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A Bomba Paleista Ne vadoj e
- —————————— _ *

ISZ AmCrikoS ^ve^*na Generolą Ir Jo Žmona

PREZ. TRUMANAS
ŠUKELE AUDRA

■

APVOGTAS
DR. AL. H. COVNER 

NEGYVAS

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidento Trumano nutari
mas atnaujinti su Vatikano 
valstybe Dipliomatinius santy
kius yra geras dalykas. Taip ir 
reikėjo seniai padaryti, nežiū
rint kaip ir kiek Protestonai 
protestuoja.

Ka tie Protestonai sakys ar 
kaip jie protestuos, vieno daly
ko jie negali užginti, ir tai yra 
kad Vatikanas yra atskira, 
nors ir maža vieszpatyste. Jei
gu mes savo atstovus in kitus 
krasztus siuncziame, tai kodėl 
ne in Vatikana?

Už tai mes sakome kad tokis 
Prezidento Trumano sumany
mas geras ir reikalingas. Bet 
tuo paežiu sykiu mes sakome 
kad. Prez. Trumanas netinka
mai, netaktingai pasielgė, ir 
gal daugiau iszkados visiems 
padare negu gero.

Pirma jo klaida ir baisiai di
dele klaida buvo tai kad jis vi
sai nesiklausęs Vatikano vy-| 
riausybeš, jiems nei neprane- 
szes apie toki paskyrima, vie- 
szai visiems pranesze. Vatika-, 
no vyriausybe apie ta paskyri
ma dažino j o tik isz laikrasz- 
cziu. Czia tai jau visai netinka
mai Prez. Trumano pasielgta.

Mes neesame tikrai tikri kad 
Bažnyežios vyriausybe jau taip 
labai ir norėjo tokio Dipliomo- 
tinio Atstovo, nes su tokiu pri
pažinimu riszasi daug kitu 
bai kebliu klausimu.

Antra Trumano klaida, 
teipgi didele klaida, buvo
kad jis toki nelemta laika pasi
rinko apie ta paskyrima pra- 
neszti. Jis taip sutvarkė kad 
Kongresas negalėjo balsuoti 
ant to paskyrimo. Tokiu pasi
elgimu jis inpykino daug Kon
gresmenu, kurie dabar, sugry- 
že po Nauju Metu 'gali ant 
kerszto balsuoti priesz ta pa
skyrima.

Dar kita Prez. Trumano klai- 
da: Skirdamas Generolą Clark 
in ta vieta, Trumanas turėjo la
bai gerai žinoti, kad Generolas
Clark turės gauti pavelinima tęs ir savižudystes. 
isz Kongreso tokia vieta užim
ti, kaipo karininkas.

Bet isz kitos puses žiūrint, 
gal visos tos Prez. Trumano 
klaidos yrą tik paszieliszkas 
Trumano gudrumas ir apsuk- 
rumas.' Argi negalimas daigtas 
kad Prez. Trumanas taip pada
re viską labai gerai apsvarstęs 
politiniais tikslais?

Supykindamas Kongresą, jis 
gal tikisi kad Kongresas nepri
ims to paskyrimo. Tada, per 
.Rinkimu vaju Prez. Trumanas 
gales in visus Katalikus kreip
tis^ sakyti, kad jis jiems gero) ■’.i*'"- . i

Medžiotojai Rado 
Lavona Po 

Medžiais

Pen-

Ponia Matthew B. Ridg
way duoda saldainiu Yoshi- 
ko Shimura, norėdama isz- 
reikszti savo dėkingumą už 
jai suteiktas gėlės, mažame 
Nanao kaimelyje, Japonijo
je.

Visi Japonai labai sziltai 
ir gražiai priima ir sveikina 
Generolą Ridgway ir jo žmo- j

Ridgway suna. Generolas 
savo žmona lankiesi in daug 
Japonu namu, teiraudamiesi 
kaip Japonai gyvena ir susi
pažindami su Japonu reika
lais.

Kur tik jiedu važiuoja po 
Japonijos miestus, visur jie
du yra labai gražiai priima
mi ir vaiszinami.

la-

ir 
tai

Szvieša Ir Trenks
mas Penkios
Deszimts Myliu

vėlino, bet kad tas nelabasis PREZ. TRUMANAS 
Kongresas viską suardė?

Mes nesakome kad taip buvo 
ar kad Prezidentas Trumanas 
taip mislino: Juk Trumano 
mineziu mes negalime iszskai- 
tyti, bet mes sakome kad taip 
but gale j e but, meš tik spėjame 
ir stengiamies suprasti kodėl 
Prezidentas Trumanas 
szbloniszkai pasielgė?

U. S. Nori Ispanijoje Insteigti 
Laivyno Tvirtoves; Dr. Covner 
Nuo Kurio Buvo Mergaite Apvo
gus $18,000, Surastas Negyvas; 
Gen. Clark Vargiai Užims Am- 
basadorystes Vieta Vatikanoje ——————— — - - - I ✓

LAS VEGAS, NEVADA. — Kaip ko
kia sprogstanti dangaus saule, didele Ato- 

SU ISPANIJA mjne Bomba buvo susprogdinta virsz Yucca 

Flat dykumų.
Szimtai karininku ir penki Kongresmo

nai mate treczia ir didžiausia Atomine Bom
ba susprogdinta del isztyrimu.

Szita Atomine Bomba, rodos, du sykiu 
sprogo. Pirma syki pasirodė raudonas ka
muolys, kuris'už keliu sekundžių vėl su
sprogo ir iszkele dujas ir durnus apie tris- 
deszimts tukstaneziu pėdu in padanges.

. B-29 bombneszis ta bomba paleido isz 
labai augsztai, o ta bomba susprogo kai 
buvo apie tūkstanti pėdu nuo žemes. '

Atomines Bombos Komisija Mokslincziu 
dabar gamina mažesnes tokias Atomines 
Bombas, kurios butu variuojamos ant ka
ro lauko, frunto. Bet szita susprogdinta 
bomba buvo viena isz didžiausiu, jeigu ne 
didžiausia, už visas iki sziol susprogdintas.

Tos atomines bombos szviesa buvo ma
tyti už septynios deszimts penkių myliu nuo 
tos vietos kur ji buvo susprogdinta. J-

NAHANT, MASS. — 
kios deszimts vieno meto am
žiaus szirdies ligų daktaras, 
specialistas, nuo kurio jauna 
mergaite buvo pavogus szeszio- 
lika tukstaneziu doleriu ana 
sanvaite buvo surastas miszke 
netoli nuo savo namu, negyvas. 

Trys medžiotojai užėjo ant 
Daktaro Albert H. Covner la
vono po medžiais, apie penkio
lika myliu nuo jo namu.

Policijantai sako kad jie dar 
negali pasakyti nuo ko jis pa
simirė? Bet jie sako kad neina-' 
tyti jokio ženklo kad jis butu
buvęs užpultas, sumusztas ar NEGALIMA 
nužudytas. » 

Policijos Daktaras Thomas 
P. Devlin sako kad jis rado to 
daktaro kiszeniuje liekarstu 
nuo szirdies ligos. Ar jis tas 
liekarstas nesziojosi su savimi 
sau ar savo ligoniams, dar ne
galima pasakyti.

Daktaras Covner dingo isz 
savo namu apie pietus. New

I York ir Naujos Anglijos visti- eroplanams vietų Ispanijoje.
Ispanija sutinka priimti mu

su eroplanus ir leisti mums pa
sistatyti eroplanams vietas, bet 
ji reikalauja kad visi lakūnai 
ir visi darbininkai ir prižiūrė
tojai tu eroplanams vietų butu 
Ispaniolai. Ispanai nenori pri
imti musu lakūnus ar musu in-, 
žinierius.

Amerikos karo sztabas ant 
to jokiu budu negali sutikti. 
Jie reikalauja kad nors prižiū
rėtojai butu Amerikonai.

Dabar eina derybos su Ispa
nija apie sutvirtinimą Ispani
jos armijos su Amerikos gink
lais ir pinigais. Bet, kiek da
bar galima pasakyti, tai iszro- 
do kad musu Kongresas ant to 
nesutiks, jeigu Amerikiecziai 
negales tu musu pinigais su
tvertu ir sutvirtintu armijų Is
panijoje prižiūrėti.

Kitas klausimas yra dabar 
keliamas: Kaip insteigti Ame
rikos Laivyno tvirtoves Ispa
nijos uostuose ir prie Ispanijos 
kranto? Ameriko? Laivynui 
ypatingai rupi Cadiz uostas, 
kur butu gerai* palaikyti nors 
szaka Amerikos Laivyno. Czia 
Amerika sutinka visus kasztus 
padengti, jeigu Ispanai pavė
lintu mums czia laikytis savo 
Laivyną.

Amerikos Lakunu Sztabas 
dabar praszo, kad Ispanijos 
valdžia pavėlintu Amerikos 
kariszkiems eroplanams nors 
nusileisti ant jos žemes. Bet ir 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

NUSILEIDŽIA ju policijantai j°visur jieszk°-

SUSIDERINTI

MADRID, ISPANIJA. —
Amerikos Kariszka Komisija 
Ispanijoje pranesza, kad nega
lima su Ispanijos Generalissi
mo Francisco Franco suside
rinti ant aerodromu, Amerikos

jo.
North 

policijos 
Rogers 
Covner buvo su savo automobi
liu invažiaves in miszka apie 
szimta pėdu nuo vieszkelio, ir 
paskui pesezias buvo nuėjės 
apie penkis szimtus pėdu gi
liau in miszka, kur tie medžio
tojai surado jo lavona.

Daktaro pagelbininke, slau
ge Phyllis Bie, isz Lynn, polici- 
jantams yra pasakius kad dak
taras buvo labai susirupines ir 
susinervavęs po tos vagystes. 
Jis jai už visa sanvaite isz 
anksto buvo užmokėjęs pirm 
negu paliko savo ofisą. Ji sako, 
kad ji mislino kad jis važiuoja 
in Florida atostogoms.

Mergaite, kuri pavogė tuos 
pinigus isz jo, buvo pasamdyta 
prižiūrėti jo vaikuczius. Ji su 
keliomis savo draugėmis pra- 
szvilpe daug tu pasivogtu pini
gu New York mieste, o kitus 
prarado, kai vienas draugas 
“Boy-Frentas” ja apvogė.

tu amžiaus Ponia Delores Var- ar jįe yra savo krasztui Ame- ~----------------
go, teipgi isz Gallitzin. rikai isztikimi ir ar jie neturi

Glass’-'o lavonas buvo suras-'.kokiu slaptu santykiu ar šuo- DYPUKAI 
tas prie automobiliaus vairuo- kalbiu su svetimu krasztu szni- 
janezio rato, o Ponia Vargo bu- pais.
vo kitu keliautoju surasta ant Jos svarbiausias darbas bu- 
vieszkelio apie tūkstanti pėdu tu buvęs isztirti valdžios darbi- 
nuo to automobiliaus. Ji buvo nnikus, pasitikrinti ar jie yra 
nuveszta in Mercy ligonine.

taip

NUSZAUTAS 
AUTOMOBILYJE

EBENSBUR, PA. — Žmo
gus isz Gallitzin, Pa., buvo su
rastas nuszautas savo automo
bilyje. Kulka isz revolverio pa
taikė jam staeziai in kakta. Tu
la mteriszke, jo drauge buvo 
surasta netoli automobiliaus 
sužeista.

Policijantai spėja kad czia 
buvo sutartis del žmogžudys-

WASHINGTON, D. C. — 
Kongresas piktai prieszinosi 
Prezidentui Trumanui del szi- 
tos Vidaus Apsaugos Komisi
jos kurios pirmininkas buvo 
Admirolas Chester W. Nimitz. 
Dabar Prezidentas Trumanas 
nusileido ir ta Komisija yra pa
naikinta. Szitos Komisijos Pir
mininkas Admirolas Nimitz su 
savo asztuoniais vadais nieko 
nebuvo pradeje veikti, kol ne
gavo patvirtinimo isz Kongre
so kad jiems butu valia gryszti 
in kitus valstybinius 
jeigu szitos Komisijos 
nepasiseks.

Dabar ta Komisija
siszkai panaikinta, ir visi 
riai atsisakė.

Senatoriai ir Kongresmonai 
baisiai prieszinosi szitai Komi
sijai, sakydami kad tokia Ko
misija atima žmogaus laisve ir 
saugumą ir savo asmens nelie- 
cziamybe Amerikoje.

Komisijos darbas butu buvęs

darbus 
darbas

yra VI-1 
na-

Reading apskrities 
virszininkas, Hudson 
sako kad Daktaras

Mires žmogus buvo trisde- 
szzimts penkių metu amžiaus 
Earl Glass, o ta žmona, jo drau
ge yra trisdeszimts penkių me- isztirti visus intartus žmones

PRANCŪZAS VIRSZININKAS NUDURTAS

PENNSYLVANIJOJE

isztikimi savo darbui ir savo 
krasztui.

— Nyko isz akiu, nyko 
isz szirdies.

ir
Į PLATINKIT “SAULE”

• HARRISBURG, PA. — Isz 
18,597 dypuku isz Europos, 
daugiausia yra atvažiavę ir ap
sigyvenę Pennsylvanijos vals
tijoje.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

SAIGON, INDO KINIJA. — Augsztas 
Prancūzijos Komisijonierius Jean De Ray
mond buvo nudurtas kai jis miegojo.

Szitas augsztas ir labai gabus Prancū
zijos pasiuntinys buvo vieno savo tarnu, 
nužudytas, kai jis miegojo po pietų.

Policijantai pirmiau sake, kad czia nie-
(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Kartais žmogus brangiausiai 

užsimoka už ta daigta, kuri jis

Sapnas Tszsipilde: In Attle
boro, Mass., Alonzo Benson su
sapnavo, kad jis gulėjo kniup- 
szezias in trijų pėdu gilumo 
prūdą. Kai jis1 pabudo, jis pa
mate kad jis kojomis kabo nuo 
medžio szakos savo darže.

Lietuvos 
Generolinio Konsulato 
New York Pajieszkomi!

Asmenys

RUOSZKIME
PASZELPOS

SANVAITES
— Didy-

Pa-!

Lapkritis - November

užsimokėti už “Saule” ir ja. ki 
tiems užraszyti kaipo Kalėdom 
dovana.

In Easton miesteli, N. * •, 
viena. nuotaka, pareikalavo 
“divoroso,” už tai, kad jos vy
ras nieko daugiau nedaro die
na ir nakti, kaip tik žiurėjo in 
televizija.

f rimto eina gandai kad daugi 
musu kareiviu, kurie vra dinge! 
ant karo franto, randasi Komu
nistu nelaisvėje. Jie yra ne tik 
laikomi nelaisvėje, bet yra pri-j 
vereziami dirbti nelaisvės dar-' 
bus, kaip jr kiti milijonai tokiu 
Rusijos belaisviu. Kai Ameri-į 
kietis’kareivis buvo paimtas in

Balcziunas, Juozas isz 
kerniu k., Gruzdžiu vi., Szi 
liti ap.

Benediktaviczins, Juozas ir 
Konstancija, isz Ližių k., Tan

Brinkmanns, Martynas, i

Bubnelis, Augustas, Motie
jus, Mykolas ir Pranciszka, isz

d ženklai, kurio

Vienas žmogus in Hudson

vieno loto net nuo 1938 metu, 
ir dabar dažinojo kad tokio lo
to niekur nėra.

iu Easley miesteli, South Ca
rolina, vienas žmogus per metu 
motus tanpino penus, centus,, 
inmesdamas juos in plyszi 
grindose. Ana sanvaite grindos 
nuo to svorio sugriuvo!

j ir )po tam in tuos darbus, isz
■ kur niekas nebesugryszta. To
kiu Amerikiecziu, dingusiu ant 
karo frunlo dabar jau randasi 
daugiau kai]) deszimts tukstan- 
czin. Musu dipliomatai ir karo

jimu s z e v s k i s Antanas, 
ges Rygoje Aleksandrovo 
nazija.

Jnraszunas, Antanas, sūnūs į \
Igno, isz Szanczin, prie Kauno. I pas(,.km.|i

Kniulas, Julius, isz Tauragės 
parap.

Korolkevich, Edvardas isz 
Kanno.

• Lemkiene (Lenke) Szneide- 
ryte, Elzbieta isz Kalnėnu k., 
Jurbarko v., ir vyras Lemke,

I sis New 1 orkas tik Ka Daige sa- 
I vo vaju, Vokietijoje likusiems 
’ seneliams ir ligoniams szelpti.

• i' » Nors dar nesuvesti galutiniai 
į duomenys, bet, atrodo, kad ir 
sziemet surinktoji suma sieks 
arti $10,000, ir beveik tiek pat, j 
kiek ir pernai Spalio men., su
rinkta gatvėse ir vidaus rink
liavoj.

New Yorkas jau antri metai 
I isz eiles inprato Spalio men., 
į pasirinkti sanvaite ir jos metu 
telkti jungtines jiegas sukelti 

į paszelpai pinigu. O kai organi
zuotai dirbama, visuomet dar- 

naszeni. Todėl

Komiteto darbas nebūtu buvęs 
toks pasekmingas, jei jame ne-

. bet

Ugniagesiai, Trappe mieste
lyje Pennsylvanijoje insitaise! 
labai moderniszkas, naujausiosI 
mados duris savo kamparuose.

Kinijos Komunistai, kaip 
Kremliaus, nieko nesako.

Nors mums baisiai gaila tu 
musu vaikuJr mums pikta kad 
tai]) žvieriszkai Komunistai su

Macziuika, isz Gelvonkos k., 
Gelvonų v.

Mackeviczius, Boleslovas isz 
Liepiu k., Žeimiu v., Kėdainių

vo ir atsidarydavo ant elek-. 
tros. Jie visiems gvresi apie tas! 
duris. Ana sanvaite gaisras isz-: 
liko ju paežiu namuose. Gais
ras pirmiausia pasiekė ta elek
tros maszina kuri atidarinėda
vo tas duris. Jie jokiu badu lie

sės ežia galima matyli ir vii-j 
ties. Nes Kinijos Komnnistisz-, 
ka valdžia, imdama tiek daug: 
karo belaisviu, ir juos begros-1 
dama in vergiszkus darbus, sau |

kariuomene sukilėliu, kurie,!

skyle ir iszlindo, bet ju’du ug- 
niagesiniai trokai ir sergan- 
cziams vežimas, ambulancas

ir durti staeziai in szirdi tai! 
Komimistiszkai. valdžiai. Nes į 
Amerikietis belaisvis ir vergas

Meszkyte-Pikelione, ir vyras.
Misiūnas, Liudas 'isz Liepiu 

į k., Žeimiu v., Kėdainių ap.
Padrostis, Alfonsas, 

Gargždu m., Kretingos ap.
Paulauskaite - Seniauskiehe, 

isz Putresziu k., Balbieriszkio
■ v., ir v v ras Seniauskas, Sima-
■ nas, isz Balbieriszkio m., Mari- 
jampoles ap.

Pikelis, ir žmona Meszkyte.
Raudonikis, Juozas, kurio

isz

'butu taip gausiai talkininkavu
si pati Lietuviszkoj visuomene.

Vajaus baigimo proga vyku
sio koncerto diena buvo toks 
blogas oras kad reikėjo di
džiai stipraus szaukimo žmogų 
iszkviesti isz namu ir insakyti 
jam vykti in kita miesto pa- t \ ,kraszti in parengimu. Betgi 
New Yorkiecziu lietus nenu-

Į gazdino.
Nuostabiai dideliu užsispy-. 

rimu, nors vieni ankseziau, o 
.kiti gal ir kiek pavėluotai, bet 
prigužėjo ju pilna sale taip, 
kad net praeiti buvo sunku, kai 
reikėjo pajudėti koncertui pa-

Vienas pentorius, maliavo- 
damas viena st ubą vis ruko 
pypke. Jis užsidegdavo savo 
meczke, degtuką, braukdamas 
ji ant keliniu. Bet jis pamirsžo 
kad ji s' dang pen to buvo užsi- 
teszkes ant tu savo keliniu, ir 
kad tame pente randasi daug 
aliejaus. Kai jis ana diena 
brukielejo meczke in savo ke
lines, visos kelines užsidegė. 
Gerai kad to namo gaspadine 
greitai susiprato ir ved ra van
denio turėjo po ranka.

vybes tokioje padėtyje, 
žnt-but, visomis 
stengsis isz tokios 
pasiliosoti.

ir žmona Pa ugaliomis bieriszkio m.
vergystes lauskaite-Seniauskiene, isz Pu

tresziu k., Balbieriszkio v., Ma-
----- j rijanipoles ap.>

Pypkes Durnai
Girtuoklis

Pone Dieve Visagalis, 
Garbin Tave visos szalys, 
Ir pijokai labai praszo, 
Arielka peklai užraszo.

Kas tuos pijokus sutvėrė, 
Ka taip baisiai pasigeria;
Pasigėrės paczia gainioja, 
Gainiodamas didžiai tvoja.

i ke), Elzbieta, isz Kalnėnu k., 
Jurbarko v., ir vyras Lemke, 

! isz Batakių k.
Valaitis, Petras isz Turcinu 

k., Szilgaliu (vėliau Bubleliu) 
v.', Naumiesczio (vėliau Sza- 

! kin) ap.
Valaviczius, Jonas isz Leipa

lingio. Seinų ap., sunns Juozo 
ir Viktorijos Gegužiutes Vala- 

i vieziu.

szauksma.” To 
intakoje ne vienam 
nerimo rankos, ligi 

vajaus 
intakoje

Vagiai, Tennessee valstijoje 
apvogė viena aptiekpriu. Isz 
jo sztoro jie pasivogė penkis j 
milijonus pilių nuo galvos! 
skaudėjimo. Dabar mes nežino-; 
me, kuriems galva labiau skau-i Pati biedna iszvaryta, 
dės; Tiems vagims, kurie mis.. , 
no kad jie pasivagia pinigu, po-! 
Jicijantams kurie tu vagiu ne-l 
suranda, ar aptiekoriui, kuris! 
tiek tu pilių neteko.

Vaszkys, isz Kupreliszkio 
bažnytkaimio, Vabalninko vi.

Žemantauskaite - Žilinskie
ne, Magde isz Alvito. Vilka-

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu

8 col. ilgio, 51/2 col. ploczio 
Iszaiszkina 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.

isli- Su botagais sudaužyta,
Bėga per laukus szaukdama, 
Užtarimo negaudama.
Geres diena, gėrės nakti, 
O parėjės paczia plakti, 
Stroszydamas: duok, duok esti 
Asz kaip szuva baigiu dvėsti!
Peria panos ir naszleles,

, Ir moterys isz taureles,
Vyrai geria isz uzbono, 
Kožnas pagal savo stono.

Diedai seni ir kuproti,
Girti eina szokavoti,
Nors lazdomis pasirėmė, 
Krato barzdas insireme.

Žvirblis, Antanas ir Kaave- 
ras, isz Beržaniu k., Panemu
nėlio v., Rokiszkio ap.

Jieszkomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in Consulate General 
of Lithuania 41 West 82nd St.

Pirkie U. S. Bonus

Pasiskaitymo Knygeles

Teisingai Vajaus pirminin
kas A d v. Pranas Aleksis savo 
atidarymo žodyje pastebėjo:

‘‘Manau, kad ežia jus susi
rinkote ne tiek musu, sukviesti, 
kiek girdėdami savo tautiecziu 
pagelbos 
sza uksmo 
tautiecziu i
jas pakele jungtiniam 
darbui. Tos inercijos 
ir Operetes Choro dalyves, ku
rios paskyrė tiek daug savo va
landų dainoms mokytis, ir pa
dainavusios da nenurimo. Taip 
kaip buvo tautiszkais drabu
žiais scenoje pasipuoszusios, 
jos nulipusios, kaip paukztes, 
skraidė pasipuoszusios po kon
certo sale, surinkdamos net 
$1200, kai Vysk. Brizgio, Pre
lato J. Balkono ir kitu kalbėto
ju paraginti svecziai atidarė 
savo pj n i gi nes.

Vienas asmuo ežia gi nieko 
nebūtu padaręs. Didelis ir 
svarbus yra musiszkiu szclpi- 
mo dalbas, todėl tokiam dar
bui ir talka yra reikalinga,.

Vienas New Yorkas betgi, 
nors jis ir gražiai dirbo, tebūto 
itk mažas laszelis toje didžiu
lėje musu reikalu juroje, jei pa- 
szelpos darbui netalkininkau
tu visa Amerikos lietuvwzkoji 
szeima. .

Isz vienur ir kitur jau girdėt 
kad ir kitos Lietuviszkos kolo
nijos insijudina. organizuotai

Ubags almužna imdamas, 
Ant arielkos mainydamas, 
Ir patsai nebepamate, 
Kas jo kiszenes iszkrate.

Szlekta, nors ir szoble turi, 
Ant arielkos meiliai žiuri, 
Kad tik pinigu turėtu, 
Ir jis gertu, kiek norėtu.

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

Per paczta, 35 Centai.

Platinkit “Saule”

Velniszka Maluna,
Stebuklinga Puodą,
Maluninkas Pabėgo
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa.

Jei prisimaname szviesias te- 
viszkes dienas, kada kaimynai 
subėgdavo kaimynams in talka 
prinokus rugiams ar kitiems 
kuriems darbams spiriant, tai 
dabar reiketu tart, kad tokia 
talka yra neatidėliotinai reika
linga.

Sakycziau, yra reikalinga 
visu Amerikos Lietuviu talka, 
bendrai susitarus, Spalio ar 
Lapkriczio menesiais paorga- 
nizuoti tokias sanvaites paski
rose kolonijose per visa Ame-

Vasara, kai ka/szcziai ir at-

Ūkininku Priežodžiai: 
Saulėta Szvento Martyno 
diena, gabena asztre žiema. 
Didis sniegas duoda daug 
vaisiu ir duobiliu. Jeigu per 
Visu Szventus szala, tai atei- . 
anaezioji žiema bus lengva. 
Sename Rymos Kalendoriu
je szitas (Lapkr.) menesis bu
vo devintas ir nuo Lotynu

kalbos “Novem” devinto 
gavo savo varda Anglu kal
boje. Nors Julijonas permai
nė kalendorių ir szitas mene- 
sis tapo vienuoliktasis, jo 
vardas pasiliko Novemberis. 
Menulio atmainos: Prieszpil- 
nis 6-ta diena; Pilnatis 13-ta 
diena; Delczia 21-ma diena; 
Jaunutis 28-ta diena.

ostogos buvo iszvare isz miesto 
visais mus laisvalaikiais, sun
ku buvo pagauti žmogų ir in- 
,'praszyti ji in veiklos* bara. Da
bar gi jau vėl esame sugriže 
prie darbo savo organizacijose 
ir planuojame ju veikla. Argi 
nebūtu graži talka musisz- 
kiams Vokietijoje, jei visur te
nai, kur da to nebuvo, butu už- 
manymos 'paszolpos sanvaites 
ar paszelpos dienos, taip, kaip 
padare New Yorkas jau an- 
truomet isz eiles.

—S. Narkeliiinaite.

KODĖL TURIME 
SKUBĖTI SIUSTI 
DRABUŽIUS TREM
TINIAMS EUROPOJE

You’re looking at an average American boy—like you ? 
own, maybe, or the youngster down the block. Happy, 
unspoiled. Still young enough to hold a mongrel puppy 

dog in his arms and love it with all his heart.
Now look closer. At the pistol belt and the field jacket, 
the duffle bag and the faded fatigues. This boy, so like 
your own, is now a man as well—an American G.I. Hardly 
out of' his teens but willing and ready to walk into the 
fire of combat, if need be, to defend your country. And you. 
When he’s doing so much, won’t you do something, too? 
Remember, defense is your job, as well as his. And one 
very important way to do your job is to buy United States 
Defense* Bonds. For it’s your financial solidity, built up 
by bond saving, that puts the strength of America’s 
economy behind our fighting power.
Help your country and yourself! Sign up for bonds today— 
through the Payroll Savings Plan where you work or the 
Bond-A-Morith Plan where you bank.

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

Remember that when you’re buying Defense Bonds regularly 
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. So go to your company’s pay 
office—now—and sign up to buy Defense Bonds through tha 
Payroll Savings Plan.
Don’t forget that bonds are now a better buy than ever. Be
cause 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. Buy U. S. Defense Bonds now!

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

s ^IC U. S. Government does not pay for this advertising.
{N g The Treasury Department thanks, for their patriotic donation,,

I tini Advertising Council and

SAULE PUBLISHING CO.,

NEW YORK. — Interna
tional Refugee Organization 
(I. R. O.) jau baigia savo die
nas Europoje. Visi tremtiniai 
ju tarpe ir Lietuviai, gaudavo 
ne tik pagrindine globa, bet ir 
sziaip invairia tiesiogine ir ne- 
teisiogine materialine parama. 
Szalia to, IRO priimdavo ir isz- 
vežiodavo in stovyklas ir cen
trus gautas Vokietijoje invai- 
riu paszelpos organizacijų at
siustas gerybes savo sunkveži
miais ir teikdavo organizaci
joms visokias transportacijos 
priemones.

IRO susilikvidavus, atpuls ir 
visa iki sziol teikiama tos orga
nizacijos parama ir talka; va
dinasi, visos ‘paszelpos organi
zacijos turės gerybes' paezios 
uostuose priimti, sukrauti in 
sandelius ir isz ju jas iszvežid- 
ti in stovyklas ir centrus iszda- 
linti tremtiniams. Tas sudarys 
daugiau darbo ir iszlaidu. Dar
bo ir lėsžu taupymo sumetimais 
B ALF’as stengiasi iki sziu me
tu Lapkriczio 15 diena, surink
ti ir iszsiusti in Vokietija ko- 
daugiausia drabužiu ir avaly
nes. Todėl sziuo metu visoje 
Amerikoje skelbiamas drabu
žiu rinkimo vajus. In talka 
kviecziami visi lietuviai ir ju 
prieteliai: visi BALE skyriai, 
Lietuviu parapijos, .piliecziu 
klubai, tremtiniu organizacijos 
susivienijimai ir aplamai visos 
kitos Lietuviu draugijos, taip 
pat atskiros szeimynos ir pa
vieniai žmones.

Aprūpinkime visus Lietu
vius Europoje, o ypacz Vokie
tijoje drabužiais ir avalyne ir 
pasistenkime sudaryti geras 
atsargas ateieziai. BALF’o 
tikslas yra iki Lapkriczio me-(, 
nėšio vidurio surinkti ir isz
siusti bent 100,000 svaru dra
bužiu. Drabužiai ipageidaujami 
szvarus ir gerame stovyje.

Del laiko trumpumo ir reika
lo skubotumo, visi praszomi 
drabužiu rinkliavas pradėti ne- , 
atidcliojant, kad Lapkriczio 
menesio jie pasiektu BALI'’ 
sandeli. Surinktus drabužius • 
malonėkite siusti sunkveži
miais arba geležinkeliu Freight 
nes taip siuneziant žymiai pi-, 
giau kainuoja persiuntimas. 
Drabužiu siuntas adresuoki!: 
United Lithuanian Relief Fund 
of America, Inc., 105 Grand St.; 
Brooklyn 11, N. Y.

— BALF. .

Istorija Apie . . . 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir lindimas 
apie Jezu Kristų. ■ 

Per paczta, 25 Centai.
Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.
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SVECZIAI
gUVO vėlyba žiemos naktis,!

Vilkiszkiu sodžius ir dva
ras seniai jau ilsėjosi, kada 
staiga pragarsėjo skambutis ir 
pasztos porines roges insisuko

tos iszvirti! Na, na regėsime!
Pridėjo imdama nuo gembes 

A

sandelio raktus.
Tuo tarpu in seklyczia inejes

in soda.
Ant to atabalsio sujudo so

džiaus szunes, ne vienos trio- 
bos durys atsidarė ir tarpduryj 
kaliniais apsisiautęs szeiminin- 
kas atsistojo, domiai žiūrėda
mas kas sziame laike sudrums
tė jo poilsio ramybe. Tuo tarpu 
roges skrydo per soda, lyg žai
bas, lydimos isžunu lojimu ir' 
pasisuko ant dvaro.

Czia po gonkomis sustojo ir 
jsz rogių iszszoko ilgose mesz- 
kenose vyras, paskui jo, mote- 
fiszke. Bliktelėjo dvaro lange 
žiburys ir su liktarna rankoje 
iszejo priesz Ragutis szeimi- 
n in kas.

Iszejo ir nepaprastai nuste
bo: Buvo tai ponai, nauji dva
ro savininkai.

— Geras vakaras! Tarė po
nas, o ka mielas Ragutis nesiti
ko ja r musu ?

— Isztikruju, atsake Ragu
tis, sziokiam szaltyj, patemijo 
peezius traukydamas isztikru
ju! Bet praszau in vidų.

Vežikas Ino tarpu susisuko 
kierpe ir nuskambėjo per soda, 
svecziai suėjo in seklyczia.

Ragutis pastate liktarna. ant 
stalo ir iszbego pro duris, per
bėgės per priemene inbrazdejo 
in antra kambario gala ir dre- 
banežiu balsu susznibždejo 
trumpai: Ziburi duok, motina.

— Kas nutiko? Iszszokus 
isz lovos ir užsimesdama sijoną 
teiravosi žmona, kas ?

— Ponus, biesas irtnesze, o 
kas! Prisikiszes • paaiszkino 
žmonai, Ragutis, degk lempa ir 
ka nors, ant greitai taisyk 
jiems esti! Katre pažadink! Lai 
ugni sukuria!

— Na sze tau! Tarė žmona, 
ko-gi vilkosi? Arenda juk visa 
nuvežtai?

—v Visa, liet kaip asz primi
niau apiepauja sutarti, tai tuo
jau numaniau kažin ka, jis 
mikt, mikt, nei atsake, nei pri
sako, duok motin lempa! Zmo- 

■iia kaip tik uždegeiempa ir pa
davė vyrui, kuris ja sugriebė įr 
skubiai iszejo.

Ji stovėjo kaip stovėjusi, •*' • • • pirszta prie burnos pridėjus 
užsimanseziusi, nusiminusi: Ne 
su gerumu atsiplove! Nutarė, 
kamaros duris pravėrus suszu- 
ko: Katrele, kelk Katrele, sve
cziai nebuvėliai invirto, reikia 
ka nors pataisyti valgyti ir lo
vos pakloti!

— Svecziai? Ar giltine at- 
nesze? Murmėjo mergaite, 
sznabždedama lovoje, nesusi
griebdama. drabužiu, kas tokie 
gaspadinele?

Naujieji ponai !f Aiszki- 
no szeimininke.

—• Juk jie mieste?
■ Taigi isz miesto atsibal1- 

de, ne su gerumu, ne, czia kas 
nors yra!

— Ka-gi taisysime-? Už
klausė Katre, raižydamos ir 
žiovaudama.

— Kurk ugni, o ka, kiau- 
szines praplaksiu ko kito, ir 
reikia drumuli, užvirinti arba- 

p
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Mano brangios sesutes, 
Tikejimiszki privalumai, 

Turi pas visus žmones užimti 
pirmutine vietaj 

Motina taipgi be tikėjimo, 
Nepažino paszaukimo 

savo:
Negali vadintis motina, 
Nes nežino kaipo savo 

vaikus užaugt, 
Kentejimuose ne yra kantri, 

Varguose ir ergeliuose
11 e j) a'žy s t a s u r a m i niin o. 

Kas pasilieka motinai, 
Kuri nepažino Dievo 

nei tikėjimo ? 
Tokis motinos gyvenimas be 

tikėjimo yra apkurtintas.
Dėlto, mano mylimos sesutes, 

Bukite Dievo baimingoms 
motinoms žodžiuose, 

Darbuose ir pasielgimuose.
P i 1 d y k i t p r i va 1 u m u s 

tikėjimo.
Melskitės, kaip privalo 

melstis motinos!
Pliovones ir keiksmai, 

Tegul neiszeina isz lupi!
jusu,

Ir nepavėlinkite to 
namuose jusu.

Szvenskite nedelias ir 
szventas dienas, 

Ir melskitės tose dienose. 
Kada atiduosite Dievui 

1 kas yra Dieviszko, 
, Tada atiduosite savo 

vaikeliams, 
Kas yra vaikeliu 

O norints kada paklystu 
ant svieto, 

Tai ankseziau ar vėliau, 
Per malone Dievo, 

Sugryž ant gero kelio, 
Nors tai ir butu ant 

smertelno patalo.
O kiek tni duodasi girdėt 

kalbancziu,
Su asizaromis priesz 

mirti: 
“Ak, asz turėjau taip dora 

Ir Dievo baiminga. Motinėlė!”
* * *

Daugelis porelių apsiveda 
be meiles,

O po tam kada mirtis 
vienas isz ju paima, 

Tai tik tada atsidaro akys 
jiems, 

Kada ryszys moterystes buvo 
tai gyvenimo prievarta,

Ir nekarta likusi naszle 
ar naszlys.’

Yra dėkingu už t a ja 
laime,

Kuri davė jiems nauja 
gyvenimą.

Ragutis su lempa, jau rado sa
vo sveczius nusirengusiais, 
prie stalo sėdėjo ponia szilku 
rubu raibuodama, ant pliko 
kaklo, blikeziojo aukso tieziu- 
lis ant plonuczio retežėlio, ant 
ranku pliku iki alkūnes žibėjo 
bransoletas, galva augsztai su
purenta ir sugarbinuota, iszro
de lyg dideli avikailio kepure, 
prie jos smulkaus vedo. Ranko
je laike czerkute ir sriubeziojo 
vyną, kuri matomai su savimi 
atsivožė, užkandžiodama su ka
žin kuo isz dideles popierines 
dėžės stovinezios ant stalo, sza- 
lip bonkos su mielynu, atplesz- 
ta skarda ant kakliuko.

Ponas buvo dildąs pagyve
nęs žmogus, dideliais juodais 
ūsais, kurie susukti sieke akiu 
kumpa uosi apžabojęs nosiniais 
akiniais, kakta sutraukęs lupas 
iszpntes, atsiverto, sulendes 
rankas in keliniu kiszenes, 
vaikszcziojo iszilgu kambario. 
Buvo tai pavidalas ypatingas 
kvailiu, kurio savo iszvaizda, 
gestais, stengiasi pridengti 
abejotina verte savo asmens, 
pavidalas piniginio aristokrato 
pažystanezio verte savo kisze
nes. Ponas da pora sykiu per 
kambarį perėjos staiga -sustojo 
priesz Raguti ir taksznodamas 
ji per poli tarė:

— Mano Raguti, sziandien 
jau volu, bet rytoj isz ryto apie 
pirma valanda, ateisi pa^mane 
su.knygomis, supranti iszlaidu 
knygos noriu matyti, ir inplau- 
ku, taipogi atneszi man kon
traktą, tikiuosi, kad pagelbesi 
man sutvarkyti reikalus, nes 
nuo to prigulės musu geri ar 
blogi santikiai tolimesniam lai
kui.

Ragutis tylėjo knibinėdamas 
liktarnos ranktūri po valandos 
prabilo: •

— Kokias knygas ponas 
nori matyti ? Jokiu knygų pas 
mus nėra, ir nebuvo, dagi ne 
aisz, ne 'žmona ne raszyti ne 
sk a i t y t i nemokame.

Ponas aug’isztyn paszoko: 
Kaip gi jus gyvenate be knygų, 
be sanskaitu?. Ir tokie imasi 
ūkininkauti! Pridėjo atsigryž- 
damas in žmona ir su ranka ro
dydamas jai in Raguti.

Ji uosi suraukė ir peezius su
traukė ežiupdama. koki tai sal
dumyną. Ragu ežio szirdis 
smarkiai sudungsnojo, smar
kiu kutuliu ant veido apsireisz- 
ke piktumas.

— Nauji laikai, nauji gi
rioj kirtėjai, tarė iszlengvo, su 
senu ponu nereikejo mums jo
kiu raszlu, jokiu knygn, kas 
buvo sutarta atidavėme, ir 
sziaip be sutarties žiūrėjome, 
kad jam nieko netruktu, nes ne

- B - CELA'W 
1 arba pradžia į 
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Si
Atsimink! Mielas Skaityto

jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja įndomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!

— Kas padare gera? Asz. 
Kas pribjaurojo kamara? Ne
žinau. (Lietuviszka patarle.)

— Kas tau danti, tu tam 
penkis.

64 pus. Did. 5x7 col.
Dabar Po 25c.
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ponas, bet tėvas mums buvo, 
keno jeigu ne jo triusu mokyk
la sodžiuje tapo, mano du vai
kus in gimnazija siuntė, ir ku
rioj dienoj amžina atilsi pasa
kys ir kokios czia knygos ar 
kontraktai galėjo būti kada 
mes lygu vienu szeimyna gyve
name ?

— Bet toliau taip ne bus, 
mielas Ragutis! Pertrauke po
nas szypsodamas, su patyczia, 
dede mėgo laikyti už ragu kar
ve, o visi milžo, o asz turėda
mas karve žiūrėsiu isz jos ir 
pelno!

Ragutis szyptclejo, taip, tai 
taip, bet ir pamilžti reikia mo
kėti, kartais spardosi .ir gyvu
lys, bimbalai apninka!

— Nesibijok Raguti, na. da
bar sudiev, ryt pasikalbėsimo 
placziau, gali dabar eiti!

Ta isztares nusisuko ir nu
ėjo prie stalo.

— Kame buvę gudroeziai! 
Maustė Ragutis iszeidamas isz 
kambario, atsibaldė neipraszo- 
mi mokytojai! *

Czia susitiko priminėjo su 
žmona, kuri nesze garuojanezia 
kiauszine^ o paskui jos ėjo 
Katre su verdaneziu drumuliu.

— Na, ka sake ? Užklauso ji 
tykiai vyro.

— Ka ten sakys! Atsake 
Ragutis, ir su 'žymiu paniekini
mu pamojo su ranka, neszk, 
neszk, kaip atliksi pakalbėsi
me! Palauk, duris atidarysiu! 
Atdarė seklyczios duris ir su
leido motcTiszkes kurioins ir 
kojos užmirė inejus.

Ragutiene kokiu tai ne savo 
balsu prabilo lenkdama galva: 
Praszau isz keliones pasisotin
ti, nieko gero neturiu, nors 
kiauszinoles, tuoj arbatėlės pri
pilsiu! ,

Czia. pastaezius ant stalo 
kiauszyne baltame pusbliudyj, 
nuėjo in spinta, kuri prie duru, 
sienoje namuszta. talpino savy
je naminius saldainius, medų, 
sūri, cukru ir svecziu indus, 
iszimamus vien kunigui kalė
dojant arba per kokius szeimy- 
niszkus pokilius giminiai su
važiavus.

State viską, dėjo ant stalo, 
tuo tarpu Katre alkeriuj braz
dėjo taisydama ponams lovas.

Ragui ienos kakta, prakaitas 
nupylė besidarbuojant po tu 
poniszku žvilgsniu, kurie di
džiau ja degino ne kaip giedros 
saules spinduliai, vasaros, lai
ke, rugiu renkant.

— Tai tu turbut Ragutie
ne? Užklausė ponia su saldžiu 
szyptelejimu lupu, ponia Ragu- 
tene! Ir susijuokė merkdama, 
vyrui.

— Ta. pati, atsake mote- 
riszke, raudonuodama, ir neži
nodama kur dėtis prisiglaudė 
prie szilto pecziaus.

— Na netrukdysime tams
tos, dabar ne busi mums reika
linga, tarė ponia dedama kiau- 
syne in torielka, ir mes patys 
arbata insipilsime, gali tamsta 
eiti.

Ragutiene su pasigėrėjimu 
pasinaudojo szita palinkima, 
ir linkėdama gbros nakties isz
ejo isz seklyczios iszneszdama 
isz ten koki tai keista inspudi 
kurio nemokėjo pavadinti, vien 
jauto lygu akmeni ant szirdies.

Auszo jau, kada Ragutis pa
valgęs pusryti ėjo per primine 
ir iszgirdo smarku beldyma lyg 
su lazda, in grindis.

Atidarė iszlengvo seklyczios 
duris ir iszigando: Ponas 
manksztydamosi stovėjo vidu
ryj seklyczios, po vien kelpuria 
ant galvos, ūsai taipo-gi buvo

“LINKĖJIMAI” dėl Kalėdų ir 
Nauju Metu Kortas (Tiktai 
Anglu Kalboj) su konver- 

toms. Nr. 1 Setas—50 Kortas su kon
vertoms $1.00; Nr. 2 Setas-50 Kor
tas su konvertoms $1.00; Nr. 3 Se- 
tas--16 Labai gražios Kortos del Ka
lėdų su konvertoms $1.00. Prisiuns- 
kite pinigus tiktai per postai nota, 
money-orderi arba pinigus per regis- 
travota laiszka. Adresas:
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

užriszti kurie dare ji panaszu 
in szuni su kageneziu, rankoje 
laike skėti ir.smarkiai bade su 
juo in grindis.

Raguti pamatęs, atsikvepės 
suszuko: Kodėl langines neuž
daryto, szviesa neleidžia, mie
goti, da tik .szeszta valanda! 
Nieko negaliu priszaukti.

— Nėra pas mus langiny- 
cziu, tarė Ragutis, senasis po
nas iki auszros po pusryczio 
būdavo, diena pas ji prasidėjo 
tai ir darbas buvo!

— A,a,a! Tarė ponas kniaus- 
damasi in lova ir atsukęs pas
turgali nusisuko ant sienos.

— Raguti, mano mielas Ra
guti ! Sucypė ponia — per visa 
nakti Kogutas kroke, asz visai 
be miego! Iszneszk, iszneszk!

Ragutis juokdamasi uždare 
seklyczios duris ir ingyžes in r 
trioba. papasakojo apie ponu 
nelaimes: Kogutas kriokė kar
tojo susiimdama, pilvą Katre, 
Ragutiene ir piemenys, Kogu
tas ir da kriokė, o kad jus bie
sas!

— Reikia jiems arbata nesz- 
ti! Tarė Ragutiene jau drmnu- 
lys iki puses nuviro!J

— Ai- blūdiji?! Jiedu ne
mano kelti, langinyczias pra- 
sze uždaryti, kada, pasakiau, 
kad nėra, sustenėjo, užsidengė 
galva su apklote ir nusikniau- 
sze ant sienos, pats miegas pas 
juos dabar, patemijo Ragutis, 
klausykite, kada, ims vėl baldy
ti tada pradeki! rūpintis apie 
ėdėsi, pridėjo juokdamasi ir 
paėmus kirvi iszejo pro duris.

Apie dvylikta pasigirdo vėl 
isz seklyczios baldynTas, Kiftre 
prirengta, bliuda. vandens nune- 
sze praustis.

Nemažai nustebo pamaezius 
ponia kuri visai kitaip dabar 
iszrode kaip vakar.

Didžiausis kūgis plauku su
raitytu ir su garbiniuotu, gulė
jo ant stalo, szalip dantys įsu 
smegenimis syk, buvo inmerk- 
to in stiklą vandens, apvali 
skrynute su miltais ir ploksz- 
cziu pindreliu, žiksznine lyg 
knygele prikiszta visokiu in- 
rankiu: replikiu, žirklaicziu, 
kabneliu, ylų ir 1.1. Ponia, sėdė
jo priesz veidrodi, kuri mato
mai atsivožė, sėdėjo baltuose 
marszkiniuose aptais iszdabin- 
tuose, ir Su juodu dažu tope 
blakstienas ir antakius, nelem
tai raipydamasi ir markstyda- 
mosi lygu pindrelelis su dažais 
paliete akis.'

Katrei, vandeni inneszus in- 
domu buvo kuo ilg‘ia.u užsilikti 
kambaryje, prisižiūrėti tiems 
nepaprastiems darbams, bet 
pone p at em i jus ja stovinezią, 
tarė imdama nuo Stalo lyg si
dabro rindeleli: Czia pieno in- 
dek, supranti, czia pieno! Aisz- 
kino rodydama su pirsztu in 
blizganti rindeliuka..

“Talmudo Paslaptys”
. . . Apie . . .

ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paėzta, 25 Centai 
Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

— Suprantu, suprantu, kar
tojo mergaite, led sulaikydama 
juoką pažvelgus in ponia, kuri 
su pajuodintomis akimis, bei 
plauku iszrode lyg nupeszta 
pelėda.

Inpuolus in trioba, kol szei- 
mininke pieno in'pyle ji pasa
kojo apie matytus dyvus ir vi
si iszsijuoke iki asžarn.

— Te neszk, neszk! Juok
damosi kalbėjo szeimininke, 
paduodama Katrei pripilta 
rindeliuka. Mergaite sutaisius 
rimta veidą, iszejo atgal.

Ponas state ant stalo kažin 
koki sakybalda, pamatęs in- 
neszta pieną, paem.es isz Kat
rės ranku, padėjo ant to šaky-' 
baldo ir prikiszo deganti deg
tuką. Mėlyna ugnis blukteiejo 
augsztyn ir apremus rindeliu
ka cypdama blukcziojo.

Czia nemažai buvo dyvai, bet 
atsisukus da didesnius pamate, 
nuraudonavo ir nežinodama ka 
daryti apsisuko aplink nuduo
dama buk neinate nieko.

Pone tuo tarpu, nieko nepai- 
sedama atsiliepė isz kampo: 
Pietus 'bus v czetyre godzina,

MASKARADAS
'piLMA'NSO saleje Maskara.-' 

das. Dulkiu ir surukusiu 
iszkvepavimu, praskaito garu 
ir bacilų dunduly, insivele 
melsvai gelsvame rūke kruta, 
susikibusi susipynusi gyviu 
kurkule.

Purviname debesy j szaiposi 
lempa. Jos praszvaitese, lyg 
maszalai aplink liktarna, rim
tu praeina varva, iszblyszke, 
pudruoti, paszlije pikti taszkai 
perdegė buvusiu veidu skeletai 
ir baimingai- be si žvalgu po 
nauja, gyvenimo dirvoną.

Toliau, kur pilkuojanczįos 
lempos dulkes turi parite in- 
tartinieji szeszcliai — eina 
kuždėjimu ūžesys: zzz... dide
liame zirzia, suslėgti dulkiu 
kankiniai.

Taip isz po žemes girdėt 
kurezias vabzdžiu zirzejimas>, 
balamutui užkimszus vieninte
li urvą, vedanti in szviesa. ir 
laisve.

Krutėjimo szoki atlikę eina 
gaivintis: limonados, svaigalu, 
durnu persikas — apstyre są
nariai jieszko atgaivos, ko nors 
erzinanezio inliet in inkaitusia. 
tusztuma.

Del mados eina susikibo.

dabar tas Ra, Ra.... kaip jis?" 
Užmirszau!

— Ragutis lai antroj pas 
mane ateina, pertrauke ponas, 
domiai 'žiūrėdamas in verdama 
pusryti, plakdamas stiklinėje 
koki tai tamsiai ruda miszini.. v

— Pasakyk lai ateina, at
kartojo, o dabar man vandens 
atneszk, pridėjo trumpai.

Mergaite vienok stovėjo ne- 
drysdama atsisukti kur pone 
prausėsi, iszgirdus ja vaiksz- 
cziojant, paėmė bliuda ir isz- 
ejus už duru nusispjovė su pa- 
sibiaurejimu.

Iszpylus vandeni mejo iii 
trioba ir juokdamasi tare in 
szeimininke:

— L’žtrefnijo mums bliuda 
ta “Kogutiene” netikėsi gas- 
padinele! Czia ka tai. mergaite 
pasilenk® in ausi szeimininke 
pasakojo ir abi juokėsi. Nesi
juokus Ragutiene tarė:

. —• Nedyvai, juk ir inkirme- 
tu berugstant nevidonams ir 
sarmatos neturėjimas, fui! Juk 
ir tas pat buvo? Užklausė mer
gaites.

(TOLIAUS LIS;

Eina ir labsardokas su cziau- 
poke. \

Jis tipiszkas', ji in tartina.
Bet tai da nėra priežasties, 

kur neleistu fasono laikyt, su
sikibus eit.

Jis praktika už save senesnej, 
sermėgoj, ant vienos ausies 
varnu iszlesta kepure.

Mat ir kepures nenusiima,' 
instinktas sako, kad reikia isz 
kitu kuo nors iszsiskirt. Po 
kaklo tabaluoja mazgyta ske
peta : vyriszkumo žymis.

Panosyj da stagaru nežymu, 
bet. tai nekenkia but vyru ir fa
soną laikyt.

Ji, — milijonu raukszleliu 
iszblukusia szlebe, mirmos ma
dos rėksmas kuri laiskatuoda- 
ma limpa prie suvytusiu slibi
nu, apmauta’ iszkandejusiais 
ažiurais.

Vaikiszkas veidas be malo
nes sublukes. Paakiu gilumose 
mėlynuoja iszsirpusios slyvos, 
lyg anksty vo szarmo, stambiais 
pudros miltais nubertos.

Veido peranksti rys'zkiai in- 
sirente tragizmo ruožai, lyg rė
vai pripilstyti maiszyto su dul
kėmis sniego: Visa, kasi buvo, 
iiusedĮe skruostu kauburuose,

beszluostant prakalta, susinę- 
s?e in tus'ztejanczias raukszlcs.

Nuo stipresnio gesto isz ten 
byra milteliai.

, Ji atsivedusi svira savo ri
teriui ant rankos, taip kaip ir 
visos damos. Jis eina pilnas re- 
zono ir fasono ir szliurpszczio- 
ja uosi, neturėdamas laisvos 
rankos ja nubraukt, deszineje 
laikoma dama, o kairėje pope- 
rosas!

— Jaska, ka e fundysi? 
Klausia ji lapiszkai žvelgdama 
in savo gabinimu, bet kaž-kuo 
nepatenkinta greit nusisuka ir 
akimis klaidžiodama krivaluo- 
ja. greta savo kavalierio.

— Sam ponimjesz! Atsako 
Jaska, lyg jam butu vieni vejai 
ir kanda in dantis poperosa ir 
paliuosuota kaira. griebia sau 
in užanti, isz kur iszkrapsztes 
tris sugurmuluotas markes, pa
sižiūri in jas ir su panieka kem- 
sza atgal.

— Ka labiau mėgsti, Polia?
— Kad taip ko nors stipres

nio, svajodama.
— Perdaug žygio, kol ten 

prisimuszi, poetiszkai paaisz- 
kino Jaska, mostelėjęs ranka 
in ta puse, kur aplink pilstytu- 
ves raudonas krames szurmu- 
liuoja tirsztas būrys žmogys- 
cziu. ■ .

— Limonados: ar selcesko, 
tai greieziau pasiektume, sten
gias Jaska intikint savo damą, 
nors ir pats sau netiki, nes nu
spjauna ir nuryja.

—i Pabandytum įprisigrūstį 
juk vyras esi, drąsino ji savo ri
teri. Jaska negali pasirodyt, ne 
vyras esąs ir pastatęs savo Dul- 
cineja kampe, eina in kamszti 
ir pradeda vienu pecziu grūstis 
in suglaustas rindas.

— Na, na, kur, snarglį! — 
Duoda Jaskai in paszone boksą 
kažkoks lieminingas stumbu- 
rinis. Ir daugiau nieko.

Jaska be protesto gryžta at
gal ir tares “Neapsimoka,” 
ima savo Dulcija už rankos ir 
tempia, atgal in krutanezia dul
kiu, durnu ir žmogysicziu kosze- 
lyna. —‘S. D. GALAS.
_________ _

»
”N O VENA ”

Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. - - U. S. A.
------------------------------—

MPkkie U. S. Bonus!
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ZiniosVietines
— Lapkritis — November.
— Vienuoliktas, menesis 

sziometo.
— .Lapkriczio pirma diena 

atsidarė medžiokles szesonas 
ant žuiRnczin ir nekuriu mažu 
paukszteliii.

— .William Smigo kaip gir
dėt nuo daugelio, bus iszrink- 
tas konsulmonu pirmam vorde, 
nes už ji visi ketina balsuoti.

-y- Petnyczioj pripuola Vė
linės, Užduszine diena. Tauti
nes szventos: Skindris, Szalna. 
Ir ta diena 1927 metuose, liet us 
$yle per kelias dienas Naujoje 
Anglijoje, upcįį taip patvino ir 
per krantus iSzsiliejo, kad net 
szimtas dvideszimts žmonių žu
vo; 1920 m., radijo stotis 
KJ>KA Pittsburglre iszleido 
pirmutine pasekminga radijfi 
programa.

— Kazimieras Želionis, nuo 
525 W. Market uly., serga savo 
namuose ir yra po priežiūra gy
dytojaus.

Politikieriai dabar vien-- 
kita szmeižia ir peikia, nes 
Rinkimai artinasi, o po Rinki- 
mh jie vėl bus-draugai!
•, . ■—.. Sukatoj pripuola Szv. 
Huberto; k Tautines vardines 
Vidmantas. Erdvile. Taipgi ta 
diena: .1783 metuose Amerikos 
armija, buvo visiszkai panai
kinta.’ ‘.i

. Pat a.rįam y i siems k ad 
eitu in Poliu ir balsuotu, nes 
tai .yra kožno Amerikono Uke- 
so. privalomas lialsuoti Utar- 
ninke, Lapkriczio (Nov..) 6-ta 
diena, . y.
ž.ū’M ^rėdėĮioj pripuola dvide- 
sž isftt.. peh kį a. Nedėl i a', .po Sek
ai ipjį ji . ta;iipg i. t a, d re jig. Sz v ei 11 o 
Khrolio ’Boroni, p Tautines 
vardinei: Orunas; Butoika. Ir T ’• * .A •- . '
ta dienu: '1950'metuose Tautu 
iSanjrmga matare ; s,toti Pietų 
Koifėjtri armijoms iii visiszka 
pagellra;su, pinigais ir. karei- 
vjais, Amerika jau. buvo 
ąirksczian taip nusistaczius,.tik 
iąuRe Tautu 'Sauja n gos prita- 
rimp.- i ;

U, ... Timotas. Žabą,; fotogra- 
fi-stas, nuo 103 W. Pine uly., tu
rėjo operacija Geisingnr ligon- 
bpteje, ‘

• Panodelyje pripuola SS. 
Zacharijo ir Elzbietos, Jono 
Kriksztytojo motinos; o Tauti- 
nfeyaj’.dines: A liktumas, J ud- 
•rK .

Utaruinke Szvento Loo- 
nardo, o Tautines vardines: 
Bangpmirs, Vigmide. Taipgi ta 

, Jięniigl 941 me t n pstį P rez id en-

— I tarninke pripuola Rin
kimai. X

— Ponia Helen Gnall, kuri 
gyvena po Nr. 312 W. Centre 
uly., aplaike žinia nuo armijos 
skyriaus, buk jos sūnūs karei
vis, Pfc. John G. Gnall, 22 metu 
amžiaus, likos užmusztas ant 
karo lauko Korėjoje, Spalio li
tą diena. Jaunas vyrukas in- 
stojo in armija Kovo 22-tra 
diena. 1951m. Paliko savo mo
tinėlė, seseri Katarina ir dede 
George Bias isz miesto. Prigu
lėjo prie Szventos Marijos Rus- 
naku parapijos. Priesz insto- 
jima in vaiska, velionis dirbo 
del Park Crest« Builders & 
Supply Co., mieste.

McAdoo, Pa. — Ponst va Juo-j 
zai Czevinskai nuo Snyder avė.' 
McAdoo Heights', aplaike tele
grama nuo valdžios, kad ju su-! 
nelis kareivis Pfc. Juozas G.; 
Czevinskas, 19 metu amžiaus,! 
kuris tarnauja prie Amerikos 
Penktos Kavalierijos Armijos! 
Korėjoje, likos pažeistas ant j 
karo lauko, Spalio ketvirta die
na, ir gydosi viename ligonbu 
toje Japonijoje.

BOMBA ,PALEIS 
TA NEVADOJE Isz Lietuvos
(Tasa Nuo 1 Puslapio) KITI APIE MUS

ko nėra politiszka, bet vėliau 
jie dažinojo kad tas tarnas bu
vo politikierių tenai paskirtas, 
kaip tik kad jis nugalabintu ta 
virszininka.

Keturios deszimts keturiu 
metu amžiaus De Raymond, 
miegojo savo rumuoše, Cambo
dian sostinėje. Viet-Namese po
litines partijos tarnas ji ežia 
baisiai su lazda sudaužė ir pas
kui nudure.

Cambodijos Karalius, Noro
dom Sinanouk pats apsilankė 
atiduoti paskutini patarnavi- 
ma szitam augsztam Prancūzi
jos atstovui.

Pereita meta Prancūzas Ge
nerolas Charles Chanson ir 

’ Viet Nam Gubernatorius Thai 
Lap Thanh buvo nužudyti, kai 

Į vienas papirktas sukilėlis, pats 
save susprogdino ir užmusze 

. tuodu virszininku.

Kayford, W. Va. — Seredos 
ryta apie antra valanda kylo 
baisi ekspliozija po žeme Tru
ax Traer kasyklose. Toje eks- 
pliozijoje gazo žuvo dvylika 
mainieriai. Jie visi radosi ant 
dugno, kada ekspliozija kylo, 
ir likos uždaryti* o gelbėjimas 
ju buvo negalimas ir labai pa
vojingas. Graudingas reginys 
yra prie kasyklų, motoras, vai
kai ir gimines apstoja aplinkui 
kasyklas su vilczia kad nekn- 
riuos da suras gyvus. Pagal vė
liausius telegramas parodo kad 
visi angliakasiai žuvo tame 
ekspliozijoje.

DYPUKAI
PENNSYLVANIJOJE

Washington, D. C. — Angli
jos Karalaite Elzbieta ir jos 
vyras Karalaitis Philipas atva
žiavo in Vaszingtona pas Ame
rikos Prezidentą II. Trumana, 
ir szeimyna. Jiedu atstovauja 
Karalių Jurgi ir Karaliene Elz
bieta. Petnyczioj jie ketina su- 
gryžt in Kanada, po tam atgal 
in London, Anglija.

Pittsburgh, Pa. — Scredo- 
vakara, a p i e dvideszimts 
du žmones likos sužeisti 
ekspliodnojama gaza ant 
ežios, laike Maskaradinos 
rodos.

per 
uly- 
par-

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Baltu Užvadinimas
Laisvoji Pasauli

Daktaras A< C. Baugher, Dy- 
puku Komisijos pirmininkas ir 
Elizabethtown kolegijos Prezi
dentas sako kad beveik visi tie 
naujai atvykę svecziai Dypu- 
kai yra darbsztus ir geri darbi
ninkai. Ju tarpe randasi moky
tu, meistru, profesijonalu, dak
taru, advokatu ir mokytoju.

Nors dauguma j u užsiima 
ūkio darbais, vienok daug ir 
kitokius darbus moka ir dabar 
ima.

Dypuku tarpe randasi dau
giausia Lenku; 9,405. Paskui 
Lietuviu randasi 2,021; Latviu 
1,919; Ruskiu 1,700 ir 1,659 Dy
puku kuriu tautybe ar nėra ži
noma ar ju rasztai sumaiszyti. 
Philadelphijoje randasi 
giatftia: 6,897.

dau-

NEGALIMA
SUSIDERINTI

SU ISPANIJA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

;jai/prižado visa bilijoną dole- 
rVudtpipb draugi szk am krasz- 
iųiį 1941.m:. Maksimas M. Lit-

-i bu \ ■ o *'pask i rt U s So vi e -
tįšA.1 Ęusi jos ’Ąmba >a do r i ūmi 
ĄmVVik*lii Mėnulio atmaina, 

‘^‘Bszpilhisi - • ■ ■ - -• • ■' A

Mahanoy City Lietuviai! ! ! 
Pirmam Vorde■h . p

• ' Balsuokite Už

WILLIAM SMIGO
.. ANT KONSELMONO

Praszo Jusu Balso ir Intekmes!
Acziu.

Wilkes-Barre, Pa. — Slaptos 
policijos agentai dalyvavo, 
mainieriu unijos vado laidotu
vėse, jieszkodami jo nužudyto
jo. Charles Mecadon, mainieriu 
unijos vadas, buvo užmusztas 
kai in jo automobiliu indeta 
bomba susprogo. Jis buvo pa
laidotas Szvento Jono kapinė
se, po pamaldų Szvento Rocco 
bažnyczioje. Szimtai žmonių 
dalyvavo tose laidotuvėse. 
Slaptos FBI policijos agentai 
teipgi dalyvavo, nes jis mislino 
kad gal tas žmog'žudis ar tie 
žmogžudžiai teipgi dalyvaus. 
M irusis žmogus'buvo gavės ke
lis grasinancziiis laiszkusi, ku
riuose buvo isz jo reikalaujama 
po du tukstailcziu doleriu in 
sgnvaite. Policijautai sako J<ad 
penki svarai dūlio sudarė ta 
sprogsianezia bomba, l>et FBI 
policija, vis tirineja, norėdami 
tikrai dažinoti isz ko ta bomba 
buvo padaryta. Jo žmona sako 
kad jis su savimi turėjo apie 
penkis szimtus doleriu. Bet p.o- 
licijantai nei cento nerado. Bet 
jie visgi netiki kad ežia buvo 
kokiu paprastu vagiu darbas.

ant 
valdžia vargiai sutiks. “Maty
ti Ispanai sutinka musu pini
gus milijonais imti, bet nenori 
nieko bendra su mumis turėti. 
Reiszkia musu pinigai jiems 
malonus, bet mes patys esame 
nepageidaujami!’’

szito klausimo Ispanijos
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Make today
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United States 
defense Bonds

Tuo metu, kai jie vos insteng- 
davo užsikalti in menesi po 400 
rubliu, invairus Sovietiniai pa
reigūnai, komisarai, inžinieriai 
ir vadovai imdavo nuo 18,000 
iki 20,000 rubliu. Tūloje, in pie
tus nuo Moskvos, jis mate mil- 
žiniszkas '’darbo stovyklas, kur 
su žmonėmis buvo biauriau el
giamasi nei su gyvuliais. Jis 
mate visa ta vergu ir priespau
dos režimą, kur nesiskaitoma 
su jokiu žmoniszkumu. Jis taip 
pat mate Lietuviu, apie ku
riuos Sovietine propaganda 
tvirtino, kad per visuomenisz- 
ka jis 99,96 proc. balsu pasisa-’ 
ke už Sovietus, bet kurie isz 
tikro prasze pasiusti tu rinki
mu patikrinti kontroles komi
sija. Ir jie pasakojo, kad eina 
baisios isztremtacijos, kad ju

Jau ankseziau “La Liberte 
Republican!’’ apžvelgdamas
Lietuvos kaneziu kelia, pabrė
žė, kad laisves dvasia nėra mi- Į 
rusi nei Lietuvoje, nei kituose 
Pabaltijo krasztuose. Lietuviai 
tikisi, kad ir kitos valstybes, 
pasekusios “A.B.“ pavyzdžiu, 
Lietuviu Laisves kovai atžy
mėti taip pat skirs vietos ir sa
vo radijofonuose. Lietuviu bi- 
cziulis Henry de Chambon, 
“Revue Parlamentaire’’ žur-į 
nale apžvelgęs tarpt, padėjimą, 
pažymi, kad sziuo metu visa 
Sovietiszka politika yra puola
moji; jie nori paimti savo inta-' 
kon ne tik visa Azija, bet ir Eu- Į 
ropa. Vienok taip pat didėja 
pasiprieszinimas ir okup. 
krasztuose, ypacz Pabaltijy, 
kur jis ingauna vis asztresnes 
pavydalose. Tremtiniu žinio-l siszkai nusistaCziusi. 
mis, skurdas, stoka butiniausiu 
reikmių ir nepasitenkinimas 
Sov. režimu ypacz ryszkus Lie
tuvoje. Tas pats H. de Cham
bon jau ankszcziau minėtame 
“La Lib. Rep.’’ No 36 ypacz 
placziai apžvelgė Lietuvos ir 
visu 3 Pabaltijo krasztu kalva- 
rijas, jas invardindamas 
“Baltai apeliuoja in laisvaji 
pasauli.’’ Jame smulkiai pa
vaizduojamos Sovietu tebevyk
domos žveriszkos baltu isz- 
tremtos, pažymint, kad nėra 
tos szeimynos, kur nebutu kas 
nors nukentėjęs. Tuo budu So
vietai yra sulaužė paezias pa
grindines žmoniszkumo teises, 

kuriomis grindžiami tautiszki 
santykiai. Pasiremdami JT pa
dėjimu, sziu visu 3 krasztu at
stovai, nurodė, kokiu auku yra 
isz ju pareikalavusi Soviet? 
okupacija, kreipiasi in visa 
laisvaji pasauli, ypacz jo vy
riausybes, praszydami visas 
laisvąsias tautas kuo skubiau
siai ateiti baltams in pagelba.

Toliau skirsnyje “Prancūzi
ja ir Pabaltijo krasztai’’ auto
rius, apžvelgęs didžiųjų Pran- 
suzu vyru ir politiku, kaip P. 
Boncour ir Yvon Delbos, pa
stangas tuos krasztus juo tam
priau pririszti prie Vakaru 
kultūros, pažymi, toje S. Rytu 
Europos srity ypacz Lietuva 
buvo tikra Prancūzu intakos ir 
minties pirmūne. Vienok dabar 
tiek pati Prancūzu vyriausybe, 
tiek ypacz jos Užsienio politi
kos vadovai sziltai sutinka bal
tu reikalą ir visa ju byla, nepai
sant visu Sovietu pastangų 
tuos Vakaru kultūros szalinin- 
kus iszrauti su szaknimis. Deja 
Prancūzu spaudoj ne taip daž
nai užtinkama atbalsiu isz to, 
kas dedasi už geležine uždan
gos. Užtai tokie balsai juo 
brangesni, kaip pvz., kad ir 
Prancūzu aviatoriaus Įeit. Bag- 
neres, garsiosios eskadriles 
“Normandie-Niemen“ lakūno 
kovojusio drauge su hauduona 
armija, rinkimines kompanijos 
metu Tuluzoj pasakyti žodžiai. 
Minimasis lakūnas sakėsi 
nusikalstu savo sanžinei ir ne
atliktu pilietines pareigos 
krasztui, jei nutylėtu tai, ka 
yra mates ir iszgy venes 1943-44 
m., juo labiau, kad toji tiesa 
stengiamasi užmuszti suklasto
ta propaganda. Jis pats sakėsi 
savo akimis mates visa Rusu 
darbininku buities sziurpuma:

kurie savo laisve dar yra isz- 
saugeje, duodamas mažesniu 
szaliu, isz kuriu toji laisve pa
grobta, drauge ir inpareigoji- 
mas, kad jiems ateitu in pagel
ta su pasekminga parama toj 
nelygioj kovoj už vertybes, 
brangias ne tik jiems vieniems/ 
bet ir visoms taurioms szir- 
dims.

Ir kitai Prancūzu spaudai 
Lietuviu reikalai nesvetimi. 
Pvz., toks “La Croix’’ Rugpiu- 
czio 10-ta diena insidejo platu 
praneszima apie Lietuvos baž
nytines provincijos 25 metu su
kakti ir Bolszeviku vartojama 
Katalikams smaugti sumanu
mą. Kanados žurnalas “Rela-' 
tions“ yra ankseziau insidejes 
iszsamia St. Kubiliaus apžval- 
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visa jaunuomene sugaudyta ir KnnnriL« ,-Le?UV^U ^nsikurima 

kad jie turi kęsti, kokios tik 
beįmanomos kanezias. Tai vis 
akivaizdus liudijimai, kuriems, 
pastebi laikrasztis, nereikia jo-

Kanadoje ir ju tenyksztes onr- 
venimo sanly8as Lietuj 
dalyką svarstant ir, pasinau.

JO. Tuveiksniu V limo- 
kiu komentaru. Vienok nepai- mįs tomis informacijo- 
sant visos Soviet, propagandos, ’ ms Pa^ankia prasme 

kur pvz., tokiam Kaune 50 "T" ,-.P Pat
žmonių tenka 1 sziauszdinti, kat ’’ “Le D ^,^aro’,, ' ^om- 
nepaisant tu visu žiaurumu, įr auphine Liberte’’
Lietuva yra Sovietams prie-į : ; • *

Tai yra __ j ~
inspejimas tiems krasztamsj paskui bus per vriu

PONAI
BIZNIERIAI!
Geisdami apteikt savo ge
rus Kostumerius, privalo 
isz laiko duoti atspaudyt

Sieninius
Kalendorius

1952m.
ir iszsirinkti kokiu nori 
iszsirinkt.

Dabar. Laikas! užsi 
-- -------------- — kalbyt 

ir nelaukti ilgai! Nes kas 
pirmesnis, tas gales isz
sirinkti puikesnius!!!
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— Ten, kur girtas griūva, 
velnias paduszkele pakisza.
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