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Isz Amerikos VELYKOS! KRISTAUS J iszbandymo Turkija su .
PRISIKĖLIMO SZVENTE vieta Graikija

SPORTAI KENKIA 
KOLEGIJOMS

Sportas Labiau Rupi 
Negu Mokslas

NEW YORK, N. Y. — Daug 
mokslincziu ir profesorių sako, 
kad Amerikos Kolegijose ir 
Universitetuose per daug rūpi
namasi apie visokius Sporto 
loszimus, ir per mažai apie 
mokslą.

Kai loszikai, sportininkai 
gauna primokėti isz kolegijos 
ar universiteto, tai jau aiszku 
kad ta mokslo instaiga dau
giau rūpinasi apie ta spirta, lo- 
szima, negu apie mokslą!

Ir patys studentai ima labiau 
vertinti raumenis negu smege
nis.

Futbolininkai, beisbolinin- 
kai ir basketboles loszikai gau
na visokiu pakiszimu, jiems 
parūpinama lengvas darbas ir 
gera užmokesnis, jie gauna už 
dyka drabužiu ir kartais net 
naujus automobilius.

Patys profesoriai turi su to
kiais sportininkais skaitytis, 
nes jie yra kolegijai ar univer
sitetui reikalingesni už tuos 
profesorius.

Kai kurie universitetai 
ima susiprasti ir iszmeta 
kius loszimus, sportus.

’ ___

jau 
to-

ISPANIJA DUOS 
KAREIVIU

Praszo Ginklu
WASHINGTON, D. C. — 

Ispanijos valdžia pranesza kad 
ji parūpins armijas kareivi;*, 
jeigu Amerika sutiks tuos ka
reivius apginkluoti. Ispanijos 
Užsienio ministerija yra szi- 
taip pareiszkus Amerikos Am
basadoriui, Stanton Griffis, 
kuris dabar stengiasi isztirti 
kaip Ispanija stovi, ir kiek ga
lima pageltos isz Ispanu tikė
tis, jeigu kitas karas iszkiltu 
Europoje.

Kiek dabar galima pasakyti, 
tai Ispanija negalėtu siunsti 
savo armijas toliau kaip prie 
Pyrenees kalnu, nes Ispanams 
trūksta ginklu. Bet jeigu Ame
rika sutiktu apginkluoti Ispa
nijos armijas, tai Ispanai sto
tu vakariniams krasztams in 
talka Europoje. Amerikos val
džia dar nieko tikro nėra atsa
kius iri szita Ispanijos praszy- 
ma.

■ !.U.. ------

EROPLANAS KRITO

Penki Žuvo

MONROE, AL. — Didelis 
Amerikos Laivynio eroplanas 
krito ant žemes arti Calhoun. 
Penki kareiviai likos užmuszti, 
o vienas dingo,
skrido isz Dallas, Texas.

a

Kristus Prisikėlė Isz Numirusiu

Numirė ir palaidotas buvo 
Jėzus Petnyczioje. Praėjo 
Subata ir atėjo diena treczia, 
diena Velykų, Nedėlios ryte 
anksti, apie tekėjimą saules 
sudrėbėjo žeme. Tada kėlėsi 
Jėzus isz grabo gyvas ir 
szviesus, kaip saule: Kristus 
prisikėlė isz numirusiu!

Tuomet nužengė Aniuolas 
isz dangaus ir garbino Jezu.

Kareiviai nuo iszgasczio isz- 
virto ant žemes ir gulėjo 
kaip negyvi. Fo valandai at
sigavę kiek tiek, iszbego tuo- 
jaus isz tos vietos.

Po prisikėlimo isz numi
rusiu prabuvo Jėzus dar ke- 
turiasdeszimts dienu tarp 
savo mokintiniu, isz ko jie 
labai džiaugėsi.

Velykų Stebuklas
---------- O-----------

Tai buvo 1799 metuose, kai’ duoti, ir praszyti susimylejimo. 
galingos Napaleono armijos 

i skersai Europos 
viską nuszluodamos 

kelio

Atominiams Ginklams In Atlanto Sanjunga
Nevadoje

KOMUNISTAI
i KINIECZIAI

TRAUKIASI

WASHINGTON, D. C. — 
Valdžios atstovai sako kad gal 
Turkija su Graikija bus pri
imtos in Atlanto Sanjunga. Jie 
sako kad gal taip bus ir pada-1

i AMERIKIETES 
UŽMIRSZO

Europietes Vagia 
Amerikiecziu 

Vyrus
Insikasa Kalnuose Prie 

38-tos LinijosNEW YORK. — Jung. Vals
tybių Atomines Energijos Ko
misija iszbandyti naujus gink
lus pasirinko viena isz tusz- ryta szi pavasari, 
cziausiu vietų visoje szalyje: 
Oro Jiegu Las Vegas Bombing 
and Gunnery Range. Szi trijų 
milijonu akru valdžios rezer
vacija (užlaikyma vieta,) ran
dasi pietų Nevadoje tarpe 
Utah ir Arizona valstijų in ry
tus ir Kalifornijos in vakarus. 
Inejimas yra 45 mylios in 
sziaure ir truputi in vakarus 
nuo garsiojo rezorto Las Ve
gas, Ne vado j, kur yra apie 25,- 
CCO gyventoju. Aiszku, kodėl 
Las Venas miesto langai su- 

. 7 braszkejo kada atominiu eks- 
pliodavimu buvo pradėta pa
baigoje Sausio (Jan.) men., ir 
pradžioje Vasario (Feb.) men.

Rezervacija yra, visais at
žvilgiais, apleista vieta. Van
duo nuo žemu kalnu byrianeziu 
akmeniu dingsta druskuotose 
skylėse. Nevada yra vadinama 
“sage-brush” valstija. Bet 
sunku net tai atžymintgai sau
su vakaru žolei augti karezios 
dykumo dulkėse.

Ligi kada Atomines Energi
jos Komisija pradėjo savo 
slaptu iszbandyniu, rezervaci
ja neturėjo jokios istorijos. 
Nors ir kolonijaliszka Ispani
ja, ankstieji Amerikos pirkliai 
ir aukso ir sidabro jieszkotojai 
paliko savo pedženklus ežia. 1 

Ispanai buvo pirmieji balti 
žmones drįsti vykti n Nevados 
dykumus. 1610 m. Ispanija in- 
steige vieta Santa Fe, dabarti
nėje New Meksiko valstijoje. 
Svarbu buvo prakirsti keliavi
mo taka nuo szios dalios Ispa
nijos kolonijaliszkos imperijos 
in Kalifornijos didžiules ga- 7 
nykias. Bet tik 1744 m., Ispa- 
niszkas kunigas pradėjo tokia 
kelione. Visokį baisus pavojai 
privertė ji gryžti atgal ir tik už 
szimto metu kiti bandė ežia ke
liauti. Tada Amerikos pirkliai 
isz Santa Fe prakirto kursą ku
ris sziandien pasiekia Las Ve
gas. Ir po to kas met vagoniniai 
traukiniai vyko in vakarus pa
keisti visokius reikmenus isz

1855 metuose Suvien. Vals
tybes (Amerika) in.gijo szias 
Iszpanu Vietos vakaruose ir 
pietvakaruose. Tais metais, 
buris, jaunu vyru, nariai 
“Church of the Latter Day 
Saints.” (Mormonu Tikėjimo) 
atvyko isz Salt Lake City, IU tah 
pagal insakyma pastatyti tvir
tove Las Vegoje apsaugoti 
Suvien. Valstybių paczta, ir 
iszmokinti Indijonus kaip au
ginti kukuduzus, kvieezius, 
bulves ir pan, daržoves. Bet 
vietos in sziaure buvo labai 
mažai žinomos.

Sziandien isz dvieju pusiu

Iki dabar szitie krasztai ne- 
priguli prie tos Sanjungos, bet 
jiemdviem buvo prižadėta, kad 
tos Sanjungos atstovai vis pa
sitars su tųdviejų krasztu at
stovais, pirm negu kas svar
baus butu nutarta.

Tie krasztai randasi tokiose 
vietose, kad jie butu labai rei
kalingi jeigu karas iszkiltu Eu
ropoje. Turkai kareiviai yra 
jau dabar labai garbingai atsi
žymėję Korėjoje.

Ir tie krasztai nori ir reika
lauja kad jiedu butu priimti in 
ta Atlanto Sanjunga.

(Redaktoriaus Pastaba:TOKYO, JAPONIJA. —
Žinios ateina, kad Komunistai' Amerikiecziu kareiviu žmonos 
Kiniecziai ir Sziaures Korie-* Vokietijoje mato sau ir savo 
ežiai dabar ant visu fruntu szeimynoms pavoju isz Vokie- 
traukiasi. Karo frantas dabar taieziu, kurios ardo ju namus 
vėl labai arti tos trisdeszimts ir prisivilioja ju vyrus. Kai ku- 
asztuntos linijos, kuria Ameri- ri°s Amerikietes sutinka duoti 
kiecziai buvo pirmiau peržen
gė.

Generolas MacArthuris da
bar nieko nesako apie ta nu-j 
statyta rubežiu ir laikraszti- 
ninkams nieko neatsako, kai 
jie apie tai jam užsimena.

Keliose vietose ant to ilgo 
franto, musu kareiviai jau tik 
apie penkios mylios nuo tos li
nijos.

Dabar labai varžo, prižiūri 
ir tankiai iszbraukia žinias,

ir prisivilioja ju vyrus. Kai ku-

“divorsa” persiskyrimą savo 
vyrams.. Iszrodo kad Ameri- 
kiecziai labiau myli Vokietai
tes, negu savo žmonas ar savo 
mylimąsias. Szitokios aplinky
bes randasi ne vien tik Vokie
tijoje, bet visoje Europoje: 
Musu vyrai negali palaikyti 
savo žmonas ar savo mylimą
sias, už tai, kad Europietes 
jiems geriau patinka.)

NEW YORK. — ArmijosDDAC7A DAfriDAC ir ankiai iszbraukia žinias, įuruv — ArmijomrKAdZU rAGELnUS kurias laikrasztinirikai norėtu laivas artinosi in New York
miestą isz Bremerhaven. Ant

Ukrainiecziai Priesz
Komunistus

NEW YORK, N. Y. — 
Apie szimtas žmonių buvo 
sirinke in Statler vieszbuti, kur 
jie sudarė rezoliucija, pasiryži
mą praszyti Amerikiecziu viso
keriopos pagelbos Ukrainie- 
cziams kurie dabar slaptais bu
dais kovoja priesz Komunistus.

Jie sako kad Amerikos radi
jas, kuris yra vadinamas 
“Voice of America” baisiai 
mažai žmonių pasiekia anapus 
tos geležines sienos. Jie sako 
kad Amerika turi daug dau
giau propagandos paleisti ii' 
raginti kad visi susivienytu 
priesz Sovietu Rusija.

su

savo redaktoriam pasiunsti isz 
Korėjos, ir už tai sunku tikru to laivo buvo daug’ karininku 

ir valdžios darbininku; karei
viu su savo svetimtautėmis 
žmonomis ir vaikais kurie bu
vo gimė Vokietijoje.

Kelione buvo nubuodi. Ar
mijos laivai visados būva nuo
bodus, nieka s ant j u neatsitin
ka. Praleisti tas deszimts ar 
vienuolika dienu galima tik be
sikalbant ar beplepant apie sa
vo draugus ar pažystamus. Tai 
Olga Butkaite ir asz daug besi
kalbėjome.

“Ar tavo vyras Vokietijoje, 
Olga, ar jis iszvažiavo pirm ta
vęs?” Asz jos mandagiai pa
klausiau.

“Asz esiu viena isz tu Vo- 
Tu viena žodi pasakei, kieti jos naszliu,” ji atsake.

Kai ji pažiurėjo in mano isz- 
vaizda ji nusiszypsojo.

“Tu, naszle?” asz sugebė
jau sumik czioti.

Buvo sunku intiketi. Szita 
mėlynakė, geltuonplauke, ku
rios veidas iszrode kaip nekal
tos mergaites pirmas nusiszyp- 
sojimas. Ji buvo linksma ir jos 
akys dangų ir pragera tuo pa
ežiu sykiu žadėjo. Jos suknele 
buvo giliai inkirpta, dekaltuo- 
ta, ne pigi ir mažai ka uždengė.

“Tau rupi sužinoti ka ta Vo
kietaite turėjo, ka asz neturiu, 
ar ne? Na, kaip tik ta ir asz no- 
recziau dažinoti. Ir szimtai ki
tu Amerikecziu norėtu taip pat 
dažinoti ka tos Vokietaites tu
ri ko mums trūksta. Kaip tu 
galėtai iszaiszkinti? Ka tos Vo
kietaites turi, kad vyras, kaip 
mano vyras, pareikalautu “di- 
vorso” isz tokios kaip asz del 
tokios Vokietaites?”

Josios vyras buvo karinin
kas Amerikos armijoje. Jiedu 
buvo ženoti jau apie trisde
szimts metu ir turėjo du suau
gusiu vaiku. Jųdviejų sūnūs 
buvo kareivis Vokietijoje. 
Duktė buvo susituokus su ar
mijos karininku, kurio parei
gos buvo ji atveže in Vokietija.

“Asz maniau kad karo szta- 
bas butu uždraudęs mano vy-

(Tasa Ant 2 Puslapio)

žinių gauti.
Pirm negu laikrasztininkai 

gali pasiunsti savo žinias, jie 
turi jas paduoti Asztuntos Ar
mijos sztabui Korėjoje, ir pas
kui dar turi jas parodyti Gene
rolo MacArthurio sztabui Ja
ponijoje.

Bet isz tu žinių kurias gau
name, matyti kad Kiniecziai 
Komunistai labai skubiai trau
kiasi. Jie ant keliu fruntu pali
ko net ir savo gerus ginklus ir 
net dūlio, dinamito sandelius.

— Kiemas uždaromas, o 
žmonių liežuvis neuždaromas.

kitas deszimti pridėjo.

Žvejotojas Iszgelbetas

isz

.... -*■>'■

Per visa ta lerma, iszgasti ir 
triukszma, mažos parapijos 
klebonas ramiai atsistojo ir pa- 
aiszkino savo parapijiecziams:

“Sziandien Velykos,” jis 
pradėjo. “Mes iki sziol pasiti
kėjome ant savu jiegu, ir mato-

marsziavo 
kraszta, ’
priesz save. Niekas joms 
neiszdryso pastoti.

Buvo Velykų Rytas, ir 
lute maloniai szypsojosi, 
mažo Feldkirch miestelio, prie me kad tos musu jiegos silpnos. 
III upelio, ant pat Austrijos ru- Suskambinkime savo bažnyte- 
bežiaus. les varpus, suszaukime visus in

Anksti ta ryta, kalnuose Bažnyczia, kaip kad nieko ne- 
staiga pasirodė visa pilna di
vizija Prancūzijos kariuome
nes, asztuoniolika tukstanczht 
ginkluotu kareiviu.

Szita divizija vede Genero
las Massena.

To miestelio virszininkai 
skubiai susirinko pasitarti kas 
ežia dabar daryti. Buvo nutar- 

Eroplanas ta pasiunsti Generolui Masse- 
nai raktus miesto, jam pasi-

1 1

sau- 
virsz

paprasto ežia nebutu. Mes savo 
miestelio reikalus paliksime in 
Dievo rankas.”

Tuojaus tos mažos bažnytė
lės varpai suskambėjo. Uly- 
czios buvo pilnos žmonių, be- 
einaneziu in bažnyczia. Net
laukai suskambėjo suaidėjo. isz Las Vegas vieszkeliai eina

“Kristus prisikėlė, Aleliu- pro sziuos iszbandymo laukus, 
ja!” Vieszkelis in vakarus eina per

(Tasa Ant 4 Puslapio) (Tasa Ant 2 puslapio)

Vienas žmogus buvo isz
gelbetas, o penki kiti prigė
rė, žuvo, kai didele banga 
apvertė žvejoto j u laiveli 
apie du szimtu mastu nuo 
San Francisco kranto.

Vienatinis, kuris buvo isz® 
gelbėtas, George Monaco,

ežia yra isztraukiamas 
mariu. Jis sako kad baisiai 
didele banga apvertė j u lai
veli net kelis sykius. Dau
giau kaip trys tukstaneziai 
žmonių ant kranto žiurėjo 
kai jis buvo isztrauktas isz 
mariu su szitu eroplanu.



“Saule H mahanoy City, fa.

Kas Girdėt Lietuvos Generalinio Konsulato New 
Yorke Pajieszkomi Asmenys

»
Visas “Saules“ sztabas, nuo 

redaktoriaus ligi jauniausio 
41 Saules ’ ’ isznesžiotojo, linki 
visiems savo skaitytojams kuo- 
linkimiausiu Szventu Velykų.

Kaip Kristaus Prisikėlimas 
atnesze tiek daug laimes ir 
džiaugsmo tiems pirmiems 
Apasztalams, taip mes linkime 
kad Velykos panasziai nudžiu
gintu musu draugus, skaityto
jus.

Norėtume su tikra, viltimi ti
kėtis kad szitokie linkėjimai 
galėtu roki, p'at džiaugsima at- 
neszti musu MOTINAI — TĖ
VYNĖJ — LIETUVAI!

_______to _

Sr 283 Paveikslais
160 Puslapiu

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

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

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

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

Bet ta savo TĖVYNĖ, sziais 
nelemtais laikais turime paves
ti vien Ponui Dievui. Tai musu

klaida. Bet Kalėdos buvo arti 
! ir jis nutarė pasinaudoti ta
klaida. Jis visai savo szeimyne- 
lei nupirko daug visokiu dova
nu. Jis praleido keturis tuksan 
ežius dolerius. Jis dabar sa-

MOTINAI, TĖVYNEI, dar ne- ko kad jis žino kad kanka pa- 
greitai bus Velykos. Lietuviai reikalaus visu tu pinigu isz jo, 
Kanczios Nedelia dar be Vely- bet jis nepaiso, nes jis, su savo 
ku Ryto.

_____ to.
Tautos Himnui, ‘1 Lietuva 

Tėvynė Musu,“ rodos dabar 
nėra vietos, nes jo vietoje da
bar geriau ii’ teisingiau 
“Graudus Verksmai.“

szeimynele turėjo gražiausias! 
ir geriausias Kalėdas su tais! 
bankos pinigais.

-----Q—

Augaitis, Adolfas, isz Podge-: 
lumbiszkio km. Sasnavos par.' 
Marijampolės a p.

Barauskaite, Vale, Amerikos' 
piliete, gyvenusi Vieželiu km.,į 
Vyžuonų vi;, Utenos ap.

Ch a] upa-Jakuža it y te (Jakus-! 
cheit), Grote, isz Klaipėdos,! 
gyveno New Yorke. 128 ar 129 Į 
Street.

Dievak (Dievakaite), Alok-' 
sandra. isz Ukmergės m.

Jankauskas, Jonas ir jo pus-1 
brolis Vaiziulis Petras, kilęs! 
isz Kalvarijos m.

Koncziu-s, Jonas isz Auksu- 
džio km., Mažeikų ap.

Lazauskiene Zakarevicziute,! 
isz Balandiszkiu km.. Seme- 
liszkiu vi., Traku ap.

Mikluckas, Antanas, 
i Streliszkiu km.. Pabiržės
Biržų ap.

Norka.itis, brolis Petronėlės!
Senauskienes-Norkaitytes.

Poderis, Stanislovas, isz 
Ka u no - Aleks o t o.

Reinartaite-Scrmidt, Paulinai 
isz Ungurini! dv., Marijampo-į

les ap., ir vyras Schmidt, Adol
fas, gyvena Brooklyn, N. Y., 
Stanhope St.

Ruipkus, Edvardas, isz Pe
lu odžiu km., Paszvitinio vi., 
Sziauliu ap.

Rupkus, Karolis, isz Peluo- 
džiu km., Paszvitinio v]., 
Sziauliu ap.

Szatulisi, Stepas, isz Ukmer
ge m.

Sclimidt-Reinartaite, Paulina 
isz Ungurinu dv., Marijampo
lės ap., ir vyras Schmidt, Adol
fas, gyvena Brooklyn, N. Y., 
Stanhope St.

Senuly te, Veronika, isz Ži
bartu km., Szeduvos vi., Pane
vėžio ap. -

Vaicziulis, Petras, isz Kalva
rijos: m., ir jo pusbrolis Jan- 

lsz kauskas, Jonas.
v •’ Zakarevicziute Lazauskiene, 

i isz Balandiszkiu km.. SemeUsz- 
kiu vi., Traku ap.

Jieszkomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in Consulate General 
of Lithuania 41 West 82nd St. 
New York 24, N, Y.

ke szyptelejo, prasijuokė vai- jos vyras Vokietijoje turėjo 
kelis, ir teip pat pranyko. -

! — Ir asz ežia, tarė balsas,
■ iszejo sene ir vaikas su obuoliu, j 
abudu prasijuokė ir isznyko. .

Linksma paliko Auduliui!
ant szirdies, persižegnojo, uzsi-Į
dėjo akinius ii’ ome skaityti’
Evangelija, ta vieta kur buvo

tinka
i bumą | 

nei su 
darbas

metuDvideszimts penkių 
amžiaus Ponia Grandoline Dil
bis, buvusi szokike, baisiai už
pyko kai jos vyras, Jack, teisė
jui pasiskundė, kad jo žmona 
penkis szuvius isz revolverio in 
ji paleido kai jis miegojo. Nors 
tie szuviai in ji nepataikė, bet Į 
jis sako, kad ji norėjo ji nužu-Į 
dyti. Ji su piktumu teisėjui pa- Į 
sake kad tei gyvas melas; ji tikI 
keturis szuvius buvo in ji pa-j 
ledus. Teismas ja sulaikė po! 
kaucija.

Bepigu kiaulei: nei 
prausti, nei kojos auti, 
szauksztu valgyti, nei 
dirbti, nei mokslas eiti, nei. tė 
vas motina mylėti, nei poteriai! 
kalbėti.

Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis. Budyne, 
Puiki pasiskaitymui knygute. 
100 puslapiu. 25c.

! No. 166 Trys istorijos apie 
j Simus Malkiaus, Iszklausyta 
malda

į 15c 
i No.
I Duktė Mariu, 
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- 

į 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. 15 c.

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

No. 176V2 Trys Istorijos 
Irlanda, Robertas Velnias, Me
dėjus, Kaip Kuzma Skripko- 
rius likos turtingu ponu, 78 
puslapiu. 25c.

sau gražia Vokietaite, sugulo
ve.

Ji visomis pastangomis sten
giesi pasilaikyti savo vyra, bet, 
galu gale ji apleido Vokietija 
ir savo vyra ir ji paliko jo su-' 
gulovei, Vokietaitei.

Jis buvo pulkininkas Ameri-1 
atsivožės. Pradžioje puslapio! kos armijoje. Jiedu buvo ženo- 
jis perskaitė: ti jau daugiau negu dvide-

“Nes Asz buvau iszalkesy ir į szimts metu ir turėjo suaugu- 
jus Mane pavalgydinote, bu- šia dukrele. Jo žmona su duk- 
vau isztroszkes ir jus Mane pa-į rele per aszaras prasze jo, kal- 
girdete, pakeleivingu buvau iri pį110 jį, bariesi su juo, bet nie- 
jus Mane priemete.

O gale puslapio perskaitė svajone buvo ta 
dar: Erika.

“Kadangi jus szitai padarėt! Paskui buvo tas 
Mano mažesniųjų broliu vie- virszininkas, kuris 
nam, tai Man jus padarėte/ siunstas < isztirti

mokslus ir mokyklas. Jis buvo 
mokytas žmogus. 1947 metuose 
jis iszsiveže savo szeimyna in 
Vokietija, ir 1949 metuose jo 

i žmona su savo szeimynele su- 
gryžo in Amerika ir paliko sa
vo vyra ir tęva vienai Vokie
taitei, Hildegardaicziai. Jis da 
ir dabar gyvena su ta sugulove.

Vienas nekareivis, bet kuris 
armijai dirbo, man prisimena. 
Jis turėjo gražia žmona ir du 
dar gražesniu vaikucziu Ame
rikoje, bet kuris niekados ne- 
sugryžo isz Europos po karo, 
Jis gyveno prastame kambary
je, virsz saliuno su Vokietaite.

kas nepagelbejo. Jo vienatine
Vokietaite

Amerikos 
buvo pa- 
Vokiecziu

vargszo,

172 Dvi

Geras Mede jus.

istorijos apie
Sruolis isz Lie-

(Mat. 25, persk.)
Suprato Audulis kad sapnas 

jo neapgavo, kad Vieszpats ji 
tikrai ta diena atlankė, ir kad 
tikrai jis priėmė Vieszpati.

----- GALAS-----

ISZBANDYMO 
VIETA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Kitokios Knygosapleistu kasyklų miestelius 
kur pionierių dienose buvo 
jieszkoma auksas ir sidabras. J je, virsz sanuno su v umevuibe.
Vieškelis in rytus bėga pro Jo žmona per teisma steng.iesi 
szali indegintu kaimeliu. Bet pareikalauti kad jis ja ir ju 
kalnai slepia szia iszbandymo vaikus užlaik^u Jis teisme 
vieta nuo sziu vieszkeliu. pasirode be jokios sarmatos.

Pirma Atomine Bomba su- j0 didžiausias rūpestis buvo 
sprogo, ekspliodavo, Alamo- ^a(j jįs gaietu pasilikti su savo 
gordo mieste, Naujoj Meksiko- 
joj, 1945 metuose.. Per szimt- 
meczius szi vieta buvo vadinta 
“El Jornado del Muerto:“ 
mirties kelias. Netoli naujos 
iszbandymo vietos Ne vado j yra 
kitas pritaikintas ženklas: ant 
sienų giliu slėniu primityviszki 
Indijonai inpieve ženklu ir pa
veikslu, vardas buvo “Ugnies 
Slėnis.“ —C.

ir kiek esą vaikucziu tenai. 
Mat, sako, ne kiek beturiu svei
katos, o vis-gi dirbu. Vaikiicziu 

TEN IR DIEVAS gaila, o geri vaikucziai, kiti ne
pasitiks manes per juos. Onute, 
ta nuo manes pas nieką neeina. 
“Mocziut, miela moeziut! Sene 

i visai suminkzstejo.
— Žinoma, kaip vaikas. 

Tuszczia jo, tarė sene pažiurė
jus in valka.

Sene jau norėjo užsidėti mai- 
sza ant ipecziu, tuotarpu vaikas 
paszzoko ir sako: Duok mo
cziut, asz nunesziu, man pake
liui. Sene pakraipė galva ir už- 

’ kele maisza vaikui ant pecziu.
Ir nuvejo szalymais ulyczia. 

Sene užmirszo ir pinigus nuo

KUR MEILE,

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Beproczio nereikia jiesizkotij . .. . v. i ka mums reikia uz musu misi-pnts pasirodo. i •• • i , •i dėjimus pasidaryti?
Nutilo sene.
Ir pasakė Audulis senei pn-

■ f 1 Ii * lyginimą apie tai, kaip szeimi-i vokės Uiiniarininkas d°vano> sav°J * ! didele skola, vergas-gl nuvejes
- n ' eme smaugti savo skolininką,

Iszklausė sene, klausė ir vai-
-------- kas.

Tinginys dukart dirba,! 
szyksztus dukart moka.

Jeigu Tau Patinka ; — Dievas liepė atleisti, ta-!----- ---- - - — >.
i re Audulis, tai ir mums bus at-1 Audulio atsiimti už o*buoli. Au-

szali indegintu kaimeliu. Bet

vieta nuo sziu vieszkeliu.

knygut 
iszmokejimo 
25c.
knygute

del kasieriaus

Tame paeziame Detroit 
mieste, Ponia Gladys Hayes 
gavo divorsa nuo savo vyro, 
kai ji teisėjui pasakė kad jos 
vyras in ja nei žodžio nesake 
per du szimtu dvideszimts 
tris dienas per anuos metus. 

_____ to .
Geros akys! durnu nebijo.

Jei myli mane szirdingai, 
Nekalbėk bereikalingai; 
Pagamink skanios sriubos, 
Duok kuopusiu ir deszros! 
Jei patinka akys mano, 
Duok man stiklą vyno seno, 
Atsisėsk ir patylėk, 
Tik nieku man nesznekek. 
Jeigu ūsai tau patinka,
Tai iszkepk man verszio kinka, reikia mokinti juos, tarė Audu- 
Apetita sutaisyk, 
Tik bedu man nesakyk! 
Jei myli mane tik viena, 
Duok man stiklą karves pieno, 
Ir tylėk vis kiek gali, — 
Tai žinosiu, kad myli!

leista. Visiems reikia dovanoti, 
neiszmaneli ams-gi pirmaržiau
sia.

Pakraipo galva sene, atsidu-! 
so.

— Žinoma, ka ežia bekalbe- 
ti sako sene, tik labai jau per 
daug jie isztvirke.

* . — Tai mums, seniams, ir

Kolegijos ir universitetai da-! 
bar jau tuszteja. Kolegistai ne
laukia 'kol juos paims in vais
ku, bet jie meta, mokslą ir stoja 
in armija, Laivyną ar in La
kiniu Sztaba.

Universitetu virszininkai yra 
siisirupine. Jie sako kad Birže
lio menesio pirma diena visi 
universitetai neteks apie asz- 
tuonis deszimto nuoszimczio 
■savo studentu.

lis.-
— Teip ir asz.sakau, atsake 

sene. Asz teip pat septynetą tu
rėjau, tik viena duktė teliko. 
Ir eme pasakoti, sene, kur ir 
kaip ji gyvenant pa$ dukterį,

Pasirengusios Loszti

Isz miego duoneles nekepsi.
______ to_______

Kai Amerikietis raszytojas, 
Thoreau jau buvo ant mirties 
patalo, jo dievobaiminga teta 
atėjo ji aplankyti, ir labai susi
rūpinus jo paklausė:

“Ar tu esi susitaikinęs su 
Dievu?“

Raszytojas Thoreau jai at
sake: “Asz nežinojo kad mudu 
buvome susipesze. ’ ’

Priesz Kalėdas Robert Ba-j 
ker, dvideszimts. penkių metu i 
amžiaus paprastas darbininkas! 
žinojo kad jis banko je turi tik 
$15.73. Bet isz bankos jis gavo 
raportu kad jis bankoje turi 
$19,015.73:’ Jis žinojo kad ežia'

Dainininke Denise Darcel, 
(po kaire) ir loszike Dagmar 
haikaudamos, rengiasi mesti 
teniso boles in James Farley, 
New York mieste per teniso 
loszimus.

Eina gandai kad James 
Farley gal bus paskirtas

beisbolininku komisijonieriu 
jeigu Happy Chandler bus 
isz tos vietos paszalintas.

Per szita teniso laszima 
New York mieste buvo susi
rinkę garsus žmones isz visu 
luomu, nes visas pelnas buvo 
skiriamas labdarybei.

dūlis stovėjo, žiurėjo ir klauso, 
_ kaip juodu eidamu apie kažin

ka sznekejo.
Audulis -sugryžo in vidų, aki

nius rado ant lipynes, buvo ne
sudužo, pasiėmė yla ir vėl sėdo 
prie darbo. Padirbo da mažu- r ±
iha, bet jau nebegalejo patai- 

-vj kyti, kur reikiant, su szeriu ir 
mato, lempininkas eina žibu- 

’ rius degti. “Matyk, reikia jau 
ir szviesa užsižibinti,“ tarė 
jis sau, užsidegė lempute, pa
kakino ir vėl eme sinti. Viena 
bala pabaigė visiszikai; pavar
te, pažiurėjo, gerai. Sudėjo 
prietaisas, suszlave skiautes, 
sudėstė .szerius, galus, ylas, 
pasiėmė lempa, pasistatė ant 
stalo, ir nuėmė nuo lentynos 
Evangelijas. Norėjo atvožti ta 
vieta, kuria buvo vakar pasi- 
ženklines tymo skiautele, bet 
atsivožė netyczia kita vieta. 
Kaip tik Audulis atsivožė kny
gas, tuojau atsiminė vaka- 
rykszti sapna. Kaip tik atsimi
nė, staiga jam pasigirdo lyg ta
rytum kas juda, -eina užpakali 
jo. Atsigryžo Audulis ir mato: 
tamsioj kerteje stovi tarytum 
žmones ir tikrai stovi, bet jis 
negali gerai atskirti kas jie to
ki. O balsas jam sznibžda in au-

! si:
— Martynai, Martynai! Ar 

nepažinsti tu manės?
— Ko? Prakalbėjo Audulis.
— Manes tare balsas. Ir, 

iszejo isz tamsios Steponas 
szyptelejo ir kaip debesėlis 
pranyko. <

— Ir asz ežia, tarė balsas.
Ir iszejo isz tamsios kertes mo- 
teriszke su vaikeliu, mo.terisz-

AMERIKIETES 
UŽMIRSZO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

sugulove, Ursula.
Asz niekados nepamirsziu 

kai, per pietus kareiviai pradė
jo szneketis ir aprokuoti kiek 
isz j u draugu dabar gyvena su 
Vokietaitėmis sugulovėmis. Ir 
beveik visi jau turėjo du ar tris 
vaikus su tomis kekszemis, ir 
visai nesisarmatino, bet ne di
džiavosi.

Apie visas czvertis musu ka
reiviu ir musu darbininku Vo
kietijoje turi ten savo Vokie
taites suguloves ir savo dveja- 
ta ar trejata vaiku.

Asz prisiminiau kai 1947 me
tuose asz važiavau ant Orient t '
Expresa in Praga. Asz susiti
kau su jauna Amerikiete ku
rios vyras buvo kareivis Vo
kietijoje. Ji sau viena važiavo 
ir už tai asz su ja susidrauga
vau. Ta pati pasaka: Jos vyras 
buvo Vokietijoje pasisamdęs 
gražia, jauna Vokietaite, kuri 
jam daug daugiau patarnavo

Kris tušo

Verksmai 
prie Ap-

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

No. 180 Kvitu 
draugystėms, del 
pinigu ligoniams.

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

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

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

No. 197 Graudus 
arba Pasibudinimas
mislinimo Kanczios Viesz. Mu-

Į su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
senoviszka būda 10c., pagal 
nauja būda 25c.

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

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

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

No. 202 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 

'j Garbei. 15 c.
No. 203 Knygute, Tretinin

kių Seraphiszkas Officium. 15c.
No. 205 Sieniniai Kalendo

riai, ant 1951 m., 15 coliu plo- 
czio per 23% coliu ilgio. Po 
40., arba 3 už $1.00.

rui sykiu gyventi su ta Vokie
taite. ’ ’

‘ ‘ Karo Sztabas užsimerkia 
akis ant szitokio pasielgimo, 
nes daug augsztu karininku tu
ri savo meilužes ežia, Vokieti
joje,“ asz jai paaiszkinau. 
“Asz kreipiausi in karo sztaba 
kai mano vyras nuo manes at- negu parūpinus pusryczius ir 
szalo, bet jis man nieko nepa- pietus, 
gelbėjo nes jis pats turi sau už 
sugulove mano viena artimiau
sia drauge. Armija visai nepai
so.“

Kaip paprastai visa tai 
skambėjo. Tik kitas Amerikie
tis pasiunstas in Vokietija, ro
dos laimingai ženotas per tiek 
metu, apleidžia savo kraszta, 
žmona, vaikus, szeimyna, aplei
džia net ir armija, kad jis galė
tu gyventi su savo sugulove, 
Vokietaite.

Asz pradėjau skaitlioti visus 
kitus, kuriuos asz gavau pa
žinti per tuos tris metus, ku
riuos asz buvau priversta pra
leisti Vokietijoje.

Pirmiausia buvo bosas ge
rbusios mano drauges. Jis bu
vo pasiunstas in Vokietija, 
1945 metuose, kai jo žmona už
sispyrusi pareikalavo kad jis ju apie Po laikui, Onytės lai- 
ja su savimi vežtųsi, nes ji ma- me, Per neatsargumu in balta 
ne kad labai keistai iszrodo vergija, Pusiaugavenis, Viesz- 
kad jis jos neprasze su juoxsy- pats Jėzus ir miszke medžiai, 
kiu važiuoti. Žvake, Del pirsztiniu, Apie!

Kai ji atvažiavo in Vokietija mirimą, saule, menesi, žvaigž-I SAULE PUBLISHING CO 
jai ne eme ilgai dažinoti kad: dės ir kitus dangiszkus kunus, Mahanoy City, Pa., - U. S»J

Ji trumpai ir asztriai man 
pasakė: “Asz grysztu in Ame
rika, bet pirm negu asz grysziu 
in Amerika, asz kelis tukstan- 
czius jo pinigu ežia praleisiu.“

— BUS DAUGIAU —

KATALOGAS

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

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

•No. 160 Keturiolika istori-

Užsisakant knygas isz szio 
katalogo, reikia paminėti tiu 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postal Note, 
Money-Order ' arba Express 
Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre7 
gistruoti laiszka su pinigais. 
tUU0 Nepamirszkite dadeti 100 
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 MAHANOY CITY, FA.

Kur Meile, Ten Ir Dievas
ĄR laukiu ko? Ir pasakyti 

drovu, ko laukiu. Buk lau
kiu buk nelaukiu, tik viens žo
dis man in szirdi inpuole. Gal 
tik teip pasirodė, ne pats neži
nau. Mat, brolyti tu mano: va
kar skaieziau Evangelija apie 
Kristų, kaip jis kentėjo gyven
damas ant žemes. Jog tai gir
dėjai?

nusunkė paskutine arbata, isz- 
gere, atėmė indus ir vėl atsisė
do pas langa prie darbo, užkul
ni taiso. Taiso ir vis prolanga 
žiuri, Vieszipaties laukia, vis 
tik apie Ji ir apie Jo darbus 
mausto. Ir galvoj jam tik in- 
vairuis Kristaus žodžiai lakio
ja. į.

Praėjo pro szali du kareiviu,

atitraukia. Burnon imti neduo
da, nes pirsztas juodas, sakuo
tas. Užsižiūrėjo vaikas ant 
pirszto ir nutilo, paskum net 
juoktis eme. Pradžiugo ir Au
dulis. Moteriszke valgo ir pa-

sakoja, kas1 ji esant ir kur 
vaikszcziojus.

— Asz kareivio pati, vyra 
jau asztuntas menuo isizsiunte 
toli ir nežinau nieko apie ji. 
Buvau pervireja, gimdžiau. „Su

vaiku nebelaiko. Sztai jau tre- 
czias menuo, kaip vargstu be 
vietos. Viską pravalgiau. Norė
jau, kad kas imtu per žindyto- 
ja, neima., liesa, sako. Buvau 
sztai pas pirkliene, ten musu

t, tai žadėjo nok jam tau Dievas užmokės!

Girdote girdėjau, atsake! vienas kareiviszkaisi, kitas sa-
Steponas, bet asz prastas žmo
gus, nemoku skaityti.

— Tai-gi skaieziau apie tai 
kaip jis ant žemes vaikszczio- 
jo. Skaitau, žinai, kaip jis nu
ėjo pas Fariseju, o tas; neiszejo 
jam pries'Ziais. Tai-gi mat, bro
lyti mano skaieziau vakar apie 
ta dailyka ir negaliu suprasti, 
kaip tai tas Faris'ejus nepriėmė 
su garbe Vieszpaties Kristaus! 
Kad teip man ar kitam, tai 
žmogus nežinotum, ne kaip ji 
priimti arba kuo mylėti. O jis 
no prieiszais neiszejo. Teip be
manydamas pagaliams užsnū
dau. Užsnūdęs, brolyti mano, 
girdžiu per miegus kažin kas 
vardu szaukia: atsikėliau, bal
sas, tarytum kas sznibžda, lauk 
sako, rytoj ateisiu. Teip buvo 
clu kartu. / tai-gi mat, ar tiki 
man, teip man tas in galva in- 
lindo; pats ant Saves pluštu, ir 
vis Jo tebelaukiu!

Steponas pakraipė galva, 
bet nieko neatsake, iszgere; sa
vo stiklą ir pavertė ji ant szo- 
no, bet Audulis paemes stiklą 
vėl jam pripylė.

— Gerk sveikas! Turbut 
Vieszpats vaikszczioclams ant 
žemes ne vieno neniekino, o su 
žmonėmis: Sodiecziais ir dar
bininkais; turbut tankiausiai 
susieidavo. Vis pas prastus 
žmones vaikszcziodavo, mokin
tinius buvo iszsirinkes teip pat 
daugiausia isz musu, isz žmo
nių, isz tokiu pat, kaip mes, 
darbininku. 1 1 Kas sako, iszs i - 
augsztina, tas bus nužemintas, 
o kas nusižemina, tas bus isz- 
augsztintas. ’ ’ Jus Mano, “sako, 
Vieszpatim vadinate, o Asz, sa
ko, jums kojas numazgosiu. 
Kas nori, sako, but pirmutinis, 
teesie tarnas visiems.
sako, bus palaiminti 
vargeliai, visi tylus, 
gailestingi.

Steponas užmirszo
bata. Jis buvo žmogus senas ir 
minksztos szirdies; sėdi, klau
so, o per veidą aszaros rieda.

— Da gerk, tarė Audulis. 
Bet Steponas persižegnojo, pa- 
dekavojo, atstume stiklą ir at
sikėlė.

— Acziu tau, Martynai, sa
ko, pamylėjai tu mane, ir kuna' 
ir dvasia pasotinai.

— Netingėk, užeik
karta, lauksiu, tarė Audulis.

Steponas iszejo, o Martynas

Todėl, 
visi pa

ramų s ir

savo ar-

kita

vo paties batais apsiavęs; pra
ėjo paskum kalioszuotas ponas 
praėjo kepėjas su pintine. Visi 
pro szali praėjo, ir sztai eina 
pro langa moterisz'ke siu vilno
nėms paneziakomis ir kaimisz- 
koms kurpėmis. Praėjo pro 

„ szali ir atsistojo tarp namu.
Dirstelėjo in ja Audulis pro 
langa, mato, nepažinstama mo
teriszke, menkai apsivilkus ir 
su vaikucziu prisiglaudė prie 
sienos nusigręžus nuo vėjo ir 
saupsto vaika, bet susupti nėr 
kuo. Moteriszkes drabužis va- 
sariszkas ir menkas. Per langa, 
Audulis girdi, kad vaikas ver
kia, o ji maldo, bet niekaip nū- 
maldyti negal. Atsikėlė Audu
lis, iszejo pro duris ant lipynes 
ir riktelėjo: “Žmonele! žmone
le!“ Moteriszke iszgirdo ir at- 
sigryžo.

— Ko teip stovi ant szalczio 
su mažu ? Eik in vidų, szilumo j 
greieziaus ji numaldysi. ‘Eik 
szianai!

Nusistebėjo motelriszko. 
to, senis su prijuoste, su ; 
niais ant nosies, szaukiasi 
Nuvejo paskui ji.

Nusileido lipyne žemyn, 
ėjo in vidų, senis privedė 
prie lovos. “Czia, sako sėsk, 
dukrele,* areziaus prie pecziaus 
busi, pati suszilsi ir vaikuti pa- 
žindylsi. ’ ’

— Nėra visai pieno krutise, 
nuo pat ryto nieko nevalgiau, 
tarė moteriszke, bet vis-gi da
vė žinsti. .

Pakraipė galva Audulis, nu
vejo prie stalo, paėmė duonos 
bliucleli, atėmė paezdengte, in- 
pyle bliudelin barszcziu. Isz- 
trauke puodeli su kosze, bet to
ji da neiszvirus buvo; inpyle 
vienu barszcziu. ir padėjo ant 
stalo. Iszeme duona, nukabino 
nuo vagio ranks'zluosti ir padė
jo ant stalo.

— Sėsk, sako, valgyk, duk
rele pas vaikeli aslz padėsiu, 
juk asz teip pat turėjau savo 
vaikus, moku su jais apsieiti.

Persižegnojo moteriszke, at
sisėdo prie stalo ir eme valgyti, 
o Audulis prisėdo ant lovos 
pas vaika. Cziapsejo, cziapsejo 
jam Audulis lupomis, bet 
cziapsejo negeriausiai: jo, se
nio, butą be dantų. Vaikas vis 
verkia. Isizsimane Audulis 
pirsztu ji gazdinti, užsimoja 
ant jo pirsztu, prideda pirszta 

r prie jo burnytes ir vėl szalin
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J^E VERKIT, dukterys Jeruzalės, neverkit, 
Neliekite aszarom savu jaunu dienu. .

Naktis jau artinas, ir saule merkias.... 
ir asz kaip saule jums ir vėl rytoj teket 
ir kaip naktis žmogaus mirties take 
jo gyvascziai už ji numirt einu.

QIDRONO kedru auksztosios virszunes 
taip vėjo laužomos neosz ir nedejuos, 

kaip be Tavęs mes likuosios klajūnes, 
O Vieszpatįe, o Vieszpatie kaip be Tavęs... 
Neplaks szirdis, ir pilnaty menulis nebeszvies, 
ir musu maldos, kaip juodu varnu būrys, pajuos.

KAI vakarais szlamet ims tamarisiai 
ir rožių kvapa sziltas vejas nęsz, 

kai sziurpulys szia žeme pereis visa, 
grims auksztumos, kalnai, ir uolos skils, 
ir kris krusza, ir po liūties vaivorykszte nekils, 
kas.pasakys “Neverkit dukterys, tai asz?“

~ ^EVERKIT, dukterys Jeruzalės, po skausmo aureole, 
O, motinos szventuju vyru, tranu, ir budeliu visu, 

jei bus rasa ant jus szirdžiu nupuolus, 
jei kelsis džiaugsmas nuo rytu lig vakaru, 
jei gyvos eisit jus isz sumaiscziu, pagundų ir karu, 
neverkit, dukterys tai balsas.... “Asz esu I ’ ’

BALTRUVIENE

Asz su kurnu Taradaika, 

Vėlinu jums visiems 

Idant jus visus Dievulis 
užlaikytu sveikatoje, 

Ir priesz gyvasties. 

Ir kad apsaugotu nuo 
Visokiu nelaimiu. 

Linksminkitės per Velykas, 

O apie visus mes geriau 
pagieduosime po Velykų.

Linksma Aleliuja 
visiems!

Visi Yra!
Mažiuke szesziu metu 

mergaite su savo tėvais ke
liavo trūkyje, ir labai neno
rėjo būtie paguldyta virszu- 
tineje lovoje inieg-kambary- 
je vagono. Vienok paguldė 
ja mamyte ir užtikrino kad 
Dievulis ja serges. Neužilgo, 
kada keleivei, pasažieriai 
jau pradėjo miegoti, pasigir
do mergaites balsas:

— Mama!
— Ko vaikeli?
— Ar tu ežia esi?
— Esu, miegok vaikeli.
— Tete, ar ir tu ežia esi?
— Esu. Miegok ir buk 

gera mergaite.
Trumpam laikui vela mer

gaite paantrino tuos paežius
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žodžius. Vienas isz pasažie- 
riu jau netektas kantrybes, 
smarkiai suriko:

— Yes, ..dem it,...sze- 
rop tu varna, mes visi czia 
esam! Tavo tėvas ir tavo mo
tina, brolei ir seserys, dede 
ir teta ir pus-brolei. Visi 
czia! Dabar miegok ir duok 
kitiems miegot!

Pasidarė tyluma vagone, 
bet in trumpa laika, mergai
tes balselis vela piptelejo:

— Mama!
— Ka nori vaikeli?
— Ar tai Dievulis barė

si?

moeziute gyvena 
paimti. Buvau tarus, tuojau 
paims, bet ji liepe kita Nedelia 
ateiti. Ji gyvena toli. Privar
gau labai ir ji vargsza prikan
kinau. Szeimininke, Dieve 
duok jai sveikata, susimylėjo 
ant mano vargo ir dykai davė 
kertele. Szeįp nežinoeziau ne 
kur pasidėti.

Atsiduso Audulis ir klausia: 
“O drabužiu ar neturi sziĮtes- 
niu?“

— Kur tu czia turėsi da 
szilta drabuži? Vakar paskuti
ne skepeta už dvideszimt ka
peikų užstaeziau.

Moteriszke priėjo prie lovos 
ir pasiėmė vaika, o Audulis at-' 
sistojes nuvejo prie sienos, pa-1 
sigriozde ir atnesze siena sermė
ga.

— Sztai, sako, nors ir men
kas daigtas, vis tik galėsi su
supi.

Pažiurėjo moteriszke in ser
mėga., pažiurėjo in seniuką, pa
siėmė 'sermėga ir apsiverke. 
Nusigręžę ir Audulis isztrauke 
isz palovio Skrynute, pavarte 
joje, ir vėl atsisėdo priesz mote
riszke.

Moteriszke tarė: Dieve duok 
tau sveikata! Pats Dievas, ma
tyti, atvede mane pas tavo lan
ga.. Kaip iszejau buvo szilta, o 
dabar mat kaip szalta paliko. 
Tai tu man teip buk Dievo duo
ta: tu pažiurėjai pro langa ir 
manes varguoles pasigailėjai!

Szyptelejes Audulis atsake:
— Tokia buvo Dievo valia. Pro 
langa asz, ne bet tik žiuriu.

Dabar ir moteriszkiai Mar
tynas papasakojo savo sapna, 
ir kaip girdėjęs, kad Vieszpats 
ji ta diena atlankyses.

— Viskas gal būti, pasakė 
moteriszke, atsistojo, užsimėtė 
sermėga, suvyniojo joje vaika 
ir eme vėl Auduli garbinti.

— Sztai tau, saka, dvide- 
szimts kapeikų, skepetai iszsi- 
pirkti. Moteriszke atsisveikino, 
ir Audulis ja iszleido.

Moteriszke iszejo; Audulis 
pavalgęs barszcziu, apsiruosze 
ir vėl sėdo prie darbo. Dirbs, 
dirbės ir žiuri pro langa; kaip 
tik kas užstos szviesa, tuojau 
jis žiuri, kas praėjo. E,, p., : L TRASKAĮJSKAS

; LIETUVISZKAS 
t GRABORIUS
* Laidoja Kunus Numirėliu.

— Kad gera glumpe koja 
graužia, tai kęsk, kad bloga,' 
tai trenk.

— Aklam kelio neparodysi.

Nubaustas Už Melagystes

*j¥***>*s¥******j¥****X-)¥j¥4-*>¥>

TARADAIKA

Buvęs Prekybos virszinin- 
kas, William Remington, 
(po kairei) sveikinasi su sa
vo advokatu, William Chan- 
ler, kai jis buvo pasmerktas 
ant penkių metu in kalėjimą 
ir turi užsimokėti dvieju 
tukstancziu doleriu bauda. 
Jis buvo pasmerktas už tai

kad jis po prisieka melavo 
kai jis užsigynė kad jis yra 
ar kada buvo buvęs narys 
Komunistu Partijos Ameri
koje. Jis nebuvo nubaustas 
už tai kad jis yra ar yra bu
vęs Komunistas, bet vien tik juodu skirti paėmė vaika, 
už tai kad jis po prisieka pa- rankos ir sako: 
melavo.

— Asz jam tiep dovanosiu, 
kad jis lyg kitu metu neuž- 
mirsz! In palicija nuvesiu pa
sileidėli. !

Audulis eme prasziyti senes:
— Leisk, sako, moeziute, 

jis daugiaus teip nebedarys. 
Susimildama leisk!

Sene paleido, vaikas norėjo 
nubėgti, bet Audulis ji už ran
kos sulaikė.

Persipraszyk, moeziute! Ir' 
daugiaus teip nebedaryk! Asz 
maeziau, kaip tu paemei.

Apsiverke vaikas ir eme pra
szyti, kad jam dovanotu.

— Teip, tai kas kita! O da
bar szia tau obuoli. Ir Audulis 
paėmė isz pintines obuoli ir pa
davė vaikui. Užmokėsiu, mo
cziut, tarė jisai senutei.

— Iszpaikysi tu juos, isz- 
tvirkelius, tarė senoji. Ji teip 
reiketu apdovanoti, kad visa 
sanvaite negalėtu atsisėsti!

— Ei mocziut; mocziut; sa
ko Audulis. Mums rodos teip, 
o pagal Dievo kitaip. Jeigu ji 
už obuoli reiketu iszplakti, tai

(Tasa Ant 2 puslapio)

žinstami, ėjo ir nepažinstami 
bet nieko ypatingo nebuvo ma
tyti.

Sztai pamate Audulis: priesz 
pat jo langa atsistojo sene, pre
kininke. Neszia pintine su obuo
liais. Jau nebedaug teliko, ma
tyti, viską iszpardave: ant pe- 

, ties užsidėjus nesza maisza 
skiedrų. Prisirinko turbut, ka
me nors, kur stato namus, ir 
eina namolei. Matyti, jai peti 
labai nusvėrė; panorėjo ant ki
to peties perkelti, nuleido mai
sza ant žemes, pintine pasidėjo 
szale kelio, ir eme kratyti 
skiedras maisze. Jai skiedras 
bekratant, isz kažin kur iszl in
do apdriskęs vaikpalaikis pa
gavo isz pintines obuoli ir no
rėjo nubėgti, bet sene pama- 
czius ji pagriebė už rankoves 
ir neleidžia. Eme vaikas tam
pytis, norėjo iszsprukti, bet 
sene sukabino ji abiem rankom 
numėtė kepure ir nusitvėrė už 
plauku. Vaikas rėkia, sene 
plusta. Audulis nepaspėjo ne 
ylos inkiszti, pamėtė ant žemes 
iszbego pro duris, ant lipynes 
net sukniubo ir akinius pamė
tė. Iszbego Audulis ant uly- 
czios. Sene vaika už plauku ta
šo ir plusta nori palicija nuves
ti, vaikas traukosi ir ginasi: 
Asz sako neėmiau, už ka-gi ma
ne muszi, leisk! Eme Augulis 

už

•*— Leisk ji, mocziut, dova-

arba pradžia 
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Uncle Sam Says

iiS
We are living today in the automatic 

age, the era of automatic home appli
ances, of gadgets. Your government has 
made available an automatic way of 
saving by the Payroll Savings Plan 
where you work and the Bond-A-Month 
Plan at your bank. The purchase of 
U. S. Defense Bonds spells financial 
'rotection for your family and for your

untry. “Security is not only a matter 
individual concern, the security of 
is America’s security.” One way 
can provide double security is to 
buying Vi S. Defense Bonds today.

U. S. Trtasury Dapartmtril
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Velykos! Linksma Aleliuja Visiems!

Žinios Vietines
Pavasaris.

Visi sztorai bus uždaryti 
Didžioje Petnyczioje, nuo 1 
vai., iki 3:30 valandai po pietų.

Ketverge, Kovo, March, 
22-tra diena, 5-ta valanda ryte, 
30.vyrukai iszvažiavo in Phila
delphia, Pa., kurie likos pa- 
sząukti del kariszko tarnystes. 
Žemiau paduodame vardus tu 
kurie apleis isz:

Mahanpy City: Ceylon Rei- 
chelderfer, George Forster, 
Robert Millard, John Gnall, 
Win. Oakum, David Huebner, 
ir Wm. Stocus.

New Boston: Steven Hatala.
St. Nicholas: Eugene Pap- 

pert, Donald Davidson, James 
Phillips.

Yatesville: George Sverha.
Mowry: Herman Birster.
Locust Valley: Robert P. 

Faust.
Girardville: Raymond Lea

hy, Edmund Brennan Jr., Evon 
Čikanovich, Louis Cataldo, ir 
Albert Tenaglia.

Frackville: Carl Scholl, An
thony Slovick Jr., Basil Wash- 
ch ysion.

Ashland: Russell Weist,
John Rebuck, John Tesno, Ja
mes Lerch.

Cumbola; Charles Tomash u- 
nas.

New Philadelphia: Edward 
Ganunas.

St. Clair: John Antalosky.
, Middleport: Martin King.

,4. QV • •
... Gerai žinomas visiems, 

Juozas Drabnis, nuo 510 W. 
Sotith Ųly., kuris serga nuo ko
kio tai laiko, ana diena likos 
priimtas . in Pottsvilles ligon-1 
bute del.gydymo. Mes visi vėli- 
nairie Juozui greito pasisveiki- 
mo,
. Buvęs miesto gyvento
jas. Andrius Kisielius isz Cam
den, N. J., numirė Nedelioj po-, 
pietį pas savo po-suni Mykolą 
Drabni. Velionis sirgo trumpa 
laika. Apie penkiolika metu 
atgal velionis laike groserini 
bizni mieste, ant E. Centre uly. 
•Gimė Lietuvoje, atvyko in 
Amerika daugelis metu atgal 
Paliko sunu Joną, ir du po'-sii 
nu: Mykolą ir Antana Drab
niai,taipgi po-dukre Adele, pa
ti Jono B'ailionio, isz Drexel 
Hill, Pa., isz kur laidotu ves in- 
vykb Seredos ryta ir., palaidp- 
tas-in Szvento Kryžiaus kapi
nes; Yeadon.

Pana Teofilą Boczkaus- 
kiut'e- isz Philadelfijos lankosi 
pa^^ayo'motiiiele,ponia W. D.: 
Bočzkauskiene, 338 \V. Alalia- 
noy Avė.

t Didžioji Petnyczia! Pas- 
niiikas. Ir ta diena 1901 m., Fi-: 
lipiny, sukilimo vadas Aguinal-j

Rusnaku A'elykos pri-' 
puola Nedelioj, Balandžio 
(April) 29-ta diena.

Nedelioj pripuola Vely
kos. Kristaus Prisikėlimo 
Szvente. Taipgi ta diena pri
puola Szv. Irinejo, o Tautines 
vardines Narmintas.

%jp Panedelyjc p r i p u o 1 a 
Ludgero. Ir ta diena 1943 me- 
tuose Amerikos valdžia duoda 
daug savo laivu Sovietu Rusi
jai.

Utaminke Szvento Jono 
Damasko. Tautines vardines' 
Melutis. Taipgi ta diena: 1363 
m., Didžiosios Lietuvos Kara
laitis Keistutis pateko Kry- 
žiuocziu nelaisvėn.
. Utaminke Kovo (Alar.) 
27-ta diena, 5-ta valanda ryte, 
25 vyrukai iszvažiuos in Phi
ladelphia, Pa., kurie likos pa- 
szaukti del kariszko tarnystes. 
Žemiau paduodame vardus tu 
kurie apleis isz:

Mahanoy Plane: Joseph L. 
Stahl.

Gilberton: Michael Corni- 
shock, Francis McKenzie.

Shenandoah: Emory Geist, 
John Aludrey Jr., John Fons- 
lick, Carmen Rettzo, Albert 
Paulbinsky, John Kehl Jr., 
Henry Wyluda, Frank Guida.

Shenandoah Heights: Wil
liam Roberts, John Kurilla Jr., 
Joseph Kisėleski.

Lost Creek: James Caufeild. 
Shaft: Thomas Saroka.
Raven Run: Francis Fatula. 
Ringtown: George Clark, Jr. 
Zion Grove: Leon Houser, 

James Moyer.
McAdoo: Francis Billig.
McAdoo Heights: Lawrence 

Prekopa.
Kelayres: Patrick Lutz, Jos. 

Santa Cruz, Jr., Andrew Dan
ko.

Shenandoah, Pa. Juozas 
Zimatrauskas, kuris gyveno 
pas savo seserį Jieva Toma-! 
sziuniene, 229 E. Alt. Vernon 
uly., numirė Nedėlios ryta, po 
trumpai ligai. Velionis atvyko 
isz Lietuvos daugelis metu at
gal ir apsigyveno ShenadoryjeJ 
Paliko seseri, Jieva Tomasziu-’ 
niene. Laidojo Seredoje, su 
Szv. Misziomis Szvento Jurgio 
bažnyczioje devinta valanda 
ryte, ir palaidotas in parapijos 
kapines.

La idotuves Jono Szu- 
kieviczio, nuo 231 N. Bowers 
uly., in vyko Panedelyje de- 
szimta valanda ryte, isz koply- 
czios Graboriaus L. Czaikausi- 
ko, 318 E. Centre uly., ir palai
dotas in Szv. Jurgio parapijos 
kapines. Jonas Szukieviczius į. 
numirė pereita Ketverga, Ko
vo 15-ta d., pas savo puse-seri 
Ona Berauskiene, 231 N. Bo
wers uly. Velionis gimė Lietu-1

I voje, atvyko in Shenadoryje 
1914 metuose. Paskutini karta 
dirbo Maple Hill kasyklose.' 
Paliko dvi puse-sereis: Ona 
Bernauskiene, mieste, ir Alar- 
garėta Adomavicziene, isz Big 
Aline Run; sekanczius brolius: 
Simona Szukierviczia, mieste; 
Prana, Antana ir Aleka Alek
na vieziai visi isz Conner tona.

Panedelyje apie pirma 
valanda po piet numirė Pranas' 
Gregonis, nuo 423 E. Centre 
uly., savo namuose. Velionis 
sirgo per keletą menesius. Gi
nies Lenkijoje. Paskutini kar
ta dirbo Shen-Penn Pro. Co., 
prigulėjo prie Unijos lokalo 
113. Paliko savo giminaite 
Viktorija Olsziutkiene. Laido
tuves invyko Seredos ryta isz 
Grab. Oravitz koplyczios 635 
E. Centre uly., su apiegomis 
Szv. Kazimiero bažnyczioje1,' 
devinta valanda ir palaidotas i

Duoda Kraujo

valdžia žudo visus žmones ku
rie yra intarti kaipo j u va ldžiai 

DU KALĖJ! M U prieszingi.

ISZTUSZTINO

Komunistai Iszžude
Daugiau Kaip

Tukstanti

VELYKŲ
STEBUKLAS

do buvo suimtas, ir Filipinie- 
cziu sukilimas numalszintas.’ 
Emilio Aguinaldo buvo gimęs 
1872 metuose.

■ Didžioji Su-bata! Gavė
nia, baigiasi Subatoj per pietus' 
12-ta valanda.

in parapijos kapines. 
_____

Ansonia, Conn. Juozas G. 
Poskieviczius, nuo 281 N. Alain 
uly., numirė Griffin ligonbute- 
je, kuris sirgo trumpa laika. 
Velionis gime Lietuvoje, isz 
Kauno, Kovo (Alar.) 15-ta die
na 1877 metuose. Atvyko in 
Amerika 1891 m. Daugelis me
tu atgal gyveno Shenandoah, 
Pa., o 1910 metuose apsigyveno 
Ansonioje, kuris laike groseri
ni bizni, po tam dirbo del Her
sey Alėtai Products Co., Derby. 
Prigulėjo prie Szv. Antano pa
rapijos ir prie Szv. Antano ir 
D.L.K. Vitauto draugyseziu isz 
Bridgeport ir Ansonia. Paliko 
savo paezia Ona; viena sunu, 
trys dukterys, daug anūkas; 
trys seserys, isz ja yra- ponia 
Alargareta Vaidžiuniene isz 
Girardville, Pa., taipgi daug 
giminia. Likos palaidotas su, 
apieigomis Szv. Antano bažny-j 
ežioje ir palaidotas in parapi-' 
jos kapines. 

----------- --------

NAUJAS LIETUVIU 
TRANSPORTAS

HONGKONG, KINIJA. -- 
Daugiau negu tūkstantis žmo-' 
niu buvo iszžudyta dvejuose 
kalėjimuose nuo Vasario 
(Feb.) vienuoliktos dienos. Ko
munistai szituos kalinus žudy
davo naktimis,
szimts ar szimta kas nakti.

Žinios ateina isz Kwangtung 
miesto, kur tuos skerdynes bu- e ,
vo padarytos. Komunistiszka Pirkie U. S. Bonus!

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Prancūzu armijos Generolas 
Massena, iszgirdo tuos varpus, 
jo žvalgai pargryže pranesze 
koks džiaugsmas vieszpatauja 

I tame miestelyje. Generolas
už Massena buvo tikras kad Aus-

Nevada valstijos Guberna
torius, Charles H. Russell, 
yra pirmutinis Reno mieste 
duoti kraujo, kai in ta mies
tą atvažiavo Charles O. 
Sweetwood traukinio. Rau
donojo Kryžiaus slauge,

Rosemary Bulich, isz Port
land, Oregon, prie jo stovi. 
Szitas traukinys važinėja po 
Utah, California, ir Nevada 
valstijas rinkdamas krauja 
ir dovanas musu kareiviams 
Korėjoje.

; Patys Komunistai kelios die
nos atgal buvo pranesze kad jie 
nužudė devynios deszimts sze- 

! szis kalinius per tris dienas 
Canton mieste.

Penkios deszimts moterų bu
vo iszžudyta, kuriu tarpe buvo 
szeszios mokytojos.

Komunistai dabar visai
dyka intaria žmones ir be jo- trijos armijos suspėjo pribūti 
kio teismo juos pasmerkia ir prįe szito miestelio. Nes kaip 
nužudo. Kas tik jiems nepatin- kitaip iszaiszkinsi tu žmonių 

toki nepaprasta džiaugsma?
Jis greitai davė savo kari

ninkams insakyma trauktis isz 
| ten kuo greieziausia.

Dar Miszios nebuvo baigtos 
toje bažnytėlėje, o Prancūzu 

' galinga armija dingo isz tu 
kalnu. Nebeliko nei vienos pa
lapines, nei vieno karabino.

To miestelio žmones tik už 
keliu metu dažinojo kas ten at
sitiko kad tokia galinga armi
ja nedryso paimti ta maža, vi
sai neginkluota miesteli.

Generolas Massena už keliu 
metu prisipažino kad jis klaida 
buvo padaręs, mislindamas 
kad Austrijos armijos jau bu
vo prie to miestelio priėjusios 
kai tie žmones taip linksmai 
szvente Velykų Ryta.

ka, tai jie tuoj aus ji intaria 
apie dvide- kaipo szpiega, kapitalista, isz-Į 

davika ir nužudo.

Sugautas Prasikaltėlis

Aliszke gimęs, maisze kriksz-

Trisdeszimts dvieju metu 
amžiaus buvęs kareivis, da
bar policijantas Jack Nelson 
sugavo Courtney Townsend 
Taylor, in Mobile, Alabama.

Szitas Courtney Town
send Taylor buvo FBI slap-

tos policijos ilgai jieszkomas 
nes jis yra labai daug pal- 
szyvu czekiu iszsimaines. 
Policija spėja kad jis dau
giau kaip $88,000 taip “už
sidirbės.”

‘‘NOVENA’’
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.

Saule Publishing Co.
O'

Mahanoy City, Pa. - - U.
NEW YORK. — Kovo 23 d., 

laivu “General Blatchford” in 
New Yorka atvyksta szie Lie- 
tuviai Tremtiniai:

Aleksa, Ignotas, in Cicero, 
III. — Astrauskiene, Elena in p-” , 7
Wilsonville, Ill. — Brusokais, 
Jurgis, Libermore, Pa. — But- 
kyisi, Česlovas, Nina, Sergijus,: 
Reading, Pa. — EndrikaitisJ 
Alfredas, Lockport, Ill. — Es- 
kis, Else, Petras, in Cologne,* 
Alinn. — Garla, Jonas, Stefani
ja, Nijole, Gražina, Cleveland,' 
Ohio. — Gasiunaite, Emilija, in 
Alt. Vernon, Ill. — Jurgaitis, 
Petras, Atarta, Irena, Chicago, 
III. — Leonauskas, Justinas, 
Barbara, Romualdas, Algiman
tas in Chicago, Ill. — Nartus,' 
Antanas, Brooklyn, N. Y. — 
Neverauskas, Augustin, Chica
go, Ill. — Paliokas, Juozas, 
Ema, Alorta, Ane, Emilis, Otto, 
Ewald, Detroit, Alich. — Pe- 
czeliunas, Juozas, Providence, 
R. I. — Petraitiene, Alarija, in 
Hazleton, Pa. — Ramoška, An
tonia, Jonas, Pittsburgh, Pa.— 
h’utkovskis, Aleksandris, Sta
te, Laime, Chicago,, Ill. •— Sa
baliauskas, Jonas, Pittsburgh, 
Pa. — Sa jukas, Eugenija, Wa
terbury, Conn. — Sopys, Ali- 
chaline, Algimantas, Chicago, 
Ill. — Strausas, Albina, Edith, 
Robert, Chicago, Ill. '■— Suka- 
icviczius, Petras, Chicago, Ill. 
— Tamoszaitis, Alarcele, Vy
tautas, Algirdas, East Aloline*, 
ill. — Taciuliauskas, Ona Al
girdas, Dteroit, Alich.

— BALF Centras.
-------------------

Isziiiintingi Žodeliai

— Alokslo ant pecziu nene- 
) sziosi.

— Žmogus ir numirszta be- 
simokindamasi.

1 — Kas daug moka, mažai
. kalba.

8 Good Reasons Why 
You Need an Electric Range

The only way to enjoy all these benefits 
is to have an Electric Range. No matter 
what make you choose, be-sure it’s 
ELECTRIC and you’re sure of having a 
really modern range!

Like all clever wives, Mrs. Hope 
“holds her star” by feeding him the 
things he likes. “When it comes to 
eating,” she says, “Bob isn’t any 
different from most men. He knows 
what he wants, and he wants it to be 
good. And I’ve found a way to make 
everything good. That’s to cook with 
an Electric Range. There's no guess
work that way, and meals always
come out just right. The Electric 
Range is my ‘dish’ for cooking!”

Whatever dish you cook, your own 
Electric Range will do it fast, thrifti
ly, cleanly, without waste. Besides, 
everyone can afford tbemodern Elec
tric Range. In fact, it’s so saving of 
time, trouble and money that you 
reallv can’t afford to be without it.

top in at your local Electric Range Retailer 
and sec THE “RANGE OF THE STARS”

• . . of course, it’s ELECTRIC!

Bob Hope
Starring in

THE LEMON DROP KID" 
a Paramount Picture

Bob Hope s 
Favorite

CANADIAN CHEESE SOUP
2 cans condensed consomme
2 cups grated sharp 

cheddar cheese
>/2 teaspoon Worcestershire sauce 

Dash tabasco
'A cup minced pimientoes

4 tablespoons butter or 
margarine

4 tablespoons flour
1 tablespoon paprika

’/s tecspoon pepper
2 cups milk

S.leASS°Xd.UAad remoWng ingredient., .nb.ng 

to.U. serve ot once. Yield. S >o 10 serving,.

t blend in ftovr,P=^=^E: 

from the can. Add

Get your FREE copy of "How to Hold a Star" 

uatedapkmrePsaof‘LTCipe bo.okle'-heautifullv iilus- 
ai:o?heiXori?ef^es.mOV,e " ith their wives’

G" raEn "■»

Better cookin., 
results
It’s clean
It's thrifty
It's automatic
It's easy to use
It's cooU

It’s fast
• It's modern

PENHSYtVANIA POWER & LIGHT COMPANY .
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