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Isz Amerikos
DVI MERGAITUKES 

NUŽUDYTOS
Abieju Lavonai Surasti 

Sniege

SPRING VALLEY, N. Y. — 
Policijantai ir susiedai jieszko 
per pusantro szimto hektaru 
miszka žmogžudžio pėdsaku 
ar nors to ginklo su kuriuo jis 
nužudė dvi mažas mergaitu- 
kes.

Jaunu mergaicziu lavonėliai 
buvo surasti netoli seratnamio 
kur jodvi gyveno.

Policijos viršzininkas Abe 
Stern sako: “Iki sziol mes dar 
nieko nežinome, bet aiszku kad 
ežia kokio beproezio darbas.’’

Daktarai spėja kad abi mer-1 
gaitukes buvo pirmiau nu
rengtos, iszniekintos, paskui 
užmusztos ir vėl savo drabu
žiais apvilktos.

Nužudytos mergaitukes bu
vo asztuoniu metu Marjorie 
Boudreau ir penkių metu Es- į 
ther Nagy. Abieju mergaicziu ( 
galveles ir .veidai buvo baisiai ! 
spmuszti ir j u lavonėliai bai
siai subadyti, kaip su kokiu 
mažu peiliu. „

BARTINDERYS IR 
KOSTUMERIS

NUSZAUTI SALIUNE
■

ELIZABETH, N. J. — Sze- 
szibs deszimts vieno meto am
žiaus A. John Ward inejo in 
Shamrock saliuna per pietus. 
Viskas buvo labai tylu, nors

(Tasa Ant 4 Puslapio)

PIRMAS SNIEGAS 
APYLINKĖJE

Pirma Nelaime Su 
Rogutėmis

PHILADELPHIA, PA. — 
Asztuoniolikos metu amžiaus 
jaunuolis buvo labai sužeistas, 
kai jis važiavo ant rogucziu 
nuo kalno in Tacony Creek 
Parka.

Sužeistas vyrukas yra Paul 
P. Echin, nuo Roosevelt Boule
vard. Pdlicijantams erne dau-1 
giau kaip keturias valandas,! 
pirm negu jie surado jo tėvus, 
ir juos nuveže in ligonine, kur 
ju sunuš gulėjo be žado.

Parko sargas, policijantas 
John Smith sako kad iszrodo 
kad tas jaunuolis, bevažiuoda
mas su savo rogutėmis susi- 
musze su kitomis, tuszcziomis 

: rogutėmis. Kalnas ežia gana 
status.

Trylikos metu vaikas Ste
phen Brill užtiko ta jaunikai
ti be žado, sniege apie penkta 
valanda po pietų. Jis greitai 
nubėgo ir paszauke polici j an
ta, sarga Smith, kuris greitai 
paszauke policijos ambulansa
ir daktara. j

Taikos Balandėlis

Fartuga ijcs valdžia pa
dovanojo Prancūzijai, Pane
les Szvenciausios isz Fati- 
mos stovykla. Per iszkilmes 
to priėmimo ir tos stovylos 
pastatymo, daug žmonių su
sirinko. • Per pat iszkilmes 
baltas ba7andelis nutupe ant 
vieno Komunisto galvos. 
Szitas Komunistas yra me
tes Komunizmą ir dabar yra 
įsitikimas Katalikas.

PAVOJINGA 
POLICIJAI PADĖTI

Policija Nori Pagelbos, 
Bet. Neduoda „

Apsaugos

NEW YORK, -N. Y. - Dvi- 
deszimts keturiu metu am
žiaus Arnold Schuster polici
jai pranesze kad jis buvo pa
matęs vagi ir razbaininka Wil
lie Sutton. Policija suareszta- 
vo ta vagi, kuris dabar iki gy
vos galvos tupi kalėjime.

Bet devyniolika dienu po 
tam Arnold Schuster buvo raz- 
baininku nuszautas. Jis buvo 
gavės kelis grasinanezius laisz- 
kus, kuriuos jis buvo parodęs 
policijai, bet policija jokiu 
pastangų nedejo paskirti jam 
kelis sargus.

Po jo nužudinimo jo tėvas 
Max Schuster, kriauezius, 
kreipiasi in teismą ir reikalavo 
$1,050,060 isz valdžios už jo 
sunaus mirti. Jis sako kad po
licijos buvo pareiga paskirti 
tinkamus sargus, kai jo sūnūs 
gavo tuos grasinanezius laisz- 
kus.

Teisėjas Michael F. Wa’sh 
su dvideszimts puslapiu labai 
moksliszku žodžiu ir pastabu, 
isrmete to tėvo pareikalavima, 
paaiszkindamas, kad valdžia 
neturi jokios pareigos bet ku
riam žmogui parūpinti sargy
ba, ir už tai ežia miesto valdžia 
visai nekalta.

Tėvas sako kad jis kreipsis 
in augsztesni teismą.

Szitoks to teisėjo nusprendi
mas yra tikrai nelemtas. Jeigu 
tas jaunas vyrukas taip padė
jo policijantams suimti ta 
Willie Sutton, kuris buvo isz 
keliu kalėjimu pabėgės, tai 
policija, mums iszrodo butu 
priversta ji gerai apsaugoti.

Jeigu szitokis to teisėjo nu
sistatymas pasiliks, tai visiems

(Tasa Ant 4 Puslapio) ‘i los.
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53 DVASISZKIAI 
NUŽUDYTI 
ALBANIJOJE

ROMA, ITALIJA. — Kata- 
likiszkas laikrasztis, “Romo
je,“ jranesza kad penkios de
szimts trys dvasiszkiai buvo 
nužudyti Alkani joje. Ju tarpe 
buvo Kunigai, seminaristai, 
vienas Arkivyskupas, du Vys
kupai ir keli misijonieriai.

Jie buvo kankinami ar ant 
sykio nuszauti.

Laikrasztis raszo kad tos ži
nios yra patikrintos tu, kurie 
pabėgo isz to kraszto. Tas 
laikrasztis to.iau raszo kad 
daug, kitu Kunigu ir semina
ristu dabar randasi kalėjimuo
se ir kad visos bažnyczios yra 
uždarytos.

KOMUNISTAI 
BERLYNE

Nori Užkirsti Kelia 
Begancziams

BERLYNAS, VOK. — Ko- 
munistai Berlyne vėl stengiasi 
nukirsti visa susisiekimą tarp 
Vokieczlu Rytu Berlyne ir Va
karu Berlyne.

Fer daug Vokiec.iu pasek
mingai pabėga nuo Komunistu 
ir praszosi kad Amerikiecziai, 
Anglai ar Francuzai juos pri
imtu ir suszelptu. Tai sudaro 
negera propaganda Komunis
tams.

Komunistai yra užkirte be
veik visus kelius ir vieszkelius 
isz Berlyno miesto in kaimus. 
Tik trys vieszkeliai yra dabar 
atdari, ir jie yra po kareiviu 
sargyba.

Jie tyczia ant keliu ir viesz- 
keliu padeda daug akmenų ar 
iszkasa gilias duobes, kad au
tomobilius negalėtu greitai 
važiuoti. Kitose vietose, ant 
ulycziu jie iszkasa gilius grio-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

30 MOKINU
SUŽEISTA

Sena Patranka Suspro
go Mokyklos Kieme

JOHANNESBURG, PIETŲ 
AFRIKA. — Patranka, kurios 
buvo per kara variuojamos 
priesz kariszkas tankas, su
sprogo mokyklos kieme ir su
žeidė trisdeszimts mokiniu.

Ta patranka keturiolikos 
metu Jacobus Jordaan atsine- 
sze in mokykla kaip kokia ža
bo va kitiems savo draugams 

i parodyti. Jis dabar ligoninėje 
i labai pavojingoje padėtyje, 
’ jam buvo abi kojos nupjautos 
ir yra mažai vilties kad jis isz- 
liks gyvas.

Jam ta patranka netyczia 
iszkritc isz ranku kai jis su 
savo draugais ėjo isz mokyk-

16 REDAKTORIŲ / 
SUIMTA

• «

Negana Iszgyre Stalina

BERLYNAS, VOK. — Va
kar u Berlyno laikrasztis “Te- 
legraf” pranesza kad szeszio- 
lika redaktorių ir laikrasztinin 
ku buvo suaresztuota už tai 
kad jie negana iszgyre Stalina 
savo laikrasztyje, “Soviet Sec
tor Tribune”. Szitie redakto- 
iai, apraszydami Stalino mirti,

(Tasa Ant 4 Puslapio)

U.S.A. EROPLANAS 
NUSZAUTAS

WIESBADEN, VOK. — Du 
Komunistu MIG-15 eroplanai, 
staugdami, iszszove isz Czeko- 
slovakijos ir nuszove Ameri
kos F-84 Thunderjet eroplana, 
kuris ėjo paprasta sargyba 
virsz Amerikos zono, Vokieti
joje.

Kitas Amerikos eroplanas 
suspėjo pabėgti.

Lakūnas, Leitenantas War
ren G. Brown isz Henderson, 
Colcrado, suspėjo iszszokti isz 
savo paszauto eroplano ir nu
sileido su parasziutu, in Bava
rijos miszkus apie penkiolika 
myliu nuo Czeku rubežiaus.

Antro eroplano lakūnas, 
Leitenantas Donald C. Smith, 
isz Marysville, Ohio, parskrido 
nepaleides nei viena szuvi.

Z.ugsztasis Amerikos Kami- 
sijonierius, James B. Conant, 
sako kad Czekai su’auže rube
žiaus sutarti. Jis sako kad jis 
tikras kad Amerikos Lakunu 
Sztabas, Vokietijoje gerai žino 
ir moka kaip atsilyginti.

Amerikos valdžia tuojaus 
davė insakyma savo Ambasa
doriui, Pragoję, George Wads
worth, kad jis tuojaus Czeku 
valdžiai inteiktu musu kraszto 
griežta protestą.

6 LAIVAI LENKU 
SUIMTI

Danijos Žvejotoji! Lai
vai Ant Keisto Suimti

COPENHAGEN, DEN. — 
Kcmunistiszka Lenku valdžia 
suėmė Danijos žvejoto j u laivus 
Danzik uoste. Iszrodo,-kad ežia 
Lenku Komunistu atkerszini- 
mas, už tai kad Denmark val
džia nesugražino Lenkam’? 
MIG-15 Jet eroplana, su ku
riuo in ta kraszta atskrido, pa
bėgo vienas Lenku lakūnas.

Tie Danijos laivai su apie 
dvideszimts trimis žmonėmis, 
buvo suimti, Danzig Hela uos
te. Vienas paspruko ir sugryžo 
su szitomis žiniomis.

Iszrodo kad Lenku Komu- 
nistiszka valdžia ketina szituos 
laivus ir tuos žvejotojus pasi
laikyti, kol Danija’ sugražins 
jiems ta MIG eroplana.

Danijos valdžia, kol kas, nie
ko nesako ir laukia pažiūrėti 
ka tie Lenkai darys. 

I

MIRUSIA KALBA

Mažas Žurnalas,
Lotynu Kalba

VATIKANAS, ITALIJA. - 
Naujo mažo “Latinitas” žur
nalo redaktoriai sako kad jie 
yra patenkinti kad apie szeszi 
ar septyni szimtai Amerikie- 
cziu užsirasze jo maža žurnalą 
kuris ^yra spauzdinamas vien 
tik Lotynu kalba.

Jie nesitiki kad jau visi ims 
ju žurnalą skaityti, ar kad jie 
baisiai daug pinigu su savo 
tuc žurnalu užsidirbs.

Bet visgi, džiugu girdėti kad 
nors tiek Amerikiecziu nors 
biski Lotyniszkai moka, kad 
jie gali ta žurnalą skaityti.

Vatikanas, Kataliku Bažny
czios atstovai stengiasi mirų- 
šia kalba atgaivinti. Kataliku 
Eažnyczios visi svarbus rasz- 
tai ar praneszimai yra Lotynu 
kalba. Tokia visu bendra kal
ba nesudaro jokiu kliueziu sve
timu krasžtu Katalikams,

Isz szimto penkios deszimts 
szei-ziu milijonu Amerikiecziu 
atsiranda nors szeszi ar septy
ni szimtai, kurie moka Loty
niszkai. Tai visgi geras ženk
las. . -

Du szimtai metu istorijos 
raszytojas Edward Gibbon, ra- 
szydamas savo garsias knygas, 
paaiszkindavo invykius Loty
nu ar Graiku kalbomis, tikrai 
žinodamas kad visi mokyti 
žmones supras.

Trys szimtai metu atgal ne 
vien tik mokslo žmones, bet ir 
beveik visi kurie valdžios dar
bus dirbo gerai mokėjo Lotynu 
kalta.

Sziandien, kai musu mokyk
lose stengiamasi musu vaikus 
mokyti keletą kaltu, kaip Vo- 
kiecziu, Prancūzu, Italu ir ki
tu, iszeina kad musu vaikai nei 
vienos isz tu kalbu neiszmoks- 
ta ir savaja, Anglu kalba pa- 
mirszta ar visai neiszmoksta.

Dabar Tautu Sanjungoje 
randasi klumuocziu kaip pa
vasaryje mušiu prie medaus. 
Visa j u gauja verezia Ruskin 
kalba in Anglu kalba, Kinie- 
cziu in Ispanu, Prancūzu in 
Vokiecziu ir taip toliau.

Tarptautiniame susirinkime 
in Westphalia, 1648, visa su
tartis buvo Lotynu kalba pa- 
raszyta ir visi atstovai, be jo
kiu klumuocziu gerai žinojo 
kas ten buvo paraszyta. Net 
ir Kuškiai tada nereikalavo 
klumuocziu.

Svarbiausi Lietuves praei
ties rasotai yra Lotynu kalba 
paraškyti.

Rusijcs Petras Didysis pa- 
vartuojo Lotynu kaTa kai jis 
pasirinko sau skambingiausius 
garbes vardus: “Imperator” 
ir “Pater Patriae”. Imperato
rius ir Tėvynės Tėvas.

Nors Lotynu kalba dar vis 
yra mokinama musu mokyklo
se, bet mokiniai, studentai ma
žai ka iszmoksta. Daug mokyk-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Isz Pavergtos Tėvynės
Lietuvoje-

Subolszevikintas
Taip Pat Biliūnas

(Tasa) ’ .

Gruodžio 8 diena 21.17 vai. 
literatūrinėj valandėlėj buvo 
paskelbtas Lietuviu Literatū
ros Instituto bendradarbio K. 
Umbraso straipsnis apie J. Bi
liūną, kuriame tas buvo nu- 
szviestas kaip “vienas pirmų
jų revoliuciniu raszytoju ir 
Bolszeviku”. Esą, Biliūną la
bai inkvepes 1895 m., Lenino 
atvykimas in Vilnių. Vis dėlto | 
“proletariato raszytoju” Bi
liūno vadinti negalima, nes 
jis apsiribojęs tik bendrais 
laisves ir panasziais szukiais, 
“demaskuojaneziais kapitalis
tine santvarka”. Esą, “buržu
azine Lietuva stengėsi Biliūno ! 
kūryba szmeižti, tik tarybine 
valdžia skyrė jam tinkama vie
ta”. Todėl Maskvos meno de
kados proga iszleistas Biliūno i 
apysakų leidinys Rusu kalba. ' 
Vilniaus radijo Gruodžio 9 d., ' 
praneszimu, Biliūno 45 mirties 
mėtinėms paminėti profesorių, 
dėstytoju ir studentu susirin
kimas buvo suszauktas Vil
niaus Pedagoginio Instituto 
aktu saleje. Susirinkimą ati
darė Lietuviu literatūros kate
dros vedėjas doc. Slaviūnas, 
praneszima apie raszytojo gy
venimą ir kūryba padare valst. | 
un-to Lietuviu kalbos ir litera-! 
turos katedros vedeja Lukszie- 
ne, pailiustruodama, kaip Bi
liūnas “atskleidęs kapitalizmo 
piktžaizdes”.

Radijo žiniomis, Gruodžio 4 
d., 1952 m., Vilniuje invyko 
I ietuvos Sov. daUininku 1-sis 
suvažiavimas. In prezidiumą 
iszrinko SSSR KP prezidiumą 
su drg. Stalin prieszaky. Dai
lės muziejuj Vilniuje buvo su- 
ruosztos dvi parodos: pirmojo
je buvo iszstatyta apie 290 dai
lininku perstatytoju, antrojoj, 
Dailės Instituto etnografines 
ekspedicijos in Plunges rajona 
darbai, surinkti isz liaudies 
mene perstatytoju.

“Ir muzikai turi kurti stali
nines dainas” ar kitus propa- - 
gandos kurinius, panaszius in 
Karoso iszkalba “Darba ir 
Taika”. Vienok neužtenka ir 
to: Lietuvoje vaikai mokomi 
taip pat naujo liaudies szokio j 
“Volga - Donas”. Klaipėdos 
1-sios 7 m., mokyklos mokiniai 
ji paszoko per viesza pasiro
dymą.

Gruodžio 17 d., invyko 7-sis 
L ietuvos Komunistinio jauni- 
mo kongresas. Kauno srities 
kcm. jaunimo konferencija 
truko dvi dienas. Vieszai skel
biama, kad tik Kauno srityje! 
esą 1,590 Komunistu jaunimo 
skyrių, kurie turi 30,000 nariu. I

Vilniajis radijo Gruodžio 15 
d., gyvenantiems užsienyje 
praneszimu, Vi'niaus miesto 
vykd. komitetas nutaręs su

tvarkyti Gedimino kaina. Bu
siąs sutvarkytas privažiavi
mas, bokszte busiąs inrengtas 
krasztotyros muziejus, investa 
elektra. Vilniuje vieszejo Bu
kovinos choras, kuris taip pat 
koncertuoja Klaipėdoje, Kau
ne ir Sziauliuose.

Leningrado Lenino ordino 
filmu studija drauge su Lietu
ves filmu studija stato nauja 
Bolszevikine filmą “Auszra 
prie Nemuno”, kuri turės pa
vaizduoti “kolūkines santvar
kos invedima Nemuno pakran
tėse ir laiminga kolukiecziu 
gyvenimą”. Visa vasara Ne
muno pakrantėmis f Ūmavę 
gamtos vaizdus. Libretą para- 
sze Baltuszis ir Rusas Gavrilo
vas.

Gruodžio 15 diena, 1952 m., 
16:10 vai., isz Vilniaus radio
fono per “Valandėlė mokslei- ’ 
viams” buvo paskelbta, kad 
Sovietai “sukure nauja moks
lo szaka, kaip pagal kaukuole 
galima) atkurti žmogaus veido 
bruožus”. Naujasis ‘mokslas’ 
pradėtas Sovietu mokslininko 
Gerasimovo, pavadintas “ko- 
ralacija”. Gerasimovas nusta
tęs lentele, pagal kuria esą ga
ma “nustatyti antakiu ilguma, 
akies vokus, ausu padėti” ir 
t.t. Taip jis perstaves, kaip gi
riamasi, Dostojevskio motinos 
veidą, pagal Sovietinius reika
lavimus ‘ ‘ pagražinęs ’ ’ Rusu 
admirolo Usakovo paveiksią, r 
kad jis neatrodytu “isztižes, 
neryžtingas aristokratas”, bet 
“tikras Bolszevikas”, kokiu 
Gruodžio 15 diena 1952 m., 
21f20 vai., per Vilniaus radija 
A. Sprindžio buvo paskelbtas 
ir raszytojas M. Keksztas. 
Straipsnis b uvo pavadintas 
“M. Keksztas, puikus kovoto
jas už Komunizmą”.

Kaip stengiamasi pagal Bol- 
szevikines nurodymus viso
kiais prasimanymais ir tiesos 
klastojimu sukurstyti žmones, 
ncgalinczius iszgirsti tikro 
tiesos žodžio, rodo kad ir szis 
pavyzdys. Gruodžio 15 d., 1952 
m., vakare skelbiamas “pra- 
neszimas isz Vienos taikos 
Kong’reso”, kuriame, esą, 
“Korėjos atstove papasakojo 
apie Amerikiecziu iszgamu ne- 
žmoniszka pasielgimą Korėjoj 
su viena motina. “Amerikie- 
cziai užmusze vaika, iszlupo 
jam akis ir Repe motinai su
valgyti. Kai motina prieszino- 
si, ir ja užmusze.” Tokiu ir pa- 
nas?iu pavyzdžiu yra daugybe.

Vilniaus radijo Gruodžio 16 
d., 1952 m., 7*23 vai., praneszi
mu, “in aukszcziausiaja RTS- 
FR taryba invyks rinkimai . 
1953 m., Vasario 22 d.” Nuo 
Lapkriczio 25 d., 1952, Lietu
voje vykdomas “knygų plati
nimo menuo”. Per susirinki
mus inpareigota iszplatinti 
knygų Kauno srityje už viena 
milijoną rubliu.

Gruodžio 16 d., 1952 m., 
“Tiesoj” paskelbtas vedama
sis “Su Lenino ir Stalino ve-

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Prez. Eisenhoweris yra. pa- 

reiszkes kad jis geriausius san
tykius nori palaikyti su darbi
ninku unijomis, bet jis stacziai 
yra pasakęs visu tu uniju bo
sams kad jis nei vienam nepa
taikaus.

Darbininku uniju vadai da
bar žvairai žiuri in nauja pre
zidentą Eisenhoweri, bet jis ju 
visai nepaiso.

Iszrodo kad tas Taft-Hart- 
ley Instatymas pasiliks, jeigu 
nebus dar paasztrintas. Eisen- 
howeris Unijoms neturi jokios 
užuojautos. Jis sako kad Dar
bininku Unijos turi jo klausyti 
ir atliktas kriukis!

pagelbės bet juos nelaikys 
kaipo kokius seratus.

New York mieste policijan- 
tai suaresztavo kareivi Will
iam Rodriguez, kai jis pasi
skundė Armijos Sztabui kad 
vaiskas nesutinka, užlaikyti 
abi jo žmonas.

Amerikietcms žmonoms ežia, 
Amerikoje labai gerai, prilygi
nus kaip joms yra kituose 
krasztuo.se:

In EI Salvado, vyras kuris 
nužudo savo žmona už paleis
tuvyste gauna tik szeszis me
nesius kalėjimo, bet dažnai ir 
ta bausme .buvo jam dovanota.

Vokietijoje vyrai gali pasi
imti ir auginti kitu moterų vai
kus, be savo žmonų pavelini- 
rno. *

Graikijoje žmona negali eiti 
in darbu be savo vyro pavelini- 
mo.

:: JUOKAI ::

Eisenhoweris yra griežtai 
pasakęs kad nei vienas Darbi
ninku Unijos Atstovas negales 
ir negali insigriauti in valdžios 
tvarkymą, kad Darbininku 
Unijos didžiausi vadai yra 
vien tik szio kraszto'nariai ir 
nieko daugiau.

Eisenhoweris nori visiems 
sumažinti taksas, ir jeigu tak
sos bus sumažintos, tai pir
miausiai bus sumažintos pa
prastam darbo žmogeliui.
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Jie taksas biski atpigins, bet 

ne daug. Jie tik nori visiems 
parodyti ko galima isz ju val
džios tikėtis ateityje.

Eisenhoweris ir jo visas 
sztabas, yra atžagariai priesz 
Darbininku Unijas, kur razibap 
ninkai ir ponai valdo darbinin
kus, bet jis. yra už ir jis užtaria 
paprasta darbo žmogeli, nors 
jis jo unijas dabar pasmerkia 
ir yra pareiszkes kad jis yra 
priesz jas.

Trumpai pasakius, naujas 
Prezidentas Eisenhoweris ir 
visas jo sztabas yra prieszinga 
Darbininku Unijoms bet yra 
nusistatė už darbininką, nežiū
rint visu tu uniju.

Tai yra in sveikata visiems 
ir Darbininkams ir Darbda
viams. Unijos, sakydamos kad 
jos užstojo darbininką dabar 
jau visai isz kelio iszejo, Dar
bininku Uniju Vadai dabar jau 
tapo baisus ponai. Ir dabar lai
kas kad kas nors, kai Prez Ei- 
senhoweris užkirsti Uniju Po
nams kelia ir pasakytu kad ne 
Uniju Vadai bet Amerikos pre
zidentas valdo szi kraszta.

Argentinos Prezidentas Pe- 
ron dabar stengiasi surengti 
susirinkimą tarp saves ir Bra
zilijos Prezidento, Vargo. Bet 
Valgas nesiskubina nes jis bi
josi kad Amerikos valdžia in 
toki susirinkimą nepalankiai 
žiūrėtu.

Darbu fabrikuose visiems 
yra gana, bet mainieriams vis 
sunkiau ir sunkiau darbas su
sirasti, nes žmones mažai ang
lių variuoja.

Dabar bus sunkiau ir bran
giau skolintis pinigu, nes Re- 
publikonai, būdami patys di
deli biznieriai ir bagoeziai, ži
no kad kai žmones per daug 
visko perkasi ant iszmokesiczio 
tai turi ateiti diena kada biz
nis sumažės ir bus mažiau gry
nu pinigu.

Moterų plonos ‘1 nylon ’ ’ pan- 
cziakos, kojines už keliu san- 
vaieziu labai atpigs, nes fabri
kai per daug ju yra pagaminę.

Pypkes Durnai

Mainieriu bosas John L. Le- 
wisas gal dabar neramiai mie
ga kai jis tnato kad valdžios 
vadeles vėl gryžta in valdžios 
žmonių rankas ir kad jis nega
li ir negales savo ožius varinė
ti kaip jis dare per Roosevelt o 
ir Trumano vadovystes. Lewi- 
sas dabar gerai žino ir mato 
kad jis jau su kitais turės skai
tytis. Ir tai bus geriau visiems 
Mainieriams ir kitiems Darbi
ninkams.

Anglijoje žmones vėl, po de- 
szimts metu, galės balta duona 
valgyti. Valdžia yra panaiki
nus suvaržymus ant miltu isz 
užsienio.

O kaslink Euroipos, tai Ei- 
senhoweris ir visas jo sztabas 
yra griežtai nusistatęs; Tegu 
Europos krasztai savo reika
lais susirūpina; Amerika jiems

Krito Už Tėvynė
Neslogink jaunos krutinės, 
Negraudink szirdeles, 
Neprikelsi jo isz kapo 
Savo aszarelemis.
Ramiai ilsis jis kur krito 
Daugybe berneliu,
Kur kapai yra viens prie kito 
Ant placziu laukeliu.
Nębesvajcje jis apie laime, 
Nerupi vargeliai, 
Nebelinksmina jo krutinę 
Malonus žodeliai.
Nebegirdi tavo balso,
Nei tavo meldimo,
Rusti, juoda szalta žeme 
Slegia jam krutinę.
Augsztas kryžius, kaip koks 

sargas, '
Kapa jo daboja,
Paukszcziai linksmai cziulbe- 

dami
Aplinkui lakioja.
Saule szviesi szildo žeme,
Gaivina žolele,
Puoszia kapa tavo mielo 
Žalia velenele.
Kas naktele ji aplaisto
Rasa sidabrine,
Vejas pūsdamas jam gieda 
Giesmele naktine.
Neliūdėk, neverk, mergele, 
Ateis ta dienele, 
Priims ir tave in glebi 
Motina žeme.

Mokytojas In Mokini

Mokytojas — Antanuk ar 
gali man pasakyti, kaip va
dinasi tie maži sutvėrimėliai 
katrie atrasta kiaulėse, ir 
apie kurius tiek daug kalbė
ta, raszyta.

Antanukas — Galiu pasa
kyti!

Mokytojas — Tai kaip va
dinasi?

Antanukas — Parsziukai!

Nemylėjo Anksti 
Keltis

Tėvas — Ar žinai Petruk, 
kokia nauda atnesza anksti 
atsikėlimas? Sziandien vie
nas žmogus anksti ant kelio 
rado pilna maisza aukso!

Petrukas — Tai tas, kat
ras ta auksa pamėtė, tai tu
rėjo dar ankseziau atsikelti! 
Ar taip tete?t

Daug žadantis yra mažas 
atkaklus Jonukas, kuris 
nuolatos bliauna.

Kas tau yra? Klausia mo
tina, gal esi alkanas?

Jonukas — Ne.
Motina — Ar nori gerti?
J. — Ne.
M. — Nori gal miego?
J. — Ne.
M. — Tai kogi nori?
J. — Rėkti.

Kunigas — Kiek buvo ka
ralių Kristui gimus?
Mokinys — Keturi!
Kunigas — Ka? Pasakyk 

juos.
Mokinys — Bulkiu kara

lių, paskui czirvu, vynu ir 
giliu!

— Vienoj szeimynoj lau
kiama senos, netekėjusios 
tetos apsilankymo.

— Motina, žinodama sa
vo dukreles drąsu ir neman
dagu apsiejima prie svecziu, 
patemija jai, idant atkelia
vusiai tetai butu nuolanki ir 
nedarytu jai jokiu patemiji- 
mu sulyg jos nepatogumo.

Mariute pasižada but 
mandagi, kiek tik ji galė
sianti ir atkeliavusia teta 
isz visu pusiu apžiurėjus, at
siliepia:

Nerandu visai nieko tokio 
kad teta but nepatogi, kaip 
tai pasakojo mama.

Noro Szalin Nuvaro

— Maža mergaite turėjo 
maudyties kambaryje, kurio 
langai iszejo kieman, kur 
visztos vaikszcziojo.

— Mama, prabilo mer- 
. gaite, asz ežia negaliu mau

dyties, nes visztos per lan
gus žiuri.

— Kas tai per prasme, 
atsake motina, visztu neturi 
gedinties.

— Tai tegul mamyte 
nors ta gaidį szalin nuvaro, 
praszse mažyte.

“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.

(Tasa nuo 3-czio puslapio)
J 

staiga nuslinko nuo keleivio, 
krutinę eme laisvinus kvėpuo
ti, szirdis plastėjo lygiau. O to
liau, koks džiaugsmas! Toliau 
meiliai blikstelėjo žiburėlis.

— Ten mano iszganymas. 
Greicziau pas juos, ■ pas bro- Į 
liūs,'žmones!

Ir nuvargusiam žmogui ro
dosi jau gražus vaizdelis: szil- i 
ta, smagi triobele, baltai isz- 
baldytos sienos; pakuroje 
linksmai dega malkos; ' szipi- 
žiniam puode marma, putoja.

Triobeleje gy vena prasti, ge
ri žmones. Jie su džiaugsmu 
sutinka nelaiminga keleivi, su
ramina ji meiles žodeliais. Ir i 
teip smagu keleiviui šu tais 
prastais, gerais 'žmonėmis.

— Pasilik pas mus! Praszo 
geri žmones, buk musu broliu 
ir draugu, gyvensim ir dirbsim 
drauge!

— Ar jus laimingi ? Klau
sia. t vii ai keleivis. * ■ t

— Laimingi; mums garbe 
Dievui, vėsoko užtenka.

— O vilkai?
— Jie musu nejudina. Jei 

kartais kokia avele paplauna.
“ Pasiliksiu, pasiliksiu!” 

Sznabžda lupos nuilsusio • ke
leivio: tur'but ežia ir yra ta lai
me, kurios asz jieszkau ir nie
kur nerandu.

Ir keleivis bėga ant mirgan- 
ezio isztolo žiburėlio.

Jis prieina beržyneli ir kups
tyne. Isz po kojų iszsiverte 
burbuliuodamas vanduo, su- 
sziužejo viksvos. Pelke, klampi 
pelke.

Bet dabar nieks jau nebega
li suturėti žmogaus: jis drąsini 
eina per pelkes, suklumpa ant 
kupstu, griūva, bet vėl atsike
lia, vėl eina tolyn, godžiai žiū
rėdamas in' szviesu žiburėli.

O žiburėlis kartais sužibės 
szviesiai, staiga mirkteles ir 
vėl gesta: Toli tas žiburėlis. 
Bet žmogus nenusimena ir ne- » 
sustoja.

Toliau vėl juodas miszkas.
Turimi, triobele stovi tarp 

krumu ir iszten teip meiliai 
szvieczia josios langelis. Tolyn 
tolyn!

Ir keleivis ' isz paskutinios 
skubina eiti.

Sztai jau arti. Iszviso kelioli
ka žingsniu. Bet kas tai ? Žibu
rėlis staiga pranyko ir nebepa
sirodo. Keleivis žiuri inspyres 
akis in tamsuma, bet perniek.

Kur tu, rami atilsio vieta, 
kur teip pageidauta laime ?

O, koks skaudus, nežmonisz- 
kai skaudus iszjuokimas! Po 
kojų nelaimingo keleivio gulė
jo pusras.

Žmogus pasilenke, pakele 
pusra ir valandėlė stebėjosi in 
ji. Paskui sunkiai atsiduso ir 
nuleido rankas.

Pirsztai atsileido ir pusras 
Užkrito.

Pastovėjęs da valandėle, ne
laimingas keleivis atsisėdo ant 
drėgnos, apdengtos puvan- 
cziais lapais, žemes.

— Pailsau! Tyliai susznabž- 
dejo jo lupos.

Galva pasviro, rankos, kaip 
negyvos, nusileido ant žemes, 
nuilsusios ’akys, iszleidusios 
dvi dideli aszari, užsimerkė.

Ties rniszku lakiojo ir kran- 
kejo juodvarnis. Jo kranksėji
mas prikėlė mieganti miszka: 
kažin kur suriko peleda ir vėl 
nusijuokė velniukas. Gyvate, 
bcsiriiiguodama pilkai mely-

nais, kaip plienas, vingiais 
prislinko prie keleivio gaivu 
galio, o isz kitos puses krumu i 
jau tykojo ant savo aukos dvi yja įgz maįszo įsžlins; Apie bo- 
vilko aki. ba ]<a negalėjo savo liežuvio

'sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
■Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaityfnai iri 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražam' 
ežius iszgelbsti nuo smert; Szv. į 

IKristupą; Juokingi szposelei;! 
Į Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

I
No.116—Istorija ape Siera- 

i ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

No.119—Keturios istorijos,1 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu-

i no. 58 pus., 20c.
No.127—Trys istorijos apie 

Duktė Pustyniu; Peleniute;
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, 
?6 puslapiu. 25c.

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliafltojai 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 
Gyveninio, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap
vaizdos, Nedaejusia Žudinsta, 

j Pakuthinkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 

I puslapiu, 20c.
No.145—A p i e Velniszkas 

Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

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

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

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

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

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

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

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

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

1 talpinusi sekanti skaitymai:

ŽuVo žmogus bejieszkod 
mas žmonių hicziulio; laime

zmogaus.

PLATINKIT “SAULE

Su 283 Paveikslais

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

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

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

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

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

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

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

} į Du Brolius.
(

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys ; Du Mokiniu; Kam Isz- 
dayineti 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

2284 (B-lvad

2556

2442

Price $2.30 s,‘"
COLORS: Red, Black, Green, ’ 

Blue, Gray, Copper.

oNUMBERED POINTS

Wiv-witr zqunta/n rm

Adresas:
Saule Publishing Co.

Mahanoy City, Pa.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo 
No. 1953

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses 
ežio iszimta isz 
užlieku.

apraszy-

apysaka 
szimtme- 

Lietuviszku 
Su paveikslais. 177

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
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—Trufnpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurtas Naudingais Padėji
mais. 35c.

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

No.197—Graudus Verksmai
I arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa- 
gal senovis’zko būda, 15c.

No.lQ8—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. 15o

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,

krasztuo.se


"SAULE” MAHANOY CITY, O,

Paparczio Žiedas
AMA, mama! Szauke Juzy- 
te, parbėgusi isz dvaro: 

szia narkti asz namie nakvo
siu !

_Delko? Kas rados? Už
klausė senute.

_  Mat sziandien. po pietų 
ponai iszvažiavo1 in sveczius 
kažin kur toli, toli! Pasiliko 
tik viena panaite. Ji pasi- 
szauke mane: "Eik, sako, jei 
nori, pas tėvus ant dvieju die
nu. Man, sako, tavęs ne reiks, 
bet tik.”

_  Ar nepyks tik ponas už 
tai?

_Ne, ne! Panaite isztei- 
sins! Bet, sako ji, neužmirszk 
ateinancziaja nakti nueiti in 
giraite!

— O ko ten, ar sau galo 
jieszkotį ?

— Nė, ne! Jieszkoti papar
czio 'žiedo; kad tik asž ana sn- 
rascziau, asz viską padary
čiau, ka tik norecziau; tik 
reik'kaip norint, nuskinti ta 
žiedą.

_ Niekus’ szneki! Pertrau
ke motina.

_  Ne, ne! Mama! Ne nie
kas! Panaite pasakė, kaip reik 
daboti norint ana rasti; mat, 
jis tik vidurnakty in Szv. Joną 
težydi, ir tai labai trumpai. O 
juk ryto Szv. Jono, asz szia 
nakti eisiu ir nuskinsiu ta žie
dą, matysi!

— Je, teip ir Lūs! Ar da ko 
ne užsimanysi?

Atėjo vakaras. Parėjo vyrai 
isz lauko. Susėdo vakariene 
valgyti. Norviliene apipasako
jo szios dienos atsitikimus na
mie, primine paparczio žiedą; 
visi eme juoktis ir tycziptis isz 
Juzytes. Ta. kente, kente, pa
szoko 'isz užstales susiraukusi 
ir nubėgo per kiemą in kama
ra. Pervirto in lova.

*♦* *♦* *♦*
Greit piktumais perejo. "Ne 

migsiu asz, maustė sau, lauk
siu dvyliktos. Kad tik nepra- 
vepsoti!” Ji guli, o miegas 
lenda in akis juo toliau juo la
biau. "Jau gal laikas?” 
Manste vėl po valandos. "Ne, 
dar truputi pasivoliosiu. Pasi
vėlinsiu !.Reik jau eiti!” Ritosi 
ji su miegu.

Sztai jau ji atsikėlė, atsikra
tė nuo miego, iszspruko pro 
duris, pamažu jas pravėrė, kad 
nieks nepajustu. Naktis 'buvo 
puiki; niekur ne vieno debesė
lio, jokio balso, jokio braszke- 
jimo, viskas paežiam inmigyj! 
Juzyte paėmė baime, sziurpu- 
liai perejo per visa kuna, bet- 
trauke in giraite. Ji pradėjo 
gryžti nenorėjo, ja traukte 
■bėgti neatsiži arėdama; po va
landos atsidūrė in iszkartas: 
ji žinojo, kad ežia daug yra pa- 
pareziu. Pasižvalgė, pasižval
gius priszoko prie didžiojo 
kiaro, padare viską ka panaite 
buvo inpasakojusi, atsisėdo ir, 
persižegnojusi, kad pikta dva
sia neturėtu ant, jos valios, 
eme laukti; ' susinėrė rankas 
ant keliu, iszplestas akis inre-

. . y-—
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me in paparczio virszune ir ne 
juda, ne kruta. Laukia valan
da, laukia kita, žiedo kaip nėr, 
taip nėr! Pamislijus bene pasi
vėlino, pakele akis in dangų 
pažiūrėti kame stovi žara. 
Tuo tarpu, blyksi! Žybtelėjo 
kas po pacziajos1 n ošia; ji isz 
iszgasczio paszoko, žiur, o vir
szune kiaro tvakszioj lyg ko
kia melsva ugnele; virpąnczio- 
mis rankomis ji pagriebė sza- 
kele, nuplesze nuo stiebo ir in- 
kiszo in anti.

Dabar užduotis, ko reikalau
ti nuo žiedo? Apturėjusi tokia 
laime ji nežinojo nuo ko ir pra
dėti, o galva jos buvo pilna 
prasizymu: ji norėjo ne tik sa
vo būvi pagerinti, suteikti sau 
laime, bet ir pažystamiems, ko 
pažystamiems: ji norėjo nu
mesti nuo pecziu gimines vi
sos pasaulės vargus ir nelai
mes, norėjo isznaikinti verks
nia ir dantų griežimą., o atnesz- 
ti visai pasaldei linksmybe; ji 
geide matyti aplink sa^e besi- 
szypsojanežius veidus ir my- 
limczias szirdis. " Bet nelaime! 
Mislija ji: negalėsiu asz at- 
neszti visai pasaldei laimes: 
nežinau asz, kas kame ant svie
to dedas, kame kokios bėdos 
ir vargai ir ko žmones kituose 
k raszt nose reikalauja ?! Kad 
bueziau mokintai, butu kas ki
ta. Bet savo kraszta, savo žmo- 
nelius asz žinau gerai ir kiek 
galėdama stengsiuosi asz. ant 
to, kad anie butu laimingi!”

Ji pradėjo žvalgytis aplink 
save. Ji mate, kad jos tėveliai 
ir kiti toki darbininkai netur 
nei sklypelio žemes, o tur dirb
ti kitam, katras turedams dau
gybe žemes nieko nedirba ir 
pats nežino, ka su savim dary
ti ir kur laika dėti.

Iszsitrauke ji isz anezio žie
dą ir tarė: "žiede, žiedeli! Pa
daryk kad visi turėtumėm ly
giai žemes ir visi knistumem 
ja, o ne sedetumem viens ki
tam ant sprando.” Ir stojos 
teip.

Ji žvilgterėjo priesz save: 
ežia graži mergina, dainuoda
ma eina paskui pinga, o užpa
kaly, ta paezia vaga, koja už 
kojos traukias senukas su 
krepsziuku bulvių; o ten, to
liau, kunigas poteriaudams 
velkas vaga, varyčiams' priesz 
save junga jaueziu, o paskui jo 
eina zakristijons, metyčiams 
bulves i h vaga.

*♦* *♦* *♦*
Zvilgterejo ji in szali ir pa

mate ilga, ilga sodžių; tuojau 
puolė jai in galva bedavojimas' 
seniu ūkininku, kad kožna me
ta reik valyti nuo lauko nepri
ėjusius dar javus, isz baimes, 
kad pasilikusiam neužleistu 
ant javu gyvulius; kad toli pie
vos, toli rėžis riuorežio, ii gybe 
ir siaurybe rėžiu, o prie to dar 
reik važiuoti in miszka už po
os myliu medžiu pirkti, o savo 
locno ne žabaro netur. V ei ji 
isztrauke isz anezio žiedą ir 
szukterejo: "žiede, žiedeli! 
Iszskaidyk sodžius in vienkie
mius ir atgaivink senąsias gi
rias!” Ir stojos taip: didžiau
sia giria, pilna žvėrių ir pauk- 
szteliu, užskleidė visa kraszta. 
Viduryj jos visuose krasztuose 
tarsi isz karto buvo iszmetyti 
būriai vienkiemiu, kožnas bū
relis žinojo savo girios dali ir 
taupojo ja.

"Kame-gi dabar mano mie
las Jonelis? Kaip iszvare ji in 
ta Vystopoli ir ne balso jo ne-

Ar jus level ei kada gerai 
apmisliuote 

Apie savo vaiku akyvuma: 
Gal nevienas isz jus 

Būdamas užklaustu per savo 
vaikus, 

Visokiais klausymais su 
piktumu paszaukiate: 

" Eik lauk tu padla, 
Ko tu manės klausinėje 

, visbkiu nieku, 
Szalin, nelysk man in akisi!” 

O, kiek tai isz jus nežino 
Kad tasai vaiko akyvumas 

Yra jo didžiausiu 
užsitarnavimu, 

Ir pagyrimu, nuo kitu, 
Jeigu tieji klausymai yra 

iszmintingi ? 
Augantis kūdikis turi savyje 

daug akyvumo, 
Kada jo protas pradeda 

iszsi vystyk 
Pradeda, mislyt apie visokius 

dalykus, 
Klausinėja visoko ii' nori 

žinoti kuodaugiausia 
Ko pats negali suprasti.
Ir nebus užganadintas, 

Kol nedažinos ir neaplaikys 
Užganadinanežio atsakymo.

A t e i t.i s k u d i k i o p r igu 1 i 
nuo to, 

Kas jam atsakinės ant jo 
11 ava 111 u k Jau s y m u, 

Kas jam u'žganadins jo 
akyvuma. 

Vaikai yra dideli lengvatikiai 
Ir intikes in viską ka 

jiems pasakyis, 
Bet kada j u protas 

iszsivystys 
Lyg tam laipsniui, 

Kada galės pats suprasti 
Taip melo ir teisybes, 

Tada neturi jokio 
užsitikejimo tam, 

Kuris jam melagingai 
iszaiszkino ta,

Ka, jis norėjo žinoti. 
Akyvumas netik yra pas 

vaikus, 
Bet ir pas suaugusius;' 

žmones. 
Visi turime iszsivystinet 

savo akyvuma, 
Rūpintis viskuom, dairytis 

aplinkui, 
Tyrinėt ir manstyt.

Per tai stojamės turtingais 
moksle ir prote. 

Bukime kaip vaikai akyvi, 
Mokykimės visados, o musu 
Protas bus jaunas visados, 
Kad ir musu kūnas pradės 

lenktis prie grabo.
Žmogus niekados 
nepatenkintas isz to 

Ka. žino ir nuolatos mokinasi 
Per visa savo amži!
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girdėt! Gal badu marina ir 
musza ji, o gal jis kareje, stovi 
ant kulku lytaus, virpėdama, 
kad neužkliudytu jo kokia! 
Žiede, žedeli! Padaryk kad ne
būta kariuomenes ir kad musu 
vaikinai pargryžtu namo! Juk 
jei mes niekam nieko nedarysi
mo, tai nieks ir musu nekliu
dys!’; Vos tik ji pasakė, sztai 
jos numylėtas Jonelis, kaip isz 
žemes iszdyges, 'stovi prieszais. 
ja ir linksmai ja sveikin.

"Dieve! Jis toks didelis, o 
juk nieko nemoka, ne tik kas 
kame ant svieto dedas, bet ra- 
szyti ir skaityti nemok. Žiede, 
žiedeli! Szukterejo ji: insteigk 
kiekvienoj parapijoj ar re- 
cziaus visokias mokslavietes!” 
Kaip beveizint ji .pamate, kad 
maž ne kiekviename tanpmisE- 
kyje pasirodė dideles puikios 
triobos, mokslavietes, o aplink 
jas afsakanczio didumo lanka.

I

Sztai ji mato, kaip buris jau
nuomenes isz’bega isz triobos: 
tarp ju keli paaugę vyrai ir 
moteriszkes, kaip visi jie pasi
griebė, kas grebli, kas szake, 
kiti brika traukia. Netrukus 
artimoji pieva paliko plika, o 
visi dainuodami ir juokuoda
mi gryžo su paskutiniais veži
mais. Dar po valandos tas pats 
būrelis vaikeliu ir mergeliu ėjo 
isz aplink stovinėsiu triobu su 
knygoms ir pabūklais in pati 
didi ji ir gražųjį narna.

Brakszt! Kažin kas sugirgž
dėjo.

Južyte paszoko, žiuri, durys 
kamaros atdaros, lauke lyja, 
stovi priesz ja mažasis bro- 
liuks, apsiaszarojes: "Juzyt! 
Duok valgyti, visi in bažny- 
czia iszejo, o tavęs negali ne 
prižadinti!

— GALAS —

I

:: JUOKAI ::

Virėja

Gaspadine — Mare, isz 
kur dabar tau atėjo in galva 
deszimta valanda ryte kojas 
mirkyti?

Mare — Nagi, praszau po
niutes, sziandien turėsiu fo- 
tografuoties.

Jonai, kalbėjo pati in vy
ra: Vos tik szeszios sanvai- 
tes praėjo po mus szliubui, o 
tu' perstojai mane mylejes. 
Jei norėjai kad tau pati ti
kėtu ir butu isztikima, tau 
reikėjo paikesne’s pasijiesz- 
koti.

Jonas— .Tokios nesura
dau. •

Viena poniute, kurios vy
ras buvo kelionėje, parasze 
jam pilna ilgesio laiszka, 
prasidedanti tais žodžiais: 
Visur atjaueziu tavo nebuvi
mą, brangus J ozuli! Ar 
vaikszczioju, ar sėdžiu, ar 
miegu; iszbusdama, kuomet 
pasižiurau in tavo szvarka 
kabanti ant sienos, pirmas 
mano atsiduksejimas. O, kad 
czionai mano gerasis Jozuli 
kabotu!

Talmudo Paslaptys
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::

Labai užimanti apysaka
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jgUVO tamsios begalo nuo
bodžios dienos. Saule jau 

seniai nebegloste žemes savo 
meiliais spindulėliais,- o dan
gus seniai jau nebuvo iszsiblai- 
ves. Teisybe, retkareziais, ka
da vejas iperpleszdavo debesų 
apdangala, pasirodydavo ir 
mažas krasztelis dangaus mė
lynumo, bet vos spėdavo akis 
pasergėti tokia mėlyna salele, 
tuoj ji vėl aipsiblausdavo ir vi
sai pranykdavo.

Dulke smulkus lietus, dulke 
be paliovos ir diena ir nakti. 
Visur buvo rustu, nelinksma, 
viskas isizrode neszvariai, pras
tai, apatiszkai.

Ir platus, tyrus laukas ir siu- 
buojanezios szaly kelio žoleles 
liūdnos, nusvirusios beržo sza- 
keles, ir tamsus miszkas, kuris, 
juodavo prieszais ir prapuolė, 
besitęsdamas toli-toli, viskas 
iszrodc apleista, apatiszka ir 
tarytum kalbėjo: tegul begalo 
ilgiai dulkia, inkirus lietus, te
gul dangus visada pasileka 
toks1 pilkas, tegul ne saule ne
bepasirodo ant žemes, mums 
vis tiek!

Aplinkui seniai nebegirdeti 
laksztingalos, nors kita-kart 
laisvai ir drąsiai ji giedodavo 
savo puikias giesmes, kuriu 
negalėdavo atsiklausyti ne ža
li žolineliai; net kvailas jautis 
iszgirdes tas giesmes, persto
davo gromuliavęs ir žiūrėdavo 
iszvertes akis in prigimties 
gražybe.

Kur paliko puikus giesmi
ninkas? Ar jis visiszkai pamo
te savo mylima szlaita, ar tik 
pasislepes kur laukia, iki vėl 
pasirodys saulute, ir vėl viskas 
palinksmes ir isznaujo prasi
dės pilnas, kaip pirma, gyve
nimas?!

Nutilo ir visi kiti maži pauk- 
szteliai. Vienas juodvarnis te- 
lakiojo iszsisketes po laukus, 
ir prilėkęs prie miszko, atsi
tūpdavo ant augszto nudžiuvu- 
sio ąžuolo, kranksėdavo nelai
me ir krapsztydavosi savo asz- 
tru snapa.

Ėjo keleivis.
Jis buvo nuilsės ir ka-tik ga

lėjo pasivilkti. Lietus permir
ko ji lyg kaulu; vejas, nors ir 
nesmarkus, rodėsi toks szaltas; 
rankos nuleistos, kaip 'žabos, 
rodosi svetimos ir nebereika
lingos.

Jau seniai jisai eina, nuilsės 
neprieidamas galo.

Jis iszkeliavo tuokart, kada, 
buvo da gražios, saulėtos die
nos ir visa prigimtis linksmi
nosi ir džiaugėsi. Jis turėjo 
draugu, keleiviu. Visi jie tu
rėjo surasti broliams-žmonems 
laime. Ne vienas nežinojo, kur 
ji yra, bet visiems rodėsi, kad 
tikrai žino.

Keliauti buvo tuokart vi
siszkai nesunku, laikas ėjo 
greitai ir visiems buvo teip 
gera, lengva ir linksma.

Ilgai ėjo jie drauge, susika
binę rankomis, bet paskiaus 
persiskyrė: viona.^ keleivis pa
ilso, panorėjo atsilsėti ir atsi
liko nuo draugu. Kada jis sal
džiai nusnūdęs atbudo ir pano
rėjo privyti draugus, buvo jau 
pervelu. Draugai buvo prany
kę.

Kur jie ir kas jiems pasida
rė? Ar rado jie tai, ko jiiszko- 
jo, keleivis nežino. O jis1? Jis 
isizvaikszcziojo ne viena tūks
tanti myliu, bet vis perniek.

SAPNAS MOTINOS
>

Sztai dabar jis vienas, nuilsės, 
nuszales, nusikankines. Kokia 
ilga ir įsunki kelione! Kad nors 
smarkus lietus, nors baisi au
dra su perkūnija ir tukstan- 
cziais žaibu!

Bet kur tau: nematyt juodu 
debesų, negirdeti isztolo dun
denau t gri aust in io; n ematyt i 
paszvais'cziu audros padarytu 
gaisru.

Viskas nuobodu, vienoda, 
pilka. Smulkus lietus da ne
greit, matyti, nustos dulkes, da 
negreit iszsiblaivys dangus ir 
negreit da linksmai szypteles . 
žemei ir žmonėms saulute.

Eme temti ir rūkas apsiautė 
žeme. Visi daigtai buvo nebe- 
aiszkus, nyko ir visai pranyko 
tamsoje. Didele lauku lyguma 
pavirto in negyvenama, begalo 
dideli tyrlauki, tik vienas 
miszkas iszkilo priesz ji kaip 
stora, juoda.‘Siena. Aplinkui 
viskas buvo apmirė, negyva; 
ne vięno gyvo balselio nebuvo 
dabar girdėti, tik kritimas lie
taus laszu ir duslus tamsios gi
rios užimąs fetrikde baisia vis
ką naikinauezia tyluma.

Nyku pasidarė keleiviui: 
szirdis jo drebėjo isz baimes, 
kartais visai nutildavo, tary
tum bijodama, kad neiszgirstu 
kas-nors jos plastėjimo.

Užėjo naktis, tamsi naktis.
Dusliai uŽianczio girioje 

eme knibždėti visokios szmek- 
los ir biaurios baidyklės; jos1 
tiese savo baisias gaurotas. 
rankas, kartais atsitūpdavo, 
pasiversdamos in karliukes, 
kartais iszsitiesdavo, kiek tik 
galėdamos, ir užstodavo kelia. 
Pelėdos, vanagai ir kiti pleszi- 
kai su riksmu iszlakstydavo in 
szalis.

Kažin kur prasijuokė vel
niukas, ir tamsus miszkas pri
tarė jam balsiu kvatojimu. 
Kažin kur skurdžiai suvirko, 
subraszkejo, nulužes medis. 
iSzmeklos sznibždejo tarp sa
ves ir beszokinedamos apipil
davo vargsza žmogų visa srio- 
ve szaltu vandens laszeliu, o 
rankomis draskė sulylg krauju 
veidą, kakla, rankas. Kas va
landėlė jis užmindavo slankio- 
janezias po kojų gyvates, ku
rios czype, sznypszte ir taikėsi 
ji pažeisti, inkasti, ingilti.

Velniukas "apėjo” apie 
žmogų, tasai pamėtė ir kelia, 
pasiklydo.

Kur tik norėjo pasigrežti, vi
sur buvo nepereinami tanku
mynai. Biaurios baidykles 
trauke ji pas save, draskyda
mas in sklypelius plona drabu
žiu audeklą.

O kraujageris vilkas jau se
niai užuodė žmogų, ir seniai 
jau seka paskui ji.

Greitai keleivis pamate pa
voju: jis iszvydo, kaip tanky
nėje susižibejo dvi vilko aki. 
Sudrebėjęs visu kimu, jis isz 
paskutinios pasistengė ir eme
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bėgti tolyn. Prasiskesdamas 
susipynusias szakas ir laužda
mas sausas, asztrias žabas, jis 
neejo, bet gangreit begte-bego. 
Niekas negalėjo atimti jam 
drąsumo, niekas negalėjo atsi
turėti priesz szitas jo spėkas. 
Po jo kojomis braszkejo ir lūžo 
žabos, biaurios baidykles trau
kėsi szalin. Atitraukdamas sa
vo rankas, jos slėpėsi nakties 
tamsumoje ir davė kelia žmo
gui, kuris buvo taip baisiai nu
siminęs.

Sztai paretejo ir miszkas. 
Ant valandėlės sidabrinis me
nulio ragelis nuszviete pla- 
czia lyguma ir yel pranyko už 
slenkancziu ant dangaus debe
sų. Tarytum koks sunkumais’, 
kuris ji siege isz visu pusiu,

(Tasa Ant 2 puslapio)

MUSU
SKAITYTOJAMS

Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavoras, popiera, ma- 
szinos, ir darbininku algos, kad 
dauguma laikraszcziu dar la
biau brangsta. Redaktoriai, at- 
sipraszydami aiszkina kad jie 
jokiu budu negali galas su galu 
suvesti.

‘ ‘ Saules ’ ’ redakcij a nenori 
dar labiau savo skaitytojams 
pabranginti ‘ ‘ Saule ’ ’ ir nepa
brangins, jeigu kaip nors bus 
galima iszsisukti!

Bet, už tai ‘ ‘ Saules ’ ’ redak
cija labai gražiai praszo visu 
"Saules” skaitytoju in laika 
užsimokėti už savo prenumera
ta, kad redakcijai butu mažiau 
kasztu, sekti tuos, kurie pavė
luoja ant laiko užsimokėti.

Pirmiau "Saules” redakci
ja galėdavo laukti per koki tai 
laika, kol skaitytojai užsimoka 
už savo prenumerata. Mes jums 
siusdavome "Saule’ ’ kad ir per 
kelis menesius, ir laukdavome 
kol jus užsimokėsite, "bet da
bar, aplinkybes tokios, kad mes 
negalime laukti!”

Už tai, mes visu savo geru 
skaitytoju labai gražiai praszo- 
me priesz laika, ar nors ant lai
ko už " Saule ’ ’ užsimokėti, kad 
mes galėtume jums "Saule” 
vis siuntinėti.

Daug laikraszcziu yra instei- 
ge taip vadinama "Popieros 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams popie
ros nupirkti. Mes tokio fondo 
neturime, bet nuoszirdžiai ir 
vieszai padėkotume tokiems 
geriems musu laikrasz'czio rė
mėjams, kurie ir mums padėtu 
nusipirkti popieros "Saulei.”

Bet, kas mums ir jums svar
biausia, tai "teisingas atsily
ginimas,” mes galėtume "Sau
le” leisti, ir kad jus galėtumėte 
ja vis skaityti!



Žinios Vietines
— Sukatoj pripuola Szv. Į 

Matildos, o Tautiszka Vardi
ne: Kalgailis.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola ketvirta Gavėnios Ne- 
dėlia, taipgi Szv. Longino, o 
Tautiszka Vardine: Ruklis. 
Menulio atmaina, Jaunutis. 
Taipgi ta diena: 1917 m., Rusi
jos Caras, Mykolojus Antrasis 
kuvo priverstas apleisti savo 
sostą, kai revoliucija iszkilo, 
jis kuvo paskutinis Caras val
dyti Rusija.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Finiano ir Szv. Patricijos, o 
Tautiszka Vardine: Vaidatas. 
Taipgi ta diena: 1935 m., Adol- 
pas Hitleris panaikino Versail
les taikos sutarti, pradėjo 
ginkluotis; 1555 m., Karalienei 
Marijai karaliaujant Anglijo
je, Arkivyskupas Cranmer bu
vo ant laužo sudegintas, už tai 
kad jis nepripažino jos nauja, 
tikėjimą. Liž keliu dienu du 
szimtai ir septynios deszimts 
septyni kiti buvo panasziai su
deginti; 1802 m., Amerikos 
Kariszkas Akademija “West 
Point” insteigta, jos insteige- 
jas buvo Generolais Kasziusku;
1360 m., Kryževiai pergalėjo 
Žemaiczius ties Kaunu.

Utarninke pripuola Szv. 
Patriko, Airiu tautos Globėjo. 
Szv. Patrikas yra del daug ste
buklu žinomas, vienas isz ku
riu yra. tai kad jis gyvates ir 
giltines iszvarc isz Airijos 
kraszto. Niekas nežino kurios 
tautos jis buvo, nes kai kurie 

• mokslincziai net sako kad jis 
buvo Lietuvis; o Tautiszka 
Vardine: Varuno. Ir ta diena : 
1943 m., Ispanijos Generolissi- 
mo Francisco Franco perspėja 
visa svietą, kad, jeigu Rusija, 
•snmusz Vokieczius, tai ji su
darys pavoju visam svietui. 
1946 m., Tautu San jungos Po
sėdis atsidarė.

—>' Simon Polinsky isz Mo
rtos, likos sužeistas in veidą 
laiko darbo in Bazley stripin- 
siu prie Moreos.

— Lietuviu Moterų Kliu
kas ■ isz Schuylkillo pavieto 
laike savo susirinkimą; in Ea
gle’s Kliubo svetainėje, mies
te. Ponia Katre Bonavicziene 
buvo virszininke tuo vakaro »
veikimo. Ateinantis susirinki
mas invyks Balandžio (Apr.) 
27-tą diena in 'Necho Allen sve
tainėje, Pottsvilleje. Daug na- 

. res dalyvavo susirinkime.

*1.
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prie Apreiszkimo P. M. para- [BARTINDERYS IR 
pijos ir 'bažnytiniu moterų 
draugijų. Paliko trys dukte
rys: Ona, pati Thomas Reese, i 
Brooklyn, N. Y., Helena, slau
ge, pati Lon Corbin, Costa Me
sa, Calif., ir Matilda, pati An- ; 
tano Petrausko, Philadelphia; i 
sunn Petra namie, taipgi de- 
szimts anuku ir devyni pro- 
anukus. Laidos Sukatos ryta;, 
su apiegomis Apreiszkimo P. 
M. bažnyczioje deszimta valan
da ir palaidos in Szv. Liudviko 
parapijos kapines Frackville- 
je. Graborius V. P. Bartaiszins 
laidos.

KOSTUMERIS
NUSZAUTI SALIUNE

Shenandoah, Pa. — Anthony 
Gladsky, angliakasis, /nuo 
112% W. Laurel uly., likos su
žeistas in pilvą, laike darbo 
Knickerbocker kasyklose. Gy
dosi in Locust Mt. ligonbuteje.

Newark, N. J. — Gerai 'žino
mas tautietis, p. Juozas Krali- 
kauskas, nuvykęs in Dayton 
Beach, Florida, praleisti žie
mines atostogas. Ponas Krai i- 
kauskas sako: Czia ne taip jau 
szilta kaiip 'žmones kalba, nes 
kiekviena diena reikia neszio- 
ti szilta. vilnoni mekstuka.

Wilkes-Barre, Pa. — Senas 
gyventojas Antanas Launiko- 
nis nuo 14 S. Walnut uly., pa
simirė Vasario 19-ta diena. Ve
lionis gimė Lietuvoje ir atvy
ko in Amerika daugelis metu 
atgal. Paliko keturias dukte
rys; sunu, po-suni, septynis 
anukus ir du pro-anukus. Pa
laidotas Vasario1 23 diena, su 
apiegomis Szvencz. Trejybes 
bažnyczioje, devinta valanda 
ryte ir palaidotas in parapijos 
kapines.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

KOMUNISTAI
BERLYNE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

vius, per kuriuos sunku net ir 
perszokti.

Strytkariai yra taip dabar 
sutvarkyti, kad visiems reikia 
kelis sykius iszlipti isz vieno in 
kita, savo rasztus parodyti ir 
vėl užsimokėti.

Visi namai ir kambariai prie 
rubežiaus tarp Rytu ir Vakaru 
yra dabar isztusztinti, ir nie
kam nevalia prie ju nei priei
ti.

ATGAIVINA
MIRUSIA KALBA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ŽINIOS 1SZ 
PAVERGTOS 

TĖVYNĖS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

r

Ant Gavėnios

New Philadelphia, Pa. —
Ona Skutcaiene (Skutch), nuo 
18 McComb uly., numirė Utar- 
ninke po pietų savo namuose. 
Velione nesveikaivo per koki 
tai laika. Gimė Lietuvoje, at
vyko in William Penn kaime
lyje arti Shenadoro, o 1917 m., 

„ apsigyveno New Philadelphia.
Jos vyras Andrejus mirė 1918 
metuose. Paliko trys dukterys 
ir.tris anukus. Laidos Subatos 
ryta, su apiegomis Saldžiausio 
Jėzaus Szirdies bažnyczioje. 
devinta valanda ir palaidos in 
parapijos kapinėse. Graborius 
A. J. Žalionis laidos. •

Frackville, Pa. — Sena gy
ventoja, ponia Petrone Kowke- 
riene nuo 262 N. Balliet uly., 
numirė Seredos ryta 1:20 va
landa savo namuose. Gimė Lie
tuvoje, ir atvyko in Amerika 
turėdama tik szcsziolika metu 
amžiaus. Jos vyras Vincas mi
rė 1918 m. Velione prigulėjo

i

apie pietus czia buvo daug > 
kostumeriu.

Jis pamate ant grindų Se
bastian Weilandics, szeszios 
deszimts trijų metu amžiaus į 
bartinderi ir dvideszimts pen- i 
kiu metu amžiaus William Bis- 
kin, kostumeri. Jie buvo nu- 
szauti.

Kas juodu nuszove turėjo 
būti protiszkai szuketas, nes . 
jis paskui paleido daug szuviu 
in zerkolus, bonkas ir staeziai 
in lubas.

Bartinderys buvo penkių 
vaiku tėvas. Jis buvo per pe- 
crius perszautas. Netoli jo ran
kos buvo peilis, kuris gal isz- 
krito isz jo rankos kai jis buvo 
nuszautas. Jis gulėjo prie už
pakaliniu duriu. Kostumeris 
Biskin gulėjo prie pryszakiniu 
duriu. ,

Policijantai tikrai žino kad 
jiedu viens kita nenužudė, nes 
saliune jie nerado jokio revol
verio.

Registeris parode kad ta ry- j 
ta bartinderys buvo jau uždir- ' 
bes daugiau kaip penkios de- žmogaus kuris visomis galio- 
szimts doleriu, bet jame jie ra- mis stengiesi palaikyti, ir isz- 
do tik tris centus. Bartinderys 
savo kiszeniuje turėjo dvylika 
doleriu, o tas kostumeris turė
jo deszimtine.

16 REDAKTORIŲ 
SUIMTA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

lu jau visai iszmeta ta Lotynu 
kalbos kursą, sakydami kad 
isz tos kalbos studentai duonos 
nevalgys.

Bet, žiūrėkite kaip sziandien 
butu tūkstanti sykiu lengviau, 
jeigu visi tie tu invairiu krasz-' taip pažymi: “drg. Stalinui te- į 
tu atstovai Tautu Sanjungoje, viszkai rūpinantis Lietuvoje 
mokėtu viena bendra kalba. Ir įuvo atkurta Tarybine valdžia 
visiems mums butu daug leng-

1 viau, kai iszvažiuojame in ku-1 
ri kita kraszta, kad galėtume | 
nors ant paczto bendra kalba

i susikalbėti.
Kataliku Bažnyczios dva- 

siszkiai czia visus mus pralen- : 
kia. Jie nepaiso kuriame krasz-1 
te jie atsidurs, jie vis susiszne-! 
kės, nes Kunigas, ar jis butu

Kinietis, Japonas,

liava”, kuriame dar karta pa
tvirtinama, kad Lietuvoje So
vietine valdžia buvo investa 
valdimu. Tuo reikalu “Tiesa”

visiems laikams. Su Tarybine tu 20 c. 
santvarka Lietuvai atėjo nau 
jo žydėjimo laikai. ’ ’

No. 198 G romą ta arba Muku 
Į musu Iszgany  to jaus j ęzuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
toš rastos grabe musu iszgany - 

j tojaus Jernzolime 10c.
; No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir lindymas apie Jezu Kris-

— Meile yra kaip užkre- 
cziamoji liga. Juo kas labiau 
jos bijosi, juo labiau jos in- 
tekmei pasiduoda.

New York, N. Y. — Balf’o 
pirmininkas Kan. Dr. Kunigas 
J. B. Kancziu'Si, buvo padaryta 
didele operacija in Szv. Vin
cento ligonbuteje mieste New 
Yorke. Operacija gerai pasise
ko. Kan. Kanczius praszo per
duoti visiems prisiminusiems 
ji maldose ir atsiuntusiems už
uojautos lai'szku, nuoszirdžia 
padėka.

Washington, D. C. — Kovo 
(Mar.) 17-ta diena 'bus daro
mas naujas “Atominiu” gink
lu bandymas Nevados valsti
joje. Televizijos stotys nori 
“Atomini” bandymą parodyti 
visam krasztui ir dabar daro 
intaisimjis pasiruoszimus pa
veiksluoti, filmuoti.

Girardville, Pa. — Sirgda
mas tik trumpa laika, Vincas ] 
Szinskis, nuo 10 New’ Road, 
Lost Creek kaimelio, pasimirė 
Utai’iiinko naktyje, vienuolik
ta. valanda savo namuose. Ve
lionis atvyko isz Lietuvos dau
gelis metu atgal, dirbo Packer 
Nr. 2 angį i aka syki lose, 'bet 
apie keturi metai atgal, prasi - 
szalino nuo darbo iszpriežas- 
ties senatvės. Paliko savo pa- 
czia Ona. (Wysaski); ir sekan- 
czius po-vaikus: Antana Wy- 
soski, isz Shenandoah Heights; 
Ona, pati Wm. Bogatchaff, Ne- 
v’ark, N. J., Helena, pati Felik
so Gadinskio, ir Viola, pati 
John Bayless, isz Shenandoah 
Heights, taipgi asztuonis anu
kus. Laidotuves/ invyks Suka
tos ryta su Szv. Mis'ziomis. Szv. 
Vincento bažnyczioje devinta 
valanda ir kuna palaidos in 
Szv. Jurgio parapijos kapines 
Shenadoryje. Graboriai Ora- 
vitz laidos.

pastebėjo kad Stalinas yra bu- Ruskis, 
ves karo žmogus, vietoj taikos Amerikieti^ ar Lietuvis, moka 
žmogus. , Lotynu kalba.

Szitas “Tribūne” laikrasz- ■
tis yra Komunistu valdomas ir p * y o IINC A 
vedamas. Jis raszydamas už- V VJIInVj/i.
uojautos žodžius apie Stalina, I 
netyczia, szitaip iszsireiszke: i

“Su Stalino mirtimi, visas 
svietas neteko garsaus moks-
lincziaus, Leninizmo ir Mark
sizmo platintojo ir drąsaus

POLICIJAI PADĖTI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Liūdesio Valandoj Smaukite

A. V. Yerusaviczius
NAUJAS LIETUVISZKAS 

GRABORIUS
+

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

platinti kara.”
Valdžia tuoj aus iszleido in- ■ 

sakyma visus to laikraszczio I 
numerius suimti, kad žmones ; 
ju negautu, bet jau daug 
buvo iszleista.

mums tikrai pavojus polici- 
jantams padėti ar jiems ka' 
nors apie vagius pasakyti. 
Taip dalykams stovint, ge
riausia nieko nematyti, nieko 
negirdeti ir dar mažiau sakyti 
polici j autams.

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

Ko. 202 Novena, Stebuklin- 
i go Medaliko Dievo Motinos 
’ Garbei 15c. •
' No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekurtais naudin
gais padėjimais 35c.

?&). 196 Stacijoj arba Kal
varija, 15c. •

| No. 197 Graudus Verksmai 
(arba Pasibudinimas prie Ap- 
'mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezu so Kristusb. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszką būdą 15 c..

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi;, Ncpamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra del prisiun- 

! timo kasztu. Adresas:Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso: SAULE - Mahanoy City, Pa.
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at 
silyginsi, ar ja paremsi IP

/

^Pirkte U. S. Bonus!

visi apie anas kalba, niekas 
anų nemato.

— Blogai tie namai rieda,I 
Kur gaidžiai kiausznius deda, 
O visztos gieda. Platinkit “Saule”

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

— Tikra meile yrą kaip 
i keksai dvasiu apsireiszkimas;

1 *

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

No use crying when the clothesline blows down 
and your spotless clean washing trails in the mud.

Don’t just stand there.
Dry your tears and do something about it. It’s easy!

Get an automatic electric clothes dryer 
and every day-will be a perfect drying day.

in an electric dryer, your clothes will dry 
just the way you want them,

slightly damp for ironing ... or bone-dry for storing.

arba pradžia "
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RASZYMO.
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; 64 pus. Did. 5x7 col.
; Dabar Po 25c.
! SAULE Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa., U.S.A.
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G RA B O ĖIU S |

* Laidoja Kunus Numirėliu. *
* Pasamdo Automobilius Del £ 
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Laidotuvių, Kriksztyniu * 
Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

: * 535 1 
: *

WEST CENTRE STREET 'f 
Telefoną* Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

^Pirkie U. S. Bonus!

SEE YOUR LOCAL LAUNDRY DRYER RETAILER

A number of well-known, brand name, electric dryers are available.

Each has special features of its own. All are efficient, sturdy and reliable.
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