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Loszikai Padekuoja ,

New York mieste, loszike 
Bette Davis (viduryje, su 
balta suknele) ir kiti nariai 
loszimo ‘‘Two’s Company” 
(Du Sudaro Kompanija), 
linksmai priima žmonių 
sveikinimus, Alvin teatre, 
kur jie pradėjo savo garsu if

Isz Amerikos
KEKSZIU
PALEISTUVAVIMAS

PINIGINGAS
NEW YORK, N. Y. — Tei

sėjas Francis L. Valente, už
drausdamas laikrasztininkams
dalyvauti teisme kai tos kek- 
szes bus tardomos prasiszoko. 
Jis pamirszta kad teismo kam
bariai yra visu žmonių nuosa
vybe. Ir jeigu jis gali klausyti 
tu keksziu szlamsztu, tai ir 
laikrasztininkai gali. Kuomi 
tas teisėjas save statosi? Ar jis 
mistiną kad ežia Stalino ar 
Hitlerio va’džia veikia? Tegu 
jis atsimena kad jis nei kuomi 
negeresnis ir neszventesnis už 

kitus Amerikieczius.

Du paveikslai jaunos paleis
tuves, kekszes Pat Ward buvo 
teisme parodyti. Ji buvo plikai 
nuoga ant tu paveikslu. Jos 
advokatai teisina ja, sakydami 
kad ji buvo pasigėrus kai tie 
paveikslai buvo nutraukti, in 
Robert Merritt vieszbuti.

Kita tokia keksze Diane 
Harris buvo insivelus su dabar 
mirusiu Alan Curtis, Excelsior 
vieszbutyje, Rymoje, kai ji be- 

go kiek tik jos nuogos kojos 
inkirto isz jo kambario, kur ji 
buvo apdaužyta ir sumuszta.

Teisėjas Valente uždraudė 
laikrasztininkams datyvauti 
teisme už tai kad Pat Ward 
yra labai jauna keksze. Ar jis 
nežino ar pamirszo kad jos 
drauge yra tik penkiolika me- 
tu amžiaus ir ji buvo paveiks
luose nutraukta plikai nuoga 
keletą kartu?

Nancy Hawkins kita tokia, 
dabar pasidavė po vieno kuni- 
gužio priežiūra, eina in bažny- 
czia keletą kartu in sanvaite ir

juokinga loszima.
Loszike Bette Davis, kuri 

iki sziol buvo žinoma vien 
tik kaipo dramos loszike, vi
sus maloniai nus’tebino savo 
dainavimu, szokimu ir net 
savo malonu padurnavoji- 
mu.

daro “pakuta”.

O Mickey Jelke busimasis 
milijonierius dabar dingo. Jis 
nutarė kad jam sveikiau būti 

toli nuo New York miesto.

Teisėjas Valente buvo pa
reikalavęs kad butu teismo 
kambarucse intaisyti garsia
kalbiai, o ant rytojaus uždrau
dė laikrasztininkus ir kitus ta
me teisme dalyvauti. Ar kas
Teisėja Valente iszgaždins RF 
papirko? Nes kam tie garsia
kalbiai, jeigu publika uždraus
ta dalyvauti?

Geriausias ginklas priesz 
nuodėmės ir griekus tai yra. 
vieszas tu prasikaltimu pa
garsinimas. Ar Teisėjas Valen
te žino geresni ginklą?

Už tai mes Szventa Raszta 
vieszai parduodame, bet szlyk- 
szczius paveikslus tik slapto
mis galime pirktis.

Laikrasztininkai vis žinoda
vo apie paleistuves kurios save 
parsiduodavo už du doleriu 
ant nakties, bet kai szitos gra
žuoles parsidavė už du szimtu 
ant nakties malonumu, tai 
laikrasztininkai yra iszspirti 
isz teismo kambaru. Reiszkia 
ir jos yra ne be garbes už tai 
kad jos dauguma eme už savo 
malonumus.

Jauna Pat Ward, keksze, sa
ko kad viską ka ji dare, ji da
re už tai kad ji taip labai my
lėjo ta nieksza mi ijonieriu 
Jelke. Mums prisimena Szeiks- 

piro žodžiai: ‘‘Jei asz bueziau 
tarnavęs savo Vieszpacziui pu
siau tiek, kiek asz tarnavau 

■ savo karakui, Jis nebutu ma
ne palikes nuoga mano senat

vėje mano prieszahis.”

Vienas Hollywood loszikas, 
Mickey Rooney aiszkinasi kad 
jis ta keksze Pat Ward buvo 

į sutikės net penki metai atgal. 
Ar jis nežino ar pamirszta kad
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POLITIKIERIUS 
NUDURTAS : : ■ _____

Pagelbėdavo Kinie- 
cziams Philadephijoje

PHILADELPHIA, PA. — 
Penkios deszimts asztuoniu 
metu amžiaus Demokratas Po
litikierius, Edgar C. Clymer, 
buvo nužudytas savo namuose 
epe puse po dvieju isz ryto.

Jis atbudo isz miego ir isz- 
girdo kad kas nors barszkina 
in jo duris. Tok& invykiai jam 
ne naujiena, nes labai dažnai 
žmones pas ji ateidavo viso
kios pagelbos ir patarimo, ypa
tingai kai in kokie beda jie 
patys ar ju vaikai inkliuva sų 
valdžia. Nes Ponas Clymer per 
tiisdcszimts metu darbavosi 
Philadelphijos Kiniecziu tar
pe.

Kai Eemokratai laimėjo rin
kimus pernai jis gavo gera 
dari a. Jis tuo laiku buvo 16-to 
skyriaus Demokratu Komisi
jos Pirmininkas. Jis isz to savo 
naujai gauto darbo pasitraukė 
kai miesto valdžia invede nau
ja instatyma, kad miesto dar
bininkai negali dalyvauti po
litikoje.

Asztuoni kiti žmones buvo 
tuose namuose, bet visi miego
jo, kai Politikierius Clymer 
buvo nudurtas nežinomo žmo
gaus.

Jis dar suspėjo prisiszaukti 

savo surieda, trisdešimts 
tuoniu metu amžiaus James 
Donegan, kuriam tik galėjo 
pasakyti kad jis yra nudurtas, 
bet nesuspėjo savo užpuoliko 
vardo isztarti ir pasimirė.

VIRSZININK A S 
SUIMTAS

Dare Palszyvas
Deszimtines

WASHINGTON, D. C. — 
Slapta valdžios policija suėmė 
Agronomijos Sztabo virszinin
ka, ir moteriszke klerką, kalti
na už palszyvu pinigu, deszim- 
tiniu gaminimą.

Suimti yra keturios deszimts 
metu amžiaus Martin T. Storey 
isz Oxon Hi ’, Maryland, ir 
penkios deszimts trijų metu 
amžiaus, Mary Watson, kuri 
gyvena Vaszingtone.

Slaptos policijos virszinin- 
kas, Baughman, sajeo kad Po
nas Storey Agronomijos Szta
bo Administratorius ir senmer
ge, Panele Watson yra klerką 
jo ofise. Ponas Storey yra lai
kės szilta vieta valdžioje per 
dvideszimts septynis metus, o 
senmerge Watson per dvide- 
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Ka raszo musu skaitytoja 
ponia Julija Kolariene isz Gey
ser, Montana: Gerbiama “Sau
les” Redakcija: Prisiuncziu 
del jumis užmokestis už at- 
naujinima mano prenumerata 
už laikraszti “Saule”, ir už 
Sienini Kalendori. Acziu.

BUVĘS KAREIVIS 
NUTEISTAS

Pasmerktas Iki Gyvos 
Galvos

_____
NEW YORK, N. Y. — John 

David Provoo, buvęs Saržen- 
tas armijoje, buvo pasmerktas 
in kalėjimą iki gyvos galvos, 
už savo kraszto išzdavima per 
kara.

Valdžios Teisėjas Gregory 
F. Noonan ta pasmerkimą pa
skelbė.

Buvęs Saržentas Provoo yra 
asztuntas Amerikietis, pa
smerktas už prasikaltimus per 
Antra Pasaurini Kara.

Teismas rado kad Provoo 
yra kaltas, kai buvo priparo- 
dyta, kad szitas trisdeszimts 
penkių metu amžiaus, buvęs 
bankos klerką, San Francisco 

mieste, parsidavė Japonams, 
kai jis su kitais kareiviais pa
puolė in Japonu nelaisve, Cor- 
legidor Salose.

Teisėjas Noonan pasiaiszki- 
no kodėl jis nepaskyrė szitam 
iszdavikui mirties bausme, sa
kydamas kad Provoo yra ne
pastovaus budo ir kad jam ke
liu sz’ulu trūksta.

Pirm negu jis luvo pasmerk
tas Provoo audringai ir jau- 
tringai kreipiesi in teisėja sa

kydamas: ‘‘Asz niekados ne
esu buvęs iszdavikas. Asz my
liu savo kraszta! ’ ’

Szitas Provoo, būdamas Ja
ponu nelaisvėje, iszdave savo 
virszininka, Leitenantą, kuri 
jis inskunde Japonu sargams 
kurie ji nužudė.

Provoo, nelaisvėje, buvo 
pradėjęs sekti Japonu tikėjimą 
ir visomis galiomis stengiesi 
pasigerinti jiems. Jis teipgi du 
sykiu per Japonu radija kal
bėjo priesz Amerikieczius, ka
ro laiku.

NUSZOVE
KARININKA

Pabėgėlis Kareivis 
Prisipažino

FORT DIX, N, J. — Dvide- ■ 
zimts vieno meto amžiaus ka
reivis, isz Brooklyn, N. Y., bu
vo suimtas ir suaresztuotas, ir 
yra kaltinamas už nuszovima 
Leitenanto, Vasario (Feb.) 
vienuc ikta diena per manev
ras, pratinimus.

Isz pradžių buvo manoma 
kad tas Leitenantas buvo ne
tyczia nužudytas, nuo sprogs
tanezios granados. Bet dakta
rai vėliau darado kad Leite
nantas, dvideszimts dvieju me
tu amžiaus Richard M. Daven
port buvo isz užpakalio nu
siautas.

Tada armija insake visiems 
kareiviams vėl tas manevras 
eiti, ir stoti in tas paezias vie-. 
tas kaip ir ta syki, kada ta 
nelaime atsitiko.

Iszgirdes apie tai, kareivis
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Isz Pavergtos Tėvynės ™IUS
RUSU BUDELIU

PERSEKIOJAMI

Kankinami Ir Degina
mi Lietuviai Daužo 
Mirtimi Dvokiancziu 
Požeminiu Kalėjimu

Grotas
Lieja savo krauja, jie, tie 

nežinomi kareiviai, kovoja ligi 
mirties ir be skundu ir aimanų 
kenezia, nelyginant ezariu 
laikais krikszczionybes pir
mieji apasztalai.

Kada 2-jo Pasaulinio Karo 
metu, Lietuva kartu su kitomis 
Europos valstybėmis buvo už
lieta milžiniszkos prieszu gru- 
ties ir prasidėjo sutaismingas 
Lietuviu tautos naikinimas, 
jos kentėjimai ir aukos, jos 
didvyriszkupias kovoje priesz 
biaurius skerdikus junge ja su 
kitomis panaszaus likimo tau
tomis. Sziandien ji yra nežino
moji Kankine, paprastas skait
muo auku skaieziuje.

Pa si uaige karas, nurimo ka
riuomenes, nutilo tanku ir lėk
tuvu burzgesys, vienok “Lie
tuviui karas nesibaigia, bevil- 
tiszka kova tęsiasi ligi mirties. 
Vieniszas, užmirsztas Lietuvis 
kovoja priesz Komunizmą, 
vykdydamas savo kilnia pa
reiga szventai Tėvynei.”

“Lietuva! Tu esi kaip krisz- 
tolinis laszelis žemes purvu ir 
puvėsiu užterszto vandenyno 
viduryje, milžiniszku bangu 
Llaszkcmas ir skandinamas, 
vienok nenugalimas. ’ ’

Žinok, Lietuva, jei karo 
draskoma tu buvai mažyte ir 
nežinoma, tai Istorijos Teisme 
tu busi laisves ir kovos milži
nas.

Svietimieji Apie 
Lietuvius

Vokiecziu dienrasztis 
“Frankfurter Allgemeine” 
Gruodžio 23 diena paskelbė ži
nia, pavadinta “Žmoniszkumo 
rasztai arba paliudinimai”, 
kurioje pasakojama, kaip Lie
tuviai bado metais priglaudę 
Rjtarusiu Vokieczius ir isz- 
gelbeje juos nuo mirties. Tai 
liudija daugybe laiszku, at
siustu PLB Vokietijos kraszto 
valdybai Hanovery. Viename 
isz j u jaunas Vokietis pasako
ja, kaip ji Lietuvis ūkininkas, 
norėdamas apsaugoti nuo Bol- 
szeviku agentu, priėmė savo 
“tree iuoju sunarni”, kitame 
gryžes in Vakarus karo be
laisvis savo draugu vardu taip 
dėkoja Lietuviams: “Jei Lie
tuviu nebutu buvę, butu dau
gelis musu mirė badu! Lietu
viai už savo geraszirdiszkuma 
turėjo atkesti, vienok jie vis 
tiek nesiliove toliau mums pa
dėję.” Trecziame Karaliau- 
cziaus Vokiete pasakoja, kaip, i 
Ukrainiecziu ūkininku pade-,

dama, ji patekusi in Lietuva, 
kur jai net vaikai pakeliui in 
mokykla siūle savo sumuszti- 
nius, paskum ja, sunkiai susir
gusia, ūkininkas slauges 6 san- 
vaites. Visa Lietuviu tauta 
stengėsi isz szirdies Vokie- 
cziams padėti, nors už tai 
jiems grėsė sunkiausios baus- į 
mes. Ear kitas Vokietis taip 
raszo: “Asz esu Jusu tautie- 
cziams už daug ka nepaprastai 
dėkingas, nes be Jusu szirdin
gos paramos nei asz, nei daug 
kitu Vckiecziu niekad nebūtu
me galeje vėl iszvysti savo 
gimtosios žemos.

V o k i e c z i u dienraszcziai 
į “Diepholzer Kriesblatt” - ir 
“Allgemeine Zeitung der Lu- 
neburger Heide” atžymi pa- 
baltiecziu protestą, kuri jie 
pareiszkę Danijos Užs. Reikalu 
Ministerijai, kad Danijoje isz- ■ 
leistuose žemėlapiuose Pabal- | 
tijo krasztai atžymėti jau ne 
kaip savarankiszkos valstybes, i 
bet kaip Sovietu Sanjungos 
teritorijos dalys. Frankfurto 
dienrasztis “Deutscher Ku-1 
rier” (52.12.13) džiaugiasi 
nauju Hermanno Sudermanno 
“lietuviszkuju Istorija” lei
diniu, atskleidžiancziu dali 
Ry tprusiu ir Lietuviszkpsios 
teviszkes.

Ispanu Valencijos mieste 
leidžiamas žurnalas “Assump- 
ta” Nr 10. 1952 insidejo 
straipsni, pavadinta “Tylos 
Bažnyežia”, kuriame apraszo 
lietuviu kanezias. Drauge pa
vaizduota dabartine religine 
padėtis Lietuvoje ir indeta Pa
saulio Liet. Kata'iku Moterų 
vadovybes (Dr. V. Karvelie- 
nes, kaip pirmininkes, ir Dr. N. 
Bražėnaitės, kaip igen. sekre
tores) Ispanu kataliku moterų 
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Mokytojas Praszalintas

Sporto mokytojas, kuris 
buvo praszalintas, ' New 
York miesto kolegijoje, Nat 
Holman, ežia kalba ir aiszki
nasi sporto raszytojams ir 
laikrasztininkams. Jis sako 
kad visi intarimai priesz ji 
yra palszyvi, neteisingi ir 

kersztingi, kad asz . “nieka
dos nepavelycziau, jokiu bu- 
du pats neprisidecziau prie 
jokiu papirkimu.”

Vėliau tos kolegijos moks

BOMBARDAVO

Atra Klaida Per Sziuos
Metus; 3 Užmuszti,

5 Sužeisti
SEOUL, KORĖJA. — Ali- 

jantu bombneszis, per klaida, 
netyczia paleido kelias sprog- 
stanezias bombas ant savųjų 
kareiviu, Vasario (Feb.) antra 
diena. Trys kareiviai buvo už
muszti, o penki sužeisti.

Tai antra tokia klaida sziais 
metais!

Tos sprogstanezios bombos 
nukrito virsz vieno batalijono 
kareiviu, kurie buvo pustre- 
ezies mylios nuo frunto.

Penktas Lakunu Sztabas ir 
Amerikos Asztuntos Armijos 
virszininkai nieko nesako ir 
nieko neaiszkina. Jie sako kad 
tokie nelaimingi invykiai bū
va isztirti, bet ima daug laiko 
kol tikrai galima dažinoti kas 
ir kaip atsitiko.

Per pirma tokia nelemta 
klaida, Sausio (Jan.) menesy
je, keturiolika Amerikiecziu 
kareiviu buvo užmuszta, o de
vyni buvo sužeisti.

Senesni karininkai sako, 
kad ir taip dyvai kad daugiau 
tekiu klaidu neatsitinka, nes 
karo laiku paprastai daug to
kiu klaidu ir nesusipratimu iš
vyksta, kai tiek daug kareiviu 

; turi atprovintus karabinus ir 
eroplanai veža sprogstanezias 
bombas.

TRUMANAS RASZO 
! PRISIMINIMUS

KANSAS CITY, KAN. — 
Buvęs Americkos Prezidentas,

I (Tasa Ant 4 Puslapio)

lo komisija susirinko nutar
ti kas bus toliau daroma su 
tuo suspenduotu sporto mo
kytoju. Jis yra intartas, kad 
žinojo apie suktybes, loszi- 
ku papirkimus, ar gal net ir 
pats prisidėjo. Tie losziku 
papirkimai yra tokie, kad 
tie gembleriai kurie daug 
pinigu deda ant kurio loszi
mo, paperka kelis loszikus, 
kad jie tyczia pralosztu.

I
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Kas Girdėt
Ameri kieczi ai didžiuojas 

kad jie turi gražiausia ir di
džiausia Operos sale, New 
York mieste, Metropolitan Op
era House. Visi, kurie turi pi
nigu ir kurie statosi mokintais, 
didžiuojasi kiek opera jie yra 
iszklause ir mate, bet kiek isz 
ju suprato nors viena žodi tu 
operų, kurios yrą Italu, Pran- 
suzii ar Vokiecziu kalbomis 
statomos?

Dvyliktas szimtmetis- yra 
vadinamas tamsuoju szimtme- 
cziu, kai niekas nieko nesimo- 
kino ir nepaisė. Vien tik Kata
liku Baižnyczia iszlaike mokslo 
turtus per tuos szimtmeczius.

Gal dabar vėl taip bus. Musu 
vieszosios mokyklos dabar jau 
iszmete visas svetimas kalbas, 
visa tikra mokslą, ir mokina 
vaikus kaip szokti, dainoti, 
pieszti, maliavuoti, virti, kep
ti, stalus skaityti, automobi
lius vairuoti, futbole spirti ir 
pigius magazinus skaityti, ku
rie per daug žodžiu neturi bet 
pilni pusnuogiu, ilgakojų nu- 
szlifuotu besarmacziu.

jo mėgiamiausias dainas. Bet 
jis nealpsieme.

Per daug jau nelaimiu atsi
tiko ir atsitinka, kai jauni 
vaikai inpuola in tas iszkastas 
ir apleistas skyles. Tokios sky- Į 
les sudaro baisu pavoju vi
siems. Mainose dar, aežin Die
vui nedaug tokiu nelaimiu at
sitiko. Bet dabar ir mainu 
miesteliu apylinkėse gyvas pa
vojus iszeiti pasivaikszezioti, į 
uogauti ar grybauti vasara, į 
nes tos skyles nėra aptvertos ir 
nėra, nei atsargos ženklu prie 
ju. Valdžia ežia, turėtu insi- 
kiszti ir kokius nors instaty- 
mus invest! priesz tokius ap
leistus iszkasu.-.

Kai tik Chiang Kai-shekas 
buvo iszva,rytas su savo armi
jomis isz Kinijos, visi vede vi
sokius spėjimus, ka Amerika ir 
Tautu San junga darytu, jeigu 
Chiang Kai-shekas nepaisyda
mas visu perspėjimu pultusi 
ant Komunistu Kiniecziu. Da
bar tie spėjimai isznyko, nes 
Prezidentas Eisenhoweris yra. 
pavėlinęs jam daryti ka tik jis 
nori.

AMERIKOS PASZTO 
VIRSZININKO J. M.

stiprinimo. Kokie tie pakeiti- 
'mai pacztu tarnyboje, bebūtu 
laiszkas pasiliks tuo paprastu

Dabar, vien tik katalikiszko- 
se kolegijose ir universitetuo
se dar pasiliko tikras mokslas, 
kuris ne vien tik kurni, bet ir 
dvasia, siela rūpinasi.

.. »

Ir mes Lietuviai ežia esame 
baisiai prasikaltę. Mes negali
me in kitus pirsztus badyti. 
Mes prakiszome baisiai gera ir 
gražia proga ir baisiai nu
skriaudėme savo vaikus.

- • •

Visi mokslincziai pripažins- 
ta kad musu Lietuviu kalba 
yra seniausia gyva kalba, kad 
ji yra gražiausia ir skambiau
sia, bet tuo paežiu sykiu ir sun
kiausia iszmokti.

Kiti spėliojimai buvo: Ka 
Amerika atsakytu, jeigu Kini
jos žmones praszytu kad visas 
ju krasztas butu apsuptas nuo 
Komunistu, ir kad visa preky
ba su užsieniu butu sustabdyta. 
Dabar tas praszymas randasi 
ant Prezidento Eisenhowerio 
stalo. Kiniecziai kaip tik to da
bar praszo.

Pypkes Durnai

Mergeles Dainele

Universitetu mokveziausi 
v

Profesoriai deda gerus pinigus 
praleidžia prakaito vakarus, 
kad tik iszmokus Lietuviu kal
bos pagrindą. “O mes ta savo 
turtą in szali numetame, kaip 
kokia mazgote.”

Dabar jau per vėlu! Bet vis
gi gaila, kad tokio turto mes 
neinvertinome ir savo vaikams 
nepaveldejome.

Ir ežia retas kuris gali isz- 
siteisinti: musu vadai, musu 
mokyklos, musu levai-, mes pa
tys esame kalti!

Medžiotojai sako kad baltas 
briedis yra didele retenybe, 
■bet visai juodas briedis yra 
dar didesne retenybe. Vienas 
medžiotojas in Elko, Neveda, 
nuszove viena toki juoda brie
di pereitais metais.

Dvideszimts szesziu metu 
amžiaus William W. Wampler 
isz Virginia yra jauniausias 
Kongreso narys, ir yra neve
dąs; asztuonios deszimts pen
kių metu amžiaus Senatorius, 
Theodore Green isz Rhode Is
land yra seniausias, ir taipgi 
nevedąs.

Užia-sziokszczia juodos jūres, 
Pakraszcziai putoja, 

Stovi prie kranto mergužėle 
Ir graudžiai dūsuoja.
Gailestis krutinę slegia, 
Szirdis sopuliuose,
Kad bernelis josios žuvo 
Jūres gilumose.
Kaip perlai, aszaros rieda 
Per skaistu veideli,
Isz plonu drebaneziu lupu 
Veržias szi dainele:
“Jūres! Jus man paskandinot 
Berneli mieliausia,
Mano turtą, brangenybe 
Už viską didžiausia.” 
“Jis žadėjo pas mane gryžti 
Isz muszio laukelio, 
Prižadėjo aukso žiedą 
Ir savo szirdele.” 
“O dabar ji glamonėja 
Juriu vandenėlis
Eisiu, eisiu ir asz tenai, 
Kur ilsis bernelis.”
Kaip gražiai vanduo banguoja 
Žuvis jame plaukia,
Bangos girdi josios baisa, 
Ir savin ja szaukia.
“Imkit, neszkit, glamonekit 
Jus sykiu ir mane,
Tegul dvi sujungtos szirdis 
Guli jusu dugne.”

M

DONALDSON

Del “Laiszku Isz Ame
rikos” Aiszkintojas

WASHINGTON, I). C. — 
Būdamas Amerikos paszto tar
nyboje daugiau kaip keturias- 
deszimtis metu asz esu mates 
joje visokiausiu permainų.

Oro paszto i u vedima 1918 
metais, autostradų paczto.in-, 
staigu insteigima 1941 metais 
ir visa eile kitu. ,

Sziandien mes žvelgiame in 
ateiti būdami tikri, kad netru
kus seks visa eile nauju pato
bulinimu, pakeitimu, kad mu
su klientai (reiszkia, ypatai 
pavedanti savo reikalus ki
tiems) 160 milijonu Amerikie- 
cziu butu kuo geriausiai aptar
naujami.

Vienok musu pagrindinis 
darbas, nesikeis.

Tai yra užtikrinimas sau
gaus., užtikrinto ir nebrangaus 
paczto persiuntimo in kiekvie
na pasaulio kampa. Laiszkas 
tebėra laiszku nuo musu Pony 
Express laiku. Vienok persiun
timo būdas pagreitėjo szimte- 
riopai.

Mes priklausome milžinisz- 
kai Paczto Unijai, apimaneziai 
visa pasauli, kuri visokiais bu
dais, oru, juromis, ir sausuma 
pristato Jusu laiszka. gavėjui, 
kiekvienoje vietoje, kur tik 
yra paczto tarnyba. Laiszkai 
ir siuntiniai tuo budu prasi
veržia pro valstybių sienas 
laisviau negu bet kuris kitas 
daigias.

Szia proga reikia, isznaudoti. 
Tuo ypacz turi susidomėti 35 
milijonai Amerikiecziu, kurie 
iki sziol su Užsieniu palaike ar
timus korespondencinius ry- 
szius. Szi s paprastais daly kasi, 
asz tikiu, yra. vienas isz tu kie
tu ginklu musu kovoje su tais, 
kurie nori sugriauti musu ap- 
szvietimoje.

Kiekvienas metais apie 400,- 
000,000 “USA” antspauduotu 
laiszku iszkeliauja in kitus 
krasztus: isz ju puses in Euro
pa, 16 milijonu nuklysdami už 
geleži nes uždangos.

Jie sudaro pavienius “Ame
rikos Balsus”. Kiekvienais 
metais “Common Council for 
American Unity” isz New 
York, privati organizacija pri-’ 
mena mums sziu laiszku svar
ba.

Asmeniszkai asz labai verti
nu szia minti arba supratimu ir 
todėl mano pageidavimas bu
tu, jog kiekvienas Amerikietis 
raszas savo, prietelia.ms ir gi
minėms tolimuose krasztuose, 
ar anapus geležines uždangos 
palaikytu juju dvasia. Szitas 
būdas yra . garantuotas, ji 
mums garantuoja arba užtikri
na Visuotini Ęaczto Unijos 
Nuostatai.

Jei mes Amerikieciziai szi 
draugiszkumo būda, iszmintin- 
gai panaudosime tai gali daug
prisidėti prie demokratijos su-

Buvusiam Prezidentui Tru- 
manui viena kompanija buvo 
pasiulinus $40,000 doleriu už 
viena valanda, darbo. Ta kom
panija norėjo kad Tru.ma.nas 
ant pijano paigrajintu keturias

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

, OV Po 400 arba 3 už $1.00 "AO 
Adresas:

SAULE PUBL. CO. - Mahanoy City, Pa.

laiszku, kuri tiems užsienie- 
cziams nuoszirdžiai paraszys 
gimine ar bieziulis Amerikoje.

Taigi, kuo gausingiau isz- 
naudokime szi t aip paprasta ir 
nebrangu buda^ laiszka, atviru
te ar oro paczto atvirlaiszki, 
prisidedami prie szios lemtin
gos kovos už lai s va j i pasauli.

Pamokinanti Apraszy- 
mai Isz Žmonių Ir

Patarimu
(Tasa nuo 3-czio puslapio) 

sukiltu, gatavi numirti už savo 
teviszke!

‘ Kada-gi mes, Lietuviai, to
kie busim? Kada iszginsim sa
vo Maskoliszkus atstovus isz

ŽINIOS ISZ
PAVERGTOS

TĖVYNĖS

savo nuvargintos teviszkes?
—G A L A S—

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

pirmininkei de Moreno padė
kos žodis už supratima Lietu
viu moterų padėtis ir kruvinu 
kaneziu.

Vatikano radijo žinios skel
biamas visomis pagrindinėmis 
kalbomis, “davė iszsamu 
straipsni apie kiltinima už ge
ležines uždangos,” ilgiausiai 
pavaizduodamas gyventoju 
naikiaima Pabaltijo užgyven
tose respublikose. Prancūzu k. 
leidžiamas ‘Lettre de Geneve’ 
insidejo Protestantu teologijos 
Prof. Paryžiuje J. G. H. Hoff- 
mano praneszima, pavaizduo
janti Sovietu vykdomas Pabal
tijo krasztuose iszgabenamas. 
Jame pasisakoma už taika, bet 
tik ne su Sovietais, ir reikalau
jama didesnio tarp visu pa
vergtųjų apvienejimo. Isz Že
nevoje leidžiamo žurnalo “La 
Vie Pctestante” paimtais val
di masis pavaizduojama, kaip 
Bolszevikai persekioja visu 
konfesijų tikineziuosius.

Prancūzu “Matin” placziai 
aprasze min. J. Savickio laido
tuves, kurioms ypacz atsidėjęs 
rūpinosi pasiuntinybes patarė
jas A. Liutkus. Savaitrasztis 
pažymėjo, kad veliones kars
tas buvo pridengtas Lietuvisz- 
ka trispalve.

“Blaivus Lenko Balsas.” 
.. Paryžiuj leidžiamas Lenku 
kultūros žurnalas ‘ ‘ Kultūra 
Lapkriczio men., numeryje, ta
me paeziame, kuriame buvo at
spausdinti keliu Lietuviu poe
tu eileraszcziu vertimai in Len
ku kalbaūnsidejo insidemetina 
Lenku Kun. J. Z. Majevskio isz 
Pretorijcs (Pietų Afrikoje) 
laiszka, kuriame jis pastebi, 
kad “Lenkai per daug nori 
svetimu žemiu, ne tik naujuju 
srieziu ligi Oderio ir Neises 
vakaruose, bet. ir turėtu žemiu 
rytuose su Vilniumi ir Lvo
vu. ’ ’ Lenkai neužmiszta net ir 
Rytprusiu su Karaliauczium, 
tebegalvodami 19 amžiuje są
vokomis apie Rzeczpospolita, 
kuri jiems reisakusi Lenkija, 
Lietuva ir Rusu kartu. Nei 
Lietuviai iszsižades Vilniaus, 
nei Ukrainiecziai Lvovo, nei 
gudai savo žemiu, ir kol Lenki
ja reiksz in tas sritis savo pre
tenzijas, tarp tautu sugyveni
mo nebus, samprotauja laiszko 
raižytojas. Toki pasisakyma 
galima tik pasveikinti. Budin
ga, kad j u vis gausėja.

Jau beveik visi metai kad 
nei sau vai te nepraeina kai mes 
skaitomo aipie invairius kali
niu sukilimus musu kalėjimuo
se. Czia jau isz tikrųjų kas ne
gerai. Ne visi kaliniai visuo
se tuose kalėjimuose yra visa
dos kalti už tokius sukilimus. 
Valdžiai reiketu paskirti atsa- 
kominga Komisija isztirti kas 
ten darosi. Ne retai pasitaiko, 
kad visai netinkami žmones 
gauna darbus kaipo sargai ar 
kalėjimu prižiūrėtojai. Tinka
mi žmones tokiu darbu nenori 
ir neima., nes algos per mažos. 
Ne retai dažinome kad buvu
sieji kaliniai, prasikaltėliai to
kius sargybos darbus gauna.

Price $2.30 State point style.
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Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo 
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— BUS DAUGIAU — ISTORIJOS, PASAKOS,

Sovietu Ambasada Rymoje 
dabar virte verda, visi pyksta 
ir irszta. Kas nors pavogė So
vietu Ambasados Žinių Žinovo 
Pavel Piambovo automobiliu. 
Dabai’, szitas žinių žinpvas 
praszo Amerikos Ambasado 
žinių apie savo dingusi auto
mobiliu.

Platinkit “Saule”

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 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177

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

talpinąs! sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir* 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt 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, Tamas, Vargdienis Jo
nukas karalium, 62 pus., 20c,

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

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

No.155—Szakinis Nedoras 
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- 
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.

1no.l72—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

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

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

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

Kitokios Knygos

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

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

I8OV2—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 Viesz. Jezuso Kristuso 
15c.

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c., Pa
gal nauja būda, No. 1971/2, 25c.

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Išzganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany- 
tojaus Jeruzolima. 10c. 41

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:
1 -------------

yg/Y 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 prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini- ' 
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - Ų. S. A.
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Pamokinanti Apra- 
szymai Isz Gyvenimo

Žmonių Ir Patarimu
to susivienyjimo prisidėjo ir 
kiti; dabar prie jo priguli 22 
kantonai t. y. 19 pilnu kantonu 
i r 6 puskantoniai.

, Ilgai reikėjo Szveicariams 
kariauti su savo galingais kai
mynais, pakol atgavo savo 
laisve. Bet ant galo pagalios 
'jvisi turėjo priipažinti Szveica
rija niekam neprigulinczia 
valstija. Pripažino, nes nejo- 
kiu budu negalėjo jos pergalė
ti! Dabar-gi mus szimtmetyje 
Eurolpos vieszpacziai susitarė 
tarp saves, kad jie ne vienas 
neturi tiesos karianti su Szvei
carija, užtai ir Szveicarija pri
žadėjo nesikiszti in kitu szaliu 
vaidus, neiti ne po tai, ne po 
kitai pusei; jie tiktai turi tiesa 
gintis, jeigu kas užpuls ant jos.

Pertai dabar Szveicariai vi- 
siszkai ne nemislyja apie užką
ri avima svetimu szaliu, ir gy- 
vena šau ramiai, ne kitu negas- 
didami, ne patys nesibijodami. 
Bet už tai jie mėgsta atminti 
ir pasakoti apie ta5!, kaip jie 
kita, syk muszesi su savo prie- 
szininkais už laisve brangios 
tėvynės.

Sztai kaip sako žmonių pa
davimas apie pradžia Szveica
rijos susivienijimo ir apie isz- 
ginima svetimu vieszpacziu.

Vienas Austrijos vieszpacziu 
vietininkas “atstovas” vardu 
Gesleris, valde kantoną ‘Uri’. 
Jisai buvo labai piktas ir dide
liai spaude ir persekiojo žmo
nes. Kaip dabar, taip ir tada 
Szveicariai neisztekdavo savo 
duonos. Ja jie gaudavo isz Ita
lijos, kuri yra už kalnu in pie
tus. Kelias in Italija (Valakus) 
buvo tik vienas ir tai labai 
siauras. Gesleris eme ir pasta
te ant to kelio stipria pili su 
savo kareiviais. Pili ta Szvei
cariai praminė “Uri’o Pri
spaudimu”, nes ji užstojo ke
lia nuo duonos. Dabar vieti
ninkas jau suvisai galėjo in- 
veikti Urio gyventojus. Galėjo 
kada tik norėjo bacla padaryti. 
Bet negana to, jis dar daug ki
tokiu persekiojimu ant žmonių 
pramane. Kente, kente nelai
mingi žmones, ant galo kantru
mas j u iszseke.

Viena tamsia nakti lygumoj 
isz visu pusiu apsuptoj kalnais 
ant kranto ežero susirinko tris- 
deszimts trys Szveicariai. Tai 
buvo gyventojai trijų giriniu 
kantonu: Szvic’o, Uri’o ir Un- 
tervolden’o. Kam-gi jie susi
rinko czionai? Atėjo jie ežio? 
nai prisiekti priesz Dievą, jog 
nuo tos dienos visi jie bus kaip 
broliai tarp saves, jog tvirtai 
stoves viens už kita, už savo tė
vynė ir savo tiesas, jog ne 
viens neiszduos kitu savo pri
spaudėjams.

Bet ka gali padaryti tie tris- 
deszimts-trys vyrai priesz vi
sa galinti vietininką? Jog jie 
nieko neturi, tiktai kilpines sjr 
vylieziomis (nes karabinu ir 
parako tada žmones dar neži-1 
nojo. Szaude isz kilpiniu vyli
eziomis, isz lanku strielomis) 
vietininkas-gi turi stipria pili, 
daugybe apszarvotu kareiviu, 
ir pinigu. Negalėjo nieko pra
dėti, tie drąsus vyrai turėjo 
gryžti atgal in savo namus ir 
kalbinti kitus- gyventojus 
rengtis prie sukylimo priesz 

(Tasa)

Kaip Kita Syk
Sumusze Ir Iszgyne 

Szveicariai Savo
Prispaudėjus

DAMIAI ir laisviai sau gy
vena nepažindami svetiniu 

valdonu, Szveicarijos gyvento
jai. Bet ne visados taip 'buvo. 
Kita syk ir jiems reikėjo ka
riauti ir grumtis už laisve ir 
tiesas savo teviszkes su galin
gais pries'zininkais, savo ap
linkiniais. Seniai jau. tai buvo, 
jau szeszi szimta i metu perėjo 
nuo to laiko, kada Szveicarija 
klauso valdžios Austrijos 
vieszpacziu. Karaliai Austrijos 
skaitė Szveicarija užkariauta 
szalia ir daro joje, ka. tiktai no
rėjo, visai taip-pat, kaip dabar 
y ra su Lietuva, kurioje Masko
lius kaip nori, taip ir daro. 
Austrijos valdonai dalindavo 
Szviecarijos žemes savo ricie- 
riams, kaip dabar Maskolius 
“mus” žemes savo jenarolams 
daline ja. Daugumas tokiu ri- 
cierių, pastoje .per tokias do
vanas turtingi ir galingi, pasi
statydavo stiprias pilis, kurio
se laikydavo daug kariuome
nes, p aplaikinius žmones pa
versdavo in .savo vergus ir 

. baudžiauninkas. Tokius ricie- 
rius vadindavo' tada baronais 
ir grapais. Kiti iszdide nebe- 
norejo nei sav6 karaliaus klau
syti.

Karalius atsiųsdavo in 
Szveicarija savo vietininkus, 
kurie “atstovais” vietininkais 
vadindavus. Tai buvo lyg pas 
mus Maiskoliszki (Gubernato
riai. Jie sudyjo žmones, valde 
juos, rinko nuo ju mokesezius. 
Žinoma, tokie vietininkai turė
jo savo pilis, daug vaisko ir vi
sokiu savo tarnu. Tai buvo vis 
daugiausiai atėjūnai isz sveti
mu szaliu, tankiai jie nemokė
davo nei vietines kalbos, suvi
sai nemylėjo nei' Szveicarijos, 
nei jos gyventoju, kuriuos 
spatide, kiek tik inmane. Tie 
vietininkai ir ju tarnai, 'be
rinkdami nuo žmonių mokes- 
czius, imdavo ju kur-kas dau
ginus, negu karalius liepdavo. 
Žmones ilga laika kente kant
riai prispaudimus, bet ant ga
lo jau tik pabodo. Szveicariai 
sukilo priesz savo prispaudė
jus. Iszpradžiu susitarė pakel
ti maiszta: tiktai trys giriniai 
kantonai ir tokiu budu padare 
pradžia “susivienijimui Szvei
carijos kantonu.” .Pamažu brie

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

Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius Ako Turtingu Ponu.

Per paczta, 35 Centai.
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savo prispaudėjus. Visi prisie
kė arba numirti arba numesti 
svetima junga, ir iszsiskirste. 
Nesunku pasirodė prikalbinti 
■prie maiszto savo kaimynus, 
visi buvo gatavi sukilti, kaip 
vienas, priesz vietininką ir isiz- 
vyti ji su jo tarnais isz savo 
szalies. Ueikejo tiktai geros

Mano brangios rūteles, 
Liežuviai arba apkalbėjimais 

savo artymo, 
Ne tik užmusz žmogų 

moraliszkai, 
Bet ir dvasiszkai, 
Nekurie žmones, 

Kurie neturi mažiausio 
supratimo,

Mano kad tame yra nieko 
blogo,

Jeigu apsakinėja, teisingai 
kalte?

Visokes kaltes ir 
nusidėjimus kitu.

Tame baisiai biustą, 
Kožnas žmogus privalo būti 

ne tik teisingu, 
Bet ir suprantaneziu ir 

Gailingu ant silpnumo savo 
artymo.

Tieji, kurie mėgsta klaidas, 
Nupuolimus ir griekus savo 

artymo platint,
Ir apie juos kalbėti, 

Patys paprastai papildo 
Daug klaidu ir nusidėjimo. 

Apie viena isz daugelio. 
Asz 'pasakysiu czionais 

atsitikimu, 
Ka liežuviai gali padaryt.

Viena kaiminka mieste
Vestuose, 

Paleido liežuvius apie ja, 
Kurie pasklydo reidiniu 

greitumu, 
Po visa apylinke.

Szeimyna buvo priversta 
kraustytis kelis kartus, 

Kad apsisaugoti nuo tuju 
liežuviu, 

Bet kur tik atsikrausitydavo, 
Tai ir apjuodinanti liežuviai

Paskui juos sekdavo.
Ant galo tarp vyro ir jo 

mot eres,
Kilo kasdieniniai barniai,

. Nesusipratimai ir 
užmetinejimai,

Ir aut galo daejo prie to, 
Kad vyras nužudė savo 

bobelka, 
Kuri buvo visai nekalta,

Kai]> vėliaus iszsiaiszkino,
Nes po žudinstai,

Pati kaltininke prisipažino, 
Kad toji galėjo gražiau 

rėdytis kaip ji.
Na ka. rūteles daugiau 

galima sakyti,
Ant tokiu apjuodinaneziu 

liežuviu, 
Kurie smeiže gera varda savo 

artymo?
Visi paniekina liežuvius, 
Ir ju negalima sulaikyti, 

Iszmintingi žmones neklauso 
liežuviu, 

Ir stengėsi visokiais budais 
Juos sulaikyt kuodaugiausia.
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pradžios. Netrukus ji atsirado. 
Viena diena Uri b gyventojai 
pamate ant lygumos, kur daug 
žmonių praeidavo, ant stiebo 
kepure užmauta. Tai liepe pa
daryti vietininkas. Pradėjo 
žmones rinktis pasižiūrėti, kas 
isz to bus. Tada Gesler’io tar
nas garsiai jiems apskelbė: 
* ‘ vieszpats mano maloningas 
sztai ka liepe jums prisakyti. 
Užtėmyje, kad jus nelabai guo- 
dojat jo mylista ir jo tikrus 
tarnus, jisai nori pamokinti, 
kaip reik apsieiti su savo per- 
detiniais. Taigi liepia, saitai 
kepurai duoti tokia pat garbe, 
kai]) ir jo paties mylistai: pra
einant pro s'zita vieta' reikia, 
kepure nusimti ir žemai, pasi
lenkti. Kas to nepadarys, bus 
nužudytas!

Tik dyvai darėsi Uri’o gy
ventojams, iszgirdus szita nau
ja Geslerio iszmisla. Kiti pra
dėjo dagi juoktis ir besityczio- 
dami žemai lenkėsi priesiz vie
tininko kepure. Bet neužilgo 
pamate, kad tai ne juokai. Ly
guma, kur pirma gana daug 
'būdavo žmonių staigu visisz- 
kai tusezia pasidarė. Kiekvie
nas užuolankoms apeidavo ta 
vieta, kad tik nereikėtų žemin
tis priesz ta. Geslerio baidyki a, 
sargai-gi stovėjo ir žiurėjo, 
kas darosi aplink.

Bet sztai jie pamate beei
nant keliu žmogų sn vaiku. Tai 
buvo Vilemas (Vilius) Tell’isi, 
netolymo kaimo gyventojas. 
Su kilpine ir vilycziomis savo 
jisai drąsiai nuėjo per lyguma, 
tartum nieko neužtemydamas. 
Priėjo arti stiebo ir ne ne- 
žvilgterejes ant kepures, kal
ba sau su sūnum.:

— Tell’i mes tave suimami
— Už ka ? Ar asz ka pikta 

padariau? Barniai atsake jisai.
— Nesigink, Tell’i, tu pat s 

labai gerai žinai savo kalte ir 
kokia k orą už tai. Mes tave tu
rime suimti, sake vietininko 
sargai.

Tell’is ne nesigynė. Perdaug 
teisingas ir perdrasus jisai bu
vo, ir negalėjo sumeluoti. Gir
dėjo jisai vietininko paliepima 
bet visgi nenorėjo duotis su
imti. Prasidėjo ginezas ir bar
nis tarp Tell’io ir sargu. Ant 
riksmo suėjo daug žmonių. 
Jie reikalavo, kad Tell’i pa
leistu. Sargai nenorėjo. Jau 
gal butu prasidėję pesztynes, 
'bet pamate pati vieszpati vie
tininką atjojant. Tuoj visi nu
tilo, o kiti dagi pabėgo.

Riszczia prijojo galingas 
Gesler’is prie tos vietos ir 
smarkiai užriko; Ko ežia rė
kiat? Viską patyręs Gesleris 
pasakė: A, tai tu neklausai 
mano prisakymu ir dar nesi- 
duodi paimti? Tai-gi visi da
bar pamato, kas tai yra prie- 
szintis mano valia! Telki tu 
užsipelnei smerezio korauž sa
vo statuma ir nepaklusnumą. 
Atsisveikyk su gyvaseziu; tu 
turi numirt!

Vojel Kone vienu balsu su- 
szuko, persigandę ž m o n e s. 
Tell’is iszbales stovėjo, o jo 
mažas sūnūs garsiai verke be- 
siglausdamas prie tėvo. 'Sztai 
isz krūvos žmonių iszejo kuni
gas ir žemai nusilenkęs priėjo 
prie vietininko. Prasze jisai jo 
nedaryti tokios nuodėmės. Ke
li drąsesni irgi pradėjo melsti 
vietininko, kad nežudytu gero 
žmogaus.

— Na, Tell’i, o tu nieko 
negali pasakyti ant isizsiteisini- 
mo, gal nori ko praszyti nuo 
manes? Pratarė Gesleris. Bet 
Tell ’is tylėjo.

—■ Sūnelis tavo turbūt ta

ve labai myli ir tu ji teiposgi? 
Del jo aszjau gyvastį dovano
ju. Bet va ka tiktai: Asz girdė
jau, kad tu geriausiai už visus 
moki szauti, asz labai nore- 
cziau pats savo akimis pama
tyti, ar tai teisybe. Liepsiu pa
dėti ant vaiko galvos obuolį, ir 
per szimta dvideszimts žings
niu, jei numuszi nuo galvos ji 
isz pirmo karto, tai dovanosiu 
tau gyvastį!

Visi kuone apmirė, iszgirde 
toki nėžmogiszka daigia. Tell- 
is isz piktumo staeziai at'sisake 
nuo Geslerio malones. Bet jo 
sūnūs pradėjo praszyti kad 
szautu. Kiti aplinkiniai irgi 
melde Tell’o 'pasigailėti savo 
paezios ir sunaus. Kurie pasi
liks naszlaicziais jam pražu
vus. Ant galo Tell’is 'Sutiko 
iszpildyti, ka vietininkas rei
kalavo. Karsztai pasimeldęs su 
savo sunumi iszsieme dvi vily- 
ezias. Viena ant kilĮiines uždė
jo, o kita, už anezio užsikiszo. 
Pabucziavo savo sūneli ir at
sistojo ant paskirtos vietos. 
Sargai nuvedė vaika, už szimta 
dvideszimts žingsniu, ir pasta
te po aržu olų, o ant galvos už
dėjo obuoli. Tell’is da syki 
bandė permelsti vietininką, 
kad atleistu ji nuo tokio' bai
saus darbo. Bet szis nei klau
syti nenorėjo. Ka-gi darysi! 
Tell i s pradėjo rengtis szauti. 
Jis pasiszluoste akis ir pradė
jo taikyti. Visi tartum apmirė. 
Szvil.ptelejo vilyczia ir Tellis 
pargriuvo ant 'žemes, nieko ne
matyt kas pasidarė, bet 
‘džiaugsmingi riksmai ir su
naus bueziavimai prikėlė ji isz 
apalpimo. Vaikias apkabinda
mas tęva rode obuoli, per pati 
vidurį jo buvo perlindus ir už
silaikius vilyczia. Visi neiszpa- 
sakytai džiaugėsi. Tiktai vie
nas Gesler’isbuvo apsiniaukęs 
ir piktas.

— Teisybe sake žmones, 
kad tu geras szaudytojas bet 
pasakyk man, kam tu iszsiemei 
dvi vilyežias? Juk asz tau sa
kiau, kad turi isz pirmo sykio 
pataikyti. ’ ’

Isz pradžių nenorėjo Tell’is 
sakyti, ant galo peripykes pa
sakė : antra vilyczia tai tau bu
vo; kad bueziau nepataikęs in 
obuoli, tai in tavo szirdi tikrai 
jau bueziau pataikęs!

— Ar girdėjot? Suriko ne
savu balsu Gesler’is in savo 
kareivius. Suriszkit ji, ta pik- 
tadeji! Asz iszturesiu savo žo
di ir dovanosiu jam gyvastį, 
bet'užtai jis laisves neturės ii' 
kahiyj sukirmys.

Suriszo Tell’i ir nusivežė in 
kita puse ežero. Ten 'buvo Ges-
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ler’io pilis ir baudimo 
arba kalinys.

namai

Jau buvo inplauke in vidurį 
ežero, kaip prasidėjo audra. 
Užėjo vejas, pakilo vilnys ir 
pradėjo mėtyt in visas puses 
vietininko laiva. Irklininkai 
dirbo isz visu spėkų, idant vil
nys neapverstu laivo ir nesu- 
musztu in kyszanczias uolas. 
Bet niekaip negalėjo priplauk
ti prie kraszto. Audra, tuom 
tarpu augte augo! Galingasis 
Gesler’is drobe jo isz baimes, 
iszblyszkes ir persigandęs jis 
ant galo pradėjo praszyti Tell- 
io kad gelbėtu juos.

— Visi sako kad tu taipos- 
gi geriausiai už kitus moki ir 
laiva valdyti, pradėjo szvel- 
niai Gesler’is ji kalbyti, ar su
tinki mus gelbėti ir privaryti 
prie kraszto?

< — Su Dievo padėjimu asz- 
pabandysiu, ątsake Tell’is.

— Atriszkit ji, suriko *Ges- 
ler’ls. Pasiraivė atrisztasi Tell
is ir nejuczioms užsimėtė kilpa 
ir vi] y ežiais ant pecziu. Eme 
potam styra in rankas. Valan
dėlė dairėsi in szalis ir prisi
merkęs žiurėjo per ūke in vilni, 
ar nematyt kur kranto. Nors 
kiti nieko negalėjo inžiureti, 
vienok pripratusios Tell’io 
akys greitai permanė, kokioj 
vietoj ju laivas ir kur geriau
siai pakreipti ji. Garsiai jis pa
liepė irti ir pakreipė laiva prie 
uolos. Prisiartinus laivui prie 
jos Tell’is paleido staiga styra 
isz ranku ir vienu Szuoliu už- 
szoko ant kranto, o laiva taip 
smarkiai paspyrė koja, jog vėl 
ji pagriebė vilnys. Tell’is is'Zr 
nyko krūmuose.

Gesler ’is vienok nepražuvo 
vilnise ežero. Jam pasisekė su 
savo žmonėmis ir arkliais pri- 
siirti prie kraszto. Bet Tell’is 
palauke jo už krumu ir ant vie
tos padėjo prispaudeji žmonių, 
iszhpusi ant kranto. Žinia apie 
tai, kaip žaibas perleke per 
Uri’o kalnus ir kaimus. Vieti7 
ninko tarnai suvisai nežinojo, 
ka. dabar daryt.

Gesler’io užmuszimas tai bu
vo pirmutinis ženklas sukyli
mo. Pilis, “Urio Prispaudi
mas” buvo sugriauta susirin
kusiu gyventoju to kantono. 
Potam gyventojai kito taip- 
pat padare ir su savo vietinin
ku, atstovu. Ant nauju metu 
anksti isz ryto, pasakojo žmo
nes, nuėjo apie dvideszimts 
ūkininku ir pasakė, kad jie no
ri pagal pripratimą vietinin
kui dovanas duoti. Vietininkas 
liepe inleisti juos in pili, o pats 
pradėjo rengtis. Kaip tik juos 
inleido in pilies kiemą, tuojaus 
vienas užtriubyjo ant ragelio, 
visi jie iszsieme isz aneziu ge
ležinius duriklius ir užsimovė 
ant savo lazdų. Isz girios atbė
go da trisdeszimts ūkininku, 
kurie tyczia tenai lauke. Vieti
ninko kareiviai isz netyicziu 
užklupti nei nesiprieszino ir 
visi davėsi suriszti. Ūkininkai 
norėjo kraujo pralieti. Viens 
rodyjo užmuszt vietininką, bet 
kiti nedave. Nuvesim mes juos 
geri aus ant rubežiaus musu že
mes; tegul tenai prisieks, kad 
niekados negrysz jie in musu 
tėvynė! Taip visi sutarė, ir 
taip padare. Treczias girinis 
kantonas padare taip-pat.

Tokiu budu pasidarė susi
vienijimas trijų laisvu kanto
nu. Paskui prie ju prisidėjo ii* 
kiti kantonai.

Austrijos Karalius baisiai 
perpyko, iszgirdes ka Szveica
rijos gyventojai su jo vietinin
kais padare. Kelius sykius ii* 
jo inpediniai su kareiviu galy

bėmis mėgino Szveicarius už 
tai pamokinti, bet jie drąsiai 
sutikdavo tas kariuomenes 
terpkalnese ir sumuszdavo jas.

Tell ’is muszesi už laisve sa
vo szalies drauge su kitais. Bet 
viena syki begelbedamas lisz 
smarkaus upelio skęstanti 
žmogų pats prigėrė tenai t ir 
gera darba bedarydamas pa
baigė Savo garsinga gyvenimą.

Mokyti vyrai sako, kad Tell- 
io nebuvo visiszkai ant svieto, 
kad tai tik žmonių pasaka. Bet 
Szveicarijos gyventojai tiki, 
kad tai teisybe ir stato' Tell ’iui 
paminklus ir k o p 1 y c z i a s. 
Szveicarijos vaikai negali at
siklausyti pasakojimu alpie ta 
garbinga vyra. Isz mažu dienu, 
pripranta jie mylėti savo te- 
viszke ir laisve taip, kaip my
lėjo jas Vilemas Tell’is.

Kiekvienas Szveicaris 'žino 
apie Vilemą Tell ’i, ir stengėsi 
but panasziu ant jo ir eiti jo 
pėdomis. Ne karta potam rei
kėjo 'Szveicariams musztis už 
laisve savo szalies, ne karta 
bando galingi atėjūnai apimti 
mažiuke Szveicarija, bet nieko 
isz to neiszejo, drąsus jos gy
ventojai, nors ir nedaug ju, vi
sados sumuszdavo daugybes 
s ve t im u p r i e szininku.

Sunku buvo atlaikyti laisve 
priesz tokius įprieszininkus, il
gai reikėjo kariauti, daug ir 
kraujo buvo pralieta. Bet užtai 
Szveicarijos gyventojai iszsi- 
mokino branginti ne tik savo, 
bet ir kitu tiesas. Visi szitie 
dvideszimts du kantonai liko 
kiekvienas prie savo tiesu, su 
savo sudu, savo vyriausybe ir 
su savo kalba. Da ne vienas 
Szveicarijos kantonas nieka
dos nebandė atimti nuo savo 
kaimyno žeme ar ka nors kita. 
Gyventojai Szveicarijos negei
džia svetimo gero, bet ir savo 
nenori be reikalo kitiems ati
duoti. Užtai ir gyvena vienybė
je ir sandoroje.

Tegul pabandytu kas nors 
užpulti ant ju, kaip vienas visi

(Tasa Ant 2 puslapio)
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Kristuso, peraszyta isz groma- 
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No. 202 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei 15c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
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No. 196 Stacijos arba Kal
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Žinios Vietines
— Szia sanvaite czvertis 

meto, pasninkas :Seredoje, Pet- 
nyczioje ir Su'batoje.

— Puldamas trepais že
myn savo namuose, Petnyczios 
ryta, Manuel Garcia, Ispanas, 
56 metu amžiaus, nuo Park 
Crest, likos tuo jaus, nuvežtas 
in Locust Mt. ligonbuteje, bet 
pasimirė ant kelio. Velionis li
kos sužeistas in galva. Buvo 
angliakasis ir ‘dirbo Knicker- 
'boekor kasyklose. Paliko pa- 
czia, tris suims, trys dukterys 
ir du anukus, taipgi keturios 
seserys ir du brolius Ispanijo
je. Prigulėjo prie Szv. Riczar- 
do parapijos* Park Crest. Gra- 
borius Liudvikas Traskauska,s 
laidos.

— Seredoj pripuola Szv. 
Tarasius ir Szv. Viktoro, o 
Tautiszka Vardine: Regiman
tas; Pasninkas. Ir ta diena : 
1831 metuose pirmu kartu Lie
tuviai pareikalavo Czaro V ai
džios panaikinti baudžiava, 
Lietuvoje; 1950 m., Maskva 
paskelbė inkurima naujo lai- ■ # 
vyno,

— Ketverge pripuola Szv. 
Aleksandro, o Tautiszka Var
dine Gerdenis. Taipgi ta diena: 
1936 metuose Amerikos Karo 
Sztabas užima valdžia Japoni
joje, o Kariszka Valdžia pa
skelbta ; 1947 m., Lewis W. 
Douglas paskirtas Amerikos 
Ambasadoriumi Anglijai; 1848 
m., Karalius Louis Philippe 
buvo nuo Prancūzijos sosto 
nuverstas, praszalintas; 1848 
ra., Antra Prancūzijos Respub
lika buvo insteigta, sutverta.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Gabrielio ir Szv. Leonardo, o 
Tautiszka Vardine: Skirman-

te: 1933 m., Vokieeziu Tarybos 
kambariai, ofisai sudegė Ber
lyne, Naciai kaltina Sovietus ■ 
ir Kcmunistus.

— Nedelioj pripuola pirma ; 
diena Kovo (March).

Shenandoah, Pa. — Peter 
Parangosky, Rusnakas1, 54 me
tu amžiaus, nuo 319 W. Centre 
uly., likos užmusztas per nu
puolimo anglies, szesztam le
vai i Hammond kasyklose. Jo 
draugas ‘‘budie” John Bazy- 
lewicz, nuo 327 W. Washing- 
ten uly., iszliko gyvais tame 
nelaimėje. Parangosky paliko 

| paezia, du sunu, ir duktere.
Prigulėjo prie Szv. Mykolo 
Rūsnaku parapijos. Graiboriai 

1 Oravitz laidos.
— 'Juozas Baginskas is'z 

miesto likos sužeistas in koja 
laike darbo1 Carey, Baxter ir 
Kennedy Co., gydosi namie.

— Andrew Glembocki, 67 
metu amžiaus, Lenkas, nuo 212 
S. Main uly., likos surastas ant 
vieszkelio tarp Shenandoah ir 
Maizeville, pavojingai sužeis
tais Petnyczioj po piet, apie 5 
valanda, ir nuvežtas in Locust 
Mt. ligonbuteje, o numirė Su- 
batos ryta, penkta valanda. 
Velionis gimė Lenkijoje. 
Keliolika metu atgal prasisza- 
lino nuo darbo, iszpriežasties 
senatvės. Paliko du sunu mies
te ir viena ahuka? Prigulėjo 
prie Szv. Kazimiero Lenku pa
rapijos.

svarstė dvieju sugautu mun- 
szaininku klausima. Penkios 
deszimts keturiu metu amžiaus 
John F. Kelly ir trisdeszimts 
septynių metu amžiaus Joseph 
M. McDevitt, buvo prisipažinę 
kad jie virdavo ir pardavinė
davo munszaine.

Teisėjas Madden abiem pa
skyrė po penkis szimtus dole
riu baudos užsimokėti, bet 
paskui jis jaute kad tai dar 
negana. Jis nenorėjo juodu už
daryti in kalėjimą, nes kalėji
mo daktaras dažinojo kad Mc
Devitt serga szirdies liga.

“Judu galite eiti sau isz kur 
atėjote, kai užsimokėsite po 
penkis szimtus doleriu,” sake 
teisėjas Madden, bet per pen
kis metus judu turite eiti kas 
Nedele in bažnyczia.”

“Kas Nedele?” Suszuko 
Kelley.

“Kas Nedele,” rimtai atsa
ke teisėjas. “Žinoma, judu ga
lite pasirinkti, ar eiti kas Ne
dele in bažnyczia, ar tupėti 
ežia kalėjime.”

Jiedu nieko daugiau nesake 
sutiko eiti in bažnyczia, nors 
tai, anot j u, tai tikrai sunki 
bausme; kas Nedele in bažny
czia net per penkis ilgus metus.

žmonių užsimusze. Bet tai in- 
vykdinti reiketu duoti protą ir 
Dievo baime net penkios de- i 
szimts milijonu draiveriu, ku-; 
rie automobilius vairuoja ant I

I musu vieszkeliu.
__ ___ ______ _

TURIME GINKLUO-į 
i PIS IKI 1958

r s' ' '■'<------- -

Rusija Vis Didina 
Savo Armijas

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Dwight D. Eisen- 
howeris kariszki patarėjai 
Kongresmenams ir Senator
iams staeziai pasakė kad Ame- 

! rika tūri vis ginkluotis ir reng
tis in kara nors iki 1958 metu. 
Jie tiems Kongresmonams ir 

į Senatoriams staeziai pasakė 
! kad Rusija vis didina ir rengia 
savo armijas. Jie sake musu 
reikalai dabar eina nuo Korė
jos ir Indo-Kinijos ligi Euro
pos. Vienas isz tu Prezidento 
Eisenhowerio patarėju staeziai ; 
pasakė kad mes
atsidūrė tarp kūjo ir priekalo.

Visi jie vienu balsu pasakė 
į kad Amerika dabar negali nu
leisti rankas, nes Rusija vis 
da ugiau ir daugiau vyru in sa
vo armija ima ir vis geriau ap
siginki© j a.

Per devynios deszimts pen
kias minutas tie Kongresmonaį 
ir Senatoriai klausiesi kai Ge- 
nerolas Omar N. Bradley ir Al-1 
len Dulles jiems aiszkino kaip Į 
dalykai stovi po visa pasauli. 
Jie tiems Kongresmonams ir 
Senatoriams priparode kad jo-; 
kiu budu negalima dabar su- j 
mažinti kariszko sztabo isz- i 
kasezius, kad reikia dar dau
giau pinigu paskirti karisz-1 

! kam apsiginklavimui.

TRUMANAS RASZO 
PRISIMINIMUS j
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Harry Trumanas, dabar ture-1 
damas daug laisvo laiko, ima 
raszyti savo prisiminimus, per į 
tuos metus, kai jis buvo Prezi
dentas.

Tie prisiminimai užims ma
žiausia dvi knygas.

Ponas Trumanas teipgi sako 
kad jis su savo žmona ir dukte
re Margareta ketina iszvažiuo-

dabar esame Į ti ant atostogų, vakaciju in 
Honolulu Salas del kokiu trijų

nimai nebus iszspauzdintn 
priesz 1954 metu. Jis dar pri
dėjo, kad Life redakcija tuos 
jo prisiminimus rengs spaudai 
ir spauzdins. Nes jis sako, kad i 
ta redakcija geriausiai spauz-1 
dina knygas. Jis prisipažino, 
kad jis jau daugiau kaip puse j 
tu savo prisiminimu yra jau j 
prirengęs.

Tie jo prisiminimai užims 
nuo 1935m., kai Ponas Truma
nas buvo pirmoji syki iszrink- 
tas in Senata, iki jis apleido 
Prezidento vieta.

Ponas Trumanas su savo 
žmona iszvažiuos isz San Fran
cisco, Kovo (Mar.) dvide- 
szimts-antra diena, ant “Pre
sident Cleveland” laivo. Ju 
duktė Margareta sutiks savo 
tėvus in Los Angeles miestą.

virszininkas
SUIMTAS
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(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Istorija Apie ...
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.-
Saule Publishing Co.,

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

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai 

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

TRAUKINIO
NELAIME

6 Užmuszti, 12 Sužeisti
BRAWLEY, CALIF. — 

Szeszi žmones buvo užmuszti 
ir dvylika buvo sužeisti kai 
Southern Pacific traukinys su- 
simusze su autotusiu netoli 

Brawley, California.
Beveik visi keleiviai buvo 

Meksikonai, kurie važiavo in 
savo valdiszkus darbus.

Kaip ta nelaime atsitiko po- 
licijantai dar nežino, bet jie 
stengiasi isztirti ar traukinio 
inžinierius ar to autobuso drai- 
verys buvo kaltas, nes prie to 
kryžkelio yra atsargos ženklai 
ne tik autobusiui, bet ir trau
kiniui.

sanvaieziu ar viso menesio.
Ponas Trumanas nieko laik- 

rasztininkams neatsake, kai j 
jie jo užklausė: Kiek jis ketina 
gauti už savo tuos prisimini
mus? Bet Ponas Trumanas 
tiek pasakė, kad tie jo prisimi-

szimts tris metus.
Slaptos policijos agentai 

pirmiausia paėmė nagan ta 
senmerge, kuri savo bosą, Sto
rey iszdave, pasakydama, kad 
ji jam parūpino kliszes del 
drukavimo palszyvu pinigu. 
Jis isz pradžių užsigynė, bet 
bet slaptos policijos agentai 
viską surado jo vasarnamyje.

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais < 

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col. ploczio ![ 

[ Iszaiszkma sapna ir kas ![ 
; ateiteje stosis. Su priedu ![ 
[ planatu ir visokiu burtu. ![ 
Į Knyga in minksztos po- 
; pieros virszeliuose. :: :: 
I Pinigai reikia siusti su

užsakymu: ]!

Tiktai,. . . $1.00 ;! 
Į Saule Publishing Co., > 
Į Mahanoy City, Pa.,U.S.A. >

Liudesio 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

DU LENKAI
PASMERKTI /

Intarti Už Sznipinėjima
LONDON, ANGLIJA. — 

Du Lenkai buvo intarti kaipo 
Amerikos sznipai ir buvo Len
ku, Komunistu kariszko teis
mo pasmerkti mirties bausme.

Szitos žinios atėjo staeziai 
isz Varszavos per Komunistu 
laikraszczius.

Tie laikraszcziai ir Komu
nistu radijas pranesza kad Ste

fan Skrzyszowski ir Dionizy 
Sosnowski prisipažino prie 
visko ir buvo mirties bausme 
pasmerkti.

Valdžia sako kad tiedu Len
kai su parasziutais nukrito in 
Lenkija isz Amerikos tvirto-

«
“NOVENA”

Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

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

■ •>. ■ ... >. ■’ .- i L u ■ ' ' ' '■'" J i - ■
“Saule’’ skaito visu sluogs- 

niu ir sroviu žmones: darbinin-

viu Vokietijoje. Valdžios at
stovai parode revolverius ir 
kitus ginklus kuriuos tiedu 
Lenkai, anot ju, turėjo su sa
vimi kai jiedu buvo suimti.

TINKAMA BAUSME
kai, biznieriai, profesijom alai, 
dvasiszkiai, valstybininkai, 
mokslincziai ir darbo žmones. 
Nes visi jie žino kad “Saule” 
teisingai raszo ir dra..siai skel
bia.

Pasmerkti Eiti In
Bažnyczia

CAMDEN, N. J. — Teisėjas 
Thomas M. Madden ilgai

ANT VIESZKELIU 
GELEŽINKELIU

IR PADANGĖSE

Atsarga Giedos Neda
ro, Važiuojant, Einant

Ar Lekiant .
WASHINGTON, D. C. —

Vasario (Feb.) vienuolikta 
diena Amerikos eroplanu kom
panijos užbaigė pilnus metus 
be jokios nelaimes, nei vienas 
keleivis nežuvo. Tai buvo kuo
mi pasididžiuoti, tik gaila kad 
už keliu dienu po szito paskel
bimo vienas eroplanas nukrito 
in Gulf of Mexico juras.

Amerikos geležinkeliu kom
panija taipgi su pasididžiavi
mu parode kad per 1952 metus 
nei vienas keleivis nebuvo už
musztas. Nors keturiolika 
žmonių gala gavo, tyczia nu- 
szokdami nuo traukiniu ar po 
jais tyczia puldami ar palys- 
darni.

Szitokia atsarga neinvyksta 
netyczia, bet per visu geru 
priežiūra, kai visi laikosi'visu 
instatymu ir su protu važiuo
ja-

Ta pati butu galima invyk- 
dinti ir ant musu vieszkeliu, 
kur per praeitus metus trisde
szimts septyni tukstaneziai

it;;
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bedding V*ve
Each distinctive invitation 

thermographed on 25% rag 
china-white vellum paper, 

giving you fine raised lettering 
that speaks of the 

highest quality.

Your choice
Of SIXTEEN 
individual
TYPE STYLES
The most 
popular 
teleeliont 
ihoitiu below.

NUSZOVE
KARININKA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Edgar A. Owens, ta vakara 
j priesz tas antras manevras pa
bėgo, pasivogdamas kito kari
ninko automobiliu.

Kai visi kareiviai sustojo in 
savo vietas, buvo aiszku kad 
kareivio Owens vieta buvo 

: kaip tik ten isz kur jis galėjo 
1 Leitenantą Davenport nuszau- 
, ti. Policijos sztabui buvo pa- 
siunstas to kareivio karabinas 
ir policij antai tuoj aus patikri- 

1 no kad ta kulka buvo isz to ka
rabino iszszauta.i z 'Suimtas kareivis Owens ant 
visko prisipažino.

KEKSZIU
PALEISTUVAVIMAS

PINIGINGAS

Also matching reception cards, 
response cards, thank you cards, 

at home cards and informals.
Come in today and make your 

choice from qur 
^Flou-er Wedding Line” catalog.

Mrs. Paul Crosley

IWrs. Paul Crnslny
Mrs. Paul Crosley

ii. ^auL

eų ■

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

j ta Pat Ward dabar yra dvide- 
šzimts metu amžiaus? Reiszkia 
jis ja ‘‘pažino” kai ji buvo tik 
penkiolikos metu amžiaus.

SAULE PUBLISHING CO.
Phone 744-J South And A Street Mahanoy City. Pa.

Czia tik keletą pastabu apie 
! sziu dienu gražuoliu paleistu- 
j vavima. Jeigu teisėjas Valente 
atidarytu teismo duris, tai ir 
tu vyru vardai butu paskelbti, 
kurie szitu keksziu malonumus 

j priėmė ir labai riebiai užsimo- 
s kejo.

Pirkie TJt S, Bonus Sžiandiėti!

I i


