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Nuo Granatu In Gražuole KŪDIKIS PASMAUG- KASZTUS GALIMA Ly Pa TeVVneS
tas; motina sumažinti isz ravergios evy

DINGUSI

PHILADELPHIA, PA. -
Devynių sanvaieziu mergaitu
ke buvo surasta negyva savo 
vygeje. Jos tėvas ja ten rado. 
Tėvas, dvideszimts szesziu me
tu amžiaus James Fitzpratrick, 
pasakė polkijantams kad kai 
jis parėjo isz darbo apie ket
virta vaknda po pietų jis rado 
savo dukrele miruse, ir jo 
žmena dingusia.

Tėvas, parėjės isz darbo, pa- 
temyjo kad jo dukrele keistai 
is: rodo vygeje. Jis paszauke 
Daktara in Norristown, kuris 
jrm pasakė greitai nuveržti ja 
in ligonine.

Susiedas Harry Bono nuve
žė ji fu jo dukrele in Montgo
mery ligonine, kur daktarai

8 Ar 13 Bilijonus Ma
žiau, Sako Senatorius 
Carlson; Jis Sako Ir 

į Taksas Galima Suma
žinti Visiems Tuojaus

Tautos Kamienas Ne
palūžęs. Kiek Lietuvoj 

Bolszeviku?

Geltuonplauke, žydriaake, 
kuri pirmiau szvaiste grana
tas, Izraelyje, sziandien 
vieszpatauja kaipo Long Is
land Universiteto gražuoliu 
karaliene. Ji yra Ruth Kop
pel, buvusio marino žmona. 
Kai ji buvo jauna mergaite,

ji prigulėjo prie Hagam ar 
jaunuoiu armijos, kurios 

nariai kariavo Izraelio kal
nuose. Ji dabar mokina 
Amerikietes kaip szokti, bet 
dažnai atsimena tas baisias 
dienas Izraelio kalnuose.

Isz Amerikos
“AMERIKOS
BALSAS” SILPNAS

Musu Propaganda Per 
Silpna, Per Prasta Ir 

Per Vėlai

WASHINGTON, D. C, — 
Senatorius Frank Carlson sa
ke kad valdžios hasztai gali 
būti tuojaus, kad ir sziandien, 
sumažinti per asztuonis ar try
lika bilijonu doleriu, ir visiems 
taksos gali būti sumažintos 
del ateinaneziu metu.

S itas Kansas va’stijos Se
natorius yra artimas Prez. D. 
Eisenhcwerio draugas, kuris 
padėjo jam Rinkimu vaju ves
ti, szitaip pasakė per savo pra

rado kad dukrele jau buvo mi- kalbas Senato kambaruose. Jo 
rus.

Policijantai spėja kad ežia 
gali būti kad ta mergaituke 
užspringo begerdama pieną isz 
lonkutes, parkui, kai motina 
mate savo dukrele negyva, ji 
taip isz si gando ir susinervavo
kad, nebežinodama ka daryti, 1 ikonai pradėjo viską Vaszing- 
pabege. Policija yra iszleidus tone tvarkyti, tai per kelis mė
žimas apie ta žmona visiems nesiūs daug pinigu yra sutau-t 
savo po icijantams kad jie jos pinta ir daug mažiau yra isz- 
jieszkotu.

ta prakalba buvo isz anksto 
prirengta, ir tikimasi kad Pre
zidentas Eisenhoweris isz 
anksto žinojo ka szitas Senato
rius sakys.

Jis sako kad jau ir dabar vi
siems aiszku, kad,Į kai Repub-

Tik tie tenai dirba, kurie ne- ■ 
gali kitur geresnio darbo gau
ti, ar kurie del kokiu priežas- 
cziu yra buvę pravaryti isz ge- BUVĘS AMBASADO- 
rezniu vietų. Czia galima rasti n|jTo DĮIfįCj CI? V7TI 
daug nepasitenkinimo, piktu- KiUo DlJudi VjtKi Ali 
mo, kerszto ir nusivylimo, nie- i 
ko nesakant apie visu srycziu 
politikos krypeziu.

Bet mes nesakome kad visi 
tenai yra niekam netike. Keli 
sanžiningi darbininkai visomis 
galiomis stengiesi gera darba

! gerai atlikti. Vienas laikrasz-, 
' tininkas, kuris jau buvo atsi-1 
žymejes savo amate, visomis 
galiomis stengiesi savo darba 
gerai'at ikti. Jis dalyvavo be
veik visuose tarptiniese posė
džiuose, visur klausinėjo ir 
mokinosi, kad geriau galėtu 
“Amerikos Baisa” skleisti. 
Keletą menesiu jis viską mete 
ir pasitraukė. Kodėl? Jam in- 
sipyko visi tie liurbiai, netike-

į liai, radikalai, molio motiejai, 
kurie jam trukdė ir isz jo ty- 
cziojosi kad jis taip sunkiai 
dirba kai jie nieko nedaro ir 
sau tokia paezia pede gauna.

“Amerikos Ba’so” progra
mos yra tokios silpnos, kad jos 
mažai ka nuveikia. Ir jos silp
nos už tai kad tie raszytojai 
yra silpni.

Senato komisija dabar jau 
ima dažinoti kad beveik nie
kas nieko nežino apie daug tu 
“Amerikos Balso” raszytoju, 
kas jie yra, isz kur atėjo ir už

O’Dwyer Nedrysta Pa- 
siaiszkinti Amerikos 

Policijai

MEXICO CITY, MEXICO, i 
— Būvės Amerikos Ambasado
rius Meksikoje, William O’
Dwyer dabar prisipažino kad 
jis nenori ar nedrįsta gryžti in 
Amerika, nes jis nenori pasi- 
aiszkinti Amerikos policijai 
apie savo santykius su New 
York miesto razbaininkais ir 
žulikais.

Jis dabar yra apsigyvenęs 
Meksikoje, ku jis sau gavo szil- 
ta vieta kaipo patarėjas vienai 
lajeriu kompanijai. Jis pats, 
nebūdamas Meksikonas nega'i 
užsiimti advokato darbu, bet 
gali kitiems patarti ir padėti.

Tuo paežiu laiku jo žmona, 
Sloan Simpson yra ji pametus 
ir dabar praszo Kataliku Baž- 
nyczios jųdviejų szliuta panai
kinti.

Mes jau seniai raszeme ir sa
kėme kad ta porele persiskirs 
ir teipgi sakeme kad Ponas O’-

NEW YORK, N. Y. — Per, 
keletą metu pasiveiines “Ame
rikos Balsas” mažai ka reisz- 
kia, prilyginus prie Sovietu 
propagandos.

Amerikos valdžia per vėlai 
susiprato kad sziomis dienomis 
ne vien tik ginklais karas yra 
vedamas, bet ir žoždiais, nežiū
rint ar tie žodžiai yra spauzdi- 
nami ar per radija leidžiami. 
Tik dabar, keliais metais per 
vėlai mes pradėjome invertin-i 
ti propaganda.

Nors daug žmonių paniekina i 
Senatorių McCarthy už jo in- 
tarimus, bet jis daug gero yra 
padaręs, parodydamas mums 
kur Komunistai yra inlinde in 
svarbiausias musu valdžios 
vietas. Viena isz tokiu vietų 
yra “Amerikos Balsas”, ku
ris yra leidžiamas in Sovietu 
užkariautus krasztus.

Kaip paprastai, kaip ir kito
se vietose, taip ir ežia daug 
Komunistu inlindo.

Visas 
centras yra New York mieste, bar net ir Senato Komisijai ne-
Ir tas centras yra prastas, nes sutinka pasisakyti ar jie yra po musu kraszto Ambasado- 
atgos yra prastos ir už tai pras- Komunistai ar ne.
ti yra ir to centro darbininkai. Daug geru darbininku nusi- 
Geras raszytojas ar kalbėtojas spjovė ir pamėtė ta darba kai 
tenai nei kojos neinkisz, nes jiems buvo uždrausta skelbti 
jam neužsimoka. Tas centras 1 žinias, kurios Kremlinui nepa-

leista.
Senatorius sako kad valdžia 

turėtu sau nusistatyti paskir
ta pinigu suma kaip $66,000,- 
000,000 del iszlaidu ir taip lai
kytis.

Euves Prez. Harry Truma- 
nas buvo nustatęs $74,600,000,- 
030 del sziu metu ir $78,600,- 
000,000 del ateinaneziu metu.

Sen. Carlson sako kad per 
pirma menesi, kai Eisenhowe
ris už.eme Prezidento vieta jau 
daug pinigu buvo sutaupinta.

Jau dabar daug valdžios 
darbininku, ypatingai mergi
nu ir moterų Vaszingtone nete
ko savo darbu, už tai kad val
džia gali be ju apsieiti.

ANGLAI VĖL PAS 
MUS IN SVECZIUS

Užsienio Sekretorius
Praszys Amerikos

Pagelbos

EISENHOWERIS 
NEPRIPAŽINSTA 

YALTOS SUTARTI

Sovietai Per Suktybes 
Ir Melus Isznaudojo

Fr. D. Roosevelta

Gub. Ad. Stevensonas 
Pagiria Prezidentą Už 

Tokia Drąsą

LOS ANGELES, CALIF. — 
Illinois valstijos Gubernato
rius Adlai E. Stevensonas, ku
ris nepasekmingai stojo in Rin
kimus priesz Dwight D. Eisen
hower!, dal ar vieszai iszgyre 
Prez. Eisenhoweri už jo nusi
statymą panaikinti ir visiszkai 
nepripažinti Yaltos sutartis. 
Taip pat ir Teherano ir Pots
damo sutartis, per kurias So
vietai pavergė tiek milijonu 
žmonių.

Stevensonas sako kad Eisen
howeris tikrai parode savo 
drąsą taip nusistatydamas.

Prez. Eisenhoweris dabar 
reikalauja kad Kongresas vie
szai panaikintu visus Antro 
Pasaulinio Karo kontraktus ir 
sutartis su Sovietu Rusija, už 
tai, kad Rusija tu sutareziu 
niekados neiszlaike. Jis sako,

(Tasa Ant 4 Puslapio)

szistinio komiteto pirm., Tar- 
tionovos pareiszkimu, už taika 
kovojanczios ir Sovietines mo
terys. 2,C00 motoeru esanczios 
Socialistinio darko didvyres, 
7C0 gavusicos StaTno premi
jas, deszimtys tukstancziu 
“motinos didvyres” titulus. 
Kalbėtojo Luko tvirtinimais, 
“t.’k tarytu valdžios metais

Maskvos Kongreso mandatu 
komisija paskelbė, kad dabar 
Sovietu Lietuvoj 
Komunistu. 1941 
vo tik 2,500. Bet ir tie 36,000 s?aitasis Karelijos užkampis 
sudaro ves 1% 
ne paezia mažiausia nuoszimti 
tarp visu pavergtu Rytu Eu
ropos tautu. Isz 52 prezidiumo 
nariu per 7-ji Lietuvos KP su- 
vaiiavima Vi’niuje 20 sudarė 
aiszkiu Rusu, o 6 surusėję. Tai 
dar karta akivaizdžiai parodo, 
jog Lietuvoje* iss visu užgy
ventu ir satelitiniu krasztu yra 
ar tik ne pats mažiausias Ko
munistu skaiezius.

Tiek szie, tiek kiti tikrus 
duomenys rodo, kad tautos at
sparumas kraszte, nepaisant 
sunkiausiu dvasinio gyvenimo 
sanlygu ir viso Boiszevikinio 
aparato smurtingumo, nėra 
palaužtas. Nors nemaža musu 
tautiecziu iszvežta ir iszveži- 
mai eina toliau, vienok ypacz 
“dvasine tautos rezistencija 
tebėra gyva.” Sugebama pri
sitaikyti prie nauju gyvenimo 
sanlygu, ir kraszte reiszkiasi 
nauju asmenybių, tenykszcziu 
k c vos ir veikimo sanlygu isz- 
ugdytu ir užgrudintu. Kraszte 
suprantama, kad didžiausias 
\ isu prieszas yra Komunizmas. 
Kad reikia visiems veiksniams 
darniai kovėti už savo kraszto 
isziaisvinima, tai vis daugiau, 
kaip praktika rodo, imama in- 
sisanmoninti laisvajame pa
saulyje, kur vis daugiau'jiegu 
telkiasi in bendra kova su Ko
munizmu ir už Lietuvos laisve.

Ne viena gal stebina Komu- 
nistines propagandos skelbia
mi “milžlriszki laimėjimai”, 
statistiniu skaieziu virtines ir 
kita. Vienok jie nenustebina tu 
kurie Bolszevikine tikrove pa
žysta tikrai, nes jie žino, kad 
taip akivaizdžiai tiesa klasto
ti tegali tik Bolszevikai. Ir to
kiu Bo’szevizmo praktika vis 
geriau pažystaneziu žmonių 
skalelius nuolatos didėja. Tuo 
paežiu stiprėja ir visa laisvųjų 
kova priesz priespauda ir 
smurtą, už laisva ir tiesa.

esą 36,003 
metuose bu-

t. y., ar tik

SOUTHAMPTON, ANG. — 
Anglijos Užsienio Sekretorius 
Anthony Eden ir Iždo virszi- 
ninkas, R. A. Butler iszplauke 
isz Southampton uosto ir plau
kia in New York miestą. Jiedu 
atvažiuoja pas mus in sveczius 
bet tuo paežiu sykiu yra pasi- vad., 

Dwyer yra insiveles su tais renge praszyti “< 
žulikais ir razbaininkais New 

Amerikos Balso” , ka jie stovi. Tokie pisoriai da- York mieste, dar kai jis nebu
vo iszvažiaves in Meksika kai-

rius.
Tai buvo labai gudrus poli

tikierių ir Vaszingtono didžiū
nu žingsnis szita O’Dwyer pa
skirti kaipo Amerikos atstovą

iszrodo kaip paprasta redakci-) tiktu.
ja bet be drukarnes maszinu. . (Tasa Ant 4 Puslapio)

in Meksika, kur musu policija 
negali jo pasiekti.

suklestejes”. Auksiniais darbo 
ordinais apsikalbinejes “Kras- 
nodaro darbo didvyris Goloz- 
czenko” paskelbė, kad “Ku- 
lanes srity kolūkiai klesti ir 
žydi.” 70% ju esą kolūkiai mi
lijonieriai. Konferencijoj taip 
pat buvo pasmerkta atomine 
bomba, bombardavimai Kore- 
jeje ir “kapitalistu ruošima
sis in nauja kara”, žinoma, nu 
tylint, kad tarp Eibes ir Vladi
vostoko stovi su ginklu 6 mili
jonu Bolszeviku kariuomenes. 
/ Radijo praneszime buvo pa
žymėta, kad konferencijoj kal
ba pasakęs Estu Evangeliku 
Vyskupas. Kaip paaiszki isz 
Bolszevikiniu praneszimu apie 
konferencija, in ja buvo nuvež
tas ir Kan. J. Stankeviczius, 
kuris buvo apskelbtas “Kauno 
arkivyskupijos valdytoju, Lie
tuvos Kataliku Bažnyczios at
stovu. Vienok Gruodžio 5 d., 
duetą per radijus tik tokia jo 
pasisakymo isztrauka, kurioj 
tikrai nieko nepasakyta: “Jei
gu sziandien paklaustume bet 
kuri Žmogų darbininką, seneli 
ar jaunuoli, vyra ar meteri, tai 
kiekvieno atsakymas butu, jog 
visi norėtu, kad karas nebe- 
grestu žmonijai”. Tai ir vis- 

I kas. Užtai isz Lietuviu “ug
ninga antiimperialistine kal
ba” pasakė Valsiuniene, Estu, 
kompozitorius Kappas ir kiti. 
Kalbėtojai pažymėjo, kad 
“tautos esanczios už taika”, 
tai rodą ir 600 milijonu para- 
szu po taikos deklaracijomis. 
Priimtosios rezoliucijos buvo 
baigtos szukiais, raginaneziais 
“demaskuoti karo kurstyto
jus”. Vadovas taikos komiteto 
pirmininku iszrinktas Sov. ra- 
szytejas Tichonovas. Gryžes 
isz Maskvos, M. Meinikaites 
vardo kolūkio pirmininkas D. 
Banraitis Gruodžio 6 d., per 
Vilniaus radija pasigyrė, jog 
“Lietuviu Bolszevikine dele
gacija Maskvoje “pasakiusi, 
kaip žydi ir klesti Tarybine 
Lietuva.” Dalyvavusios dele
gacijoje stachanovietes Mar- 
kauskaites vieszai paskelbtu 
tvirtinimu, dabar “kova priesz 
prakeiktus karo kurstytojus 
Amerikieczius ir Anglus reikia

Kas Dalyvavo Taikos
Konferencijoj 

Maskvoj
Vilniaus radijo Gruodžio 4 

diena 1952 m., praneszimu, 
taikos sza’ininku kon- 

medi- 
kas akademikas Filatovas, nu
pasakojęs “didelius tarybines 

pa- dar daugiau sustiprinti.

“ - •-- -- • y ------------- --------- --------

daugiau pa- ferencijoje Maskvoje 
geltes ir paszelpos isz musu!” 
Jiedu praszys kad Amerika 
daugiau prisidėtu, daugiau pi- medicinos laimėjimus”, 
nigu iszmestu del pasaulines reiszke, kad jie nori apsaugoti 
pramones.

Szitie Anglijos valdovai, vir- 
szininkai atvažiuoja su savo 
žmonomis ir su savo patarė
jais. Visi jie atplaukia ežia ant

vaikus ir sene’ius, gi Ameri- 
kiecziai trokszta karo ir ju 
pražūties. Vienok, Filatovo in- 
sitikinimu, taikos szaTninkai 
vis tiek laimes, nes “ju yra

SKAITYKIT

“SAULE”
didžio ir puosznaus “Queen 

(Tasa Ant 4 Puslapio)
daug ir jiems vadovauja didy
sis Stalinas”. Moterų Anti-fa-į PLATINKIT!

PALEISTUVIU
BOSAS KALTAS

Gali Užsitarnauti 40 
Metu Kalėjimo

NEW YORK, N. Y. — Minot. 
(Mickey) Jelke, jaunas milijo
nierius, buvo rastas kaltas už 
priviliojimą ir po prievarta 
privertima keliu gražuoliu ves
ti paleistuviu gyvenimą. Szitas 
dvideszimts trijų metu am- • 
žiaus dykaduonis viską užsigi
na, ir jo advokatai sako kad jie 
dabar kreipsis in augsztesni 
teismą.

Teisėjas Francis L. Valente 
pasakė szitam dykaduoniui 
kad jam kaucijos nėra, bet kad 
jis turi pasilikti katejime kol 
teismas nuspręs jam bausme.

Jis gali užsitarnauti ketu
rios deszimts metu kalėjimo. 
Daug daugiau visokiu intari- 
mu buve priesz szita milijonie
rių nieksza, bet teisėjas nutarė 
kad bus gana ji teisti ant dvie
ju intar'mu, būtent, kad jis 
privertė dvi merginas vesti pa
leistuvyste gyvenimą ir kad 
jis nuo ju pelno gyveno.

Teisme buvo priparodyta 
kad szitas dykaduonis parū
pindavo bagotus kostumerius 
szitoms kekszems. Jos gaudavo 
net iki penkių szimtu doleriu 
nuo tu bagoeziu už vienos nak
ties meiles malonumus. Bet 
paskui jos būdavo priverstos 
szitam milijonieriui, niekszui 
atiduoti apie treczdali savo už
darbio.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Gubernatorius Adlai Ste- 

vensonas, kuris Prezidento 
Rinkimus įpralaimejo, sako 
kad Demokratu Partija dar 
vis intakinga ir galinga. Jis 
sako kad vienatine silpnybe 
Demokratu Partijos yra tai 
kad Partija netinkamus Kan
didatus vis stato in Rinkinius.

Szeimyna kuri turi daugiau 
kai:p tris vaikus, gauna paszel- 
pa isz valdžios.

Jau per keletą sanvaicziu 
Komunistai Korėjoje mažiau 
puolasi ir mažiau kariauja, bet 
vis daugiau ir daugiau ginklu 
ir kareiviu siunczia in frunta. 
Amerikos karininkai spėja 
kad tie Komunistai rengiasi 
visu savo smarkumu pultis ant 
musu frunto sizi pavasari.

Jeigu Amerika Apginkluos 
Europos krasztus, sutvirtins 
Korėjos frunta su dvideszimts 
divizijų ir rems Prancūzus In- 
do-Kinijoje, tai mes pasiliksi- 
mes tik su deszimts dienu ar
mija. Tai reiszkia, kad, jeigu 
karas prasidėtu, mes galėtume 
kariauti tik deszimts dienu su 
savo likusia armija!

Laikrasztininkai ima pykti 
kad Prez. Eisenhoweris ir jo 
sztabas per mažai žinių jiems 

' iszduoda. Jie dabar dauguma 
savo ‘žinių gauna isz Kongreso, 
bet ne isz Prez. Eisenhowerio 
sztalbo.

Prez. Eisenhowerio žmona 
daugiau dalyvaus Vaszingtono 
pramogose negu Harry T ru
muno 'žmona, dalyvavo.

t—————• e e -
Laivyno Sekretorius Robert 

Anderson niekados yra nema
tęs laivo kuris veža kariszkus 
eroplanus.

• •
FBI policija dabar sumažina 

savo' sztaba nuo 6,400 ligi 5,600 
priežastis to sumažinimo yra 
kad pinigu trūksta. ’

Senatas ir Kongresas nori 
tuojaus sumažinti taksas. Prez. 
Eisenhoweris nesutinka. Jis 
sako kad reikia pirmiau gerai 
apsižiūrėti ir iszrokoti, ar bus 
galima valdžioj reikalus vesti 
su mažiau pinigu.

Jau iszrodo kad Kongresas 
susikirs su Prez. Eisenhoweriu, 
bet Prezidentui tas susikirti
mas visai nerupi.

Prez. Eisenhoweris, būda
mas geras karininkas, in visos 
Europos klausima žiuri kaip 
karininkas, o ne kaip Politi
kierius. Jis dabar jau vieszai 
sako kad Europos apginklavi
mo klausimas szitaip stovi: 
Europos krasztus negalima ap
ginkluoti jeigu tie krasztai 
tarp saves nepalaikys Vienybe. 
O jeigu negalima tu krasztu be 
tos vienybes apginkluoti, tai 
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mes visas savo divizijasi iszsi- Į 
trauksime isz Europos, ir pa
liksime tuos krasztus, kad jie 
patys darytu ka jie nori ar ga
li su Sovietu Rusija.

~■ • •
Eisenhoweris yra aiszkiai 

pasakęs ko jis reikalauja isz tu 
Europos krasztu: Greita susi
tarimu szesziu Europos krasz
tu sudaryti Europos bendra 
armija-, vienybe visu krasztu; 
visi tie krasztai turi mums pri
tarti ii- padėti iszriszti Korėjos 
ir Tolimu Rytu klausima.

Dipliomatai jau dpeja kad 
visi tie Europos krasztai labai 
greitai stos in darna ir darys 
ta ka Eisenhoweris reikalauja. 
Ir jau beveik laikas!

Pietų Korėjos ir Kinijos ka
reiviai ima užimti musu karei
viu vietas ant Korėjos karo 
lauko.

Pypkes Dūmai

Szaltos Dienos
Nusibodot

Vai jus nurimkit, svaju- 
svajones,

Liaukit sloginę szirdi&e 
jausma,

Atskleisk, gamtuže, ruma 
malones,

Sumažink sielai nuobodžio 
skausmai

Vai žukit, dingkit, miglotos 
dienos!

Gana jau varžet žmones, 
kankiot;

Skriskit, prapulkit bedugne 
vienos,

Perdaug jau kantria siela 
alsinot 1

Eikszian, o miela tu, vasarėlė, 
Žolynu rūbais pasidabinus; 
Vai laukia, ilgis tavęs szirdele 
Per kiaura žiema prisikanki

nus.
Pasiilgęs laukiu to 

gražumėlio,
Kuomet gaivumas laukuose 

kila;
Skriscziau, vai begcziau prie 

vyturėlio,
Arba su paukszcziais dainuo- 

cziau szilo!
Praszviskit, dienos, saule, 

pakilki,
Laukus pripildyk grože 

jautrumo,
Laksztute, miela, greicziau 

prabilki,
Savo dainelėmis žadink 

gyvumą.
Szian! Ramus, tyras dausu 

blaivumas,
Tankmes drugeliu lankykit 

pievas;
Pietų vėjelio meilus szvelnu- 

mas,
Judinki žydint kvepianczias 

jievas.
Ir jus, nakteles, szian, paslap

tingos 1
Tylutes, jaukios, stebuklais 

žvainios,
Mintimis begalo dainiams 

turtingos,
Ristaus Pegaso tverkit mums 

dainas! ,
O, dainos grožės! Kaip laukiu 

jusu,
Skriskit, atbegkit, kaip 

greitas žirgas.
Tegul ir velei,tarp jus asz 

busiu,
Rengiuos sutikt jus, kaip 

laisve vergas!

JOM'ARKAS '

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

— Tai-gi jau buvom sutikę 
jau ir pinigus buvo užmokėję, 
tik toks “kivirczas” iszejo ir 
po viskam.

— Ar tai už kokius niekus 
susipykote?

— Nee, už ka ežia; pyksies; 
bederant toks nuskarvaliaves 
Žydpalaikis prisipyne, ir nor 
gaut isz mano pinigu dvejetą 
rubliu ‘1 meklerystes ’ ’.

-— Nu', tai del tu dvieju 
rublfu ir neipardavei?

— Mat kad ne, ar tai malo- 
'nu dykai atiduoti tokiam dy
kaduoniu d ir rubliu. :

— Tik tu Jokubuti turėk 
protą, ka tu misliji, tu per sa
vo aklybe visa, reikalą gali pa
ir pagadinti. Ana mano pusbro
lis Gabrys ka Bulviuose, ir szi- 
teiip, pakele vaida su Žydu- 
mekleriu del keliu rubliu, da- 

į bar mekleris arklį iszpeike, 
iszrode visas jo kliaudes, visus 
“f eterius” ir “szabas” nieks 
nieks nebeperka. Tai-gi ir tu 
atmink, kad viens naujos ma
dos neinvesi, be “meklerio” 
neparduosi, “meklerystes” ne
daręs pinigu nepaimsi. Duok 
Leibczikui pora, rubliu iy, ma
tysi, bus viskas'gerai; ąr tai 
gražu, po szimts pypkių, del 
poros rubliu arkli namo vesti. 
Jau kad sziandien neparduosi, 
tai niekad, o pinigu, matai, 
reikia; duok meklerystes, bus 
“magaryczios. ”

— Gm! Numykė Jokūbas, 
tai kad jau po laikui. Jau Leib- 
czikas visai pirkikui iszpeike, 
iszrode visus’arklio ‘ ‘felerius’ ’ 
ir sake kad asz jo niekur ir 
niekad neparduosiu.

Ee! Tik duok Leibczikui 
pora rubliu, tai pamatysi, kad 
viskas iszeis kaip ant tauku.

— E! Leibczik! Suszuko 
pasakorius.

Leibcziks vis pritupdams at
bėgo, ir tai prie vieno, tai prie 
kito prilinsdamas varvaliavo:

— Oi! Ah gihdi, Jakubuti, 
kės tu peh 'žmogus, asz tavo di
džiausias phetelis, as visai ne- 
miszlytum ant tavęs, kaip tu 
nelietam mano khividasz, no 
mana buhna donasz kąsni nu- 
thaukf, oi vai! Oi vai!

— Na jau duosiu pora, rub
liu, tuszczia tave, jau man ir 
taip nusibodo trankytis be jo
kios naudos po tuos jomarkus.

Ž y d a s - L eibe z i k s, s u si j i e s z - 
kojes pirkėja ir, atsivedęs už 
rankoves, veržte veržia pini
gus.

— Leibczik, ar papaikai, 
tu man nesveika arkli nori in- 
taisyti!

— Kaip tei neszveiksz! Ah- 
Idys keip aguhkasz.

— Ugi tu pats neseniai jo 
kliaudes iszrodei, o t ir ‘sipatus’ 
turi ir “ozakus” ir dar ka ten 
daugiaus, o dabar verti mane 
pirkti. ,

— Ui Jožai tiu nebūk ma- 
‘žhs; eik se, ka as tau pasafcy'- 
szi, ir pasivedęs in sizali akis 
iszvertes ir sau krūtinėn musy
damas varvaliuoja:

—- Ui Jožai, tiu nežinai, tiu 
už toke cene, toki ahkli nekuh 
nigoiszi; jisz nenoh dot mekle- 
hystos, asz tik tyczia Įrodžiau 
phelehus, kad jem nugandyt, 
kam jisz nenoh dot man bed- 
nam Žydeliui u'ždihbt.

— Tai Leibczik, asz nežiū
riu in tavo uždarbi, kad tik 
man arklys butu geras.

— Ui, Jožai, kaip tiu mena 
gyvula metai, ce ahklys gehas, 

namie augits, sveiksz dhuds 
keip geležinis, tin visa geveni- 
ma džiaugsi. Tek metai, Jo'žu- 
ti, heik keip nohs s'ziukt, kad 
ir man but, as is to gevenu, as 
'bedua Žydele.

Pirkikas iszemes blioze su 
pinigais, atskaitė 80 rubliu, isz 
tu mekleris paėmė barzda glos
tydamas du rubliu, o pardavi- 
kui teko septynios deszimt asz- 
tuoni rubliai. Žydas Leibszi- 
kas pelnes in pusvalandi' du 
rubliu, laižėsi priesz kitus gir
damas pirkėja ir pardavėja, o 
dekavodamas savo gabumui, 
szirdyje juokėsi isz mulkumo 
kaimiecziu žmonių, musu 'bro- 
liu-lietuviu.

Norėjau dar keletą tokiu pa
veikslu pastebėti, bet Jokūbas 
mane,’kaipo pažinstama, nusi
tverus už rankoves, nusivedė 
“ant magarycziu”.

— GALAS —

LAISVE PERIMA 
PRADETYVA

WASHINGTON, D. C. — 
Galime spėti, kad netrukus 
daugeliuose laiszku isz Užsie
nio 'bus teiraujamasi Jusu nuo
mones del Prezidento Eisenho
werio sprendimo atszaukti 
JAV (Amerikos) 7-,ji Karo 
Laivyno Eskadra nuo Komu- ’ I
nistines Kinijos krantu. Prezi
dentui tai paskelbus savo 
“State of the Union” prane- 
szime Kongresui, Užsienio 
spauda tai iszaiszkino kaip 
Jungtiniu Valstybių nusista
tymą, malant jog karas vis- 
tiek neiszvengiamas, pradėti 
kur kas griežtesne Užsienio 
politikos linija.

Neseniai paskelbtas “Prav- 
dojep vedamasis rodo, kad So
vietai greitu laiku pradės kuo 
placziausia priesz užpuolimą 
propaganda, stengdamiesi isz- 
versti Prezidento Eisenhowe
rio pareiszkima kuo blogiausia 
prasme. Todėl yra svarbu kad 
ir pavieniai Amerikiecziai at- 
raestumeme sziuos kaltinimus 
tikrdis paliudimąis ir teisingu 
iszaiszkinimu.

Septintoji JAV Karo Laivy
no Eskadra buvo pasiusta pa
truliuoti tarj) Komunistines 
Kinijos ir Formozos Salos 1950 
metais Birželio menesyje, So
vietinei Korėjai užpuolus Pie
tų Korėjos neipriklaušomaija 
Respublika. Jos Uždavinys bu
vo dvigubas: apsaugoti sala 
nuo Komunistu ir sulaikyti 
Nacionalistus nuo puolimu Ki
nijos žemyne. 1950 m., Lapkri- 
czio menesyje Kiniecziai Ko
munistai prisidėjo prie užpuo
limo Korėjoje, bet musu politi
ka nei kiek nepasideite. Chang 
Kai-shekas-sako, kad Formo- 
zoje jis turis 12 kovai paruosz- 
tu divizijų ir apie 300,000 vyru 
treniruoteje.

Prez. Eisenhowerio atszau- 
kima.s jokiu budu. nereiszkia, 
kad tai reiszkia Nacionalistu 
greita puolimą. Chang Kai- 
shekas netur ipaikankamai nei 
karo aviacijos nei laivyno. Vie- 
ncok jau pati grėsmė Komu
nistu vadus privers atitraukti 
dideles kariuomenes grupes 
pakraneziu apsaugai. O tai tik1 
palengvins karo naszta Jung
tinėms Tautoms Korėjoje, In- 
do-Kinijoję ir Malajuose.

Vienok sayo.bicziuliams Už
sienyje mes turime pasakyti, 
J<ad Prezidentas Eisenhowe
ris savo kalboje pareiszke: 
“Isz musu puses szis sprendi
mas nereiszkia jokios užpuoli

mus. Vienok tuo paežiu mes i 
nesame pririszti saugoti vals
tybe kuri puola mus Korėjo
je.” Tai gali reikszti jog mes 
remiamės nauja ja , Amerikos ! 
globalines kares vedimuojos 
galvosena, kuri paežio Prezi
dento žodžiais “nebeleis už
puolikui niekieno nekliudo
mam pasirinkti sau patogiau
sia laika ir vieta naujiems už
puolimams kurie reiksztu di
džiausius nuostolius mums, o 
jam beveik nebūta jaueziami. ”

Kaikur pasaulyje bijomasi, 
kad szi Amerikos politika gali 
iszszaukti pasaulyje nauja, bai
su grumtinimas. Bet mes turi
me savo prieteliams Užsienyje 
priminti, kad kaip tik szis ne
noras pasiprieszinti užpuoli
mai laiku, privedė prie 1938 
metu Muencheno gėdingo pak
to, o po to netrukus ir prie ne
tikėtu pasekau užpuolimus 
gerbti pasaulio taika.

USiU Neužmirszkit atnau
jinti savo prenumerata už laik- 
raszti “Saule.” Del daugelis 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
pranesseme! Bizni be pinigu 
sunku varyti, ypatingai laik 
raszczio, kuris sureikalauju 
kožna doleri. ACZTU!
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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 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177

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

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

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

r 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 pusią 
piu, 35c.

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

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; 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 Simus Mal- 
kiaus; Iszklausy ta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

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

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

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

Kitokios Knygos

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

No.180—Kvitu Knygute 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 85c.

1801/)—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

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

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

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

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

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

No.203—Knygute, Tretinin
kių 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 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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"SAULE” MAHANOY CITY,

Gipsinis A Vytis
(Tasa)

Ant ryt per visa diena, o 
ypatingai pavakare, ant Gre- 
gorinio Prospekto buvo dau
gybe praeiviu, o akys visu bu
vo atkreiptos ant Mantvilo na
rnu. Bajoriszkame ir kariszka- 
me kliubuose, teatre ir priva- 
f isz k u o s e su s i rink i niu o s e dau
gi aus apie nieką nesznekejoi, 
kaip tik apie gipsini vyti, apie 
tai, kaip ji Mantvila ant savo 
gyvenimo liejpe parengti, ka 
mislio rengdamas, kaip paskui 
anapdlicija užtėmi jo, ka mis
lio užtemijusi, kas užtemijo 
pirmas, kas antras, kam už tai 
daugiaus garbes, kam men
ki aus.

Protavymai apie ta ypata 
buvo invairiausi: vieni sake, 
kad tai esąs paprastas vytis, 
iszdirbtas del padaibinimo na
mu, nors labiaus butu pritikę 
ji pastatyti kur in muzeju ar 
szeip kokia publiszka vieta, ne 
kaip užkelti ant privatiszku 
namu; kiti tvirtino, kad tai yra 
Lietuviszkas gurbas, žirgas ir 
vytis, ir kaipo tokis turi neva 
politiszka ženklinimą; treti vėl 
aiszkino, kad tai yra niekas 
daugiaus, kaip ženklas Vil
niaus miesto ir kaip toks gal 
styrėti ant kiekvieno mieste 
namo. Žodžiu, gipsinis vytis 
buvo milžinu, apie kuri ta dien 
Vilniuj tik ir sznekejo. Mont
vilos, kuris turėjo taip skau
džiai nukenteti už jo pastaty
mu, visi gailavo. Kur tik jis 
pasirodė, banke, kliube, tarpe 
pažystamu, o net ir nepažysta
mu, bažnyczioj ar ant ulyicziosi, 
visi užmetinėjo ji klausimais, 
kurie pagalios ji net pykinti 
pradėjo.

Tuom tarpu, Vilniaus polic
meisteris Klingebergis, kuris 
buvo antru tos dienos didžiū
nu, kuriam vieni linkėjo jo al
si žymėjime priesz augsztesne- 
je valdžia, kiti vėl užvydejo, 
gavės nuo pristavo atsakymu, 
kas link valdytojams namu 
Mantvilos, jog jis netik ka ne
davė reikalaujamo pasiraszy- 
mo, kad sugriaus ženklą, bet 
da taip drąsiai jam atsake, py
ko neiszpasakytai. Jis nuo pat 
paskyrimo ant tarnystes jiesz- 
ko progos, kad pasirodytu 
priesz valdžia savo sargumu, 
savo apsukrumu, progos, kad 
atsižymėtu mokėjimu lazduoti 
prisakymus, proga tokia atsi- 
taike.jam pirmu kart namuose 
'Mantyilos, kuris, buk kaip ne
būk, buvo ženklyva ypata, ir 
dėlto galima buvo atkreipti 
.ant saves vyriausybes atyda, o 
czion, tas Mantvila iszdrysta 
prieszintis. Padekim, kad jis 
turtingas žmogus, vienok yra 
kataliku ir virgi ji galima su
lenkti in ožio raga.

Toks buvo begis giliai admi- 
nistratyviszku misliu polic
meisterio ir tuoj sėdės, ant di
delio blanko popierofe, parasze 
daneszima general-gubernato-

Liudesio Valandoj Szaukite

A. V. Yerusaviczius
NAUJAS LIETUVISZKAS

GRABORIUS
+

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

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

riui: Papildydamas mano ra
portu nuo Spalinio, turiu gar
be pridėti Jusu Virszinybei 
laiszkeli, isz kurio regima, kad 
valdytojas namu bajoras S. 
Mantvila, pritvirtina prie jo 
naujai insteigta namo ant >Gre- 
gorinio Prospekto, ženklą nu
imti atsisakė ir drysta toliams 

į Tankiai girdisi kaip merginos 
Rugoja ant vaikinu 

nepastovumą meileje.
Už tai daugiaaše galime 

kaltint vaikinus!
Vaikinas susipažinęs su 

patogesne mergele, 
’ O palieka sena.

Negalima už daug teisinti 
vaikinus, 

Bet kad visa kalte ant ju yra 
vereziama, 

Reikia dali tos kaltes uždėti ir 
-ant merginu.

Katra isz merginu nenori 
kad ja mylėtu, 

Ir jaustųsi laiminga kada 
yra mylima?

Joms patinka patogus 
mandagus vaikinas,

Ir jo szvelnus žodelei, 
Bet jos užmirszta kad 

Vaikinams taipgi patinka 
jaustis mylimu. 

Jie taipgi žiuri vien tik kad 
Mergina butu graži ir skaisti, 

Bet jie nori kad ji butu ir 
apszviesta, 

Arba nors stengtųsi 
apsiszviesti.

Nori kad butu mandagi, 
prasilavinusi draugijoj,

O jeigu yra mylima tai nori 
Kad ir ji mergina mylėtu.

Jeigu mergina Imtu isztikima, 
: Teisinga neapgaudinejanti ir 

prie to da meili, 
Ypatingai jeigu meilužis 

atsilanko, 
Turi būti linksma kalboje,
P r i s ii a ik y t ma nd a g um o, 

Kalbėt ka nors svarbesnio, 
O negirtis apie gerus laikus 
Po "rodhauzes” automobiliais 

su sportelais, 
Tai vaikinas visados mylės 

, tokia mergina,
Dori vaikinai visados renkasi 

ne ta mergina, 
Kurios veidelei ir lupeles yra 

iszmaliavotos, 
Bet ta, kuri nors ir praseziau 

pasirėdžius.
Bet jos gražus pasielgimai, 
Mandagumas ir graži kalba, 

Puoszia ja geriau negu 
brangus parėdai.

Todėl mergeles, jeigu 
geidžiate, 

Kad jus vaikinaji mylėtu, 
Tai vietoje puosztis, 

Paszvenskite kiek laiko ant 
■ apszvietos, 

O prie to bukite da 
Drau'giszkesries ir meilesnes 

prie vaikinu, 
O vaikinai jus suras kad ir 

mažam užpeczkyje, 
Ir su jumis greitai apsipaezios!

prieszgyniauti savo užmany
muose prieszais vyriausybe.

Nusiuntęs szi raportą, polic
meisteris dideliai nekantriai 
lauke, kada tai isz generalgu
bernatoriaus kancelerijos pa
reis jam prisakymas, kad at
imtu nuo Mantvilos penkis 
szimtus rubliu administraty- 
viszkos koros ir palieptu nu
traukti nuo jo namu stogo ana 
czyta, su gipsiniu vycziti. Jis 
turėjo iszrinkes jau ir ypatas 
isz žemesneses policijos, kurios 
ta czyta nuo Mantvilo^ stogo, 
policiszku budu privalė nu
lupti. Bet prisakymas kas tai, 
ilgai neatėjo. Pilicmeisteris 
mat, kaip sakiau, nežinojo, jog 
perdetinis general gubernato
riaus kancelerijos su Mantvila 
gerai sugyvena ir turi su juom 
savo reikalus. Anas tai visa 
dalyka ir pagadino.

Gavės policmeisterio rapor
tą, jis ji perskaitė, peržiurėjo, 
paskiąus da syki perskaitė ir 
padėjo po staltiese gulėti. Pas- 
kiaus tiktai, kada generalgu
bernatorius viena gražu ryta 
linksmai pakilo isz miego, per
detinis kancelerijos nunesze 
jam popiera, o neduodamas 
net skaityti, patsai aiszkino 
kame dalykas ir stengėsi gu
bernatorių pertikrinti, kad vi
sas klausimas yra tuszczias.

G eneral-gubernatoriusi nesi
davė vienok lengvai apsigauti. 
Perskaito daneszima pats ir 
Ii epe dalyka isztirti areziaus. 
Prasidėjo iszžiurejimai, klau
symai, daneszimai, perkraty
mai ir vėl danesziijiai, kol pa- 
ga lies general -gubernatoriaus 
sekretoriaus su Mantvila pa
žintis ir reikalai nepaeme vir
ažu.

Viena kart, kada policmeis
teris, padavęs generalguber
natoriui savo kasdienini rapor
tą, gryžo atgal, ant karido- 
riaus pasitiko ji dižuruojantis 
uredininkas ir danesze, kad 
perdetinis general-gubernato- 
riaus kancelerijos nori ji maty
ti. Policmeisteris nuėjo.

Už kancerelijos stalo, ant 
gilios senoviszkos kėdės, insi- 
gilines in popieras, sėdėjo kui
nus, pilvotas vidutinio ūgio 
vyras. Policmeisteris žemai 
priesz ji pasilenkt/. Tas atsa
kydamas linktelej truputi gal
va ir parode ranka kode.

— Ka tai, ponuli, užmanai 
tokias paikystes? Užklausė jis 
policmeisterio.

— Kokias paikystes, susi
mildami, kur, kada?

— O su tuom nauju Mant
vilos namu.

-— Dovanokit, juk tai aisz- 
ki politiszka demonstracija, 
vietinis Lenkiszkas ženklas.

— Jeigu vietinis, tai Lietu
viszkas, ne Lenkiszkas, ir gu
bernatorius, po ilgu isztyrimu 
ant tamstos raporto, kad 
Mantvila nusztruopuoti, nepa- 
sirasze, liepdamas tamstai in- 
kvoszti, kad kitu kart būtumei 
su nekaltais žmonėmis atsar
gesnis, džiaugėsi perdetinis 
kancelerijos, kad savo priete- 
liu ir geradeja Mantvila nors 
gana sunkiai, bet visgi pasise
kė iszgelbeti.

Tokia tai buvo istorija gip-

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.

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

sinio vyczio ant Gregorinio 
Prospekto, Vilniuje, tokis bu
vo nusigandimais policijos, 
stengimaisi policmeisterio, to-1 
kie buvo tyrinėjimai ir jieszko- , 
jimai general-gubernatoriaus; : 
kurie vienok pagalios, pasibai- 
ge nieku tik dėlto, kad viena 
ypata prie gubernatoriaus bu
vo prielanki kaltininkui.

Isztruko ta syk nuo policijos ;

JOMARKAS
ATVAŽIAVAU in N., anot 

žmonių pasakos "grabny- 
cziu jomarkan”. Kelias geras, 
nors kaip žmonių 'patarle sako 
"po grabnyicziu kreiva veže”, 
bet važiuotu, raitu ir pekszcziu 
isz visu krasztu kaip plaukte 
priplaukė; vieni su . sziokiais 
reikalais, kiti su tokiais, treti 
su kitokiais; vieni jomarko pa
žiūrėti, kiti "magarycziu” už
griebti, treti parduoti, ketvirti 
pirkti, o, kas ten ju visus rei
kalus ir suskaitys, gana pasa
kius, kad jomarkas didis ir ga
na. " '

Rinka pilna privesta arkliu, 
galviju ir sziaip visokiu gyvu
liu; prigabentą visokiu pada
riniu, 'puodu, drabužiu, žodžiu, 
visko, kas tik'žmonių gyveni
me reikalinga. Užimąs, rėki
mas, gyvuliu cypimas, Žydu 
varvaliavimas; gal ausys už
karsti. Vieni nor parduoti, ki
ti pirkti, treti pamatyti, ket
virti, vogti, penkti magarycziu 
gauti, d, darosi viskas pagal 
"protą, ir delmona” Priesz pat 
pietus "didžiuoju vieszkeliu” 
veik per varsta. žmonių važiuo
tu sustoję laukia kol pirmieji, 
pirmiaus atvažiavusieji, inva- 
žuos in miestą. Aplinkui Žydu, 
Žydelku ir Vokiecziu daugybe, 
jie kratineja atvaižiuojancziu- 
ju vežimus, apžiūri pirkinius, 
dera, nori nupirkti pigiai, o 
d aug i n a n ti s p a r d a v i k am s
pirsztais grūmodami primena: 
"Nuo pirmutinio turgaus ne- 
begk, nes nuo vilko bebėgda
mas, ant meszkos užbėgsi”. 
Žemskiu nagaikos sznypsztau- 
ja apie žmonių ausis, kuriuos 
jie neva tvarkau veda; tai vie
ni ppr greit važiuoja, kiti per 
pamaži, treti ne in vieta su
stoja; o jup daugiaus priežas- 
cziu, tuo daugiaus alaus nes 
neviens stengiasi užpuolusi 
‘ ‘ tvarkos vedėja ’ ’ atsikratyti, 
tai su alum, tai su degtine, nes 
kiekvienas bijo del kokiu 
"nieku” in cipe patekti. Te 
pluta, tik nelok! Te kaula, tik 
nekask!

Szmekeriai uostinėja pa
lengva slirapineda.ini vežimus, 
ar neužuos ka nors "prusisz- 
ko.” Žandarai szniuruotas 
krutinės pastate rimtai gūžinė
ją gatvėmis; o, be jokio vedejo 
eina visa muzika, kuopuikiau.

Czigonu gatve pilna arkliu 
visokios ruszies; pradedant 
nuo eržilu-triszimcziu kaip 
kriosniu, baigiant triublinemis 
vos tik kaulus paneszancziomis 
szluikomis, lupynomis: vienus 
jodinėja raita, kitus vadžioja, 
treczius pirkliai žiūrinėja, 
"mekleriai” cziupineja; vie- 

■ nūs peikia, kitus giria, treczius 
niekina : taip kaip kožname jo- 
marke yra daroma.

Prie kampo Czigonu gatves 
du szvogeriai susitiko;

— Sveikas gyvas, Jurguti! 
Kaip sveikatele?

— Et, kol akys kaktoje ži

tarnu proga atsižymėti, bet 
Rusijoj, ypacz Lietuvoj, tokios 

♦progos pasitaiko tankiai, todėl 
ir Klingebergis, nesyk da pas
kui atsižymejes, papuolė net in 
gubernatorius, kur rado nauja 
proga apsigairsyti hnt visos, 
Europos Kražių Skerdyne.

— T.
— GALAS —

M

ba, krapsztausi ir gana.
— Ir tu su bėruku, turbut 

atsivedei, pirmą maeziau vai
kinas gatve nujojo.

— Neva atsivedžiau del vi- 
so-ko.

— Bet apkurdes; vos paži
nau, suvis netoks kaip pernai 
buvo.

— Ka, Jokubuti, ir bekal
bėti, prapultis szimet ir gana; 
pernai Stalupėnuos už berūką 
siūle 180 rubliu, asz norėjau 
gauti lygiai 200 rubliu; vadžio
jau, vadžiojau po jomarkus, 
iszsikasztavau in 30 rubliu, o 
dabar, laike kares, rubežiu už
dare, arkliai atpigo, po mani
festui vagis paleido, tie tik ir 
vagia.; žmogus nei diena nei 
naktį negali nurimti, viena 
akis kaktoje žiba,, kad tik už- 
musztum ir ta iszluptu. Ant 
lauku menkai užaugo: pilk 
duona, pirk sėkla, pirk pasza- 
ra, dabar už berūką kad noos 
80 rubliu gaueziau, tai Dievui 
padėkavoeziau; bile kokiems 
lupynoms .padavei sziaudu ak
selio, užpylei vandeniu, ėda 
kad net žandai poszka, o ežia, 
geresni gyvuli neszersi geriaus 
tai suvis in niekus iszeis; kad 
but galvijas, norsmesai pa
plautum, o dabar, pinigu rei
kia, nieks neperka, nors su- 
szaudyk in pūdymą iszsivedes.

— Negrieszyk Dievui, Jur
guti, tau bepiga, tavo pinigė
liu pilnas svietas, man rodos 
isz vienu paluku tu gali gyven
ti, o reikalui atėjus ir sumos 
paimti.

— Tai tiesa, Jokubuti, bet 
ne szimet, laike tokios ubagi- 
jos, kada ir pas tuos skolinin
kus užsimuszes kapeikos ne
rastum. Andai Kaziuli užpuo
liau: ka, girdi, nerk nuo manes 
kaili! Paduotam, žmogus, in 
teismą, bet ten ir ne ka peszti, 
ka. isz neturinezio paimsi, o- 
teismo kasztus reiks užmokėti.

Jokūbas suniurnėjo, ir iszsi- 
emes pypkia pradėjo krapszti- 
neti, bet pamatęs apie savo 'be
rūką sukant prekikus, links
mas priėjo. Žydu visa banda 
vieni akiu žiuri, kiti dantų, ki
ti kojų, kiti strėnų, kiti kruti
nės, kiti uodegos, tai liepia pa
vesti žingine, tai risezia, tai 
pajoti, risezia, zovada, apsi
sukti ir tt., tarytum savo aki
mis nori iszmieruoti ir nusver
ti visas gyvulio ypatybes; o 
vargszas berelis net dreba, lyg 
rodos prijauezia, kad jo kailis 
teks kito botagui, nežinia ke- 
no; žiuri meiliai in savo szeimi- 
ninka, tarytum klausia: Kas

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai 

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

su manim dėsis? Tarytum de- 
kavoja už gražu auginimą, ir 
laike jaunystes adavojima. Bet 
Jokūbas .prie muro atsiszlieje®, 
pypkia insikandes kada, neka- 
da paksztele ir po valandėlei 
palengvele durna.1 iszleisdamas- 
atydžiai žiuri in ta regini. Jo 
szirdis tarytum suvis atsimai
no: pirma jis beri mylėjo, cze- 
dyjo, kaip kada geriaus, negu 
savo paezia, ar vaika, o dabar, 
gatavas jo iszsižadeti, už pini
gus. Ak tie pinigai, pinigai! 
Mane Jokūbas aki primerkęs, 
mylimiausia, daigta, žmogus, 
už juos atiduoįdi. Kad nors 
žmogus nupirktu, dabar kaip 
teks kokiam nedoram Žydui, 
tai 'bevežios plentais akmenis.

Pirkliui beris patiko, kuris 
jei pardavėjas nesiibrangis, ke
tino nupirkti. Žydas-mekleris 
tai pamatęs prie Jokūbo- priėjo 
i r pasznabždomis klausia:

— Niu, užkek tiu miszli- 
tum atidot?

Jokūbas truputi pamanstes 
pasakė Žydui kaina. Žydas 
akis savo baltas pastatęs, lyg 
iszsigandes tvirtina:

— Ui, ka tiu miszliji, tek 
negoiszi, juk tiu pats žinai, 
kad dabali ahkliai nigeloje; ai 
vai! Ui tik tiu paszakyk tikhai, 
už kek tiu miszlitum atedot? 
Ir ant galo kažin ka in ausi Žy
das Jokūbui pasznabždomis 
pasznabždejo. Jokūbas pusbal
siu Žydui pasakė:

— Praszau 100 rubliu, bet 
be 80 ru'b., kad ir pastips neati
duosiu. x

Žydas prilindęs prie pirkiko, 
ir pasivedęs kelis žingsnius in 
szali sznabžda:

— Niu, o kek tiu miszlitum 
dot už ta behuka, juk metai, ce 
gauvulysz gebąs, viszas svei- 
kasz, t ei jis szende gebame 
tuhguje sztovi.

— Tiesa, arklys, maeziau, 
neblogas, gal ir vertas kokia-80 
rubliu, bet jis praszo 100 rub
liu.

— Niu, sukrutėjęs Žydas 
tarė: jeų.busz ma gehai makle- 
hystos, tei asz padahysi lygei 
80 bukliu.

— Gerai, bus, tik daryk, 
kurgi nebus už gera darba.

Žydas matydamas, kad juo
du, pirkikas su pardaviku, ir 
be "meklerio” sutiktu, suvede 
in drauge, ir eme saviszkai tai
kinti. Ilgai varvaliavo, spran
de, bėgiojo, reikavo, kol neva 
sutaikė. Pirkikas iszemes su
derėtus pinigus moka, kuriuos 
neva del portikrinimo ima 
"mekleris” ir "mekleris” ati- 
d u o dam as p ar d a v i k u i - Jo k ubu i 
pinigus, sau pasilieka du rub
liu. Jokūbas patemyjes nesu
tinka, nenor priimti pinigus; 
Žydas akis iszvertes, barzda 
iszputes ima Jokūbą keikti, 
vadinti nedorėliu, sukezium, 
neteisingu, szelmiu; gražina 
pirkikui pinigus, iszrodo ark
lio visus netikumus, pirkikui 
sako, kad perbrangu,zuž tokius 
pinigus esą galima gauti daug 
geresni arkli ir, pirklyste su- 
ira.

Eina pro szali senas žmogus, 
pardaviko vuoszvis, gentis, 
kaimynas ar szeip labai geras 
pažinstamas.

— Na, gera gilinki, vyru- 
czia.i! .

— Acziu, aeziu už gera; gi
linki! Bet jau, turbut, bus po 
giliuku, atsake nusiminęs par
davėjas Jokūbas.

— O ka ežia gero veikiate 
gal "magaryczias” darote? O 
gerai, gal ir asz užgriebsiu ko
kia burnele "monopolkes”.

[Tasa Ant 2 Puslapio]

"Saule”-skaito visu sluogs- 
niu ir sroviu žmones: darbinin
kai, biznieriai, profesijonalai, 
dvasiszkiai, valstybininkai, 
mokslincziai ir darbo žmones. 
Nes visi jie žino kad "Saule” 
teisingai raszo ir drąsiai skel
bia. jSAPN0R1UŠ
I

Su 283 Paveikslais <

160 Puslapiu į!
8 col. ilgio, 5y2 col. ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu i Į 
planatu ir visokiu burtu. !į 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su <' 
užsakymu:

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

Mahanoy City, Pa.,U.S.A. Į>

Ant Gavėnios

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolime 10c.

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

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

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

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

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

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

IIS^A - B - CELA=®8
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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ZiniosVietines

Decision ” nusprendė kad juo
dukai, nigieriai vergai negali 
būti Amerikos piliecziai. •

/

— Sekantieji vyrukai įlį
stojo in Amerikos Marinu Kor
pusą, Pottsvilleje, ir isz važia
vo in Philadelphia del tarnys- 
ta: John J. Golden, 332 W. Ma
hanoy avė., mieste; Leon E. 
Witconis, 18 N. Catawissa uly; 
George Petsock, 9 N. Rock uly; 
Shamokin ir James E. Feeney, 
isz Mahanoy Plane.

Kovas’- Mareli.

Ministerio Molotovo

— Seredoj pripuola Szven- 
to Kazimiero, o Tautiszka Var
dine: Daina. Ir ta diena, 1863 
metuose Panaikinta baudžiava. 
Lietuvoje; 1944 m., Amerikos 
kariszki eroplanai įpirmia syki 
užsipuolė ant Berlyno; 1789 m. 
pirmutinis Amerikos Kongresf- 
as susirinko New York mieste ; 
1949 m., Maskvos radijas pra- 
nešza kad Visrinskis užima Už
sienio
vieta, o Molotovas pasilieka 
kaipo Premierio pasiuntinys; 
1949m., Žydelkaite Judith 
Coplon su Ruskin Valentin A. 
Gu’bitchev buvo suimta ir sn- 
aresztuota, jiedu yra intarti 
už sznipinejima ir iszdavima 
daug Amerikos paslapcziu So
vietu Rusijai; 19431H., Ameri
kos bombnesziai sunaikino dvi- 
deszimts du Japonu laivus ku
riu tarpe ’buvo dęszimts karisz- 
ku laivu; 1933m., Prezidentas 
Franklin D. Roose veltas invez- 
dintas, prižada vesti gyva ką
rą priest bedarbi Amerikoje.
” — Ketverge pripuola. Szv. 
Frodriko ir ;Szv. Teofilis, o 
Tautiszka Vardine: Adakris. 
Taipgi ta diena: 1311 metuose 
Didžiosios Lietuvos Kuni- 
gąiksztis Vitenis pateko Kry
žeiviu nelaisvėn; 1933m., Na
ciai užima savo kraszto tary
ba “Roischstaiga”; 1933 m., 
Prezidentas Franklin D. Roo- 
ševeltas uždaro visas bankas, 
iszleidžia insakyma surinkti 
visus auksinius pinigus Ame
rikoje'(U.S.A.); 1770 m., Bos
tono skerdynes, trys užmuszti, 
asztuoni sužeisti kai Amerikie- 
cziai susikirto su Anglijos ka
riuomene.

—- Petnyczioj pripuola Szv. 
Koleto? ir Szv. Perpetua, o 
Tautiszka Vardine: Raminda. 
Ir ta. diena: 1047 m., Augsz- 
cziausias Amerikos Teismas 
pasmerkė mainieriu bosą Jolm 
L. Lewisa, už tai kad jis pa
niekino teismo insakyma ir ne
sustabdė s tvaikas; 1935 m., 
dvidesziints du milijonu Ame- 
rikiecziu be darbo ir ima ipa>- 
szelpa isz valdžios; 1836 m., 
“Alamo Karas,” Alamo mies
telis buvo misijonieriu Pran- 
ciszkonu insteigtas, o 1718 me
tuose jis randasi paeziame San 
Antonio viduryje ir dabar yra 
tautiszka szventove. Czia suim
tas asztuonios dęszimts Texas 
kareiviu žuvo, stengdamiesi 
atsiginti nuo Meksikonu kurie 
ta miestą užėmė. Musu karei
viu ir marinu karo szukis ir 
sziandien yra: “Nepamirszki- 
te Alamo! ’ ’; 1857 m., Instaty- 
mas pavadintas “Dred Scott

Frackville, Pa.— Sena mies
to gyventoja, .ponia Viktorija 
Želionienc (Semianes), .apie 
szimta metu amžiaus, kuri per 
septyniolika metu gyveno pas 
ponia. Viktorija Petusziene, 
138 So. Nice uly., ir kuri, gydo
si in Schuylkill Haven ligon- 
butoje, pasimirė Petnyczios 
ryta. Velione paliko marezia, 
Marijona Želioniene isz Morea, 
taipgi keturios anukus ir sze- 
szis pro-anukus. Laidotuves 
invyko Panedelio ryta, su Szv. 
Mišriomis Apreiszkimo Pane
les Marijos ‘ba'žnvežioję, devin
ta valanda ir palaidota in pa
rapijos kapines. Velione taipgi 
prigulėjo prie Szv. Rožanczia- 
ves draugijos. Graiborius V. 
P. Bartaszius laidojo. Amžina 
atilsis!

Wilkes-Barre, Pa. — Perei
ta Ketverga, apie penkta va
landa popietu, ugnis kylo in 
dideliame Trnesdal breikeryje, 
prigulintis’ prie Glen Aldten 
kompanijos. Breikerys likos 
sunaikintas, iszkados padary
ta ant $100,000.00. Apie 1,200 
darbininku neteko darbo.

Maizeville, Pa. — Keturios 
Dęszimts Valandų Atlaidos, 
prasidėjo Nedėliojo, K o v o 
(Mar.) pirma diena 8-ta valan
da ryte, Szvento Liudviko baž- 
nyczioje, o 7-ta valanda vaka
re su Iszkilmingais Niszparais. 
Daugelis kunigu* pribuvo in 
pagelba del Klebonui And. J. 
Degucziui. Atl andai buvo 
szvenczianii iszkilmingai ir 
garbingai.

Taylorville, Ill. — “CIO” 
Unijos Vice-Prezidentas, Allan 
S. Haywood, 64 metu amžiaus, 
kuris staiga pasimirė laike 
darbininku susirinkimą mieste 
Wilkes-Barre, Pa., Subatos va- 
kara, Vasario 21-ma diena. Jo 
laidotuves invyko iszkilmin- 
gai Seredoj, Vasario 25-ta die
na 2-tra valanda po pietų in 
Oak Hill kapinėse.

ANGLAI VĖL PAS 
MUS IN SVECZIUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Elizabeth” laivo. Jie pasieks 
New York miesto uosta Utar- 
ninke.

Naujas Amerikos Ambasa
dorius Anglijai, Winthrop W. 
Aldrich, teipgi plaukia ant to 
laivo atgal in Vaszingtona, del 
penkių dienu del pasitarimu.

Sieniniai Kalendoriai 1953m.
■. - • ■ * . Į
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PROFESORIUS 

INTARTAS

EISENHOWERIS J 
NEPRIPAŽINSTA | 

YALTOS SUTARTI
PHILADELPHIA, PA. — 

Temple Univetsiteto Profeso
rius, kuris tenai filosofijos 
kursus dėsto, Barrows Dun
ham, buvo Senato Komisijos 
paszauktas pasiaiszkinti ar jis 
yra Komunistas ar susidėjus su 
Komunistais. Jis užsispyrės tai 
komisijai daugiau nepasake 
kaip tik savo varda ir pavarde 
ir kada jis tuvo gimęs. Jis tai 
komisijai nesutiko pasakyti 
nei koki darba jis dirba, ka jis 
tame universitete mokina.

Profesorius Dunham yra 
dėstės filosofijos kursus Tem
ple Universitete per penkioli
ka metu. Jis sako kad Senato 
Komisijos tardymai yra gry
nas persekiojimas, ir jis sta- 
cziai pasakė kad ta komisija 
neturi jokios teises ji tardyti 
ar intarti. Jis sako kad dabar 
Amerikoje ypacz jaunimas yra 
varžuomas ir jam jokios lais
ves nebelieka, kai tokia komi
sija gali kisztis in grynai 
mokslo reikalus.

Szitas keturios dęszimts sep
tynių metu amžiaus profeso
rius sako kad pirmiau valdžia 
kankindavo ir sulenciugais su- 
paneziodavo žmones, bet dabar 
ta valdžia panasziai daro su sa
vo in tarimais ir tar dymais.

Daktaras Robert L. Johnson 
Temple Universiteto Preziden
tas sako, kad visas to universi
teto mokslo sztabas yra susiru- į 
pines apie szita nesusipratimą.; 
Jis paprasze kad Senato Ko
misija jam inteiktu viso to tar
dymo rasztus, kad jis geriau 
galėtu nutarti kas dabar dary
ti su tuo profesoriuumi.

Tas profesorius sako kad jis 
pasirengęs palikti savo vieta 
tame universitete, bet jokiu 
budu jis nesutiks nusilenkti tai j 
Senato Komisijai. Jis sako kad i 
daug ir kitu profesorių yra pa
sirengė panasziai padaryti.

Mums iszrodo kad visam 
universitetui butu in sveikata 
jeigu tokie neva-profesoriai 
pasitrauktu, nes jiems neturė
tu luti vietos in musu mokslo 
vietas jeigu jie nenori vieszai 
pasisakyti kur jie stovi ant to 
Komunizmo klausimo. Czia ne 
laisves bet apsaugos klausi
mas.

Kai szitas profesorius buvo 
paszauktas in ta Senato Komi
sijos tardymą, jis greitai pasi
rūpino sau gera advokatą. 

f
Senato Komisija dabar ren-! 

giasi ji suimti ir kaltinti už tos į 
komisijos paniekinimą ir už jo 
nepaklausyma. Jis galėtu būti 
nuteistas ant tukstanezio dole
riu baudos ir visa meta in ka-! 
Įėjima.

Jis yra paraszes tris intakin- 
gas mokslo knygas. Jis pats 
keletą kartu yra prisipažinęs 
kad jis daugiausia yra pasimo- ■ 
kines isz keturiu garsiu raszy- 
toju: Spinoza, Hume, Marx ir 
Whitehead.

Per vienas savo prakalbas in ■ 
Reyburn Plaza jis vieszai pa
sakė kad Amerika turėtu viso
mis galiomis szelpti ir remti 
Anglija, Kinija ir Sovietu Ru
sija. Per tas prakalbas du dva- 
siszkiai buvo pakviesti kalbėti ; 
ir vienas advokatas. Visi atsi-; 
sake kai iszgirdo kad szitas 
profesorius kalbės, nes jie ži
nojo kad jis yra Komunistu 
sroves.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kad Kongresas dabar turėtu 
vieszai paskelbti kad Amerika 
nepripažinsta jokiu sutareziu, 
padarytu su Sovietu Rusija-, 
nes dauguma tokiu sutareziu 

(turėjo slaptu punktu ir parei- 
j kalavimu, kurie nebuvo vie

szai paskelbti iki dabar.
Szitoki Prezidento Eisenho- 

werio nusistatymą net ir De
mokratai, sako Stevensonas, 
dabar remia. Jis Demokratams 
pa sakė, kad nežiūrint to kad ju 
partija pralaimėjo Rinkimus, 
bet Demokratai kaip tik už tai! 
didžiuojasi, kad jie visgi turi | 
daug intakos, už tai kad ežia 
laisves krasztas, kur ir vieno 
žmogaus balsas daug ka reisz- 
kia. ; r

Stevensonas ketina kelias į 
dienas praleisti su draugais in j 
Los Angeles, paskui nuskris in i 
San Francisco, isz kur jis Pa- 
nedeli iszplauke ant “Prezi- 
dent Wilson” laivo in Rytus, 
Vidur-Rytus ir Vakaru Euro
pa- , !

A “NOVENA”
PI Stebuklingo Medaliko 
|LI Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.
SAULE - Mahanoy City, Pa

X
Platinkit “Saule

JUOKAI
Vyras — Imk-gi, duszele, 

szita skara, kad taip pasida- 
bojei, kad ji tau teip graži!

Moteris — Kad-gi labai 
brangiai praszo!

Kromininkas — Asz Tam
stai pasakysiu, arnones, kad 
Tamsta tiek sveikatos turė
tum, kiek man paežiai bran
giau mok.

Moteris — Teip bažyjas, 
mat, gal pigiau leist negali 
ar imkim, ar ka!

SAPNAS MOTINOS

su

su

Sudžia — Susibartai 
Susiedu?

Žmogus — Teip, pons 
džia.

Sudžia — Kas barni pra
dėjo?

Žmogus — Jis, pons su
džia!

Sudžia — Kaip jis sake?
Žmogus — Esi, pons su

džia durnas kaip avinas!

Tarnaite — Už ka mane 
barate, asz-gi nieko neda
rau!

Gaspadine — Už tai ir ba
ram, kad nieko nedarai!

Magdute rugius pjauda
ma — Oi, kaip karszta, kaip 
karszta, ta saule mane sude
gins!

Katriute — Užsidek kaili
nius, uždengs nuo saules!

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

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

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolp.

SZVENCZIAUSIQS
Viesz. Jėzaus ir

. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.

Maskoliszkariie sude žmo
gus — Svinite vasze svinia- 
telstvo,.... vasze visoko zago- 
rodžia svini!

Sudžia — Nu, nu dovolno, 
skaži “žirni” iii “nežinu”.

Žmogus — Nieko nežinau!

“AMERIKOS
BALSAS” SILPNAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
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Viena mergina buvo prava
ryta už tai kad ji norėjo per ta 
“Amerikos Balso” radija pa
skelbti buvusio Kelminis t o 
Whittaker Chambers knyga: 
“Asz Buvau Svietkas”.

Ant recenzijos sztabo randa
si keletą Komunistu ar bent 

Komunistu rėmėju, kurie pri
pratę iszbraukti žodi czia, žo
di ten, kuris nepatiktu Soviet 
tu ponams. Tai senas ir vi
siems gerai žinomas triksas. 
Redaktorius su savo paiszeliu 
ir Szventa Raszta gali pavers
ti in blevyzgų knyga.

u
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created by C/\,egency!

-Jau szeszta

Kodėl taip ii-

W Pirkie U. S. Bonus!

Let us show you the

Daktaras — Ar seniai li
gonis serga?

Ūkininkas
Nedelia!

Daktaras -
gai nevežete daktaro?

Ūkininkas — Mat, ponu- 
ti, mislyjome ar maezys, ar 
nemaezys!

form of these invitations with people who 
really know! Come in! We will be happy 
to show you the "Flower Wedding Line "
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your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct I

I t
i I b J

Naturally, they're important to you! That’s why we want you 
to see these invitations for yourself- And please don't let that 
costly look mislead you ... the magic is in the making of these 
invitations! Feel that fine, sharp raised lettering It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers! 
Check the perfect

Didžiausias “Amerikos Bal
so” prasikaltimas tai kad jis 
yra tokis tiesmukas, vienodas, 
pilkas, visai nežingeidus ir 
nuobodus, kad niekas nenori jo 
klausytis.

j Ka nabagas, darbo žmogelis, 
belaisvis, badaujantis už tos 

Į geležines sienos paiso kiek mes 
geru vieszkeliu turime, kiek 
automobiliu vairo j ame, kaip

I gerai gyvename? O kaip tokias 
1 nuobodžias žinias musu tas 
! “Balsas” bliauja per visa die- 
! na ir nakti.

Stalinas uždraudė apie Die- 
j va kalbėti, o mes apie Dieva 
I pamirszome kalbėti. Stalinas 

atėmė isz tu žmonių visa vilti, 
o mes apie vilti nei vapti/ Sta- 

i linas žmogaus duszia, siela už
smaugė, o mes pamirszome 
kad žmogus kad ir nelaisvėje 
dar vis turi ta duszia., siela.

‘ ‘ Amerikos. Balsas ’ turėtu 
pamirszti politika,, parnirszti 
bizni, pamirszti pinigus ir gera 
gyvenimą, o atsiminti kad ne 
vien tik duona žmogus gyvena. 
“Amerikos Balsas” tiems ne-■ ■■ • 5 . 
laimingiems žmonėms turėtu 
duoti ta, ka Stalinas yra isz ju 
atemes: Vilti.
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