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Suktybes Virszunese
Isz Amerikos MEDŽIOKLES

NELAIMES
ISZ PAVERGTOS 

TĖVYNĖS
PREZ. TRUMANASj 

SUSZAUKIA SZTABO 
VADUS

WASHINGTON, D. C. —
Valdžia pranesza kad visam 
musu krasztui reikia daug dau- 

! giau Daktaru, Gydytoju, kurie 
i pasitenkintu tik paprastas

Keli Nuszauti, Daug
Sužeisti

Kaip Rusai Giriasi 
Savo Kultūros 
“Pranaszumu”______ i pasitenkintu tik paprastas HARRISBURG, PA. — Kas

1 • A žmonių ligas gydyti ir nesi- metaį skaitome apie medžiok-
NutldllKia AtOStOgOS, szautu ir kokius ten pyatingu jes nelaimes, kaip vieni me

džiotojai kitus per klaida ar 
per neapsižiurejima nuszauna 
ar sužeidžia.

Medžiokle zuikiu ir pauksz- kiekviena priga nepaprastai 
ežiu tai dar ne tokia pavojinga 
nes karabinai ne tokie jau ga
lingi, kaip kad vartuojama del 
meszku ir briedžiu medžiokles.

Dauguma medžiotoju nemo
ka kaip vartuoti tuos, tikrai 
kariszkus karabinus, kuriu 
plieno kulkos keliauja dvi ar 
daugiau myliu. ,

Ir negalima tikėtis kad pa
prastas darbo žmogelis, kuris 
ta taip toli szaunanti karabina 
vartuoja tik kokia sanvaite ar 
daugiausia dvi sanvaites, per 
visus metus, mokėtu kaip tin
kamai ir atsargiai ji vartuoti 
ir isz jo szauti.

O kiti medžiotojai taip susi
nervuoja, kad, iszeje in miszka, 
jie szauna bile tik kas kruste- 
leja. Dar kiti staeziai nėra me-

Papirkimai, 
Kysziai Už Taksu

N emokej ima
Nori Pasitarti Su 

Savo Vadais

ligų gydyjimo specialybes.
(Tasa Ant 4 Puslapio)

PILVUOTI
AMERIKIECZIAI

WASHINGTON. D. C. — 
Prezidentas Trumanas labai 
staigiai nutraukė savo atosto
gas Floridoje ir sugryžes in 
Vaszingtona visus nustebino . • isuszaukdamas ypatinga ir 
svarbu susirinkimą visu savo 
valdovu ir virszinmku.

Prezidentas Trumanas, ta
riasi su savo valdžižos ir karo 
sztabo vadais.

Isz Vaszingtono niekas ne-1 
paaiszkina, kodėl Prez. Truma
nas dabar taip staiga suszauke 
szitus susirinkimus.

Prezidento Trumano spau
dos sekretoriaus pagelbininkas 
Irving Perimeter sako kad jis 
nieko daugiau negali pasakyti, 
kaip tik tai kad Prezidentas 
Trumanas norėjo taip suszauk- 
ti tuos mitingus ir viskas.

Kai jo buvo užklausta ar
Prez. Trumanas nujautė kadi (
dabar visos tos derybos Korė- rus žmones. Apdraudos kom-

Daktarai Perspėja Ma 
žiau Valgyti, Daugiau 

Dirbti

LOS ANGELES, CALIF. — 
Daktarai per savo Seimus At
lantic City, New Jersey, sziaj 
vasara ir dabar, Los Angeles 
mieste sako kad Amerikiecziai 
yra per stori, ir kad tai nėra in 
sveikata.

Jie teveik visiems Ameri- 
kiecziams pataria mažiau val
gyti'ir daugiau dirbti. Tai bu
tu in sveikata.

Jie priparodo, kad net ir Ap
draudos “Insurance” kompa- džioklei tinkami. • 
nijos reikalauja didesniu mo- Tik, pavyzdžiui, paimkime 
keseziu del apdraudos už sto- žmogeli, kuris kokiame ofise, 

ar kad ir fabrike dirba. Jis rė
joje suiro, ir už tai reikia grei- partijos yra iszrokavusios, kad tai kada pesezias eina daugiau 
tai su visais vadais ir atstovais keturios deszimts antras nuo- kaip viena myle, ir tai ant ly- 
pasitarti isz naujo, jos trumpai birutis daugiau storu žmonių gumos. O, szti ateina medžiok- 
atsake, kad jis daugiau negali Priesz laika pasimirszta, negu ]es laikas. Jis užsimauna sun-
pasakyti.

Nors isz Vaszingtono nieko 
negalima daugiau sužinoti, bet

tu, kurie nėra nei per stori, nei kius cziebatus, užsivelka kelis 
per daug ploni.

Tie Daktarai sako kad daug
isz visko iszrodo, kad Trumą- ffer^u nedavalgyti, negu per- 
nas nujautė kad Korėjoje ne 
viskas tvarkoj, ir kad reikia 
griebtis nauju priemonių 
priesz tuos Komunistus.

sivalgyti. Jie sako kad visados 
reiketu keltis nuo stalo dar al
kanam.

paltus, nusistvere kokios dvyli
kos svaru karabina, ir jau 
traukia in kalnus. Ir, parėjės 
namo jis su pasididžiavimu gi
riasi kad jis penkias, szeszias 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

TAKSOS IR TAKSOS
WASHINGTON, D. C. — 

Republikonu partija, besireng
dama in ateinanezius rinkimus 
del Prezidento per 1952, jau 
dabar rengia savo Vaju.

Rcpublikonai yra iszrokave 
kad nuo to laiko, kada buvo 
pradėta rinkti, kolektuoti tak
sas, iki sziandien, Amerikie
cziai yra sumokėję penkis szim- 
tus ir penkios deszimts bilijo
nu doleriu.

Reiszkia, tiek pinigu buvo 
surinkta nuo 1776 metu iki 
1951 metu. Tai per szimta sep
tynios deszimts penkis metus 
mes tiek pinigu per taksas es
ame savo valdžiai iszmokeje.

Rcpublikonai toliau aiszkina 
ir prikaiszioja, kad Trumanas 
su savo Demokratais iszleido 
daugiau kaip puse tiek pinigu 
per septynis trumpus metus!

Skaitykit “Saule”

Pasirenges Žudyti

Norėdami atsverti Vakaru 
kultūra ir ja “iszrauti su szak- 
nimis,” Rusai i4 isz viso ju ak
li tarnai komunistai Lietuviai

auksztina visa, kas tik’yra ru- 
siszka. Tokiems, kaip Tilvytis 
ir kt., jau ne’ Vilnius, bet 
“Maskva — musu tėvynės sos
tine,” “Stalino Lenino kallba 
pranasziausia už visas” ir taip 
toliaus. Žinoma, žmones, ypacz 
maeziusieji Vakarus, klausosi: 
ir isz tos komedijos tik szypso- j 
si. Tada Rusu pakaliku uolu
mas, pastebėjus kad ir men
kiausia Rusiszkosios kultūros 
kritika, kuria geriausiai pa
vaizdavo kad ir .isz Rytu atvy
kę kraszto nusiaubti nudriskę 
“Amerikonai” (taip vadinami 
Rusu kolchozininkai, priesz 
kuriuos musiszkiai kolektyvi- 
nikai atrodo dar kaip tikri 
Amerikiecziai) arba “Juodojo 
Katino” brolijos nariai, jie 
ima ja auksztinti su dar dides
niu atkaklumu. Tada gyri
mams nėra ir galo. Viskas tik 
Rusu ir Rusu: iszrasta, atrasta, 
pirmųjų padaryta. Pavyzdžiui, 
kasmet Liepos '29 d., Rusai 
szvenezia savo karo laivyno 
diena. Ir ka jus pasakysite, 
kaip jie giriasi kad ir czia? 
Sziemet paskelbė toki adm. G. 
Levczenko atsiszaukima, ku
riame tvirtinama, kad “visa il
gaamže Rusijos valstybes isto
rija yra susijusi su atkaklia

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Apsiginklavę sargai yra 
paskirti prie Tautu Sanjun- 
gos tarybos ofisu, kur dabar 
eina derybos del taikos ar 
del paliaubų Korėjoje. Czia

du Amerikiecziai karininkai 
peržiūrinėja Korieti sarga, 
kuris stovi su atprovintu ka
rabinu, kai musu karininkai 
ir kareiviai neszioja tik re-

Tas Korietis ro- 
nei nepaiso kad

volverius. 
dos visai
Amerikiecziai in ji su tokia 
atyda žiuri.

Prezidentas Trumanas Nujauto 
Kad Korėjoje Ne Viskas Tvar
koj, Reikia Nauju Priemonių 
Priesz Komunistus; Taksu Rin- 
kimos Virszininkas C. Oliphant 

Pasitraukė, Bet Užsigina
WASHINGTON, D. C. — Charles A. 

Rinkimo Sztabo 
jis meta savo 

užsigina, kad jis

PUSPENKTO
MILIJONO Oliphant, Vidaus Taksu 

.... . ~ ... — virszininkas paskelbė, kad 
darba ir atsisako, bet jis 
yra kaip nork kaltas del visu tu suktybių 
ir papirkimu, del kuriu jis yra kaltinamas.

Savo laiszke Prezidentui Trumanui jis

Vokiecziu Yra Dinge 
Rusijoje

BONN. — Vakaru Vokieti
jos Raudonasis Kryžius yra su
rinkęs patikrintas žinias, kad 
daugiau kaip puspenkto mili- , 3 . «, . . j •
jono Vokiecziu yra dinge So- sako, kad jis visiszkai nekaltas, bet dabar 
vietų Rusijoje. nori pasitraukti, nes jis negali pakęsti

Isz tu dingusiu Vokiecziu, 1 ’ jo*

apie trys milijonai yra civili SU tU jntaiimU H SZDieiŽtlL 
niu žmonių, ir pusantro milijo
no kariu ir kareiviu.

Niekas nežino ar jie visi gy
vi ar ne. Bet manoma kad daug 
ju yra iszžudyta ir dar dau Įja pasitraukė ir kad Vaszingtonas jo atsi- 
giau yra žuvę sunkiose nelais
vės darbuose.

Bet beveik tikrai žinoma 
kad dar apie trys milijonai tu 
vokiecziu belaisviu yra gyvi su nemokejima, beveik visi kelis kartus bu- 
ir kad dauguma ju dirba karo 
pramonėje.

Byla yra iszkelta Jungtinėse ka(| eme kysziUS, kad jlS ŽUIOJO apiC 
Tautose, kad Sovietai tuos be- . ,
laisvius paleistu ar nors pra- suktybes ir kad jis tylėjo, nes jam buvo 
nesztu apie juos. Bet vargiai 
kas isz tokio pareikalavimo be- 
iszeis, nes ta geležine siena 
yra per stora \r per augszta.

Jis laikrasztininkams aiszkinosi, kad 
nebuvo niekieno nepriverstas, bet savo

vi-

Jis
va-

sakymu priėmė ta paezia diena.

Kai keli bagoeziai buvo suimti už tak-

vo intrauke szito virszininko varda, saky-

riebiai patepta.

VASARA ŽIEMOJE

Bagoczius Abraham Teitelbaum, advo
katas Chicagoje (III.) patrauktas in teisina 
staeziai sake, kad du vyrai norėjo isz jo 
paimti net puse milijono doleriu. Jiedu 
jam sake, kad jeigu jis tiek jiemdviem ne
duos, tai jam bus bėdos su jo nemokėto
mis taksomis. Jis teisme staeziai pasakė 
ju vardus: Frank Nathan ir Bert K. Nas- 
ter. Ir jis dar toliau teige, kad tiedu 
lupikai jam buvo staeziai pasakė, kad jie

PHILADELPHIA, PA. — 
Gruodžio (Dec.) Septinta die
na, musu kalendorių tvarkyto
jai ir sudarytojai ir pranaszai 
sako kad tokios sziltos, tikrai 
vasariszkos dienos jie dar neat
simena ir neranda savo seniau
siuose kalendoriuose.

Jie sako kad beveik panaszi 
tokia diena buvo 1873 metuose, 
bet ir tada nebuvo taip szilta ir
gražu kaip buvo szi menesi sep-atstovauja Taksu Rinkimo Sztabo virszinin- 
tlnj?e dar toliau aiszkina kad kž*’ Olipliailt.
czia, mainose ta diena buvo po prisieka.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Ir jis taip sake ir liudijo

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
laikraszczius, už kuriuos ju tė
vai ir ju tėvu tėvai galvas gul
dė.

Laikraszcziam popiera da
bar daugiau kaip keturis sy
kius daugiau kas'ztuoja, negu 
kasztavo priesz kara.

Kaip muzikos Opera, mo-

Meile ir laisvo mes. tik tada 
invertiiiame, kada jos netenka
me.

Meile, kaip laisve mes pa
žaistame tik atsisveikindami.

OROS PRIEŽIŪRA
Sekantis straipsnis sudėtas į 

nuo isztrauku Dr. Walt. James! 
Highman kalbos per radio. Jis! 
yra gerai žinomas odos gydyto- Į 

' jas gvvenantis dideliame mies- 
i te. Jo nuomonėje, o,dos priežiu- 
’ roję, svarbiausi dalykai yra 
' muilas, vanduo ir sveikatos

Saliunoje
Vaikas atejas in saliuna 

praszyti savo tėvelio kad ei
tu namo sako:

— Tėtuli, eikie

kyklos, bažnyczia, negali sa- 
vaimi gyvuoti, 'bet turi tikėtis 
paramos isz žmonių dovanu, isz 
žmonių duosnumo, taip ir laik
rasztis turėtu būti remiamas 
aukomis. Bet, deja, musu žmo
nes to niekados nesuprato. Juk 
laikrasztis, kaip mokykla ar 
bažnyczia, mokina .žmones ir 
kelia ju kultūra. Kaslink moks
lo ir pažangos negalima atskir
ti laikraszti, mokykla ar baž
nyczia.

Baudžiavos laikais susipra- 
tusieji'Lietuviai galva guldė už 
spauzdinta žodi. Sziandieii jie 
nenori nei skatiko iszmesti ta 
spauzdinta žodi palaikyti.

Universitetas mažai saujelei 
laimingųjų inteligentu tarnau
ja, mokykla tik jauniemsiems 
prirengta, sakykla, kozelnyczia 
tik iszrin'ktuosius pasiekia, bet 
laikrasztis, kaip “Saule,” jo
kiu ribų nepripažindama, vi
sur ir visiems szvieczia, kurie

Mes, Lietuviai.... tikri kai- '■ 
miecziai: Tiltus tada tepasitai- > 
som, kai kieno arklys koja nu
lūžta ar net kai kas nuvirtęs 
prigeria.

Baisus pasakymas; “ Varszu- Į 
voje vieszpatauja taika,” yra; 
likes garsus del to, kad nurodo i 
prieszinga dalyką — skaudu 
laisves ir taikos isznaifdojima, 
sužalojimą, beveik jos paneigi
mą, pakeieziant ta taika ir lais
ve in jiegos ir botago teise.

Rodos, neiszvengiamas už
burto musu likimo ratas: Pir
miausia musu laikraszcziai nu
tils, po tam musu jau- ir taip 
merdanezios Lietuviszkos Ka- 
talikiszkos mokyklos, ir, už
baigti ta savo nelemtos gyvas
ties užburta ratu, musu bažny- 
czios, kur ir dabar jau daug 
daugiau Anglu kalba yra gir
dima, negu musu tėvu, teveliu 
prigimta kalba. ■

prižiūrėjimas.
“Kasdieninis pirtis, burnosi 

prausimas du syk in diena su 
muilu, kas saiįvaitinis galvos 
plovimas, yra szvarumo pir
mieji reikalavimai. Patartina 
vartoti nestipraus muilo, ža
lias muilas perstiprus, nes oda 
iszdžiovina. Keikia sekti pa
prastas sveikatos taisykles. 
Nuo valgijimo per daug sal
džiu riebiu valgiu, riebiu mesu, 
arba nuo blogo skilvio stovio, 
nevirszkinimo, kraujo prastu
mo, ir 1.1., puczkai pasirodo. 
Tuomet reikia susilaikyti nuo 
valgymo nekuriu valgiu; rei
kia gert daug vandens, 
manksztintis kiek tik galima ir 
vidurius gerai prižiūrėti, nepa
tartina sekti invairius vaistus 
pagarsintus del gydymo pucz- 
ku. Keikia kreiptis prie gero 
gydytojo. Perdaug arbatos, ka
vos ir alkolioliaus blogai atsi- 
liepia.

“Negalima veidą raukszles 
gydyti. Negalima permainyti

namo, 
nes mamyte labai serga!

Tėvas — Eisiu, eisiu, tik 
da kelis isz,gersiu!

Sūnelis — Eikie greieziau, 
ta Juozukas inpuole in skie
pą, ir negali iszlipti!

Tėvas — Tegul palaukia 
kol ateisiu!

Sūnelis — Tėtuli, lankas 
truko ant munszaines bacz- 
kos ir varva!

Tėvas — O tu padla, kodėl 
man greieziau apie tai nepa
sakei, ba gali atsitikti di
džiausia nelaime!

tik nori tos szviesos. “Saules” 
straipsniu spinduliai tenai in- 
lys kur nei mokytojas, nei Ku
nigas nepasieks.’

Vienas isz gabiausiu ir darbo 
žmonėms geriausiai supranta
mu raszytoju Tumas, Kunigas 
Vaižgantas, yra pastebėjęs: 
“Kas, girdi, gera isz Lietuviu, 
kad jie tinginiai, nerangeliai; 
kad tautuos dalykai labai tai 
jiems; kad juos net Gudai ir tie 
nujodo. ”

Gal taip ir reikia, gal taip ir 
likimas yra mums nustatęs. 
Bet, kai džiovininkas sūnūs 
serga, mes jam nuodu, trucyz- 
nos neduodame kad jis grei
eziau gala gautu, nes jis vistiek 
kojas pakratys.

—————— t t ■

Nežiūrint visti tu “Musu Dy- 
puku,” kurie turėjo naujo 
kraujo in musu gyslas inleisti, 
Lietuvybe Amerikoje yra pa
kibusi ant labai plono siūlelio!

žilu plauku spalva, tas yra pa
vojinga. Galima sulaikyt plau
ku puolimą, bet ne vartojant 
patentuotus vaistus. Veido 
gniaužymas, veidams szepetu- 
kai ir panaszus dalykai padaro 
daugiaus bledies negu gero, o o o
Gera smetonuota motis “cold 
cream” nuvalyti oda priesz 
prausian t yra. patartina. Žmo
gaus oda vis mainosi. Patys 
matome koks absurdas yra, su
laukti penkias deszimtu metu 
senumo ir pageidauti dvide-

Bevei’k visi kiti lietu viszki 
laikraszcziai dabai- veda viso
kius vajus, rengia vakarėlius, 
balius, szokius ir pikninkus, 
kad tik galėtu prasimuszti ir

“Jeigu dar ilgiau tas karas 
tesis Korėjoje, mes turėsimo 
skolintis kariszku eroplanu isz 
musu apsaugos sandelio, kurie 
yra Europai skirti.”

szimtu metu senumo oda. Su
kinko ipeiikiasdcszinitu metu, 
galima turėti tiems metams 
kuogeriausia oda, jeigu savo 
jaunystėje prižiūrėsime savo 
generale sveikata ir vartosime

iszsilaikyti. “Saule” nieko pa- 
naszaus nėra niekados neda
rius, nes “Saule” vis pasitiki 
kad jos skaitytojai yra jai isz- 
tikimi ir kad jie ant laiko atsi
lygins su. prenumerata.

Kai kuriems musu Lietuviu, 
ju Lietuvybe tai tik devintas 
vanduo nuo kisieliaus kokiu 
nebeiszgirdo savo kaltybių!

Ir keikiam kara, kad jis kur 
kiaurai nugarme t u!

Kituose krasztuose, ■ kaip ir 
paežioje musu Lietuvoje, Ko
munistai, nedorėliai uždare 
musu laikraszczius; o ežia 
Amerikoje, laisves szalyje, pa
tys Lietuviai nugalabina tuos

Musu karininkai ir atstovai, 
mielu noru visa kara Korėjoj© 
baigtu ir isz tenai pasitrauktu, 
bet jie dabar tenai yra taip in- 
sivele, kad jiems staeziai nega
lima pasitraukti be sarmatos ir 
be prisipažinimo kad jie tenai 
didesnes klaidas yra padare, 
negu Komunistai.

_______ :_______ i—____ i

Pypkes Durnai!

Menulis Baltas
Menulis baltas

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais

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

Pinigai reikia siusti su '! 
užsakymu: ]»

Tiktai,. . . $1.00 ;įSaule Publishing Co.,Mahanoy City, Pa.,U.S.A. 5

Parėdė liepas
Žiedais sidabro.
Krapai ir kmynai.
Ir kvepia mėtos.

į Szermukszniai svyra.
Kaip žilvitis vienas lauke 
Laukia saules... nesulaukia....
Szaukiu lauke.... nepriszaukiu.
Ir bastausi... ne taku.
Liūdnas vieszpatis lauku,....
Žvaigžde krintanezia seku.
Kvepiakmynai ir krapai.
Ar girdi tu, ar žinai,

, Kaip asz vienas su laukais?
Tyli ūkana nukris, 
Mano kelia nuszlaksztys....
Siela aidijom nuskris.

PLATINKI!!
“SAULE”^a
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43 puslapiu, 20c. No.l4G—Apie Auka Nihilis-

No.138—Apie Irlanda; Ro-.^b Stebuklas Kuczios Nakti.
G2 puslapiu, 20c.

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

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

No.151—Apie Vaitas Szvil-
;, Pas Merga, Gražios

, Akys, Tarnas, Vargdienis Jo-
j nukas Karalium, G2 pus., 20c.

No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. G2 pus
lapiu, 20c.

No. 153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoyo Duktė. G2 pus- 

1 lapių, 20c.
No.155—Szakinis Nedoras

bertas ATelnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

ležinis Vyras, Smakas ir Niki-! 
tas. GI puslapiu, 20c.

No.142—A p i e Paveikslas
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus-!pikas 
lapių, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap
vaizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Beniadina. GI 

■ puslapiu, 20c.
No.14.0—Apie Maža Katilu- 

j ka Lietuvos Skausmai, Mo-
I eziutes Pasakojimai, E i le s ■,

^Pirkie U. S. Bonus!

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

daug muilo ir vandens. Apart 
to, kuo mažiaus kreipsi atydos 
in oda tuo bus geriaus. Jeigu 
užkrėstas kokia nors odos liga 
kreipkis prie gydytojo. Ne
klausk susiedo, arba barzda- 
skuczio, arba ko kito, paklausk 
gydytojo.

“Priegamus neerzink, nes 
tas priveda prie vėžio. Jeigu 
priegamos didinasi arba spal
va tapsta tamsesne, reikia jas 
iszimti. Ta’galima atlikti per 
kelis budus, bet tik gydytojas 
žino tinkama. Nevartok degi- 
nanezia medžiaga, nevartok 
vaistus kraujui sulaikyti ir er- 
zinanezias mostus. Nespausk ir 
neindresk priegamus. Gali ne
tekti gyvasties.

“Sulaukės keturiasdeszimts
metu, vėžys gali pasirodyti. 
Kartais prasideda kaipo labai 
mažas odos sukietėjimas ir jei
gu greitai ir tinkamai gydytas 
vėžys gali, tapti nepavojingu..

- ‘ ‘ Jeigu žmones kreiptu tiek 
atydos in savo sveikata ir pri
žiūrėjimą odos kiek kreipia in 
pasirinkimą mėsininko arba in 
savo drapanas sutaupytu daug 
pinigu. ” — C.

Istorija Apie . . . 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai. 9
Adresas:
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KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas 
szito Katalogo 

No. 1951

isz

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

apraszy

apysaka 
szimtme-

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, d i d e 1 e 
knyga, 404 puslapiu, 50c.

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

N o. 103—Va i d elo t a, 
isz pirmutines puses
ežio isziiiita isz Lictuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu; 35c.

No.III—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Kaganiszka 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; Uažan- 
czius iszgclbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposeleii; 
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- 

įke; Luoszis; Viena Motina; 
iVaikucziu plepėjimas, G2 pus., 
i 20c.

Do you remember 
this picture?

If you are an adult American you do. It is a picture 
of Pearl Harbor ten years ago.

On December 7,1941, we were caught weak and 
unprepared in the Pacific, unable to defend our har
bors, our ships and sailors, our airfields and airmen, 
our soldiers and marines.

This must not happen again.
And we cannot ask the men and women of our 

armed services to do the defense job alone. We must 
make defense our job, too. It is our job to build up 
and maintain America’s economic strength as it is 
theirs to take care of her military power.

Only our job is easier. For we can do it by buying 
U. S. Defense Bonds regularly. With bonds and 
other forms of saving we build up our own personal 
financial security. And it is the financial stability 
of every one of us that determines the strength of 
our economy. Remember that strength is, doubly 
important now. Because today peace is for the strong.

So buy bonds and buy them regularly . . . through 
the Payroll Savings Plan where you work or the 
Bond-A-Month Plan where you bank. Start now!No.120—Dvi istorijos apie; 

Valukas isz girios; Ant nemu- 
no. 58 pus., 20c.

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

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Pcleniute; 
Du Brolius. G0 puslapiu, 20c.

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

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo;

;Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

No.132—Trys istorijos: Apie 
j Ailglorius isz Valencziojs, Ko-į

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

Don't forget that bunds are now a better buy than ever. 
Because now euery Series E Bond you own can automati
cally go on earning interest every year lor 20 years from 
date of purchase instead ol 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 country’s, too, buy U. S. 
Defense Bonds now! Bankers recommend them as one of 
the safest forms of investment.

Peace is for the strong ...
Buy U. S. Defense Bonds regularly

I he U S -Government does not pay for this advertising. The 't reasury 
Department thanks^ for their patriotic donation^ the Advertising Council and

SAULE PUBLISHING CO.,

Žydas, Du Draugai. 13G pusla
piu, 35c.

No.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. G0 puslapiu, 20c.

No.lGO—Apie Po Laikui;
I Per Neatsargumu in Balta i . . •Vergija; Pusiaugavcnis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai;
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Ku
lius; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.lGG—Apie Simus Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

0.172—Apie Duktė Mariu;
Sruolis Isz Lietuvos. G8 pusla
piu, 20c.

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

No.175—Kuczios Žemaites;
G ūdras Piemenis ; I$z Ko Susi
daro Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir
Paveikslai. 20c.

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

Kitokios Knygos

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

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

I8OV2—Kvitu K. n y g u t e 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin-. 
kimu. 25c.

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

No.l9G—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 Jeruzolima. 10c.

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. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz 

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

OT" Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
s,zio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. A.
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■ \ . ....
Gorseto Atsiradima

QERBIAMOSIOS ponios!
Jus, 'be abejones, stebitės 

jusu draugo kilme.
■Geriausio draugo!

Su kuriuo jus taip retai ski
riatės.

Kuris taip tvirtai laiko ap
kabinęs jusu liemenei!.

Ir kurio ne jusu vyras jums 
negali uždrausti!

Žodžiu, jus, be abejonės da- 
nežinote gorseto kilme.

Istorikai apie tai visaip ra- 
szo. Todėl ju ne užsimoka ne 
klausyti.

Teisybe, užsiliko musu am
žiuj tik senose legendose, ir 
viena asz noriu jums papasa
koti.

*♦* *♦* *♦*

Narsus karžygis Kaulius, 
pramintas 11 Melinbarzdiis la
bai mylėjo moteriszkes.

Isz to asz sprendžiu kad jis 
turėjo daugiau drąsos negu 
proto!
Ir gal but del tos priežasties, 

neturėjo didelio pasisekimo su 
moterimis.

Reikėjo tik garsiam karžy
giui iszjoti in koki nors kara, 
ir sugryžes jis būtinai rasdavo j 
priedą szeimynoj.

Miegamajame kambaryj sto- j 
vėjo maža lovele herbu Kaulio 
protėviu, o lovelėj gulėjo ma
žas rėksnys, panaszus kaip du 
lasjzu vandens, arba in paža, ar
ba in ginklaneszi.

Tas atsitikdavo ne musu lai
kais, ir Kaulius dėlto labai py
ko. Del tokiu atsitikimu jis in- 
sigijo sau szitoki paprotį

Nauujai gimusi liepdavo už- 
raszyti. in pažus, paezia nunuo
dyti, o pats netrukus vėl ves
davo.

Pasilsėjęs namie, jis vėl jojo 
karau, ir po metu vėl atsikar
todavo taszkas taszkan ta pati 
istorija.

TOįkiu budu, praslinkus ke- į 
liolikai metu, Kaulius fon-Me- • 
lynbarzdis galėjo but insitikri- ■ 
nes, kad jis turues visus pažus | 
ir ginklaneszius dvejose kopi
jose, o jo alchemikas Popola
nis, kuris užsiimdavo nuodiji
mu paežiu, pranesze karžygiui, 
kad szęimynos rusyj nėra dau
giau tuszcziu vietų.

Tada Kaulius fon-Melyn
barzdis nusprendė, kad mote
rim nereikia tikėti!

Nuosprendis žiaurus, ir ne
galima sakyti, kad butu buvęs 
pasekmingas.

Padaręs toki . nuosprendi, 
Kaulius nuėjo in szeimynos ru
si ir toj nejaukioj vietoj, atsi
davė savo liūdesiui, vienui vie-, 
nas sugrabais savo mirusiu pa
ežiu, idant pažai ir ginklane
sziai nesijuoktu, kad jis aprau
da juju meilužes.

—, O, Rozalinda! Verke jis, 
žiūrėdamas in viena graba. — 
Argi asz tavęs nemylėjau? Ar
gi asz tau nepadovanojau per
lu karolių? Kad gauti tuos per
lus asz iszgridviau pili barono 
fon-IIabenichto, amžina atilsi 
jo dusziai, ir iszmusziau visus: 
ir ji ir jo vassalus, kad juos kur 

Sieniniai Kalendoriai 1952m.
15 col., ploczio x 23-3/4 cot, ilgio 

OF’ Po 400 arba 3 už $1.00 "F
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vilkai paimtu! Asz tave laikiau 
tokia dievobaiminga, o tu....

— Tu, Leonarda! Verke jis 
prie kito grabo. Tu taip mylė
jai arklius. Ar ne puikus buvo 
tie szeszi balti be demes arabi- 
niai ųrkliai? Kad juos gauti 
asz apkeliavau puse pasaulio! 
Sudeginau keturesdeszimts 
mauru miestu, du sziintu kai
mu, lavonu buvo pilni keliai 
taip, kad sunku buvo važiuoti! 
O;tu, ka tu darei tuo laiku, kai 
asz musziaus su maurais? Bu
vai tu balta ir be demes, kaip 
tie arkliai, kuriuos asz tau ve
džiau dovanai? Ne!

— Tu, Izora, gražiausioji 
isz visu mano paežiu! Ar nepa
dovanojau asz tau karolių Ko- 
zalindos, ir arkliu Leonaros, ir 
brangiu žemeziugu, kuriuos 
asz nuplesziau nuo sultono 
kaklo ir da daugybe kitu bran
giu dovanu? O tu, kuo tu atsi
mokėjai man už ta. viską? Isz- 
inainei karžygi ant pažo! Kur 
buvo tavo 'protas ?

— O tu, vardu kurios asz 
jau ir neatsimenu, o ant grabo 
perskaityti, ežia tamsu, bet asz 
ir skaityt nemoku. Bet tu bu
vai graži moterele, prisiekiu ta
vo dulkėmis. Tavo lupeles buvo 
kaip vysznios, veideliai kaip 
rožes, plaukai kaip auksas. Ir 
ta viską, ir vysznias, ir rožes, 
ir auksu atidavei —- kam? Pa
žui ! Kuris ne jokio supratimo, 
kaip reikia, apie vysznias netu
ri!

Taip verke garbingas karžy
gis Paulius fon-Melynbarzdis 
savo karsztai mylimu paežiu, 
ir kai apverkė paskutini graba, 
isz t ra ūke karda ir padare isz- 
kilminga doraus. karžygio 
priesaika niekados daugiau 
moterims netikėt ir jau toliau 
pavartot tam tikru priemonių.

Gana!
Jisi iszejo isz ruszies visai ki- 

tokis.
— Kengkites in kelione! 

Suszuko jis praslinkus sanvai- 
tei pp to kai vėl vede gražia ir 
malonia. Alisa. — Ir rengkites 
visi! Visi iki vienam! Pažai, 
ginklanesziai, visi!

— O kasgi serges ir gins 
musu garbinga ponia, jeigu pili 
netikėtai kas užpultu?

— Tani pasiliks tik raiszi, 
akli, kuproti ginklanesziai, ir 
tai ne jaunesni kaip penkesde- 
szimts metu! Žinau asz, szunes, 
kaip jus rūpinatės savo ponia, 
kada manes namie, nėra! Toks 
rūpestingumo pavyzdys man 
visai nepatinka! Taip tai!

— Alisa, kreipėsi jis in pa
ežiu, mano isztikimoji žmona! 
Ne žingsnio neeik už pilies! O 
jus, seni szunes, abiėm akim 
žiūrėkit, ir dabokit mano iszti- 
kima žmona! Ir kad ežia ne ko
jos neinkeltu ne vienas sveti
mas vyras. Tarnaicziu palieku 
tau užtektinai, o apie pažus, ne 
nesvajok, mano isztikimoji 
drauge!

Tai pasakęs, suspaudė žirgą 
pentinais ir nudulkėjo su visu 
savo buriu.

Praslinko metai.
Karžygis Kaulius fon-Melyn

barzdis gryžta, sėkmingai lai
mėjęs kara, veža dovanas iszti- 
kimai paežiai.

Namie viskas gerai.
— Ar iszpildei visus mano 

prisakymus? Klausia Kaulius.
— Visus! Atsake Alisa.
— Puiku! Matai, galima 

gyventi ir su vienom tarnai-

< ♦ -K -X -X -K u -K -X -X * * * -X -K -K * * * -X+* * * *

Aplaikau laiszka nuo vieno 
žmogelio, 

Su klausinio:
Kas yra geriausia gyduole 

del laimes gyvenime? 
Atsakymas tok is:

Biskuti dorybes, tikybes 
meiles in pinigu!

* * *
Puiki motere yra kaip 

deimontas!
Tik su ta ja permaina: 
Kada tau deimantas 

nubosta neszioti, 
Tai ji gali parduot,

O su moterele to negali!
* * *

Taip, mano mylimoji, 
Visi sako, kad dabar turime 

gerus laikus, 
Tai yra, laike kares, 

Fabrikai ir kiti iszdirbystes 
dilba gerai.

Yra tai gera naujiena, 
Visi uždirba gerai, 

Todėl, galėtu ir suezedyt 
daugiau pinigu, 

O mažiau iszdavinet.
Bet, atsiminkime,

Kad tieji geri laikai po 
karei pasibaigs, 

Ir vela užstos (prispaudimas 
Arba kaip Angliszkai sako’ 

dipres'sion.
Kuris bus sunkesnis laikas, 

Nes permaina užeis, 
Ir netikėtai ant uždirbtu 

pinigėliu.
O kas tada stosis su tais, 

Kurie viską iszleido ant geru 
laiku,

Ir nieko neturės, 
Del priėmimo sunkiu laiku?

Priežodis sklėbia: 
Laike pakajaus, 

pasirenkite ant kares!
Ir tuos žodžius, 

Galime prilygint prie laike 
geroves, 

Pasirenginek ant sunkiu 
laiku!

O tas ženklina: 
Czedinkie mažiausia centeli!

Kad pereis geri laikai, 
Tadu kožnas centas bus vertas 

dolerio, 
Taigi, nei'szdavinekite pinigus 

nereikalingai, 
Naudokite isz geru laiku, 

Ir czedinkite!

Jai Nieko Nekenktu
Pati — Atsimyk tu padla, 

jeigu asz numirtau, tai tik
tai isz tavo girtuokliavimo!

Vyras — Nežinau duszuk, 
i bet kaip tai gali kenkti gu- 

zute, kuria asz geriu!

SKAITYKIT
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; tem. Pažai, tai — nesąmone! 
Ehe..,. asz matau tu sau nauja I 
tarnaite pasiėmei. Meili! Kaip’ 
tavo vardas, mano gražioji?

— Bertranas, ponas karžy-, 
! gi! Riktelėjo visa gerkle iszsi- i 
gandus “tarnaite.”

— Popolani! Tik liūdnai 
j paszauke Kaulius fon-Melyn
barzdis.

Dvi dienas jis teise ir baudė, I 
kardamas ant sienų raiszus, ’ 
kuprotus ir aklus ginklaiie- į 
SZ1US. - I

„ . . .— Kaip-gi jus, seni szunes, i 
ji inleidot!

— Kas-gi ja vieszpatie, 
apart nabaszninkes ponios ga
lėjo žinoti, kad ji ne moterisz- 
ke ? Inejo in pili moteriszkes 
rūbais, ir viskas!

Dvi dienas tęsęs baudimas, o 
trecziaja Kaulius fon-Melyn
barzdis szvente naujas vestu
ves.

Nuo blogu paproeziu žmones 
negreit atpranta!

— Bet dabar tai asz žinau 
ka. daryti!

Ir karžygis Kaulius fon-Me- 
, lynbarzdis neiszjojo isz namu, 

kol nebuvo pastatytas auksz- 
tas boksztas.

— Sėdėk ežia, mano bran- • 
; gioji, tol, kol asz sugrysziu! 
j Gyvenimui reikmenų ir maisto 
į prirengta bokszte pakankamai, i 
o tarnu nereikia. Be tarnu ap- 
sieisi!

Ir Ratilius fon-Melynbarzdis 
pats savo rankom užmūrijo 
bokszte duris.

❖

Praslinko metai. Ratilius 
gryžta isz karo.

Apžiurėjo duris, nejudintos.
— Dabar tai rami mano du- 

szia! Pamanste Kaulius, ir pra
dėjo laužyti duris.

Bet staiga i lange ..pasirodė 
vyro galva.

— Tu ka ežia dabar sveti
mas duris lauži? Sztai, palauk, 
sugryž karžygis Ratilius fon- 
Melynbarzdis, jis jau parodys 
kaip laužti duris prie jo pa- 
czios!

Ratilius savo akim netikėjo.
— Bet kaip tu ežia atsira

dai, jeigu durys sveikos ?
— O-gi siena užlipau.
— Bet kas-gi tu toks, kad 

plikom sienom gali laipioti.
— Ar asz? Asz, trubadū

ras! Einu per lauka, matau 
bokszta, langas atidarytas, (pro 
Įauga žiuri graži moteriszke. 
Asz ėmiau jai dainas dėt ir 
dainuot, o ji, kol asz dainavau, 
man kopeczias pyne! Tai ir 
viskas. O tas kvailys Kaulius.

Popo! anis gavo . ‘ ‘ apdirbti ’ ’ 
paezia, o trubadura karžygis 
pats ‘ ‘ apdirbo. ’ ’

— Na, dabar tai asz ja že
mėse paslėpsiu! Nusprendė 
Kaulius fon-Melynbarzdis, po 
dvieju dienu vėl vedos.

— Žemoj sėdėdama nepri- 
gatisi!

Isz kasė miszke urvą, isztai- 
se ji kaip tikra pili, lova, apsi- 
redymui staleli pastate, viską.

— Szaliniuose urvuose rasi 
visko: maisto, aliejaus žibin
tui. Oro yra, užtektinai, del oro 
asz skyle žemej palikau ir gele- 

I žino dūda indejau, kad neuž- 
I griutu. Sėdėk ir lauk manės, o

. “LINKĖJIMAI” del Kalėdų i»
i Nauju Metu Kortas (Tiktai

Anglu Kalboj) su konver- 
! toms. Nr. 1 Setas-50 Kortas su kon- 
' vertoms $1.00; Nr. 2 Setas—50 Kor
ytas su konvertoms $1.00; Nr. 3 Se- 
itas-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.

svarbiausia, neliūdėk!
Tares tai, užverto inejima in 

urvą ir prisako visiems pažam 
ir ginklanesziains tris kartus 
perjoti per ta vieta, kad ir 
ženklu jokiu neliktu.

Paskui gerai insidomejo vie
ta:

— Da paskui ir pats nėra-. 
si!

Ir iszjojo.
Lekia atgal su nekantrumu, 

atkasa urvą ir.... ka tik nenu
mirė ant vietos. Pati valgyt 
verda, o kaž-koks mužikas jai 
malkas skaldo.

Ūki insisteige!
— Tu kaip ežia atsiradai? 

Suriko Kaulius tokiu balsu, 
kad net žeme nuo sienų nuby
rėjo.

Mužikas plumpt ant keliu.
.— Nepyk, geras pone! Asz 

vargszas malkakirtis, kelmus 
vareziau. Kasiau, kasiau žeme, 
ir ve staigu ėmiau ir inkritau. 
Isz pradžios net nusigandau, o 
paskui sztai ponia pamaeziau. 
Asz vargszas malkakirtis.

— Tai nieko kad tu malka
kirtis, kiekvienas darbas yra 
geibintas. Bet kodėl antai ežia 
szaliniam urve vaikas girdėt 
rėkia, to asz visai nesuprantu!

Popolanis vėl turėjo darbo.
Malkakirti gyva užkasė.
— Kad jis kita karta žino

tu! Nusprendė Kaulius foir-Me- 
iynbarzdis.

— ' Burtai ežia koki, ar kas! 
Nieko su jom negali padaryti! 
Maustė Kaulius, vėl imdamas 
szliuba. Reikia da sztai ka pa
bandyti.

Praslinko metai.
Prirengė valtis, ir Kaulius 

fon Mėlynbarzdis iszvėže jau
nąja paezia negyvenamon sa
lon, jurese.

— Sėdėk ežia, vaiksztinek, 
kiek nori ir lauk!

“Na, dabar tai jau mano 
duszia. bus rami! ’ ’

Taip maustė Kaulius ir vie
toj vienu metu kariavo net tre
jus.

Sugryžta, plaukia salon ir 
visu pirmiausiai pasitinka ji 
berniukas.

Toks protingas berniukas, 
dvieju metu, o jau kalba.

— Dcde, klausia, ar tu esi 
karžygis Kaulius fon-Melyn
barzdis, apie kuri mama kalbė
jo?

— Asz pats! O kas tu toks ?
— Asz ežia su tėtė ir mama 

gyvenu; tete dabar nuo medžio
kles parėjo ir ilsis, o mama ma
no sesute supa.

Kai kokia audra inpuole 
Kaulius fon-Melynbarzdis in 
grintele.

■— Kas tu toks? Suriko jis 
vyrui, kuris gulėjo iszsitieses 
lovoj.

— Nežudyk manes, miela- 
szirdingas pone! Asz nelaimin
gas jūreivis. Musu laivas pa
skendo jurese netoli nuo ežia. 
Visa ingula žuvo, asz, vienas, 
suvargęs, nusilpnejes priplau
kiau prie szitos salos. Dievas 
liudininkas, kad asz nieko blo
go nenorėjau ponui padaryti, 
asz tik gyvastį savo gelbėjau.

— Hm! Tarė Kaulius fon- 
Melynbarzdis. Popolani! Gink
lanesziai! Virve!

Baisiai supykęs gryžo Rau- 
i liūs fon-Melynbarzdis in savo 
pili.

Supykęs ir nelaimingas.
— Niekur! Ne ore nepriei

namam bokszte, ne žemej, ne 
vandeny....

Tris dienas jis iszbuvo taip 
nusiminęs ir susimanstes, o 
ketvirtąją I i epe paszaukt Po- 

i po’lani.
I. i

SAPNAS MOTINOS

SAULE PUBLISHING CO., | 
MAHANOY CITY, PA. U.S.A. »

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

Pasakė labai rimtai:
— Duokit man ežia ta mo

kyta nenaudeli, asz suskaldy
siu jo mokyta galva!

Taip kad visi isz karto su
prato, kad dalykas rimtas.

Popolanis atvyko ne gyvas 
ne mires.

— Tu ka-gi ežia, mokytas 
nenaudeli! Suszuko karžygis. 
Tau da maža •mano dideliu ma
loniu? Ar da maža to, kad per 
savo neapsakoma gera szirdi 
leidžiu gyvent savo pilyj nio- 
kytesniam žmogui už save, ir 
kantriai keneziu toki panieki
nimą? Maža tau szunie? Tai 
sztai ka asz tau pasakysiu, Tu 
nors ir mokytas, bet kvailys! 
Szai tuojaus, sztai szituo pa
ežiu kartu, matai ? Asz perskel- i 
siu tavo galva ir pažiūrėsiu, ! 
kokiu szlamsztu ji ten pri- 
kimszta! Tu ka-gi ežia? Ka tu 
ežia darai ? Tik mano paezias 
nuodyti temoki ? Asz isz tavo 
malones kiek kartu naszlys tu
rėjau 'būti?! O kad apsaugoti 
savo karžygį nuo gėdos ir isz- 
davystės, tai tu negali! Kad ry
toj butu iszrasos priemones 
pries’z iszdavyste! Girdi! Dirbk 
su savo mokyta galva, kol yra 
laikas. Rytoj ji sutrupės kaip 
rieszuto kevalas! Szelauk!

Praslinko diena, Popolani 
.atėjo pas karžygi da labiau 
iszblyszkes negu pirma.

— N u ? Pasitiko j i karžygis.
— O, Vieszpatie, asz isz- 

knisau visas knygas, jieszko- 
jau atsakymo tarpe 'žvaigždžių 
iszs z auk in e j au d v as i a.s.

— N u ?! • ■ • i— Niekur nėra priemonių 
isztikimumui apsaugoti.

Karžygis nusitvėrė už kar
do.

— Palauk, garbingas karžy
gi! Iszmegink paskutine prie
mone.

— Nu?
— Jeigu moteriszkei duoti 

laisva valia, ji be abejones su
tversi sau kokia nors nesąmo
ne. Pilyj pasklydo linksma ži
nia, kad tu nori vesti Bulotta.

— Vesiu ir ja!
— Pasakyk jai po vestuvių 

kad ji tau kuo nors nepatinka.; 
Pažiūrėsim, kas iszeis!

—- Gerai!
Pasakyta, padaryta.
— Kuo-gi ji mail nepatin

ka ?x Tylomis paklausė karžy
gis Popolani laike vestuvių 
puotos.

— Ogi liemuo. Jos liemuo 
apistoris!

— Ar asž tau labai patin- 
I ku ? Koketingai klausia Bulot- 
į ta. Kada jie pasiliko vieni.

— Liemuo trujputi persto
ms! Paniuręs vamptelėjo kar
žygis. •

Bulotta taip supyko, k'ad 
tuojau iszvare karžygi isz sa
vo kambario, o Poplaniui 'bu
vo prisakyta prirengti virve.

Palauk! Popolanis vos

SZVENCZIAUSIOS Į
Viesz. Jėzaus ir •

. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- | 

cziausios, mieganezios ♦ 
ant kalno Alyvų, žemei | 
Batanijos, bažnyczioj j 
Szv. Mykolo Arkaniuolo. Į

Knygos Did. 3%x5^ col.
TIKTAI, 25 Cts.

instenge ant keliu permaldauti 
Rauliu fon-Melyiibarzdi.

Tris dienas verke Bulotta, 
o ketvirtąją liepe paszaukti 
s žalt ak ai vi.

— Szaltakalvi pasiszauke! 
Abejotingai pastebėjo karžy
gis.

— Gerai. Reiszkia, ka nors 
sugalvojo!

— Jojam in kara!
— O tu žiūrėk man! Rodos, 

teks da man paszerti savo szu- 
nis mokytom smegenim! Tarė 
karžygis, vienok nusprendė du 
palaukti, ir iszjojo karau.

Praslinko metai.
Sugrys’zta karžygis isz karo, 

o jo pasitikti iszbega Bulotta.
Liemenelis kaip szirszeles.
— Mielasis, sako, žiūrėk, 

koks mano liemenelis!
— Liemenelis tavo tai su

plonėjo ! Paniuręs burptelejo 
karžygis. Na, o kurgi vaikas?

— Koks vaikas?
— Koks?! Tavo. Ne mano, 

žinoma!
— Atsipeikėk, karžygi! Jo

kio vaiko nėra.
— Nuostabu! Kiek metu 

gyvenu, bet tokio stebuklo da 
nemaeziau! Rodos ir pažai ir 
ginklanesziai buvo namie.

— Visai jie man nerūpėjo ! 
Visu pirma, kani-gi jie man 
reikalingi? Kai tu iszjojai in 
kara, mane per isztisas dienas 
laike suspaudęs sztai szitas 
gorsetaS. Taip spaudžia, kad ir 
pažus visai užmirszti.

— O vakarais ?
— Per dienas taip prispau

džia, kad vakare, kaip nusi
imu, užmiegu kaip užmuszta.

— Popolani! Tu nors įr mo
kytas kvailys, bet protingas 
žmogus! Suszuko karžygis, nu- 
szokdamas nuo žirgo.

Tai taip buvo iszrastas gor- 
setas, kuris sergėjo moterisz
kes isztikimuma.

❖ ❖ ❖
Beje, nuo tu laiku gorsetus 

pradėjo dirbti platesnius.
Pastebėta vienok, kad kol 

pati dėvi gorseta, vyrui nie
kuomet kakta iteniežti. —S.
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Žinios Vietines
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—Atmainingas oras.
-— Keturiolika dienu ligi 

Kalėdų I
Seredoj pripuola Panos 

Guadalapijos, o Tautines var
dines: Kir baida, Kutą vile. 
Taipgi menulio atmaina: pil
natis. Ir ta diena: 1901 metuo
se Telegrafo ir telegramų isz- 
radejas, Marconi, skersai At- 
Idntiko marės, isz Anglijos in 
Poldlio, Newfoundland, pa
siuntė viena litera “S” tai bu
vo pradžia telegramų ir susi- 
neszimu skersai mares.

— Ketverge pripuola Szv. 
Liucijos, o Tautines vardines: 
Kastytis, Dulune. Ir ta diena: 
1665 metuose mirė Radvilas, jis 
pirmas'pradėjo skirti Lietuvitf 
tauta nuo Lenkų.

. — ' Petnyežioj pripuola Szv. 
Sipįridonp, o Tautines vardi
nės:;. Trainaitis, Žvangute. 
Taipgi ta diena; 1873 metuose, 
Bląiyininkės moterys, giesmes 
bėgiedodamos, pradėjo eiti per 
saliunųs, Fredonia mieste, New 
York valstijoje, ir stengiesi 
juos uždaryti ir viską juose 
pradėjo daužyti; 1911 m., Pa
saulio Pietines aszigalis pa
siektas Ronald Amundsen, ta 
aszigali pasiekė; 1799 m., Pir
mutinis Amerikos Prezidentas 
Jurgis Vaszingtonas mirė 
Mount Vernon, Virginia.
, —. Nedelioj, apie 12:45 va
landa po pietų, ugnis kylo Szv. 
Mikalojaus Ukrainanio bažny- 
czioje prie kampo B ir Maha
noy ulycziu. Bledies padaryta 
ant keletą tukstaneziu doleriu. 
Tyrinėjimas parodo kad lieps- 
hia prasidėjo po stogo nuo 
ėlektrikiniu dratu. Ugniage
siai iii trumpa laika liepsna už
gesino.

— Musu senas “Saules” 
skaitytojas, ponas Jonas Sza- 
tas isz New Philadelpbijos lan
kėsi mieste pas pažins tarnus, ir 
pas savo dranga Prana Šiuži 
ant E. Pine uly., ir prie tos 
progos atlankė “Saules” re
dakcija. Acziu už atsilankyma.

— Petiiyczios ryta, apie 
5:15 valanda, Mark (Rocky) 
Holland, 46 metu amžiaus nuo 
209 W. Pine uly., isz miesto^ li
kos mirtinai suvažinėtas per 
automobiliu, kuri vairavo John 
Tichey, nuo 639 W, Centre uly. 
ant Mahanoy—St. Nicholas ke
lio, arti Zaremba Gas Station. 
Nelaimingas1 vyras pasimirė 
ant kelio kai ji veže in Locust 
Mt. ligonbute. Daktarai, sako 
kad Holland likos sužeistas in 
galva, veidą, koja ir baisiai 
sumusztas. Velionis paliko se
serį ir du brolius. Prigulėjo 
prie Szv. Kaniko parapijos. 
Laidotuves invyko Panedelio 
ryta.

— Utarninke, G r u o d ž i o 
(Dec.) 11-ta diena, 5-ta valan
da ryte szesziolika vyruku isz- 

‘■•važiavo in Philadelphia, Pa., 
kurie likos paszaukti del ka- 
riszko tarnystes. Paduodame 
vardus tu kurie apleido isz:

Mahanoy City: Francis Mar- 
kiewicz, ir Wm. Bridged.

■ Frackville: Vincent Cough- 
'jin, J’r., Michael Metchock, ir 
George Rachko.

j* Lavelle: Ralph Sell.
Middleport: Win, Carvalho.
Pottsville RD 3: Thomas 

Beadle.
Shenandoah: Win. Heffner, 

Mos. Scbinkel, Jos. Kurilla, An- 
.jhony De A nge I o.

Trenton: Nicholas Korin- 
•chock.

Lost Creek: Patdick Lally. 
Tamanend: Geo. Hartmen. 
McAdoo: Clarence Benko.
— Ponas Vincas Kaspera- 

viezius isz Shenadoro lankėsi 
mieste su reikalais, taipgi at
lankė “Saules” redakcija at
naujinti savo prenumerata, už 
laikraszti “Saule.” Acziu už 
atsilankyma.

— Seredoj Gruodžio Dec. 
12-ta diena, 6:30 valanda ryte 
iszvažiuos 56 vyrukai in 
Wilkes-Barre, Pa., del dakta- 
riszko peržiūrėjimo, kurie li
kos paszaukti del kariszko tar
nystes. Žemiau paduodame 
vardus tu kurie apleis isz:

Shenandoah: Robert Levit
sky, John Mizzer, John Guers, 
James Nork, Constantine Ber
natonis, Geo. Oliver, Pat. Cale- 
guire, Leonard Drozdoski, Leo
nard Juck, Charles Marcavage, 
Paul Bereskie, Win. McDonald, 
Jos. N'edinsky, Bernard Riisie- 
wicz, Richard Kuchinsky, Leo
nard Klocek, Ed. Avenoso.

Shenandoah Hgts.: Felix 
Chesonis, Aloy. Scarpino, The
odore Scarpino, Leonard Pit-' 
cavage.

Lost Creek: Jos. Gownley, 
Vincent Devitt, Francis Car
duff.

William Penn: Jos. Berres- 
ford Jr., Ed. Demansky.

McAdoo: Richard McGeehan 
Carl Knauer, John Knauer, 
Frank Motsuk, Stephen Per- 
bonitcli, Stephen Barns, Nicho
las Fessich, Stephen Skurla Jr.

E. McAdoo: Emil Butala, 
Edward Kulkušky.

Gilberton: Jos. Blozousky, 
Thomas McKenzie, Henry Mc
Cabe.

Frackville: Peter Harvest.
Ringtown: Orville Foose.
Quakake: Wm. Heckman, 

Wm. Fegley, Leonard Gerber.
Raven Run: Simon Lorady, 

Jos. Tarene.
Barnesville: Donald Stein- 

heiser.
Oneida: Eugene Hinkle.
Kelayres: John Zavalick.
McAdoo Hgts.: Frank I guar.
Tamaqua: Jack Rice, Mel

vin Cawley.

MEDŽIOKLES 
NELAIMES

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

mylias buvo iszklumpuojes per 
kalnus, krumus ir pelkes.

Ar tai dyvai kad vis, me
džiokles metu, mes skaitome
kad tas ir tas krito ir pasimirė lintas; Jess Larson Taksu Ad 
nuo szirdies ligos?

SUKTYBES
VIRSZUNESE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Ir kiti tokie taksu rinkėjai 
yra invelti ir intarti, kaip: T. 
Lamar Caudle, kuris buvo pa
ties Trumano iszmestas, pasza-

buvo in jungta in ju imperijos 
“Sziaures vakaru sriti.” Toji 
istorija kartojasi ir dabar, nors 
kiek kitokiu rafinuotesnių ir 
Lietuviu tautai isz tikro ža
lingesnių budu. Reikalo isz es-! 
mes nepakeiezia ne visokie lei
dimai pasireikszti “socialis- 
tiszkai turiniu, bet tautiszkai 
savo forma.” Dabar jau ir toji

gimstanti revoliucini judėjimą Lietuva. Aktyviai padedami 
Lietuvoje, Latvijoj ir Estijoj ir u S A, Anglijos ir Prancūzijos, 
panaudoti ju teritorija Sov. 1919 m.( Balandžio 21 d., Len- 
Sanjungos puolimui.” Tam kai užgrobė Lietuvos sostine 
tikslui Pabaltijy buvusi palik-; Vilnių” ir taip toliaus. “Ang-

Shenandoah, Pa. — Ąna ryta 
vagiai insigavo in kroma, Buc- 
kys Paint Shop, prie kampo 
Oak ir Lehigh uly., ir paeme 
tavoi'o $133 vertes. Policija isz- 
tyrinejo vagyste ir du vyrukai 
likos suaresztuoti: Kazimieras 
Balcziu, nuo 318 1/2 E. Centre 
uly., ir kitas jaunas vyrukas 
kur policija neiszdave jo var
do.

VASARA ŽIEMOJE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

szileziau negu Floridoje, kur 
visi važiuoja žiema vasaruoti.

Nors tie musu kalendorių ra- 
szytojai giriasi szitokiu oru, 
bet beveik visi daktarai sako, 
kad tokis oras žmonėms ne
sveikas, nes žmones, žiemos 
laiku nežino ir nemoka kaip 
rengtis ir baisiai daug žmonių 
dabar yra pagavę szalczius, už 
tai kad buvo per szilta.

Tie patys pranaszai sako, 
kad mes galime tikėtis dar 
daugiau to vasaros oro ir szilu- 
mos.

Bet, nežiūrint ar szilta ar 
szalta, ar sausa ar szlapia, visi 
rūpinasi pasistatyti savo Kalė
dinės Egleles ir laukia to Kalė
dų Dieduko, kuris, rodos, 
sziais metais turės jau su ra
tais atvažiuoti, nes iszrodo kad 
jo rogėms nebus gana sniego.

REIKIA DAUGIAU
DAKTARU

’ (Tasa Nuo 1 Puslapio)

ministracijos virszininkas; 
I George J. Schoeneman ir Jo
seph Nunan, buvusieji Taksu 
Rinkimo komisijonieriai.

per

Sanjungos puolimui.” ■" 
tikslui Pabaltijy buvusi palik-; Vilnių 
ta visa 6-ji Vokiecziu armija su' ju imperialistai taip pat ėjo 
/5,000 kariu, o 1918 m., kontre- priesz Lietuvos gyvybinius in
voliuciniu jiegu sustiprinti bu- teresus Klaipėdoj,’
vo m Liepoja .pasiusta .adm., Vasaro 22, 23 d.d. o____

forma juo toliau, juo vis dau- k1arinereskadr^UT ma Padej° LietU’
---------- • ’ •- -kadra. Tuo metu kr. vos buržuazijai nuslopinti Pa-

cem. szulas Stulginskis prasze nemunes sukilimą,” ir taip to- 
pagelbos revol., jiegoms Lietu- liaus. Dar daugiau: “1939 m., 
v oje nuslopinti. Adm., Sinkler Hitleriui užgrobus Klaipeda, 
szm pagelba pažadėjo. Kontre- Anglu-Prancuzu imperialistai 

o lucmems jiegoms vadovauti, nerado reikalo net formaliai
.Pa'baltij° krasztus užprotestuoti. Jie buvo visisz- 

1 e is skaieziu Anglu kariniu- Rai patenkinti, kad Hitlerine 
m^e^o^ener°JU Anglu karinei Vokietija gavo dar viena baze

, o kovai priesz Sov. Sanjunga.” 
^en Teis- Žodžiu, visur ir už viską kalti

GU1 "dyfi buvo paskirtas tik Anglai su Amerikiecziais, 
rože, o 1919 m., Sausio bet autoriaus nutylima, kaip 

s. nešto \ oldemaras su finan- Rusai, gražine Lietuvai Vilnių, 
r Yczn Paryžiuje susita- vėliau tuo užgrobė visa krasz- 
ka U ^mPerialistais del ta, kad jie Lietuvai negražina 

“Anglai impe- tęs o-i^ki mil. dol., ver- net tu srieziu, kurias jai buvo 
amžini Lietuviu jsz į**" a kietuvai perleidimo, pripažinę kad ir per taikos su- 

Straipsny dona’ arpZlaus ^szvy^o Lon- , tarti, nekalbant jau apie Ryt-
' " Dzord~ Zla mi.n’’ P*rm- Loyd Prusiu Lietuviszkasias dalis.

qnraii +° aatai^mu jiems buvo Pagaliau, kaip ir visur, taip ir 
a . 0’000 svaru pasko- ežia: Bolszevikai pradeda kul- 

cz> imperialistai tuo pa- turą, o baigia: Būtinai politika 
metu palaike buržuazines ar Vakaru kultūros ir isz viso

masi uzgžrobti vakariecziu dergimu.

giau ingauna Rusiszka pavida
lą, ir tai visose gyvenimo sri
tyse.

Budinga, jog pastaruoju me
tu vis daugiau pradėti pulti jau 

Aiszkus dalykas; visi sta-' ir AngIai> kai tuou Urpu 
ežiai užsigina. Bet viens užsigi- niau “in pirma szios ruszies 
nimas ne gana. I ugni” vis būdavo imami Ame-

v ... . . . rikiecziai, Vokiecziai, Vatika-Tie bagocziai, kurie taksu , .
į nas. Tipiszku szios ruszies puo- 

nemokėdavo, puoszniai vai- i limu galjma laikyti kad įr į 
szindavo tuos taksu prižiūrėto- met Rugpiuczio 12 diena oku- 
jus, jiems ir ju žmonoms pirk-

Sziandien mes turime 
daug specialistu ir didžiu chi
rurgu, kurie baisiai < brangiai 
ima už savo ypatinga ir specia
lu patarnavima, bet per mažai
turime paprastu Daktaru, ku- davo brangias dovanas ir tuk- 
rie žmonėms paprastai patar- stanezius kysziodavo. 
nautu.

Keli Senatoriai yra innesze 
byla kiekvienam studentui, ei7 
naneziui medicinos mokslus pa
skirt penkių szimtu doleriu 
ant metu premija.

Medicinos Sanjunga tam pa
tarimui baisiai prieszinasi.

Platinkit “Saule”

Juk ir paprastam žmogeliui 
suprantama kad ežia nekalba
ma apie skatikus, jeigu buvo 
reikalaujama net puses milijo
no doleriu tiktai už tai, kad 
vienam bagoeziui nereikėtų 
mokėti taksu. Galima insivaiz- 
dinti kiek tas bagoezius buvo 
ir yra skolingas. Ir tai tik vie
nas. Kiek tokiu buvo ir yra da 
mes nežinome.

misijai vadovavo Marcz, 
“politinei,'

pantu Rusu k., leidžiamam or
gane “Sov. Litva” Lietuvisz- 
ku D. Ruteno slaptavardžiu in- 
deta Ruso Komunisto straips
ni, pavadinta 
rialistai — r- 
Tautos prieszai. - ;
Bolszevikiszkais budais inrodi- 
nejama, kad 1918 m., “Anglu-' 
Amerikiecziu kapitalistai pra
dėjo kova priesz Baltijos tau
tas, stengdamiesi nuslopinti

“1920 m., 
Angliszki
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(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nuojama indeli inneszusiu in 
pasaulinio mokslo ir kultūros 
iszsivystyma.” Taigi, visur 
Rusai — vis stipriausi, galin
giausi, pirmieji iszrade j ai ir at
radėjai, su ju Micziurinu ir 
Pavlovu — Hygiu pasauly ne-; 
buvo ir nebus. O kalti — vis ki
ti, kaip kad aiszkinama ir to
liau tame paeziame Sovietinio 
a dm. Le vczenko atsiszauki me, 
kuri gavo persispausdinti s. m. 
Liepos 29-c. ne tik Rusu bet ir Į 
Lietuviu kom. spauda: “Nutac 
re pasmaugti jaunaja Sovietu j 
respublika, Amerikos ir Japo
nijos imperialistai insiverže in 
musu Tol. Rytus, užgrobė Vla
divostoką, Sziaures Sachalina 
ir isztiese savo eziuptuvus in' 
Sibirą. Amerikiniai interventai j 
su savo Angliszkaisiais pleszi-. 
kavimo bendrininkais iszlaipi-' 
no kariuomene Murmanske, 
Archangeleske, Baku ir eilej 
Vid. Azijos miestu. Jie plesze 
musu Tėvynės turtus, naikino 
taikius gyventojus. Tik per sa
vo laikini szeimininkavima 
Archangelske jie ingrudo in 
kalėjimus ir in koncentracijos 
stovyklas 52,000 žmonių — 17 
nuoszimtis gubernijos gyven
toju. Kruvinieji Amerikiniai- 
Angliszkieji galvažudžiai žve- 
riszkai suszaude 26 Baku komi
sarus. Jie nužudė tukstanezius 
Baku darbo žmonių, sugriovė 
naftos pramone. Tol. Rytuose 
interventai naikino Suczano 
kalnakasius, Pamario žvejus ir 
valstieczius...” Ir 1.1., ir t.t. Žo
džiu, Bolszevikiszka logika ir! 
galvosena tokia: Jei kiti su-' 
szaudo komisarą, “blogai,”' 
bet jei tie patys komisarai su
szaude tukstanezius nekaltu 
žmonių, žinoma, nebolszeviku, 
tai “gerai.” Szita ilgesne mi-

; “apskaitos” citata

Rusu tautos kova už iszejima' 
prie juros. Koviniuose metrasz- 
cziuose inamžintos puikios Ru
su karo jurininku pergales, pa
siektos prie Gangutos, Czes- 
mos, Navarino, Sinopo ir kt., 
juru kautynėse. Atkakliais mu- 
sziais Rusijos laivynas apgynė 
musu tėvynės teise in nuo seno 
jai priklaususius iszejimus prie 
Baltijos ir Juodosios juros. 
Musu liaudis niekad neužmirsz 
sziu puikiu pergaliu kureju; 
bebaimiu Rusu jurininku ir 
szauniu laivynu vadu: Seniavi- 
no, Uszakovo, Nachimovo, Bu- 
takovo, Makarovo. Tik per an
traja 18 a., puse Ramiajame 
vandenyne veike 85 Rusu eks
pedicijos, atradusios szimtus 
nauju salų ir tiksliai aprasziu- 
sios daugeli tukstaneziu km., 
krantu, tarp ju ir rytinius Š. 

1 . > i i. ..
Amerikos krantus. Musu tėvy
nainis Dežniovas pirmas isz 
Europiecziu tarpo perplauke 
juros inlanka tarp Azijos ir 
Amerikos. Beringas ir Cziriko- 
vas atrado Amerikos sziaures 
vakaru kranta, Szumagino ir 
Aleutu Salas, Lazarevas ir Be- 
lingshauzenas atrado Antark
tida. Puikus Nevelskio tyrimai 
intvirtino musu tėvynės teise 
in Sachalina, padėjo sustiprin
ti Rusijos pozicijas Tol. Rytuo
se. Mums priklauso neginezyti- | 
nai prioritetas statant pirmuo
sius szarvuotus kreiserius, i 
greieziausius minininkus sziuo-' 
laikinius povand., laivus, minu 
užtverejus, minu katerius. So-į 
vietiniai žmones su pasididžia-; nimosios 
vimu taria inžymiuju laivu parodo, kokiu Rusai turi impe- 
statytoju Baženovu, Polujek-i rialistiniu siekimu: pagal Bol- 
tovo, Nikonovo, Titovo, Bub-; szevikus iszeina, kad pvz., Lie- 
novo, Makarovo ir musu amži- i tuviai su Latviais ir Estais ne- 
ninko socialist, darbo didvyrio . turi teise in Baltijos jura, užtai 
A. N. Krylovo vardus. Isz Ru-, tokia teise turi Rusai, ir tai per 
su jurininku tarpo iszkilo ra- sziu teritorija,
dijo ir radijo lokacijos iszrade- liais musziais Rusijos laivynas 
jas A. S. Popovas, pirmojo pa
saulinio lėktuvo statytojas A.
F. Možaiskis ir daugelis kitu 
mokslininku-iszradeju neikai- nustatė dar Carai, kai Lietuva

nes “atkak-

apgynė teise in nuo seno jai 
priklaususius iszejimus prie 
Baltijos..,.” O ta “sena teise”
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