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Truman Stos In Rinkimus
Isz Amerikos Autobusas Padangėse

VALDŽIA UŽSI
MOKĖJO TAKSAS

Valdžia Daugiau Gra
žino, Negu Gavo -----

WASHINGTON, D. C. — 
Senatorius Williams, Republi- 
kcnas isz Delaware valstijos 
dabar vieszai priparode kaip 
vieno bravoro kompanija, In
dianapolis valstijoje, isz vai- ! 
džios gavo 35,000 doleriu atgal 
isz savo sumokėtu taksu, vie
toje kad tai kompanijai reike-! 
jo taksu užsimokėti $636,000.

Ta bravoro kompanija pasi
samdė kaipo savo advokatą Jo-' 
seph D. Nunan, buvusi taksu 
komisijonieriu.

Paprastai nevalia buvusiam 
taksu virszininkui imti toki 
taksu klausima, bet szita syki1 
buvo padaryta iszimtis.

Kai szitas buvęs taksu komi-. it1!? Q
sijonierius paėmė tos kompa- KARALAITES

- «3u klanSlma, talžom.'DRAl|GE SUZEĮS1PA ' diug Sovietu eroplanai yra

TRYS LENKAI
PASMERKTI

Intarti Amerikos 
Szpiegais

Del Prezidento
Jeigu Jis Bus

Jeigu nedrystate eroplanu 
skristi, tai gal szitokis rai
das jums patiktu, ant szito- 
kio autobuso.

Szitas autobusas “važiuo
ja” per augsztus, snieguo
tus Oregon valstijos kalnus 
ir miszkus. Jie veža žmones, 
kurie nori tuose kalnuose ke-

lias dienas praleisti, pasi
linksminti becziuožinedami. 
Czia miszkai labai gražus ir 
tankus.

Žiemos laiku tokie misz
kai ir kalnai labai gražus, ir 
tukstancziai žmonių važiuo
ja. pasi’inksminti. 1

Reikalingas
Buvęs Apsaugos Sekretorius L. 
Johnson Sako Pr. TrumanVar- 
gai Laimes Ateinanczius Rinki
mus; Korėjoje Komunistai Turi 
Asztuonis Kariszkus Eroplanus 

Del Kiekvieno Musu

nijos 
panija buvo skolinga $812,000, j 
bet buvo sumažinti ligi 
$636.000.

Kompanija pasiulina $4,500,' 
kad visa ta taksu klausima pa
naikinus. Ir valdžia sutiko!; 
Tuo laiku T. Lamar Caudle ir 
Charles Oliphant buvo taksu 
sztabo virszininkai, jie yra 
pravaryti.

Bet ir tuo dar nebuvo gana. 
Ta bravoro kompanija už me
tu pareikalavo kad valdžia jai 
sugražintu pinigu, nes buk ji 
per daug pernai sumokėjo. 
Valdžia sutiko gražinti $35,000 
nors ta kompanija buvo inmo- 
kejos tik $4,500.

Sunku net intiketi kad to
kios suktybes tokie makamo- 
liai dabar eina musu sostinėje, 
kai kiekvienas isz musu sanži- 
ningai ir net su drebejimu mo
kame savo taksas. '

TAUTU SANJUNGOS^ 
BYLA BEDIEVISZKA .

“Žmogaus Teises Pa
reina Nuo Dievo” Sako 

Arkivyskupas
HARRISBURG, PA. — Phi- 

ladelphijos naujai Arkivysku
pas, John F. O ’Hara, per moks
lininku posėdi, Harrisburg 
mieste yra pasakęs, “Tautu 
Sanjunga dabar gvildena ir 
rengia žmonijos teisiu byla, 
kuri yra'stacziai bedieviszka.”

“Musu teises pareina sta
cziai nuo Dievo, ir jos negali 
būti nei permainytos, nei nu
statytos žmogaus.

Tautu Sanjungos Mokslo ir 
Kultūros komisijos dabar ren-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

j VARSZAVA, LENKIJA. — 
I enku Komunistiszkos val
džios kariszkas teismas pa
smerkė mirties bausme tris 
l enkus ir ketvirtas buvo pa
smerktas iki gyvos galvos prie 
sunkaus darbo kalėjime.

Visi keturi buvo intarti ir 
pasmerkti kaipo Amerikos

, szpiegai, buk jie daug slaptu
1 žinu perdavė Amerikos atsto
vams.

Matyti kad Komunistiszka 
Lenku vaMžiai neramiai miega 
bet savo žmonių baisiai bijosi 
ir negali ant ju pasitikėti.

Beveik kasdien dabar mes 
skaitome apie suaresztavimus, 
intarimus ir pasmerkimus ta-
me krašte, j KARALIAUS WASHINGTON, D. C. — Kongresmo-

L AID OTŲ VE S nas Sabath saka, kad Prezidentas Trumą-
nas yra jam pasakęs, kad “jis stos in Prezi- 

Angiijos Karalius, Jurgis sze jenįn Rinkimus, jeigu jis bus reikalingas 
sztasis, 56 metu amžiaus, buvo v„ . .. . . .UjE.E’E
iszkilmingai pa'Eidotas Angli- SUgrazillti taika V1S3H1 kFSSZtUi.
jos Karalių mūruose, szvento Prezidentas sako, kad jis apsiimtu, dar- 
Jurgio kopliezioje., . . . r* '

raugiau kaip du szimtai keturis metus darbuotis kaipo musu rre- 
tukstaneziu žmonių buvo atejeĮZjuntas jejpU įj§ tam darbui yra reikalui-

4 r. n Irn vnlicvlrn n a 7nrVYI n m C ' cf e

Jis sako, kad jis to darbo nenori, 
nes jis jau per senas ir kad jo sveikatą 
ne kokia. Jis sako, kad tas darbas nu
kamavo Prezidentą Fr. D. Roosevelta, bet 
kad jis yra pasirengęs save pasiszvesti ir 
pasiaukoti del visu musu labo.

Prezidentas Trumanas sako, kad septy- 
rnetai tokio darbo jau jam gana, bet 
sutiks su žmoniu valia.
Eina gandai, kad Prezidentas Trumanas

ma, sunaikinama; tiek musu Į KARALAICZIO 
au'a’ Z- ŽMONA PASILIKO ! WINDSOR, ANGLIJA.

NAMIE
_______________________ ( _ . . ge 

___ _ __ resni už musu eroplanus, kad
LONDON, ANGLIJA. —-Fo-| tuojaus reikia kas nors daruti 

nia Caroline Blackwood, dvi- j ar isz ežia visai pasitraukti.” 
deszimts metu amžiaus, drauge ’ 1 
Karalaites Margaritos, buvo 
sužeista, važiuodama isz Kara- bo karininkas perspėja, kad' 
liaus laidotuvių. Ir jos motina! jeigu karas dabar iszkiltu Eu- 
buvo sužeista, kai jųdviejų au-■ ropoję, musu pestiniai karei- 
tcmobilius susimusze su kitu1’”"’ — 
automobiliu ir užsidegė.

Abi buvo nuvesztos in ligoni
ne. Jųdviejų automobilius su
dege.

Isz Vokietijos ateina perspe- Nepriimta Karaliszkos 
jimas. Augsztas Lakūno Szta- Szeimynos

NEW YORK, N. Y. — Ang
lijos Karalaiczio žmona pasili
ko

^Pirkie U. S. Bonus’.

KAS VALDO ■
PADANGĖSE?

Sovietu Eroplanai
Geresni, Greitesni

WASHINGTON, D. C. — 
Jau laikas susiprasti ir atskir
ti Lakunu Sztabas nuo politi
kos Amerikoje. Mums labiau 
reikia susitvarkyti namie, ne
gu rūpintis apie kokias sutar
tis užsienyje.

Keturi metai atgal visi kal
bėjo apie septynios deszimts statyti įr rengti. 
atskiru grupiu eroplanu. Bet
Trumanas su savo palydovais, daug. turi lenktis politikie- 
balsiai susirūpino apie kasztus riams, kurie nustato kiek pini- 
ir ta byla atmete. Isz to palszy- gU paskirta jiems ir kas 
vo taupinimo mes dabar mato- jįems valia su tais pinigais da
me kas iszejo.

Korėjoje Komunistai turi

viai negalėtu pasitraukti ant 
musu lakunu ir eroplanu, nes 
ežia nėra gana musu, kad ir 
prastesniu kariszku eroplanu. ,

Jis sako: “Musu eroplanai VAGIS NUSZAUTAS 
geresni ir greitesni negu So
vietu tik ant rasztu ir paveiks
luose, tik prižadėjimuose. So
vietai savo eroplanus ežia turi’ 
prie pat rubežiaus.”

Dabar jau ir kiti krasztai ne 
taip pasitiki ant Amerikos, la
biau bijosi Sovietu Rusijos, nes 
jie mato kad Amerika yra silp
na padangėse, kad musu ero
planai nėra jau tokie geri, kaip 
mes vis gyremes. *

Dabar net ir Tautu Sanjun- 
goje musu žodis mažai ka 
reiszkia.

Mes negalime tik didžiuotis 
ir svajoti apie kokius karisz- [ 
kus eroplanus mes pasistatysi-1 
me už ke'iu metu; mes turime 
dabar tuos eroplanus gaminti,

Musu lakunu sztabas per

namie, New York mieste, 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Bego Nuo Policijantu

PHILADELPHIA, PA. — 
Vagis buvo ant smert nuszau- 
tas kai jis bego nuo policijantu i 
kurie kelis sykius jam insake 
sustoti. Jis buvo apvogęs že- 
mcziugu ir laikrodėliu sztora. 
Jo vardas buvo Afonso Valen
te, * trisdeszimts penkių metu i 
amžiaus.

Jis buvo sziauczius ir turėjo 
savo sztoreli, kuris sudege apie 
trys menesiai atgal. Nuo to lai
ko jis daug gere ir vis peszda- 
vosi su savo žmona.

I irm to jis nebuvo niekados 
prasikajjes, sulyg policijos 
knygoms.

Policijantas Robert Martin,
prižiurę j damas sztorus ant! jai patarė jai patarė taip dary- 
Walnut ulyczios susitiko su po- ti- Tik ji tykiai ir tyliai per 
licijanfu Earl Hessert apie pu-1 szermenis, apie vidurnakti isz 
se po vienos isz ryto. Jiedu tolo paskutinaji syki pažiurėjo 
pamate žmogų prie Carlton! in savo sunaus graba ir vėl su- 
sztoro lango. Tik sykiu jiedu 8ryžo in savo palociu Marlbo-

in tas karaliszkas szermenis, 
paskutinaji syki pamatyti savo gas. 
Karalių.

Procesija in Jcoplyczia ėjo 
per apie du milijonu žmonių, 
uiycziose sustojusiu.

Visi Anglai kur jie nebuvo, 
per dvi minutas sustojo ir nu
tilo kai ju Karalius buvo palai
dotas. Londono miestas yra 
gal triukszmingiausias ant vi
so svieto. Bet per tas dvi mi- 
nutas buvo galima girdėti tik 
vandenio cziurlenimas, dau
giau nieko.

Nauja Karaliene buvo pa-
prasiius kad visi mirusi Kara (lorį sfofj jp Rinkinius MiSSOUH Valstijoje 
'jurtainkTant mariu, laku-dd Senatoriaus, bet jis apie tai tyli ir nie-

T g . C ta ko nesako. Matyti, jis laukia pažiūrėti, 
kuris eroplana vairavo) stab-! . . , . ... . .
telejo ir dvi minutas tykiai kurie kandidatai stos m Prezidento rinki- 
meldiesi už savo mirusi Kara Demokratu PartlJOS, pirm HCgU jlS

Karaliaus motina, Karaliene pasisakys ka jis isz tikro darys. 
Mare nedalyvavo szermenyse 
nei procesijoje, nes daktarai

m
Jis

PERSPĖJA TRUMANA; SAKO .
NELAIMES RINKIMUS

WASHINGTON, D. C. — Prezidentas 
rough. Ji yra asztuonios de- Trumanas tris sykius pasikvietė pas save 
“*“** keturiu metu amžiaus. A M Sekretorių, Louis John-

but uv3ux, Armotai ir laivu karabinai . . . . .
Jiedu kelis szuvius paleido paleido po penkios deszimts SOfiU, kad SU |UO gciiCtU pUSltUI 1 apie atėi-

ryti.
Jeigu mes isz tikro norime Rzgirdo kaip langas subyrėjo, 

asztuonis kariszkus eroplanus vėl padangėse vieszpatauti, tai Jiedu suszuko tam žmogui sū
dei kiekvieno musu. mes turime tuojaus atskirti stoti, bet jis.pradėjo bėgti.

Karininkas, Major George Lakunu sztaba nuo visokios ,
A. Davis, drąsus lakūnas, kuris politikos, ir du ar tris ar kad virsz jo galvos, kad ji iszgazdi- szeszis szuvius: viena del kiek-' jigjję^iuS RiukittlUS del PreZldentO
žuvo ant karo lauko, buvo savo ir penkis sykius daugiau bili- nūs, bet jis neszesi kiek tik ga-; vieno metu savo mirusio Kara-
žmonai paraszes: “Tiek daug 
musu eroplanu yra nuszauna- del eroplanu.

jonu doleriu tuojaus paskirti įėjo. Tada jiedu jau stacziai! liaus.
in ji szove ir pataikė (Tasa Ant 4 Puslapio)

Prezidentas Trumanas jo prasze kad jis
1 (Tasa Ant 4 Puslapio)

y i



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Polyna Stoszkiute, Metropo

litan Operos garsi ir graži dai
nininke, isztekejo už Felikso 
Ehren, Philadelphijoje, Lap- 
kriczio dvideszimts ketvirta 
diena.

Trek daug musu gražiu duk
relių iszteka už svetimtaucziu; 
t iek daug musu gabiu šuneliu 
veda svetimtautes. Ar tai dy- 

.vai kad mes isztautejame, kad 
musu tėvynė taip skursta, kad 
mes patys save žudomies'!

szeszis žodžius; Deszimts Die
vo Insakymu. turi du szimtu 
devynios deszimts septynis žo
džius; Amerikos Nepriklauso
mybes paskelbimas turi tris 
szimtus žodžiu; o Vaszingtono 
politikierių paskelbimas kiek 
kuopuostu galva dabar kasz- 
tuoja turi dvideszimts 
tukstanczius devynis 
ir. vienuolika žodžiu, 
mokslas padaro!

szeszis 
szimtus 
Tai ka

Ona Katkauskaite (Kaskas) 
buvusi Metropolitan Operos 
dainininke, Algirdas Brazis ir 
Pranas Borisas sudarė gražiu 
koncertą Bostone.

Amerikos Ūkininku Žurna
las jau rengia savo Kalėdini 
numeri del ateinancziu metu. 
Szitamė žurnale bus paveikslai 
eglelių isz penkių svetimu 
krasztu. Pirmoje vietoje bus 
Lietuvos eglele. Szito žurnalo' 
laikrasztininkai yra nutraukė 
paveikslus keliu eglelių isz 
Szyento Kazimiero Akademi
jos daržo. Jie bus matyti tame 
žurnale per ateinanczias Kalė
das.

KAIP MOCZEKA-RA-
GANA PAVERTĖ

PASUNI ANT
VILKO

Rinkimai jau artinasi! Kai luz
ginsite visas tas ju prakalbas, 
atsiminkite kad jie tas prakal
bas patys nėparasze, bet jie pa
sisamdė profesorius ir kitus 
mokytus žmones .jiems tas pra
kalbas iparaszyti. Kiek mes ži
nome, tai tik vienas garsus 
žmogus savo prakalbas pats 
pasiraszo. Jis yra Anglijos 
Premieras, Winston Churchil- 
lis.

Kvailiausia moteris gali su
valdyti kad ir gudriausia vy
ra; bet reikia tikrai neszpetnos 
moteriszkes suvaldyti kvailiu.

Ateina buezierys pas daili
ninką ir praszo kad jis jam nu- 
piesztu iszkaba, o ant jos dide
le kiaule.

“ Nupieszk,” sako buezierys, 
“aiszkiai, kad visi žmones ge
rai-žinotu, kas asz esu.”

Jurgis Gliaudą laimėjo tuks- 
tanezio doleriu premija, dova
na už savo knyga, užvardinta: 
“Namai Ant Smėlio.” Laik- 
rhsztis Draugas buvo vedes 
rungtynes tarp raszytoju ir 
Jurgis Gliaudą tas rungtynes 
laimėjo su savo knyga.

Senis Butkus susitiko su sa
vo seniai matytu draugu, kuris 
jau rengiesi žengti in ta neži- 
noma.žeme, isz kurios kelio at
gal nėra: ženystva.

Butkus: “Girdėjau kad ren
giesi ženytis. Tai sveikinu. Tik 
tu man pasakyk ar tu esi pa
kankamai pasirnoszes mote
rystei, vedyboms?”

Sutkus:
pasirnoszes vedyboms; tik 
galvok: jau senatve mane 
gia, plaukai vis traukiasi 
liau in pakausziu, trūksta
lėta dantų, o kas svarbiausia, 
turiu begalo daug skolų. ’ ’

Aiszku, esu pilnai 
pa- 
sle- 
to- 
ke-

Kunigas Antanas Karolevi- 
ezius, misijonierius, kuris buvo 
suaresztuotas ir in kalėjimą 
inmestas Kinijoje, buvo su asz- 
tuoniais kitais misijonieriais 
paleistas. Jo gimines sako kad 
jie nebuvo isz jo girdėjo su- 
virsz metai.

Beveik visos Lietuviu kolo
nijos yra vienaip ar kitaip ap- 
vaikszcziojusios L i'e t u v o s 
Krikszczionybes priėmimo sep
tynių szimtu metu sukaktuves, 
kada Karalius Mindaugas pri
ėmė krikszta. Bet mes nei žo
džio neesame iszgirde apie ko- 
ki.apvaikszcziojima musu apy
linkėje.

J attnysteje mes pasimokina
me; senatvėje mes suprantame.

Amerikos darbininku unijos 
dabar turi penkis sykius dau
giau nariu negu turėjo asztuo- 
niolika metu atgal.

Jeigu nenori mokėti paslėp
tas taksas ant visokiu daigtu, 
tai senis Butkus pataria: Ne- 
inkykie, negerk sznapso, ne
gerk sodeš, nepirk automobi- 
įlaus, niekur nevažiuokie, he- 
itarfuok gazoliną, nieko nepirk, 
irisai negyvenk, ir nedrysk nn- 
jhirti. Nes visi szitie tavo užsi
ėmimai yra sziandien taksuo- 
jami.

Prezidento Abrahomo Lin- 
colno per amžius garsi prakal
ba ‘Gettysburg Address’ turė
jo du szimtu szeszios deszimts

yiE-NAM žmogui numirė pati 
•ti ir paliko dvejetą, vaiku;

berniuką ir mergaite. Anas ap- 
siženijo antra karta ir paėmė 
paczia ragana. Szita ragana, la
bai savo povaikiu neapkenšda- 
vo. Viena karta, isžsiszauke 
moczeka berniuką klėtim Isz- 
sieme isz skrynios rykszte ir 
kaip tik ragana su szita ryksz- 
tp suszere berniuką, tuojau 
szitas pavirto ant vilko ir isz- 
bego isz namu. Jo sesuo, žiure- 

kaip ji 
vilko ir 
laukan, 
laukan

Daugiau kaip dvideszimts 
tukstancziu žmonių kas mene- 
sis pabėga išz anapus tos “Ge
ležines Sienos.”

Carl Suppa su savo žmona 
Veronika Petrauskaite, atsi
lankys in Petrauskaitės mies
teli, Shenadori, kur jiedu su 
keliais kitais dainininkais su; 
dainuos isztraukas isz operos 
“Madame Butterfly,” Vasario 
(Feb.) dvideszimts ketvirta 
diena. Szitas muzikos vakaras 
yra Szvento Kazimiero Drau
gijos Rėmėju rengiamas del 
Juozapo Marijos Vilos.

Pypkes Durnai
Gal Klystu

Gal, taip tikėdamas,, asz klystu 
Mat, gana jaunas dar esu, 
Ir žmones gal mažai pažinstu, 
Bet taip manau asz isz tiesu: 
Kad žmones turi gera szirdi, 
Kad užjauczia vargus kitu, 
Ir, jai kur verkiant broli girdi, 
Su juomi verkia jie kartu. 
Ir jojo szirdi sudraskyta 
Ramina, neszdami aguoda, 
Kaip broliai myli kitas kita 
Ir kits kitam pagelba duoda. 
Ir nors sunki naszta gyvato, 
Kaip nors nunesziu ja...tikiuos, 
Nes žmones,... broliai,... juk jie 

mato 
Ir žūt neleis man be naudos. 
Gal, taip tikėdamas, asz klystu, 
Mat gana jaunas dar esu, 
Ir žmones gal mažai pažinstu, 
Bet taip manau assz isz tiesu.

darna pro Įauga, mate 
moczeka pavertė ant 
kaip anas tik iszbego 
tuojau ir ana iszbego
žiūrėti in katra puse anas nu
bėgs. Szitasgi berniokas pa
verstas, bėga, bėga ir užbėgo 
kita tokia, boba ragana. Ta ji 
atvertė žmogum,'bet už tai rei
kė dykai bobai tarnaut. O se
suo, insižiurejus in kuri szona 
jos brolis nubėgo, ėjo jo jiesz- 
koti. Ėjo per gires, per laukus 
ir u’žejo ji arianti.

Tuojau pažino ir verkdama 
pasveikinus, vadino eiti namo, 
bet brolis jai atsake: Asz gryžt 
namo neghliu, nes kaip tik isz 
szito lauko iszeisiu, tuojau ir 
vėl pavirsiu ant vilko! Geriau 
tu nueik pas kunigą ir pa
klausk, kas daryt, kad asz ga- 
leczia vėl būti žmogum ir gale- 
czia pargryžt namo. Sesuo nu
ėjo pas kunigą. Kunigas davė 
tokia rodą, kad jeigu anai nori 
savo broli iszgelbeti, tai. turi 
tylėt ii- ne žodžio nekalbėt per 
isztisus trejus metus. Jeigu 
szita iszpildis, tai brolis kokis 
buvo ir vėl bus. Sesuo prisiža
dėjo pildyt ir iszejo svietai! 
ubAgaut’. Ėjo, ėjo, užėjo in gi
ria, eme tenai ir paklydo. Be- 
klaidinedama iszgirdo szunis 
lojant, tuojau mergaite inlipo 
in medi ir laukia toliau kas 
ežia Ims. Ogi szunis, užuodė 
svetimas pėdas, priėjo tiesiai 
prie to medžio, kuriame buvo 
inlipus, o paskui juos sieke ir 
medžiotojai. Buvo tai kara
liaus tarnai. Pamate anie tokia 
gražia mergaite medyje inlipu- 
sia, pradėjo ja kalbint, bet ana 
tylyejo. Dave žinia karaliui. 
Atėjo karalius ir pamatęs kad 
labai graži mergaite liepe tar- 

1 nam kad ja iszimtu isz medžio. 
> Tuojau tarnai iszeme. Karalius 
Į parsivedė namo, aptaise gra

žiais rūbais ir taip jos gražumu 
■ pasidabojo, kad nors ana buvo 

bežade vienok nusprendė su ja 
ženytis. Iszmokino ja visokiu 
dailiu darbu ir raszyt. .Paskui 
apsiženijo ir labai gražiai gy
veno, nors szita mergaite ne 
vieno žodžio neisztare, bet ka
ralius ja labai mylėjo. Ilgam 

' laikui praėjus, karalius iszjojo 
ant kares ir prisakė jeigu kas 
atsitiks namie, tai kuogrei- 
cziausia jam duoti žinia'. Illgai 
jam namie neesant, gimė kara
lienei sūnūs.

0, užmirszom pirma pasa
kyt, kad karaliaus buvo mocze
ka ir taippat ragana. Taigi 
kaip tik sūnūs užgimė, tuojau 
ana paėmė ji ir nusmaugus že
mes pakarojo, o karaliui nu
siuntė žinia su pasiuntiniu, kad 
gimė karalienes nei szis, nei 
tas, nei szuo nei kate. Karalius 
atrasze, kad be jo žinios, vie
nok nieko tam vaikeliui neda
ryti. Kai anas sugrysz tai žinos 
kas daryti.

Daug laiko praėjo. Sugryžo

ir karalius namo ir klausė, kur i 
dėjo ta vaikeli; pati nieko ne- : 
kalbėjo, o ragana-moezeka pri- < 
kalbėjo ir primelavo ant kara- ’ 
lienes sakydama, kad kaip tik 
įokis negražus kūdikis gimė, 
tai karaliene eme ji ir nužudė. 
Labai karalius supyko ant sa
vo paezios ir liepe nusudyt ja 
ant smerties. Kada jau po sū
dai buvo karaliene iszvesta 
laukan ant nuszovimo, tai isz
ejo pats karalius ja nuszauti ir 
taip sau mislijo, jeigu isz kar
to nekliudys, tai dovanos kara
lienei nes labai ir jis jos gailė
josi. Kaip tik szove, ranka su
drėbėjo ir saidokas in szali nu
krypo. Liko karaliene iszgel- 
beta nuo smerties. Bet ragana, 
karaliaus moczeka, visaip 
siundė karalių priesz paczia ir 
melavo. Nors tai visa buvo ne-' 
teisybe, bet karaliene negalėjo 
iszsiteisint, nes jau visai baigė
si jai treji metai tylėjimo ir 
ana sau mislino, jeigu asz save 
gelbėdama prasznekesiu, tai 
tada broli pražudysiu. Ant ga
lo ragana stojo ant savo ir pri
kalbino karalių kad sudegintu 
savo paczįa. Kaip tik gavo nuo 
karaliaus valia, tuojau ragana 
paliepė tarnam,, kad sukrautu 
dideli lauža, o karalienei prisa
kė, kad gatavotusi ant sudegi
nimo. Jau buvo tik puse dienos 
tylėjimo. Vakare užkinkė ark
lius ir pasodine karaliene, nu
vežė ant laužo. Czia karaliene 
parasze ant popiereles kelis 
žodžius pas karalių, praszyda- 
ma, kad ateitu pas lauža, nes 
turi pasakyt pirma smerties la
bai dideli daigta. Karalius nu
ėjo ir pamatė, kad atbėgo ko
kis jaunikaitis ir pribege pas 
karaliene apsikabino ja apie 
kakla džiaugsmingai bueziuo- 
damas. Karaliene -pradėjo 
linksmai szneket, nes pažino 
kad czia jos/^ro.lis. Nusidyvijo 
khralius'ir liezihojo ka mislyt, 
czia jo paczia kokis svetimas 
bueziuoja, czia karaliene pra
kalba. Matydama tai karalie
ne, tarė karaliui: Szviesiauses 
karaliau, mano vyre! Tai czia 
mano brolis,, kuris buvo pa
verstas ant vilko ir už kuri asz 
tylėjau isztisus trejis metusi. 
Dabar karaliene viską pasakė 
karaliui ir apie vaikeli, kad 
labai gražus 'buvo ir kad jo mo
czeka ji pasmaugė. Karalius 
tuojau prisakė, kad tais pa
ežiais arkliais atvežtu jo mo
czeka ir ant to paties, laužo su
degintu. Kas buvo ir iszpildy- 
ta. Karalius su karaliene ir jos 
broliu parvažiavo namo, visa 
didžiai linksminosi ir toliau 
sau laimingai gyveno.

— GALAS —

Tėvas In Savo
Dukrele

sys, Stanislava, Dzene, Algi
mantas, Avondale, Pa. — Gla- 
dyschew, Ludwiga, Valley Cot
tage, N. Y. — Hamipel, Erwin, 
River Forest, Ill. — Joskutis, 
Feliksas, Elfriede, Roswitha, 
New York,.N. Y. — Kilmanas, 
Edmund, Joana, Waldemar, 
Raimund, Detroit, Mich. — Pa- 
ranseviezius, Kun. Jurgis, in 
Brooklyn, N. Y. — Paula,itis, 
Rudolfas, Romualdas, Elyite- 
Zita, Philadelphia, Pa. -— P,u- 
zinas-Kaptcianos, Birute, Mar
garita, Eleni, Marija, .Johan
nes, Dorchester, Mass. — 
Schaudinaitis: Emanuelis, Te
kle, Michael, Detroit, Mich. — 
Zalborowska, Helena/ in Ham
tramck, Mich.

Tėvas — Maruk! Kaip ne 
paliausi siautus tai gausi in 
kaili!

Marute — O ar tu tetuk 
nežinai apie tai, kad Ameri- 
ke nevale moterių muszti!

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

NAUJAS LIETUVEI 
TRANSPORTAS

NEW ORLEANS, LA. — 
Vasario (Feb.) 19 d., in New 
Orleaną atvyksta laivu “Gene
ral Blatchford,” iszplaukusiu 
isz Bremerhaven Lietuviai:

Abromaitis, Genoveva, Ra
cine, Wise. — Abromaitis, Ni
ną, Veckovicus Helmudas in. 
Racine, Wise. — Danielius, So
fia, Chicago, III. — Baranaus
kas, Viktoras, Maria, Alfredas, 
Johann, Christina, San Fran
cisco, Calif. — Butkeraiciufe, 
Anna, Los Angeles, Calif. — 
Gelažius, Vladas, Chicago, Ill. 
— Guzikanskas, Petras, Chica
go, 111. — Jakutis, Jonas, Lai- 
mute-Mari ja, Beloit į Kansas.— 
Jenig, August, Antanina, Wil
helm, Heinrich, Richard, Chi
cago, Ill. — Palait, Albert, Ly
dia, Wanda, Erich, Elly, in 
Swainsboro, Ga. — Reden-Ka- 
linewvski, Julia, in San Fran
cisco, Calif. — Radzovicaite, 
Elena, Los Angeles, Calif. — 
Stonys, Jonas, Chicago, Ill. — 
Viliusiene, Viktorija, Los An- 

vgeles, Calif. — Vilutis, Danute 
F., Arvidas, Tomas, Chicago, 
Ill. — Zibiene, Agota, Dalyte, 
Irena, Arnoldas,Chicago, TIL

NEW YORK. — Apie Vasa
rio (Feb.) 13 d., 1952 m,, in 
New Yorka atvyko laivu “Ge
neral. Sturgis,”, iszplaukusiu 
isz Bremerhaven Lietuviai:

Adomėnas, Antanas in Wor
cester, Mass; — Buivydas, Lio- 
nyzas, So. Boston, Mass. —'Ga
le jautiškas, Mečislovas, Phila
delphia, Pa. — Gimbutas, Bta-

Lėktuvu Atskrido: * 
’Sakalauskiene, Johanna, ir 

Marija, in Sioux City, Iowa.— 
Ambraziejus, Antanas, Maria, 
Irena, Angelika, Reimundas, 
Chicago, Ill. — Jurkūnas, 
Liudvikas, Terese, Dale, Biru
te, Omaha, Nebr. — Lysenko, 
Ustina, Detroit, Mich. — Ba
ranauskas, Klemensas, Pelage- 
ja, Šeter, Jonas, Chicago, Ill.

Praszo Garantijos: (German 
Ethnic)

Smilgis Bronius, gim. Sept,
5, 1898 m., — szaltkalvis,

Adresas: Munchen -Karls
feld, B.M.W. Siedlung, Haus 
16, Zim. 19, Germany.

—BALE Centras.

KATALOGAS 
KNYGŲ,

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

szito Katalogo 
No. 1951

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

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

No. 103—Vai delota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- I 
ežio iszimta isz Lietuviszku ] 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo- , 
ba ka 'negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; , 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

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

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

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nema
no. 58 pusy 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.141—*Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

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

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos,' Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bemadina, 61 
puslapiu, 20c.

No.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, E i le s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge- 
64 puslapiu, 25c.

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

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa- 

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

pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

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

No.153—Apie Gailuti, Du 
' Broliai, Majoro Duktė. 62 pus

lapiu, 20c.

No.158—Apie- Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. GO puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Ku-_ 
nūs; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.lGG—Apie Simus Mat- 
kiaus; Iszklausyta M h 1 d A 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

ivo.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

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

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aįma- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20ė. m i •

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

Kitokios Knygos

Krist ūso

Verksmai 
prie Ap-

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

No.180—Kvitu Knygų t’ė 
del Tszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

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

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

No.196—Stacijos arba’ Kai- ■ 
varija Viesz. Jezuso 
15c.

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

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

N o. 200—Eu sta k i j uszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 plis. 35c.

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Krista. 
Plikius apraszymas. 20c. 4

No.202—Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Wotinos 
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-r 
deri, Express ar Šankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu. ■ ; ' ..

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “■ visada 
turi būti siusti vien tik aut 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING OČ., 
Mahanoy City, Pu., - U, S, JL



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Lietuviszkos Pasakos
Į^ITADOS gyveno biednas 

melninkas ir turėjo labai 
patogia duktere, kuria la'bai 
pamylėjo vienas karalaitis.

Viena karta susitiko tas ka
ralaitis melninka ir tare in ji:

—' Ka tavo duktė moka 
dirbt?

. Melninkas atsake:
— Szvįesig.usįas karalaiti! 

Mano duktė isz szaudu suver
pia, auksini siūlą!

Karalaitis volei tare in mel
ninka:

— Jeigu ji taip padarys 
kaip, tu sakai, tai atvesk tu ja 
pas mane in palociu!

Kaip tik melninko duktė pri
buvo in paloci, paėmė ja kara
laitis už rankos, nuvede in vie
na pakaju, kuriame buvo dide
le krūva sziaudu ir tare in jai

Szianakt turi tu tuosius 
szaudu suverpt in auksa, o jei
gu ne, busi smerczia korota!

Karalaitis pasakęs tuosius 
žodžius, užrakino pakaju ir isz
ejo. Mergina likus viena pradė
jo graudžiai verkti ir mistino 
kaip ji tuos sziaudus suverps 
in auksa? Ir tuo-m kart atsida
rė duris inejo koks tai senukas 
ii- ta?e:

— Ko taip gailiai verki 
mano mergele?

' Ji atsake:
— Kaip man ne verktie, 

kad karalaitis liepe tuos visus 
szaudus suverpt in auksa, o 
jeigu to ne padarysiu, tai 
smerczia busiu korota!

Senukas tarė:
— Ka tu man duosi, tai a’sž 

už tave padarysiu.
Mergina atsake:
—- Ka asz tau galiu duot, 

kad nieko neturiu kaip tik vie
na skepetaite, tai-ta jeigu nori 
galiu atiduot.

Senukas priėmė nuo josios ta 
skepetaite, sėdo prie ratelio ir 
tuojaus tuos visus sziaudus su
verpė in auksa.

Ant rytojaus kada karalaitis 
atėjo pas mergina, rado visus 
sziaudus suverptus, tada jis 
norėjo da daugiau aukso turėt.

Sulaukės vakaro nuvede ka
ralaitis mergina. in labai dideli 
pakaju kuriame buvo da kita 
tiek sziaudu, kaip pirma nakti 
ir tarė:.. .. . ■ i

— Jeigu dabar tu tuosius 
sziaudus suverpsi in auksa, tai 
busi mano pati, o jeigu ne tai 
pražūsi. . .. . . ,

,> Mergina velei likusi viena 
graudžiai verke, ii- velei tasai 
senukas atsidaręs duris inejo. 
ir tarė:
-—■ Ko verki mano dukrele?
Mergiiia apsakė apie viską 

semikui, o jis velei tare in ja:
t Jeigu duosi man savo 

pirmutini kūdiki kaip tu pasi
liksi karaliene, tai asz tau vė
liai suverpsią szaudus in auk
sa.

Mergina pamisimo sau, ar ji 
gali but karaliene ar ne tai da 
to niekas ne žino ir prižadėjo 
jam savo pirmutini kuriki. Ta
da senukas vėliai suverpė tuos 
sziaudus ir iszejo.

Ant rytojaus kada karalaitis 
atėjo pas mergina rado vėliai 
tuos sziaudus suverptus, tada 
tas karalaitis apsipa-eziavo su 
laja. mergina.

Pagyvėnia juodu koki laika 
davė jiems Dievas patogu sū
neli, o karaliene suvis užmirszo 
jog pažadėjo savo pirmutini 
kūdiki kokiam tai senukui.

Už poros dienu gimimo kūdi
kio, atėjo tas pats senukas pas 
karaliene ir tarė:

— Atiduok man ka priža- 
dejei. •

Karaliene iszgirdus tuosius 
žodžius labai persigando ir ta
re in ji.

— Ka nori, tai viską gausi 
tik palik tu man mano kūdiki!

Senukas pasigaile jas kara
lienes tarė:

-— Asz tau duosiu tris die
nas laiko, jeigu mano varda 
atminsi, tai galėsi pasilaikyt 
su kūdiki, o jeigu ne, tai paim
siu.

Tada ' karaliene iszsiunte 
daugybe tarnu in svietą kad 
klausinėtu visokiu vardu, o ir 
pati per visa nakti mislino vi
sokius vardus.

Ant rytojaus vėliai tas senu
kas atėjo ir paklausė:

Ar žinai mano varda ?
Tada karaliene pradėjo viso

kius vardus'mint, o senukas 
tarė:

— Tai mano vardo ne in- 
spejai!

Tai pasakęs senukas iszejo.
Ant rytojaus karaliene ir nė- 

i n spėjo senuko varda.
Treczia diena pribuvo vienas 

tarnas namon ir tare in kara
liene;.

— Kaip asz ėjau per dide
lius kalnus ir klonius ir ant ga
lo inejau in didele giria eida
mas per giria priėjau grinėziu- 
ke, kurioj koks tai senukas 
szoko po grineziute ir taip kal
bėjo: “Sziandien asz szoku ir 
džiaugiuosiu, ba ryt anksti pa
imsiu karalienes kūdiki, o j! 
Kaip asz džiangiuosiu kad nie
kas ne gali atmint kokis mano 
vardas, mano -vardas, mano 
vardas Rumpelstiltskin. ’ ’

Koks buvo džiaugsmas, ka
ralienes kada dažinojo senuko 
varda, tai ne galima apraszyt.

Tuojaus atėjo tas senukas 
pas karaliene ir tarė:

— Na, o sziandien ar at
minsi mano varda?
' O karaliene atsake:

— Man rodos kad. tavo var
das Rumpelstiltskin! Senukas 
iszgirdes savo varda baisiai 
perpyko ir iszejo, o karaliene 
likosi su savo mvlimu kūdikiu.

...APIE...
DEVYNIS BROLIUS 

IR JU SESERĮ 
ELENYTE

BUVO devyni broliai ir sesuo 
Elenyte. Tėvai mirdami pa

liko sunams po kumelį, o duk
teriai kumele, motina, szitn de
vynių kumeliu. Broliai isžva- 
žiavo ih kariuomene, o Elenyte 
liko namie.

Ilgai ji lauke broliu: pere jo
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TARADAIKA

Nekurie liežuvininkai ir 
apjuodintojai,

Negali sau iszreikszti, 
Del ko turi po dvi ausis del 

klausymo,
Apmaudymo savo artymo, 
O tiktai viena liežuvi del 

platinimo ju,
Ir apskelbimo nauju 

apjuodinimu.
■ Bet iszmintinga yra vale

Dievo,
Ba liežuviai daugiau 

u'žm uszine ja. žmon i u, 
Ne kaip kardas.

* -* *

“Elenyte, 
szita upe 
pienu te-.

Sieniniai Kalendoriai 1952m.
■ ; !f. i. t *
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15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio
W Po 40c arba 3 už $1.00

Adresas:
SAULE PUBL. CO. - Mahanoy City, Pa.

SKAITYKIT - “SAULE” - PLATINKI!
: >v > : f

Teisybe kad pliekimas vaiku, 
Nevede prie paklusnumo. 1 
Leiskite vaikams vien sau,

Pakentėti už blogus 
darbus.

Priesz baudžiant valka, 
Sužinokite isztikruju, 

Ar jis tyczia, ar netyczia 
prasikaltino, 

Jeigu netycziomįs vaikus 
ka nors padare,

Tai su juOm tėvai visai 
.kitaip turi elgtis, 

Nes taip yra su augusiais, 
Nieks juos nekaltina, 

Kuomet netycziomis kokia 
klaida padaro.

Svarbiausia atitaisyti, 
Ir taip vaikus reikia mokinti! 

Bet kuomet tėvai syki kad 
tycziomiš vaikas ka padaro, 
Nelaukiant, reikia nubausti. 
Ir vaikas turi suprasti kodėl 

nubausti.
Reikia, vaikui parodyti,
Kad jis ka nors ’blogo 

nuveikė.
Net labai jaunas vaikas, 
Supranta kuomet tėvai 

pyksta.
Tėvams nereikia, prisilaikyti 

prie sunkiu ir asztriu, 
Nes kiekviena bausme.
Ir taip su daugeli kitu 

dalyku.
Tik tegul tėvai supranta 

savo vaikus!

fe jam ti'e-

* * *
Žmogus kuris turi 

daugiau pinigu,' 
O mažiau iszminties, 
Visados turi daugybe 

prieteliu.
Mat, nereikia turėti . 

smegenų,
Tiktai maisza pinigu!

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

devyneri metai, o ju kaip nėr, 
taip nėr! Tada ji pasikinkė sa
vo kumelyte ir iszvaži-avo bro
liu jieszkoti. , 1

Važiuoja, važiuoja ir nežino 
ar toli da jos broliai, ir užgie
dojo: Sužvengk, kumele, su- 
žveng, juodberele: kur tavo 
devyni sūneliai, tai mano devy- 
n i broleliai!

Sužvingo kumele ir Elenyte 
isz tolo, jsz iiž szirnto myliu, 
iszgirdo devynių kumeliu 
žvengimą. Elenyte nuvažiavo 
in ta puse isz kur girdėjo žven
gimą. Važiuoja ji pro dideli 
miszka, žiuri — atbėga kiszke
lis ir sako: “ Elenyte, pavėžėk 
mane, atsiveja mane szauly-s su 
skalikais!” <

Elenyte paėmė kiszkeli ir in- 
dejo vižiman. Skalikai prabė
go pro szali. Važiuoja, ji toliau 
ir privažiuoja, laume. Laume 
važiuoja, geldoje kiaule pasi
kinkius, žarnoms insivadele- 
jus, bjauriais apsitaisius skar
malais. Važiuoja jodvi toliau 
ir privažiuoja, dvi upes. Laume 
ir sako: Elen, Elen, eiva pasi
maudyt! Szita upe pienu teka, 
ana*krauju verda.

O kiszkelis sako; 
neklausyk laumes: 
krauju verda, ana 
ka!”

Laume supykus griebė ir isz- 
suko kiszkeliui kojyte. Bet 
Elenyte nepaklauso laumes ir 
ne ėjo maudytis. Važiuoja to
liau ir vėl privažiuoja dvi 
upes. Vėl laume szapkia,: Elen, 
Elen, eiksz maudytis! Szita 
upe pienu teka, anoj krauju 
verda!

Kiszkelis sako; JįJlenyt, ne
eik: szita upe krauju verda, 
anoj pienu teka!

Laume supykus iszlauže 
kiszkeliui kita, kojyte, o Eleny
te paklausė kiszkeliiir neejo 
maudytis. Vėl važiap toliau ir 
vėl privažiavo dvi'tpes. Kisz
kelis vėl neleido El<p,ytei mau
dytis. Laume iszla.i
ežia ir ketvirta kojyte. .Ant ga
lo, nusifko galvyte ir kiszkiu- 
kas pastipo. Vėl privažiavo dvi 
upes. Laume Elenyte vadina 
kraujo upėn maudytis.. Bet ne
buvo, kas persergtį Elenyte, ir 
ji nuėjo su laume maudytis. 
Laume greieziau isžsžoko isz 
upes, užsivilko Elenos Tūbus ir 
insisedo jos vežiman. Elenytei 
nebuvo ko daryti. Ji turėjo už
sivilkti laumes skarmalais, in
sisedo geldon ir važiuoja. Lau
me storu balsu sugiedojo: ‘ ‘ Su
žvengk kumele, sužvengk, 
juodberele: kur tavo devyni 
sūneliai, ten mano devyni broT 
lėliai!”

Kumele nepaklausė laumes 
ir nesužvingo. Laume liepe 
Elenytei užgiedoti. Elenyte su
giedojo ir sužvingo kumele. 
Sužvingo devyni kumeliai vi
sai netoli. Laume ir nuvažiavo 
ton pusėn. Broliai jos nepažino 
ant drapanų, tarė, kad ju sesuo 
bet labai stebėjosi: jil -sesuo, 
Elenyte, buvo labai graži, o 
szita tokia ‘baisi, drūta. O ežia 
mano piemene! Pasakė laume 
ir parode broliams Elenyte.

Broliai jos nepažino, bet jos 
veidelis primine jiems seserį, ir 
jie norėjo priimti ja ruman. 
Laum neleido, sako, kad ji 
eitu nakti arkliu ganyti. Bro
liai pasodino laume už stalo, 
mylėjo ja, midum, vynu girde, 
o Elenyte nuėjo arkliu ganyti. 
Elenyte ganydama arklius very 
ke ir gailiai dainavo; Laume- 
ragana midų, vyną geria, bro
liu sesele žirgelius gano!

Paskui vėl žiūrėdama ant 
menesio pilnatį uždainavo: O

menuli, menuli, pasakyk man 
jaunai, ka danguje veikia ma
no tėveliai?

Ir menulis jai atsake:
— Tavo tėvelis midų, vyną 

geria, Tavo motute gijas daro!
Laume-ragana iszejo ant 

priebuezio ir suriko drutu bal
su: ,

Tavo tėvas meszla mėžia, 
Tavo moezia skiedras renka !

Broliai iszgirdo Elenyte dai
nuojant, jiems labai patiko tos 
dainos, ir kita nakti vyresny
sis brolis nuėjo drauge ant 
arklius jos dainuojant paklau
syti. Bet jis greitai užmigo ir 
nieko negirdejo. Kita nakti nu
ėjo kitas brolis. Tasai taip pat 
užmigo ir negirdejo dainavi
mo. Taip ėjo visi broliai isz 
eilios, bet nevienas negirdejo. 
Anį galo priėjo eile jaunes- 
niamjam 'broliui. Tas atsigulė 
ir apsimetė miegas. Tada Ele
nyte pradėjo, kaip kas nakti, 
verkti ir uždainavo:

Laume-ragana. midų, vyną 
geria, Broliu sesute žirgelius 
g;ano!

Paskui brolis Elenytei sako: 
Pa jieszkok man galva!

Elenyte jieszko jam galva ir 
jis pajuto, kad isz jos akiu ant 
jo galvos aszaros krinta.. Tuo 
metu kažinkas sužibėjo ant jos 
rankos, ir brolis pažino Eleny
tės žiedeli, kuri jai buvo motu
te palikus. Brolis nustebės pa
klausė, isz kur tas žiedelis? 
Elenyte viską jam apsakė. Ant 
rytojaus broliai isztepe kume
le degutu ir pastate prie dura. 
Paskui nuėjo pas laume ir sa
ko: Einam, sesule, po soda pa- 
sivaikszczioti!

Laume iszejo. 
arkli po dura suriko: Ko-gi 
ežia toji kumele stovi?

Broliai atsake: Suszerk jai, 
sesule su ranka, tai nueis.

Laume suszere kumelei ir 
jos ranka prilipo. Broliai sako: 
Szerk su kita ranka, tai toji 
atszoks!

Laume -suszere ir kita ran
ka prilipo. Ji spyrė su koja ;— 
ir koja prilipo; spyrė su kita, 
ir kita prilipo. Broliai sako: 
Szerk sesule, -su pilvu, tai at
szoks rankos ir kojos.

Laume suszere, ir visa, prili
po. Tada broliai sako kumelei, 
kad nunesztu ja ten, kur saule 
neužszvieczia ir vejas neužput 
ežia, joks žvėris neužeina, joks 
pauksztis neužskrenda; paskui 
kad vyno upeje nusimazgotu ir 
szilko pievoje iszsivartytu ii’ 
pargryžtu namo.

. Kumele taip ir padare, o 
broliai ir sesuo laimingai gyve
no ir dabar gyvena.

■----- .G AL Ab----- -

Pamaczius
• Ko-gi

Sukietejusi Szirdis

K_ITA kart buvo vienas labai 
Pagotas ponas ir laike pas 

save daktara. Ponas ir dakta
ras sutikdavo labai gerai, kada 
jie daugiausia drauge būdavo, 
sznekedavo ir laikraszcziu ir 
knygas skaitydavo. Ju knygos 
ir laikraszcziai buvo nebile ko
kios, vis aukszto mokslo ir isz 
svetimu žemiu. Taip besiskai- 
tydami jie viena karta perskai
to laikraszcziuose esanti Pary
žiuje labai garsi daktaru kny
ga. Taigi jie susirasze su kny- 
goriu Paryžiuje ir nusipirko 
sau ta knyga. Kaip tik jie su
laukė knygos isz Paryžiaus, 
tuojaus ėmėsi ja skaityti ir ra
do, kad jai žmogus ant tusz- 
czios szirdies kasdien po viena 
visztos kiauszini, gerai iszkep-

ta ant žarijų, valgis be duonos 
ir be druskos, tai per menesi jo 
-szirdis sukietės kaip akmuo ir 
jis mirs. Tai navatnas daigias! 
Ar tai gali būti ? . Kalbėjo tarp 
saves ponas su daktaru. Kad 
atsirastu toksai žmogus, kalbė
jo toliaūs ponae, su katruom 
mes galėtumėm ta. padaryti, 
asz duoeziau jam szimta rubliu. 
Ponas kalbėjo taip ne ant nie
ku, bet tuojaus pradėjo jie 
abudu su daktaru klausinėti, 
ar ne atsirastu toksai žmoge
lis, kuris už szimta riiblįu ap
siimtu kasdien ant tuszczios 
szirdies valgyti koptus kiauszi-. 
nius be duonos ir be druskos, o 
po menesiui reikėtų jam mirti.

Ne toli nuo dvaro, kur ponas 
gyveno, buvo sodžius, o tame 
sodžiuje atsirado senelis, kuris 
turėjo jau užaugusi sunu. Tas 
senelis pasimislino sau, kad jis 
senas ir reikes jam neužilgio 
mirti: Tai kas, kad jis kokiais 
maltais greirziau numirsęs, ūž
ta paliks sunni szimta rubliu, 
Taip ir apsiėmė senelis už 
szimta rubliu -per menesi kas
dien pas poną valgyti ant tusz- 
Izios szirdies po viena kepta 
kiauszini be duonos ir be drus
kos-. Senukas sau valgė ir vis 
buvo sveikas; tiktai kaip me-, 
nesis pasibaigė, jis ir numirė.. 
Daktaras surevidavojo numi
rėli ir rado tikrai sukietėjusią 
szirdi, tartum buvęs akmuo.

Senuko sunūs, gavės szimta 
rublio, p-rasze, kad jam atiduo
tu sukietėjusią tėvo szirdi. Po
nas, pasisznekejas su daktaru, 
atidavė. Sūnūs, pasiėmęs su
kietėjusią tėvo szirdi, parsine- 
sze ja namon, pavarte rankose, 
pažiurėjo isz visu pusiu ir ėmė 
mislyti, kaip dabar ja. vėl at
minksztinti. Jis mirkė ja van
denyje, ruksztyje, sūrimi ir ki
tuose skystimuose, -bet vis nie
kas ne maezino. Tai-gi nuėjės 
in darža, iszrove rope, nulupo 
jos žieve ir suskilto su peiliu: 
suskųstus ropes smulkmenas, 
spausdamas tarp pirsstu, var
vino sultis ant sukietejusios 
szirdies. Nuo tu suleziu pradė
jo szirdis atsileisti, o paskui ir j 

suvisai pasiliko mipkszta. Da
bar jis apie ta nieko nesakyda
mas, ena prie pono su daktaru 
ir praszosi, kad jam duotu val
gyti kiausziniu už szimta rub
liu, kaip jo tėvui nebaszninkui. 
Ponas ne norėjo ta padalyti, 
dabar tikrai žinodamas, kad 
jaunam vaikezui reikes po me
nesiui mirti. Bet vaiknas labai 
prasze ir ponas leido. Ant ryto
jaus vaikinas pradėjo valgyt 
pas poną ant tuszdzios szirdies 
keptus kiauszinius be duonos 
ir be druskos, kaip ir jo tėvas 
nebaszninkas buvo daros1; tik
tai suvalgęs kiauszini, szokdati . ■
vo m darža iszsiraudavo rope 
ir, nulupęs žieve dun-eziais ir 
nagais, suvalgydavo. Taip jis 
darė kasdien, per visa menesi.

Atėjus paskutiniai menesio 
dienai, ponas su daktaru tiker 
josi kad vaikinas mirs, bet jis 
pasiliko suvisai sveikas ir gy
vas, kaip ir buuves. Tada po
nas su daktaru, nusistebėjo, 
klausė kaip jis padarę, kad isz- 
liko gyvas. Tai-gi vaikinas pa
pasakojo, kokiu budu jam pa
sisekė sukietėjusią tėvo- szirdi 
atminksztinti. Dabar poną$ 
atidavė vaikinui suderėta am j
t ra szimta rubliu, o daktaras 
žinojo, kaip a.tgaivinji’sukiete?- 
jusia nuo keptu kiausziniu 
szirdi,
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Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų. .

Per paczta, 25 Centai.
Saule ^Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.;

Ant Gavėnios y
/

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszganytojaus Jezu-so 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolime 10c.

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

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

No. 194 Trumpas Katekiž- ' 
mas pagal iszguldima Kuri, Pi- 
liauskio, su nekuriais naudin
gais padėjimais 35c. i .

No. 196 Staci jos arba Kal
varija, 15c. .. : ■■ ''

No. 197 Graudus ' Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 

j senoviszka būda 15c., pagal
Nauja būda 25c.

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas offifeium 15c.

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Not® 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. NepamirsyUite 
dadeti 10 c. ekstra del prisiun- 
timo kasztu. Adresas:

No. 400 Ramybes Szaltinis 
malda, knyge, graži knygele, 
puikiai ir druczįai apdaryta, 
plonais kietais sukrinais apda
rais, auksuoti lapu krasztai. 
314x5 col. didumo, 544 pils.. 
Tiktai $4.00.

Saule Publishing Co. ||
Mahanoy City, Pa. Ife

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
Viesz. Jėzaus ir

. . . MALDA . . . ‘

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj .; 
Szv. Mykolo Arkaniuolo. |

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

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA. U.S.A.
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Žinios Vietines
Chestnut uly., Philadelphia, 
pasimirė Ketverge ryta, savo 
namuose. Velione sirgo ilga 
laika. Gimė Mahanoy City, ir 
taiposgi gyveno 15 HillsTer- 
race. Laidotuves invyko Pane- 
delyje, su apiegomis Luteronu 
bažnyczioje, antra, valanda po- 
pietu ir palaidota in Protesto- 
nu kapines. Graborius Liudvi
kas Traskauskas laidojo.

— Ponstva Vincai Svirs- 
kiai nuo 516 W. South uly., ap
vaiksztinejo savo sukaktuves 
vedusiu diena.

— Lietuviu Moterų Kliubas 
isz 'Schuylkillo ipavieto, ren
gia Mielaszirdystes Kart Parti 
Panedelio vak., Kovo (Mar.) 
24-ta diena, Szvento Juozapo 
parapijos svetainėje, Mahanoy 
City, Tikietai parsiduodanti 
po ItOe. Pirkite tikieta, del ge
ro veikalo!

— Sirgdama trumpa laika, 
sena gyventoja, Elzbieta Va- 
lincziuviene, nuo 322 W. Mar
ket uly., pasimirė Ketverge, 
3:10 valanda po pietų, Ashland 
ligonbuteje. Veliione gimė Lie
tuvoje. Paliko sunu A. Youdel 
isz State College, Pa., ir dukte- 
re Ona Ober, Brooklyn, N. Y. 
Graborius' L. Traskauskas lai
dos.

— Seredoj pripuola Szv. 
Eucherio, o Tautines Vardines 
Kūnas. Ir ta diena 1915 me
tuose Pasauline paroda, Pana
ma-Pacific atsidarė in San 
Francisco mieste, Californijo- 
jė; 1895 m., Kubos kraszto re
voliucija prasidėjo. •

—- Subatoje deszimta va- 
•-landa ryte, Szvento Juozapo 
bažnyczioje, likos suriszta 
mazgu moterystes, panele Pat
ricija, duktė Daktaro ir ponios 
išlemensiu S. Burke (Luksziu) 

.nuo 200 E. Mahanoy avė., su 
Thomas Hametz, sūnūs pons. 
Geo. Hametz isz Beaver Mea
dow, per Kunigą P. C. Czesna, 
klebonas. Kun. Czesna taiposgi 
atlaike Szv. Miszias. Svotai bu
vo panele Nancy Burke, sesuo 
nuotakos ir Joseph Hametz, 
brolis jaunavedžio. Vestuves 
iriyy'ko in Leisi’s hoteli Fraek- 
villeje. Jaunavedžiai apsigy
vens in Weatherly, Pa.

— Subatoje, treczia valan
da po pietų atsibuvo krikszty- 
nos pas pons. Leonus V. Bocz- 
kauskus, • 328 W. South uly. 
Kūdikis aplaike vardus Ri- 
ezardas Povilas, per Kun. K. J. 
Rakaųska, Szv. Juozapo baž
nyczioje. Kriksztu tėvai 'buvo 
pons. Edvardas ir .Rita Bocz- 
kauskai.

■— Ketverge pripuola Szv. 
Popino, o Tautines Vardines: 
Kestutis. Taipgi ta diena: 1922 
metuose didis Italijos lengves
nis už oro ‘ ‘ Diridžibilis Roma ’ ’ 
susprogo kai jis dasiliete elek
tros dratus, nusileisdamas in 
Hampton, Virginia valstijoje, 
trisdeszimts keturi žmones žu
vo.

— Jonas Paserpskis, sūnūs 
Jonu Paserpskiu nuo 521 W. 
Mahanoy uly., apvaiksztinejo 
savo gimimo diena.

— Pętnyczioje pripuola 
Szv. Petro Antiokijoj, o Tauti
nes Vardines: Kiežgaida. Ir ta. 
diena 1943 m., Amerikos ero- 
planas “Yankee Clipper’’ nu
krito ir sudužo in Tagus upe 
netoli nuo Lisbon, dvideszimts 
keturi žmones prigėrė, o pen
kiolika iszliko gyvi; 1387 m., 
Lietuviai priėmė Krikszczio- 
nyhe; 1732 m., Amerikos pir
mojo Prezidento Jurgio Vasz- 
ingtono gimimo diena.

Petnyczioj pripuola 
Jurgio Vaszingtono gimimo 
diena, (1732 m.) jisai buvo pir
mutinis Suvien. Valstijų Pre
zidentas, nuo Balandžio April 
30 d., 1787 ligi Kovo Mar. 4 d., 
1797 mete, o- mirė Gruodžio' 
(Dec.) 14-ta diena 1799 m.

■ — Ponia J. Reeklaitiene, 
lino 221 W. Centre uly., aplaike 
žinia isz Philadelphijos 'buk jos 
sesuo Dorota (Metzger) pati į 
Vinco Matulaiczio, nuo 5902

Shenandoah, Pa. — Amelija 
(Czerneckiene) Su bacziene, 
numirė Petnyczios ryta, savo 
namuose 236 E. Mt. Vernon 
uly. Gimė Lietuvoje, atvyko in 
Amerika 1902 metuose. Jos: vy
ras Juozas mirė penkiolika me
nesius atgal. Velione paliko di
deliame nuliudime: trys duk
terys Emilija Matai aviczieile 
namie; Veronika Kajok, mies
te ir W. Rosenheim, isz Phila
delphia, Pa. Du sunu: Vinca ir 
Bernarda Czerneskai, mieste; 
seserį Leokadijo Uleskiene, 
Bayonne, N. J., dvideszimts 
anūkas ir anūkes ir deszimts 
pro-anukus. Laidotuves invy
ko Utaminko ryta su Szv. Mi- 
sziomis Szv, Jurgio bažnyczio
je devinta valanda, ir kuna pa
laidos in Szv. Marijos kapines.

— Fiorentina Žemaitiene' 
ir Juozas Szaris, isz miesto tu
rėjo operacijas Locust Mt. li
gonbuteje.

— Vasario penkiolikta die
nia Szv. Jurgio parapijos mo
kyklos mokiniai, Seselėms Iša- 
zimierietems vadovaujant, su
rengė “Lietuvos Nepriklauso
mybes paskelbimo paminėji
mą. ’ ’

Programa sudarė (patriotines 
tautines dainos, daineles, dek
lamacijos ir tautiniai szokiai. 
Vaikeliai buvo pasipuosze tau
tiniais drabužiais ir spalvomis. 
Užbaigiant buvo sugiedotas 
Lietuvos Himnas. Po Lietuvos 
Himno, visi mokyklos vaikeliai 
sukalbėjo malda, už Lietuva.

Visa ta kukli ir graži progra
ma buvo atlikta iszimtinai Lie
tuviu kalba, pradedant vaiku- 
cziais Kūdikiu Darželio ir bai
giant asztunto skyriaus moki
niais. Pažymėtina, kad dainuo
jant ar deklamuojant vaiku- 
cziu tarme buvo labai gera. 
Reikia nepamirszti kad Jie vai
keliai yra antros, treczios ir 
net ketvirtos kartos czion gi
musiu Lietuviu.

— Nedelioj, Vasario 17-ta 
bažnyczioje buvo laikomos 
diena, Szv. Jurgio Liet, para., 
ypatingos pamaldos, minint, 
‘ ‘ Lietuvos1 Nepriklausomybes 
Diena,’’ praszant Dievo laisves 
Lietuvai. Per visos penkias 
Miszias buvo sakoma pamoks
lai apie Lietuvos Kryžiaus ke
lia, raginant žmones melstis u'ž 
Lietuva ir Lietuvos kenczian- 
czius žmones.

Laike Szv. Misziu, chorai 
giedojo szventas, Lietuviszkas 
giesmes, “Marija, Marija,’’ 
“Dievas Musu Gelbėtojas” ir 
‘ ‘ Apsaugok Augszcziausias. ’ ’ 
Ir Miszioms užsibaigus Kuni
gai kalbėjo malda už Tėvynė, 
ir choras sugiedojo “Lietuva 
Tėvynė Musu!” Priesz kiek
vienas Miszias vargonai atgro
jo Lietuvos Himną.

— Dienrasztis “The Even
ing Herald,” Vasario Szeszio
likta diena, pirmame puslapyje 
indejo Gubernatoriaus Prokla
macija, pareiszkima Lietuvos 
Nepriklausomybes pasiskelbi- 
mo Dienos proga, ragindamas

16-ta Vasario oficialei, kaipo 
Lietuvos Laisves Diena ap- 
vaikszczioti. To laikraszczio 
redaktorius teipgi paskyrė il
ga ir iszainu editorijala, ‘Lith
uania’s Plight,’ paties vyriau
sio redaktoriaus paraszyta. Re
daktorius stato klausima: Ko-' 
del Suvien. Valstijos ir Tautu 
Sanjunga nekreipia, domes in 
Lietuviu, Latviu ir Estu me
morandumus, pareiszkimus a- 
pie Komunistu žygius isznai- 
kinti Pabaltijo Tautas tautžu- 
dystes budais. (Redaktoriaus 
rasztas yra iszversitas Lietuviu 
kalba ir randasi szitame Saules 
numeryje).

Girardville, Pa. — Gerai ži
nomas saliuninkas, Jurgis La
koms, nuo Second ulyczios, 
staiga susirgo ir likos nuvesz- 
tas in Pottsville ligonbute, del 
gydymo.

— Albertas Stankieviczius 
isz miesto turėjo operacija 
Ashland ligonbuteje.

— Juozas Krasauskas, nuo 
W. Ogden uly., staiga susirgo 
prie kampo Second ir William 
ulyczius, ir likos nuvesztas in 
Ashland ligonbute, ir ta pati 
naktyje pasimirė. Likos palai
dotas Panedelio ryta, su Szv. 
Misziomis Szv. Vincento baž
nyczioje devinta valanda, ir 
kuna laidojo in Szv. Marijos 
kapines Shenadoryje.

— Ponia Jieva Czikanavi- 
cziene, nuo W. Mahanoy Avė., 
lankosi pas savo duktere ponia 
J. Kobelakiene in Pittšburgha, 
taipgi lankysis pas kita, duktė, 
rele kuri gyvena Baltimore, 
Md.

Millville, N. J. — Ana diena 
atsibuvo “Supraiz Parte” po 
Nr. 4 W. Main uly., surengta 
per sūnūs ir dukterys, ant gar
bes ju tėvelio, p. Jono Czere- 
yiezio, turintis jau 86 metu 
amžiaus. Tame parte taipgi 
dalyvavo daugelis! giminiu, 
draugu, jo septyni sunai, trys 
dukterys, 29 anūkai, 4 pro-anu- 
kai ir 6 po-vaikai. Ponas Cze- 
reviezius gimęs Lietuvoje, at
vyko in Amerika (langelis me
tu atgal in Dubois, Pa., po tam 
apsigyveno in Millville, N. J., 
Turime praneszte musu skaity
tojams, kad ponas Czerevicz- 
ius yfa senas “Saules” skaity
tojas ir skaito laikraszti jau 
nuo 1904 metuose. Yra sveikas 
ir drūtas. —J“Saules” redak
cija vėlina ponui Czerevicziui 
daug- sveikatos ir ilgio pagy-
veninio.

Pajieszkojimas
Bernotas Vaiczikauskis, kilęs 1 

isz Tauragės parapijos, Tru- j 
kiszkes kaimo, arba žinantieji į 
apie ji, praszome atsiliepti 
sziuo adresu.:

Petre Kaminskiene, 
3904 14-th Ave., Kenosha, Wis.
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Dayton, Ohio. — Policijan- 
tai isz Miami upes isztrauke 
motina ir jos dvynukus, kuriu 
autompbilius nuvažiavo nuo 
vieszkelio in ta upe. Ponia Ma
deline Stevenson vairavo auto
mobiliu. Su ja buvo jos dvynu
kai, Jurgis ir Tamoszius, asz- 
tuoiiiu metu amžiaus. Visi trys 
tame automobilyje prigėrė.

Lancaster, Pa. — Kai du 
daktarai buvo užimti su opera
cijomis, vagis inejo in jųdviejų 
kambari ir iszkrauste ju kisze- 
nus. Daktaras W. Hartman sa
ko kad nuo jo vagis pavogė 
dvideszimts asztuonis dolerius, 
o daktaras E. J. Ford sako kad 
jam tas vagis nunesze trisde
szimts asztuonis dolerius. Po- 
licijantas Paul Cogley sako 
kad vagis inlindo in kambari 
kur daktarai buvo persimainė 
drabužius del operacijų, jis isz
krauste jųdviejų kiszenius ir 
paspruko, pirm negu kas ji už
matė.

KARALAICZIO 
ŽMONA PASILIKO 

NAMIE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kai jos vyras karalaitis Wind
sor iszvažiavo in savo brolio 
Karaliaus Jurgio Szesztojo 
laidotuves.

Ji niekados nebuvo pripažin
ta Karalisžkos Szeimynos nuo 
1936 m., kai jos vyras atsižadė
jo Anglijos Karaliszko Sosto 
del jos. Jos vyras pats sau 
vienas dayvavo tose laidotu
vėse.

“VAKARIO 
SZESZIOLIKTA”

Gražiai Paminėta Vie
tinio Laikraszczio

SHENANDOAH,' PA. — 
Shenandorio dienrasztis labai 
gražiai aprasze musu Lietuviu 
szveneziama diena, Vasario 
Szesziolikta, pastebėdamas:

“Rusija pripažino Lietuvos 
respublikai savivaldyba jeigu 
ne nepriklausomybe per sutar
ti Liepos (July) menesyje, 
1920 metuose. Ji atsisakė savo 
valdyba virsz Lietuvos del vi
sados.

Kai dabar ta pati Rusija pa
niekino savo ta sutarti po dvi
deszimts metu tai visiems su
daro baisia skriauda ir sarma
ta. Komunistai yra isznaudoje 
ir iszniekine Pabaltijos krasz- 
tu's taip, kaip visas pasaulis 
dabar gali ir turėtu pasipiktin
ti. Tai tik mažas pavyzdys, 
kaip Sovietu Rusija pasielgia 
su savo “Draugais.” Ir bai
siausia nelaime yra tai kad 
Lietuva, Latvija ir Estonija 
dabar pasilieka Sovietu Rusi
jos vergais.

Visi szitie dalykai yra pami
nėti ypaccz Vasario Szesziolik
ta Diena, kada visi Lietuviai 
apvaikszczioja savo kraszto 
Nepriklausomybes Diena. Isz j 
tikrųjų nėra liudesnes dienos 
kaip szita Lietuviu Nepriklau
somybes Diena. Jie dabar ne- 
sza Sovietu rojaus sunku jun
ga.

Ir aplinkybes vis arszeja 
Lietuvoje, kur Sovietai sama-1 
ningai ir rūpestingai naikina 
visa Lietuvos tauta. Daugiau

giau kaip milijonas Lietuviu 
yra dinge isz Lietuvos. Prie
vartos darbas Sibire kasdien 
naikina daug Lietuviu. Sovie
tai nori nuosekliai isznaikinti 
visa Lietuvos tauta.

Amerikos valdžios sztabas 
jau kelis sykius buvo praszo- 
mas investi inneszima ar byla 
Ttutu Sanjungoje, kad butu 
pavėlinta Tautu Sanjungos at
stovams asmeniszkai isztirti 
visa ta nelemta klausima, Lie
tuvos žudymo. Kodėl niekas 
nieko tenai nedaro sunku paša- ■ 
kyti. Isz tikro, nuostabus ir ne- 
inmanomas Tautu Sanjungos 
pasielgimas.

Tokis musu vadovu nutylė
jimas labai stebina Amerikos 
Lietuvius. Amerikos Lietuviai 
jaueziasi savo kraszto iszduoti.

Kremlino planas yra labai 
paprastas ir aiszkus: Isznai
kinti visus Lietuvius ir visa 
kas yra Lietuviszka. Sovietai 
nori visus‘Lietuvius suvienyti 
su savaisiais ir taip visiszkai 
panaikinti visa kas yra Lietu
viszka. Komunistai visomis ga
liomis stengiasi Lietuvius su- 
komunist'uoti, kad isz ju pada
rius isztikimus Kremlinui Ko
munistus.

Pasmerkimai ir isztremimai 
yra vedami labai tykiai, kad 
niekas apie tai nežinotu. Lietu
vis tik dingsta nakezia, kaip 
kad ji žeme butu prarijus. 
Kiekviena menesi apie trys 
tukstaneziai Lietuviu dingsta, 
niekas nežino kur.

Seni žmones nėra liecziami. 
Komunistai juos palieka ra
mybėje. Jiems rupi jaunieji, 
kurie sudarys ar valdžia ar 
vergija ateityje. Senesnieji 
žmones yra tik iszmetami isz 
savo namu, ir Kremlino polici- 
jantai nepaiso kas su jais bus 
ar atsitiks.

O visus jaunuosius Komunis
tai stengiasi ar gražumu ar po 
prievarta paversti in gerus ir 
isztikimus Komunistus.

Dvi treczdalys Vilniaus da
bar yra Komunistai, nes Ko
munistai gauna visokias malo
nes isz valdžios. Palanga,' 
Birsztonas, ir Giruliai dabar i 
yra Komunistu rankose. Sovie
tai, burliokai tenai apsigyvenę 
imasi Lietuviszkas pavardes, 
kad, reikalui prisejus, jie ga
lėtu priparodyti kad tenai geri 
Lietuviai Komunistai gyvena.

Lietuviai partizanai jau sep
tintas metas kaip prieszinasi, 
bet ju jiegos yra silpnos priesz 
toki milžiną. Vienok tie musu 
partizanai, kurie drysta tam 
milžinui prieszintis sudaro ne
maža galvosūki tiems užka
riautojams, nes jie negali ra
miai miegoti Lietuvoje.

Bet nežiūrint visu pastangų, 
Lietuva sziais metais dar vis 
nelaisvėje.

Kartu ir skaudu prisipažin
ti kad ir sziu metu Nepriklau
somybes Diena yra tik kita 
diena kaneziu ir skausmu ka
lendoriuje. Bet kiekvienas Lie
tuvis tikrai ir szventai tiki kad 
kiekvienas metas ji areziau at- 
nesza prie tos laimingos die
nos, kada Lietuva vėl bus 
Laisva ir Nepriklausoma.”

Mums visa tai’labai gerai ži
noma, bet labai gerai girdėti 
kai nelietuviai, svetimtaueziai 
taip atjauezia mus ir musu tau
ta. Shenandorio laikraszczio 
redaktorius kas metai gražiai K 
atmena musu Nepriklausomy
bes Diena ir duoda savo laik
raszczio skaitytojams prisi
minti kad Lietuva dar laukia 
savo Laisves ir Nepriklauso
mybes!

RUSKIS VIENAS

Karaliaus Laidotuvėse
WINDSOR, ANGLIJA. —

Sovietu Rusijos Atstovas, Ka
ralius Jurgio Szesztojo laido
tuvėse dalyvavo pats sau vie
nas. Georgi N. Zarubin neno
rėjo su juo susidėti, tai jis pa
siliko pats sau vienas tose liū
dnose iszkilmese.

Kaipo Rusijos Ambasado
rius Anglijoje jis atstovavo sa
vo kraszta tose laidotuvėse su 
kitais dipliomatais ir atstovais 
bet niekas su juo nekalbėjo, ir 
jis stf nieku nekalbėjo.

Kai grabas pro ji buvo pra- 
vesztas jis atsisuko in kita pu
se ir žiurėjo in marszuojanti 
bena.

PERSPĖJA
TRUMANA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ji užtartu veteranams ir legijo- 
nieriams per ateinanezius rin
kimus, ir taip pasuktu daug 

Į balsu, ‘Votu’ Trumano pusėn.
Frez. Trumą nas gerai inver- 

tina buvusio Apsaugos Sekre
toriaus intaka, nes jis laiko 
augszta vieta Amerikos Legi- 
jonieriu draugystėje, ir jo 
draugas advokatas Don Wil
son yra Legijonieriu Koman- 
dorius.

Bet Louis Johnson, Prez. 
Trumanui labai gražiai atsake 
kad jis dabar negali Preziden
tą Trumana užtarti, ypacz ka
dangi pats Prezidentas Tru- 

I manas tuvp ji paszalines, pra
varęs isz tos Apsaugos Sekre
toriaus vietos

Louis Johnson teipgi Prezi
dentui Trumanui nedave per 
daug vilties del ateinaneziu 
rinkimu,' pastebėdamas kad jis 
mislina kad Generolas Eisen-
howeris vargiai laimes tuos 
rinkimus Republikonu Parti
jos iszrinktas. O priesz Gene
rolą D. MacArthuri, Johnson 
pasakė Frez. Trumanui: “Tu 
negali pasistoti ar prie jo pri
silygint!!”

TAUTU SANJUNGOS 
BYLA BEDIEVISZKA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

gia tokia žmogaus teisiu byla, 
nieko nesakydamos isz kur tos 
žmogaus teisese pareina, ir nei 
žodžio neminedamos apie Visa
gali Dieva visu Sutvėrėja, sa
ko naujas Arkivyskupas.

“Jeigu mes tas teises imsime 
nagrinėti, tai parodome kad 
mes tu teisiu jau esame nete- 
ke,” jis sake kalbėdamas 
Pennsylvanijos Komisijonieriu 
ir mokslininku susirinkime.

Jis visus nustebino atsilan
kydamas in szita posėdi su Gu
bernatoriumi John S. Fine, ku
ris ji perstatė, kaipo ‘ ‘labai ge
ra ir mokyta Ganytoja Penn
sylvanijos žmonių.”

Gubernatorius Fine pasi
kvietė savo sztabo narius ir 
valstijos augsztus ir intakin- 
gus žmones tinkamai priimti 
nauja Arkivyskupą.

KARALIAUS 
LAIDOTUVES

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Septyni karaliszki valdovai, 

trys karunoti karalaicziai ir 
trys Prezidentai dalyvavo toje 
paskutinėje Karaliaus Szesz
tojo kelionėje.

Teipgi koplyczioje buvo, 
nors procesijoje nedalyvavo, 
Frem. Prem. Winston Churc- 
hillis, prieszingos partijos va
das Clement R. Attlee ir Gene
rolas Dwight D. Eisenhoweris.

Nauja Karaliene Elzbieta 
važiavo paskui graba, visi kiti 
seke pešti paskui ja. Vien tik 
jos motina ir jos sesuo su ja va
žiavo.

Mirusio Karaliaus brolis 
Edvardas, Windsor Kunigaik- 
sztis, kuris buvo to sosto atsi
sakęs kai jis apsivedė su Ame
rikiete, iszkilmingai ženge, 
žingsnis po žingsnio paskui sa
vo mirusi broli. Jis iszrode 
daug jaunesnis savo Laivo ka
rininko drabužiuose.

Pusantro szimto jurininku 
apsijuosę ilga, balta virve 
trauke Karaliaus karsta. Ju
rininkai buvo paskirti szitam 
garbes darbui, nes per Karalie
nes Viktorijos laidotuvių pro
cesija, vienas ark’ys paslydo ir 
parpuolė. Karaliszko Laivyno 
Admirolas tada buvo paliepęs 
jurininkams karsta traukti, ir 
nuo to laiko buvo investas tas 
paprotys, kuris yra labai gra
žus.

Tarp tukstaneziu kitu kara- 
liszku ir augsztu asmenų, pa
skui karsta ėjo: Amerikos Sek
retorius Dean Achesonas, kuris 
atstovavo Prezidentą Trumana 
Karaliai isz Denmark, Graiki
jos, Szvedijos ir Irano; Prezi
dentai isz Prancūzijos, Yugo
slav! jos ir Turkijos; Field 
Marshal Viscount Montgomery 
ir Earl Mountbatten.

Kiek toliau procesijoje ėjo 
kareiviai isz Kanados, Rhode- 
zijos, Vakaru Afrikos, Ceylon, 
Pakistano, New Zealand ir 
Australijos.

Per procesija didis Londono 
laikrodis musze syki kas minu- 
ta per penkios deszimts sze- 
szias minutas; tiek buvo kara
liaus metu.

Pradžioje procesijos« buvo 
girdėti tik vienas bubnas: 
Boom! Boom! Boom! Bet 
paskui pasigirdo tylus ir grau
dus visu Szkotijos muzikantu 
balsas: liūdna ir tyki mirties 
giesme.

Canterbury Arkivyskupas 
su savo palydovais lauke ko
plyczioje. Po iszkilmingu pa
maldų, Karalius buvo palaido
tas. Karalius mirė, Dieve Sau
gok Karaliene!

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais S 

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