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Chou En-lai, Raudonosios 
Kinijos Premieras yra pa- 
reiszkes norą derintis ir su
sitarti ant skirtingu parei
kalavimu.

Lt. Gen. Maxwell D. Taylor

Leitenantas Generolas 
Maxwell D. Taylor, Ameri
kos Asztuntos Armijos va
das ant Korėjos frunto. Jis 
užėmė Generolo Van Fleet 
vieta, kai anas pasitraukė ar 
buvo priverstas pasitraukti, 
už tai kad jis kaltino Vasz- 
ingtona ir Armijos Sztaba

Isz Amerikos
--- •--- I 

DIDELIS EROPLA- i

NAS NUKRITO j

4 Isz 25 Užmuszti. Gilus 
Sniegas Trukdė Kitus

Iszgelbeti

SEATTLE, WASH. — Di- 
delis DC-3 eroplanas su dvide- 
szimts dvejais kareiviais nu
krito ir sudužo in Cascade kal
nus priesz auszra. Keturi buvo 
užmuszti, kuriu tarpe buvo la
kūnas ir jo pagelbininkas.

Szesziolika valandų po tos 
nelaimes darbininkai dar vis 
stengiesi isz to sudužusio ero- j 
plano isztraukti, tuos kurie te
nai buvo užgriauti.

Gilus sniegas ir baisus szal- 
tis trukdė darba. Armija grei
tai pasiuntė maža helicopter 
croplana, kuris galėjo tik po 
keletą ant sykio vežti.

Eroplanas, krisdamas iszro- 
ve ir iszlauže kelis szimtus 
mastu miszko. Vienas jo inži- i 
nas užgeso ir jo sparnai ledais

Taikos Pasitarimai Ve! Pradėti In Panmunjom
♦

Taikos pasitarimai vėl yra 
vedami ir tie atstovai kurie

Po szita palapine arba bū
da visi tie atstovai veda de
rybas ana syki kai nieko isz

Major Gen. Nam II

kad musu kareiviams trūks
ta ginklu ir kulku Korėjoje.

Sziaurines Korėjos Major 
Generolas Nam II, Komunis
tu delegacijos pirmininkas 
visuose mitinguose ir pasita
rimuose. Jis visiems laik- 
rasztininkams gerai pažys
tamas.

apszalc ir už tai jis nukrito.
Isz eroplanu armija numėtė 

maisto, pakuro ir sziltu drabu
žiu tiems, kurie turėjo laukti 
kol buvo galima prie ju prasi- 
kasti per gilu sniegą ir pūgas. 
Daktarai ir slauges greitai pri
buvo isz McCord Air Base.

Komandorius Robert T. 
Norris sako kad trijų kareiviu 
dar neranda, nežino ar jie žu
vo ar gal pešti stengiesi prie 
kurio miesto prieiti.

Deszimts isz tu kareiviu ant 
to eroplanc buvo užsisėdę isz 
Scranton-Wilkes-Barre aero
dromo, dvylika kitu buvo isz 
Vaszingtono.

----- □-----
DIDŽIAUSIAS

AMERIKOS KARISZ- 
KAS LAIVAS

‘Missouri’ Laivas Bom
bardavo Uostus Arti

Sibirijos

WONSAN, KORĖJA. — Di- 
džiausiąs ir galingiausias 
Amerikos kariszkas laivas 
“Missouri” su savo szeszioli- 

didžiausia intaka ant tu pa
sitarimu turi ar turės.

tu derybų neiszejo. Ta pa'a 
pine dar ir dabar stovi.

tD* LZJ □

Gen. Mark W. Clark

Generolas Mark W. Clark 
Tautu Sanjungos Komando- 
rius Korėjoje. Jis sako kad 
Komunistai tikrai sutinka 
gražinti visus tuos kariszkus 
belaisvius, kurie norės gryž- 
ti.

□ o □

kos coliu kanuolemis armotais 
bombardavo Komunistu mies
tą Wonsan.

Tuo paežiu sykiu kitas ka
riszkas laivas “New Jersey” 
paleido savo didelius .karabi
nus ant Chong i in uosto, tik 
penkios deszimts penkios my
lios nuo Rusijos Sibirijos rube- 
žiaus.

Szitiems laivams in talka 
stojo apie szimtas “Corsair”, 
“Panther”, ir “Skyraides” 
kariszku eroplanu su sprogs- 
taneziemis bombomis. Szitie 
eroplanai buvo nuo kariszku 
laivu “Philippine Sea” ir 
“Oriskany.”

Amerikos Laivyno koman
dorius sako kad jis nieko apie 
derybas ar paliaubas nežino ir 
nepaiso, kol jis gaus insaky- 
mus isz Vaszingtono. O iki ta
da musu laivynas savotiszkai 
ta kara Korėjoje ves.

Sziaures Koriecziai ir Kini
jos Komunistai gali atsimuszti 
ant žemes bet ant mariu jie yra 
be jiegos, nes Amerikos laivy-

I nas gali plaukti kur tik jam 
patinka ir Komunistai negali

■ jam kelio pastoti, nes jie netu
ri nei vieno kariszko laivo ku
ris drystu musu laivams kelia

i pastoti.

DVIEJU KŪDIKIU 
MOTINA NUSIŽUDĖ 

k
f

Gyvanaszle Rūpinosi 
Apie Savo Dukters

! -

Apsiženyjima
1

PHILADELPHIA, PA. —
West Philadelphijos gyva
naszle buvo surasta negyva sa
vo miegamajame kambaryje. 
Policijantai sako kad ji nusi
žudė už tai kad jį buvo labai 
susirupinusi apie savo asztuo- 
niolikos metu amžiaus dukters i 
apsiženyjima.

Ponia Ardna Brantley, tris- 
deszimts keturiu metu amžiaus 
gyvanaszle, buvo policijantu 
surasta negyva. Ji buvo nusi- 
szovus per savo gerkle. Re
volveris buvo surastas ant jos 
lovos.

Jos draugas, keturios de
szimts devynių metu amžiaus 
Louis Silvagni nuo Sherwood 
uly., netoli nuo 75-tos ulyczios 
paszauke policija.

Ji dirbo barberszopiai kur 
ir tas jos draugas Silvagni dir
bo kaipo barberys. Jis polici- 
jantams pasakė kad jis gavo 
telefono paszaukima isz tos 
moteriszkes ir jis in jos kam
barius nuėjo ir rado ja jau ne
gyva. Susiedai sako kad jie 
iszgirdo ta revolverio szovi 
kai ji nusižudė.

Kai jos duktė apsiženijo tai 
ji nuo to laiko buvo nuliudus 
ir susirūpinus. Ji savo susie- 
dams kelis kartus buvo pasa
kius kad ji nesutinka ant savo 
dukters apsiženijimo.

Apart savo dukters ji paliko 
septyniolikos metu amžiaus su- 
nu.

36 ISZGELBETI

ISTANBUL, TURKIJA. — 
Bulgarijos prekybinis laivas 
Christos Smirnenskey užplau
kė ant akmenų jurose in Bos
porus juras. Turkijos jurinin
kai visus juos iszgelbejo be jo
kios nelaimes.

Laikrasztis Agence France 
Presse pranesza kad tas laivas 
veže daug troku ir plauke in 
Vidružemiu uosta isz Juoduju 
Juru, isz Varna uosto, kai di
deles bangos ji apsėmė ir pa
skandino.

Bet visi ant to laivo buvo 
iszgelbeti ir paimti ant kito 
laivo, kuris visus atveže m 
uosta be jokio kito tokio invy- 
kio.

Charles E. Wilson, Apsau
gos Sekretorius sako kad jis 
Laiku nekreczia, ir kad jis su
mažins Armijos iszlaidas. Bet 
jis greitai prideda, kad tai ne- 
reiszkia kad armija gaus ma
žiau ginklu. Anaiptol, jis pri
žada daug pinigu sutaupinti ir 

■ dar daugiau ginklu armijai 
pristatyti. Jis sako kad armija 
per daug pinigu visai už dyka 
iszeikvoja. ■

KOMUNISTAI VIS 
REIKALAUJA

DERYBŲ

Alijantai Tyli. Tautui 
Sanjunga Sugražins 
500 Belaisvius Pirma

Diena

TOKYO, JAPONIJA. — j 
Komunistai vis reikalauja ir 
garsiai skelbia kad jie nori 
atidaryti derybas del visisz- 
kos taikos Korėjoje. Bet Tau
tu Sanjungos armijų komando
rius tyli ir nieko nesako. Ge
nerolas Mark W. Clark laukia 
pažiūrėti kas ežia bus ir daži- 
noti kodėl Komunistai dabar 
taip su strioku nori tu derybų, 
kai pirmiau jie nei neužsimint 
apie tokias derybas nenorėjo!

Kiniecziai ir Sziaures Korie- 
c.iai in dvi dienas du sykiu 
prasze tokiu derybų kai j u at
stovai pasirasze ant sutikimo I 
gražinti belaisvius in Panmun
jom.

Sziaurines Korėjos koman
dorius, Major General Lee į 
Sang Cho, pasakė Tautu San
jungos armijos vadui, Rear 
Admirolui John C. Daniel:

“Musu komandoriai yra jau 
priparode kad galima labai 
lengvai susitaikinti kaslink su
grąžinimo serganeziu ir sužeis
tu belaisviu. O kai ant szito 
klausimo sutinkame, tai jau 
teipgi ne taip sunku ir visa szi
ta nelemta Korėjos klausima 
tuo paežiu sykiu iszriszti ir 
gražiai susitaikinti.”

Jis toliau pataria kaslink tu 
belaisviu kurie nenori gryžti 
in savo tėvynė. Jis sako kad 
tokie turėtu Luti iszveszti in 
toki kraszta, kuris nei vienam, 
nei kitam nepriklauso, ir pas
kui, kai karas bus baigtas, tas 
klausimas gales būti iszrisztas.

Bet Amerikieoziai nesiskubi
na tokius patarimus priimti, | 
nes jie gerai žino kas atsitiko 
per anas derybas, kai Komu
nistai tyczia laika gaiszino, į 
kad ga’etu geriau prisirengti 
ant frunto.

POPIEŽIUS PRIIMA
5,000 SVECZIU .

VATIKANAS, ROMOJE. - i 
Szventas Tėvas Pijus, Katali
ku Bažnyczios popiežius pri
ėmė daugiau negu penkios de
szimts tukstaneziu sveeziu in i 
Vatican Hall, ir visus juos pa
laimino.

Keleiviai buvo sz San Mari
no, Anglijos, Ispanijos, Meksi
kos, Austrijos, Australijos, Vo
kietijos, Airijos, Prancūzijos, 
Holandijos ir Amerikos.

Jis pasakė kad jis tikisi ge
riausiu žinių isz tu nauju pa
liaubos ir taikos susirinkimu 
Korėjoje. Bet tuo paežiu kartu 
jis perspėjo visus gerai apsi- į 
žiūrėti pirm negu jie susitars 
su Sovietais.

• KOMUNISTAI
BELAISVIAI 

NENORI GRYŽTI

700 Nenori Apleisti 
Amerikos Laiva Uoste

PUS AN, KORĖJA. — Septyni 
szimtai Kiniecziu Komunistu, 
kurie yra serganti ar sužeisti, 
nesutiko iszlipti isz Amerikos 
laivo, kuris juos veže in sziau- 
re. Jie sukilo priesz jurinin
kus ir nenorėjo apleisti to lai
vo.

Karininkai jiems davė pus
valandi gerai apsirokuoti, o 
po tam tai Amerikieoziai ka
reiviai su atprovintais karabi
nais juos isz to laivo iszvarys.

O tuo paežiu sykiu szimtai 
Tautu Sanjungos ir Amerikos 
belaisviu jau buvo vežama in 
Panmunjom. Ju tarpe randasi 
szimts dvideszimts Amerikie- 
cziu.

Amerikieoziai kareiviai lau
kia savo draugu pargryžtant 
isz nelaisvos. Jie turi pagami
nę gerus trokus, automobilius 
ir eroplanus juos greitai, nu- | 
veszti in ligonines. Daktarai ir 
slauges jau laukia prie pat ru- 
bežiaus. Daktarai sako kad 
jiems rupi musu sužeistųjų 
sveikata per ta kelione, nes da
bar tenai baisiai szalta, o Ko
munistai veža tuos belaisvius 
in paprastus trokus, be jokios 
szilumos.

Amerikos kariszki eroplanai 
sukinėjasi aplink ta vieta, kur 
belaisviai bus iszmainyti. Jie 
nori būti tikri kad ežia jokiu 
Kcmunistiszku szposu nebutu.

Laikrasztininkai teipgi lau
kia ir prie telefonu tupi, kad 
galėtu greitai praneszti vardus 
tu belaisviu kurie bus pirmiau
sia sugražinti.

Iszmokintas Liūtas

Szitas liūtas szoka
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per Cirkos szitos buvo Paryžiu-
kiaura maisza, ir stengiasi 
kuo geriausiai intikti savo 
mokytojui Vojtech Trubka.

PAGELBA TEBETEI- 
KIAMA PASAULIO 

VARGSZAMS 
VAIKAMS

NEW YORK. — Vyriausy- 
Liu ir paskiru asmenų aukos 
ingalina Jung. Tautu Tarptau
tini Vaiku Pagelbos Fonda tęs
ti milijonu vargszu vaiku pa- 

j szelpa. Szi žmoniszkoji miela- 
szirdinga agentūra buvo in- 
steigta specialiu Jung. Tautu 
Generalines Susirinkimos nu
tarimu 1946 metais. Sziame 
Laikotarpyje ji pasaulio vaiku 
paszelpai iszleido 173 milijo
nus doleriu. Isz szios sumos di
džiausia dalis buvo sunaudota 
papildomam maistui apmokė
ti. Pienas, žuvu taukai, marga
rinas, kvietiniai miltai ir me
sa buvo siuneziami in 50 sza- 
liu. Sziuo maistu vaikai ne tik 
kad buvo papenėti, bet buvo 
parodytas būdas kaip juos ge
riau papenėti.

Szesztaisiais savo gyvenimo 
metais Fondas veikia 77 vals
tybėse: Europoje, Azijoje, Af
rikoje, Viduržemio Juros daly
se ir Pietų Amerikoje.

Pirmiausia savo veikla Fon
das iszvykste pakarineje Eu
ropoje 1946 metais kur milijo
nai vaiku buvo reikalingi sku
bios pagelbos. Naujai sukurta
sis fondas nedelse su pirmąją 
pagelia, pieno milteliu suda
ryta. Kadangi vaikams labai 
truko ir aprangos Fondas taip 
pat siuntė medvilnes audinius, 
vilna ir oda, kurie buvo panau
doti invairiu vyriausybių pa- 

i gaminti reikalinga apranga. 
Džiova tuo metu buvo placziai 
paplitusi. Fondas kartu su 
Skandinavijos valstybėmis ku- 

i rios jau buvo pradėjusios sava- 
! ja antidžiovine programa, pra-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

je. Medrano cirkos yra pa
garsėjusios po visa Europa.

□ o o
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“SAULE” MAHANOY CITY, F Ai.

Kas Girdėt — Mes mėgstame teisin- 
gysta, ir geidžiame kad ir visi 
teisingystes laikytųsi. Todėl,

Pypkes Durnai briežus sumanko. Saduro ma-

Ims gal visa meta, pirm ne
gu mes tikrai dažinosime kas 
yra bosas Rusijoje. Per ta lai
ka tenai bus daug kraujo pra
liejimo, kol vienais kuris isz- 
kils virsz kitu.

Rusija rengia tokias taikos 
derybas- ne vien tik Korėjoje, 
bet ir Berlyne. Komunistai da
bar vėl turės puikia proga sa
vo propaganda vesti taikos 
vardu.

tankiai primename idant kož- 
nas skaitytojas, katro laikas 
jau pasibaigė, nevilkytu su 
prisiuntimu užmokesties, už j 
laikraszti. Nereikia apie tai ir 

į priminėt, kad drukoriszkas 
| materijolas, popiera, maszinos 
ir t.t., pabrango ligi 400 pro
cento, todėl iszdavinejimas 
sziandien laikraszczio yra la-' 
bai sunkus!

Jaunystes
Apgailavimas

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

lunas kadangi dirbo kaip rei
kiant.

Staiga Žydui iii galva subė
go visas kraujais. Abiem ran
kom amt apkabino ir mirtimi

1 dideliu puslapiu, 35c. I No.158—A p i e Kapitonas
No.111—Sziupinis (3 dalis) Stormfield Danguje; Pabege- 

j talpinusi sekanti skaitymai: Je; Kasgi Isztyre; Prigautas 
I Yla isz maiszo iszlins; Apie bo- Vagis. G0 puslapiu, 20c.
ba ka negalėjo savo liežuvio No.160—Apie Po Laikui; 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, Per Neatsargumu in Balta

Visai neiszrodo, kad kas ge
ro iszeis isz visu szitu nauju 
derybų.

Komunistai savo nusistaty
mu 'priesz mus negali pakeist i; 
nors jie būda ir priemones pa
keistu.

Kari Marksas, Komunizmo 
tėvas yra nustatęs, kaip iszti- 
kimas Komunistas turi dirbti 
ir veikti. Jam valia gryižti vie
nas žingsnis atgal, jeigu jis ta
da gales žengti du 'žingsniu 
pirmyn.

_____ • >
Gal bus susitarta kaslink su

žeistųjų karo 'belaisviu Korė
joje, paskui gal ir visi kiti ka
ro belaisviai bus sugražinti. 
Bet tai, toli gralžu, nereiszkia 
kad jau viskas bus tvarkoj.

Jeigu karas Korėjoje ir už
sibaigtu, bet po tam 'butu ilgos 
derybos del taikos. Komunis
tai lengvai nepasiduoda.

Tik pažiūrėkite in derybas 
kaslink Austrijos. Jau yra bu
vę įpustreczio sizimto mitingu, 
ir dar nėra nieko nuveikta!

Rusija tikisi daug ka pelny
ti isz visu Sizitn palszyvu nauju 
derybų. Europa nesiskubins 
apsiginkluoti. Jau dabar musu 
vaiskas mažiau jaunu vyruku 
ima. Rusija kaip tik to norėjo 
ir dabar susilaukė.

ponas buvo.

Studentai, kurie sziais me
tais baigs kolegijas visai ne
turės bėdos durims gauti. Kom
panijos ir fabrikantai jau da
bar tokius studentus samdosi, 
dar priesz mokslo užbaigimu.

Tokis studentas, ka tik bai- j 
ges mokslus, gali tikėtis gauti ’ 
mažiausia pusketvirto szimto 
doleriu ant menesio. Daug isz 
ju ir daugiau, net ligi penkių 
szirntu tuojaus gaus.

Studentai inžinieriai labiau
siai dabar reikalingi ir dau- Į 
ginusia gaus mokėti.

Vyrukas, kuris yra gavės 
koki nors Daktaratu, kaip 
Ph.D., gali tikėti tuojaus gau
ti szeszis tukstanczius asztuo- 
nis szimtus ant metu, vien tik 
už tai kad jis per keletą metu 
mokslo suolą szilde. Jie gauna, 
daugiau negu tie profesoriai, 
kurie juos mokino.

Czia iszkyla labai svarbus 
klausimas, nes daug isz tu pro
fesorių dabar meta savo moky
tojavimo darbus ir eina in pra
mone-.

Pernai buvo net 80,000 inži
nierių trumpa musu pramonei. 
Sziais melais dar daugiau ju. 
reikia.

Elektros, radijo ir televizi
jos fabrikai labiausiai reika
lauja inžinierių.

Jau dabar vėl Amerikiecziai 
ima reikalauti kad musu karei
viai butu gražinami namo. Jie 
taip dare kai tik Antras Pasau
linis Karas užsibaigė. Jie tada 
baisia klaida padare, bet nepa
simokino, nes ir dabar jie pa
na sziai klysta,.

Daug musu Politikierių ir 
dideliu ponu Vąszingtone, 
slaptomis iszvažiuoja in sveti
mus kraisztus ir niekam nieko 
apie tai nesako. Bet, nabagai, 
paskui patys iszsidiioda. Jie 
parsiveža visokiu dovanu isz, 
tu krasztu, ir kad ir prascziau- 
sias laikrasztininkas, isz tokiu 
dovanu, jau gerai žino kur tas

Daug vyruku dabar stoja in 
kolegijas ir mokinasi ant in
žinierių, bet ne visiems pasise
ka, nes jie nėra tinkamai pri
rengti aiigsztesniose musu mo
kyklose, kur labai 'prastai mu
su vaikai yra mokinami.

Vyrukas, baigės kolegija, ir 
armijoje jau geresne vieta ir 
daug didesne alga gauna.

Amerikos karininkai Korė
joje sako kad jie gerai žino 
kad kai t ik prasidėsi tos kalbos 
apie Taika, tai Komunistai ta 
proga pasinaudos pristatyti 
daug ginklu anapus Yalų upes. 
Jie taip darė per anas paliau
bas.

SAPN0R1US

I
Su 283 Paveikslais J

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

Pinigai reikia siusti su < 
užsakymu: ]»

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

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

Ispanijos Diktatorius, Gene
ralissimo Francisco Franco, 
vis daugiau ir daugiau pinigu 
isz Amerikos reikalauja, už pa- 
velinima jo kraiszte intaisyti 
eroplanams vietas. Jo krasztui 
jau buvo paskirta szimtas dvi- 
deszimts penki milijonai dole- 
riu. Bet jis dabar kalba apie 
visa bilijoną doleriu!

Kad kas atsuktu atgal ta laika 
Kokis asz linksmas tada 

buvocziau,
Kad padarytu mane vėl vaika, 
Asz niekad-niekad 

neatsidekavocziau.
Kad kas atsuktu atgal ta laika 
Ir atgražintu man meiles 

dienas,
Kaiplinksmas bucziau toje 

jaunystėj,
Kada vaikszcziojau po žalias 

pievas;
Kada mergele prie mano szono 
Man meilu žodi nedrąsiai tarė; 
Ka da, namole vėlai parėjus, 
Matute mane rūstokai bare. 
Kas apsakytu visas linksmybes 
Kokias turėjau jaunos dienose, 
Kas apraszytu man tas 

gražybes, «
Kurios jau sziandien guli 

kapuose!
Tada saulute man skaiscziai 

szviete,
Menulis slapta burta minėjo, 
Rodos visas svietas pas save 

kviete
Ir visos mergos mane mylėjo!
Ak! Kad mergele asz vėl ta 

paczia
Iszvyst galecziau, kaip ta 

dienele,
Už ta saldybe viską 

atiduocziau,
Ji ir dabar dar mano szirdelej.
Sztai, nakti slapta, menuliui 

szviecziant,
Einu su jaj asz pieva lygia, 
Kalbava meile, žadu jai laime, 
O milijonai žvaigždžių mus 

lydi.
Tuojaus priejove prie josios 

kiemo,
In jos sodneli mes suėjo ve, 
Susede, ilgai, per nakti tylia, 
Po cbelele meiliai kalbejove. 
In glebi savo asz ja 

suspaudžiau,
Lupas prie josios minksztu 

pridėjau,
Bucziaves ilgai, karsztai ir 

godžiai,
Paskui in josios akis žiurėjau. 
Ji dege meile, krutinę supos, 
Arcziau dar glaudes, eme 

bucziuoti,
Szirdis jos plake, kaip medžio 

lapas,
Žadėjo viską man atiduoti. 
Bet tuoj saulute teketi eme, 
Diena pernauja ant žemes 

vyko,
Ir vos per biski josios tėvelis 
Mudu bemiegant ten neužtiko! 
Kad kas atsuktu atgal pasauli, 
Kad atgražintu dienas 

jaunystes,
O! Koks laimingas ir vėl asz 

Lucziau!
Bet, szitie norai nebeiszsivys- 

tys.
Gyveninis bėga, kaip audru 

genams, Dienos ir metai, 
kaip lapai byra, 
O ju likimas, žūti purvyne, 
Taip ir sumanim, kaip regiu, 

yra! V

Sugryžes atsisėdo ant išmoto 
ir giliai užsimanste. Tasai Jau- - 
kus laikais'jam buvo didžiu 
klapsimu, kurio i-zriszimiii ir 
iszaiszkinmui jau ne viena va
landa veltu buvo praleidęs.

— Geras gojus, maustyda
mas susiraukė, 'bet, atsiminęs 
Jankaus buvusiu dienu darlbsz- 
tnma, toliau murmėjo sau po 
nosimi, tegul jam sau geria, bi
le javus malūne butu užtekti
nai. Ka jam turi? Kad ne tąsi, 
tai butu gerai kitam malunin- 
kas gauti. Jam ka nors turi ba 
pas jam taip burns iszvisu pu
siu netrauktu. Ai, jam turi.* 
Bet kitam mąluninkas ‘ tuos 
vėtras nesupranta, o jam juos 
gerai supranta. Jam supranta.

Staiga savo murmėjimą per
trauke ir pro grinezios kampa 
pasižiurėjo, ar minetasai debe- Į 
sukas isztikruju auga.

Jo veidą apdengė džiaugs
mas. Ant miszko mažo debesų- į 
ko jau nebuvo, tik jo vietoj

I siūbavo didis juodaispilkas de
besys.

— Tam Jankus, tam Jan
kus! Suszvapejo Žydas, juok
damasis in debesį, kaip jam 
auga! Kaip jam auga! Ui, kai]) 
jam auga!

Jau artinosi saulėleidis, o 
Jankus su savo draugaisi vis 
da kareziamoje sėdėjo. Tai ma
te ir žinojo Smilius, nes .jisai 
bepertdukio per įauga, žiurėjo.

— Ar tenai tam vejas da 
nesusi judino? Paklausė vakare 
sugryžusio Moises.

— Tenai jau vejas, ai ge
ras vejas! Atkirto Žydukas.

Srulius; labai nulindo, bet 
nieko nosike'pats nepersitik- 
rines.

— Rifkee? Paklausė pa- 
czios', ar tau girdėjai apie to
kius vėjus, nuo kurio malūnas 
negalėtu .suktis?

Rifk'e, kurios diedukas taip
gi buvo malūno-savininku, ta
me reikale turėjo bent koki su
pratimą. Todėl pamansezius 
atsake:

— 'O kaipgi. Kuomet vė
jus perdaug puczia, malūnas 
stovi. Ny, ir kuomet perdaug 
silpnas, tai taipgi neeina.

— O ar tau girdėjai apie 
tokiam vėjus, kuris vadinasi 
‘ ‘ apgavikus ’ ’ ?

Žyde iszpute akis ir abejin
gai, gamindama vakariene, at- 0 7“ 7
sake:

-—- Vėjus, kaip ir kožnas 
daigius, turi savo vardus, tai 
jau žinoma.

Nusisuko bardama vaika, 
kuris Vyresniu savo broliu nu
skriaustas buvo pradėjęs baub
ti, tai ir savo kalba pertrauke.

Smilius užsimetė kipota, ku
rios namie nenesziojo, ir sku
biai iszbego isz’ grinezios, kaip 
butu ka tokio svarbaus atsimi

balsu 'suszuko:
— Gevait! Gevalt!
l’asikasojes kapota leidosi

kareziamos linkon. Būdamas
jau arti, pradėjo szaukti:

— Jankus! Jankus!
Bego toliau, netekdamas del 

piktumo net sąmones ir tik 
kareziamos prieangyj susidūrė' 
su iszitinancziu maluninku.

— Ka tau darei? Tu Jan
kus? Reke nusiminusiu balsu, 
Saduro malūnas vaikszczioja, 
kad jam net ežia girdėti! Tau 
nori man pražūties! Man var
gus! Man bedus! Tu man svei
katas atimi, tu man gyvastis 
jau atimsi. Tau esi skudurus!

Jankus, kuris pirma, syki, 
Sruliu pamate tokiame padėji
me, susyk įsusimaisze ir nulen
kęs galva skubinosi in maluna. 
Žydas bego paskui ji szaukda- 
mas:

—• Tu man p as ak ori istori
jas apie vėjus “apgavikus”? 
Apie debesus, kuriam auga ? 
Parodyk kur tamdebesu,s?

Sustojo ir pasižiurėjo in s>au-

Galinga ypata galybe meiles; Vergija; Pusiaugavenis;Viesz- 
j Raganiszka lazdele; Boba kaip pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
j ir visos bobos; Teipgi juokai, Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
rodos, trumpi pasakaitymai ir Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan-j 
ežius jszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei;

; Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

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

. puslapiu, 20c.
No.119—Keturios istorijos, 

apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikuczju plepėjimas, 62 pus., 
20 c.

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

i
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nęs.
Nusiskubino tiesiog in ma

lūno ir tik atsikvoszejo ant pat 
kalnelio, ant kurio stovėjo ma
lūnas.

Uždengęs su ranka, akis nuo 
saules spinduliu kaitros, pasi
žiurėjo Moreno pusėn ir jam 
truputi linksmiau pasidarė, 
nes ir tenaitinio malimo spar
nai nejudo.

Apsisuko ir pasižiurėjo Sa
duro pusėn, baisybe jo veido

des ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Eg-' 
Ii; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Simus 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; 
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
leleidi, kur neseniai debesįavo- 
si, bet Jankus nesusilaike, tik
tai labai užsimanstes eidamas 
pirmyn, galvojo, kokiu budu 
dabar jam ežia, butu galima 
iszisisukti ir Žydui atkirsti.

Srulius da labiau nusiminęs 
nusiskubino paskui ji, nes pa
mate ant tolimosios girios pa- 
virszaus Ruošai plaukiojan- 
czius palszus de'liesis.

— Parodyk! Szauke, tani 
debesus, kuriasi yra kaip avi
no ragus? O delko Saduro ma- 
Iliniukas su “apgavikus” ma
la ? Tu, skudurus!

Jankui pritruko kantrybes. 
Būdamas jau 'pusiaukelyj su
stojo ir atsisukęs in Žydą atsi- 
sziepe:

— () asiz t a u sakau, Sru 1 iam 
na, asz tau sakau, tegul sau Sa
duro malimas mala, o mano 
malimas..’. .

— Ka tavo malimais? Per
trauke užsi putojęs Žydas, ka 
tavo? Kaip anam mala, taip ir 
szitam gali krutėti! Tu, skudu
rus!

Jankus pagalios inpyko.
— Jeigu nori, tai paleisiu! 

Atsiliepe ir kogreieziausia lei
dosi malimo linkon.

— Lej.sk! Leisk! Man nori 
kad tu leistum! Reke Srulius 
paskui ji bėgdamas, o malunin- 
kas tiktai kartojo:

— Leisiu! Leisiu. Leisiu, 
leisiu.
• —BUS DAUGIAU —

KATALOGAS
KNYGŲ

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

Angį orius isz Valencziojs, Ko
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, | 

j 76 puslapiu. 25c.
No.129—Keturios istorijos: 

Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

: No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip

I Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

No.140—Apie Maža Kati Ju
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 

■ cziutes Pasakojimai, E i le s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 

i Atsitikimas Senam Dvare, Ge- 
; 64 puslapiu,. 25c.

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
Į 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-

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

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

180^2—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. Jezųso Kristuso 
15c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

IHV Užsisakant knygas isz
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

nori aus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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. JL
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(Verte P. B.)

(Tasa)

Praėjo keli menesiai.

i te? Ka, slkuduriai! Ūkininkai, 
samdininkai! Nesijudinate? 
Ka- Na, tai asz, asz Jaukus, 
maluninkas ant maluninku! 
Asz užpirksiu! Eikime!

iSrulio reikalai ir visokis
‘ ‘ geszeftais ’ ’ buvo kogeriausi, 
nes vasara buvo vėjinga, o 
Jankus nuolatos malūne sėdė
jo ir javu malimui buvo pilnai. 
Srulius seniai tokius nusisuki
mus buvo turėjos.

Būrai isz tolimu apielinkiu 
trauke, gabendami vežimais 
javus Kozdolo mailman ir vis 
apsilenkdami kitu malimu.

Ta diena Jankus sėdėjo ma
lūne ir dabojo pikliavojimu.

Tai ’buvo auksztas vyras, tu
rintis su virszumi keturias de- 
szimts metu, įsu labai iiižymia. 
iszveizda. Sulinkęs ir išdžiu
vęs kaipo jieszmas, turėjo vei
dą pailga ir kaulėta visuomet 
miltuota., kuriame matėsi tik 
žibanczios akys ir dideli, juodi 
ūsai. Jo veidas reiszke ne maža 
smagumą, kuris triszko isz in- 
dubusiu, perveriancziu ir sma
giu akiu, nors visuomet truputi 
miglotu ir užtemusiu.

Iszveizdejo suvargusiu ir nu- 
iiudusiu ir ta jo veido iszveiz
da niekad nepersimainydavo, 
tai turimi blivo taip ingimta.

Sėdėjo ant skrynutes nuo 
miltu ir rūkydamas, pypke ir 
kaikada nusispiaudamas, žiū
rėjosi in grindis. .

.Jisai nebuvo tenai vienas, 
nes malūne tai stovėjo, tai sė
dėjo būrai, atvežusieji javus 
maltu. Ir szitie visi kaip ir pats 
maluninkas Jankus buvo liūd
ni ir užsimanste. Tik retkar- 
czia.is kaikuris pasižiūrėdavo 
per malūno Įauga in lankus, 
arba susipildavo in maiszus 
dali sumaltu miltu. Nekurie ju 
pasitiesė maiszus gulėjo ir snū
duriavo.

Tyla seniai jau nebuvo per
traukiama, nes Jankus, abel- 
nai nekalbus, nenorėjo užsiim
ti su kokiais ten pasznekesiais.

Staiga jisai atsistojo ir bū
rams tarė:

— Žinote ka, vyrai, jau 
man net ausyse skamba, tasai 
malūno bi Įdėsi s ir o s žinias. Ve
jasi jau visa sanvaite bepert.ru- 
kio taip ošia, kad tasai mlu- 
nas gali kartais da. ir galva 
ž n i ogu i s up i k 1 i a v o t i.

Bepertrukio žiovaudamas ir, 
dairydamasis per Įauga po pa
sauli, kalbėjo toliaus:

— Matyt aptyksta, nei ne- 
apsižinresiime kaip malūnas 
sustos ejes. O ka, vyrucziai, ar 
negaletumem iszsitraukti nors 
po truipiicziiika?

Lengvas ir vos tik nutenii ja
mas judėjimas ajpsireiszke tar
pe vyru, bet nei vienais ju ne
atsistojo, nei net nieko neatsa
kė.

— Eikime in karcziama! 
Atsiliepe vėl Jankus ir visiems 
pamojo su ranka. Nesijudina-
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Tarp daugelio musu žmonių, 
Da yra tas prigimimas, 
Kad netikėti bile kam. 
Laikais yra. tai labai ir 

naudingu daigtu, 
Nes kaip priežodis mokina: 

“Niekam netikėk, 
Niekas tavęs neiszduos, 

Ir turi klausyt tos senovės 
rodos. ’ ’ 

Taigi, reikia žinot ko 
klausyt,

Ir kam užsitiket, 
Nes kaip kada reikia nei 

savo artimiausi u i 
Prieteliu nei broliui 

sakyt to, 
Ko nenori kad paantrintu. 
Tankiai atsiranda ir’toknT 

vyru, 
Kurie savo lomiai moterei 

neintiki, 
Norint-s turėtu ir geriausia 

11101 ere, 
Ir ant to nekarta labai 

blogai iszkerta! 
Tarp poros huną, tankiausia 

tas,
Kad vienas kitam 

ncužsitiki: 
Pats nesirūpina motore, 

Ir tankiai prikaišioja jai 
visokius niekus, ■

I r už metinejimus, 
0 ir motore .nužiūri savo vyra, 

Kad jis ja nemyli kaip 
reikia,

Ir ant kitu žiuri.
Tasai užmet inejimas 

Neiszti kilnumo vienu ant 
kitu, 

Tankiai yra juokingu.
Taigi, turimo taji prigimta 

būda .pamest, 
Ir jeigu vyras savo moterei 

netiki, < 
Ir visame ja nežiūri,

Tai jau ten gero nebus 
niekados!

* * * 
Sziandienine politika

Taip suerzina žmonis, 
Kad nežino ant kokio pamato 

■ i stovi.
Tėvai priesz vaikus ir moteres, 

Vyrai priesz vienas kitas, 
Brolis priesz Ibroli;

Visi turi sziokia tokia 
neapykanta, 

Priesz vieni kitus.
Kokia tame priežastis?
Atsakymas tokis, vai 

Politika!
Isz los priežasties kilo 

daug žmonių, 
Kurie jau negali gyventi 

sutikime!
Ar-gi vieni priesz kitus 

pasikels,
Kad užlaikyti svieto 

ramybes ?

Vyrai sujudo ir visi pasiren
gė eiti. Jankus nulindo kam
pan, palytojo ten koki prie 
sienos daigia ir malimas taip 
susikrate, kad vyrai ko nesu
griuvo ir staiga sparnai ir vi
duj visas bildesis sustojo.

— Jėzau Kristau, sušuko 
vienas vyru, jau maniau viskas 
truksi ant.

Jankus iszejes laukan pasi
žiurėjo in Sruliaus grinezia. 
Srulius tuotarpu prie grin
czios sėdėjo ir dairėsi aplinkui. 
Jisai neužmirszdavo ir in savo 
maluna tankiai pasižiūrėti. 
J ai 1 k us i] lasiži u re j es nusiszyp- 
sojo ir, eidamas tropais žemyn, 
tarė iii eiuanczius paskui save 
vyrus:

— Vejas niekam tikės, 
peržcmai puezia, tik miltus su
gėdys. Eikime iszsigerte.

Eidamas paskui vėl dar atsi
suko in vyrus ir kaipo szokda- 
mas uždainavo:

“Geras gėrimas nuo liūdnu
mo

Tokiems vyrams kaip ežia 
mes,

Bet. iszgere nemokėsim, 
Tegul Žydas nors iszdves!” 
Bedainuodamas ir sykiu be

trypdamas ant trepu paslydo 
ir kol i k nenusi verte. Jisai da
rosi vis daugiau linksmesniu* ir 
patsai pirmiausia takncziu ėjo 
k are z i amo s 1 i n k on. 
I

— Oi! Atsiliepe vienas vy
ru man regis, kad -kaip ežia, 
Rozdoluose, Jankus paliko ma
luninku, tai takas neapželia 
žolėmis, kaip tai kitus kartus 
būdavo.

—- O kaip manote? Atsilie
pe susilaikęs Jankus. Ka jus 
manote? Kad asz maliniinkas 
isz vandeninio malimo.’ Asz isz 
vėjinio malinio! Taigi ir degti
ne myliu nes ji draugaująs i su 
veju, o taipgi ir isz kaktos ga
ruoja.

Vyrai isz tos Jankaus sąmo
nes kaip drill i nusijuokė ir žen
gė toliau paskui Jauku, kuris 
galva, žemyn nuleidęs eidamas 
žva.iriavo in Sruliaus grinezia, 
szalep kurios Žydas sėdėjo ir 
su nuosteba žiūrėjosi in einan- 
czius nuo malūno vyrus. Bet 
Sruliui netiek rūpėjo vyrai, 
kaip kad malimo sustojusieji 
sparnai.

Smilius visa valanda szalep 
grinczios sėdėjo, laukdamas 
grysztanczio in maluna Jan
kaus, vienok sulaukti negalė
jo. Kažkas ji kas valanda pa
keldavo ir traukdavo taipgi in 
karcziama, nes tasai laikas jam 
pasirodė neapsakomai ilgas. 
Pagalios negalėjo iszlaikyti. 
Atsistojęs nusimovė mueze ir 
pasėjėjo in grinczios korte.

■Sustojo ir, tarsi, pradėjo ko 
klausytis, priegtam kraipyda
masis teiravosi, ar isz kur nors 
puezia vejas. Ilgai taip maustė 
bet galutinai sueziuope su ran
ka savo plaukus, kūrins vejas 
lengvai plevėsavo.

Iszbalo atjautos, kad jo kuo
dą lengvas vejas tarsze ir tuo
ju u s kaip i kokia vyla leidosi 
k ar c z i am o s I ii i k o n.

— Kad ne tam Jankus 
murmėjo, bet Jankus, tokiam 
Jankus, jam ant tokius vėjus 
turėtu.

Juo areziau artinosi karezia- 
mos, tuo labiau retino savo 
žingsnius, matomai, didis sun
kumas ji vargino.

In vidų neinejo, bet tiktai 
atsistojo prie atdaro lango. Ji
sai per Įauga iszgirdo užsitrau
kusiu burn didžius juokus ir 
rėksmus. Daugiausia rėkavo

patsai maluninkas Jankus.
— Janke! Atsiliepe szvel- 

niu balsiu. Janke! Janke!
Maluninkas staiga jo szauks- 

ma išgirdės atsisuko.
— Kas tenai mane szaukia 

po szimts bombų! Atsiliepe 
Jankus, artindamasis prie lan
go, tai tu Smiliau1? Ko norėjai

Smilius stebuklingai nusi- 
szypsojes su nusižeminimu 
maldavo:

— Jankus, tau iszeik ant 
valandytes, vienas žodukas tau 
pasakysi.

Tai pa.sa.kes, pasitraukė nuo 
lango ir palei karcziama lauke. 
Buvo visas baimes apsėtas.

Durys su trenksmu prasi vė
rė ir iszlindo diktokai užsige
rės Jankus.

— Ko nori po szimts ?
Smilius mandagiai jam pra

dėjo szneketi:
— Jankus, ny kažin kodėl 

tam nemala-? Tam vėjus ?
Jankus nieko neatsake, tik 

žengdamas pirmyn iii Žydą 
taip smarkiai atsimusze, kad 
per truputi butu parkritęs, bet 
Žydas ji už rankoves nutvėrė 
ir sula.ike.

Jiedu nuo kareziamo® pasi
traukė ir nuėjo ant meszlyno 
szalep ar klydęs, mm kur ap
linkui buvo aiszkiai malonios 
visos apylinkes.

('žirniai maluninkas sustojo, 
staiga pargriuvo, bet kogrei- 
cziausia atsistodamas pasiėmė 
su ranka gabalu žemes, tary
tum, del josi jisai ir butu pasi
lenkęs. Atsistojęs pradėjo in 
Smiliu kalbėti:

— Sakai, Smiliau, yra ve
jas? C) asz tau sakau, kad tok
sai vejas, niekam tikę®!

Smilius sustojo ir pasižiurėjo

[sapnas motinos SZVENCZIAUSIOS
Viesz. Jėzaus ir

. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

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

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

1
SAULE PUBLISHING CO., 
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in maliiniiika.
Staptelėjo ir maluninkas ir 

abudu, sustoję ant vieszkelio, 
pradėjo dairytis. Girtas muiti
ninkas vėl jam pradėjo pasa
koti:

— Ba, matai yra vejas, bet 
jisai vadinasi “apgavikai!“ 
Žemai jisai taip puezia. kaip 
vejas, o auksztai visai ne ne- 
taip!

— Kam yra auksztai? Pa
klausė su uuosteiba Smilius. 
Kam yra. auksztai? Sakyk!

— Auksztai, matai Smiliau 
kalbi1 jo maluninkas, ten auksz
tai yra vėtra.

— Vetrus?
— Vėtra! Vėtra!
Smilius iszbalo ir pradėjo 

aplinkui jiadange® dairytis. 
Valandyte patylėjus, Žydas 
vėl paklausė:

— O kuomet bus geram vė
jus ? Ba mulai, Jankus, javus 
daug, o kaip būrams reiks 
laukti.

— Apie ta nesirūpink, per

kirto maluninkas, tai mano 
tam dalykui galva., po szimts, 
milijonu, bombų!

Smilius nutilo ir jiedu vis 
ant vieszkelio stovėjo, tiktai 
Jankus kaipo vėjo pucziamas 
plonas medis in visas szalis 
lingavo.

Staiga Jankus su žingeidu
mu pradėjo, in padanges žiūrė
ti, ka Smilius pamatęs ji savo 
petimi atrėmė, laukdamas tos 
Jankaus teiminavoisipasekmių.

Jankus vedžiojo akim tai 
vienon, tai antron pusėn, kas 
Sruliui pasirodė laibai instaibiu 
daigtu. Jisai mane, kad malu- 
ninkas yra. dideliu dangaus 
erdviu žinovu, jam tikėjo kai
po kokiam mokytui rabinui.

Pagaliois Jankus in saulėlei
di isztiese ranka, ir pasilenkęs 
Žydui tarė:

— Ar matai, Smiliau, ta 
i n aža, p i I ka d ebesy t i ?

Ne.
— Na tiktai žiurekie, po 

szimts milijonu, debesukas pa-

nasziis avino raigui.
— Ai matau, matau! Ny, 

kas ?
— Tai tik isz to debesuko 

pasidarys vejas.
— Kuomet jam biiiS'?
— Kuomet ? Kada pusiaii- 

naktyj, kuomiet pirmi gaidžiai 
užgiedos!

— Iki pusiaimakcziui ma
limas stovės ? Paklausie persi
gandęs Sruliiis.

Maluninkas pasižiurėjo jam 
in akis.

— Na, tiktai pa.rokiiok, 
kalbėjo isztiesdamas ranka vėl 
ton pusėn, kur pilkas debesu
kas mirgėjo, tiktai žiūrėk, tas 
debesukas tur augti, augti, už
augti! Bet taip.

— Kaip szneki paežiam ne
žinai ko.

— Baisiai užaugs, o paskui 
iri czionai atplauks, “apgavi
ką“ isznaikyis! Ir, ir...

Da valanda, jiedu ant tos pa
ežius vietos stovėjo ir Smilius 
in Jankų su neu.žsitikejimii 
pradėjo sznairuoti, kuomet pa
starasis vėl įpasakojo:

— Bet to. debesuko vejas, 
pus tris dienas ir tris naktis be 
j ok'i o pertraukimo!

— Manai?
Jankus susiraukė:
— Nemanau, po szimts mi

lijonu, bet žinau!
Staigai abudu persiskyrė. 

Maluninkas sugryžo karezia- 
mon, o Smilius pertikrintas, su 
nuleista galva nusiskubino na 
molei.
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The job that puts a Woman in the picture
It’s a job with the women in the Services executive or professional capacity.
that circle the globe.

It's an opportunity- to do an exciting job in 
fields usually restricted to men. In commu
nications, administration, radio, public rela
tions, more than 450 different kinds of jolds 1

And you can get training in specialized 
courses beyond the range of regular colleges! 
Professional training that can equip you for 
a successful civilian future in either an
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Musu Skaitytojas
Jis skaito musu laikraszti 
Ir seka svieto sanjudi; 
Jis nori viską dažinot, 
Nes jam vis rupi iszgalvot 
Kaip ir kur dalykai stovi; 
Ka pasaulis isz jo nori. 
Ar dalykai eis blogyn, 
Ax žmonija ein’ geryn. 
Jis skaito laikrasztininkus. 
Ir seka korespondentus.
Jis nesistato su mokslincziais, 
Ir neužsideda su ginezais. 
Bet jis “Saule“ pasiskaito, 
Ir jis gauna protui maisto. 
Linksmina ji Taradaika, 
Baltruvienės balabaika. 
Jis skaito vietines žinias 
Apie krikszczynas, vestuves 

ir 1.1.
Senesnieji teipgi skaito 
Kas kur mire in kiek laiko. 
Nes “Saule“ visur szvieczia, 
Tolimus krasztus palieczia. 
Ji daug girdi, daug ir mato, 
Ir skaitytojams pasako.

- B - CELA P33 
Iarba pradžia j 

SKAITYMO į 
...ir... i; 
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Žinios Vietines
— Gerai žinomas buvęs sa- 

liuninkas, Juozas Czeszkus 
(Chesko), nuo 314 E. Market 
uly., numirė Nedelioj, 5:30 va
landa ,po pietų, savo namuose. 
Velionis nesveikavo per keletą 
metus. Gimęs Lietuvoje, atvy
ko in Amerika 'būdamas dar 
jaunas vyrukas. Dirbo anglia- 
kasykloise, po tam užsidėjo sa- 
liuna po Nr. 300 E. Centre uly. 
Prigulėjo prie Lietuviszkos 
parapijos ir Eagles draugijos. 
Paliko savo paczia Mare; trys 
dukterys: panele Helena, mies
te; Matilda, pati Joseph Bon
ners, isz Collingswood Ilgis., 
N. J., ir Betracija, pati John 
Witkowski, Norfolk, Va., sunu 
Juozą, West Chester; keturis 
anūkus, taipgi trys seserys: 
Ona, pati Antano Banulio; pa
na Margareta, ir Mare, pati 
Prano Gurklio, visi isz miesto. 
Lai dotavęs in vyko Ketvergo 
ryta, su apiegomis Szv. Juoza
po bažnyczioje devinta valan
da ir palaidotas in parapijos 
kapines. Graborius Liudvikas 
Traskauskas laidojo.

— Balandžio (April) try
likta diena, Glen Alden kom
panija pranesza, 'buk nužemino 
yavo prekes, kainas ant augliu, 
kaip tai: $1.40 ant pea, chest
nut, o ant stove $1.00 ant tono, 
o pakele preke 30 centu ant to
no: rice, 'buckwheat ir barley.

— Subatoj, penkta valan
da popietu, Szv. Juozapo 'baž
nyczioje, Kunigas Leonas Pe- 
cziukeviczius, vikaras, suriszo 
mazgu moterystes, p a n e 1 e 
Liudvike, duktė ponios Oleses 
Pangonienes, nuo 615 W. Ma
hanoy avė., su William J. Buz- 
za, sunns ponios Mary Buzza, 
nuo 152 N. Balliet uly., Frack
ville., Svotai 'buvo nuotakos se
sute, Viktorija ir brolis Pranas 
Pangonia i. Vest uves in vy ko 
pas nuotakos namuose, 615 W. 
Mahanoy uly. Jaunavedžiai 
apsigyveno Fraickvilleje.

• — Subatoj pripuola Szv. 
Amidejo ir Szv. Elenterijo, o 
Tautiszka Vardine: Totile. Ir 
ta diena: 1775 metuose Paul 
Revere, raitas per visa nakti 
■jojo perspėdamas Amerikie-' 
ežius kad Anglijos kariuome
nes artinasi, jo tas jojimas, per 
isztisa nakti da ir sziandien 
yra paminėtas Amerikos istori
jos knygose.

—' Juozas Austrą nuo 17 
W. Centre uly., kuris sirgo per 
keletą sanvaites ir gydėsi in 
U. S. Veterans ligonbuteje in 
Wilkes-Barre, Pa., pasimirė 
Utarninke, penkta valanda po 
pietų. Velionis gimęs Shepp
ton, Pa, Buvo anglia'kasis ir 
paskutini karta dirbo Maple 
•Hill kasyklose. Per Pirmoji 
Pasaulini Kara jis tarnavo 
Amerikos armijoje. Prigulėjo 
prie Eagles draugijos ir V. F. 
W. Paliko 'broli Joną isz Wa
terbury, Conn., keturios sese
rys: panele Marc; Agnieszka, 
pati John Hickey; Margareta, 
pati Robert Williams visi isz 
New York ir Ona, pati Leo 
Courchaine isz Los Angeles, 
Calif., taipgi keletą anukus.t 
Graborius Liudvikas Tras
kauskas laidos.

— Theodoras A. Malinow
ski, nuo 37 W. Maple uly., at
laike “Divorsa” perskyrimą 
nuo savo paezios Leona Mali
nowski, nuo 416 W. Centre 
uly., nes jijie apleido jo gyve
nimo vieta.

— Charles Martin, nuo 517 
E. Centre uly., kuris turi užsiė
mimą kaipo tipstaff (urednin- 
kas) in Pottsviljes Korte, ir 
pavojingai sirgo in Geisingero' 
ligonbuteje Danville, numirė 
Sercdos ryta 4:30 valanda. Pa- 
liko paczia, sunu, du brolius ir 
dvi seserys. Velionis prigulėjo 
prie Evangelistu parapijos.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Szv. Simono ir Szv. 
Leono IX, o Tautiszka Vardi
ne: Nuome. Taipgi ta diena: 
1315 metuose Gediminas užėmė 
Lietuvos Kuni'gaikszczio sostą, 
ir ta diena, pripuola. Patriotu 
diena, szveneziama Massachu
setts valstijoje; 1919 m., Vil
niuje insisteige trumpai gyva
vusi Tarybų valdžia.

— Panedelyje pripuola 
Szv. Teodoro, o Tautiszka Var
dine: Lazdona. Ir ta diena: 
1948 metuose Amerikos Augsz- 
cziausias Teismas nubaudė 
mainieriu'bosą John L. Lewisa 
ir Unija. Lewisas užmokėjo 
$20,000, o mainieriu unija $1,- 
400,000, už tai kad Lewisas ne
paklausė Teismo ir neatsako 
'straiku; 1951 m., Generolas 
Douglas MacArthur su savo 
žmona atsisveikino su Japo
nais ir iszskrido atgal in Ame
rika, daugiau kaip du milijo
nai Japonu susirinko jo paly
dėti. Tas pats Generolas sumu-
sze ir užkariavo tuos Japonus. 
Jo oro plan as “The Bataan” 
pakilo nuo Han ėda aerodromo 
ir pasuko savo nosi in Pacifiko 
mares.

—- Utaminke pri.puola Szv. 
Anzelmos, o Tautiszka Vardi
ne: Daugertis. Taipgi ta diena: 
1898 metuose Amerika paskel
bė kara priesz Japonija. Ir ta 
diena menulio atmaina; priesz- 
pilnis.

— Laikas bus permainytas 
Nedelioj Balandžio (Apr.) 26- 
ta diena. Laikrodžiai bus pa
stumti greieziau viena valan
da. Tasai laikas vadinamas 
kaipo ‘Daylight Saving Time’ 
ir tesis iki Rugsėjo (Sept.) 27- 
tai dienai.

— Užais neužilgio sziltes- 
ncs' ir meilesnes dieneles.

Shenandoah, Pa. — Pulda
mas nuo savo automobilio, Jo
nas Adomaviczius, nuo 438 
Turkey Run kaimelio likos su
žeistas in antaki. Gydosi na
mie.

— Simonas Žukauskas nuo 
243 E. Centre uly., likos sužeis
tas in ranka per nupuolimo 
anglies laiko darbo Packer Nr. 
5 kasyklose.

Girardville, Pa. — Vincas 
Martuszka, nuo 227 A ulyczios, 
kuris sirgo nuo azmos, pasimi
rė Panedelio ryta, penkta va
landa, savo namuose. Girnos 
Lietuvoje, atvyko in Shenado- 
ryje 1915 metuose, keliolika 
metu po tam apsigyveno Gi- 
rardviliejo. Per daugelis motu 
dirbo angliakasyklosc, o pas
kutini karta dirbo Packer Nr. 
5 kasyklose, o tik pereita. Va
sario menesio turėjo apleisti 
daiba isiz priežasties azmos. 
Prigulėjo prie Lietuviszkos 
parapijos, American Legion 
Post 309, per Pirmoji Pasauli
ni Kara jis tarnavo del Dode 
Šamo. Paliko savo pa'ezia Stel
la (Moriukaite); dukterc Ona 
Paulukiene, mieste; sunu Al
freda namie ir seserį Mare Ali- 
szau.sk ien e isz Mount Carmel.

i Laidotuves invyko Ketvergo 
ryta, su Szv. Misziomis Szv.

Vincento bažnyczioje devinta 
valanda ir palaidotas in para
pijos kapines Fraickvilleje. 
Graborius A. J. Vilinskas lai- : 
dojo.

i—-- ------------ - --- -
Pert Carbon, Pa. — Buvus ' 

miesto gyventojai, Antanas į 
Zaiauskas, 31 metu amžiaus ir 
jo žmona, Florence, 29 metu 
amž., nuo 1011 E. Cheltenham 
avė., Philadelphijos, likos už- 
muszti automobiliam nelaimė
je, kai ju automobilius trenke 
in stulpą prie vieszkelio, arti 
Essex, Baltimore, Md, po- ■ 
įeita Panedelyje. Policija sa
ko kad Antano Zaiausko brolis 
Danielius, 25 metu araiž., isz 
Mariyn Gardens, Essex vaira
vo automobiliu. Danielius, jo 
pati Phyliss, 22 metu, i r -Ri ta. 
Mary Zaiauskiutc, duktė An
tano Zaiausko, likos sužeisti ir 
visi randasi in City Hospital, 
East Baltimore, Md.

Ka raszo musu Skaitytoja 
Ponia Dorota Varkoliene isz 
Shenandoah, Pa.

Gerb. “Saules” Redakcija:
Frisiuncziu Jums szesziu do

leriu per paczto moni-orderi už 
mano prenumerata už laikrasz- 
ti “Saule”. Jusu laikrasztis 
isz tikro yra lakai geras.

Atsipraszome, kad pasivėli
nome su užsimokėjimu už
“Saule,” bet darbo aplinkybe 
mainose baisiai prastos, kad 
vos galima gala su galu suves
ti, bet mes visados stengsimės 
pasirūpinti, kad “Saule” mu
su namus nuolatos lankytu, 
kaip ji yra mus lankiusi per 
trisdeszimts penkis metus, ar 
gal daugiau. “Sau’e’’ yra 
mums geriausias laikrasztis.

“Saule” spauda ir kalba 
yra tokia aiszki ir lengva, kad į 
visi gali ja skaityti ir suprasti.

Asz iszmokau Lietuviszkai 
skaityti isz ‘ ‘ Saule ’ ’ kai buvau 
devynių metu amžiaus, ir jau 
trisdeszimts penki metai kai ja 
skaitau.

Asz ir mano motina tikimies 
taip ir toliau ‘ ‘ Saule ’ ’ skaityti.

Dar syki jums dėkodami už 
“Saule” ir vėlindami kad 
“Saule” visiems visados 
szviestu. Pasiliekame,

Varkoliu Szeimyna.
—

^Pirkie U. S. Bonus!

PAGELBA TEBETEI- 
KIAMA PASAULIO 

VARGSZAMS 
VAIKAMS
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vede kampanija, kuri vėliau 
dar prisidėjus Jung. Tautu Pa
saulio Sveikatos organizacijai, 
praėjo kaip didžiausia istorijo
je masine skiepinimo progra
ma.

Nuo 1950 metu ju Fondas sa
vo veikla sukoncentravo neci
vilizuotuose krasztuose. Vie
nok reikalui esant, jis padeda 
ir visais kitais atvejais. Jugo
slavijos bado metu, per Italijos 
potvynius ar Ecuadoro žemes 
drebėjimus Fondas nedelse su 
pagelba tu krasztu vaiku- 
cziams. Kai kuriais atvejais 
Fondas taip pat pradeda kai 
kuriu grupiu pabėgėliu vai
kams.

Siekdamas padėti krasztams 
insivesti geresne motinos ir 
vaiko priežiūra, kai kur buvo 

siuneziama ne tik materialines 
gerybes, bet taip pat ir moky
tojai. Buvo siuneziami tinka
mai intaisyti autobusai-ambu- 
latarijos su daktarais ir slau
gėmis pravesti tinkamems 
kampanijoms. Buvo siunezia
mi rentgeno aparatai, vaistai, 
chirurginiai instrumentai, vai
ku termometrai buvo inruo- i 
sziami vaiku klinikos ir gim
dymo namai. Fondas padėjo 
tautoms Europoje, Azijoje ir 
Viduržemio rytinėse srityse in- 
sirengti savo pieno milteliu 
gamyklas ar peinines kur butu 
inmanoma pienas pasteurizuo- 
ti. Pietų Azijoje Fondas pare- i 
me pirmojo penicilino gamyk
los inkurima.

Fondas, jau nuo pat pra
džios savo pagelba teikdavo su 
sanlyga jog pagelba gaunan
čiu krasztu vyriausybes, ar 
tos szalies organizacijos, Fon
da parems atatinkama suma 
pinigu.

Pinigine parama daugiausia 
suteikiama vyriausybių, kurios 
daugumoje tai padaro kiekvie- 
nis metais. Kaikurios isz vy
riausybių yra gaunanezios szia 
pagelba. Taip pat didele talka 
suteikia paskiros atskiruose j 
krasz tuose privaeziai vykdo
mos rinkliavos padėti pasaulio 
vaikučiams ir isz visuomenes 
bendrai. — C. 

AMERIKIECZIAI 
UŽSIENYJE į

NEW YORK. — Artimiau
siomis sanvaitems vėl prasidės 
metinis Amerikiecziu plūdi
mas Užsienin. Jau dabar yra 
sunku gauti laivakorte, ogi Į 
orinio susisiekimo bendroves 
pranesza, kad visos vietos lėk
tuvuose esanezios užsakytos 
net iki Rugsėjo (Sept.) mene
sio. Iki keliauninku bangos vėl 
atslūgs rudenyje, jie bus ap
lanke kiekviena Vakaru Euro
pos kraszta ir daugeli vietų 
Azijoje, Afrikoje ir Pietų 
Amerikoje. Plaukimas per 
okeana Amerikoje tapo ben
dras paprotys. Milijonai Ame
rikiecziu džiaugsis Londono 
paproeziu, Paryžiaus džiaugs
mingumu, Rymos senove ir vi- 

, su kitu pasaulio miestu ir vie
tovių indomybemis ir budais. 
Parvažiavę jie turės ka papa-
šakoti savo draugams ir kai- i 
mynarns.

Kas slepiasi sziame tautinia
me stebetinime, sziame nore 
paklajoti po svetimus krasztus, 
iszviliojancziam tiek Ameri
kiecziu? Galbūt tai troszkimas 
pažinti krasztus ir tautas isz 
kuriu mes esame kilę. Milijo
nai Amerikiecziu yra ten gimė 

I ir net turi ten artimiausius gi

mines. Vienok tikrumoje di
desne dali iszvilioja smalsu
mas. Noras pamatyti kitu gy
venimą, ju džiaugsmas ir var
gus; pažinti ju kalba ir maista. 
Szi smalsumą kai kas numaldo 
knygomis, laikraszcziu prane- 
szimais ar kitu pasakojimais, i 
Vienok daugelis turi patys pa- į 
matyti kaip pasaulis atrodo. ■

Ateinančiais menesiais Už- 
sieniecziai matys ir susitiks 
Amerikieczius. Ir labai gali
mas dalykas tai iszszauks dau
giau nesusipratimu, negu 

i draugiszkuma. Dėlto gal bus 
l kaltos abi puses. Amerikieežiai 
keliauninkai perdažnai kitu 

i kultūra invertina spręsdami 
pagal savo paproezius. Užsie- 

' niecziai gi užmirgzta, jog Ame
rikiečiai keliauninkai ju 
kraszte atostogauja ir savo na
muose j u gyvenimo būdas yra 
visai kitoks.

Sziuos nesusipratimus reik
tu apgailestauti. Amerikiecziu 
svecziavimasis Užsienyje kaip 
tik turėtu sustiprinti laisvųjų 
žmonių bendravimą. Asmeni- 

! nes pažintys galėtu paneigti ar 
patvirtinti gandus, propagan- 

i da ar perdėjimus apie tautu ir 
Į jos žmones. Vykstantieji Už- 
I sienin sziam susipratimui ga
lėtu daug pasitarnauti, visada 
prisimindami jog daugeliui 

į vyru ir moterų, kuriuos sutik- 

site jus busite, Jungtines Ame
rikos Valstybes.

Gi tie, kurie Užsienin nevyks 
bet palaiko su Užsieniu pla- 
czia korespondencija, turėtu 
atlikti savo role Amerikos me
tini pilgrimu antplūdi atvaiz
duodami isz tinkamos perspek
tyvos. Jie ga’i pastebėti, jog 
sztai musu draugai priesz pora 
dienu iszvyko Europon ar kad 
kaimyno dukrele vyksta ten su 
grupe savo kolegijos kolegų. 
Savo laiszke mes turėtume pa- 
aiszkinti ju keliones tikslą; pa
žinimo reikalu ar savo kilmes 
kraszto vizitas ar papraseziau- 
sias pasivažinėjimas smalsu
mui patenkinti. Labai pravar
tu butu pastebėti ir tai, jog ke
lione daugelio yra apmokama 
isz ilgalaikiu tam tikslui su- 
taupu.

Netrukus pirmieji szios va
saros pirmieji turistai, Ameri
kos “privatieji ambasadoriai” 
iszrilaipins Užsienio uostuose. 
Jie turėtu pasistengti, kad ju 
santykiai su svetimszaliais vi
so ju vizito metu butu kuo nuo- 
szirdžiausi. Gi pasiliekantieji 
savo laiszkuose turėtu pabrėž
ti, jog kiekvienas eilinis Ame
rikietis in j u kraszta atvyksta 
susipažinti su svetima szalimi, 
jos žmonėmis ir savita kultūra 

i ir turėtu isz savo puses pareng
ti nuotaika, kurioje abi puses 
kuo daugiausia pelnytu, viena 
kita supratusios. — C.
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