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Isz Amerikos Maisto Vis Randasi Gana Amerikoje

MAISTO BUS GANA
VISIEMS

Bet Brangesnis

WASHINGTON, D. C. — 
Vtszingtonas pranesza kad, 
nors jau dabar maistas yra bai
siai brangus, bet jis bus dar 
brangesnis. Tuo pat kartu vi
siems pranesza kad nors to 
maisto bus visiems gana, bet 
jis dar labiau pabrangs!

Dabar visi perkasi visokios 
pauksztienos, nes ji dar, kol 
kas pigesne, bet iszrodo kad ir 
ta pauksztiena pabrangs.

Abelnai kalbant, paprastas 
žmogus gaus, (jeigu iszgales 
pirktis) apie tris svarus dau
giau negu pereitais metais.

Gal bus mažiau sviesto ir su-1 
rio, bet bus tiek pat pieno ir 
gal daugiau Smetonos ir varsz- 
kes.

Kuopusiai jau ir dabar pa- 
szieliszkai brangus, bet bus dar 
brangesni. Buvo laikai, (ir mes 
atsimename) kai buvo galima 
gražia ir didele kuopustu gal
va nusipirkti už deszimtuka. j 
Dabar jau reikia daugiau mo-' 
keti.

Valdžia sako kad viskas taip Į 
brangsta, už tai kad darbinin
kas dabar daug daugiau uždir-! 
ba ir daug geriau valgo.

Apsaugos virszininkas 
Charles E. Wilson, (po kai
rei) pasitaria su Senatorių 
John Sparkman, (viduryje) 
isz Alabama, mažu biznierių 
komisijos pirmininku, ir su 
William Henry Harrison, 
kraszto gamybos komisijos 
pirmininku. Jie trys ežia pa- 
siszneka ‘ir pasitaria pirm 
negu Wilson turėjo iszduoti 
savo raportą Senato komisi-

jai.
Wilson sako ir užtikrina, 

kad vargiai reikes maista ir 
kita tavora taip suvaržyti ir 
su kortelėmis dalyti, kaip 
buvo daroma per ana kara. 
Jis sako, kad kol kas, maisto 
ir viso kito randasi gana 
Amerikoje. Bet jis greitai 
prideda, sakydamas, kad jis 
nežino kaip toliau bus.

GENEROLAS ANT
KARO FRUNTO

KORĖJA. — Tos baikos 
apie motina, kuri savo šuneliui, 
kuris in vaiska ėjo, patarė: 
“Sūneli, vis stengkis būti kuo 
areziausia Generolo, nes tai 
saugiausia vieta per kara,” 
jau dabar netinka.

Leitenantas Generolas Matt
hew B. Ridgway, Asztuntos 
Armijos Komandorius sustojo 
ant pat karo frunto, pasiszne- 
keti su eiliniu kareiviu.

Saržentas Harold Cobb, isz 
Orange, Texas, taisiesi sau vie
ta del naujo karabino, kai Ge
nerolas Ridgway priėjo.

“Na, kaip viskas?” Užklau
sė Generolas.

“Gerai,” atsake, iszsigandes 
Saržentas, pamatydamas Ge
nerolo tris žvaigždes.

“Ar gavai proga pavartuoti 
ta savo nauja karabina?” Ge
nerolas užklausė.

“Taip,” Saržentas Cobb at
sake. “Mes jau apie keturios 

i deszimts sykiu in juos szoveme 
sziandien. Mes daug ju ir nu- 
szoveme, nors mes turime szau- 

; ti isz trijų ar keturiu tukstan- 
cziu mastu tulumo.KETURI MAINIE- KINIECZIU

RI AI UŽMUSZTI Ž VIE RIS Z K U M AI i “ Kai Generolas Ridgway 
-- -------- savo trimis blizganczit

Ingriuvo Lubos
Mainose

SPORTININKU 
SUKTYBES

Kolegistai Papirkti;

WELCH, W. VA. — Keturi 
i mainieriai buvo ant syk už- 
muszti, ir szeszi kiti buvo su- 
kolieczyti, kai keli stulpai su
lūžo ir mainu stogas “tapas” 
ingriuvo ant ju. Nelaime atsiti
ko in Gary, Nr. 6 mainas. Žu
vusieji buvo Matthew Houck,

Universitetas Sustabdo \ M»od church, Joe 
Boner ir Andy Kish.

Sportus

NEW YORK, N. Y. — ; 
Long Island Universitetas da
bar yra sustabdęs visus loszi-! 
mus, sportus del visu savo Uni
versiteto. Trys to Universiteto 
geriausi sportininkai, krep- 
sziasvaidžio, (basketball) lo- 
szikai prisipažino kad jie buvo 
papirkti, kad jie gavo daug pi
nigu nuo piniguoeziu, gemble- 
riu, kai jie sutiko praloszti 
krepsziasvaidžio (basketball) 
loszimus.

Szitie trys loszikai gavo dau
giau pinigu, negu visas Uni
versitetas uždirbo isz tu loszi- 
mu.

Universiteto virszininkai da
bar uždraudė visus Sporto lo
szimus.

Tie trys Sportininkai prisi
pažino kad jie buvo gave devy
niolika tukstaneziu doleriu už 
savo sukta, neteisinga pasiel
gimą, kai jie sutiko savo drau
gus ir savo Universitetą par
duoti, tyczia praloszti kelis lo
szimus.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

SENELIU NAMAS
SUDEGE

Dvideszimts Žuvo

Virginijos Mainie
riu Unija Nubaus
ta, Turi Užmokėti 

$275,437
Long IsL, Universitetas Sustab
dęs Sportininku Suktybes; Val
džia Sako Viskas Brangsta Už 
Tai Kad Darbininkai Daugiau 
Uždirba; 3-ežias Pasaulinis Ka
ras Gali Prasidėti Yugoslavija
RUSIJA IR KINIJA

' su 
___ ____ blizganeziomis

KNOXVILLE, TENN. — žvaigždėmis toliau nuėjo, Sar- 
Kareivis kuris dirbo ligonine- žentas Cobb vienam laikraszti- 
se Korėjoje pasakoja apie Ki- ninkui pasakė:
niecziu Komunistu žvieriszku- “Kad tave kur! Tai pirma 
mus per szita kara. i syki asz matau Generolą Ko-

Kai Kiniecziai prasimusze mandoriu ant pat karo frunto. 
per Changjin frunta, Korejo- Ir brolau ežia isz tikro fruntas. 
je, jie paėmė in nelaisve daug Tie, tokie ir tokie Kiniecziai 
Amerikiecziu kareiviu. Jie visa diena leidžia ežia kulkas.” 
daug Amerikiecziu kareiviu, 
belaisviu, pakabino su virvė
mis už ranku, kad ju kojos bū
davo tik kelis colius nuo žemes. 
Paskui jie su peiliais ar su dur
tuvais prapjaudavo tiems ka
reiviams kojas ir palikdavo 
juos tenai mirti.

Tas kareivis, Saržentas J. C. 
West, trisdeszimts septynių 
metu amžiaus szitokias baise-

LIGONIAI
SUSTRAIKAVO

Apleido Ligonine;
Virszininke Slauge

Permainyta
JERSEY CITY, N. J.

Sutartis Del 
Užsipuolimo

BELGRADE, YUGOSLAVIJA. — Yu- 
goslavijos vadas Marshal Tito, perspėja Ru
sija ir visus tuos krasztus po Rusijos na- 
gaika, kad jeigu kuris isz tu krasztu už
sipultu ant Yugoslaviįos, tai tada praside- 
Itu “Treczias Pasaulinis Karas!”
i Jis sako kad jis praszytu ir priimtu 
pagelba isz Vakariniu Krasztu, jeigu ant jo 
kraszto užsipultu Rusija ir jos vergiszki 
krasztai. “Asz vereziau tuszcziomis ir nuo
gomis rankomis gineziausi nuo tokio prie- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

HOQUIAM, WASH. — Se- 
neliu namas sudege ir jame žu
vo dvideszimts apyseniu žmo
nių, kurie nesuspėjo nei isz lo
vos atsikelti. Policijos Leite
nantas C. A. Potter ir Ugnia
gesiu virszininkas Glenn W. 
Haney sako kad gaisras prasi
dėjo nuo pecziaus kambaryje 
kur buvo džiovinama drapa
nos. Gaisras taip greitai visus 
namus apsupo, kad seneliai ne
spėjo nei isz lovos iszlipti. Ug’- 
niagesiai iszgelbejo devynis.

Viena moteriszke, Ponia Sa
rah Dean buvo iszgelbeta isz 
gaisro, bet pasimirė isz iszgas- 
czio ar szirdies ligos. Gaisras 
isztiko tuos namus kaip koks 
bombos susprogimas; taip ggei- 
tai visi tie namai pavirto in 
baisu gaisra.

nybes ir szituokius Kiniecziu Apie penkios deszimts ligoniu 
žvieriszkumus atpasakojo per , įszej0 įsz Pollak ligonines ir su-

' straikavo, už tai, kad virszi- l .ninke slauge buvo permainyta. 
Szitoje ligoninėje yra ypatin
gai gydoma krutinės ligos.

Daktaras Frederic Quigley, 
ligonines virszininkas kreipia-

ISTANBUL, TURKIJA. — si in Hudson apygardos polici- 
Szeszi szimtai Turku važiuoja ja, kad policij antai sustabdytu 
in Korėja, kur ju draugai yra tuos ligonius ir jiems uždraus- 
jau labai garbingai atsižymeje. . tu apleisti ta ligonine. 
Szitie szeszi szimtai Turku ren- Dauguma tu ligoniu 
kasi in Iskenderun uosta, 
kur jie iszplauks in Korėja.

Turku brigadas yra jau da- Quigley sako kad ežia visai ne-Į riszkas! Mao Tse-tung instume 
bar labai garbingai atsižyme- buvo politikos užgaidu kai savo į_ 
jes Korėjoje. Penki tukstan-' Florence Murphy buvo pasza- Amerikieczius Korėjoje, 
ežiai Turku drąsiai pastojo linta kaipo virszininke slaugiu, tos divizijos buvo ne tik at-

radi j a.

DAUGIAU TURKU
IN KORĖJA

RICHMOND, VIRGINIA. — Richmond 
miesto kompanija buvo patraukus Mainie-

WASHINGTON, D. C, —
Tik ana sanvaite suėjo jau me
tai kai Juozas Stalinas sudarė 
savotiszka sutarti su Kinijos 
Komunistu Mao Tse-tung. Jie
du ta sutarti pavadino “Drau- 
giszkumo Sutartimi.” Viens 
kitam pasižadėjo stoti in pa
gelba, jeigu kuris butu pavo
juje.

Pirm negu szita sutartis bu
vo sudaryta, buvo daug susi
rinkimu ir ilgu pasitarimu isz' 
abieju pusiu.

tuo“ KOMPANIJA PRIESZ MAINIERIU UNIJA
mus buvo pasikalbėta apie už- i 
sipuolima ant Korėjos. Tuo lai
ku Sovietai nemate jokio pavo
jaus isz tokio nutarimu pultis 
ant mažos Korėjos, nes jie nie
kados nesitikėjo kad Amerika HU Unija in teismą ir buvo pareikalavus 
Xtaf bXiain kSda' pad-r’’ $275,437. Kompanija kaltina Mainieriu Un- 
jie neinvertino Amerikos past jja? kad tOS UflijoS Nariai taip graSlHO H

sovietus nustebino, gazdmo jos darbininkus, kad jie mete sa-
Ana sanvaite, metai po tos. yQ daibllS. 

naujos sutarties tarp Kinijos ir 
Rusijos ir asztuoni menesiai 
nuo Korėjos karo pradžios — 

sako nariai tos sutarties stengiesi .. .

ryžimo. Amerika stojo in ta ką
rą ir visus I

Kai jie sustojo dirbę, tai kom
panija neteko didelio kontrakto.

Teismas nutarė, kad Mainieriu Unija tu- 
isz kad politika permaine slaugiu atsimuszti, atsikirsti. H UŽSimoketi SZlDlta tukstailCZlU doleriu baU-

virszininke. Bet Daktaras Kiniecziu žingsnis buvo ka jr atlyginti LablimUm Kompanijai UŽ 
geriausias divizijas priesz jos nuostolius, $175,437. 

bet Teisėjas Harold W.
UZllČl'l J. UlJtKU. UI ttOlČVl JJCLOVUJU JUJLIVCV « xx -------- --------- -- ---------J~~ -------- -- ~ ------- --------- ------

Komunistams Kiniecziams ke-1 ir in jos vieta buvo paskirta musztos, bet ir suardytos, isz- Jaukti dai* dvi SBOVaiteS, • — w • • ■» TT • 1 —1 ! J X ~
Sovietai stengiesi atsikirsti Vadai tUFCtU piOgB 

tai, kad ji jau per Politika. Sovietu Premie- (ęgjjj teiSIHU įcigTI iie 
junga vieszai iszgyre del ju seniai tenai dirba ir tinka in ta ras, Juozas Stalinas, kuris pa- 
drasos ant karo frunto. vieta, (Tasa Ant 4 Puslapio)

lia, kai tie Komunistai norėjo Harriet Magielnicka. Jis sako skirstytos 
Amerikiecziu apsupti. Szituos kad szita Harriet Magielnicka I 
drąsuolius Turkus Tautu San- buvo paskirta už

Snead sutiko pa- 
kad Mainieriu Ufli- 
kreiptis in augsz- 

mislina, kad Unija
(Tasa Ant 4 Puslapio) yra nuskriausta. •i •
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Kas Girdėt LIETUVISZKAS

SAPNORIUS
Naujas Lietuviu Transportas Isz Lietuvos

Veteranu draugystes labai 
prieszinasi tam pasiulinimui 
kad kareiviai kurie buvo vais- 
ke per Antra Pasaulini Kara, 
vėl butu in vaiska imami.

Nors Kongresmenai pyksta 
ir nesutinka, bot iszrodo kad 
Amerika duos szeszis musu ka
riszkus laivus Pietų Amerikos 
krasztams.

Butkus sako kad jis daug 
moka, bet tik tiek žino, kiek jis 
pragyveno, patyrė.

Sr 283 Paveikslais
160 Puslapiu

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

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

Tiktai,. . . 51.00
Saule Publishing Co., 

Malianoy City, Pa.,U.S.A.

Amerikos radijo kompanijos 
dabar reikalauja kad visi ku
rie prie radijo dirba turi po 
prisieka pasisakyti ar jie yra 
ar kada nors yra buvę 
Komunistu partijoje.

nariai

Senato komisija dabar pra
deda isztirti plieno bizni, nes 
labai daug plieno yra dabar 
pardama už du ar tris sykius 
tįek, kiek yra nustatyta.

dabar 
dirbs ilgesne sanvaite, keturios 
deszimts keturias valandas in 
sanvaite. Taip jie pradės dirb
ti nuo Gegužio, (May) penkio
likos dienos.

Valdžios darbininkai

Bijo to žmogaus, kuris tavęs 
bijosi.

Dievas davė deszimts insa- 
kymu, bet musu valdžia yra 
iszleidus penkis milijonus pen
kis szimtus tukstancziu insa- 
kymu, ir musu krasztas nėra 
geresnis negu jis buvo kai tie 
deszimts Dievo Insakymai val
de mus.

Valdžios administracija pa
reikalaus kad visas krasztas 
grysztu ant to Naujo Laiko' 
(Daylight Saving Time) kad 
visi pavarytu savo laikrodžius 
viena valanda pirmyn, kad bu
tu galima sutaupinti daugiau 
elektros ir kad diena butu il
gesne, kaip buvo daroma per 
ana kara.

Prezidentas Trumanas sako 
kad Amerikos fabrikai yra pa
sirengė pagaminti penkios de
szimts tukstancziu eroplanu ir 
trisdeszimts penkis tukstan- 
czius kariszku tanku per viene
rius metus.

Panedelyje, Vasario (Feb.) 
19 diena laivu “General Stur
gis” in New Yorka ir apie Va
sario 25, d., in New Orleaną at
vyksta szie Lietuviai Tremti
niai :

NEW YORK:
Bagdonaviczius: Ida, Juozas 

in Westchester, Pa. — Borma- 
naite: Gisa, in Westchester, Pa. 
— Baranauskas: Stasys, Chica
go, Ill. — Duda: Kazys, Euge
nia, Irenijus-A, Rutenis-A. in 
Westfield, Mass. — Gaška: 
Juozas, in Baltimore, Md. — 
Grinceviczius: Stasys, Kennet 
Square, Pa. — Juodzeviczius: 
Antanas, Chicago, Ill. — Le- 
vinskas: Juozas, New Britain, 
Conn. — Naumaiskis: Henri
kas, Linden, N. J. — Rimkas: 
Jonas, Kunigunda, Augustas, 
Waterbury, Conn. — Rumsie- 
ne: Ona ir Kruopyte: Marija in 
Philadelphia, Pa. — Tampaus- 
kas: Jonas, Bronislava, Ralfas. 
Ingridas, in Omaha, Nebr. — 
Vasileviczius: Jonas, Stefe, in 
Greene, Maine. — Vėlius: Ane, 

1 Kurtas, in Chicago, Ill. — Žu
kauskas: Vladas, Morta, Liu
cija, Jadvyga, Birute, Chicago, 
Ill. — Jodelis: Kazimieras, 
Chicago, Ill.

NEW ORLEANS:
Tumas: Hermanas, Elena, in 

Los Angeles, Calif.
— BALE Centras

maistas blogas ir džiova ser- 
ganeziam visai nepakankamas. 
Neturėdama leszu nieko nega
liu dasipirkti. Visa mano viltis, 
broliai Amerikos Lietuviai. Ti
le uosi, kad ir toliau nebusiu už- 
mirszta.

Szirdingai dėkoju BALE ir 
dosniesiems tautiecziams Ame
rikoje už man suteikta taip 
vertanga ir reikalinga pinigine 
paszelpa. Negalėdama niekuo 
sziuo metu atsilyginti, siusiu 
Aukszcziausiajam kars z t a s 
maldas, kad Jisai gausiai atly
gintu geradariams. ’ ’

— G. Giedrikaite, TBC Sa
natorija, Gauting.

LAISVAJAME

kai tylėjo, vienok sziuo metu 
pradeda dažniau užsiminti, 
kad ir tik paveiksluos, kurią 
parodotna Sovietu agresija, de-. 
lei. Viena kas tenka pastebėti, 
tai kad sziuo metu laikrasz-

PASAULYJE j ežiuose talpinami sužinojimas 
 : daliu pagal kompasą, Pa'balti- 

i jo žemėlapiai yra visiszkai 
idaigtinius: Lietuva, Latvija ir 
Estija ryszkiomis linijomis isz- 
skiriami isz Sovietu teritorijos, 
visada pažymint, kad Pabalti
jo valstybes yra Sovietu užgy
ventos. Ir Vilniaus krasztas pa
žymimas kaip Lietuvos terito
rijos dalis.

Tarptautinis Liberalu 
Kongresas Iszvietintu

ju Reikalais

Naujos ir didesnes visiems 
taksos gal bus uždėtos nuo Lie
pos (July) menesio.

Tremtiniu Padėkos Už 
B.A.L.F. Paszelpos

Republikonai prieszinasi in- 
neszimui paskirti tris 'bilijonus 
doleriu del nauju namu, darbi
ninkams kurie dabar dirba ar 
dirbs in kariszkus fabrikus.

Niekas nemyli to žmogaus, 
kurio jis bijosi.

Dievas žmogų sutvėrė kad 
tas žmogus ji mylėtu, bet ne 
kad jis Ji pažintu.

Jau ateina žinios kad ne už 
ilgo bus vėl sunku pirktis 
‘‘Scotch” sznapso. Kitokio 
sznapso dar yra ir gal bus ga
na. Bet “Scotch” sznapsas yra 
partraukiamas isz Anglijos ar 
Szkotijos ir matyti kad trumpu 
laiku jau jo ežia pritruks.

Prancūzijos valdžia nusilei
džia Amerikai dabar ir sutinka 
nesiunsti plieno Komunistisz- 
kai Kinijai. Prancūzai buvo 
pasirenge tiems Komunistams 
pasiunst szimta keturios de
szimts tukstancziu tonu plieno.

Butkus sako kad vienas jo 
kaimynu labiau myli duoti do
vanas negu savo skolas užsi
mokėti.

Amerikos valdžia dabar 
daug mažiau tavoro siunezia. in 
užsieni, nes nori savo reika
lams daugiau visko pasilaiky
ti.

* SIENINIAI

KALENDORIAI
1951 M.
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Juo daugiau žmogus žino 
apie save, juo mažiau jis giria
si.

“Sergu džiova ir jau ilgesnis 
laikas gailu sanatorijoje. Li
gonines gyvenimas sunkus,

“Isz szirdies dėkoju BALE 
už man atsiusta maisto siunti
nėli, kuris man ligoniui, yra ne- 
apaskomos vertes. Gyvenu la
bai sunkiai nes sergu ir nieko 
negaliu užsidirbti. Skurdžios ir 
liūdnos ligonines dienos, atei
tis taip pat labai miglota ir ne- 
aiszki. Visa laime, kad nesu 
užmirsztas, kas ne tik mane 
dvasiniai sustiprina, bet ir ma
no ūkanota rytoju prablaivo.

Praszau visiems Amerikos 
Lietuviams, musu vargszu be
namiu globėjams ir szelpejams, 
perduoti gilia padėka ir ge
riausius linkėjimus ju asmeni
niame ir visuomeniniame gyve
nime. ’ ’ — Reiszkiu pagarba, 
J. Bataitis Heilstatte, Post Ot
ters veier, Kr. Bichl, U. S. Zone.

Viena pomninku kompanija 
policijantams, Pekin mieste, 
Illinois valstijoje, pranesze 
kad vagiai pavogė trijų szim- 
tu svaru pomninka.

Paskutine Kelione
Apsiginklavimas m u m s 

kasztuos apie septynios de
szimts penkis tukstanezius do
leriu in metus.

Roscoe Drummond Ameri
kietis laikrasztininkas Pary
žiuje, sako kad beveik visi mes 
labai suklystame, sakydami ir 
mislindami kad laisvi Europos 
krasztai yra bejiegiai, kad jie 
negalėtu atsilaikyti priesz So
vietu Rusija ir jos vergus. Jis 
sako kad laisvi Europos krasz
tai, be Amerikos, gamina pen
kis sykius visko daugiau negu 
visi tie Rusijos krasztai sykiu. 
Jis sako kad Sovietu Rusija su 
savo pavergtais krasztais tik 
penkta dali tiek plieno gali pa
gaminti, kiek kiti vakaru Eu
ropos krasztai.

Senis Butkus sako kad jam 
neteko mokslo gauti, ir už tai 
jis turi savo protą vartuoti.

Per daug ar per mažai moks 
lo trukdo protą.

Pypkes Durnai
Dipliomatas

Tai vyrutis pilnas takto,' 
Szis pasaulyj nepražus... 
Moka niekinti mažus, 
Priesz didžiūnus lenkia kakta: 
Ir in j u ineidmas ofisą, 
Kad netartu kokio ‘ ‘ nieko, ’ ’ 
Jis už duru — del szvelnumo— 
Saldžiakalbis ir lipsznus, — 
Ne tik lazda, kalioszus, 
Bet ir nuomones palieka!

Apdegęs, apdaužytas ir 
ąpszaudytas, deszimts tuks
tancziu tonu kariszkas “In
dependence” laivas iszplau
kia isz San Francisco uosto, 
po Aukso Vartų tiltu, ant sa
vo paskutines keliones. Jis 
plaukia in pražūti.

“Independence” karisz
kas laivas, kuris per antra 
pasaulini kara veže karisz
kus laivus, ir kuris po karo 
bvo pavartuotas iszmeginti 
atomines bombas, ir po viso 
to dar gali , plaukti, dabar

iszplaukia paskutinaji. syki, 
nes jis bus paskandintas ma
riu gilumoje.

Laivyno sztabas iszrokavo 
kad neverta nei jo inžinus ar 
jo plieną iszimti, kitam lai
vui pavartuoti, tai jis bus 
paskandintas. Laivyno Szta
bas pasiunczia kelis kitus 
kariszkus laivus, kad jie ga
lėtu savo anuotais ir dide
lius karabinus iszmeginti, 
beskandindami szita Laivy
no veteraną laiva.

Sunderland mieste, Anglijo
je, trisdeszimts asztuoniu metu 
amžiaus William Moon pasi- 
aiszkino Teisėjui, kad jis pra- 
szc paszelpos isz valdžios nors 
jo žmona jau visa meta dirbo.

1950 m., Rugpiuezio 25 diena - 
Stuttgarte invykes Tarptauti
nis Liberalu Kongresas jau 
formulavo ir nesenai pasaulio 
spaudoje ir atskirais leidiniais 
paskelbė savo nutarimus. 
Mums yra indomesne szio kon
greso nuomone iszvietintuju 
asmenų reikalais. Tinkamoje 
sziuo reikalu rezoliucijoje nu
rodoma, kad kongresas su di
deliu rupeseziu žiuri in ekono
mine ir moraline padėti pabė
gėliu, kuriu skaiezius kas kart 
vis didėja nes isz totalitarinio 
režimo krasztu atbėga vis nau
ji žmones. Atkreipiamas dėme
sys in fakta, kad IRO jau bai
gia savo veikla ir jos prisiimta 
atsakomybe turi būti perimta 
invairiu valstybių. Kongresas 
iszreiszke vilti, kad Vokiecziu 
valdžia bendradarbiaus su ki
tais krasztais ir tarptautinėmis 
organizacijomis, kad tuo budu 
užtikrintu sziems Pabėgėliams 
grižima in savo būkle, tuo pri
sidedant prie geresnio Europos 
Tautu tarpusavio, supratimo. 
Kongresas kreipia dėmėsi in 
pražudinga Tremtiniu inprą- 
tinga padėti, kad jie pagal sa
vo pritaikomas butu injungti 
in bendruomeniniu interesu 
tarnyba. Kongresas pabrėžia, 
kad pabėgėliai isz visiszku 
krasztu nebutu traktuojami 
kaip szalpos reikalingas daly
kas, bet kaip Europos visuo
mene, nariai, kurie savo jiegas 
nori injungti in laisvųjų tautu 
pastangas einant in Jungtine 
Europa.

Kas lieczia laisves grąžinimą 
pavergtiems krasztams, Libe
ralu, Kongresas nedvipras- 
miszkai pabrėžia: 1—Kad 
Laisve yra viena ir nedaloma, 
kad visai Europai gresia pavo
jus ja prarasti kada viena Eu
ropine Tauta jos yra netekusi, 
2—Kad Laisves gynimas yra 
bendras visu vyru ir moterų 
tikslas. Szis gynimas reikalau
ja visiszko Nepriklausomybes 
ir Laisves gražinimo krasz
tams, dabar pavergtiems.

“The N. Y. T.” Apie

Vienas žymiausiu Amerikie
cziu dienrasztis “TNYT” savo 
Sausio 7 d., skiltyse pamini 
pradžioje Sausio vykusi New 
Yorke BALFo Seimą, pažymė
damas, kad BALFas po Antro 
Pasaulinio karo rome 50,000 
Lietuviu Tremtyje ir isz ju 25,- 
000 padėjo insikurti JAV-ese. 
Priimtose seimo rezoliucijose 
BALFas insipareigoja:

—Padėti atvykti in JAV da 
5,.000 Lietuviu,

2— Visapusiszkai remti lie- 
kanezius Europoje 5,000 Lietu
viu.

3— Pasiruoszti gelbėti 
1,000,000 Lietuviu, kurie 
SS-gos isztremti Sibiran.

BALFo. vadovybe tas suva
žiavimas perrinko ta paezia.
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“The Observer” Apie 
Rusijos Iszpletojima
Intakingas Anglu , dienrasz- 

tis ,‘The Observer” savo skil
tyse pastaruoju metu daug ra- 
szo apie Sovietu Sanjungos 
besinaudojimas isz progos, ir 
jos iszpletojima. Laikrasztis 
neužmirszta pabrėžti, kad ka
ras Korėjoje yra senosios už
puolimu Lietuvoje, Latvijoje, 
Estijoje tasa. Laikrasztis isz- 
reiszkia vilti, kad vienokiu ar 
kitokiu budu Sovietu užpuoli
mai bus padarytas galas.

Britai Spausdina Ob- 
jektyvius Žemėlapius

Britu spauda yra daug san
tūresne. Pabaltijo krasztu, tai
gi-ir Lietuvos atžvilgiu kaip, 
sakysime, Amerikiecziu spau
da, nes ir Britu politika TSRS 
ir jos priklausomu krasztu at
žvilgiu turi kiek kitoki pobūdi. 
Apie Pabaltijo krasztu užgy
venta vieta Britu spauda ilgo-

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- Money-Order 
szaukt tęva zokoninka Berną Money-Orderi, o jeigu norite 
dina. 61 puslapiu. 15c. pinigais siusti, tai reikia užre-

No. 145 Trys istorijos apie gistfuoti laiszka su pinigais. 
Velniszkas malūnas, Kaip stu- VEA Nepamirszkite dadeti 10^ 
dentas lojo o maluninkas pabe- ekstra del prisiuntinio kasztu. 
go, Stebuklinga puodą, Daine
le. 47 puslapiu. 15c.

No. 146 Dvi
Auka Nihilistu, 
ežios nakti. 61

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

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

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

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. A.

SKAITYKIT

PLATINKIT!

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

...MALDA...

/ \ Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, . bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 3%x51ž> col.
TIKTAI, 25 Cts.

SAULE PUBLISHING CO, 
MAHANOY CITY, PA.



Apie Dora Mergele

‘ ‘ Š A U L f. ” MAHANOY CITY, PA.

(Tasa)

Biedna niotere sėdėjo savo 
kambaryje a'psiverkus, kad 
sztai ineina su staigumu Ar
turas:

— Padek Dieve, gera mo
tore, tarė: Pribunu pas tave, 
idant suramyti tave nuliudi- 
mia.

Ant josios praszymo, sėdo 
priesz ja ant kėdutės, kur 
priesz tai Klara sėdėdavo. Per 
valanda prisižiūriu ėjo ant nu- 
vargeles motinos. Kada ja pas
kutini karta regėjo bažny’czio- 
je, iszrode da gana jaunai ir 
gražiai. Dabartės, akys buvo 
indubia, raudonos nuo verks
mo, veidas suvytas, iždžiuvus 
ir iszbliszkus, visa buvo nusilp- 
nejus. Arturas net sudrėbėjo, 
ba tai jisai buvo priežaste tam 
visam!

— O dėkui Dievui, pamisli- 
no jis kada Kunegunda savo 
sopulius apsakinėjo, dokui 
Dievui, jog tas duos susitaisy
ti, ir aszaras nuszluosty ti; dė
kui Dievui, jog mane užlaikė 
nuo suvedimo Klaros. Prakeik
tas tasai, kuris motinai toki 
gailesti užduoda, o kurios pa
taisyti jau negali. Paskui tarė 
in Kunegunda:

— Apsimalszinki, gera mo- 
tere, atneszau tau gera žinia. 
Klara gyva ir yra skaisti ant 
kūno ir duszios, nesutepta mer
gele, kokia buvo priesz tai, ka
da dingo, tokia ir dabar! Žmo
gus kuris ja staigai pagriebė ir 
laike uždaryta savo dvaria, 
tarp tankiu giriu, stengėsi vi
sais budais ja prigauti! Tupi- 
nejimais, dovanos puikiu ru- 
bu, muzike, prižadėjimai, 
kersztai, viską naudojo, kad 
ja isz keliu dorybes, iszvesti! 
Nes jije perlaikyta sunku mė
ginimą. Nekaltybe ir dievobai
mingumas tosios puikios mer
geles, viską pergalėjo.

Tasai žmogus, kuris teip ne
dorai pasielgė su tavo duktere, 
kalbėjo toliaus Arturas, praszo 
tavęs atleidimo ir duoda ka- 
reiviszka žodi, del kurios tas 
žodis yra visada brangus, o ku
ri Klara paniekino' su jo tur
tais. Jisai sziandien pasiren
giąs viską del jus padaryti, ko 
tiktai pareikalausite nuo jo! O 
dabar klausiu tavęs, varde jo: 
Ar galite jam dovanoti?

— O isz visos szirdies! At
sake motina su verksmu. Pa
dare po teisybei del manes, bai
su skausmą ir jau norėjo pra
danginti man duktere, o tas 
butu mane in graba instumia. 
Vienok, jeigu stengia sulaiky
ti savo piktus norus, tada yra 
vertas, idant ji guodoczia. Ka 
save pati gali suvaldyti ir per
galėti, tai jau yra drutu.

Arturas padavė ranka Ku
nigundai ir tarė su aszarojni:

— Tai asz, su nužeminta 
szirdžia ir -su sarmata iszpa- 
žinstu jums, jog tuom žmogum 
esmių asz! Be to, ne tiesa? Dū
davę, pateminas josios pabugi- 
ma, juk ne permainysi duota 
žodi? Atleisi man? Juk ateinu 
tave perpraszyti, ir pultau no
ringai in kojas, kad aplaikyti 
atleidima.

Kunegunda nudžiugus, jog 
atgavo savo duktere, tarė ma
loniai :

— 0 ponas kareivi, nerei
kalauji žemintis priesz mane, 
biedna motere!

—. Ne, isztikro, paszauke

Arturas, czion, ne eina apie;
biednysta ir varga. Reikia guo- 
doti motina, kuri teip puikiai 
savo duktere užaugino. Tas au
ginimas daugiau ženklina, ne
gu turtai viso svieto. Asz pri
valau guodoti motina, Klaros,

'ė' ■¥
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Pede visur gražiai 
praėjo,

Kiti biski per greit 
pradėjo, 

Ba jau diena priesz tai 
reikavo, 

Guzute ir aluti 
girksznojo.

Ir pedes diena 
neiszsipagirojo, 

Visokiais balsais reikavo, 
Ant galo da ir 

susirupcziavo, 
Ir makaule pramuszt 

gavo.
Vienas vyrelis prie 

visu kabinosi, 
Bet ant galo gerai 

per “feisa,” 
Ir da su szluotkocziu 

nuo moterėles gavo, 
Net anatkai ‘ ‘ sublekino. ’ ’ 

Mat, savo kūmos 
pasigailėjo, 

Tai ginti nuo tuo 
vyrelio turėjo, 

Sziandien tas vyrelis 
dejuoje, 

Ba antakiai “sublekino.” 
Skulkine atsitaiko teip 

tankiai, 
Po angliakasykliu pedei.

Apie tokia žinute 
gana jau bus, 

Kol Taradaika 
nepribus.

* * *
Jus mergeles nekurios 

kvailos,
Jeigu isz jus juokėsi 

sportai, 
Tai jums vis negerai!

Teip kaip Idalioje 
ne senei atsitiko, 

Du koki singeliai 
Vienas nevos pirszlys, 

Kitas gal jaunikis.
Taigi, pas viena 

mergele nuėjo, 
Kalbėti apsivesti pradėjo,.

Bet tai mergelei 
nepatiko, 

Ir viskas ant niek 
pasiliko.

O gal kaip Dievulis 
duos, 

Ir apsipacziuos, 
Ba tankiai ir 

szposai, 
Buna ant tikro ir 

gerai.
Mat tie du sportai, 
Nuėjo tik pažiūrėt, 

Tai turėjo nuo 
apsiporavimo kalbėt.

O ne dryso kitaip 
Tai norint szitaip!

PLATINKI! 
^“SAUIE’’’

Keturiolikos metu am
žiaus Jimmy Byrd, isz Battle 
Creek, Michigan valstijos, 
buvo karo paragavęs ir jau 
skaitiesi senu veteranu ka
reiviu per asztuonis mene
sius, pirm negu Armija daži- 
nojo kiek tikrai jis turi me
tu. Jis jau buvo iszbuves Ko
rėjoje visa menesi.

Jis dabar yra Armijos pa- 
siunstas atgal namo. Jis sa
ko kad jis gailesį palikti ar
mija ir nenori gryszti namo. 
Kas jam labiausia dabar ne
patinka yra tai kad jis turės 
gryszti in pradine mokykla.

ka del josios- esmių dėkingu. 
Per ja stojausi geresniu žmo
gum. Klausykite to viso atsiti- O v
kimo.

— Pargabenau Klara in 
dvara Vilde'k, kuriame mano 
nabaszninke motina gyveno, o 
kuri priesz savo smerti liepe 
del saves pastatyti koplyczele. 
Szale tosios koplyczios pasky
riau Klarai pakajeli, o norint 
buvo slaptos dureles sienoją, 
per kurais kantorius vede in 
koplyczele; jije taisias dureles 
nužvelgė, atidarė ir rado- kari- 
tori in koplyczele. Asz neleis
damas josios nuo akiu, macziau 
ja koplyczeleje karsztai mal
daujant praszydama Dievo Mo
tinos idant ja saugotu nuo už- 
puolaus. Laikia, kada, ji meldė
si, rodos kad spinduliai szvie- 
so-s nuo josios atsimuszinejo. 
Aszaros gailės pylėsi per josios 
veidus. Meldėsi garsiai, jog net 
mane baime parėmė! Nuo to 
laiko, jaucziu savyje didele 
permaina, ba galiu sakyti, jog 
aniuola regėjau, o ne žemiszka 
esybia. Pats save pripažinau 
už velnią. Rodos kokis balsas 
in mano ausis atsimuszinejo:

— Ne doreli! Nori tu toki 
nekalta aniuola in nupuolimą 
atvesti!

Toja valandoja sudėjau pri- 
siega Dievui, jog atiduosiu ta- 
je mergele josios motinai nesu
tepta, jog perpraszysiu ja už 
papildinta skriauda ir toly- 
mesniu gyvenimu jųdviejų už
siimsiu. Be to, asz suprantu isz 
josios maldos koplyczaiteje jog 
ji kaip rodos turi jauniki? Ar 
negaletumai man pasakyti, ku
kis tai yra tasai laimingas, ka 
tokiai patogiai mergelei pati
ko?

Kunegunda apsakė kareiviui 
at virei visa meile Klaros, nuo 
to atsitikimo su vilku kaip Ru
dolfas iszgelbejo ja nuo smer- 
tie-s, ir'nuo to laiko pasz vente 
del jo savo meile.

— Tegul bus Dievui dekin- 
gyste, jog piane prikvepe ma
lonia savo, tarė Arturas.

Kada, tuosius žodžius isztare, 
paregėjo per langeli ateinanti 
Rudolfą. Mat, tasai jaunikai
tis po dingimui Klaros, jeigu 
jau ne ketintu atsirasti, tai mo
tina užlaikines kaip savo tikra

U| motina.

Motina priėmė tai su grau
dumu ir vadino Rudolfą sunum 
savo.

Arturas davė ženklą Kune- 
gundai, idant da nutylėtu 
priesz Rudolfą apie ta viską, 
norėjo pirmai suprasti iszkal- 
bos Rudolfo, ar tikra turi mei- j

1 le del Klaros.
Iszbalias ir nuliudias, inejo 

patogas jaunikaitis in prasta 
nameli, pasveikino nulindęs 
motina Klaros, ir iszeme isz sa
vo medcjiszko krepszio kėlės 
kupapkas, ka sumedžiojo del 
josios. Arturas net susigraudi- 

. no isz to, ka czion mate. Mate 
ant veido Rudolfo dideli sopuli 
ii- pamisimo sau:

— Didis Dieve, kiek inano 
nedorumas bledies padare!

Arturas pradėjo kalbėti su 
Rudolfu ir negalėjo atsistebėti 
didele jo iszmincziai. Už valan
dėlės, pakreipė sznekta apie 
Klara.

— Ach, tarė Rudolfas, asz 
turėjau su meile susilaikyti del 
tėvo, ba kad butau apsipaczia- 
ves su ja tuojaus butau levui 
sutrumpinęs gylvasti. Turėjau 
vilkinti. Nes kada pamislinau, 
jog ta ne kalta mergele randasi 
rankosia razbaininku, kurie ne 
žino apie verte dorybes, tai del 
manes yra didžiausias sopulis 
ant svieto!

Arturas neparodė jog ir jam 
tiejei žodžiai Rudolfo szirdi 
suspaudė, apsakė Rudolfui, 
teip kaip Kunegundai kas sto
josi su Klara, o persitikrino- 
mas jog aplaikys atleidima nuo 
jaunikaiezio, dadave;

— Klara yra kaip sesuo del 
manes, o tu doras jaunikaiti 
kaip josios mylimas, esi mano 
broliu. Einu dabar su tavim 
pas tavo tęva, o kad jisai del 
Klaros nieko neturi, kaip kad 
yra biedna, tai pasakysiu jam 
jog bus turtingesne už tave, ba 
duosiu del josios du-kart tiek, 
kiek tavo tėvas turi, o tai duo
siu del to, kad atlyginti sopu
lius josios motinai per mane 
papildintus.

VI.
Paikame vakare, rudenio lai

ke, sėdėjo Klara sodia, ant ak
meninio suolelio po szakotu 
kasztonu. Dangus buvo skais
tus ir blaivus. Su graudumu 
mistino Klara apie motina ir 
ka jije dabar biedniokele pati 
viena veikia.

— Ach! Pamisimo, tada 
norint vargingame gyvenime, 
bet buvau laimingesne, negu 
sziandien visko turėdama. O, 
kada tave pamatysiu, mano 
brangiausia motinėlė!

Pakele akis, mislydama, jog 
Onuka pas ja ateina, kad, del 
Dievo! Paregėjo savo motina 
einante sodinia ulyczelc tiesiok 
pas ja. Klara klyktelėjo nuo 
džiaugsmo, net siuvihi isz ran
ku paleido ant žemes ir mėtėsi 
in glebi motinai. Abidvi laikėsi 
gana ilgai, nieko ■ ne kalbėjo, 
tiktai gausiai aszaros per ven
dus pylėsi.

— Ar atsimeni mano- duk
rele mylima, ka del tavęs kal
bėjau priesz pagriebimą ta va
karai Jauskie ir melskis, idant 
ne inpultum in pagunda! Ach, 
neprijaueziau tada kas tave ke
tino patikti. Tu dukrele myli
ma laikėsi tuju žodžiu szventn. 
Jautei prigulineziai ant saves. 
Nesidavei ant pikto prisikal-
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Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 
per paczta 15 Cts.
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binti, ne apsidumti visokiais 
paredais ir brangenybėm. Mel
diesi rytmetyje ir vakara.Atsi- 
davai in rankas Dievo, meldėsi 
pas ji pagelbos, ir Jis tave ma
tomai isz prapulties iszgelbejo! 
Kas jauezia ir meldžesi, tasai 
atspiria visokiom pagundom.

Ant tokiu pasikalbėjimu pir
ui utiniu valanda praleido mo
tina su duktere. Biedna Klara 
nuolatos turėjo ant lupu:

— Ka veikia Rudolfas?
Nes vis lig su kokia baimia, 

idant tuom motinos ne nuliū
dinti. Nes toji supratus, jog 
Klara turi ka toki szirdyja, ir 
tarė:

— Tu norėtumei gal' pa
klausti da apie ka, mano myli
ma dukrele, na ar teip? Bukie 
atvira del tavo motinos. Paskui 
pasodino Klara motina ant ak
meninio suolelio ir sėdo pati 
szale motinos. Laikydama ran
ka motinos, viską apsakė, ka 
iszkentejo nuo laiko persisky
rimo su ja, net ligi laikui kada 
meldėsi koplyczeleja priesz pa
veikslą Motinos Dievo.

Motina pakele akis in dangų, 
o Klara parėmus savo galva in 
motinos krutinia, tarė pamaže- 
li:

— O Rudolfas ?
Motina apsakė del Klaros su 

graudumu, kaip jis yra doram 
jaunikaieziu, ir kada visi pa
laike tave už dingusia, praši
name sunumi josios ir in viską 
motina aprūpinėjo ir ligi senat
vei prižadėjo užlaikyti. Kiek 
jis privargo jieszkodamas Kla
ros; kaip buvo nulindęs ir nu
vargęs. Teip kalbėdama Kune
gunda su Klara, kėlėsi nuo suo
lelio ir vaiksztinejo po -soda. 
Klara klausė patempus su 
džiaugsmu. Kibirksztele vilties 
gruzdėjo josios szirdeleje. Ži
nojo Klara gerai sgvo motina 
ir žinojo jog ne kalbėtu su to
kiu užsidegimu apie Rudolfą, 
jeigu nebūtu jau jokios vilties, 
del josios. Nes kaip didelei nu
sistebėjo, kada staigai paregė
jo Rudolfą draugia su jo tėvu 
ineinanezius per vartelius in 
soda.

Klara apkaito ir velei paba
lo. Ne galėjo žodžio prakalbėti. 
Tėvas senas, atviros duszios 
žmogus, prisiartino prie Klaros 
suspaudė drueziai josios ran
ka, jog vos ne kliktelcjo nuo 
skausmo, ir tarė:

— Klara giriu tave, perlai
kai ugnini mėginimą, ir asz 
geresnes marezios, o paezios 
del mano sunaus negaliu gau
ti!

Net ir tada, kada asz buvau 
prieszingu tau, pasirodai pui
kia mergele. Pati priminei ma
no sunui, kaip man pasakė apie 
Ketvirta Prisakyma Dievo, da
bar asz jums primenu mano 
prižadejima, ka Dievas pridė
jo'prie tojo prisakymo. Asz po 
teisybei tam ne buvau prie
szingu. Tiktai stokas turto bu
vo perszkada, jog ne galėjau 
pavėlinti poruotis su tavim 
mano sunui. Nes dabar,....

Klara atsisuko ir paregėjo 
stovinti Artūrą.

— Nesibijok manes, Klara, 
tarė jis davadnai. Nuo dabar 
ne tu ne jokia kita priesz ma
ne ne clrebes. Nuo valandos ka- 

Į da tave macziau ir girdėjau 
meldentese koplyczioje, stojasi 
del manes, sesute mylima! Do
vanok man už mano pasielgi
mus, mylima sesute, o tu Ru
dolfai busi mano broliu. Mat, 
klausyk Klara, turiu tau atly
ginti už skriauda ir kentejima 
ka nuo manės tu ir tavo moti
na turėjo. Da. daugiau esmių 

i tau kaltas, nes per tavo dorybe 

ir dievobaimingumą stojausi 
geram žmogum. Dorybia kuriai 
pabudinai manija, laimingu 
daro mane ir daugiau tas ver
tas, negu visi mano turtai!

Dabar-tes turi priimti ta 
dvara su apylinkinais gyvento
jais, o kuri buvau del tavęs pri
žadėjęs, kaip užmokesti už nu- 
stojimo dorybes. Tada atstū
mei ta dovana su piktumu, nes 
dabar turi priimti kaipo dova
na už dorybe. Klara, už tai tu
ri man prižadėti, jog nepamin
si ant praeitos ir ne pykši ant 
manės.

Klara jau negalėjo žodžio 
prakalbėti, kad savo džiaugs
mą iszrodyti. Toji dovana ro
dėsi jai per daug didele. Pui
kumas Arturo rodėsi del josios 
nesuprastinas. Stovėjo kaip 
nebile.

— O Klara! Paszauke Ar
turas, ne suprasdamas josios 
tylėjimo, ne niekink mane! 
Teisybe, nupelniau nuo tavęs 
paniekinimą, nes Dievas mato, 
jog jau dabar esmių kitokiu 
žmogum. Žiūrėk, mano- arklys 
stovi pabalnotas, tuojaus joju 
ant kares. Gal manes ne regė
si daugiau! Pavelikie, idant 
galetau su savim paimti apie 
tave atminte, o kada dažinosi, 
jog dingau ant pleciaus gar
bes, norint viena aszarele isz- 
liek už mane ir pasakyk:

— Jis ne buvo suvis niek- 
sziu. i

Klara insiverke, padavė jam 
ranka ir tarė:

— Dėkui tau, puikus karei
vi primų nuo tavęs dovana!

Visi katrie tik buvo, apsi
verkė isz graudumo.

— Eikite da ant valandėlės 
in koplyczele, tarė Arturas, pa
duodamas ranka Klarai ir Ru
dolfui, ir nuvedė juodu prie al- 
tori.

— Tavo malda, priesz ta al
torių, dievota Klara, permaine 
szirdi mano. Mano nebasznin- 
ke motina czionais ta paveiks
lą patalpino. Buvau jau kone 
užmirszias josios prasargu ir 
toka del josios mirsztantes bu
vau prižadėjęs. Tu skaisti mer
gele atminei mano szirdyje ma
no motinėlė ir užvedei mane 
ant doraus kelio!

— Priesz ta prižadėjau su
vesti in pora Klara su Rudolfu. 
Paduokite-gi sau rankas ir pri
siekite amžina meile del vie
nas, antro. Su tėvais jųdviejų 
viską sudariau. Tu Klara, su 
tavo motina, gyvensi szi-ezio- 
nais kaipo savo name. Rudol
fas da. liksis prie savo tėvo, ba 
turi sudavadyti visus savo rei
kalus, kurie yra supainioti, o 
kada ateis tasai laikas kuriame 
Klara meldėsi priesz szita alto
rių, tegul kunigas surisza ran
kas Klaros su Rudolfu.

Rudolfas ir Klara padavė sa
vo rankas graudžiai verkdami 
tėvai stovėjo susigraudinia. 
Visi meldėsi ilgai priesz altori; 
paskui palydėjo Artūrą ant 
kiemo, kur jau arkliai stovėjo1 
parengti in kelione. Suspaudė 
visiem rankas, sėdosi ant ark
lio ir apsiaubtas savo pulkeliu 
leidos in kelione.

In meta po tam visam, atsi
buvo vestuves. Rudolfas ir 
Klara labai laimingai gyveno 
Rudolfas-gi, tėvas ir motina 
Klaros rodos naujai ant svieto 
užgimė.

Po trijų metu sugryžo Artu-

UžU 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.

ras laimingai isz kares, apsipa- 
cziavo su turtinga grafaite, bu
vo laimingu vyru ir tėvu vaiku. 
Kas metas atsilankinejo pas 
Rudolfus ir kėlės dienas links
mai vieszinosi.

Apie stebuklinga paveikslu 
koplyczelyje, kur Dievas tokia 
permaina daleido, pasklydo po 
tolima apylinkai ir žmonelei 
kalbėjo:

— Stebuklinga Motina Die
vo, per malda dievobaimingos 
mergeles, permaine paleistuvi, 
ant doraus žmogaus.

Daugelis žmonių pradėjo at- 
silankineti, kad iszmelsti nuo 
Motinos Dievo visokiu malo
niu. Klaros dorumas ir ne kal
tybe buvo pamokinimu del ne
vienos mergeles.

Tegul skatymas tosios apy
sakėlės, buna pamokinimu ir 
naudos iszganingos del visu 
mergaieziu!

-- GALAS--

Ant Gavėnios

c*
No. 198 Gromata arba Muka 

musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolime 10c.

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

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

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

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 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. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 10c.

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. 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.
Mahanoy- City, Pa.

lįl’iikie U. S. Bonus!

Uncle Sam Says

Our freedom is in danger! Every 
American knows that and I know that 
every one of you wants to do his or her 
bit to help preserve that freedom. We 
can’t all go into uniform or into a de
fense plant, but there IS one BIG way 
in which we can all help, every one of 
us. That.is—the purchase of U. S. Sav
ings Bonds. They are not only as valu
able today as the day you buy them, 
they grow in value. And they will al
ways be that way. Enroll for the Payroll 
Savings Plan where you work, or if self- 
employed, the Bond-A-Month 'Plan at 
your bank. U. S. Treasury Department
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Žinios Vietines
— Subatoj pripuola Szven- 

to Motiejaus apasztalo.
— Kita sanvaite: Nedelioj 

pripuola treczia Gavėnios Ne
dalia, taipgi Szventuju Zigfri
do ir Tarasiaus. Ir ta > diena 
1831 metuose Lietuviai pirmu 
karta reikalavo panaikinimo 
baudžiavos Lietuvoje.

— Utarninke, Vasario Feb. 
27-ta diena, 5-ta valanda , isz 
ryto, 22 vyrukai iszvažiuos in 
Philadelphia, Pa., kurie likos 
paszaukti del kariszko tarnys
tes. Žemiau paduodame vardus 
tu kurie apleis isz:

Barnesville: Nevin Speidel.
Trenton: Charles Karlavage. 
Delano: Edward Kershctsky. 
Frackville: Bernard Rounds, 

Leonard Bareika.
McAdoo: Andrew Siroką, 

Fred Solinsky, Thomas Stan
ley, Anthony Gavitt, Paul Au
gustine, Paul Daniels.

Ringtown: Troy A. Linden- 
mu th.

Shenandoah Hg'ts: Francis 
Walsh, YVm. Roberts, John Ca- 
piga.

Shenandoah: Ralph Jaca- 
vage, Stanley Strukele, John 
Yanushefsky, John Dillensny- 
der, Jr., Joseph Kovalesky, 
John Yanchulis, Paul Salva
dore.

— Juozas Tinninis isz mies
to, turėjo operacija Locust Mt. 
ligonbute.

— Panedelyje Szventuju 
Aleksandro ir Walburgo. Ir ta 
diena 1848, metuose Karalius 
Louis Philippe buvo nuo Pran
cūzijos sosto nuverstas
meta antra Prancūzijos Res
publika buvo insteigta.

— Utarninke p r i p u o 1 a 
Szventuju Gabrielio ir Lean- 
derio. Taipgi ta diena 1933 me
tuose Vokiecziu Tarybos ofisai 
sudege Berlyne, Vokietijoje. 
Naciai kaltino Sovietus ir Ko
munistus. Ir ta diena 1807 m., 
gimė garsus raszytojas, poetas 
Henry W. Longfellow.

— \rasario menesis jau bai
gėsi.

Indijos Ministeris Su Komunistu

J; : ...'vii
-. a-:-

MAINERYS 
UŽMUSZTAS

STENGIASI
SUSITAIKINTI

Anglių Karas Ji Sutrynė Bendras Fruntas Priesz 
Valdžios Sztaba

Svarbus Pranešamas Apie 
“Saules” Prenumerata

Važiuodamas namo isz 
Ministeriu Konferencijos 
Londone, Indijos Ministeris, 
Jawaharlal Nehru, (po de- 
szine) pasiszneka su Soietu 
Rusijos ambasadorių Pran
cūzijoje, Alexis P. Pavlovx, 
Paryžiuje. Jiedu susiejo pri
ėmimo vakarienėje, kuri bu
vo surengta Ministeriui Neh 
ru, Indijos Ambasadoje.

Ministeris Nehru stengia
si kaip nors investi pareika- 
lavima kad karas baigtųsi 
Korėjoje. Jis nori kad Tautu 
Sanjunga kaip nors visus

tuos nesusipratimus Korėjo
je iszlyigintu ir visus sutai
kintu, bet jis nesutinka su 
Amerikos atstovais Tautu 
Sanjungoje.

Kai tik Amerikos atstovai ! 
ka nors innesza kaslink Ko
rėjos, Indijos Ministeris pa- 
siprieszina, bet jis, nežiūrint 
to kad jo krasztas daugiau 
linksta prie Sovietu Rusijos, 
nori ir reikalauja kad Ame
rika 

. kelis 
ežiu.

jo krasztui pasiunstu 
milijonus tonu kvie-

ji tokis užsipuolimas ant Yugo
slav! jos negalėtu būti tik vie
tinis susikirtimas, nes tai vi- 
sam svietui dabar labai rupi 

valkiojosi Balkanų krasztai ir Vidurže-

kad ji ženytusi su juo, bet j 
nesutiko. Jos brolis buvo per
spėjęs ji nelysti prie jos. Ro
naldo Scioli, nužudęs savo 
drauge, visa nakti 
po ulyczias, ir isz ryto priėjo miu juros, 
prie dvieju policijantu ir prisi-J 
pažino kad jis yra žmogžudis

metu ' am
žiaus Isaac Wentes, nuo 416 
Keeper ulyczios, buvo sužeis
tas kai strvtkaris susimusze su 
automobiliu krypkelyje, tarp 
Germantown Ave., ir Butler 
ulyczios. Automobilius buvo 
nustumtas net penkios de
szimts tris pėdas pirm negu 
strytkaris sustojo. Wentes bu
vo iszmestas isz savo automo'bi- 
liaus nuo to trenksmo. Jis buvo 
policijantu nuvesztas in Tem
ple University ligonbute. Jam 
buvo visas veidas baisiai 
musztas, petis sulaužytas 
taip visas buvo sutrenktas 

j apdaužytas.ma diena Kovo (Mareli) mene
sio.

ir ta

Ketverge pripuola pi r-

Shenandoah, Pa. — Pulda
mas arti savo namuose, Vincas 
Pulaskie, nuo 212 E. Washing- 
ton uly., likos skaudžiai su
žeistas in nugara. Gydosi Lo
cust Mt. ligonbute.

— Senas gyventojas, Jonas 
Brasliauskas nuo 11 So. Grant 
Uly., numirė Panedelyje, po 
trumpai ligai. Gimė Lietuvoje, 
atvyko in Amerika daugelis 
metu atgal ir apsigyveno Shc- 
nadoryje. Buvo angliakasis. 
Paskutini karta dirbo Maple 
Hill kasyklose. Paliko du sunu: 
Petra ir Dominika mieste, du 
anukus ir keletą pro-anukus.

* Likos palaidotas Ketverge ry
ta isz Graboriaus D. Snyderio 
koplyczios, 215 W. Centre uly., 
su apiegomis Szv. Jurgio baž- 
nyczioje devinta valanda ir pa
laidotas in Szv. Marijos kapi
nes. i

New York, N. Y. — Keturios 
deszimts trijų metu amžiaus 
radijo darbininkas Ronaldo 
Scioli nudure ir užmusze savo 
drauge, dvideszimts keturiu 
metu amžiaus Ponele Virginia 
Wilson. Jiedu buvo susidrau
gavę kokie du metai atgal ir 
tankiai eidavo sykiu in Opera. 
Jis kelis sykius buvo prasmes

JOHNSTOWN, PA. — An.j- 
liu karas, kuris nuszoko nuo 
begiu, rieliu in Nanty Glo mai-1 
nas, užmusze viena maineri ir 
kita sužeidė. Nelaime atsitiko 
in Bethlehem Kompanijos mai
nas, netoli nuo Johnstown.

Penkios deszimts keturiu 
metu amžiaus Andy Sevegen,. 
isz Nanty Glo, pasimirė; ketu-i 
rios deszimts keturiu metu am-! 
žiaus Paul Schilling, teipgi 
Nanty Glo, buvo nuvesztas 
ligonine.

Jis kalbėjo in savo Komu
nistus tik keletomis dienomis 
po to, kada buvo pasikalbėjęs 

Philadelphia, Pa. — Penkios’su Amerikos karininkais ir at- 
deszimts devynių metu • am-’ stovais. Jis savo žmonėms sa

ko, kad Amerika ir kiti Vaka
ru krasztai nori jiems padėti ir 
stos jiems in talka, jeigu Rusi
ja ant ju užsipultu. Jis teipgi 
pasakė, kad jo krasztui butu 
buvę sunku iszsilaikyti, jeigu 
Amerika nebutu atėjus in pa
galba. Jis sako, kad jo te
tas mielu noru priima ta pagel- 
ba ir yra dėkingas!

SPORTININKU 
SUKTYBES

ir (Tasa Nuo 1 Puslapio)

lo
St. Louis, Mo. — Troko clrai- 

verys Norman McAllister yra 
dabar smutnas ir gal protin
gesnis, bet biednesnis. Jis susi
tiko su viena mergina ar moto
re saliune ir sutiko jai “raida” 
duoti. Bevažiuodamas jis pasi
lenkė ta savo drauge pabu- 
cziuoti. Jo trekas atsimusze' 
nuo kito automobiliaus, susi
musze su szunu ligonine ir 
paskui sustojo prie kitu namu. 
Jis sako kad kai jo trekas su
stojo, ta moteriszke iszszoko 
isz jo troko ir su savimi nusi- 
nesze visus jo cigaretus. Kaip 
jis dabar aprokoja, tai tas pa
sivogtas buczkis jam gerokai 
kasztavo.

Kas isz virszaus atrodo 
maloniu ir szvelniu, tas viduj’ 
yra pleszringu vilku.

— Nepaslėpsi veido bruožu 
neteisnigu, nors pats ir stataisi 
esąs iszmintingu.

TRECZIO KARO
PAVOJUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

vietoj tokiam vergauti!—szo, 
sake Marhal Tito.

Jis savo žmonėms sako, kad

! ir iszleisti “Saule” leidėjai yra 
Dabar "Saules” Prenumcrata Pri',ersti Pakclti prenumerata.

Brangus Skaitytojai:

RUSIJA IR KINIJA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

prastai kaip žmogus žeme par
davės, tyli ir nieko nesako, ana 
sanvaite pasakė prakalbas ir 
paskelbė savo laikrasztyje 
“Pravda,” kad Amerikiecziai 
ir kiti Vakaru krasztai trukdo 
viso svieto Taika. Jis su kartu
mu pranesze savo žmonėms, 
kad Amerika su kitais krasz- 
tais dabar baisiai "ginkluojasi, 
kai Rusija tik Taikos nori ir 
visai nesiginkluoja.

Per tiek metu nei Stalinui, 
nei visam Kremlinui nerūpėjo 
kiek ir kaip mes ginkluojamies. 
Bet dabar matyti kad jam 
skauda ir kad jis ima jau prisi
bijoti tos naujos jiegos isz Va
karu.

CJ

DABAR!
WASHINGTON, D. C. —

Senatorius Robert Taft su sa- bus szitoks: 
vo palydovais stengiasi dabar, 
kaip nors susitaikinti su buvu-! 
siu Prezidentu Hooveriu ir jo 
sekėjais. Jie nori viens kitam 
nusileisti, viens su kitu susi- 
szneketi, savo skirtumus ir ne-....... susipratimus iszsiaiszkinti, ir 
taip sudaryti bendra frunta

• priesz Vaszingtono Sztaba. III
Senatorius Taft nenori pri

pažinti Trumanui ingaliojima 
siuusti musu vaiska in Užsieni 
nenori siunsti musu kareivius 
in Europo, nori Europiecziams 

i padėti tik tu kariszkais gink- 
I lais.

Hooveris visai nenori nei 
szneketi apie apginklavimai1 
Europos ar Azijos. Jie nori kad 
Amerika ežia, namie, save ge
rai apsiginkluotu ir prie savo 
rubežiu prieszo lauktu.

Intakingi Republikonu Par
tijos vadai dabar laiko slaptus 
posėdžius ir susirinkimus 
Vaszingtone ir New York mies
te, ir stengiasi szitu vadu su
vesti ir sutaikinti, kad paskui 
szitie vadai su savo palydovais

Suvienytose Valstijose:
Metams $G.00;pusei metu $3.50.

Kanadoje:
Metams $7.00;pusei metu $4.00.

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

Atskiras
8 Centai.

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

Mums baisiai nemalonu apie 
Saules” numerisitai iuras Praneszti' bct W

i Įima daryti? Pinigai yra rei- 
! kalingi del laidimo “Saules” 

Prenumerato ir atskiru nu- į ir del užlaikymo darbininku!
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

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 
acziu!

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

Eina gandai kad Kataliku 
Bažnyczios Popiežius, Szven- 
tas Tėvas Pijus Dvyliktasis 
paskirs kelis kitus Kardinolus 
Amerikoje.

šie. Policijantai sako kad jis 
isz pradžios prisipažino kad jis 
ta vaika buvo nužudęs, nes jo 
szeimininkas, szeszios deszimts 

sudarytu bendra frunta priesz 'szesziu metu amziaus Alfred
valdžios sztaba Vaszingtone. i voll tVoldersdorf jam buvo in- 

----------------- į sakes taip daryti. Dabar jis už- 
Roughkeepsie, N. Y. — Auto- ■ pigina ir sako kad jis nieko 

mobiliu mekanikas, darbiniu- apie tai nežino, 
kas, keturios deszimts metu 
amžiaus Joseph Paonessa, teis
mo užsigina kad jis buk nužu
dęs jauna vaika, mokini, Ro
bert Leonard, kurio nuogas la
vonas buvo surastas ant senos 
farmos, netoli nuo Roughkeep-

neti, kitas vagis pasivogė to 
policijos agento palta ir skry
bėlė ir dingo. Policijantas sako 
kad dabar jis dvieju vagiu 
jieszko ir prižada suimti ir sa
vo drabužius nuo vieno isz ju 
atsiimti. ‘

Vancouver, B. C. — Slaptos 
policijos agentas Ian MacGre
gor buvo pasmauktas suimti 
viena vagi in Assize Court 
vieszbuti, koteli. Kai jis ta va
gi suėmė ir pradėjo jo klausi-

Gibraltar. — Asztuoni Ang
lai lakūnai žuvo, kai ju eropla- 
nas “Sunderland” sudužo in 
Bizerte kalnus. Eroplanas bu
vo vienas isz tu kurie gali ant 
mariu nusileisti. Kaip ta ne
laime atsitiko, Anglijos Lakū
nu Sztabas dar nepranęsza. *

Suaresztuoti studentai, 
szikai yra Sherman White, Le-j 
roy Smith ir Adolph Bigos, 
sziu metu loszikai, sportininkai 
ir Eddie Gard, praeitu metu 
loszikas.

Universiteto virszininkai la- 
bai greitai pasiaiszkino kad jie 
nieko neturi prieszais Sporti-' 
ninku mokytoja, Clair F. Bee,' 
kuris nieko apie tuos papirki
mus nežinojo.

Pasirodo kad piniguoeziai, 
gambleriai labai puikiai pasi
pinigavo ir pasipiniguoja isz 
Kolegijų ir Universitetu Spor-| 
tu.

Jau beveik laikas kad ir ki
tuose Universitetuose virszi-: 
ninkai apsižiuretu ir apsiro-! 
kuotu, ir pažiūrėtu, kas tam| 
Universitetui svarbiau; spor
tas ar mokslas.

Amerikos augszcziausios 
mokyklos jau baisiai žemai sto-1 
vi kaip tik del to kad joms la-! 
biau rupi futbole, basketbole, 
beisbolel, negu knygų mokslas. 
Musu Universitetuose raume
nys daugiau reiszkia negu 
smegenys, sportas daugiau ne-1 
gu protas.

Redakcija “Saule” sudeda 
szirdinga acziu, visiems tiems 
katrie platina laikraszti ir ra
gina kitus prie skaitymo!

the
modern “YARD
for
clothes drying

Allentown, Pa. — Daktaras 
I Ralph H. Henry, Allentown 
General ligonines virszininkas, 

j užsimusze kai jis nuszoko nuo 
l Asztuntos Ulyczios tilto. Nu- 
szokdamas nuo to tilto jis pa
taikė in geležinkelio rieles. Tie 

: kurie mate, sako kad Daktaras 
Ralph H. Henry sustabdė savo 
automobiliu ant to tilto, priėjo 
prie kraszto, nusivilko savo 
palta, ir nuszoko nuo to tilto. 
Jo gimines sako kad Daktaras, 
sirgo per kelis metus.

YOUR “YARD”-HIGH
ELECTRIG CLOTHES DRYER

Take a space a yard wide, a yard 
deep and a yard high in your base
ment or kitchen .. .in it put an elec
tric laundry dryer...and you have 
all the drying yard you need., .and 
more! And that leaves the yard out 
back for play or for that Spring flower 
bed or vegetable patch you’ve been 
planning!

Moreover, when you dry your laun
dry electrically, you leave behind 
those old-fashioned drying chores! 
No more carrying unwieldy baskets 
of water-logged clothes.. .stringing 
lines.. .bending for clothes-pins... 
stooping.. .worry ing about the 
weather.. .struggling to keep loose 
ends out of the dirt or mud! And 
dust, soot or smoke no longer soil 
and spoil!

Don’t put up with such problems! 
See your electrical appliance retailer 
today and order your electric laundry 
dryer before another washday rolls 
around!

Chester, Pa. — Trisdeszimts 
metu amžiaus Robert E. Crum
ley, isz Birmingham, Alabama, 
sustabdė savo dideli troka apie 
vidurnaktyje, Cliesterio mieste 
ir nuėjo biski pasilsėti ir už
kasti. Kai jis buvo palikes savo 
troka, automobilius, kuri vai
ravo dvideszimts asztuoniu 
metu amžiaus Harry E. Reigel, 
susimusze in troko užpakali. 
Jis su dvejais kurie su juo va
žiavo buvo sužeistas.
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KEEPS THIS “YARD” 
FREE FOR FUR ...

EVERY DAY IK THE YEAR

:L. TRASKAUSKAS
J LIET uVISZ K A S
* GRA BŪRIUS
★ Laidoja Kunus Numirėliu. 
J Pasamdo Automobilius Del 
Į Laidotuvių, Kriksztyniu
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