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Isz Amerikos
DIDŽIAUSIAS
ATOMINES BOMBOS

SUSPROGDINIMAS

Liepsna Buvo Matoma 
Nuo Kanados Ligi

Meksikos
LAS VEGAS, NEVEDA. — 

Smarkiausia ir didžiausia ato
mine bomba buvo susprogdin
ta Nevada valstijos lygumose. 
To trenksmo žaibas taip ap- 
szviete padanges, kad liepsna 
buvo matoma nuo Kanados ligi 
Meksikos, o szviesa buvo ma
toma net už tukstanczio szimto 
penkios deszimts myliu.

Spėjama kad szita bomba 
buvo pustreczio sykio didesne 
už tas bombas, kurios buvo pa
leistos per Antra Pasaulini ką
rą. B-36 bombneszis, kaip tik 
tam intaisytas ta bomba pa
leido isz padangių.

Los Angeles miestas, trys 
szimtai myliu nuo ten pajuto 
tos bombos trenksmą.

Szita bomba buvo vienuolik
ta ir gal paskutine del kiek 
laiko, kol mokslincziai ir kari
ninkai isztirs ir dažinos ka 
naujo ar suras dar baisesne 
atomine bomba.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Dvigubos Vestuves

Jus Iszrokokite Giminystes 
. ..Philadelphijos miestas yra 

žinomas kaipo Broliszkos 
Meiles Miestas. Gal kaip tik 
už tai ir szitokios vestuves 
tenai ir invyko, ar ne užilgo 
invyks. Birželio June mene
syje brolis ir sesuo apsiženys 
su seseria ir broliu. Virszuje 
burkuoja Frank ir Arlene 
Owens, žemiau szypsosi 
George ir Isabella Shaw. 
Visi jie ketina sykiu iszva- 
žiuoti po vestuvių ant “me
daus menulio’’ atostogų. O j 
po tam tai ju gimines gales 
sau iszsirokoti kaip jie da
bar yra susgimineve.

TROKAS IN SALIUNA
PHILADELPHIA, PA. — 

Troko draiverys pasuko savo 
troka in szona, kad nesuvaži- 
nejus kelis žmones ant ulyczios 
ir atsidūrė stacziai in saliuna.'

Trisdeszimts keturiu metu 
amžiaus Frank Johnson, poli- ; 
cijantams pasiaiszkino kad 
troko stabdžiai, brekai sugedo 
ir jis negalėjo to savo troko su
stabdyti prie raudonos szvie- 
sos ant Callowhill ulyczios. 
Ant ulyczios tuo laiku buvo 
keli žmones, ir už tai jis, neno
rėdamas juos suvažinėti pasu
ko savo troka in szona ir atsi- j 
dure in saliuno užpakalines du
ris.

Bartinderys Roy Henderson 
tuo laiku buvo prie tu užpaka
liniu duriu ir vos spėjo pasi
traukti kai tas trokas insilauže 
in saliuna. Policijantai norėjo 
ji nuveszti in ligonine, bet jis 
nesutiko sakydamas kad vis
kas gerai.

Miesto namu prižiūrėtojas, 
Peter J. Senteneri sako kad vi
sa to saliuno siena turės da
bar būti nugriauta, nes ji su
daro pavoju, nes gali bet kada 
ingriuti.

POTVANIAI APSĖMĖ 
LAUKUS MIESTUS
GREAT FALLS, MONTA

NA — T.akunu sztabas pasiun- 
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te eroplanus ir laivus su mais
tu ir kitais reikalingais daig
iais penkiems szimtams žmo
nių, kurie priversti apleisti sa
ve namus ir in kalnus nesztis, 
in Tracy, Wyoming, kai Mis
souri upe persiliejo per kranta.

Dar keli potvaniai taip isz- 
kele Grand Coulee upe, kad 
vandens ir tenai persiliejo per 
kranta, ir žmones turėjo nesz
tis in kalnus.

Tuo paežiu sykiu žaibas už- 
musze du broliu, Detroit mies
te.

Ateina žinios isz Havana, 
Cuba, kad tenai potvaniai yra 
užlieję daugiau kaip puse to 
kraszto ir kad daugiau kaip 
asztuoniolika žmonių žuvo.

14 METU STRAIKOS 
TĘSIASI

DUN LOAGHAIRE, AIRI- 
JA. — Ant viso svieto ilgiau
sios straikos dar vis tęsiasi, 
nežiūrint to, Airiszis saliunin- 
kas, kuris Bartinderiu Unijai 
per keturiolika metu prieszi- 
nosi, dabar pasimirė.

Kai septynios deszimts de
vynių metu amžiaus saliunin- 
kas Jim Downey pasimirė ana 
sanvaite, tai žmones visi misli- ■ 
no kad tos straikos priesz jo ; 
saliuna jau užsibaigs.

Bet kai tik po szermenu jo 
žmona atidarė saliuno duris ir 
visiems paskelbė kad tas strai- 
kas ji palaikys ir Bartinderiu 
Unijai nepasiduos.

Unija vėl pasiuntė savo dar
bininkus ta saliuna piketuoti, 
o naszle sako kad biznis eina 
kaip ir ėjo.

Komunistas Lakūnas Apleidžia Savo Eroplana

Amerikietis lakūnas nu
traukė szita paveiksią, ar 
tikriau sakant, szitus pa
veikslus, kai Komunistas la
kūnas i s z s z o k a isz savo 
MIG-15 kariszko eroplano, 
kai jis buvo Amerikieczio isz 
F-86 eroplano paszautas pa
dangėse virsz Korėjos.

Szita Komunistu eroplana 
nuszove Leit. Edwin Aldrin,

ISZ VOKIETIJOS
IN LIETUVOS 
LAISVINIMO TALKA

VLIKas, siekdamas pagilin
ti laisvojo pasaulio Lietuviu 
dal Wfl-vim n T-iotnirnr. laicyini dalyvavima Lietuvos laisvinu 
mo darbe ir pagelbeti visiems 
Lietuviams darniai ir veikliai 
insi jungti in didžiąją kova del 
Lietuvos politines laisves, 
skelbia Lietuvos Laisvinimo 
Talka ir kvieczia dėtis in ja vi
sus tautieczius. Sziam tikslui 
kiekvienam kraszte kyiecziam 
imtis sudaryti aktingus orga
nus, kurie kalbėtu Lietuviu 
vardu ir atliktu visa, kas Lie
tuvos laisvinimui reikalinga.

Laisvojo pasaulio Lietuviai 
kviecziami visur statyti reika
lavimus, kad Lietuvoje butu 
paleisti isz kalėjimu visi, kas 
yra suimtas del savo insitiki- 
nimu ar už patriotine veikla, ir 
kad niekas nebutu persekioja
mas del savo politines praeities 
nepriklausomybes metu, kol 
Lietuva dar nebuvo Sovietu 
užgyventa, Toliau turi būti rei
kalaujama, jog butu gražinta 
kultūrine laisve visu pilnumu, 
visiszkai atsipalaiduojant nuo 
partijos generalines linijos. 
Rusifikacija visomis formomis 
turi būti sustabdyta. Priaugan- 
czioji karta turi turėti galimu
mą auklėtis paprieszinimai da- 
neszima apie laisvojo pasaulio 
santvarka. Turi būti sustabdy
tas Lietuvoje tikineziuju per
sekiojimas ir visiems gražinta 
laisve vieszai iszpažinti savo 
religija, turėti religines vie
nuolynas ir instaigas, atlei
džiant jas nuo dabar prakti
kuojamu nepakeliamu mokes- 
cziu. Sugriauta socialine ir 
ekonomine santvarka turi bū
ti atstatyta, gražinant verslo 
ir darbo laisve. Ypacz turi bū
ti panaikintas kolūkiu bruki
mas ir varu in juos varymas 

isz Montclair, New Jersey. 
Per ta laika buvo nuszauta 
trisdeszimts szeszi Komunis
tu MIG eroplanai. Žiūrint 
isz kaires in deszine in szi- 
tuos tris paveikslus, mes 
matome: Komunistu MIG 
ercplanas paszautas; vidu
ryje matome kai tas Komu
nistas paleidžia szuvi savo 
eroplane, kurio trenksmas ji 

visu žeme dirbaneziuju. Turi 
būti duota laisve steigti invai- 
rias draugijas ir laisvai profe- 
siszkai organizuotis. Visoms 
politinėms partijoms turi būti 
suteikta laisve reiksztis, su- 
tvarkinti visuomene ir kriti
kuoti valdžios veiksmus.

Sovietu organai visoj ju vie
toj turi vieszai paskelbti, kad 
visi deportuotieji gali laisvai 
gryžti in savo tėvynė ir kad 
valstybe tikrai garantuoja 
jiems ir ju szeimynoms gryži- 
mo priemones. Turi būti leista 
laisvai, nekliudomai susiraszi- 
neti laisžkais ir kitomis prie
monėmis susisiekti. Ypacz tu
ri būti leista laisvai lankyti 
Lietuvoje pasilikusius arti
muosius ir nekliudomai isz Lie
tuvos iszvažiuot in Užsienius. ■ 
Turi būti sudaryta galimybe 
laisvojo pasaulio spaudai pa- j 
tekti in Lietuva, o spaudos at
stovams laisvai visur lankytis 
ir teikti teisinga daneszima 
apie padėti.

Apskritai, laisvojo pasaulio 
Lietuviai kviecziami tuojau 
pradėti vykdyti visus žygius 
paskelbtojo in viso laisvojo 
pasaulio Lietuvius atsiszauki- 
mo prasme. (URT)

Isz Musu Kaimynu 
Veiklos

Laisvojoje tevyneje veike 
du Lietuviu ir Latviu Susivie
nijimo draugijos: Lietuviu 
Latviu Vienybe Kaune ir Lat-1 
viu Lietuviu Vienybe Rygoje. 
Tremtyje atkurtoje naujoje 
bendroje organizacijoje tiek 
Lietuviai, tiek Latviai veikia 
kartu. Organizacija buvo su
tarta pavadinti tautybių tvar
ka: “Latviu Lietuviu Vieny
be.” Taip pat buvo priimta 
Vienybes ženklą ir nustatyta

iszmusza, isztrenkia isz jo 
eroplano; ir deszineje mato
me kai tas lakūnas yra isz- 
trenkiamas, iszmetamas to 
trenksmo isz savo puolan- 
czio eroplano. Mums nebuvo 
praneszta ar tas lakūnas pa
sekmingai pasiekė žeme ar 
ne ir ar jis buvo suimtas ar 
jo liekanos buvo surinktos 
ant žemes.

aiszki tautine vėliava. C. v. 
sekretoriatas yra Vokietijoje, 
Hanoveryje, kur yra ir PLB 
Vokietijos kraszto būstine. 5 
c. v. nariai gyvena Amerikoj. 
LLV skyriai veikia Bostone, 
Clevelande, Kanados Londone, 
Buenos Aires. Numatoma su
organizuoti naujus skyrius 
Diepholze Vokieti joj, o Ame
rikoj: New Yorke, Czikagoje, 
Toronte ir kt. C. v. nario Lat
vio raszytojo E. Skujenieko ir 
Clevelando skyriaus rupeseziu 
užtikrintos leszos LLV rasztu

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Lips In Augsztybes.
Nori Pasiekti Kalnu Virszunes

Amerikos Alpine Kliubas 
remia szituos drąsuolius, ku
rie stengsis užlipti ant Hi- 
malajos kalnu virszunes. Jie 
ežia lipa in eroplana, New 
York aerodramoje. Jie lekia 
in Karachi, Pakistan, isz 
kur jie stengsis pasiekti ‘v 
Mount Godwin Austin vir- 
szune, kuri yra 28,250 pėdu 
augsztumo. Szitie drąsuoliai 
kalnu lipikai yra, isz kaires

KORĖJOS
PREZIDENTAS

NESUTINKA

Su Alijantais Ant 
Taikos

I
SEOUL, KORĖJA. — Korė

jos Prezidentas Syngman Rhee 
sako kad taika gali sugražinti 
Kerėjoje vien tik Koriecziai, 
te jokio tautu insikiszimo.

Kalbėdamas in China Lai
vyno Akademijos karininkus 
netoli nuo Pusan miesto, jis 
stacziai pasakė: “Taika turi 
pareiti isz musu paežiu susita
rimo. Bet kokis tarptautinis 
insikiszimas nieko nereisz ir 
nieko gero neduos.”

Jis sako kad Korėjos karas 
yra parodęs kad Pietų Korėjos 

į kareiviai yra plieno vyrai. Jis 
! toliau pasakė, kad Major Ge

nei olas Choi Dūk Shin, Pietų 
Korėjos vyriausias delegatas, 
dažinojes apie slaptus susitari
mus taikos konferencijoje, vl

sai nesutiko toje konferencijo
je dalyvauti. Už toki pasielgi
mą jis butu galejes būti nu
bausti kariszko teismo, bet jis 
drąsiai pasakė savo vyriausy
bei kad Korėjos delegatas sta
cziai negalėjo to kioje konfe
rencijoje dalyvauti.

Prez. Rhee sako kad nei 
Amerika nei kitos tautos nega
li dabar taikos tvarka nustaty
ti del Korėjos. Jis sako kad jau 
dabar matyti kad Amerika su 
kitomis tautomis rengiasi pri
pažinti Sziaurines Korėjos val
džia. O tai geram Koriecziui 
neinmanoma.

in deszine: Wm. H. White 
isz New York; Arthur Gil
key, isz New York; George 
R. Bell isz Cambridge, Mass. 
Robert W. Craig isz Colora
do Springs, Colorado; Peter 
Schoening isz Seattle, Wash. 
Dee Molenaar, isz Colorado 
Springs, Colorado; ir Char
les S. Houston, isz Exeter, 
New Hampshire.

□ a o

SOVIETAS KAREI 
VIS PABĖGO SU 

DRAUGE
BERLYNAS, VOK. — Jau- 

nas Sovietas, kareivis su savo 
gražia Vokietaite, pabėgo isz 
Rytu Berlyno in Vakaru Ber
lyną ir valdžios praszeszi kad 
jiedu būti priimti.

Sovietu Armija uždraudžia 
savo kareiviams susipažinti su 
Vokiecziais ar ženytis su Vo
kietaitėmis.

Jaunas, dvideszimts trijų 
metu Sovietas Prancūzu vir- 
szininkams pasiaiszkino kad 
jis su savo meiluže pabėgo nuo 
Komunistu ir dabar nori apsi
gyventi nors laikinai pas Pran
cūzus, j u dalyje.

Prancūzijos Senas
Patri jotas

Paul Reynaud, septynios 
deszimts penkių metu am
žiaus Prancūzas ir savo 
kraszto uolus patrijotas, rė
mėjas, kuris labai pasitarna
vo savo krasztui 1940 me
tuose, sako kad jis dabar 
stengsis sudaryti nauja 
Prancūzijos valdžia, kuri 
gales savo atstovą pasiunsti 
in Bermuda, kai trijų di
džiųjų krasztu atstovai te
nai susieis: Churchillis, Ei- 
senhoweris ir Prancūzijos 
atstovas. Prancūzijos val
džia pairo kai tik tuo laiku 
kada buvo paskelbta kad tu 
trijų didžiųjų krasztu: Ame
rikos, Anglijos ir Prancūzi
jos, atstovai susirinks ir pa
sitars. Gal tas mitingas tu
rės būti atidėtas jeigu Pran
cūzija nesuspės sutverti 
nauja valdžia savo kraszte.

TRISDESZIMTS
ANTRAS “TŪZAS”

Nuszove 5 Komunistu
Eroplanus t

SEOUL, KORĖJA. — Ame- 
rikiecziai lakūnai Petnyczioj 
nuszove asztuonis Komunistu 
MIG kariszkus “jet” eropla
nus, kita sunaikino ir penkis 
paszove padangėse, virsz 
Sziaurines Korėjos.

Lakūnas Major Vermont 
Garrison, isz Tulsa, Oklahoma

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Alfred H. Morton, Amerikos 

Balso in Europa. virszininkas 
pasitrauks isz valdiszko darbo. 
Jis pirmiau buvo įpraszalintas 
kai Senatorius McCarthy bu
vo ji intares. Nors jis vėliau 
gavo savo dauba atgal, bet vis 
jautiesi toje vietoje nepagei
daujamas ir intariamas, ir už 
tai dabar pasitraukė.

Valdžia ketina suvaržyti ir 
akyliau prižiūrėti biznierių 

' iszlaidu sanskaitas. Dabar di
deli biznieriai gali numuszti 
nuo savo'taksu iszlaidas ant 
kitu biznierių pavaiszinimo. 
Tokis pavaiszinimas gali būti 
jo žmonai “Mink” kailinis 
koatas, szampa.no vakarėlis, ar 
brangi, szinito doleriu del nak
ties malonumo sugulove, pa
leistuve.

FBI Slapta Valdži os polici
ja yra isztyrus, iszkratinejus 
apie 4,650,000 valstybiniu dar
bininku. Per tuo tyrinėjimus 
penki szimtai buvo pravaryta 
ir apie penki tukstancziai ir du 
szimtai, isizsigande, patys pa
sitraukė.

Visi jie gavo savo sziltas vie
tas nuo Demokratu.

Farineriai, dideli ūkininkai 
dabar pyksta ant Repuiblikonu. 
Jie daug daugiau gavo nuo De
mokratu, negu dabar nuo Re- 
publikonu.

■ • • ’
Prez. Eisenhoweris, per rin

kimus, 'buvb prižadėjęs visiems 
taksas ♦ sumažinti ir greitai 
baigti ta nelemta kara Korėjo
je. Amerikieeziai dabar nori 
žinoti kada jis savo žodi iszlai- 
kys?

Harry Trumanas baisia 
klaida padare, kai jis insake 
paleisti ta baisia atomine bom
ba ant Hiroshima priesz Japo
nus, kurie jau tada buvo su- 
muszti ir jau praszesi taikos.

Po to jo sanžine jam nedave 
ramybes, nes jo rankos buvo 
kruvinos nekaltu žmonių krau
ju. Jis už tai, iszsigandes, ne- 
dryso kita tokia bomba paleis
ti ant Rytu Berlyno, kai Komu
nistai in ta miestą mums už
kirto kelia.

Ar Prezidentas Eisenhowe
ris drąsus ir gabus karininkas, 
pasirodys tokis kvailas ir kisz- 
kiaszirdis kaip buvo Truma- 
nas?

Eina gandai, kad keli Euro
pos krasztai turi geresnius 
ginklus negu Amerika. Ir keli, 
isz tu krasztu priguli prie So
vietu Rusijos sau jungos.

Dabar beveik visi pripažins- 
ta, kad Anglijos kariszki ero- 
planai yra greitesni ir geresni 
uiž musu naujausius ir geriau
sius eroplanus. Ir atsiminkime 
kad Anglija gamina tuos savo 
kariszkus eroplanus su musu 
pinigais.

Eina gandai kad daugiau 
kaip szimtas tukstancziu Len
ku dabar slaptai kovoja priesz 
Komunistus savo kraszte.

Komunistai, Sovietai tiek 
daug nuostoliu turi tarp savo 
lakunu Korėjoje, kad musu 

Lakūnu Sztabas stacziai sako 
kad jie nesupranta. Jeigu mes 
tiek nuostoliu turėtume, męs 
būtume priversti pasitraukti. 
Bet tie Komunistai žūva, len
da, ir dar daugiau žūva.

Yngoslavijos bosas Marshal 
Tito yra paszaukes atgal del 
pasitarimo savo Ambasadorius 
isz Londono, Romos, Paryžiaus 
ir Bonn. Jis juos pasiszauke 
namo kai Sovietai paskelbė 
savo taikos užmanymas, ar 
tikriau sakant savo nauja pro
paganda.

Vengrijos valdžia yra iszlei- 
dus griežta insakyma, kad 
kiekvieno dipliomato szeimy- 
nois vienas vaikas turi pasilik
ti Vengrijoje, kai tas diplioma- 
tas iszvažiuoja in kuri Vakaru 
kraszta. Tai yra daroma kad 
tas dipliomatas nedrystu pa
silikti tame kraszte ir savo 
brol i us Komiui i st us apleist i.

Namai tokiems Diplicmatu 
vaikams yra insteigtas Buda- 
peszto mieste.

a Sinclair Weeks, Prekybos 
Sekretorius sako: “Nežiūrint 
kas ten iszėis isz Korėjos pa
sitarimu ir konferencijų, asz 
tikiu kad musu kariszki fabri
kai dirbs kaip ir dirbo.”

Henry Ford Antrasis sako 
kad jis su savo kompanijos pa
tarėjais tikisi kad dar per 
daug metu bus geras biznis ir 
jie del to biznio dabar ruoszia- 
si.

. Kai Amerika prižadėjo duo
ti sziinfa tukstancziu doleriu 
Komunistu lakūnui jeigu jis 
pabėgs ir mums atvesz Sovietu 
MIG kariszka eroplana, mes 
iszgazdinome visus Sovietus ir 
Komunistus, nes jie dabar turi 
labai prižiūrėti visus savo la
kūnus. Bet tuo paežiu siykin 
mes daveme puikia proga del 
geros propagandos Komunis
tams. Jie dabar visiems girsis 
ir sakys kad Amerikieeziai 
taip bijosi tu Sovietu M1G ero
planu kad jie net tiek daug pi
nigu siutina už viena. Reiszkia 
Sovietu eroplanai tokie geri, 
kad Amerikieeziai nori viena 
ju nežiūrint kiek jis kasztuos.

Amerika yra inde jus apie 
deszimts bilijonu doleriu in 
eroplanu stotis, aerodromas. 
Isz tu pinigu apie szeszi bilijo
nai yra del kariszku vieta ir 
apie keturi 'bilijonai del pre
kybiniu eroplanu.

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

Per paczta, 35 Centai.

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

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

“Saule” skaito visu sluogs- 
niu ir sroviu žmones: darbinin
kai, biznieriai, profesijonalai, 
dvasi szk ia i, valstybininkai, 
mokslincziai ir darbo žmones.J
Nes visi jie žino kad “Saule” 
teisingai raszo ir drąsiai skel
bia.

NORĖJO
SUSISPROGDINTI

Buvo Pasigaminęs Na
mine Dinamito Bomba

I

SCRANTON, PA. — Walter 
Shuky, penkios deszimts ketu- 
riu metu amžiaus buvęs kali
nys, prisipažino policijantams 
kad jis buvo pasigaminęs isz 
dūlio namine tomba, su kuria 
jis buvo ketines save susi
sprogdinti, nusižudyti.

“Asz sergu neiszgydoma li
ga,” jis pasiaiszkino, “ir už 
tai asz ketinau viską užbaig
ti”.

Slauges valstijos ligoninėje 
sako kad Shuky serga džiovos 
liga. Praeita sanvaite jam buvo 
insakyta važiuoti in Valstijos 
Džiovininku Ligonine, in Cres
son.

Jis prasze kad jam butu duo
ta daugiau laiko apsimislyti, 
bet kai jam buvo staeziai ir 
griežtai pasakyta kad ant ry
tojaus jis turi jau važiuoti, tai 
jis tenai šukele dideli lerma ir 
paskui piktai trenkęs duris 
sau iszejo.

Daktarai skaito ji kaipo ki
tu sveikatai pavoju ir už tai 
policija tuojaus pradėjo jo 
jieszkoti, ir už dvieju valandų 
ji surado, besedinti ant suolo 
miesto parke.

Jis pasiaiszkino kad jis bu
vo nusipirkęs dvi sztikes dūlio 
ir sau buvo pasigaminęs bom
ba, su kuria jis ketino save nu
sižudyti.

“Asz nuėjau,” jis sako, 
“prie Lackawanna upes, kur 
asz ketinau viską baigti, bet 
paskui prisibijojau, neiszdry- 
sau ir ežia atėjau.”

Jis kuri laika buvo iszbuves 
valstijos kalėjime del bepro- 
cziu, in Fairview, Philadel
phia. Jis dahar yra nuvesztas 
in džiovininku ligonine po po
licijos sargyba.

Pypkes Durnai
Žaliuok, Aržuoleli

Žaliuok, aržuoleli, 
Dabink ta keleli, 
Kuriuo eina didvyriai 
In kares laukeli. 
Szlamek jiems dainele 
Jautria, Paslaptine, 
Pildyk drąsą, viltim 
Ju jaunas krutinės. 
Skaityk, aržuoleli, 
Kaip daugel ju žūva, 
Kaip daugel sziandiena 
Jau kapuose pūva. 
Klausyk, aržuoleli, 
Kaip rauda sesutes, 
Suraszyk žodelius 
Senosius matutes.
Ir po kares metu 
Tu mums tai szlameki, 
Isz po didžiu vargu 
Mums keltis padeki. 
Ir už szinito metu 
Sakyk vaikams musu, 
Kad gynem Tėvynė 
Nuo niekingu priesziu. 
Apsakyk, kiek žuvo 
Ant kares laukeliu, 
Apsakyk, kiek matėm 
Skausmu ir vargeliu. 
Ir gal jie, iszgirde 
Daina szios gadynes, 
Negailės aukoti 
Save del Tėvynės.

SAPNORIUS
$ Su 283 Paveikslais į 

;! 160 Puslapiu į

1
8 col. ilgio, 5% col. plocziO' < 
Iszaiszkma sapna ir kas ? 
ateitejė stosis. Su priedu > 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: :: ]>

Pinigai reikia siusti su <[ 
užsakymu: ]•

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

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

VIENAS SKAITO,... 
prie valgio, kitas po savo dar
bui, o kiti prie darbo. Geras 
laikrasztis pranesza žmogui 
kas sziandien ant svieto atsi
tinka. Mokina žmones kaip gy
vent ir ko turi saugotis, žodžiu, 
lavina žmogaus protą visame.

- Sziandien, laike visokiu švie
timu sumiszimu ir kariu, kada 
žinios ateina isz Korėjos ir Eu
ropos, laikrasztis yra žmogaus 
geriausiu prietelium. Negana 
kad ji skaito, bet mato ir pa
veikslus isz kares lauku, ženk- 
lyvu ypatų, miestu, naujo isz- 
radimo ginklu ir laivu ir pa
veikslus nelaimiu kuriu pats 
savo akimis negalėjo matyt.

Tokiu laikraszcziu yra 
“Saule,” kuri nesigaili kaszto 
ant paveikslu, kad savo skaity
tojus supažindint su visokioms 
savo akimi kas dedasi ant viso 
svieto.
Žmogus skaitantis žines, mato 
nelaimėms ir atsitikimais.

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

t
“N O V E NA ”

Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.
Saule Publishing Co., 

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

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.

SAULE - Mahanoy City, Pa.

ANTANAS :: ::
:: :: KAREIVIS

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Ka ežia dabar gali atsimint, 
daviau ir gana.

Gal pragerai!
Ar pragėriau ar da viau kam, 

tai vis iszdaviau.
Ne reikalingai dalinai, to ta

vos niekas ncprasze. Asz nesi
bijojau eit iii vaisku, o jeigo 
verkiau, tai tiktai del to, jog 
turu atsiskirt su tėveliais ir 
mylima Onute. To asz verkiau.

O ar vela neprisiuneziau tau 
keturis kartus po penkis rub
lius?

Nu-gi ir tie mano buvo, insi- 
kiszo tėvas..

Tai mano ! Ne tavo, asz turiu 
kvitas.

Na ka toliausi? Paklausė ka
reivis.

Užmokėjau už penkes pa- 
dvadas del tėvo, įba tėvai nuo- 

atos važiavo iii miestą kaip 
losa isztraukai.

Tėvas paszauke baisiai už
pykęs. Ka tu lo'doke kalbi! Asz 
kožna karta žmonių įpraszyda- 
zau kad pavėžintu! Pirmutini 
karta važiavau su Juozais, an
tra su Varnaicziais, trele su 
ponu rasztininku, ketvirta su 
Jonu Pempe, o penkta karta 
ponas vaitas mane paėmė.

Nes man kožna karta czesnis 
kasztavo!

Ka?
Asz dauginus de! ju pagir

džiau ne ka padvada kašztuo- 
tu. O vaitui ir rasiztininkui tu
pėjau duotie po penėta žasi.

O czigone! Czigone. Juk tu 
taisės žąsis .nunesziai už savo 
sūneli Jokūbėli, ba'bijojiai kad 
už piktus darbelius* ne varytu 
in kalėjimą.

Na ir kiek dauginus iszdavai 
del manes?

U-gi daviau skranda ant ke
lio ka man deszimts rubliu 
kasztavo.

Ka daugiau?
Užmokėjau rasztininkui tris 

rublius už perskaitymą tavo 
laiszkus, ka isz vaisko pralei
dai.

Da ka ?
Na ka! Ar-gi d a norėtum 

brelui sėdėt aut sprando kuris 
ir be tavęs turi ka szert.

Tame atsiliepė Tamiene. Asz 
nenoriu toki dikaduoni laikyt 
tegul sau kur nori eina.

Asz iszeisiu! Tiktai ipaibaig- 
kime rokunda. Tai kaip'sakai, 
daug ant manos iszdavei!

Viską, ka tiktai ture jei.
Kaiip paezuosiesi, užmokėsi! 

už užsakus ir szliu'ba, daugiau 
nieko negausi!

Ir to reikalauju! Turu svei
kas rankas tai užsidirbsiu, ne 
tiktai ant saves, bet ir ant tė
vu. Dievas mane neapleis ir da
bar sziandien, arba rytoj eisiu 
jieszkct vietos, o gal koki ran- 
dava diiista gausu. Daugelis 
isz mano draugu gavosi ant 
ženįskiu ir manes Tėvas dan- 
giszkas neapleis. PavePikie 
man da keletą adynu su jumis 
pagyvent tegul pasimatau su 
pažins tania i s ir atsilset gimti
nes kaime? Pas Onute tuojaus 
eisiu, gal da ji neisztekejo?

Lauke vargdienuke ant ta
vos! Atsake motina.

O tai eisiu pasveikint. Eisu 
ir in musu bažnytėlė pasimelst 
ir pasveikint musu jiegamasti, 
o paskui trauksi! in vieta jiesz
kot uždanbo.

— BUS DAUGIAU —

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

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygius 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

užlicku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yda isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

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

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

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

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

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

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

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamais 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 LikosTur- 
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, 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.

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

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

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

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

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

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

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

Kitokios Knygos

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

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

180y2—-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 Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c.

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojans 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. 
Pilkius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas isz 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - Ų. S. JL

szampa.no
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ANTANAS
KAREIVIS

(Tasa)

Broliszka Rokunda

Ligi galui nakties Antanas 
akiu nesumerke karcziamoje. 
Vos praszvito, paszoko nuo 
suolo, nusiprausė ir užmokė
jas szinkoriu už nakvynių isz- 
ejo. Priėjus prie kryžiaus ka 
stovėjo netoli kaimo, klaupė 
ir ilgai, meldeisi už gilukninga 
kelione ir mž užlaikymu svei
katoje tevelu. Pabaigęs malda 
persižegnojo, pabucziavo gim
tines žeme, ir apsiverkęs ke
liauja in kaima.

Tuom lai k grinczelle je Ta- 
mosziaus, norint nemigo per 
nakti, visi buvo ant kojų. Ta- 
moszius 'buvo kluone, apžiūri
nėjo ar nepasiliko kokiu ženk
lu po nakcziai ir pradėjo mal
kas kirst. Dairėsi in szalis kaip 
vagis, kuris ir savo szeszelio 
pribijo. Nerimavo rodos 'bėgtu 
kur jo akis nesztu, visur jam 
buvo ankszta. 0 kad kirminą 
suvžineis apmalszyt, nuėjo per 
laukus in kareziama. ir vienu 
ilpu iszgere kvatierka arielkos.

Tamosziene praddejo po 
grinczia triustis, nei sukalbė
jus poterius. Lova ne klota, 
sukosi prie kamino, apie pus- 
ryczius. Urgže kaip kale ir pi
ko nuolatos, kas tik jei po ko
jų pasisuko. Josios ntislys už
imtos buvo kad ka greicziause 
parduot daigius per czigonus 
paliktus ir sziek tiek pralobt, 
o ir tas kad kaip norint tėvu ne 
tekt! Ba reikia, žinot, jog toje 
grinczeleje gyveno ir tėvai Ta- 
mosziaus.

Užpeczkyje stovėjo isz lent
galį! sukalta lova, ten tai buvo 
vieta, del seneliu! Kožna žings
ni sunelu persekiojo nedora 
marti. Už mažiause daigteli 
urzgė kaip kale ant tėvu. Žo- 
džiu, tie vargingi 'žmones buvo 
muczelninkais ant žemes. O 
reike žinot jog namas ir visa 
ūkia 'buvo locnaste tu seneliu. 
Turėjo jie du sūnūs; kiti vai
kai iszmire. Tanui patįs senelei 
apipacziavo su Griežiu dukte- 
re, pasileiduse ir netikuse mer
gina ir atsiskyręs nuo tėvu sė
dėjo pas kitus ant kampo. An
tanas buvo prie tėvu, 'ba norė
jo patys gaspadoraut, kol An
tanas neda.jes in metus ir ne
stos ant losu. Kada-gi atslužis 
tada ketino padalyt ūkia del 
abieju sunn ir prie to'būtie, ku

- B - GĖLAIS 
arba pradžia 

SKAITYMO 
.. .ir... 

RASZYMO

&

64 pus. Did. 5x7 col.
Dabar Po 25c.

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

lis goraus užlaikys. Motina, la
binus mylėjo Tamosziu, o tė
vas jaunesni Antana.. Per pai
kinimai motinos, Tamukas pa
sigadino, o karta in niekus pa
virtus, sunku pašilais. Vienok 
motinos kaltyt nereikia, ba no
rint ir paikino, tai ir tankiai 
paibaustavos. Kada Antanas 
daejo in metus isztrauke losa

4->M-»X->-M-**»*X-4-*X-********>*
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Sziandieniniai vaikai nežino 
koki turi skarba, 

Kol netenka geros motinos, 
O in jos vieta gauna moczeka, 

Kuri savo povaikiu 
nekenczia, 

Bet ne visos tokios!
Moczeka nežino meiles del 

tokiu vaiku, 
Nes ju nepagimde ir del ju 

Ncpanesze motiniszkas 
kanczias,

O už mažiausia prasikaltimu 
baudžia juos rustai, . 

Plaka ir kankina, isz 
padūkimo,

Tada tai vaikai apverkineja 
savo mirusia motinėlė, 

Ir graudinasi nelekia gerbs 
’’ motinos.

Jeigu tėvas sierateliu paima 
an t r a p aicz i ą - mo t ii i a, 

Del savo alpi eisi u vaiku,
Tegul ji stengėsi būti del ju 

gera, motina.
Ir mylėt juos kaip savo 

vaikus,
Nes vyras, paimdamas antra 

Įpaczia, 
Buvo tosios1 nuomones, 
Jeigu motere ji myli, 

Tai ir jo vaikus 
mylės.

Vaikai aplankydami antra 
motina, 

Jieszko ir trokszta jos 
meiles,

O idant turėti užsitikejima 
nuo vaiku, 

Įveikia juos mylėt!
* * *

Tėbyriam laike kada, 
Viskas szvilpia pro musu 

•gyvenimą, 
Žmogus nežino dienos nei 

valandos,
Kurioje nelaime ji gali 

patikti,
Ir atimti jam gyvastį, k 

O bet žmogus be paliovos
Kovoja už ta ji szmoteli 

duonos,
Ir 'būvi ant rytojaus.

Toje sziandienineje kovoje už 
galinga doleri,

Nepajunta kaip nelaime ant 
jo laukia,

Ir parengineja jam 
prapulti.

Taigi, tasai nuolatinis 
genio jimais,

Paskui doleri ir garbe, 
Yra žmogaus likimas. 

Skaitykit “Saule”

iii vaisku, ir likos iszvaryfas 
net in Kaukaza, tęva,si ant svei
katos nu]puole, o ir motina isz 
rūpėsi ies pradėjo nepajiegt, 
ūkia nebuvo kam prižiūrėt o ir 
.skolų pradėjo atsiras!. Niekas 
del ju nepasiliko kaip Tamo- 
■siziu parkviest ir jam ūke pa
vest, ba nomislino jog Antanas 
greitai sugryž namon. Tamo
szius turėjo dalies pa ežio s 
szimta penkios deszimts rubliu 
o ir savo sziek tiek turėjo jog 
isz viso galėjo sukrapsztyt ant 
du szimtu rubliu. Su tuom tai 
atėjo ant tikies, k a buvo puis- 
asztunto margo. Sukta Tamo
sziene kitaip nenorėjo apimtie 
ukes kaip tiktai pavydale pir
kinio. Na ir pirko, Tamoszius 
ūkia nuo savo teveliu už pen
kis szimtus rubliu; du szimtu 
užmokėjo levams, o liko trys 
szimtai ant ukes su tokiu ap- 
raszimu: viena, szimta dql isie- 
niu palaidojimo; szimta rubliu 
del Antano, o szimta kaipo da
lis Taniosziaus. Atpirko nuo 
seniu ant locnasties. Tamoszius 
paėmė ne tiktai dirva su trio- 
boms, nes vežimus, padaru ir 
visus gy vulus paėmė. Ir nuo to 
laiko prasidėjo sunkus buvi
mas Pakuliu. Kampas, ka del 
ju gavosi, jau del mus žinomas. 
Apverktas buvo szauksztas vi
ralo kuri gaudavo. O jau gero 
žodžio niekados negirdejo nuo 
sunienes, juk ir nuo sūnaus tas 
pats.

Szitai senelei da nebuvo isz 
už peczkio iszlinde, kada Ta
mosziene po grinczia sukinėjo
si. Nesiskubino senei kelt, ba 
neturėjo ka veikt. Ne vale bu
vo tėvams iszlyst isz užpeczkio 
kolei visi ncprivalgydavo. 
Sziandien-gi sunienei skubino
si ir ribrejo, idant senelei greit 
atsikeltu ir iszvarytie isz grin- 
czios, ba norėjo užsiimtie par
davimu vogtais daigiais, del 
kumucziu ir kaimininku. Pa- 
szauke piemuo ir tarė:

— Jokubuk! Iszvaryk tuo
sius senius isz užpeczkio! Ar
gi teip ilgai kirmys! Prigulės 
ant kupinu kaip pastips!

— Kad jau mamyte tėvu
kas kele, o moeziute poterius 
bamba., atsake nedorais piemuo.

— Poteriauje, o pilni vel
niu, guraus kad norint karta 
velnias isžnesztu isz ežia! Kibą 
velnias prigaudė kvaila Tarno 
sziu tuosus ubagus palikt prie 
saves. Ar negalėjo eit uba
gaut?

— Tylėk, tylėk suniene, at
siliepė tėvas su drėbaneziu bal
su, nepiktykie savo vaiku, jau 
asz seniai .sakiau, pasiūk mum 
krepszius, ba maniszke neturi 
isz ko, o eisime pas žmonis 
jieszkot duonos, kurios locni 
vaikai nuo musu dirvos pavy
di.

— Gerai, asz pasiusti, nes 
isz puses su Antanu, ba ir 
krepsziai kasztųoja.

Tame duryse pasirodė ruda, 
barzda isZblykes veidas Žydo 
Mauszkaus. Iirejo pamažai in 
grinczia, apsidairė in visas, sza- 
les, ir paklausė palengva.

— Kur Tamoszius?
— Ar asz žinau! Gal isz 

baimes nubėgo in kareziama 
iszgert del drąsos. Pažiurekie 
Jokubuk, ar kur ant kiemo ne
siranda.

Jokūbas iszbego. Žydas to- 
liaus kalba: _

— Matai Tamiene, tai vis 
tiek ar tavo vyras ar tu. Tu da 
kitresne galva turi. Tai pasa- 
kykie jam aiszkiai, idant nie
ko nebijotu, norint ateis žan
darai krest.

— Va-jej! Ar žandarai at

eis! Del Dievo!
— Asz ežia, tyczia atėjau 

perserget, kad nennsiganstn- 
met ir laikais ne isizsitartumet.

— Tai paimkie Mauszkuti 
viską pas save!

— Kam man initie pas sa
ve?

Ne mano daigias! Kaip bus 
laikas, tai asz paimsiu kas 
man patiks. Nes jus nesibijoki
te. Jeigu ateis tiktai sliectva 
daryt nuo Tarno, ba jis vakar 
buvo ant vartos. Szaltisziaus 
klausė, kas buvo sargu, tai ir 
teip ne krės ba. justi tėvus lai
ko už gerus ir dorus žmonis.

— O kaip jiems.kas liežu
vi pakisz?

— Kas pakisz? Tiktai 
Mauszkus apie viską žino, nes 
Mauszkus justi sėbras, tai jis 
Tamosziu nieko nekenks.

— O kaip‘pažins?
— Kur jus turite tavora?
Tamiene parode dvi slkrines.
— Kokia tu iszmane Ta

miene.’ Jeigu jie neateis jiesz
kot, tai nejieszkos ir ne ras. 
Da. ka jums pasakysu. Jus 
sziandien iiimaiszykite duona, 
tuojaus pridirbkite kepalai- 
cziu ir padekite ant tu skrynių, 
tai jie pamate szviežius kepa
lus gulinczitis ant skrynių, ne 
krės ir iszeis. Paskui ir asz pa
dėsi! kiek tavoro parduot, bile 
kupezysta eitu.

— Kad tiktai tas mano 
k vaili s Tamas neiszdnotu.

— Na., na, nebijok, norint 
jis ir iszgere tai liežuvi laiko.

Dabar, ka tiktai del arielkos 
in kareziama nuėjo.

— Tegul jis bus drąsus, te
gul jis del žandaru pasistato 
drasum ir smarkiai atsikerta. 
Tegul sako kad girdėjo, kaip 
važiavo ezigonai greitai pro 
kareziama, ir ka jis mistino, 
kaip norėjo vytis, nes neporejo 
nuo sargos atsitraukt, tegul jis 
sako, jog Mauszkus ji mate 
ant vartos.

— Jau asz jam apie viską 
pasakysiu, o prie duonois tuo
jaus imuosiu. Acziu Mauszkiu- 
ti už gera rodą..

Žydas iszejo pamalžiai kaip 
vagis isz grincziales ir užkluo- 
nems nuslinko in savo krūmeli. 
Tuom laik sienas Pakula apsi
rėdęs in savo sulipintus dra
bužius, iszejo isz užpeczkio.

— Ar negali seni da kir
myt! Paszauke .suniene. Tai 
ežia dabar man po grinczia su
kinėsis kaip po ekete. Ir teip 
ankszta grinezioje!

— Nu-gi nese nei szaukiai, 
kad atsikeli, jau vela varai in 
užlpeczki.

— Ar ne sueziaupsi snukio! 
Žiūrėk tu jo! Da ežia pradės 
vaida kelt.

Tame pro Įauga szvistelejo 
Maskolis, Magde nutirpo mis
tino jog tai žandarai ateina. 
Dirstelėjo per langa ir pažino 
jog tai kokis atstatomas karei
vis. Pamisimo jog gal ubagau
ja.

Duris sugirgždėjo kareivis 
inejo.

— Tegul bus pagarbintas 
Jėzus Kristus.

Ant balso tuojaus pažino vi
si, jog tai Antanas. Tėvas pir

mi utini s paszauke su džiaugs
mu.

— Antanukas mano myli
mas! Antanukas!

— Asz teveli brangus!
Mėtėsi tėvui in kojas, pradė

jo graudžiai verkt ir kojas bu- 
czuot.

— () tu mano Antanėli, 
mano sūneli! Da tave gavau 
pareget priesz smerti! Dieve 

bukie palaimintas! Motin isz- 
eikie greitai isz užpeczkio! An
tanas parėjo!

Iszbego senuke isz užpeczkio 
mėtėsi prie kaklo kareivio ir 
nieko ne kalbėdama, bueziavo 
ir verike. Iszbuczia.vo akis, kak
ta. veidą ir nenorėjo paleist, 
rodos kad proto neteko.

— O tu mano Antanėli! 
Kaip tu užaugai! Kaip tu gra
žiai iszrodai, skaistus kaip bi
jūnėlis.

— Na gana., tarė Ievas, at- 
szutink Antanui pieno ir beg
iu kareziama parneszt like- 
riaus del sveczio.

— Kad asz teveli, negeriu 
arielkos ir jokiu drutu gėrimu.

Prie tu szirdingu pasisveiki
nimu, Antanas nepatemyjo ant 
stovinties brolienes prie kami
no.

Atvesias isz pirmutinio 
džiaugsmo szirdies, prisiarti
no pas Tamiene ir pabueziaves 
szirdingai tarė:

— Sveika, drūta broliene!
— Acziu! Esniti sveika, at

sake szaltai motere, nes nege
rai patalkiai, ba tėtulis jau 
ežia nieko neturi.

— Asz nieko nereikalauju, 
tiktai atėjau pasveikint savo 
tėvui us.

— Nes ežia pas mus labai 
ankszta.

— Asz ne mistinu del jus 
būtie antkakle, Dievas davė 
žmogui iszminte ir dvi sveikas 
rankas!
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Tame ineina Tanioszitis pu
siau girtas nusigandęs, o pa- 
regejas Antana, sudrėbėjo, ro
dos jau po kartuvėm stovėjo.

— Žiūrėk Tarnai, paszauke 
nedora pati, Antanas parėjo, 
kur dabar pasidės, ir mum ežia, 
ankszta.

— Isz kur parėjo, ten tegul 
eina, atsake Tamoszius.

— Da tu broli su manim ne 
pasisveikinai, o jau mane isz- 
vari neji?

— Ba ežia nieko pas mane 
ne turi.

— Asz ir nieko ne reika
lauju, tiktai noru tėvelius o ir 
tave pamatyt.

Tame tėvas prakalbėjo:
— Kaip tai nieko! Ogi An

tano dalis kur?
— Jau viską jam atidaviau 

nieko nuo manės ne priguli.
— Puikus priėmimo nuo 

brolio datyriu. Nuo ko tu broli 
iszmokai teip su žmonimis ap
sieit? 'Gal nuo czigonn.

—- Ka ? A r t u m an czigonn s 
da. prikiszinesi? Tu valkata 
prakeiktas!

— Norint asz isz toli ipar- 
kelauju, bet apie elgimus žmo
nių galu žinot.

— Szialauk isz grinezios! 
Tai mano grinczia ! Tu ežia ne 
turi darbo jokio!

— Palauk brolau! Matau 
jog esi nuo czigonn iszmokes. 
Te ve! Motin! Kaip numanau, 
tai rodos ežia daug keneziate, 
jiegtt jis su parkeliavusiu bro

liu isz vaisko szitaip apsieina!
— Duokie pakajii, kožna 

diena turime apsiverkt!
— Asz ežia tuojaus suda- 

vadysiu! Tarnai tuojaus jiesz- 
kokie pinigu mano dali!

— Jau senei iszemei viską, 
nieko tau nuo manės nepriguli.

— O ka, tai iszsirokuok 
broliau, jiego teip kalbi!

— Sinncziau tau in vaiska 
tris kartus po deszimts ru'blu, 
asz turu kvitas nuo paczto.

Tame tėvas paszauike. O tu 
ezigone! Tai buvo mano pini
gai! Asz būdamas paliegusiu, 
negalėjau pats nuneszt ant 
paczto, tai tu nuneszei, į;III

— Tiktai manės czigonn 
meldžiu nevadinti Ba jeigo asz 
ezigonas, tai ir jus czigonas, o 
pinigai nebuvo tavo, tiktai ma
no.

“O kad tu skardžiai nuei
tum.

Duokie teve paka.ju, jau asz 
in kėlės adynas antra pikti, be 
isz szalies Tarno datyriu. Na, 
tai kur likusie pinigai?!

Ant iszluo'savimo tavęs, ba 
nenorėjau kad in vaiska. pa
tektum, iszdaviau deszimts 
rubliu, tai isz viso keturios 
deszimts rubliu.

Ant ko tu iszdavei deszimts 
rubliu? Kas tavęsprasze? «

Ba verkei, n'et man szirdis 
ka tiktai ne plyszo isz gailes- 
ties, tai norėjau iszluosuot.

Kam davei?
(Tasa Ant 2 puslapio)
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Žinios Vi etine s
— Vakacijos prasidėjo vi

suose mokyklose. Daug stu
dentu užbaigė High School 
mokslus.

— Nedelidj, Birželio, Junei 
7-ta dienai 7-1 a valanda vakare, 
Szv. Juozapo svetainėje, 12 
vaikai ir 15 mergaites aplaike 
savo dipliomas už užbaigima 
mokslo 8-tos k Ii a sos. Visi gra- 
duantai dalyvavo puikiam pa
sistatyme operettes. Perstaty
mas labai patiko žmonėms ir 
likos sulosztas pasekmingai. 
Daugelis žmonių radosi ant to
jo užbaigimo mokslo ir persta- 
tymelio. Linkime visiems gra- 
duantams laimes ir pasekmes 
ateinaneziam mokslo.

Šokantieji studentai užbaigė 
mokslą: John Batch ko, Jos. 
Chesakis, Ant. Danisavich, 
Martin Kunkle, And. Pancurak 
Ed. Pieva, Leon Rufus1, R. 
Sherkness, R. Smigo, Anthony 
Swidra, Thos. Truskowski, 
John Yanaitis. Mildred Andro- 
savage, Charolotte Banonis, 
Mary Deriscavage, Joan Kra- 
lick, Anna McKerns, Mary Gi
liu, Joanne Pangonis, Tecla 
Tacielosky, Marie Truskowsky 
Loretta Wasilewski, Carol 
Wlodarczyk, Andrea Yakimo- 
vich, E. Sebalusky ir R. Sebas
tian.

— Seredoj pripuola Szv. 
Marga rot os, o Tautiszka Var
dine: Vingela. Ir ta diena: 1942 
m., visi gyventojai Lidice 
miestelyje, Czekoslovakijo.jp, 
buvo Vokiecziu isz'žudyti už 
tai kad jie priėmė Reinhardt 
Heydrich nužudytojus. Visi 
vyrai buvo nužudyti ir mote
rys ir vaikai 'buvo in kalėjimus 
siikiraszti. Karl Herman 
Franck, kuris szitoki insakyma 
iszkido buvo pakartas; 1752 
m., Benjaminas Franklinas at
rado elektros jiega; 194!) m., 
Italija stojo in Antra Pasaulini 
Kara priesiz Prancūzija ir Ang
lija; 1949 m., garsi Norvegijos 
raszytoja, Sigrid Undset pa
simirė, ji buvo po visa svietą 
pagarsėjusi raižytoja ir buvo 
parasziusi labai daug Katali
kams palanki u pasakų.

— Ketverge priipuola Szv. 
Barnabo, o Tautiszka Vardine: 
Skirgele, taipgi Menulio at
maina Jaunutis. IT ta diena: 
1903 m., Serbijos Karalius 
Aleksandras ir Karaliene Dra

ga. buvo Armijos karininku nu
žudyti, Belgrade mieste; 1856 
m., buvo surasta didžiausias 
turtas sidabro in Neveda vals
tija, Six Mile Canyon ir Virgi-

Ant Pardavimo

nia miesteliuose. Iki tol ežia 
gyveno apie tūkstantis mai- 
nieriu, bet kai visi sužinojo 
apie ta turtą žemojo, tai visi 
isz kitur pradėjo ežia krausty
tis, važiuoti, joti ir eiti ir sau 
turtelio jieszkotis. Per dvide- 
szimts metu isz ežia 'buvo isz- 
kasta daugiau negu penki 
szimtai milijonu doleriu vertes 
sidabro.

— Petnyczioj pripuola Sal
džiausios Szirdies Jėzaus, ir 
Szv. Anupro, o Tautiszka Var
dine: Rūta. Ir ta diena: 1399 
m., Totoriai pergalėjo Vytau 
to ties Varksla.

Pereita Seredoj prasidė
jo biznierių pus-dienino vaka- 
cija. Visi szlorai, kromai 'bus 
uždaryti tajai diena po-piet 
idant duoti klerkoms pus-die- 
nim pa ilsi.

Shenandoah, Pa. — Senas, 
miesto gyventojas, Petras Ci
bas, nuo 207 W. Atlantic uly., 
kuris nesveikavo per koki tai 
laika, numirė Petnyczioje, sa
vo namuose. Velionis gimęs 
Lietuvoje, atvyko in Amerika 
daugelis metu atgal. Buvo 
angliakasis, bet apie szeszi 
metai atgal . prasiszalino nuo 
darbo isz priežasties sveikatos. 
Jo pati mirė 1949 m. Paliko 
dideliame nubudime sunu Ku
nigą. Joną, vikaras del Szv. 
Rapalio parapijos Philadel
phia, Pa., dukterį Mikalina 
Burchett, namie, taipgi anūke 
-Georgene Mare Burchett. Lai
dojo Utarninke su apiegomis 
Szv. Jurgio batžnyczioje devin
ta valanda ryte, ir palaidotas 
in Szv. Marijos kapinėse. Gra- 
borius Snyder laidojo.

KARALAITE
MARGARITE

INSIMYLEJUS

Farma, 8 akru, margu žemes;
*12 kambariu nąmas, su maudy

ne, elektriką; sziltas ir szaltas 
vanduo; “Hot Water’’ sziliu- 
ma paežius. Du mylės nuo 
Brandonville Country Club 
vieta. Parsiduodasi pigiai.

Atsiszankite ant adreso: 
Mrs. A. Greblick, Box 146, 

Girard Manor, Pa.
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LONDON, ANGLIJA. — 
Anglijos karalaite, Karalienes 
Elžbietos Antrosios sesuo 
Margarite, yra anot laikraszti- 
ninku, insimylejus in divor- 
suota Antro Pasaulinio Karo 
didvyri, lakuna Kapitoną Pe
ter Woodridge Townsend, 
dvieju vaiku tęva.

Jo buvusi žmona yra jau an
tru kartu isztekejus.

Tai dabar Townsend yra 
laisvas vėl ženytis. Bet dar 
svarbesnis klausimas iszkyla: 
Ar Anglijos karalaitei bus va
lia ženytis su divorsuotu vyru.

Windsor kunigaiksztis, bu
simasis Anglijos karalius turė
jo savo sosto atsisakyti kai jis 
apsiženyjo su Amerikiete, di- 
vorsuota Walds Simpson. Jis 
net ir sa vo sosto iszsižadejo del 
moteries, kuria jis mylėjo. 
Anglijos taryba baisiai apside
gino savo nagus kai szitas ku
nigaiksztis, karalaitis net ir 
sesto iszsižadejo del savo my- 
limuosios.

Canterbury A rki vyskupas 
žino apie szita karalaites Mar
garitos insimylejima ir jis, ro
dos, nieko prieszingo neturi ir 
nesako, nes ji dabar randasi 
toli nuo sosto.

Karaliene Elzbieta Antroji 
ir jos du vaikucziai stovi tarp 
karalaites Margaritos ir Ang
lijos sosto, ir už tai mažai kas 
dar mažiau ka paiso ka kara
laite Margarita dabar darys.

DU PREKYBINIAI 
LAIVAI SUSIMUSZE

EISINBORO POINT, N. J.
— Du prekybiniai laivai susi-

musze Delaware upeje, kai 
vienas norėjo kita pralenkti. 
Vienas buvo pilnas aliejaus, o 
kitas tuszczias, bet laivai už
sidegė.

Laivas ‘Pan Massachusetts’ 
kuris plauke in Philadelphijos 
uosta turėjo szimta dvide- 
szimts asztuonis szimtus tuks- ! 
taneziu baczku aliejaus. Iszro- 
do kad jis per kelias dienas 
degs upeje kol sudegs ar nu
skęs.

Žuvęs jurininkas buvo Jo
seph Donnelly isz Marcus 
Hook. Tai buvo jo pirma ke
lione ant to “Phoenix” laivo. 
Dingusio jurininko vardas, 
pravarde tikrai dar nežinoma. 
Iszrodo kad jo vardas buvo D. 
V. Smith, bet tekio vardo nėra 
laivo rasztuose.

Kad szitiedu laivai susimu- 
sze Delaware upeje, tai visai 
ne naujiena, nes tekiu atsitiki
mu būna keletą kartu kas me
tai.

SENATAS NUKIRTO 
LAIVYNO FUNDA

40 Milijonu Doleriu Isz- 
laidos Del Laivu

PHILADELPHIA, PA. — 
Prekybiniu laivu statytojai 
prarado riebius kontraktus su 
valdžia, kai ta musu valdžia 
nukirto keturios deszimts mi
lijonu doleriu nuo paskyrimo 
del iszlaidu.

Bet tikimasi kad beveik vi
si darbininkai turės darbus 

j Philadelphijos uostuose, nes 
daug aliejaus kompanijų laivu 
yra ežia statoma.

Philadelphijos uostu kom
panijų atstovas užtikrina vi
siems darbininkams kad jiems 
bus gana darbo net iki 1954 
metu, nežiūrint kad valdžia 
savo kontraktus atsiėmė. Jis 
sako kad jo kompanija turi 
gana kontraktu del prekybiniu 
laivių, kad darbas eis kaip ir 
ėjo iki 1955 metu.

Bet beveik visi tu laivu 
kompanijų atstovai yra labai 
susirupine, nes jeigu valdžia 
dar daugiau kontraktu sustab
dys sziais ir ateinaneziais me
tais, jiems jau bus riestai.

Saltonstall, darbininku at
stovas sako kad, jeigu valdžia 
dar daugiau savo kontraktu 
sustabdys tai už metu nebus 
darbo nei vienam prie uostu ar 
ant laivu. Jis sako kad nei vie
nas Amerikos laivu uostas ne
turės gana darbo savo darbi
ninkams ateinaneziais metais.

instaigu. Isz 18 buvusiu minis- 
teriu ir panaikintu instaigu 
vedeju, kurie buvo atleisti, 15 
yra Latviu. Buv. Sov. Latvijos 
“užsieniu reikaliu ministeris” 
Ivanas Ostrovas paskirtas 
naujuoju szvietimo ministeriu.

“Latvija” skelbia, kad 
JAV-se kancl. Adenauris priė
mė kaip sveczia Latvijos at
stovą Vaszingtone Feldmani, 
kuriam pažadėjo padėti Latvi
jai jos kovoje del laisves.

NORI ISZVENGTI 
STRAIKU

ISZ VOKIETIJOS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

“Aistija” atgaivinti. Latviu 
kalbininke Velta Ruke-Dravi- 
nia Latviu žurnale “Kelro
džiai” paskelbė straipsni apie 
“Kalbu susiartinimą Baltijo
je”, kuriuo pareikszta tikriu 
siūlymu, kaip reiktu suartinti 
Lietuviu ir Latviu kalbas.

Pabege Latviu žvejai jau at
vyko in New Ycrka, kur juos 
iszki’mingai pasitiko Latviu 
atstovai. Kaip žinoma, jie Sau
sio menesyje yra isz Liepojos 
pasprukę in Szvedija. Jais gy
va susidomėjimą rodo ir JAV 
spauda. Vokiecziu spauda duo
da daugiau žinių apie Sovieti
nes vyriausybes Sov. Latvijoje 
pertvarkymą. Isz viso in kitas 
ministerijas buvo injungta 18 
ministerijų ir in vairiu valdžios

didesnes algas.
Jau matyti kad mainieriu 

bosas, John L. Lewisas rengia
si reikalauti didesniu algų sa
vo mainieriams.

TRISDESZIMTS
ANTRAS “TŪZAS”

PITTSBURGH, PA. — 
Plieno Darbininku Unijos va
dai vėl užvedė derybas su Plie
no Fabriku Atstovais. Jie nori 
iszvengti plieno straikas. De
rybos buvo nutrauktos trys 
sanvaites atgal, kai nebuvo ga
lima nei ant vieno pareikala
vimo susitikinti.

Plieno Darbininku Unija 
reikalauja savo darbininkams 
didesniu algų, o fabrikantai 
nesutinka, sakydama kad jau 
ir taip ju algos per dideles.

Yra vilties kad ežia jie susi
taikins. Darbininkai sutiks ant 
mažiau ir fabrikantai sutiks 
nors biski algas pakelti.

Visos kitos unijos labai aky
liai seka szitas derybas, nes jos 
panasziai ims reikalauti, jeigu 
plieno darbininku unija laimė
tu savo szitas derybas ir gautu

I

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tapo lakunu “tūzas”, nes jis 
; nuszove savo penkta eroplana. i

Jau antra syki szi menesi i 
Komunistu greiti kariszki ero- 

i planai dry so susikirsti su 
j Amerikos “jet” eroplanais.
I Ant žemes Pietų Korėjos i 
| pėstininkai su karabinais ir su į 
I kardais kariavo atsiimti vietas : 
kurias Komunistai buvo isz ju ' 
dteme, ir kurios gal butu Ko- J 
munistams sugražintos, jeigu Į 

j paliaubos kutu paskelbtos.
Lapkriczio menesyje, 1951 

metuose buvo nutarta nustaty
ti linija, rubežiu tarp Sziaures 
ir Pietų, apie ta vieta, kur da
bar karas siauezia.

Lakunu sztabas pranesza, 
kad Amerikiecziai lakūnai 

i Ketverge buvo paleidę penkis 
szimtus tonu sprogstaneziu 
bombų ant Komunistu, ir pas- 

, kui, ta vakara ir ant rytojaus 
į devyniolika B-29 borribnesziu 
buvo paleidę szimta devynios 
deszimts tonu sprogstaneziu 
bombų ant pat karo frunto vi
durio.

JIESZKO DINGU
SIOS ŽMOGUS

PHILADELPHIA, PA. — 
Policija jieszko dingusio žmo
gaus, keturios deszimts trijų 
metu amžiaus Vengro, Jeno 
Schwarcz. Jis dingo isz savo 
namu Gegužio dvideszimts 
ketvirta diena.

Jo brolis Gezą Schwarcz pra- 
nesze policijai kad Jeno Sch
warcz per pastaruosius tris 
menesius nesveikavo. Jis buvo 
isz Vengrijos ežia atvažiavęs 
keturi metai atgal.

Jis tik sau iszejo, nieko nie
kam nesakęs ir dingo. Su savi
mi jis visai mažai pinigu turė
jo ir už tai jo brolis sako kad 
jis nemislina kad jis galėjo toli 
kur nuvažiuoti.

DIDŽIAUSIAS
ATOMINES BOMBOS

SUSPROGDINIMAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Szita paskutine bomba buvo 
paleista to bombneszio isz bai
siai augsztai ir paskui suspro- 

Į go apie du tukstaneziu pėdu 
; nuo žemes. Liepsnos paskui 
į iszkilo augszcziau kaip ketu
rios deszimts tukstaneziu pė
du in padanges.

PLATINKIT “SAULE”

Possibly you know one advantage of

ELECTRIC
WATER HEATING

AUTOMATIC Install it! . forget it! 
.. .nothing for you to do!

Flameless heating units 
. fully insulated!. . . 

no hot spots.

CONVENIENT

Keeps water hot inside 
. . . tank cool on outside 

. . like a giant thermos 
bottle.

CLEAN

Low heat impact rate 
reduces rust and corro
sion, prolongs heater's 
life.

CAREFREE
■č -•'

Special low cost water 
heating rate gives hot 
water for as little as 1 f.
per KWH.

SAFE

No flue or chimney con
nections ..install it 
anywhere you want it!

COOL
«
No smoke. . ;no soot. .. 
no fumes! As clean as 
your electric light bulbs.

DURABLE

No work, no fuel prob
lems, no stair climbing, 
no endless waiting for 
water to heat!

ECONOMICAL

Any one of these is good reason to switch to electri> 
water heating.. .but, heavenly days, you get them all, 
when you go electric! So see your local electric w»Ut 
heater retailer today. A

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

SEE YOUR LOCAL WATER HEATER RETAILER
A number of well-known, brand name, electric water heaters are available. 

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

i

Graži Sarge Prie 
Maudykles

Graži Chic James dabar 
eina sargo pareigas prie Pa
lisades Porko maudykles. Ji 
yra pirmutine mergina szi
toki darba užimti. Ji yra 
duktė Eddie James isz New 
Jersey. Ji pradėjo lenkty
niuoti plaukimuose kai ji 
buvo penkių metu amžiaus. 
Dabar ji yra taip sakant 
profesijonale plaukike ir sa
vo sargybos darba gerai ir 
tinkamai atliks.

Price $2 30 St*“
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