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Isz Amerikos Atgal Prie Nep abaigto Biznio TARNAITE
NUŽUDYTA

SOVIETAI GERBIA
U.S.A. GALYBES
WASHINGTON, D. C. — 

Sziu dienu aplinkybes ir klau
simai baisiai nepastovus. Tik 
ana sanvaite Sovietu valdžia 
mus kaltino už viską ant szio 
svieto, mus keike, intarinejo 
ir szmeiže. Dabar jie mums li
gi grindų lenkiasi.

Amerikiecziai turi patarle, 
priežodi: “Syki inkastas jau 
pasimokinęs“. Mes leisime 
tiems Sovietams mums dar sy
ki inkasti?

Kas dabar darosi su Sovie
tais ir Rytu Koriecziais mums 
jau pirmiau atsitiko.

Jeigu tu syki mane apsuksi, 
tai tavo kalte; jeigu tu antra 
syki mane apsuksi tai jau ma
no kalte ir man sarmata, nes 
man reikėjo tave geriau pa
žinti. Taip dabar ir su Sovie
tais ir su mumis.

Mes turime daug Sovietu 
vardu, kurie vienaip ar kitaip 
stengiesi mums kelia pakirsti. 
Ar tai reiszkia kad visi jie bus 
nubausti ar likviduoti?

Per Antra Pasaulini Kara 
mes buvome Sovietu draugai, 
bet dabar ir tie draugai tarpu 
caves peszasi.

Mums iszrodo, kad geriau
sias būdas ir tinkamiausias 
tikslas butu pareikalauti kad 
Sovietai tikrai parodytu kad 
jie nori taikos ir sutinka ant 
musu pareikalavimu.

PERDURE
MOTERISZKE

SALIUNE
PHILADELPHIA, PA. — 

Keturios deszimts septynių 
metu moteriszke buvo perdur
ta, kai ji sėdėjo prie baro, sa- 
Jiune, Frankford miesto pusė
je.

Ponia Rose Pinkston buvo 
greitai nuveszta in Frankford 
ligonine, kur Daktaras greitai 
jai operacija padare, kad isz- 
gelbejos jos gyvastį.

Ji buvo perdurta per pilvą 
ir per peežius.

Policijantai Edward Silber 
ir John Nojunas suaresztavo 
penkios deszimts asztuoniu 
metu amžiaus Carl O. Shelby. 
Jiedu sako kad jis ramiai pri
sipažino, kad jis ta moteriszke 
su savo kiszeniniu peiliuku su
badė.

Jiedu draugavo per keletą 
metu. Ji buvo atėjus in saliuna 
apie deszimta valanda isz ryto. 
Ne už ilgo ir jis atėjo. Jiedu 
susibarė ir susipesze ir taip at
sitiko kad jis ja perdure.

Kai ji nukrito be žado ant 
grindų, jis ramiai sau prie ba
ro sėdėjo kol policijantai pri
buvo ir ji nusivedė.

Platinkit “Saule”

Panmunjom mieste, Korė
joje, augszti karininkai vėl 
renkasi ir rengiasi deryboms 
del užbaigimo to nelemto ka
ro tame kraszte.

Amerikos karininkai rei
kalauja kad pirmiausia rei
kia susitarti apie sužeistu 
belaisviu sugrąžinimą, ir tik 
paskui apie kitus paliaubų 
ar taikos reikalus.

Londono radijas perleido 
Kiniecziu Komunistu Pre- 
mieriaus Chou En-lai pa- 
reiszkima, kad Rauduonieji 
yra pasirenge susitaikinti ir

DRABUŽIU VAJUS

Prez. Eisenhoweris
Remia Vaju

NEW YORK, N. Y. — Pre
zidentas Dwight Eisenhoweris 
savo laiszke Drabužiu Korėjai 
Vajaus Pirmininkui, Douglas 
Fairbanks, visus ragina remti 
szita vaju. i

Tikimasi per szita vaju, ku
ris yra dabar vedamas iki ki
to menesio pabaigos, bus gali
ma surinkti 6,000,000 svaru 
drabužiu.

Per szita vaju drabužiai bus 
renkami durys nuo duriu.

Drabužiai kurie labiausiai 
reikalingi tai czeverykai ir 
szilti apatiniai.

PRIMUSZE
SZTORNINKA

Apvogė Drabužiu
Sztora Ant $2,800
CAMDEN, N. J. — Du va- 

1 giai, primusze drabužiu sztor- 
ninka, keturios deszimts metu 
amžiaus Lee Margolet ir nusi- 
nesze apie du tukstaneziu ir 
asztuonis szimtus doleriu cze- 
kiais ir grynais pinigais.

Sztcrninkas atėjo in sztora 
apie puse po asztuoniu isz ry
to. Jis buvo ka tik atrakinęs 
vienas duris ir ėjo atrakinti 

net ant keliu punktu nusi
leisti, kad belaisviai butu su
gražinti.

Tuo paežiu sykiu, Rusijos 
naujas Premjeras Malenko
vas panasziai pareiszke.

Sunku pasakyti priesz ka 
jau czia visi tie Komunistai 
taip žemai lenkiasi ir taip 
taikos praszosi. Ar jie czia 
jau isz geros szirdies taip 
lenkiasi, ar tik czia negalėtu 
būti dar kita gudri veidmai
nyste ir suktybe, mums in ju 
slastus papulti?

didžiąsias frunto duris, kai tie 
vagiai ji užklupo.

Intaria McCarthv

WASHINGTON, D. C. — 
Herbert A. Philbrick, FBI 
Agentas, kuris tyczia stojo in 
Komunistu Partija, kaipo 
szpiegas, sako kad jis tikrai 
žino ir pažysta ir gali vardais 
iszvardinti nors penkis dva- [ 
siszkius, kurie yra isztikimi 
Amerikos Komunistu Partijos 
nariai.

Jis sako, kad szitie dvasisz- į 
kiai ir sziandien, skelbdami 
Dievo žodi Bostone, varo Ko
munistu propaganda savo baž- 
nycziose. Jiems tas Judosziaus 
darbas labai sekasi Bostone, 
kur jie yra suorganizavę jauni
mo ratelius.

J.am buvo uždrausta tuos 
dvasiszkius vardais iszvardin
ti, kol visi jo priparodinimai 
bus dar syki isztirti.

Jis sako kad nuo 
1949 metu septyni ar 
dvasiszkiai ir keletą
ju, profesorių, biznierių, advo
katu, daktaru ir valstybiniu 
darbininku, sykiu su daug 
laikrasztininku ir redaktorių 
buvo tarpe tu septynios ar asz- 
tuonios deszimts gabiausiu ir i 
intakingiausiu Komunistu, ku
rie sudarė Komunistu partija 
Bostone.

Jis ju vardus spaudai nepa- 
skelbe, nes jam buvo uždraus
ta, bet visu ju vardus jis intei- 
ke Kongreso Komisijai.

Bet jis vardais iszvardino du 
mokytoju Bostono apylinkėje. 
Jis sako kad prie Komunistu 
partijos prigulėjo ir dabar pri
guli mokytojas George Faxon, 
kuris Kongreso Komisijai ne
sutiko pasakyti ar jis yra Ko
munistas, ar ne. Teipgi jis in- 
tare buvusia mokytoja, septy
nios deszimts trijų metu am- 

Pirkie U. S. Bonus Sziandien! žiaus Robenia Anthony.
i I 1

Harold Stassen, Bendros 
Apsaugos Direktorius, liu
dydamas Senato Komisijai, 
kurios virszininkas yra Se
natorius Joseph McCarthy, 
jam in akis pasakė ir ji inta- 
re, sakydamas kad szitas 
Joseph McCarthy, kuris be
veik visus kitus intaria, pats 
yra kaltas, nes jis trukdo 
valdžios pastangas nukirsti 
visus prekybos ryszius su 
Komunistais.

McCarthy užsigynė, bet 
nepasiaiszkino.

Kareivis, Marinas
Intartas

GRAND ISLAND, NEB. — 
Gražios tarnaites lavonas buvo 
surastas ant mažo szuntakio 
netoli Grand Island miesto.

Septyniolikos metu amžiaus 
kareivis, marinas buvo suimtas 
ir intartas už jos nužudinima.

Richard D. Getter, isz Beth
lehem, Pa., yra tas intartas ma
rinas. Jis yra sulaikytas in 
Laivyno kariszka kalėjimą, in 
Hastings, Nebraska.

Asztuoniohkos metu am
žiaus, raudonplauke Dorothy 
Facknitz buvo pirmiau užpul
ta, iszniekinta ir paskui nužu
dyta, Jai galva buvo praskelta.

Policijantai spėja kad ji bu
vo kitur kur nužudyta, paskui 
ji buvo atveszta negyva in szi
ta vieta ir isz automobiliaus 
iszmesta.

5 DVASISZKIAI;
KOMUNISTAI

FBI Agentas Intaria 
Dvasiszkius

1940 iki 
asztuoni 
mokyto-

MAŽA KO GERO
ISZ NAUJU DERYBŲ.

Komunistai Kelia 
Klausima Kaslink Ma

žai Sužeistųjų
MUNSAN, KORĖJA. —

Alijantu atstovai mažai ka ge
ra yra atsiekė naujese derybo
se su Komunistais, kaslink pa
sikeitimo karo belaisviais ka
reiviais.

Komunistai iszkele visai ne
reikalinga ir mažai ka reisz- 
kianti klausima: jie pareika-

Vlavo, kad kai sužeistieji belais
viai bus gražinami atgal, kad 
tuo paežiu sykiu butu gražina
mi ir tie, kurie yra tik biski su
žeisti, ir tie kurie yra tik leng
vai susirgę.

Rear Admirolas John C. Da
niel, pirmininkas musu atstovu 
yra pasiulines devynių punktu 
plana, tuojaus iszlaisvinti ir 
sugražinti visus sužeistuosius. 
Jis sako kad paskui bus gana 
laiko kitus klausimus iszkelti.

Dabar Komunistai visa ta 
pradėta tvarka trukdo ir kliu
do, pasiulindami daugiau ne
gu tik sužeistuosius tuo paežiu 
sykiu iszlaisvinti ir sugražinti,

Czia aiszkiai matyti, kad 
Komunistai tyczia trukdo ir 
laika gaiszina, duodami savo 
pasiūlomus ir statydami savo- 
tiszkus, nieko nereiszkianczius 
pareikalavimus.

Jie panasziai dare ir per
anas derybas.

MUNSZAINE VIRĖ

Trys Suaresztuoti
VINELAND, N. J. — Vieti

niai ir va’stijos policijantai už
tiko net penkis tukstanezius, 
penkis szimtus gereziu alkoho- 
liaus miszke, apie szeszios my
lios nuo Vine'and miesto, New 
Jersey valstijoje.

Suaresztuoti trys yra Domi
nick Perferri, isz Trenton ir

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Mokinasi Kaip Skristi

Paryžiaus gražuole, Linda 
Lelon czia nori parodyti 
kaip ji mokinasi skristi, ir 
tuo paežiu sykiu turi proga 
parodyti savo gražias kojy
tes.

Karalaite Isztekes

metu am- 
dukte ka- 

Karalaites 
penkio'ik-

Norvegijos Karalaite, dvi- 
deszimts dvieju 
žiaus Ragnhilde, 
ralaiczio Olav ir 
Martha, Gegužio
ta diena, isztekes už Norve
gijos biznierio, laivu sanvi- 
ninko, Erling Lorentzen. 
Buvo paskelbta kad jiedu 
ims szliuba Asker bažny- 
ezieje, netoli Skaugum mies
to.

AMERIKIECZIAI
PASILIKS KORĖJOJE

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Eisenhoweris sako į 
kad yra vilties del taikos ar 
tent del paliaubų Korėjoje. 
Bet jis greitai perspėjo, kad j 
Amerikos ir Alijantu kariuo
menes ne greitai isz to kraszto 
iszsikraustys, kad ir karas 
baigtųsi.

Tuo paežiu sykiu vienas Ar
mijos virszininkas pranesze, 
kad galima tikėtis kad už de
szimts dienu pirmieji isz 
žeistųjų bus jau gražinami 
mo.

Komunistiszkos Kinijos 
stovai sako kad galima,
trumpa laika visa ta kara Ko
rėjoje užbaigti ir susitaikinti.

Prezidentas Eisenhoweris 
yra pasakęs kad js net ir Dievo 
praszo taiko, bet tuo paežiu 
sykiu jis visus perspėja per 
greitai neapsidžiaugti.

su-
na-

at-
per

; Pirkie U. S. Bonus!

Ant szitokiu stovineziu 
eroplanu, lakūnai iszmoksta 
kaip eroplana vairuoti .visai 
aklai, kai nieko negalima 
matyti,

PALEIDO 3
AMERIKIECZIUS

Sovietai Ju Nei
Netardė

BERLYNAS, VOK. — So
vietai suaresztavo tris Ameri
kieczius, kurie buvo nuklydę 
in Rytu Vokietija, bet labai 
greitai juos paleido be jokiu 
tardymu ar klausinėjimu.

Pirmiau, Sovietai būdavo 
sulaiko Amerikieczius per ke
lias dienas ir juos atrado ir 
ju klausinėjo visko, pirm negu 
juos paleidžia.

Dabar szitoks labai manda
gus pasielgimas yra tik kitas 
ženklas kad Sovietai nori pa
rodyti Amerikiecziams kad jis 
isz tikrųjų nori būti draugais.

Tie trys Amerikiecziai kurie 
nuklydo in Sovietu puse Ber
lyne yra Saržentas John All- 
bright isz Osceola Mills, Pa., 
Saržentas Hugh Owens, isz 
Frankston, Texas ir jo žmona 
Susie.

Jie ka tik buvo iszkeliave 
pus-ketvirto szimto myliu savo 
automobilyje ir sustojo misz
ke, kuris miszkas buvo Sovie
tu pusėj e.

Szeszi Sovietu policijantai 
juos suaresztavo. Jie tuos 
Amerikieczius sulaikė ant vie
tos ir pasiszauke Sovietu kari
ninką. Paprastai tokis karinin
kas sulaiko Amerikieczius ke
lias dienas ir juos tardo.

Amerikiecziu kariszka poli
cija tuojaus dažinojo apie tu 
Amerikiecziu suaresztavima ir 
tuojaus pasiuntė Leitenantą 
Pulkininką H. “G. Goetz, kuris 
su savo pagelbininku tuojaus 
pribuvo. Sovietai tucz-tuojaiis 
paleido tuos suimtus Ameri
kieczius.

PALEIDO
14 PRANCŪZU

Raudonosios Korėjos 
Valdžia Gerinosi

darbais 
nori tai-

girdime

PARYŽIUS, FRAKCIJA. — 
Keturiolika Prancūzu buvo pa
leista isz Sziaures Korėjos ka
lėjimo po trijų metu belaisves. 
Jie dabar gryžta namo per 
Maskva.

Szitokis Komunistu Koric- 
cziu pasielgimas iszrodo kaipo 
Sovietu Rusijos ženklas kad ji 
ne tik žodžiais, bet ir 
nori parodyti kad ji 
kos.

Vaszingtone mes 
kad Amerikos valdžia dabar 
reikalauja kad trylika Ameri- 
kiecziu butu panasziai paleis
ta. Szitie Amerikiecziai buvo 
suimti, kai karas iszkilo Korė
joje. Dauguma tu Amerikie- 
cziu yra misijonieriai.

Tie Prancūzai buvo paleisti, 
kai Sovietu Užsienio Ministe- 
ris, Vyacheslav Molotovas pri
žadėjo juos užtarti Korėjoje.

Szitu Prancūzu tarpe randa- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Valdžia ima statyti daug 

mokyklų, ligoniniu ir dideliu 
vieszkeliu.

Vaiskas ima aipie penkios 
deszimts tukstancziu vyruku 
kas menesiš. Taip ir bus, kol 
tas Korėjos karas užsibaigs, 
vienaip ar kitaip!

Maistas ima nors biski at
pigti, bet pragyvenimas dar 
vis baisiai daug kasztuoja.

Bartinderys saliune daug 
daugiau užsidirba negu moky
toja mokykloje. Bartinderys 
tik sznapsa, alų pila ar laisto, 
o mokytoja mokslą musu vai
kams kala.

Detroit mieste, Edward 
Garddner baisiai supyko kad 
jo susiet ka, Ponia Louise M. 
'Swanson, vis (pasistatydavo 
slavo automobiliu prie jo du
riu. Jis jai piktai buvo, kelis 
sykius pasakęs kad jeigu ji 
savo ta automobiliu kitur kur 
nepasistatysi, jis jai langus isz- 
daužys.

Ponia Swanson jo nepaisė; 
jos automobilius vis tupėjo 
prie susiedo Gardner duriu. 
Susiedas Gardner, baisiai in- 
pykes, pasiėmė szautuva ir to 
automobiliaus langus iszdauže.

Teisėjas Gerald W. Groat, 
iszklauses abieju Susiedu skun
dus, nutarė' kad Susiedas Gard
ner turi už isizimusztu's langus 
užmokėti ir paskui turi per 
szeszis menesius policijai kas 
sanvaite palsirodyti ir prižadė
ti daugiau taip nedaryti.

Preziden tas E i senh o w e ris 
rengiasi paskirti keletą teisėju 
Vaszingtone. Jis prasze pata
rimo isz teisėju ir advokatu, 
bet kai jis dažinojo kad visi tie 
teisėjai ir advokatai yra nusi
statė priesz juodukus, jis pasi- 
szauke del pasitarimo juoduku 
teisėjus ir advokatus.

Biznieriai sako kad geras 
biznis su naujais automobi
liais, bet beda parduoti antru 
ranku automobilius.

Nekurie mainieriai dabar la
bai daug uždirba ant dienos, 
■bet mažai dienu gauna dirbti.

" • •
Apie Shenandoah ir Maha- 

noy City mainote užsidarė ir 
mainieriai liekasi be darbo. 
Dabar turi in kitus miestus va
žiuoti darbo* jieszkoti. 

~ ™

Dabar biedniausi žmones 
perkasi televizijas ir naujus 
automobilius ant iszmokesczio.-

Jau dabar matyti kad ne tik 
biznis, bet ir darbas eina tro
pais žemyn!

T ukstancziai valstybiniu 
darbininku dabar, neteke savo 
Siziltu vietų, jieszko darbu ki
tose vietose.

Automobiliu fabrikantai jau 
dabar rengiasi uždaryti daug 
savo fabriku, nes jie mato kad 
jau nėra tokio gero biznio isz 
nauju automobiliu. Per daug 
žmonių dabar jau per daug in- 
siskoline ir negali naujo auto
mobiliaus pirktis ant iszmo
kesczio.

Kai tik valdžia panaikino 

visus suvaržymus, kava ir ci- 
garetai pabrango.

Antru ranku automobiliai 
yra atpigę ir dar labiau atpigs.

Pietiniu valstijų mainu kom
panijos jau vieszai prieszinasi 
priesz mainieriu bosią John L. 
Lewisa ir sako kad jie negali 
tiek daug mokėti mainieriams, 
kiek Lewisas yra nustatęs. Ir 
beveik visi tenai mainieriai 
toms kompanijomis pritaria ir 
vieszai pa’sireiszkia priesz Le
wisa.

Daugiausia taksu Amerikie- 
eziai sumoka per sznapsia, vy
ną,, alų, cigare! us ir automobi
lius.

Valdžia dabar jau ima na
ga,n Universitetu profesorius, 
kurio per savo pamokas moki
na studentus Komunizmo.

Buvo daug gandu, kad musu 
kareiviai Korėjoje neturėjo 
gana ginklu, ypatingai kulku. 
ir bombų. Tai buvo teisybe, bet 
Karo Sztabas užtikrina, kad 
dabar jau visiems kareiviams 
yra parūpinama gana visokiu 
ginklu ir kulku.

Iszrodo kad Amerikos Karo 
Sztabas Korėjoje rengiasi ant 
didelio užsipuolimo szi pava
sari.

Ateina gandai isz anapus 
geležines sienos kad Malenko
vas yra Stalino inpedinisi tik 
vardu, kad visa tvarka veda 
Molotovas.

Jeigu Malenkovas pasirodys 
tikras Rusijos bosas tai gali
mas daigtas kad gali iszkilti 
karas, nes jis mažai ka žino 
apie Amerika ir už tai neap- 
kenezia Amerikieezius. Jis ne- 
invertina musu jiegas ir misti
ną kad Sovietu Rusija galėtu 
lengvai mus sumuszti.

Bet jeigu, kaip gandai sako, 
kad isz tikrųjų Molotovas yra 
bosas, tai dabar nėra karo pa
vojaus, nes Molotovas gerai 
pažinsta Amerika ir musu jie
gas ir jis dabar neiszdrys'tu 
paskelbti kara priesz mus.

Pypkes Durnai

Vasaros Vakaras
Tykus buvo vakarėlis 
Mėnesėlis szviete, 
Rodos mane susiramint 
Prie ežero kviete.
Asz, nuėjės prie ežero,
Sėdau in valtele,
Iriaus greitai antron pusėn 
Pas savo mergele.
Mano valtis lengvai supos 
Tyram vandenelyj, 
O keleli tiesiai rodė 
Szviesus mėnesėlis.
Kaip perplaukiau kiton pusėn, 
Neradau mergeles*
Josios žiedas sumainytas 
Ant kito rankeles.
Iszgirdes tokia naujiena, 
Grįžau link nameliu
Ir galvojau, kur asz rasiu 
Sau tokia panele.
Kuri isztikima butu, 
Nemainyti žodelio,
Kad gyventi but laiminga 
Su ja per amželi.

BALINAMUOSE
SPAUDOS

KONFERENCIJOS
WASHINGTON, D. C. — 

Administracijai perėmus pa
reigas buvo užtikrinta kad 
Prezidentas Dwight Eisenho- 
weris prisilaikysiąs Spaudos 
konferencijų pavadimas. Ji ta
po ne tik kaip neatskiriama 
Amerikos institucijų dolis,, bet 
taip pat kai,]) vyriausybes pri- 
dermos neatskiriama dalis. Jos 
suteikia Prezidentui proga isz- 
aisizkinti tautai apie savo pro
grama, dienos invykius ir jai 
vadovauti. Vienok kartais jos 
tampa Prezidentui koszmaru, 
nes žurnalistai mėgsta atviru
mą, ir kartais pateikia taip 
suktus klausimus.

Baltųjų Namu spaudos kon
ferencijų pavadima invede 
Prez. Woodrow Wilsonas, bu
vęs Prezidentu Pirmojo Pa
saulinio karo metu. Priesz ji 
buvo Prezidentai, William Ho
ward Taft ir Theodoras Roo- 
seveltas, svarbesniu invykiu 
proga suteik vie sdavo spaudos 
atstovus, vienok Prezidentas 
Wilsonas jas insivede taisyk
lingai. Jas turėjo ir po jo seko 
Prezidentai, nors jiems klausi
mai turėdavo būti patiekiami 
is.z anksto. Tapus Prezidentui 
Franklin D. Rooseveltui, spau
dos konferencijosi tapo pagrin
diniu visuomenes, opinijos for
muotoju ir net Kongreso vai
ruotoju. Rooseveltas ne tik 
kad plaeziai atsakinėdavo ar
ba gabiai is zs Įsukdavo, arba 
net isz laikraisiztininku pasi
juokdavo. Kartais jis juos pra
neš zdavo “ off the record” bu- 
du papasakodamas susidariu
siu invykiu užkulisius. Laik- 
rasztininkai, laikydamiesi 'žur
nalistines priderysta, niekad jo 
konferencijų n ep až e i sd a v o. 
Savo prezidentavimo metu, 
Rooteeveltas turėjo 988 spaudos- 
konferencijas, kas vidutinisz- 
kai reiszke 9 konferencijas per 
pusantro menesio.

Taip pat ir Prezidentas Har
ry Truinanas, Roosevtlto pase
kėjas, su žurnalistais mėgdavo 
pasiplepėti, nors ju klausimai 
retkareziais ji prispausdavo 
prie sienos. Norėdamas spau
dos konferencijas atidaryti 
platesnei žurnalistu auditorijai 
jis jas iszkele isz Baltųjų Na
mu in szalia esanti Valstybes 
Departamento pastatu.

Apie 500 laikraszt įninku, j u 
tarpe visa eile užsieniecziu ko
respondentu, turi teise lanky
ti szias spaudos konferencijas, 
vienok paprastai susirenka, 
apie 200. Jie visi turi teise Pre
zidentą klausinėti, vienok da
bar investas potvarkis, jog 
Prezidento negalima cituoti, 
nebent tuo atveju kai gauna
mas jo asmeniszkas sutikimas.

Neseniai laikrateztininku ei
les papilde radijo aiszkintojai 
ir filmuotojai. Filmuotoji! ei
les dar labiau sustiprino TV 
stoeziu filmininkai.

Beveik kiekvienoje Prezi
dento spaudos konferencijoje 
apsilanko Vaszingtona atlan- 
kyma redaktoriai ir žurnalis
tai. Kadangi jie nėra Baltųjų 
Namu Korespondentu San jun
gos nariai, jie neturi teisėsi 
Prezidentą klausinėti. Taip 
pat tos teises neturi ne žymiau
si Užsienio žurnalistai, nors 
jiems leidžiama konferencijo
je dalyvauti. — C.

PLATINKIT “SAULE”

SZV. TĖVO UŽUO-!
JAUTA LIETUVIAMS 

-TREMTINIAMS
BALE’o pirmininkas Kan. 

Prof. J. B. Konczius, patyręs 
Europoje nepaprastai dideli 
musu Tremtiniu vargu, gryžes 
in Amerika, kreipus in Szv. Tę
va, pra-zy damas Jo Szvente- 
nybe suteikti asmeniszka, kad' 
ir maža, dovanele, kuri butu 
kaip užuojautos iszraiszka 
Vargszams Lietuviams Trem
tyje.

Szv. Tėvas per savo nuncijų 
Vokietijoje J. Eksc. Arkivys
kupą A. J. Munch perdavė 
R Al T’o centrui Vokietijoje 
5,000 DM suszelpti Lietuvius 
Vokietijoje ir Austrijoje ir 
kartu kiekvienam ju suteikė 
ap a sz t al i szk a p al aim i 1i ima.

Džiugu, kad Szventasis Tė
vas ncpamirszta Lietuviu!

Vargo Mokyklų Globėju Skai- 
czius Didėja z

“American Lithuanian La
dies Club,” Seattle, Wash., pa
siėmė, globoti Wehnen Vargo 
Mokykle ir pasižadėjo kas me
nesi aukoti per BALE’a po 
$10.00.

Sziu Metu Pirma Ketvirti 
B ALF’o Darbas Žymiai 

Sustiprėjo

Amerikos Lietuviai nuoszir- 
džiai atsiliepė in BALE’o va
dovybes kvietimą paremti pa
silikusius Europoje Lietuvius. 
Per pirmus trejus menesius 
dosniu Lietuviu dėka BALFo 
vadovybe iszsiunte Tremtiniu* >
paszelpai:

Pinigais $12,163.05.
10,000 svaru tauku už $1,- 

582.87. Taipgi 54,497 svarus 
rubu, batu, lovoms baltiniu už 
$60,782.00. “CARE” pakietu 
už $234.00. Be to, už Amerikos 
Episkopato skirtus $225.00 už
sako vaikucziams Vokietijoje 
metams 100 egz., vaiku laik- 
rasztelio “Eglute”.

Tokiu budu pirma ketvirti 
per BALE’a suteikta Tremti
niams pagelbos už $74,986.92.

Szis gailestingas darbas nė
ra baiigtas ir jis yra toliau tę
siamas. Geraszirdžiai Lietu
viai pras'zomi toliau nepa- 
mirszti musu vargszu Europo
je ir visas aukas, taiip- pinigi
nes, taip daigtines, nuoszir- 
džiai kviecziami siusti per, 
United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc. 105 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

:: M A L U N A S ::
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(Tasa nuo 3-czio puslapio)

tarytum jom kruta.
— Tau taip rodosi, suniur- 

no Žyde žiovaudama ir eidama 
savo vieton.

Sruliuis užsimansto. Staiga 
vėl po kokiam pusvalandžiui 
per Įauga pažiūrėjo ir da bai- 
mingiau suszuko:

— Rifke!
Staiga riksmu pažadinta pa

ti ko tik nuo suolelio nenusi- 
verte.

— Kas, ui, kas? Atsiliepe 
ipaszokus.

— Žiūrėk, 'žiūrėk! 'Tam 
gaidis ant malūno, jam buvo 
anoj pusėj ?

— Tau taip rodosi, Srule, 
atsake Rifke ir sugryžo žio

KATALOGAS 
KNYGŲ

vaudama ir aimanuodama sa
vo vieton.

— Asz tau sakei, Rifke, 
kalbėjo Žydas, kad man jau 
mirsi, jeigu tam vėjus nekru
tės. Alan neiszlaikysi tokio 
sunkaus oras., Maluninkas isz- 
vertes pilvą miega, o javus gu
li nemaltus. Mužikus savo ja
vus in vandeninius malūnus 
veža ir veža, o ežia toks laikas, 
toks laikas po Rtigpiucziui, vi
sur grudu pilnai.

Pertrauke, nes Rifke, kuri 
szabasa laike už ilgiausia nak- 
ti sanvaiteje, jau merke akys 
ir kaskartas vis recziau pradė
jo dūsuoti.

Tasai micguistiszkas paezios 
padėjimas Sruliu suramino. Ji
sai jaute, kad ir jam blaksztie- 
nos pradėjo recziau krutėti, ir 
jisai užsimanė pasiduoti miego 
jausmui. Vienok priesz įmig
siant jam da norėjosi nusira
minti daugiau.

— Rifke ? Suszvaipejo.
.— Ka, Srule ? 'Paklausė už

sisnaudusi Žyde.
— Kur Moise?
— Jam lauke.
— O tu jam liepei daboti 

Moreno maluna ? Alan jau no
rėtum prisnausti.

— Miegok, miegok! Jam 
jau ži....

Smilius kaip geriau pasitaisė 
ant suolo, isztiese kojas, galva 
atrėmė in sienos kerte ir mane 
tokiu budu užmigti.

Lengvai snaude, bet jo pu
siau užsnudusiote mintis vis dar 
sukinėjosi aplinkui maluna.

—- Kad-gi ne tam malunin- 
kate ir tam vėjus, maustė, kas 
tai do “ geszeftas ” butu tam 
malūnas? Bet mate dabar, kad 
pasaulyj nėra jokio reikalo be 
“bet” ir jam vienok vistiek ro
dosi, kad malūnas Žydui, ge
riausias ‘ ‘ geszeftas ’ ’ geriau
sias reikalas.

Kaskartas jautėsi menkiau 
silpnesniu, kaskartas vis la
biau puolė miegan.

Kuomet jau jo vaidentuve 
perstojo mintis ir 'sakinius su
daryti, girdėjo tiktai sukan- 
cziusiu malūno sparnu oszima, 
sietu sijojimą ir viso malimo 
girgždėjimą.

Jam migdantis tasai keistas 
inspudis visuomet ji kankinda
vo. Bet Smilius prie to jau buvo 
■papratęs ir tais inspudžiais, 
tarytum, jisai tik ir džiauge- 

įsi. Tiek da vienok jisai buvo 
buklus, kad galėdavo visas ap
linkybes prigulincziai suprasti, 
jog tas viskas buvo tik inspu- 
džiu, ir toksai kankinimos jam 
nedavė saldžiai miegoti.

Bet sparnai jam kaskartas 
vis silpniau ausyse osze, ak
mens vis tiliau urzgė, sietas 
menkiau krutėjo, malūnas ant 
galo sustojo girgždėjęs.

Smilius miegojo.
—BUS DAUGIAU—

Pirkie U. S. Bonus

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.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177

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

talpinasi sekanti skaitymai: 
YTa 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.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
ouslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo;' 
Keliautojai in Szvėnta 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; Aledejus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

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

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

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

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

No.145—A p i e Velniszkas 
Alalunas 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 JonA 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, 35 c.

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

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

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

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

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

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

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

Kitokios Knygos

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

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

180 M?—Kvitu Knygute• •Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. 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. 
Pūkius 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., - U. S.
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ĄNT placziosioisi lygumos, 
apsiaubtos aplinkui miszku 

juostomis, 'buvo matomi tiktai 
tris kalneliai. Juo labiau kož- 
nam praeiviui tie kalneliai du
re akin, kad ant j u kožno sto
vėjo vėjinis malūnas.

Visi tie trys vėjiniai malūnai 
vienas in kita buvo panaszusi, 
kaip trys vandens laszai. Skir
tumas buvo tik tas, kad vienas 
kalnelis buvo žemesnis, o kitu 
du auksztesniu.

Vienok tary dvieju pastarų
jų Rozdolo malūnas stovėjo 
aukszcziausia. Ji visi aplinki
niai gyventojai užvislaibiaus 
žinojo, nes jame buvo javai 
malami ir tuokart, kuomet ne
būdavo net jokio vėjo ir kuo
met kitu du malūnu visai sto
vėdavo.

Del szito apie ta nialuna. gar
sas aplinkui tiktai skambėjo. 
Ir niekas net nenusistebejo, 

kuomet visur pasklydo gandas, 
kad ta maluna nupirkęs veik
lus ir kytras Žydelis, vardu 
Srulius ‘ ‘platasnukis”.

Taip ji vadino valstiecziai, 
kurie taukiai ir gana pataikin
tai iszrasdavo visokius, pagal 

t žmogaus pravardžiavimus. •
Srulius “platasnukis” per

si statydavo iszmint ingiausiu 
Žydeliu, priklausaneziu pirk
liu eilei ir mintancziu ir pini
gus renkancziu po sodžius nuo 
vargdieniu valstiecziu.

Iszpradžiu jisai landžiodavo 
po sodžius ir pirkinedavo pas 
vaistine,zius teliuku odas ir 
aviu kailius, paskui pirkliavo 
avižomis, kurias nuo ūkininku 
su visokiais Žydiszkais Bada
vimais iszmelupdavo, o paskui 
artimiausiame miestelyje- par
duodavo. Nuomojo sodžiuose 
pas ūkininkus mažus sodnus, 
tai vėl kartais pusdykiai kur 
nupirkdavo arkli arba karve 
ir tip visokiomis suktybėmis 
versdamasis, susirinko sau 
tiek skatiko, kad Rozdoluose 
paėmė nuoman alude ir apsigy
veno kaipb koksai “ponas nuo
mininkas”.

Cziaiper kelis metus vargda
mas, padare sau gera geszefta, 
pertai netrukus pasiryžo sau 
locna meszlyna pasirūpinti ir 
pradėjo teirautis aipie vėjini 
maluna.

Kalbėdavo kadangi jisai se
niki:

— Žydeliui, tai tik vėjinis 
malūnas. Žydulis sėdi ramiai 
sau už peczius, o malūnas mala. 
Būrai grudus bėra, pinigas ai 
vai! Be sunko darbo eina. Ui, 
kad tik man vėjinis malūnas! 
Jam nereikia nei stumti, nei 
sukti, jam pats nuo vejas eina.

Srulius apie maluna nuola
tos ir maustė. Jam malūnas 
buvo nepaprastu daigtu. Jisai 
įSruliaus vaidentliveje neper- 
sistate namais, nei kokiu ten
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užsiėmimu, bet buvo tiesiog 
kokia tai aukszta esybe, jo ta
li zman u.

Tankiai būdavo per visas 
dienas valkiojamasis, po so
džius, kur pirkinedavo visztas, 
kiauszinius, ar kiszkiu odeles, 
ar svogūnus, einant namo su 
visokiomis “prekėmis”, prie 
kožno vėjinio' malūno susilai
kydavo ir žiūrėdamas in jo 
sparnus, sunkiai dūsaudavo:

— Ui, malūnas, malūnas.
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TARADAIKA
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Jeigu del tavo draugo 
n u o b o d u s gy v e n im as, 
Tai pasakyk jam,

Kad sau iTŽsiraszytu “Saule”, 
O tau už tai jis bus 

dėkingas,
Ir turės užtektinai 

smagumo!
* * *

Jeigu vyras nesuvaldo 
savo bobos,

Tokios monkies nevalos, 
Visi juokėsi, pirsztais bado,

Net Anglikai su pirsztais 
rodo,

O toji bobele godos neturi, 
Ant tuja nužeminimu nežiūri,

Jeigu boba apsileidžia,
Tai pataisos mažai geidžia, 

Kad ir moluge gulės, 
O savo piktybių nepames.

* * *
Ir pas vyra ir pas 

motore,
Yra noras arzinti vienas 

kita,
Pajuokti ir užgauti žmogų 

kuri myli.
Isz to tai ir kyla meiles 

barniai.
Ir isz tos tai medegos 

Gimsta szirdies skausmai 
pirmųjų ženylbos dienu.

Tie vyrai ir moteres apie 
kuriuos pasakos sako,.

Kad jie vede ir įgyveno 
amžinai laimingai,

Yra taipgi tik pasakos, 
Ir jie niekados negyveno.

Nes meile yra pasiszventimas, 
Gera-szirdyste ir atsidavimas.
Bet ji yra ir nesusipratimas 
Ir iszklypimas ir giliausia 

rūpestis.
Meiles sudėtino dalis yra 

bartis,
Bet susitaikymas yra 

taip saldus po to,
Kad jis pataiso kovos 

rupesczius.
* * *

Silpnybe yra. tai, 
Negalėjimas pakelti kantrei 
Daug augsztesnio pobūdžiu.

Kentėjimai yra druska 
gyvybes.

Ji apsaugoja duszia nuo 
pagedimo,

Ir 'gydo duszia kada 
toji serga.

Didelis tai žodis, 
Nesupratimas per svietą.; 
Kentėjimas arba kapuose 

vieta!

Jam nereikia peneti, jam pats 
dirba ir dirba.

Ant kalnelio riogsanezio ma
lūno pati iszvaizda Smiliui akis 
badydavo. Juk tai maži juokai. 
Malimas virszui siauras, apa- 
czioj platus, jam iszrodydavo 

| kaipi szabe Žyde. O ka besaky
ti apie sparnus, kurie palis ju
di imsi, sukosi, o juk ju kožnas 
susijudinimas yra pinigas.

Srulius savo krutinę del vė
jinio malūno, ingavo stabmel- 
diszkus jausmus. Jam niekas 
daugiau nerūpėjo, kaip tik ma
lūnas, kuris gali jam padaryti 
gera “geszefta” ir viskas.

— Kas tas, kalbėdavo in 
miestelio Žydus, alude, tai vie
nus vargus, Žydelei nesmagu
mas. Bijokis burns, bijokis gir
tus, bijok randus ir visokius 
szunius, bet vėjinis malūnas, 
ai, vai!

Su tais žodžiais nusiszypso- 
davo, paskui glostydamas savo 
ruda barzda ir peisus su galva, 
palinguodavo ir vėl savaip 
tęsdavo:

— Bet malūnas!Ai, vai! Ai, 
vai! Jam pats eina, jam nieko 
nereikalauja:, anei darbinin
kas, anei vaikszcziojimas, anei 
rodąs, anei gaspadoriavimas, 
jam pats juda ir juda, ir Žyde
lei in kiszenius pinigus bėra ir 
bėra, ai, vai!

Taip kalbėdamas visada žiū
rėdavo in riogsanti ant kalne
lio maluna ir negalėdavo, nusi
raminti. Jo akys žieredavo, pa- 
maezius malimo sukaneziuo- 
sius sparnus ir aplinkui ji sto- 
vinezius vežimus, su visokiais 
malimui javais.

Taigi “platasnukis”, gan
greit surinko užtektinai pinigu 
tuojaus po Rozdolus 'pradėjo 
sukinėtis szen ir ten ir netru
kus nuo savininko nupirko.

Užbaigęs visa reikalą, kaip 
pasteles insprudo maitinau ir 
in dirbanti maluninka. suszu- 
ko:

. — Klausyk tu, malunin- 
kas! Asz nialuna jau nupirkęs. 
Jam dabar tik del manes rei
kia suktis ir jam turi taip mal
ti, kaip nemala nei anam, nei 
kitam, nei Moreno, nei Saduro, 
nei ant visus apiegardus! Su
pranti tu, maluninka,s.

Srulius ta paezia diena vaka
re pradėjo aiszkinti malimo 
nauda savo paežiai:

— Ny! ny! Vėjinis malū
nas, jam tok is geszeftas, tai 
auksinis geszeftas! Man jau 
dabar nelandžiosi po tuos pas- 
kustvas mužikus, man tik sėdė
si pas peczius ir žiūrėsi per 
langus, ar tam malūnas sukasi. 
0 tu, Rifke, tiktai javus sai
kuosi ir pinigus imsi. Mudu 
jau gana dirbova, jau asz kojas 
nupleszei nuo vaikszcziojimo, 
jau man gana tam pirklystes. 
Arklys nori esti, karve . nori 
esti, alude reikalauja paten
tus; laukas reikia iszdirbti, 
vartyti, ant javus Žydrio gali 
daug turėti nuostolius, tik su 
malimu yra ramybes. Jam sto
vi ant vietos ir juda. Sztai, žiū
rėk, kaip jam eina, ui, kaip 
jam kruta, ir nieko jam ne’brei- 
kia.

Rifke da ilgai klausė savo 
vyro isžvadžiojimu, paskui net 
jau pradėjo žiovauti, tacziaus 
pras'zneko:

— Kožnam daigtus savo 
reikalauja.

— Bet ne malimas! Suszu- 
ko su piktumu Srulius. Malū
nas tai tokiam daigias, ku
riam neszneka, tiktai- kruta ir 
kruta.

Rifke su nuosteba pasižiure-

: jo in savo yyra., o szitas tuo
jaus paklausė:

— Ny, sakyk, ko jam rei
kalauja?

— Gero maluninko, atkir
to žiovaudama Rifke.

Srulius giliai užsimanste ir ; 
ilgai žiūrėjosi in paezia, tary-1 
turn, po dvideszimt met u pagy- 1 
veninio atrado joje koki tai sau į 
nepažinstama asmenį.

— Taip maustė, malūnas 
reikalauja maluninko, o asz 
nieko su malimu nesuprantu. 
Asz norėjai tokiam malimo, 
kuriam nieko nereikėtų, o ve 
dabar kas.

Srulius kol neužmigo, vis 
niurnėjo apie maluna.. Bet jau ■ 
jokio jam iszejimo nebuvo. Pa- ; 
lioo savininku vėjinio malūno Į 
ir tai da Rozdolumalimo, “ku
riam kruta ir bevejo”.

Praėjo keli metai.
Srulius grinezioje sėdėda

mas, žiūrėjosi per Įauga in ma
limą, kurio sparnai visai buvo 
sustoję, nes padangėse vieszpa- 
tavo Riigpiuczio dienos tyla.

Sėdėjo ant suolo užsimanstes 
ir iszveizejo suniuręs ir ne Į 
menkai jau pasenės per ta 
trumpa laika, per tuos kelis 
metus. Jo rambus veidai jau 
neteko, savo amžino raudonu
mo, jie buvo pagelto. Akys vi
suomet kytrai žeruojanezios, 
apsiliejo kaipi tulžimi ir reisz- 
ke didžius Sruliaus vidurinius

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa. Phone 744-J
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SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
Viesz. Jėzaus ir 

. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.

sielvartus ir neapsakoma nera
mi be.

Tai buvo szabas'O diena.
Kamputyj sėdėjo szventa- 

dieniszkai pasirėdžius Rifke. 
Ir ji buvo iszibalusi ir suvargu
si del visokiu nesmagumu. Pas 
Žydelkas juk nuobodumas, di
di sveikatai pragaisztis, o jos 
nuobodumo naszta ir velka, 
bot velka, kantriai, o ypatingai 
sz abase.

Skersai lova gulėjo jos trys 
vaikai, nuo keturiu ligi septy
nių metu ir kietu miegu miego
jo.

Grinezioje, kaipo szabase, 
vieszpatavo didi tyla.

— Gevalt! Gevalt! Suszii- 
ko Srulius grusfiniu balsu ir

■ for the >

9

Let us show you the
a

behave

response 
inform*19 •

your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct I

ute . . •ower

y\,e^ency 1

Check the perfect

Naturally, theyzre important to you! That's why we want you 

to see these invitations for yourself. And please don't let that 
costly look mislead you . . . the magic is in the making of these 
invitations! Feel that fine, sharp raised lettering. It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers! 
Check the perfect form of these invitations with people* who 

really know! Come in! We will be happy 
__ _ to show you the "Flower Wedding Line."

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

Knygos Did. 33/4x5y2 col.
TIKTAI, 25 Cts.

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

j staiga, kliksma pertrauke.
— Ko tau gelbes taip siel

vartauti ir griaužtis? Insimai- 
sze Rifke. Ar tau kas už tam 
ka duos ? Ar gal jam viskas

I persimainys? Ar maluninkas 
į pasitaisys? Arba gailestingas 
i Dievas atsius vėjus?
i — Ui, kaip asz neturi 
: griaužtis? Kaip man neturi 
i griaužtis? Roke atsakydamas 
Žydas, asz dabar padare savo 
galvoj rokundus didžiam nuo
stolius. Tam maluninkus man 
pragaiszys, man neteksi visko, 
ko turi, tik tu, Rifke klausyk!

Srulius atsilsėjęs vėl pradė
jo:

— Tam pirmutinis man ap- 
' gavo ant penkiolikos rublius, 

tam antrus man sugadino ak- 
menus, tarn treezius man apvo
gė, tam ketvirtus ai, vai! Vėl 
laidokus. Herste? Herste? Irtu 
nori kad man nesigriaužtum ? 
Gevalt! Gevalt! O dabar gied
ras ir giedras, padanges tyli ir 
tyli, net žmogui szirdis sopa, 
man jau negali iszlaikyti, ge
valt ! gevalt!

— Srule! Srule! Ramino 
Rifke vyra, kuris net putojo 
isz piktumo ir jau-jau geide 
iszlieti graudžias aszaras.

* Žydas insižiurejo Įauga ir 
'padangėse karsztai dabojo de
besiu, manydamas, argi jau 
kartais negales kur nors isz va
karu jie rastis ir ar nesujudis 
del vėjo oro.

— Ar tu girdėjus, atsilielpe 
užkimusiu balsu in paezia, apie 
anam isznnntingus, kuriam ant 
dangaus žvaigždžių iszskaito 
iszniintybius, kuriam pasako 
visokius burtus?

— Girdėjau, o kas?
— Ny, kas? Tai man dabar 

tokis iszminczius, kuriam nuo
latos in dangų žiuri. Nuo pir
kimus to užkeikto malūno man 
nėra ramybes. Tiktai skaityk 
ir rokuok padangių debesus, 
klausyk vėjus ir žiūrėk, ar 
medžiu szakos kruta. Ha! ba! 
ha! Nusijuokė su neapsakoma 
kartybe.

Ir vėl pradėjo žiūrėti in dan
gų ir ilgai maustė. Tik staiga 
jo veidas del keistos neramy
bes susiriauks'zlejo ir jo akyse 
apsireiszke baime.

— Rifke! Atsiliepe karsz
tai.

Žyde paszoko.
— Ka?
— Žiūrėk! Ar man gerai 

nesimato, ar tam vejasi sukru
tėjo?

— Delko? Klause 'žiūrėda
ma per Įauga.

— Žiūrėk! Ant anam me
džius szakos taip isžrodo, kad

[Tasa Ant 2 Puslapio]

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais i

160 Puslapiu ;!
8 col. ilgio, col. ploczio ![ 
Iszaiszkina sapna ir kas ![ 
ateiteje stosis. Su priedu ![ 
planatu ir visokiu burtu. ![ 
Knyga in minksztos po- !• 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su į [ 
užsakymu:

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

Mahanoy City, Pa.,U.S.A. b
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Žinios Vietines
— Musu skaitytojas, ponas 

Matiejusas Paulauskas, sūnūs 
ir marti, Vincai Paulauskai isz 
Girardvilles, motoravo in 
miestą su reikalais, ir prie tos 
progos atlanko “Saules” Re
dakcija atnaujinti savo 'prenu
merata už laikraszti “Saule”. 
Aeziu visiems už atsilankymu.

— Buvus miesto gyvento
jai: ponas Jonas Czinskas, Sau 
Francisco, Calif., ir sesute po
nia Helena Kussin isz Cleve
land, Ohio, lankėsi mieste pas 
gimines ir pažinstamus, taipgi 
atlanko “Saules” Redakcija. 
— Aeziu už atsilankymu.

—■ Sirgdamas per keletą 
menesius, senas gyventojas 
Pranas Kazlauskas, nuo *206 
W. Centre uly., numirė Surė
do s ryta apie 1:10 valanda. 
Pereita. Vasario menesio 22-tra 
diena velionis turėjo operacija 
in Temple ligon'bute, Philadel- 
p-hijoje ir apie trys sanvaitos 
atgal sugryžo namo jausdamas 
daug sveikesnis. Gimė Lietu
voje, atvyko in Mahanoy City', 
dirbo angliakasyklose. Pasku
tini karta dirbo del V. F. • 
kaipo džanitorium. Paliko pa
ežiu ir keletą vaikus. Graborius 
L. Traška uskas laidos.

— Subatoj pripuola Szv. 
Leono Didžiojo, o Tautiszka 
Vardine: Vykintas. Ir ta die
na: 1861 metuose Amerikos 
Civilinis Vidaus Karas prasi

dėjo.
— Kita sauvaite: Nedelioj 

pripuola Atvelykis ir Szv. Ju
lijų, o Tautiszka Vardine: Jū
rate. Taipgi ta diena: 1945 m., 
Prezidentas Franklin 1). Roo- 
seveltas pasimirė, o Vice-Pre- 
zidentas Harry Trumanas sto
jo in jo vieta; 1861 m., Sumter 
tv irtove paimta per Amerikos 
Civilini Kara.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Teodoro, Szv. Hermegildo, o 
T a u t i szk a V a r d i n e: S t r u t is. 
Atmaina menulio Naujutis. Ir 
ta diena: 1934 m., 4,700,000 
szeimynu Amerikoje ima pa- 
szelpa isz valdžios, nes negali 
darbo susirasti; 1941 m., Rusi
ja sudarė sutarti su Japonija 
ant penkių metu; 1743 m., gi
mė Thomas Jeffersonas, tre- 
czias Amerikos Prezidentas; 
1906 m., Californijos valstija 
pajuto 'žemes dre'bejima.

— Utarninke pripuola Szv. 
Justino, o Tautiszka Vardine: 
Visvaldis. Taipgi ta diena: 
1865 metuose Prezidentas Ab- 
rahomas Lincolnas likos nužu
dytas per John Wilkes' Booth; 
1785 m., sukaktuves uždėjimo 
miesto Harrisburg, Pa.

Shenandoah, Pa. — Augus
tas Lubamerskis, nuo 21 So. 
Emerick uly., kuris sirgo nuo 
kokio tai laiko nuo azmos, pa
simirė Panedelio ryta 10:15 
valanda, kaip anfbulancas vožė 
ji in Locust Mt. ligonlbuteje. 
Velionis gimė Lietuvoje, ir at-

Liudcsio Valandoj Szaukite

A. V. Yerusaviczius
NAUJAS LIETUVISZKAS

GRABORIUS
+

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

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

vyko in Amerika alpiu penkios ' 
deszimts metu atgal in Shena- j 
dory jo. Buvo angliakasis, pas- ' 
kutini karta dirbo Ellangowan 
kasyklose 1949 metuose. Pali- i 
ko savo'paczia Adele; dvi dūk- 1 
terys: Agota, pati Joseph Car- ! 
roll isz Chester ir Adele isz 
Atlantic City, N. J.,.tris sūnūs: l 
Adolpa, isz San Francisco, Ca
lif., Joną ir Edvardu namie, ■ 
taipgi tris anūkas. Laidojo 
Ketverge ryta, isz Graboriaus ! 
Czaikausko kcplyczios, 318 E. 
Centre uly., su apiegomis Szv. ' 
Jurgio bažnvežioję devinta va
landa, ir palaidotas in parapi
jos kapines.

Coaldale, Pa. — Nedėlios ry
ta apie deszimta valanda ugnis ' 
kylo Szvento Jono Lietuviu 
bažnyczios, zakristijoje, nuo 
deganezio kodylio, kur 'buvo' 
palikta prie Įauga. Ugniage- 
šiai greitai pribuvo ir užgesi
no ugni. Klebonas tos paraipi- 
jos yra Kunigas Pranciszkus 
Mockus.

PALEIDO
14 PRANCŪZU

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

si vienas augsztas Prancūzijos 
Užsienio sztabo narys, Georges 
Perruche, kuris buvo ir Kon
sulas; Jean Meadmore, Vice- 
Konsulas; Prancūzu laikrasz- 
ezio laikrasztininkas, Maurice 
Chanteloup, penkios menisz- 
kos ir vienas Kunigas.

MUNSZAINE VIRĖ
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Carlo Cecera isz Newfield, N. 
J. Jiedu buvo sueziupti kai jie
du stengiesi iszvažiuoti su tro- 
kais kuriuose buvo 5,500 gor- 
cziu gazolino.

Treczias, Charles Brocelli, 
isz Downstown buvo suimtas 
prie pat baczku tame ju insi- 
taisytarne bravore.

Policijantai spėja kad visas 
tas ju insitaisytas munszaines 
bravoras yra vertas daugiau 
negu penkios deszimts tuks- 
taneziu doleriu. Jie spėja kad 
ežia kas kitas tiek pinigu in
dėj o, ir kad szitie trys yra tik 
darbininkai.

MOKYTOJAI PRA-
SZO GERESNIO

ATLYGINIMO
PHILADELPHIA, PA. — 

Philadelphijos augsztesniuju 
mokyklų mokytojai praszo isz 
mokyklų sztabo geresnio atly
ginimo, jeigu jie turi mokyti
nius ir sporto mokinti, apart 
nustatyto mokslo.

Reiszkia, jeigu mokytojas 
mokinius mokina futbole, beis
bole ar panaszius sportus, jam 
turėtu būti už tai tinkamai at
lyginama. Mokytojai vienbal-, 
šiai nubalsavo tokius darbus 
mesti jeigu negaus daugiau 
mokėti.

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

“Saule” gražiausia ir tin- 
kalniausia dovana nuo Lietu- i 
vio, Lietuviui.

^Pirkie U. S. Bonus!,

Isz kaires in deszine: St. 
Gegužis, isz Mahanoy City, 
Pa., Kongresmanas Charles 
J. Kerstan, (R.-Wis.), atly
dėjęs delegacija, ALT seki. 
Dr. P. Grigaitis, inteikia

TAIKA TOLI

Prieszui Proga
Sustiprėti

WASHINGTON, D. C.
Tikra taika — kada visas szau- 
dymas sustotu ir musu karei
viai namo pargrysztu — dar 
tc’i, lakai toli. Tokios vilties 
nei szeszelio dar nematyti.

Visi ženklai rodo, kad Ko
munistu tikras tikslas, siūlyti 
paliaubas, kad Amerika su ki
tomis tautomis nesudarytu di- 
deli užpuolimą ant Korėjos, szi 
pavasari.

Szitaip aiszkina augszti ka
rininkai Korėjoje ir Vaszing- 
tone.

Komunistai tikrai bijosi 
Tautu Sanjungos armijų ren
giamojo ušsipuohmo szi pava
sari. Už tai jie dabar siulina, 
kad visi nustotu kariavę.

O jeigu butu dabar susitarta 
liautis kariavę per derybas, tai 
Komunistams labai patiktu, 
nes jie per ta laika turėtu pui
kia proga sustiprinti savo ka- 
riszkas jiegas.

Mat, szitaip dalykai tada: 
stovėtu. Amerikiecziai ir kiti ■ 
alijantai sutiktu savo armijas, 
per tas derybas, nedidinti, dau
giau laivu ar eroplanu nestaty
ti. Rusija teipgi panasziai su
tiktu. Bet atsiminkime kad, ne
žiūrint visu tu gandu apie pa- j 
liaukas, ta geležine uždanga, Į 
ta plieno siena nebus pakelta. 
Niekas nežinos kaip Sovietai i 
savo žodi isz’aikys. Mes gerai 
žinome, kad Komunistu žodis 
niekam nevertas.

Daug žmonių, ypatingai tė
vu, motinu nudžugo, kai isz- 
girdo, kad Komunistai nori 
gražinti sužeistuosius/karo be
laisvius.

Tėvams, kuriu sūnūs randa
si nelaisvėje, tai isz tikro 
džiaugsmingos žinios isz ana
pus grabo. Ju sūnelis gyvas ir 
parvažiuos namo!

Bet pažiūrėkime dabar in 
antra puse tu džiaugsmingu ži
nių. Kodėl Komunistai dabar 
taip staiga, staeziai netikėtai, 
mums pasiūdino mainytis be- '

Mes galėtume visa tuziną .

‘ALT’ Delegacija Pas Prezidentą Dwight 1). Eisenhower — Mes mėgstame teisin-

Prezidentui memorandumą, 
J. Ginkus, isz Brooklyn, N. 
Y., Prezidentas Dwight D. 
Eisenhower, ALT pirm. L. 
Szimutis, S. Pieša, isz Chica
go, Ill., ir ALT ižd. M. Val

.1 laisviais.
priežaseziu priparodyti, kaip 
ir kodėl Komunistai pasipel
nys tokiu belaisviu mainikavi
mo. Bet, mums rodos, kad vie
nos užteks.i- ■ ■ . ■ |

Amerikiecziai su A1 ij autais 
turi 122,700 Komunistu karei
viu nelaisvėje. Komunistai, sa
vo iszskaicziavimu, turi Ali- 
jantu kareiviu nelaisvėje 11,-

I 500. Reiszkia, jeigu dabar mes
1 susitarsime su Komunistais, 
ant tokio belaisviu mainikavi
mo, del kiekvieno belaisvio ku

Thousands of satisfied home makers are singing’ the 
praises of modern electric cooking-. You owe it to your
self to learn why so many of your friends and neigh
bors prefer electric cooking over all other methods . • . 
why they choose it for efficiency, economy, cleanliness 
and simplicity. Find out today. Visit your neighbors 
who cook electrically . . . then see your electric range 
retailer about immediate delivery of your own electric 
range before many more dinner hours roll around!

PLATINKIT
^“SAULE”=^

dyta.
In fotografija nepakliuvo 

szic delegacijoje dalyvavę 
asmenys: Informacijos Cen
tro vedeja p-le M. Kižyte, 
adv. S. Bredes, Jr., isz

ri Komunistai mums sugr 
ž.ins, mes Komunistams sugr 
žinsime vienuolika.

ELEKTROS KOM
PANIJA UŽDARE

FABRIKĄ
SYRACUSE, N. Y. — Gene 

ral Electric kompanija . visįsz. 
kai uždare savo milžiniszk; 
fabriką, Electronics Park 
Plaut, kur darbininkai yra isz- 
eje ant straiku.

Brooklyn, N. Y., Wm. T 
Kvetkas, isz Wikes Barre 
Pa,, ir adv. Chas. J. Kali
nauskas, isz Boston, Mass.

o □ on 

- i CIO Darbininku Unijos na-
- riai ta dabar tuszczia ir užsi- 

darusi fabriką vis piketuoja.
General Electric kompanijos 

atstovas yra pasakęs; kad 
kompanija ta fabriką yra da
bar “visiszkai uždarius,;” ir 
nežino ir nepaiso kada jis vėl 
bus atidarytas.

A ‘ ‘ N O V E N A ’ ’
Stebuklingo Medaliko 

||į| Dievo Motinos Garbei, 
O1X. per paczta 15 Cts.

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

gysta, ir geidžiame kad ir visi 
teisingystes laikytųsi. Todėl, 
tankiai primename idant kož- 
nas skaitytojas, katro laikas* 
jau pasibaigė, nevilkytu su 
prisiuntimu užmokesties, už 
laikraszti. Nereikia apie tai ir 
priminėt, kad drukoriszkas 
materijolas, popiera, maszinos 
ir t.t., pabrango ligi 400 pro
cento, todėl iszdavinejimas 
sziandien laikraszczio yra la
bai sunkus!

Price $2.30 s‘*,• poi”‘
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

MMIV-rOIHT fQUNfAJN

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Penna.

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

Per paczta, 35 Centai.

Stebuklinga Puodą, 
Velniszka Midumi, 
Maluninkas Pabėgo
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Saule Publishing Co. 
Mahanoy City, Pu.

“Talmudo Paslaptys”
/

ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::

Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai

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