ant Formosa 
Salos .nesikisztu in Korėjos ka
ra, ir kad Komunistai nesikisz
tu in Formosa.

Iszrodo kad Chiang Kai- 
shek su savo žmonėmis parei
kalaus kad Amerikos vald&a 
pavėlintu jiems stoti in kara ir 
mums in talka.

KANADOS
KAREIVIAI

KORĖJOJE
PUSAN, KORĖJA. — K.%- 

nados Armijos viena divizija, 
kuri susidaro isz deszimts 
tukstancziu kareiviu jau pri
buvo su savo karininkais, 
ginklais ir net su savo maistu.

Major Roland M. Bourgeois, 
tos divizijos komandorius pa
siliks su savo kareiviais kol vi
si kiti isz Kanados atplauks, 
pribus in Korėja. Visos divizi
jos komandorius yra Brigados 
Generolas J. Rickingham, ku
ris už keliu dienu tenai pribus.

Pirmieji tos divizijos ka
reiviai isz Kanados atplaukė in 
Korėja ant Amerikos kariszko, 
prekybinio laivo “James 
O’Hara.”

Karininkas Nubaustas

Leitenantas Pulk. Stanton 
T. Smith, buvo nubaustas ir 
ir isz savo vietos paszalintas 
už tai kad jis buvo vienas isz 
tu karininku lakunu, kurie 
apszaude Rusijos eropla- 
narns vieta. Jis sako kad jie 
taip padare per klaida, bet, 
nežiūrint to jis buvo nubaus
tas, nes Sovietai to pareika
lavo.

jgr Sieniniai Kalendoriai 
1951m., 15 coliu ploczio, 23% 
coliu ilgio. Po 40c., arba 3 už 
$1.00. Adresas: Saule Publ., 
Co., Mahanoy City, Pa., U.S.A.

Prisipažinsta

Slapta Amerikos FBI po
licija sueme^ ir suaresztavo 
trisdeszimts asztuoniu metu 
amžiaus Herman Floyd Kin- 
ner, isz Wilmington, Ohio. 
Jis prisipažino kad jis su di- j 
namitu, susprogdino radijo 
stoti, in Mason, Ohio, isz kur 
buvo leidžiama žinios isz į 
Amerikos in Rusija ir in ki
tus Rusijos valdomus krasz- 
tus. Jis taip buvo padaręs 
Rugsėjo, (Sept.) menesyje. 
Ta radijo programa yra ži
noma kaipo “Amerikos Bal
sas.”

NORI PASITARTI SU
RUSIJA

PARYŽIUS, FRANCIJA. — 
Trys didžiosios Vakarines 
Tautos pareiszkia kad jos su
tiktu su Rusija pasiszneketi ir 
pasitarti, kaslink Viso Pasau
lio Svarbiu Klausimu, bet su 
ta sanlyga, kad visu kitu 
krasztu klausimai butu'iszkelti 
ir apsvarstomi, o ne tik Vokie
tijos ir Berlyno klausimas.

Prancūzijos valdžios augsz- 
tas atstovas yra pareiszkes vie- 
szai, kad jo krasztas, Amerika 
ir Anglija sutiktu ant tokio su
sirinkimo ir pasitarimo, jeigu 
Rusija sutiktu apsvarstyti vi
su krasztu klausimus. Bet, 
kaip dalykai dabar stovi, szi- 
tos Vakarines Tautos negali 
nei atstumti, nei priimti Rusi
jos pasiulinima, del tokio susi
rinkimo ir pasitarimo.

Sovietu Rusija yra pasiuli- 
nus susirinkimą ir pasitarima 
kaslink Vokietijos klausimo, ir 
Vokietijos suvienijimo.

Prancūzai sako kad Vokieti
jos klausimas yra tik dalis to 
klausimo kuris visa svietą da
bar kamuoja ir jie sako kad 
iszriszimas Vokietijos klausi
mo nieko nereiszkia, jeigu kitu 
krasztu klausimai nebus isz- 
riszti. Iszrodo kad Amerika su 
Anglija pritaria Prancūzams.

Amerikos Prezidentas Tru- 
manas yra iszsireiszkes laik- 
rasztininkams, kad jeigu Stali
nas taip labai nori pasitarti ir 
pasiszneketi, tai jis gali szita 
syki atvažiuoti pas ji in Vasz- 
ingtona. It mes Prezidentui 
Trumanui labai pritariame.

Chiang Kai - shek 
Nori Stoti Ameri

kai In Talka
ik

Vakarienes Tautos Norėtu Pasi
tarti Su Rusija Del Pasauliniu 
Klausiniu; 10,000Kareiviu Pri
buvo Isz Kanados In Korėja; 
Prancūzu Lakūnai Susprogdino 
Visa Miestą Langxa Indo-China
Pypke Ir Kunigėlis TOKYO, JAPONIJA. — Amerikos Ma-

Kunigas Ernil Kapun, isz 
Marion, Kansas valstijoje, 
Kapelionas su pirmąją ar
mijos raiteliu divizija, Ko
rėjoje ežia parodo savo su
dužusia pypke, kuria Sziau- 
res Kriecziai buvo iszszove 
isz jo burnos per susikirtima 
ant kares frunto. Jis sako 
kad jis nepaiso viso karo 
jeigu tik tie Komunistai jam 
leistu rūkyti savo pypke ra
mybėje. Tokiu kapelionu 
Kataliku kunigu daug ran
dasi Korėjoje dabar kai mu
su vaikai tenai kariauja.

rinai, kareiviai prasimusze penkias mylias 
pirmyn prie elektros ir vandens dideliu fa
briku in Chosin.

Septinta Marinu divizija užsipuolė ant 
Koto, apie asztuonios mylios nuo tu fa
briku. Szita Marinu divizija sunaikino sep
tynis ar devynis Komunistu Kiniecziu 
batalijomis.

■ Beveik niekur namatyti Komunistu pa- 
siprieszinimo, bet Marinu apžvalgos sargai 
pranesza kad daugiau negu keturios de
szimts tukstancziu Komunistu Koriecziu ren
giasi ir rikiuojasi tuose Chosin kalnuose. 
Iszrodo kad jie rengiasi suskaldyti Pietų 
Korėjos armijas ir paskui pultis ant Amc- 
rikiecziu. Tuose kalnuose dabar randasi 
labai daug sniego, ir tenai baisiai szalta.

Kai Amerikiecziai artinasi prie tu elek
tros ir vandens fabriku, tai ateina gandai 
kad Kiniecziai Komunistai iszardo visas ma-

ANGLAS SU
ŽMONA SUIMTAS

Kiniecziu Komunistai
Jodu Suėmė

HONG KONG, KINIJA. — 
John Keswick, Anglijos žino
mas biznierius su savo žmona 
buvo suimtas Hong Kong mies
te, Kinijoje. Jiedu buvo pri-

szinas ir neszasi, vežasi jas su savimi in 
Kinija. Jau ateina gandai kad Komunis
tai yra pradeje su dideliais karabinais szau- 
dyti in Amerikos antra divizija, z 6

Amerikos, Anglijos ir Australijos ero- 
planai per penkias dienas jau bombarduo
ja Komunistu tvirtoves. Apie tūkstantis 
kariszku eroplanu ir bombarduoja kasdien 
daužo Komunistus.

versti apleisti laiva ant kurio ka{Į j ChoSlH ję
buvo jau uzsede įszvaziuoti isz ... ‘
Kinijos. nistai Koriecziai ir Kiniecziai galutinai su-
sias algas isz visu profesionalu. sįdurs jn žut butini kara su Amerikos Ma- 

Szitokis pareikalavimas pa- . . ,
keltu slaugiu algas iki du szim rinais ir kareiviais, Generolas MacArthu-
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Kas Girdėt
Apie tūkstantis žmonių kas

dien pabėga isz Rusijos ar isz 
tu krasztu kurie yra po Rusijos 
valdžia.

——————— , I

Sutartis tarp Lenkijos Ko
munistu ir Kataliku Bažny- 
czios vėl suiro. Nors Komunis- 
tiszka Lenkijos valdžia buvo 
sudarius kokia ten sutarti su 
Bažnyezia, bet Kunigai ir kiti 
dvasiszkiai vis 'buvo sekami, in 
kalėjimus inmetami ir perse
kiojami.

Priesz rinkimus mums politi
kieriai viską prižadėjo, bet da
bar sunku pasakyti kur tie sal
dus žodžiai dingo; negalima 
nei tu politikierių dabar suras 
ti!

Kur mes tenai esame girdėjo 
ar skaitė, kad Korėjos Komu
nistai naudojasi artilerijos pa
būklais, kuriuose yra pastebė
ta ir Lietuvos valstybes ženk
lai. Teipgi ena gandai kad te
nai randasi ir Lenku.

Komunistiszkos Lenkijos 
Konsulas Skrzynia Tuluzoje, 
buvo suimtas Prancūzijoje del 
sznipinejima. Jis daug svarbiu 
žinių ir paslapcziu iszgaudavo 
isz slaptos Prancūzu Tarnybos 
inspektoriaus žmonos, su kuria 
jis buvo susiheszes.

Baltimores mieste yra in- 
steigta ir labai gražiai vedama 
Lietuviszka mokykla parapiji
nes mokyklos kambariuose. 
Czia Lietuviu kalba mokina ir 
dėsto Lietuvos mokytojai, mo
kytojos; E. Szilgaliene, V. 
Vaszkys ir A. Badžius. Bet tik 
tiek gaila, kad ne per daugiau
sia ežia augusiu Lietuviu jau
nimo lankosi in tas pamokas!

Lietuviu Radijo Kliubas De
troit mieste apvaikszcziojo sa
vo penkeriu met sukakti. Kiek 
girdėti tai tas Radijo kliubas 
ruosziasi iszleisti žurnalą, ku
ri redaguos H. Raubiene, M. 
Sims ir A. Žiedo.

K. S. Karpius, raszydamas 
viename Lietuviszkame laik- 
rasztyje, padaro pasteba kad 
nauji ateiviai, “Dypukai“ 
daugiau prisidėtu prie tu rink
liavų, kolektu, kurios yra da
romos del tu Lietuviu, kuriems 
nepasiseke czia in Amerika at
važiuoti. Jis raszo, kad, “tie 
nauji ateiviai, “Dypukai“ sza-

PRANESZIMAS!
Mes mėgstame teisingysta ii 

geidžiame, kad ir visi teisiu 
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.

PirkįeU. S. Bonus Sziandien!

linasi nuo aukul”

Vytautas Baceviczius, pija- 
nistas, muzikantas, apvaiksz
cziojo savo dvideszimts penkių 
metu žurnalizmo sukakti. Nors 
jis mums yra geriau žinomas, 
kaipo pijanistas, bet jis tuo pa
ežiu sykiu yra ir gabus raszy- 
tojas. Jis yra daug paraszes 
apie muzika ir yra redagavęs 
muzikos žurnalą.

Hitlerio Padupczninkas

“Laisves“ redaktorius, R. 
Mizara dabar aszaras lieja ir 
graudingu balsu prisipažinsta 
kad, “Laisve“ dabai' iszcis tik 
tris sykius per sauvaite ir bus 
keturiu puslapiu. Tik kelios 
sanvaites priesz tai jis bu ao 
nusiskundes, kad grabeliai jau 
nesigarsina jo laikrasztyje. 
Matvti kad szito Rusiszkos 
dvasios, Lietuviszkai spauzdi-l 
namo laikraszczio skaitytojai 
jau atsisako remti tokia “Lais
ve! “

Shamokin mieste, Pennsyl- 
vanijoje, keturios deszimts- 
dvieju metu amžiaus Henry A. 
Heim buvo su savo žmona su- 
aresztuotas už pavogimą tūks
tanti viena szimta ir penkios 
deszimts visztu. Jis policijau
toms prisipažino kad jųdviejų 
sūnelis ir dukrele padėdavo 
jam vogti tas visztas. Mes ne- 
dažinojome ka jis su tiek visz
tu darė ar ketino daryti, ir kur 
jas laike!

Tokis Pats
Sudžia — Ko nori gaspa- 

dor?
Grybutis — Ponas sūdžiau 

mano kaimynas, mane bai
siai nužemino, turiu ji ap
skusti.

Sudžia — Ka jum pasakė?
Grybutis — O kad tave 

szunis suėstu!
Sudžia — Juk tai nieko 

neženklina, tai nejokis nu
žeminimas. Juk szunes tave 
ir teip nesuede!

Grybutis — Teip, tai ne 
nužeminimas? Tai tegul ir 
poną sudžia szunis teip-gi 
suėda!

Pypkes Dūmai

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”
Ir neseniai, apytamse atej ’ 
Czia Angelas, ir Taure 

benesze.
Atėjės pas mane, Jis siulino

Ragaut .... tai buvo 
vynuoge!

_  _
Ta vynuoge, kuri su Logika
Gal’ nutildyt, bedisputuodama 

Septynios deszimts dvi 
religijas,

Kurios aklai Ta Dieva 
garbina!

Ta Vynuoge, kaip tas 
Tvardauckas

Didysis szvina bemainydamas
In auksa, žavina visus; taip 

pat,
Ir Ji, linksmybe permaino 

bedas!

Ernst Von Weizsaecker, 
kuris buvo karo kalėjime 
per vienus metus, kur jis bu
vo apsudintas nuo vienu iki 
penkių metu, už tai kad jis 
buvo pasiuntęs szeszis tuks- 
tanezius Prancucijos Žydu 
in belaisves lagerius, kur vi
si tie Žydai žuvo. Jis dabar 
apleidžia Lansberg kalėji
mą, kur jam buvo viskas do
vanota. Amerikos augsztas

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

SENAS
VARPININKAS
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prie geležiniu varpu szerdžiu.
•Senis nuleido ant krutinės 

savo žila galva, kurioj pinesi 
vaizdai. “Gieda!“ mausto jis 
ir mato save taipgi bažnyczioj. 
Prie altoriaus'skamba deszim- 
tys kudikiszku 'balsu; senas 
szventikas, nabaszninkas tėvas 
Namu, drcbancziiu balsu paima 
giesmes posmą; szimtai vyrisz- 
ku balsu, tartum pribrendusios 
varpos palinksta nuo vėjo ir 
vėl pakyla. Žmones žegnojosi. 
Vis pažinstami veidai ir vis na- 
baszninkai. Sztai rimtas tėvo 
veidas, sztai vyresnysis 'brolis 
daro platu kryžių ir atsidusta 
stovėdamas greta tėvo. Sztai ir 
jis pats, žydis sveikata ir spė
ka, pilnas vilties, vilties gyve
nimo laimes. Kame ji, toji lai
me? Senio mintys sužiba, kaip 
gęstanti liepsna, nuszviesda- 
ma skaidriu, greitu spinduliu 
visus pereito gyvenimo kam
pus. Nepakeliamas darbas, 
vargiai, rupeseziai. Kame ji, 
toji laime? Sunkus likimas isz- 
raižys raukszles ant jauno vei
do sulenks galinga nugara, isz- 
mokins dūsauti, kaip ir vyriau-; 
syji broli.

Bet sztai kairėj, tarpe kaime 
moterų nulenkus galva, stovi 
jo jauna žmona. Gera buvo mo
teris, amžina atilsi!' Ir daug 
vargo iszkentejo. Bėdos ir 
sunkus darbas, ir neiszsemiami 
vargai sudžiuvins ir gražiausia 
moteri; aptems akys ir isz- 
raiszka amžinos atbukusios 
baimes, kad sztai nauji gyveni
mo smūgiai nukris nežinia isz 
kur, perkais nors ir puikiausia 
jaunosios grože. Kame jos lai
me. Vienas ju sūnūs užsilikę, 
viltis ir džiaugsmas, bet ir ji 
inveike žmonių neteisybe.

O sztai ir jis, turtingas prie- 
szas, muszasi krutinę, melsda
masi už pralietas kruvinas 
naszlaicziu aszaras; skubiai 

Komisijonierius jam viską 
dovanojo. Ta moteriszke su 
juo nėra mums žinoma.

Jam viskas buvo dovano
tina už tai kad jis daug Žy
du iszgelbejo Vokietijos 
Ambasadoje ir Romos Vati
kano j e per ana kara. Ir jis 
sustabdė Nacius kai jie no
rėjo Romos miestą bombar
duoti.

o a o

žegnojasi jis ir suklumpa 
kniupszczias, ir kakta palie- 
czia grindis. Ir verda, užsidega 
Michiejiczo szirdis, o tamsus 
paveikslu veidai ruseziai žiu
ri nuo sienos in žmonių vargus 
ir in žmonių neteisybes.

Visa tai praėjo, visa tai ten, 
praeityj dingo. O dabar visas 
jo pasaulis, tai szita pastoge, 
kame ‘vejas gaudžia tamsoje, 
judindamas varpu virves. “Te
gul juos Dievas teisia, tegul 
Dievas teisia!“ Sznabžda senis 
ir nuleidžia žila galva ir asza- 
rps tyliai rieda seno varpinin
ko veidu.

— Michiejicz, ar girdi, Mi
chiejicz! Ka gi tu, argi užmi
gai? Szaukia ji isz apaezios.

— Ach! Atsiliepe senis ir 
veikiai pakilo. Vieszpatie! Ne
jaugi isztikro užmigau? Da to
kios gėdos nebuvo!

Ir Michiejicz gretai, pripra
tusią ranka pagriebė virves. 
Apaczioj, lyg skruzdynas, kru
ta žmonių minia: vieliavos ple
vėsuoja ore, žibėdamos aukšti
niais siūlais. Sztai apėjo aplink 
bažnyezia, ir Michiejieza pa
siekia džiaugsmingas szauks- 
mas: “Kristus prisikėlė isz nu
mirusiu. ’ ’

Ir atsiliepia szitas szauks- 
mas senio szirdyj. Ir rodosi Mi- 
chiejicziui, kad skaiseziau su
žibo vaszkiniu žvakių szviesos 
ir smarkiau sujudo minia ir 
suvirpo vieliavos, ir iszbudes 
vejas pagavo garsu vilnis ir 
placziai pasimodamas pakele 
jas auksztyben, susiliedamas 
su garsiu iszkilmingu varpu 
skambėjimu.

Niekuomet da taip neskani-
bino senis Michejicz.

Rodosi, lyg jo prisipildžiusi 
szirdis susiliejo su szaltu variu,

• o garsai tartum giedojo, virpo, 
i juokėsi ir verke ir susipine ste
bėtinoj harmonijoj kilo auksz- 
tyn, in pati žvaigždėta dangų. 
Ir žvaigždes žibėjo skaidriau, 
szviesiau, o garsai virpo ir

I plauke, ir vėl szliejosi prie že
mes meiliai glamonedami ja.

Didysis varpas balsiai gan
yte ir blaszke galinga aida, 
I skelbusi dangui ir žemei:

‘ ‘ Kristus prisikėlė! ’ ’
Ir rodėsi, kad sena varpine 

dreba ir sviruoja, ir vejas pu- 
czias varpininko veidan, virps- 
ta galingais sparnais ir prita
ria varpu garsam: “Kristus 
prisikėlė!“

Ir sena szirdis užmirszo gy
venimą, pilna rupeseziu ir nuo
skauda. Užmirszo senas var
pininkas, kad jo gyvenimas 
užsidarė paniurusioj ir anksz- 
toj varpines pastogėj, kad pa
saulyj jis pasiliko tik vienas, 
tartum sutrūnijęs medis, pik
tos audros iszverstas. Jis klau
sos szitu garsiu giedaneziu ir 
verkianeziu, skrendaneziu in 
dausas ir puolancziu prie varg- 
szes žemes, ir rodosi jam, kad 
ji apstojo jo sūnūs ir anūkai, 
kad tai ju linksmi balsai, bal
sai dideliu ir mažu, susilieja 
vieno sutartine ir gieda jam 
apie laime ir džiaugsmu, kuriu 
jis savo gyvenime nemato. Ir 
tašo virves senas varpininkas 
ir aszaros rieda jo veidu, o 
szirdis plaka svajonėmis lai
mes.

O apaczioj žmones klausėsi 
ir kalbėjo kitas kitam, kad 
niekuomet da senas Michiejicz 
taip stebuklingai neskambino.

Bet staiga didysis varpas 
kažin kaip abejojaneziai su
gaudė ir nutilo. Sumiszusieji 
pritarėjai, mažieji varpai, taip 
jau suskambėjo neužbaigta 
gaida ir taip pat nukirto ja, 
tartum insiklause in liūdnai 
gaudžianezia didžiojo varpo 
gaida, kuri dreba ir plaukia, ir 
rauda, iszleto nutildama ore.

Senas varpininkas bejiegiai 
susmuko ant suolelio, ir dvi 
paskutini aszari letulycziai rie
da jo nublankusiu veidu.

. Ei, siunskite pavaduotoja! 
Senas varpininkas jas atskam
biu©. — V. P.

— GALAS —

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. 101 Kapitonas Velnias. 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu. 50c.

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

No. 103 Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku uz
beku. 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 G aržia Haremo nevalnin- 
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c.

No. 120 Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios ir Ant no

rmino. 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, 
Keliautęjei 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 paeziuotas. 76 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi istorijos apie 
Neužmokamas žiedas, ir apie 
Drūta Alsui. 62 puslapiu. 15c

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

No. 138, Keturios istorijos: 
Irlanda, Robertas Velnias, Me
dėjus, Kaip Kuzma Skripko- 
rius likos turtingu ponu, 78 
puslapiu. 25c.

No. 140 Keturios istorijos 
apie Maža katiluka, Lietuvos 
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. 15c.

No. 146 Dvi istorijos apie 
Auka Nihilistu, Stebuklas ku- 
czios nakti. 61 puslapiu. 15c.

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

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

No. 15.1 Penkios istorijos a- 
pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer
ga, Gražios akys, Tarnas, Varg
dienis Jonukas karalium. 61 
puslapiu. 15c.

No. 152 Trys istorijos apie 
Kajimas, brutas Petras, Nuo- 
galis. 62 puslapiu. 15c.

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

N©. 155 Szakinis . Nedoras 
Žydas ir Du Draugai. 136 pus
lapiu 25c.

No. 158 Keturios istorijos 
apie Kapitonas Stormfield 
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, Budyno,

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. 172 Dvi istorijos apie 
Duktė Mariu, Sruolis isz Lie
tuvos. 68 puslapiu. 15c.

No. 173 Trys istorijos apie 
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. 1761/2 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.1 Jezuso Kristuso 
10c.

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
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.

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 k n y g u t o 
draugystėms, del kasieriaus 
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas isz szio 
katalogo, reikia paminėti tin 
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. 
5®° 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., - XJ. S. A.
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Skurdas 
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gjZIMIENEI paežiai atsira- j 
do votis ant kojos. Negalė

jo nei vaikszczioti, nei stovėti. 
Kas toks ja dure in skūra tem
pe toj vietoj, tarytum, koks 
kirminas skūra griaužė ir kū
liau lindo.

Atsigulė.
Teisybe pasakius, tai ne vo

tis ja in lova paguldė. Jau ji 
seniai skundėsi ant varstymo * 
krutinėjo, seniai sunkus sau
sas kosulys nedavė jai nakti
mis miegoti. O jos vaikai ne sy
ki mate, kaip ji su rankom nu
sigriebdavo už krutinės sun
kiai dūsuodama, ir kaip jai isz 
burnos su seilėmis bego krau
jas.

Bet sunku, ant galo reikėjo 
atsigulti. Liga kaip ka apima, 
kad žmogaus ir ant žarijų 
vaikszcziotum, tai jau jos nė- 
nusikratysi. Tokios Dievo tie
sos buvo ir bus. Dovanai, tu tie
su da niekas negalėjo sulaužy
ti, kaip svietas pastojo svietu

Sžimiene dare, ka galėjo, bi
le tik nuo saves pavaryti liga, 
bandė visokiu budu, dykai vis
kas. Negalėjo nei tepimas szu- 
nies taukais, . nei gerymas 
szventinto vandenio. Krūtinėj 
varste kas tai ja vis labiau ir 
sveikata žymiai mažinosi.

'Nieko nepadarysi, reikėjo 
atsigulti.

Norėjo ta diena da pataisy
ti pietus vaikams ir vyrui, bet 
nežiūrint visu šylu isztempimo 
nieko negalėjo atlikti. Jai gal
va svaigo, akis užėjo migla, o 
kojos painiojosi kaip nusige- 
rusios. Idant nepargriuti, tu
rėjo abiem rankom laikyties 
pecziaus.

Mažas Juliukas, kuris bovi- 
josi su kitais vaikais po langu, 
pamatęs tai, sudavė su ranka 
vyresnei seserei in szona ir ta
re:

— Na-gi žiūrėk Alyte, mo
tina pasigėrus.

Vaikai pradėjo garsiai juok- 
ties. Jie mate tęva ne syki gir
ta, bet motinos da niekados. 
Žiurėjo in ja dabar taigi su 
žengeidimu ir nuosteba.

Bet staiga juokas jiems ant 
lupu Užmirė. Motina pradėjo 
baisiai kosėti isz burnos paplū
do kraujas. Ne galėjo susilai
kyti ant kojų, pargriuvo!

Vaikai pradėjo garsiai verk
ti. Ju riksmas patraukė kaimy
nus. Szaltu vandeniu Sžimiene 
atgaiviijta ir paguldyta in lo
va.

— Neverkite ne, ramino 
savo vaikelius. Asz tik taip sau 
paslydau ir parpuoliau. Maty
site, kad lytoj atsikelsiu, kaip 
paprastai. Neverkite! x

Vyriausiai mergaitei liepė 
apsisupti skepeta ir eiti dva-

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais <

160 Puslapiu ;!
8 col. ilgio, 5y2 col. ploczio į! 
Iszaiszkina sapna ir kas j! 
ateiteje stosis. Su priedu ;! 
planatu ir visokiu burtu. į Į 
Knyga in minksztos po- į! 
pieros virszeliuose. :: :: < [

Pinigai reikia siusti su J 
užsakymu: !

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

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

ran paszaukti tėvo.
Szimas persigandęs greitai 

parbėgo. Užkure pecziu, nes 
grinezia buvo szalta ir prisiar
tino prie paezios, gulinezios lo
voj.

— Kas tau yra?
— Nieko, nieko, krutinę

BALTRUVIENE

Kožna motinėlė,
Isz dukreles kipsza 

užaugins, 
Jeigu kaip reikia nevaldys, 

Ir dorybes nemokius!
Mokslas sako:

Motina privalumu yra 
dukreles prižiūrėti,

Ir dorai užauginti, 
Bet ant nelaimes,

Ne visos motinėlės, 
Apie tai rūpinasi.

Taigi, dukreles auga be 
jokios priežuros,

Ant niek netikusios,
Tik su auto'bilais. bomaut, 

Szokt ir po pakampes 
zulyt.

Viena mergele motineliai net 
sprenge in akis,

Kada josios motinėlė norėjo 
pamokyt.

Bet staiga dukrele atsake: 
Nemokyk mane,

Nes asz žinau ka darau, 
Tavo pamokinimu nepraszau! 
Dievulis tokia mergele tikrai 

nubaus.
Girdėt kad kaip kur,

Tai ir bobeles,
Mėgsta in visokias urvas 

atsilankineti,
Ir sorkes iszdarineti, 
Mat, guzute neszioja, 
Be paloves girksznoja.

.Geriau kad staboje sėdėt, 
Vaikelius prižiūrėt, 

Vyrams valgi garny ti, 
O ne in urvas lakstyti.
Isztikro, toki vyrdi, 
Tai niekam netikia, 
Ir nuo visu atlikia.

Norints vyriszka galva turi, 
Bet savo bobelėms valia 

duoda,
Ir apie j u pasielgimą 

nežiūri,
Per tai gero neturi!

* * *
Vienam mieste,

Yra ne kas bobele, 
Nes savo vyreli kas diena ėda,

In kitur bėga.
Buvo in kita miestą

isz begu s, 
Nuvažiavo jieszkoti vyras,

Surado ir parsivežė,
O kad ne valkelei maži, 

Tai butu bobos iszsižadejas, 
Nes pažinti josios nenorėjas.

O kad tave boba, 
Argi tau ne gieda!

Geriau, juoku nedaryk, 
Gyvenimą pataisyk.

Nes kaip da karta užklupsiu, 
Tai kaili nulupsiu!

Redakcija ‘ ‘Saule’ ’ sudeda 
szirdinga aeziu, visiems tiems 
katrie platina laikraszti ir ra
gina kitus prie skaitymo! 

man pradėjo spausti, bet dabar 
durti, bet dabar jau perstoją. 
Rytoj galėsiu jau atsikelti. Pa
matysite.

Bet Szimas isz jos pasižiūrė
jimo iszvede ka kita. Isz jos 
dūsavimo, isz iszblyszkusio 
veido pažino, kad jos gyvasties 
žvake jau baigia degti, kad ap
linkui ja jau smertis sukinė
jasi.

Ir ji paėmė baisi, didele bai
me ir nusiminimas. Jo mislyj 
atstojo szeszetas mažu vaiku. 
Ka jie pradės be motinos kas 
juos iszaugins?

Aszaros puolėsi jam in akis 
ant krutinės užkinto kokia tai 
sunkenybe.

' i
Nieko nesakydamas paėmė 

kepure ir greitai iszbego isz 
namu.

Sugryžo isz dvaro su dakta
ru.

Grinczioje užvieszpatavo ty
la, pertraukiama tiktai sergan- 
czios sunkiu knarkimu. Dakta
ras ja apžiurėjo, paskui apsi
dairo aplink szlapias sienas, 
pasižiurėjo in vaikus, ir nieko 
nesakydamas iszejo.

— Na ir kaip? Drebancziu 
balsu paklausė priemenėje 
Szimas.

Daktaras tik su ranka bevil- 
tiszkai pamojo.

— Daugiausiai diena, dvi.
Su gailestingumu pasižiurė

jo in Szima, gaila jo jam buvo.
— Bukite sveiki, dadure ir 

nuėjo sau.
Szimas net nutirpo ir kaip 

v
akmuo isz vietos negalėjo pasi
judinti. Bijo ineiti in vidų ir 
pasižiūrėti in serganezia pa- 
czia. a

Iszejo. Užėjo in artimiausia 
stu'bcle, kurioj gyveno senute, 
užsilaikanti isz ubagavimo, ir 
prasze jos, idant imtu savo glo- 
bon serganezia paezia ir vai
kus.

Senute noriai sutiko. Nuėjus 
iszvire vaikams bulviu ir ano
mis pavalgydino.

Prisiartino paskui prie ser
ganezios.

Žiurėjo in ja su atyda, klau
sydama sunkaus jos dūsavimo, 
kuris troksztaneziai veržėsi isz 
krutinės.

Staiga senute atszoko ir gar
siai guszuko:

— Jėzus, Marija!
Szimas su vaikais iszpute in 

ja aszarotas akis.
— Žiūrėkite, jos kojos nuo 

pėdu punta!

Atsilanko Operoje

Californijos Gubernatorius 
Earl Warren, jo žmona ir 
jųdviejų duktė Nina atsi
lankė in Opera, kuri buvo 
statoma j u mieste. Visi trys 
mandagiai ir gražiai tylėjo 
ir klausiesi kai Prezidentas 
Trumanas tenai pasakė pra
kalbas apie Užsienio politi
ka, San Francisco mieste. Ar 
Gubernatorius Warren suti
ko su Trumano nusistaty
mais ar ne negalima sužino
ti, nes jis nieko laikraszti- 
ninkams nesake po tu Tru-

i mano prakalbu.

Taip kaip ant kokio tai pri
sakymo grinezioj užgimė riks
mas. Verk e vaikai, verkė ir se
nute pradėjo pagalinus verkti 
ir pats Szimas. Visi glaudėsi 
areziau serganezios, kuri ro
dos, to visko nenorėjo nei gir
dėti, nei klausyti. Jauniausias 
vaikas pradėjo razgyties ant 
lovos, be paliovos rėkdamas.

Serganti pakele blakstienes 
ir pasižiurėjo in visus su neap
sakoma ir be jokios vilties gai 
lestimi. Isztare be skambėjimo 
žodi:

— V yno!
— Vyno trokszta, paantri

no senute atsisukus in Szima.
Szimas suvirpėjo. Veidas 

jam susikraipė, o kakta apsi
dengė storomis rauklemis. Kur 
ežia emus vyno, kur? Paskuti
nius pinigus atidavė daktarui, 
daugiau ju neturi. Niekur ne
galima gauti, nes visur skolin
gas. O ežia gal da prisiaisi jam, 
mislydamas ko nepaszlijo. Jis 
mislijo apie pagraba, kunigą.

Senute tuo tarpu atsiklaupė 
su vaikais prie serganezios lo
vos ir pradėjo kalbėti litanija 
prie Dievo Motinos. Senute sa
ke pirmutinius žodžius, kokius 
ji isz atminties žinojo, o visi 
vaikueziai visokiais balsais at
sakinėjo : Melsks už mumis.

Dabar visu akys buvo at
kreiptos in kabanti ant sienos 
paveikslu, tos, kuri danguje 
karaliauja ir garsi Vilniuje sa
vo stebuklais. Ir Szimas atsi
klaupė. Jam szirdin inženge 
kokia tai viltis. Jam rodosi kad 
veidas ant paveikslo szypsosi, 
kad malcvotos akys žiuri nuo
lankiai in serganezia.

Vakare Szimas gryždamas 
isz dvaro skubinosi namo, 
neszdamas bonka vyno, pasko
linto pas savo poną. Parėjės at
rado paezia numirusia.

— Kas dabar bus? Kentė
jimas vienas. Už ka? Isztares 
tuos žodžius apalpo.

— GALAS -

Szvieži, Pauksztiena, 
Žuvis Turi Būti Gerai

Užlaikoma Po 
Nupirkimo

Drėgna mesa, pauksztiena ir 
žuvis duoda daug progos aug
ti visokiems mikro-organiz- 
inams kurie veda prie gedimo; 
dėlto, reikia stengtis tokiuos 
valgius užlaikyti szvariai, szal- 
tai ir sausai.

Mokslas sako, kad parneszus 
visokias mesas reikia tuojaus 
jas iszvynioti, nuszluostyti ma
tomus neszvaruinus ir padėti 
szvariam, sausam, uždengtam 
inde szaldytuve. Mėsos plovi
mas isztraukia skystimus ir 
pagreitina gedima, ir niekuo
met neturi but daroma, kaip 

i tik priesz virimą. Kepenys ir 
smegenys greieziau genda ir 
turi būti tuojaus naudojamos.

Žuvis greitai netenka szvie- 
žaus skonio ir genda greieziau 
nei nekurios mėsos, žuvies sko
ni greitai perima kiti valgiai, 
dėlto dedant in szaldytuva rei
kia indeti tiktai in gerai už
dengtus indus.

Pauksztiena reikia tuojaus 
iszvalyti, nudengti ir gerai nu
plauti, kad tuomi nuėmus ne- 
szvaruma ir riebuma. Imant 
lauk vidurius reikia žiūrėt kad 
nedalytetu mėsos, kad tuomi 
neužkretus jos pavojingais mi- 
kro-organizmais. Pauksztis ar
ba szmotėliai in kuriuos jis 
piaustomas turi būti vėl nu- 
plaunomi, nuszluostomi ir už-

į laikomi szaltai kol vartojami.

Tautu San jungos Ofisai

Nauji Tautu Sanjungos 
ofisai, kambariai dabar yra 
statomi. Szitie didingi kam
bariai yra kaip kokis taikos 
ženklas visam pasauliui, nes 
Tautu Sanjunga jau kelis 
sykius yra parodžius kad ji 
gali užtikrinti, garantuoti 
taika tiems krasztams kur
iszkyla sukilimas, sumiszi-

*,***X**********************************

SENAS
VARPININKAS 
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j^UTEMO. Mažas kaimas, pri-

Mažas kaimas, prisiliejes 
prie tolimo upelio, miszke pa
skendo toj ypatingoj tamsoj, 
kokia pasižymi žvaigždėtos pa
vasario naktys, kada lengvas 
rūkas, kildamas nuo žemes pa
daro tirsztesniais miszko sze- 
szelius ir apgaubia aiksztes si
dabruotai mėšlą migla. Tyla, 
ramu, liūdna!

Kaimas tyliai snaudžia.
Pasziurusios grinteles vos 

skiriasi tamsiais ruožais; kai 
kur mirga žiburiai; retkar- 
cziais sugirgžda vartai; suloja 
szuo ir nutyla; kartais nuo 
tamsaus miszko atsiskiria 
praeiviai, prajoja raitelis, nu- 
tarszka ratai. Tatai apylinkes 
vienkiemiu gyventojai renkasi 
bažnyczion pasitikti pavasario 
szvente.

Bažnyczia stovi ant kalnelio, 
paeziame kaimo viduryje. Jos 
languose dega žiburiai. Varpi
ne, sena, ankszta, tamsi, savo 
virszune skėsta tamsioj mėly
nėj.

Girgžda laiptai. Senas var
pininkas Michejicz lipa varpi
nėn, ir netrukus jo lempele, 
tartum pakibusi ore žvaigžde, 
mirgės tamsoj.

Sunku seniui lipti staeziais 
laiptais. Nebetarnauja pasenu
sios kojos; nusidėvėjo ir jis 
pats; prastai mato ir akys. 
Laikas jau, laikas senui atsil
sėti, bet Dievas nesiunezia da 
mirties. Laidoja sūnūs, laidojo 
anukus, lydėjo pasilsėti senus, 
lydėjo jaunus, o pats vis da gy
vas. Sunku! Daugk sykiu sutiko 
jis pavasario szvente, užmirszo 
ir skaitliu to, kiek sykiu jis 
lauke sau skirtos valandos 
sztai szitoj paezioj varpinėj. Ir 
sztai Dievas leido vėl.

Senis priėjo prie varpines 
lango ir pasirėmė ant tureklos. 
Žemai aplinkui bažnyczia, 
tamsoj ilsėjos kapiniu kupstai; 
pasenusi kryžiai, rodos dabojo 
juos iszkestomis rankomis. Kai

mas ar karas.
Czia darbininku bosas Jo

seph Jocks žiuri in statymo 
plana ir patikrina statybos 
darba prie tu ofisu. Szitie 
Tautu Sanjungos kambariai 
bus Sekretorijatui ir ben
dram susirinkimui. Apsau
gos Tarybos kambariai yra 
statomi biski toliau nuo czia.

kur beržai nuleido ant ju savo 
szakas? da nepadengtas la
pais. Isz ten, isz apaezios pa
siekė Michejicza malonus 
sprogstaneziu medžiu kvapas 
ir jautėsi liūdna amžino miego 
ramybe.

Kas atsitiks su juo už metu?
Ar užlips da jis czia, augsz- 

tyn, po vario varpu, kad skam- 
baneziu smugiu sužadinus bu
driai snaudžianezia nakti, o 
gal ilsėsis, sztai ten, tamsiame 
kapiniu kampe, po kryžiumi? 
Dievas žino. Jis yra prisiren
gęs, o kolei kas Dievas leido da 
syki pasitikti szvente. “Aeziu 
Tau Dieve!” Sznabžda senio 
lupos paprasta sakini, ir Mi
chejicz žiuri auksztyn in de
ganti milijonais žiburėliu 
žvaigždėta dangų ir žegnojasi.

— Michiejicz, ar girdi, Mi
chie jiez! Szaukia ji isz apa
ezios drebąs, taipgi senio bal
sas.

—■ Kas tau? Asz czia? Atsi
liepė varpininkas. Ar nema
tai?

— Nematau! O ar ne lai
kas skambinti? Kaip tu ma
nai ?

Jie žiuri in žvaigždes. Tuk- 
staneziai Dievo žiburėliu mirk
si žiūrėdami in juodu isz auk- 
sztmnos. Giržalo ratai pakilo 
jau auksztai. Michiejicz maus
to.

— Da ne, palauk kiškuti. 
Žinau juk.

Jis žino. Laikrodis jam ne
reikalingas. Dievo žvaigždeles 
pasakys jam, kada ateis lai
kas. Žeme ir dangus ir palszi 

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

...MALDA...

Motinos Szvencz.

debesys ir tamsus gojus, ne- 
aiszkiai sznabždas apaezioj, ir 
sriuvenimas nematomo upelio1, 
visa tai yra pažinstama jam, 
viskas artima. Neveltui gi isz- 
gyventa czia visas jo gyveni
mas.

Jo vaidentuvėj atgimsta to
lima praeitis. Atmena jis, 
kaip pirma syki kartu su savo 
tėvu inlipo in szita varpine. 
Vieszpatie Dieve, kaip seniai 
tai 'buvo ir, kaip neseniai! Jis 
mato save szviesiaplaukiu vai- 
kiszcziu; jo akys žiba; vejas, 
bet ne tas vejas, ka sukelia 
gatves dulkes, o koks tai ypa
tingas, auksztai virsz žemės 
plasnojas savo tykius sparnus, 
kedena jo plaukus. Žemai, toli- 
toli vaiksztineja kokie ten ma- 
ži žmoneliai, ir kaimo nameliai, 
taip jau mažycziai ir miszkas 
pasitraukė tolyn, o apvali 
aikszte, kurioj prisiglaudė kai
mas, iszrodo tokia milžiniszka, 
tartum berybe.

— Ak, sztai ji, visa czia! 
Nusiszypsojo senis, pažvelgęs 
nedidele aikszten.

Taip, sztai ir gyvenimas. 
Jaunystėj ir galo jo nematai ir 
kraszto. O sztai, ve, jis visas 
czia, kaip ant delno, nuo pra
džios iki paežio, sztai ano kapo 
kuri pasirinko jis sau kapiniu 
kampe. Ir ka gi, aeziu Dievui! 
Laikas pasilsėti. Sunki kelione 
pereita dorai, o drėgna žemele, 
jo motina. Tuojau, jau tuojau!

Vienok, laikas. Pažvelgęs da 
syki in žvaigždes, Michejicz 
pakilo, nusiėmė kepure, persi
žegnojo, ir suėmė varpu virves 
sąujo. Už valandėlės nakties 
oras sudrėbėjo nuo skamban- 
czio kirezio. Antras, tretis, ket
virtas, vienas paskui kita pri
pildė budriai snaudusia priesz- 
szvenezio nakti, pasipylė te- 
siantys, skambantys ir geidan- 
tys aidai.

❖ ❖ ❖
Varpai nutilo. Bažnyczioj 

prasidėjo pamaldos. Kadaise, 
seniau Michejicz visuomet nu
lipdavo laiptais žemyn, atsi
stodavo kertėj,' prie duru, kad 
pasimeldus ir pasiklausius gie
dojimo. Bet dabar jis pasiliko 
ant virszaus. Sunku jam; o ir 
jaute koki tai nuovargi. Jis at
sisėdo ant suolelio ir, insiklau- 
ses nutylaneziam insisiubavu- 
sio vario skambėjimui giliai 
užsimanste. Apie ka? Jis pats 
vargiai butu galėjęs atsakyti 
in ta klausima. Varpines pasto
ge vos-vos buvo apszviesta jo 
lempos. Kurcziai gaudžiantys 
varpai skendo tamsoj; isz apa- 
czios, isz bažnyczios dusliu ai
du skrido giesme, nakties ve
jas judino virves, pririsztas
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Žinios Vietines
— Subatoje pasirodė pir

mutinis sniegas.
— Seredoj Szvento Alberto 

Didžiojo. Taipgi ta diena: 1708 
iri., gimė William Pitt, Catham 
dvaro bajoras, jis mokslus ėjo 
in garsiausias Anglijos mokyk
las Eton ir Oxford, jis buvo 
garsus kalbėtojas, stojo in Už
sienio pramone ir Anglijai pa
rūpino pramone ir bizni su In
dija ir Amerika, jis prieszino- 
si priesz Anglijos nusistatymą 
visus krasztus labai sunkiai 
takšnoti, o jis Anglijos Kara
liui Jurgui Trecziajam labai 
prieszinosi.

— Vincas Stoikus, nuo 413 
W. Maple uyl., randasi Ash
land* ligonbute del gydymo.

—- Buck Run Colliery mai
nu kompanija ana sanvaite 
pranesze kad ji uždaro Buck 
Run mainas, kurios randasi ne
toli nuo Minersville, Pa. Kom
panijos virszininkas, Ralph 
Lynch, isz Scranton, Pa., pra
nesze Philadelphia ir Reading 
Coal and Iron kompanijai, kad 
jo kompanija negali toliau tas 
mainas vesti, kad .kompanija 
dabar neturi gana pinigu vi
siems mainieriams algas, pedes 
iszmoketi. Szitose kasyklose, 
iriainose dirbdavo apie pusket
virto szimto mainieriu.

— Ketverge pripuola Szv. 
Gertrūdos. Ir ta diena: 1940 
metuose Komunistu Partija 
Amerikoje nubalsavo nutrauk
ti visus santykius su Tarptau
tiniu Komunizmu ir su visomis 
kitu krąsztu Komunistu parti
jomis, bet ežia buvo tik iiuda- 
vimas, visiems akis apmuilin
ti.

— Alesa Paiigoniene, nuo 
W. Mahanoy avė., pardavė sa
vo narna del Amelija Strasa- 
vage.
. — Petnyczioj pripuola Szv. 
Gregorio. Ir ta diena 1869 m., 
Suez Kanalas buvo atidarytas, 
iszkasti szita kanala ir susise- 
kima buvo daug darbo, azian- 
dien tas kuris valdo Suez Ka
nala, valdo beveik visa Europa 
ir ežia eina svarbiausios dary
bos ir asztriausi susikirtimai, 
nes ežia randasi baisiai daug 
aliejaus, kuris visiems reika
lingas, szitas kanalas yra szim
to ir.J<eturiu myliu ilgo. Euro
pai szitas kanalas taip reika
lingas kaip mums Panama Ka
nalas.

— Padėka vones arba
Thanksgiving Diena pripuo
la Ketverge Lapk. (Nov.) 23- 
czia diena, szveneziama visur, 
iszskyrus Louisiana, Maryland 
ir Wyoming valstijoses.

Shenandoah, Pa. — Senas 
angliakasis, Juozas Subaczius, 
nuo 236 E. Mount Vernon uly., 
kuris sirgo per koki tai laika, 
numirė Petnyczios vakara, Lo
cust Mt. ligonbute. Velionis 
atvyko isz Lietuvos 1910 me
tuose. Paskutini karta dirbo 
William Penn kasyklose. Pri
gulėjo prie unijos lokalo. Pa
liko savo paezia Amelija; trys 
podukros: Veronika Karsokie- 
ne ir Emma Matalavicziene 

"mieste; ir W. Rosenheimiene, 
Philadelphia; po-suni Bernar
da Czernauska, mieste;, seserį 
Ona Dereskievicziene, mieste 
taipgi asztuoniolika antikų ir 
vienuolika po-anuku. Kūnas 
paszarvuotas pas po-suni Vin
cą Czernauska, 237 E. Centre 
uly.,'' o laidotuves invyko Utar- 
ninke su Szv. Misziomis Szven-

Teisėjas su Sportininkais

Charley (Choo-Choo) Jus
tice pasiraszo ant kontrakta 
su Vaszingtono Redskins 
futboles sportininkais. Po 
kairei sėdi Preston Marshall 
kuris yra to futboles ratelio 
savininkas. Jo draugas ir tu 

to Jurgio bažnyežioje devinta 
valanda ryte, ir palaidojo in 
Szv. Marijos kapines. Grabe
lius L. Chaikowsky laidojo.

— Juozas Matakonis, nuo 
W. Coal uly., likos sužeistas in 
ranka laike darbo Locust Coal 
kasyklose. Gydosi namie.

Chicago, Ill. —Senas gyven
tojas Jonas Stokus, 72 metu 
amžiaus, nuo 4320 Emerald 
avė., eidamas in darba, staiga 
užėjus jam szirdies ataka ir 
numirė prie Racine ulyczios. 
Velionis buvo darbininkas del 
Armour kompanijos.

Washington, D. C. — Ameri
kos valdžia pareikalauja kad 
Rusu-Sovietų .Sanjunga mokė
tu karo laiku padarytas vie
nuolika bilijonu doleriu skolas. 
Ambasadorius Al. Kirk inteike 
Užsienio reikalu komisariautui 
raszta, kuriame gana griežtai 
reikalauja tuoj a u gražinti 
szimta laivu, paskolintu An
trojo Pasaulio Karo laiku. A., 
Gromyko pareiszke, kad Sovie-: 
tu valdžia svarstys reikalą.

PO RINKIMU 

Republikonai Reiksz- priesz ji toje Yal5tii°je-
niingai Laimėjo

WASHINGTON, D. C. — 
Republikonai daug daugiau 
laimėjo, negu jie patys tikėjosi 
laimėti!

Kad biski, (tik per dvi vie
tas) jie butu laimėje pirmeny
be Senate.

Jie susilpnino Demokratu 
jiegas Kongrese ir panaikino 
ju vadovyste.

Jie laimėjo szeszias vietas, 
kurias jie atėmė isz Demokra
tu. O Demokratams pasisekė 
tik viena vieta atimti isz Re- 
publikonu, Missouri valstijoje.

Reikszmingiausias laimėji
mas buvo Senatoriaus Robert 
A. Taft, Ohio valstijoje. Kelios 
darbininku unijos buvo pasi- 
ryžusios ji ežia sumuszti. Czia 
teipgi gal buvo daugiausia pi
nigu padėta ant rinkimu. Ir 
Demokratams ir Republiko- 
nams szitie Ohio valstijos rin-
kimai labai rūpėjo. Ir Republi-I dienas, be jokios paliovos, dau- 
konas Taft reikszmingai lai- žo, ardo, sprogdina ir degina 
mejo. Komunistu tvirtoves ir ju susi-

Buvo matyti kaip reikszmin 
gi buvo szitie rinkimai, kad 
niekados tiek žmonių nebalsa
vo per paprastus rinkimus 
kaip szita syki.

Kelios valstijos iszrinko vie
nos partijos Gubernatorių ir 
kitos partijos Senatorių.

New York miesto Tammany; 

futbolninku mokintojas 
Coach Herman ežia pat sėdi 
ir baikauja. Kiek jo alga bus 
nebuvo paskelbta, bet visi 
gerai žino kad ta jo alga bus 
in kelis tukstanezius doleriu.

o ■ o □

Hali, politikierių maszina bu
vo suardyta, kai visai be jokios 
partijos kandidatas sumusze 
tos politikierių maszinos at
stovą.

Patys Demokratai dabar 
liūdnai galvas krato ir viens 
kiti klausia ‘ ‘ Kas ežia atsiti
ko?”

Szitie rinkimai buvo aiszkus 
perspėjimas Trumanui, kad ne 
viskas tvarkoj pas Demokra
tus.

Gal didžiausia ir skaudžiau
sia nelaime Demokratams bu
vo Millard Tydings, Maryland 
valstijos Senatorius. Jis net 
per dvideszimts keturis metus 
didingai neszesi Senate ir pa
staruoju laiku buvo pirminin
kas galingos Senato Kariszkos 
Komisijos. Ji per rinkimus su
musze Republikonas John 
Marshall Butler, penkios de- 
szimts trijų metu amžiaus žmo
gus, kuris nei syki nebuvo sto
jęs in jokius rinkimus kaipo 
kandidatas.

Demokratas Millard Tyd- 
ings labai giliai inklimpo kai 
jis insikiszo in tuos Komunis
tu tardymus, iszteisindamas 
daug intartu žmonių. Beveik 
visi Katalikai buvo nusistatė

KINIECZIAI
IN KORĖJA

Tvirtina Rubežiu; Pri
stato Daug Kareiviu
TOKYO, JAPONIJA. — 

Amerikos kariszki eroplanai, 
pesztukai ir dideli bombnesziai 
lieja sprogstanezias ir degan- 
czias bombas prie pat Man- 
džiurijos slenksczio, ir ardo vi
sus susisiekimus tarp Korėjos 
ir Kinijos. Bet Kiniecziu armi
jos vis artinasi, nesitraukia,

Iszrodo kad Komunistiszka 
Kinijos valdžia nori sudaryti, 
taip sakant, maža, atskira 
kraszta tarp Korėjos ir Kini
jos, kur Kiniecziai galėtu pri
statyti savo armijas ir kariau
ti priesz Amerikieczius.

Amerikos kariszki eroplanai 
ir bombnesziai per keturias 

siekimus.
Keturi Sovietu kariszki ero

planai buvo nuszauti ir du kiti
buvo sugadinti, apszaudyti.

Amerikos bombnesziai ant 
vieno miesto, Puckchin, Sziau- 
rineje Korėjoje, per viena die
na paleido deszimts tukstan- 
cziu deganeziu bombų,

“SAULE” MAHANOY CITY, PA,

Koriecziai apsupo szeszioli- 
ka Amerikiecziu isz pasalu, ne
toli nuo Tokchon, szeszios de
szimts myliu nuo Pyongyang. 
Asztuoni Amerikiecziai buvo 
užmuszti ir szeszi dingo.

Amerikos lakūnai padangė
se susitiko su geriausias ir nau
jausiais Sovietu Rusijos ka- 
riszkais eroplanais, ir pasirodo 
kad Sovietai negali mums nei 
prisilyginti.

ris sako kad jis tokio susikirti
mo ir laukia, nes jis sako kad 
dabar Amerikiecziai yra prisi
rengė susitikti su didžiausia 
Komunistu armija.

NETURIM NAUJU
GINKLU

4

Perspėja Gen. Mark 
Clark

------- -
CHICAGO, ILL. — Genero

las Mark Clark sako kad mes 
per daug kalbame ir per daug 
skaitome apie visokius naujus 
ir baisius ginklus, kuriuos buk 
Amerika turi ar dabar gamina. 
Jis sako kad visa tai yra tik 
bobų pasakos, kad nieko pana- 
szaus nėra ir vargiai bus.

‘‘Mes neturime jokiu nauju 
ir slaptu ginklu, ’ ’ sako penkios 
deszimts keturiu metu amžiaus 
Generolas Mark Clark, Armi
jos Sztabo vadas. Jis sako kad 
ims kelis menesius kol armija 
gaus nors paprastus ginklus 
kurie dabar sziandien musu 
kareiviams labai reikalingi.

Jis sako kad visos tos kalbos 
apie baisius ir naujus slaptus 
ginklus yra tik mažo vaiko 
szvilpavimas tamsumoje, kad 
parodžius kad mes nieko nesi- 
bijome, nors tikrumoje, mums 
kiszkos dreba.

SUSPROGDINO
RAUDONŲJŲ

SUSIRINKIMĄ

SAIGON, INDO-CHINA. - 
Prancūzu Karo Sztabo augsz- 
tas narys, sako kad labai gali
mas daigtas kad Indo-Kinijos 
sukilėliu vadas Ho Chi-minh 
buvo tame susirinkime, Lang- 
xa miestelyje, kada Prancūzu 
lakūnai su bombnesziais su
sprogdino visa ta miesteli. Bet 
tas pats Karo Sztabo narys sa
ko kad nieko tikro negalima 
žinoti ar pasakyti; tik žinoma 
kad Pransuzu lakūnai dažinojo 
kad tame miestelyje yra laiko
mas labai svarbus visu raudo
nųjų vadu susirinkimas, ir už 
tai jie ta miesteli susprogdino 
ir su žeme sulygino.

KOMUNISTAI
DARBUOJASI

ANGLIJOJE
LONDON, ANGLIJA. — 

Slapta Anglios policija dabar 
jau ima jieszkoti Komunistu, 
kurie stengiasi fabrikuose visa 
tvarka suardyti, kad sustab
džius tuos fabrikus, kurie da
bar gamina ginklus, del krasz- 
to apsiginklavimo.

Per kelias sanvaites per 
daug gaisru buvo tokiuose fab- j 
rikuose. Kur tik yra gaminama 
ginklai ar armijai reikalingi 
daigtai, tai kaip tik ten atsitin
ka gaisrai, maszinos sugenda 
ar straikos iszkylą.

Tik ana sanvaite gaisras isz- 
tiko Davies Steel Specialties 
fabriką. Tas gaisras padare 
iszkados del $280,000. Beveik 
niekas nežinojo kad szitas fab
rikas tik kelios sanvaites at
gal buvo pradėjęs gaminti ka- 
riszkus ginklus.

MARINAI PRIE 
CHOSIN

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

‘KRISTUS IR BEIGTS 
-LAI DZIVO JUDAS 

ISZKARIOTS”

POLITINIO KVAILU
MO ISZSISZOKIMAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kaip “provokacija” ir “bevil- 
tiszka kvailumą. ’ ’

Ukrainiecziai atsikirto, kad 
jie neraszinetu Amerikiecziu 
spaudai, jeigu nebutu provoka
cijos isz Lenku puses: “Per 
Lvova ir Vilnių jie (Lenkai) 
vargiai kada nors pasiektu 
Varszava,” gi tuo tarpu. Var- 
szavoje tebetupi Sovietinis 
prokonsulas Rokosovskij. To
liau, Ukrainiecziai prideda, 
kad jei ne Hallerio ir kitu Len
ku “patarnavimas” Lvovo ir 
Vilniaus reikalais, tai szian
dien nekabotu “nei Kijeve, nei 
Varszavoje, ir ant pasaulio 
sziandien nekabotu baisus Bol- 
szevikiszkas pavojus. Taipgi 
Lenkai nebutu susilaukė Katy- 
no, o Ukrainiecziai Vinnicos. 
Taip žiūrint, pastarasis Lenku 
iszsiszokimas bus ne politinis 
kvailumas, bet politinio nusi
kaltimo kartojimas, priesz ku
ri Ukrainiecziai turi ir privalo 
saugotis ne tiktai savo veiki
mais besivaduodami; bet pa- 
czios Lenkijos veikime.” (Laic

ANGLAS SU
ŽMONA SUIMTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

John Keswick yra atstovas 
dideles Anglijos kompanijos, 
kuri gera bizni vare su Kinijos 
Komunistais.

Komunistu laikraszcziai sa
ko kad biznierius John Kes
wick buvo nuimtas nuo to lai
vo, nes Komunistai dar nėra 
užbaigė savo bizni su juo ir su 
jo kompanija. Jis su savo žmo
na buvo gavės pasportus ir vi
zas iszvažiuoti nuo tu paežiu 
Komunistu net menesi priesz 
tai.

SKAITYKITE “SAULE”

Daktarai Užsiregistruoja Pirkte U. S. Bonus

Uncle Sam Says

Daktarai isz Queens Ge
neral ligonines in Jamaica, 
New York užsiregistruoja, 
užsiraszo del vaisko, kaip 
buvo reikalaujama isz val
džios. Dak. Robert Goodman 
ir Daktaras Melvin Moore 
užsiraszo in valdžios karo 
sztabo ofisą. Jiedu užsiraszo

STOCKHOLM. — Vietos 
“Latvju Vards” paskelbė il
gesni raportaza isz Latvijos. 
Bedieviu “sanjudis” paskelbė 
szuki: “Kristus yra baigtas: 
lai gyvuoje Judas Iszkarijo- 
tas.” Surastas netgi “arki
vyskupas” G. Turss, kuris san- 
judžiui bekurstant griecziausia 
neapykanta priesz bažnyczia ir 
kunigus: Bolszeviku darbus 
iszaiszkina kaip Jėzaus Kris
taus darbus, ir parenka isz- 
kraipytu biblijos sakiniu. Szis 
enkavedistas nuvyko kompar
tijos suvažiaviman Maskvoje 
kaipo staeziatikiu bažnyczios 
Latvijoje “galva.”

Nedidele Szvento Alberto 
Kataliku parapija susilaukė 
naujo smūgio; Bolszevikai pa
reikalavo 50,000 rubliu metinio 
mokesezio. Uždrausta tikėji
mo dėsniu mokinti nepilname- 
czius: pagal okupanto Bau
džiamojo Kodekso 112 straips
ni, toksai nusikaltimas bau
džiamas prievartos darbais. 
Mokyklose investos priversti
nos “antireligines valandos” 
kuriu metu Komsomolai skaito 
isz Rusu kalbos iszversta 
szlamszta. Priesz Velykas mo
kyklų vedėjai gavo insakyma: 
“Insakau jums ligi szimet, 
Balandžio 27d., praneszti 
szvietimo skyriui, kurie moky
tojai ir kada szvente Velykas.” 
—(Laic).

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Burik< 

r Burikas, Kareivis ir Velnias. 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzuk< 
pasaka); Užliekos isz Senove, 
Padavimu; Peary ant Žemgala 
(Atminimas isz keliones in Le 
dinius Krasztus). 96 pus. . .25<

Trys Istorijos apie Irland; 
arba Nekaltybe suspausta; Ro 
bertas Velnias; Medėjus; Kai) 
Kuzma Skripkorius liko Tur 
ting Ponu. 78 puslapiu, ... 2O<

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

“NOVENA”
jį Stebuklingo Medaliko
V Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.

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

pas Panele Lorraine John
son, kuri tuos užraszus pri
žiūri. Szitiedu Daktarai bu
vo pirmutiniai isz keliu tuk- 
staneziu, kurie turėjo užsi- 
raszyti ir pražadeti kad jie 
stos in vaiska kada jie bus 
paszaukti.

o o □

Sunkus Atsakymas
Jonukas — Mamyte, juk 

kare tai motina verszio!
Mamyte — Teisybe mano 

vaikeli!
Jonukas — O jautis?
Mamyte — Jautis? Jautis 

tai dede! i.
_____________________

Svarbus Praneszimas
Susimildami, jeigu iszkeliao- 

nate in kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti 
laikraszti, prisiunskite savo se
na ir nauja adresa ir miestą ku
riame gyvenot ir apsistojot, nes 
be to, negalime jum siuntinėti 
taikraszczio in nauja vieta. 
Daugelis praszo idant permai
nyt adresa, prisiunezia savo 
varda ir pravarde bet nepaduo
da kur gyveno ir in kur iszva- 
žiavo. Tokiu laisziku sziandien 
aplaikome daug, nes svietas la
bai maiszosi, o del mus yra ne
reikalingas sukimas galvos 
jieszkoti po visas knygas isz 
kur musu skaitytojas rasze 
laiszka ir kur seniau gyveno. 
Jeigu prisiunsite sena ir nau
ja adresa, tai greieziau galėsi
me permainyt ir greieziau gau
site laikraszti. Kitaip ant mus 
nerugokite, jog laikraszczio ne- 
aolaikote. “Saules” Redyste

a
 “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:
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.”*' Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

*■>-*-***-*-k-><*****-><+■*-><**-*****•* 
|L. TRASKAUSKAS: 
* .LIETU VISZK AS * 
J GRABORIUS J 
* Laidoja Kunus Numirėliu, * 
£ Pasamdo Automobilius Del ★ 
* Laidotuvių, Kriksztyniu i 
* Vestuvių Ir Kitokiams ★ T' ★
* :; Reikalams :: $* ----- ★
$ 535 WEST CENTRE STREET * 
* Telefonas Nr. 78 *
* MAHANOY CITY, PENNA. * 
* 4-* X-** >Hf+*******>-****’<-* *

In the manner of your Navy—“NOW 
HEAR THIS”: You can build up assets 
of $4,329 cash in 10 years by adopting a 
single 3-step plan for saving money. 
Briefly: decide to start saving now, be
fore you even touch your pay—save sys
tematically, a definite small sum each 
week—save automatically, enroll today 
for the purchase of U. S. Savings Bonds 
by the Payroll Savings Plan where you 
work. IT S IUST THAT SIMPLE.

U. S. Treasury Department
F <•’ ' Or >■.-

Pirkte U. S. Bonus


