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Isz Amerikos DARBININKAI i GAZOLINAS DEL 
• NORI LAISVES; KOMUNISTU

NAUJA UŽSIENIO 
TVARKA

Prez. D. Eisenhowerio 
Nusistatymas Nepatin
ka Anglams; Chiang 
Kai-shek Dabar Gali

Pultis Ant Kinijos
Kraszto

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Eisenhoweris, per 
savo pirma prakalba Kongrese 
kaipo musu kraszto vadas, 
tarp kita ko, aiszkiai pasakė 
kad dabar Amerikos Laivyno 
sargybiniai laivai pasitraukia 
isz Formosa, kur Kinijos buvęs 
vadas Chiang Kai-shek tupi ir 
laukia progos pultis ant Ki- 
niecziu Komunistu.

Iki sziol, sulyg Trumano in- 
sakymu, tam Chiang Kai-she- 
kui nebuvo valia pultis ant 
Komunistu Kiniecziu, nors jis 
gražumu ir piktumu prasziesi 
kad jis su savo armijomis butu 
priimtas in talka.

Kur musu Septintas Laivy
nas dabar bus pasiunstas dar 
nežinia, bet jau tikrai žinome 
kad jis traukiasi isz Formosos 
ir palieka Chiang Kai-shek 
laisva pultis ant Kinijos, isz 
kur jis buvo priverstas pasi
traukti, kai Komunistai jo 
kraszta užėmė.

Anglijos valdžia dar nieko 
vieszai nesako, bet jau aiszku 
kad valdžios kambaruose tenai 
baisiai neramu, ir kad visi su
sirūpinę.

Dar neais'.ku ar Prezidentas 
Eisenhoweris buvo pasitaręs 
su Anglijos atstovais pirm ne
gu jis szitaip nutarė, bet iszro-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Premieras Baikauja

Indijos kraszto Premieras 
Minister is Pandit Nehru, 
baikauja su v laikrasztinin- 
kais, isz kuriu vieno jis yra 
pasižiczines maszinele del 
paveikslu traukimo. Jis sa
ke tiems laikrasztininkams 
kad jis ju paveikslus nu
trauks del kerszto, nes jie 
tiek daug jo paveikslu yra 
nutraukė.

Jis ana sanvaite apvaiksz- 
cziojo savo szeszios deszimts 
treczia gimtadienio diena.

Naujas Valdžios Advokatas

Herbert Brownell, jauna
sis, buvęs Republikonu par
tijos pirmininkas de? viso 
kraszto, ir artimas draugas 
Thomas Dewey, buvo Prezi
dento Eisenhowerio paskir
tas kaipo viso kraszto ben
dras advokatas, “Attorney

PHILA., IR READING 
KOMPANIJA UŽDA

RYS RELIANCE 
KASYKLAS •»

250 Mainieriu Bus Pra- 
szalinti Nuo Darbo_____ , 

Taipgi Mahanoy City Ir 
Knickerbocker Mainos 
Kur Dirba 850 Mainie
riu užsidarys Kovo 1 D.

POTTSVILLE, PA. — Phi- 
ladeiphia ir Reading Kompa
nija yra paskelbus kad ji užda
rys Reliance angiiakasyklas, 
kurios randasi netoli Mount 
Carmel, szia sanvaite. Szitose 
mainose dirba apie pus tre- 
czias szimtas mainieriu.

Tai treczios mainos kurias 
szita kompanija yra uždarius 
per praeita menesi.

Kompanijos Vice-Preziden- I 
tas George A. Rcos aiszkina 
kad kompanija yra priversta 
tas mainas uždaryti, nes nėra 
gana biznio isz anglių, per ma- j 
žai tu anglių kompanija dabar 
gali parduoti.

Taipgi szitos kompanijos ! 
mainos in Mahanoy City ir 
Knickerbocker, kur dirba asz- j 
tuoni szimtai penkios deszimts 
mainieriu, užsidarys Kovo 
(Mar.) pirma diena!

KOMUNISTAMS NE
DUODA RAMYBES

Visur Juos Im Ir
Suaresztuoja

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos va’džia dabar jau 
visur jieszko Komunistu ir 
juos suima ir suaresztuoja. 
Trylika Komunistu Partijos 
Amerikoje jau yra suimti ir 
nuteisti. Valdžia dabar jiesz- 

General’’. Jis cria nutrauk
tas su visa savo szeimynele, 
New York mieste. Isz kaires 
in deszine: Jim, Ponia Doris 
Brownell, Brownell. Užpa
kalyje, isz kaires in deszine: 
Joan. Tom ir Ann. Visi gy
vena su tėvais namie.

ko kitu, kad ir ne tokiu dideliu 
vadu.

Valdžia dabar ima tuos Ko
munistus sulyg Smith Instaty- 
mo, sulyg kurio Augszcziau- 
.sias Teismas yra nustatęs kad 
kai kurie Komunistu Partijos 
Vadai ir nariai gali būti sua
resztuoti kaipo suokalbininkai 
priesz musu valdžia.

In trumpa laika asztuonios 
deszimts penki Komunistai bu
vo intaiti ir in teismą patrauk- ■ 
ti; keturios deszimts keturi! 
buvo nuteisti.

Keturi yra in teismą pa
traukti in Honolulu Salas, dvi- 
deszimts trys laukia teismo nu
sprendimo Pittsburgh, Seattle, 
Detroit ir Saint Louis miestuo
se. Du dingo; du buvo isztei- 
sinti ir penkiems teismas buvo 
atidėtas, nes jie yra susirgę.

KAREIVIS, DVI 
MERGINOS i

UŽMUSZTI
-........ .

Automobilius Susimu-
sze Su Autobusu ■

HAVRE DE GRACE, MD. - 
Dvi jaunos merginos ir vienas 
kareivis užsimusze, kai ju au- 
tomobi ius susimusze su auto
busu ant Baltimore-New York ! 
vieszkelio. Keturi kiti buvo su
žeisti, vienas isz ju buvo labai 
pavojingai sužeistas.

Po’icijantai sako kad auto
mobilius važiavo in Baltimore,
kai del kokios priežasties jis 
pasuko in kaire, perszoko per 
žoles plota, kuris ta vies-keli i 
skiria in dvi puses, ir susimu
sze su autobusu, kuris važiavo 
isz Baltimores in New York į 
miestą.

Automobilius užsidegė ir 
susprogo. Visi automobilyje,’i 
jeigu nebuvo ant sykio už- 
muszti, tai sudege. Nebuvo ga- i 
Įima greitai prie to gaisro pri
eiti.

Žuvusieji buvo, devynioli- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

EUROPA TURI PA- JIESZKO GELTUOS
RODYTI TIKRA ! PLAUKES IR JOS

PAŽANGA DRAUGO| ! 1
Jei Ne, Tai Pinigine Pa- Jiedu Intarti Už Va-
geiba Bus Sumažinta gystes - Žmogžudystes
LONDON, ANGLIJA. — 

Amerikos naujas Sekretorius, 
John Poster Dulles, aiszkiai 
davė Furopos krasztams žino
ti kad visi jie turi parodyti tik
ra pažanga, per ateinanczias 
septynios deszimts penkias 
dienas, jeigu jie tikisi dar vis 
gauti pagelbos isz Amerikos.' 
Jeigu ne, tai jis sako ta pagel- .
La bus visiszkai palnaikinta ar 
ners sumažinta.

Balandžio (Apr.) dvide- 
szimta diena yra musu sekreto
riaus nustatyta, kada visi tie 
Europos krasztai turi duoti sa
vo apyskaita. Jis teipgi -sten
giesi nuraminti Anglijos At- i 
stovus, kad Amerika vis steng
sis sulaikyti Korėjos kara tik 
ant Korėjos kraszto, ir kad 
Amerikos nusistatymas kau
link Formosa Salos -ir Chiang 
Kai-sheko nesudaro jokio pa
vojaus Anglijai ar kitiems 
krasztams.

Sekretorius Dulles, gryžda- 
mas isz Paryžiaus ir Rymos, 
visiems tu krasztu atstovams 
tikrino ir staeziai insake kad 
Amerikos bilijonai doleriu su
stos plauke in tuos krasztus, 
jeigu jie patys nesistengs ant 
savu kojų pasistoti ir parody
ti nors kokia pažanga.

Tai ir čzia labai geras žings
nis ir reikszmingas Amerikos 
naujos valdžios nusistatymas. 
Jeigu mes tiek bilijonu doleriu 
pilame in tuos Europos krasz
tus, tai jie turi nors kokia pa
žanga parodyti, ka jie daro su 
tais musu pinigais.

RAUDONAS KRY
ŽIUS DUODA 

$100,000
WASHINGTON, D. C. — 

Amerikos Rauduonasis Kry
žius yra paskyręs szimta tuks- 
taneziu do’erių del Nederlan- 
dijos žmonių kurie yra taip 
baisiai nukenteje nuo tu audru 
ir potvaniu, per pastarąsias 
kelias dienas.

Tie pinigai .bus pavartuoti 
del drabužiu tiems, kurie nete- 
ko savo namu per ta nelaime.

Raudonajam Kryžiui buvo 
praneszta kad kitos draugys
tes yra aprūpinusios Anglijos 
ir Ee'gijos nukentėjusius nuo 
tuo audru ir potvaniu. *■

Rauduonojo Kryžiaus kuo
pos po visus Amerikos miestus 
dabar renka dovanas tiems 
žmonėms Nederlandijoje. Jie 
priima drabužius, paklodes, 
blanketus ir pinigus.____________ _ I

SKAITYKIT
^“SAULE”^ 

PLATINKIT!

TORONTO, CANADA. — 
Graži geltucnplauke ir jos 
draugas, “Boy-Frentas”, yra 
intarti už apvogimą Lankos 
Suvienytose Valstijose ir už 
nužudinima savt> dvieju drau
gu.

Folicijantai tikisi kad szita 
porele dabar neszasi kiek tik 
ji gali Toronto miesto link.

Kanados karaliszka raiteliu 
policija dabar sykiu su Ameri
kos policija jieszko szitos po
reles.

Jie jieszko gražios, jaunos 
ir pavojingos geltuonplaukes, 
dvideszimts metu amžiaus Vir
ginia May Iser ir jos draugo, 
trisdeszimts dvieju metu am
žiaus Louis Albert Sturgess.

Szita porele yra intariama 
už apvogimą bankos in Kan
sas City, Kansas, kur jiedu ga
vo apie keturios deszimts tuks- 
taneziu doleriu.

Paskui ant rytojaus polici- 
jantai rado jųdviejų du drau
gu suszaudytu automobilyje. 
Jųdviejų draugai buvo dvide
szimts dvieju metu amžiaus 
James Fahnestock ir jo dvide
szimts vieno meto žmona, Bil
lie.

Polic’jantai tiki kad tiedu 
suszaude savo draugus, kad 
nereikėtų tuos pasivogtus pini
gus pasidalinti.

Policijantai teipgi visus per
spėja, kad szitiedu yra labai 
pavojingi, jie moka labai ge
rai szauti, yra drąsus, ir yra 
kelis kartus pasididžiavę, kad 
niekas jiedu nepaims gyvus.

KORĖJOS AUKOS
DIDĖJA 

271 Daugiau In Viena 
Sanvaite

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos aukos Korėjoje pa
didėjo labai smarkiai per viena 
sanvaite. Ana sanvaite buvo 
du szimtai septynios deszimts 
viena auka daugiau negu pir
miau.

Penkios deszimts trys buvo 
užnuszti ir du szimtai ir de
szimts buvo sužeisti ir asztuo- 
ni buvo prieszo paimti in ne
laisve.

Isz viso dabar szitaip dar
kai stovi: Per Korėjos kara 
Amerikiecziu žuvo 22,822, su
žeistu yra 93,788, dingusiu 9,- 
269, suimtu 2,153. Ir 1,395 ku
rie buvo pirmiau paskelbti kai
po dinge sugryžo in savo vie
tas.

“Tai baisios aukos per laika 
kada nėra paskelbtas karas!’’

Nori Dirbti Kur, Kada 
Ir Kaip Jie Nori

BUFFALO, N. Y. — Vienas 
musu skaitytojas mums isz 
Buffalo miezto, N. Y., raszo: 
“Azs norecziau savo žodi tar
ti, kaipo paprasta^ darbo žmo- ,

I gelis.’’
Jis toliau savo laiszke raszo 

kad paprasto darbininko bal
zas yra dabar be jokios vertes 
dai lininku unijose. Jis sako | 
kad jisir kiti tokie paprasti 
kaip ir jis, balsavo už Dwight 
D. E senhoweri, tikėdamiesi 
kad Eisenhoweris isz’aisvins 
darbininką isz darbininku uni
jų, kurios dabar yra pavergu
sios darbininkus.

Jis sako kad paprastas dar
bininkas jau nenori tiek daug 
uniju, jis nori užlaikyti savo 
szeimynele ir dirbti kada ir 
kur jis daria randa, be jokiu 
unijos suvaržymu. Jis sako i 
kad jam ir kitiems tokiems pa
prastiems darbo žmonėms jau i 
ligi gyvo kaulo insipyko uniju 
vadu prakalbos ir grasinimai. Į

Jis sako kad ne karta atsiti
ko kada jis norėjo dirbti, ir ' 
staeziai turėjo dirbti kad savo 
szeimynele užlaikytu, o unijos 
bosai nutarė straikuoti visai 
už nieką ir jis likosi be darbo, Į 
be algos ir be savo szeimynelei 
pagelbos del paprasto pragy-' 
venimo.

Jis toliau sako kad ei.inis 
darbininkas yra patenkintas 
savo darbu ir savo a'ga, bet 
straikos visa jo tvarka suar
do. O tas straikas pradeda ne 
darbininkas bet unijos bosai ir 
ponai. 

----- -----------  
NAUJI NACIAI |

’ SUIMTI |

Szeszi Nuteisti; Kiti 
Iszteisinti

HAMBURG, VOK. — Szeszi 
buvę Naciu nariai draugijos 
kuri vadinas Naujoji Nacija, 
buvo suaresztuoti ir nuteisti. 
Jie gavo apie keturios de
szimts viena menesi in kalėji
mą. Penki kiti iszeiteisino ir 
buvo paleisti.

Tarp tu szesziu nuteistu bu
vo: Ferdnand Schrarmm, bu
vęs Naciu Dailydžiu Draugys- 
testes vadas, kuris buvo nu
teistas už slaptus nauju Naciu 
mitingus.

Visi jie buvo suaresztuoti 
ano meto Lapkriczio (Nov.) 
menesyje ir nuo tuo laiko iki 
dabar ju darbai ir suokalbiai 
buvo tiriami.

i

Eina gandai kad daug kitu 
augsztu valdininku vakaru 
Berlyne bus taip pat suimti ir Į 
suaresztuoti už keliu dienu.

KINIJOS

7,000 Tonu Gero Ga
zolino Isz Rumunijos 

In Kinija
WASHINGTON, D. C. — 

Finlandijos prekybinis laivas 
dabar veža septynis tukstan- 
czius tonu gazolino del Kinie
cziu Komunistu kariszku ero- 
r Janu-isz Rumunijos. Tas lai
vas plaukia in Kinija nepai
sant visu Prezidento Dwight 
D. Eisenhowerio priesztaravi- 
mu.
. Eina gandai kad Preziden
tas Eisenhoweris rengiasi mu
su Laivyną pasiunsti, kad jis 
užkirstu visa prekybini laivu 
bizni su Komunistiszka Kinija. 
Jis užkirstu visus laivu kelius 
in Kinija.

Prekybinis laivas su tuo ga
zolino perplauke per Suez Ka- 
ala, Sausio (Jan.) dvideszimta 
diena. Yra aprokojama kad tas 
laivas dabar randasi kur nors 
in Indian juras. Tas laivas ta 
gazoliną yra pasiėmęs kur nors 
m Jūoduju juru uostuose. \

Amerikos valdžia visomis 
galiomis stengiesi Finlandijos 
valdžia priversti ta laiva at- 
szaukti. Ji kreipiesi net ir in 
Turkijos valdžia kad ji ta lai
vą sulaikytu, bet nepasiseke.

Dabar Prezidentas Eisenho
weris tariasi su savo palydo
vais ar butu galima visa Kini
jos kraszta nukirsti su musu 
Laivynu nuo tokio prekybinio 
biznio. Dabar Septintas Ame
rikos Laivynas laisvas kai jam 
buvo pasakyta pasitraukti nuo 
Formosa Salos kranto. Jis ga- 
etu dabar apsupti Kinijos uos
tus ir sustabdyti tokius laivus.

Prezidentas Eisenhoweris už 
keliu dienu paskelbs ka Ameri
ka darys apie tokius laivus ku
rie veža musu prieszaus gazo
liną ir kariszkus ginklus. Ir 
beveik laikas kad kas pana- 

butu daroma tenai.

KARO MUSZIS DEL 
POLITIKIERIŲ

Kcngresmonai Kriti
kuoja Armijos Sztaba

WASHINGTON, D. C. — 
Kongresas ir Senatas dabar 
labai ima nagan Armijos Szta
ba Korėjoje. Jie sako kad Ar
mijos Sztabas tyezia, del keliu 
Politikierių surengė Amerikos 
kareiviu užsipuolimą ant Ko
rėjos Komunistu, kuris užsi
puolimas nepasiseke ir keli 
Amerikiecziai kareiviai žuvo 
ir daug j u buvo sužeista. '■

Tas Amerikos kareiviu užsi- 
i 

puolimas buvo gražiai ir iszkil- 
mingai apraszytas ir visiems 
tiems Politikieriams buvo in- 
teikta graži to užsipuolimo 
programa. Ir visi jie per žiuro-

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Visi dabar laukia ir tikisi 

kad taksos bus sumažintos (?) 
Nieko tikro dar negalima suži
noti, bet tiek jau ‘žinoma: jei
gu, bus galima taksas sumažin
ti, taip pirmiausia paprastam 
žmogeliui taksos 'bus sumažin
tos. Kompanijos ir fabrikan
tai turės ilgiau palaukti.

Tie, kurie sako kad reiketu 
dabar, tuojaus tuos suvaržy
mus panaikinti, szitaip aiszki- 
na. Tie suvaržymai dabar vi
sai nereikalingi. Beveik vis
kas pigiau dabar negu val
džios nustatyti kasztai. Sztor- 
ninkai net ir garsina, kad jie 
parduoda pigiau negu valdžia 
jiems nustato./

Eisenhoweris su visais Re- 
publikonais Vaszingtone da
bar teisingai ir draugingai pa
sielgs su darbininku unija va
dais, bet jiems jau nepataikaus 
kaip pataikavo Rooseveltas ir 
Trumanas.

in septynis metus nežino ir ne
supranta kas darosi Vaszing
tone. Rusijos Atstovai ir Dip- 
liomatai po visa pasauli klau
siais! Amerikiecziu: Kokia 
tvarka Vaszingtonas ketina 
užvesti Tolimuose Rytuose?

Kas buvo labai reikszminga 
E i s e n h o w e r i o k am'b a r u o se,
New York miesto vieszbutyje 
priesz jo invezdinima: Dvide- 
szimts du žmones susirinko jo 
kambariuose. Jis be jokio pa-* 
garsinimo, be jokiu iszkilmiu- 
gu prakalbu, tykiu balsu pasa
kė, kad visi su juo dabar pra
deda labai atsakomųiga dar'ba, 

.ir kad visiems reikia Dievo pa
gelbos. Tada, jis tyliai ipasi- 
szauke Agronomijos Sekreto
rių Ezra Benson, ir paprasze 
kad jis sukalbėtu trumpamal
da, pirm negu pirma naujo ; 
Amerikos Sztabo posėdis pra
sidės.

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais t

160 Puslapiu c
8 col. ilgio, 5% col. ploczio « 
Iszaiszkmk sapna ir kas f 
ateitoje stosis. Su priedu > 
planatu ir visokiu burtu. Į1 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su <Į 
užsakymu: ]!

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

Mahanoy City, Pa.,U.S.A. 5

ŽINIOS ISZ 
PAVERGTOS 

TĖVYNĖS

(Tasa)
Naujas musu kraszto szta- 

bas naujas Prezidentas Dwight 
D. Eisenhoweris savo darba. ir 
savo pareigas pradėjo su mal
da !

Buvusiems kareiviams, ve
teranams paskolų nuoszimcziu 
mokescziai bus didesni ■ nebus 
taip lengva tiek daug pinigu 
skolintis kaip pirmiau.

In vaisku dabar bus imami 
ir tie kurie dabar mokinasi ko
legijose ir universitetuose. Ei
senhoweris, buvęs karininkas 
'žino kad daug tokiu vyrucziu 
tik už tai stoja in mokslo in- 
staigas, kad Užsisuktu isz 
vaisko.

' • • '
Užsienio pinigine pagelba 

bus apkarpyta. Republikohai, 
būdami didelio biznio biznie
riai, nemato reikalo tiek daug 
bilijonu doleriu sz vaistyti 
tiems krasztams kurie su mu
mis nesutinka.

Mes taip raszeme ir taip pa
tarėme du metai atgal. Kodėl 
musu kareiviai turi ant to ka
ro lauko kristi, kai to kraszto 
armijos tupi ir nieko nedaro, 
už tai kad Trumanas ’buvo taip 
in sakes?

Pypkes Durnai

Nelauk

‘ ‘Kom. agitacija menu.” 
Gruodžio 4 diena per Vilniaus 
radija buvo iszkalboma pjese 
“Buvo kriksztas”, suvaidinta 
kaip montažas ir ėjusi saukiu 
“Pirmyn, mirtis buržujams!” 
Pjesę režisavo “Stalino premi
jos laureate, nusipelnusi res
publikos artiste” Galina Jac- 
kevieziute. Vaidino valst., dra
mos teatro artistai “laureate” 
Mironaite, Kymantaite, Kups- 

' taite, Radzeviczius ir kt. Be ju 
! dar sėkmingai reiszkiasi I. Ge- 
| rasimavieziute, Treinys, A.

Kurauskas ir kt. Dažnai vaidi
namos Griciaus “Skeveldros”, 
Gruodžio 9 diena dramos teat
ras pastate jo pjese “Iszvaka- 
rese”. Bor. Lavrentevo “Lū
ži” režisavo R. Jukneviczius.

ta in Lietuviu kalboje per 14, 
tarp ju “Neužmirsztamieji 
1918 metai”, “Taras Szevczen- 
ka”, Vengru filmą “Vakaru 
zona”. Taip pat jau demons
truojama nauja spalvota filmą 
apie kuria buvo ankseziau 
skelbta, “Auszra prie Nemu
no”. Dubliaže “Nekviestieji 
svecziai” pasižymėjo “Stali
niniai laureatai” R. Siparis, J. 
Kavaliauskas ir kiti.

Gruodžio 23 diena per Vil
niaus radija buvo perskaitytas 
Snieczkaus straipsnis, paskelb
tas mask vine j e ‘ ‘ Pr avdo j ’ ’, 
kuriame sakoma, kad vis dėl
to “90% Lietuvos kalboje p. 
nariu atitinka reikalavimus”. 
Snidfczksu džiaugiasi, kad Lie
tuviu kalboje iszleista Lenino 
rasztu 12, Stalino 13 tomu, taip 
pat nemaža kitu “klasiku” 
rasztu. Vienok Snieczkus taip 
pat nusiskundė, kad vis dėlto 
Lietuvoje esą dar nemaža 
“Lietuviu buržuju, tikineziu 
Amerikiecziu imperialistu per
gale”. Kaip jaunieji raszyto- 
jai turi “kurti”, pavyzdžiu 
nurodė Vienuoli Žukauską, 
kuris “paraszes puiku roma
ną isz kolukiecziu gyvenimo”.

Kad Lietuviai netikėtu 
Amerikiecziais, stengiamasi 
nuo ju atbaidyti tokiais pra
manais, kokie kad buvo pa
skelbti per Vilniaus radija 
Gruodžio 23 diena, 19:30 vai., 
apie gyvenimą Japonijoje. Esą 
ten “piktieji Amerikiecziai 
taip nuskurdinę kraszta, jog 
valstięcziai priversti savo vai
kus parduoti in miestą. Vien 
1952 m., per I pusmeti buvę 
parduota 145,000 vaiku”.

Į

Platinki! “Saule”

Anglija dabar jau stengiasi 
priparodyti kad ji yra inta- 
kingiuasia szalis Europoje, o 
ne Prancūzija ar Vokietija. 
Anglijos augszcziausi atstovai 
dabar mato kad nuo szio laiko 
reikes skaitytis su Amerika, 
kai Republikonai pradėjo savo 
dolerius skaityti. 

/
Pomirtines taksos ant miru

sio žmogaus turtelio yra bai
siai brangios. Reublikonams 
tokios taksos nepatinka. Jie 
gerai žino kad daug tu pinigu 
eitu In bizni jeigu ne tos tak
sos. Galime tikėtis kad tos 
taksos bus labai greitai suma
žintos. Tai reiszkia paveldėji
mo taksos, kai žmogus palieka 
pinigu savo giminėms ir pas
kui tie gimines turi tiek daug 
taksu ant tu pinigu mokėti.

M—————— * •

Kasi ink Darbininku iStrai- 
ku, Prezidentas Eisenhoweris 
su savo patarėjais dabar kalba 
kaip Gubernatorius Adlai Ste- 
vensonas kalbėjo priesz Rin
kimus. Eisenhoweris prižada 
teisingai pasielgti su darbinin
kais, bet jiems nepatakaus.

Nelauk laiku tu geresniu, 
Kada tau dirbt bus patogu, 
Nelauk dienu tu szviesesniu, 
Kada tau eit bus nebaugu; 
Nelauk, kol tau dyglius nuo 

kelio
Kiti nurankiotu gražiai 
Ir laime tau kas padarytu, 
Galėtum džiaugties tada 

saldžiai.
Nelauk, kad garbe kas 

suteiktu,
Ir butum gerbiamas žmonių, 
Nelauk, kad tave kas nupeiktu 
Ir butum niekiniams visu. 
Nelauk, kad garbes vainiką 
Kas ant galvos tau uždėtu 
Ir kad žodžius tik malonius 
In tave visi kalbėtu,
Bet kelk anksti dar pro tamsa, 
Kad tik auszra pradeda szvisti 
Kad pramiegi trumpu miegu, 
Kaip tik gaidžiai pradeda 

giesti.
Nuvalyk sziukszles nuo kelio, 
Kad but malonu vaikszczios, 
Dyglius isz pievų rankiot. 
Paskui eikie ant laukelio 
Ten rauk kiekviena piktžole, 
Atradęs tarpe kviecziu, 
Tik saugokie, gero diego 
Neiszraut isz netycziu.
Kad kelias dienas pradirbsi 
Pasirodys .darbo vaisius, 
Nuszvis nuo akiu miglynai 
Ir gyvenimas bus szviesus.

-------- ★---- -—

Pastatyta Korneicziuko drama 
“Platonas Kriocekas”, dažno
kai vaidinama .J. Marcinkevi- 
cziaus pjese “Musu deputa
tas”. A. Kernagis surežisavo 
inscenizuota isztrauka isz

Pamokinanti Apraszy- 
mai Isz Žmonių Ir 

Patarimu

Kai Anglijos Ministeris, 
Premieras buvo atvažiavęs in 
sveczius pas Eisenhoweri, jie
du nieko svarbaus nenutare. 
Pastaba apie Winston Chur- 
chilli buvo kad jis yra ‘ ‘ Malo
nus senelis, bet jau be pažan
gos ir mažai isz jo galima tikė
tis pagelbos. ’ ’

_____ ••_____
Sovietu Rusija, pirma syki

Cvirkos “Frank Kruko”, tu- 
rinezia pavaizduoti “Ameri
kiecziu imperialistinius kės
lus.” Isztrauka pavadinta 
‘‘Patrankoms mėsos’’. Cvir
kos “Žeme Maitintoja” per
dirbta in drama, kuri jau pa
statyta Kaune. Per radija gir
dėti pasireiszkiant solistus J. 
Babravicziu, Staszkevicziute, 
J. Stasiūną, Petruszkevicziute, 
Mikszaite, Paulauska, Vyt. 
Blaži, B. Leonaite ir kitus. 
Dažnai atliekama “Stalininio 
laureato ’ ’ prof. Galkausko 
kantata “Stalinui, didžiajam 
tautos veliavninkui”. Isz daž
niau dainuojamu nauju laiku 
dainų pažymėtinos K. Kavec- 
ko “Taikos keliai”, Nava- 
kausko “Taikos daina”, Kup- 
revieziaus “Mes už taika, jau
nieji draugai” ir kiti. Mask
vos dekadai ruosziami V. 
Mackevicziaus paveikslas 
“Liaudies seimo delegacija 
Kremliuje 1940 m.”, L. Sor- 
gailio “Cvirkos ir Janko Ku- 
palos susitikimas” ir kiti. 
Komunistinei agitacijai skleis
ti fiimomis statoma 19 nauju 
kino teatru ir užplanuota in- 
ruoszti dar 100. Filmu dubliuo-

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

tuoj gorezius. Pri-si-py-lem, 
gra-žiai!

Miką lyg .padilgino. Tai 
Baltrus ji sukirto? Tai tau sli
džios! Geri, nėr ka sakyti. Ma
tyt taip, kas daugiaus. Ir’pini
gai be reikalo prapuolė, ir sir
go jis be reikalo po poniszkam 
girtuokliavimui jis visa dien 
užpeczkyje gulėjo, ir su paezia 
be reikalo susipyko, ji net bau
gino ji, kad tyczia.ims ir susi
geriąs su Rože.

Tuom tarpu priėjo sekreto
rius. Jo nosis ta dien yipa.cz 
b u v o par and o n avu si.

—- Ka tariate ? ,
— Pasakoju, kaip Baltrus 

mylėjo! Atsake Bliudžius ir 
mirktelėjo. Vielpszikrevskis 
tuojaus suprato.

-— Pa-my-le-ejo, nėr ka! 
Jis, brolau, ne taip: kur kvor
ta, kur kita, isz syk pusgor- 
cziu. Jis moka!

— () jus, sukeziai! Jus pra
keikti Žydai, ne slidžios! Stai
ga. atkirto Mikas: tai jus nori
te, kad ir asz ' dabar pusgor- 
cziais! O paskui Baltru liepsite

Mikas tuom tarpu abejojo 
apie savo reikalą. Ka jis šil
ini sly jo. Lyg jis nežino, kad 
nuo tos szunaujos nieko gero 
nesulauksi. Paduoti in suda ir 
ka! Baltru! Juk su juoni per 
dvideszimts metu. O tu Dieve! 
Ne, tur 'but, velnias su boba 
pagundė, o kad ne velnias, tai 
bdba: juk velnias visada isz 
vien eina su boba.

Mikas staptelėjo ir, pakeles 
galva, pažiurėjo, kas ežia atei
na prieszais. Baltrus! Tur but 
atėjo praszyma suraszyt. Cha, 
cha! Ar užsznekinsiu, ar ka? 
Isz syk užbaigsiu, o žmones te
gul pliauszk’ia, ka nor.

— Baltrau!
• Klimas kruptelejo ir, pama

tęs Miką, net iszsigando.
— Kiek palikai vakar pas 

Joszku? Paklausė Mikas.
Baltrus tuojaus -sumislyjo, 

kad reikia pasakyti: “asz pa
likau, o ne tu, ir eik sau savo 
keliu,” bet vietoj to liežuvis 
isztare:

— Apie tris.
Atsake visai netyczia, ir po 

teisybei ant Miko jis visai ne
pyko.

— Na, o asz tik pustreczio. 
Tai katras mudu kvailys?

Baltrus ant to nieko neatsa
ke.

— Ir vis da daugiaus rei
kalauja. Jei asz vėl pastatysiu, 
tai jie prie tavęs kibs. Ir kada 
pasibaigs! Irparszinas to ne
vertas. Jis jau ir užmirszo: bė
gioja ir nežino, kad žmones per 
ji visai pasiuto.

— O kas pradėjo? Paklau
sė Baltrus.

— Boba! Kas daugiaus! Ar 
Žmogus gal pats taip kvailio
ti! Ee-e-e. Baltrau, meskiva 
vaidus musu ir,...

Ir Baltrus su Miku susitaikė 
ir nuėjo tenai, kur beveik visi 
piktumai ir prasideda ir užsi
baigia, pas Joszku. Kaip visi 
prasidžiugo, pamate juodu sė
dint greta už stalo ir sveiki
nantys! Visi prasidžiugo, nes 
isz teisybes buvo nesmagu, kad 
toki du geriausi prieteliai už 
tuszczia nieką susivaidyjo ir 
da padavė viens kita in suda. 
Tik pamislykite, kam jau gali
ma isztiketi, jeigu ir juodu ga
lėjo susipykti.

Ir Baltrus su Miku nesigai
lėjo žodžiu, kaip pasakojo visa 
savo istorija ir plūdo sudžias. 
Visi kuone plyszo juokais. Ir 
niekas taip smagiai nesijuoke, 
kaip sekretoius ir Bliudžius, o 
kaip užkraipino netyczia in 
kareziama vargamistra, tai tas 
jau visai kuone netruko juo
kais.

—G A L A S—
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isz sykio visa'bertaini ? Kad 
jus nesulauktumet! Ir, nesu
lauksi!! Sipjaujii asz. ant jus su
do! Sztai jums. Nenoriu in sū
dą !

Mikas apsisukęs trauke per 
Versziu kaima namon. Sekre
torius ir Bliudžius tik žvilgte
rėjo viens in kita, bet suvis ne
supyko. Juodu tiktai gailėjosi 
kad ‘'funda.voti” jau nebus 
kam.

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- 
czips 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 
szito Katalogo

No. 1953

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No.103—Vaidelota, apysaka 
įsz 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 Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

No.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 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- 
dimięras; Bedali; 44 pus., 20c

No.132—Trys istorijos: Apie 
Ang]orius 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; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

No.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, Eiles, 
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—Apie Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
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, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

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; Kaimiec'ziu 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.

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

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

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesž. 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. 
Pūkius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiuu- 
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., - ĮL S, A.

i

yipa.cz
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Pamokinanti Apra- 
szymai Isz Gyvenimo

Žmonių Ir Patarimu
NAMU SUDAS

(Tasa)

Mikas tai gerai žinojo, per 
tai jam ir 'buvo graudu ant 
•szirdies. Stasys Suodaitis per 
ketvirta dali szimtmeczio buvo 
Versziuos vargamistra ir vi
sam paviete 'buvo garsus gėri
kas. Kita syk da kaip kas 
smarkaudavo ir iszdrysdavo 
eiti su juom isz laižybu, kas ka 
greicziaus nugirdys. Bet jau 
deszimts metu, kaip niekas 
priesz ji nestoja. Matot, taip 
buvo? Syki per Žoline in Ver
džius atvažiavo. Senmiesczio 
vargamistra. Jis girdavosi, 
kad nieks ant svieto tiek nega
lįs iszgerti, kaip jis. Stasys 
Suodaitis drąsiai jam atkirto 
ir paszauke ji kirątis isz laižy
bu; ir kas pasirodė! Vienu va
karu du smarkus vyrai iszgere. 
kone visa viedra, ir Suodaitis 
laižybas laimėjo. Senmiesczio 
vargamistra parvirto ir net vi
si pradėjo abejoti, ar jis. atsi
kels kada. Teko*praneszti apie 
tai prabaszcziui. C) Suodaitis 
tik strapinėjo truputi ir vįs da 
prasze degtines. Pralbaszczius, 
žinoma, labai supyko ir ant pa
mokslo uždraudė visiems Ver
sziu parapijonims: “gerti 
lenktyn su Suodaieziu”. Tokiu 
budu Suodaitis buvo ant bbiž- 
nyczios apszauktas, kaipo ge
riausias1 girtuoklis. Jis buvo 
augsztas ir storas vyras. Aklys 
buvo raudonos ir amžinai, 
skaudamos. Suodaitis nuo to 
skaudėjimo, kaip ir nuo visu 
kitu ligų, gydėsi degtine. Žino
ma, nosis Suodaiezio buvo pa- 
naszi ant-griuszes ir teip gra
liai raudona, kaip pernokusi 
aviete. Kol vargamistra taikė
si atsisėsti szalia sekretoriaus 
Joszkus atnesze 'blauzdine. Mi
kas ant tos blauzdines pažiurė
jo tokioms piktoms akimis, lyg 
ten. butu ne degtine buvus, o jo 
kraujas.

Czia prasidėjo pats karsz- 
turnas. Saule jau seniai nusi
leido ir tarpe blauzdiniu tapo 
pastatyta žvake. Stiklelis ne- 
iszpasakytai greit ėjo nuo vie
no pas kita: czia. stovi tusz- 
czias, kaip matai tuoj pilnas, 
ir vėl tuszczias. Nauji svecziai 
ateje visai nežiūrėjo ir neklau
sinėjo, kodėl geria ir kas myli, 
sėdo drauge ir patys trauke. 
Mikas reke, kad jis stato, kad 
jis sziandien myli. Bet nieks jo 
neklause: sznekejo apie viską 
ant švieto, tik ne apie tai. 
Tuom tarpu Mikas pajuto, kad 
truktelėjo pervirs®. Galvoje 
pradėjo ūžti ir dūzgėti, lyg te
nai buvo jomarkas. O stiklelis 
vis keliavo aplink stala. Vielp- 
szikrevskis n et inge jb ir neilso 
bepildamas stikleli ir beragin
damas kožna greicziaus isz
gerti, O' svecziai da mažiaus pa
ilso bepildydarni ta jo ragini
mą. Isz kareziamos buvo gir
dėt'riksmas, keiksmas ir skam
bėjimas stiklu. Bet Mikas jau 

* nieko nemato ir negirdejo. Jis 
girdėjo tiktai, kaip sekretorius 
paszauke da blauzdine ir pas
kui da. viena. Jaute jis, kad 
viens sudžia, kad tik ne Bliu
džius, reže jam in peti, paemes 

už apikakles trauke ir priszne- 
kejo: ei - ej, nieko tu nesibijok, 
jis tau, užmokės, mes ji apsu- 
dysim, ant to.mes sėdžios, kad 
sudytumem”. Atsimena jis 
teipgi lyg per sapna., kad viens

★

Niekados neužmirszkit seno 
prieteliaus,

Nors jisai butu ir 
vargingiauses.

Stengkis prieteliui ar
prietelkai,

Padaryti kuodaugiausia 
gero taip,

Kad tai darytum 
turtingiausiam žmogui. 
Persitikrinsi kad tai

Padarys daug smagumo 
Ir busi isz to linksmas!

* * *
Asz jums sakysiu kad
Szia gadyne viskas ant 

mokslo ir dorybes rėmėsi.
Dorai vogk,
Dorai pleszk,

Dorai apgaudinėk,
Dorai savo kaimyną 

apkalbėk,.
Ir dorai žmogų užmuszk, 

O prie visko yra reikalinga 
apszvieta ir mokslas.

Jeigu dorybes ir mokslo 
neturėsi,

Tai tuju amatu negalėsi 
pildyt.

Taigi, reikalinga yra 
apszvieta!

Taip skelbia nedaviria moksle 
valkatos!

Bet, mokslas ir apszvieta
Nedaug sukimo galvos 

reikalauja!
* * *

Tasai žmogus yra 
niekiausias,

Ir amt viso pikto linkias 
Kuris be jokios priežasties 

Isz savo tikėjimo ir vadovu 
t ik y b o s sz and i j a, 

Tokiems tegu]' visuomene 
i netiki!
Jeigu toki iszdrysta niekint 

tikėjimą, 
Tai del tokio ir dorybe nieko 

neženklina.
Toki yra pavogingiausi 

. žmonijai,
Nes jeigu jie paniekina.

tikėjimą,
Taipgi paniekinės ir viską 

kas yra gero ir doro.
Tokiu.szpieliuprivalo visi 

Lietuviai saugotis! 
* * *

.Tas kuris už peieziu juokėsi 
isz kitu, 

Buna iszjuoktas ir paniekintas 
nuo visu.

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

musze kita: tur but, kad tik 
ne Nosius vargamistra. Pasi
rodė jam teipjaugi, kad viens 
reke: “vyrai gelbėkit!” Bet 
kas toliams buvo, jau jis nieko 
neatsimena. Netsimena jis vi
sai kaip iszejo isz. Joszkaus, 
kaip pasijuto grabeje szalia 
vieszkelio ir kaip tenai užmigo. 
Atsimena tiktai, kad pabudęs, 
trauke namon, kad Katre reke, 
plūdo ji, musze ir gnaibė, nes 
Mikas niekada nepareidavo 
teip vėlai ir teip girtas.

Ncdelioj Baltrus eidams isz 
bažnyczios, da ant szvento- 
riaus susitiko su keliais pažys
tamais ir iszgirdo, kad Mikas 
ji padavė in suda. A! Suriko 
Baltrus ir paszoko lyg ingil- 
tas, tai taip, tai szitaip! Jau 
padavė! Gerai padare, matyt, 
kad ne kvailas! Vyras, vyras! 
Bet ir asz ne kvailas! Palauk! 
Pamatysime, kas kvailas, ir, ži
noma, palikes savo pažysta
mus, bego pas sekretorių.

“Tai tau dvideszimts metu! 
Mislyjo jis, Už ka-gi, ant ga
lo? Ar ju vaikai . nenumusze 
stimburio mus patszino? Ar 
neiszmusze gaidžiui sparno? 
Ar nepamusze versziui kojos? 
O ka apie Rože pasakoja, kad 
asz skuseziau, tai butu kas ki
ta. Bet Alikas suktas. Neberei- 
kalo jis visada tyli. Juk žinojo 
ka daras: pirmutinis nubėgo.”

Vielpszikrevskis da gulėjo 
užsiklojęs dangalu ir isz po 
dangalo kyszojo tiktai nosis, 
apie kurios didumą, jau minė
jau. Kada inejo Klimas, No
sius jau nemiegojo. Bet negali 
sakyti, kad buvo jau suvis pa
budęs. Jis jokiu budu negale jo' 
atmerkti savo akiu ir pakelti 
galvos; ji iszrode sunkesne už 
didyji Versziu varpa. Bet in- 
ejus Baltrui, jis atsiduso, atsi
kosėjo ir atsisėdo ant lovos. 
Atsisėdės ant lovos, jis mislyjo 
ąpie tai, kur jis, kas buvo va
kar, ir kodėl styro priesz ji pa
ilgas smakras Klimo. Ant ga
lo jis atsimerke ir viską supra
to.

— A ! Ir tu atėjai! Maloniai 
praszneko užkimęs Nosius, ir 
tuojaus atsikosėjo.

— >0 kaip? Jis mane skun
džia, o asz dovanosiu! Palauk! 
Atsake Baltrus ne visai mei
liai.

— O ko tu lauki! Ir tu ji! 
Ka daugiaus! Pritarė sekreto
rius, pakeles savo nosi ir lyg 
taikydamas iszszaukti isz jos 
tiesiog Baltrui in aki.

— Asz ir atėjau! Juk ver- 
szis ne szunsp.... o paskutine 
koja jam Dievas nei ne ant to 
davė, kad vaikyseziai daužytu. 
Ir meiteliukui su pušiai uode
gos negražu bėgioti. Ir jie da 
skundžiasi.

— Pažiūrėsim, pažiūrėsim! 
Visur teisybe rasim, nutarė 
sekretorius ir pradėjo traukti 
kelines ant savo ilgu laibu 
kiszku.

— O ka, pons sekretoriau, 
lyg neiszdrysdamasi ir jau vi
sai nėsmarkaudamas užklausė 
Klimas, ar daug vakar pas 
Joszku prakiszo Pakinkis?

— Pakinkis? O ka asz ži
nau? Tu jo klausk. Kas man 
galvoj: asz neskaieziau, bet, 
mislyju mėlynuke paliko!

— Mėlynuke! Isz tikrųjų 
nusigando Klimas, visu gerk
les, kaip tavo szulinys. 'Cha,

“NOVENA”
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cha! Smagiai pasilakem! O, o, 
smagiai! Dabar tavo eilia. Juk 
jeigu abudu lygiai sudysim, tai 
abudu turite lygiai statyti! Al
ne teisybe?

— Taip, taip! Pamislyjo 
Baltrus. Graži teisybe! Kas 
daugiaus pastatys, to ir teisy
be.

— Tai ka! Asz, asz galiu! 
Atsake jis.

— Tai ir gerai! O pagi
rioms ir visai gerai bus! Pra
sidžiugo sekretorius. Luktelk 
truputi.

Jis nuėjo in kuknia, nusi
prausė, tuojaus sugryžo ir ap
sirengė.

Nucje in Joszkaus kiemą jau 
juodu iszgirdo sznekant kar- 
cziamoje ponus sudžias. Matyt 
jie visi skubino iszsipagirioti, 
juk jie kasdien ateina iszsipa
girioti. Nebuvo da Duobos ir 
Suodaiezio. Vaitas, žinoma, da 
turėjo sėdėti kancelerijoj, o 
vargamistra turėjo pribut per 
Niszpara ant užlu. Ant galo 
Suodaitis nelabai ne skubinosi, 
nes žinojo, kad atėjės be žiū
rint ir pavys ir pralenks kitus. 
Baltrus pažiurėjo ant visu ir 
cziuptelejo už kiszeniaus: ne
laimingos rublines kiszeniuje 
verke.

— Pusgorcziu! Drąsiai pa
szauke jis ir isz sykio nutrau
kė visus in savo puse. Vielpszi
krevskis tik mirkeziojo Bliū
džiui ir nesigriebe pilstyti ir 
vartyti visus, nes Baltrus, ma
tyt, pats moka apsieiti, nemek- 
czioja, kaip Mikas.

— Padek, Dieve! Iszgirdo 
visi ir visi suprato, kad Suo
daitis atėjo atsimti savo da
lies. Suodaitis, teisybe, atėjo, 
bet graudžiai pasakė, kad jam 
akis skauda. Tiesa, jo akys bu
vo užtinusios ir paraudonavu
sios, kaip vėžio. Vienok jis, 
kaipo tyirtas- vyras, nelabai 
graudinosi, prilindo prie sek
retoriaus ir tuojaus pradėjo 
naudoti “Dievo dovanas.” At
ėjo ir vaitas, bet ne vienas: at
sivedė szaltysziu ir da pora 
žmonelių jau suvis ne isz ponu. 
Baltrus, pamatęs szituos sve- 
czius', iszverte akis, bet maty
damas, kad jie nedaug ka mis- 
lyja, prisėdo, nieko nesake ir 
pradėjo visus mylėti.

Pusgorczius! Ka tai del to
kiu vyru, kaip Versziu sudžios, 
ponai ir ju geriausi pažystami. 
Pusgorczius! Tai tik nuspjau
ti. Pas mus, jeigu kelios bobu
tes ant bahkietelio susėda, tai 
kol gražiai pasiszneka, kaip 
reikia, pusgorcziu iszdažo. Ir 
nieko, juk negali laikyti už di
deli daigta, jeigu viena kitai 
kartais inkimba in plaukus.

Nėr ka ne szneketi, kad ta 
pusgorczpalaiki bežiūrint isz
gere, o geriausi gėrikai, Bliu- 
džiūs ir Suodaitis, da nebuvo 
gerai ne užsilinksmine, lyg isz- 
simete tiktai po puskvatierke. 
Sekretorius pirmutinis pama
te, kad liko jau tiktai padug
nes ir tuojaus mirktelėjo Szla- 

-pikui. O po teisybei, juk Kli
mas smarkus vyras. Isz tikro 
vyras. Pakinkis blauzdinuke, 
blauzdinuke, o jis, vage, isz sy
kio, pusgorcziu. Vyras, smar
kus vyras!

—• “Tai keiktas rupuže-tas 
sekretorius! Pąmislyjo Kli
mas: Tiesiog nenor pasakyti! 
Na, palauk, Mikai, pa'žiuresim, 
kas ka apeis. Paemes stikline 
už kaklo, jis trinktelėjo kelis
syk in stala. Joszkus iszg-irdes 
inkiszo savo barzda per duris1.

— Joszkau, varyk szia da 
pusg’orcziu!

— Puikus vyras! Gali pa-

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 
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Motinos Szvencz.

girti, ei, ei, gali! Isztare visi Į 
pamažėliu, nuo to syk už Bal
tru, rodos galvas butu pagul
dė. Antras pusgorczius padare 
ka jam reikėjo. Visi visai par
virto, kiti da laikėsi, bet jau I 
nevaldė liežuviu, ir tie liežu
viai tokius žodžius ir priežo
džius vanojo, kad net klausyti 
buvo tropnu. Kiti norėjo pesz- 
tis, bet negalėjo pakelti ranku. 
Sekretorius, pasidėjęs nosį ant 
lovos galo, miegojo. Tik var- 
jamistra ir Bliudžius da laikė

si ir szauke da pusgorcziu. Bet 
ir vargamistra jau užgiedojo 
Miszparu giesmes. Baltrus da 
buvo toks tvirtas, kad parėjo

iii

::

iii

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
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namon su kepure ir su kriukiu. 
Teisybe, kojos jo dirbo gana 
dailius vingius, bet galva da 
galėjo mislyti, bent jis aiszkiai 
suprato, kad Miką sukirto ir 
praeidamas pro grinezia nusi
juokė, pakele kumsezia. ir pri
tarė: “Kvailys tu, Mikai, jeigu 
mislyji tuos Versziu meitėlius 
su pora kvortų nupenejes. ’ ’

— Taip, taip Mikuli, Pet- 
nyczioj mes patrauksim judu! 
Spustelsim mes ji, o o, prispau- 
sim! Jau tu nesirūpink!

Taip kalbėjo Bliudžius. Juo
du su Miku stovėjo ant vidurio 
nlyczios netoli kareziamos1 ir 

abudu ant jos atsisukę. Rodes, 
juodu sztai žengs pora žings
niu ir pasijus pas Joszku. Bet 
neženge. Alikas ne nežiūrėjo in 
kareziama, tyczia nusisuko ant 
kapiniu. Jis dabar bijojo ir pa
sirodyt kareziamoj. “Aha! Ži
nau kas jus per paukszcziai! 
Tik patek in jus pulką! Bežiū
rint apspies tave ir sudžios ir 
ne sudžios; kaip tik jie ir užuo
džia?

— Taip, taigi, Mikuli, Pet- 
nyiczioj, trauke toliaus Bliu
džius ir jo akys žibėjo taip, lyg 
ka pikta mislyjo. O vakar mes1 
gražiai paužem, lyg netyczia 
jis iszsitare.

— Kas? Paklausė neapsi- 
mislyjes Mikas: juk negalėjo 
jis stebėtis, kad Bliudžius paū
žė.

— Mes: visi, visi! Visas sū
dąs. Žmona ir Suodaitis pribu
vo. Jis visada pajunta. Ir vai
tas ir da smagiai insirežem.

Mikui tuojaus dingtelėjo in 
galva. Juk ne u!ž savo pinigus 
jie insireže.

— Kas taip mylėjo? Pa
klausė jis.

— Baltrus, Klimas!
— Ka-a, asz? /
— Klimas! Cha, cha, cha! 

Tai pamylėjo. Isz sykio, vage, 
pusgorcziu, paskui kita. Jau

(Tasa Ant 2 puslapib)
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Žinios Vietines
— Seredoj pripuola Szven- 

cziausios Paneles Dievo Moti
nos Apsireiszkimas Liurde, O' 
Tautiszka Vardine: Algirdas.- 
Ir ta diena: 1937 metuose Ge
neral Motors « Automobiliu 
Kompanija susitaikė su savo 
darbininkais ir pakele visiems 
darbininkams algas, penktuką 
ant valandos; 1242 m., Min
daugas u'žeme Lietuvos Kuni- 
gaikszczio sostą.

— Ketverge pripuola Sep
tynių Servitu Steigėjai, o Tau
tiszka Vardine: Damijonas. 
Taipgi ta diena: 1934 m., Pran
cūzija suparalyžiuota per 
straikos, ir sukilimas Austrijo
je, 500 žmonių žuvo; 1945 m., 
Trijų Didžiųjų Tautu Atstovai 
Vaitos Konferencijoje sutinka 
nuginkluoti Vokietija; 1851 
m., Surastas auksas Australi
jos kalnuose; 1809 ra., Ameri
kos Prezidento Abrahomo Lin
coln© gimimo diena; 1912 m., 
Kinija tapo Respublika.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Benedikto ir Szventos Eulali- 
jos, o Tautiszka. Vardine : Ug
ne. Menulio permaina, Jaunu
tis. Taipgi ta diena: 1939 m., 
Teisėjas Louis U. Brandeis pa
simirė, jis buvo asztuonios de
szimts dvieju metu amžiaus; 
1933 m., Prezidentas Herbert 
C. Hooveris pataria valdžiai 
susitvirtinti savo pinigini sto
vi ir susigrąžinti aukso pama
tą; 1935 m., vaikvagis ir žmog- 
žudisi Hauptman, kuris pavogė 
ir nužudė garsaus Charles 
Lindbergho kūdikėli, mirties 
bausme nubaustas; 1893 m., 
Amerikos vaiskas pasiunstas 
in Honolulu Salos palaikyti 
t varka per rinkimus.

— Subatoj pripuola Szv. 
Valentino, kada visi jaunieji 
vien§ kitam siunezia meiles ir 
amžinos isztįkimybes korteles.

— Kodėlioj, Vasario 8-ta 
diena, Mahanoy City Socialisz- 
ko Kliu'bo Bankietas invyko 
in Elk’s Kliu'bo svetainėje, ant 
E. Centre uly. Szitas bankietas 
■buvo del garbes naujai Kliubo 
valdybai. Sekantieji Kliubo 
nariai likos iszrinkti kaipo 
nauja valdyba del 1953 m., 
Emanuel Smith, Prezidentas; 
Michael Grady, Vice-Preziden- 
tas; Michael Czuhinski, Sekre
torius; Walter Starkey, iždi
ninkas; Juozas Anlceraviczius, 
Jr., financinis Sekretorius ir 
Petras Auksztakalnis, Tvarkos 
Dabotojas. Kongresmenas 
Ivor D. Fenton pasakė prakal
ba ir visiems patiko. Edvardo 
Kubilo Orkiestra pagrieže tin
kama muzika del Bankieto ir 
szokius.

— Kunigas John S. Smyth 
klebonas, Szv. Kaniko (Airi- 
sziu) parapijos mieste, likos 
perkeltas in Szv. Gabrielaus 
parapija in Norwood, Pa. Jo 
vieta užima Kunigas John J. 
Foody isz Szv. Edvardo para
pijos1, Philadelphia, Pa.
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— Ketverge, Vasario Fob. 
12-ta diena 1953 m., 6:30 va
landa ryte, iszvažiuos in 
Wilkes-Barre, Pa., del karisz. 
kos tarnystes, 70 vyruku. Že
miau paduodame vardus tuju 
kurie apleis isz:

Mahanoy City : Daniel Pore-1 
ca, Jr., Bernard Sisak, James į 

(Hiatas, Thomas Fogarty, Jo
seph Lowatti, Anthony Stra- 
nix, Cyril Smith, David Dun- 
savage.

Hosensock: Calvin Stride.
Barnesville: Francis Bia- 

shock.
Morea: John Mehalsky, ir 

John Mesch.
Bowmans: Edward Bradbu

ry, Jr.
Jacksons: John Nolan.
St. Nicholas: John Karaite.
Patriotic Hill: Robert Sala

kas.
Yatesville: Joseph Schlimer.
Frackville: Ralph Tregem- 

bo, Martin Olsen, Jr., Ronald 
Jones, Alex Frock, Joseph Pe
reira.

Girardville: Joseph Ketus- 
ky, Lewis Muredda, Robert 
Teufel.

Big Mine Run: Joseph 'Gal
lagher.

Ashland: John Hornung, Jo
seph Kellagher, Carl Berno- 
sky, Ronald Wetzel, Wm. Leis
ter, James Connor, Wm. Fa
nelli, John Bolick, Clyde Wai- 
zenegger.

Ashland R. ©.: Robert Oss- 
man, Edward Reichwein.

Millersville: Charles Beh- 
ney.

Locust Dale: Donald Eister.
Lavelle: Ray Keller, Lee 

Lieb.
New Philadelphia: David 

Torney, Jr., Michael Beleca- 
nech, Robert Gregitis.

Cumbola: Henry Kotula.
Quakake: Frederick Pupko.
Gilberton: Raymond Black- 

well, Jr.
Shenandoah: John Hogan, 

Louis Cugusi, Michael Pieva, 
Edward Wasilewski, Joseph 
Zogby, John Hobbs, Anthony 
Michalik, Charles Pulaski.

Lost Creek: John Carey, 
Francis McDonald, Joseph 
Carduff.

Ringtown: Robert Zimmer
man.

Brandonville: Franklin T. 
Onuschak.

Oneida: Joseph Hovanec.
McAdoo: Russell Vigna, An

thony Urban, James Scarpa,ti.
Kelayres: Steve Notaro, 

Theodore Minor, Salvadore 
Sposato, Anthony Stranko.

Audenried: Joseph Baranko.
Tamaqua: John Hartranft.

Girardville, Pa. — Subatoj 
deszimta valanda ryte, Szv. 
Juozapo bažnyczioje, Kunigas 
Wm. McArdle, klebonas, suri- 
szo mazgu moterystes, panele 
Rita Marie, duktė, ponios Ma
ry Muredda, nuo 319 W. Maha
noy uly., mieste, su Robertu 
Ronald Simononis, sūnūs pons. 
Juozu Simononiu nuo 124 B 
uly. Vestuves invyko in Szv. 
Vincento parapijos svetainėje.

------ *
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Nori Pagelbeti Karo
Nukentejusiems

Europoje
CHICAGO, ILL. — Katali- 

ku Bažnyczios vadai ir žmones 
dabar nori sukelti fondą del 
penkių milijonu doleriu kad 
pageltėjus karo nukenteju
siems Europoje ir Azijoje.

Szita rinkliava, kolekta yra 
daroma po visas Kataliku Baž- 
nyczios parapijas.

Prelatas, Monsignoras Ed
ward E. Swanstroni, Kataliku 
Paszelpos virszininkas pasakė 
Chicagos diecezijos virszinin- 
kams kad visi Katalikai dabar 
prisideda ir turėtu prisidėti 
prie szitos kolektos tiems, ku
rie yra taip baisiai nukenteje.

Katalikiszku mokyklų vai- 
kucziai teiposgi prisideda prie 
szitos Amerikos Kataliku Vys
kupijos kolektos. Jie atsistako 
nuo muving pikezieriu, saldai
niu, kendžiu ir kitu gardumy
nu ir tuos savo skatiku paau
koja szitam fondui.

Vyskupai pataria kad ir su
augusieji atsisakytu nuo ku
riu malonumu ir gardumynu 
per Gavėnia ir tuos pinigus pa
aukotu szitam fondui.

Musu Laisvamaniai ir Bol- 
szevikeliai galėtu ežia rasti ir 
sau gera pavyzdi, ir galėtu 
stengtis prisilyginti prie tu 
kuriuos jie taip myli pravar
džiuoti.

NAUJA UŽSIENIO
TVARKA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

do kad ne, nes visi Anglijos 
valdininkai baisiai nustebo ir 
nuliūdo ir susirūpino kai jie 
iszgirdo Eisenhowerio nusista
tymą ikaslink Formosa salos.

Tas Formosa salos klausi
mas, trumpai yra szitas: Kai 
karas iszkilo Korėjoje, ir kai 
Kiniecziai Komunistai in ta 
kara stojo priesz Amerikie- 
czius, ii- kai Kiniecziu vadas 
Chiang Kai-shekas buvo pri
verstas isz savo kraszto su sa
vo armijomis pasitraukti, jis 
isz kur jis rengiesi atsikirsti, 
pasitraukė in Formosa salas, 
ir taip atitraukti Kinieczius 
Komunistus nuo Korėjos frun- 
to, Trumanas jam uždraudė 
pultis ant tu Komunistu.

Trumanas, su savo Sekreto
riumi Achesonu, szitaip roka- 
vo: jeigu Chiang Kai-shekas 
pulsis ant Kinijos tai jam rei
kės musu lakunu pagelbos ir 
musu laivo paramos, kad jis 
nėra gana tvirtas stoti priesz 
Komunistus Kinijoje, kad ta
da Kinija paskelbtu atvira ka
ra priesz mus ir kad tada ir 
Sovietai stotu in ta kara vie- 
szai priesz mus, ir kad tada 
prasidėtu Treczias Pasaulinis 
Karas.

Visi tie Trumano isžrokavi- 
mai kaip ir jo Sekretoriaus pa
tarimai, kaip sziandien mato
me ant nieko nuėjo, nes dabar 
ir Kiniecziai ir Sovietai ka
riauja Korėjoje. O iki sziol 
Chiang Kai-shekas su savo ar
mijomis buvo uždarytas ant 
Korėjos salos.

Aiszkus dalykas, Anglijai 
szitas Eisenhowerio nusistaty

mas duoti laisva ranka Chiang 
Kai-shekui baisiai . nepatinka, 
nes dabar Kiniecziai nutrau- 
kos prekybos bizni su Anglija, 
o Anglai, kad ir per visa ta ką
rą Korėjoje priesz Komunistus 
su Kiniecziais Komunistais 
baisiai gera ir piniginga bizni 
vare ir iki sziol varo.

Nuo pat pradžios Anglija 
nesutiko su Amerikos nusista
tymu kaslink Tolimųjų Rytu 
politikos, ir dabar nesutinka.

2 PAVOGTI AUTO
MOBILIAI SUDUŽO

PHILADELPHIA, PA. — 
Policijantai Philadelphijoje 
vijosi du pavogtus automobi
lius. Tie automobiliai sudužo 
tose lenktynėse. Trys vyrai bu
vo suaresztuoti.

Pirmos lenktynes prasidėjo 
apie antra valanda isz ryto ties 
Szeszioliktos ir Catharine uly., 
kai policijantas Leo Redesin- 
ski ir Joseph Wilson pradėjo 
viena automobiliu vytis kuris 
juos pralenkė ant Szesziolik
tos ulyczios. Jiedu ta automo
biliu vijosi perdem miestą, kol 
jis atsimusze in kelis stulpus. 
To pavogto automobiliaus 
draiverys negalėjo pats iszlip- 
ti isz to sudužusio automobi
liaus. Bet jis nebuvo sužeistas, 
jis prisipažino kad jis yra tris- 
deszimts metu amžiaus Ed
ward School. Jis buvo ka tik 
paleistas isz Eastern Peniten
tiary kalėjimo už kaip tik toki 
prasikaltima.

Už deszimts minueziu kitos 
tokios lenktynes prasidėjo kai 
Policijantai Harry Sladek ir 
Thomas Brooks užtiko labai 
greitai važiuojanti automobi
liu, kuris nesustojo del raudo
nos szviesos. Ir szitas automo
bilius sudužo, szita syki in vie
nu namu trepus.

To pavogto automobiliaus 
draiverys yra dvideszimts tri
jų metu amžiaus Edward Gre
gory. Jis buvo sužeistas ir bu
vo nuvesztas in Hahnemann li
gonine. Jo draugas yra dvide
szimts devynių metu amžiaus 
James Mooney. •

Visi tie vagiai buvo suaresz
tuoti ir in kalėjimą patupdinti 
nes nei vienas negalėjo gauti 
gana kaucijos.

KARO MUSZIS DEL
POLITIKIERIŲ

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nūs galėjo pamatyti kaip tas 
užsipuolimas invyks.

Bet Kongresmonai ir Sena
toriai sako kad Komunistai tu 
programų negavo ir viską su- 
maisze ir suardė, kai jie atsi
musze. Musu kareiviai buvo 
priversti pasitraukti.

Armijos sztabo virszininkai 
dabar teisinasi ir sako kad tas 
užsipuolimas butu invykes ar 
tie Kongresmonai ir Politikie
riai hutu buvę ten ar ne. Bet 
kai kurie Kongresmonai ir Se
natoriai dar vis sako kad visas 
tas musu kareiviu užsipuoli
mas buvo prirengtas ir pa- 
ruosztas vien tik del musu 
Kongresmonu ir Senatorių ir 
laikrasztininku naudos, ir kad 
tie kareiviai žuvo ir buvo su
žeisti visai už dyka, vien tik 
del parodos.

SKAITYKIT

PLATINKIT

LINCOLNAS
IR SANDBURGAS

ABRAHOMAS LINCOLNAS 
16-ta Amerikos Prezidentas 

Gimė, Feb. 12, 1809m. 
Mire, Apr. 14, 1865m.

Amerikos (U.S.A.) Prezidentas 
kuris iszlaisvino Juodukus ir 
suvienijo Amerikos valstijas ir 
paskui pats buvo nuszautas.

WASHINGTON, D. C. — 
Dažnai yra sakoma, kad tautos 
ženklas atsispindi jos didvy
riuose. Du Jubiliejai: vienas 
buvo atszenstas neseniai; kitas 
bus szeneziamas netrukus; pa
šaliui parodo kokie žmones bu
vo Amerikos iszrinkti vadovai.

Vasario, (Feb.) 12-ta diena. 
Amerika mines Abrahomo Lin
coln© 144-j a gimimo diena. 
Turbut joks kitas žmogus nėra 
taip inkunijes savyje Ameri
kos mintyje kaip Lincolnas. Jo 
istorija, nuo medkirezio iki 
Amerikos Prezidento, jo didin
gumas ir valia yra kaip pote
riai gerai žinomi kiekvienam 
Amerikiecziui vaikui. Szitas 
lėtas garbingas žmogus suteikė 
inkvepima žinomiesiems poe
tams, raszytojams, kaip Walt 
Whitman, Fegar Lee Masters 
ir James Russell Lowell. Bet 
bene geriausiai ir gražiausiai 
apie Lincolna parasze savo Bi
ografijoje, apie jo gyvenimą, 
kitas Amerikos poetas, imi
grantu tėvu sūnūs, Carl Sand
burg, kurio gimimo diena Sau
sio (Jan.) 6-ta diena neseniai 
buvo pagerbta, kaip jo gimimo 
75 diena.

Sandburg, Szvedu imigrantu 
apsistojusiu Illinois, vaikas ir 
Lincolnas turi daug kažka ben
dro. Jie du taurus ir garbingi 
nebuvo gave ypatingo aukszto- 
jo mokslo. Kaip kad Lincolnas 
yra pasakęs: “Neturėjau nei 
noro, nei galimybes mokslui. 
Todėl suaugės nežinojau daug. 
Kažkaip tai mokėjau skaityti, 
raszyti, ir skaieziuoti iki trijų, 
bet tai ir buvo viskas. ’ ’ Sand
burg-, taip pat neturėjo progos 
net mokintis vidurinėje mokyk 
loję. Jo szeimyna sunaudoda
vo visus pinigus jis parsinesz- 
davo. Jiedu mėgo sportus; 
Lincolnas ristynes, o Sandburg 
basebole. Jie kovojo del pa
prasto žmogaus teisiu, vienas 
kaip valstybes vyras, kitas 
kaip poetas ir istorijas. Lin

coln© vyriausybe buvo kaip sa-1 
koma “žmonių, žmonėms ir su 
žmonėms.“ Sandburg poema 
vadinosi “Liaudis, Taip.“ The 
people, Yes: Jie tikėjo tais pa
ežiais žmonėmis: ūkininkais, 
angliakasiais, geležinkelieczi- 
ais. Lincomo kalbos dažnai 
būdavo poetiszkos. Sandbur- 
go poemose dažnai atsispindė
davo gyvenimo tikrovės proza. 
Tiedu didvyriai jaudinosi del 
gyvenimo; jie buvo jo inskau- 
dinami.

Sziandien Amerikiecziai ir 
ju gyvenimo būdas yra skau
džiai užsipuoliami. Komunis
tine propaganda apszaukia 
mus neteisingai kaipo nekul- 
tringa tauta. Bet musu tie mi
nėti Jubiliejai, yra jiems ge
riausias atsakymas. —C.

KAREIVIS, DVI
MERGINOS

UŽMUSZTII
—

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

kos metu amžiaus Lillian R. 
Wicks isz White Plains, N. Y., 
Mary Jo Ann Shupe, taipgi de
vyniolikos metu amžiaus isz 
Aberdeen, Md., ir kareivis Ro
bert Charlton, isz Cleveland, 
Ohio.

10 BILIJONU MA
ŽIAU ISZKASZCZIU

Eisenhowerio Sztabas 
Nori Užsimokėti Kai

Eina Biznis
WASHINGTON, D. C. — 

Naujo Prezidento Eisenhowe
rio Administracija yra paskel
bus kad ji yra nusistaezius tik 
tiek praleisti per metus, kiek 
ineina , ir už tai dabar rengiasi 
valdžios iszkaszczius sumažin
ti per deszimts bilijonu doleriu 
per metus.

Kongreso nariai, kurie yra 
pasikalbeje su Iždo Direkto
riumi, Joseph M. Dodge, sako, 
kad jis dabar rengiasi taip nu
statyti Amerikos valdžios isz- 
laidas kad jos sutiktu su musu 
kraszto ineigomis. Tai reisz- 
kia kad jis nustatys kad Ame
rika praleis savo Užsienio ir 
Vidaus reikalama $68,700,000,- 
000.00 per metus ir nei cento 
daugiau.

Tai reiksztu kad apie de
szimts bilijonu doleriu butu 
numuszta nuo musu valdžios 
iszlaidu, ir reiszkia kad tiek 
bilijonu doleriu mažiau butu 
musu iszlaidu negu buvęs Pre
zidentas Harry Trumanas bu
vo paskyręs.

Visa tai reiszkia kad daug 
žmonių, kurie dabar sziltas 
vietas tupdina Vaszingtone ra
sis be darbo. Daug žmonių, 
aiszkus dalykas baisiai intars 
ir prakeiks nauja Prezidentą 
už tai kad jie neteks savo szil- 
tu vietų, bet dauguma Amerv 
kiecziu džiaugsis nes tai reiksz 
kad “Taksos“ bus atpigintos!

Ka raszo musu skaitytojas, 
ponas Juozas Ratko vi ežius, isz 
Paulsboro, N. J., in “Saules“ 
Redyste: Gerb. Redyste “Sau
le“ — Rasite szeszis dolerius 
kaipo užmokesti už mano pre
numerata už laikraszti “Sau
le“. Su gerais velinimais vi
siems,

Liūdesio Valandoj Szaukite

A. V. Yerusaviczius
NAUJAS LIETUVISZKAS

GRABORIUS
+

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

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

Ka raszo musu skaitytoja, 
ponia Ona Yuszkiene isz Wil
kes-Barre, Pa. “Gerbiama 
“Saules“ Redakcija: Prisiun- 
cziu jumis szeszis dolerius už 
mano prenumerata už laikrasz- 
ti “Saule“ kuria asz skaitau 
su paminėjimu, asz ja skaitau 
kaip in Amerika atvažiavau, 
ir pasziau siuntinėti ir to- 
liaus.“

Ant Gavėnios

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristus©, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabo musu Iszgany
tojaus Jeruzolime 10c. «

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

Ko. 202 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei 15c. i J

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..

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

SAULE - Mahanoy City, Pa.

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

OFA - B - CELA UE2
arba pradžia 

SKAITYMO 
.. .ir... 

RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col.
Dabar Po 25c.

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