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Isz Amerikos
TRAUKINO

INŽINIERIUS
PASZAUTAS

Nežino Isz Kur Kulka, 
Miesto Viduryje

MILFORD, CONN. — Inži- 
nierius ant New Haven trauki
nio, buvo paszautas, kai trau
kinys važiavo per pati Mi’ford 
miesto viduri. Kulka inžinie
riui pataikė in žanda.

Firemonas Thomas McCall 
greitai sužeisto inžinieriaus 
vieta užėmė ir saugiai atveže 
traukini in stoti.

Sužeistas inžinierius, sze- 
szios deszimts keturiu metu 
amžiaus Raymcnd Thompson, 
isz West Haven buvo greitai 
nuvesztas in New Haven ligo
nine. Jis pajiege isz ambulanso 
pats iszlipti ir ineiti in ligoni
ne. Daktarai sako kad jis ne 
pavojingai sužeistas.

Policijantai sako kad jie dar 
nebežino isz kur ta kulka buvo 
paszauta, nes tai atsitiko pa- 
cziame miesto viduryje.

Tas traukinys yra “William 
Penh”,. Jis važiavo isz Phila- 
dėlphijds in Bostoną.

MOTINA PRIGIRDĖ
SAVO 3 METU

DUKRELE

Nenorėjo Kad Ji Butu 
Tokia Nelaiminga

Kaip Motina

ELIZABETHTOWN, PA. — 
Susinervuota ir gal protiszkai 
szuketa moteriszke, kuria dak
tarai stengiesi iszgydyti, pri
girdė savo gražia, trijų metu 
dukrele. Ji policijai pasakė 
kad ji “Nenori kad jos dukre
le butu tokia nelaiminga, kaip 
ji-”

Numirusi dukrele buvo gel- 
tuonplauke, mėlynakė Marga
ret Mary Ruggeri, jauniausia 
isz keturiu vaikucziu, Ponu 
Roger B. Ruggeri.

Ji buvo surasta negyva szei- 
mynos skiepe cieberyje kur 
buvo apie dvi pėdos vandenio.

Ponios Ruggeri vyras buvo 
tuo laiku darbe in Middletown 
Air Depot, ir kiti jųdviejų vai- 
kuc iai buvo mokykloje.

Motina, trisdeszimts devy
nių metu amžiaus Ponia Mil
dred C. Ruggeri patelefonavo 
pfisa savo szeimynos Daktaro, 
J. Hoffman Garber apie pietus. 
Szitas daktaras yra teipgi ir 
policijos daktaras. Jis nebuvo 
tuo laiku namie. Jo pagelbinin- 
kas Daktaras Paul Light pa
ėmė telefoną.

“Mažas kūdikis yra vande
nyje ir asz bijau pažiūrėti kas 
tas kūdikis yra, ’ ’ Ponia Rug
geri jam pasakė per telefoną.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ŽMOGZUDIS
NUTEISTAS

Gavo Nuo 10 Iki 20 
Metu Kalėjimo

WEST CHESTER, PA. — 
Jenas Christman buvo teismo 
pasmerktas nuo deszimts iki 
avides, imts metu in kalėjimą 
ir turi užsimokėti tukstanezio 
doleriu bauda. Jis buvo suras
tas kaltas už nužudinima žmo
gaus Dekavones Dienoje.

Christman, kuris gyvena in 
Hayti, netoli nuo Coatesville, 
Pa., prisipažino kad jis nuszo- 
ve keturios deszimts szesziu 
metu amžiaus Philip Runner. 
Jis taip piisipažino teisėjui W. 
But'er Windle teisme.

Christman važiavo sykiu su 
Philip Runner automobilyje. 
Jis paleido viena szuvi isz re
volverio. E hi ip Runner pasi
mirė už penkiolikos minueziu, 
Coatesville ligoninėje.

Policijantai sako kad tas 
žmogžudis pasiaiszkino kad jis 
su keliais draugais priesz tai 
buvo iszgeres visa gereziu vy
no ir kvorta munszaines.

CHRYSLER
PIRMININKO ALGA

Neprastai Automobiliu 
Kompanijos Moka Sa

vo Virszininkams
DETROIT, MICH. — Chrys

ler automobiliu kompanija 
pranesza kiek tos kompanijps 
virszininkai per metus gavo 
algos. Virszininkai ir valdinin
kai pernai gavo daugiau kaip 
pusantro milijono doleriu al
gos.

K. T. Keller tos kompanijos 
pirmininkas gavo $300,900 per 
1952 metus.

Vice-pirmininkas ir iszlaidu 
komisijos pirmininkas B. E. 
Hutchinson gavo $226,000 ir 
Prezidentas L. L. Colbert ga
vo $200,900.

Nors jiems taksos daug at
ims, bet visgi taj neprastos al
gos.

Kai žmogus uždirba $300,- 
0C0 tai jam taksos kasztuoja 
apie $225,000. Jeigu jis uždir
ba $100,000 tai jis taksomis 
is: moka apie $55,000.

Tokie bagoeziai, kurie už
dirba daugiau kaip $200,000 
turi iszmoketi taksomis net li
gi devynios deszimto procento 
savo uždarbio.

Mums iszrodo, kad jeigu to
kiu ponu a'gos butu žmonisz- 
kos, tai ners automobiliai at
pigtu.

— Moteriszkes turi dvejo
pa atminti: aniuoliszka ir sze- 
toniszka.

— Vyriszkis myli mažai, 
bet tankiai, moteriszke daug, 
bet retai.

APDAUŽĖ POLI- SZIMTAS SOVIETU ANGLIJOS KARISZ- Jgz PaVeffftOS TeVVUCS 
CIJANTA SALIUNE EROPLANU KAS LAIVAS X___ J

Du Suaresztuoti
Brooklyne

BROOKLYN, N. Y. — Isz- 
iodo, kad Brooklyne policijan- 
tams sa'iunai ne in sveikata. 
I er pastarąsias kelias sanvai- 
tes ke i po icijantai gavo gerai 
apdaužyti Brooklyno saliunuo- 
se.

Szita syki asztuoni kostume- * 
risi apdaužė policijanta, kuris 
buvo nuvesztas in ligonine. Du 
isz tu asztuoniu kestumeriu 
buvo suimti ir suaresztuoti.

Trisdeszimts szesziu metu 
amžiaus policijantas William 
Szahlewicz buvo jau iszpi.des 
savo policijos pareigas ir buvo 
apsirengęs svietiszkiais dra
bužiais, kai jis inejo in saliuna 
ant 3 Whipple ulyežios.

Asztuoni kostumeriai nusi
tvėrė už jo, nors lartinderys 
juos perspėjo liautis ir jiems 
pasakė kad jis yra policijan- 
tas. Jie ta po'icijanta partren
kė ant grindų, su kumsztimis 
ji apdaužė ir net apspardė kai 
jis gu'ejo ant grindų. Szeszi 
pabėgo, bet policijantas, nors 
sumusztas ir gulėdamas ant 
grindų nusistvere už dvieju ir 
jos sulaikė.

Slaptos policijos Carmine 
Foresta ir Albert Adinolfi 
greitai pribuvo kai buvo pra- 
neszta apie ta užsipuolimą. Jie- A a

du suaresztavo tuos du, kurie 
pasidavė savo vardus ir pa
vardes kaipo dvideszimts 
dvieju metu amžiaus Rudolph 
Estrada ir dvideszimts devy
nių metu amžiaus Domingo 
Avile.

Policijantas buvo nuvesztas 
in Greenpoint ligonine, ir pas
kui buvo nuvesztas namo.

Vėliau tie patys policijantai 
buvo paszaukti kai trisde
szimts devynių metu amžiaus 
Jchn Wiggins buvo perdurtas 
in ranka ir pilvą savo namuo
se. Jiedu suaresztavo keturis 
vyiukus, kurie yra. intarti už 
vagyste ir už ta užsipuolimą su 
peiliu.

KOMUNISTU
MAINOSE NELAIME

60 Žuvo; 120 Sužeisti

BERLYNAS, VOK. — Sze- 
siios deszimts Vokiecziu buvo 
užmuszti ir daugiau kaip szim- 
tas dvideszimts buvo sužeisti 
mainu nelaimėje, pietrytu da
lyje Vokietijos, kur Sovietai 
valdo.

Nelaime atsitiko kai vando 
užplūdo, užsiėmė dali mainu 
kur Wismuth kompanija veda 
mainas.

Eina gandai kad Sovietai vi
sai neprižiūri mainas ir jokiu 1 
apsaugos intaisu neparupina, 
nes jiems žmones daug pigesni 
negu maszinos ar kokie intai- 
sai. Pirkie U. S. Bonus Sziandien’

Eisenhowerio Jieszko- 
jo; Trys Buvo Nuszauti

■j I
PARYŽIUS. PRANCŪZIJA 

— Amerikos karo sztabas dar 
ir dabar nieko nesako, tyli, bet 
isz Prancūzijos, isz Paryžiaus 
ateina gerai patikrintos žinios 
kad Amerikos Laivynas nuszo- 
ve tris Sovietu greieziausius, 
Jet kariszkus eroplanus in Ja
ponu juras pereita Lapkriczio 
menesi, kai visas szimtas tu 
Sovietu Rusijos kariszku ero- 
lanu prisiartino prie musu Lai
vyno.

Tai pirma syki szitos žinios 
yra iszleistos. Musii karo szta
bas nieko apie tai nesake ir ne
seko nes tai atsitiko kai tik 
priesz Prezidento Eisenhovve- 
rio atsilankyma Korėjoje.

Amerikos Laivynas tuo lai
ku plauke in Japonijos .juras 
del pratybų, kai tie Sovietu 
kariszki eroplanai ant jo užsi
puolė. Iszrode kad visi jie bu
vo atskridę isz Vladivostok 
puses.

Visas s.imtas tu Sovietu ka
riszku eroplariu pasirodė virsz 
musu Kariszko Laivyno. Tada 
keturi žemiau nusileido prie 
pat musu laivu.

Tuoj aus keturi musu karisz- 
ki eroplanai pakilo nuo vieno 
laivo ir davė ženklą tiems So
vietu eroplanams pasitraukti. 
Sovietai pradėjo szaudyti ih 
musu eroplanus, ir musu ero
planai taip pat atsake: trys 
Sovietu eroplanai buvo nu 
szauti, o ketvirtas greitai pa
bėgo.

Amerikos valdžia, Vaszing- 
tene ilgai lauke pažiūrėti ka 
Sovietu Rusija apie szita invy-1 
ki pasakys. Bet Sovietai nei 
vapt!

Vėliau Amerikos Laivyno 
Sztabas pranesze kad Lapkri
czio devynio’ikta diena musu 
Pantherjets, kariszki eropla
nai susikirto su keturiais Ru
sijos ere planais virsz Japoni
jos juru. Du Sovietu eroplanai 
buvo suszaudyti ir kitas buvo 
gerokai apszaudytas, bet su
spėjo pabėgti.

Dabar Amerikos va’džia yra 
iszleidus insakyma visiems sa
vo lakūnams visados važiuoti 
gerai apsiginklavus, ir szauti 
in bet kuri eroplana, kuris 
jiems pasiprieszins. Szitas in- 
sakymas yra ne vien tik del 
Korėjos, bet ir del Vokietijos.

Anglijos valdžia panasziai 
yra insakius savo lakūnams 
Vokietijoje, kur jau turbut ke
turi Alijantu, Amerikos ir 
Anglijos eroplanai yra Sovietu 
nuszauti.

Amerikos valdžia greitai 
pasiuntė savo geriausius ir ’ 
greiezius kariszkus eroplanus 
isz Ang'ijos prie Rytu Berlyno 
rukežiaus ir visiems yra insa
kius, szauti kai tik užmatys 
Sovietu kariszka eroplana.

Laukia Finu Prekybinio 
Aliejaus Laivo

SINGAPORE. — Anglijos 
kariszkas laivas atprovino sa
vo didžiausius karabinus, lau
kia prie pat Finu prekybinio- 
laivo, kuris turi daug eropla
nams aliejaus,- ir kuris rengiasi 
plaukti in Komunistiszka Ki
nija.

Anglijos Laivyno sztabas 
nieko daugiau nesako ir nepa- 
aiszkina, kaip tik kad tas ka
riszkas laivas tenai prie to 
aliejaus laivo tupi, prižiūrėti 
kad jis neiszplauktu.

Kai szitas laivas prisipylė to 
aliejaus Constanta uoste, be
veik visos Tautu Sanjungos 
tautos šukele lerma ir reikala
vo kad jis butu sustabdytas. 
Szitas laivas per vienuo isa 
dienu stovėjo keletą myliu isz 
Singapore uosto, bet vėliau 
buvo priverstas inplaukti in 
uosta, nes keli jo inžinai buvo 
sugede.

Eina gandai Singapore 
mieste, kad dabar to laivo 
kompanija stengiasi ta laiva 
parduoti Amerikiecziams. Kiti 
rako kad to laivo kapitonas 
tik laukia progos, slaptai isz 
te uosto iszplaukti, nes, jie sa
ko, Komunistu kariszki laivai 
laukia ji palydėti.

Singapore miesto va'dlia 
sako kad tam laivui nebus va
lia i:z uosto iszplaukti su tuo 
aliejumi.

Tai yra pirmas sykis kad 
Ang'ijos kariszkas laivas at- 
previntu savo karabinus in ku
ri laiva, kai karo nėra paskelb
ta.

KARDINOLAS 
INTARIA

ZOKONINKUS

Sako Jie Prisiviliojo 
Kunigaiksztiene

MADRID, ISPANIJA. — 
Kardinolas Pedro Segura y 
Saenz, Seville miesto Arkivys
kupas vieszai paskelto laiszka, 
kuriame jis intaria Capuchin 
zokoninkus, sakydamas kad 
jie p ri špilio jo asztuonios de
szimts dvieju metu amžiaus 
kunigaiksztiene, kuri jiems 
paliko penkis milijonus dole
riu.

Ta kunigaiksztiene pasimirė 
Gegužio menesyje, 1949 metuo
se. Visi karaliszkos kilmes da
bar labai seka szita byla, nes 
visiems jiems svarbu žinoti 
kaip teismas szita byla iszrisz. 
Klausimas, trumpai paaiszki- 
nus, yra szitas. Kai žmogus pa
lieka kiek pinigu kuriam dva- 
sisžkiui už tai kad dvasiszkis 
aprūpino ta žmogų dvasiniais 
reikalais, ar tie pinigai priguli 
tam dvasiszkiui ar Bažnycziai, 
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Kokiomis Saniygomis 
Ukrainiecziai Prisidėtu 
Prie Bendro Anti-Bol- 

szevikinio Fronto

Elta yra pasiryžusi supažin
dinti musu tautiečius su musu 
kaimyniniu tautu laisvinamai
siais sanjudžiais ir ju veikla. 
Kiek ankseziau esame davė ži
nių apie Rusu ir gudu veikla 
savo krasztams laisvinti, szi 
karta dedame svarbiausiu Uk- 
rainiecziu deszimties politiniu 
partijų ir kovos organizacijų 
centru pasisakyma, kokiomis 
būtent saniygomis jie sutiktu 
prisidėti prie beildro antibol- 
szevikinio fronto. Vėliau duo
sime informacijų apie Latviu, 
Estu, Lenku ir kitu veiksniu 
organizacija ir apimti.

Gavome žinių, kad deszimts 
Ukrainiecziu partijų ir kovos 
sanjudžiu, atstovaujaneziu be
veik visai Ukrainiecziu emi
gracijai, iszk'ausiusiu Ameri
kos Ukrainiecziu Kongreso 
Komiteto delegatu 1952 m., 
Gruodžio 19 ir 29 dienomis pa
sisakymo “del antibolszeviki- 
nes veiklos koordinavimo,” 
per savo teisėtus atstovus Eu
ropoje 1952 m., Gruodžio 27 d., 
apsvarstė szi reikalą specialio
je sesijoje ir paskelbė sanlygas 
kokiomis Ukrainiecziai galėtu 
dėtis prie antjbolszevikines 
kovos koordinacinio centro. 
Minimąsias politines organi
zacijos ir kovos sanjudžius su
daro: Ukrainiecziu Tautines 
Tarybos Vykdomasis Komite
tas, Vyr. Ukrainiecziu Iszlais- 
vinimo Tarybos Užsienio At
stovybe, Hetmano Režimo Sza- 
lininku Unija, Ukrainos Na
cionalistu Organizacijos Užsie
niniai Vienetai, Ukrainos Na
cionalistu Organizacija, Su
jungtu Ukrainos Žemiu Unija, 
Ukrainiecziu Revoliucine De
mokratu Partija, Ukrainiecziu 
Socialistu Partija, Ukrainie
cziu Tautine Demokratu Uni
ja, Ukrainiecziu Tautine Vals
tybine Unija.

Ju bendrai sutartame ir vie
szai paskelbtame pareiszkime 
kritikuojamas dabartinis anti- 
Lolszevikines kovos Rusijos 
tartims isz’aisvinti sandar- 
bystes centras, nes jis, pareisz- 
kima pasirasziusiu Ukrainie
cziu po itin’u grupiu ir kovos 
centru nuomone, esąs grynai 
Rusiszku politiniu partijų in- 
rankis. Ukrainiecziai pareisz- 
kia galesia dalyvauti antibol- 
szevikinej veikloj, jei bus isz- 
pildytcs srios sanlygos:

a— Pasisakoma tikrai del 
Ukrainos ir kitu Maskvos pa
vergtu tautu kovos už savo 
tautine nepriklausomybe. 
Kiekviena tautine atstovybe, 
da1 y vau j anti antibolszeviki- 
niame fronte, turi godoti kitu 
tautu kova už ju nepriklauso
mas demokratines valstybes ju 
etnegrafinese sienose ir nesi- 
prieszinti tai kovai. In szi 

j jungtini frontą tegali būti pri
imti tik tie Rusu antibolszevi- 
kines kovos sanjudžiai, kurie 
pripažins sziuos pagrindinius

, persitikrinimus ir pasižadės ju 
laikytis.

k— Kiekviena tautine atsto
vybe turi turėti visiszka veiki
mo laisve visais laisvinimo po
litikos reikalais. Tarptautinis

I bendradarbiavimas turi būti 
vykdomas sandarbyseziu, bet 
ne bendrais patvarkymais.

c— Tarptautinis bendradar
biavimas turi būti vykdomas 
laikantis tautiniu grupiu lygy
bes pamatine teisybes, būtent, 
kad visos tautos turi lygius 
balsus, kaip Jungtinėse Tau
tose.

į d— Kiekviena tautine grupe 
i turi būti atstovaujama teisėto 
stiprintas jungtinis antibolsze-- 
vikinis frontas ir laiduota ju 
invykintimas vykdant szia po
litine supratima. Tai esąs tik-

; rus kelias sėkmingai sudaryti 
bendra antibolszevikiniu tautu 
frontą, tautu, jau seniau pa-

' vergtu paežio j e Sovietu San- 
jungoje, ir vad. palydovu, pa
vergtu neseniai.

“Estai sudarė egziline, vy
riausybe.” Tuo reikalu gautas

■ toks pranešamas: “Isz Estu 
szaltiniti patirta, kad Stokhol
me sudaryta egziline Estijos 
vyriausybe: Prezidentas A. 
Rei, minister is pirmininkas 
Sikkar, Užsienio Reikalu mi- 
nisteris buvęs pasiuntinys 
Varma ir kitur. Kai kurie Es
tu sluogsniai vyriausybes su
darymui nepritaria. P. Hol- 
berg, buvęs Estijos karo mi-

i nisteris, kuris sziuo metu gy
vena Kanadoje, netrukus 
vykstąs in Europa, kur jis ban
dys sukviesti penkių taryba,

! kuri turėtu iszrinkti Estijos 
Prezidentą ir sudaryti kita vy
riausybe. Tuo budu esąs pavo-

[Tasa Ant 2 Puslapio]
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Planeto Mars,
Paveikslas

Su naujais intaisais, bai
siai dideliais žiūronais, mu
su mokslincziai yra nutrau
kė szita paveiksią Mars pla
neto, kuris randasi bilijo
nais, ir bilijonu bilijonais 
myliu nuo musu svieto, bet 
visgi areziau negu kitos pla
netos ar žvaigždes padangė
se.
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Kas Girdėt
Kai Stalinais gyveno, jis bu

vo kaip kokis dievaitis ar 'Stze- 
tono sūnūs. Nei vienas, net nei 
Malenkovas jo vietos neužims. 
Visi penki didžiūnai dabar ne
sutinka tarpu saves: 1

Malenkovas baisiai Žydu 
neapkenczia. Jis vis stengiesi 
•viską daryti kaip Stalinas da
re. Jis prisidėjo prie beveik vi
su tu Stalino skerdynių.

Molotovas yra gal moky- 
cziausias isz visu, gerai yra su
sipažinęs su Amerika ir moka 
kaip su kitais tokiais Židikais, 
kaip jis pats pasidirbti.

Beria, grubi jonas, skerdynių 
bosas, žulikas, 'bet trumpo pro
to.

Bulganin yra karininkas, ir 
geras karininkas ir skaitomas 
didvyriu, bet ne politikierius. 
Jis visus savo draugus skaito 
kaipo durnius.

Kaganovich yra Žydas, kol 
kas, mažai ka sako, bet jis gali 
sulaikyti ar nors suszvelninti 
Malenkovo piktumą ant Žydu.

■ • •
Ar szitie taip skirtingi Ru

sijos vadai susitaikins, sutiks, 
sugyvens'? Ar jie pradės viens 
priesz kita stotis? Iszrodo kad 
taip ir bus. Tada galvos ims 
kristi ir kraujas plaukti. Ku
ris laimes1? Sunku pasakyti.

1 • • 1

Kinijos diktatorius Mao, 
skaitėsi save lygiu su Stalinu. 
Jis vieszai paniekindavo kitus1 
Rusijos ponus. Dabar jis skai
tysis kaipo Stalino inpedinis 
ir vargiai lenksis naujam Rusi
jos Premieriui, Mailenkovui.

• ■
Daug žmonių dabar kalba 

apie revoliucija Rusijoje. Bet 
vargiai kas is£. tokiu tuszcziu 
vilcziu iszeis. Gal karininkas 
Bulganin ir armija galėtu su
kelti revoliucija, jeigu jam kas 
nepatiktu. Bet vargiai.

Iszrodo kad Rusija jau vis 
mažiau ir mažiau ginklu pri
stato Koriecziams ir Kinie- 
cziams. Galimas daigtas, kad 
Kinijos Komunistas Mao, in- 
pykes ant Sovietu, nusispjaus, 
ir visa, ta kąra Korėjoje pa- 
mirsz.

In Birmingham, Anglijoje, 
viena moteriszke prasze divor- 
so, pasiskusdama teisėjui kad 
jos vyras taip nuslidino, nu- 
szvaksavo jos czeveryku, ba
teliu padus, kad jis tikėjo ji 
paslys ir sau sprandą, nusisuks.

In Nottingham, Anglijoje, 
vienas vyras buvo sugautas 
vagiant viename sztore. Jis 
teisėjui pasiaiszkino kad jam 
akys skaudėjo ir kad jis pasi
tiki vien tik ant to daktaro ku
ris kalėjime kalinius prižiūri 
ir už dyka gydo.

Vienas žmogus buvo teisėjo 
apsūdytas prie sunkaus darbo 
ant apygardos ūkio. Pirm negu 
jis buvo iszvesztais in ta ūki, 
jis per savo advokatu. visa, ta 
ūki nusipirko.

In Pont i ate, Michigan, Ro
land Thayer, Norman Pearson 
ir Arthur Boynton buvo $u- 
aresztnoti. Jie tyezia uždege 
tuszezia stub a, kui buvo verta 
dvideszimts tukstaneziu dole
riu, ir paskui visi trys nusisku
bino net asztuonias mylias nuo 
tos vietos, pažiūrėti ar isz tai 

toli galima matyti to gaisro 
liepsnas.

Detroit mieste, Ponia Retha 
Drenning gavo “divorsa” nuo 
savo vyro kai ji teisėjui pasi
skundė, kad jos vyro kalinas 
jai taip in koja inkando kad ji 
turėjo ligoninėje iszguleti net 
dvi sanvaiteA Kai ji parvažia
vo isz ligonines, ji sako, jos vy
ras privertė ja to katino atsi- 
praszyti ir su tuo katinu pasi- 
bueziuoti.

Vancouver mieste, British 
Colombia, vagis, belysdamas 
in Daktaro fidward Cline ofi
sus, nupuolė per Įauga liiaose 
ir Daktaras Ciine ji aprnbino 
kol po!i eijautai pribūvu.

Buvę Amerikos Prezidentai, 
Harry S. Trumanas ir Herbert 
Hooveris negauna jokios pen
sijos.

Trys szeimynos isz keturiu, 
Amerikoje turi savo automo
bilius. Czia, gal ne taip teisin
gai pastebėta. Tiek szeimynu 
turi automobilius, bet kiek isz 
tu szeimynu turi tuos savo au
tomobilius ant iszmokesczio 
tai jau kitas klausimas.

Mes per daug’pasitikime ant 
tos savo atomines bombos, drą
siai sakydami kad vien tik mes 
ja. turime ir vien .tik mes mo
kame kaip tokias bombas pa
gaminti. Dabar pasirodo kad 
net devyniolika kitu szaliu pa- 
nasziai bombas gamina.

Graiku laivas, kuris nusken
do ties Marseille uosto du 
szimtai ir trisdeszimts metu 
priesz Kristaus užgimimą, yra 
surastas ir bus isz mariu isz- 
trauktas. Ant szito laivo yra 
daug gero vyno baczkuose. 
Reiszkia, tas vynas dabar yra 
2,100 metu senumo. Graikijos 
valdžia dar nepranesza kjek 
tas vynas' kasztuos.

Pypkes Durnai
I

Pavasario Dienele

Pavasario dienele 
Skaisti, giedri praszvito, 
Rods nuo mano szirdeles 
Skausmu naszta nukrito.

Girios augszti medeliai 
Linksmai žaliuot pradėjo, 
Ir vargdieniu szirdele 
Gamtuže užžavėjo.
Paukszcziu saldus balseliai 
Skardžiai skamba sodnelyj, 
Ir lelijų žiedeliai
Jau prasklydo darželyj.

Pakalnėj kaip puszynai, 
Liuliuoje žali rugeliai, 
Visa gamta atbunda 
Pavasario dienelej.

Ir mažucziams vaikeliams
Grintelej nesedeti,
Ten prie sraunaus upelio 
Malonu jiems nubėgti.
Nes jau laukai žaliuoja
Žydi gelsvai žolynai,
Ryte raseles fiedi
Kaip laszai deimantiniai.

Tyliai, maloniai oszia
Žalioji mus girele,
Rods ji szirdingai sveikin 
Pavasario dienele.

PLATINKI! “SAULE”

ŽINIOS ISZ
PAVERGTOS

TĖVYNĖS

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

jus, kad Estija galinti turėti 
tremtyje dvi vyriausybes”.

Szveicaru “Neue Zuricher 
Zeitung” Nr. 33 (1953.11.3.) 
raszo, kad toji Oslo mieste su
daryta, bet Szvedijoj insikuru- 
si Estu vyriausybe sutiko jau 
paezioj pradžioj sunkumu. 
Szvedu Užsienio reikalu mi
nisterija R ei pareiszke, kad 
susidariusia nuomonia Szvedi- 
joje insikure politiniai pabėgė
liai, kuriems suteikta prieglo
bos teise, negali verstis jokia 
politine veikla. Tuo budu ir 
“Estu egziline vyriausybei ne
bus leidžiama Szvedijoje vyk
dyti kokias nors vyriausybes 
veiksmas, jei jos nariai nori 
pasilikti tame kraszte. Estu 
egziline vyriausybe, kaip pa
žymi “N.Z.Z.”, buvo sudaryta 
Oslo mieste del to, kad “Nor
vegijos vyriausybe nėra pripa
žinusi Pabaltijo valstybių su- 
jungtavimo in Sov. Sanjunga. 
Szvedu “Dagens Nyheter” 
Sausio 31 d., taip pat patvirti
no žinia, kad vietoj A. Rei Es
tu emigrantai nori iszsirinkti 
kita valst., prezidento pava
duotoja, tuo budu Estams gre
sia suskilimas, nes tada bus 
dvi vyriausybes. Paskutinis 
Estu Prezidentas Pats buvo 
1940 m., suimtas ir iszsiunstas 
in Rusija, kur, nepatvirtinto
mis žiniomis, mires.

Bolszeviku Spauda 
Puola Lietuvos Žydus

Ir Buržuazinius
Nacionalistus

Sausio 31 d., Amerikiecziu 
telegramų agentūra ‘ ‘ UP ’ ’ 
perdavė isz Maskvos žinia, 
kad Scv. Sanjungoj eina nau
ja valymu banga. Jos gale, pa
sirėmus Sausio 31 d., “Prav- 
dos” duomenimis ir “Sov. Lit- 
va” praneszta, kad smarkiai 
apkaltinti ir kai kurie Lietu
vos Žydai.” Minimąją žinia 
perdavė pasaulinei spaudai ir 
kitos telegramų agentūros. 
Amerikiecziu leidžiamas Vo
ki eeziu kitu dienraszcziu “Die 
Neue Zeitung” Vasario 2 d., 
perdavė tuo reikalu Vokiecziu 
telegr. agentūros “DPA” ir 
Britu Reuterio žinia, kurioje 
skelbiama, kad “Pravda” sun
kiai apkaltino Žydu tautine 
grupe Sovietinėje Lietuvos 
respublikoje. Laikrasztis sako 
“Sov. Litvos” praneszima, 
kad “buvusi susekta Žydu-
* I •buržuaziniu nacionalistu ir 

pragaisztingu pasauliu gru
pe. ’ ’ Szveicaru intakingas 
dienrasztis “Neue Zuricher 
Zeitung” Vasario 3 d'., inside- 
jo platesniu praneszima apie 
“nauja valymo’banga Pabalti
jy”. Jame sakoma, kad ir Lie
tuvoje matyti žymiu, rodan- 
cziu, jog ten bus pradėta bylu 
eile. Maždaug priesz sanvaite 
laiko oficiozine “Sov. Litva” 
apkaltino valstybes banko sze- 
fa Edniovicziu, kad jis “nusi
kaltęs politiniam budrumui” 
ir pakentes, jog Amerikiecziu 
ir Anglu sznipai “susiradę sau 
kelia in banka ir susisukę ja
me gūžta”. Dienrasztis laiko 
toliau pažymėtinu tvirtinimą, 
kad, esą, “Sionistams ir bur
žuaziniams Nacionalistams” 
pasisekė insiskverbtį in mėsos 

ir pieno pramone. Dienraszczio 
žiniomis, Pabaltijo reikalu ži
novai reiszkia nuomone, kad 
naujoji valymu banga, kurios 
aukomis krinta ne tik “tauti
niai” 1940 metu Komunistai, 
bet ir “Emigrantai”, apims 
visa Pabaltijį. Didžiausi valy
mai vyksta Estijoje, isz kur jie 
busią žingsnis po žingsnio isz- 
plesti in Latvija ir Lietuva.

To paties dienraszczio žinio
mis, Latvijoje buvo tikrai pa
skelbta tik apie ministerio pir
mininko pavaduotojo Noviko
vo nužeminimą in Komunistu 
partijos Rygos apygardos sek
retorius. Budinga, kad Latvi
joje gausėja bylu už tautines 
gamybos niekinimą. Pavyzdis 
neseniai vyr. Sov. Latvijos 
teismas radijo fabriko Rygoje 
szefa Saki nuteisė kalėti 7 me
tus, vyr. inžinierių 8 metus ir 
technines dalies vadova Luti- 
keva 5 metus sunkiuju darbu 
kalėjimo.

(BUS DAUGIAU)

SVIETO PABAIGA

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

ir liaupse, garlic i? stiprybe 
Dievui, musu Vieszpacziui. 
Ibid. XIX. 1.

“ Ir asz regėjau nauja dangų 
ir nauja žeme. Nesą, pirmasis 
dangus i r'pirmoji žemes sugai- 
szo.” Ibid. XXI.

Prieszingai Skandinavams, 
senovės Persai, gyventojai 
sziltu Azijos szaliu mane, jog 
pabaiga svieto invyks nuo ug
nies, po dideles kares ’tarpe 
dievu blogo ir gero. Sykiu su 
paskutine diena musu gyveni
mo baigsis n’ kova tarp dievu. 
Ant galo pagalios, dvasia gero 
Ormuzd pergales dievą blogo 
Arimana, kuris taps inmestas 
in bedugne ir ten gaus gala, 
isztarpiu tame *žąl vary je.

Žeme, kuri teip ilga laika 
'buvo vieta vienu neteisybių ir 
nuodėmių, turės savo vieta už-, 
leisti kitai pasaulei, — pasau- 
lei geroves ir linksmybių. ■

Sudrebės1 žeme, kalnai su
grius tarp liepsnojanczios pa
saulės, ir viskas isznyks! Po to 
susitvers nauja žeme, ant ku
rios gyvens tik vienas dievas 
gero, beje Ormuzd.

Egyptenai, gyvenusiejie sza- 
lyj tankiai užliejamoj upes Ni- 
liaus vandenų, tikėjo, kad ta
sai pats Nilius bus teipgi ir 
priežasezia svieto pabaigos. 
Mat po kiekvienam iszsilįėji
mui Nilius, gryžda.mas in savo 
vaga, palikdavo po sajves czie- 
luis szalies plotus apdengtus 
stora eile traszaus dumblo, in 
kuri paskui gyventojai tiesiog 
sėdavo javus ir užvarydavo di
deles banja.s aviu ir ožka už
sėtiems grūdams suminti in 
nespėjusi dar sudžiūti dumblą. 
Teip be jokio arinio ir akėjimo 
užderėdavo javai teip puikus, 
kad jie iszmaitindavo visa 
Egypto szali. Vienok jei kar
tais Niliaus iszsiliejimai buvo 
menki ii* žmones negalėdavo 
užsėti lauku, tada visa sząlis 
turėjo kęsti varga ir badai. To
kiu tai budu visa szalies laimeI
ir nelaime rėmėsi ant tos 
spventos upes ir žmones tik 
nuo jos lauke gero ir blogo. 
Taigi ir svieto pabaiga pa,s 
juos buvo ang’sztai suriszta su 
Niliu.

“Už trijų tukstaneziu metu, 
rokavo Egyp'tenai — Nilius, 
ažuot padėti užderOt laukams, 
savo tvanais atnesz ant žemes 
uvni, ir svietas isznyks nuo 
iszeinancziu isz jo ugniniu 
'bangu. ’ ’

.Su atida prisiklausydami 
szitokioms pasakoms, patemi- 
jame, kad visos jos turi tarp 
saves didesni ar mažesni pa- 
neszuma; visose szalyse yra 
nuomone, kad pabaiga svieto 
turi ateiti, ir tie paveikslai, 
kuriuose žmones persistato sau 
pabaiga svieto, yra tokiu ar ki
tokiu budu paneszus viens in 
kita.

—BUS DAUGIAU—

Szitie sa.nprotavim.ai ir pa-- 
veikslai kovos szviesos su tam
sybe, gero su blogu parodo 
mums' apie snpratima ir nuo
mones lygiai pagonu kaip ir 
visokiu krikszczicniszku tau
tu, sziaures ir pietų.

Atskleiskime, del paveizdos, 
Edda, szventa Skandinavu 
knyga; joje atrandame para- 
szyta, kad svieto pabaiga in- 
vyks nuo labai didelio szalczio.

Toks Skandinavu samprota
vimas duodasi iszaiszkiuti tuo 
kad jie, kaipo sziauriu gyven
tojai, tankiai kenezia szalti, 
to-gi del tuos nesmagumus ir 
sunkius atsitikimus prilygina 
ir prie paskutiniu žemes dienu.

Jie mano, kad priesz pabai
ga svieto užstos pagreiezidis 
trys szaltos žiemos ir tesis tris 
metus. Visi augalai isznyks, 
laukiniai ir naminiai gyvuliai 
isz stips. Kalnai sudrebės, jū
res iszmes vandeninius auga
lus, žuvis ir kitokius vandeni
nius sutvėrimus, kurie per 
daug tukstantraecziu plaukio
jo ju gilmsse. Po visa žeme bus 
girdėtis skenduoliu kaulu 
'barstzkejimas. Szviesa isznyks 
ir žeme apsiaus didele tamsy
be: paskui vilkas Fenris pra
rys saule, o kitas vilkas Moon- 
gam — menuli; ir, ant galo, jū
res užlies žeme, ir viskas gy
vas isznyks.'Tuszezia. žeme, be 
szilumos ir be szviesos taps 
vieta dievu kovos, — dievu ge
ro ir blogo. Visiems žmonėms 
numirus pradės mirt ir dievai, 
ir paskutiniai likucziai isznyks 
ncaprybotame oceane. Vienok 
neužilgio isz vandens iszaiugs 
kita žydinti žeme. Laukai at- 
nesz vaisius nereikalaudami, 
kad juos kas apsėtu; visoki 
kentejipiai isznyką sykiu su 
blogu.

“Ar,, baigia Edda savo pra- 
neszyste, visi mus kentėjimai 
ir visi baisus atsitikimai priesz 
paezia pabaiga svieto ne užga
nėdina ir ne atlygina mums už
tai atėjimu naujos vieszpatys- 
tes: vies^patystes laimes ir 
meiles?”

KATALOGAS 
KNYGL

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

szito Katalogo 
No. 1953

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

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

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz< Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177

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

talpinusi 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.

No.llG—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, 
?6 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 Irlarida; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35e.

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. x

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Ned^ejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

No. 145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

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

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

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

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

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

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

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

No.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 Kil
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

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

No.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 Pashupcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

No.180—Kvitu K n y g u t e 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

I8OV2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

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

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. 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.

gVIV 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., - U. S. A.
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:: PAINIAVA ::
(Tasa)

— Isz kur tau 'bus pasoga, 
kad Domas plika paiiins? Su
sisuko Kižiene ant Barbelės: 
Domas nieko neparnesz, tėvas 
neturi isz ko.

Taip ir tam lygiai da roka- 
vosi, da galvojo Kižai. Pati da I 
sziek tiek in mada rokavo, nes 
jai netiek gaila Zosės, kiek 
baugu tos neszloves Domui. 
Gerai butu kaip norint paty
liais užtrinti ta painiava. Do
mui vesti Zose, po szunais, ar 
kaip? Tėvas a nei isztolo' ne
leisti vesti: iszspiaude Zose, 
iszniekino, Gaigaliene iszkvai- 
Ino. Gaigalas tik gerai daras: 
mergas lupti prisiminant vi
suomet reikia. Barbele mėgino 
da užstoti už Zose, bet tėvas 
pąmieravi) jai kumszczia in 
dantis, turėjo nutilti ir prasi- 
s z alinti.

Vakare Zose pritaikinusi 
viena m o t i n a greitai eme 
klausti: ka girdėjusi pas Ki
žiene ?

— Ka tu, vaikeli padarysi 
tiems judosziams, galva kin
kuodama moteries szirdis, net 
verkti pradėjo. O tėvas, kur 
tau leis vesti Domui, be ketu
rių szimtu, sako, arei isztolo 
neleisiu.

— O Domas? Domas ka sa
ko ?

— Nemaeziau to .velnio, 
nei akiu neparodo. Ko tu beno
ri? Atsiduso motina: ir jis ir 
visi tave pakaltins, bet ir tei
sybe mažne. Kiek asz tau ka
liau, neleis jam tavęs vesti, ne
leis, neužsidek.

— Kad tik man pa si nur
ėžius su juomi/kad tik pasizne- 
kejus, karsztai pertrauke Zo
se: tėvai žinoma, neprileidžia, 
o jis, žinau, kitaip mano. Kiek 
jis man sykiu prisiekė, rožan- 
cziu bucziavo, 'žegnojosi, jog 
niekuomet nepames manės, 
jam pinigu nereikia, sake: bile 
tik patinka, tik po szirdies, tė
vo nežiuręs, sake.

— Vyras szneka ar szuva 
loja, užkirto motina, o labiau 
toksai svieto perėjūnas, isz- 
t virkel is, biaurybe.

— Ne, mamate! Jis netoks 
biaurus, užtarė Zose: jis ne 
mainy's savo žodžio, mes susi- 
rokuosim.

— Sugaudysi tu vėjus po 
laukus, pasidžiaugsi, užbaigė 
motina.

Kaip Gaigeliene pasakė taip 
ir invyko. Kiek ta Zose tyko
jo suseiti Domą, kiek jo nusi- 

‘lauke ateinant per visa pava
sari, lauke nors pasiszneketi, 
nors pasiguodžioti, bet tas isz
tolo nuo jos lenkėsi. Namie po 
laukus nebuvo kaip Zosei ji 
gainiotis ar paskui lakstyti. 
Kaip tik Zose kur in lauka ko
ja iszkele, tuoj visos bobos už-

Liudesio Valandoj Szaukite
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ninku .sznibždetis, akimis ja 
varstyti, kuone pirs'ztais bady
ti. Zose tankiai tėvo sumuszta, 
mėlynėmis pažymėta, akis už
verktos, užtinusios, baisi, iisz- 
balusi, bijosi ir ant ulycizios 
pasisukti. Nuėjus in bažnyczia 
nei ant szventoriaus, nei mies
telyj niekuomet nei akiu Domo 
nepamatė, niekur jo neprity
kojo.

Viena ryta sujudo bobos prie 
viena kitos lakstyti, juoktis, 
sznibzdetis:

— iSusismulkino Gaigalo 
Zose, szia naktį susimulkino.

Painacziusios sena Turskie- 
lie einant tuoj apstojo bobos.

— Ka ten sugavote? Ka tu
rite, bernas ar merga parbėgo ?

Senele to ir tereikejo, pra
džiugo gavusi proga paplepėti 
pasigirti:

— Sunn, sunn sugavome, 
užganėdino bobas pasakiusi, 
bet savo tose toliau: Kiek pri
varginu, rūtele, neduok Dieve! 
Per visa naktele galavosi rūte
le, per nago juodymą, vos isz- 
gelbejau, kad ne asz, rūtele, 
jau butu ta nabage ant lentos. 
Kūdikis, rūtele, kaip tik mu- 
kele. Galvyte mėlyna, rūtele, 
tas uparoczius tėvas bedaužy- 
damas, rūtele, kuo isz svieto 
neiszvare. Sakiau, rūtele, ar tu 
turi duszia, judosziau, rūtele, 
atsakysi priesz Poną Dieva. O 
to vaiko panaszurnas, rūtele, 
Kižo Domui isz akiu iszluptas, 
rūtele. Kaip nujprausiau, uos
tus tik prilipyt, rūtele, Domas, 
o Domas. Tėvas iszapmaudo, 
rūtele, pasikinkęs in maluna 
iszleke. Motina nei laszelio rū
tele, nei ligonei neturėjo, tusz- 
czia szirdis, rūtele, nei ko atsi
gauti nabagei. Alan rūtele, kad 
ir nėra, tiek ir to.

Be atdusio szvapejo bobele, 
klausytojoms nusibodo “rūte
le”, vis ka jau sužinojo, eme 
skirstytis szalin ir bobele sau 
nukrupsztino. Toliau ka pasi
tikusi vėl ta pati pasakojo.

Bobeles sužinojusios, jog 
Gaigalo nėra namie, sumaniu
sios koki reikalą leke pasižiū
rėti, persitikrinti, kaip su Zo
se? Viena in torielkele sviesto 
inmetusi nulakino:

— Sze tau, krisleli atboge- 
nau k-osztuve, tarė kisizdama 
Gaigalenei,, sziryt sumusziau 
truputi, o tyliau klausė: kaip 
Zosei ?

— Acziu! Acziu! Szit ka
maroj Zose kirkina®!, pasižiū
rėk.

Kita atbėgusi buteliuką 
traukdama isz kiszenes tarė 
motinai':

Girdėjau praszmentini 
turi? Gal burneles neturėjai? 
Alano szit buvo laszelis. Su- 
szildyk riebiai su sviestu tai 
nabagei, juk szirdis do szirdis, 
kaip ir bobos, s'zontu ar turi?!

Kita pyrago papenti a.tbogi
no, o kiekviena lindo prie Zo
sės, paglostė, paguodžiojo, Ki
žo Domą pakeikė ir kiekviena 
vaiko pasižiurėjo, pakilnojo, 
pavarte. Kaikurios inspejo, 
jog in Kižo Domą panaszus, o 
visos vienu balsu rokavo:

— Toks menkutėlis, toks 
longvutelis, smulkutėlis, duok 
Dieve, kad augtu kūdikis; bet 
reikia skubėti pakriksztyti del 
vi sako.

Ant pavakares visi pamate, 

kaip sene Turskiene su kalviu 
vaiku vežini nuvažiavo in ku
inus. Mate ir pas Kiža, o žino
ti, tai jau nuo pat ryto ta nau
jiena žinojo.

— Dabar jau, Domėti, tai-

į X***-K***-M*-K*-»<************-»
Atidi skaitytojai, 

AIusu gyvenimas privalo
Būti pasirengiu® ant

.senatvės,
Prie kurios mus visus 

ketina parengti,
Nes negalime nuo jos 

pabėgti!
Laikas bėga, kaip upe,

O ypatingai metai musu 
pras] inkusios jaunystes. 

Todėl, reikia gerai žiūrėti 
ant to, 

Kaip toji jaunyste bėga,
Kad apsižiūrėti gerai ant 

senatvės.
Senatve yra kožna.m 

nemalonus dalykais, 
O nekarta, ir baisi, 

Jeigu turime ja praleisti 
varge ir bėdoje.

Jeigu geidžiame nuo to 
apsisaugoti,

Tai ezedinkime isz jaunu 
dienu,

Kad nebūti sunkenybe 
patys sau nei vaikams, 
Ir del visuomenes.

Žinote kad seni tėvai
Tai didžiause sunkenybe 

del vaiku.
Senatve ant galo,

Turi ir savo szviesesne 
puse gy venime, 

Kuria galima prilygini prie 
rudens, 

Kada tai po darbimecziui 
žmogus gyvena.

Ir renka vaisius rugeputes1 
savo darbo.

* * *
Kokis tai iszmintingas 

žmogus isz New Yorka, 
Parasze kad jeigu užpyksta, 

Ir nori iszreikszti savo 
piktumą, 

Tai tegul pirma surokuoja 
deszimts, 

O tada atves nuo piktumo. .
Taigi, laikais isztariam 

tokius žodžius.
Kada esame užpykę, 

Kad vėliaus gailiame® per 
visa savo gyvastį.

Tėvai neprivalo bausti 
savo vaikelius, 

_Kada yra užpykia,
Ir jeigu tėvai randasi 

tokiam padėjime,
Tai tankiai nubaudžia 

vaikus du kart 
Tiek kiek privalo nubausti.

Geriau palaukt kol ūpas 
piktumo pereis, 

O tada nubanskite su 
rykszte vaiku.

Jeigu jusu- vaikelis turi 
pikta up a, 

Tada te v n prival urnas yra, 
Kovoti ir Įsivaryti ta j i upa 

isz jaunystes, 
Nes po tam jau per sunku 

kudiki atsipr alinti,
Nuo piktu papratimu. 

Platinkit “Saule”

sykis, tarė motina: Gaigalas 
tuoj pakisz tau pavestka. ant 
teismo, turi jau ka parodyti.

— Vėjus nebent po laukus 
sugaudys, atszove Domas: gal 
deszimti ar daugiau bernu 
merga, mylėjo, o man vienam 
nepakelti.

— Nei tos pavestkos, nei to 
teismo nelaukti, prisidėjo Bar
bele: eik, rokuokis geruoju ir 
vesk Zose, sziaip ar taip neisz- 
sisuksi, prispirs klebonas.

— Kad tu nesulauktumei, 
szokosi Domas: imti merga su 
vaiku? Nebent kepures nebe- 
nulaikycziau ant galvos!

Nusikvakėjo, nusijuokė tė
vas:

— Gerai sako Domas, ne- 
sirgkite, nei teismas, nei kle
bonas neprispirs, po gvoltu ne- | 
užkars mergos, da-gi ®u vaiku.

— Nebijau, netiek maeziau 
po svietą, užbaigė Domas.

Už keletos dienu mergaites, 
bėgdamos pro Kižo kiemą j 
szauke:

— Barbei! Barbe]! Lekiam 
in pagra'ba, pagiedosim.

— O kas mirė ? Negirdėjom I 
nieko sergant.

— Zosės vaikas pasimirė. ;
Tai jau, acziu Dievui, visu I 

Kižu akis atszvito. (gaigalas ' 
nebotu ros ko parodyti ant teis
mo. Kaip akmuo nuo szirdies 
nurietėjo.

Rudeni Kižo Domininkas su-
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! brazdo prie panų lakstyti. Pa
sikinkęs iszpeneta juodbėri, 

| prisiriszes .skambala, sugriebęs 
: koki pirsizli insigule in šlajikes 
| ir lekia per penkias parapijas 
keturi u, penkių szimtu gaudy
ti. Kasdien ir kasdien vis prie 
kitos lekia.

Viena ryta gyrėsi, vakar jau 
j sutikės, gaunas puspenkto 
. szimto, 'prie to ir dalies ir krai- 
i ežio nemažai. Jaunoji su tėvu 
. žadėjo sziandien ar rytoj in 
i ukveizius atvažiuoti.

Kižai nusidžiaugė isz to pus-
Į penkto szimto, o Barbele tarė:

—- Kaip tik atvažiuos tavo 
i nuotaka, imsiu ir pakisziu lie-
■ žuvi, kad tu kita mylėjai ir pa-
■ metei.

— Dantis tau iszrinkcz^iau, 
pabalino akis Domas.

— Kvaile tu, prisidėjo tė
vas: jai da didesne garbe, kad 
del jos pirmąją pameta. Pen
kios tesustoja skustis, del to 
szesztoji eis. Nekokia tai klin
tis musu mergoms. Sako, buk 
kitur jau brokyjo mergos jau
niki, mylėjusi kita ir pametu
si, bet kažik.ur ne prie musu, 
laikraszcziose buk taip rasza.

— Daug maeziau, daug 
svieto perėjau, bet mergos, kad 
brokytu berną, kita merga my
lėjusi, neužėjau, baikos laik- 
raszcziose, ir asz netikiu, kad 
butu kame tokia merga, užbai- 

j ge Domas.
[ — Asz busiu pirmoji, szo-

for the

your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct I

! kosi Barbele: jei tik .sužino- 
cziau, ir neeieziau už tokio.

♦;>

Pas Gaigala nusiramino: ne- 
' besibara motina, nebemuszasi 
tėvas, sznylpsizdami, tylėdami 
visi darbuojasi. Kairaynkos 
viską jau pamirszo, naujienos 
apie Zose jau paseno, kaip ne
buvusios liko; viskas virto in 
senovės vaga, tik vakaruszkos 
praretėjo: Domas nebeturi lai
ko ar nusibodo. Zose in jas ne-

Svieto Pabaigo
1‘y^R-bus- kada nors galais mu

šiu pasaulei ? Ar kada, nors 
ateis ta baisi diena, kada nuO' 
žemes pavirszio isznyks visas 
gyvis ir pati planeta bus isz- 
naikinta isz tarpo gyvųjų? Su- 
lyg sziol musu patemyti atsiti
kimai myrio ir isznykimo pa
tvirtina ta svarbu klausima. 
Teip, mirtis, nuo kurios neg ai 
pabėgti nei vienas gyvas su
tvėrimas, savo glebius atidaro 
taiposgi ir ant da.ngi.szku ku- 
nu; planetų. Žvaigžde'®, plane
tos; kometos, viskas jai pri- 

j klauso. Atszales be jokio® gy
vasties menulis, sekantis pas-

I kui žeme, patvirtina ta tiesa. 
: Kode! žeme turėtu but iszemi- 
mu isz tos tiesos? Bet jeigu tu
ri ateiti pabaiga žemes, tai 
•kiekvienam mananeziam žmo
gui butu labai žingeidu žinoti, 

besilanko. Visuomet nuliudusi, 
nusiminusi, prapuolė linksmu
mas, isznyko smagumas,, tan
kiai pro Įauga pažvelgia Zose 
in Kižu trobos stogą., o iszgir- 
dusi. Domo skambala tuoj in 
galva mintis:

— Taip prižadėjo, taip pri
siekė, kryžiavojos. Ir niekam 
nematant aszareile nusibrau
kia. —z.

— GALAS —

kada ir kokiu budu atsitiks ta 
kataistrofa, (baisius atsitiki
mas) ? Per kiek laiko žeme tur 
da. užlaikyti dabartini savo pa
vidalu? Ar mes užtemijam ant. 
jos ženklus senatvės? Koki ap- 
sireiszkimai pasirodys . ant 
szios pasaulės priesz paezia. jos 
pabaiga? Ar grius kalnai, ar 
jūres užlies žemes pavirszi? Ar 
praskambės 'baisus nusprendi
mas tarp tamsybes, baisaus 
szalczio, ar tarp visasvietinio 
gaisro? Tie žingeidus klausi
mai nuo seniai jau užima, min
tis daugybes žmonių. Prade
dant nuo giliausios senovės, vi
sos tautos daugiau-mažiau ma
ne apie pabaiga svieto, ii’ tie 
manymai, žinoma, tankiai kei
tėsi sykiu su tautos dvasia., su 
ju tikėjimu, su ju szalies gam
ta, apystovoms ir nelaimėms, 
kokias jie pergyveno ir kurios 
rodėsi jiems ženklu ateinan- 
ezios svieto pabaigos.

Kaip Žmones Mane Apie 
Pabaiga Svieto

Vienas isz puikiausiu pa
veikslu “svieto.pabaigos” nu- 
piesztas yra, kaip pasakoja, po' 
inspudžiu baisaus persekioji
mo krikszczioniu laike viesz- 
patavimo Rymo Ciesoriaus Ne- 
rono. Aut pastiprinimo nusi
minusiu Kristaus sekeju prigu
li apąsztalui Jonui jo “Ap- 
reiszkimuose” sekanti prana- 
szavimai:

“Ir kada Jis (Avinėlis) nu
ėmė szeszta ženklą, asz. dirste
lėjau in dangų; ir sztai staiga 
prasidėjo didis žemes drebėji
mas, ir saule aptemo, ir menu
lis pasidarė raudonas kaip 
kraujas.

“Ir dangaus žvaigždes krito 
ant žemes, kaip audros purto
mas fygu medis nukreczia savoi 
vaisius.

“Ir dangus isznyko susivi
liojęs in kamuoli, ir visi kal
nai ir salos pasijudino isz savo 
vietų.” Apreiszk. VI, 12, 13, 
14.

“Ir jis atidarė saulini be
dugnio. Ir iszejo dūmai isz to 
bedugnio, kaip iszeina dūmai 
isz kokio didelio, pęcziaus, ir 
aptemdė saule ir dangų. Iljid. 
IX 2.

“Ir invyko baisi kova dan
guje. Mikolas ir jo.aniuolai ka
riavo su smaku, o smakas su 
savo aniuolais kariavo priesz 
juos;

“Bet jie tapo apveikti, ir 
vietos danguje jiems daugiaus 
nebuvo.

“Ir tapo iszmestas1 isz dan
gaus didis smakas, anas senas, 
žaltys, kuris yra. vadinamas 
velniu ir szetonu, suvadžioto- 
ju viso svieto; ir buvo, numes
tas ant žemes, ir jo aniuclai 
teipja numesti tape; Ibid. XII. 
7,8,9. ; '

“Po to asz iszgirdaiu baisa 
didžiu pulku danguje, ir jie 
giedojo: Alleluja! Iszganymas

(Tasa Ant 2 puslapio)
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ŽiniosVietines
f

— Buvęs miesto gyvento
jas Antanas Einickis, iissz New 
Philadelphijos, kuris pasimi
rė Ketverge, Kovo (Mar.) 12- 
ta diena, likos palaido tas Pa- 
nedelyje, Kovo 16-ta diena, su 
apiegomis Sal. Jėzaus Szirdies 
bažnyczioje devinta valanda 
ryte. Kūnas likos palaidotas in 
Szv, Juozapo parapijos kapi
nėse Mahanoy City. “Amžina 
atilsi!”

— Subatoj pripuola Szven- 
to Benedikto, o Tautisžka Var
dine: Lingala. Pavasaris. Ir ta 
diena: 1933 metuose Preziden
tas Franklin D. Roose vėl t as 
surengė valdžios darbus, del 
czverties milijono jaunu vyru
ku, kurie neturi jokio darbo;
l. 906 m., Vilniaus dvasiszkojo 
seminarijoje pradėta mokinti 
Lietuviu kalbos.

— Musu sena skaitytoja, 
ponia Prane Stcmleriene isz 
Shaft kaimelio lankėsi mieste 
su reikalais, ir prie tos progos 
atlankė ir “Saules” Redakci
ja atnaujinti savo prenumera
ta už laikraszti “Saule”, nes 
ponia Stcmleriene skaito 
“Saule” nuo .daugelis metu ir 
£ako kad “Saule” yra geriau- 
sis isz visu kitu laikrąszcziu.— 
Aczi u už atsilankymu.

. — Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola ketvirta Gavėnios Ne
deda, taipgi Kanczios Nedelia, 
it Szv. Povilo, o Tautisžka 
Vardine: Gedgaudo. Menulio 
atmaina: Prieszpilnis. Taipgi 
ta diena: 1565 metuose Lietu
viai atėmė isz Rusu pili Kres
nąją; 1939 m., Vokiecziai pa
ima Klaipeda, nuo Lietuvos; 
1868 m., gimė Lietuviu raižy
tojas Vydūnas.

— Pan odelyje pripuola Szv. 
Kotrynos ir Szv. Bonaventūro, 
o Tautisžka Vardine: Visz- 
manta.. Ir ta diena; 1950 m., 
B-50 bombneszis nukrito neto
li Hyder, Arizona valstijoje, 
dvylika žuvo toje nelaimėjo; 
1775 m., Pat rick Henry pasakė 
sake savo audringąja prakalba 
priesz Anglija, '.sakydamas: 
“Asz nežinau kuriuo keliu ki
ti keliaus, bet del manes, duo
kite man laisve ar mirti!”;
1933 m., Vokiecziu valdžios 
sztabas “Reichstag” paveda 
visa savo kraszto valdžia Hit
leriui del kettiriu metu; 11901
m. , Filipinų sukilimo vadas, 
Aguinaldo buvo suimtas ir Fi- 
lipiniecziu sukilimas numal- 
szintas. Emilio Aguinalo 'buvo 
gimęs 1872 metuolsie.

— Utarninkc pripuola Szv. 
Gabriel io, o Tautisžka Vardi
ne: Glaudo. Taipgi ta diena: 
1945 metuose Generolo Patto- 
po armija persilaužo skersai 
Rhine upe priesz Nacius; 1949 
m., Viešnios užmusze dvide- 
szimts szeszis žmones Arkan
sas, Oklahoma, Texas, Missis
sippi ir Louisiana valstijose;
1934 m., Prezidentas Fr. B. 
Rooseveltas pripažinsta Phi- 
lippinu Nepriklausomybe, ku
ri buvo jiems jau seniai žadė
ta.; 1603 m., Anglijos ir Szkoti- 
jos karalystes susi vieni jo po 
Szkotijos Karaliumi Jokūbu 
iSzesztoju, kuris tapo albieju 
karalyseziu Karalius Jokūbas 
Pirmasis.

— Buvęs miesto gyvento
jas, Juozas Panehažis, isz 
Springfield, Illinois, numirė 
Ketverge, Kovo (Mar.) 12-ta

diena, 3:45 valanda ryte. Ve
lionis sirgo trumpa laika. Gi
mė Lietuvoje, atvyko in Maha
noy City, po tam persikėle in į 
New Yorka, o apie dvideszimts j 
metu atgal apsigyveno in i 
Springfield, Ill. Paliko paezia 
Salomija; sunu Juozą Mack, 
isz Springfield; marezia, J. 
Yanaitiene isz Mahanoy City; 
du anuku, taipgi sekanezias se- 
serytes: T. R y an, L. Wentz ir i 
W. Grebliuniene (Galblin) visi I 
isz miesto.

— Ana diena buvo ap
skelbta pažadėt uves paneles 
Kristinos Antoinette Vaikaus- 
kiutes, duktė ponios Kon
stancijos Želionienes (Greene) 
nuo 96 So. Catawissa uly., su 
John Michael Kadilak, sūnūs 
ponios Anna Kadilak isz Lans
ford. Vestuves atsibus po Ve
lykų.

— Jonas Graze], Lenkas, 
gerai žinomas saliuninkas nuo 
437 E. Pine uly., pasimirė Ne
dėlios vakare szeszta valanda, 
savo namuose. Sirgdamas jau 
nuo Sausio menesio, velionis 
gydėsi in Temple Universiteto 
1 igonbuteje Phil adelphi joje, 
kuris lure jo operacija. Jausda
mas sveikesnis po operacijois 
sugryžo namo. Staiga susirgo 
pereita sanvaite ir pasimirė. 
Velionis gimė Lenkijoje ir at
vyko in Mahanoy City dauge
lis metu atgal, kuris dirbo ang- 
liakasyklose, o 1916 m., užsi
dėjo karczipima. Prigulėjo prie 
Lenkiszkos parapijos, Eagles 
Kliubo ir Lenku susivienijimo. 
Paliko paezia Mare; du sunu: 
Reimunda, isz Long Beach, 
Calif., Juozą, Bordentown, N. 
J., ir duktere Eleanora, pati 
Jono Kunigonio, miesto, teipgi 
trys po-dukterys: Matilda, pa
ti. Theodore Woods, Dayton, 
Ohio, Clare Esposito, mieste ir 
Helena, Indiantown Gap, taijp- 
gi deszimts anuku ir anukies. 
Laidojo Ket.vergo . ryta, m 
apiegomis Szv. Kazimiero Len
ku bažnyczioje devinta valan
da. i r pal aidotas i n pa rupijos 
kapines. Graborius Liudvikas 
Traskanskas laidojo.

Shenandoah, Pa. — Buvus 
miesto gyventoja, Mare Saka
lauskiene, numirė Subatoj, 
Kovo (Mar.) 14-ta diena pas 
savo duktere, ponia Charles 
Zelner, 1009 Jackson uly., 
Philadelphia, Pa. Laidotuves 
invyko Ketverge, Kovo 19-ta 
diena su apiegomis Szv. Kazi
miero bažnyczioje, (Phila.) de- ' 
vintą valanda ryte, ir kūnas li
kos parvežtas in Shenadoryje 
per Graboriu Kovalauska, su 
rlpiegomis in Szv. Jurgio baž
nyczioje ir palaidota in tos pa- ; 
rajpijos kapinėse.

— Ariana Paskievicz isz I 
miesto, turėjo operacija in Lo- j 
oust Mt. ligcn'butejc.

SUSPROGDINO 
KITA ATOMINE 

BOMBA
YUCCA FLAT, NEVADA. 

—Amerikos kariszkas sztabas 
susprogdino kita atomine bom
ba, kad dažinojus kiek ir kaip 
toli bledies tokia bomba gali 
padaryti. .

Kareiviai buvo dvi mylias 
nuo tos vietos, insikase žeme- 
je. Jie ne buvo sužeisti ir grei- i 
tai po to susprogimo jie puo- 
liesi^mt nustatytos vietos kaip 
per kara.

Pamatyti ta tos atomines 
bombos susprogima buvo susi
rinkę apie tūkstantis kareiviu 
ir karininku ir divdeszimts 
laikrasztininku. Visi buvo a- 
pie dvi mylias nuo tos vietos.

Tos bombos susprogimas bu
vo pajaustas keletą szimtu my
liu nuo tos vietos.

Karo sztabas buvo pastatęs 
namus apie myle nuo tos vietos 
ir kitus namus apie dvi mylias 
nuo tos vietos. Tie namai ku
rie buvo apie dvi mylias nuo 
tos vietos buvo taip suardinti, 
kad iszrode kad baisi viesulą 
buvo juos apardžius.

In Las Vegas, szimts septy
nios deszimts penkios mylios 
nuo tos vietos, visos szviesos 
nublanko kaip butu dienos lai
ku, kai ta bombo susprogo.

Vienos augsztas karininkas 
apie ta susprogimo pasakė: 
“Viskas buvo tvarkoje, bet bu
tu geriau kad mes ta bomba 
iszmegintume ne Nevados val
stijoje, bet Korėjoje ant savo 
prieszu!

Susprogdinimas tos atomi
nes bombos invyko Utarninkos 
ryta, 8:20 valanda, Kovo 17 d.

KUNIGAS SUGRYŽO
ISZ MASKVOS

Po Trijų Metu Links
mas Sugryžti Namo
NEW YORK, N. Y. — Ku- 

nigas John Brassard, Misijo- 
nierius, ana diena sugryžo isz 
Maskvos, kur jis iszbuvo tris 
metus. Jis Maskvoje patarna
vo Amerikos Ambasados Kata
likams, užlaikydamas maža 
koplytėlė, knygyną ir bažny- 
czia.

Atskridęs in Idlewild Air
port aerodroma, New York, jis 
laikrasztininkams pasiaiszki- 
no: “Asz kas Nedele laikiau 
trejas Miszias savo namu kop
lytėlėje. Asz džiaugiuos kad 
turėjo tokia proga daug ko pa
simokinti, bet dar labiau 
džiaugiuos kad asz dabar na
mie. Buvo gera proga daug ko 
pasimokinti, bet dabar tegu 
kitas taip pasimokina.”

Kunigas Brassard buvo at- 
szauktas namo savo virszinin- 
ku. Jo vieta dabar užima Ku
nigas George Bissonnette.

Kun. Brassard pirmiausia 
duos savo raportą savo virszi- 
ninkams paskui jis keletą san- 
vaieziu praleis su savo szeimy- 
na in Leominster, Mass.

Jis laikrasztininkams pasa
kė kad jis nieko jiems negali 
pasakyti pirm negu jis pasi
tars su savo virszininku Kuni
gu Henry Moquin,

Ji pasitiko jo tėvai, keturios 
seserys ir keturi broliai. Vienu 
jo seserų yra vienuole, sesute 
Louis Robert, Szventos Eucha
ristijos vienuolyne, Hartford, 
Conn.

Anglas ir vienas isz Indonezi- ; 
jos.

Kaip ta nelaime atsitiko ero- 
plano kompanijos atstovai sa- | 
ko jie dar nebežino, bet sten- i 
giasi isz eroplano liekanų isz- 
tirti ir dažinoti.

KOMUNISTAS ANG
LIJOS GERBIAMAS

SVECZIAS

Yugoslav!jos Tito Sve- 
cziuojasi Pas Anglus

---------- -

LONDON, ANGLIJA. —
Yugoslavijos Diktatorius Mar
shal Tito atvažiavo in Anglija 
pasisvecziuoti. Per jo kelione 
skersai mares, Anglijos di- 

į džiausi kariszki laivai ir ge
riausi kariszki ercplanai ji pa-

Nauja Moteriams Mada Pajūryje

Dabar jau ateina žinios 
kad musu merginos ir mote

rys szia vasara szitaip iszro- 
dys, kai jos eis prie mariu

giau ir daugiau kalbėti apie 
tuos zokoninkus, kurie ja prisi
viliojo, ir kad, kai ji padare sa
vo paskutini testamenta ji jau 
nebuvo pilno proto.

Ant Gavėnios

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

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po sviela 
ir Ii adymas apie Jezu Kris
ta 20c.

EROPLANO
NELAIME

Szesziolika Žuvo
KARACHI, PAKISTAN. — 

Vienuolika keleiviu ir penki 
lakūnai žuvo kai Orient Air
ways eroplanas nukrito netoli 
Dacca, Pakistan rytu dalyje.

Eroplanas iszskrido isz Ka
rachi, skrisdamas in Dacca per 
New Delphi.

Keleiviu tarpe buvo vienas

lydėjo.
Kai jis atvažiavo in Anglija, 

jam buvo parūpinta apszar- 
vuotas ir apginkluotas auto
mobilius, ir visa Londono po- 1
licija buvo paskirta jam kaipo 

į sargybos tarnyste.
Yugoslavijos Diktatorius, 

Tito yra ne vien tik Sovietu, 
bet ir geru Anglu neapkenezia- 
mas ir už tai tokia sargyba bu
vo jam paskirta. Anglijos val
džia bijosi kad ne vien tik Ko
munistai, bet ir savo kraszto 
žmones galėtu szita poną, Dik
tatorių nugalabinti, jeigu tik 
proga pasitaikintu.

Marshal Tito atvažiavo in 
Anglija kad surisztu glaudes
nius santykius su Anglija ir 
Yugoslavia.

Anglijos Premieres Winston 
Churchillis, Užsienio Sekreto
rius Anthony Eden, ir Edin
burgh kunigaiksztis pasitiko 
ir iszkilmingai priėmė szita 
Yugoslavijos Diktatorių. Visi 
szitam Yugoslavijos niekszui 
lenkiasi ligi žemes, kaip ko
kiam baisiam ponui. Churchil
lis net pamėtė savo brangu ci
garą, kad tik greieziau pasi
sveikintu su szituo iszgama.

Apie penki szimtai žmonių 
susirinko apie palociu, Londo
ne. Vieni tam iszgamai lenkėsi 
ir klojoniosi, o kiti tycziojosi ir 
vieszai szauke kad jis grysztu 
isz kur jis atvažiavo.

Nors dabar tas Tito visiems 
Vakaru krasztams gerinasi ir 
seilinasi, mes negalime pa- 
mirszti kad jo lakūnai paszove 
viena musu eroplana, kad jis 
yra tiek pat Komunistas, kiek 
buvo Stalinas, kad jis dabar 
tik kriepiasi in mus už tai kad 
jis susipesze su Kremlinu. Bet 
jis nėra nei biski geresnis už 
buvusi Stalina, esamaji Malen
kova ar kitus Kremlino padup- 
czninkus.

Tito sziandien persekioja 
Bažnyczia taip pat kaip Sovie
tai ta bažnyczia persekioja Ru
sijoje, Tito laiko paveržės savo 
žmones taip pat kaip Kremli- 
nas. Tik už tai kad jis susipe
sze su Kremlinu ir Sovietu Ru
sijos valdovais, mes dabar ji 
ant renku nesziojame. O jis ne- 
geresnis už Rusijos valdovus, 
nes jis taip pat varžo savo žmo
nes, kaip ir Kremlinas.

Kai jis atvažiavo in Anglija 
tai prie jo buvo paskirta kele
tą szimtu policijos sargu, jis 
visur važinėja in szarvuota ir 
apginkluota automobiliu. Ir 
kai jis grysz in savo kraszta ji 
vėl palydės Anglijos didžiausi 
kariszki laivai ir greieziausi 
eroplanai, nes ji nori nugala
binti ne vien tik Sovietai, bet

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

kranto maudytis ar insauly- 
je kepintis ar tik kitiems ro
dytis.

ir geri, isztikimi Anglai ir ki
ti žmones, kurie geriau už 
Churchilli supranta szito niek- 
szo niekszystes.

MOTINA PRIGIRDĖ 
SAVO 3 METU 

DUKRELE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Daktaras Light greitai nu
siskubino in jos namus, kur 
motina jam parode kaip nueiti 
in skiepą. Nuėjės in skiepą jis 
rado tos mergaitukes lavonėli 
sulenkta per puse cieberyje. 
Jos galvute ir pecziai dar buvo 
vandenyje.

Daktaras tuojaus pamate 
kad mergaituke buvo jau mi
rusi kelias valandas. Jis tuo
jaus sugryžo ant virszaus ir 
paklausė motinos kas ežia atsi
tiko.

Ponia Ruggeri daktarui pa
sakė kad kai kiti jos vaikai 
iszejo in mokykla, szita jau
niausia ja paseke in skiepą kur 
ji skalbė drapanas. “Tada at
sitiko,” ji sake, “asz taip pa
dariau. ’ ’

KARDINOLAS
’ INTARIA

ZOKONINKUS
_____

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kuria tas dvasiszkis atstovau
ja-

Tos kunigaiksztienes atri- 
miausia gimine Duchess of Me
dina de Rioseco remiasi ant se
no Ispanijos instatymo, kuris 
sako kad paskutinis paveldeji- 

i mas mirsztanczio žmogaus nė
ra pripažintas jeigu tas pavel
dėjimas yra padarytas ant mir
ties patalo kuriam kunigu ar 
dvasiszkiui, kuris spaveduoda- 
vo ta žmogų. Tokis paveldėji
mas negali eiti nei tam dva- 

i siszkiui, nei jo Bažnycziai.
To instatymo tikslas yra su- 

i stabdyti Kunigus, kurie norėtu 
inszneketi mirsztancziam žmo
gui jiems ar j u Bažnycziai pa
likti pinigu.

Ispanu advokatai sako kad 
tokis instatymas buvo ręika- 

. lingas, nes daug tokiu kunigu 
insznekedavo mirsztancziam 

i žmogui viską palikti jiems ar 
Bažnycziai.

Bet szitas instatymas nieko 
nesako apie zokoninkus ir už 
tai Capuchin zokoninku vir- 
szininkas Kunigas Jose Maria 
Chana su Kunigu Gomelio da
bar sako kad tos kunigaiksz
tienes jiems paveldeti pinigai 
turi jiems eiti.

Teisėjas Martin de Hijas y 
Munoz, Madrid mieste, buvo 
teisme nusprendęs kad viskas 
tvarkoj ir kad tie zokoninkai 
turi teise prie tu pinigu, nes 
nei vienas isz tu zokoninku tos 

. kunigaiksztienes neiszspave- 
davo kai ji buvo ant * mirties 

i patalo. Nors jam buvo pripa- 
rodyta kad vienas isz tu zoko
ninku nuolatos buvo prie tos 
kunigaiksztienes kur tik ji ėjo

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 15c.

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

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

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

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

L. TRASKAUSKAS Į★**i**
J GRABORIUS į
* Laidoja Kūnus Numirėliu. *
J Pasamdo Automobilius Del >
* Laidotuvių, Kriksztyniu *
* Vestnvin Tr Kitokiame *
***
t 535

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::
WEST CENTRE STREET * 

Telefonas Nr. 78
MAHANOY CITY, PENNA. J

Istorija Apie . . . ,
“AMŽINA ŽYDĄ” t

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
Saule Publishing Co.,

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

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs prįklausb 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausiės, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi! t

“Man protas buvo taip su- važiavo.
maiszytas ir asz taip nuliudus
buvau,” ji vėliau policijan- 
tams pasakė, “kad asz tik tiek 
atsiimenu, kad kai asz buvau 
jos amžiaus asz buvau linksma
ir graži. Asz nenorėjau kad 
mano dukrele užaugtu kaip 
asz, suniurus, nervuota ir liūd
na.” G-

Daktaras Light tuojaus pa- 
szauke policijanta, virszinin- i 
ka, Joseph Mumma isz Eliza- 
bethtown. Paskui daktaras 
pripažino kad ta maža mergai
tuke buvo prigirdyta ir kad 
jos motina yra vaikžude,

Vėliau buvo priparodyta
kad, laikas nuo laiko, keletą 
metu priesz savo mirti, ta ku- 
nigaiksztiene vis maine savo 
paskutini testamenta, ir vis,
daugiau ir daugiau pinigu pa
likdavo tiems zokoninkams.

Po jos mirties Kardinolas 
Segura pasakė kad jis buvo 
tos kunigaiksztienes dvasinis 
patarėjas, ir kad ji jam daug 
kartu buvo pasakius kad ji no
ri visa savo turtą palikti, ne 
zokoninkams bet bendrai Ka
taliku Bažnycziai. Jis sako 
kad vėliau ji pradėjo vis dau

Pirkie U. S. Bonus
“Saule” skaito visu sluogs- 

niu ir sroviu žmones.: darbinin
kai. biznieriai, prbfęsijonarai, 
dvasi szkia i, valstybin inkai, 
mokšlincziai ir darbo žmones. 
Nes visi jie žino kad “Saulę” 
teisingai raszo ir drąsiai skel
bia. ’

; • ... .
.1 i,į'O. J' V'Vr-i .....

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS i::
____ r

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai

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


