
THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

An American Newspaper published in the Lithuanian Language, 
that circulates thruout the U. S. A., and Foreign Countries.

Founded in 1888. Yearly Subscription: Lkiited States, $6.00;
54 Year $3.60; Canada $7.00. Advertising Rates on Application.

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

DU-KABT SANVAJTINIS LA1KRASZT1S “SAULE” 
ISZEINA KAS UTAKNLNKA IK PETNYCZIA

Prenumerata: Suvienytose Valstijose $6 Metams, % Metu $3.50; 
In Kanada: Mel ns $7, ‘/a Metu $4; In Vokietije, Pietų Amerika, 
Skotlandije,Met;, is $9, % Metu $5; Atskiras Saules numeris 8Ct3.

Laiszkus .r Pinigus visados siuskite ant szio adreso:

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

Ho.30 ft MAHANOY CITY, PA. U FARNINKAS, BALANDŽIO 14? 1953 ( TUESDAY, APRIL 14,1953) »

Isz Amerikos
PENKI VAIKEZAI

SUIMTI
------- -

Apvogė Saliuna; Nu
szove Viena Kostumeri

PHILADELPHIA, PA. — 
Penki vaikezai, razbaininkai, 
nariai susidariusios pienbur
niu nenaudėliu gaujos apvogė 
saliuna ir nuszove viena kostu- 
meri ir kita sužeidė, ant Front 
ir Richmond ulycziu, apie vi
durnakti, Subatoj.

Policijos Kapitonas Albert 
Mortimer sako kad vienas isz 
tu penkių, asztuoniolikos metu 
amžiaus Frank Matyasnvic 
prisipažino, kad jis nuszove ta 
kostumeri.

Kiti suimti yra: asztuonioli
kos metu Richard Williams, 
asztuoniolikos metu Vilis Stal- 
te, Joseph Battles ir septynio
likos metu John McDonald.

Visi penki buvo suaresztuoti 
ir yra kaltinami už vagyste ir 
žmogžudyste. Szeszto dar poli
cija jieszko.

Trys isz ju inejo in saliuna 
su atpr o vintais revolveriais, o 
du stovėjo lauke prie saliu.no 
duriu.

Tie trys jau buvo beiszeina 
isz saliuno su penkios deszimts 
doleriu, kai vienas kostumeris, 
szeszios deszimts vieno meto 
amžiaus, Jacob J. Ewald tren
kė alaus stiklą in Matyasnvicio 
veidą. Matyasnvic paleido sa
vo revolveri in ji ir ant vietos 
nuszove. Kitas kostumeris 
Ewald draugas buvo in peti 
paszautas.

Trisdeszimts policijantu bu
vo paskirta tuos jaunus razbai- 
ninkus surasti ir suaresztuoti.

Revolveris su kurio tas kos
tumeris buvo nuszautas buvo 
tu niekszu inmestas in Schuyl
kill upe prie Row Dam, kur 
policijantai jo dabar jieszko.

Szitie razbaininkai yra na
riai gaujos; kuri vadinasi 
“The Green Street Counts”. 
Praeita meta szita gauja pasi- 
rasze “taikos sutarti” su kita 
tokia gauja, “The Brewery- 
towners”.

Trimis dienomis priesz szita 
ju darba, visi jie susirinko pa
sitarti. Policijantai sako kad 
szitie razbaininkai savo gauja 
buvo suorganizavę kaip armi
jos sztabas, su komandoriu, 
generolais, ir taip toliau. Visi 
turėjo po revolveri, ir vienas 
turėjo net kariszka karabina. 
Jie tarpu saves buvo keletą sy
kiu susipesze ir apsiszaude.

Jie ketino kita saliuna ta va- 
kara apvogti, bet kai jie ten at
važiavo jie užtiko policijos au
tomobiliu netoli to saliuno ir 
už tai nuvažiavo in szita saliu
na ant Front ir Richmond uly.

Platinkit “Saule”

Motina Paliko Jiems Viena Doleri

Rose Ann Ferry, vienuoli
kos metu, jos broliukas Nor
man, septynių metu ir jos se
sute Dorothy Mae, penkių 
metu, negali suprasti savo li
kimą, kai visi trys pasilsi 
policijos kambariuose, Bal
timore, Maryland. Keletą 
dienu atgal, szitu vaikucziu

KAS KALTAS?
Kas Atsakomingas Už 
Musu Vaiku Gyvastis 

Korėjoje?

NEW YORK, N. Y. - Dabar 
kai jau visi kalba apie paliau
tas ir derytas del taikos, tai 
mažai girdėti apie Generolo 
James A. Van Fleet priparodi- 
nima, kad kas nors yra kaltas 
už daug musu vaiku, kurie žu
vo Korėjoje.

Jis neužginezyjamai pripa- 
rode kad nors tyczia sulaikė

Reuther Intaria
Senatoriu Taft

Walter Reuther, CIO 
Darbininku Unijos Prezi
dentas, nuvažiavęs in Vasz- 
ingtona, Senato Darbo Ko
misijai staeziai intare Sena
torių Robert A. Taft, saky
damas kad Taft nori kuo 
daugiausia Republikonu pri- 
kimszti ant tos Komisijos, 
kad jo tas investa priesz 
darbininkus Taft-Hartley 
Instatymas nebutu panai
kintas.

motina yadave jiems viena 
doleri, ir pasakė kad visi tu
ri būti .geri, ir paskui ji isz- 
ejo ir visai nebesugryžo.

Vaikucziai ta doleri pra
leido ant bulviu ir binzu. Ir 
paskui jau mebuvo daugiau 
pinigu, maisto, nei motinos.

□ □ □

daug ginklu ir kulku nuo mu
su kareiviu Korėjoje, nes jie 
nenorėjo kad mes tenai per 
greitai kara laimėtume. Tai 
isz tikro szventvagiszka nuo
dėmė I

Jo priparodinimai Senato 
Komisija aiszkiai parode val- 

' džies sztabai tuojaus davė ži
noti kad jis yra atsakomingas, 
o isz tikro ežia ne valdžios 
sztabo reikalas.

Dar toliau, Generolas Van 
Fleet yra pasakęs kad da sykiu 
jis butu galejes visus tenai su- 
muszti ir kara laimėti, bet vis 
Generolas Ridgway ji sustab
dė, bet ežia negalima kaltinti 
Generolą Ridgway, nes ir jis 
keletą kartu labai kareziai nu
siskundė kad trumpa ir trūks
ta ginklu ir kad jam rankos su
ris tos. Czia aiszku kad nei 
vienas nei kitas, nei Generolas 
Doug’as MacArthuris kalti; 
nes insakymai atėjo isz pat 

i Vaszingtono.
Fonai Politikieriai ir Diplio- 

matai, Vaszingtone tupėdami, 
l nenorėjo pergales Korėjoje nes 
i tai nepatiktu Anglijai ir ki- 
. tiems krasztams, kuriems biz
nis butu sugadintas!

Czia jau nepaprasti kivir- 
| ežiai ir barniai tarpu atskiru 

valdžios szaku; czia jau svar- 
. bus klausimas. Trys augsz- 
cziausi Amerikos Generolai: 
MacArthur, Ridgway ir Van 
Fleet yra staeziai ir vieszai pa
sakė kad Vaszingtono nustaty
ta tvarka buvo kad nebutu jo
kios pargales Korėjoje. Jeigu 
jie klysta, tegu kas priparodo 
kur jie suklydo ir tada tegu jie 
buna nubausti. Jeigu jie tei
sybe sake, tai suraskime kas 
yra kaltas ir ta nubauskime.

Daugiau kaip dvideszimts 
: trys tukstaneziai musu vyruku 
jau žuvo per kara, kuris jau

(Tasa Ant 4 Puslapio)

| PREZIDENTAS I 

SZAUKIA VISUS
GUBERNATORIUS

___ t I

Rengia Dvieju Dienu 
Mitinga Del GeresnesI

Vienybes

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Dwight Eisenhow- 
eris vra iszleides atsiszaukima -
in visus keturios deszimts asz- 
tuenis Amerikos Suvienytu 
Valstijų Gubernatorius.

F rezidentas sako szitas susi
rinkimas, mitingas bus laiko
mas Gegužio (May) ketvirta ir

(Tasa Ant 4 Puslapio)

$100,000 LIGONINEI

DETROIT, MICH. — Har- 
per ligonines virszininkai pa
skelbė kad Amerikos Apsau
gos Sekretorius, Wilsonas pa
aukojo apie szimta tukstaneziu 
doleriu vertes štoku, szeru sa
vo General Motors turto tai li
goninei.

Neseniai Wilsonas paskelbė 
kad jis buvo nusikratęs visu tu , 
General Motors szeru, kaip Se
natas buvo pareikalavęs, pirm 
negu jis butu priimtas kaipo 
Amerikos Apsaugos Sekreto
rius, bet jis nieko tada nebuvo ■ 
sakes apie kokias dovanas.

Jis tuos savo szerus ligoni
nei paaukojo be jokiu sanlygu, , 
pabrėždamas kad ligonines 
virszininkai gali tucs pinigus 
pavartuoti, kaip ir kada jie no
ri ar mato reikalą.

SOVIETU
LAIVYNAS

GALINGAS

WASHINGTON, D. C. — 
; Naujas Sovietu Laivynas da
bar jau ne baikos, Buvo laikai, 
kada Rusijos laivynas buvo vi
su pajuokiamas, bet ne szian- 
dien.

Iki dabar visi žiurėjo in Ru
sijos jiegas, kaipo tik ant že
mes su eiliniais kareiviais, bet 
dabar pasirodo kad Rusija yra į 
ir ant mariu galinga.

i Szeszi Sovietu laivynai ap
supa visus Komunistinius 
krasztus. Naujausios mados 
submariniai dideli kariszki lai
vai duoda Sovietams tikra jie- 
ga ant mariu. '

Raudonasis Laivynas dabar 
didesnis ir galingesnis už Ang
lijos laivyną, kuris kadaise bu
vo galingiausias ant viso svie
to.

Pabaltojoje randasi du So- | 
vietų laivynai kurie yra di
džiausi ir galingiausi.

Ir kas dar svarbiau tai kad 
Sovietai vis daugiau ir dau
giau tu kariszku laivu statosi. 
Sovietai gal neiszdrystu susi-

■ kirsti su Amerikos laivynu ant 
mariu, bet jie galėtu sustabdy
ti musu laivyną jeigu mes no
rėtume prie ju kranto kada 
priplaukti.

REDAKTORIAI
SVECZIAVOSI

KREMLINE

Negali Suprasti Kas 
Czia Darosi

BERLYNAS, VOK. — Dip- 
lie matai Maskvoje dabar tik 
galvas kasosi ir prisipažinsta, 
kad jie negali suprasti kas da
bar darosi Rusijoje, ir kodėl 
Sovietai dabar taip staiga pra
dėjo apie taika kaibeti.

Szitie dipliomatai Maskvo
je, daug isz ju praleidę beveik 
visa savo gyvenimą mokinda- 
miesi apie Ruskius ir apie Ru
sija, sako kad .jie nagali isz- 
aiszkinti kas atsitiko Rusijoje 
po Stalino mirties.

“Viskas czia dabar kaip ko
kia pasaka isz knygos, vienas 
dipliomatas pastebėjo.

Sunkiausia suprasti tai pats 
Premieras Georgi Malenkovas. 
Dipliomatai negali suprasti 
kodėl Malenkovas nebuvo isz- 
garsintas kaipo busimasis va
das priesz Stalino mirti. Ar 
czia jau verda žut-butine kova 
tarp Malenkovo ir Vidaus Ap
saugos Ministerio Lavrenti Be
ria?

I aikrasztininkai, redakto
riai, parvažiavę isz Maskvos, 
kur jie svecziavosi per septy
nias dienas sako kad jiems bai
siai nuostabu buvo niekur ne
matyti Malenkovo paveikslu. 
Nei Beria paveikslu nebuvo 
niekur matyti.

Redaktoriai spėja kad So- j 
vietai dabar visomis galiomis 
stengiasi savo pramone gerai 
iszdirbti, bet nežiūrint kaip 
sunkiai jie dirba ir kaip jie 
skubinasi, jie jokiu budu nega
li prisilyginti Amerikos pra
monei.

Už tai, szitie redaktoriai 
mislina, Sovietai dabar nori 
apie taika kalbėti, kad jie tu
rėtu gana laike susistiprinti.

Sovietai vis nori kad visi ki
ti krasztai matytu Rusija, kai
po galinga ir vieninga kraszta. 
Bet tikrumoje nieko panaszaus 
tenai, redaktoriai sako, nema
tyti.

Jie daug ka tenai pamate: 
motervs belaisves dirba sun- v
kius darbus. Jas sergsti sargai 
su karabinais ir su szunimis.

Stalino automobiliu fabri
kas, apie kuri Sovietai taip gi
riasi, yra didelis ir gražus, bet 
neprisilygins nei prie mažiau
sio automobiliu fabriko De
troit mieste.

Ju didžiausi ir brangiausi 
automobiliai prastesni už 
Amerikos pigiausi automobi- 1 
liu.

Redaktoriams buvo parū
pinta vienas isz geriausiu Prū
sijos prekybiniu eroplanu, juos, 
nuveszti isz Helsinki in Mask
va. Vienas redaktorius sako 
kad tai buvo tikras laužas.

Sztoruose buvo matyti dide
li kumpiai ir visokio maisto, , 
bet areziau priėjus ir pasižiu-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

V. L. BoczkowHki, Editor and' Mzr. 64 METAS

Isz Pavergtos Tevynes
Žiauriajam Tironui

Mirus į 
___

Amžinieji pasaulyje veikian
tieji dėsniai neaplenke ir Sta
lino. Iszmusze ir jam jo likimo 
valanda. Kad ir labai galinga, 
Komunistu partija nepajiege 
pakeisti dėsnio ir insakyti gil- ( 
tinei praeiti pro Stalina.

Milijonus žmonių Stalinas ir 
Komunistu Partija yra isz- 
brauke isz gyvųjų tarpo savo 
vieszpatavimui intvirtinti. To, 
kuris vakar grasino pavergti 
visa pasauli, sziandien jau ne
bėra. Ar jo kurini, Komunistu 
partija, ir Sovietu imperija 
greit isztiks jo vado likimas?

Istorija mus moko, kad, ti
ronams žuvus, ju paežiu krau
juose paskęsta ir j u sukurtieji 
režimai.

Nesiimant pranaszauti, kas 
artimiausioje ateityje invyks, 
viena galima drąsiai teigti, bū
tent, kad Stalino mirtis innesz 
nemaža sumiszimo in Sovietini 
ir Komunistini pasauli.

R.eikia laukti, kad Stalino 
mirtis laisviesiems krasztams 
bus priminimas greieziau suri
kiuoti savo jiegas ir baigti pa
sirengti, kad ju neisztiktu tas 
pats baisus likimas, kuris su
daro szimtu milijonu pavergtu j 
žmonių dalia.

Tikėkime, kad Stalino mir
tis priartins ir ‘ ‘musu Tėvynės 
iszlaisvinima ir nepriklauso
mybe”. Todėl suglauskime sa
vo gretas, bukime dar vienin
gesni, kad lemiamiems invy- 
kiarns artėjant butumem kuo 
pajiegiausi musu Tėvynė pri
kelti naujam gyvenimui.

Kaip Aiszkinama
Stalino Mirtis

Stalino mirtis aiszkinama 
invairiai. Vokiecziu “Rheinis- 
cher Merkur” reiszkia minti,

Karalaitis Atsisveikina

Imperatoriaus Hirohito 
sūnūs, Japonijos vyriausias 
karalaitis, Akihito, lipa in 
Amerikos lai va ‘ ‘ Prezident 
Wilson”, Yokohama uoste. 

kad ir ji iszbraukavo Malenko- 
vo vadovaujama ‘‘Kremliaus 
žmogžudžiu komanda.” Pran
cūzu spaudos ir radiju daugu
mas skelbia insitikinima, kad 
dabar isz esmes keisis ir Sovie
tu užsienio politika. JAV spau
doj pasirodė balsu, kad tarpt, 
padėtis gali paasztreti, bent 
pagriežtes szaltojo karo fron
tai. Amerikiecziu apžvalginin
ko W. Lipmano nuomone, Bol- 
szevikams negreit pavyks “su
kurti toki nauja dievuką, koks 
buvo Stalinas”. Kitu nuomone 
naujas karas ar taika priklau
sys nuo to, kam tikrai pateks 
in rankas visa po Stalino val
džia Sov. Sanjungoje. Vokie
cziu 7 diena radiofonu prane
št imu, ja paėmė Malenkovas, 
kuris paskirtas naujosios 
SSSR kcm., vyriausybes galva 
ir drauge vadovauja partijai, 
be jo, in “5 rateli” inejo dar 
Molotovas (jis vadovauja užs. 
reik, ministerijai), Berija, Bul
ganinas ir Kaganoviczius. Ap
skritai, laikoma, kad visa va
dovybe in savo rankas suėmė 
Malenkovas ir jam isztikimi 
kiti bekyla partijos pareigū
nai. Isz senosios vyriausybes in 
naujaja neinejo net 14, o Vi- 
szinskis pažemintas in Užsie
niu Reikaliu vice-ministerius 
ir paliktas tik SSSR atstovu 
Jungt. Tautose. Jis isz New 
Yorko iszplauke in SSSR su 
aszarcmis akyse.

Szveicaru “Die Wcltwochc” 
(53.3.6) nuomone, Bolszevi- 
kams negreit pavyks sukurti 
antra Lenina arba Stalina. Kol 
Stalinas hutu buvęs gyvas, 
naujo karo tikrai nebutu buvę, 
nes jis nenorėjo nei II-jo karo 
ir buvo pasiryžęs Nacinei Vo
kietijai užleisti dideles terito
rijos dalis. Deja, Hitleris rei
kalavo dar daugiau “erdves”, 
kol galiausiai isz visu “galimu 
okupuoti srieziu” beliko bun-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Jis iszvažiuoja isz savo 
kraszto ir važiuoja in Angli
ja, del Anglijos Karalienes 
apvainikavimo ir paskui at
silankys in Amerika.

saliu.no
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Kas Girdėt
Valdžios Administracija su

sikirto per Senatoriumi Mc
Carthy kaslink Amerikos Už
sienio tvarkos.

Pirma susikirtima laimėjo 
Administracija per Senato bal- 
savima del paskyrimo. Charles 
E. Bohlen, kaipo Amerikos 
Ambasadorius in Makva. Bal
savimas buvo 74 už; 13 priesz. 
Senatorius McCarthy 'baisiai 
prieszinosi szitam paskyrimui.

Bendros Apsaugos Komisi
jos pirmininkas, Harold Stas
sen, stacziai intare Senatorių 
McCarthy, už insikisziina iii 
Užsienio Reikalus. Jis sako 
kad Senatorius McCarthy visa 
valdžios tvarka suardė, kai jis 
stengiesi padaryti susitarimą 
su Graikijos valdžia, kad Grai
ku laivai nutrauktu visa bizni 
su Komunistiszkais krasztais.

Naujas Amerikos Ambasa
dorius in Maskva, Charles E. 
Bohlen, iszrodo, tinkamiausias 
žmogus tai vietai. Jis puikiai 
moka Rusu kalba, ir gerai yra 
susipažinęs su Ruskiu papro- 
cziais.

Senatorius McCarthy, pra
lenkdamas Valdžios Sztaba, 
pasigyrė, kad jis buvo sudaręs 
susitarimą su 242 Graikijos 
laivais, kad jie liautųsi 'bizni 
darė su Komunistiszka Kinija, 
ir su Siaurės Korėja.

Valdžia visa szita bizni bu
vo pirm Senatoriaus McCarthy 
sutvarkius. Ir Anglija su Pran
cūzija sutiko daugiau aliejaus 
ar gazolino tiems Komunis
tams daugiau neduoti.

Visi mistino kad Prezidentas 
Eisenhoweris nors gerai is'z- 
bars Senatorių McCarthy, bet 
jis tik pasakė, kad ežia mažas 
nesusipratimas.

Tautu San jungą turi 123,000 
karo belaisviu, kuriu tarpe 
randasi a'pie 3,000 serganeziu 
ar sužeistu.

Komunistai sako, kad jie tu
ri 12,000 Tautu San jungos ka
ro 'belaisviu, kuriu tarpe ran
dasi apie 3,000 Amerikiecziu 
kareiviu.

Iszrokuojama kad isz tu tri
jų tukstaneziu Amerikiecziu 
belaisviu randasi tik tūkstan
tis, ar gal tik aipie trys szimtai 
serganeziu ar. sužestu.

- • •

Republikonu Partija dabar 
jieszko naujo (pirmininko. Weš 
Roberts, tik du menesiai atgal 
buvo paskirtas pirmininku, bet 
dabar atsisakė.

Dabar mažiau jaunu vyruku 
imama in vaiska. Szi menesi 
ima in "vaiska 53,000, bet Lie-

*-4->****M-)e*>e*»»e*>e* *>**><■*■*

i L. TRASKAUSKAS |i _________ *

į LIETUVISZKAS J
* GRABORIUS J
* Laidoja Kunus Numirėliu. *
* Pasamdo Automobilius Del *
* Laidotuvių, Kriksztyniu *
* Vestuvių Ir Kitokiams Į
t :: Reikalams :: *
* * 
i 535 WEST CENTRE STREET *
J Telefonas Nr. 78 $
* MAHANOY CITY, PENNA. * 
ft-K ■*-*««*-*-*«*** K-K** ***«*««*+

PLATINKIT “SAULE”

pos, July menesi ims tik 37,000. Į 
‘_

Eina gandai, kad Albanijos 
krasztas rengiasi iszsižadeti 
Kremlino, kaip Yugcslavija 
buvo padarius.

_____ .._____
‘ ‘ t I

Prancūzijos valdžios virszi- 
ninkai spėja, kad sziu metu pa
baigoje Generolas Mark Clark 
užims vieta Generolo Ridgway 
kaipo Europos armijų koman- 
doruis.

Prezidentas Eisenhoweris su 
savo szeimyna ketina praleisti 
savo vasarines atostogas in Co
lorado (Springs. Broadmoor 
vieszbutis jau dabar yra jiems 
paruosziamas.

Yugoslav! jos Komunistas, 
Tito yra pasiulines Anglijos 
Premieriui Winston Churchil- 
liui savo vasarinius namus ant 
Brioni Salos del szios vasaros.

Amerikos valdžia dabar no
ri nustatyti kurie buvusieji ka
reiviai gali už dyka gauti Dak
tarus ir ligonines. Valdžia sa
ko, kad per daug buvusiu ka
reiviu dabar valdžia isznau- 
duoja, ir už dyka gydosi del li
gų ii- žaizdų kurias jie gavo ne 
vaiske, bet namie.

Senatorius McCarthy, kuris 
toki lerma yra šukeles priesz 
Komunistus Kongrese, dabar 
mokinasi Rusu ir Ispanu kal
bas. Jis sako kad jam Ispanu 
kalba yra sunkesne iszmokti 
negu Rusu kalba.

Naujos derybos su Rusija 
del taikos bus ilgos ir gal 
tuszczios.

Pypkes Durnai

Pavasario Dienos*

Jau giedri saulele žemele 
suszilde

Jos szalta krutinę gyvumu 
pripildė;

Žolynai pražydę varsomis 
pievas puoszia,

Girele ir szilas rubus szilku 
ruoszia.

Sodneliai spurguoti, darželiai 
mirguoja,

Paukszteliai cziulena, 
balandžiai burkuoja.

Atskridus gegute kukuoja 
beržyne,

Kregždute repuoja pastogėj 
sziaudinej.

Malonios dieneles nuszvito, 
atszilo,

Gamtoje invairi gyvybe 
prabilo;

Žiemkencziai rugeliai laukus 
padabina,

Vėjelis gaivingas tik dvelkia 
masina.

Artojas žmogelis in lauka 
iszejo

Žemele purenti džiaugsmingai 
pradėjo;

Ten aria, akėja ir sėklas jis 
beria,

Džiaugsminga sau vilti jie 
ateieziai tveria.

Gaivingos dieneles praszvito- 
atejo,

Kiekvienas, kas gyvas, krutėti 
pradėjo,

O darbas, tai viltis: gaivina 
mus spėka,

Už visa palaima, gamtužei tik 
dėka!

M

— Mes mėgstame teisin- 
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! ,

:: JUOKAI ::

Nesupratimas

Tėvas — Ar tu Jonai nori 
idant mano duktė butu tavo? 
Niekados!

Jaunikis — Asz nenoriu 
idant butu mano duktė, tik
tai mano pati!

Suvis Jauna
Teisėjas in sena merga — 

Kiek tu turi metu mano szir- 
džiuk?

Mergina — Dvideszimts 
du, ponas teisėjau!

T. — Argi tai butu teisy
be?

M. — Teip, ha suvis jauna 
atėjau ant svieto!

SKAITYKIT
=“SAULE”'^
PLATINKIT

"MALŪNAS::

(Tasa nuo 3-czio puslapio) 

pats žinotai ir suprastai debe- 
sus, tai man (pats ir butai to
kius Jankus ir miegotai ant 
malimus ir net pamestai paezia 
ir vaikus, del malimus, bet man 
tekis malūnas baisu.

Taip bemaustant net visas 
kūnas jo nutirpo.

— O kad atsieitu pernak
voti ant malūnas per kokius 
vetrus? O kad žmogų malūno 
tam sparnas pagautu, išskeltu 
ir paskui žemyn kaip akmenus 
mestu, o kad per didžius vėjus 
malūnas taip insilinksmintu ir 
jam pats save sulaužytu in 
smulkius szipulius.

Srulius pasijudino tu min- 
cziu nuo saves praszalinimui ir 
tuojaus pasikėlęs sugryžo 
grinezion.

Atsistojęs prie lango atsilie
pė:

— Rifkee! Rifkee!
Pati prisiartino prie jo su 

maiszymu suteptom rankom, 
nes katik buvo pradėjus duona 
minkyti.

— Ko tau nori, Srule? Pa
klauso.

— Atmeni tau, kalbėjo Sru
lius, tam baisus istorijus? Kaip 
tam Murlaso vėjinis malūnas 
nakti insilinksmino ? Kaip jam 
paežiam save sulaužei, kaip ry
te jo vietoj nebuvo nieko, tik
tai žeme, szmotas ' sparnus ir 
gimus? Ar tau atmeni?

— Kodėl man ne atmintai, 
atsiliepė Žyde. Maluninkas bu
vo girtuoklis, jam nusigėrė, 
užmirszo uždaryti, nakti atėjo 
vetrns, na ir malimus sudras
kė.

Srulius tai iszgirdes isz bai

mes net paszoko ir tuojaus su- 
szuko:

— Kam tau tokius daigtus 
szneki?

— Ny? Taip buvo.
— Bet kam tau szneketi ? 

Paantrino Srulius ir iszkiszes 
per Įauga galva ir nusimalszi- 
nes pradėjo aplinkui dairytis, 
ar kartaiš nenužvelgses iszkur 
norints atoszanezios vėtros, o 
paskui trauke toliau:

— Žinai? Ko asz tau 'pasa
kysi? Man net drebi mislinant, 
kad taip ir tam Mikas padary
tu, ir da tokius vetrus.

Pertraukęs vėl pradėjo:
— Geriau apie tam neszne- 

keti, bet asz tau pasakysi, kad 
asz permainysi maluninkas, 
kad asz paimsi tam Jankus, 
herste ?

Srulius nekantriai susijudi
no ir suraukdamas antakius ir 
kraipydamas lupas prabilo:

— Ko jus moters, jus ne
suprantate tokiam žmogus, ko
kiam yra. Jankus.

— Na, juk sako, Srule, kad 
jam daug geria?

— Ka jam geria? Jam turi 
gerti!

Žyde patraukė pecziais, kai- 
pi žinodama vyro neperkal'be- 
sianti, kad tasai “Jankus” 
apie kuri per isztisus tris me
tus nuolatos žmones kalbant 
girdėjo, nebuvo kokiu tai ne
paprastu sutvėrimu. Taigi tik 
at si dūk sėjo, o Srulius kalbėjo:

— Asz tuojaus jam pa
smauksi, ha man baisu, kad ma
lūnas insibuszavespats sau ne
sulaužytu.

Apsidairęs atsiliepe.
— Maišele!
Jam pasmaukus tuojaus at

bėgo Moise.
— Tate ?
— Klausyk tu, Moiscle, 

begkie tu tuo jausi in anam kai
mus pas Bimbalus, ir pasakyk 
jam, kad jam netrukus pas 
man ateitu.

Moise paszoko ir tuojaus 
Sruliui isz akiu isznyko.

Dabar Srulius save ramin
damas paežiai toliau pasakojo:

— Bimbalus man vakar sa
ke ir jam viseda man pasakojo, 
kad asz tam Jankus imeziau už 
maluninkas. Kad tu girdėtum, 
ka jam apie Jankus pasakoja, 
ka jam szneka. Bimbalus del 
Jankus yra ten kokius pirsz- 
lius, ar kimius, bet j am teisybe 
kalba, ba tai gerus bu rus. Tam 
Jankus, matai Rifke, tai jam 
turi tokius nuo pat Dievo do
vanus. Jam kaip nori vėjus, tai 
tik malūnas vienon, ar ton ar 
anon pusėn pastatus ir vejas 
tuojaus fiuuu! Taip, Rifke! 
Jam kartais aludėj sėdi ir jam 
rodos jau-jau girtus, bet jam 
iszeina ant slenksczio ir pama
to toki maža debesuką, kaip tai 
tavo tam žemeziugus, tuojaus 
jam eina in malūnus ir tuojaus 
pasidaro vėjus isz tam mažus, 
m ei i k u s d e besu k us.

Rifke pradėjo linguoti su 
galva, kai pi pradedama tikėti 
tokiems Smiliaus pasakoji
mams. Žydas tuo pasielgimu 
užsiganėdinęs toliau pasakojo:

O burns szneka, kad kaip 
jam sužėlusius javus sumala, 
tai kleckai aiai! Geresni už 
sveikus javus kur kitur mal
tus, ba jam ant tam miltus daro 
visokius užkeikimus ir turi 
jam visokius paslaptus. Jam 
n’uo seniai maluninkas, jam tė
vas buvo maluninkas, jam die
das ir diedukas buvo malunin
kas, o kam tam Mikas? Jam 
yra maluninkas, ba jam neyra 
bernas, asz jam iszvysiu,' tai 
jam bus, siuvėjas! Kam tokis 

maluninkas?
— Tai žinoma, insimaisze 

vis daugiau pertikrinta. Žyde, 
trndama nuo ranku aplipusia 
ir sudžiuvusia teszla.

Sruliaus veidai subrinko ir 
akys nuszvito. Glostydamas 
garbiniuota savo ruda barzda, 
toliau su džiaugsmu kalbėjo:

— Asz tau sakei, Rifke, 
kad tokiam maluninkas kaip 
anam Jankus, tai vertas tuks- 
tanezius, o vėjinis malūnas, 
kaip turi tokiam maluninkas, 
kaip Jankus, jam vertas dau
giau, kaip vandeninis' su pan
kais akmenais malūnas ir pa
ežiam vandenus, ba vandenus 
suardo maluna, o vejas neper- 
vorezia malūno.

— Kad jam taip butu, kaip 
tu, Sruliau, sakai, pertrauke 
Rifke, tai kožnam reikalautu 
turėti maluna ir Leibke isz 
Murlaso nepirktu už tokiam 
didelius pinigus vandeninio 
malūno.

Srulius pradėjo nekantrauti.
— Kad tu, Rifke, nesu

pranti tuos reikalus, suszuko. 
Vėjinis malimas tai tokiam 
ypatas, kad jam reikalauja to
kiam Jankus, o Jankus ant vi
sus a,pagardus, ant visusi gu- 
bernus yra tik vienas.

Pertrauke ir pasižiurėjo 
vieszkelio pusėn.

Isz kaimo viesiz'keliu ėjo Moi
se, bet ženge smarkiai su ba
som kojom ir paraitotom keli
nėm. Paskui ji rimtu žingsniu 
ėjo būras, turintis per dvide- 
szimts' metu su virszumi savo 
amžiaus.

Srulius ta pamatęs nusiszyp- 
sojo.

— Eina Bimbalus, praszne- 
ko linksmai, asz mislini, kad 
tam burns velnias in laukus 
jau iszneszes. Rifke kaip jam 
ateis, duok czerkus sznapso. 
Man labai norėtai, kad jam 
tuojaus, S'ziandien pas Jankus 
nukeliautu, ba man ant pagal
vius nepadėsi ramius gaivus ir 
negalėsi miegoti, kol nezinosi, 
kad tam mano malūnas turi 
gera maluninkas, tam mandrils 
Jankus, kuriam žino malūno 
visokius norus.

Atsirėmė su alkūnėm iii ke
lius ir, artinantis Bimbalui vis 
areziau, nuduotai pradėjo liūs
ti, nulenkdamas galva žemyn.

— Tam malūnas, tam ma
lūnas, stenėjo, gevalt, kiek 
jam mano sveikatos suede.

Rifke tuo tarpu nuo jo pasi
traukė ir inejo kitan kamba
rin. Vienok tezsla maiszydama 
su žingeidumu temijosi, kaip 
Srulius su atėjusiu Bimbalu 
sveikinosi.

— BUS DAUGIAU —

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

szito Katalogo
No. 1953 

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No.102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas 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 šposeliai, 20c.

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

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

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

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

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
?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 Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

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

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

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

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

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

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

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

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

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, 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- 
pat.s Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Ku
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausy ta 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; 
Gudrus Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Bur'tai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

Kitokios Knygos

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

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

180*4—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 
15 c.

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimasi 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. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

iEgY 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., 

į Mahanoy City, Pa., - JI. S. A.
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:: MALŪNAS ::
(Verte P. B.)

Miegojo visi.
Grinczioje tiktai penki ne- 

vienokie knarkimai ir atsiduk- 
sejimai pertrauke gilia szabaSo 
tyla.

Užtekanti saule savo spindu
lius skleidė per vienatiniai vie
na langa, bet mieganczio Uru
lio visai nelytėjo. Tiktai Rifkes 
nosies gala apliejo szviesa, o 
paskui perdern skersai auksino 
miegancziu Žyduku gaivu ru
dus plaukus. Miegantiems mu
ses nei ant valandytes nedavė 
ramybes.

Miegantieji visi sykiu staiga 
susitursino, tarytum, privalėjo 
sykiu iszbusti.

Isz lauko vis labiau buvo 
girdimas perimantis žmogų 
vaiko balsas:

— Tatele! Tatele!
Pirmutine paszoko Rifke. Ji 

jautriai pasiklausė, o paskui 
su kokia tai baime paszokdama. 
prie uždarytu duru suszuko:

— Moisele!
Tame laike iszbudo Srulius 

o grinczion inpuole penkioli
kos metu uždusęs vaikas su su
veltais peisais, su baime aky
se ir su paraudonavusiu veidu.

— Tatele! Tatele! Klyko 
pribėgės prie tėvo, negalėda
mas isztarti žodžio.

— Kas, kas? Sakyk jam! 
Szauke tėvas su motina.

Žydukas kveptelejes vns tik 
tegalėjo isztarti:

— Moreno malūnas jau va
landa eina, jam sukasi, ir Sa- 
duro malūnas kruta, o mus, 
mus stovi. Ai! Ai! Ai!

Smiliaus veidas staiga persi- 
keite, pasidarė pailgas, o Moi
se beveik verkdamas tolinus 
kalbėjo.

— Maltini ūkas pasigėrė ir 
jam dabar malūne miega, Ai! 
Ai! Ai! O malūnai eina, eina, 
kad net ežia girdėti, ai! Ai! Ai! 
Tu tatele miegi, o maluninkas 
'girtas, ai! Ai! Ai!

Pertrauke, nes Srulius su 
Rifke jau isžbego, ir jisai tuo- 
jaus paskui anuodu leidosi pir
myn.

Nuo Smiliaus grinczios iki 
malimui buvo numintas per ru
giena takas. Tuo taku be jaus
mu pirmiausia neszesi Srulius, 
be kapotos, tik su bruslotu, nuo 
kurio plevėsavo balti cicelu 
kaspinai. Paskui ji skubinosi 
Rifke tik su apatiniais baltais 
marszkiniais, o pagalios betup- 
cziodamas, kaipo su pamusz- 
tom kojom, Moise.

Srulius. bėgdamas pro verks
mus szvapejo:

— Gevalt! Gevalt! Ui, ge
valt! Ai, ai, ai! Gevalt! Ai, ai!

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais S

H

160 Puslapiu į!

8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas ![ 
ateiteje stosis. Su priedu ![ 
planatu ir visokiu burtu. ![ 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: :: ]•

Pinigai reikia siusti su c 
užsakymu: *•

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

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

O Rifke paskui ji isz skaus
mo stenėjo. Turėdama daugiau 
sąmones už Sruliu, ji vientik 
antrino:

— Smile, szaba,s .. Smile .. 
sžabas...

O mažas Moise ncisiztarda- 
mas žodžio tik balsu klykė:

— Ai, ai! ai!
Buvo pas maitina. Srulius

iV *
************-X*********-K**M

Asz jums pasakysiu kad,
Da niekad neturėjome,

Tiek valkatų kaip sziandien!
Dieve susimilk kas dedasi

didesniuose miestuose, 
Ir ta priežasties kur ten 

bedarbes. 
Valkatos ir banditai kurie 

neturi darbo, 
Insidrasiino ir užpuldinet ant 

žmonių, 
Ir apipležinet biznius.

Jaunos mergaites pradeda eiti, 
Po velniu visokiais budais.

Mažai turi apglobęs 
czionaitiniai vaikai. 

Ir nei jokios priežuros! 
Da palauksime koki laika, 

O kalėjimai ir pataisos namai, 
Bus 'pripildyti vaikais.

* * *
Pas visus žmonis‘pirmutine
Vieta turi užimti privalumai 

tikejimiszki,
Nes žmogus be tikėjimo, 

Taip kaip medis be vandens.
Motina, be tikėjimo nežino 

savo paszaukimo,
Negali vadintis motina, 

Nes nežino kaip savo vaikus 
užaugint, 

Kentėjimuose ne yra kantri',
Varguose ir ergeliuose 

n epažy sta s u r aminimo.
Kas pasilieka motinai kur 

nepažino Dievo, 
Nepažina tikėjimo!

Tokios motinos gyvenimas 
be tikėjimo yra apkurtintas.

Dėlto motinos, bukite 
motinomis,

D ie vobaim in gos žo dži uo se ,
Darbuose ir pasilgimuose, 

Pildykite privalumus tikybes, 
Ir melskitės kaip privalo' 

daryti visos motinos!
* * *

Jeigu žmogus ne yra isz 
pat savos,

Tai tegul nedaro nesmagumu, 
K ai t indamas j uos,

Už savo nepasisekiusm, 
vargus ir bėdos.

Nes kaip pasiklosi, 
Tai p iszisimiegosi;

* * *
Nekurie žmonių dorybe,

Yra taip dorai,
Kad gaila kad nenumirszta, 

Kol inpuola in pagunda.

(
“NOVENA” 
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 
per paczta 15 Cts.

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

paszoko tropais auksztyn ma
lūną, o paskui ji ir Moise nunė
rė, tik Rifke pasilikusi lauke 
su sopulinga szirdimi žiurėjo 
in krutanezius anų dvieju ma
lūnu sparnus.

Uždusęs Srulius užbėgo ant 
pirmųjų malūno lubu, paskui 
ant antrųjų, kur gulėjo girtas 
ir miltais apsidulkines malu
ninkas.

Būdamas da be sąmones, 
spyrė su koja maluninkui in 
paszone, o saitas vistiek nei 
nepasijudino. Tuokart su ran
kom pradėjo maluninka taršy
ti ir szaukti:

— Mikai, Mikai, tu laido
kas!

Bet Mikas kokius tai nesu
prantamus žodžius isztare ir 
pasivertė ant antrojo szono.

Srulius paszoko ir pasižiu
rėjo per Įauga. Mete akim tuo- 
jaus in Moreno ir in Saduro 
malūnu. Kaip vienur, taip ir 
kitur malūnu sparnai smar
kiai sukosi, kadangi papūtė 
padebesiuose ramus ir vienokis 
vejalis.

Srulius su juto kad ji kas tai 
už sizirdies nutvėrė ir suspau
dė, o paskui jam galvoje krau
jas pradėjo buszuoti. Jisai dau
giau nieko nežinojo, tiktai ma
te, kad tiedu malūnu eina, anų
dviejų sparnai sukasi, o jo 
kaip stovėjo, taip ir stovi. Ji
sai taipgi žinojo tos dienos 
szabasa. To visko užteko są
mones praradimui. Taigi plesz- 
damas nuo gal vos jarmulka 
pradėjo sau plaukusi draskyti 
ir visa kosere baubti:

— Gevalt, gevalt, gevaaalt!
O Rifke stovėdama szalelp 

malūno ir žiūrėdama in raudo- 
janti Sruliu szaukia:

— Srule, szabas! Szaibas, 
Srule.

Vienok tas nieko jam negel
bėjo.

Žydas vis labiau vorke ir sau 
galvos plaukus rove, smaukda
mas gevalt a ir dairydamasis 
aplinkui, ar kartais kas nesi
skubina jam pagelbon. Bet nie
kur nieko nebuvo matyti, nes 
buvo darbmeczio diena, o pin
tis visame savo pilnume. Gyvo-s 
sielos artimamjame kaime ne
buvo, visur buvo ramu. Kaika- 
da kur isz užkertės koksai se
nis pasižiūrėdavo in Srulio ma
lūną ir pasiklausydavo gevai
tu, bet netrukus nusispiaudavo 
ir pasitraukdavo, nes tie Sru
liaus liar urnai j au visiems ga
na gerai buvo žinomi.

Srulius, matomai, buvo di
deliu inszirdeliu, nes vieton nu
siraminti, jisai vis laibiau bau
be, vis smarkiau reke. Tai bėg
davo pas mieganti maluninka 
ir jam paszones badydavo, tai 
vėl paszokdalvo prie lango ir 
klykdavo.

Tik staiga savo rėksmą per
trauke ir jo veidą apdengė ne
apsakomai didis nusistebėji
mas. Žandai iszsipute ir akyse 
aipsireiszke kokis tai nepa
prastas džiaugsmas.

'Pradėjo žiūrėtis in sparnus, 
kurie kaip jam pasirodė, ome 
iszpalengvo judėti, bet visai 
iszpalengvo, kaip paprastai 
priesz pradesiant malti.

N ustebintas, apsvaigintas, 
tai vėl truputi kaipi pabūgęs, 
in'bego tuojaus malūno vidun, 
manydamas, kad maluninkas 
cziapat iszsipagiriojes. Bet ne, 
būras gulėjo iszsitieses ant 
grindų, o Srulius, szaleip jo 
stovėdamas, sujuto malūno 
drebejima, o paskui girkždeji- 
ina ir aszima, 'Sparnu. Srulius 
persigando.

— Moise ! Suszuko.

Sun aus nebuvo.
Srulius puolėsi in trapus, 

bėgti žemyn ir pradėjo vėl 
klykti, p am ate s su k an c z i u o - 
sius akmenis ir krutanezius 
sietus. ’

— Moise! Moise!
Ant apatiniu lubu isz skyles 

kur randasi prietaisa paleisti 
malūno sparnams, iszlindo ma
žas Moise.

—- Ko ta padarei ? Suszuko 
Srulius.

— Nieko, nusiszypsojo isz- 
'bales Moise.

Srulius labai liūdnai in ji 
pasižiurėjo.

— Szabasas, suvarvaliaivo.
Vaikas paraudonavo ir atsi

rėmė in malūno siena.
O Srulius parkrito ant mai- 

szo su javu ir, užsidengės akys, 
pradėjo raudoti.

Rifke-gi, kurios susijudinęs 
sparnas ko tik neužkabino ir 
nenutvėrė su savimi, gryžo na
mo murmėdama:

— Szabasas, szabasaš, kam 
jam taip darai ? Kam jam taip 
darai? Kibą anam maluninkas 
gi rtuoklis.

Ant rytojaus anksti Srulius 
da vakarykszicziu atsitikimu 
suspaustas', iszejo isz grinczios 
ir žiūrėjosi in malūno sparnus', 
kurie kosmarkiausia sukosi, 
norint vejalis1 buvo visai leng
vutis.

Toksai matymas jam visuo-

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

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

your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct!

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

mot suteikdavo1 ramybe ir tuo
kart būdavo pasirengęs už- 
mirszti visus nuostolius, visus 
nuliūdimus ir invairus susi
krimtimus, kokius pagimdyda
vo tasai jo malūnais.

Taigi dabar atsisėdės palei 
siena ant suolelio dairesf ap
linkui po pasauli.

Keliu važiavo javais pri
krauti veži mai. Nekurie j u pri
važiuodavo' palei jo maluna ir 
sustodavo, o kiti skubindavosi 
toliau. Srulius in kožna veži
mą su didžiu žingeidumu žiū
rėjosi, bet kai kuriame ju ne
matydamas javu, save ramin
davo.

— Koks tam malūnas, mau
stė, k a jam duotu? K a jam 
duotu ? O kad jam pats butu

Viesz. Jėzaus ir
. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios 
ant' kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 334x5V2 col.
TIKTAI, 25 Cts.
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maluninkas'. Jam niekad neuž
migtu prie kožnas vėjo papli
timas, jam tik sparnus suktu ir 
man gerai darytu. Kad jam 
pats butu maluninkas, jam eitu 
ir be vėjo. O kad jam butu tas 
maluninkas!

Susirūpino.
— Jisai tam maluninko ne

galėjo laikyti, maustė toliau, 
negalėjo tokiam nuostolius tu
rėti, negalėjo naikinti tėvo pa
likimus. Man negalėjai naikin
ti sveikatas, norėjai szalbase il
sėtus, negalėjai burus1 apgaudi
nėtu.

Jo veidai iszsitempe ir jisai 
vėl giliai užsimanste.

Jisai vis maustė apie malu
ninka, nekokį Joną Adomai- 
cziuka, “Jankum” paprastai 

visais vadinama, kuris ąpie- 
liukese buvo visais gerbiamas', 
pas kuri burus1 kaipo koks 
magnitas trauke, kad ir isz to
liausiu apiegardžiu, kuris taip 
buvo numylėjęs maluna, kaipo 
koki nepaprasta daigta, kad 
malūne gyvendavo, miegdavo 
ir valgydavo ir tik del jo gy
vendavo. In ta Jauku jisai se
niai aki turėdavo, bet malunin- 
kas labai 'branginosi, o paga
lios isztikruju su juom nieka
dos nekalbėdavo, kadangi jo 
blaivaus nesutikdavo. Tas tai 
Sruliui labiausia ir supę jo, to
dėl ilgai dabar aipie ta ir maus
tė.

— Kodėl, klausė pats sa
ves, tasai Jankus nebuvo nie
kad blaivus?

Ilgai apie ta klausima maus
tė, bet galutinai sugalvojo sau 
toki at s ak y m a.

— Tokiam maluninkas 
kaip “Jankus”, nebuvo pa
prastas žmogus, ba jam žino
jai virszžmogiszkus' budus, ba 
jam paleidai malūnas, kad ir 
vejas nebuvo ir darė indomus 
intekmes ant burn. B a jam bu
vai tokis maluninkas, toikis 
maluninkas, kad jo miltus bu
vo gardesnius, buvo baltesniuis, 
buvo sunkesnius. Ba tam Jan
kus, pasakota jam, pažinai de- 
besus, kaipo kokiam astrono
mas ir, kuomet su veju ddbesus 
nužvelgdavo, tai taisė malū
nas, pildavo javus ir paicziani 
atsigul da v o miego tu.

Srulius szypS'ojo'SL tik su tą
ją mintimi, kad gavus toki ma
luninka ir savyj jaute, kad ji
sai tiktai su tuo Jankum gali 
palikti laimingu.

Jo veidas netrukus iszsiblai-

— Jankus, maustė, buvo 
nepaprastus žmogus. Jam buvo 
kaip Dovidas, kaip Saulius, 
jam turėjo auksztus protus, 
jam gyveno del,...

Susilaikė, nes jam pasirodė 
negalimu daigtu, kad kas galė
tu tiktai del malimo gyventi. 
Vienok Sruliui panaszi mintis 
užėjo tiktai ant trumpos valan
dytes.

Pasižiurėjo in maluna, kuris 
stovėdamas kaipi rabinas sza- 
base tik ir gaude, patsai isz 
vietos nepasijudindamas ten 
auksztai, ant kalno. Malūnas 
dirbo. Srulius nusiszypsojo ir 
vėl pradėjo maustyti apie Jan- 
ku.

— Man pats, kalbėjo' apie 
save, kad mokėtai tokiam ma
lūnus pagal savo norus valdy-j 
ti, kad man pats turėtai tokius 
magnitus ant burns, kad man

[Tasa Ant 2 Puslapio]
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Žinios Vietines
— Seredoj pripuola Szven- 

to Kresento inSzv. Anastazijos 
o Tautiszka V arcline: Vaidote.

— Seredoj, Balandžio Apt'. 
15-ta diena prasidės meszke- 
riavimas kuria ta diena žuvi
ninkai keliaus in vietas kur 
randas užtektinai žuvy ežiu. 
Daugelis žuvininku turės gilin
ki, 'bet ir daug bus nusiminė su 
blogu giliuku.

— Buvus miesto gyventoja 
Benedikta Varanaviezieiie nuo 
19 So. Main uly., numirė Ket
verge vak., pas savo suuu 
Prana, 3443 Coder avė., Phila- 
delphijoje. Velione sirgo trum
pa laika. Gimė Lietuvoje, at
vyko in Mahanoy City 1908 
metuose, o'pusantro meto atgal 
apsigy veri o Phil adelph i jo je. 
Prigulėjo prie vietinios Lietu
vi szkos parapijos, taipgi baž
nytiniu motoru draugijų. Jos 
\ yrąs Petras mirė 1944 metuo
se. Paliko sunu P ran a; du anū
ku ir sesori Stase Žavėt kieno 
nuo 603 E. Centre uly., isz kur 
dotavęs in vyko Panedelio ry
ta, su a'piegomis Szv. Juozapo 
'bažnyczioje devinta valanda ir 
palaidota in parapijos kapine- 
•S'O.

— Ketverge pripuola Jus
tino kara., Szv. Bernadetos ir 
Szv. Kalikszto, o Tautiszkos 
Vardine: Giedrus. Taipgi ta 
diena: 1362 metuose Kryižia- 
viai iszgriove Kauno pili; 1947 
m., laivas “G-randcamp” su
sprogo prie.Texas City, Texas, 
daugiau negu 300 žmonių žuvo 
o penkios deszimts milijonu 
doleriu iszkados buvo padary
ta; 1923 m., sukilę Klaipcdie- 
cziai paėmė Klaipeda.

■ — Ponas Andrejus Marcin- 
keviezius isz Shenadoro lanko
si mieste pas poną E. Ambra- 
zieviezia ant W. Spruce uly., ir 
prie tos progos atlankė “Sau
les” Redakcija, atnaujinti sa
vo prenumerata už laikraszti 
“Saule” nes ponas Marcinkie- 
viezius yra musu senas skaity
tojas ir myli skaityt “Saule”. 
Acziu už atsilankyma.

— Petnyežioj pripuola Szv. 
Aniceto popiežių kam, o Tau
tiszka Vardine: Vore. Ir ta 
diena: 1790 metuose mire Ben
jamin Franklin, vienas isz di
džiausiu ir gabiausiu Ameri
kos mokslincziu. Jis buvo Dip- 
liomatas, raižytojas, iszrade- 
jas ir lai kraszt'minkąs.

— S'chuylkillo Apygardos 
Mergaites Sodalietes laike sa
vo susirinkimą, Nedelioj, Ba
landžio (April) 12-ta diena, in 
Szv. Juozapo svetainėje, 2:30 
valanda popietu. Sodalietes 
dalyvavo isz: Mahanoy City, 
Shenandoah, Tamaqua, Frack
ville, Hazleton, Girardville, 
New Philadelphia ir Mount 
Carmel.

Maizcville, Pa. — Katarina 
Xeverau'skiene numirė Petuy- 
ezioj popiet, 2:30 valanda na
mie. Velione atvyko isz Lietu
vos daugelis metu atgal iii szi- 
ta miestelyje. Jos vyras Jur
gis mirė 1943 metuose. Paliko 
dvi dukterys: J. Drazdiene Lz ■ 
Gil’beton ir AV. Deigham, At- I 
lantic City, N. J., keturios sū
nūs: Juozą ir Vinca, Philadel
phia; Edvardu, New York; Vik , 
tora, Maizeville ir augytini Lt. I 
Col. Viktorą Brosoka, Fair- 
field, Conn., broli Jurgi Kaliu - 
auska, Frackville; keturiolika 
anuku ir anūkes ir asztuonis1 
pro-ajiukius. Laidojo Ctarniu- 

ko ryta, su Szv. Misziomis in 
Szv. Liudviko baižnyczioje de
vinta valanda ir palaidota iii 
parapijos kapinėse.

TŪKSTANTIS DO
LERIU ARCHYVUI
Lietuviu Bibliografines Tar

nybos Vadovas Aleksandras 
Ružancovas nuo 1931. m., ■Gruo
džio (Dec.) men. 3 d., savo 
spaudos rinkinius perduoda, 
dovanoja Pasaulio Lietuviu 
Archyvui. Nuo minėtos datos 
iki sziu metu A'asario (Feb.) 
men., 18 d., atsiuntė 33 dide
lius’ ryszulius, lygiai tukstan- 
czio doleriu vertes.

Pasaulio Lietuviu Archyvo 
bibliografinis skyrius gauna 
spaudos ir isz kitur, bet di
džiausias szio skyriaus rėmėjas 
ir vienas nuoszirdžiausiu ben
dradarbiu yra Aleksandras 
Ružancovas.

Jis pats dirba ilgas valan
das inmoneje, kad užsidirbtu 
kasdienine duona. Sudaryti 
siuntiniui reikia daug laiko, 
kurio jam trūksta, tai, kai nuo
vargio nukamuotas, netenka 
kantrybes, Archyvo vadovybei 
raszo: “Atvažiuokite ir atsi
imk i te”. Bet, kai paaiszkina- 
mos aplinkybes, del kuriu Ar
chyvo vadovybe negali nuva
žiuoti ir atsiimti, vėl, mažinda
mas savo poilsio valandas, 
tvarko ryszulius, raszo smul
kius lydraszczius ir vėl kan
triai tempia in ipaczta. sunkius 
spaudos pundus ir siunezia Ar
chyvui, kad Lietuviis'zkas žo
dis, gimęs svecziose szalyse, 
iszliktu ateieziai. Už tai Pasau
lio Lietuviu Archyvo _yadovy- 
be Lietuviu Bibliografines 
Tarybos Amdovui A. Ružanco- 
vui yra labai dėkinga, bet ypa
tingai bus dėkingos busimosios 
kartos.

Ta paezia proga praneszama 
periodines spaudos ir knygų 
leidėjams ir autoriams, kad ju 
siuneziami Lietuviu Bibliogra
finei Tarnybai spaudiniai nuo 
ankseziau minėtos datos paten
ka. in P. L. Archyvą. Tos lei
dyklos, kurios norėtu iszsaugo- 
ti daugiau egzempliorių ir taip 
pat ankseziau pasirodžiusius 
leidinius, praszomos senuosius 
leidinius ir kitus egzemplio
rius siusti tiesiog Pasaulio Lie
tuviu Archyvui in 26) 1 AM 
Marquette Rd., Chicago 29, LI. 
U. S. A.

Pajieszkojimas
Pa j i eszkom i A7aizi k a ukauc- 

ko (gal A’aiicckausko) Bronis- 
lavo gimines. B. A’aicckauskas 
paliko nedideli palikimą.

Bronius mirė Anglijoje 1949 
metuose. Surinktomis žiniomis 
jis kilęs isz A’ilkaviszkio ap., 
buvo ma'žarasztis ir visa laika 
gyveno Anglijoje. Jo levas if 
brolis tuo pat laiku, kai jis isz- 
keliavo in Anglija, iszvyko 
Amerikon. Bronius, dar priesz 
didi ji kara, isz Anglijos buvo 
aplankęs juos Amerikoj. Bro
niaus motina ir sesuo liko Lie
tuvoje (Vilkaviszkio ap.)

Gimines, jei jo atsirastu, 
praszau kreiptis in:
Consulate General of America, 

41 AV. 82nd Street
New York 24, N. Y.

Tautu San junga vėl plepa 
apie viso svieto nusiginklavi
mą. Ar kas ka kvailesnio kur 
kada girele jo ?

KAS KALTAS?
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

turėjo būti baigtas su pergale.
Buvo galima ta kara laimėti 

nuo tos dienos kada Generolas 
MacArthur parode musu kelia 
in pergale, Sausio (Jan.) dvy- | 
likta diena, 1951 metuose. Jis 
tada parode kad visi Karo 
Sztabo vyriausieji Generolai 
tada sake kad jie ga’i ta kara 
laimėti su pergale, jeigu jiems 
tik bus pavėlinta.

Dabar, jeigu ir tikra taika 
užvieszpataus Korėjoje, reikė
tų visa ta nelemta karo klausi
ma isztirti ir dažinoti kas ežia 
darosi?!

Mačo mokslo, siauro proto, 
niekas netinkami dykaduoniai, 
per Politika inlenda in atsako- 
mingas vietas AZaszingtone ir 
tenai tupi, kol kas panaszaus 
atsitinka. Tada jau negalima 
rasti nei vieno, kuris butu at- i 
sakomingas už tokias niekys- 
tes ir baisias klaidas!

i
Didžiausia beda tai kad imi- . 

su Politikieriai AZaszingtone 
baisiai bijosi užpykinti Angli
jos valdžia, nenori kitiems 
krasztams bizni sugadinti! Jau 
seniai, labai seniai kai iszejo į 
kokis nusistatymas isz AZasz- 
ingtono. Iszrodo, kad mes vis 
su baime ir drebejimu laukia
me pažiūrėti ka kiti darys, ka ' 
kiti sakys ir paskui szokame 
kaip jie grajina.

Kai tokis pipirukas kaip 
Burma Sala drysta mums szpy- I 
ga parodyti, tai mes isz tikro 
jau visai silpni ar tikrai durni!

Musu va1 ai AZaszingtone tu
rėtu atsiminti kad jie dirba ne 
Anglams, ne Kiniecziams, ne 
Indijos žmonėms, bet Ameri- 
kiecziams! Jeigu jie to negali 
suprasti, tai tegu pasitraukia 
ir savo vieta sveiko proto žmo
gui užleidžia!

PREZIDENTAS
SZAUKIA VISUS
GUBERNATORIUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

penkta diena. Jis sako kad jis 
nori su visais Gubernatoriais 
asmeniszkai pasiszneketi ir i 
jiems paaiszkinti kaip dalykai 
stovi ne tik paariame musu 
kraszte, bet ir Užsienyje.

Tarp kita ko, tikimasi kad 
per szita susirinkimą bus isz- 
kelti szitokie klausimai: Tarp
tautiniai santykiai, Amerikos 
apsauga, kraszto stovis ir kita 
vidaus reikalai.

5
Tai bus pirmutinis tokis mi

tingas! Prezidentas Dwight 
Eisenhoweris Gubernatorius 
suszaukia kai tik tuo laiku, ka
da Rusija yra pradėjus savo 
taikos vaju.

Nors dar nieko tikro negali- , 
ma pasakyti, bet jau iszrodo 
kad Nauja Administracija jau 
tariasi apie sumažinimą musu 
“Apsiginklavimo Jiegu.” Isz- j 
rodo kad dabar Amerika misti
ną, kad Europos kra.sztai gali 
be musu pagelbos ginkluotis.

Jau dabar armija rengiasi 
| uždaryti kelias savo-vietas kur 
kareiviai iki dabar buvo lavi
nami ir rengiami. Daug žmo- . 
niu, kurie netoli tu vietų gyve- | 
na, ypatingai biznieriai, sztor- ■ 

I ninkai ir saliuninkai baisiai ! I
prieszinasi, nes jiems isz karei
viu biznis geras!

Apie visa tai, Prezidentas 
nori su Gubernatoriais pasitar-

REDAKTORIAI I
SVECZIAVOSI

KREMLINE

Bagoczius In Kalėjimą

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

rejus, matyti kad tai tik isz 
vaszko nudėti del parodos. : 
Maisto visur ir visiems,trumpa 
ir trūksta.

Redaktoriai sako kad iszro 
do kad patys Sovietu vadai da
bar per daug nepasįtiki ant sa
vo graszto galybes ir už tai jau 
ima kita daina riesti ir kalba 
apie taika.

AUTOMOBILIUS IN 
UPE

Trys Žuvo Nelaimėje
TARA, ONTARIO. — Trys 

žvejotojai užsimusze netoli Ta
ra miesto, Ontario, Kanadoje, 
kai j u automobilius atsimusze 
in tilto szona, persilaužė per 
tilto tvora ir nukrito in Sauble 
upe.

Policijantai spėja, kad to au- 
tomobriaus draiverys taip 
greitai važiavo kad jis negalė
jo savo automobiliaus suval
dyti ant to tilto.

MUSU PAVERGTOJE
SKAITYTOJAMS TĖVYNĖ JE

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

“Saules” redakcija nenori 
dar labiau savo skaitytojams 
pabranginti “Saule” ir nepa
brangins, jeigu kaip nors bus 
galima iszsisukti!

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

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

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

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

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

^Pirkie U. S. Bonus!

Prirakintas prie kito pra
sikaltėlio, kainio, Minot 
Jelke milijonieriaus sūnūs, 
yra iszvedamas isz New 
York miesto kalėjimą, ir bu
vo nuvesztas in Rickers Is
land kalėjimą, kur jis turės 
iszbuti nuo trijų iki szesziu 
metu už vedima t iznic su pa

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

keris Berlyne, kur jis ir nusi
žudė. Amerikiecziu ekspertu 
nuomone, dabar tarp Stalino 
inpediniu neiszvengiamai pra
sidės trynimasis. Afienok visai 
valdžiai savo rankose sutrauk
ti Molotovas laikomas per se
nu, Beri jos žvaigžde apsiniau
kė, kai Sausio menesi jis buvo 
imtas vieszai kritikuoti, Ma
lenkovas: nemėgstamas ka
riuomenes.

Vienok visiems pavergtie
siems Stalino mirtis sudaro 
nauja iszsbaisvinimo vilti. Su 
laiku žūva visi, kad ir žiau- i 
riausieji režimai, tad žus ir 
Bolszeviku sukurtasis, juo la
biau, kad jis ne tik pavergė mi-! 
lijonus svetimu žmonių, bet: 
taip pat žudė savaja tauta. 
Anot kancl. Adenauerio, tas 
mauzoliejus, kuris bus pastaty
tas Stalinui (jis dabar iszsta- 
tytas Lenino mauzoliejuj), Vo- 
kiecziams amžinai bylos, kiek 
Stalinas yra pavergęs ir sunai
kinęs ju tautiecziu. O paverg
tieji prie tu žodžiu pridėtu: 
kad Stalino vardas bus amži
nai susijęs su tylia kanezia, 
kurioj sunkius kryžiaus kelius 
teko vieniems isz pirmųjų isz- 

l.eiti Baltijos valstybių bro
liams. Stalina ir jo režimą 
ypacz smarkiai puola Rusai,
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leistuvėmis, kurias jis isz- 
samdydavo bagoeziams už 
szimta ar net penkis szimtus 
dolerio del vienos nakties 
malonumu. Jis teipgi buvo 
nuteistas in kalėjimą ant 
asztuoniu menesiu, už laiky
mą revolverio be p aveliui- 
mo.

Ukrainiecziai ir kiti paverg
tieji tiek savo spaudei j, tiek 
per radiju praneszimus. Visi 
jie nurodo, kad Sovietine grės
mė palieka kaip buvusi, o kitu 
nuomone, net padidėja, nes, 
Malenkovui suėmus visa vado
vybe in sa.vo rankas, kažin ar 
tenorės Bolszevikai laukti tol, 
kol Amerikiecziai su Vakarais 
galutinai sustiprės ir bus pa- 
jiegus sutriuszkinti paezioj už
uomazgoj kiekviena galima 
Bolszeviku avantiūra.

Pavergtoje Lietuvoje apie 
Stalino liga buvo praneszta tik 
Kovo 4 d., 10 vai., per Vilniaus 
radija, nors smūgis Stalina bu
vo isztikes jau nakti isz Kovo 
1 in 2 d. Budinga, kad ta diena 
nepraneszavo jokios progra
mos inprastiniu laiku nei Kau
no, nei K’aipedos, nei Sziauliu 
radijo mazgai. Matyti, buvo 
insakyta “būti pasiruoszu- 
siems”,kaip kad Rytu Vokie
tijoje, kur Komunistu galva 
buvo insakytas tucztuojau 
skristi in Maskva, o visa ka
riuomene, milicija ir net ugnia
gesiai suvaryti in savo bustus, 
nes buvo paskelbta “aliarmo 
padėtis”, o kiekviena Anti-Ko- 
munistini pasireiszkima buvo 
insakyta is: braukti paczlomis 
griežeziavsiomis priemonėmis. 
SSSR KP centro komiteto ir 
ministterio tarybos praneszi- 
muose paskelbtas insakmus 
nurodymas, kad visi su “pa
dvigubinta energija” parody
tu “didžiausia vieningumą ir 
susitelkimą, vados tvirtuma ir 
budrumą”. Vak. Vokietijoj 
Komunistai apie Stalino mirti 
atspausdino placziausius pra
neszimus ir juos kisza norin
tiems ir nenorintiems in paczto 
dėžutės ar tarp namu durn.

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

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

Pajieszkojimas
Bajieszkau randauninka ar 

pusinika del ukes, fanuos. Dvi- 
deszimts karvių melžiamu. Ma- 
szina melžiam karvies, trakto
rius ir kitos maszinosi del dar- 

i bo, namas deszimts kambariu. 
Kas mylietu ant ukes gyventi, 
•malonėkite atsiszaukte ant ad
reso :

M. Macziulaitiene
Box 642,
Forrest City, Pa.

Pajicszkau \
A s z IJ u d v i k e M ac z i u l i en e 

(Mitchell), pajieszkau savo te
tos, Veronikos Žukauskienės, 
gyvena AVaterbury, Conn., o 
kiek rasziau laiszku-tai vis at
gal sugn žta. Ma’onekite at- 
raszykite laiszka ir adresu, ar 
gal kas žinote, bu-iu laibai dė
kinga. Alano adresas: /,

į Mrs. Ij/Mitehell,
248 So. Monastery Ave., 

Baltimore 29, Md.

Asz Dainininkas Macziulis 
(Mitchel]), pajieszkau savo 
1 nu-broli Benadikta Racziu, 

I jisai gyveno AVatcr'bury, Conn. 
Ar yra gyvas ar numiręs ? Ra
sziau keletą laiszkus, bet Su- 
gryžo atgal. Jeigu kas žino a- 
pie ji, malonėkite pranoszkite, 
už ka busiu dėkingas.

Mano adresas:

D ai n i n i n k as Mitchel I,
248 So. Monastery Avė., 

Baltimore 29, Md.
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Laidoja Kunus Numirėliu; pa
samdo automobilius del Laidotu
vių, Kriksztyniu, Vestuvių ir 
Kitokiams Reikalams.

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