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Daugiau Kareiviu In Europa'V

Svarbus Praneszimas Apie 
“Saules” Prenumerata

UŽSIPUOLIMO
PRAKTIKA

VALDŽIA VALDO
PLIENĄ

Brangus Skaitytojai:

Dabar “Saules” Prenumeratas 
bus szitoks:

Suvienytose Valstijose: 
Metams $6.00;pusei metu $3.50.;

Kanadoje:
Metams $7.00;pusei metu $4.00.

'•"I

Pietų Amerika, Vokietije ir 
Skotlandije: Metams $9.00, 
pusei metu $5.00.

Atskiras “Saules” numeris 
8 Centai.

Prenumerato ir atskiru nu
meriu preke, kaina, yra pakel
ta, už tai, kad viskas mums 
teipgi pabrango! “Pabrango 
visas materijolas, kuris yra 
reikalingas laikraszczio leidi
mui!”

, Leidėjai “Saules” stengiesi 
palaikyti sena preke, kaina 
tol, kol galėjo, bet, matydami,! 
kad kiekviena menesi sunkiau 
ir sunkiau užlaikyti spaustuve^

Isz Amerikos
AMERIKA PRASZO

SAVO LAIVU !

WASHINGTON, D. C. — i 
Amerikos valdžia yra jau kelis 
sykius pareikalavus, kad Rusi
ja mums sugražintu laivus, ku
riuos mes jai paskolinome per 
Antra Pasaulini kara.

Amerikos valdžia savo pa- 
reikalavima yra pasiuntus sta
eziai Rusijos Ambasadoriui 
Alexander S. Panyushkinui.

Bet iszrodo kad Ruskiai ne
ketina nei in derybas su mumis 
apie tuos laivus eiti, jie visai 
nei neatsako in musu pareika
lavimus.

Per Antra Pasaulini Kara 
mes Rusijai buvome paskolinę 
daug daugiau negu $11,000,- 
000,000.

PANIEKINA
AMERIKOS LAIVUS

Sovietas Sako Musu
Laivai Prasti;
Niekam Verti

ir iszleisti “Saule” leidėjai yra
priversti pakelti prenumerata 
DABAR!

Tikimies kad musu Guodoti- 
ni Skaitytojai supras, kodėl 
mes esame priversti tai daryti! i 
“Sziandien viskas pakilo, pa
brango: pragyvenimas, viso
kios taksos ir valdiszki mokes- 
cziai!”

Mums baisiai nemalonu apie 
tai jums praneszti, bet kagi ga
lima daryti? Pinigai yra rei
kalingi del laidimo “Saules” 
ir del užlaikymo darbininku!

Stengaimies vesti laikraszti 
“Saule” kuogeriausiai, kad ji 
patiktu musu mieliems Skaity
tojams, ir turime vilties, kad 
visi sutiktu su musu praszymu 
ir pasiliks musu Skaitytojai ir 
Draugai ant toliaus. Szirdingai 
aeziu!

Su gilia pagarba, liekame,
—“SAULES” LEIDĖJAI.

keli tokie laivai per puse buvo

Atomines Bombos
Virsz Philadelphi jos

Butu Iszžude 264,000;
Ir Butu Pataikė In 

Kelias Vietas

PHILADELPHIA, PA. — 
Be jokio perspėjimo, dvi ato
mines bombos, keturis sykius 

' smarkesnes už tas kurios buvo 
paleistos ant Japonijos butu 
pataikė staeziai ant Philadel- 
phijos miesto.

Tokios dvi atomines bombos 
butu iszžude du szimtu szeszios 
deszimts keturis tukstanezius 
žmonių Philadelphijos mieste.

Fhiladelphijos miestas laike 
pratybas, praktika, kaip butu 
galima apsiginti nuo atominiu 
bombų užsipuolimo, ir pasiro
do kad, nežiūrint kaip gerai ir 

į atsargiai visi budėtu, dvi bom
bos butu pataikiusios ant to 
miesto.

Trijose apygardose busu bu
vę baisiai daug tos atomines 
bombos auku, nelaimiu: Mont- 

j gomery, Delaware ir Canite.

WASHINGTON, D. C. — 
Valdžia jau yra paėmus in sa
vo rankas geležies ir plieno ga
minimą, pardavima ir iszdali- 
nima, Dabar bus daug mažiau 
plieno visiems fabrikams, ku-, 
rie negamina kariszku ginklu 
ir kitu karui reikalingu daigtu.

Reiszkia, pirmutiniai kurie 
nukentės tai yra nauju automo
biliu fabrikai, kuriems ir da
bar jau trumpa ir trūksta plie-: 
no ir geležies. Paskui nuken-' 
tęs tie fabrikai kurie gamina 
refrigeratorius ir kitokius szal- 
dytuvus.

Geležinkeliu kompanijos gal 
gaus kiek tik norės plieno ir 
geležies, nes geležinkeliai yra 
ir apsiginklavimui reikalingi.

KARALIUS
ATVAŽIUOJA

ji komanduoti.
Iszrokota kad szimtas sze- 

Sovietas, Kapitonas Kon-. szios deszimts keturiu žmones 
stantin Kozlovsky, Komando- butu buvę ant sykio užmuszti, 
rius 7,179 tonu prekybinio lai- asztuonios deszimts du tuks- 
vo, sako kad visi tie Amerikos taneziai mirtinai sužeisti, ir du 

Liberty laivai buvo labai szimtai vienuolika tukstaneziu 
prastai pastatyti ir yra niekam tutu buvę labai pavojingai su
verti. Jis sako kad jis žino kad žeisti; deszimts mokyklų butu 

(Tasa Ant 4 Puslapio) į (Tasa Ant 4 Puslapio)

NEW YORK, N. Y. — Buvęs 
Yugoslavijos Karalius Petras, 
su savo žmona ir sunumi, atva
žiuoja in New York miestą isz 
Cherbourg, Francuzija. Jie at
važiuoja ant “Queen Mary” 
laivu. Jie sako kad ju atsi- 

lankymas ia Afflgfika neturi 
jokios politines reikszmes.

Karalius Petras neteko savo 
sosto, kai Komunistai užėmė 
visa Yugoslavijos kraszta.

STALINAS PYKSTA

Jaunas Gimnastas

Kaltina, Intaria Vakaru 
Krasztus

Achesonas Per- 
spej a Sovietus; Už
taria Yugoslavia

Amerikos Valdžia Paėmė In Sa
vo Rankas Geležies Ir Plieno Ga
minimą Ir Pardavima; 66 Taikos 
Rėmėju’ Konferencija Bus Lai
koma Berlyne, Vokietijoje Vasa
rio (Feb. J 2Ima Iki24tos Dienos

SINGAPORE. — Vienas So- 
vietas, kuris komanduoja vie
na isz tu musu Rusijai pasko
lintu laivu, kuriuos mes norime Į 
atgal, sako kad jis mielu noru 
sugražins savo ta laiva Ameri
kai, nes jis niekam netikės ir 
tokis prastas kad jam sarmata

Asztuoniolikos menesiu 
Reggie Rosales, labai mėgs
ta gimnastika. Jis kur tik 
gali, užsikabina kaip ežia ir 
parodo savo ranku ir kojų 
stipruma.

Jo tėvai turi maža sztoreli 
San Francisco mieste. Jis

teipgi mėgsta szokti pai
niausius szokius, kuriuos jis 
iszmoksta žiūrėdamas in pa
veikslus ar in televizija.

Jis ežia, savo teveliu vir
tuvėje, užsikabina ant pai- 
pos ir pasikelia ir ant lubo 
szposus kreczia,

Jo Prasiszokimas Paro
do Rusijai Koks Pavo

jus Jai Gresia

WASHINGTON, D. C. — 
Valdžios Tarybos narys sako, 
kai Rusijos Ministerio Jdsef 
Stalino piktumas ir prasitari- 
mas kaslink Vakariniu Krasz- 
tu dabar atsiliepia ant pat Ru
sijos, nes dabar Rusijos isz pa
ties Stalino iszgirdo kokis pa
vojus visiems rauduoniesiems 
gresia.

Michael McDermott, Tary
bos narys, sako kad Stalino 
prasitarimas ir prasiszokimas 
“Pravdos” laikrasztyje paro
do kad “Marshal Stalinas da
bar sutinka su mumis, kad viso 
svieto nesantaika ir nesusipra
timas pareina ne isz vien Vo
kietijos, kaip iki sziol Sovietai 
vis sake ir aiszkino.”

McDermott sako, kad Stali
nas visokiu priežaseziu davė 
del pasaulio nesantaikos, bet 
nei syki nepaminėjo Vokieti
jos. O kaslink apsiginklavimo 
ant ko Stalinas atžagariai užsi

kasa Ant 4 Puslapio)

PERSPĖJA WASHINGTON, D. C. — Apsaugos
SAVO KRASZTA Sekretorius, George C. Marshall pranesza 

tokyo, Japonija - kad Amerika siunezia szimta tukstaneziu 
YThZper^rsrvokX7jAmerikiecziu kareiviu ir kitu kareiviu su- 

n daryti keturias divizijas, kurios prisidės prie
Europos armijų apginkluoti Europos krasztus.

Dabar turėsime Europoje 197,000 savo 
kareiviu. Jeigu priskaitysime savo lakū
nus ir savo kariszku laivu jurininkus, tai 

Laikrasztimnkai spėja kad skajczįus įlIS anje 250,000 AmerikieCZlU.
Europoje randasi apie dvideszimts tuks

taneziu Amerikos lakunu ir apie deszimts 
tukstaneziu Amerikos jurininku.

Apsaugos Sekretorius George C. Mar
shall nepasako kaip ilgai musu tie karei
viai Europoje pasiliks. Bet, jis sako, kad 

Kai Traukiesi, Buvo Sakmas daigias kad mums reikės savo ar- 

Visus Sugriovė,
Sudaužė

kad apsiginklavimas gali in- 
velti Japonus vėl in kara, L 
investi diktatoriszka valdžia. 
Jis sako kad Japonija per bied-: 
na ir per daug nukanuota da
bar rūpintis apie apsiginklavi
mą.

Premieras Yoshida szitaip pa- 
sireiszke, parodyti kaip jis tar- ’ 
sis su Amerikos atstovu John 
Foster Dulles, kuris atvažiuoja 
pasitarti apie taikos sutarti.

AMERIKIECZIAI
ATSTATO TILTUS

mijas tenai palaikyti per deszimts ar dau
giau metu!
vojus sumažės Europoje, tai

ar laiko bus galima kokia viena
sitraukti namo.

Sekretorius sako, kad jis

Jis teipgi sako, kad jeigu pa
gal, po kiek 
divizija par-KORĖJA. — Amerikos 

mijos inžinieriai daug darbo 
turi Korėjoje. Tik biski kai me- 
nesis kai jie visus tiltus sudau
žė ir sugriovė, kai Amerikie- . . f .... . . . _
ežiai tuvo priversti pasitrauk- rejo tiek Amcrikiecziu pasiunsti m Euro- 
ti.

Musu inžinieriai tuos pa
ežius tiltus dabar turi vėl at- 
statyti musu armijoms. Matyti nesutiktu pasiunsti tiek kareiviu in Euro- 
kad Komunistai ar negalėjo, ar • r* • i
nesuspėjo ar nenorėjo tu tiltu , tai I iCZldentOS IlUHianaS 
sau atstatyti kai jie buvo szitas pasįlins Keli Senatoriai jo 
vietas užėmė.

. . . ,.. klausė: “Ar Marshallas mislinaAnt vieno tokio tilto musu
inžinieriai iszkale szita pasta- Prezidentu Trumanu turi toki 
ba: “Mes szita tilta sugriovė- ... . . .« o ,
me, subombardavome Sausio ^iti VirSZ Amerikos Senato ir 
(jau.) szeszta diena, i95i. Mes Sekretorius George C. Marshall in vi- 
ji atstatėme Vasario (Feb.) de- . v C
vintą diena, 1951. Visus kvie- SUS klausimus mažai ka atsake. Jis tik 
cziame atgal.” ' (T.asa Ant 4 Puslapio)

baisiai neno-

pa, bet, kad jis nemato jokios kitos iszeities.
Marshall sako kad jeigu Kongresas ir

vistiek juos 
staeziai už- 
kad jis su 
ingaliojima, 
Kongreso!"
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Kas Girdėt
Bet kuris kvailius gali visa 

nakti baliavuoti; bet reikia ge
ro vyro aukšti rytoj ryta atsi
kelti ir in darba eiti.

Senis Butkus sako kad jis vi
sados būva patenkintas su tuo 
kas jam atsitinka, nes Dievas 
gali jam geriau parinkti negu 
jis pats galėtu pasirinkti.

Paprasti žmones niekados 
nemyli dideliu 'biznierių, bet 
mums sunku suprasti kokis 
skirtumas tarp didelio ir mažo 
biznieriaus? Dideliam biznie
riui pasisekė, kur mažesniam 
nepasiseko.

- • •

Jeigu žmogus neturi gana 
mokslo, mokytojas jam ta 
mokslą gali suteikti; jeigu 
žmogus nėra gražus, galima 
jam nors veido groži parūpinti, 
bet jeigu jis proto neturi, tai 
mokytojas negali jam padėti!

1 • •
Baltimores mieste policijau

tai sugavo Richard Mobely, 
kuris norėjo viena sztora ap
vogti. Jis policijantams pasi- 
aiszkino kad jis norėjo pasi
vogti gana pinigu kad galėtu 
divorsa gauti nuo savo žmo
nos.

Pasitenkinimas, tai yra tvar
tas tiems, kurie nori tik valgy
ti ir miegoti.

Ponia Greta Longenotti, 
kvietkininke Toronto mieste 
apskundė savo buvusia darbi
ninke. Ji sako kad ta darbinin
ke pasivogė nuo jos tris tuks
taneziu tris szimtus asztuonios 
deszimts asztuonis dolerius, il
su tais pinigais užsidėjo savo 
kvietkinyczia ir dabar jai bizni 
gadina.

Chicagoje Jim Moran, nauju 
automobiliu pardavėjas, per 
laikraszczius buvo pasigarsi
nęs, kad jis sutinka užmokėti 
pirkėjams už kelione, jeigu jie 
atvažiuos pas ji ir nusipirks 
nauja automobiliu. Atvažiavo 
vienas tokis kostumeris ir nu
sipirko automobiliu ir paskui 
pareikalavo kad Jim Moran 
jam už kelione užmokėtu. Ta 
kelione kasztavo septynis szim
tus ir asztuonis dolerius, nes 
tas kostumeris, Bernard J. 
Menth buvo su eroplanu atskri
dęs net isz Sydney, Australi
jos.

Tas mokslas niekam never
tas, kuris mokina vaika kaip 
pragyventi, bet ne kaip gyven
ti.

Vaszingtone, Kongreso ko
misija iszrokavo kad jiems 
kasztavo trylika doleriu ir asz
tuonis deszimts devynis centus 
už viena žurnalo numeri, kuri 
jie butu galeje sztore nusipirk
ti už puse dolerio.

Buvęs Amerikos Ambasado
rius Belgijoje, milijonierius 
Joseph E. Davies, buvo laik-
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rasztininku užklaustas ar tei
sybe kad jis ka tik nusipirko 
penkis naujus, brangius “Ca
dillac” automobilius. Milijo
nierius atsake kad jis pats ne
žino. Jie paskui jo užklausė 
kiek automobiliu jis turi isz 
viso. Jis jiems atsake kad jis 
ir to nežino, bet pasiklaus vie
no isz jo tarnu ar darbininku, 
ir tada laikrasztininkams pra- 
nesz.

Mes skaitėme kad musu vai
kus mokyklose daugiausia mo
kina moterys. Mums visai ne 
dyvai, nes jos ir namie savo vy
rus vis mokina.

Tautu Sanjunga buvo pri
versta pasmerkti Kinija kaipo 
užpuoliką, nors daug atstovu 
nenorėjo ar bijojo.

Tautu Sanjunga gal nenu
tars bombarduoti Kinija, 'bet 
nutars jokio biznio su ja neda
ryti ir gal nutrauks visus poli
tinius santykius.

Senis Butkus sako kad jis 
nepaiso kiek valdžia insiskoli- 
na; bet kas jam pikta yra tai 
na; bet kas jam pikta yra tai 
kad ne valdžia, bet valdžios pi
lietis tas skolas turi atmokėti.

Generolas Eisenhoweris da
bar yra po visa kraszta pagar
sėjęs, bet ne visi ji tąip girs kai 
jis pargryszo in Amerika ir pa
reikalavo kad daugiau musu 
kareiviu butu pasiausta in Eu
ropa.

Yra daugiau vilties del 
grieszninko, kuris prisipažins- 
ta prie savo grieku, negu del 
szventabezdžio, kuris laikosi 
savo szventu.

Dabar iszrodo kad armija 
ims asztuoniolikos metu vyru
kus in vaiska, nepaisant to kad 
daug žmonių dabar raszo laisz- 
kus in Kongresą ir su piktumu 
sako kad tokie vyrukai yra per 
jauni.

PHILADELPHIA, PA. — 
Keturi buvo susekti ir suaresz
tuoti už pavogimą labai daug 
gazolino isz vieno.s didžiausios 
gazolino kompanijos.

Gazolino vagystes jau per du; 
metu kaip buvo slaptos polici
jos sekamos Philadelphijoje.

Slaptos policijos Leitenantas 
Ervin C. Mock sako kad dau
giau kaip du milijonai goreziu 
gazolino buvo pavogta per tuos 
•du metu.

Leitenantas sako kad vienas 
isz tu suimtu vagiu yra darbi- 
įlinkas toje gazolino kompani- 

~ i joje.
Penki slaptos policijos agen

tai per szeszias sanvaites seke 
szitus vagius. Jie sako kad per 
tas szeszias sanvaites kai jie 
tuos vagius seke, tie vagiai pa
sivogė daugiau negu tris szim
tus tukstaneziu goreziu gazo
lino, kurio verte yra apie sze- 
szios deszimts tukstaneziu do
leriu.

Tie vagiai paskui pardavinė
davo tas savo pasivogta gazoli
ną už keturiolika centu už gor
eziu.

Intarti ir suimti yra: Charles 
Dukes, szeszios deszimts pen
kių metu amžiaus tos kompani
jos darbininkas, kuris ant vis
ko užsigynė. Jis buvo surastas 
namie, kur jis serga. Policijan
tai ji nuveže in Philadelphia 
General ligonine. Troko drai- 
verys, trisdeszimts trijų metu 
amžiaus buvo suimtas, už tai 
kad jis priėmė ta pavogta ga
zoliną. Penkios deszimts dvie
ju metu amžiaus William B. 
Leitch ir Charles Mitchell, tris
deszimts septynių metu am
žiaus buvo teipgi suaresztuoti, 
kaipo to darbininko Charles 
Dukes pagelbininkai.

Tiedu pagelbininkai turi du 
gazolino trokus, kiekvienas isz 
gazolino trokus, kiekvienas isz 
tu troku laiko 4,500 goreziu ga
zolino. Darbininkas Dukes, 
dirbdamas ant naktinio szipto, 
pasiszaukdavo abu szitus drai- 
verius apie treczia valanda isz 
ryto, pripildavo ju trokus su 
gazolinu. Jiedu užmokėdavo 
po tris szimtus doleriu už troka 
gazolino. Paskui jiedu nuvesz- 
davo ta gozalina in isz anksto 
parūpintas vietas, kur jiem 
dviem buvo užmokėta po sze- 
szis szimtus ir trisdeszimts do
leriu. Taip jiedu užsidirbdavo 
po tris szimtus ir szeszios de
szimts doleriu del vienos nak
ties darbo.

Policija sako kad dar keli ki
ti bus intarti ir suimti už toki 
bizni.

Pypkes Durnai
Atminsiu Visados

Gražiai mane tu pavaiszinai; 
Lietuviszkai pavaiszinai;
Bet, bevaiszindama, tu 

pavergei
Mane. Nors atsisakei
Man duot vilties,
Nors ir szirdies
Jausmai, kaip po szalnos
Gelele ima džiūt;
Atminsiu visados, 
Jog “But Galeje But!”

STRAIKOS DAUG 
KASZTAVO

75,000 Automobiliu
Mažiau

nauju automobiliu valia ga-
I minti.

General Motors automobiliu 
kompanija pagamina penkios 
deszimts tukstaneziu nauju au 
tomobiliu ir troku mažiau, ne
gu pernai.

Fordo kompanija pranesza 
kad per savo darbininku strai- 

■ kas, ir paskui per geležinkelio 
darbininku straikas jie paga
mino trylika tukstaneziu nauju 
automobiliu mažiau. Kito kom
panijos panasziai pranesza.

DETROIT, MICH. — Auto
mobiliu darbininku visokios 
štraikos labai asztriai atsiliepe 
ant viso to automobiliu biznio. 
Del visu tu straiku, sziais me
tais automobiliu fabrikai paga
mino septynios deszimts pen
kis tukstanezius mažiau auto
mobiliu.

Apie szimts dvideszimts 
tukstaneziu tokiu darbininku 
per tokias straikas visai isz pe
des iszejo.

Dabar visi tie fabrikai sten
giasi ant keliu sziptu dirbti, 
kad pagamintu kuo daugiau
sia automobiliu, pirm negu val- 

! džia insikisz ir nustatys kiek

Dieve saugok b a g o c z i u! ki ir kiti szposelei. 20c.
Biednam žmogui nereikia sar
gu.

15c.
No. 151 Penkios istorijos a-

APGINKLUOJA
PIETŲ KINIJA

Sovietai Stato Tvirto
ves, Dideles Armotas

HONG KONG, KINIJA. —
Ateina žinios isz Canton mies
to, Kinijoje, kad Sovietu Rusi
ja yra pasiuntus savo darbi
ninkus in Pietų Kinija, kad jie 
tenai parūpintu geras tvirtoves 
ir instatytu didelius karabinus, 
armotos. Tos tvirtoves yra sta
tomos prie Pearl upes iszplau- 
kos, prie pat Pietų Kinijos.

VARGONININKO
KALBA

Laikyta Ant Vienos 
Lietuviszkos Vestuves

SSr3 Neužmirszkit atnau 
jinti savo prenumerata už laik 
taszti “Saule.” Del daugeli.- 
Laikas jau pasibaigė ir apie ta> 
pranes’zeme! Bizni be pinigt 
sunku varyti, ypatingai laik 
raszczio, kuris sureikalauj: 
kožna doleri. ACZIU1

— Stoviu tarp jusu kaip 
piemuo tarp visu, kaip ežys 
tarp galvelių kopūstu. Stoviu 
czionais ant szito suolo isz- 
augsztintas kaipo sakalas ore 
žiūrėdamas ant mažiuleliu 
paukszteliu.

— Ir ka daugiau?!
Iszsižiojot ant manes kaip 

kvailiąi, bet pasakykit man, ar 
jus suprasit tai, apie ka asz 
jums kalbesiu?

Sztai, pakol iannmrarlviniSztai, pakol jaunavedžiai eis 
iii szliuba, noriu iszpyszkyt 
jum pamokinanti pamokslu. 
Bet ar jus, avingalviai, žinote 
kas tai yra szliubas? Ar jus su
prantate kas tai yra “genus 
maculium, praetaritum et su- 
piniun?” Žinau, jog ne žodelio 
nesupratote. Jus tiktai žinot, 
kaip girtuokliaut, už plauku 
pesztis, peiliais badytis, nosis 
in murus sumuszti tai viskas 
ka jus žinot! Paskutini centą 
fteszate in saliuna, o kada pas 
jus atsilanko vargonininkas su 
plotkelems tai neturite ne kvo- 
teruka jam paaukauti O tem
poral o mora! Tai ženklina jog 
jus visi esate asilai!

Tai kalbėjus, veda savo kal
ba toliaus: “Bona dies vėl be
liniu. mane!” kas reiszkia Lie
tuviszkai, jog pati privalo būti 
paklusnu, vyrui, jog vyras turi 
dirbti ant duonos, nes atidaręs 
savo žioti, niekas tau neiupuls 
kaip tik muse arba uodas. Ant 
galo, imkite isz manės pa veiz 
di; asz norints turiu daugiau j 
proto savo pirsztuose ne kaip' 
jus savo kopustiniuose pakau- 
sziuose, o bet ir asz turiu dirb
ti sunkiai ir minti vargonus ko
joms, peczius kurti, iszszluot 
bažnyczia, skambint ir patar
naut gaspadiniai!

Sztai ir viskas ka asz jums 
norėjau pasakyt. Neužmirszki- 
te jog jeigu mano žodžiai ne
prilips prie jusu kietu pakau
siu tai jus patiks nelaime, 
žiurkes sues lašinius, blakes 
nukramtys ausis, o kates ne
duos jums ramybes naktimis! 
O dabar tu guodotinas jauna- 
vedi ir jaunavede eikite ir su- 
siriszkite mazgu amžinu.”

KATALOGAS

No. 116 Istorija apie Siera
Į fa. Puikus apraszymas. 119 pu pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer-
! slapiu. 15c. ! ga, Gražios akys, Tarnas, Varg-

No. 119 Keturios istorijos j dienis Jonukas karalium. 61 
apie Garžia Haremo nevalnin-: puslapiu. 15c.
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- _ Ko. 155 Szakinis . Nedoras 

i kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c. Žydas ir Du Draugai. 136 pus-
No. 120 Dvi istorijos apie ,aP^u 25c' 

Valukas isz girios ir Ant ne-1 No. 
inuno. 58 puslapiu. 15c. aPle

No. 123 Septynios istorijos

158 Keturios istorijos
Kapitonas Stormfield 

danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz-
apie Stebuklingas ze, kolas, Si- ‘H* gautas vagis. 60 pus.

Visi pirmieji Katalogai dabai 
yra negeri. Szis Katalogas 

užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

apie
Nuo-

apie

dabrinis grabelis, Drąsus szuo, 
Kolera, Senelis, Vargo sapnas, 
ir pasaka apie' čigonus. 45 pu- Į 
slapiu. 15c.

No. 127 Trys istorijos apie į 
Duktė Pustyniu, Peleniute iri 
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 paeziuotas. 76 
puslapiu. 20c.

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

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

No. 176V2 Trys 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
apie Kalvi Paszku, Atsitikimas 
senam dvare, Geležinis vyras. 
Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c.

No. 142 Trys istorijos apie 
Paveikslas gyvenimo, Nuopo-

15c.
No. 166 Trys istorijos apie

1 Sūnūs Malkiaus, Iszklausyta 
1 malda vargszo, Geras Medėjus, 

ic 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.

apie 
apie 
15c 

apie

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 
del kasieriaus

nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

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

No. 203 Knygute, Tretinin-
istorijos kiti Seraphiszkas Officium. 15c.

No. 205 Sieniniai Kalendo
riai, ant 1951 m., 15 coliu plo
czio per 23^4 coliu ilgio. Po 
40., arba 3 už $1.00.

Skripko- 
ponu, 78 draugystėms,

istorijos
Lietuvos

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

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

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

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

No. 176 A-Be-Cela arba pra 
džia skaitymo ir raszymo, del 
Lietuviszku vaiku. 1 25c.

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

No. 196 Stacijos arba Kai 
vari ja Viesz. 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. 103 Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme-
czio iszimta isz Lietuviszku už- j ieį Mateuszo Jerubausko, Osie- 
lieku. Su paveikslais. 177 di- czna. 40 puslapiu. 15c.
dėlių puslapiu. 35c. ję0 144 Penkios istorijos

No. 111 Sziupinis (3 dalis), apįe Ranka apveizdos, Nedae- 
talpinasi sekanti skaitymai? jusia žudinsta, Paskutine vale 
Ha isz maiszo iszlins, Apie uo- motinos, Pakutninkas, Ar pa 
ba ka negalėjo savo liežuvio szaukt tęva zokoninka Berną 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga- "dina. 61 puslapiu. 15c.
linga ypata galybe meiles, Ra-j 145 Ttv« isfnrGns ame 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir Velniszkas malūnas, Kaip stu- 
visos bobos, teipgi juokai, ro~ dentas lojo o maluninkas pabe- 
dos, trumpi pasakaitymai ir t. g0> Stebuklinga puodą, Daine-
t, 52 puslapiu. 15c.

No. 160 Keturiolika istori
jų apie Po laikui, Onytės lai
me, Per neatsarguma in balta

le. 47 puslapiu. 15c.
No. 146 Dvi istorijos apie 

Auka Nihilistu, Stebuklas ku
czios. nakti. 61 puslapiu. 15c. 

vergija, Pusiaugavenis, Viesz-j 
pats Jėzus ir miszke medžiai. 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
mirimą, saule, menesi, žvaigž
des ir kitus dangiszkus kimus, 
Meszla-vežis, Grapas apie Eg-
Ii. Aržiuolas ir Uosis. Budyne.i ra> Nuspręstasis,'Ant kiek uz- 
Puiki pasiskaitymui knygute į laiko moteres PaslaPtL 61 PBS- 
100 puslapiu. 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 į 
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudyrnjas, apie Jezu Kristų 
20c.

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

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-No. 145 Trys istorijos apie . , ,. , . , . . .J ! gistruoti laiszka su pinigais.
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., - U. S. ANo. 148 Dvi istorijos apie 
[ i Joną ir Alena, Pavojinga klai

da. 45 puslapiu. 15c.
No. 150 Keturios istorijos 

apie Duktė akmenoriaus, Kla-
SKAITYKIT

PLATINKIT!

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
Viesz. Jėzaus ir

.. .MALDA...

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- f 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 

j Szv. Mykolo Arkaniuolo

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

SAULE PUBLISHING CO..
MAHANOY CITY, PA.



' 1 S A U L F. ' ’ MAHANOV CITY, PA.

Apie Dora Mergele
Intartas Žmogžudis
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(Tasa)

Klara negalėjo ilgiau atsi
spirti. Kareivis pasodino ja 
ant savo arklio, o kada buvo la
bai nuvarginta, jog ne galėjo 
pati arkliu valdyti, tai kareivis 
Arturas vede ji už kamanų. 
Keliems tarnams liepe pir
miausia eiti su žiibintem, o ki
tiems liepe apraiszioti pažeis
tus draugus.

Kareivis pribuvęs priesz se
na apsamonojusi dvara, nuo

, krauju iszlieti, ir inejo in paka- 
ju kuriame, buvo parengti pus- 
rycziai.

Kareivis Arturas, kuris jau 
tonais lauke Klaros, priėmė la
bai meiliai, pastate del josios 
kode ir prasze sesti prie stula 
tarydamas:

— Praszau valgyti, patoga 
Klara, ba sziandien turėsimo 
ilga ir ne kam tikusi kele.

— Del Dievo, mano brolu- 
nia, atsiliepe prasiminus teta. 
Ar tu laikais mistini vežti Kla-

žiburio žibincziu baisiai del 
Klaros iszrode, užtriubino ant 
rago, o tuo jaus nusileido ant 
lenciūgu tilta. Visi jo žmones 
pribuvo pasveikinti kareiviai, 
ir iszgirde navatna atsitikima, 
iszsigando nemažai, sudedami 
velijimus nepažinstamai panai 
stebuklingo iszsigelbejimo. La- 
biause vienok džiaugėsi teta 
Artūro ir paėmus Kllara už ran 
kos invede in puiku kambari 
apszviesto daugeliu žvakių.

Tasai kambarys buvo pui
kiai papusztas. Sienos buvo 
apmusztos puikiais dekais ir 
prikabintas paveikslais viso
kiu kareiviu. Stalas buvo pa
rengtas su vakarienių, o dau
gybe brangiu indu stovėjo ant 
jo. Atnesze teiposgi del Kla
ros torielkas,ir norint ji gana 
spyrėsi, pasodino prie pirmuti
nes vietos. Vieszino ja labai 
meiliai, o teta vadino ja savo 
duktere.

Kada stojo nuo talo, nuvede 
ponia Gendruta, Klara in kita 
kambari, teipgi puikiai pa- 
puoszta. Ir czionais buvo sie
nos puikiais dekais iszkolotos. 
Lovos ir szepos puikiai blizgė
jo. Gendruta užžiebė dvi žva- 
kines žvakias, kurios stovėjo 
sidabrinuose liktrouose ir mei
liai pabueziavo Klara ant laba
nakt.

Da Klara tokio puikumo ne
buvo maezius savo gyvenime! 
Stebėjosi isz to viso. Kada jau 
viena kambaryje pasiliko, puo
lė ant'keliu ir meldėsi; paskui 
miglino apie motinėlė, ir meldė
si už ja, gilume duszios, o ant 
galo užmigo su saldžiom asza- 
roni ant akiu.

Vos pirmutiniai spindukiai 
saules pasirodė, Klara jau bu
vo pasirėdžius ir stovėjo prie 
Įauga savo miegkambaryje. 
Szirdis jos musze isz džiaugs
mo, jog da sziandien galės pa
matyti savo motinėlė.

Vienok visas tasai atsitiki-

ra per ta baisia giria, kurioja 
yra pilna razbaininku? Ne, ne

Bill Cook dabar randasi 
kalėjime, San Diego mieste, 
Californijoje. Jam ka tik 
buvo praneszta kad jis bus 
nugabentas atgal in Oklaho
ma City kur jis turės atsaky
ti in kaltinimus, kad jis po 
privarta iszsiveže Carl Mos- 
ser, jo žmona ir tris jųdviejų 
vaikuczius, ir visus nužudė. 
Jis dabar nori teisintis kad 
jis nieko neatsimena.

bus nieko, asz neįgaliu pavėlin
ti! Visi kone žmonis sužeisti,

ka. Jis dailei grajino ant kank
lių ir dainavo, Klara klausė su 
smagumu, o del to, jog da ne
buvo girdėjus kanklių balso. 
Gendruta paklauso josios, ar 
jije moka giedoti. Klara atsake 
jai, jog kas diena giedojo su 
motina rytmetije ir vakare 
szventas giesmes. Arturas pra
sze Klaros prisipyrias, . idant; 
užgiedotu vakariniu giesme, ba 
jau buvo vėlybas laikas. Klara 
giedojo savo czystu aniuolisz- 
ku balsu szventa giesme, o ap
maudinga Gendruta sudėjus 
ranka kaip ant maldos klauso.

Kareivis gyre labai baisa 
Klaros ir tikrino jog net susi
graudino josios giedalu.

— O, gaila man patoga 
Klara, jog savo balseliu negali 
su instrumentu pritarti.

Prasze josios idant priimtu 
nuo jo dovana kankles ir ap
siėmė ja iszmokyti grajyti.

— Už keliu dienu, kol czion 
užtruksi gerai grajysi, dadave. 
Jeigu norėsi, galėsi rytoj pra
dėti.

Klara priėmė ta užmanymu 
su dekingysta: Nesusiprato, 
del ko ja Arturas mokins. Kla-

lenciuga. Daugiau nesiredysi 
in savo drabužius. Tai butu di- 
dėlių prasižengimu in prastus 
drabužius rėdytis. Ne grysziį 
daugiaus in senus griuvėsius.1 
Tai sutverta, idant gyvent urnai 
karaliszkuosia palociuosia.

Ant tuju visu pagini Klara 
labai apkaito. Dabar suprato 
jog Arturas neturi geru mieriu 
del josios. Atsiminus sau pra 
saigos motinos, idant saugotu-: 
si prisilaižiku,» kaip gyvaeziu. 
Baimingai pradėjo dairytis sa
vo drabužiu, o kada nebuvo ta
rė staeziai:

— Gana jau tuju szposu. 
Buvo tai kvailyste isz mano 
szalie rėdytis in ne savo drabu
žius.- Praszau man atiduoti ma
no drabužius!

Arturas rodos isz to nusimi
nė. Gendruta gi paszauke tar
naite ir liepe tuojaus atnešti 
Klaros drabužius.

Tarnaite atsake su nuduotu 
rupeseziu, mat mistino, jog jau 
Klara nereikalaus savo sulo- 
pintu drabužiu, tai atidavė 
ubagiai kuri buvo ant kiemo 
pasisukus. Jog labai perpraszo 
už tai, ir jeigu pana Klara nori,

josios užspenstu. Tankiai nusi-: vargszia, apleista motina dide- 
davinejo in soda, ha jau del jo- liame vargia ir gailestije. 
sios murai pradėjo baisėtis. j Priesz taje pagriebta mergina

Viena vakaru, stovėjo prie biedna, tasai ponas nuduoda, 
krūmo rožių, prisiartino prie jog yra josios iszgelbetojum, 
josios dvarinis sargas, senas apgaudinėdamas begediszkai. 
žmogelis, su ilga barzda. Tasai Nuduoda, link ingali razbai- 
dirstelejas su akia pilna, gai- niūkūs, kuriuos pats prikalbi- 
lesties ant Klaros, parode del no ant pagriebimo josios, o ku- 
josios bumbuoreli rožes-ir tarė: rie yra jo draugais. Apsigobiąs

— Mylima dukrele, dabar 
esi panaszi in ta bumbuoreli, 
paskui parode in suvytusio žie-
do.rožes, tarė:

— Žiūrėk in ta rože, teip 
isz tavęs nori padarytie, nedo
rus žmonis. In negeres gavaisi 
rankas. Laikykis ant sargybes,

skraiste iszgelbetojaus tikisi 
taje mergina suvilioti! Paveda 
taje nelaiminga mergina in 
rankas nedoros moteres, kuri 
ne yra jojo teta, kaip pats ja
perstafe, tiktai pagelbiniiike
begediszku darbu. Visaip daro,
kad tiktai taje mergina suve-

mano dukrele. Neužmirszkie džioti. Nori apdumpti brangais 
apie Dieva, melskis karsztai paredalais, užnuodinti josios 
prie jo o niekam neiszduokie szirdi, prisilaižimais ir apmau-
ka tau kalbėjau.

Norėjo da daugiau kalbėti, 
nes Gendruta, kuri nuolatos tu
rėjo Klara ant akies atbėgo.

— Saugokis tosios moteres 
dadave pamaželi, ji ne yra teta 
tojo kareivio, tiktai....

Ne galėjo pabaigti, nes jau 
Gendruta buvo prie josios. Žo
džiai senelio pataikė in szirdi 
Klaros. Padekavojo jam su

dingais 'prižadėjimais. Prižadė
jo jisai paimti ja už paezia, o 
apie tai ne ant misliu ne turi, 
ba butu iszjuoktas nuo aplinki
nes ponu, jog apsipaeziavo su 
varginga mergaite. Ne gana, 
jog nori biedna mergina pri
gauti ir dorybe iszpleszti, nes 
ir josios duszia nori prapuldy
ti ant amžio. Padekime, tegul 
ir motina tosios merginos at-

mas buvo kitokis negu Klara 
miglino. Kareivis Artliuras, tai 
pats liepe savo žmonim pa
griebti Klara, ir nudavė, jog jis 
ja iszgelbejo isz ranku pikta
dariu kurie nevos buvo ja pa
griebia. Dabar tik mistino, ko
kiu budu galėtu ja užlaikyti sa
vo dvare kanoilgiausia. Gen-

Vienas sportas gerai 
užsitraukė, 

In viena vieta in sveczius. 
nutraukė,

Pas viena bobele, 
Buvo užsitraukęs ir negražiai 

apsiėjo, 
Tai nebagiu negerai atsiejo, 

Ir lankau kaip szuo 
iszejo.

Daugiau in sveczius eiti 
nenorės!

Gerai bobele padare, 
Kad toki iszvare.* *

Iii Oliajoje nukeliavau, 
Nekurtas ten mergeliu 

užtikau, 
Kurios partes tankiai daro, 

Ir daug publikai tunu pridaro.
Neseniai susiprasze 

svetimtauezius, 
Mat, sposu tenais buvo, 

Kad net palicijantai 
pribuvo. 

z Svetimaucziai pradėjo klyki, 
Mergelėms dreses traukte, 

Visai proto neturite, 
Jeigu su tokius pristojate.

Juk tame mieste Oliajuje vals., 
Tenais yra Lietuviszku 

vyruku doru, 
Kurie nebomauja po tokius 

pleisus,
Geriau apsimalszyt, 

Tokias funes visiems nedaryt,
ti tada gera vyreli gausite, 

Ir isz to džiaugsitės.* * *
Priesz Užgavenios, 

Vienam miestelyje vestuves 
buvo, 

Ant kurios sveteliu nemažiai 
pribuvo, 

Ir ten baisiai atsitiko.
druta-gi nebuvo jokia teta Ar- ■ 
turo, nes paprasta boba isz 
prasto gimimo, nedoraus gyve
nimo, kuri buvo paleistuvingo 
gyvenimo, o prasimine teta 
Klaros akyse, kas galėtu grei- 
cziau prikalbinti jauna mergi
na ant paleistuvystes.

Toji tai prasiminus teta in
ejo in pakaju, ir vėlindama su 
meilumu gero ryto, prasze ja 
ant pusryt. Toji teta pasakojo, 
jog Artliuras ir tieji tarnai il
gai turės gydintis isz žaiduliu 
katruos aplaike galedamiesi su 
pktadarais. Klara net apsiver
kė iszgirclus apie tai, jog isz- 
gelbejime josios turėjo net

Tai vis toji durnavysta, 
Daro girtuoklyste, 
Gere ten visi,

Kad nepasikelia nuo kėdės.. * *
Kur buna kokia ten svietine 

mergele,
Tai jau joku gana.

Ba mergele yra netikus, 
Isz liežuvio gyvena, 

Aploja davadnus vyrukus, 
Kad ir tikrai gerus.

Mat, daro isz didelio piktumo, 
Paprasto pasiutimo, 

Ir daugiau joku turiu, 
Bet visko pasakyti 

negaliu!

jog prie nieko negali ju reika
lauti. Ir tu turi ranka pažeista, 
norint ant to nepaisai ir da 
slėpėsi priesz pana Klara. Jei
gu ant mano persargu nepaisc- 
si, tai pats ir pana Klara isz- 
statysi ant pavojaus. Ar tu 
mislini, jog pikta darei, nuo 
kuriu atėmei Klara, ne turės 
tavęs ant akiu ir praleis per 
tamsia giria? Juk žinai, kad du 
isz tu latru pabėgo. Ar tai ne
gali susitarti ant tavo gyvas- 
tes? Tu tuom kart vos tris žmo
nis turi: viena sena, o du jau
nus vaikinus? Ar tu mislini 
stengsi atsiginti nuo gaujos už
puoliku? Teip, teip, jeigu nori 
dingti, tai apsaugokie orint ta 
jauna mergaite ir ne pastatyk 
ant pavojaus.

Arturas atsake suszaipu: 
Prižadėjau Klara pristatė ja 
kagreieziausia motinai, o žinai 
tetule, jog mėgstu duota žodi 
dalaikyti. Jeigu mane pana 
Klara pati neatliuosuos nuo 
duoto del josios žodžio, tai ke
liausiu, kad ir turetau pražūti 
josios akyse.

Gendruta atsisuko dabar su 
aszaromi in Klara ir kalbėjo: 
o tu mano brangiausia susimy
lėk ir ne norekie to nuo jo. Te
gul da palaukia!

Klara atsiduso ir tarė: Ach 
kaip mano motinėlė nerimaus 
be manės. O jije to ne pergy
vens!

— O jeigu apie tai eina, ra
sime rodą, atsake teta. Tuojaus 
iszsiunsime siuntine su laiszka, 
kuris mužikiszkai persiiedes 
gausis in viete nekludintas per 
nieką. Daneszime tavo guodo- 
tinai motinai, kokiu budu li- 
kaisi iszgelbeta nuo pavojaus 
ir jog randėsi po gera apgloba 
ir netrukus sugryszi pas moti
nėlė. Tuom Įnik ,Arturas su
rinks daugiau žmonių isz kitu 
savo dvaru ir su dideliu pulku 
pristatys pas motinėlė.

Klara, kuri tuose žodžiuosia 
ne prijautė jokios apmaudos, 
davėsi apsimalszyti. Arturas ir 
jo perbėgi pagelbininke stengė
si apkvaitinti josios nuomone 
visokiomi žobovomi. Arturas, 
kuris turėjo didelia dovana už- 
bovijimo ir daug turėjo lavu- 
mo apsakinėjo del josios viso-

ra po kožnu pusrycziu, pietų ir 
vakarienes, skubinosi in savo 
kambarėli kad galėtu būti pa
ti viena; Arturas del to norėjo 
ja mokinti grajyti, kad galėtu 
su ja ilgiau būti.

Be kaltybės pilna Klara, ne- 
dasipratinejo pavojaus jokio. 
Ne ant mislies del josios neuž
ėjo, ant ko ežia užsinesza. Teip 
tai stavejo ties gilia prapulto, 
ne matydama josios priez save. 
Buvo panaszi in eruka, ka no
rėjo pasislėpti nuo viesulos, 
pasislėpė in vilko urvą, loja 
mislije, jog iszsisaugos pavo
jams..

Pribuvus vienok in savo 
kambarėli vakaro laike, neuž- 
mirszinejo niekados atkalbėti, 
savo maldeles. Puldavo ant ke
liu ir karsztai melsdavosi. Apie 
viską, ka girdėjo nuo Gendru- 
tos ir Arturo ir apie svietinius 
smagumus, po maldai užrnirsz- 
davo. Arturas pradėjo del jo
sios pabjurti. Pastanavijo būti 
atsargesniu. Bodėjosi kas kar
tas labiaus motinos ir melde 
Dievo, idant kagreiczlause isz- 
gelbetu isz tosios peklos, nuo 
tu kasdieniniu linksmybių ir 
sugražintu in prasta bužine 
mylimos motinos.

III.
Viena diena parode Gendru

ta Klarai daugybe gražiu pa- 
redu ir brangenybių, kalbėda
ma:

— Tai vis paskirta del vie
nos giminaites Arturo, labai 
meilios mergaites.

Tarp tuju paredu buvo raus
va, szilkine szlebe, kuri labiau
sia Klarai patiko. Gendruta 
prikalbinėjo ja idant pasimie- 
ruotu. Gulėjo ant josios, rodos 
kad del jos pasiūta. Paskui 

' Gendruta suszukavo josios 
plaukus labai navatnai sugar- 
biniavo, alpdejo žemeziugu ei- 
lukem, ant kaklo uždėjo bran
gu lenciūgą ir nuvede priesz
veidrola, duodama ženklą tar
naitei, idant Klaros drabužius 
isznesztu. Klara save vos paži
no veidrole ir net nusišzipsojo.

Toja valandoje ineina Artu
ras in kambari. Rodos kad ap
kvaito nuo dyvu ir tarė:

— Ka asz matau! Ar tai 
Klara? Mislinau jog tai kokia

tai isz savo algos užmokės/
Gendruta nudavė labai už

pykusia ir rustai koliojo tar
naite su kuria vienok buvo su
sitarusios kaip padaryti. Nes 
Klara nuo tuo laiko persimai
nė. Stojosi kaip nebile, o jeigu 
ir atsakydavo, tai szaltai ir sta
eziai. Kas diena klausinėjo, ar 
neatėjo nud motinos kokis gan-1 
das, Gendruta perstatinėjo del 
josios nuolatos naujas nebega
les, kalbėdama: i

— Da žmonis nusiunsti ne- 
sugryžo,'turėjo gautis ir ran
kas piktadariu. Ne žinia ir tai, 
del ko ne pribuna žmonis isz 
kitu dvaru Artūro. Jisai pats 
bodusi, jog turi kaip nevalnin- 
kas sėdėti dvare.

Tuom laik dvarokai tankiai 
daneszinejo žinia buk gaujos 
valkatų pasirodinėja apie dva
rą, gal rengėsi isz nežinių už
klupti.

Klara vienok karta persitik
rinus apie nieksza kareivi, ne
sidavė teip greitai apsikvailin
ti. Temino da labiaus ant pasi
elgimu Arturo ir sau namieja 
iszdestinejo jojo žodžius. Tasai 
velei ka kastas buvo drasunas. 
Kalbėjo tankiai apie savo mei
le, o ir apie apsipaeziavima. 
Kerszino del josios nusiszovi- 
mu, jeigu už jo neisztekes. Kla
ra labai tuom rūpinosi, bet da 
vis netikėjo jo meile, tiktai gai
lėjosi jo. Tasai karsztavimas 
ne iszrode tikru del josios. Ži
nojo ji jog Arturas, teip gar
saus gimimo, niekados nesipa- 
czuos su biedna mergina, ku
rios tėvas ne buvo augszto gi
mimo. Ne mislino kad norėtu 
ja prigauti, nes žinojo, jog ne
gali save suvaldyti, tai del to 
ne isztikejo jam.

O Rudolfas buvo suvis kito
kio budo, mislino tankiai sau. 
Tasai apie ja teip netupinejo 
ir ne prižadinėjo to, ka negalė
jo dalaikyti.

Ir apie Gendrutos veidmai
nyste suprato gana geuai, kuri 
norėjo Klara del Arturo per
dirbti ir per tai pradėjo tosios 
bobos ne kensti!

Klara pradėjo kas kartas 
szalintis ir pati viena mėgo sa
vo kambaryje sėdėti. Meldėsi
ir prasze Dievo idant duotu’ 
drutybia iszsisaugoti kilpų antkius atsitikimus isz savo karei- duktė karaliaus! Isztikro ant 

viszko gyvenimo. O vis dangs-1 svieto patogesnes niekad nere- 
tesi dorumu, kad Klara ne nu
žiūrėtu melagystes, na 
tikėjo tam visam.

Viena vakara stengėsi Ar-j Atiduodu del tavęs taje szlebe, 
Į turas užbovyti Klara su muzi-l tuosius žemeziugus ir ta aukso

gejau. Matomai Dievas del fa
ir toil ves patogumo nesigailėjo. Ne, 

tu turi ta apredala neszioti.
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1951m., 15 coliu ploczio, 23% 
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aszarom akyse ir per visa nakti 
negalėjo akiu sumerkti, pradė
jo szvist, o da ji atsiklaupus 
karsztai meldėsi, pagelbos nuo 
Dievo szauke.

Nustojo Klara melstis ir 
stojo prie lango kad gauti 
szviežio oro po praleistai nak- 
tei. Dangus pradėjo raudonuo
ti rytu szalije, nes jau buvo ga
na szviesu, kad viską matyti. 
Žodžiai senelio atsiliepinėjo jo
sios duszioje. Dūsavo pas Die
va ir prasze pagelbos nuo Jo.

Kada teip apmislinejo, isz- 
girdo Klara ant kiemo dundė
jimą arkliu, kurios dvarokai 
vede girdyti, o saulinis buvo; 
szale josios lango. Szale szuli- 
no stovėjo žmogus su botagu 
rankoje, szvariau pasirėdęs 
nuo kitu. Prisižiurinejo Klara 
in ji ir pažino jog tai buvo tas. 
pats ka ja nuo szaltinelio pa
griebė. Tos paezios žibantes 
akis, toji smaili nosis, ta kal- 
tunuota barzda ir tasai pats 
biaurus veidai. Dabar baisi 
szviesa puolė in josios akis. 
Arturas del josios tankiai kal
bėjo, jog tasai piktadaris, ka
tras ja pagriebė, tai isz jo ran
kos dingo. O dabar mate ji jog 
tasai razbaininkas yra perde- 
tojum kareivio žmonių. Dabar 
viską suprato!

— Ach! Tarė kareivis Ar
turas ne yra mano iszgelbeto- 
jum, nes mano suvilioto jum!

Drebėdama sėdo ant kėdės 
ir pradėjo mislyti apie savo 
nelaiminga butia. Toje valan
doje inejo Arturas in josios 
kambari, vėlindamas laba ryta. 
Klara tuom labai užsirūstino. 
Puikybe ir dorybe apėmė jo
sios szirdi. Arturas tai pama
tęs, susimaisze. Nieko jam ne
atsake ant pasveikinimo, tiktai 
graudžiai ant jo žiurėjo, o tas 
žiūrėjimas pervere jo duszia!

— Ponas Kareivi, tarė po 
valandėlei, noretau su ponu: 
kalbėti apie atsitikima^ apie ka 
dabar mislinau; noretau tamis- 
tos viroka iszgirsti tame mieri- 
je. Tiktai ponas klausyk:

Prastoja bakūžėje gyvena 
biedna naszle. Turi ji vienati-1 
nia duktere, kuria myli už vi- 
saka ant svieto! Mergina yra 
dora ir nekalta ir daugiau nie
ko. Jije apsaldinejo motinai sa
vo gyvenimą. Tame atsiranda 
vienas ponas, didelei galingas 
ir užduoda del motinos baisiau
sia sopuli, baisesni, negu smer- 
tis! Iszplesze isz josios glėbio 
vienatine duktere ir palieka

ėjus pasakytu.

— BUS DAUGIAU —

Iszmintingi Žodžiai

Patyrimo mokslas yra viena
tinis mokslas už kuri mes esa
me priversti pilnai užsimokėti.

Negalima gauti patyrimo 
mokslo ant iszmokejimo.

Patyrimas yra tas, ka mes 
gauname kai mes ko kito jiesz- 
kome.

Vaikas iszmoksta isz patyri
mo kad peczius karsztas, kai 
jis nagus apsidegina.

Tas kuris nukenezia; atsi
mena.

Nabagas žmogelis: Kai jis 
jau susikrauna gražu turteli, 
tada jis jau kitiems nepavydi, 
bet ju bijosi.
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Pirkie U. S. Bonus!

“The best way of saving for a work
ing man is the Payroll Savings Plan for 
the purchase of U. S. Savings Bonds.” 
That is the story from thousands of em
ployed persons who are today helping 
their country and themselves as well. 
It is also the opinion of a couple in 
Niagara Falls who made a down pay
ment on a new home with Savings 
Bonds. They are now putting 10 per cent 
of their pay into Savings Bonds so that 
they can buy a bakery. You too can 
build your own future by signing up for 
the Payroll Savings Plan where you 
work, or if self-employed, the Bond-A- 
Month Plan at your bank.

U. 5. Treasury Department

Pirkie U. S. Bonus
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Žinios Vietines Giyszta In Darba Vaszingtone

— Seredoj pripuola Szven
to Pepino. Taipgi pasninkas. 
Ir ta diena 1950 metuose, du 
Amerikiecziai intarti ir pa
smerkti Vengrijoje kaipo isz- 
davikai, sznipai; 1916 m., pra
sidėjo baisus muszis prie Ver- 
duno, per Pinna Pasaldini Ka
ra; 1922 m., didis Italijos leng
vesnis už orą “Diridžibilis Ro
ma” susprogo kai jis dasiliete 
elektros dratus, nusileisdamas 
in Hampton, Virginia valstijo
je, trisdcszimts keturi žmones 
žuvo.

— Morta Žinkevicziene, nuo 
614 W. Pine uly., pasimirė Su- 
batoj 2:15 valanda popietu Jef
ferson ligonbute, Philadelfijo- 
je. Velione sirgo du metu. Jos 
vyras Jurgis mirė 1935 metuo
se. Velione gimė Lietuvoje, at
vyko in Amerika daugelis metu 
atgal. Po tėvais vadinosi Morta 
Szkarnuliutc. Prigulėjo prie 
Szv. Rožancziavos draugijos. 
Paliko tris sūnūs: Juozą, mies
te; Vinca, Shenandoah ir Ed
vardą kuris tarnauja Marinose 
North Carolina. Asztuonios 
dukterys: Ona, pati W. Bren
nan, Malianoy Plane; Rozalija, 
pati Jurgio Pecziukonio, mies
te; Julija, pati Juozo Uniczio, 
Coaldale; Veronika, namie; Iz
abele, pati Adolfo Blugio, She
nandoah; Petrone, pati Vai 
Kadi, mieste; Florence Bucz- 
ko, Morea ir Elenora, pati John 
Cicchettici, New York. Laido
tuves iii vyks Seredos ryta su 
Szv. Misziomis Szv. Juozapo 
bąžnyczioje, devinta valanda ir 
palaidos in parapijos kapines. 
Grąborius Liudvikas Tras- 
kauskas laidos.'

— Pereita sanvaite pons- 
tva Marceliai Lapinskai, nuo 
337 W. Pine ulyczios, apvaiksz- 
cziojo savo penkios deszimts 
vedybos metu sukaktuves. La
pinskai gimė Lietuvoje, atvyko 
in Amerika daugelis metu at
gal, kurie pirma gyveno Shena- 
doryje, po tam apsigyveno Ma- 
hanojuje. Ponia Lapinskiene 
po tėvais vadinosi Agnieszka 
Kluczinskiute. Ponas Lapins
kas per daugelis metu dirbo 
angliakasyklose ir kitados tu
rėjo savo mesinyczia ant W. 
Centre uly. Taigi ta diena buvo 
surenkta “Parte” del ponst- 
vams Lapinskams per ju vai
kus, gimines ir pažinstamus. 
Visi dalyvai inteike puikiu do
vanu, su szirdingiausiais lin
kėjimais del ponstvams La
pinskams. Visi smagai laika 
praleido prie skaniu valgiu. 
Ponstva Lapinskai dekuoja vi
siems už dovanains ir dalyvavi
me ju penkios deszimts vedy
bos metu sukaktuves. ‘Saules’ 
redakcija ponstvarns Lapins
kams vėlina viso gero ir sveiki
na, linkėdamas jiem dviem su
laukti da kitu sukaktuviu.

—- George Roman, Rusna- 
kas, 43 metu amžiaus, nuo 404 
W. Pine uly., kuris likos pavo
jingai sužeistas automobiliaus 
nelaimėje pereita Panedelyje, 
arti Shėpptona, numirė Nede- 
lioj, Hazleton ligonbute.

— Ketverge pripuola Szv. 
Petro Antiokijo; taipgi Ket
verge pripuola Jurgio Vasz- 
ingtono gimimo diena. Jurgis 
Vaszingtonas buvo pirmutinis 
Suvien. Valstijų (Amerikos) 
Prezidentas. Gimė Vasario 
(Feb.) 22-tra diena 1732 me
tuose, o buvo Prezidentu nuo 
Balandžio (Apr.) 30-ta diena

Prezidento Trumano asme
ninis sargas, policij antas 
Joseph H. Downs, (po deszi- 
nei) užsiregistruoja, užsira- 
szo in darba su policijantu 
Glenard Lanier.

Tai pirma diena jam atgal 
in sargybos darba, nuo Lap- 
kriezio (Nov.) pirma dienos 
kada jis buvo paszautas, kai 
jis sustabdė Grisello Torre
sola ir Osrar Collazzo, kurie

norėjo Prezidentą Trumana 
nužudyti.

Grisello Torresola ir Ossar 
Gollazzo dabar yra teisiami.

Kitas sargas, policijantas, 
buvo ant smert nuszautas 
tuo paežiu sykiu.

Nuo to atsitikimo sargybe 
apie Prezidentą yra padidin
ta ir daug daugiau sargu ei
na kur tik Prezidentas eina.

NUŽUDĖ 24,500
RAUDONŲJŲ 

KORĖJOJE

ZMOGZUDIS
NUTEISTAS

UŽSIPUOLIMO 
PRAKTIKA

PANIEKINA
AMERIKOS LAIVUS

TOKYO, JAPONIJA. — 
Vice-Admirolas C. Turner Joy, 
Laivyno Komandorius prane- 
sza kad daugiau negu 24,500 
Sziaures Korėjos ir Kiniecziu 
kareiviu buvo iszžudyta per 
kelias dienas, kai laivynas pra
dėjo miestus daužyti. Vice-Ad- 
mirola's teipgi sako kad labai 
daug prieszo automobiliu ir 
kariszku tanku buvo sudaužy
ta. Jis sako kad 1,115 traukiniu 
buvo sudaužyta, 6,316 namu 
buvo sugriauta ir 1,994 troku 
buvo sunaikinta. Asztuonios 
deszimts vienas prieszo eropla
nai buvo nuszauti ir asztuonios 
deszimts penki buvo apssauti.

PLAUKU APKIRPI
MAS PABRANGO 

KORĖJOJE

Nužudė Penkis Vienoj, 
Szeimynoj

7 Centai Už Apkirpimą;
Kareiviai Pyksta

Gruodžio jauna motina, Ponia Esther 
Oritz, buvo policijantu surasta 
pasmaugta savo lovoje. Ji buvo 
pasmaugta su abrusu. Polici-

priemc jautai dabar jieszko jos vyro 
1943 trisdeszimts vieno meto Jose. 

Jie nori daug ko isz jo dažino- 
ti. Jie nesako kad jis savo žmo
na pasmaugė, bet jie nori žino
ti kur jis buvo kai jo žmona bu
vo pasmaugta.

dienai 1797. Mirė
(Dec.) 14-ta diena 1799 m. 
Bankai ir pacztas ta diena bus 
uždaryti. Taipgi ta diena 1387 
metuose Lietuviai
Krikszczioniu Tikėjimą; 
m., Amerikos eroplanas “Yan-! 
kee Clipper” nukrito ir sudu-i 
žo in Tagus upe, netoli Lisbon, 
dvideszimts keturi žmones pri
gėrė, penkiolika iszliko gyvi. ■

— Petnyczioj Szvento Pet
ro Domi jono, ir ta diena pas-' 
įlinkas. Taipgi' ta diena 1942 
metuose Japonu 
apszaude Californijos krauta; | bilius, kuriame ji važiavo 
1949 m., Sovietu armijos minis-j dužo ir užsidegė, apie deszimts 
teris Nikolai Bulganin insake myliu nuo Dover miesto. Žuvu- 
savo karininkams laikyti savo' šieji buvo Ponia Pauline Fress- 
armijas 'pilnai ginkluotas ir 
prisirengusios apsiginti nuo 
Amerikiecziu; 1945 m., Turkija 
paskelbė kara priesz Vokietija 
ir Japonija.

Dover, Delaware. — Trijų 
vaiku motina sudegė Mitomo- 

submarinas biliaus nelaimėje, kai automo- 
su-

SUWON, KORĖJA. — Ne 
mes vieni pykstame kad viskas 
taip pašzieliszkai ežia brangs
ta. Ir musu kareiviai Korėjoje 
pareiszkia savo taip vadinama 
“piktumą.” Karo sugriautame 
Suwon mieste, in kuri Ameri
kiecziai yra dabar sugryže vis
kas taip pat brangsta.

Iki dabar kasztavo penktu
kas plaukus apsikirpdinti. Da
bar jau pabrango tokis patar 
navimas visais dvejais centais. 
Dabar musu kareiviai turi mo
kėti net septynis centus kad 
jiems plaukus apkirptu.

Musu kareiviai, bebaikau- 
dami pareiszkia savo pasiprie- 
szinima ir protestą tokiam 
brangumui.

WOODBURY, N. J. — Er
nest Ingenito, kuris nužudė net 
penkis isz szeimynos narius, 
kai jis supyko kad jam nebuvo 
valia apsilankyti pas savo vai- 
kuczius, stengiesi iszsisukti, 
nuduodamas kad buk jis isz 
proto iszSikraustes. Daktarai 
pripažino kad jis yra pilno pro
to.

Kai teismas pripažino kad 
jis yra kaltas už tas žmogžu
dystes, tai jo advokatas per 
aszaras prasze kad tas žmogžu- 
dis, Ernest Ingenito nebutu 
nuteistas mirties bausme. Teis
mas ji nuteisė iki gyvos galvos 
in kalėjimą.

Valdžios advokatas, E. Mil
ton Hannod, baigdamas savo 
byla nusiszypsodamas pasakė 
kad dabar sunku suprasti kas 
ežia yra kaltinamas už tas 
žmogžudystes? Ernest Ingeni
to ar advokatas Frank Sahl, 
kuris per aszaras praszo susi- 
mylejimo.

Advokatai net ir isz Szvento 
Raszto skaitė; vienas apie tei
singumą, antras apie pasigaile- 
jima.

KOMUNISTAI
TRAUKIASI

STALINAS PYKSTA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nell, dvideszimts penkių metu 
amžiaus ir William Albert Ni
cholson, trisdcszimts vieno me
to amžiaus, ir Raymond Con
ner. Kitas žmogus buvo sužeis
tas, kuris sykiu su jais važiavo.

Amerikiecziai Artinasi 
Prie Seoul Miesto 

Ir Han Upes

Reading, Pa. — Žmona isz 
Reading, Pa., buvo nžmuszta ir 
jos vyras labai buvo sužeistas, 
kai jųdviejų automobilius nu
lėkė nuo vieszkelio persilaužė 
per vieszkelio dratino tvora, 
iszlauže kelis stulpus, ir nusi- 
verte nuo asztuonios deszimts 
trijų pėdu kalno, ir paskui ap
sivertė. Ponia Pearl Corolla, 
dvideszimts septynių metu am
žiaus buvo užmuszta, jos vyras 
trisdcszimts dvieju metu am
žiaus Santo buvo labai sužeis 
tas. Jie buvo iszmesti isz auto- 
mobiliaus. Policijantai rado 
žmona upeje.

U.S.A. SEKRE. UŽTA
RIA YUGOSLAVIJA

Maizeville, Pa. — Keturios 
Deszimts Valandų Atlaidos, 
prasidėjo Nedelioje, Vasario 
18-ta diena, Szv. Liudviko 
bažnyežioje. Daugelis kunigu 
pribuvo in pagelba Kunigui A. 
Degucziui. Pamokslus sake: 
Kunigai Jonas Luksžys, vika
ras isz Szv. Jurgio parapijos 
Shenandoah; Albinas Neve- 
rauskas, vikaras isz Szv. Pran- 
ciszkaus para., Minersville; ir 
Jonas Buikus, vikaras isz Szv. 
Vincento para., Girardville.

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Sekretorius, Dean 
Achesonas asztriai perspėja 
Sovietus ir visus tuos krasztus 
kurie randasi po Sovietu val
džia, kad jeigu kuris isz tu 
krasztu užsipultu ant Yugosla- 
vijos tai Amerika ir kiti Euro
pos krasztai netylėtu.

Jis sako kad tokis užsipuoli
mas privestu visus baisiai arti 
prie kito karo. Jis sako kad 
Amerika yra pasirengus stoti 
už Yugoslavija su ginklais.

Toliau jis pataria visu krasz
tu Komunistams pasielgti kaip 
Italijos Komunistu partijos du 
vadai pasielgė ir nutraukė vi
sus ryszius su Kremliau, kai 
Kremlinas gresia j u krasztui.

Ka Sekretorius Achesonas 
pasakė apie Yugoslavija ir So
vietu Rusija, Amerikos kari
ninkai ir dipliomatai atkartuo- 
jo Istanbul mieste, kur dabar 
yra vedamos konferencijos 
kaslink Yugoslavijos ir visu 
Balkanų krasztu.

New York, N. Y. — Dvide- 
amžiaus

TOKYO, JAPONIJA. —Jau 
dabar vėl iszrodo, kad Ameri- 
kiecziai su savo Alijantais stu
mia ir kulia Komunistus Kori- 
eczius ir Kinieczius ant visu 
fruntu.

Komunistai jau ima trauktis 
nes jie nukentejo baisiai daug 
nuostoliu per pastarąsias sze- 
szias dienas, kada jie neteko 
32,000 kareiviu.

Komunistai jau yra pasitrau
kė nuo Chechon miesto ir nuo 
Pusan uosto, kur jie visu smar
kumu buvo užsipuolė.

Amerikiecziai su Prancūzais 
prasimusze daugiau kaip pen
kias mylias in tris puses nuo 
Chipyong miesto, ir iszžude ar 
sužeidė daugiau negu keturis 
tukstanczius Komnistu in tris 
dienas.

Ant visu fruntu matyti, kad 
Komunistai ima trauktis ir da
bar tik stengiasi apsiginti, o 
pults niekus neiszdrysta.

Per anksti kalbėti apie per
gale, nes Komunistai gal ir szi- 
ta syki traukiasi atgal, kad jie 
gautu laiko ir progos vėl susi- 
stiprinti ir paskui isz kurios 
kitos puses vėl pultis. Bet kiek 
dabar galima pasakyti, tai jie 
nuo visu fruntu traukiasi ir pa- 
lieka tukstanczius savo karei-

gynė, mums nereikia nei laiko 
gaiszinti paaiszkinimais, nes 
visas svietas gerai žino kad So
vietai ginkluojasi ligi dantų.

“Nei vienas žmogus ant szio 
svieto,’’ sako Michael McDer
mott, “nežino geriau kaip Sta
linas, kas veda ta kara Korė
joje!”

Stalinas turėjo iszsireikszti 
ir save pasiteisinti yer “Prav
da’’ laikraszti, nes jis jau da
bar aki turi in “Taikos Rėmė
ju’’ konferencija, kuri bus lai
koma Berlyne, Vasario (Feb.) 
dvideszimts pirma iki dvidesz
imts ketvirtos dienos.

Stalinui labai rūpėjo pasi- 
aiszkinti ir savo padupeznin- 
kams duoti vilties, kaip tik da
bar, kai tiek daug Komunistu 
Partijos vadu, invairiuose 
krasztuose ima tos partijos isz- 
sižadeti ir nusikratyti.

Dabar ir patys Ruskiai, mu
žikai gali matyti ir suprasti, 
kaip jie yra nuo viso svieto at
skirti, už tai, kad ju vadai ne
gali sugyventi su kitu krasztu 
vadais.

Už tai iszrodo, kad szitas 
Stalino prasiszokimas ir prasi- 
tarimas jam ir jo partijai dau
giau iszkados padarys, negu 
Vakaru krasztus iszgazdins.

Senas priežodis sako: 
aiszkinasi, tas kaltas.”
nas dabar skubinasi pasiaisz- 
kinti. Kai Sovietai jautiesi 
galingi, kai Stalinas neinate ir 
neepripažino sau lygaus, nei 
žodžio neiszejo isz Maskvos ar 
isz Kremlino. Bet dabar, vie
toj grasinimu, mes susilaukia
me pasiaiszkinimu isz to galin
go Kremlino.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
♦ ________

buvusios su žeme sulygintos, 
dvideszimts. devynios butu bu
vusios sugriautos, o apie dvi
deszimts asztuonios butu buvu- ; 
sios apgriautos; telefono dra- ■ 
tai butu buvę nutraukti, elek
tros szviesos nebutu buvę gali
ma gauti, gazas ir vanduo bu
tu buvę nukirsti nuo viso mies
to.

Aiszku, kad jeigu tiek ble- 
dies tik dvi tokios atomines 
bombos butu galėjusios pada
ryti tokiam dideliam miestui, 
tai tam miestui butu tuoj aus 
reikalinga pagelba isz kitu 
apylinkes miestu.

Szitokius pratimus ar mėgi
nimus beveik visi didesni mies
tai rengia, pažiūrėti ir gyven
tojams parodyti kaip reikia 
prisirengti ir kaip pasielgti 
jeigu isz tikro takios atomines 
bombos butu ant j u paleistos.

Isz viso to mėginimo ar prak
tikos pasirodo kad svarbiausia 
ir labiausia reikia pertvarkyti 
musu ugniagesius ir policijau
tus. Pasirodo kad baisiai daug 
bledies tokioje nelaimėje butu 
isz gaisru. Ir antras pavojus, 
kuris beveik lygus gaisro pavo
jui tai yra suvaldyti žmones, 
kurie isz smalstumo ar isz žin- 
gaidumo, nebėgtu pasikavoti, 
bet bėgtu žiūrėti kas ten atsiti
ko.

Matyti kad žmones dar vis 
netiki kokia baisi ta atomine 
bomba yra ir bus. Kai atsargos 
ženklas buvo duotas Philadel- 
phijoje, tai daug žmonių, vie
toj bėgus pasikavoti, ^sustojo 
ant ulyczios ir žiopsojo, pažiū
rėti kas ežia darosi. Jie taip 
pat darytu jeigu ir tikra atomi
ne bomba butu paleista, t

Mes toki pavyzdi turėjome, 
kai tas traukinys susidaužė 
New Jersey valstijoje. Dakta
rai ir slauges negalėjo prieiti 
prie sužeistųjų už tai kad tiek 
daug žmonių prisigrūdo pa
žiopsoti ir pažiūrėti kas ten at
sitiko ir kas ten darosi. Polici- 
jantai turėjo pasipraszyti net 
ir vaiska in talka numalszinti 
ir iszskirstinti tuos bežiopso- 
janezius žmones prie to trauki
nio nelaimes.

CZEKAI INTARIA 
AMERIKIECZIUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ant mariuperlaužti kai audra 
iszkilo.

Szitas Amerikos 
laivas, inplauke in 
uosta pasiimti vandenio, 
plaukia isz Odessa in Vladivos-, 
tok, veždamas kelis mažus lai
velius ir daug miltu.

(Bet nors tas Ponas Kapito
nas taip paniekina musu tuos 
jiems paskolintus laivus, So
vietai vis vartuoja juos ir “ne
nori mums juos sugražinti!!” 
Jeigu jie jau tokie prasti ir nie
kam verti, “tai kam Sovietai 
juos vartuoja!”)

“Liberty 
Singapore 

Jis

EROPLANAS 
SUDUŽO

Vienas Žuvo; Septyni 
Sužeisti

PARSONS, KANSAS. — 
B-29 bombneszis, isz Barks
dale Air Force aerodromo, 
Shreveport, Louisana, nukrito, 
sudužo ir užsidegė netoli nuo 
Parsons, Kansas. Vienas žuvo 
ir septyni buvo sužeisti.

Isz viso ant to eroplano va
žiavo penkiolika žmonių.

Saržento lavonas buvo suras
tas netoli nuo eroplano maža
me prude.

Du, kurie 
nuveszti in 
vienas buvo
kitam koja buvo nulauszta.

Penki kiti buvo tik sukriesti 
ir mažai sužeisti. Septyni iszli
ko visai sveiki.

iszliko gyvi buvo 
Parsons ligonine; 
pecziai sulaužyti,

Ant Gavėnios

1787 iki Kovo (Mar.) 30-tai szimts kęturiu metu SKAITYKITE “SAULE” į viu ant karo lauko-

"Kas
Stali-

DAUGIAU KAREIVIU
IN I
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visiems pasakė ka Prezidentas 
Trumanas ketina daryti, ir jis 
visiems užtikrino kad jis Pre
zidento Trumano klausys,

FRANKFURT, VOK. — 
Komunistiszka Czekoslovaki- 
jos valdžia intaria Amerika, 
sakydama kad Amerikos ka- 
riszki eroplanai lekia virsz 
Czekoslovakijos ir renka žinias 
ir traukia paveikslus visu j u 
tvirtovių.

Amerikos Lakunu virszinin- 
kas Vokietijoje sako kad tokie 
priekaisztai yra tuszti, kad 
musu eroplanai virsz Czekoslo
vakijos nei syki neskrido.

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Isizgany tojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz grolna- 
tos rastos grabe musu Iszgany- 
tojaus Jeruzolime 10c.

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir Ii adymas apie Jezu Kris
tų 20c.

No. 202 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei 10 c.

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

No. 196 Stacijos 
vari ja, 10c.

No. 197 Graudus 
arba Pasibudinimas

arba Kal-

V erksmai 
prie Ap- 

mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 

pagal
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Traukinys Nuvirto 
Nuo Kalno

TORTOSA, ISPANIJA. — 
Traukinys susimusze su dide
liu troku, sunkvežimu ir pas
kui nuvirto nuo labai 
kalno. Asztuoniolika 
žuvo ir dvideszimts 
buvo sužeisti.

stataus 
žmonių 

asztuoni

Pirkie U. S. Bonus ^šiandien!

senoviszka. būda 10c., 
Nauja būda 25c.

No. 203 Tretininkių 
phiszkas officium 10c.

Užsisakant knygas, 
paminti tik numeri.

Serap-

reikia 
Pinigus 

siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra del prisiun- 
timo kasztu. Adresas:

Saule Publishing Co. 
Malianoy City, Pa.

Pirkie
U. S. Bonus


