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Lietuviai Albanij oj e V ergai
Isz Amerikos Intartas Vagis

APSAUGOS
SEKRETORIUS

PERSPĖJA

Nauji Ginklai Mažai 
Ka Reiszkia

MIAMI, FLORIDA. — Ame
rikos Apsaugos Sekretorius, 
Robert Ą. Lovett perspėjo vi
sus Amerikieczius, kad negali
ma per daug pasitikėti ant visu 
tu nauju atominiu ginklu, apie 
kuriuos net ir pats Prezidentas 
Trumanas kalba.

Jis sako kad dauguma tokiu 
ginklu dar yra tik knygose ir 
kad ims daug laiko kol musu 
kareiviai tokius ginklus turės 
savo rankose.

Kalbėdamas Amerikos Legi- 
jonieriams mieste Miami, jis 
sake ir perspėjo kad mes nesi
tikėtume jokiu stebuklu kara 
laimėti.

Jis sake, kad jeigu kitas ka
ras iszkiltu, tai musu kareiviai 
turėtu vartuoti tuos paežius 
ginklus, kuriuos jie vartuojo 
per ana kara.

“Per daug” jis sake ‘‘dabar 
girdiisi visokiu kalbu apie ste
buklingus ginklus, bet tokie 
ginklai dar nėra musu kareiviu 
rankose, ir negreitai bus.

IRANO ALIEJAUS
BYLA Prez. Trumanas

Nori Pasikalbėti
Su J. Stalinu

NEW YORK, N. Y. — Ana 
sanvaite atskrido isz Perzijos 
in New York miestą, Irano■Prem. Mossadeh, kuris pats as- 
meniszkai gina savo - kraszto 
aliejaus, naftos szaltiniiu pa
sisavinimo byla Tautu Sanjun-

U dabar visiems P rez. Trumanas Praszo Krem-
Irano kraszte, del tos aliejaus, ___

(Tasa Ant 4 Puslapio) linoKad'LiautisSuPalszyvaTai- 
prez trumanas-\kos Propaganda; Nelaime Ka- 
^^^\syklose W. Va. 10Mainieriu Žu-
WINSTON-SALEM, N. C.— J • W •- ~ u o; Pakistano Prem. Liaquat

Ali Khan Nužudytas Indijoje

DESZIMTS MAINIE- 
RIU ŽUVO

Mainose Susprogimas

Roscoe McKean nenori pa
siduoti slaptiems policijan- 
tam, detektyvams, kai jis 
yra vedamas in University 
kalėjimą, Los Angeles. Jis 
yra intartas už caginejima in 
Leimert Parka. Jis prisipa- 
žinsta kad jis yra buvęs Min
nesota valstijos kalėjime. Jis 
sako kad tenai tudSHHilS jl§ 
policijantams buvo prane- 
szes kaip to kalėjimo sargai 
buvo ant smert užplakė Geo.

Sturdevant isz Los Angeles. 
Jis dabar sako kad jis yra 
tikras kad jeigu jis bus pa- 
siunstas atgal in Minnesota, 
tai tie sargai, ant kerszto ir 
ji užplaks ant smert. “Ar jus 
mislinate kad tie sargai leis 
man gyventi, kai asz juos 
taip iszdaviau ir vardais isz- 

olicijan-vafta’” fit
tams sako. Jis yra dabar lai
komas kalėjime ant intarimo 
už vagystes.

ros nupirkti. Mes tokio fondo 
bet nuoszirdžiai ir 

vieszai padėkotume tokiems

nas didžiu redakcijų pabrangi
no dar syki savo laikraszczius neturime, 
nuo penktuko iki deszimts cen
tu už numeri, o daug kitu ren- geriems musu laikraszczio re-
giasi panasziai ar dar daugiau mejams, kurie ir mums padėtu 
pabranginti savo laikraszczius nusipirkti popieros “Saulei.” 
nuo deszimts iki dvideszimts Bet, kas mums ir jums svar- 
centu už numeri! biausia, tai “teisingas atsily-
. “Saules” redakcija nenori ginimas,” mes galėtume “Sau- 
dar labiau savo skaitytojams le” leisti, ir kad jus galėtumėte 
pabranginti “Saule” ir nepa- ja vis skaityti!
brangins, jeigu kaip nors bus 
galima iszsisukti!

Bet, už tai “Saules” redak
cija labai gražiai praszo visu 
“Saules” skaitytoju in laika 
užsimokėti už savo prenumera
ta, kad redakcijai butu mažiau 
kasztu, sekti tuos, kurie pavė
luoja ant laiko užsimokėti.

Pirmiau “Saules” redakci-

Milžiniszkas Viensėdis

MORGANTOWN, W. VA. - 
Gazas ekspliodavo anglies ka
syklose, mainose ir užmusze de
szimts mainieriu, kurie jau 
rengėsi baigti ir eiti namo, isz- 
dirbe savo szipta.

Vieno žuvusio lavonas tik po 
dvieju valandų buvo isznesztas 
isz tu mainu.

Nelaime atsitiko Bunker 
mainose, Trotter Kompanijos.

Vienuolika mainieriu dirbo 
ant to naktinio szipto toje vie
toje, bet vienas, dvideszimts
szesziu metu amžiaus Arthur ia galėdavo laukti per koki tai 

laika, kol skaitytojai užsimoka 
už savo prenumerata. Mes jums 
siusdavome “Saule” kad ir per 
kelis menesius, ir laukdavome 
kol jus užsimokėsite, “bet da
bar, aplinkybes tokios, kad mes 
negalime laukti!”

Už tai, mes visu savo geru 
skaitytoju labai gražiai praszo-' 
me priesz laika, ar nors ant lai
ko už “Saule” užsimokėti, kad 
mes galėtume jums “Saule” 
vis siuntinėti.

Daug laikraszcziu yra instei- 
ge taip vadinama “Popieros 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu

Sexton, iszejo antra valanda 
isz ryto ir parėjo sau namo, nes 
jam buvo akis biski praskelta. 
Jis vienas taip ir iszliko gyvas!

C MUSU
SKAITYTOJAMS

Viskas 
brangsta, tavoras, popiera, ma
rinos, ir darbininku algos, kad 
dauguma laikraszcziu dar la- 
biau-brangsta. Redaktoriai, at- 
sipraszydarni aiszkina kad jie 
jokiu budu negali galas su galu 
suvesti.

Tik ana sanvaite kokis tuzi-į galima laikraszcziams popie-j

taip paszieliszkai

Keturios deszimts penkių 
metu amžiaus Joe Piccioli, 
isz Chicago, Illinois, iszejes 
grybauti užtiko ir namo par- 
sinesze szita milžiniszka 
viensėdi grybą. Jis sako kad 
jis ji rado netoli nuo Wau- 
gonda miestelio, miszke. 
Viensėdis sveria biski dau
giau kaip trisdeszimts svaru 
ir yra daugiau kaip dvieju 
pėdu ilgio ir platumo.

Prez. Trumanas yra pasiulines 
Stalinui “atsisėsti su juo prie 
stalo ’ ’ ir stengtis surasti kokia 
rodą del nusiginklavimo ir del 
taikos, kad “iszlaisvinus visa 
svietą nuo atominio karo.” I

Tai buvo pirmutine ir labai' 
svarbi Prezidento prakalba 
kaslink Užsienio reikalu, nuo 
to laiko, kada jis paskelbė, kad 
Sovietams pasisekė susprog
dinti antra atomine bomba.

Prezidentas Trumanas at- 
kartuoja savo naši llliniYYio kartuoja savo pasiuhnima de
rintis ir tartis su Sovietu Rusi
ja. Jis tik atkartuoja pasiuli- 
nima, kuris buvo duotas Sovie
tams pirm negu jiems pasisekė 
pagaminti ir susprogdinti ta 
atomine bomba.

Jis prasze Rusijos mesti visa 
ta palszyva taikos propaganda 
ir jis sake:

“Mes dabar pasirenge, kaip 
ir buvome seniai pasirenge, 
sėstis prie derybų stalo su So
vietu Unija ir su visais krasz- 
tais Tautu Sanjungoje ir steng
tis prieiti prie nors kokios isz- 
vados, kad visi mes galėtume 
sustoti ginklavesi ir taikoje 
gyventi. ’ ’

Prezidentas Trumanas pra- 
szo pastovios Taikos! Jis to
liau sako:

“Mes esame pasiryžę viso
mis galiomis stengtis iszvengti 
“Treczia Pasaulini Kara” ir 
iszlaisvinti žmonija nuo karo 
baimes! Bet tuo paežiu sykiu, 
mes norime sutverti ir insteig- 
ti pastovia Taika!”

Prezidentas Trumanas kal
bėjo in Winston-Salem, kur 
jis dalyvavo apeigose pradėti 
statyti Baptistu Wake Forest 
Kolegija. Apie dvideszimts 
tukstaneziu žmonių buvo nusi
rinkę.

Prezidentas Trumanas davė 
žmonijai mažai vilties susilauk
ti taikos, kol visi kiti krasztai 
bus tinkamai apsiginklavę, ir 
kada bus galima su Rusijos

apie ka jis kalbėjo, kai jis sake:
Tol, kol vienas krasztas turi

Prezidentas H, Trumanas

LONDON, ANGLIJA. — Albanija yra 
labai mažas krasztas prie Adrijos juru, ir 
Sovietams labai svarbi tvirtove.

Kai 1948 metuose Sovietu Rusija susi
kirto su Juogoslavija, tai Sovietai visas sa
vo pastangas dėjo suriszti glaudžius santy- 

atkirto nuo viso pa- 
ji apsupo su savo

Valona upes žioty-

kilis su Albanija. Jie 
šaulio szita kraszta ir 
“Geležine Siena.”

Albanijos pasienyje,
se randasi Saseno Sala, kurioje Italai per 
kara buvo pristatė kareiviu. Szita sala 

kitus krasztus, ir tol, kol tokis dabar, po karo, valdo Albanija.
visa kariszka jiega užkariauti 
krasztas parodo savo norą norą 
tuos kitus krasztus užkariauti, 
tikra ir pastovi taika visiszkai

Juozas Stalinas

Czia dabar yra statoma ir rengiama po
vandeniniams laivams saugios vietos ir 
tvirtoves.

Visa tai mums, Lietuviams nebūtu jau 
taip svarbu, jei ne trumpa ir smulki pa
staba isz Albanijos valdžios, kad czia dirba 
atvėszti belaisviai vergai isz Pabalti jos krasztii!

Czia Rusai nieko neinsileidžia ir nieko 
neiszleidžia! Žmones czia dirba, prakai
tuoja, vargsta ir žūsta. Tu belaisviu tarpe 
randasi ir jaunu vaiku, dvylikos ir ketu
riolikos 
keturios

neinmanoma. Juo drutesni, planams, 
juo stipresni mes tapsime, juo . . . 
mažesnis pavojus mums bus isz reiSZKia 
Rusijos.” szimta povandeniniu laivu.

Pyn 7t H p nt n c ’Pviityt n n JT ei qIji

ežiai pasakė, kad Amerikos no'reiszkia szirtitas tokiu povandeniniu laivu
ras ir viltis yra sugyventi su ga|jme iszrokuoti, atsimindami, kad pradžio- 
visais be jokio karo. Bet, jis ,

valdovais smurtu ir ginklais greitaipridejOikadaplinkybesje Antro Pasaulinio Karo, Vokiecziai ture- 
dabar to neleidžia te galingos j Įjj, szeszjos (JeszimtS tokill laĖVll, Ėf IlC- 
armijos ir be gero apsiginkla- J ... .
vimo. į veik visa laivyno prekyba suparalyžiavo.

metu. Czia yra inrengta trys ar 
pažeminęs vietos, aerodromai ero- 

Czia jau dabar Albanijos valdžia, 
Rusijos valdžia, turi daugiau kaip 

Suprasti ka tai

kalbėti!
Jis vardu nepavardino So

vietu Rusija, bet visi žinojo
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Kas Girdėt
lauš, kad Tautu iSanjunga juos 
pripažintu. KAREIVIS

AMERIKOJE

Neseniai pasimirė Lietuvis 
raszytojas, poetas 
Juozas K raminas 
minusiu Laisvosios 
Bendradarbiu, 
kintas apie ji szitaip yra iszsi- 
reiszkes: “Jis gal but vienas 
isz nedaugelio Bolszevikiniu 
sandraugų, kuris nuoszirdžiai 
už kitus atgimė. Jo tautinis at
gimimas pakvipo Lietuviszku 
sodybų, Lietuviszku beržu su
los kvapu. Raszytojas buvo sa
ve jau suradęs ir jam pristigo 
lik .vieno dalyko: Jeigu. Kitu 
nepadedamas, suklupo. Tai di
delis nuostolis Lietuviu tau
tai.”

Bet mirusios poeto žodžiai 
dar ir sziandien skamba:

“Lietuva... kartoju varda 
godžiai....

Ir nuaidi tuszczias kambarys... 
Tegu szie vienatvės žodžiai 
Padėka po Tavo kojom kris.”

JO MIRSZTANTIS
:: KŪDIKIS ::

PER KLAIDA
NUSZOVE

No.lil-—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo- 
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
•Galinga ypata galybe meiles; 
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 nuo5smert; 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 
Skaitjnno 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 Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

No.128—Dvi isztorijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20e

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 daigtas turi savo vieta; 
Ka pasako 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 Razbaininka, 
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- 
cziutes Pasakojimai, E i le s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 

1 64 puslapiu, 25c.
No.141—Apie Kalvi Paszku, 

■ Atsitikimas Senam Dvare, Ge- 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki- 

: tas. 61 puslapiu, 20c.
No.142—Apie Paveikslas 

! Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
! Jerukausko, Osieczna. 40 puš- 
! lapių, 20c.
! No.144—- Apie Ranka Ap-
! veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Į P^kutninkae, Ar Pasžaukt Tę

va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

No.145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste-

• buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c. (

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios 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- 

, slapti. 61 puslapiu, 20c.
No.151—Apie Vaitas Szvil- 

pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tamas, 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
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po .Laikui; 
Per Neatsargumu in Balta 
Vergija; Pusiaugavenik;Viėsz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li ; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No. 166—Apie Sumik Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

N0.172—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—Kuczios Žemaites; 

Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

Vadokliu valscziuj, viename , 
kaime ūkininkas per klaida , 
nuszove žmona.

Minėtam ūkininkui susidarė 
pinigiszki sunkumai. Jis jan 
tnrejo parduoti paskatine kar
ve. Viena, isz tolimesnio kai
mo, moteris ja ir buvo nupirku- i • si. Bet buvo jau vakaras ir ne
norėjo vestis nakti namo. Pa- 
prasze, kad leistu ipernakvoti. 
Szie sutiko. Vakare moterys 
sugulė. Jo žmona atsigulė lovo
je, o ta moteris ant pecziaus. 
Joms sugulus szeiminiitkas isz
ejo. Moterys guli ir vartos. — 
Vienai szilta, kitai szalta. Pa- 
sikeiezia vietomis. Jo žmona 
užlipo ant pecziaus, o ta mote
ris lovon. Gryszta szeiminin- 
kas. Jo galvoj jau szelmiszki 
veikimai. Jis mano: Nuduesiu 
ta boba ir man vėl liks karve ir 
pinigu. Jis jau mate, kad ta 
moteris užlipo ant pecziaus 
gulti. Jis ten užlipęs pakiszo 
brauningu po krutinę, spustelė
jo. Szuvis ir vienoj sekundoj la- 

! vonas. Iszgirdus szuvi moteris 
iszbego. Iszgirdes svetimos mo- 

‘ terš baisa suprato, kad ežia kas 
tai nevisai kaip yra. Nudėjo ne 
ta moteri, bet savo žmona! Nu
tempia žmonos lavonu nuo pe
cziaus ir isznefezes laukan kasa 
pusnyne duobe. Bet tuo tarpu 
atbėga moteris su kaimynais ir 
jis visai jautėsi pavojingam 
padėjime.. Bet gale supykęs vi
sus iszveja ir užkasa pusnyje 
lavona. Bet tas jau nenueina 
niekais ir turi nemažu nemalo
numu, kurie baigsis nežinia 
kuo.

NEW YORK. — Sovietu 5 
propaganda nuolat skleidžia 
melus už ‘Geležines Uždangos’ 
kad Amerika pavirto in milita- j 
rine tauta. Bet Sovietai isz pra- ] 
eities gerai žino, kad Ameriko- : 
je net ir svarbiausi m i Ii tariniai 
dalykai buvo aplejsti, kad ežia , 
mažai tebuvo kareiviu ir kovo- 
janeziu pulku.

Laiszkai isz Amerikos galėtu 
į. iszaiszkinti ta dalyku. Keli žo
džiai laiszkuose nuo giminiu ir 
draugu Jung. Valstybėse galė
tu nuvaizduoti teisybe apie szi 
svarbu dalyku.

Kokia yra teisybeJ? Teisybe 
ar ne, kad Amerika nusprendė 
būti tokia jiega kuri save ir ki
tus apsaugos, bet tas nereisz- 
kia kad militarizmo dvasia ežia 
vieszpatauja. Musu žmones at
liks savo pareigas kaip karei
viai. Bet jie nemėgsta būti ka
reiviais. Jiems taikos siekiniai 
a rėžiau prie szirdies.

Prie progos reiketu laiszke 
paraszyti apie koki kareivi — 
pažystama. Gal sudus arba bro
lis buvo paszauktas in kariuo
mene, arba gal jau kovoja Ko- 
rejoj.

•Galima raszyti sekamai: “Ar 
asz rasziau kad mano sūnūs Jo
nas au tarnauja kariuomenei? 
Devyniolikos metu amžiaus, 
nevedes. Jis nenorėjo stoti in 
militarine tarnyba, ka tik pa
baigė mokykla ir norėjo kuo- 
greieziausia rasti tinkama dar
bu. Szioje szalyje militarine 

PLATINKIT “SAULE” - dvasia nevylioja jaunuosius 
apleisti namus ir jieszkoti gar
bes kitur. Ne, Jonas ir jo drau
gai nori sukurti savo szeimy- 
nas.

“Bot kada jam reikėjo stoti 
in kariuomene jis suprato rei
kalu. Mani jis daug nekalbėjo, 
bet aiszkiu,. kad jis norėjo ko
voti už savo kraszta. Tykus bet 
pasiryžęs. Acziu Dievui už toki 
8111111! ”

Bet kiekvienas laiszko ra
szytojas turi savo ypatingus 
patyrimus, kiekvienas gali nu
vaizduoti tikrąją Amerikos 
dvasia — pasiryžimo dvasia, 
ne imperializmo ir agrosyvisz- 
kumo dvasia.”

Laiszkai galėtu paduoti szia 
svarbia minti. Jung. Amerikos 
valstybes nepradės jokios ka
vos. Bet ji pasiruoszius apsau
goti laisve ir nugalėti bet kuri 
priesza kuris pradeda agresi
jos kara.

Žmones už “Geležines Už
dangos” nori i'szgirsti tokiu 
teisybių Parodo kad mes esame 
ju drangai, kad mes nepasikei- 
teme ir kad Sovietu propagan
da prasilenkia su teisybe.

Indekite nuotrauka savo 
laiszka. ■

Szis yra vienas isz sanvaiti- 
niu straipsniu kuriuos paruo- 
szia Common Council for Ame
rican Unity, 20 West 40th St., 
New York City, padėti Ameri- 
koOs piliecziams pasakyti 
syibe apie Amerika.

Buvo daug raszoma apie ta 
antra atomine bomba, kuria 

! Sovietai buk neva buvo sn- dainius’ /. sprogdinę. Bet dauguma moks-vienas arti-L. \ , . ... ? .
į Imcziu sako kad tai tik gandai Lietuvos 1 . . . . . . , v .
į ir nieko daugiau. J te dar vis sa- 

Steponas Vy- , , , t, ■ ./ . . ko kad Sovietai nei vienos ato-
minos bombos neturi. Ir mes 
taip spėtumo; nJs mes esame 
tikri, kad kai tik Sovietai vie
na tokia bomba pasigamina, jie 
ja iszmiegins stacziai ant musu

ir nepaisant visu gandu, mums

in Prezidento i 
nancziais metai.-

Naujos taksos ant sznapso 
pabrangins buteliuką net ketu
rios deszimts dvejais centais. 
Žmonos dabar daugiau “Mim- 
szaines” virsis namie.

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Susivokia kur esąs, nerangiai 
numeta surūkyto papiroso 
munsztuka, parbraukia viena, 
antra syki ranka per veidą ir 
žengia in scena.

Laiminga tau!
Jis to negirdi ir, rodos, kaip 

ka tik isz gilaus sapno pabu
dęs, apsiblaususiu veidu ir ne
tvirtu žingsniu dingsta už de
koracijų.

Senis Butkus sako, kad mu
su Lietuviu piknikai jau visai 
iszejo isz kelio. Jis sako kad jis 
atsimena kai pikninkai buvo 
rengiami, kad žmones galėtu 
iszvažiuoti ir gamta pasigėrėti. 
O dabar jie važiuoja kad saliu- 
ne pasigertu. Nes pikninkuose 
randasi tokis pats baras kai]) 
ir ant bot kurios ulyczios sa- 
liune. Dabar vien tik pelnas 
nuo piku in ko rupi.

AEL darbininku unija sako 
kad ji yra paleidus, prakiszus 
daugiau kaip du milijonu do
leriu per keturis metus, kovo
dama priesz, ta" Taft-Hartley 
Instatvma.

Republikonu Partijos vadai 
dabar jau daug atsargiau ren
giasi in ateinanczius Rinkimus. 
Jie dabar invertina Prez. Tru
mai) a, kąipo labai gabu ir na
ginga politikierių.

Amerikos valdžios valdovai 
ir virszininkai, kurie dabar 
prisipažinsta, kad jie mažai k a 
supranta apie Užsienio Politi
ka, nusiramina, matydami kad 
ir Rusijos Kreminio didžiūnai 
taip pat yra.susimaisze ir ne
žino ka daryti ar ka .sakyti. 
Rusijos propaganda dabar ke
lis sykius ant dienos mainosi.

Amerikos valdžia rengiasi in 
kara, bet karo bijosi: Rusijos 
Kremlinas rengiasi in kara, 'bet 
karo bijosi. Jie jieszko to, ko 
jie bijosi rasti!

Augszti Amerikos valdinin
kai neturi -jokios vilties kad 
bus galima susitaikinti Korejo-

su tu konferencijų.

Eina gandai, kad Komunis
tai rengiasi dideli užpuolimą 
Korėjoje szia žemia. Tie Komu
nistai yra pripratę prie szal- 
czio kuri musu kareiviai, kad 
ir geriausiai ir szilcziausiai ap
sirengė, negali pakęsti.

kokia.Jeigu bus sudaryta 
nors Paliauba ar Taikos sutar
tis Korėjoje, tai tada Kiniecziai 
Komunistai tuojaus pareika-

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateiteje stosis. 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.

Pypkes Durnai
Del Bernužėlio

Nesakysiu, neporysiu, 
Kam gelele skyniau, 
Ar sau paežiai, ar kitam kam 
Vainikėli pyniau.

Tai asz skyniau rutužele 
Savajam berneliui, 
Tai asz pyniau vainikėli 
Raibam sakalėliui.

Jau nuvyto vainikėlis 
Ant glodžios galveles, 
Dar negryžo bernužėlis 
Isz didžio kelelio.

Kai iszjojo bernužėlis 
Svetimon szalelen, 
Liepe skinti, liepe pinti 
Rutu vainikėli.

Liepe skinti, liepe pinti 
Rutu vainikėli,
Liepe sake jauna laukti 
Ryta vakarėli.

Jau nuvyto rutužele, 
Lapeliai nukrito...
Dar bernelis sakalėlis 
Isz karo negryžo.

Vai, tai liūdna, vai, tai sunku 
Jaunai mergužėlei;
Vis vargelis nelaimėle 
Jaunoje dienele j.

Nėra jauno bernužėlio... 
Szirdeles pamilto, 
Neparjojo, neparleido 
Man anei žineles.

Dalia mano, vargužėlė, 
Kur, dalele, esi, 
Ar už juru mėlynųjų, 
Už gilaus Duntffo?
Atsiszauke dalužele
Anoj pusėj juriu.
Neparlaukti, neparbristi: 
Gilus vadenelis....

Viską Moka
»

Ji^ žemai nusilenkia, ir pra
deda. Pats nejusdamas nesąmo
ningai, inprastu budo lipa vir
vėmis, supasi ant laiptu, szoka 
szuolius.

Jam rodėsi kad tai ne jis dir
ba, kad jo sąmone paliko ten, 
toli už cirko sienų, prie serga.11- 
czio kūdikio.

Raudona szviesa ji erzina ir 
primena kranja, todėl jis dii-ba. 
beveik užsimerkęs.

Keistai iszrodo juokingas 
apdaras ir raudona szviesa 1111- 
szviestas iszbales veidas, lank
stus liemuo, vikrus nors dabar 
truputi ustinge judesiai, pavo
jingos pozos, visa raudonoj 
szviesoj.

Pagaliau is užlipo in pat 
virszu. Intempta virve pamaži, 
nežymiai virpa. Užlipo ir va
landėlė sustingo (trasioj'pozoj.

Dabar jis turi szokti “mir
ties szuoli.” Tarpas toks pla
tus ir taip auksztai, bet apie 
tai jis ne negalvoja. Menka va 
landele, bet dabar ji tokia ilga. 
Jis iszsitempia ir pasirengta 
szokti. Visi kvapa užgniaužė 
laukia.

Jau, jau, Ne! Staiga, jis dar 
pažvelgia in publika ir pamato, 
maža vaikuti. Krūptelėja ir ne 
jucziomis, lyg iszsigandes nusi
gręžia. Bet mintis jau atgimė,

i kūdikis serga. Mintis, kuria 
juo labiau slopins, juo labiau ji 
a ūks, pleses.

Ir sztai, ten prieszaky, tie
siai ties virve, ant kurios turi . ■ i .nuszokti, pasirodo rausvoj 
szviesoj skausmo iszkreiptos 
luputes, pabalęs veidelis, isz- 
gasezio pilnos akys.

Jis nesusilaiko, nori pri
glausti ta silpnai alsuojanczia 
krūtinėlė, szoka, ir nepataiko!

Cirką nukreczia szinrpas.
Isz keliolikos metru anksz- 

czio jis tiesiai in žeme.
Pasigirsta iszgasczio szauks- 

mas.

arba pradžia 
SKAITYMO

.. .ir...
RASZYMO

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

Kitokios Knygos

tei-

Gaspadorius — Jonai, ati
daryk vartus, ba ponas da
raktorius važiuoja!

Jonas — Kas tai yra da
raktorius?

Gaspadorius — Tai yra to
kis žmogus ka viską moka.

Jonas — Tai tegul, moka 
atidaryt ir vartus!

Pirkie Ų. S. Bonus Sziandien!

Tuo laiku 
kūdikis!

namuose mirė jo SAULE Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

O-o! Kažkas sudejuoja.
— Cha-cha-a. Ka'ž-kas nori 

nusijuokti.
— Nutilk, sudraudžia.
Ir staiga cirko tyla pertrau

kia nustebimo, iszgaszczio, ne
suprantamos baimes ūžesys. 
Publika siaubo pagauta ima 
bėgti laukan. Vienok niekas ne 
klausia. Kodėl?

In scena pas nukritusi subė
ga draugai klounai. Vilgo kak
ta szaltu vandeniu, kuo įmany
dami gelbsti. Atsiranda cirko 
vedėjas. ,

Nieko. Atsigavo. Krisdamas 
jis tik smarkiai susitrenkė. Isz
gaszczio, skausmo ir karezios 
gėlos pilnomi akimis jis pasi
žiūri in susirinkusius ir nusi- 
szypso.

Tamsta, nuo szios dienos1 isz 
tarnybos atleistas, pasako jam 
cirko vedėjas ir palengva nuei
na in szali, — GALAS.

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 apraszy
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c. ,

No.180—Kvitu Knygute 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

180 V2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

No.197—Graudus Verksmai 
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. 197^2, 25c.

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolimta. 10 c.

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. 
Plikius apraszymas. 20c.

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

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officiiun. 15c

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prišiun- 
timo kasztu.

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

SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa., - Ų. S. A,
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Jo Mirsztantis Kūdikis
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QIRDETI neramus, nuilsės 
mažo vaiko alsavimas. Ret- 

kareziais, gilus atdusis, krupu- 
lingas, skausmo ir iszgasczio 
pilnas suszukimas, ir vėl ne ly
gus alsavimas.

Vaikas sunkiai serga. Mirsz- 
ta!

Prie jo sėdi motina ir tėvas. 
Ji truputi pabalusi, neiszsimie- 
gojusi, girtomis akimis. Jis, 
raukszleta kakta, susirūpinu
siu, pageltusiu veidu, apszepu- 
sin senai neskusta’ barzda. 
Akys prigerusios ir truputi lyg 
miglotos. Tik truputi, melsvos.

Jie sėdi ir žiuri in vaika. 
Žiuri in jo nevienoda alsavima, 
in jo pusiau primerktas akis. 
Mėlynos, bet dabar truputi pa
raudusios. Seka jo lupu virpu
li. Balstelejusiu, mažiiiczin lu
pu.
. — Man reikia eit.

—• žCit! Tyliai nutraukia ji.
—- Miega?
Tyla. *
Girdėti kaip laikrodis skaito 

minutes. Trumpas, bet dabar 
tokias ilgas minutes.

Džan! džan! džan!
— Penkios!
— Jau penkios, pakartoja 

jis ir keliasi.
Vaikas neramiai alsuoja. Jos 

veidu perbėga baimes szesze- 
lis.

— Penkios. Man laikas in 
cirką, ir ima rengtis.

— In cirką, in cirką. Beva
liai kartoja ji ta žodi. Viena ir 
ta pati, in cirką.

— Taip, jam reikia eiti in 
pra- 
ne- 
ims

Pilkai rausvos kambario sie
nos, tiek rotai tematanezios 
aiszku saules veidą, ima dangs
tytis szeszeliai. Juodais ir tam
siais. t

Kambarėlio apstai as men-

Sienomis slanko szeszeliai. 
Gal tamsaus vakaro, gal grei
tos mirties.

Jis žengia prie doru, prave
ria jas ir stapteli, ^tapteli ir 
žiuri in kūdiki. Per vaiko vei
dą szmekezioja balzganai raus
vi szeszeliai.

Tylu, tylu.
Jis stovi atvirose duryse ir 

kovoja.
— ' O jei mirs? Ne, ne! O jei 

mirtų, mirtų kūdikis, kai jo tė
vo nėra namuose. Jeį mirtų 
kai jo tėvas cirkeijnokina žmo
nes. Taip, tuo laiku? Ar jisi tė
vas, jei palieka mirsztanti kū
diki ir eina krėsti szposu? Ne, 
neiszvengiama, reikia. eiti. 
Duona, badas!

Laikrodis greitai skaito mi
nutes. Valandėlė jis dar dvejo
ja. Atvirose duryse.

Ir taip tylu, ir taip skurdu, 
ir taip liūdna. Rodos, ims kas 
ir pravirks.

Staiga jis apsisuka ir žengia 
laukan.

— Ne, neik! Suszunka ji. 
Bet durys jau uždarytos. Ir ne
atsako, nei aido. <

S k a u s m o že i dž i a m a s 
virkšta vaikas.

pra-

cirką, nes kitaip badas 
vers hisznos duris ir savo 
gailestin’gomis rankomis 
smaugti.

— Taip, jam reikia, eiti in 
cirką, nes ten jo laukia burys 

■ nuob o dž i a u j a n c z i u d y k a d u o - 
nin, iszsiilgusiu margai apvilk
to juokdario szposu, jr szirdyj 
tylaus prakeikimo.

— Taip, jam reikia eiti in 
cirką, eiti, nors ir paliekant na
muose mirsztanti kūdiki. Rei
kia eiti, jis, cirko klounas..

Jos galva, slegiama sunkaus 
skurdo, pamaži nusvyra ir vei
du nurieda, aszara. Didele, lyg 
žirnis. Ir tokia skaidri.

Jis jau apsirenge. Neramiai 
dar kažko dairosi. Lupos keis
tai virpa. Sziandien jam sunku 
iszeiti isz namu. Sziandien, kai 
mirtinai serga, jo kūdikis.

Nuo kaktos nubraukia szalio 
prakaito laszu ir susisagsto ap
siausta.

Laikrodis skubiai skaito mi
nutes. Dabar jos tokios trum
pos.

Jis kovoja. Aiszkiai matyt 
isz jo veido,-kad jam sunku.

Bet, cirkas, duona, badas!
Prieina ir nori pabiicziuoti 

vaika.
— Nebudink! Sustabdo ji.
Gerai, jis nebueziuosias. Jis 

tik norėjos in ji pažvelgti.
— Ach; tas cirkas!

aBegestanczios rudenio sau
les spindulys žvilgteli pro Įau
ga. Pilkai rausvas spindulys.

“Talmudo Paslaptys”
. . . Apie . . .

' ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai
Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

★ BALTRUVIENE 
£**-»c*-K**->c*-K-I<-Kf**********-M

Mat, sako kad 
žmonys stėbesi, 

Jeigu jaunikis pavagia 
mergina, 

Ir iszbega su ja in 
koki miestą, 

Ir ten su ja apsipaeziuoja. 
Taigi, stebėsi da labiau, 
Kada kokis prielaidinis 

pavogia. motere, 
Nuo jos vyro ir vaiku, 
Ir iszruuija in svietą!

Bet, ar-gi tai ne 
stebėtina, 

Kad apylinkėje ten 
kur prie Pittstono, 

Kokis tai kito tauto 
vyras, 

Pavogė kokia tai kito 
' žmogaus, 

Melžiama karvute isz 
tvarto, 

Ir kažin kur dingo 
su ja! 

Juk sziandien nėra ko 
stebėtis isz nieko, 

Nes sziandien visko 
galima tikietis.

* * *
Geriausios moteres ant 

svieto, 
Yra tos kurios yra 

i s zm in t i ngo s .
Tokios tai moteres, 

Turi intekme ant vyru, 
Turi ant ju valdžia 

be ju žinios,

Už. lango tamUsus vakaras. Ir 
szaltas vejas, ir smulkus lie
taus laszai. Pilki szeszeliai ir 
mirties drebulys.

Ulyczioje, smulkus rudens 
lietus.

Vieni kažko ir kažkur sku
ba. Kiti, vos1 velkasi. Languose 
ima szviesti ankstybesni žibu
riai. Vėlus ruduo.

Jis susigūžia in savo sudė
vėta apsiausta. Lyg susikūpri
na. Ir ima spareziai, truputi 
netvirtu, svyruojaneziu, lyg 
pasigėrei i o žingsniu žengti. 
Reikia, skubėti. Jo ten jau lau- 
t e

kia. Laukia jo juoko, jo mitru, 
drąsiu judesiu, szuoliu.

Paveluos, gali netekti tar
nybos, to vienintelio savo men- 
kos buities užlaikytoo.

Ir jis sugreitina žingsnius. 
Pro szali praeina, stipriai iszsi- 
kvepinusios, iszsipuszusios po
ros. Kvepalu dvelkimas ir szal- 
toko rudens vėjo, szvytuliiio- 
janezio nugeltusi parko medžio 
lapa, pūstelėjimas' keistai ji 
sziurpina.

Jis užsisega atsisegusia savo 
apsiausto saga. Apdilusia, pi
gia saga.’

Užsega ir neramiai dirsteli 
in kita ulyczios puse. Ten ponu 
aukle skubiai nci’sza in namus 
vaika. Mažuti vaika.

Staiga! <Ulyczios nerimstan- 
czio siautulio pirma, lyg nu
slėptas, dabar vaizduotėj at
gimsta ir jo mylimo kūdikio 
vaizdas.

— Mažo, serganezio, mirsz- 
tanczjo kūdikio iszbalusios lu
putes, nuvargusiai užmžerktos 
akys, neramiai alsuojanti kru
tinę. Viskas aiszkiai atsistoja

O toji intekme, 
Ne yra suprantama 

del vyro.
Motore, kuri turi 

iszminti, 
Moka padaryt su 

savo vyru, 
Ka tik ’ji nori.

Intekmei jos pasiduoda 
vyras be žinios.

Tokia motere yra 
palaiminta del vyro.

Motere, kuri ant jo 
negali iszverti intekmes, 
Tai tokiai yra stokas 
papras t inai i s zm in t i e s, 
Arba jos vyras yra 

paskutiniu niekszu. 
* * *

Yra tokiu žmonių kurie 
vagia viską, 

Kas tik papuola in 
rankas, 

Bot katras vagia savo 
kaimyno laikraszti, 

Tai yra gal niekiausiu 
vagiu, 

Nes tokis vagis, 
Kuris myli skaityt, 

Negali būti pavadintu 
tamsuneliu, 

Nes jisai geidžia skaityt, 
“Bet, už dyka!” 

Neseniai vienas vyras 
isz didelio miesto, 

Kuris norints turėjo pinigu, 
Ir galėjo nusipirkti sau 

laikraszti, 
Bet jam buvo maloniau, 

, Pasiimti savo kaimyno 
laikraszti nuo duriu, 

Ir ant. galo likos susektas 
per policija.

Už ta vagyste, 
Sudžia ji nubaudė užmokėti, 
Dvideszimts penkis dolerius, 

Sūdo kasztus ir 
Trisdeszimts dienu in 

kalėjimą! 
Tarpe musu Lietuviu randasi 

tokiu, 
Kurie norėtu už dyka 

skaityti laikraszczius.

priesz jo akis. Tik lyg truputi 
miglotai.

Jis žvžilgteli in auksztai 
szvieczięnti,, miglotu vakaru 
oru apsupta ulyczios žibintu
vą, ir jaiii pasirodo: iszbalusios 
luputes, primerktos akys ant 
kaktos iszsidraike garbamai- 
tes. Pasirodo žibintuvo gelsvai 
palkszvoj mirganezioj szvi0- 
soj.

Jis perbraukia ranka sau per 
veidą, ir vėl pilka, szlapi mies
to ulyczia skuba, praeiviai, ve
žikai, ūžesys ir .žibintuvai.

Jo kūdikis! O kaip'jis norė
tu būti dabar prie jo. Bet jis ji 
paliko serganti, mirsztanti. Pa
liko bado spiriamas ir eina in 
cirką.

Sviruojaneziu žingsniu, nie
ko nejausdamas jis pasuko in 
kita ulyczia. Pro sZali praszvil- 
pe automobilius. Keistai spinde 
užpakaline raudona, automobi- 
liaus lempute. Lyg kraujo var
sa.

Bet jis to nepasteibejo. Jis ei
na ir, rodos, labai skubinasi. 
Bet jis ne nesistengia skubin
tis. Ir kam, jei kūdikis mirtinai 
serga. Jo galvoj, akyse ir visur- 
tik viena mintis, serga.

Staiga jis siistojo prie dide
lio, gražaus namo durn ir per
skaito ant ju parasza: “Gydy
tojas.”

Szviesi viltis szvisteli jo vei
de ir jis rengiasi praverti du
ris. Paima už geltonos varines 
rankenos ir staiga siekia in ki- 
szeniu, ..pinigu.

— Ach! Nėra! Ir bevilcziai 
nuleidžia ranka. Lyg nuo lai
mes ofiso angos nusigręžia, jis, 
aiszkiai jausdamas bejieguma 
net ten, kur sprendžiama jo kū
dikio gyvybe.

Valandėlė stovi vietoje ir 
mausto.

— Jis, kuris cirke ir kara
lius turtuolius, ir linksmas 
jilokdaris, ežia toks bejiegis, 
toks vargszas, toks nelaimiu-

damasis, nei tai atsipraszy^ 
damas pasako jis.

— Skubėk rengtis!
Jis apsirengia. Užsideda 

marga, aukszta kepure, apsi
mauna dryžuotas kelines, užsi
velka rainuota szvarka. Ir pa
sidaro toks juokingas, bet 
drauge ir pasigailėjimo vertas. 
Apdaras verezia ji in keista, 
kažkaip kvaila ir paszaipa bū
tybe, vienok gilios, pilnos liū
desio ir gilos akys, nelaimes 
iszbraižytas asztriomis rauksz- 
lemis veidas sielos .skausmu 
paslėpti kietai sueziauptos lu
pos ir visa kažkaip sumenkus, 
jo lytis — szirdi veria.

Prie jo prieina kitas klounas, 
cirko juokdarys ir prataria:

— Blogai, brolau!
— Blogai.
— Pinigu nėra!
— O man vaikas girtinai

serga.
— Taip blogai, o juoktis 

reikia.
— Ir szokti, ir džiaugtis.
Juokdarys suvargusiai, nu

duodamu vikrumu, apsisuka 
ant kulno ir pažengęs keletą 
svyruojaneziu žingsniu, vėl at-

— Cha, — cha, — cha, stai
ga, ne pats nejusdamas, nusi
kvatoja asztriu pagiežos juoku 
ir aptemusiomis akimis pa
žvelgia in toli. Bet ten, tik 
aukszti, pilki murus, trobesiai.

— Dan, da.n, din-n-n! Nu
tęsiamai iszmusza miesto 
bokszte laikrodis szeszias.

Lyg szaltu vandeniu aplietas 
pabunda jis isz savo minties 
svaigulio ir ima skubiai eiti.

Keli skersulycziai, ir jau ne
toli cirkas. Jau matyti jo bal
tuoja stogai, žmonių kamszatis, 
margos iszkabos, skelbimai.

Jis prasistumia pro žmones 
ir skubiai inneria vidun. Ten 
jau jo laukta. Jis mato ant sie
nų ir visur, visur didėlėmis 
skaiitlenemis paraszyta dvyli
ka. Tai jo numeris cirke! >

— Tatnsta pavėlavai, 
puti ruszeziai mostelėja, 
cirko vedėjas.

— Truputi, nei tai teisin-

t r ii- 
jam

Pasiskaitymo Knygeles

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius liko Turtingu Ponu.

Per paczta, 35 Centai.

Velniszka Maluna,
Stebuklinga Puodą,
Maluninkas Pabėgo

Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

durnu juosteleekyla ir sukasi 
maži, palkszvi kamuoliukai, o 
tarp ju vėl : Mažos luputes, isz- 
bales veidelis, primerktos akys.

Jis stovi ir p'amažu leidžia 
pro drebanczias lupas tirsztu 
{luinu kamuoliukus. Pilku du
rnu didelius kamuolius, lyg no
rėdamas užtemdyt i vaizduotėj!

suszvitusi regini. Stovi ir gir
tomis akimis'žiuri tiesiai priesz 
savo, iir durnus. Pilkus papiro
so durnuos. * ' ,

Na, eik! Jau laikas, su
duodamas jam per petį, para
gina juokdarys.

•Jis atsipeikėja ir apsidairo.
(Tasa Ant 2 puslapio)

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
Viesz. Jėzaus ir

. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- « 

cziausios, mieganczios 
apt kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 3%x5x/2 col.
TIKTAI, 25 Cts.

SAULE PUBLISHING CO„ 
MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

■Į%,Pirkie U. S. Bonus! ^Pirkie U. S. Bonus!

— Tavo sziandien pavojin
gas numeris. Gali nudribti isz 
tiek auksztai.

— Na, ir kas?
’_  ?
— Nudribsiu, — ir tiek. Ar 

bus blogiau?
— H-m-m. Niekszai tie žiū

rovai ir tokie kvaili. Susirenka, 
ir kvatojasi del keliu tuszcziu 
žodžiu, juokiasi, ploja. Links
ma jiems, gražu patinka! O ne
žino kad tas, kuris juos juokina 
džiugina, pats visai nesijuokia, 
pats krutinėjo dažniausiai gilu 
skausmą slepia.

Cirke pasigirdo smarkus plo
jimas.

— Bravo! Bis! bis! Cha- 
cha-cha !

Nuo scenos in užkulisi inbe- 
go cirko szokejas. Piktai mete 
žemen aukszta, marga kepure 
ir prisisziejes prie sienos pra
tarė:

— Kvailiai!
— Tu pabaigiai? 'Paklauso 

juokdarys.
— Taip.
— Na, tai asz emu!
Iszejo ir tuoj cirke pasigir

do skardaus juoko ūžesys. Pub
lika. net dūko. <

— Cha-cha-cha, hi-hi-hi, cho 
cho-cho, cha-cha! Kvailiai ai
dėjo pigus kvatojimas.

Jis priszliejo in dekoracija ir 
lauke savo eiles. Pro szali 
szmekeziojo cirko artistai. Sce
noj kvatojo juokdarys. Juoko 
Jcritenama nerimo publika.

Ir staiga jo galvoje kilo ta 
tikra, baisi, ji bauginant mis- 
lis, kūdikis mirtinai serga!

Jo akyse ėmė szmeszeltuoti 
kaž kokie rutuliukai ir viskas 
aplinkui insigaubo neaiszkion 
pilkumom Lyg rudenio miglon, 
kurį plauko rytais virsz nu
pjautu pievų. O isz tos pilku
mos eme ryszketi mažos, paba
lusios luputes, primerktos ake
les, skausmo iszkreiptas vei
das.

Jis neiszturejo ir pats nejus
damas garsiai suszuko:

— O-o! "
— Kastan? Nustebės pa

klausė greta stovis klounas.
— Nieko! Duok, gal turi, 

papirosą! Paprasze, ir gavės 
užsirūkę.

Mane, kad asztrus durnai pa-' 
dės užmirszti ta karezia minty, 
kūdikis serga! Minti, kuri už
valdė ji visa...

Pamažu vinguriuoja baltu

Defense is your job, too fe

Swabbing down their cruiser’s forecastle rį' 
deck or passing ammunition to her eight-inch guns, 
it’s all in the day’s duty for these young American 
seamen. Day or night, fair weather or foul, they’re on / 
the job, keeping the United States Navy our First'’? 
Line of Defense — for America and for you.
But in these critical times, defense is your job, too: ? 
And one of the most important parts of that job is ‘ 
maintaining the economic strength of America, as the . 
sailors are working to maintain her naval strength; y 
How can you do that? By buying U.S. Defense* A 
Bonds — buying them now and buying them regularly: 
So go to your pay office and join the Payroll Savings 
Plan or sign up at your bank for the Bond-A-Month . 
Plan. But do it today!

The U. S. Defense Bonds you buy give 
you personal financial independence I

Remember that when you’re buying Defense Bonds you’re 
building a personal reserve of cash savings. Money that will 
some day buy you a house or educate your children, or, support 
you when you retire. Remember, too, that if you don’t save 
regularly, you generally don’t save at all. So go to’ your 
company’s pay office—now—and sign up to buy Defense Bonds 
through the Payroll Savings Plan. x
Don’t forget that bonds are now a better buy than ever. Because 
now every Series E Bond you own automatically goes on earning 
interest every year for 20 years from date of, purchase instead 
of 10 as before! This means that the bond you bought for $18.75 
can return you not just $25 —but as much as $33.33! A $37.50 
bond pays $66.66. And so on. For your security, and your coun
try’s, too, buy U. S. Defense Bonds now!

*U. S. Savings Bonds are Defense Bonds 
Buy them regularly!

J
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ZiniosVietines
— Snbatoj pripuola Szv. 

Jono Kancijaus, iszpažintojo, 
o Tautines vardines: Gedainis, 
Saule. Ir ta diena: 1507 metuo
se Zigmontas Antrasis priima 
Lifetuvps Knnigaįkszczin vai
niką; 1946'm., Vokiecziai turė
jo laisvus rinkimus, tai buvo 
pirmutiniai in keturiolika me
tu, o jie nubalsavo už Socialis
tine valdžia.

t Alt. MacArthuris ir jo szeimyna is;
;vras \ew Y-orka, dalvvavo Anieri *butlegeviuam! can Legion parode. Generolą;

s akmeninis turėjo prakalba kpr jis panic 
uolas puolė jam ant nugare. kino musu sziandienine Politi

1 igonbute je. Nela i m i n 
dirbo anglinam

O jos akompanimentu 
tame Koncerte buvo, profeso
rius muzikos Marco Foruose.

' ■ ’( t ’
Z------U-__

—— Lapkriczio (Nov.) me- 
nbsyje, Pottsvilles Sudas turės 
daug teismu.

— Ponas Vincas K nni geni s 
isz Frackvilles ana diena lan
kėsi pas savo sunu Joną, ir prie 
tos progos atlankė “Saules“ 
redakcija atnaujinti savo pre
numerata už laikraszti. Ponas 
Kunigonis yra musu senas 
skaitytojas ir sako: Skaityda
mas “Saule“ praleidžiu smagu 
laika, nes tai yra geriausės 
iaikrasztis už kitus. Skaitau 
“Saule“ jau per daugelis me
tu, nes ji jokio žmogaus neuž
gauna todėl yra geriauses laik- 
rasztis. Acziu už atsilankymo.

— Kita sau va i te: Nedelioj 
pripuola, dvideszimts treczia 
Nedelia po Sekminių, ir Szven
tos Urszules, o Tautines vardi
nes: Tnreitis, Gilanda. Taipgi 
ta diena 1862 metuose gimė 
Kunigas Jonas Macziulis-Mai- 
ronis Apskri tyje Paša nd vario 
dvaro, Lietuvos dainius ir po
etas.

Girardville, Pa. — Petras Gem MacArthur taipgi sake 
Maczys, nuo Second ulyczios, kad Amerika turi tiesa naudo 
kuris serga ir per koki tai laika ti ‘’Atomine Bomba“ aut Ko, 
gvdesi Ashland ligonbute, ana . munistusL 
d i en a. f i k os i szv ež t as in 1 n >- 
burg ligonbute dėl gydymo.

— Utarninke apie 1:10 va
landa po piet, netoli nuo She-! 
nandoah-TIazletoii \ieszkelio•IZ1 likos surastas negyvas prie me
džio arti Fetter’s Lake^duozas 
Medalis, nuo 148 N. Railroad 
uly., Girardville miesto. 'Tyri
nėjimas parodo kad J. Medalis, 
nesveikavo per koki tai laiko. ; 
Velionis paliko dvi ses’erys; S. 
Kaminskiene nuo 146 Railroad! 
uly., mieste ir Alargarcta Alo
dai into, Camden, New Jersey, 
taipgi keletą anūkus. Laidos! 
Subatos ryta su apiegomis Szv. 
Juozapo, Airiu bažnyczioje de-, 
vintą valanda ir kuna palaidos 
in Szv. Marijos kapines Shena- 
doryje.

Washington, D. C. — Sena

'eko girdėti ir tai nuo 
szaunaus

popiet, ežia Lietuviu Mnzikale-

minejimo “'700 Metu Lietuviu

Egipto krasztas ežia neinsi- 
kisztu. Egipto valdžia yra pa
skelbus kad ji pasisavins Sue
co perkasa nuo vienu mariu li
gi kitu. Anglai yra ir ežia pa- 
reiszke kad jie su kariszkomis

’’ jiegomis ginsis ir nepasiduos. 
' i Amerikos Laivyno Sztabas 

ežia tuoj aus pasiuntė savo du 
kariszku laivu i)?' iszrodo, kad

Beisboles Prižiuretoias materialiniu turtu.nera isz k0
I WA z\lr z\4- 4 n TT1 r» XTlPHC 1 4-H V*

Pasimirė

Amerika stos su Anglija priesz
KriKszro laiKUOs vieszpaiax i- . . . ... Egiptieczius. Szitas klausimas
mo Lietuvoje Karaliaus Mm- , ,į, JX._. __ „„

• > daugo. ’
•P" i Liet u

Saviem
ežiams sueiti ’m ta 1 i kibimai- 
patri jotini minėjimą tarp mus

New Delhi, Indija. — Pakis-, 
tano M misteris, Liaquat Ali 
Klian, 56 metu amžiaus, likos 
nuszantas in Rawalpindi l'tar-

ministeris laike prakalba. Jo 
nužudytojas Khaksaw, buvo! 
ant tos vietos nužudytas. Ali-j % •
nisteris Khan likos nuszai 
du s v k, in galva ir krutinę n

IRANO ALIEJAUS
BYLA

, (Tasa Nuo 1 Puslapio)

5 — Panedelyje Szventos Ala- 
rijos Salome, Tautines vardi
nęs': Narbutas,' Myne. Menulio 
permaina: Delczia.
• ų— ' Utarninke pripuola Szv. 
Verušo, o Tautines vardines: 
Ramutis, .Jautry t e. Ir ta diena:! 
1935 metuose Dutch Schultz, 
garsus razbąminkąs, kitu to
kiu razbaininku buvo nusiau
tas Newark mieste, New Jer
sey valstijoje; 1793 m., gimei 
Lietuvos raszytojas Simonas 
IJaukantas; 1861 m., Western 
Union TMe. Kompanija pradė
jo telegramas siųst skersai pla
tu’Amerikos kraszta; 1795 m., 
Rusija prijungė sau Didžiąją 
Lietuva.' i

Frackville, Pa. — Kazimie
ras Rasimas (Rice) nuo 201 So. 
Broad Mountain Ave., pasimi
rė Nedelioj, penkta valanda po 
pietų, Ashland ligonbuteje, ku
ris gydosi per dvi saiįvaites. 
Velionis turėjo 63 metu am
žiaus. Gimė Lietuvoje. Atvyko 
in Amerika Imdamas jaunas 
vyrukas, ir per koki lai laika 
gyveno Gilbertone, po tam ap
sigyveno Frackvilleje. Velionis 
tarnavo Antrame Pasaulio Ka
re ir prigulėjo ;prie American 
Legion Posto 398.'Paliko seseri 
Jieva Bocziene ir broli Andrio-

lėta anuku ir anūkes. Laidotu
ves invyko Seredos ryta, su 
apiegomis Apreiszkimo P. M. 
bažnyczioje, devinta valanda ir 
palaidotas in parapijos kapi
nes Frackvilleje.

Miami, Florida. — Garsingas
Amerikos Generolas Douglas

gonbute kur jis (pasimirė. Ji 
viela ūžime Gubernatorius Go

din, 7)7 metu senumo, isz Pakis
tano.

Philadelphia, Pa. — Antra
me Snbatvakari Spalio, ežia 
svetainėje Memorial Hali, in-

Koncertas, apie kuri, užuot jo

Vaizdelio*

Kuria mes vadinam

Klausytojus nardo.

Kaip dabar kad mus ežia,

Shenandoah, Pa. — Ponia 
Agnieszka Urboniene, kuri nu
mirė Subatos ryta Spalio 13-ta 
diena pas savo duktere J. 
Alinskiepe, 91 Schuylkill Ave., 
Shenandoah Heights, likos pa
laidota Utarninko ryta isz Gra- 
boriaus Vinco Menkieviczio 
lįoplyezids 15 Cherry uly., su 
$zv. Mišriomis Szvento Jurgio 
bažnyczioje, deszimta valanda, 
ir palaidota in parapijos kapi
nes.. Velione atvyko isz Lietu
vos daugelis metu atgal, o jos 
vyras Vincas mirė 1931 metuo
se.- Paliko dvi dukterys: J. 
Al-inskiene, isz Shenandoah 
^eights ir H. Jadloskiene, isz 
miesto; ! ąunu Petra isz Shen. 
Ijgiiis./' asztuonis anūkas ir 
toėnk is" pro - a n u k u s.
L -r-; Antanas Kalis, 38 metu 
Eėnumo, angiiakasis, nuo 307 S. 
Highland uly., likos pavojingai 
(įy—  :———   
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baisus pavojus del Treczio Pa
saulinio Karo.

Kai Anglai buvo iszvaryti ir 
| patys Irano valdininkai nutarė 
tuos aliejaus szuliniu ir fabri
kus vesti, viskas pairo, nes jie 
neturi gana pinigu. Isz to alie
jaus pramones Irano krasztas 
gaudavo didižiausias pajamas.! 
Dabar valdžia griebėsi taupu
mo priemonių, bet visame 
kraszte kyla neramumai.

Priemieras Mossadeh, kuris 
ežia atvažiavo su penkiolika 
mokslincziu, ekspertu, buvo su
stojęs ligoninėje, nes jis nesvei^ 
koja ir vos isz lovos pasikelia, 

i dabar iszdesto savo kraszto rei
kalus Tautu Sanjungoje.

j Prezidentas Trumanas buvo 
ji pakvietęs ežia atvažiuoti. Ir 
dauguma laikrasztininku sako 
kad Prez. Trumanas ežia bai
siai didele klaida yra padaręs, 
nes jis dabar duoda tam Pre
mjerui savo kraszto propagan
da vesti. Trumanas norėjo dar 
atnaujinti derybas tarp Angli
jos ir Perzijos.

Bet Anglijos valdžia yra sta

labai glaudžiai susirisza ir su. 
Irano klausimu. Tai iszrodo, 
kad Amerika bus priversta 
Anglija užstoti ir ant to naftos, 
aliejaus klausimo.

Ir in visus szitus klausimus 
Sovietu Rusija kiszasi ir sten
giasi visur sukelti buntus ir ne-, 
susipratimus.

Pacziame Egipte del szios 
ruszies dalyku kyla vidaus 
audros, kurios kartais baigiasi 
su kraujo praliejimu.

CHICAGOS LIETU
VIU TAUTINES 

KAPINES

Dave Vieta Daktaro.
Kazio Griniaus 

Urnai

mokėti už vieta. Visas jo tur
tas paliktas Rusu okupuotoje 
Lietuvoje.

Tautines Kapines jau pri
glaudę daugeli nusipelnusiu ir 
daug gero padariusiu Lietuviu. 
Dr. Grinius bus j u tarpe.

Komitetas Dr. Griniui Laido
ti rengiasi perkelti urna in 
Tautines Kapines Nedelioj 
Spalio 21 diena 1951 m., 3 va
landa po pietų. Sziam tikslui 
yra ruosziama programa. Bus 
pasakytos kalbos ir sugiedo
tos iszkilmingos giesmes. — N.

Bill Klem, tautinio beisbo- 
les prižiūrėtojas pasimirė in 
Miami Beach, Floridoje. Jis 
buvo septynios deszimts sep
tynių metu amžiaus. Dakta
rai sako kad jis mirė nuo 
szirdies ligos. Jis tuos beis- 
boles loszimus tvarkydavo ir 
prižiūrėdavo net per trisde- 
szimts szeszis metus ir buvo 
visu žinomas ir mylimas.

PROTESTONAI
NUSISKUNDŽIA

Daug Protestonu Tam
pa Komunistais 

Kinijoje
NEW YORK, N. Y. — Pro- 

testonu misijonieriai, pargryže 
isz Kinijos baisiai nusiskun
džia, kad daug j u sekeju, dabar 
meta Krikszczionystes Tikėji
mą ir mokslą ir priima^Komu- 
nistu.

Szitie misijonieriai sako kad 
Krikszczionys, kaip Protesto 
nai taip ir Katalikai neiszlaiko 
savo žodžio Kiniecziams. Jie 
baisiai daug visko prižada, ir

urnoms laikyti. Iki szio meto
sudegintųjų lavonu pelenus

Į
Lietuviams tekdavo laikyti 
svetimose kapinėse, bet dabar

i jie tai gali daryti Lietuviu
1 Tautines Kapinėse.

Urnas Tautinėse Kapinėse
gali laikyti ne tiktai Chicagos mažai ar visiszkai nieko neduo- 
ir jos apylinkių Lietuviai, bet da. O Komunistai daug geriau 
ir kituose miestuose gyvenan- aprūpina Kinieczius, ir už tai 
tieji. Artimieji patys urnas gali Kiniecziai dabar žiuri ip Ko- 
atvežti arba atsiusti in Chicago munistus, kaipo jiems Dievo ar 
o ežia jos bus saugojamos am
žiams. Del urnos saugojimo

CHICAGO, ILL. — Kaip ži
nome, Dr. K. Griniaus lavonas 
buvo sudegintas Chicagos cze- 
ku krematorijoje. Urna su pe
lenais ten stovėjo iki szio meto 
nes nebuvo tinkamesnes vietos 
palaikams laikyti.

Sziais metais Lietuviu Tau
tiniu Kapiniu vadovybe insigi-1 
jo nepaprastai gera spinta ur- 
nooms laikyti. Spinta yra me
taline, padalyta skyreliais, ku
riuose galima laikyti atskiras 
arba visos szeimynos urnas.

Kiek teko girdėti, Tautines
Kapines UŽ spintos pagamini- duoti urnai vieta veltui, nors ji Kinijoje dabar atsitraukia nuo 
ma sumokėjo beveik penkis kainuoja beveik 600 doleriu. Protestonu centro ir liekasi ne-

_ . . _ _ i _  ~ . I __ • *__ _

dieyaicziu pasiunstus žmones.
Kai Komunistai ima žeme 

kainos, aiszku, jie turi susitar- padalinti biedniems, jie uždaro 
ti su kapiniu vadovybe. - bažnyčias ir mokyklas, bet Ki- 

Tautiniu Kapiniu trustisai, niecziams aiszkina kad jiems 
turėdami galvoj Dr. K. Gri- valia tikėti taip, kaip jie. nori, 
niaus nepaliaujamas kovas už bile jie tik taps Komunistais., 
Lietuviu tautos laisve ir jo dar- Protestonai teipgi nušiskun- 
ba Lietuviu gerbūviui, nutarė džia, kad daug ju bažnycziu

cziai passakius, kad ji savo tukstanezius doleriu. Vieta ur- Trustisai mano, kad Dr. Gri- prigulmingos. 
nuosavybes gins kad ir ka- noms laikyti iszeis brangoka,' niaus urna teiks garbe Tauti-j

‘ ‘ ‘ , bet sziandien Lietuviaijau ne- nems Kapinėms. Be to, jie žilio,
Butu dar puse bėdos jeigu gales pasakyti, kad nėra vietos kad Dr. Grinius nepaliko jokiu

riszkomis jiegomis. Epigrama 
Ant Antkapio Stalino

į
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Keep your home “SUMMERY” with light

mm

Your present lighting can brighten your living! . . . use it!

Winter.. .with its early dusk 

and long evenings.. .is on the way. 
But you can keep your home 

summer-bright with abundant, 
cheerful electric light.
Brighten every corner and see 

how much easier and more pleasant 
reading, sewing, studying 

and family fun can be!

Simply light up to brighten up... 
for rhe cost figures only in pennies. 

Plentiful lighting is one of 
the few things you can still 

figure in pennies these days!

Czia ilsis Stalinas 
Po žudimui žmonių, 
Ligiai praszcziokeliu, 
Kaip ponu ir poniu. 
O duszia jo pekloj 
Smala karszta maukia, 
O tartum sužeista 
Kate nuolat kniaukia. 
Nes kipszas su szake 
Ja nuolat ir duria, ' 
Užmaukęs ant galvos 
Jos savo kepuria. 
O kipszas bedurdam’s 
Prie to dar ir szaipos, 
Kaip duszia Stalino 
Totarpu vis kraipos. 
Nes smūgis kiekvienas 
Jai žaizda padaro ’ 
Nemaža bet tokia 
Kaip vartai yr’ dvaro. ’

—K. V 
Epigrama reiszkia: Rasztaeiliš,

Istorija Apie.. .
“AMŽINA ŽYDĄ” •

Jo kelione po svietą ir lindimas 
apie Jezu Kristp.

Per paczta, .25 Ce^ąi. J
Adresas: t-

SAULE - Mahanoy City, Pa.

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules“ ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!

^Pirkie U. S. Bonus!


