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Isz Amerikos
NORI ISZMESTI 

KEFAUVER

Jo Draugai Intaria 
Demokratu Partijos 

Vadus

CHICAGO, ILLINOIS. — 
Jau dabar matyti kad bus bar
niu, piktu susikirtimu ir gal 
net ir pesztyniu szia sanvaite 
per Demokratu seimą.

Gael Sullivan, kuris veda 
visa Senatoriaus Kefauver va
ju del rinkimu, jau dabar sako 
ir intaria Demokratu Partijos 
vadus. Jis sako kad jie slapto
mis, užsirakinę kambariuose 
derinasi su delegatais ir jiems 
siulina szimtus doleriu, kad jie 
permainytu savo balsus ir sto
tu priesz Senatorių Kefauver. 
Jis sako kad jis tikrai žino kad 
Californijos delegatams yra 
dabar pasiulinta tūkstantis ir 
pteįiki szimtai doleriu, jeigu jie 
balsuos priesz Senatorių Ke- 
fauveri per antrus balsavimus. 
Jiems penki szimtai bus duota 
isz anksto ant rankos ir pas
kui, po balsavimu jie gautu 
tūkstanti doleriu.

■Gael Sullivan vardais nepa- 
tuos, kurie dabar taip 

nori delegatus papirkti, bet jis 
sako jam ateina patikrintos 
žinios, kad Senatoriaus Robert 
S. Kerr, isz Oklahoma valsti
jos atstovai jau yra pasiuline 
asztuoniems Californijos dele
gatams užmokėti visus ju ke
liones ir seimo kasztus, jeigu 
jie balsuos priesz Senatorių 
Kefauveri.

Lakūnas Sugryžo

Pulkininkas Albert Schinz 
yra savo žmonos pasveiki
namas Chiagoje, kai jis par- 
gryžo isz Korėjos. Jis Korė
joje luvo paszautas su savo 
greitu croj.lanu. Jis sako 
gal ateis diena, kada jis ga
les pasakyti kas ten jam Ko
rėjoje atsitiko, bet dabar jis 
dar nieko nesako.

ŽEMES

DREBĖJIMAS

į TOKYO, JAPONIJA. — 
Mažiausia devyni žmones buvo 
užmuszti ir szimtas trisde- 
szimts keturi buvo sužeisti per 
žemes drebejima, Japonijos 
viduryje, kur namai sugriuvo

: ir gaisras isztiko.
Mažiausia pusketvirto szim- 

to namu buvo sugriauta per ta 
žemes drebejima.

Tas žemes drebėjimas buvo 
pajustas per visa Japonijos sa- 

: la Honshu ir labiausiai sudrė
bėjo apie Osaka-Kyoto apylin
ke.

Net ir Tokyo miestas, paju
to ta žemes drebejima per dau
giau kaip minuta.

Kaip dabar dalykai stovi, 
tai Senatorius Kefauveris turi 
visus septynios deszimts sze- 
szis Californijos balsus.

• Senatorius Kerr, piktai atsi
kirsdamas, sako kad ežia visi 
tie intarimai yra isz pirszto 
iszcziulpti. Jis sako kad Sena
torius Kefauver jau dabar nu- 
jauezia kad jis pralaimės rin
kimus ir tik jieszko prieziniu 
ir pasiteisinimu.

Matoma, kad ežia dar visko 
bus, net pirm negu tas seimas 
prasidės.

Neszpetna Kandidate

’osedžiai
B; t •

W y r ’• ®Korėjoje
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Jeigu Gen. Eisenhower Laimes,
Bus Daug Permesiu Vaszingtone

Slapti

Žemes Drebej
PANMLNJOM, KORĖJĄ. -į 

su Tautu Atstovai slaptai po: 
tariasi Korėjoje. Del visu ti 
nebuvo galima dažinoti ar Ko 
siulino nauja plana kaslink kj 
kaip jie ketino ir prižadėjo j

Komunistai buvo parcikalayj 
nu atostogas, vakacijas, kad | 

pu saves pasitarti ir prirengi 
siulinimus kaslink karo belaiĮ

Brigados Generolas Williai 
Tautu Sanjungos vyriausias *ąi 

kad .viskas buvo “bizniszkai

m

4

iias Japonijoje
F/ *.*■*■’ ’
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RABUCZIUOTI
BRANGIAI

’ 1 ATSEINA

SAN JpSE, CALIF. — 
j Dvideszimts trijų metu ant 
‘išaus Jesus Nedrano Romo isz- 
! važiavo su savo drauge “girl- 
■frenta” pasivažinėti. Beva
žiuodamas jis gražiai apkabi- ‘ 
•no savo szirdies drauge ir su 
viena ranka laikėsi už automo- 

'biliaus rato.. Prisitraukęs ja 
prie saves, jis norėjo ja pabu- 

"cziuoti.
Automobilius paslydo dau

giau kaip tris szimtus pėdu, 
užszoko ant vieszkelio kranto,

. pėrszoko per akmenine siena, 
'[ IszardeWlena' dafža, iszrove 

i kelis medžius ir atsimusze in 
vienos stubos siena.

Niekas nebuvo sužeistas.
Bet policijantai iszrokavo 

kiek tas buczkis, tas jo pabu- 
cziavimas dabar jam atseis:

Daktaru Virszininkas JEIGU GENEROLAS 
EISENHOWERIS 

LAIMES

Daktaras Louis H. Bauer, 
isz Hempstead, N. Y., buvo 
iszrinktas kaipo Daktaru 
Draugijos pirmininkas. 
Daktaru seimas buvo Chica
go je. Jis yra szirdies ligų 
specialistas.

Bus Nauja Gadyne

CHICAGO, ILL. — Jeigu 
Republikonams pasiseks isz- 
sirinkti Generolą Dwight D. 
Eisenhoweri už savo Preziden
tą, tai galima tikėtis kad bus 
daug permainų Vaszingtone, 
kils nauja gadyne.

Kryptis in Socializmą tuo
jau užsibaigs. Naujas Prezi
dentas nebutu palankus vi
soms toms paszelpoms kurias 
Demokratai yra invede.

Darbininku, Unijų Vadai 
jau neturėtu tokios dideles in- 
tekmes Vaszingtone. Jie jau 
nebegaletu Prezidentui insa- 
kyti kas reikia daryti, jie jau 
Eisenhoweri nestumdytu, kaip

jis yra dabar kalėjime ir yra jįe stumci0 Prezidentą Trumą- 
kaltinamas už: per greita va- 
žiavima, už važiavima be at
sargos, už važiavima ne savo 
puse ant vieszkelio, už sugrio
vimą tvoros, už iszardyma dar. 
žo ir už užsipuolimą vieszoje 
vietoje ant moteriszkes.

APSKUNDĖ MIESTO 
VALDŽIA

AUTOMOBILIAI
BRANGUS

—______ .

Bet Daug Pigesni 
Negu Kas Kitas 

Sziandien
c„.< ------------
MAHANOY CITY, PA. —

Nors mes patys esame daug sy
kiu rasze, kad nauji automobi
liai sziandien baisiai brangus, 
bet mes turime prisipažinti 
kad jie daug mažiau yra pa
brango negu kiti dalykai ar 
negu pats pragyvenimas.

Amerikos gyvenime szian
dien, automobilius labai daug

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Viena isz pirmųjų “Gra
žuoliu” stoti kaipo kandi
date in rinkimus Gražiau
sios Merginos Amerikoje, 
yra devyniolikos metu am
žiaus Jeanne Shores isz Al
hambra, California. Ji buvo 
iszrinkta kaipo Panele Cali
fornia del sziu metu. Ji yra 
mėlynakė, geltuonplauke ir 
graži visose kitose vietose, 
kaip galima matyti isz szito 

i paveikslo.

jis nei žodžio nesako apie Komunistu 
naujus pasiulinimus. i

Jeigu Komunistai ir inteike rtaujus 
siulinimus, dabar jau aiszku, kad tie 
siulinimai nepatiko Tautu Sanjungos 
stovams, nes nieko isz ju nebuvo, 

t
Isz Londono ateina gandai, %ad J 

donoji Kinija dabar siutina ir praszo 
visi belaisviai butu vėl peržiurai ir 
tikrinti.
lavinta, kad visi karo belaisviai butu nu- 
veszti in beszaliszka vieta, kur iie butu 
vėl iszklausomi ir isz iu butu dažinota ar 
jie nori gryszti iii savo atskiru^ krasztus.

Bet sunku tikėti, kad Komunistai taip 
pareikalautu, nes iki sziol jie vis sake ir 
teige, kad nevalia niekam belaisvius klau
sinėti, bet kad visi jie, ar jie nori ar ne
nori, turi būti sugražinti in savo krasztus.

Kiniecziai Komunistai iki sziol yra pa
reikalavę, kad penkiolika tukstaneziu Ki- 
niccziu savanoriu btuu sugražinta in Komu- 
niszka Kinija, nežiūrint ar jie nori ar ne, Szi- 

. tie belaisviai sako, kad jie vereziau nusi
žudytu negu gryžtu in'Komunistiszka Kinija,

Tautu Sanjunga sutinka gražinti apie 
septynios deszimts tukstaneziu belaisviu, ku
rie nori gryžti in savo 
laisvių randasi daugiau

pa= 
pa- 
At-

Rau- 
kad
per-

Komunistai dabar stato pareika-

kraszta, Tu bc- 
kaip szimtas sep- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

1 na. Jie bus priimami in Vasz- 
ingtona, bet teipgi lygiai pri
imami bus ir fabrikantai ir 
biznieriai. Unijų Vadai jau 
negales per daug pasitikėti ant 
valdžios, kai jie susikirs su fa
brikantais. ”’/;■

Ypatingai CIO Darbininku 
Unija neteks baisiai daug in- 
tekmes.

Generolas Eeisenhoweris nė- 
sikisz in Darbininku - Fabri-

DULUTH, MINN. — Ponia j kantu bizni- ar susikirtimus. 
John Natali pasiuntė miesto Bet jis teipgi nepavehns ilgu 
valdžiai bila del suvirsz pen-1 straiku, kurios visa krasžta 
kiu doleriu ir sako kad ji mies
to valdžia apskųs jeigu jai tie 
pinigai nebus sumokėti.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Atsižymėjusi Prancūze

Ponia Jeanne Longuet, 
per Antra Pasaulini Kara 
atsižymėjusi Prancūze, at
keliavo in New York miestą 
ir ežia parodo savo garbes 
ir atsižymejimo raszta, kuri 
jai pats Generolas Dwight 
D. Eisenhoweris buvo intei- 
kes.

Ji iszgelbejo szeszis Ame- 
rikieczius lakūnus. Ji sve- 
cziuosis' pas buvusi Lakunu 
Kapitoną Theodore Fahren-

wald, Chicagoje, kuri ji isz- 
gelbejo paslėpdama ji savo 
namuose per szeszias san- 
vaites, per kuri laika ji rū
pinosi ir darbavosi per 
Prancūzijos požemines, 
slaptas draugijas, ji iszga- 
benti isz to kraszto. Ji buvo 
labai iszkilmingai pagerbta 
Anglijos ir Amerikos val
džios už savo toki drąsu pa- 
sitarnavima.

suparalyžiuoja.
Ūkininkams nebus pavojaus 

isz Gen. Eisenhowerio, nes jie 
gaus tokia pat parama, kaip ir 
iki sriol gavo.

“i Darbininkai kurie nei prie 
jokios unijos nepriguli, žino- 

. nes kurie ant pensijų gyvena 
daug geriau turės po Eisenho- 
wcrio valdžia.

Valdžia pinigus taip ne- 
szvaistys, mažiau praleis, ir

■ taip taksas sumažins. Taksos 
bus sumažintos ne vien tik 
darbo žmonėms, bet ir bago- 

: ežiams. Demokratai, per dvi- 
, deszimts metu baisiai pleke su 
didėlėms taksomis bagoezius 

, ir biznierius.
Daktarams nereikia nieko 

bijotis, nes Generolas Dwight 
I Eisenhoweris nesutinka inves- 
ti valdiszka visu gydyjima, 
kaip Socialistai nori, ir kaip 
dabar randasi Anglijoje.

Mažiau pinigu bus skiriama 
vaiskui; bet tie, kurie bus ski- 
riami, daug daugiau nuveiks 
negu kaip dabar. Lakunu 
Sztabas negaus tiek daug, bet 

J visa armija ir laivynas gaus 
daugiau negu dabar.

Bankoms bus geriau, Eisen
howeris pavėlins bankoms im
ti didesnius nuoszimczius ant 
paskolų.

Tokia nauja tvarka labai pa
lengvintu biznieriams ir tiems 
kurie turi pinigu eiti in bizni. 
O juo daugiau pinigu bago- 
cziai indeda in invairius biz
nius, juo daugiau randasi dar
bu ir juo geriau darbininkams.

^Pirkie U. S. Bonus!
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Kas Girdėt
Szventame Raszte randasi 

77,692 žodžiai, o Amerikos 
Kongreso knygoje, “’Congres
sional Record ’ ’ jau dabar ran
dasi 11,780,000 žodžiu ir kas
dien dar daugiau pridedama.

pavojuje Rytinėje Vokietijos 
dalyje, tai taip yra ne - /už tai 
kad Vakarai tenai grasina, bet 
vien tik»už tai kad patys So
vietai saviems žmonėms dabar 
grūmoja. ’ ’

Kai Senatorius Kefauver 
stojo in Prezidento rinkimus, 
visos bobos pradėjo ' kukždeti 
ir visi kiti galvas moksliszkai 
lingavo, sakydami kad Ameri- 
kiecziai jam niekados nedova
nos kodėl jis apsiženijo su 
Anglikaite. Jie sake ir prana- 
szavo kad Amerikiecziai nie
kados neapkęs Angles mote
ries Vaszingtone.

Norman Thomas, Socialistu 
vadas Amerikoje yra pasakęs: 
“Szeszis sykius asz stojau in 
Rinkimus del Prezidento ir 
szeszis sykius asz pralosiziau. 
Asz mislinu kad tai jau man 
gana! ’ ’

Bėt kai tas prezidento vajus 
insiejo ir insikarsztavo, ta 
Angle, jo raudonplauke ‘žmona, 
buvo jo geriausia pagelbininke 
ir didžiausia jo parama.

Ji darbuojasi diena ir nak- 
ti, keliauja su savo vyru ero- 
planais, traukiniais, automobi
liais ir pesczia. Ji visus sutin
ka, gražiai ir lipszniai kalba, 
sušipažinsta su visomis inta- 
kingu tuzu žmonomis ir visur 
Savo vyro varda skelbia ir ke
lia.

Ar ji butu isz Anglijos, ar 
isz mainu ar isz krajaus, visi 
in ja insimyli, nes ji yra tokia 
moloni, linksma ir priimninga.

Ji y ra duktė to žmogaus ku
ris pastate Anglijos garsiau
sius laivus, Hood, kuri Naciai 
per kara nuskandino, ir Queen 
Mary. Jos motina buvo Ame
rikiete.

Ji susitiko su savo vyru kai 
ji. atvažiavo in Tennessee ap
lankyti savo motinos szeimy- 
jia.

Jis ja paseko net in Szkoti- 
ja ir tenai su ja apsiženijo.

Visi kiti politikieriai dabar 
sako kad ir jie labai norėtu tu
rėti tokia žmona pagelbininke, 
kaiip Senatorius Kefauver turi 
savo žmonoje.

NAMELIS :: :: ::
:: PUSTELNINKO P

Kai valdžia panaikino visus 
iszmokescziu suvaržymus, ant 
tokiu daigiu kaip refrigerate- 
rip ir automobiliu, tai žmones 
pradėjo pirktis daugiau dra
bužiu ir kitu reikalingu daig- 
tu. Tai iszrodytu keista, bet 
kai pažiūrėsime kaip tie žmo
nes iszrokoja.tai labai supran
tama. Dabar, kai reikia daug 
mažiau duoti ant rankos del 
naujo refrigeratoriaus ar nau
jo automobiliaus, tai daugiau 
pinigu lieka reikalingiems 
daigi aims, kuriuos žmones ir 
perkasi.

Automobiliu fabrikai daug 
daugiau nauju automobiliu ga
mina ir parduoda.

Pypkes Durnai

Apleistas

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Amerikos Augszcziausias 
Komisijonierius John J. Mc- 
C'loy Berlyne, trumpame .laisz- 
ke Sovietu Komisijonieriui, 
Generolui Vąssily Chuikovui, 
pasakė: “Jeigu Vokiecziu ap
sauga ir labas dabar randasi

arba pradžia 
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO

į 64 pus. Did. 5x7 col.
Dabar Po 25c.

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

Rudenėlio diena in kelione 
rengiaus,

In kelione rengiaus darba 
padaryti,

Po darbo paeziukiai suknele 
nupirkti,

Nupirkęs suknele, linksmas 
namo gryžti.

Bet paeziuke tarė: sziandien 
nekeliauki,

Sziandien nekeliauki, nepatogi 
diena;

Rytoj nukeliausi, darba 
padarysi,

Ir darba padaręs suknele 
nupirksi.

Asz savo paeziukes žodžiams 
intake jau,

Ryta meta ausztant anksti 
atsikėliau.

Sudievu paeziuke, tu mano 
mieliausia,

Lauk manes mieloji vakare 
vėliausiai.

Per kiaurua dienele prie darbo 
rymojau,

Vakaro sulaukus skubinau 
namueziu,

Skubinau namueziu kur laukia 
paeziuke,

Lauukia nesulaukia, mane 
pasitikti.

Tik vartus atkėliau, inejau in 
kiemą,

Koks tai nujautimas, kas tai 
atsitiko: \

Tamsumoje vejas gailiai 
sudejavo,

Puszyne apuokas piktai 
nukvatojo.

Apuokas kvatoja, žirgas 
tvarte žvengia,

Neiszeina paeziuke manės 
pasitikti.

Kur mano paeziuke, gal kokia 
nelaime?

Gal kokia nelaime, ja kur 
pasitiko?

Inbeges stubon pamaeziau kas 
nutiko —

Tai mano paeziuke mane jau
paliko....—

Apsidairius Matilda aplin
kui tarė:

— , Asz, gaspador, truputi 
pasiimsi i jau apie tave. Žiure- 
kie, ar tai grafui Henrikui to- 
kis kalėjimas privalo but ? Nuo 
szio laiko privalo imt kitaip. 
Rytoj atsiusi pas mane ’ savo 
paczia ; turės ji taip ežia aptai-' 
syti kad iszrodytu kaip kam
barys. Asz pati jai padėsiu.

Potam atsisveikino su grafu 
tais žodžiais:

— Laikykitės kantrybėje, 
turėdami vilti pas Poną Dieva. 
•Galima jog trumpame laike at
sius aniuola palinksminto ja, 
kuris jus iszves isz to kalėji
mo ; ir gal atgausite visa savo 
turtą. Praszykime tiktai Dievo 
diena ir nakti, idant ta laika 
priskubintu.

Nepoilgam kalėjimas persi
mainė in puiku pakajeli gele
žine kartais tapo isz langelio 
iszimta ir naujas stiklas inde- 
tas, per ka buvo szviesu. Sun
kus lencugai nuo kojų ir ran
ku likos nuimti. Vietoje akme
nio stalo ir tokio jau suolelio, 
stovėjo puikus stalelis ir kede 
isz puikaus medžio. Grafas 
kožna diena gavo poniszka 
valgi ir tris kartus ant dienos 
po stiklą vyno, o taipogi Matil
da liepe pasiudint puikias dra
panas, kokios kareiviui prigu
li. Tai viskas darėsi paslapta. 
Agnieszka pora kartu ant san- 
vaites szlave kalėjimą ir klojo 
guoli.

Viena karta tarė gaspado- 
rius savo paežiai:

— Viskas tai gerai, bet ar 
kada mums tas kareivisi nepa
darys baikos? Arba jeigu kada, 
musu ponas atlankytu ji, tai 
padūktu isz piktumo, o neži
nau kas su mumis stotųsi. Bet 
jo pati atsake:

— Kur jis eitu pas ji! Jo 
sanžine neužleidžia. Jis saugo
jusi tos vietos isz tolo, kaip 
velnias nuo kryžiaus! Jeigu 
kada užsimanytu atlankyt, tai 
ant to laiko patalpysi in kita 
kambari.

(BUS DAUGIAU)

Lietuviu literatūra yra su- 
bolszevikinta.

— Sziuo metu Lietuvos 
gyventojai, ypacz darbininkai 
ir invairios kom. draugijos, 
varyte varomi, kad protestuo
tu priesz “baktereologini ka
ra Korėjoje,” Vokeitijos “at- 
ginklavima” ir taip toliaus. 
Kaune “Kauno Audiniuose” 
suszauktame mitinge inž. Vai- 
lakeviczius visu vardu net pa
reikalavo, kad “Amerikie
cziai barbarai, kaip nusikaltė
liai, butu atiduoti tautu teis
man”. Panaszia rezoliucija 
priėmė ir kom. raszytojai, kur 
kalbas pasakė Szimkus, Venc
lova, Baltrūnas ir Baltuszis. 
Anot Valsiunienes, Vilniaus 
moterys “konstatavo”, kad 
“grobikai Amerikiecziai toli 
pralenkia nusikaltėlius Vokie- 
czius”, tod'^ “Pasaulio taikos 
taryba turi^mtis visu priemo
nių sziam bąnditiszkumui pa- 
szalinti”. Valst. Dramos Teat
re suszaukti Aktoriai “konsta
tavo”, kad ‘imperialistai Ko
rėjos ir Kinijos frontuose me
to bombas, pripildytas chole
ros ir tifo. ir jį^tu apkreczia- 
mu ligų , bacilų,” o Siparis, 
jaunas art. MeMszkauskas, te
atro dir. ZuloŠas, Juodyte, V. 
Gruodis ir.kt. pareiszke, kad 
“visi menininkai skiria visas 
savo pajėgas tapybinei tėvynei 
stiprinti” ir kad “taikos szali- 
ninkai ras priemonių pasiutu- 
siems Amerikifftinio .imperia
lizmo szunims Nulaikyti ’ ’.

— Komunistai, vykdyda
mi “SSSR Minj^teriu Tarybos 

 

1948 m., KovojžO d., nutari
mą”, ruosziasi 
ti” ir darą pi 
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Lelija”,

— A. B.

Nr. 80/52), kad “Balandžio 1 
ir 2 d., pirkėju skaiczius padi
dėjo dvigubai.”

Lietuvos 
Generoiinio Konsulato 
New York Pajieszkomi

Asmenys

ŽINIOS ISZ 
PAVERGTOS 

TĖVYNĖS
(Tasa)

— Komunistai džiaugiasi, 
kad “gerai reiszkiasi darbe 
stalininiai laureatai ’ ’ Venclo
va, Maciuleviczius, kino ope- 
rat. V. Staroszas, komp. B. 
Dvarionas, rėžis. J. Grabaus
kas, men. J. Jankus, artistai V. 
Siparis, Rudzinskas, Mironai- 
te ir Zulonas, kad sziemet “ža
da iszleisti 86 naujus vadovė
lius 1,850,000 egz. tiražu,” kad 
Ukrainiecziu kalbon iszvers- 
tas. Cvirkos rasztu rinkinys 
(ša “Žeme Maitintoja”), S. 
Neries eileraszcziu rinkinys ir 
Žemaites rasztu isztraukos, be 
to, ruosziami spaudai A. Venc
lovos pasakojimu rinkinys, 
Guzevicziaus — “Kalvio Igno
to teisybe,” Tilvyczio poema 
“Lietuvos žemeje,” Donelai- 
czio “Metu laikai”. Jais nori
ma pavaizduoti, kiek isz tikro

ingyvendin- 
us, “kaip Lie- 

ilnius per 15-20 
statyta perpla- 
ta”. Giriamasi, 
La elektromoto- 

, siuvimo 
elektros skaitikliu 

inmone, praplėstas trikotažo 
fabrikas “Spyta”, Eidukevi- 
cziaus ^ vtircm kombinatas 
“Krasnaja Zviezda”, stato
mas saldainiu fabrikas “Per
gale”, inrengta 180 vaiku ir 
110 sporto aikszcziu, inrengtas 
vieszbutis “Vilnius”, pradė
jo veikti naujas kino teatras 
“Pobeda” ir 1.1. Geležinkelio 
stoties iszmeksfaltuotoj aiksz- 
tej pastatytas Salinui pamink
las, miestas “papuosztas” 
gen. Czerniachovskio statula, 
‘ ‘Tarybinėj aiksztej ’ ’ stato
mas Lenino paminklas, dar nu
matyti pastatyti paminklai 
Cvirkai, S. Neriai, M. Melni- 
kaitei ir kiti.

— Lietuvos ž. u., specialis
tu suvažiavime M. Gedvilas, 
iszgarbines Sov. Sanjungos 
galybe, vis dėlto pripažino, jog 
net ir. popierinis ‘ ‘ derliaus pla
nas visoje respublikoje nebuvo 
invykdytas, bendras sėjos pla
nas visoj respublikoj buvo net 
žymiai neiszpildytas, respubli
kos laukams neprivežta 70,000 
traszu, durpiu, kaip traszu, pa
naudojimo planas buvo iszpil- 
dytas tik 19 proc. ’ ’ ir t.t. Fak- 
tiszkai yra dar blogiau: kur 
buvo 20 karvių, tai per žiema 
apie puse ju visai iszdvese.

— Nuo Balandžio 1 diena 
Lietuvoje vėl sumažintos buti- 
niausiu reikmių oficialios kai
nos 12-25 proc. (vidut. 15 
proc.), vienok kadangi del to 
rinkoje daugiau prekių vis 
tiek neatsirado, tai tas oficia
lus kainu sumažinimas, isz ei
les jau penktas, betgi in fakti
nes prekių lepinas žymiau ne- 
atsiliepe, nors prekybos min. 
Mikutis ir giriasi (Sov. Litva

Adomaitis, isz Osziu kaimo, i 
Klovainių parapijos.

Bajoras, Jonas, isz Suvalkų 
Kalvarijos.

Balcziunaite, isz Osiziu kai
mo, Klovainių parapijos.

Bergas, Jonas ir jo žmona 
Peseckaite, Adele.

Daveika, isz Klovainių.
Jakneviczius J., isz Kap- 

cziunu k., Pakruojo valsczio, 
Sziaul iu apskriezio.

Kavoliukas isz Sodeliszikiu 
k., Szilu parap., Panevėžio 
(buv. Kauno) apskriezio.

Kuczinskis, Petras, isz Tve
rų vai., Telsziu ap., Beržuvai- 
cziu k.

Michelkevicziutes, Sofija ir 
Veronika, isz Kauno —Szan- 
cziu.

Peseckaite-Bergiene, Adele, 
ir vyras Bergas, Jonas.

Simonaviczius, Stanislovas, 
isz Igariu k., Mosėdžio v., Kre
tingos ap.

Szirvelis, isz Gelucziu k., 
Taujėnų paraip;, Ukmergei’ ap. 
(buv. Kauno ap.).

Teleiszyte, Vladze isz Sasna
vos v., Marijampolės ap.

Urbonas, isz Karklines k., 
Klovainių parap.

Vaicziulis, Antanas, isz Klo
vainių.

Jiešzkomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in: Consulate Gene
ral of Lithuania 41 W. 82nd St. 
New York 24, N. Y.

^Pirkie U. S. Bonus!

Make today
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KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

No. 1952

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

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

No.ill—Sziupinis (3 dąlią) 
talpįnasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio

sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; ! 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ] 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

No.123—Septynios istorijos: 
Stebuklingas Zerkolas ;f 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; Taihsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

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

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

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
[ Žudinsta, Urlika Razbaininka, 

43 puslapiu, 20c.
No.l3&—Apie Irlanda; Ro

bertas Velniais; Medėjus; Kaip' 
Kufcma SkripkoriusLikosTur- 
tingu Ponu. 35c.

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.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

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

No.144— Apie Ranką Ap
vaizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakųtninkae, Ar Paszaukt Tė
vą Zokoninka Bernądina. 61 
puslapiu, 20c. . ,

No. 145—A p į e Velniszkas 
Malūnas Kaip . Studęntas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklingą Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.
- \ ' t* i; ■ j.?

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

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

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

No.l51^Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tamas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus>, 20c._

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

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

No;155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusią* 
piu, 35c.

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

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

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausy ta M a 1 d a 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

N0.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

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

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ka Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmoniš; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 

I Paveikslai. 20c.
No.176—A-Be-Cela, Pradžia

Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kązyrorm 
25c. ■/.

No.180—Kvitu Knygute 
del Iszmokejimo Pinigu LigO; 
niams. 35c. . /Liu//'''

I8OV2—Kvitu 'K n y g u t e 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No. 194—Trumpas Katali- 
kiszkąs Katekizmas, pagal.iąz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurtas Naudingais Padėji
mais. ’35c; ‘ " ■. ///:

No. 196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Krįstuso 
!5c. ,X

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Krišt'usd. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c., Pa
gal nauja būda, No. 197^, 25c.

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

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

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

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

No.203—Knygutė,. Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15c

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas asz 
szio Kątalogo,? rėikią paminėti 
tik numeri, knygąs. /Pinigus 
siuskite per Paęztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankine Mo- 
ni-Ordėri, o jeigu norite pmi- 
gais. siusti, tai reikia' Užregis
truoti laiszka' su pinigais.

f-yr’ Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiuu- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai į? .Tini-• .. .
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien įik ant 
szio adreso:. .. .. ą
ŠAULĖ PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - - U. Įį. &
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Namelis Pustelninko
p (Tasa)

Kada Otonas turėjo kiek lai
ko, tai pyne gurbeliuš ir darė

Atomines Bombos “Aukos”

Po puse gulėjo žmogus, tu
rintis apie dvideszimti szeszis 
metus. Dėjo ant savo kojų la
pus vesanczius ir verke.

.—■ Kas tau, prieteliąu? Pa-kletkeles. To visko iszmoko 
nuo Leitando, kuris taipogi 
žiemos laike tuo užsiimdavo. 
Tuos gunbęlius pavasary j. ke
tino parsiduoti. Kletkas dirbo 
sau. Strielcziai jam prižadėjo, 
kad paims, ji iii kalnus, kada 
eis medžiot ant sakalu. Norėjo, 
jam parodyt, kaip su sakalais 
galima medžiot ir kaiip juos, 
mokinti. Delto-gi Otonas nega
lėjo pavasario sulaukti. Tame 
tarpe sniegas pradėjo tirpti ir 
kaip-kur ant pievos pasirodė 
pavasarine, kvietkele. Isz to ne' 
vienas džiaugėsi, nes vienas 
kita vela gaus atlankyti. Kož- 
nas suėjės su pažinstamu svei-
kino,si, kaip rodos nuo keliu 
metu nesimatė. Treczia diena 
Sekminių’ir tėvas Beatusas at
lankė Teodoros nameli, idant 
dhžindt, kaip žiema perleido. 
Turėjo su savim pervazninka 
Klausa, kuri' tai jaunikaiti, 
l^aip jau aūgszcziau pasakiau, 
labai mylėjo ir kožnam norėjo 
perstatyt. Klausas pasveikino 
visūsj rodos kad nuo seniai pa
sipažino. Teodorai ir Leitan- 
dui atnesze nuo kalnu puikiu 
kvietku, kuriu pakalnėse da 
nbhuvo. Rože tėipogi gavo 
pluoszteli kvietku. Nusiszyp- 
sojo ir užšikiszo už. vystės. Nuo 
t,p laiko Klausas, tankiau atsi
lankydavo , pakalnėje, ypacz 
tada, kada kokie pasilinksmi- 
riimai būdavo.

i Kada jau suvis pavasaris 
pastojo, Teodora pradėjo apie 
savo darželi triūsti. Gertruda

c ••• - ' / '■ < f' .ir Rože szirdnigai jai padėjot 
AtOnąs1 kabinę jos kalnuose su 
strielcziais ir .ėmė isz lizdu jau
nus sakalus, kuriuos trumpa
mu laike labai gerai iszmokino. 
Nbsziojo’; i'n netolimus miestus 
ib kaimus gurbuczius ir savo 
ipptinos darba ant pardavimo. 
Anksti iszeidavo su karucziti, 
gijyžo net vakare su pinigais, 
i.S# ko Teodora laibai džiaugė
si.. Viena karta sugryžo suvis 
be piiiigu, norint kone viską 
pardavė.,Stojosi tai taip:

Skubino ta vąkara atgal na-
mon linksmas, jog yelei moti
na ant keliu dienu turės maisi- 
to, iszgirdo girioje tarp kruniu 
per kuriuos ėjo, kad kas tokis 
labai ..vaitoja. Isz pradžios la
bai persigando, bet tuo jaus in- 
sidrasino. Atėjo jam ant mis- 
lies, kad tas balsas paeina nuo 
žinbgaus pakelevingo, kuri tu- 
rejo patikti kokia, nelaime.

Norint pažiūrėsiu, tarė 
sau, ir paėjo in ta szali isz kur 
girdetibuvo balsas.

LIETUVISZKAS 

SAPNORIUS 
•U*-■ ... r.;,’ ....

1
S Su 283 Paveikslais <

/ : 160 Puslapiu :
■ - . i ■ •**.. .• ■. <■■ . .. -i Į >
8 ool. ilgio, 5y2 opi. ploczio ! [ 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu I; 
pląnątu ir. visokiu burtu. ];

Knyga in minksztoe po- '* 
pietos virszeliuose. :: :1 b

Pinigai reikia siusti su ; [ 
užsakymu: < ;!

Tiktai,... $1.00 ■: 
z CtC- t k* / ’ <*•''» / • * ’ - : ? •*’ S

. Saule Publishing Ob., b 
t Mahanoy City, P^.,U.S.A.

Billings ligoninėje, Chica- 
goje keturi žmones ilsisi, kai 
daktarai juos prižiūri ir

Mano brangiai, kiek tai kartu 
girdime,

Kaip žmones kalba: 
“Neturiu laiko!” 

Vai, turime laiko ant visko, 
Laiko del darbo, pasilsio, 
Pasilinksminimo, miego, 

Ir laiko del garbinimo musu
• Sutvertoja.
Sziuose laikuose musu 

gyvenimas,
Sutinka su visokioms 

atmainoms, 
Jeigu mus patinka giliukis, 

Musu papratimuose.
Tai tada džiaugiamės,

O jeigu negiliukis, 
Tai nuliūstame..

Vieniems nubosta gyvenimas, 
Tieji klausia saves:

KodeLasz atėjau ant ,svieto A 
Kiti vela klausią;.. .s Ali; .. Ą . • -c ; r ”• K' ;■ ; : ... 
Kam turiu mirti?

Kam toki nereikalingi 
•Kiaukyrna'i ant šyiet'o? 

Neturime laiko ant tokiu 
apmaustymu, 

Nes tai tuszczios mislys, 
Gyvenimas musu aut to per 

trumpas.
Tegul, žmogus atsimena 

, apie tai, 
Kad jo gyvenimas turi 

atsiekti savo tikslą, 
Turi savo ženklyvuma. 
Mat, atėjai ant svieto 

netikėtai, 
Su gyvastimu,

Bet ir su paskirtu tikslu, 
Todėl skubinkime in ten. 

lązpildykite vale Dievo taip 
kaip medžiai, 

Kaip auguoles pildo vale 
gamtos.

Medžiai iszduoda vaisius 
fenais, 

Kur isz valios gamtos auga ir 
nesugoja suvis, 

Ant savo paskyrimo, 
Tai kodėl jus turite rugot 

ant savo likimo ?
* * *

Gal nesiranda tokia moters 
ant svieto, 

Kuri negeistu būti patogi.
Milijonai yra tokiu moterių, 
Kurios,vėlina būti patogios,

Ne kaip iszinintingbms, 
O bet ne viena nenori būti 

kiauri, nei sena, 
Bet, ant szimto vyru, 

Pącziuojasi tiktai devynios 
merginos del patogumo, 

O viena del to kad yra jauna.
Kiti vyrai jieszko sau 

...turtingu.su pasoga, 
Mergina su gera szirdžia, 

IszmintingU, geru gaspadiniu 
! iįv.taip toliaus, 

Nes tik tab saldiną laime, 
Ir duoda m ai šząnia namie. 

stengiasi dažinoti kas ir 
kaip jiems kenkia dabar, 
kai jie buvo aukos del ato
mines jiegos spinduliu in 
Argonne laboratorija.

Visi jie savu noru sutiko 
leisti atomines jiegos spin
dulius pereiti per ju kunus, 
kad daktarai galėtu dažino- 

klausė Otonas periintasjgailes- 
ties.

— O Dievui dėkui! Jog vė
la matau prie saves žmogų, ta
rė pakelevingas. Asz mislijau, 
kad reikės ežia numirti. Per 
visa diena neturėjau kąsnio 
duonos. Baisiai spaude mane 
badas. Vienok ėjau toliau, su 
tą vilezia, jog norins vakare 
dasigausiu in kokia karezema; 
tame sužeidau sau kojas; o so
pa man labai, sopa; ne žings
nio negali u doliauss eiti. Neži
nau- ka padarysiu. Kada, pa- 
mislijau, jog'toj baisioj girioj 
turėsiu ežia nakvoti, pradėjau 
labai verkti. Geras vaikine, 
jeigu tu gali kame pagelbeti, 
gelbek!

— Dievui dėkui, jog galiu 
tau ,padėti, tarė' Otonas, isz- 
eme duonos isz kiszeniaus, ’ka 
mieste už pora skatiku pirko. 
Esmių po teisybei pats biednas 
bet matau, jog tu esi daug 
biednesnis už mane. Te, val
gyk'; asz tuo laiku apžiūrėsiu 
tavo kojas. Tai pasakęs paki
lo, pajieszkojo žolelių, apdėjo 
sopulius ir savo locna skepeta 
apriszo. Pakelevingas žiurėjo 
ant jo su nusistebėjimu. Nie- 
kados sau nemislijo, kad taip 
geru žmonių rastųsi ant svie
to. Otonas jam iszrode kaip 
aniuolas. Norėjo vaikinui ran
ka'pabueziuot, bet tas nedave. 
Džiaugėsi Otonas, jog pakele
vingas neverke. Bet kaip ji isz 
vietos pajudinti ? Ta mislis su
rūpino Otoną. Isz pradžios ne
žinojo suvis ka padaryti. Bet 
ant syk nudžiugo:

— Gerai, taip! O tikrai ge
rai! Nuėjo pas karuti, ka ant 
kelio paliko, o kad pakelevin
gas atmine jo irii'sli, tarė: Nu-
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ti kas atsitinka ir kaip butu 
galima tokius žmones gydy
ti. d

Szitos “aukos” yra, isz 
kaires in deszine: Roland 
Bach, isz Chicagos; Peter A. 
Morris, isz Hinsdale; Ponia 
Louise Kolhnan isz Lemont; 
ir Aaron J. Ulrich, isz Don
ner’s Groove. Slauge, kuri 
juos prižiūri yra Elaine Ver
son. ' • 1

stok, nustok! Tai nepanaszus 
daigtas!; Tu. nepajiegsi, per 
sunku del tavęs!

— Buk sau ramus! Tarė 
Otonas. Už puses valandos bu
sime kaime.

Ir nekal liedamas ilgiaus, 
ėmėsi prje pąjjelcvingo ir sten
gėsi visdhjis sylomis, idant pa- 
maczyt sesiUmA karulio.

Isz [iraffl^BBlidave Otonui, 
kad nesipnjj^B'iaskui turėjo 
apie szinita1^®! ilsėtis! Ant- 

k^diąJHHlkąima. Oto
nas užsilaiko.' prie didžiausios 
triobos, pffiguljnczios geram 
Ūkininkui la$'io prasze, idant 
priglausti/JĮ>kjj|bvinga, ir tai 
ant taip ilga# kolei kojos nesu- 
gys. Kada priėmė, invede ligo
ni in grinezią; o atsisveikinda
mas su 'juo,-Mn'bruko jam in 
ranka tuosjpinigus, ka ta die
na už gurbuczius gavo. Norėjo 
pakelevingt^ padekavot, bet 
Otonas jau Buvo už duriu, nes 
skubino namon.

Kada jaii radosi netoli savo 
namelio, niuiudo, nes; neturėjo 
savo motinai nei duonos, nei 
pinigu. Kada motina prieszais 
iszejo ir linksmai paklausė:

— Na kaip tau, sūneli! Ar 
parneszei kaaiorint? Tada .pra
dėjo garsiai/verkti.

— Del I^ievo, kas tau sto
josi? Kalbėk! Tarė nusiminus 
motina.

Czia» papasakojo Otonas vi
sa atsitikima su pakelevingu. 
Tame laike motina verke, bet 
isz džiaugsmo ir ant galo tarė:

— Gerai padarei mano Oto
nai! Džiaugiu neiszpasaky- 
tinai. Isz to asz daug links
mesne, nekaip Imtum parne- 
szes daugeli pinigu. Už tuos 
kelis graszius, duotus pakele- 
vingam, Dievas tau szimtero- 
pai užmokės. O norint to ir ne
būt, žinai gerai, jog pagelbejai 
savo artimui, nes iszpildei ta, 
ka privalei.

Teodora perimta džiaugsmu 
nuėjo pas Leitanda ir papasa
kojo jam ir jo paežiai viską, 
nes žinojo, jog ir jie lygiai 
džiaugsis kaip ir ji. Nuo Lei- 
taudu dažinojo tuo jaus ir kai-' 
mynai. Visi pertai kalbejp: 
Tam vaikinui kada norint ge
rai eisis, neš Dievas yra teisin

Visi keturi sako kad jie 
jaucziasi gerai, bet daktarai 
juos labai akyliai prižiūri,
norėdami dažinoti ar tie 
atomines jiegos spinduliai 
kaip nors jiems pakenkė. 
Daktarai nesako kaip jie 
tuos atomines jiegos spin
dulius buvo paleidę ant(szi- 
tu keturiu žmonių.

o □ o

gas ir už gerus darbus užmo
kės.

Perbėgo vasara, perbėgo ir 
ruduo, o metas 'bego po metui. 
Buvimas Teodoros toje pakal
nėje didele nauda atnesze gy
ventojams per tai, jog mokino 
mergaites visko, kas tik gas- 
padorystoje i reikalinga. Vaiki
nai draugaudami su Otonu bu
vo labai gerais. Isz to viso, la
bai džiaugėsi tėvai. Delto-gi 
viens kitam kalbėjo: Vyrai, 
paguodonej laikykime ta gera 
ponia, neš matote, kokiais pa
stojo musu vaikai per jos prie- 
žasti. O kad Dievas ja kada ir 
paszauktu, tai po smert neūž- 
mifszime.

Palikime Teodora su Otonu 
Szveicarskoj pakalnėj, o eiki
me pažiūrėt, ka kareivis Hen
rikas veikia kalinyj Felzene, 
kur Ditriohas ji inmete. Buvo 
tai net ant treczio gyveninio. 
Turėjo viena langeli storam 
mūre iszkalta, kuris suvis ma
žai apszviete ta skyle, kurioje 
Henrikas buvo uždarytu. Sie
nos buvo juodos, drėgnos, sa
manomis ir grybais apaugę, o 
lubos taip buvo žemai, jog 
mažiausias 'žmogus vos galėjo 
iszsitaisy't. Viename kampe 
stovėjo suolas ir stalas, abudu 
isz akmenio. Ant stalo stovėjo 
kruzas su vandeniu, o prie jb 
kamputis duonos; .'buvo tai 
grafo valgis. Kitame kampe 
gulėjo pundelis sziaudu, ant 
kuriu grafas miegojo, o ir tie 
supuvę. Ant kojų ir ranku 
skambėjo sunkus lencugai. 
Veidai jo buvo isz'blyszke ir 
inpuole, o akys, nuo verksmo' 
raudonos. Vienok turėjo kan
triai kęsti.

— Ak! Ne viena karta kal
bėjo su aszaromis, tos mano 
kanezios yra niekuo, bet nusto- 
jimae paezios ir mano sūnaus 
yra tai kanezia baisi! Mielai 
nesziocziau tuos lencugus, jei 
ž'inocziau kas su jais tikos ir 
ar da gyvi. Gal neprieteliu 
rankose. Atsiusk Dieve, žinia 
per savo miiuola, kuris man 
pasakytu,, ka veikia mano Teo
dorą ir sūnelis. O. kad ■ nieką 
apie juos nežinau, dvigubai 
sunkus mano kentėjimai. Du-

SAPNAS MOTINOS

szia mano apsunkinta, o kūnas 
nuvargintas ir suvytęs. Ak 
Dieve! Kas su manim da sto
sis! Kad mane suramintu no
rint kokis žmogiiš! Bet ka, o 
Dieve, žmonių suraminimas at- 
nesz? Pas Tave, Pone, pas Ta
ve! Geradejin.gas Dieve; turiu 
vilti gėry'beje Tavo, jog manės 
neapleisi. Tu mane iki tolei ne- 
apleidai ir ne viena karta gel
bėjai; palengvisi ir szi kart 
mano kentėjimus. Jaueziu Ta
vo apieka ant Haves ir tame

. baisiame kalėjime!
Taip meldėsi atsiklaupęs po 

kelias valandas kas diena. 
Jieszkojo jis maldoje surami
nimo savo kentej i iriuose. Lai
kais jam nudavė, kad rodos jo 
pati su kūdikiu seniai persine- 
sze in amžina tėvynė. Tada ii' 
jis geide smerties, idant su jais 
sueiti ant amžio. Tai vela gai
vino ji viltis kad da gyvi ir 
kad su jais pasimatys. ,

Kuo jis labiausiai raminosi 
tame baisiame kalėjime, o tai 
t uo, jog turėjo su savim ta .pa
veikslą drutvietes, kuri iszsiu- 
vinejo Teodora, ir ieneugas, 
kuri laike galėjimo isz ranku 
savo paezios apturėjo. Tuos du 
daigtu turėjo pakavojes ant 
gryno kūno. Kada žiūrėdavo 
in tuos daigtus, kalbėdavo: 
Mano 'brangi Teodora-! Ar tu 
pamislijei, kada siuvinejei ta 
paveiksią, kad jis'bus kalėjime 
mano suraminimu! Tas pa
veikslas trumpina dienas ma
no kentėjimu. Toje drutvieteje 
leidau ramu gyvenimą. Czia 
tas paveikslas viską man pri
mena.

Tankiai žiūrėdamas in ta 
paveikslą primine sau pereita 
gadyne. Ne viena naktį persė
dėjo verkdamas. Kada kiek 
apsimalszindavo, žiūrėdavo 
per langeli laukan; o jeigu pa
matydavo paūkšzteli, pavydė
jo anam ir ne viena karta pa- 
mislijo, kad ir jis galėtu pa
virsti in paukszteli, tai galėtu 
iszlekti isz to kalėjimo ir at- 
jieszkoti savo brange Teodoia 
ir Otoną.

Taip pergyveno jau du me
tu. Tada Dievas susimylėjo 
ant jo ir palengvino jo gyveni
mą. Matilda ir Agnieszka pri
buvo su pągeliba jo kentėji
muose, nes dažinojo nuo pa
ezios kalėjimo užžiuretojo. Bu
tu seniau prasze Ditricho, bet 
bijojo apie tai užsiminti. 
Troszko seniai matyt Henriko 
ir ilgai turėjo laukt ant to. Da
žinojo, jog drutvietes gaspado- 
rius pats prižiūri kalininka ir 
paketino per ji viską patirti. 
Kada Ditriclras ant ilgesnio 
laiko iszkeliavo, liepe Matilda 
paszaukti gaspadoriu ir tarė:

— Žinau, mano gaspado- 
riau, jog turi gera szirdi ir kad 
esi mielaszirdingu žmogum. 
Užtai man labai patinki.-Kada 
norint asz tau atlyginsiu už I

........ . .......... .......... ....
tai. Dažinojau jog grafas Hen
rikas randasi po tavo apieka 
ir jog mano pats nuo laiko, ka
da inmete ana in kalėjimą, jo 
neinate. Per ka esmi suvis ra
mi.

Kada tai kalbėjo, gaspado- 
rius nežinojo ka ant to atsakyt, 
gedejosi pats saves. Grafiene- 
gi ant fo nepaisydama kalbėjo 
toliaus:

— Taigi, asz apie grafa 
Henrika girdėjau daug, kad 
jis yra la'bai geru žmogum ir 
norecziau ji atlankyti. Nuves! 
mane pas ji, ar taip?

Ant to visko gaspadorius 
pasuko su galva, rodos peno- 
rejo ant to tikti. .

— Daug-gale Ponia! Tarą 
ant galo. ,

— Žinau, žinau, ka hori 
pasakyt, pertrauke Matilda, 
bijaisi mano paties? Bet buk 
ramus. Kad kada dažinotu Di- 
triohas apie tai, visa kalte 
versk ant manės.

Gaspadorius pasikloniojo 
žemai;potam tarė; Jeigu daug 
galei poniai taip patinka, esmi 
pasirengęs ant visko. Praszau 
eiti paskui mane.

Tai pasakęs ėjo isz kamba
rio, o paskui ji Matilda ir Ag
nieszka. Ėjo ilgu, tamsiu kori
dorium. Gale to koridoriaus 
rados mažos geležines duriu- 
kes. Czia sustojo gaspadorius 
ir tarė: į

— Tos dureles pas ji. O no
rėdamas rakta kiszt in spyna, 
pridėjo: Klausyk, daug-gale 
ponia! Tai jo balsas! Klausyki
me tiktai! <

. Prisakė Matilda, idant rak
tais neskambintu ir iszgirdą 
tuos žodžius:

— O Dieve, jeigu pąsky- 
riai, idant czia tame baisiame 
kalėjime turiu pabaigti gyvas
tį, patrumpinki, o Pone, ta ma
no gyvenimą!

Tame tarpe inejo in kalėji
mą Matilda, o paskui ja Ag
nieszka. Netikėtai sveczįai uu- 
dy vino grafa Henrika. Bet Ma
tilda pasikloniojusi su aszaro
mis tarė: Buki geros mislies, 
puikus vyre! Dievas duoda 
smūtka, Dievas suramina. Asz 
drauge su savo dukfere Ag
nieszka labai gailaujam tayes. 
O, kad tai ir mano pats turėtu 
tokia szirdi! Daugeli gero apie 
jus mes girdėjom, troszkąu se
niai jus pamatyti. Mes czia sė
sime ant valandėlės, o jus, gra
fai, papasakokite apie savo at
sitikimus. Norime isz szirdies 
iszgirst apie jusu praeite. Pra
dėjo pasakot, ir tai su tokia 
gailestimi, jog Matilda ir Ag
nieszka nuo aszaru negalėjo 
susilaikyt. Gaspadorius stovė
jo prie duriu ir neva rengėsi 
verkt, o norint lupas tampė vi
saip ir raukėsi, tai jokia asza- 
ra nepaširode.

[Tasa Ant 2 Puslapio]
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Žinios Vietines
— Seredoj pripuola Szv. 

Apolinaro, Liborijo, o Tautinė 
Szvente: Ilge. Ir ta diena: 1241 
metuose Popiežius Grigalius 
Devintas sudraudė Kryžeivius 
nuo kankinimo Žemaitijos; 
186d m., Rusijos valdžia mž- 
'draude Lietuviu spauda, pra
sidėjo knygnesziu laikotarpis.

— Jau 35 metai kaip Ma
lian o jaus Liet. Szv. Juozapo 
parapijoj, Szv. Magdalenos sa- 
viszelpos draugija sėkmingai 
gyvuoja. Liepos (July) 20-ta 
d., Lakewood Parke in vyko 
Ju'bilejinis piknikas, kur gar
bes svecziais buvo vietos Kle
bonas Kun. P. Czesna ir jo pa- 
gelbininkas Kun. L. Pecziuke- 
viczius. Prie dvieju didžiuliu 
stalu arti szimto nariu, gar
džiai vaiszinosi lietuviszkais 
pietais ir vakariene; beabejo, 
kaip visada, skardžiai skambė
jo musu liaudies dainos. Prie 
dainų prisidėjo ir komp. J. 
Stankūnas su savo szeimyna, 
kuris gėrėjosi, stebėjosi; kaip 
musu gerosios Magdutes per 
tiek metu dar nelpamirszo tu 
puikiu Lietuvaicziu dainų. 
Reikia pastebėti, kad szioj 
draugijoj jau daug yra antro
sios kartos gražiu leidukiu, ge
rai vartuoja Lietuviu kalba, ir 
Lietu visikai dainuoja.

Szv. Magdalenos draugija 
susiorganizavo 22 Liepos, July 
1917 m. Szioji draugija atlieka 
dideli labdarybės tarpusavio 
darba: ligoje, nelaimėje, ar 
mirties atsitikime viena kita 
pagelbsti, aplanko, suszelpia ir 
visos kartu pasimeldžia. Lai 
Dievulis jas laimina- ir duoda 
isztvermes ir toliau taip gra
žiai gyvuoti. — Buvęs.

— Ketverge pripuolė Szv. 
Kristinos, Tautine Szvente: 
Seigis. Taipgi ta diena: 1706 
metuose Anglai paėmė Gilbral- 
ter Sala nuo Ispanijos!.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Jokūbo, o Tautine Szvente: 
Auszra. Ir ta diena: 1943 me-
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tuose, Italijos bosas Mussilinis 
pasitraukė isz valdžios; 1909 
m., Prancūzas Louis Bleriot su 
eroplanu nuskrido skersai 
vandenyna English Channel 
isz Calais, Prancūzijos in Do
ver, Anglija, ta kelione atlikti; 
1894 m.,Kiniecziu-Japonu ka
ras.

— Subatoj pripuola Szven- 
tos Onos.

Kingston, Pa. —= Nellie Ka- 
valauskiene, nuo 62 Russell 
uly., Edwardsville, kuri sirgo 
trumpa laika, pasimirė savo 
namuose. Velione gimė Lietu
voje, atvyko in Amerika 1902 
metuose. Paliko du vaikus; du 
brolius ir keturios seserys. 
Laidotuves in vyko Sukatos ry
ta su bažnytinėms apiegomis.

•

Wilkes-Barre, Pa. — Apie 
tūkstantis angliakasiu sustrei
kavo Glen Alden Coal Co., isz 
priežasties kad kompanija no
ri praszalinti keletą darbinin
ku nuo Transportation Crew. 
Kompanijos ir Unijos vadovai 
tyrinėja streikas.

— Patogi motere ant trum
po laiko gera, o dora motere 
ant visada.

—- Kūdikis tai yra mažas 
žmogus, o žmogus tankiausia 
yra didelis kūdikis.

Skaitykit ‘‘Saule”

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

“BALF” Siuntos Bus 
Ir Toliau Apmokamos

Pasinaudokim Ta Teise

WASHINGTON, D. C. — 
Jungtiniu Valstybių 82-rasis 
Kongresas nutarė ir toliau pri
pažintųjų pa-szelpos organiza
cijų siuntas in Europa apmo
kėti. Tuo budu ir BALF siun- 
cziamosios gerybes Lietuviams 
Tremtiniams in Europa ir to
liau 'bus Amerikos vyriausybes 
apmokamos. -Svarbu, kad tos 
siuntos nesumažėtu. Rūbas, 
avalyne ir kitas dovanas ir to
liau siuskite BALF Centrui, 
105 Grand St. Brooklyn 11, 
New York.

Geraszirdžiai aukotojai te- 
pasinaudoja szia jiems duota 
teise ir teaukoja BALFu-i, per 
kuri Jusu gerybes bus persiun- 
cziamos kencziantiesiems Eu
ropoje Lietuviams. Atminkit* 
kad daugiausia pagelbos rei
kia ligoniams, kurie neturi net 
jiegu praszyt pagelbos.

Szia proga primintina, kad 
Balt persiunczia ir Jusu pini
gines dovanas Jusu nurody
tiems asmenims, instaigoms, 
institucijoms, BALF tarpinin
kauja persiunsti Jusu nurodo
mam asmeniui ir invairius 
‘ ‘ CARE ’ ’ siuntinius.

“BALF” Vajaus Vice
pirmininkas 
Atostogoms

BROOKLYN, N. Y. — Balt 
New Yorko Vajaus vice-pirmi- 
ninkas Kun. Ant. Raiczkauskas 
Liepos 21 d., iszvyko atostogų 
in Maine, Kanada ir kitas, 
sziaures vietas, pabėgti nuo 
New Yorko karszęziu. Lanky- 

damasis sziaurej planuos ato
stogų metu ir apie BALF va
ju, kuris NewYorke pradeda- 
maslSpalio 26 d., ir tesis per ke
lias sanvaites. Didysis New 
Yorko Vajaus komiteto ren
giamas parengimas invyks 
Lapkriczio 16 diena Lost Bat
talion saleje, Elmhurst, New 
York.

Tamaqua, Pa. — Gerai žino
mas Kunigas J. J. Bagdonas, 
vikaras SS. Petro ir Povilo pa
rapijoje, iszvyko in Kenne
bunk Port, Maine, kuris daly
vaus Kunigu Vienybes Seimą.

SLAPTI
POSĖDŽIAI

KORĖJOJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tynios deszimts tukstancziu. 
Visi kiti nenori gryžti.

Jacob Malik, Sovietu Rusi
jos Atstovas Tautu Sanjungo- 
je nutarė pasilikti New York 
mieste, nors jis buvo pasiren
gęs gryszti in Rusija. Dabar 
eina gandai kad Sovietai ren
giasi koki kita pasiulinima in- 
teikti Tautu Sanjungai.

Kai visos szitos derybos eina 
Korėjoje ir New York mieste, 
karas vis siauczia ant Korėjos 
karo lauko.

AUTOMOBILIAI 
BRANGUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

reiszkia ir suteikia daug pato
gumu, be kuriu mums szian
dien butu sunku apsieiti.

Dabar, tik paimti viena pa
vyzdi, mes iszvažiuojame in 
Kennebunk Port, Maine. Kai 
szita skaitysite, mes jau busi
me iszvažiave in Kunigu Vie
nybes Seimą. Važiuojant su 
automobiliu, mes galime vesz- 
tis su savimi savo raszomaja 
maszinele, ir galėsime jums su
rinkti žinias, taip kaip kad bū
tume namie. Važiuojant trau
kiniu ar skrendant eroplanu, 
raszomoji maszinele .butu tik- 
ars gramozdas.

Paskui, po tam važiuojame 
in Chicago. Ir ežia, automobi
liu važiuojant galėsime jums 
patarnauti taip kaip būnant 
namie.

Ir vieszkeliai dabar daug 
geresni ir galima kad ir toli
miausius krasztus smagiai nu
važiuoti su automobiliu.

Mums teko kelios dienos at
gal pasiskaityti nauju automo
biliu apy skaitės. Automobi
liai dabar daug geresni, puo- 
szesni, greitesni ir gražesni 
negu buvo keletą desietku me
tu atgal. Bet ju kasztai ir ju 
užlaikymas dabar daug piges
nis negu pirmiau buvo.

Nei vienas kitas krasztas ne
turi tiek daug automobiliu 
kiek Amerika, nei vieno krasz- 
to darbo žmones neturi tiek 
automobiliu kiek Amerikos 
darbininkai.

Nuo Antro Pasaulinio Karo 
daugiau kaip szeszios deszimts 
szesztas procentas Amerikie
cziu nusipirko automobilius. 
Nauju automobiliu dabar sep
tynios deszimts penktas pro
centas žmonių daugiau perka
si ir jais važiuoja.

Dabar daugiau kaip keturio
lika milijonu automobiliu ran
dasi ant musu vieszkeliu.

Nors nauji automobiliai 
sziandien iszrodo baisiai bran-
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gus, bet jie nei pusiau tiek ne
pabrango, kiek paprastas pra
gyvenimas yra pabranges.

1940 metuose mažas, naujas 
automobilius kasztavo $778. 
Sziandien kasztuoja $1,835. 
Tai iszrodo kad tas automobi
lius baisiai pabrango.

Bet per daug nesirūpinkime 
pinigais. Pažiūrėkime in kasz- 
tus ir in dolerio verte:

1940 metuose reikėjo 1,141 
buszeliu kviecziu nusipirkti 
nauja automobiliu. Sziandien 
tik 827 buszeliu ‘ta pati auto- Į 
mobiliu nusipirkti.

1940 metuose fabriko darbi
ninkas turėjo trisdeszimts vie
na sanvaite fabrike iszdirbti, 
kad jis galėtu nauja automobi
liu nusipirkti. Sziandien jam 
reikia tik dvideszimts asztuo-| 
nias sanvaites iszdirbti del to 
paties automobiliaus.

Kitaip sakant, pragyveni
mas daug daitgiau pabrango 
negu nauji 
taip iszr okoj ant, 
naujas automobilius, nežiūrint 
jo brangumo, yra pigesnis ne
gu jis buvo deszimts metu at
gal.

Tegu musu, Komunistėliai ir 
kiti musu intarpai pasižiūri 
kaip Amerikieczjai gyvena: 

is del trijų 
r ka-pana- 
listeliai ga- 
'rojuje, Ru-

.omobiliai. Ir 
sziandien

kaip Amerikiec 
vienas automdbi 
Amerikiecziu. * 
szaus musu Kerai 
lėtu parodyti si1 PLATINKI!SKAITYKIT - “SAULE

ower ine , • «

• ‘ N o V ENA ” 
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.

Saule Publishing Op., 
Mahanoy City, Pa. - - U. S. A

Choose The Right Point 
for ’ \ 

The Way You Write
No. 5556

Let us show you the

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai. i

f i

Fe. 5550

Pirkie U. S. Bonus

Can’t Leak ■ Won’t Flood

Writes 300 words 
without dipping

Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

inform^6 ’

7'.
■1

1
for the

your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct!

i created by CTve^encp!

j Naturally, they're important to you! That’s why we want you 
to see these invitations for yourself. And please don't let that 

' costly look mislead you . . - thė magic is in the making of these 
invitations! Feel that fine, sharp raised lettering. It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers. 
Check the perfect form of these invitations with people who 

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

match”1? ,
resvom cards

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa. Phone 744-J

Komunistiszka, Broliszka Meile

Iszbades, iszalkes, numu- 
czintas, nualintas savo Ko
munistu draugu, szitas karo 
belaisvis buvo Amerikos ka
reiviu surastas surisztas in 
Compound 85, Koje saloje. 
Jis pats sako kad jis buvo 
plakamas, muszamas ir 
spardomas Komunistu ‘bro
liu’. Kai jis buvo nuvęsztas 

f 1

o

in ligonine, daktarai bijojo 
jam daug maisto duoti, nes 
jo kūnas jau buvo nuo mais
to atpratęs. Jie pradėjo ji 
maitinti tik su ryžiais, kol 
jis nors biski sustiprės ir ga
lės daugiau valgyti. Tai taip 
Komunistai su savo drau
gais, broliais Komunistais 
pasielgia.

APSKUNDĖ MIESTO 
VALDŽIA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Ji szitaip aiszkina ir skun
džiasi: Ji kepe tris žuvis ant 

I pecziaus ir dideli pyraga in 
! pecziu. Jos peczius yra ant ga- 
! zo. Ir kaip tik tuo laiku, be jo- 
; kio perspėjimo isz anksto; 
miesto valdžia uždare visa ga- 
za ir taip visi jos pietus buvo 

Į sugadinti. Ji dabar reikalauja 
i kad miesto valdžia jai užmokė
tu už tas jos žuvies ir pyraga.

Kaip miesto valdžia jai isz- 
I siaiszkins ar ka darys dar ne
žinia.

— Tasai, kuris yra už 
daug pasisziauszes praszyti, 
neprivalo nieko aplaikyt.

Trys Istorijos 
Velniszka Mahina, 
Stebuklinga Puodą, 
Maluninkas Pabėgo
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Apie Ir landa arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius .iko Turtingu Ponu.

Per paczta, 35 Centai.
Adresas:

Saule Publishing Cp„ 
Mahanoy City, Pa,, U.S.A.

stori ja Apie . J. 
“AMŽINA ŽYDĄ”

SAULE - Mahanoy City, Pi.

‘Talmudo Paslaptys” 
.... Apie ... 
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai 
Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

eęDIP-LESS”
WRITING SETS
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