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Isz Amerikos TRAUKINYS SUSI- SLAVOXU KUNIGAI JAPONAI PERSPĖJA
MUSZE IN STOTI > NUŽUDYTI Į RUSIJA

-------—  — —- ——

PREZ. TRUMANAS 
ATSISVEIKINA 

i "

Palike Visa Darba i 
Eisenhoweriui

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Trumanas du kar
tu vieszai ir iszkilmingai atsi
sveikino su visais. Pirma syki 
jis kaitėjo in pustreczio szim- 
to llikrasztininku, ir paskui už 
pusvalandžio, per radija ir te
levizija in visus Amerikie- 
czius.

Jie sake kad jis stengiesi vi
sus klausimus iszriszti ar isz- 
lyginti, kad Dwight Eisenho- 
weris galėtu pradėti savo tar
nyste isz pat pradžios.

Bet iszrodo kad viena bai
siai svarbu klausima Prez. 
Trumanas paliko Eisenhowe
riui. Szitas klausimas turės 
tuojaus būti iszrisztas kai tik 
Eisenhoweris bus invezdintas. 
Tas klausimas yra dvieju 
Amerikos iszdaviku, kurie yra 
pasmerkti mirties bausme, ir 
kurie dabar mielaszirdystes 
praszosi isz Prezidento.

Pareis nuo Prezidento ar tie
du iszdavikai turės mirti ar 
jiems bus dovanota. Tas ju 
praszymas yra dabar ant Pre
zidento Trumano stalo, bet jų
dviejų advokatai ir Trumano 
patarėjai sako, kad nėra gana 
laiko Trumanui ta klausima 
isztirti pirm negu Trumanas 
turės isz Balt-namo iszsikraus- 
tyti.j

Kitas klausimas, kuris nėra 
iszrisztas tai yra tas svarbus 
Korėjos karo klausimas. Nors 
Prez. Trumanas lipszniai ir ro
dos isz szirdies kalbėjo, bet isz 
visko matyti kad jis palieka 
baisiai daug darbo naujam 
Prezidentui, Eisenhoweriui.

PATS
SUSISPROGDINO į

Sužeidė Buvusia Žmo
na Ir 3 Kitus

WESTON, W. VA. — Don 
McCray pats save in szmote. 
liūs susisprogdino su duliu, 
kuri jis buvo prisiriszes prie 
savo kelnių diržo. Jis žuvo ant 
vietos, szmoteliai jo lavono bu
vo iszneszioti po visa kambarį 
ir net ant ulyczios. Jo buvusi 
divorsota žmona ir jos advo
katas buvo labai sužeisti.

Policijantai sako kad viskas 
atsitiko apie pusvalandi nuo to I 
laiko, kada McCray, keturios 
deszimts septynių metu am
žiaus bedarbis, inejo in Teise- i 
jo W. S. Fultz ofisus.

‘ ‘Pažiūrėkite ka asz ežia tu
riu,” jis pasakė, atsisekdamas 
savo palta, ir parodydamas 
szeszias ar septynias sztangu- 
tes dūlio.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Viennos mieste, Paryžiuje 
darbininkai pradeda surinkt 
greito ir puosznaus trauki
no liekanas. Greitas Paris- 
Vintimille traukinys, per

9 DAKTARAI IN-
TARTI RUSIJOJE

6 Isz Ju Žydai; Visi 
Intarti Už Nutrucinima

Augsztu Sovietu

WASHINGTON, D. 0. — 
Amerikos valdžia sako kad tas 
devynių Daktaru, Gydytoju 
suaresztavimas, kuriu tarpe 
randasi net szeszi Žydai, aisz- 
kiai parodo, kad Sovietu 
augszcziausiems valdovams 
kiszkos dreba.

I
Tie Daktarai yra intarti už ' 

taip vadinama suokalbi nutru- 
cinti Sovietu vadus.

Gali būti ir kita priežastis 
szitu persekiojimu. Kai tiek 
Žydu buvo suimta, tai jau isz
rodo kad Sovietai nori vėl pra
dėti Žydus persekioti.

Kai Sovietams nepasisek e 
užvesti draugiszkus santykius 
su nauja Žydu Izraelio tauta, 
tai jie dabar gerinasi Arabams, 
kurie sziuo laiku kariauja su 
Izraelio valdžia.

Sovietai dabar nori Ara
bams parodyti kad jie yra ju 
draugai ir Žydu prieszai. G a., 
kaip tik už tai ir s.itie nauji, 
persekiojimai.

Tie Žydai Daktarai dabar 
yra intariami už nugalabinima 
Andrei A. Zhdanovo, 1948, ir 
Alexander S. Shtherbakovo, 
1945 metuose. Szitie So
vietai buvo Politburo nariai.

Jie teipgi yra dabar intarti 
už suokalbi nutrucinti Marsha- 
lus A. M. Vasilevski ir Iran 
Koneva, ir Leonid A. Govoro
va, Generolą S. M. Sztemenko, 
ir Admirolą P. I. Levaschenko. 
Visi szitip Sovietai buvo labai 
pagarsėję per ana kara.

Sovietai sako kad szitie 
Daktarai bendradarbiavo sy
kiu su Amerikos szpiegais ir 

sniego pūgas susimusze su 
vietiniu traukiniu. Nelai
mėje žuvo inžinierius ir kun- 
cuktorius, trylika žmonių 
buvo sužeista. Ant to trau

Amerikos ambasados sztabu 
Rusijoje.

Isz szitu intarimu, nors be 
abejo, jie yra tuszti, bet visgi 
aiszku kad szitie Daktarai tu-1 
rejo būti labai geri Daktarai, 
ir kad jie gydė ir prižiūrėjo 
szituos augs-tus Sovietu val
dininkus, nes kaip kitaip jie 
Lutu galeje prie j u prieiti?

RŪKYTI
KASZTUOJA

Nerūkyti Užsimoka
Viename Fabrike

SHERIDAN, IND. — Sze- 
sziolika darbininku, Sheridan 
fabrike, kur yra daroma szriu- 
bai, nutarė per visa meta, iki 
ateina neziu Kalėdų nerūkyti. 
Jeigu jie taip iszteses, tai ju 
bosas neteks $1,610.

To fabriko bosas ir savinin
kas, Ken Biddle, kuris pats ne
rūko, ana menesi pasiulino sa
vo darbininkams po szimtine 
per ateinanezias Kalėdas, jei
gu jie iki tada visai nerūkys.

Isz devynios deszimts darbi
ninku, devyniolika sutiko ne
rūkyti. Trys isz ju už dvieju 
dienu pamojo ranka in toki 
kontrakta ir sau gardžiai užsi
rūkę.

Boso brolis, Vai, mete rūky
mą po septyniqjikos metu nuo 
to laiko kada pats bosas buvo 
metes rūkymą. Jis už tai gavo 
nuo savo brolio, boso szimtine 
ant Kalėdų.

Tada bosui atėjo sumany
mas ir kitiems darbininkams 
panasziai pasiūlyti. Szeszioli- 
ka isz tu devyniolikos jau yra 
isztrivoje visa sanvaite be rū
kymo. Bosas sako kad tai ge
ras ženklas ir graži pradžia.

Pirkie U. S. Bonus I 

kinio važiavo Prancūzijos 
I rezidento Vincent Auriol 
žmona ir sūnūs, bet jiedu ne
sužeisti.

o o o

NUOTAKA
JAUNIKI KAULINO

Jaunikis Kareivis

Atisdure In 

“Lakupa

MANSTON, ANGLIJA. —
Amerikietis lakūnas buvo pa
smerktas ant penkių metu ka
lėjime prie sunkaus darbo, už 
tai kad jis pasivogė vienuolika 
revolveriu, brauningu, kuriuos 
jis ketino parduoti, ir taip ga
na pinigu užsidirbti, kad ga
lėtu apsiženyti.

Lakūnas Frederick Lenzen, 
isz Evanston, Illinois, buvo 
Kariszko Lakunu Sztabo nu
teistas ir pasmerktas, kai jis 
pri ipažino kad jis tuos revol
verius pasivogė, kad jis galėtu 
gauti tris s: imtus doleriu. Sar- 
žentui ar ei’iniui lakūnui rei
kia trijų szimtu doleriu, pirm 
negu jam valia apsiženyti.

Jo nuotaka, su kuria lakū
nas Lenzen norėjo apsiženyti, 
yra dviderzlmts vieno meto 
amžiaus Frances June White, 
isz Margate. Ji dabar irgi ka
lėjime tupės szeszis menesius, 
už tai kad ji priėmė pavogtus 
daigtus.

Ji prisipažino kad ji dažnai 
kaulijo ir grasino ta lakuna, 
kad jis neturi gana pinigu su 
ja apsiženyti. Ji sako kad ji 
nepaisė kaip jis tuos pinigus 
gaus, bile tik gaus ir su j a apsi- 
ženys. Nabagas lakūnas nieko 
kito nebegalejo daryti kaip tik 
gauti tuos pinigus, kad ir savo 
duszia velniui butu pardavės. 
Dabar jis kalėjime gales ilgai 
apdumoti ar jam buvo verta 
tiek paaukoti busimajai nuota
kai.' kuri pati dabar kalėjime 
dūmoja.

Daug Žmobiu Buvo
■ I 

Sužeista

WASHINGTON, D. C. — 
Greitas traukinys, kuri inži
nierius negalėjo suvaldyti at- 
simusze in Union stoti. Nei 
vienas nežuvo užmusztas, bet 
daugiau kaip keturios de
szimts devyni žmonių buvo 
sužeista, septyni isz tu buvo 
labai pavojingai sužeisti.

Kai inžinierus negalėjo savo 
imino ir traukinio suvaldyti, 
jis visu smarkumu ir garsumu 
paleido savo inžino szviipa?a, 
kad visi pasitrauktu, ir už tai 
tiek mažai žmonių buvo sužeis
ta ir niekas nebuvo užmuszta.

Traukinys persilaužė per 
geležinius stoties vartus, su
daužė stoties sztoreli ir suardė 
stoties grindas pirm negu su
stojo.

Traukinys ‘‘Federal Ex
press” važiavo isz Boston, 
Mass. Tie kurie buvo stotyje 
tuo laiku, sako kad tas trauki
nys važiavo apie penkios de
szimts myliu ant valandos, kai 
jis nubėgo nuo savo rieliu, be-
giu ir susimusze in ta stoti,
Vaszingtone.

Geležinkelio kampanijos at
stovai, New York mieste, sako !
kad jie negali suprasti kaip tai Kataliku redakcijos yra uždą-' 
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Riauszes Saliune

Keturi vyrai buvo paszau- 
ti viena ryta anksti, ar vėlai 
nakezia, kliube, saliune, in 
Calumet City Chicagos prie
miestyje. Du po’icijantai 
užėjo in ta saliuna, kai jiem
dviem buvo praneszta kad 
tenai randasi keli razbainin- 
kai. Viena tarnaite tame

STRAIKOS
BAIGTOS

PHILADELPHIA, PA. — 
Strytkariu kunduktoriai ir

Vatikanas Pranesza 
. Apie Yugoslavia |

VĄTIK^NAJ, ITALIJA. - 
Kataliku E ainy ežios laikrasz- 
tis i. z Vatikano pranesza, kad 
Yugos arijoje c augiau kaip 
trisdeszimts Kunigu buvo nu
žudyta, ir apie du szimtai pa
dėti in kalėjimus, suaresztuoti.

Bažnyczios Sekretoriatas 
pranesza, kad nėra jokio skir
tumo tarp Sovietu Rusijos Sta
lino ir Jugoslavijos Tito, ne
žinant kad jie da.ar susipesze.

Yugoslavijos valdžia dabar 
nutraukė visus santykius su 
Kata.iiu Bažnyežioje Rymoje,

1 kai tik Arkivyskupas Aloysius 
Stepinac buvo pakeltas in Kar
dinolu garbes vieta. Kardino
las Stepinac buvo paleistas isz 
kalėjimo, bet jam niekur neva
lia eiti be valdžios pavelinimo 
ir be valdžios sargybos. Reisz- 
kia, jis vis yra belaisvis.

Yugoslavijoje visos Kunigu 
Seminarijos yra uždarytos, yra 
uždrausta vesti Katalikiszka- 
sias mokyklas ar mokyti tikė
jimo. Firm negu Tito užgrobė 
to kraszto valdžia, tenai buvo 
pusantro szimto Katalikiszku 
laikraszcziu. Dabar nei vieno 
laikraszczio nesiranda ir visos

Llaubp kitai savo draugei 
ženklą davė kad vyras su 
kuriuo ji szoka turi savo ki- 
szeniuje revolveri. Keturi 
žmones buvo sužeisti kai ke
li kiti razbaininkai pradėjo 
s za ūdyti in policijantus. 
Sztai, ežia vienas isz tu, ku
ris buvo paszautas.

draiveriai sutiko ant naujo 
kontrakto ir dabar gryszta in 
savo darbus.

Kai buvo paleista ant balsa
vimo ar dar ilgiau straikuoti 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Amerika Pritaria Ja- 
ponams Priesz

Sovietus

TOKYO, JAPONIJA. — 
Japonijos valdžia pranesza 
kad dviJeszimts ar trisde- 
szimts sykiu Sovietu kariszki 
eroplanai skrido virsz Japoni- 
jcs. Tai dabar Japonai perspė
ja Sovietus, kad nuo szio laiko 
tokie Sovietu eroplanai buvo 
ne tik Japonu, bet ir Amerikie- 
cziu nuszauti, be jokio perspė
jimo.

Kai tik Japonai szita per
spėjimą Sovietu Rusijai pa
siunta, Generolas Mark Clark, 
Tolimu Rytu Komandorius, 
tuojaus iszleido insakyma mu
su lakūnams, imtis visu prie
menių apsaugoti Japonijos ru- 
bežius nuo prieszu, ypatingai 
padangėse.

Netoli Japonijos keli musu 
kariszki eroplanai dingo per 
pastaruosius metus. Daug aug
sztu valdininku ir dipliomatu 
ir beveik visi karininkai sako 
kad tenai Sovietai tuos musu 
eroplanus nuszove.

Amerikos karininkai Japo
nijoje ir prie juos rubežių nie
ko dabar nesako, apart tai kad 
Amerikos laivai ir Amerikos 
tvirtoves Japonijoje yra po 
Lakunu sargyba.

Kol kas, Sovietai dar nėra 
atsake in szita perspejima. 
Jie labai drąsiai ir labai grei
tai atsikirstu Japonams, bet 
kad dabar ir Amerika tiems 
Japonams pritaria, tai Ponas 
Stalinas turės labai gerai ap- 
sirekoti pirm negu jis ka darys 
ar pasakys.

-%------------  
ŽYDAI NESZASI

NUO KOMUNISTU

Bėga Isz Rytu Vokieti
jos; Komunistai Juos 

Gena

BERLYNAS, VOK. — De- 
szimts Žydu, kurie buvo augsz- 
tose vietose savo miestuose ir 
apylinkėse, Komunistu valdo- 
mojame Berlyne iszsinesze 
kaip tik jie galėjo isz Rytu 
Berlyno pas Amerikieczius ir 
Anglus. Jie su savimi iszsiveže 
ir savo szeimynas, kad jie isz- 
vengtu jiems paskirtas skerdy
nes, kurias insake Kremlinas.

Ju tarpe buvo Julius Meyer, 
vadas trijų tukstaneziu Žydu, 
kurie dar vis gyvenąJComunis- 
tu valdomajame Berlyno 
kraszte. Meyer buvo Tarybos 
valdininkas Rytu Berlyne ir 
narys Socialistu partijos, kuri 
tikrumoje buvo Komunistu 
partija.

Szitu Žydu pabėgimas buvo 
paskelbtas Žydu vado Vakaru 
Berlyne, Heinz Galinski, kuris 
sako kad szimtai kitu Žydu

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Dwight D. Eisenhowerio pa

rinktas sztalbas jau turėjo pir
mąjį savo mitinga, susirinki
mą, pasitarti ka jie darys ir ka 
jie patars, kai Eisenhoweris 
užims Prezidento vieta. Tai 
buvo deszimta diena szio me
nesio.

Jie nutarė nieko svarbaus 
isz pradžios nedaryti, bet pa
laukti ir pažiūrėti kaip daly
kai stovi ir eina, nes dabar nė
ra jokio strioko kaslink vi
daus reikalu. Jie sako kad jie 
nemato jokio reikalo taip szok- 
ti in darba. ir daryti visokias 
permainas, kaip Prezidentas 
Franklin D. Roose vėl t as dare, 
kai jis talpo Prezidentu.

” • • ■ ■

Eisenhowerio parinkti žmo
nes sako kad jie pirmiau pasi
tars su dideliais biznieriais ir 
darbininku uniju vadais, pirm 
negu jie pradės savo darba. 
Tai gera pradžia! Tas, kas 
klausia, neklysta.

Tszrodo kad visas naujo 
sztabo ir paties Eisenhowerio 
nusistatymas yra vis pasi
klausti, pasitarti pirm negu in- 
sakyti ar nustatyti. Ir tai bus 
visiems in sveikata.

Kai Eisenhoweris buvo ’Ge
nerolas ir visu Europos armijų 
komandorius'; jis taip daryda
vo. Jis net paprastu eiliniu ka
reiviu pasiklausdavo patari
mo.

Eisenhoweris jau dabar yra 
paskyręs komisijas pasitarti 
su farmeriais, biznieriais, uni
jų vadais, sveikatos, paszellpos 
ir apsaugos atstovais.

Visa tai nereiszkia, kad Ei
senhoweris ir jo sztalbas visu 
tu patarėju paklausys, nors ju 
ir klaus, bet reiszkia kad jie 
gerai žinos ka kiekviena Ame
rikos srove nori ir reikalauja, 
ir tada jie gales daug geriau 
i n šaky t i ar nustatyti.

Prezidentas Trumanas su 
savo sztabu taip nedaro. Jie 
tik tu klausė, kurie jiems ge
rai ir riebiai patepė, per delną 
pabraukė.

Biznieriai ir fabrikantai ti
kisi kad jie dabar turės daug 
daugiau laisves. Jie dabar ren
giasi savo biznius praplatinti 
daugiau pinigu inkiszti, nes jie 
tikisi kad valdžia ju dabar 
taifp nevaržys.

Jeigu biznieriai ir fabrikan
tai daugiau savo pinigu indės 
in savo biznius, tai bus dau
giau darbo darbininkams. Tai 
ir biznieriams ir darbininkams 
bus daug geriau.

Naujas sztabas labai nori 
panaikinti visus algų ir kasz- 
tu suvaržymus. Bet tai negali
ma taip greitai padaryti; ims 
laiko.

Nors Republikonai nepatai
kauja darbininku. unijoms, bet 
iszrodo kad uniju vadai palan
kiai žiuri in nauja valdžia. Isz
rodo kad naujas sztalbas gerai 
ir taikingai sugyvens su uniju 
vadais.

Naujas Darbo Sekretorius, 
Durkin vra buvęs darbininku

unijos vadas ir dabar yra dar
bininku szulas. Tai parodo 
kad Republikonai nėra vien 
tik bagocziu partija, kaip kai > 
kurie žmones sako. Kai Eisen
howeris paskyrė Durkin kaipo' 
Darbo Sekretorių, tai Senato
rius Robert Taft baisiai supy
ko ir grasino isz partijos pasi
traukti. Bet Eisenhoweris vi
sai nepaisė. Vėliau Senatorius 
Taft atsiprasze už savo prasi- 
szokima.

ISZ GYVENIMO
:: VARGU ::

Naujas sztabas neprižada 
viską greitai'atpiginti, bet jie 
sako kad jie visomis galiomis 
stengsis taip viską sutvarkyti, 
kad nors nuo dabar niekas dar 
labiau ncpabrangs.

Eisenhoweris yra pasirinkęs 
tikrus mokslinczius del Ame
rikos Iždo sztabo: Humphrey, 
Folsom ir Burgess. Visi bago- 
eziai, milijonieriai, visi gerai 
susipažinę su didžiausias biz
niais ežia ir Užsienyje. Jiems 
jau niekas akiu neapmuilius.

• . 1 "1 V •Po Eisenhowerio valdžia 
daug gaivu bus praskelta, ypa
tingai tarp augsztu Armijos,- 
Laivyno ir Lakūnu didžiūno. 
Jie dabar negales Eisenhowe- 
ri suvedžioti ar iszgazdinti, 
nes jis juos ir ju reikalus gerai 
pažinsta.

Visi žino kad vaiskus baisiai 
daug pinigu visai už dyka isz- 
meto, ir niekas nedrysta tuos 
augsztus karininkus intarti. 
Bet Eisenhoweris iszdrys, nes 
jis buvo visu tu augsztu kari
ninku k om ando r i u s.

Bet pirmutinis ir svarbiau
sias Eisenhowerio sztabo klau
simas yra Korėja ir tas karas 
tenai. Eisenhoweris sako kad 
pirmiausia reikės dėti visas 
pastangas iszmokinti ir išla
vinti daug daugiau Koriecziu 
kareiviu, kad jie galėtu musu 
kareiviu vietas užimti. Paskui, 
kiek vėliau reikes nutarti ar 
imti in talka Chiang Kai-sheko 
armijas. Chiang Kai-shekas . . Jjau seniai praszo kad ji priim
tu in ta'lka įpriesz Komunistus 
Korėjoje, bet Trumanas ar ne- 

’norejo ar neiszdryso.

Pypkes Durnai
Gamtos Gražybe

O, gamta, gamta galinga, 
Kiek gražybių tu turi, 
Begaline siela savo
Kiek linksmybių mums tveri! 
Puoszi laukus, girias, pievas, 
Brausi aszaroms dangaus; 
Apdainuoti tavo grože 
Priverti szirdi žmogaus. 
Inkvepi prakilnia dvasia 
Oru vasaros gražios, 
Atgaivini jausmus, siela, 
Kaip lapelius ant szakos. 
Duodi mintims laisvai skristi 
Po beribes, tarp dausu 
Ir gerbtis toms gražybėms 
Laike vasaros dienu.
Pagimdai krūtinėj meile 
Senai dingusiu dienu, 
Sužaveji margumynais 
Kvapsniu žydineziu geliu. 
Valdai saule ir menuli, 
Esi motina visu, 
O! Gamta, gamta garbinga, 
Asz vainiką tau pinu! 

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

siszelpti. Jie buvo mano moti- Į 
nos-aukletojos ir mano tevai- 
penetojai.

— Galėtumėte da gailėtis 
ir pasitaisyti.

— Gailiuos, kasdien gai
liuos, atsake raszytojas. Mažai 
rasis žmonių, kurie labiau savo 
nuodėmių gailėtus, nekaip bė
dinas Fransua. O sulig pasitai
symu, lai kas-nors pirma pa
taiso mano apystovas. Žmogus • 
negali apseiti be valgio, vis- 
vien kad jis ir liepaiiovos, die
na ir naktį gailėtus.

— Pataisa turi pirmueziau- 
siai prasidėti szirdyjė, iszkil- 
mingai atsiliėpe senis.
-- jMielas pone, atsake ra

szytojas. Begu jus isztikruju 
manote, buk asz vagius del pa
sigėrėjimo ? Anaiptol. Šiau
riuos vagies d ai b u lygiai taip, 
kaip by-kokiu kitos ruszies 
darbu ar pavojumu. Man visa
da dantis barszka kartuves pa- 
maezius. Vienok asz reikalin
gas valgyti, reikalingas gerti, 
reikalingas niaiszyties kokioj- 
nors draugjoj. Szimts vilku! 
Žmogus juk ne by-koks viens- 
typis, cui Deus foeminam tra- 
dit. Padarykite mane kara
liaus maistininku, padarykite 
mane Szv. Dijonizo vienuoly
no perdetiniu, arba, pagalios, 
padarykite mane Patatrako 
vaivada, tuomet asz tikrai pa
sitaisysiu. Bet kolei leisite 
man būti vargingu moksleiviu 
Fransua Villon, Ibe skatiko 
prie kūno, asz žinoma, turėsiu 
pasilikti tuo, kuo buvęs.

— .Dievo malone yra visa
gale. ♦

— Klaidatikys bueziau, jei 
tuo abejoeziau, pritarė Villon. 
Jisai ipadare jus Briztuto 
vieszpacziu ir Patatrako vai
vada; Jis man nieko daugiau 
nedavė, kaip tik sainoja po 
mano kepure ir tuos deszimt 
pirsztu ant mano ranku. Lesite 
man truputi vyno? Žemiausia 
aeziu. Jusu vynas, dievaž, pui- 
kiu-puikiaūsias.

Briztuto vieszpats vaiksz- 
cziojo isz vieno kambario galo 
kitan, rankas užpakalyj susi-
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I
Su 283 Paveikslais $

160 Puslapiu j!
8 col. ilgio, 5% col. ploczio I j 
Iszaiszkma sapna ir kas t 
ateiteje stosis. Su priedu ![ 
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nėrės. Galbūt jis vis nebuvo da 
nusiraminęs tuo nemaloniu pa
lyginimu vagies su kareiviu; 
galbūt raszytojas užėmė ji, 
gal paliete kokia-nors užuojau
tos styga; galbūt pagalios, jo 
mintis tapo sujauktos taip ilgu 
ir taip jam nepaprastu prota
vimu? Bet kaip ten nebuve, jis 
szirdingai troszko atvesti ta 
jaunikaiti in geresni kelia, ne- 
susirazdamas tiek drąsos, kad 
iszvyti ji vėl gatve.

— Czia yra. kažinkas tokio, 
ko asz niekaip negaliu supras
ti, pradėjo jis. Jusu liežuvis be
galo buklus ir velnias pertoli 
jus iszvede isz kelio. Bet vel
nias, tai tik silpna dvasia 
priesz Dievo tiesa, ir visi jo 
buklumai nyksta priesz grynos 
tiesos žodi, kaip kad nyksta 
nakties tamsa priesz tekan- 
czios saules spindulius. Pa
klausykite manės da syki. Asz 
esu nuo senai insitikines, kad 
pakilus žmogus privalo gyven
ti dorybėje, mylėdamas Dieva 
karalių ir jo sužieduotąją; ir 
įiors man teko matyti daug 
keistu dalyku daroma., asz vis- 
tik stengiaus savo gyvenimą 
vesti sulig minėtąją taisykle. 
Ji randama inraszyta netik 
kiekvienoje pakilioje istorijo
je, bet ir kiekvieno 'žmogaus 
szirdyjė, by-tik jis norėtu ja 
skaityt i. Jus kalbate apie valgi 
ir vyną ii- asz labai gerai žinau 
kad-badas kęsti nelengva; bet 
jus nieko neužsimenate apie 
kitokius būtinus reikalus: jus 
nieko nesakote apie garbe, 
apie isztikimybe Dievui ir ki
tiems žmonėms, apie vieszluma 
apie tyra meile. Galbūt asz ne
su labai protingas“ nors ma
naus esąs, vienok jus man at
rodote lyg būtumėt žmogus, 
kuris savo kelia pamėtės ir sa
vo gyvenime padaręs didele 
paklaida. Jusu doma atkreip
ta in mažus reikalėlius, ir vi
sai iTŽmirsztate didžiuosius ir 
tikruosius reikalus, žmogus!, 
kuris Paskutiniojo Dienoje už
simanytu sau dantis gydyties. 
Nesą tokie dalykai, kaip garbe 
ir meile ir isztikimybe, yra ne
tik pakilesni už valgi ir geri, 
bet, mano galva, mes esame 
kur-kas ju labiaus reikalingi 
už pastaruosius, ir kur-kas 
skaudžiau keneziame del ju 
stokos. Kalbu in jus žodžiais, 
kuriais manau, busiu geriau
siai jusu suprastas. Argi jus, 
taip stropiai besirūpindami 
prisikiihszti sau pilvą, ne nie
kinate kitu savo szirdyjė geis
mu, giesinu, kuris neleidžia 
jums pasigėrėti savo gyvenimu 
ir kuris daro jus amžinai ne
laimingu ?

Visas tas pamokslas raszy
tojas snūdžiai suerzino.

— Jus skaitote mane esant 
be jokio garbes sanproezio! 
Suszuko jis. Taip, esu amžinas 
skurdžius! Ir apmaudas ima, 
matant turtuolius* sziltomis 
pirsztinemis, kuomet paežiam 
reikia rankos pukszczioti. 
Tuszčzias pilvas, tai sziauriau- 
sia liga, nors jus taip lengvai 
apie ja kalbate. Jei jus būtu
mėte tiek sykiu juo sirgę, kaip 
asz, jus kitokia gaida giedotu
mėte. Vienok vistiek. Asz va
gis, galite manyti sau apie ji 
kaip tinkami, bet asz ne isz 
pragaro isztrukes velnias. Per
kūnas mane trenktu! Tai žino
kite, mielas pone,'kad asz tu
riu taip jau sava garbe, nekiek 
neblogesne už jusiszke, nors ir 
nesigiriu tuo, ir viszta kiauszi- 
niu, tartum turėti ja butu tai 
kokie Dievo stebuklai. Lai
kaus ja uždaręs dėžėj, kol no 

prireikia. Sztai, žiūrėkite: 
kaip ilgai esu czia su jumis vie
name kambaryj ? Argi jus ne- 
sisakete man esą vienui vieni 
namie? Dabar žiūrėkite, kiek 
czia aukso lekszcziu! Jus esa
te stiprus, jeigu norite vienok 
seni ir beginkliai, o asz turiu 
peili. Man nieko daugiau ne
reiktu, kaip tik viena ranka, 
sinoktereti, ir sztai jus būtu
mėte beguli szaltu plienu pilve, 
o asz beinaunas gatvėn, neszi- 
lias aukso tauriu ir lekszcziu 
glebiu! Begu jus manote mane 
taip paiku esant ir to visa ne
matant? Bet asz bi aure jau s tu
kino darbu. Ir antai prakeik
tos jusu taures1 tebestovi, kaip 
stovėjusios; ir sztai jus patys 
su savo szirdžia betvaksian- 
czia, kaip tvaksėjus; ir czia 
sztai esu asz, pasirengęs vėl ei
ti sau laukan taip jau plikas, 
kaip ir atėjės, vieninteliu bal
iuku kiszeniuje, kuri jus man 
sviedete! Ir dar jus sakote ma
ne garbes samproezio netu
rint. Perkūnas,mane trenktu!

Senis isztiese savo deszine.
— Asz pasakysiu, kas ju 

esate, tarė jis. —- Jus esate 
nieks-zas, vyruti, begėdis, pas
kutinis isztvirkelis ir valkata. 
Isztisa valanda praleidžiau su 
jumis. O! Tikekite manim, 
kaip pažemintas jaueziuos! Ir 
jus valgėte ir gerete prie ma
no skobnio! Ne, ilgiau nebega
liu, nebenoriu jusu matyti. 
Diena pradeda ' auszroti, ir 
nakties pauksztis tejieszkai 
savo ląstos. Norėsite eiti pry- 
szakyj ar paskui ?

— Kaip tinkami, atsake 
raszytojas, keldamos isz kra- 
ses. Tikiu pilnai jusu pakilu
mu.

Susimanstes isztusztino savo 
taure.

— ’Gailiuos tik negalįs pri
dėti jus ir protingais esant, tę
sę toliau, bp.rszkindamas 
krumpliais sau in kakta. Gady- 
116' Gilclyile' SllKTl'bojiisios ta
vo smegenis ir ligūstos!

Senis isz savigarbos atžvil- 
io, ėjo pirma; Villon seke pas

kui, szvilpaudamas, nyksz- 
czius už juostos užsikiszes.

— Tesusimile in jus Die
vas, tarė prie duriu Briztuto 
vieszpats.

— Sudiev, tete, atsake žio
vaudamas Villon. Aeziu žemai 
už szalta aviena.

Durys užpakalyje užsidarė.
Virszum baltu miesto stogu 

szvito auszra. Szaltas, nemalo
nus rytas pranokavo artima 
diena.

Raszytojas stovėjo gatves 
viduryje ir nuoszirdžiai rai- 
ves.

— Gana kvailas senis, ma
ne sau. Indoniu, kiek galėtu 
but vertos jo taures?

--------GALAS--------

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo
No. 1953

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

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; Viesz
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Ku
nus; Meszla-vežis;. Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

i

No.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

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

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

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

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-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 apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

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; Ka'ip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

No.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, E i le s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
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, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka- Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Te- 

. va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

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

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

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

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

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tarnas, 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, Nudgalis. 62 pus
lapiu, 20c.

No J 55—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

Kitokios Knygos

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

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

180 ^2—Kvitu Knygute 
Draugystėms,«, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

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

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

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

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

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

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszka^ Officium. 15c

Kaip Užsisakyti Knygas:
• ■

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

RT Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

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



‘‘SAULE’’ MAHANOY CITY, Pl.

Isz Gyvenimo Vargu
(Tasa)

Minetuos namuos isz .pirmo 
žvilgterėjimo atrodė visai tam
su esant; vienok arcziau apžiu- 
rinejant ir jieszkant panages
nės vietos insilaužimui, Villon ■ 
aki paliete mažytis' szvziesos j 
spindulys, besiveržiąs iszvi- į 
daus pro viena lango užlaida.

— Szimts pragaru! Mane į 
sau: Žmones da nekirmyja! | 
Rasi koks mokintojas palaikis1 
ar szventuolis, kad jis lieknais 
nueitu! Negali mat, prisigėrė, 
drybsoti savo migyj ir knarkti 
kaip kad ju kaimynai. Szunims. 
ir tie nakcziasargiai, ir varpi
ninkai, yt velniukai 'beszokine- 
jantieji varpinėse ant virves 
galo! Kuriam galui diena., jei
gu žmones naktimis nemiega, 
diegliai juos suremtu!

Bet susigriebęs, kur jis su 
savo logika važiuojąs, prikan
do liežuvi.

— Tiesa, kiekvienas žmo
gus spvo darbo žiuris, maustė 
toliau. Jei ežia koks nemiga te- 
bebudi, Dieve mieliausias! Ra
si asz ir visai patogiu budu va
karienes pavalgysiu, ir velnią 
Sugriebsiu!

Drąsiai priėjo prie duriu ir 
tvirta ranka pabarszkino. Abe
juose pirmeniuose atsitikimuo
se jis barszkinos labai nedrą
siai, tartum bijodamas, kad jo 
neiszgirstu; bet dabar, atsinie- 
kinus mintimi laužtinai lauž
ti es vidun, pasibarszkinimas 
in duris atrodė jam visai pa
prastu ir nekaltu dalyku. Bil- 
denimo skardas skambėjo plo
nais klaikiais atgarsiais po na
mus, lyg kad jie butu visai 
tuszti 'buvę. Vienok vois spėjus 
skardai aptilti, pasigirdo be
siartina matuoti žingsniai; at
ūžauta pora sklendžių, ir viena

Ant Gavėnios

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszganytojaus Jezuso 
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.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekurtais naudin
gais padėjimais 35c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu-' 
su Jezuso Kristuso.- Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka būda 15c., pagal 
Nauja būda 25c.

No. 203 Tretininkių Serąp- 
phiszkas officium 15c.

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra del prisiun- 
timo kasztu. Adresas: \

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

duriu puse placziai atsivėrė, 
tartum szio gyvate įnamiams, 

’buvo nepažinstama nejokia 
klasta nei klastos baime. An
goje stovėjo augsztais, raume
ningas ir liesas, truputi sulin
kęs vyras; galva tvirta, stam
bi, dailiai sužeista; nosis, apa- 
czioje bukiai užkirsta, virszuj 
patogiai jungėsi su pora t-vir-

* *

* BALTRUVIENE *
S-k-K-K-Mr-m-^********* *******

Kitados jeigu motere 
Atlikdavo savo gaspadoriszka 

užduoti kaip: 
Gerai prižiūrėdavo narna, 
Viską padare ant laiko, 
Vaikus užlaikė szvariai,
Kožna pageidima vyro 

isz'pilde ir taip t oi i aus,
Tai sakydavo kad toji 

motere
Buvo “tikra motere”, 

Is'zj)i 1 dydama savo 
privalumu,

Kaip gera gaspadine 
ir pati.

Daugiau nieko nuo jos 
nereikalavo,

() ir ji pati nesijautė 
nuskriausta.

Jai svietas 'baigėsi tarp 
keturiu sienų,

Jos karalystes ir ji 
buvo užgaii ad in t a.

Bet paskutiniuose metuose, 
Užėjo didele permaina 

tarp moterių.
Moteres susiprato,

Kad turi laikytis su progesu 
Ir visokioms permainoms, 
Turi permainyt 'būda savo' 

gyvenimo.
Turi eiti drauge su 

progresu,
Dalyvauti drauge su 

visu svietu,
Mokytis ir iszsivystyti savo 

protą,
Kad būti iszmintinga,

Ir atsakanti del 
iszauginimo

Savo jaunos gentkartes.
* * *

Senieji žmones kalba,
Kad geriau deszimtukas 

kiszeniuje,
Ne kaip skolintas doleris 

kiszeniuje
Teisybe ar ne!
* * *

Szia gadyne geriausi 
drangai ant svieto,

Kurie niekad nesiskiria
y ra:

Politika, vagysta, melagyste’ 
ir rak ie t ai!

Bet ar ilgai draugaus 
nežine,

Nes savo laike turės 
gauti gala.

Didžiausia role atloszia:
K ari sz k a, dip] i om at i s z k a, 

tautiszka ir 1.1.
Kožnas sziandien genasi 

paskui doleri,
Nepaisydamas ar dora 

Ar nedora.'būda panaudoja,
Bile tik pagriebs!

! tu, atviru antakiu; burna ir 
akys apsiaustos smulkiomis 
rukszlemiis, visas gi veidas in- 
sodintas tankion balton, kor
tuotai apkarpyton barzdom 

i Žiūrint prie neaiszkios, ranko- 
! je laikomos žiburo szviesos jis, 
rasi, atrodė pakilesnis, niekad 
priderėjo, vienok vistik buvo 
tai dailus veidas, labiau gar
bus nei inteligentiszkas, tvir
tas, atviras, nuoszirdus.

— Sveikasis taip vėl a i 
barszkinies, tarė senis skam
biu, mandagiu balsu.

Villon suisimais'ze ir, žemai 
nusilenkeis eme atsilpraszineti 
ir melsti pasigailėjimo. Toje 
valandoje apsireiszke jame 
pats paskutiniausias elgeta, 
tasai žmogUs-genijus nesižino- 
jo dabar, kur, isz gėdos, savo 
akis paslėpus.

— Sveikasis sUszales ir al
kanas, atkartojo senis. Taip. 
Praszau gi vidun, pakvietė, 
pakvietė, pakiliu rankos mos
telėjimu rodydamas gyvatom

— Turbut koks laibai dide
lis ponas, mane sau Villon tuo 
tarpu, kuomet szeimyninkas, 
pasistatęs žiburį ant kaurais 
klotu priemenes grindų, truse- 
si užsklęsti duriu sklendes.

— Sveikasis atleisi man, 
jei asz eisiu pirma, tarė senis 
savo darba atlikęs, ir placziais 
laiptais yedesi raszytoja. aug- 
sztyn in erdva kambarį,, pri- 
szildyta žerplejancziu žarijų 
puodu ir apszviesta didele, lu
bose kabančzia, lempa. Beveik 
jokiu rakandu kambaryj ne
buvo. Tik keletas aukso leksz- 
cziu ant lentynos; keletas foli- 
jantu; tarplangyje pastotas su 
szarvais; ant sienų kažkokie 
raszyti kaurai, kuriu viename 
atvaizdinta Kristaus nukryžia
vimas, antrame, scena pieme
nų ir piemenaieziu prie tekan- 
czio upelio. Virszum pakuros 
kaboj o szarv ask y d is.

— Taigi, taigi, galite drą
siai įsakyti: vienu galžuda ma
žiau, pritarė Villon, ir ant 
szirdies jam daug lengviau pa
sidarė: Ir da tokiu nelemtu 
galžuda, koki vargiai, kita ra
si nuo ežia lig-pat Jeruzolimo. 
Užvertė kojas, ir avinas. Tik 
žiūrėti buvo labai kiauru.(At- 
sipraszzau ar jums, vieszpatie 
teko savo amžyje matyti negy
vėliu? Pridūrė, žiūrėdamas in 
szarus.

— Laibai daug, atsake se
nis. Asz kaip galite numanyti, 
savo dienas praleidžiau kario-

— Praszau sėstis ir atleisti 
man, kad valandike sveczia 
viena paliksiu, tarė szeimynin
kas. Szianakt vienas tesu na
mie, todėl kad sveikąjį kuo pa- 
vaiszinus, priseina paežiam ei
ti jieszkoti.

Vos spėjus szeimyninkui isz- 
eiti, Villon greitai paszoko isz 
krases, kurion ka tik buvo at
sisėdės, ir tylomis kaip kati
nas, vikriai ėmėsi tyrinėti 
kambarį. Pasvarstė rankose 
auksinius ansoezius, pasklais
tė folijantus, apžiurėjo szarva- 
ženlylius ir audinius, kuriais 
buvo iszmus'ztos krases; kliste- 
lejo langu užlaidas ir pastebė
jo, kad langai insodįnta bran
giais varsiniais stiklais pa
veiksluose, daugiausia, kiek 
jis galėjo inžiureti, isz karo 
žygiu. 'Galiaus atsistojo kam
bario viduryj, giliai atsikvėpė 
ir, skruostus iszputes, sukda
mos ant vienos kulnies, žvalgė
si aplinkui, tartum norėdamas 
giliai domėn insid^ti mažiausi 
k a m b a i ‘y j d ai gt ei i.

— Septynetas lekszcziu, 
mane sau. Jei butu deszimts, 

‘bandycziau. Puikus namai ir 
puikus senas ponas, kaip Die
vas danguj!

Iszgirdes gryžtanezio szei- 
myninko žingsnius jis skubiai 

, atstypeziojo savo krasen ir 
nieku dėjęs ėmėsi savo szlapiaš 
kojas spirginti priesz degan- 
cziu žarijų puodą.

Senas ponas inejo viena ran
ka neszinas, mėsos lekszte, an
tra vyno ansoeziu. ‘Padėjęs me
sa skobnių ir pamojęs Villona 
slinkties arcziau, atnesze nuo 
lentynos dvi tauri ir abidvi 
pripilė vynu.

— Linkiu geresnei! jusu 
laimeli, tarė senis, rinitai pa
lietes Vi 11 on o taure sava, j a.

-- Geresnei! mudviejų 
pažintin, atsake in si drąsinda
mas. raszytojas.

Kiekviena sziaip žmogų bu
tu, beabejo, apėmus didžiausia, 
pagarba taip vieszlam ir man
dagiam senam ponui, bet toli 
gražu ne Villona^ Nekarta 
priesz tai teko jam linksminti 
ponai-didžiunai, ir pamate 
juos tokiais jau juodasieliais 
niekszais esant, kaip kad jisai 
pats. Tai nieko nelaukdamas 
sėdos prie skobnio ir, vilko ra
jumu, eme paisyti padetaji 
valgi, kuomet szeimyninkas, 
atsiloszes in krases atkole, in- 
domiai ir akiu neatitraukda
mas stebėjos in savo sveczia.

— Jusu petys, matau, kru
vinas, tarė.

Turbut iszeinant isz trobeles 
Monthly kaip nors buvo uždė
jęs jam ant peties savo kruvi
nąją. deszine. Szirdyj keike jis 
dabar Montiny.

— Asz niekelio kraujo ne- 
praliejau, pasiteisino.

— Asz taip ir nemanau, lė
tai atsake szeimyninkas. Pesz- 
tynes ?

— ' Nei pesztynes, nei ne 
pesztynes, atsake Villon dre- 
baneziu balsu.

— Gal koki žmogų užmusz- 
ta?

— Ak, ne, neužmuszta, tei
sinosi raszytojas vis ir vis la
biau inaiszydamos. Buvo ge
ruoju, užmuszta netyczioms. 
Asz nei pirszto nepridėjau, ir 
Dievas teisztinkie' mane, jei 
ineluocziau! Pridėjo karsztai.

— Atsipraszant, vienu gal
žuda, sakycziau, mažiau, pa- 
s t eb e j o s z e i m y n i nk a.s.
nese.

Villon padėjo ir peili ir 
szakutes, kuriuos ka tik ve] 
buvo pasiėmęs.

— Ar tarp j u buvo taip 
jau ir plikagalviu ? Paklausė.

— Ogi, buvo ir tokiais ži
lais plaukais, kaip ve manieji.

— Žili tai da nieko, tarė 
Villon. Jo buvo raudoni.

Ir vol eme ji krėsti drebulys 
ir tampyti nesuvaldomas juo
kas; ta ji vienok pataikė užge
sinti dideliu vyno gurkszniu.

— Kaip tik asz apie tai at
simenu, man tuojau negera da
rosi, tese toliau. Pasižinau su 
juo, kad jis skradžiais! Prie to, 
nuo szalczio žmogui ima kar
tais vaiduoliai rodvties, ar nuo v 7

vaiduoliu szaltis krėsti, jau ne
bežinau, kaip tikriau butu.

— O pinigu ar turite? Pa
klausė senis.

— Viena baltuka, juokda- 
mas atsake raszytojas. Radau 
ji prieangyj suszalusios merg
užes uteje. Nabage! Gulėjo taip 
pastyrns kaip Cezaris, ir szal- 
ta, kaip bažnyczia, insegtu 
plaukuose kaspinėlio trupu- 
cziu. Sziuo žiemos metu per
sunki būsena ir vilkams, ir pa
laidūnėms, ir tokiems pabus
toms, kaip asz.

— Asz, tarė senis, esu An- 
gera.n de la Feii, B r i z t u t o 
vieszpats, Patatrako vaivada.. 
() sveikasis kas-gi būtum ?

Villon atsistojo ir mandagiai 
misi lenke.

— Esu Fransua Villon, at
sake, 'bėdinas vietinio univer
siteto Dailenybiu Magistras. 
Žinau sziek tiek Latinu kalba 
ir eibes nieku. Moku sudėlioti 
giesmeles, haladas, dainas, su
tartines ir ratelines daineles, 
belo labai mėgstu vyną. Gi
miau .palepyje, o mirsiu galbūt 
kartuvėse. Galecziau da pri
dėti, kad nuo szios nakties, po
ne, lieknos ant visados nuolan
kiausias jusu tarnas ir valdi- 
n y s.

— Nejoks mano tarnas, at
sake kariauninkas. Esate tik 
szianakt mano 'Sveczias, ne 
augiau.
— Labai dėkingas sveczias, 

mandagiai tare Villon, ir tylo
mis užgėrė szeimyninka.

— Ir gudraus gi jūsų esa
ma,.tese toliausi, senis, barsz- 
kindamas sau in kakta: labai 
gudraus. Jus esate mokinti; 
esate raszytojas; o vienok nesi-, 
drove jote paimti menka pini
gėli isz negyvos, gatvėje gu- 
linczios moteriszkes. Juk tai 
yra savos ruszies vagybe!

— Tokios vagylbes ruszis, 
malonus pone, karuose laibai 
paprasta..

— Karas, tai garbes lau
kas, su 'pasididžiavimu atsake 
senis. Kare žmogus stato savo 
gyvastį mirties pavojui!; ežia, 
jis kovoja vardan savo viesz- 
paties karaliaus, vardan savo 
ViesZpaties Dievo ir visu Jo 
szventuju ir airi uolu.

— Leiskime, kad asz isz- 
tikruju bueziau vagis, tarė 
Villon : argi man tai nepriseitu 
kilpon savo galva, kiszti, ir da
gi ar ne pavojingesne?

— Del pelno, bet ne del 
garbes;

— Del pelno? Truktelėjo 
pecziais raszytojas. — Del pel
no! Jei vargszas nori vakarie
nes, jis turi ja kaip-nors gauti, 
pasiimti. Lygiai taip daro ka
reivis karo lauke. Dieve mie
liausias! Kas-gi yra tie taip 
vadinamieji karo teisiu reika
lavimai, apie kuriuos taip tan
kiai girdime? Jei tai ne pelnas 
tiems, kurie ima, tai tik-jau. 
nuostolis tiems, isz kuriu ima
ma. Karininkai geria sau, ug
nis susikūrė, o vargszas pilie
tis turi sau nagus graužties, už
manydamas kuo nupirkti 
jiems vvno ir malku. Macziau 

” f

pats laukuose daugybe me
džiuose iszkarstytu ūkininku. 
Vienoje vinksznoje suskai- 
cziau ju net trisdeszimt. Grasu 
buvo žiūrėti. Paklausiau tūlo 
žmogaus, už ka juos pakarta, 
ir atsižinojau: už tai, girdi, 
kad jie nesteįige sukrapsztyti 
pakankamai musztiniu kari
ninkams p at enk i n t i.

— -Tokie dalykai, tai neisz- 
silenkiamos karo būtinybes, 
kurias žemutinieji sluogsniai, 
liaudis, turi kantriai nukęsti. 
Nesispyriosiu, kad tūli virszi- 
nipkai perskaudžiai apsieina; 
visuose sluogsniuose rasime 
žmonių beszirdžiu, nežinaneziu
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liau mano iszvadžiojimus! Ta
re.

— Asz jums perdaug malo
nes darau tuo, kad esu ežia ju
su akyvaizdoje, pertarė kari
ninkas. Pasimokinkite geriau 
valdyti liežuvi kalbant .su se
nais ir gerbiamais žmonėmis, 

' sziaip kas-nors už mane smar
kesnis galėtu jus pamokinti 
daug asztresniu budu.

Pakilęs eme vaikszczioti as
los galu, kovodamas su Pyk- 
cziu ir neapkanta.

Villon nemaezioms prisipylė 
taure ir pasitaisė geriau savo 
serdynej, susikeizdamas kojas 
ir pasiremdamas galva ranka, 
alkūne atszlieta in krases at
kole. Buvo daibar visai sotinas 
ir susziles, savo gi szeimininko 

| nekiek nesibijojo, apvertines 
ji tuo mansiu, koks tik galėjo 

Į būti tarpu tųdviejų taip skir
tingu asmęniu. Nakties didžiu
ma buvo jau praleista, ir dagi 
taip isztaigingu budu. Beto jis 
doriszkai jautėsi ryto meta isz- 
eisias ir sveikas ir niekieno ne- 
intariamas.

— Pasakykite man viena 
dalyka, atsiliepė įgaliaus susto
jęs senis. Jus isztikruju esate 
vagis?

— Iszsitikedamas szven- 
cziausiomis svetingumą, atsa
ke Villon, rodydamas! savo 
pirsztus, jeigu szia deszimczia 
talentu nėbucziau mokėjęs su-

(Tasa Ant 2 puslapio)
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COLORS: Red, Black, Green, 
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pasigailėjimo; tai ir tarp ka
rininku yra daug nekiek nege
resnių už papustuosius pleszi- 
kus ir žudikus.

— Taigi matote, tarė ra
szytojas, jus patis negalite at
skirti kareivio nuo plesziko. 
Antra vertus, ir vagis juk ne 
kas kita, kaip pavienis pleszi- 
kas, tik daug už taji atžvalges- 
nis. Aszpasivogiau gabalėli, 
kita, avienos', nekiek netukdy- 
danias žmonėms miego; ūki
ninkas truputi papyksta., pa- 
riaumoja, vienok ramiai pie- 
tuoja sau sveikas tuo, kas li
kos. O ateinate jus, kariaunin
kai, didingai trimitais puzda- 
ini, ir pasiimate sau visa avi, ir 
priedui d a. pati ūkininką pri- 
muszate. Asz neturiu nejokio 
trimito; asz esu tik Jonas, Bal
trus ar Petras; asz esu valkata 
ir szuo, ir dagi butu gaila vir
ves mane pakarti, ar ne tiesa? 
Bet pasiklauskite ūkininko, 
katra mudviejų jis geriau 'be
velijąs, katro labiau neken- 
czias? Pasiteiraukite, katro 
del jis naktimis neužmiegais ir 
isz visos savo duszios keikias?

— Pasižiūrėkit in mudu, 
tarė Briztuto vieszpats. Asz 
esu-senas, stiprus ir gerbiamas. 
Jeigu kas rytoj iszmestu mane 
isz mano namu, szimtai skaity
tus sau garbe esant duoti man 
prieglauda. Vargszai žmoneles 
eitu laukan ir su savo vaikais 
nakvotų gatvėje, jei tik asz 
duoeziau suprasti noris sau 
vienas likties. O jus matau be
sibastą n t, pastoges sau neran
dant, berenkant skatikus isz 
negyvu szalikelese moterisz- 
kiu! Asz nesibijau nejokio 
žmogaus, nieko; o jus macziau 
drebant, drąsą žudant ir akis 
slepiant prie žodžio. Asz. ra
miai laukiu valandos kuomet 
Dievas pasiszauks mane savo 
namuosna, arba gal kovos lau
ke, jei karalius vėl teiktus ma
nos pareikalauti. Jus-igi žval- 
gotes in kartuves! Žiauri, grei
ta mirtis, be jokios vilties ir 
garbes! Argi taip tųdviejų nė
ra nejokio skirto?

— Taip didelis, kaip nuo 
ežia lig menesio, pritarė Vil
lon. Bet jeigu asz bueziau gi
nies Briztuto vieszpacziu, o jus 
butumete bėdinas moksleivis 
Fransua, ar tuomet tasai skir
tas Imtu kiek mažesnis buvęs? 
Ar asz tuomet nesiszildycziau 
savo keliu prie szito ve žarijų 
puod'o, o jus negrailbinetumete 
skatiku sniege? Ar asz nebu- 
cziau kareivis, o jus valgis?

— Vagis? įSuszuko senis. 
Asz vagis! Jei^sveikas1 supras
tum savo žodžius, labai ju gai- 
letumeis!

Villon iszskete rankas, dreb- 
telejes nepasekamu begedingu- 
mut MN(W.?Oliyr J

— Ji jusu mylista butu pa- 
dares man malone ir sekes to-
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— Thomas Peters', 31 metu 
senumo, nuo 336 W. Spruce 
uly., likos sužeistas in ranka 
laike darbo Allpec kasyklose,. 
Gydosi Pottsville ligonbutoje.
—Seredoj (pripuola. Szv. 

Agnieszkos, o Tautine Vardi
ne: Rimgaila. Ir ta diena : 1793 
m., Prancūzijos1 Karaliui Liud
vikui buvo galva nukirsta; 
1950 m:, Iszdavikas ir buvęs 
augsztas valstybinis darbinin
kas Alger Hiss buvo nuteistas 
ant penkių metu in kalėjimą, 
jis yra buvęs tokioje atsako- 
mingoje vietoje, kad kai buvę* 
Prezidentas Franklin D. Roo- 
seveltas važiuodavo in tas 
.konferencijas, Alger Hiss vis 
važiuodavo kaipo patarėjas.

-— Ketverge pripuola. SS. 
Vincento ir Anast. Ta'diena: 
1901 m., Anglijos Karaliene 
Viktori ja pasini i re.

— Petnyczioj pripuola. Szv. 
Reimundo ir Szvcncz. Paneles 
sužieduotuves, o Tautino Var
dine: Tosze. Menuiio permaina 
Prieszpilnis'; Taipgi ta diena: 
1880 metuose: Amerikos Mai- 
nieriai susiorganizavo, vieny
be sudarė.

15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio
Po 40< arba 3 už $1.00 “vEI] 
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:— Laura Mae Heiser, pen
kių met u amžiaus dukrele 
pons. Arthur Heiser, kuri bo- 
vinosi su kitais vaikais prie 
stripinsiu prigulinti (prie Law
run c e C o 111 r ac ting k o m pa n i j os, 
staiga inpuole in atidaryma ar 
'ba. skyle Suloatos ryta. Nelai
minga mergaite likos isizgelbe- 
ta su virve.

20 Metu Sukaktuves

Kun. C. A. Batutis

3 KITI KOMUNIS
TAI SUIMTI

Shenandoah, Pa. — Antanas 
Lazitskas, nuo 157 AV. Wash
ington uly., pasimirė pereita. 
Ketverga, savo namuose. Ve
lionis sirgo trumpa laika. Gi
męs Lietuvoje, atvyko in Ame
rika daugelis metu atgal. Pas
kutini karta dirbo Packer Nr. 
5 kasyklose. Paliko paezia Elz
bieta (Navitskiute); duktere 
Stella. Nichols isz Cleveland, 
Ohio; ir sunn Vinca, William 
Penn. Laidotuves invyko Utar- 
ninko ryta, su alpiegomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje devinta va
landa. ir palaidotas parapijos 
kapines. Graboriai Oravitz lai
dojo.

Gilberton, Pa. — Miesto gy
ventoja, ponia Mare Žilaitienc, 
kuri serga jau nuo kokio tai 
laiko, gydosi Locust Mt. ligon- 
bute. — Josios drauges ir pa
tinstami vėlina del ponia Žilai-' 
tienei greito ipasisveikimo.

TAMAQUA, PA. — Szvento 
Petro ir Povilo parapijos ipa- 
rapijiocziai surengė savo kle
bonui Kunigui, Daktarui Batu- 
cziui labai gražia vakariene, 
pagerbti ir apvaikszczioti jo 
dvideszimts metu Kunigystes 
sukaktuves.

Kunigas Batutis ėjo mokslus 
Kunigu Seminarijoje, Romoje, 
Italijoje. Jis jau septintas me
tas kai klebonauja Szv. Petro 
ir Povilo parapijoje, kur jis 
per ta trumpa laika daug nu
veikė visos parapijos-labui.

Del atminties Kunigui Batu- 
cziui buvo padovanota televizi
ja.

Svecziu tarpo buvo Pralotas 
S. Dobinis, Kun. J. A. Karalius 
Kun. P. C. C’hesna ir Kun. Dak
taras V. J. Martuseviczius.

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos valdžia suėmė dar 
kelis kitus Komunistus, kurie 
turėjo glaudžius santykius su 
Rusija per Sovietu Dipliomata, 
Vasungtone. Jie visi darbavo
si dažinoti Amerikos kariszkus 
rasztus ir slaptybes.

Amerikos valdžia tuoj aus 
davė insakyma Sovietu Amba
sados Sekretoriui iszsikraus- 
tjti isz Amerikos.

Visu szitu Komunistu lizdas 
buvo ir gal dabar yra Viennos 
mieste. Du buvusieji Amerikie- 
cziai kareiviai teipgi yra intar- 
ti už dalyvavima tu Komunis
tu suokalbyje.

Amerikos slapta kariszka 
policija per kelis metus šėke 
szitus iszdavikus kol suseke ir 
suėmė.

Amerikos Ambasada Vien
nos mieste sako kad dar kele
tą Amerikiecziu yra suimta už 
tokius iszdavikystes darbus 
tame mieste.

Tie du Amerikiecziai buvu
sieji Amerikos armijoje karei
viai yra dabar suimti, suaresz- 
tuoti ir bus in teismą patrauk
ti už iszdavima labai svarbiu 
ir slaptu žinių isz Armijos 
sztabo Rusijai.

Laikrasztininkai sako kad 
ežia tik pradžia, kad dar daug 
daugiau Amerikiecziu bus su
imta už tokias iszdavikystes.

TRAUKINYS SUSI- 
MUSZE IN STOTI

STRAIKOS
BAIGTOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Talmudo Paslaptys
ŽYDU TIKYBOS

PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai
Adresas:

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

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

^Pirkie U. S. Bonus!

ar-sutikti ant naujo kontrakto, 
beveik keturi tukstancziai bal
savo gryszti in darba ir baigti 
straikas. Mažiau kaip du tuks
tancziai balsavo dar ilgiau 
straikuoti, ir nepriimti to nau
jo kontrakto.

Iszrodo kad mažuma darbi
ninku szitas straikas sukurstė 
ir pradėjo.

atsitiko kad to pusantro szim- 
to tonu inžino stabdžiai “brie- 
kai” to traukinio nesustabdė.

Keturi szimtai žmonių buvo 
ant to traukinio. Daktarai 
greitai pribuvo ir nuveže su
žeistus in ligonines.

ŽYDAI NESZASI
NUO KOMUNISTU

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

PATS
SUSISPROGDINO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
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Liūdesio Valandoj Szaukite

A. V. Yerusaviczius
NAUJAS LIETUVISZKAS

GRABORIUS
+

Laidoja Kunus Numirėliu; pa
samdo automobilius del Laidotu
vių, Kriksztyniu, Vestuvių ir 
Kitokiams Reikalams.

63 Main St., Pottsville, Pa.
Telefonas, Pottsville 856

Ir pirm negu kas galėjo žo
di isztarti, jis abudu drateliu 
skersai pabraukė ir jis su visu 
kambariu susprogo.

Ponia McCray, kuri jam bu
vo pagimdžius szeszis vaikus, 
bet paskui buvo gavus “divor-. 
sa” nuo jo^buvo labai apde
ginta, ir jos veidas baisiai su- 
žaliotas. Jos advokatas taipgi 
buvo apdegintas. Jie buvo nu- 
veszti in ligonine. Ju padėtis 
pavojinga. *

Teisėjas Fultz, kitame kam
baryje nuo to trenksmo buvo 
nuverstai nuo savo krieslo.

dabar bėga ar rengiasi bėgti 
isz Rytu Berlyno, kur Žydams 
dabar gresia pavojus ir mir
tis.

Dabar jau visiems aiszku, 
kad Komunistai rengiasi visus 
Žydus iszgeneti, iszžudyti Ry
tu Berlyne. Komunistai pir
miausiai suima vadus, ir už 
tai tie Žydu vadai dabar pir
miausiai neszasi isz Rytu Ber
lyno.

Visa tai susirisza su Sovietu 
Rusijos nusistatymu seilintis 
ir gerintis Arabams, kurie da
bar kariauja su Žydais Izrae
lyje. Sovietai nori Arabams 
parodyti kad jie' yra j u drau
gai ir Žydu prieszai. Jie taip 
nori prie saves prisikalbinti 
Arabus, kad jie nesusidetu su 
Amerika ar su kitais vakaru 
krasztais.

HARRISBURG, PA. — Kai 
tik žiema visu savo szaltai bal
tu gražumu pasirodė, tai skai- 
czius nelaimiu ant vieszkeliu k 
padidėjo, paszozko augsztyn.

Kai laukai sniegu baltuoja, 
kai medžiai sniegemis ar ledai 
barzduoti, tai gamta tikrai 
graži. Bet tas baltas sniegas 
ant vieszkeliu nesudaro jokio 
gražumo, bet pavirsta in juoda 
kaip szetonas pavoju. Diena 
saulute inkaitina nors biski ir 
ta leda ir murzina sniegą atlei
džia ant musu vieszkeliu. Bet 
su vakaru tas pajuodęs snie
gas ir purvinas vanduo tampa 
slidžiu ledu ir taip nuszva.<- 
suoja musu vieszkelius, kad 
gyvas pavojus važiuoti, ypa
tingai kur randasi daug užsi- 
suukimu ir kalnu kalnėnu.

Valdžia tik viena patarima 
duoda: jeigu jau turite važiuo
ti nakezia, tai jau nesiskubin
kite.

Ir žiema kiti pavojai susida
ro: automobiliaus langai ap- 
szala, miglos kelius aptemdo. 
Patys draiveriai sau pavoju 
susidaro paleisdami savo auto- : 
mobiliu peczius, kad butu szil- ’ 
cziau. O kai lauke vejas stau
gia ir kai tvoros braszka, tai 
kaip malonu sziltame automo
bilyje važiuoti. Taip malonu 
kad net miegas ima.

Policijantai pataria, kad kai į 
tik ima szalti, ir kai jau ant i 
keliu ir vieszkeliu randasi 
sniego ar ledo, tai užsimaukite 
ant savo ratu lenciūgus. Daug | 
geriau kelias poras lenciūgu 
per žiema iszvažineti, negu au
tomobiliui sparna inlenkti ar 
sau kakta prasiskelti.

Atsiminkite, kad, kai auto- Į 
motįlįus važiuoja keturios de- 
szimts myliu in valanda tai ant 
ledo, be lenciūgu,, ima septy
nis szimtus trisdeszimts dvi 
pėdas ta automobiliu sustab
dyti. O ta pati automobiliu, i 
taip pat greitai važiuojant ant 
sauso vieszkelio butu galima 
sustabdyti per asztuonios de- 
szimts keturias pėdas.

Policijantai patarė, žiemos 
laiku vis laikytis automobilyje 
gerus lenciūgus, ir juos 
tuoti, kai tik vieszkelis 
slidus.

var-
yra

DVI EROPLANU
NELAIMES

25 Žmones Dingo
VALETTA, MALTA. — Du 

Anglijos Lakunu Sztabo ero- 
planai susimusze padangėse ir 
nukrito in Viduržemiu Juras. 
Laivyno Sztabas sako kad yra 
maža vilties kad kas nors isz- 
liko gyvas isz visu tu keleiviu.

Vienas isz tu eroplanu veže 
asztuoniolika vyru, kareiviu, I 
in Marseilles, Prancūzija, an-1 
tras buvo kariszkas Lancaster

• e i

bombneszis, kuriame važiavo 
septyni lakūnai.

Kaip ta nelaime atsitiko' 
Laivyno Sztabas sako kad jis 
nieko nežino ir nesupranta, nes 
eras buvo geras ir buvo galima 
gerai matyti.

Sztai geriause jiems užra- 
szykite laikraszti “Saule” isz 
kurio turės džiaugsma per visa 
meta, o tas jums kasztuos ma
žai ir be jokio rupesczio.

Gordon Dean, Amerikos 
sprogstan ežios bombos 
mokslincziu pirmininkas per 
radija, po visa kraszta vie- 
szai paskelbė kad visi tie 
gandai apie naujas sprogs- 
tanezias ir atomines bombas,

susprogdintas ant Eniwetok 
salos, yra teisybe. Nors jis 
sako kad nei viena didele 
vandenilio Hydrogen Lembą 
nebuvo susprogdinta tenai, 
bet daug kareiviu buvo pa- 
rasze laiszkus namo, papa

sakodami apie tas baisias 
atomines ir vandenilio bom
bas armija ir mokslineziai 
susprogdino, del iszmegini- 
mo.

o o a

VIENNA, AUSTRIA. —
Czeku laikrasztis raszo kad 
Czekoslovakijoje maisto taip 
trumpa ir trūksta, kad szeimi- 
ninkes dažnai pesezios eina net 
dvylika myliu nusipirkti viena 
duonos banduke.

Laikrasztis Pravda, Bratis
lavoje, raszo kad szeimininkes 
yra priverstos isz to miesto 
pesezios eiti in Borka miestą, 
dvylika myliu tolumo, nusi
pirkti duonos kepalėli, kai to 
miesto sztorams pristigo viso

kio maisto. . y*

Tas pats laikrasztis raszo 
kad dažnai sztoruose nesiran
da duonos per penkias ar sze- 
szias dienas, ir kad visokio ki
tokio maisto trūksta, ypatin
gai mėsos.
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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 ... the 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 "
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Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa. Phone 744-J


