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Isz Amerikos ■ -i ■ ■" t

Mažucziai Ir Buczkiai

DU KITI
AMERIKIECZIAI

PRASZALINTI

Isz Tautu San jungos
NEW YORK, N. Y. — Tau

tu Sanjungos vyriausybe pra
nešta kad dar du Amerikie-, 
ežiai likos praszalinti isz Tau
tos Sanjungos. Jie yra intarti 
už Komunizmą.

Dabar liko tik septyni kiti 
Amerikiecziai, kurie taip pat 
yra intarti už Komunizmą, ku
rie dar vis dirba Tautu San- 
j uogoje.

Pravaryti yra Ponia Irene 
Pogorelsky, kuri gaudavo tris į 
tukstanezius asztuonis szim- 
tus doleriu ant metu. Ji buvo 
klumoczius Rusiszkai-Anglisz- 
kai, ir sekretorka. Teipgi pra
varytas buvo Abraham Nadel, 
Ruskis redaktorius, kuris gau
davo szeszis tukstanezius do- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

GELTUONPLAUKE PASIVOGĖ 88 KAREIVIAI GALIMA UŽBAIGTI
PALEISTUVE 25,000 LAISZKU NUBAUSTI KARA KORĖJOJE

į ' ' ____

Garsi Ir Gaži Bagocziu 
Keksze

MIAMI, FLA. — Sunku in- 
sivaizdinti ar intiketi, kad vie
nas žmogus toki darba galėtu 
atlikti. Trisdeszimts dvieju

_ Graži, metu amžiaus^Charles W. Le- 
dirbdamas kaipo

10,000 PALEISTUVIU

Leitenantas Wm. Alexan
der, (po kairei) ir Leitenan
tas Reed Wright susilaukė 
tikro pasveikinimo isz savo 
žmonelių, kai jiedu sugryžo 
isz mariu in Los Angeles 
miestą. Jiedu buvo ant laivo 
‘‘Shoveler’’, kuris jieszko 
jurose paskandintu sprogs-

taneziu bombų. Laukia pa- 
bueziuoti savo tęva William 
Alexander, po kairei ir Jac
kie Wright. Szitie karinin
kai buvo Korėjoje su Ame
bos Laivynu, kurio laivai 
veže daug reikalingu daigtu 
musu kareiviams Korėjoje.
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septynios deszimts penkis do
lerius ant menesio, pasivogė 
dvideszimts penkis tukstan
ezius laiszku, in Badė apygar
dos ofisą. Jis buvo suaresztuo- 
tas ir padėtas ant tukstanezio 
doleriu kaucijos.

Lewis prisipažino kad jis 
tuos laiszkus pasivogė ir at- 
plesze, jieszkodamas pinigu.

Jis rado daug czekiu ir mo
ney orderiu, bet tuos jis neisz- 
maine, vis jieszkodamas grynu 
pinigu. Isz visu tu laiszku jis 
gavo sau gal kelis szimtelius.

Jis sako kad jis paskui visai 
ir pamirszo apie tuos pasivog- 

nes jis pradėjo 
per

KORĖJA. — Amerikos Tre- 
czia Divizija Korėjoje prane
sza kad asztuonios deszimts 
septyni eiliniai kareiviai ir 
vienas karininkas isz szeszios 
deszimts penkto regimento bu
vo kariszko teismo nubausti, 
už tai kad jie nepaklausė insa- 
kymo marszuoti priesz priesra 
praeita Spalio menesi.

Amerikos Sekretorius
Pranaszauja: Prieszas

Nusileis

Varo Savo Bizni Musu 
Kareiviams

MAINZ, VOK. — Vokietijos 
Sveikatos Valdžia pranesza 
kad tarp deszimts ir dvide- 
szimts tukstaneziu keksziu, 
paleistuviu yra apsigyvenę ne
toli nuo Rhinland-Palatinate, 
kur randasi Amerikiecziai ka
reiviai.

Amerikos Armijos Sztabas 
stengiasi tokias vietas panai
kinti ar musu kareiviams už
drausti tenai lankytis, bet ka
rininkai prisipažinsta kad be
veik negalima tu paleistuviu 
suvaldyti, nes Vokietijos val
džia jas pripažinsta ir net ren
ka taksas nuo j u uždarbio.

ACHESONAS ANT
ILGU ATOSTOGŲ
WASHINGTON, D. C. — 

Buvęs Amerikos Sekretorius 
Dean Achesonas apleido Vasz- 
ingtona ir iszvažiavo ant dvie
ju menesiu atostogų in Carib
bean juras.

Draugu ir pažystamu būrelis 
susirinko atsisveikinti ir paly
dėti buvusi Amerikos Sekreto
rių ir jo žmona, kai jiedu isz- 
važiavo isz Vaszingtono in 
New York miestą, isz kur jie
du ant eroplano iszskfis in An
tigua Salas ir West Indies.

DU VAGIAI SUIMTI'*■ - _ • - • .........

Treczias Jieszkomas;
Pavogė $43,000

TRENTON, N. J. — Tik 
s an vaite atgal kai trys vagiai 
pasivogė septynios deszimts 
tukstaneziu doleriu isz Broad 
Street National Bankos, Tren
ton, N. J., du isz ju buvo suim
ti ir suaresztuoti.

Slaptos Policijos FBI Agen
tai sako kad jie rado apie ke
turios deszimts tris tukstan
ezius tu pavogtu pinigu pas 
tuos du vagiu.

Suimti ir suaresztuoti yra 
dvideszimts asztuoniu metu 
amžiaus Wallace Conrad Riehl 
ir dvideszimts penkių metu 
amžiaus John Harold Revense. 
Treczio yra dabar jieszkoma. 
Jis yra trisdeszimts metu am
žiaus Leonard Jashenski. Po
licija tik tiek apie ji žino kad 
jis pareina isz Chicagos.

Riehl buvo FBI po icijos su- 
I imtas in East Stroudsburg, 

Pa. Jis visai nesiprieszino kai 
FBI agentai ji suėmė ant tilto 
netoli East Stroudsburg. Jau 
su savimi turėjo devynis tūks
tančius doleriu.

Revense buvo suimtas savo 
namuose biski ankseziau. Jis 
FBI agentus nusivedė in vieta, 

’ apie pusantros mylios nuo sa
vo namu ir parode jiems kur

reita Birže'io menesi.
Policijantai dabar nori da- 

žinoti, ar szitiedu vagiai nėra 
kalti ir už kelias kitas vagys
tes per ta laika.

Revense turėjo darba kaipo 
duonkepis ir uždirbo szeszios 
deszimts keturis dolerius per 
sanvaite. Visi kiti darbininkai 
baisiai nustebo kai jie dažino- 
jo kad jis yra tokis garsus va- 

1 gis. Jie sako kad jis buvo pa
vyzdingas ir sanžiningas dar- 

! t įninkąs.
I

NEW YORK, N. Y. 
geltuonplauke, dvideszimts wis, kuris 
vieno meto amžiaus bagocziu ' paczto klerką gavo du szimtu 
paleistuve kuri yra buvusi 
drauge buvusio Egipto kara- 
iaus paleistiu rinkėjo, buvo 
suimta viename New York 
miesto puoszniame vieszouty- 
je.

Ji pasipuoszius su brangiais 
žemeziugais ir dar branges
niais kailiniais atėjo in teismo 
kambarius kur jai buvo nusta
tyta dvideszimts penkių tuks
taneziu doleriu kaucija.

Policija ja seke per du metu 
nuo New York miesto ligi Cai
ro miesto, Egipte, kol suseke.

Ja vedesi kaipo baisiai dide
le ponia Lady Diana Harring
ton, ir lankėsi in brangiausius tus laiszkus, 
kliubus ir saliunus su bago- isz pinigu kazyruoti ir 
ežiais.

Teisme ji per aszdras teisi
nosi kad visi tie priekaisztai 
yra neteisingi ir praszesi advo
kato.

Ji sugryžo isz Europos ana 
Spalio (Oct.) menesi.

Valdžios advokatas sako, 
kad ji daug žino apie ta bago
cziu Jelke, kuris dabar yra su- 
aresztuotas, už tai, kad jis dare 
didele bizni su paleistuvėmis, 
jas parūpindamas bagoeziams. i

Valdžios advokatas pripa- 
rede kad ji buvo tikra paleE 
tuve 1951 metuose New York 
apygardoje. Ta vasara ji susi
pažino su vienu bagocziu, su 
kuiiuo ji važinėjo po visa Eu-

daug alaus maukti.

AMERIKA
PERSPĖJA RUSIJA

Amerikos Nuosavybe
Vokietijoje:
$200,000,000

Achesonas buvo garbes sve- 
ezias in Universiteto kliuba, 
New York mieste, kur jam 
Yale Universiteto buvusieji 
studentai buvo surengė jam 
vakariene.

Achesonas sako kad jis tiki
si sugryžti vėlai Kovo menesy
je ir paskui vėl pradėti savo 
darba kaipo paprastas advoka
tas. '

jis buvo užkasės dvideszimts 
penkis tukstanezius doleriu. 
FBI agentai gavo apie asztuo
nis tukstanezius doleriu nuo t ...: jo draugu, Susiedu ir giminiu, 

; kuriems jis buvo tuos pinigus 
paskolinės.

Riehl ir Fevense yra buvę 
kaliniai del kitu prasikaltimu. 
Riehl buvo paleistas isz kalė
jimo Atlanta, Georgia, tik pe

LOSZIKAS 4-TAS SY
KI SUARESZTUOTAS

I

Buvo Girtas Kai Vaira
vo Automobiliu Be

| Laisniu
LOS ANGEL3S, CALIF. — 

loszikas John J gar buvo ket
virta syki suaresztuotas už 
vairavima aulcmobi iaus kai 
jis buvo girtas.

Jam jau pirmiau buvo atim
tos Jaisniai ir buvo uždrausta 
vairuoti automobiliu kaip tik 
už tai kad jis buvo pirmiau ke
lis sykius suimtas kai jis vai
ravo autemobi iu girtas.

Jam buvo uždrausta vairuo
ti automobilius per tris metus.

Loszikas Agar, trisdeszimts 
vieno meto amžiaus buvo ga
vės “divorsa” nuo loszikes 

( Shirley Temple.
Jo draugai uždėjo kaucija 

I jam ke'is sykius ir taip ji isz- 
eme isz kalėjimo. Szita syki jo 
advokatas uždėjo penkis szim- 

Į tus doleriu kaucijos ir taip ji 
iszeme isz kalėjimo.

Jo nauja žmona Loretta ir 
jo motina buvo teismo kamba- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

WASHINGTON, D. C. —
Amerikos valdžia yra pasiun- 

3_ tus perspėjimo laiszka R-usijai, 
kad Sovietu Rusija turės atsa
kyti už Amerikos nuosavybes 
Rytu Vokietijoje. Ta Ameri
kos nuosavybe Rytu Vokietijo- 

ropa ir paskui po Prancūzija, Je yra verta aPie du szimtu mi- 
kur ji su kitu milijonierių su- 
sinesze ir su juo važinėjo po 
visa Europa.

Ji turi brangu Italijoje pa
gaminta automobiliu, kuris 
kasztuoja daugiau kaip asz
tuonis tukstanezius doleriu.

In Deauville miestą ji susi
pažino su vienu Egiptiecziu, 
vardu Pulley Bey, kuris parū
pina merginas, kekszes buvu
siam Egipto Karaliui Farouk.

Bet ežia ji nesuspėjo užvesti
(Tasa Ant 4 Puslapio)

lijonu doleriu.
Tai buvo antras perspėjimas 

Rusijai. Sovietai in pirmąjį 
perspejima labai szaltai atsa
ke.

Antrame laiszke Amerikos 
valdžia staeziai davė Sovie
tams žinoti, kad jeigu Sovietai 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

GAZO FABRIKAS
SUSPROGO

POTVANIAI DAU
GIAUSIA ISZKADOS

Deszimts Žuvo; Baisiai 
Daug Iszkados

NEW YORK, N. Y. — Ap- 
draudos kompanijos pranesza 
kad pereitais metais daugiau
sia iszkados padare potvaniai 
Amerikoje. Apie pusantro 
tukstanezio žmonių žuvo tuose 
potvaniuose per praėjusius 
metus.

Metropolitan Life Insurance 
kompanija pranesza kad dau
giausia žmonių žuvo Mississi
ppi spenyje per Kovo (Mar.) 
dvideszimts pirma ir antra 
diena. Fer tas dvi dienas du 
szimtai dvideszimts devyni 
žmones žuvo.

9

Tai buvo didžiausia atskira 
nelaime nuo 1947 metu.

AIKEN, S. C. — Baisus, 
kaip griausmo trenksmas su
sprogdino fabriką ir sugriovė 
beveik visa skviera sztoru ir 
namu Aiken mieste.

Policijantai ir ugniagesiai 
sako kad deszimts darbininku 
žuvo ir daug buvo sužeista.

Iszkados padaryta, kompa
nijos atstovai spėja ant dau
giau kaip dvieju milijonu do
leriu.

Tame fabrike buvo gamina
ma ‘‘Propane” gazas, kuris 
yra parduodamas bonkose.

Ugniagesiai per penkias va
landas gesino ta gaisra, pirm 
negu galėjo prieiti ir surasti 
kiek darbininku tenai žuvo.

Keturi kiti buvo iszteisinti 
ir penktas dar laukia teismo. 
Kai kurie isz ju pasmerktu yra 
kaltinami už apleidima karo 
lauko te pavelinimo.

Po tu atsitikimu, visa ta 
kompanija buvo patraukta isz 
karo lauko ir per kelis mene
sius visi tie kareiviai buvo isz 
naujo mokinami ir rengiami 
del karo.

Visa szita kompanija suda
ro vyrai isz Puerto Rico. Visi 
jie yra labai garbingai atsižy
mėję Korėjoje.

Jeigu jie tik isz tikro nepa
klausė insakymu -ir be jokio 
pavelinimo apleido savo vie
tas ant karo lauko, tai jie turė
tu būti nubausti! Bet ežia jau 
tokis svarbus, klausimas, kad, 
mums iszrodo, kad kariszko 

i teismo neužtenka. Czia jau 
Amerikos valdžios teismas tu
rėtu viską isztirti. Jeigu szitie 
vyrukai taip drąsiai pirmiau 
kovojo ir taip garbingai atsi
žymėjo, tai reiketu gerai isz
tirti kas tenai tada atsitiko.

Czia gali būti kuris karinin
kas kaltas. Tie vyrukai gal bu
vo nuvargę, pai’se, ar vien tik 
išsigandę. Jeigu Amerikos pi
lietis ga"i reikalauti kad val
džia jam parūpintu advokatu, 
kai jis yra teismo intartas, tai 
Amerikietis kareivis teipgi tu
rėtu proga pareikalauti sau 

i advokato, kuris nieko bendra 
j neturi su karininkais ar su Ka- 
, riszku teismu.
I

Jau ne pirmas sykis kad mu
su karisrkas teismas baisiai 
nuskriaudė ei'ini kareivi ir vi
sai nekalta nubaudei Butu go
riau visam musu kariszkajam 
srtatui jeigu kas nors jiems 
primintu, kad augszcziausias 
karininkas Amerikoje nei ma
žiau, nei daugiau nereiszkia 
kaip jaunas vyrukas kuris sto
ję in vaiska kaipo ei’inis ka
reivis. Juk czia ne Kazoku ar
mija, czia ne Hitlerio Vokieti
ja ar Stalino Rusija; czia 
“laisves” szalis, Amerika!

Netutu pro sza’i paklausti 
tu pisoriu karininku, kurie 
taip ponis”kai vieszpatauja už 
stalo kiek laiko jie yra pralei- 

i de ant karo lauko.

Mes invertiname gera kari
ninką, kaip gera žmogų, bet 

i per ana kara buvo per daug to- 
i kiu pavyzdžiu, kur ponas kari
ninkas, didingai valde ir ka
riavo su paiszeliu už didelio 
nuszlifuoto stalo, kaip pas Die
va už pecziaus, ir sau garbes 

I ženklus kroviesi, toli, toli nuo 
karo lauko.

WASHINGTON, D. C. — 
Naujas Amerikos Sekretorius, 
John Fester Dulles užvakar 
vakare, per radija pranaszavo 
kad Prezidentas Dwight D. Ei
sen heweris ras tinkama būda 
piiversti ‘‘priesza pasitraukti 
ir nusileisti, be jokio pavojaus 
del Treczio Pasaulinio Karo.” %

Pirmoje savo prakalboje, 
kaipo Amerikos Sekretorius, 
John Foster Dulles prižadėjo 
kad jis stengsis paprasta, aisz- 
kia ir viesza Užsienio tvarka 
vesti. Jis prižadėjo czia, namie 
isikrapsztyti visus Komunis
tus su pagelta valdžios ir FBI 
policijos.

Jis taipgi aiszkiai perspėjo 
visus Vakaru Europos krasz- 
tus, kad jie turi palaikyti vie
nybe ir laikytis savo duoto žo
džio. Jis sako kad jis jauezia, 
kad Amerikai .valia nors tiek 
isz Europos tikėtis ir net rei
kalauti nes Amerika yra Euro
pai padovanojus daugiau kaip 
$30,000,00),C00 nuo to laiko 
kada karas užsibaigė.

Jis sako kad jeigu Anglija, 
I Prancūzija ir Vokietija savo 

ožius varines ir savais keliais 
eis, tai Amerikos valdžia bus 
priversti pakeisti savo Užsie
nio tvarka apie tas paszelpas 
ir tuos bilijonus doleriu.

Tokio nusistatymo, ir tokio 
pareiszkimo kitiems krasz- 

i tams jau seniai reikėjo.

KUNIGAS IR 2 STU
DENTAI PASMERK

TI LENKIJOJE
LONDON, ANGLIJA. — 

Kariszkas Teismas Komunis- 
tiszkoje Lenkijoje mirties 
bausme pasmerkė viena Kata
liką Kunigą ir du studentu.

■ Visi buvo intarti kaipo Ameri
kos szpiegai.

Trys kiti Kunigai nuteisti 
nuo asztuoniu metu iki gyvos 
galvos in kalėjimą.

Teismo nusprendimai buvo 
iszduoti Krakuvoje, kur Ko
munistai norėjo parodyti savo 
viesza priesztaravima Katali
ku bažny ežiai.

Lenku laikraszcziai prane- 
sza kad Kunigas Jozef Lelito 
buvo pasmerktas mirties baus
me, sykiu su studentais Michal 
Kowalik ir Edward Chachlica.

Kunigas Franciszek Szymo- 
nek buvo pasmerktas in kalė
jimą iki gyvos galvos. Kunigas 
Wil Brzycki gavo penkiolika 
metu ir Kunigas Jan Pocho- 

i pien gavo asztuonis metus.
Materiszke, Stefania Ro- 

j pond gavo asztuonis metus in 
kalėjimą.

Pirkie U. S. Bonus
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Kas Girdėt
Amerikiecziai praleido dau

giau kaip keturis bilijonus do
leriu ant cigare tu per pasta
ruosius metus. Tai reisakia., 
Amerikiecziai kurie y'ra pen
kiolikos metu amžiaus ar se
nesni, per pastaruosius metus 
surukę apie deszimts eiga retu 
ant dienos.

Reiketu. nustatyti kad nei 
vienas automobilius negalėtu 
važiuoti greieziau kaip aipie 
keturios deszimts penkias! my
lias ant valandos. Kartais ir 
kai kuriose vietose net ir ke
turios deszimts penkios mylios 
in valanda yra per greitai ir 
sudaro pavoju.

Valdžia turėtu suvaldyti di
deliu troku gaminimą. Trokai 
ant musu vieszkeliu sziandieu 
per dideli, pergramozdiszki. 
Ju apsilenkti labai sunku.

Didėlėms trokams turėtu 
būti nustatyta atskiros valan
dos, kada, jiems valia važiuoti. 
Sakysime nuo vidurnakezio 
iki penktos valandos isz ryto. 
O dienos laiku jiems turėtu 
būti uždrausta važiuoti.

Musu keliai ir vieszkeliai 
jau isz mados iszeje ir nėra tin
kami del tu greitu nauju au
tomobiliu.

Tie, kurie turi automobilius 
baisiai brangias taksas moka., 
•bet mažai ka gauna isz tu tak
su. Paprastas žmogelis, kuris 
tik Nedelioms sayo automobi
liu iszveža, per metus iszmoka 
daugiau kaip penkis szimtus 
doleriu ant visokiu taksu.

•Poli ei jautai beveik visur sa- 
ko kad nereikėtų duoti laisn.es 
pavelinima automobiliu vai
ruoti jauniems, iki dvideszimts 
pirmo meto amžiaus.

Bet kiti sako kad reiketu nu
vesti pareikalavimu kad ir se
niai butu priversti isz naujo 
imti egzaminus del akiu, kad 
butu tikrai patikrinta ar jie 
gali dabar automobiliu vairuo
ti. Daug senesniu žmonių 
sziandieu vairuoja greitus au
tomobilius, o jie niekados ne
buvo priversti iszduoti patik
rinimus, egzaminus, ar jie yra 
t inkami vairuoti automobili u.

Sziu dienu automobiliai yra 
per brangus, per gražus, per 
silpni ir per greiti.

1 • •

Daug žmonių sziandieu gy
vena automobilyje. Jie labiau 
rūpinasi automobiliu nusipirk
ti negu namus.

Senis Butkus pastebėjo kad 
sziandieu labai daug Ameri- 
kiecziu vairuoja puikus auto
mobilius, bet retas kuris yra to 
savo automobiliams savininkas, 
nes jis kas menesis turi mokėti 
iszmokesczio kompanijai, kad 
ji pavelnitu jam ta automobi
liu vairuoti.

Rankos ir Iszmokes'czio 
Kompanijos geriausi bizni da
ro isz žmonių kurie sziandieu 
vairuoja automobiliu bet netu
ri gana pinigu ta automobiliu 
nusipirkti.

Automobilius panaikino vi
sa draugiszkuma. Dabar visi 

važiuoja kur ir neturi laiko 
del draugiszko vakarėlio.

Cheboygan mieste, Michi
gan valstijoje buvo in vesta 
naujas instatymas: Policijan-, 
tai suaresztuos tuos draiverius I 
kurie vairuoja automobilius, . 
kai mergina ar moteris sėdi į 

ant ju keliu.

Tn Juneau, !

Ponia Matthew Wilson poliep ; 
jai ipranesze kad nėra, maezius > 
savo vyro nuo to vakaro, kada į 

asz. emu man n 
drabužiu.”

d v i d e-1lu .Defiance, Oho 
szimts metu amžiaus
A. McClure, norėjo nusižudyti; ■ 
paleido kulka sau i.n peti, buvo į 
suaresztuotas už szovima re- ! 
veiverio mieste ir turėjo užsi- i 

lerius

Platinkit “Saule”
' perbėgo akim, bet kita skaitė
I pamaži ir ilgiau. Vienok jo tū

Pypkes Durnai
Iszplesztos Szirdies

Žodžiai

Kur gi tu, kur gi tu,
O szirdis iszpleszta, 

Be namu, be szeimos? 
Gal paluszti tenai, 

nesvetingam kraszte, 
Ar begryszi namo? 
Laukdama motinėlė sulinko 

varguos,
Ar sugryszi, sunel?
O sugryszk, tolimasis, 

moeziutes paguost,
Nors vylingarti sapne!
Ji narplioja rožaneziu

jau tūkstanti kart, 
Del tavęs nerami.
Tu sugryszk ir jai mylima 

žodi isztark:
O mamyte, mamyt!
O mamyt, tu viena težinai, 

kaip keneziu
Asz kraszte svetimam!
Panesziok vėl mane prie 

szirdies, o moeziut,
Pasūpuok, mylima!
Asz sugrysziu visad pas tave 

vakare,
Su saldžiuoju miegu;
Mes užmirszim tada,

kad baisesnis yra 
Net už žveri žmogus. 
Nebeszaldys szirdies man

Sibiro laukai 
Žvėrimis staugdami. 
Ant krutinės karsztos szaltas

veidas užkais, 
Tau niūniuojant: “Užmik”. 
Pražydės akyse vėl

gimtoji szalis.
Visas skausmas užgis;
Tu vėl busi sveika, ir linksma, 

ir žvali,
O mamyte brangi!

Pirkie U. S. Bonus

Sieniniai Kalendoriai 1953m
15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio

O?" Po 40c arba 3 už $1.00 'NA
Adresas:

SAULE PUBL. CO. - Mahanoy City, Pa.

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

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

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa.,U.S.A.

AR ATSIMENI?

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

szonu in lempa atsikrei- 

tymu ir suriszimu. “Ar at
simeni, rasze gyventoja tolimo 
kaimo, kaip tetuszis vakarais 
ilgai kalbėdavosi su urėdu, o 
mes, mažycziais dar Imdami, 
isz kertes kambario žiūrėjome 
in judanezius jo ilgus usus ir 
kaip tas mus juokino? Juk, 
kaip mažai mums ta syk reikė
jo del laimes. Ar atsimeni, 
kuomet pirma karta tėveliai 
nusivežė mus in miszka, pas 
girininką in sveczius, kaip mes 
džiaugėmės isz tos keliones! 
Pas girininką tarpais hunu ir 
dabar ; niekas ten nepersikeite. 
Tokios pat puszis, tiesios, lie
sos, dangų siekianezios, kaip ir 
tuomet, ir papareziai tokie pat 
aukszti, kuriose taip puikiai 
paklydome, kad tėvai su kitu 

jie'S'zkojo. Nieko stebetino: pa- 
sislepeme su galvomis papar- 
czinose ir ėjome, ejome vis

liau. Asz po teisybes bijojausi 
galvažudžiu ir laukiniu žvė
rių, bet tu užtikrinai, kad ap
ginsi mane, ir tas mane visisz- 
kai nuramino. O tėveliai, vie
ton, kad pykti ant mus, kad 
mes jiems toki rūpesti uždave- 
nie, isz didelio džiaugsmo bu- 
cziavo mus; ir kad toji papar- 
cziuose kelione nuvargino mus 
tetuszis tave, o mama nesze 
mane. Ar atsimeni ta, Bladuk? 
O szilo užima, atsimeni, kurio 
klausėmės per isztisas valan
das, kuomet buvome jau: tu,

augusią mergiszczia ? O kad 
jau pradėjau szneketi apie me
džius, ar atsimeni tuos tris kle
vus, po kuriais vasara visuo
met pusrycziaudavome ir va- 
karieniuodavome, ir kaip ant 
vakarienes mums duodavo 
duonos su medum, ir kaip tu ta 
mėgai? Taip mėgai,.kad asz 
tau atiduodavau savo dali, o 
tu už ta man parneszdavai isz

“Viską asz, Onute, užmir- 
szau, o vienok viską atsimenu, 
kokiuo budu, nei patsai atpet- 
ti negaliu. Bet žmogus, kad ir I 
su pusėtina galva, tai toks su- ■ 
tvėrimas, kuria,m netik viską,; 
bet ir save pati, Sunku supras- ] 
ti. Dabar, rodos, jau save su- , 
pranta. Kol asz vis priekyn ir- j 
iausi ir galvojau: dar iki ten 
daeisiu, dar ten, dar ta pasiek
siu, dar kita, iki tol buvo kova 
ir didėlis noras prie kovos ir 
gyvasties. O kuomet jau viską 
pasiekiau. Ei, žiaurus tai szpo- 
sas tas gyvastis! Dirbi, kanki
niesi, perkenti visokius nesma
gumus, leki tartum, beprotis, 
per kalnus, kuriuos 'trupini, • 
per juras, kurias perplauki: o 
kuomet jau pasieki ta, ko taip 
geidi, matai, kad rankose turi, 
veja. Kad asz prie saves ture- 
cziau ka-nors isz savųjų, gal 
mane tas ir toliau džiugintu, o 
taip fiuuu! Viskas dingo, pasi
liko tyrlaukis. Kaip tai gerai, 
kad tu paraszei in mane ir kad 
po senovei vadini mane Blaclu- 
ku. Gražus Bladukas, storas, 
kaip statine, ir .senas, senas 
jau! Vienok tai teisybe, Bla
duk! () varda tetuszio ir ma
mos asz per dvideszimt metu 
neminavojau, pirma kari 
sziandieu, stebėtinas dalykas! 
Kuomet buvau jaunas, man 
viskas buvo vis tiek ir viskas 
mane linksmino; o dabar kuo
met gyslose jau truputi krau
jas sustingo, o rankose pasi
rodė vejas atsiektas, varu už
simaniau ko tai kito! Žinai ka? 
Tu laimingesne už mane, Onu
te! Tau daugelis dalyku apei
na: Stasiukas, Juliuke, dvare
lis, kiti, net ir ne tavo ypatisz- 
ki dalykai; tu myli savo baltas 
sienas, klevus, žoles, rieszutus, 
szila. Teisybe, kad tas szilas 
gražiai ūždavo! Na, pasakyk 
man, ar gali dar ir dabar taip 
daug rieszutu suvalgyti, kaip 
seiliau? O tas lazdynas, ar dar 
neiszkirstas? O kas atsitiko su 
szuniukiu Margiu? Ar seniai 
pastipo? Ei, duok nuo manes 
labas dienas szilui,1 klevams, 
mediniam. mano arkliukui ir 
kapui mus senutes aukles! Ar
ba, žinai ka, atvažiuosiu . asz 
pas jus, kuomet nors! Dabar 
negaliu: tarnysta, reikalai ne
atleidžia, bet kaip tik -sulauk
siu vasaros, atsiliuosuosiu ir 
atvažiuosiu. Ei, tegul paiba- 
las ima viską, gal asz i-r kitaip, 
na, dar už metu, kitu, padėko
siu asz ežia, visiems gražiai ir 
sugrysziu pas tave ir pas....

Ant sekanezio žodžio nukri
to didele aszara, iszsiskirste ir 
padare ji neperskaitomu.

— GALAS —

girios rieszutu, kuriuos asz la
bai mylėjau. Ar atsimeni? Tie 
klevai, kas syk eina senyn, sto
vi ir dabar ten kur stovėjo, vis
kas yra po senovei: tik tavęs, 
Bladuk, ežia nėra niekuomet, 
niekuomet”.

Iki tai vietai daskaites, akis 
pakele in laiszko virszu, ir su 
ypat i n ga i s n u s i szy p so j ima i s, 
kurie jam tai žibueziojo, tai ge
so ant lupu ii- akyse, dar kar
ta ta pati perskaitė. Paskui 
perverto lapa, ant kurio jautri 
moters siela, tyku žiemos va
karėliu, sugraudinta kūdikys
tes atmininiais, rasze:

— Ar atsimeni mus kam
barėli, nedideli, ,su isz'baltyto- 
mis sienomis ir langais, iszei- 
naneziaisin sodną, kuriame 
mama sėjo visokias gydan- 
ęzias žoles, tokias kvepen- 
czias? Ar atsimeni mama, kan
triai kalbanczia su kaimiszko- 
mis bobomis apie ju negalioji- 
mus, kanezias, ligas, arba gir- 
danezia vaistais vargszus, isz- 
blyszkusius vaikus? Musu 
kambarėli - is'zaugo paeiliui ir 
mano vaikai: Stasiuks ir Ju
liuke, ir dabar jame miegame 
su Juliuke. Jo sienos po seno- 

| vei isz'baltintos ir langai iszei- 
na in sodną, kuriame dabar asz 
sėju gydanezias žoles;- nese
nai radau ant aukszto tavo me
dini arldi ir, atidžiai ji nuva
lius, kambarėlio kertei pasta- 
cziau. Tavo atmintis, nes, no
riais ir gyvas esi, bet ne del 
mus”.

Czia skaitantis rankas su 
laiszku ant keliu nuleido ir, in 
toli insižiurejes, galva.lingavo. 
In kambari inejo tarnas, auto
matas ir, tykiai eidamas inne- 
sze aut sunkios sidabrines ta
cos arbata ir, pastatęs ant sta
lo, tyliu balsu apreiszke, kad 
atnesže. Bet jis jo nemato, ne
girdėjo ir toliau skaitė:

— O sena mus aukle, Kat
re Golu'hiene, ar atsimeni? Ko
kius keistus, o kaip tete tvirti
no iszmintingus, ji žinojo prie
žodžius!, patarles; kokias tam
sias, storas rankas turėjo, ku
riom taip atidžiai, meiliai mus 
rengdavo, szukuodavo, glosty
davo. Aukso szirdi turėjo ir la
bai mus mylėjo, ta paprasta 
kaimiete. Auklėjo taipogi pas
kui Stasiuku ir Juliuke ir lig 
mireziai buvo pas mus, tam 
kambarėli, kuriame, pameni, 
dėdavo ant žiemos obuolius ir 
langai, kurio iszeina in .berži
ni gojeli. Bet tu, turbut, neži
nai, kad Golubiene jau mirė. 
Metai kaip pasimirė, o sirgda
ma vis tave minėjo. Kelios mi
nutes priesz mirszant dar klau
sė: “ar Bladukas nerasze? Isz- 
važiavo jis nuo mus; Lai ji Pa
nele Szvencziausia laiko savo 
globoj ir lai jam Dievas laimi
na”. Žinau, Bladuk, kad tas 
palaiminimas tau visiszkai ne
apeina, vienok siuneziu ji tau, 
ir lai būna jis su tavimi ir ant 
tavęs. Pakavojome ja ant ka
piniu, ka tai, atsmeni? Ties 
.szileliu, kur ir tėveliai mus pa
kovoti. Bet tu, turbut, ant ka
pelio, kur ilsisi mus Golubie
ne, neikuomet nebusi”.

Vėl nuleido laiszka ant ke
liu, užsimanste o kiekvienas tu 
kas mate ji rasztinej, kliu'be, 
teatre ir pas cigankas, dabar ji 
iszvyde,'butu labai nusiste'be- 
je. Pecziai susikūprino, galva 
priekyn atkisza, akys prigesę 
ir nejudanezios, ant kaktos 
daugybe raukszliu; atrodė se
nu, labai senu. Už valandėlės, 
dar neperskaitytas laiszkas 
ant stalo'kraszto gulėjo, o jis 
pats rasze:

KATALOGAS 
KNYGŲ

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

dideliu puslapiu, 35c.
No.111—Sziupinis (3 dalis) 

tai pinasi sekanti skaitymai: 
YTa isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganisžka 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.

Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra’ negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 
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No. 101—Kapitonas Velnias, 
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knyga, 404 puslapiu, 50c.

No.102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy- 
mas, 202 pus, 50c.
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isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
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No.128—Dvi isztorijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

No.132—Trys istorijos: Apie 
Ang]orius isz Valcncziojs, Ko- 
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ni. 62 puslapiu, 20c.
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43 puslapiu, 20c.

No.138—Apie Irlanda;- Ro
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Kuzma Skripkorius Likos Tur
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ka Lietuvos Skausmai, Mo
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No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144—• Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
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: Žydas, Du Draugai. 136 pusla
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; Viesz- 
pals Jėzus ir Miszke Medžiai; 
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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. A.

laisn.es


“SAULE” MAHANOY CITY, PS.

AR ATSIMENI?
TUREJO iszvaizda laimin

go, o pirm-visko svarbaus 
žmogaus, ir nebuvo tai klai
dinga iszvaizda, nes isztikruju 
isz saves ir isz. savo likimo bu
vo užganėdintas. O fizikoj ly
giai, kaip ir Jerarhiszkoj reik- 
szmej svėrė daug! Jeigu isz 
vienos svarstyklių puses pa- 
talpint jo auksztinimus ir pa
garbas, o isz kitos jo žydinti 
kuna ir ugi, negalima butu per
matyt, kuri isz svarstyklių pa
kiltu auksztyn. Buvo auksztas, 
intakes, raudonas, o Jerarhisz- 
kai galingas, garbus, intek- 
mingas. Nepaisant ant penkių 
deszimcziu metu, turėjo tan
kius ir tamsius plaukus, veidą 
szvelnu, laisvus judėjimus po 
draug ir puikius', o del to, kad 
per trisdeszimts metu ėjo vie
nu keliu, su. vienu priesz akis 
tikslu ir viena gale nervuose, 
turėjo t ui but ta, kas užganėdi
no jo prigimimo vieszpatau- 
janczius reikalus: aukszta pa
garba, czi'na, auksztus santi- 
kius su dar auksztesniais, pui
kius pietus ir dar smagiausi 
k a zy r i a v i m a i p u i k i a u s i u ose
kliubose, brangiausius kaili
nius, gražu vežimą, tania, ro
ges ir arklibegika. “Hei, hei! 
Galvojo taipais vienas pats, ir 
ka tai asz pasiekiau! Isz kur 
paeinu, o kur užlipau! Ne ant 
edredonu asz gimiau, ne moti
na mane liūliavo aukso lop- 
szy! Gera motina! Puiki buvo 
žmoniuke: maloni, tokia my
linti, net liūdna atsiminus. Tė
vas taiposgi buvo nieko sau 
žmogus; o kaipbueziavo mane, 
kuomet paskutini karta isz ten 
iszvažiavau, kaip bueziavo, 
net veidą apsėdėjo, ir rodos, 
truputi nabagėlis apsiverkė! 
Vargszai buvo, na, ne vienok, 
bet ir ne turtuoliai! Pinui! Kas 
do gyvenimas ju buvo! Tegul 
kvaraba ima! Amžina rūpestis, 
darbas, trusas, o ju pasekme 
tokia, kad tik ant visko nu- 
spiaut verta. Viską sau atsa
kyk, nepasilinksmink, jokios 
vertes sviete neturėk, ir pukiė 
gyvas nuobodume, taip kaip 
po mireziai supusi karste 
priesz laika, nes priesz laika 
jie iszmire, isz rupesniu, o gal 
ir isz nuobodumo, ar asz ži
nau? Kaip Dieva myliu, asz 
ten ir trijų metu nepragyven- 
cziau. Isz tokios duobes iszlyst 
ir ant tokios auksztybes pa
tekt, ar tai szposai! Jeigu asz 
ta padariau, turiu turėti pu
sėtina galva, o nervus, kaip 
laivo virves, jeigu nuo tokiu 
sunkenybių, kurias perėjau, ir 
tokiu nesmagumu, kuriuos 
perkeneziau, netruko. Viską 
reikėjo perkest, kad pasiekti. 
Perkeneziau! Ir gerai! Phi! 
Phi! Kaip gerai! Ko man sto- 
kuoja? Visuomeniszkas stovis, 
garbe, santikiai, pelnas, vis
kas! Ko asz neturiu ir prie ko 
asz nedaejau! Mitrus isz mar
ries vaikinas!”

Isz darbsztumo atžvilgio vi
siszkai saves neperkainuoda
vo. Ir dar dabar, instaigoj, ku
rios buvo didžiai apmokamu

Talmudo Paslaptys
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai
Adresas:

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

valdininku, ir kitose inštaigo-

★ •*

• Yra tokiu žmonių ant% svieto,
Kurio nuduoda, savo 

protingais,
O primena mums aguonas 
Kurios pasisziauszia laiko 

savo galvas in virszu, 
Bet su 'mažiausiu pustelijimu

Vėjo linguoja in visas 
szalis,

Nes kaip visi žino, 
Mažas savyje turi sėklas.

“Kvailys turi didele 
galva,

() mažai joje randasi 
proto! ’ ’

* * *
Viskas sziandien ant svieto 

mainosi, 
O jeigu pirmutiniai Kristaus 
Apa.szta.lai galėtu prisikelti 

isz numirusiu,
Ir paregėtu kaip tasai 

musu tikėjimas,
Kuris buvo pęr juos 

garsintas,
Ir už kuri likos nukankyti,

Ir kaip tasai tikėjimas 
t permainytas,
Per Amerikoniszkus 

dvasiszkuosius, 
Tai turėtu vela isz naujo
Pradėti garsini mokslą * 

Kristaus.
Bet ka daryt?

Viskas su progesu persimaino, 
Knygos, maldos ir pamokslai

Kuriu žmones sziandien 
nesupranta,

O bet Kristus pasakė:
“ Eikite ir mokykite 

žmoniems',
Mano mokslą suprantaneziai 

Ir aiszkiai visoms 
tautoms.”

* * *
Daugelis žmonių persitikrino, 

Kad Amerika nėra tokis
rojus,

Kaip sau mane 'būdami 
teviszkeje, 

Ant savo nelaimes apie tai 
persitikrino,

Ir kokia tai mergele, 
Kuri tarnavo pas 

turtinga szeimyna,
Atimdama sau gyvasti 

per nusitrucinima. 
Nelaiminga mergele pribuvo, 

Isz savo teviszkia keletą 
metu atgal, 

Ir persit ikrino kad Amerika
Tai netokis rojus kaip 

sau nekurie perstato, 
Ir sumanė sugryžti atgal 

in Szkotlanija, ■ 
Bet isz visokiu priežaseziu 

ir kliueziu, 
Negalėjo suezedint užtektinai 

pinigu ant keliones, 
Per ka baisiai nusiminė,

Ir ant galo atėmė 
sau gyvasti.

Teisybe! Toji Amerika
Med um i r pienu pi aukenti, - 

Nea.pmal szys nuliudima
Paskui savo tėvynė ir 

giminės! 

se, kuriose užėmė vieta, garbes 
nario, ar globėjo, karsztai per 
visa diena dirbo isztisas valan
das, sugebiai, ir gerai. Taipos-
gi tankiai turėjo savo veikimu 
srityje puikius ir savarai)kisz'- 
kus sumanymus, o jo atsargu
mas buvo netik žinoma, pla- 
cziai, bet ir auksztai. In jokias 
atidai yma nesikiszo; papras
tai jam in galva neateidavo, 
apie ju gyvavimą nežinojo, ar
ba užmirszo. Bet su tokiais da
lykais, kaip skaitline, neszpo- 
s-ąvo ir pripažino juos už savo 
ir pasaulio valdovus., O kaip
gi! Juk be to nebūta galejes 
pasiekti. Ir aeziu tam, kuomet 
puikus ir ramus, kaip atrodo 
kiekviena didenybe, kasdien 
nuo murm ariniu, padabintu 
trepu dideliu namu ženge že
myn, pavaldiniu galvos, no 
bent kokiu, lenkėsi priesz ji, 
tartum, varpos priesz saule, 
akimis nusiszypsojimais, pa
tarnavimais, pažiūrėjimo, nu- 
siszypsojimo, malonaus žode
lio melsdami. Smagu! Smagu! 
Paskui. Hei! Hei! Skubiai, ly
giai, gracioziszkai in abi pusi 
linguojant, bėga greitai žirgas, 
bėgikas sniegu aptiesta didele, 
tiesia, ilga gatve didelio mies- 
to, o puikiose- rogėse, tik ki- 
szant galvai isz kailiniu paku, 
jo auksztenybe tolydžios veik 
siuntinėja linktelėjimus in sau 
panaszius ir tik isz kailiniu pu
ku kyszanczioms galvoms, 
svarbioms garbe ir auksztu pa
ėjimu padabintoms plikėms, 
kurios visos, tartum, lygios ly
gioms, siunezia linktelėjimus, 
nusiszypsojimus ženklus drau- 
giszkumo. Nes ir jo draugai 
dalyvauja darbuose, siekiuose, 
žaisluose: daibar-gi taip kaip 
ir jis, didele, balta nuo sniego 
ulyczia, tarpu dvieju dideliu 
eilių auksztu namu, po baltu 
dangum, visi lekia, viena pu
se; in kliuba, kuriuose laukia 
ju, narstanezios sodžolkose gy- 
vos sterletos ir kaszes ledo ku
pinos, o lede, szampanas. Sma
gu! Smagu! Paskui, ant nak
ties. tamsaus dangaus užtekės 
menulis, prigesęs ir liūdnas, o 
jam szviecziant, per auksztus 
sniego pusnynus, roges už ro
gių su trukszmu ir skambesiu 
nulėks jie už miesto, toli, ten, 
kur juodakes, jausmingos czi- 
gankos dainuoja, ir szoka, o 
naktis praslenka tvankyje 
szviesu ir gaisre troszkimu, ar
ba opera! Lai paibalis paima, 
kokios ten brangios ir mados 
giedorkos gieda! Balsai ju, 
jam mažai apeina, nes gamta 
jam atsake klausos ir albelnai 
tam panaszus dalykai, niekas! 
Bet tokios sumos pinigu, ku
rias jos gauna, už savo daina
vimu, garbe ir žingeidumą, 
gimdo, o isz kitos puses, dide
liam teatre paauksintos sienos, 
net akys mirgezioja nuo dide
lio aiszkumo, ložose daugybe 
gražiu moterų isz kuriu jis arti 
ažysta ta, ta ir ana, kresese vi
sas olimpas garbingu vyru; isz 
kuriu jis pažysta ta, ta ir ana, 
karszlas minios kvėpavimas, 
paszaipos kuždesiai, visu ma-

|L TRASKAUSKAS:
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t GRABORIUS
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tymas ir visiems pasirodymas, 
su ranka pertraukoj paremta, 
in foteli, su žiūronu prie akiu. 
Smagu! Smagu! Ir taip toliau, 
ir taip toliau, diena paskui die
na, naktis paskui nakti, pui
kiai, trukszmingai, linksmai 
slenka, gyvatos dienos, puiku
mas szilkinej lovoj vartosi nuo 
szono ant szono ir net stena-isz 
.smagumo; protas pasineria ro
žių jurose ir visomis savo 
dirksnemis geria ju kvapsnius.

Vienok, gal jau nuo dvieju 
metu, jo auksztenybe pradėjo 
daryties mažiau linksmesniu ir 
užganėdintu. Kažkas su juomi 
atsitiko, ko jis ir.pats nežinojo 
ir ka isz karto fižisįzkam nega- 
liojimui priskyrė. Taigi klau
sėsi gydytoju patarimo (gar
siu ir patyrusiu) važinėjo in 
Spaa in Ostenda, gydėsi hydro
pat i ja, gimnastika, ir masažu: 

' nieks negelbėjo. Tokiu skaus
mu nejauto; buvo stiprus, kaęl 
rodos, galėjo jauti pakelti, 
kaip pats sakėsi; bet vienok 
jam kas tai buvo, kad galėjo; 
ta patemyti linksmesni drau
gai ir bendradarbiai. Irkaip-gi 
negalėtu patemyti taip aiszkiu 
persikeitimu? Garsus, laisvas 
juokas, daug recziau, negu pir
miau pripildė kliu’bo sale; ge
riausioj, o kas svarbiausia, pa
linktoj, garbingiausiu del jo 
budu draugijoj, nesiszypsojo, 
nejuokavojo; karta patarus 
nuvažiuot pas čigones, surau
ko kakta, mostelėjo ranka, ir 
nenoriai burbtelėjo: Lai pai- 
'balis viską paima ! Nenoriu 
“tonjours de perdrix!” Kitu 
kart toriele su puikiai prireng
ta sterleta, pastūmėjo susirau
kęs: “nulbodo!” Tarpais jo 
akys paprastai guvios ir ugni
nes, tapdavo stiklinėmis ir, 
kuomet nesijudinant žiurėjo 
jomis in tusztuina, dantimis 
. sukasdavo usu galus, kaip ta 
daro nelaimingieji ir nevaldo- 
vai szio pasaulio, bet jo susi
rūpinę ir susigriauže vergai. 
Ant kaktos, nesenai dar taip 
ly gios, kokia privalo būti kak
ta jo auksztenybes, atsirado 
skersai iszilgos raukszles, isz- 
pradžiu plonos, tartum, szilko 
siūliukai, bet paskui kas syk 
gilesnes. “Kas su juomi pasi
darė?” Klausinėjo draugai. 
“Kas su manimi pasidarė”, 
klausė patsai saves ir lygiai 
kaip ęau, taip ir draugams at
sakinėjo: “Ar asz žinau? Ar 
pasaulis persikeite, ar asz suk
vailėjau? Galiu eiti in laižybas 
kad asz pats nežinau, kas su 
manimi yra!”

Ant gilaus, tolimo, tamsaus 
dangaus žibėjo menulis, prige
sęs ir liūdnas, nes jo szviesa 
slogino žvilganezios gazo- 
szviesos, eilėmis, miniomis, 
girliandomis deganezios ant 
dideles, sniegu apklotos dide
lio miesto gatves. Per balta 
sniegą, apakinanezioj szviesoj 
lekia invairias puses tukstan- 
cziai juodu taszku, smulkiu, 
sulyginant su namu dydžiu, o 
greitu, tyliu, skambaneziu tik 
pakinkimu skamlbueziais. Tai 
rogucziu minia, iszvežiojan- 
cziu žmones nuo placziai pra
vertu teatro duru.

Taip kaip ir kiti, buvo szian
dien teatre, klausė operos, ma
te visus ir pertraukose gra
cioziszkai, atsiremdamas ran
ka iii foteli, rodėsi visiems. 
Paskui inszoko in roges, insi- 
kase in kailinius ir vežikai rik
telėjo : ‘ ‘ Paszol! ’ ’

Greitai, lygiai, laisvai siubo- 
damas in abi pusi, bego arklys 
per gatves, o jo valdovas gra
žiose rogutėse žiovavo taip

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.

placziai, kad isz jo burnos, 
tartum isz kamino, ritosi garas 
ir rasa krapino jo pakuotus 
kailinius.

Žiovaudamas inejo in savo 
narna, o tarnui in automata pa- 
nasziam, paliepęs, kad arbatos 
prirengtu, krito ant turkiszkos 
sofos ir, atsiduso. Aplinkui jo 
stovėjo puikus rakandai, pa
veikslai, lempos, veidrodžiai, 
divonai, viskas, tariant, kas 
prie komforto ir mados prigu
li. Namas, ka. tai szneket, pui
kus ir tuszczias, toj reikszmej, 
kad apart to tarno automato, 
kurisai savo poną pasitiko, jo 
kia dvasia jame daugiau negy
veno. Namu valdovas del viso
keriopu priežaseziu buvo neve

ineotver

m<r
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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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Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

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

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

dus. Buvo laikas, kuomet norė
jo apsivesi, kad tik iszmintin
gai, gerai. Net turtinga mergi
na, jam patikusi, su kuriaja 
nonorejo apsivest, jam atsake. 
Jau norėjo nuspręst apsivest 
by tik su turtinga mergina, bet 
staiga, ji apėmė kokie tai jam 
paežiam neaiszkus svyravimai, 
bet vis-gi ju inkyriems priszne- 
kejiraams pasidavė : neapsive- 
de, ir tailp jau ant visados pa
siliko.

Vaikszcziodamas po puiku 
ir apszviesta kambarį vėl ture- 

j jo stiklines akis, galus usu 
dantimis griaužė ir kelis kart 
sumurmėjo: “Lai paibalis ima 
toki gyvenimą!” Tai-gi buvo 
isz gyvasties neužganėdintas! 

Na, meldžiu! Po tokiam trusui, 
daibui, prie tokiu santikiu, go
donių, pelno, jausties save ne
užganėdintu! Keista! Keista!

Greitai prie stalelio priėjo, 
baltom, minksztom rankom 
paėmė laiszka neprapleszta ; jo 
akys sužėrėjo nusiszypsojo. 
“Nuo Onutės! Dievaži, nuo 
Onutės! Taip senai nerasze, 
maniau, kad ir neikuomet jau 
neparaszys. Sztai ir atsiminė 
vėl. Džiaugiuosi, labai džiau
giuosi!”

Toji Onute buvo jo sesuo, 
gyvenanti kur tai kaime, ant 
Nemuno kranto, tankiuose 
miszkuose, nedideliam tėvu 
dvarely. O kuomet ju tėvas mi
re, jau jis buvo pusiaukelėj sa
vo puikios kareros ir seserei 
nurasze: “Imk sau viską. Tau 
ir tavo vaikams tai laime, o 
man niekis, ant kurio tik nu- 
spiauti verta”. Nemelde pas
kui ji nuo jo nieko, tik tarpais 
laiszkuose ji savo geradeju 
vadino. Jau dvideszimts metu, 
kaip visiszkai nesimatė: ji in 
ji retai raszinejo, jisi nenoriai 
atsakinėjo, arba ir ■ visiszkai 
ne; praslinko tarpais menesiai, 
metai, per kuri laika jis nei 
karta sesers neatsiminė. Vie
nok dabar, kuomet jos raszta 
pažino, labai nudžiugo, labai, 
o kuomet laiszka atidarė, nusi
szypsojo ir raukszles nuo kak
tos isznyko. Sėdėdamas pas

(Tasa Ant 2 puslapio)
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Žinios Vietines
— Praneszimas in. Vietiniu 

“Saules” Skaitytoju! Iszprie- 
žasties kad Redakcija ir neku- 
rie skaitytojai turi iper daug 
nesmaguma su is'znesziotojais 
laikraszczio, todėl pradedant 
Utarninke, Vasario (Feb.) 3- 
czia diena, pacztinis laiszka- 
neszis atnesz jusu laikraszti 
'“Saule” in namus, o ne per 
isznesziotojais. Dabar aiplaiky- 
site laikraszti Ut aru inkais ir 
Petn'ycziomis. — Redakcija.

— Su'batoj paskutine diena 
šzio menesio, o Nedelioj pri
puola pirma, diena Vasario— 
February.

— Sukatoj pripuola Szven- 
to Jono Bosko, o Tautine Var
dine: Skirmantas. Ir ta diena: 
1934 m., Amerikos dolerio ver
te paskelbta: penkios deszimts 
devyni centai (dabar tas pats 
doleris yra vertas tik trisde- 
szimts centu); 1942 m., musu 
laivyno pirmas užsipuolimas 
ant Marshall ir Gilbert Salų 
priesz Japonus; 1943 m., Na
ciu szesztoji armija sunaikinta 
prie Stalingrado. Vokiecziai 
traukiasi, Sovietai vejasi Vo- 
kieczius; 1944 m., Amerikos 
Marinai užima Japonu Kwaja- 
lein, Atoll ir Marshall Salas, 
Pacifikoje.

— Sena miesto gyventoja., 
ponia Blanezia Skodiene, nuo 
434 W. Spruce ui y., pasimirė 
Utarninko ryta 8:30 valanda 
Locust Mt. ligonbutejc. Velio
ne nefeveikavo per tris sanvai- j
te's. Gimė Lietuvoje, atvyko in 
Amerika 1902 metuose ir per

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 Jozu 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 
senovisžka būda 15c., pagal 
Nauja būda 25c.

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 15c.

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

SAULE - Mahanoy City, Pa.

Ant Pardavimo
Kepykla ir Krautuve — La- j 

bai prieinama kaina, parduo- I 
dama Lietuviszkai-Ameriko- 
niszkai per 60 metu iszugdytas j 
duonos kepimo ir krautuves į 
'biznis. Teirautis pas:

A. S. Trecziokas,
315 Wa i n u t S t r c c t

Newark 5, N. J.
telefonas Market 2-4867.

visa ta. laika gyveno Mahano- 
juje. Prigulėjo prie Szv. Juo
zapo parapijos ir prie 'bažnyti
niu moterų draugijų. Jos vy
ras Mykolas mirė 1930 metuo
se. Paliko trys dukterys: Ona, 
namie; Violeta, pati John 
Kleindenst isz Baltimore, Md., 
Mare, pati Andrew Chire, isz 
West Hazleton; du sunn: Pra
na ir Antana namie; keturis 
anukus ir viena pro-anuka. Su
nns Jonas kuris tarnavo Ame
rikos armijoje New Guinea, žu
vo ant kares lauko 1945 me
tuose. Laidos Petnyczios ryta 
su Szv. Misziomis Szv. Juoza
po bažnyczioje devinta valan
da ir 'palaidos iii parapijos ka
pines. Graborius Liudvikas 
T r a s k a u s k as laidos.

— Kita sanvaitc: Nedelioj 
pripuola pirma diena Vasario- 
Falbruary, taipgi įSeptuagesi- 
ma Nedalia ir Szv. Ignaco vys
kupo.

Menulio Permainos: Delczia 
6 diena, Jaunutis 13 d., Priesz- 
pilnis 20 d., ir Pilnatis’ 28 d. 
Nedelioj, ta diena: 1939 m., Is
panijos Prezidentas Manuel 
Azana apleido savo kraszta, 
buvo isztremtas; 1933 m., Hit
leris panaikina Reidstag Tary
ba, paskalba rinkimus, priža
da. kova, priesz Komunizmą, 
prižada visiems gerus darbus; 
1951 m., geležinkeliu darbinin
ku straikos. 44 miestai supara
lyžiuoti ; 1950 m., Sovietai pra- 
reikalavo kad Jalponijos Impe
ratorius butu patrauktas in 
kariszka teismą su kitais pra
sikaltėliais, kaipo tarptautinis 
prasikaltėlis; 1263 m., Vokie

Karalaitis Bernhard isz 
• Nederlandijos joja gražu, 

balta žirgą, kai jis joja in 
talka su Chalanese Peruvi- 
jos raiteliais, per raiteliu pa
roda, kuri buvo surengta jo 
garbei in Lima miestą. Ka
ralaitis joja kaip senovės 

cziai isz Lietuviu paveržė Ka
roli a ueziu.

— Ana vakara West End 
Ugniagiesiu Draugija isz mies
to laike savo susirinkimą, ir 
nauja valdyba likos iszrinkta 
del 1953 m. Kazimieras Lesa- 
viezius, Prezidentas; Larry 
Souehak, Vice-Prezidentas; 
Anthony Cook, finansinis Sek
retorius; Jurgis Szerksznis, 
kasižierius; Walter Barcosky, 
rasztminkąs; Andrew Futej j 
pirmas assistantas del forma- 
no; Walter Barcosky, pirmas 
assistentas del draivero; Fran
cis Thorton, Marszalka; Globo
tojai: John Homa, Michael 
Demchock ir Vi et or Lucas, o 
Anthony Cook, John Sadusky 
ir Andrew Futej likos išbrink
ti del Firemen’s Paszelpos Su
sivienijimo.

— Panedelyjo p r i p n o 1 a 
Szvcncz. P. Mafijos Invedy- 
bos, o Tautine Vardine: Van
dene. Taigi ta diena : 1560 m., 
Lietuviai užgriebė Rusu pili 
Tovarch; 1937 m.,darbininkai 
straikuoja Flint fabrikuose 
Michigan valstijoje, ir neklau
so teismo; 1950 m., Anglių ka- 
sykliu, mainu savininkai suti
ko ant 70 dienu derybų, pirm 
negu straikos butu iszszauk- 
tos. Ir ta diena pripuola! Barsu
ko Diena, jeigu barsukas 
sziandien pamatys savo szesze- 
li, reiszkia jeigu sziandien sau
lute pasirodys, tai žiema, dar 
bus szalta ir ilga.

—- Utarninke pripuola Szv. 
Blažiejaus, kada Katalikai ei
na. in bažnyczia kad kunigas 
paszventintu jiems gerkles, 
taipgi Tautino Vardine: Ras
ta. Ir ta diena: 1268*m., Geri
mantas užėmė Lietuvos Kuni
gai kszczio sostą; 1944 m., 
Mount Cassino vienuolynas 
buvo Amerikos lakūnu su
griautas ir susprogdintas Ita
lijoje; 1945 m., Yaltos Konfe
rencija. kurioje dalyvavo ‘Trys 
Didieji’: Amerika, Anglija ir 
Rusija; 1945 m., Amerikiecziai 
su visu tukstaneziu eroiplanu 
bombardavo Berlyną; 1917 m., 
Amerika nutraukė d i pi io mati
nius santykius su Vokietija; 
1950 m., mokslinczius Klaus E. 
J. Fuchs, Anglijos pilietis bu

Karaliszkas Raitelis Cigaretai Suskaityti

Chalan raiteliai jodavo savo 
arklius, su kailiniais po sa
vo balnu. Jis tari ant galvos 
balta Alpaca poncho skrybė
lė ir aplink savo kakla turi 
užsiriszes balta numezgta 
szalika.

o □ □ 

vo snares'ztuotas. Jis buvo in- 
tartas už iszdavima daug pa- 
slapcziu Sovietams; 1949 m., 
Vengrijos Kardinolas Juozas 
Mindszventy Bndapeszto Ko- 
munistiszkame teisme prisipa
žino kad jis kaltas, jis per kan
kinimus buvo priverstas taip 
prisipažinti.

— Velykos szimet pripuo
la Balandžio (April) 5-ta d.

Shenandoah, Pa. — Sirgda
mas per keletą menesius, An
tanas Maknys, nuo Upper Wil
liam Penn kaimelio, numirė 
Nedėlios ryta savo namuose. 
Velionis atvyko isz Lietuvos 
daugelis metu atgal. Buvo 
angliakasis ir paskutini karta 
dirbo Indian Ridge kasykloje. 
Paliko du sunu: Joną ir Alber
ta mieste; keletą anukus ir 
anūkes ir viena po-anuka. Jo 
pati Benita mirė keliolika mo
tu atgal. Kūnas likos paszarvo- 
tas pas Graborius Oravitz 635- 
637 E. Centre ui y., o laidotufes 
invyko Šarados ryta su apiego- 
mis Szv. Jurgio bažnyczioje 
devinta, valanda ir palaidotas 
in parapijos kapines.

NELYGYBE NET IR 
•PO MIRTIES

MASKVA, RUSIJA. — So- 
vietai yra nustatė dvejopas 
szermenis savo augsztiems val
dovams. Bagoczio, tikro di
džiūno szermenys buvo szito- 
kios: valdžia jam už dyka duo
da graba, (juo didesnis didžiū
nas, juo sunkesnis grabas,) 
paskui jo graba per szermenis 
veža pro Lenino graba ir kapa.

Antros klases, szermenys 
del biednesnio ir mažesnio val
dovo, didžiūno, szermenys 
prastesnes. Jo lavonas būva 
sudegintas, ir valdžia jam už 
dyka parūpina maža dėžutė del 
jo pelenu, kurie tada būva ne- 
szami skersai Lenino graba ir 
paskui tie pelenai būva in- 
sprausti in maža skylute 
Kremlino sienoje.

NEVALIA RŪKYTI

Moterims Merginoms

WASHINGTON, D. C. — 
Moterys ir merginos, kurios 
dirba prie Prez. Dwight D. Ei- 
senhowerio sztabo Baltuosiuo
se ofisuose, gavo nauja insta- 
tyma.

Joms dabar valia užsirūkyti 
cigareta, per poilsio laika, ir 
valia užsirūkyti intreje ar lau
ke, bet kai jau ineina in ofisus, 
prie savo darbo staleliu, tai 
joms nevalia rūkyti.

Kas ta insakyma iszleido, 
kas ežia kaltas, niekas nežino, 
ar jeigu ir žino tai nieko nesa
ko.

Bet vienas dalykas visoms 
toms darbininkėms labai aisz- 
ku: Kai tik Harry Trumanas 
iszejo, o Eisenhoweris inejo, 
tai tas insakymas isz kurios 
augsztos vietos iszejo.

“Saule” gražiausia ir tin
kamiausia dovana nuo Lietu
vio, Lietuviui.

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

“Saule” juos suramys per 
visa meta ir turės džiaugsma.

PONAS TRUMANAS
PRASIŽIOJA

Nesutinka Su Moklin- 
ežiais; Sako Rusija Ne
turi Atomines Bombos

INDEPENDENCE, MO. — 
Kai Harry Trumanas buvo 
Amerikos Prezidentas, jis tan
kiai prasižiodavo ir ne tik ki
tus suklaidindavo, bet ir pats 
suklysdavo' Tai buvo nors 
kiek suprantama, nes jis buvo 
taip užimtas su visokiais rei
kalais ir klausimais.

Bet dabar, Ponas Trumanas 
yra laisvas žmogus, be darbo 
ponas. O jis vis kiszasi in ki
tu reikalus.

Jis staeziai ir vieszai pasakė 
kad nėra jokiu priparodinimu 
kad Rusija sziandien turi ta 
sprogstanezia* atomine bomba. 
Nors jis gerai žino kad Ameri
kos mokslincziai, Amerikos 
Karo Sztabo augszcziausi žmo
nes gina ir staeziai sako kad 
jie tikrai žino kad Rusija ne 
tik turi ta atomine bomba, bet 
daug tokiu bombų gamina.

Atomines Jiegos Komisija 
staeziai sako kad ji turi tikru 
žinių apie Sovietu pažanga 
kaslink tos sprogstanezios, 
atomines bombos, nepaisant 
ka Ponas Trumanas sako.

Karo Sztabas sako kad tokis 
buvusio Prezidento iszsireisz- 
kimas yra labai nulemtas ir ne 
savo vietoje, nes visas Karo 
Sztabas kaip tik dabar sten
giasi visiems Amerikiecziams 
paaiszkinti kokis pavojus 
mums gresia isz treczio pasau
linio karo, kuriame butu pa- 
vartuota tos atomines bombos. 
O sztai Trumanas visas ju pa
stangas paniekina sakydamas 
kad tokio pavojaus nėra, ka3 
Rusija visai neturi ir nemoka 
kaip pasigaminti atominiu 
bombų.

GELTUONPLAUKE
PALEISTUVE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

savo “bizni” su tuo karaliumi, 
nes jis tuo laiku buvo isztrem
tas isz savo kraszto.

Kai ji sugryžo in New York 
miestą, ji vėl savo kekszes biz
ni vare.

Valdžios advokatas reika
lauja kad jai butu paskirta dar 
didesne kaucija, nes, jis sako 
ji iszvažiuos isz Amerikos ir 
paskui nebus galima ja ežia su
gražinti del teismo, nes ji turi 
daug pinigu Italijoje ir Szvei- 
carijoje.

DU KITI
AMERIKIECZIAI

PRASZALINTI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

leriu ant metu algos. Jis turėjo 
progos dalyvauti visuose svar
biuose posėdžiuose Tautu San- 
jungos nariu ir galėjo dažino- 
ti svarbiausias paslaptis.

S
‘ ‘ N O V E N A ’ ’

Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts. 
SAULE - Mahanoy City, Pa.

Skaitykit “Saule”

Gardus Pyragaitis

Asztuonios deszimts trijų 
metu amžiaus Vaszingtono 
Senatorių Prezidentas Clark 
Griffith apvaikszcziojo savo 
gimtadieni, savo ofisuose. 
Jis ežia pakelia savo vienuo

AMERIKA
PERSPĖJA RUSIJA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)’

neapsaugos Amerikos nuosa
vybes Rytu Vokietijoje, tai 
Amerika bus priversta parei
kalauti kad Sovietu Rusija už 
viską atsakytu ir atlygintu, 
jeigu Amerikos nuosavybes 
bus paimtos ar kitaip kaip su
naikintos Rytu Vokietijoje.

Amerikos valdžios atstovai 
iszrokoja kad Amerikiecziai 
Vokietijoje turi apie $766,090,- 
000 vertes nuosavybių, isz ku
riu apie $200,000,000 randasi 
po Sovietu valdžia Rytu Vo
kietijoje.

ITALU ER0PLANAS 
SUDUŽO 

19 Žuvo Nelaimėje
ROMAS, ITALIJA. —

Dvieju inžinu Italijos greitas 
eroplanas, skrisdamas isz Sar
dinia in Ryma sudužo in augsz- 
ta kaina, netoli nuo Cagliari 
Elmos.

Penkiolika keleiviu ir keturi 
lakūnai žuvo.

Didis eroplanas, DC-3 sudu
žo tik deszimts minueziu nuo !

1 to laiko kada jis buvo pakilęs 1 
isz Sardinia ir skrido in Ry
mos miestą.

Policijantai buvo greitai pa
siusti, bet jiems eme kelias va
landas ta vieta pasiekti, nes 
buvo augsztai, kalnuose. Poli
cijantai pranesza kad nei vie
nas ant to sudužusio ir sudegu
sio eroplano neiszliko gyvas.

LOSZIKAS 4-TAS SY
KI SUARESZTUOTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ruošė, kai jis buvo vėl pa
trauktas in teismą už vairavi- 
ma automobiliaus kai jis buvo 
girtas ir kai jis neturėjo lais- 
niu.

likos menesiu anuka, kad jis 
galėtu geriau pasižiūrėti ir 
pamatyti ta skanu ir gražu 
pyragaiti, kuris buvo isz- 
keptas ir padovanotas Sena
toriui ant jo gimtadienio.

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

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
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