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Isz Amerikos
MARSHALLAS 

ATSISAKĖ
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1SZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA

R. Lovett Jo Inpedinis
___  ■ ■ — z

Apsaugos Sekretorius, 
“Del Aplinkybių”

Atsisakė

WASHINGTON, D. C. — 
Generolas George C. Marshall, 
kuris bus septynios deszimts 
vieno meto ateinanti Gruodžio 
(December) menesi, atsisakė 
kaipo Apsaugos Sekretorius. 
Sžitai užbaigdamas daugiau 
kaip penkios deszimts metu 
darbuoties.

* V ‘ f ■'

.Prezidentas Trumanas tuo- 
jaus paskyrė Robert A. Lovett, 
penkios deszimts szesziu metu 
amžiaus žmogų, kuris yra arti
mas Generolo Marshallo drau
gas ir padėjėjas.

Tik pernai, beveik szituo pa
ežiu laiku, Prezidentas Truma
nas gražumu prasze ir viliojo, 
kad Generolas George C. Mar
shall Užimtu Louis Johnson 
vieta, kaip Apsaugos Sekreto
rius.

Kai Generolas Marshallas 
sutiko ir ta vieta užėmė, tai 
tuojaus Robert A. Lovett teip- 
gi buvo paszauktas eiti pa
siuntiniu sekretoriaus darba 
kaipo Marshallo padėjėjas.

Generolas George C. Mar
shall pasiuntė savo atsisakymo 
laiszka Prezidentui Trumanui, 
kuris nenoromis ji priėmė.

GEORGE C. MARSHALL

Pasitraukdamas Generolas 
Marshall savo laiszke Truma
nui, buvo pasakęs kad jis pasi
traukia, “del labai artimu ir 
asmenišku aplinkybių. ’ ’

Besikalbėdamas su laikrasz- 
tininkais, Generolas Marshall, 
nusijuokdamas pastebėjo, kad 
“žmogus pasensti, ir pailsti.” 
Jis sako kad jis jau keli mene
siai kaip buvo pareiszkes kad 
jis nori pasitraukti, bet kad

Nepaprastas Paveikslas

Szitas paveikslas buvo in- 
detas in Ashland Indepen
dent laikraszti, Kentucky 
valstijoje. Laikrasztininkas 
kuris szita paveiksią tam 
laikraszcziui pasiuntė, sako 
kad jis ji nutraukė isz pa
dangių virsz Korėjos. Laik
rasztininkas isz Chicagos 
trauke paveiksią Amerikos 
ir Rusijos eroplanu, kurie 
padangėse buvo susikirte. 
Jis szita paveiksią buvo pa
siuntęs savo giminei Chica
go j e ir vienas Susiedas pa

Prezidentas Trumanas vis ji1 
sulaikė.

Amerikos Sekretorius Dean 
Achesonas jo gražumu prasze 
pasilikti kol Japonu Taikos 
Sutartis bus sudaryta ,ir pasi- 
raszyta.

Generolas Marshall iszrodo 
geroje sveikatoje. Jis laikrasz- 
tininkams sake, kad jos darbo 
veikla buvo labai žingeidi ir 
maloni per tuos penkios de- 
szimtys metu.

Per Pirmąjį Kara jis buvo 
sztabo karininkas po Generolu 
John J. Pershingu, per Antrą
jį Kara jis buvo karo sztabo 
virszininkas, ir vėliau Prezi
dento Trumano ypatingas pa
siuntinys in Kinija, kur jis 
stengiesi suvienyti Komunis
tus su tautininkais, paskui 
Amerikos Sekretorius ir vėliau 
Apsaugos Sekretorius.

Jis sako kad jo inpedinis Lo
vett gali jo darba labai lengvai 
vesti, nes jis yra gerai susipa
žinęs su visa to darbo veikla.

NEPASTOVIOS
DIENOS

PHILADELPHIA, PA. — 
Vaisko komisija, kuri ima vy-į 
rus in vaiska prancūze vienam 
jaunikaieziui, kad jis gali ti
kėtis susilaukti paszaukimo in 
vaiska Birželio (June) penkio
likta diena.

Ligi ausu insimylejes jauni- 

siuntė ji savo broliui in Ash
land, Kentucky. Visi skaity
tojai taip reikalavo to pa
veikslo kad redakcija du sy
kiu ji atspauzdino ir du sy
kiu visus tuos paveikslus 
pardavė.

Ka szitas paveikslas galė
tu reikszti, nei to laikrasz— 
ežio redaktorius, nei tas • 
laikrasztininkas nesistengia 
paaiszkinti. Bet daug žmo
nių matys in szita paveiksią 
koki stebuklą ir koki nors 
paaiszkinima.

kaitis, greitai pasiskubino ap- 
siženyti su drauge studente 
West Chester Valstijos Moky
toju Kolegijoje.

Jiedu suskubo iszvažiuoti 
ant trumpos saldaus menulio 
keliones ir greitomis sugryžo, 
kad jis butu pasirengęs in vais- 
ka stoti.

Vaisko komisija nutarė dar 
palaukti. Tai jis gavo darba ir 
dirbo per visa vasara.

Jo nuotaka, dabar jo žmona, 
gryžo in kolegija savo mokslus 
užbaigti. Jiedu pasirandavojo 
namelius West Chesteryje, nes 
jis nesitikėjo kad jis bus in 
vaiska paszauktas dar per ke
lis menesius.

Praeita sanvaite jiedu insi- 
krauste in savo naujus neme
ilus, apsitaisė ir apsigyveno.

Ana diena jis nutarė aplan
kyti savo tėvelius. Jie jam tu
rėjo laiszka is^ vaisko komisi
jos: “Tamsta esi dabar pa
szauktas tuojaus stoti in vais
ka, ir taip toliau ir taip to
liau..... ”

Iszmintingi Žodeliai
, •• •

Geriau po senu usu, ne
kaip po jaunu bizunu.

— Geriau po senove, negu 
su naujove.

— Geriau po senio barzda, 
nekaip po jauno lazda.

— Gera mergužėle gauti — 
laimes susilaukti!

TRAUKINYS
PABĖGO NUO 

KOMUNISTU

HOF, VOKIETIJA. —.Vie- 
no traukinio inžinierius, su 
szimta szesziais keliautojais 
pabėgo isz po tos geležines sie
nos, sudaužė rubežiaus sienas 
ir nesustojo kol Rehan mieste
li, kuris yra po Amerikos prie
žiūra.

Dvideszimts keturi isz tu ke-.
(Tasa Ant 4 Puslapio)

ATEINA JAU
RUDENIO DIENOS

■

Vasaros dienos jau nyks
ta. Ne taip, kaip spalvos ar 
kaip veido grožis nyksta, bet 
kaip po vidudienio diena 
nyksta in vakaro prięblan- 
da.

Virszune jau pasiekta ir 
perlipta, ir jau gamta eina 
trepais žemyn.

Pavasario medžiai jau isz- 
sproge ir iszbujuoje, vasaros 
gėlės jau savo žieduotas gal
veles lenkia gestanezios sau
lutes link.

Medžiu lapai jau aprem- 
peje ir ima jau raukszletis: 
ju darba jau atliktas.

Auksaryksztes jau ima 
vieszpatauti daržuose, kur 
bijūnai pirma bujuojo.

Visa gamta, kaip saulute, 
gražiai parauduonoja,

Medžiai miszke jau ren
giasi nusirengti del žiemos 
nakvynes.

Visi likusieji vaisiai grei- 
cziau noksta, rodos, skubina
si savo darba atlikti ar savo 
pareiga iszpildyti, pirm ne
gu saulutes spindulėliai jau 
atausz.

Vasaros dienomis, gamta, 
kaip ir žmogus, isz lėto ėjo, 
tingiai dirbo, tingiai gyve
no. Bet dabar visi jau ima 
spareziai žengti, skubintis.

Rodos, pats gyvenimas 
trumpinąs!; už tai reikia 
skubintis.

Saulelaidžiai dabar anks- j 
tyvesni, rauduonesni ir gra- ' 
žesni; szirdi labiau veria.

Tuojaus laukai pakvips 
deganeziais lapais; vaikai 
lapus kraus,.in juos szoks ir 
paskui juos degins; studen
tai futbole losz ar eis kitus 
raginti; rudenio szokiai ir 
vakaruszkos prasidės; kole- 
gistai iszvažiuos ir prie kny
gų grysz, mokslo suolą trins; 
szeimininkes, diena ir nakti 
verda, in bonkas del žiemos 
vaisius deda; tėvas, pypke 
insikandes eina kelmucziu 
grybauti; tikisi viensėdi ras
ti. Ruduo jau ežia pat prie 
pat duriu.
i '
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Ten P asiliks
Korėjos Komunistai Insitaises 
Szviesas Kad Galėtu Paszauti

. \

MusuEroplanus Naktimis;Ame
rika Vėl Veda Vaju Del Apsau
gos Bonu; Berlyno Universitetas 
Isz Amerikos Gavo $1,309,500
Isz Lietuvos

INVERTINA LIETU
VIU PARTIZANU 

AUKA

Už Savo Kraszto Ir 
Vakaru Pasaulio 

Laisve

(Per “Elta” Vokietijos)

Džiugu konstatuoti, jog Lie
tuviu Partizanu (Szalininku) 
aukas, kurias jie moka ne tik
tai už savo szalies, bet taip pat 
už visos Vakaru Europos ir li
kusio laisvojo pasaulio laisva, 
vis daugiau ima invertinti ir 
Vakaruose. Be visos eiles jau 
ankszcziau minėtu Amerikie- 
cziu ir Vokiecziu spaudos or
ganu, sztai Szveicaru “Neues 
Winterthurer Tagblatt” Nr. 
160 insidejo net speciali veda
mąjį, skirta Lietuviu Partiza
niniam sahjudžiui pavaizduoti 
ir pagerbti. Panaszi daneszima 
gauta isz Lietuviu Rezistenci
niu (kurie stengtis nepasiduo
ti) organu vadovybes, Estu ra- 
szytojo Schaperio dėka pasiro
dė taip pat da sziuose Szveica
ru dienraszcziuose ir buvo pa
garsinta per Berlyno ir kt. ra
diofonus: “Basler Nachrich- 
ten,” “St. Galler Tagblatt,” 
“Schaffhauser Nachrichten,” 
“Thurgauer Zeitung,” “Zue- 
richsee Zeitung,” Der freie 
Raethi,” “Berner Tagblatt,” 
‘ ‘ Zofinger Tagblatt. ’ ’

Visuose tuose praneszimuo- 
se iszkeliama ta tyli, bet didvy- 
riszka kova, kuri jau daugiau 
kaip 10 metu vyksta Pabalti
jo krasztuose. Daneszima apie 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

KORĖJA. — Jeigu Komunistai Korė
joje dar syki pulsis ant Tautu San jungos 
ir Amerikos armijų, jie szita syki jau ne 
vien tik su pėstininkais pulsis, bet jau su 
tankomis, eroplanais, artilerija ir kitomis » e 
karo maszionomis. Jie jau daug pasimo
kino isz Amerikiecziu.

Per visa vasara Kiniecziai Komunistai 
taisė savo tiltus, tiese naujus kelius, par
sitraukė daugiau kariszku tanku ir karisz- 
ku eroplanu. Jie dabar daugiau tanku ir 
eroplanu turi, negu turėjo kai karas tenai 
prasidėjo.

Nežiūrint to kad musu kariszki eropla- 
nai diena ir nakti juos bombarduoja ir ju 
tvarka ardo, jie vis eina pirmyn ir stipri
na visus savo fruntus. Komunistai dabar 
turi keturios deszimts divizijų prie pat ka
ro frunto, ir trisdeszimts divizijų netoli 
to frunto.

’ . Prieszas yra dabar insitaises dideles 
szviesas, kad galėtu paszauti musu karisz- 
kus eroplanus naktimis.

Matyti, kad Komunistai dabar rengiasi 
kara vesti, taip kaip Amerikiecziai veda.

Bet, Tautu Sanjungos ir Amerikos Asz- 
tuntoji Armija pranesza, kad ir musu Ka
ro Sztabas tenai nesnaudžia, bet taip pat 
rengiasi ir laukia tuos Komunistus sa- 
votiszkai priimti ir pasveikinti, kai tik jie 
susimislys padaryti jiems vizitą szi rudeni!

SKAITYKIT - “SAULE” - PLATINKIT
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Kas Girdėt arba pradžia 
SKAITYMO

JAUNO VAIKO 
PRIEŽIŪRA

Laikrasztininkai spėja kad 
Korėjoje bus nustatyta, kokia 
nors paliaubų sutartis szi ru
deni. Bet tikros taikos dar ne
matyti.

.. .ir...
RASZYMO

I

Žmones jau dabar mažiau 
kalba apie kita kara ir netiki, 
kad tokis treczias karas grei
tai invyks.

Su ateinancziais metais Ru
sijos kariszkos jiegos jau eis 
tropais žežmyn, kai musu kils 
augsztyn, nes Sovietu Rusija 
jokiu budu negali prie musu 
prisilygint i kai mes pradeda
me savo fabrikus varyti pir
myn.

Dabar iszrodo kad, jeigu ka
ras iszkiltu, tai ta kara pati 
Amerika turėtu paskelbti. Kiti 
neiszdrystu.

Kiek dabar galima matyti, 
tai Amerikos .kariszkos jiegos 
ims augti, o ne dilti. Lakunu 
sztabui yra jau dabar paskir
ta szimtas trisdeszimts bilijonu 
doleriu. Nei vienas kitas krasz- 
tas negali tiek pinigu paskirti, 
nes nei vienas krasztas tiek pi
nigu neturi.

Karo sztabas dabar turi ‘pus
ketvirto milijono vyru, bet rei
kalauja pilno keturiu milijonu 
sztabo.

S z i t o k i s apsiginklavimas 
mums kasztuos baisiai daug: 
apie viena daibo diena isz pen
kių. Priesz Antra Pasaulini 
Kara musu apsiginklavimas 
mums kasztavo apie viena dar
bo valanda in penkių dienu 
san vaite je.

Fabrikantams ir kompani
joms yra taikomos dar dides
nes taksos.

Iszrodo kad visas musu jau
nimas turės skaitytis su vais
ku, turės stoti in vaiska pirm 
negu in kolegija ar universite
tą.

Ateinancziais metais armija 
ims daug daugiau jaunu vyru
ku in vaiska. Iki sziol tik apie 
penkiolika tukstaneziu buvo 
imama per menesi in vaiska, 
bet ateinancziais metais gal 
bus imama nuo szeszios de- 
sz.unts tukstaneziu iki devy
nios deszimts tukstaneziu per 
menesi.

Bus daug sunkiau studen
tams ir kolegistams iszsisukti 
isz vaisko.

Pienas dar kokiu centu ant 
kvortos pabrangs. Taip pat gal 
bus ir su duona. Bet mesa gal 
nors biski atpigs.

Nauji automobiliai, ypatin
gai tie mažesni dar laibiau pa
brangs. '

HPirkie U. S. Bonus!
® i--

" r>- :* i

64 pus. Did. 5x7 col 
Dabar Po 25c.

SAULE Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

Valdžia dabar vėl veda vaju 
del Apsaugos Bonu. Bet dabar 
jau isz anksto nenustato sau 
kiek reikes tu bonu parduoti, 
nes niekas nežino, kaip žmones 
atsilieps ir kiek tu bonu jie 
pirks.

Daug mainu dabar jau užsi
daro ir daug mainieriu randasi 
be darbo.

Anglys per brangios, žmones 
neperka, ir už tai mainieriams 
nėra gana darbo.*

Eina gandai, kad ne už ilgo 
reikes mokėti keturis centus 
del paprasto laiszko, siunezia- 
nio per paczta. Korteles, kurios 
dabar kasztuoja viena centą 
kasztuos du centu už keliu me
nesiu. Eroplano pacztas kasz
tuos asztuonis centus ant aunco 
kur dabar kasztuoja szeszi cen
tai.

Beveik visos darbininku uni
jos rengiasi pareikalauti dar 
didesniu algų. Ir iszrodo kad 
jos gaus. Bet kai tik darbinin
kams bus pakeltos algos, tai 
viskas dar labiau pabrangs!

Pypkes Durnai

Rudens Liepos
Rudens liepos, 
Kaip sugėdintos mergaites. 
Kasos gelsvos ir paleistos 
Visa veidą nekedeno.
Nuogos krūtys gedulingos 
Su auksiniais spindulėliais 
Susipynė 
Paskutines.

Rudens rauda netikėta 
Pamyluoja veidą lėta, 
Pabucziuoja kruti kieta... 
Ir gėlėlės paskutines... 
Liūdnos žvaigždes rudenines.. 
Kaip kvepėjimas krutinės....

Ir kaip sapnas vaivorinis 
Mylimoji....mylima!
Ir apsvaigusi krutinę 
Rudenine nuoguma... 
Ir paszele sutartinėj 
Krūtys... mylima.. .daina! ..

Having'’

Gera kalba tyliai kužda, 
pikta kalba varpan musza.

— Gera mergele darželi da
bina, bloga — vaikeli augina.

— Gera proga nesikartoja.

Kuomet raszytojas, poetas, 
Szekspiras rasze apie septynis * 
žmogaus amžiaus, jis pradėjo 
su “Pirmu Kūdikiu Aukles 
Rankose,” ir Vaiku su ži’ban- 
eziu veidu nenoroms einant in ■ 
mokykla lankanezio yra vaikas 
kuri galima priskaityti prie 
“priesz eisiant amžiaus.” Toks 
vaikas nuo dvieju iki szesziu 
metu amžiaus negauna užtekti
nai priežiūros. Motinos laikas 
paprastai užimtas su jaunes
niais vaikais, taip kad jam pri- 
iseina paežiam vystytis be jo
kios pagelbos. Bet szis jo am
žius yra svarbiausia. Mažas 
kūnelis ir protas gali būti nu
kreiptas bile kurioj nors pusėj 
ir jei kas jo neprižiūrės, jis ga
li ingauti paproeziu kuriu vė
liau bus sunku jam nusikratyti.
•Greito augimo laikas kuri vi

si teinija mažuose vaikuose te- 
siaisi iki trecziu ar ketvirtu 
metu, ir sziame tarpe vaikas 
reikalauja užtektinai tinkamo 
valgio, kuris prigel’betu jo au
gimui. Jei vaikas sveikas, jam 
galima duoti visus paprastus 
valgius, bet reikia prižiūrėti 
kad valgiai taisyklingai duoda
mi ir ne per tankiai, kad jis 
nieko nevalgytu tarpe valgiu.

Baigiantis pirmiems metams 
kūdikio valgis turi 'būti duo
damas kas keturias valandas, 
ir nedaugiau kaip keturis sy
kius in diena. Antruose metuo
se jiems galima duoti pusry- 
czius, pietus ir Vakariene, ir 
apart to galima duoti jam po 
stiklą pieno. Jei vaikas praleis 
viena valgi, jis negales užtek
tinai davagyti kitus du sykiu. 
Todėl, reikia temyti kad vaiko 
valgio laikai butu vienoda pa
skirstyti.

Antras vaiko metas yra svar
bus tuomi, kad tuo metu jo val
gis mainosi nuo skystiminio 
antriems metams jo valgis turi 
būti invairus ir susidedantis 
isž visu svarbiausiu valgiu. Jei 
vaikas sziuo laiku neingys ge
ru valgio paproeziu, jis niekuo
met ju neturės.

Szio amžiaus vaikai turi tu
rėti visus valgius reikalingus 
ju auginiui ir vystimui. Ju tar
pe yra szie :Pienas, kiausziniai, 
mesa ar žuvis; invairios kruo
pu koszeles su pienu ir cukrum 
pienas suteikia visas augimui 
reikmenis. Be to, vaikas turi 
valgyti daug daržovių ir gerti 
daug vandens.

Svarbu yra, neinduoti szio 
amžiaus vaikui saldžiu papro
eziu. Nereikia jiems duoti rie
biu, keptu valgiu.

Valgis priduoti vaikui kiek 
naudos, ar da daug dalyku ku
riuos reikia saugoti. Daug' vai
ku nukenezia nuo nedavalgi- 
mo, ir tėvai negali suprasti, ko
dėl taip yra? Viena svarbiau
sia priežastis yra neužtektinas 
miegas ir poilsis. Protinis ir 
fizinis judėjimas vaiko netu- 
rinezio szesziu metu yra begalo 
didelis, ir dėlto jis turėtu mie
goti nors deszimts ar daugiau 
valandų nakti, ir primigti va
landėlei dienos laiku.

Tyras oras, saules szviesa, 
žaidimas, užtektinas miegas ir 
valgis su paprastais valgymui 
laikais: szie yra svarbiausi da
lykai kuriais reikia rūpintis. 
Taipgi galima prie ju pridėti 
kūno, dantų ir drabužiu szva- 
riuna. Yra daug svarbiu reika- 
liu, kurios su sziuo amžių risza- 
si, ir daug pavoju, kuriu reikia 
vengti. —C.

KYTRAS :: ::
MOTIEJUS

MOTIEJUS davadnas žmoge- 
gelis, o bet ne kvailas, ba ne

sidavė bile kam prisigauti, 
priek tam buvo paezedus, per 
ka susirinko kelis szimtus rub
liu; sidabriniai ir auksiniai, . . Ismulkesni ir stambesni. Bijo-' 
damas grinezioja pinigu Įnikti, 
idant kas nepavogtu ar kad ne
sudegtu apsirinkęs tamsia nak- 
ti, supylias in molini puodeli 
savo sunkiai surinkta, skarba 
nunesze in kampeli sodelio isz- 
kase tinkama duobelia, instate 
puodeliu su pinigais ir užkasė, 

jog niekas nega-

rįos buvo iszemes, ir pasislepes 
už tvoros lauke ateinant Motie
jus su pinigais. Ne ilgai reikė
jo laukti, ba sztai Motiejus pa- 
maželi ateimpino, tuojaus at
kasė ir ant savo didelio džiaugs 
mo rado puodą su pinigais, ku
ri kūmas ka tik buvo atnesizes 
ir užkasės. O kada Motiejus 
pamate, jog visi pinigai, pradė
jo garsiai kalbėti:

— Na taip, tai gerai pada
rini, jog pinigai atgal atnesziai. 
Dėkui tau! O asz tuosius pini
gus paslėpsiu in saugesne vieta 
kad in niekeno rankas nesigau- 

•tu!o
— Tai pasakęs, nesze puo

dą in grinezia, garsiai iszjuok- 
dainas savo kurna. —GALAS.

su taja vilczia
Įėjo matytie ir žinotie apie pa
slėpta skarba.
žmogelis, jog

Ne misly dainas j 
kaimynas viską 

mate, o buvo tai niekam tikias 
žmogus. Tuojaus ateinante 
nakti tasai kūmas atejas pini
gus iszkase ir užlygino žemia; 
užlygino taip kaip buvo. Pini
gus parneszias namon, paslėpė 
gerai. '

Motiejus tuojaus pinigu pa
sigedo, ne ka galėjo daryti ir 
kaip garsinti apie dingusius pi
nigus, o volei už rankos ne nu
tverus, negali ant žmogaus; už- 
puldinet, norint tikrai prijautė 
jog tai kaimyno darbas.

Buvo nusiminias per kelias 
ir nuolatos mislino, kaip savo 
pinigus atgauti? Na, ir Su di
deliu džiaugsmu apinislino bū
da. In sanvaite laika, eina links 
mas pas kaimyną ir tarė:

— Ar žinai ka kumuti, ži
nau kad tu esi geras žmogelis 
ir ne atsisakysi ko asz tavęs 
praszysiu. Žinau, jog tu nusi
manai gerai apie karves, tai 
praszytau tavęs, gal pasižigno- 
si samanini in miestą ant jo- 
marko. Noretau nusipirkti ge
ra karve kad ir brangiai parei
tu užmokėti.

Kaimynas isz pradžios paba
lo nuo baimes, ir net sudrėbėjo 
o kad Motiejus galėjo suprasti 
ant visko ir ant kalbos, Motie
jus toliaus kalbėjo:

*— Taip, taip, žiniau jog 
man neatsakysi, kaip nupirksi
me karve, iszgersime gerai 
magarycziu, ba dokui Dievui 
pinigu turiu kaip pelu!

Nusidavė abudu in miestą 
pradėjo iszapeiles karves ap- 
žvelgineti, bet Motiejuj vis ne
patiko. Tai per didele, tai 
plaukas ne tokis, kokis turi bū
ti, tai ragai negražus; žodžiu 
sakant, karves ne pirko! Žino
mas daigias jog būnant ant jo- 
marko, reike užeiti ir in kar- 
czema del aluezio. Taip ir Mo
tiejus su kuinu užėjo in kareze- 
ma sėdosi abudu prie stalelio 
ir paliepė duoti alaus. Ir taip 
sau begeriant kalbėjo Motiejus

— Tiekto, negalėjome nu
pirkti karves, tai da geriau, 
mano pinigai pasiliks prie 
manes.

Turiu dėkui Dievui pusėti
nai graszio! Taigi turiu už
kasės žemeja puse pienpuodžio, 
turi mat pilna diržą privaryta 
auksiniu ir sidabriniu, o da ir 
namieje, tai ir tuosius supilsiu 
in puodą ir tegul sau biuia ne- j 
kliudinti.

Kimias tai girdėdamas, ro
dos ant szimto arkliu užsėdo! 
Ir mislino, jog teks ir tieje pi
nigai del jo.

Sugiyžo abudu isz jomarko 
linksmi buvo isz vakaro, o ka
da buvo pusiaunaktis, kūmas 
skubiai nunesze puodą su pini
gais in ta baisia vieta isz ku- j

JUOKAI
Karczemoje

Kolektorius alinis in savo 
padona saluninka:

— Tu mister mažai alaus 
parduodi!

Asz žinau būda tai daug 
daugiau parduotumai.

— Jeigu žmonim davine- 
tumai didesnius stiklus ir 
pilnus, tai szur, daugiau 
alaus parduotumai!

Ant Baliaus

Senyva mergszia in savo 
prietelka:

Magde — Ar žinai Onute, 
Juozas dreiverys nori su ma
nim pacziuotis. .

Ona — Ka tu kalbi! O gal 
ir eisi už jo?

Magde — Kurten! Tokis 
baisus. Veluk pasikartau!

Ona — Tq nedarykie! Te
kėk už jo, o pamatysi jog ji
sai už menesio pasikars!

Sergesis Girtuoklis

pi-Daktaras — Szitasias 
lūkės reikia rijant vandeniu 
užgerti.

(rirtuoklis — Ar ne butu 
gėriau su arielka užgert, 
asz vandenio negeriu!

Sude

ba

pri-Sudžia — Kas tave 
verte prie vagystes?

Vagis — Tas privertė, — 
praszau pono sudžiaus, jog 
buvo durys neužrakintos!

Per Kytras

koTėvas — Jonuk, del 
sziandien nenusiprausai?

Jonukas — Juk sziandien 
ne Nedelia!

KATALOGAS 
KNYGŲ

Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

No. 1951

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No.102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses
ežio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu,. 35c. /,

apraszy

apysaka 
szimtme-

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: ; 
Yla isz maiszo iszlius; Apię bo- j 
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, j 
Galinga ypata galybe meiles; j 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—-Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

No.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c. .

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
no. 58 pus., 20c.

No.176—^A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

No.123—Septynios istorijos: 
Stebuklingas Zerkolas; Sida
brinis Grabelis; Drąsus Szuo; 
Kolera; Senelis; Vargo sapnas; 
Apie Čigonus; 45 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pdstyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

No.128—Dvi istorijos: Val- 
diinieras; Bedali; 44 pus., 20c

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigias turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Ražbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

No.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
ežiutes Pasakojimai, E i 1c s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
64 puslapiu, 25c.

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

No. 142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osiėczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No. 144— Apie Ranka Ap
vaizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

No. 145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkąs Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kucžios - Nakti. 
62 puslapiu, 20c.

‘ No.148—Apie Joną ir Alena, 
Pavojinga Klaida. 45;pus., 20c

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c. . :

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

No.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
le; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsargumą in Balta 
Vergija; Pusiąugavęnisg Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigz 
dės ir Kitus Dangiszkus Kil
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budynė. 
Apie 100 puslapiu35c.

No. 166—Apie Simus Mal- 
kiaus; Iszklausy ta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

I\o.l72—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

No.175—Kucžios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateitos su pagėlba Kazy tom. 
25c.

No.180—Kvitu K u y g u i e 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

180%—Kvitu Knygutė 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c. i i

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
15c.

No.197—Graudus Verksniai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c., Pa
gal nauja būda, No. 197%, 25c.

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszgąnytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu IsZgany- 
tojaus Jeružolima. 19c.

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kristų. 
Pūkius apraszymas. 20c.

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

No.203—-Knygute, Tretinin
kių Scraphiszkas Officium. 15c

Kaip Užsisakyti Knygas: j
■ ' ' ■ .'-'-į.'.Iffir* ' Užsisakant knygas isz 

szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. , Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankine Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini-' 
gai, o ir visi laiszk'ai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso: ‘

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - Ų. S. A.

L



• • 8 A V L'« ” MASAMOY OUT, PA. '

Pasaka Apie Rože 
i

(JYVENO pasaulyje .rože .ir' mindavo ir rožes kvapas nebu- 
" vo nuneszamas in szali, rupuže

jaute ji, ir tai teikę jai neaisz- 
ku neramumą; vienok ji ilgai 
tingėjo pažiūrėti, isz kur 
tas kvapas.

In gelnyna, kame augo

rupuže.
Į vožiu krūmas, ant kurio pra

žydo rože, augo nedideliame 
pusiau apvaliame gėlyno priesz 
kaimiszka narna. Gėlynas bu
vo labai apleistas; piktžoles 
tirsztai iszsikorijo senose, in- 
augusiose in žeme lysvėse ir 
takeliuose, kuriu jau seniai 
niekas nevalo ir nebarate smė
liu. Mediniai pihucziai su bas- 
leliais, panasziais in ieszmus 
su keturiomis briaunomis, ka
daise nudažyti žaliais alieji
niais dažais, dabar visai nutru
pėjo, nudžiūvo ir nugriuvo;! 
ieszmus isztrauge žaidimui) 
kaimo vaikai ir kaimiecziai [ 
gintis nuo piktu szunu.

O apleistas gėlynas nuo to
kio apipleszimo ne kiek nenu
kentėjo. Pinucziu liekamas 
apipynė apynai, vijokliai su 
stambiais baltais žiedais ir pe
lių žirneliai, kabojusieji iszti- 
somis iszblyszkusiai žaliomis 
krūvomis su iszmetytomis isz- 
blyszkusiu žiedu kekelemis. 

. Asztrus dagiliai riebioje ir 
drėgnojo gėlyno dirvoje (ap
linkui ji buvo didelis unksmin- 
gasi sodas) iszaugo dideli, kaip 
medžiai. Geltoni augalai kele 
savo žiedais nusagstytas vily- 
czias da aukszcziai. Dilgeles 
buvo užėmusios visa gėlyno 
kerte; jos žinoma dilgino, bet 
užtai isz tolo galima, buvo gė
rėtis ju tamsia žaluma, ypatin- 
gai-gi kai szi žaluma buvo 
dugnu puikiam iszblyszkusiam 
rožės žiedeliui.

Jisprafeiskleide gražiį Gegu-‘ 
žes ryta.; kai rože skleidė savo 
lapelius, rytine rasa paliko 
ant ju keletą tyru, vaiskiu asz- 
areliu —. rože tarsi verkė. Bet 
aplinkui ja visa buvo teip gra
žu; taip tyra ir giedra ta pui
ku ryta, kai ji pirma karta, isz- 
vydo žydra dangai ir pajuto! 
szaižu rytini vėjeli ir skais-j 
ežius saules spindulius, kūne) 
perszviete rožines spalvos 
szviesa jos plonus lapelius: gė
lyno ta ryta buvo teip ramu, 
kad jeigu ji isz tikrųjų butu 
galėjusi verkti, tai butu tai pa
dariusi ne nuo sielvarto, o nuo 
džiaugsmo. Ji negalėjo kalbėti, 
ji galėjo tiktai, palenkus savo) 
galvele, lieti aplinkui szvelnu 
kvapa, ir tas kvapas buvo jos 
žodžiai, aszaros ir malda. O 
apaezioje, krūmo szaknyse, ant 
drėgnos žemes, tartum priau
gusi prie jos plokszcziu pilvu 
tupėjo riebi, sena rupuže, ku
ri isztisa nakti medžiojo kir
mėlaitės, kirmėlės ir museles; 
priesz ryta atsitūpė ji ilsėtis, 
pasirinkus unksmingesne ir 
dragena vietele. Ji tupėjo, už
dengusi pievelėmis savo rupu- 
Žiszkas akis, ir vos, vos,'kvė
pavo, iszpusdama neszva.rius 
pilkus; karpuotus ir lipnius 
szonus ir atkiszusi in szali vie- 
na negražia letena: ji tingėjo 
patraukti ja prie pilvo. Rupuže 
nesidžiaugė nei rytu, nei saule, 
nei gražiu oru; ji jau priede ir 
buvo pasiszuoszus ilsėtis. Bet i 
kai vėjelis ’ valandėlei nusira-)

Istorija Apie ...
“AMŽINA ŽYDĄ” 

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
Adresas:

SAUDE -Mahanoy City, Pa* l bet netinka kunigėliui. •1 SAULE - Mahanoy City, Pa.
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eina

rože

*

TARADAIKA

•Kaip dangų ja, taip ir ant 
žemes,

KaIbame poteriuose.
Bet, ar danguje tokiose 

velniavos atsibuna, 
Kaip sziandien ant žemes!

Jeigu taip butu, 
Tai vargingam ir teisingam 

žmogeliui, 
Nebūt u atilsio ateiuancziame 

gyvenime!* * *
Aplaikau žinute nuo vieno 

mokytojo vyrelio, 
Kur skamba szitaip:

Vyras kuris turi paczia,
Su malancziu liežuviu, 

Gal turėtu daug ka pasakyti, 
Bet, neturi ant to progos, 

Nes jam pacziule neduoda
' ” ' “" ■ iszreikszt,
Savo geros nuomones,

Už tai ji tankiai vadina 
asilu!* * *

Jeigu vyrelis pabėga, 
Tai del nuotakeliai buna 

nesmaguma. 
O

O jeigu dienoje vestuvėse 
dingsta,

Kaip burbulas isznyksta.
Mergele nežino ka 

daryti, 
Pradeda savo szliubinias 

dreses pleszyti. 
Mat, teip visados buna, 

Kur tikros meiles nebūna.* * *
Daug yra kalbama apie 

pavoju,
Kokis grasina merginoms 

dideliam mieste, 
Nes žmones užmirszta, 
Kad del jaunu vyruku, 

Pavojingiausia tarno mieste 
yra,

Tosios jaunos merginos.* * *
Ana diena vienas mėsininkas

In savo paczia kalba:
Ar žinai Magduk, 

Kad žmogaus szirdis tai man 
panaszi in deszra!

Tai kodėl!
Ba niekas nežino kas viduryje 

( 1 jos randasi!
Gal teisybe, ano.

Iszmintingi Žodžiai 
— Gera proga tik durnam 

du kart pasitaiko.
— Geras mokytojas gero 

pamokina; blogas ir gera vaika 
sugadina.

— Geras draugas prie pil
no bliudo.

— Geras prietelis tik bėdo
je paaiszkeja.

— Geras buvo piemeneliui,

ir tupėjo rupuže, jau senai nie
kas nevaikszcziojo. Da pereitu 
metu rudeni, ta paczia diena, 
kai rupuže susiradus gera ply- 
szi po vienu isz namu pamato 
akmenų, buvo besiruoszianti 
inlisti ten miegoti per žiema, 
in gėlyną paskutini karta užėjo 
mažas vaikas, kuris visa vasa
ra kiekviena szviesia diena sė
davo gėlyne. Suaugusi mergai
te, jo sesuo, sėdėdavo prie lan
go, ji skaitydavo knyga arba 
siūdavo ka nors ir retkareziais 
žvilgterėjo in broli. Jis buvo 
mažas, septynetos metu, vai
kas su didėlėmis akimis ir di
dele galva ant lieszcziuo kūno. 
Jis labai mėgo savo gėlyną (tai 
buvo jo gėlynas, nes beveik 
niekas nevaikszcziojo in fa ap
leista vietele) ir, atėjės in ji, 
atsisėsdavo priesz saulute, ant 
seno medinio suolelio, stovėju
sio ant sauso smėliuoto takelio 
ir skaitydavo knygele.

— Vladeli, asz tau iszmesiu 
kamuolėli, tarė sesuo. Gal tu su 
juo pažaisii ?

— Ne, Maryte, asz ver- 
cziau paskaitysiu.
®Ir jis sėdėdavo ilgai ir skai

tydavo. O kai jam nusibosdavo 
skaityti apie Robinzonus ir 
laukines szalis, ir juru pleszi- 
kus, jis palikdavo atidengta 
knygele ir inlisdavo in gėlyno 
tankume. Czia jam buvo pa- 
žinstamas kiekvienas krūmas 
ir beveik kiekvienas stiebelis. 
Jis atsitūpdavo priesz stora 
samanomis apaugusi balsvu la
pu augalu, kuris buvo tris kar
tus auksztesnis už ji, ir ilgai 
žiūrėdavo, kaip skruzdžių tau
ta bėginėjo auksztyn prie savo 
karvių, žoliniu uteliu, kaip 
skruzde szvelniai liesdavo plo
nas dūdeles, kysizanezias utė
lėms aut nuga ros, ., ir suimdavo 
tyrus laszelius saldaus skysti
mo, kuris pasirodydavo ant dū
delių galiuku. Ji žiūrėdavo, 
kaip meszlinis vabalas rupesi- 
tingai ir stropiai tempia savo 
kamuolį kaip voras isztieses 
gudru tinklą, tykoja muses, 
kaip driežas, pakele savo buka 
snukuti, tupia priesz saule, 
spindėdamas savo žaliais nu
garos skydeliais. Viena karta, 
pavakary, vaikas pamate gyva 
eži; jis labai apsidžiaugė ir be
veik suriko ir suplojo ranko
mis1: betgi bijodamas nugąsdin
ti adatuota žvėriuką, jis sulai
kė kvepavima ir placziai pra
merkęs baimingas akis, žiurė
jo, kaip ežiukas uostinėjo savo 
kiauliszku knistuveliu rožių 
szaknis, jieszkodamas’ tarpe ju 
kirminu ir juokingai trepsėjo 
storulėmis, panasziomis 
meszkucziu letenomis.

— Vladeli, mielasis, 
namo; drėgna au darosi, 
šiai tanj sesuo.

Ir ežiukas, nusigandds žmo
gaus balso, vikriai užsismaukė 
ant kaktos ir užpakaliniu lete
nu durianezius kailinius ir pa
virto kamuoliu. Vaikas tyliai 
palieta jo adatas: žvėriukas da 
labiau susitraukė ir skubiai 
eme pukszti, kaip maža garo 
maszina.

Paskui berniukas susipažino 
su tuo ežiuku. Jis buvo toks 
silpnas, tylus ir ramus vaikas, 
kad dargi . invairius smulkus 
žvėreliai lyg kad suprasdavo

eik 
bal-

“Talmudo Paslaptys”
. . . Apie . . .

ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka 

Per paczta, 25 Centai 
Adresas: 

tai ir greitai priprasdavo prie 
jo koks buvo džiaugsmas, kai 
ežys paragavo pieno isz gėlyno 
szeimininko atneszto dubinc- 
lio.

Szi pavasari vaikas negalėjo 
iszeiti in savo miegiama kerte
le. Kaip ir pirmiau szalia jo sė
dėdavo sesuo, bet jau ne prie 
lango, tik prie jo patalo: ir ji 
skaitydavo knyga, bet ne sau, 
o broliukui, nes jam sunku bu
vo pakelti savo sulysusią gal
vele nuo baltu pagalviu ir sun
kiu buvo laikyti liesose ranko
se dargi mažiausia knygele, o 
be to ir akys jam greitai pa
vargdavo nuo skaitymo. Tur 
but, jis jau niekuomet neiszais 
in savo miegiama vietele.

— Maryte, staiga sznibžde- 
jo jis seseriai.

— Ka mielasis!
— Ar sodnely dabar gera! 

Ar rožes jau pražydo!
Sesuo pasilenkia, buezioja jo 

iszblyszkusi skruostą ir nepa
stebimai nusibraukia aszarele. 
. — • Gera, 'balandėli, labai 
gera, ir rožes jau pražydo. 
Sztai pirmadieni mes eisime 
ten drauge. Gydytojas leis tau 
iszeiti.

Vaikas neatsako ir giliai dū
sauja. Sesuo pradeda vėl skai
tyti.

— Jau pakaks. Asz pavar
gau. Asz geriau pamiegosiu.

Sesuo pataisė jam pogalvi ir 
balta antklodėlė: jis nusisuko 
in sienele ir nutilo. Saule szvie- 
te pro langu ir mete skaisezius 
spindulius ant patalo ir ant gu
lėjusio ant jo mažo kūnelio, ir 
auksinio trumpai nukirptus 
vaiko plaukus ir jo liesuti kirk
ia. Į, •

Rože to nežinojo: ji augo ir 
buvo graži. Kita diena ji turėjo 
prasisklesti pilnu žiędTi, o tre- 
czia, pradėti vysti ir nubyrėti. 
Sztai ir visas rožes gyvenimas. 
Bet ir per ta trumpa gyvenimu 
jai teko patirti nemaža baimes 
ii sielvarto.

Ja pastebėjo rupuže.
Kai ji pirma karta palliate 

žiedeli savo piktomis ir negra
žiomis akimis, kažin kas keis
tas sukrutėjo rupūžes1 szirdyje. 
Ji negalėjo atsitraukti nuo eik
liu rožiniu lalpeliu ir vis žiurė
jo ir žiurėjo. Jai laibai patiko 
rože ir ji norėjo būti areziau 
prie tokio kvapaus ir puikaus 
kurinio. Ir iszreikszdama savo 
jausmus ji nesugalvojo nieko 
geresnio kaip tik tokius žo
džius :

— Palauk, užkimusiu bal
su tarė ji, asz tave suėsiu.

Rože kruptelejo. Kodel-gi ji 
buvo pritvirtinta prie savo lie
menei io ! Laisvi pauksztelei, 
cziulbejusieji aplink ja, szoki- 
nedavo nuo szakeles ant szake- 
les: kartais jie nulėkdavo ka
žin kur toli, kur, rože nežinojo. 
Plasztakes taip pat buvo lais- 
vos. Kaip ji pavydėjo joms. 
Jeigu ji butu 'buvusi tokia, 
kaip jos, ji butu pakilusi ir nu
lėkusi nuo piktu akiu, kurios 
persekiojo ja savo intimpu 
žvilgsniu. Rože nežinojo, kad 
rupuže tykoja kartais ir plasz
takes.

— Asz tave suėsiu, pakar
tojo rupuže stengdamasi kalbė
ti, kaip galima szvelniau, bet 
tai buvo da baisiau, ir atszliau- 
že areziau prie rožes.

*— Asz tave suėsiu, vis kar
tojo ji, žiūrėdama iii žiedeli. Ir 
vaigszas kūrinys nusigandęs 
pamate, kaip biaurios lipnios 
letenos kabinejosi szaku krū
mo, ant kurio ji augo. Vienok 
rupūžei lipti buvo sunku: jos 
plain's kūnas galėjo laisvai 
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lygiai vieta. Po kiek vienos pa
stangos ji žiurėjo in virszu, ka
me suposi žiedelis, ir nuo to 
žvilgsnio rože apmirdavo.

— Vieszpatie, maldavo ji, 
leisk man numirti kita mirti
mi!

(J rupuže vis ropojo auksz- 
cziau. Bet ten, kame baigėsi 
senos ir prasidėjo jaunos sza- 
kos, jai teko sziek tiek nuken
tėti. Tamsiai žalia lygi rožių 
krūmo žieve buvo nusagystyta 
asztriais ir tvirtais dygliais. 
Rupuže persidūrė in juos lete
nas ir pilvą ir sukruvinta nu
krito ant žemes. Ji su neapy
kanta pažiurėjo in žiedeli.

— Asz ^pasakiau, kad tave 
suėsiu, pakartojo ji.

Atėjo vakaras: reikėjo pa
galvoti apie vakariene ir su
žeista rupuže nusivilko neat
sargiu vabzdžiu medžioti. Pik
tumas nesukliude jai, kaip vi
suomet, prisikimszti pilvą: ji 
insidraske nelabai pavojingai, 
ir nusprpende, pasilsėjusi, vėl 
siekti viliojusi ja ir neįpaken- 
cziama žiedeli.

Ji ilsėjosi ilgai. Atėjo rytas 
praėjo vidudienis, rože beveik 
užmirszo savo prieszti. Ji visai 
prasiskleidė ir buvo gražiau
sias kūrinys gėlyne. Bet nebu
vo kam pasigėrėti ja: mažas 
szeimininkas nejudoinai gulėjo 
ant savo patalo, o sesuo nenu
eidavo nuo jo ir nepasirodyda
vo prie lango. Tiktai pauksz- 
cziai ir plasztakes zujo apie ro
že, ir bites, zimbdamos, tupėda
vo kartais in jos praskleista 
vainikėli ir iszlekdavo isz ten 
pasiszauszusios nuo geltonu 
geliniu dulkiu. Atlėkė lakšz- 
tingala, inlindo in rožių krūmą 
ir eme cziulbeti savo giesme. 
Kaip ji buvo nepanaszi in ru
pūžes žodžius! Rože klausėsi 
tos giesmes ir buvo laiminga: 
jai atrodė, kad laksztingala 
cziulba jai, o gal but teip buvo 
isz tikrųjų. Rože neinate, kaip 
jos prieszas nepastebimai lipo 
ant szakeliu. Ta. karta rupuže 
jau negalėjo nei letenėlių nei 
pilvo: ji buvo visa kruvina, bet 
ji atkakliai lipo vis auksztyn, 
ir staiga, tarpe skambaus ir

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
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' eiklaus laksztingalos uruliavi- 
mo, rože iszgirdo pažystama 
užkimusi baisa:

— Asz sakiau, kad tave su
eisiu, ir sueisiu.

Rupūžes akys intimpai žiu
rėjo in ja nuo greit urnos szake
les. Piktam sutvėrimui pasiliko 
padaryti tiktai vienas judesys, 
pagriebti žiedeli. Rože suprato, 
kad žūsta....

Mažas szeimininkas jau se
niai nejudomai gulėjo ant pa
talo. Sesuo, sėdėjusi prie gal
vūgalio kedeje, mane, kad jis 
miega. Ant jos keliu gulėjo at
skleista knyga, bet ji neskaitė 
jos. Palengva jos pavargusi 
galva nusviro: vargsze mergai: 
te nemiegojo keletą naktų, ne- 
'nueidama nuo serganezio bro
lio, ir dabar truputi užsnūdo.

— Maryte! Staiga susznibž- 
dejo jis.

Sesuo kruptelejo. Ji sapna
vo, kad ji sėdi prie lango, o ma
žas broliukas žaidžia, kaip ir 
pereitais metais gelyne ir kvie- 
czia ja. Atmerkus akis ir pama- 
czius ji patale liesa ir silpna ji 
sunkiai atsiduso.

— Ka mielasis!
— Maryte, tu man sakiai 

kad rožes jau pražydo. Ar gali
ma man viena !

— Galima, balandėli, gali
ma.

Ji priėjo prie lango ir pažiu
rėjo in krūmą. Ten augo viena, 
bet labai puiki rože.

— Kaip tik tau prasisklei
dė rože, ir kokia graži! Ar pa
statyti tau ja czionai ant sta
liuko stiklinėje, taip!

— Taip, ant stalelio. Asz 
noriu.

Mergaite paėmė žirkles ir 
iszejo in soda. Ji seniai jau ne 
buvo iszejusi isz kambario: 
saule apakino ja, ir nuo gryno 
oro jai truputi apsvaigo galva. 
Ji priėjo prie krūmo ta pati 
akimirksni,'kai rupuže rengėsi 
pagriebti žiedeli.

— Ak, tu bjaurybe! Suszu- 
ko ji, ir pagriebus szakele stip
riai papurtė ja. Rupūže nukri
to ant žemes ir plumptelėjo pil
vu. Intužusi ji buvo beszokanti 
ant mergaites, bet negalėjo pa- 
szokti aukszcziau rubli kraszto 
ir tuojau toli nulėkė, atmesta 
kurpes galiuku. Ji neiszdriso 
pabandyti da karta, ir tiktai 
isz tolo mate, kaip mergaite at
sargiai nukirpo žiedeli ir nune- 
sze ji kambarį.

Vaikas, pamatęs seserį su 
žiedeliu rankoje, pirma karta 
po ilgo laiko silpnai nusiszyp- 
sojo ir sunkiai pajudino liesu
te ranka. ,

— Duok ja man, sucziulbe- 
jo jis. Asz pauostysiu!

Sesuo indejo liemenei! jam 
in rankas ir padėjo pridėti ja 
prie veido. Jis kvėpavo in sa
ve eiklu kvapa ir laimingai 
szypsodamasi, suszn’ibždejo;

— A'k, kaip gerai!

Paskui jo veidelis surimtėjo 
ir sustingo ir jis nutilo amži
nai !

Rože, kuri nors ir buvo pir
miau, nupiauta negu pradėjo 
byrėti, jaute, kad ji buvo nu
pjauta neveltui, ji buvo pasta
tyta atskiroj stiklinėj prie ma
žo karstelio. Czia buvo visas 
plosztas ij kitu geliu, bet - iii 
jas, tiesa pasakius, niekas ne
kreipė dėmesio, o rože, jauna 
mergaite, kai state ant stalo, 
pridėjo prie lupu ir pabuczia- 
vo. Maža aszarele nukrito nuo 
jos skruosto ant žiedelio, ir tai' 
buvo geriausias invykis rožes 
gyvenime. Kai rože pradėjo 
vysti, ji 'buvo indeta in sena, 
stora knyga ir iszdžiovinta, o 
paskui jau po daug metu pa
dovanota man. Užtai asz ir ži
nau visa szia istorija. —A.V.

----- GALAS-----

— Geriau žmogui reikalą 
turėti su czigonu, negu su kle
bonu.

Svarbus Praneszimas
Mes mėgstame teisingysta 

geidžiame, kad ir visi teisin 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu il
gai su atnaujinimu užmokės- - 
ties, nes ilgai negalime laukti. 
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, popiera 
ir kiti intaisymai, nes uždyka 
laikraszczio negalime siuntinė
ti. Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de- 
kavojame visiems už platinima 
“Saules,” lai visus Dievas už 
laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes jusu laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingai 
dėkingi. — “Saules” Redyste.

“NOVENA”
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. - - U. S. A
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ŽiniosVietines
■— Seredoj pripuola Szven- 

to Januarijo, o Tautine szven- 
ie Vyte. Taipgi ta diena yra 
pasninkas. Irta diena: 1949 m., 
kietos ir minksztos anglies 
niainieriai sustraikavd del 
Pensijos ir Paszelpos Fondo 
klausimo, Fondas buvo uždary
tas del stokos pinigu; 1881 m., 
Prezidentas James A. Garfield 
pasimirė in Elberon, New Jer-j 
šėy vals;, jis buvo nuszautas 
Liepos (July) antra diena 
Vaszingtone; 1865 m., General
gubernatorius Kaufman pa
tvirtino uždraudimą Lietuviu 
spaudos.

— Gerai žinomas laikrodi
ninkas Juozas Stankieviczius, 
nuo 224 E. Centre uly., per- 
krauste savo bizni in nauja vie- 
t’ė, po Nr. 212 W. Centre uly. 
it — Ketverge Szvento Eus- 
Hcijo, o Tautine szvente Vai
nora. Taipgi ta diena: 1946 
įrištuose, Prezidentas Truma-

In Lenktynes

Szitie du automobiliai 
lenktyniuoja isz Chicagos in 
New York, miestą, 1,100 my
liu. Tie automobiliai yra vi
siszkai perdaryti, pataisyti, 
taip kaip jie buvo nauji pen
kios deszimts metu atgal.

Automobiliuose sėdi sep
tynios deszimts szesziu metu

amžiaus Jack Brause, (po 
kairei) ir septynios deszimts 
metu amžiaus Rūbe DeLaun- 
ty. Jiedu net penkios de
szimts metu atgal ginczyda- 
vosi kurio automobilius ge
resnis ir greitesnis. Dabar 
jiedu susitarė eiti in lenkty
nes.

City, N. J., kur jis pinigais lo- 
sze ant arkliuku. Jis teisinasi 
ir sako kad jis visai neketino 
pabėgti, bet kad jis norėjo bis- 
ki iszvažiuoti ir pasilsėti.

Ir, isz teisybių, jis nesistem 
ge pasislėpti, nes jo brangus 
automobilius kuri visi polici- 
j antai pažinsta, buvo tenai 
vieszai sustabdytas prie arkliu 
lenktynių arenos.

Jis sako kad jis niekam nie
ko nesake ir niekam nepašake 
kur jis važiuoja, nes jis norėjo 
kelias dienas pats sau praleis
ti. Jis sako kad jeigu jis ketin
tu pabėgti tai jis kokius penkis 
krepszius susipakuotu, o ne to
ki maža viena,, su kuriuo jis 
iszvažiavo in pamarį. Jis to
liau pasiaiszkino kad kai jis 
buvo paleistas ant kaucijos, jis 
sutiko teisme pribūti kita me
nesi, asztunta diena. Ir, jis sa
ko, kad iki tada jis jaucziasi 
kad jis yra laisvas žmogus. Bet 
del ramumo jis pasižadėjo pa
silikti New York mieste iki ta
da.

ISZ LIETUVOS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nas paszalino Prekybos Sekre
torius Henry A. Wallace, už 
tai kad jiedu nesutiko ant Už
ulėnio reikalu nusistatymo. Vė
liau pasirodė kad tas Henry 
Wallace, kuris buvo tokioje 
augsztoje musu valdžios vieto- 

T T t , •jė, buvo visiszkai parsidavęs 
Sovietams ir Komunistams.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Mato kr Mateuszo, o Tautine 
szvente Montvilo. Taipgi ta 
diena: 1949 m., taip vadinama

Žmonių Respublikos” val
džia, sutverta Peiping mieste, 
Žanijoje, szitos Komunistisz- 
kOs valdžios vadas yra Mao 
Tse-ttmg;. 1945 m., baisios vie
ptuos Hiroshima mieste, Japo
nijoje, kuridse žuvo tūkstantis 
Szeszios deszimts asztuoni 
žinoneš, ir devyni szimtai asz- 
fuonios deszimts vienas žuvo 
feė'jokiu pėdsaku; 1935 m., Lei
tenantas F. Vaitkus iszskrido 
&u Litūanica II isz New York 
miesto in Kauna, jis nusileido 
Airijoje, dvideszimts antra 
diena, perskridęs Atlantiko 
mares in dvideszimts valandų 
ir keturios deszimts penkias 
minutės, tai tuo laiku, buvo la
bai greitas skridimas; 1901 m., 
mirė raszytojas, dainius, poe
tais Pranas Vaiczaitis; 1257 m., 
Kunigaiksztis Mindaugas ati
davė Kryžiuocziams Kražius, 
Raseinius ir Vangius.

. ■ ' • <■ f į * :

— Ana diena lankėsi mies- 
tė, su reikalais ponas Leonar
das Tragis isz Shenadoro ir 

■c. A ’■ ‘tt ■ • ■ •
prie tos progos atlankė ir 
“Saules” Redakcija, atnaujin
ti prenumerata už laikraszti 
del savo mylimos motinėlės po
nia Regina Tragiene, kuri 
skaito “Saule” jau nuo dau
gelis metu. — Acziu Leonardui 
už atsilankymu.
C — Pereita sanvaite (Pet- 
n^czioj ir Subatoj) angliaka- 
syklos mokėjo savo darbinin
kams: Midvalley, Hammond, 
Germantown, Kohinoor, Gil
berton, Packer Nr. 5, Morea, 
Repplier, Mammoth ir Saint 
Clair. v

K TRASKAUSKAS |
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Gilberton, Pa. — Gerai žino
mas saliuninkas, Vincas Buts- 
vinka, nuo 115 Main uly., nu
mirė Seredos diena a;pie 12 va
landa, savo namuose. Velionis 
sirgo trumpa laika. Gimė Lie
tuvoj, atvyko in Amerika dau
gelis metu atgal. Buvo anglia- 
kasis per daugelis metu, po 
tam užsidėjo saliuno bizni. 
Paliko dideliame nuliudime: 
siavo paezia Marijona ir dukte- 
re Izabele, kuri turi užsiėmimą 
kaipo x-ray technike prie Com
munity General ligonbute Rea- 
dinge. Laidotuves in vyko Pa- 
nedelyje, su apiegomis Szvento 
Liudviko bažnyczioje Maize- 
villeje, devinta valanda ryte ir 
palaidotas in parapijos kapi
nes. Gra bėrius Liudvikas Tras- 
kauskas laidojo. A. a. Vincas 
Butsvinka buvo skaitytojum 
uSaules.” Amžina atilsi!

Shenandoah, Pa. — Laidotu 
ves Aleksandro Ardicko (Har
dy) isz Lost Creek, in vyko Su
katos ryta deszimta valanda ir 
palaidotas in Kalvarijos kalno 
kapines Shenadoryje. Grabe
lius H. A. Valukieviczius lai
dojo.

— Sekantieji turėjo opera
cijas Locust Mt. ligonbuteje: 
Kazimieras Klemavicz, Jr., 
Juozas Alinskas, Daktaras T. 
Dougherty ir Mare Maczinskie- 
ne visi isz Shenadoro.

— Edmund Alexander Se- 
wicki, nuo 121 So. West uly., 
praszo Pottsvilles Korto kad 
permainytu jo pravarde nuo 
Sewicki ant Stevens.

— Edvardas Zamonskis 21 
metu amžiaus nuo 110 Schuyl
kill Ave., likos-sužeistas in ko
ja', per nupuolimo anglies laike 
darbo prie Hammond stripiniu. 
Gydosi Ashland ligonbute.

Pottsville, Pa. — Petnyczioj 
ketvirta valanda popiet ugnis 
kilo nuo ekspliozijos Hippo
drome Theatre prie 111 E. 
Market ulyczios. Tyrinėjimas 
parodo kad ugnis kilo skiepe. 
Svetaine priguli prie Comer- 
f or d. Thea t re Corp.

- ' Philadelphia, Pa. — Sziomet 
czia pons. ;■ Simonas ir Agota 
Mažeikiai, ievai Kunigo Salo- 
mono Mažeikio, minėjo savo 40 
metu šutuktuviu sukakti, tad 
proga to invykio, poniai Mažei
kienei nors ta kuklu eileraszte- 
li dedikuoju:
Ponia Agota Mažeikiene, 
Kazimieriecziu yr’ veikėja, 
Kiek iszgal, remia ir vergdieni, 
Nes iki sziol da neszikszteja.

Ir del Lietuvos laisves veikia 
Remia irgi Bažnyczia, 
O ir bedievius ji papeikia, 
Jei isz tikybos szaiipos tyczia. 
Nes kas ne gerbia Esmes Dieve 
Szhipos da isz Jo gerbėju, 
Tas yr’ kaip varle tarpe pievų 
Arba ’blaszkomas lapas veju. 
Toki sumindžiot net vertėtu, 
Ne tik peikimo tart žodeli, 
Kad po veleną jis gulėtu.... 
Ir nebedergtu Visuolgali. 
Žodžiu: tai yra pavizdinga 
Ir labai clarbszti ta Simiene 

C J 

Sulig vyro, nes jai nestinga 
Darbsztumo — valio Mažeikio 

nei!!

Sangate, Prancūzija. — Tris 
deszimts dvieju metu amžiau: 
rasztininke, panele Elysee De 
bruyee, isz San Diego, Califor 
n i jos, (Suvien. Vals.,) pasek 
niingai perplauke skersai Eng 
lish Channel sąsiauri, isz Ang 
lijos in Prancūzija, pereiti 
sanvaite.

SVARBIAUSIAS
LIUDYTOJAS D

NEW YORK, N. Y. —
Buvęs New York miesto gemb 
leriu ir razbaininku vadas, tris 
deszimts penkių metu amžiau: 
Harry Gross, kuris teisme pri 
sipažino ir kitu intarinejo u: 
papirkima policijantu ir vedi 
ma dvideszimts milijonu dole 
riu in metus vertes pinigu lo 
szirno bizni, dingo, taip kad bu 
tu žeme ji prarijus.

Kai jis sutiko teisme liudyti 
daug policijantu ir policijo: 
virszininku tuojaus pasitrauk* 
ir mete savo darbus. /

Jis pradžių nesutiko liudyti 
bet paskui jis pradėjo szneket 
ir jo liudyjimas invele dau^ 
augsztu policijantu. Jo kauciji 
buvo numuszta nuo $250,000 Ii 
gi tik $25,000 kai jis sutiko bu 
ti liudytojas ir viską papasako 
ti.

Jis buvo gavės kelis grasi 
nanezius laiszkus isz kitu raz 
baininku, kad jis užsidaryti 
savo burna.

Dabar valstijos ir valdžioj 
pilicijantai po visa kraszta j( 
jieszko. Jo žmona rengiase km 
nors iszvažiuoti ir pasislėpti 
kai jis pradėjo teisme liudyti 
nes ji bijojo kad kiti razbai. 
ninkai jam neatkerszytu per j e 
Dabar policijantai sako kac 
galimas daigtas kad jis buve 
tu razbaininku nugalabintas.

Bet už dvieju dienu polici 
jantai ji surado in Atlantic

TRAUKINYS
, PABĖGO NUO 

KOMUNISTU
I . •-------------

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

liauto j u žinojo apie szita pabė
gima isz anksto, ir tuojaus pra- 
szesi kad Amerikiecziai juos 
priimtu. Asztuonios deszimts 
du tuojaus pareikalavo kad 
jiems butu leista gryszti atgal.

Tas traukinys paprastai va
žiuoja labai arti Amerikos zo: 
no Vokietijoje.

Ta diena tas traukinys buvo
- visai arti tos geležines sienos, 
S bet vis anapus, Czekoslovaki-
- joje. Iszleides kelis keliautojus
- traukinys vėl pradėjo važiuoti
- savo paprastu keliu, bet tik
- staiga jis buvo pasuktas ant
- mažai variuojamu rieliu, kad 
i praleidus kita traukini.

Kai tik inžinierius pamate 
kad jis jau ant tu rieliu, jis sa
vo truki, inžina paleido visu 
smarkumu ir persilaužė per ta 

I siena ir nesustojo kol pasiekė 
Amerikieczius.

Komunistu sargai prie tos 
. vietos, iszsigande szoko in sza- 
. Ii kai tas traukinys pro juos 
s nudundėjo.

Amerikos valdžia nepaskel- 
ž be nei inžinieriaus, nei keleiviu
- vardus, kad Komunistai nega-
- lėtu j u szeimynoms ar ju gimi-
- nems atkerszinti.

Lietuvių Partizanu veikla pa- 
gryszta pasiekusiu Vakarus 
praneszimu, gautu isz vyr. Lie
tuviu Partizanu būstines Vil
niaus apylinkėse^ Tasiprieszy 
nimo sanjudis buvo sudarytas, 
skelbiama tuose praneszimuose 
jau pirmosios Soviet., okupaci
jos metu, ir vos prasidėjus ka
rui tarp Sov. S-gos ir Vokieti
jos jis tuojau smoge, ir jo 
90,000 vyru iszvadavo Lietuva 
ir pastate Tautine Vyriausybe 
da nespėjus Vokiecziu armi
joms užlieti kraszto. Toji kova 
pareikalavo 2,000 gyvybių, bet 
Vokiecziai isz vaduoto j ai, deja, 
kraszta apgavo. Partizaninio 
sanjudžio vadas buvo inkisztas 
in Dachau koncentracijos (su
traukti in nelaisve) stovykla, 
pagrindinis sanjudis buvo pri
verstas vėl pasitraukti in misz
kus, kur toliau juos persekiojo 
SS ir Gestapas. Vienok didžio
ji Partizan armijos dalis pasi
traukė dar in nuoszalesnes vie
tas, ir szitie vienetai ir sudarę, 
branduoli dabar tebeveikian- 
czios Partizanu armijos 1945 
m., jie turėjo per 40,000 žmo
nių, vienok sziandien j u bus 
apie 6,000 ligi 8,000, kurie su
daro vad. Veikiuos Atstoveto- 
jos narius. Be ju, yra dar pa- 
syios Rezistencijų nariu, kurie

gali būti kiekvienu ipetu mobi
lizuoti. Visa Lietuva yra pa
dalinta in vietines Teritorines 
Partizanu vadovietes, kuriu 
kiekviena turi savo vadovybe, 
Vyr., vadovybe yra iszsikurusi 
miszkuose apie Vilnių. Vienok 
nei Sovietams, nei Sovietinei 
Lietuyps miliciją! niekad nėra 
pavykę iąząi^ziiiti įta vyr., va
dovybes bustina arba jos ry- 
szius su Teritoriniais Partiza
nu vienetais, nekalbant jau 
apie j u slapta palaikomus ry- 
szius su Estija, Lenkija, Ukra
ina ir net Vakaru Europa, nors 
to ryszio palaikymas pareika
lauja ir sunkiu kraujo auku.

Kiekvienas Lietuvis Parti
zanas dejas sena Lietuviszka 
uniforma, mandiera, ir niekad 
gyvas nepasiduoda in nelaisve. 
Kiekviena diena pradedama 
malda, prie ju yra prisidėję ne
maža in miszkus pabėgusiu ku
nigu,miszkuose jie taip pat tu
ri savo karines mokyklas. 
Ginklai yra daugiausia Vokie- 
cziu, palikimo bet dabar pama
žu pereinama prie Rusiszku 
pavyzdiu. Ypacz sunku su 
szaudmenimis ir maistu, todėl 
padažnėjo kariniu sandeliu ir 
Sovchozu “rekvizicijos” už- 
sakymos. Lietuvos Partizanai 
in savo eiles nepriima jokiu pa-! 
begeliu, svetimu tautybių bu
vusiu karo belaisviu arba ne-

1947 metuose, 800 Lietuviu lai
kėsi priesz du Sovietu divizi
jas, yra jau praeje. Dabar žmo
nes ypacz taupomi. Dabarti
niai tos Partizanu armijos tiks
lai yra suvedami in trijų pusiu 
1—Kliudyti Bolszevikams siek
ti visu politiniu tikslu; 2—Pra- 
neszti vietos gyventojus apie 
tikra dalyku padėti; 3—Įn rasz 
tus užraszinete, visa kas Sovie- 

* fl e . 
tu nuo 1944 metuose Lietuvoje 
buvo ir tebe yra daroma., Toji 
Partizanu armija, kaip kad pa
žymi Szveicaru dienraszcziai, 
yra tikros Vakaru akys ir au
sys už “Geležines Uždangos.” 
Ju padėjimą iszreiszkta, visa, 
kas yra gražiausia ir tauriau
sia isz Vakaru krikszczionisz- 
kosios iszlavinimas kariuose. 
Tiesa, laisvasis pasaulis jiems 
nieko negali padėti. Vienok jo 
pareiga yra apie juos žinoti nes 
tuo budu jis gales geriau inver- 
tinti ir savo paties buities ver
tybes, kurioms skaudėjimas 
dar negresia bent tokia aki
vaizdi grėsmė.

— Gerk velniui garben, Žy
dui naudon.

Y.sū *

— Geri sveteliai, kai laiku 
atvažiuoja, dar geresni, kai 
laiku iszvažiuoja.

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso 

’ “Saules” ateitis: Ar ja skaity-
patikėtino ypato isz Nelietuviu sį( ja indomausies, ar laiku at-
tarpo. Tie laikai, kada kaip■ silyginsi, ar ja paremsi!
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— Ardyti, kas pastatyta, 
iszblaszkyti — yra kur kas 
lengviau. Tam nei iszminties 
nereikia. Bet jautis, bet turėtu 
ragus — tvora iszardys; tik 
jautis nei vieno mieto neinbes, 
nei vieno straipsnio neiszpins, 
kad vėl butu — tvora.

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais S

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

Pinigai reikia siusti su < 
užsakymu: j!

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

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

created by !

Naturally, they're important to you! Thais why we want you 
to see these invitations for yourself. And please don't let that 
costly look mislead you ... the magic is in the making of these 
invitations! Feel that fine, sharp raised lettering. It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers! 
Check the perfect form of these invitations with people who 

really know! Come in! We will be happy 
—to show you the "Flower Wedding Line."
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