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hz Amerikos
---- ------

"ALT” VADOVYBE 
LANKĖSI VALSTY
BES DEPARTAMEN

TE IR "U.S.A.”
KONGRESE

(Rezoliucijos 231 reikalu 
kalbėtasi su Taisyklių Komi
teto nariais ir kitais kongres- 
manais. Konferencijos su Lie- 
tuviszkuju veiksniu, Latviu ir 
Estu atstovais. ALT Vykdo
majam Komitetui talkino inz. 
A. Rudis.)

WASHINGTON, D. C. —
ALT Vykdomojo Komiteto 

nariai pereitos sanvaites gale 
atvyko in Washingtona tikslu 
gauti parama Rezoliucijai 231 
kuria Kon. Charles J. Kersten, 
ALT vadovybes praszomas, 
yra inteikes Atstovu Butui. 
Kaip žinoma, szia rezoliucija 
siūloma sudaryti Kongreso ko
mitetą Lietuvos, Latvijos, Es
tijos pavergimo faktams ir ap
linkybėms isztirti.

Drauge su Vykdomuoju Ko
mitetu visuose žygiuose sosti
nėje dalyvavo Kongr. Kersten, 
Informacijos Centro direktore 
p-le M. Kižyte ir Lith. Cham
ber of Commerce of Illinois 
prezidentas inž. A. Rudis.

Ketverge Birželio June 4 
diena atsilankyta Valstybes 
Departamente. Ilgai trukusia
me svarbiame pasikalbėjime 
su Lietuviu atstovais isz Vals
tybes Departamento puses da
lyvavo: Rytu Europos reikalu 
skyriaus direktorius Mr. Wal
worth Barbour, jo pavaduoto
jas Mr. Ray L. Thurston, Pa- ! 
laltijo , Lenkijos ir Czekoslo- 
vakijos reikalu skyriaus vir- 
szininkas Mr. Harold Vedeler 
ir Valstybes Sekretoriaus pa
dėjėjo ryszianis su Kongresu 
palaikyti pavaduotojas Mr. 
Ben H. Brown.

i
Tos paozios dienos bogy j e Į 

aplankytas Taisyklių Komite
to pirmininkas Kongr. Lco E. 
Alien, to komiteto narys Kong. 
Carroll B. Recce ir Illinois 
Kongr. Fred. E. Busbey. Ke
liais atvejais konferuota su [ 
Kongr. Kersten.

Birželio 6 diena ALT Vyk- J 
domusis Komitetas turėjo pasi- i 
tarima su kitu Lietuviszkuju 
veiksniu Amerikoje atstovais: 
min. P. Žadeikių ir Lietuvos 
Laisves Komitetu, Aptarti in- 
vairus klausimai, susiję su 
Kersteno rezoliucija ir pasi- 
ruoszimu sudėtingam darbui, 
kai siūlomas Kongreso komite- 
tas bus sudarytas. Panaszus 
klausimai buvo svarstomi tos 
paozios dienos Konferencijoje 
su Latviu ir Estu grupiu atsto
vais.

Panedelyje ir Utarninke vėl 
turėta visa eile pasimatymu ir I 
pasikalbėjimu.

ALT vadovybe praszo visa 
Amerikos Lietuviu visuomene 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Szpiegai Pasmerkti

Trisdeszimts vieno meto 
amžiaus, Austrijoje gimęs 
Otto Verter ir jo draugas ir 
suokai!:ininkas trisdeszimts 
devynių metu amžiaus Kurt 
L. Ponger, abudu iszsieme 
Amerikos pilietystes popie- 
ras, kuriedu prisipažino kad 
jiedu sznipinejo del Sovietu 
Rusijos, buvo pasmerkti 
Amerikos Augszcziausio 
Teismo Vaszingtone.

Verber buvo pasmerktas 
nuo keturios deszimts mene

UŽSIENIO ’
GALVOSŪKIAI

WASHINGTON, D. C. — 
Senatorius Robert A. Taft, 
Republikonas isz Ohio valsti
jos, ana sanvaite vieszai ir 
aiszkiai pasakė: “Mes turėtu
me visomis galiomis stengtis 
sudaryti nors kokias paliaubas 
Korėjoje. Jeigu mums nepasi
seks, tai mes turėtume Angli
jai ir kitiems Alijantams duo
ti žinoti, kad mes dabar pasi
traukiame isz visu tu derybų 
Korėjoje. Asz esu insitikines, 
kad mums butu daug geriau

Korėjos Generolas Parszauktas Namo

Generolas Paik Sun Yip, 
Pietų Korėjos Armijos Szta- 
bo virszininkas, komando- 
rius, ežia telefono j a isz Los 
Angeles staeziai in Korėja. 
Jis buvo isz Vaszingtono 
staiga paszauktas namo, del 
pasitarimu.

Jis ir kiti augszti Korėjos 
karininkai buvo staiga par- 
szaukti namo, kada Korėjos 

siu iki deszimts metu in ka
lėjimą. Ponger buvo pa
smerktas nuo penkių metu 
iki penkiolikos metu in kalė
jimą.

Jie yra buvę Amerikos 
kareiviai, jiedu buvo slaptai 
pasivogė daug slaptu rasztu 
isz Amerikos Apsaugos ir 
Žinojimo Sztabu, kai jiedu 
mokinosi Vienos mieste ir 

■ gavo paszelpa isz Amerikos 
valdžios.

□ □ □

pamirszti apie Tautu Sanjun- 
ga Korėjoje ir visuose Rytuo
se, ir te kitu savotiszkai ta ką
rą vesti ar baigti.’’

Prez. Eisenhoweris labai 
greitai atsikirto, sakydamas, 
“jeigu mes dabar vieni vesime 
derybas Korėjoje, tai mes bu
sime priversti visur vieni 
veikti. O mes vieni negalime 
priesz visa svietą pasistoti.’’

John Foster Dulles, Ameri
kos Sekretorius sako: “Asz la
bai abejoju kad kas gero isz- 
eitu isz susirinkimo ar isz kon
ferencijos, kuroje dalyvautu 
Sovietu Rusijos atstovai, kol

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Prezidentas paskelbė kad 
Koriecziai vieni kariaus 
priesz Komunistus jeigu 
Amerika dabar sudarys ko
kia sutarti del taikos su Ko
munistais.

Eina gandai po visa Ko
rėja kad Generolas Paik, gal 
užims Prezidento Syngman 
Rhee vieta, kaipo to kraszto 
Prezidentas.

BAISIOS VIESULOS 
MICHIGAN IR OHIO

VALSTIJOSE
-------- —

113 Užmuszti; Szimtai 
Sužeistu; Kariszka 
Tvarka Paskelbta

FLINT, MICHIGAN. — Dar 
ir dabar skaitoma žuvusieji 
per viesulas kurios isztiko Mi
chigan ir Ohio valstijas. Kiek 
galima daž inoti tai pusantro 
szimto žmonių žuvo ir keli 
szimtai buvo sužeista per ke
lias minutas, kai tos viesulos > 
isztiko szitas dvi valstijas Pa
nedelyje.

Tai buvo didžiausios ir bai
siausios viesulos per penkios 
deszimts metu. Michigan vals
tija suskaite szimta dvide- 
szimts keturis žuvusius, ir 
Ohio valstija suskaite devynio
lika.

Labiausiai nukentejo Beech- 
! er miestas, netoli nuo Flint, 
Michigan, kur szimtas devyni 
lavonai buvo suskaityti.

Gubernatorius G. Mennen 
Williams paskelbė kariszka 
tvarka tuose miestuose ir isz-' 
szauke vaiska tvarka palaiky-; 
ti.

Rauduonasis Kryžius tuo- 
jaus pas kelbe savo praszyma 
del daugiau kraujo auku.

Szitoje nelaimėje žuvo dau
giau žmonių negu praeita me- į 
nesi in San Angelo ir Waco, 
Texas, kur szimtas dvide- 
szimts trys žuvo. Ir ta nelaime 
buvo didžiausia per penkios 
deszimts metu.

1932 metuose, Alabama vals
tijoje tokios viesulos iszžude ; 
du szimtu szeszios deszimts 
asztuonis žmones.

Keli szimtai žmonių bus su 
savo automobiliais atvažiavę 
pasižiūrėti in muving pikezie- 
rius lauke, kai tos viesulos 
juos isztiko. Baisiai daug buvo 
nužudyta ir sužeista kai tos 
viesulos vartė ir trankė tuos 

' automobilius in visas puses. į 
Czia buvo daugiau kaip tuks-; 
tantis sustojusiu automobiliu.

Tos viesulos iszkirto, paliko 
deszimts myliu ilgumo ir szim
to mastu platumo kelia, kur 
viskas buvo iszardyta ir iszžu-' 
dyta.

Apie vidurnakti policijantai 
buvo surinko apie devynios de
szimts septynis lavonus. Kai 
kurie lavonai buvo taip suža
liuoti, taip sunaikinti, kad ju 
liekanos buvo surinktos in 
maiszus.

į MERGAITE
' SUŽEISTA PRIE

SAVO NAMU
PHILADELPHIA, PA. — 

Penkių metu mergaite buvo 
labai sužeista prie savo namu, 
kai automobilius ja suvažinėjo, 
kai ji iszbego tarp dvieju sto- 

i vineziu automobiliu ant uly- 
czios.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

KORĖJOS
RENGIAMA

TAIKA

Taika Kartais Per 
Brangi

Prezidentas Eiscnhow- 
cris Tai Pamatys,

Iszmoks
WASHINGTON, D. C. — 

Prezidentas Eisenhoweris da
bar, nepaisindamas visu pra- 
szymu isz Korėjos prezidento 
Rhee, eina pirmyn su savo nu
sistatymais del taip vadinamos 
taikos Korėjoje.

Mes vis sakeme ir raszeme 
kad Rooseveltas iszdave ma
žus krasztus, kad Harry Tru- 
manas nepaisė musu krasztu, 
bet dabar turime prisipažinti 
kad Prez. D. Eisenhoweris, su

(Tasa Ant 4 Puslapio)

AMERIKIECZIAI 
PRIESZ SAVO

DRAUGUS

Amerikos Armijos Gal 
Stos Priesz Pietų

Korieczius
SEOUL, KORĖJA. — Kas 

atsitiks jeigu Pietų Koriecziai 
tikrai nutars vesti kara toliau į 
kai Amerika sudarys taikos 
sutarti su Sziaures Korie- 
cziais?

Szesziolika Sziaurines Ko
rėjos divizijų dabar stovi ant 
karo frunto. Jeigu szitos divi
zijos nesutiktu pasitraukti po 
taikos sutarties, kas tada bu
tu?

Taikos sutartis sako kad ko- 
mandoriai prieszingu armijų 
turi kad ir smurtu priversti vi
sas kariuomenes pasitraukti į 
nuc karo frunto. Ir tai per sep
tynios deszimts dvi valandas.

Reiszkia, kad jeigu szitic 
Pietų Koriecziai nesutiktu pa
sitraukti, tai butu Asztuntos 
Armijos Komandoriaus, Leite
nanto Generolo Maxwell D. 
Taylor pareiga, kad ir smurtu 
priversti tuos Pietų Korieczius 
nuo karo frunto pasitraukti.

Ir czia skaudžiausias szpo- 
sas: tada Amerikiecziai turėtu 
kariauti priesz Pietų Korie
czius, kuriems jie buvo stoję in 
talka ir pagelba.

Mes per toli nuo to karo lau
ko, per toli nuo Korėjos, ir už 
tai negalime tikrasi sakyti kas 
ten darosi, bet mes gerai žino-1 
me kad Pietų Korėjos Prezi
dentas Rhee gerai žino ir gerai 
supranta visa ta nelemta klau
sima. O jis dabar Eisenhowe- 
riui isz paskutinuju prieszina- 
si. Jis sako kad jo žmones ta 
kara ves kad ir vieni, be Ame
rikos pagelbos, jeigu Eisenho
weris dabar susitaikins su Ko
munistais Koriecziais. į

KORĖJOJE VERDA
Koriecziai Nesutinka 

Su Amerikos Prez.
Eisenhoweriu

Sako Ves Kara Be 
Musu Pagelbos; Pietų

Koriecziai Kyla
Priesz Mus

SEOUL, KORĖJA. — Pietų 
Koriecziai sudarė demonstraci- 
jas parodas parodyti savo ne-I 
pasitenkinimą su Amerikos 
nusistatymu del paliaubų Ko
rėjoje. Jie drąsiai marsziavo 
prie pat Asztuntos Armijos 
ofisu, kur Amerikiecziai ka
reiviai turėjo pavartuoti van
deni kad tuos Korieczius isz- 
vaikyti.

Mokyklos vaikucziai ir su
augusieji Koriecziai, marszuo-; 
darni po ulyczias spege ir reke 
‘ ‘ Vienybe ar mirtis! ” ir ‘ ‘Mar- 
szuokime in Sziaure! ’ ’

Priesz Prez. Eisenhowerio 
nusistatymą susitaikinti s u 
Komunistais Korėjoje, Sziau
rines Korėjos žmones sudarė 
parodas ir priesztaravimo su
sirinkimus kuriuose dalyvavo 
tarp szimto ir penkių szimtu 
tukstaneziu žmonių.

Iszrodo kad visi szitie Korie- 
cziu pareiszkimu mums bus ne 
in sveikata, ir tikrai iszrodo 
kad czia pats Eisenhoweris pa
darys baisia klaida, nes, susi
taikindamas su Komunistais 
ir Sovietais, jis paliks Korėja 
suskaldyta kaip ji buvo pirm 
negu mes stojome jai in pagel
ba.

Jeigu dabar mes sutinkame 
palikti Korėja suskaldyta, 
kaip ji ir pirmiau buvo, tai

Balsuoja Ligoninėje

Szitai moteriszkei taip rū
pėjo Italijos rinkiniai, kad 
ji pasiprasze kad jai butu 
pavėlinta balsuoti ligoninė
je. Politiniu partijų atstovai 
atėjo in ligonine ir prie jos 
lovos ir leido jai balsuoti.

Spėjama kad daugiau 
kaip dvideszimts asztuoni

j kam musu vaikai tenai kariavo 
ir žuvo? Ar Eisenhoweris pri
sipažins kad mes pasitraukia- 

i me už tai kad mes esame su- 
muszti? Ar Eisenhoweris da
bar ramiai miegos, kai jis ži
nos kad jis visus Korėjos 
žmones iszdave?

Eisenhoweris yra buvęs ga
bus ir nagingas karininkas, 
mums sunku tikėti kad dabar 
jis butu tokis aklas, kvailas it 
durnas. Bet isz tiek, kiek gali
ma dabar dažinoti, tai Eisen
howeris dabar nori pamirszti 
kad jis buvo geras karininkas, 
ir nori tapti paprastu politi
kierių.

KOMUNISTU
BOMBOS SUKRIETE

RHEE NAMUS
SEOUL, KORĖJA. — Vie- 

nas mažas, vieno inžino eropla- 
nas užtiko Seoul miestą su 
szviesomis ir iszmete tris 
sprogstanezias bombas, kurios 
sukrėtė Pietų Korėjos Prezi
dento Syngman Rhee namus, 
ir kad biski butu susprogdinu
sios Amerikiecziu laikraszti- 
ninku vietas tame mieste.

Keturi Koriecziai, vienas 
laikrasztininkas, du sargai 
prie vartų, ir vienas keleivis 
buvo sužeistas. Laikrasztinin- 
kas ir sargai buvo labai pavo
jingai sužeisti.

Penktas Lakunu Sztabas 
tuojaus paskelbė kariszka sto
vi ir insake užgesinti visas 
szviesas mieste..

Szitokie maži kariszki ero- 
planai jau keletą kartu yra už
puolė ant Seoul miesto nakti
mis.

milijonai žmonių balsavo 
per szituos rinkimus.

Prez. Gasperri laimėjo sai
tus rinkimus, bet vos ne vos, 
nes daug Italijonu, per Ko
munistu propaganda ima 
neapkesti Amerikiecziu ir 
net Amerikos paszelpos.

□ □ □
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Kas Girdėt
Amerikos biznieriai rengiasi 

■paskirti penkis szimtus milijo
nu doleriu daugiau del dides
niu fabriku sziais metais, negu 
pernai. Tai iszrodo rciszkia 
kad jie tikisi kad biznis 'bus 
dar geresnis ateinancziais me
tais.

Nereikia viską ant Dievo 
kaltinti • jeigu mulas nuspiria 
žmogų asztuonias ar dvylika 
pėdu, tai ežia jau ne Dievo 
'bausme, bet tai rciszkia tik 
kad tas žmogus per arti prilin
do prie to mulo užpakalinio 
galo. 

« •
Vienos mokytojas buvo už

klaustas ar jis savo mokykloje 
mokina apie Komunizmą. Jis 
drąsiai atsake: “Taip, mes 
mokiname apie Komunizmą ir 
apie džiovos liga, įbėt mes nei 
viena ne kita neužtariame ir 
nesiūlome. ’ ’

Skaitant laikraszcziuš diena 
isz dienos, mes patemijame 
kad daugiausia vagyseziu ii’ 
žmogžudyseziu randasi tarp 
biednuju ir prastųjų žmonių.

■ • • -
Daug žmonių in valdžia szi- 

taip žiuri: jeigu valdžia ka ge
ro jiems padaro, tai tikra val
džios pažanga; jeigu valdžia 
ka gero kit iems padaro; tai so
cializmas.

Isz szeszios desizimts szesziu 
kompanijų Amerikoje kurios 
uždirba daugiau kaip bilijoną 
doleriu ant metu, dvideszimts 
dvi yra bankos ir keturiolika 
yra apdraudos, insurance kom
panijos.

1 • •

Vienas jaunas Žydelis savo 
tėvo užklausė, kuris žmogus 
yra svarbiausias ant viso svie
to1. Jo tėvas jam rimtai atsake: 
‘“Nu, asz to nežinau, bet tas 
žmogus kuris iszmislino pro
centą nėra praseziausias. ”

Daugiau žmonių perkasi 
daugiau daigtu aut iszmokes- 
czio negu grynais pinigais 
Amerikoje. Žmogus dirba, pra
kaituoja užmokėti už tuos 
daigius kuriuos jis pernai pir
ko ir szimet iszmainys ant ge
resniu ir brangesniu ir vėl mo
kės ant i szm o kės ežio.

Anglijos Karalienes apvai
nikavimas kasztavo apie tris 
milijonus doleriu. Bet tai maž
možis.' Anglai iper ta. apvaini
kavimo szvente iszmauke apie 
penkios deszimts milijonu 
■paineziu alaus. Tas biznis pats 
sau vienas užmokėtu už visa 
ta iszkilme. Ir Amerikiocziai 
su savo gerais ir žaliais dole
riais padėjo padengti to apvai
nikavimo kals'ztus.

Niekur nėra žmonija taip 
isznaik.inama kaip Amerikoje 
su automobiliais.

Tik szeszios deszimts žmo
ni u Anglijoje turėjo ineigas 
didesnes negu $16,800.00 kai 
jie užsimokėjo savo taksas 
pernai. Tie kurie turi dideles

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

ineigas Anglijoje moka $2.75 
del kiekvieno $2.80 ka jie už
dirba.

Amerikoje dabar randasi 
nuo visu karu veteranu apie 
dvideszimts milijonu žmonių. 
Sziticms veteranams szmoketi 
ju pensijas valdžiai kasotuoju 
daug daugiau negu visos ka
ros, vainos sudėtos sykiu.

Per ateinanezius kelis mene
sius daug daigtu atpigs, bet 
bus biski sunkiau tuos daigius 
pirktis ant iszmokcsczio.

Nauji namai dabar hlski pi
gesni, bet jie dar labiau at pigs 
ulž keliu menesiu.

Daug žmonių tiek daug pri
sipirko ant iszmokcsczio kad 
dabar negali iszsimoketi.

Bankos dabar įpikalaus di
desnio huoszimczio ant pasko- 
liu.

Taksos, kad ir bus sumažin
tos, bet tiek mažai, kad mes 
nei nepajusime.

Visi, kurie sziais metais bai
gia kolegijas gali sau pasirink
ti darbus nuo $3,00 ligi 8,000 
ant metu.

Beveik visur trumpa ir trūk
sta mokytoju. O su ateinan
cziais mokslo metais, dar la
biau pajusime mokytoju stoka.

Mes didžiomes savo mokyk
lų kambarais, bet mokytojams 
mes mokame ubago iszmalda.

Automobiliu kompanijos da
bar gamina baisiai daug nauju 
automobiliu, ir žmones baisiai 
daug tu nauju automobiliu 
perka. Bet jau dabar matyti 
kad tos kompanijos daugiau 
nauju automobiliu gamina, ne
gu galima parduoti. Jeigu jus 
tik menesi, kita palauksite, jus 
galėsite pigiau nauja automo
biliu nusipirkti, ar daug dau
giau už savo sena automobiliu 
gauti ant iszmainos.

Automobiliu apdrauda “in
surance” ima atpigti. Ir jau 
laikas, nes ta apdrauda szian- 
dien baisiai brangi.

Eina gandai kad ateinanti 
menesi mėsa atpigs.

Vyru marsizkiniai pabrangs.

Televizijos setai atpigs szia 
vasara, nes kompanijos per 
daug ju yra pagaminusios.
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vaisko sugryžo, tikiu, jog su 
jumis dorai apsiais ir gyveni
mą judviejų pasaldins. Eisime 
jau k u mucziai mano.

— Atsisveikinu su tavim 
mano grinezele! Vela tare se
nis Pakula. Atsisveikinu su 
tavim Tamosziau ir sunionc, 
ant kuriu gaivu jau matau juo
da debesį ir ta rustu perkūną 
rūstybes Dievo, kuris jus ne 
f plonks. Asz meldžiu Dievo, 
idant nuo jus atsitolitu korone. 
Neverk senuke, nenumirsiva 

.isz bado, o ne eisime ubagaut. 
Isz tolo matysimo taja grineze
le kurioje tiek metu perbuvo
me ir anūku susilaukėme. O 
Dieve! Kaip sunku, yra iszcitie 
isz tosios grinczeles. Kojos ne
rėmė. Veluk numirt kur tiek 
metu per buvom.

— Imkie Onute senuke už 
rankos! Tarė tėvas, o asz tave 
kūmai vesiu ant naujo meszli- 
no' pas save. Duok ranka ir ne
sirūpink.

— Tegul da norint apsidai
rysiu ir pabuezuoju ta žemele. 
Ir tai isztares senas Pakula, 
puolė ant keliu ir tris kartus 
žeme pabueziavo.

— Na, likitės sveiki, tegul 
jums Dievas atleidžia ir iszejo 

cpamaželi isz grinczeles.
Už valandos ineina Mausz- 

kus, kuris priemonėje už du
riu viską girdėjo.

— Laiba dien. Ar neturite 
ko parduot? U j mažam tuos 
krcpszius parduosite'?
. — Gali paimtie ir teip, o 
cikle isz akiu, ba esmių labai 
pikta.

Nu kas man galvo su tavo 
piktumu, asz noru kupeziaut.

Ir pakele nuo žemes krep- 
szius, suviniojo ir prakalbėjo 
in Tamicne.

Pas mus Žydus teip nedaro 
su savo maine ir tate, kaip ju- 
su su senais Pakulais. Tai ne 
gražu, tai didelis griekas! Ne

Pypkes Durnai
Atminimai

Kur amžius Lietuviai kariavo, 
Kur liejo krauja nuolatos, 
Kad savo laisve tik atgavus 
Ir tiesas tikybos szventos, 
Kas. sziandien tenai tepaliko, 
Kur laisve Lietuviu tautos? 
Žiloj senatvėj jei atmins kas, 
Gailingai sziydis tam vaitos. 
Jei kent Traku garsinga pilis 
Nesunaikinta ten paliks, 
Pro szali eidamas Lietuvis 
Garbinga varda jos atmins. 
Jei bent in Kaina Gedimino 
Lietuvio žvilgsnis gal nuskris, 
Senoj gadynėj norint buvo, 
Didvyriu garbe vis primins. 
Ar bent aržuolai mus szventieji 
Per savo ainius apsakys, 
Ar krantai Nemuno augsztieji 
Pilių paveiksią perstatys. 
Ar gal perkuns, smarkus 

dievaitis
Lietuvos gerbe apsakys, 
Jis trenkdamas gal Lietuvio 

mintis
Gilioj senovėj nuglamdys.
Ir kaip Lietuviui neraudoti, 
Ir kaip jam sunkiai neliudet? 
Apie senove daug svajoti, 
Bet josios dvasios nereget. 

užmirszk Tarnas, je i go tau ka
da p r i reiks; krops žiu, tai pas 
mane galėsi pikkt, žinai jog 
asz kupeziauju. • ,

Ir iszejo Mauszkus. Tamo- 
sziai nu sidunksojo, paskui su
sibarė ir susimusze! Tarnas pu
sėtinai savo paezai kaili iszmu- 
szc. Nuo to laiko, nuolatine 
pekla buvo grinezeje Pakalu.

—BUS DAUGIAU—

VAŽIUOJA
IN MASKVA

Milijonierrka Perle 
Mesta, Buvusi 

Ministerka
LONDON, ANGLIJA. — 

Ponia Perle Mesta, buvusi 
Amerikos Ministerka in Lux- 
emhourga, yra gavus pakvieti
mą atsilankyti in Rusija.

Ji yra pasirengus iszskristi 
isz Londono Seredoj, ji sustos

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais <

160 Puslapiu <!
8 col. ilgio, 5% col. ploczio J 
Iszaiszkma sapna ir kas ) 
ateiteje stosis. Su priedu

![ planatu ir visokiu burtu.
i’ Knyga in minksztos po- )
? pieros virszeliuose. :: :: Į'

Pinigai reikia siusti su
j! užsakymu: j!
;! Tiktai,. .'. $1.00
i' Saule Publishing Co., j> 
!' Mahanoy City, Pa.,U.S.A.

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 svie- 
tiniu 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.
f , - '

SAULE - Mahanoy City, Pa. 

del vienos dienos in Helsinki, 
Finlandija, isz kur ji skris sta-, 
ežiai in Maskva, kur ji sve- 
cziuosis per kelias sanvaites. 
Kaip ilgai ji tenai pasiliks ji 
sako ji nežino.

Ji buvo Rusijos atstovu pa
siklausus ar jai valia atsivesz- 
ti paveikslu traukiama maszi- 
nele ir jai buvo pavėlinta. Ke
letą didžiausiu laikraszcziu ir 
žurnalu jau isz anksto siutina 
jai tukstanezius doleriu už 
tuos paveikslus kuriuos ji nu
sitrauks Rusijoje.

Penia Mesta yra baisiai ba- 
gota moteriszke, kuri iszkel- 
davo didžiausius bankietus, 
vakarienes Vaszingtone del 
didžiu valdovu. Kai ji buvo 
Amerikos Ministerka Luxem- 
bourge, ji ir ten pragarsėjo su 
savo vaiszingumu. Per Kara
lienes Elzbietos Antrosios ap- 
vainikavima, ji šukele vakarie
ne, kuri buvo pucszesne, dides
ne ir brangesne negu paezios 
karalienes.

^Pirkie U. S. Bonus! f *

Price $2.30 s“'°poi”'
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Penna.

“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 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

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

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

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelci; 
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; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

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

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

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valehcziojs, Ko- 
žnas daigias 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
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

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

No. 138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.166—Apie 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-Ccla, 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.
. I8OU2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu-. 
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal scnoviszko 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 
Krikszczionybcs. 128 pus. 35c.

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kristų. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

ĮLUU 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.

Įįpgr* Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

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

t

(Tasa)

Tuom laik senuke parengė 
gerus pusryczius del savo my
linio Antanelo. Nežino isz kur 
gavo destzreliu ir skilandžio o 
ir kiauszinienes iszkepc. Valgė 
gardžiai kareivis, ba. kelionė
je la bai iszalko, o da kas moti
nėlės parūpinta,Motina per ta 
visa laika ragino idant sūnelis 
ka daugiaaše valgytu.

Per ta laika Tanias su paezia 
nieko nekalbėjo, tiktai marmė
jo patika terp saves- Tai, rei
kalinga del to valkatos tiek 
parengti. Meis tuoąus senius 
kaip meitėlius maitinau!, o jie 
ve, ve, ant ko pinigus laiko.

O ar mažai graszio nuo mus 
paėmė”?

Tai-gi del mus vieno rub
li aus ne paskolintu, o ežia szia- 
dien balu kele!

Artu žinai Tarnai, jog da asz 
sziandien del ju krepszius pa
siusiu O ta valkata da szian
dien iszvaryk, ka tave visaip 
iszvadino ir prie czigonu pri
lygino! Palauk tu, palauk!

Antanas tuom laik suvalgė 
pLTsrylczius, persižegnojo, pa- 
dekavojo tėvams už gardžius 
pusryczius, paėmė kepure ir 
renges iszeit, Įsa davėsi girdėt 
balsas varpo szaukentis ant 
misziu. Antanas pirmiause pa- 

’ skubino in bažnyczia, idant 
Dievuo padekavot už giluknin- 
ga sugryžima.

Senei po iszejimui Antano 
atgyjo ir jau drąsesni 'buvo. 
Žinoma Antanas parėjo tai ir 
kitaip del ju iszrode ir jie ne
trukus nusidavė in balžnyczia.

Antanas pora dienu užtruko' 
savo gimtines kaime džiaugda
masis isz saviszkiu. Klebonas' 
pasveikino kaip tikra sunu ir 
klausinėjo kaip jam ėjosi sve
timoj szalyje, džiaugės labai 
jog per ta laika neužmirszo 
alpie Dieva, ir dorai vedėsi.

Tėvas Onos, norint priėmė 
Antanu szaltai, 'bet szirdyje de
gė meile prie jo, ba ne iszpuole 
kitaip pasirodyt. Klausinėjo 
apie tarnyste vaiske ir kvotė 
isztolo, ar da turi pririszima 
prie dukters.

Ona isz džiaugsmo nežinojo 
kas su ja darosi, o szirdis dre
bėjo laibai, Antanas sugry'žo, 
Onute vela pradėjo gyvent.

Seni Pakulai su Antanu na- 
mieje sėdėjo. Antana atlanki- 
nejo visi kaimynai ir kožnas 
pas save kviet'e, ba nenorėjo 
idant girdėtu nuo Tamienes 
S'Zuns poteriu.

Ant galo reikėjo Antanui 
pamislyt apie tolesni gyveni
mą. Atsisveikino su savo te- /vais, o teipos-gi su savo myli
ma. Onute ir nuėjo in svietą 
jieszkot kokio dinsto kuriame

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

Per paežta, 35 Centai.

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

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa. 

galėtu netiktai sau, nes ir tė
vams uždirbtie ant duonos. 
Graudus buvo atsisveikinimas, 
ba nežinojo ar greit pasimatys.

Iszejo in svietą Antanas, o 
tėvai jo vėla sedejoužpeczkyje. 
Dabartės suvis kaip nevalnin- 
kai buvo.

Tame grinezeje atsiproviue- 
jo tingai visokiu tavom.

********-K-K**-K*-K-»c**-K-K-K-Mr-*-M
Vela turiu atkartuoti, 

Kad vyrai kalti ir gana 
Jeigu savo bobeles taip 

iszidykina, 
Daugelis viską savo moterėliai 

sutaiso, 
O ta suvis apie ji 

nepaiso'.
Tntaiso ka tik paeziuke 

užmano, 
Tuom tai moterėlė labai 

iszdykina, 
Kad ant galo turi kartu 

gyvenimą 
Savo vyra, nuolatos 

pa.niekineja, 
AI až i a u s i a. s k I a i d a s 

prikaiszioja, 
Ba pati latraut norėtu, 

Kad tiktai proga 
atsilaikytu.

Dora motere niekad 
i icbezd ži on k a u s, 

Norints ir latru vyra gaus, 
Yipacz ji visados pagųodoja, 

Neplūsta ant jo ir 
ne loja.

Motere gera vaikus apžiūri, 
Neplūsta ant vyro jeigu 

ko neturi, 
Visus vargus panesza 

kantriai, 
Nebūna namie joki barniai.

Nerugokite jeigu bobele 
'jus pameta, 

Ba kaip sakau, yra 
priežastis ta: 

Pacziukai valios neduokite, 
O kaip prasikalsta, 
Tai in kaili duokite, 

Tada 'bobele sau malsziai ’ 
sėdės, 

Savo vyro niekad nepames.
* * *

Veidmainys žmogus tai 
moraliszki nuodai, 

Kurie nuodija kitiems 
duszia.

Veidmainio saldus žodeliai 
Pražudo verte pas kitus, 

Kurie karta jiems intikejo 
ir apsiriko, 

Bet Farizcjuzmas ant galo 
Atnesza Farizejui veidmainiu 

tai, 
Kad buna paniekintas kaipo 

piktadarys, 
Pasi] i ek a 11 uo pažyst amu 

atskirtas, 
Alba. veidui ainyist e jam 

kiti atsimoka.
Veidmainys niekados, 

neužsitiki kitiems.

SKAITYKIT 
a®=“SAULE”^O 

PLATINKI!!

Žandarai ir stražninkai pas 
juos nedaro kratos, ba Mausz- 
kus pats sake žandarams, jog 
jisait buvo taja nakte ant sar-^ 
gos ir gerai sergėjo.

Kada viskas apsimalszino 
kaimo Girksznu, Mauszkus at
silanko in grinezia Tamosziu.

Nu, dabar galite pradėt kup- 
czysta. Jau in kaima atvažuos 
žandarai. Asz ir ka norint nuo 
jus pirksu in mano krūmeli. 
Atidarykite skryne.

Isz,rinko kas del jo patiko ir 
po biskuti nesze in savo kre
mą ir jau daugiaus Tarnuose 
nepasirodė. Ateidavo kaip ka
da nes tada kada niekas ne
inate.

Audymus supjaustė in viso
kius szmotus ir pradėjo del 
k a i m i n k u p a r d a v i 11 e t.

Pradėjo kaiminkos rinktis 
in grinezia ir alpžvelginet vog
ta tavora. Žinoma pirks ne
pirks, o pažiūrėt nekenkė.

Viena paklauso: Isz kur tu 
emei kumute ta viską ?

U-gi pirkau!
Nes tai griekas pirk nuo va

giu.
Ne pirksi tu, tai pirks kas 

kitas, o teip pigiai ne gausi!
Kad asz bijau! O jiego iszni- 

pines ir tasis in suda?
Tai reikė snuki uždaryt ir 

nei žodžio nekalbėt.
Kunigas per pamokslą mo

kina jog ir tas yra: vagis ka 
nuo vagio paima.

Tai ka ežia kunigo, supaisyt 
ir jis pirktu, kad pigiai gautu.

O ka pasakis prie iszpažin-
tes, jiego ta grieka iszpažinsi?

O-gi ar tu pavogiai, arba 
liepai vogt"? Jog pirksi ir už
mokėsi, tai bus tavo.

Nes kaip man rodos, tai ne 
butu vagiu, jeigo nuo ju kiti 
ne paimtu?

Tai kumute nepirkie. Ne
pirksi tu, pirks kita!

Parduokie kam kitam, o jau 
asz ne pirksu! Bukie sveika 
Tamosziene.

O tiktai iszsižokie priesz ki
tus, tai pamatysi kaip visas 
kaiminelis užibes!

Asz niekam nieko nesakysi!, 
ba da in suda 'butau pertrauk
ta.

Atėjo antra ir pamisimo sau 
nepirk s u asz nupirks kita, o 
Ibene kas žinos”? Kažin isz kur 
czigonai atvežė? O ve, man la
bai reikc ir už pamestinUs pi
nigus, - ,

Ir teip in kėlės dienas visa 
tavora iszpirko.

Tamiene paslapta nunesze 
pinigus pas szinkori ir gavo 
penkiolika rubliu kaipo treczia 
dale. Tokia tai moteriszke, ka 
už penkiolika rubliu pardavė 
savo duszia.

Sugryžus Tamiene su pen- 
kiolikais ru'blais, da nedoresne 
buvo del tėvu. Dabar jau be jo
kios atvangos apmislino iszva-
ryt. Vos peržengė slenksti, 
kai}) padukus pradėjo plūst.

O kad jus pastiptume! pra
keikti diedai! Gal jau nėra vie
tos ant kapiniu, ar negalo del 
ju ne bus.

Paimtu po kvaraibu krep
szius ir eitu ubagaut. Tas kvai
lys Tarnas da vilkina.

Senas Pakula drąsesnis isz- 
lindes isz užpeczkio ir rustai 
dirstelejas ant sunienes, tarė' 
drąsiai ir netiku.se motere.

— Gana to! Atsimink jog 
Dievas skriaudos del mus pa
darytos .neatleis! .Prižadėjai 
krepszius, duokie greitai, o ei
siva in žmonis jieszkot szmote- 
lio' duonos, kurios del mus 
vaikai p a v y d i! Žm on y s g ai ingi 
ir Dievas mielaszirdingas ne

nuipelua- -Dieve

apleis mus sunkiam varge.
To tiktai reikėjo Tamienci. 

Atidarė skrine ir ka greieziau- 
se iszeme nuo senai pasiutus 
krepszius, kuriuos fiedriso iki 
sziol paduot!

— Te krcpsziai! Szelauk 
man tuo jaus isz grinezios! Te
gul norint karta pasibaigė toji 
ant kakle!

— Duokie, duokie suniene! 
Ar tuos paežius krepszius ka
da norint ne reikalausi! .Kad 
tu sulauktai to nuo savo vaiku, 
kaip iszvarinėji isz musu grin
ezia s !

— Na, sesuke! Iszlysk isz 
užpeczkio! Žiūrėk ka 
vai nuo savo vaiku! Kelausiva 
ni svietą; Jau ir užpeczkyje 
del mudviejų vietos neteko! 
Užsidek tuos krepszius, ar tau 
tiks. O tai da isz tu paežiu linu 
ka pati verpai, gal ir taisais 
siūlais pasiūti, ka del vaikeliu 
parūpina! Imk szirdie ir redy- 
kis ant senatvės ir krepszius.! 
Devejei ne seniai gražės skepe
tėles, sziandien neszk krep
szius, kuriuos tau vaikai parū
pino! Na, užsidek ar tinka gal 
barsiesi krepsziu? Baisiesi uba
gaut? Juk ir Vieszpats netu
rėjo kur galva priglaust! Ka
da ketino užgimt, terp žmonių 
vietos ne turėjo, kur galva pri
glaust! Ar-gi mes geresni nuo 
Vieszpaczio Iszganytojaus mu
su? Na! Bengkis ko stovi? Ne 
nori pasida hint? Palauk, asz 
tau pats krepszius uždesu!

Senuke stovėjo kaip nutir
pus. Negalėjo žodžio prakalbėt 
akys pilnos aszaru žibėjo, szir
dis drueziai plake, rodos bus 
pabaiga gy veninio. Rodos neži
nojo kas su ja darosi ir stovėjo 
kol pats in krepszius nepasire- 
de! Tada garsiai pravirko ir 
pradėjo kalbėt.

— Tai to sulaukiau nuo 
mano Tamoszielo! Džiaugiausi 
augindama, o sziandien nuo jo 
pacziules gavau krepszius! O 
asz nelaiminga vargdiene! Ne 
mano tėveliai, nemano boeziai 
su krepszais nevaikszcziojo! O 
tu mano grinczele! Tiek ežia 
metelu pergyvenau! Tiek ežia 
vaikelius supau, tiek ežia svei
katos patrotijau, o dabar n a- 
ne iszvaro! Juk tu Šieneli pats 
ta grinczele statei, asz tau pa- 
gel'bejau, o jau isziandien • ne 
mus! Nežinau kur gal vela pa
dėsiu ir kur kaulai atsilsės! O 
nelaiminga asz sierata!

Senas Pakula nieko nekalbė
jo tiktai rankove aszaras 
szluoste, o kitoje rankoje lai
ke krepszius nežinodamas, ka 
daryt.

— Na greieziaus tėvuk, 
greieziau, dadave mažas Jokū
bėlis anūkas dėkis krepszius, 
ba ir teip turėsi iszeit. Alamele 
nenori jus laikyt! Nenumirkite 
kur toli, kad krepsziai nepra
pultu, ba del mano tevelu asz 
neturetau krepsziu. Be to, pa
lauk tėvuk, jog visi ubagai tu
ri lazdas, tai ir asz del jųdvie
jų sujieszkosiu.

Ir tai pasakius mažas Jokū
bėlis iszibegs laukan. Senis 
verkdamas užsidėjo ant saves 
krepszius.

Tamoszius inejo pusiau ap- 
girtis drauge su Jokūbėliu ne- 
szaneziu ii gas lazdas del se
niu.

— Tai pritaisykie botaga, 
tarė senelis, ba kaip nuo szu- 
niu atsiginsi.

— Tuojaus, tuojaus tėvuk, 
ir isz'bego Jokūbėlis, o už va
landėlės atnesze padarias gera 
ubagiszka rimbą.

Pasirengia, senelei in kelione 
apsiaszaroja senis prakalbėjo:

— Likite sveiki Tamosziai! 
Mudviejų ežia ko jo nepastos 
niekad, nes ir palaiminimas 
Dievo ežia ne 'bus ! Ales žmony- 
sę no pražūsime! Ne tekome 
grinczeles, nes ir judu nesi
džiaugsite. Numir si va gal pus- 
nime ant kelio, nes judviem 
nuo to laiko vejiai in akis pus. 
Dievas teisingas, tegul ant jus 
susimylės! Duok ranka senele, 
penkias deszimts metu vienas 
kįta geibėjom ir dabar liksi
mės prie drauges.

Eisiva pirmiausia pas klebo
ną tegul mus pamato kaip vai
kai padabino. Dieve mano!

Idant ’butu mane pikta
dariai ant kelio užmuszia, 
idant butu arkliai užtrenkia, 
idant butau sunkia snierte nu- 
mirias, ne kaip to sziandien su
laukiąs. Atleisk Vieszpatie 
skriauda padaryta tėvams:! Pa
lengvink musu sopulus! Sura- 
minkie musu szirdies.

—- O asz nelaiminga senele! 
Pradėjo Pakuliene. Ko sulau
kiau. Kad asz tave Tamoszeli 
butau n e užauginus, kad tu bū
tumei numiręs, kada sunkiai 
sirgai, o asz apie tave tupine- 
jau ir aszaras liejau. Kad asz 
‘butau tau sprandą nusukus ne
tek i žalti užauginus! Kur asz 
dabar savo gal vėlo priglausiu! 
Kur pasidėsiu!

— Gana jau tu skundu ei
kite sau tarė Tanias.

— Dapildykie saika savo 
nedorybių sūneli! Iszmeskie 
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mus laukan. Tegul tavo szvent- 
vaginga ranka užsikėlė ant 
mus.

— Tai ko da kvaili lauke? 
Tai ir iszmcsk, kad patys pra- 
szo! Paszaukc Tamiene.

Jau sūnelis buvo paemes mo
tina už rankos, kad sztai inei- 
na Antanas in grinezia.

— TegiU bus pagarbintas 
Jezusas Kristusas. () tai kas? 
Kam tie krepsziai tėtuli bran
gus? Ar tai ubagaut pasiren- 
o'et ?

Ir nelaukdamas ilgai, verk
damas, ka greieziause iszsiemc 
peili isz kiszeniaus ir papjovė 
krepsziu pasaitus.

— To tai sulaukėte bran
gus tevelei pas Tania? Tai tu 
broleli ir da to dasileidai ? Kad 
tu skardžiai žeme nueitum!

— Teveli! Alotinele! Iszei- 
kite isz tos grinezes, kur aisiz- 
kiai kibo prakeikimas. Asz ant 
jus uždirbsiu! Gavau gera dar
bą fabrike, turėsime duonos in- 
vales. Tiktai da kur pajioszko- 
su tykaus kampe]o del jus, kur 
drauge dalisimes szmotelu 
duonos!

— Antanėli brangus, in- 
puolus in grinezia paszauke 
Onuka. Asz ežia buvau prie 
duriu ir girdėjau kas ežia da
rėsi grinezeje su tėvais, ko tik
tai mano szirdis neplyszo isz 
gailesties. Norėjau ineit in vi
dų, nes iszklausius viską, be
gan namon ir meldžiau mano' 
tetule idant priimtu tavo tėve

lius in kita gala namo kur yra 
kamaraite šzviesi. Jau tenais 
ruosze eikime pas mus, ten bus 
del jus geriause. Eikime sene
lei Asz jus prižiuresu, kaip 
locna duktė.

— (1 aniuole gerybes! Pa
szauke Antanas isz kur atsira
dai. O dorybe neiszpasakyta, 
kaip tu in laika ateini!
. — Nieko, o nieko, tėveliai 
brangus! Kamaraite ir taip 
tuszti stovi. Antanas uždirbs 
ant maisto, o jiego asz kaine 
pagelbėsiu, tai ka esmių jauna, 
jus seni. Senus Dievas prisakė 
paguodot. Alane Panele Szven- 
cziause prikvėpė idant ateit in 
ežia, ba rengiausiu ant atlaidų 
(atpusko) tai norėjau gaut 
nuo jusu palaimiipma ant ke
lio, o sztai pataikiau ant to lai
ko kada Tamosziai jus paren
gė ubagaut. Imk Antanėli tėtu
li ir mamule, ei Sime jau pas 
•mus.

Tame ineiiia ir tėvas Onos.
— Na greieziau mano kū

mai jiego mano Onuka teip 
praszo. Jau grinczele pareng
ta. Tiek metu drauge vienam 
kaime’per'buvom, pabaigsim ir 
tais kėlės dieneles* po mano 
stogu. Teip nuo Dievo pasaky
ta. Drauge vargova ir augova, 
ant galo susikumavome. Tik
tai gilukningas, ba nuo vaiku 
nieko nekeneziu, teip kaip tu 
nu o. sa vo, nes ir tu turi Antana 
kuris del tavo suraminimo isz

(Tasa Ant 2 puslapio)

netiku.se


''SAULE’’ MAHANOY CHY. PA

Žinios Vietines
visa Lietuva; 1941 m., Ameri
kos valdžia uždare visus Vo-

Visi Laukia Karalienes KORĖJOS

— Subatoj pripuola Szv. 
Antano, o Tautiszka Vardine: 
Kuiiotas. Ir ta diena: 1383 m., 
Sungaila,. Sarnbskis ir Gosztau- 
tas pergalėjo Vokieczius ties 
D a tig'u va; 1525 m., M a id y n as 
Liuteris apsiženijo su Cathe
rine von Bora, 'buvusia vienuo
le, meniszka. Jis buvo Katali
ku kunigas, bet pamėtė kuni- 
g’yiste.

. — .Ana diena lankėsi mies
te su reikalais musu senas skai
tytojas ponas Petras. Garmus 
isz Gilberlono, ir prie tos pro
gos atsilankė in “Saules” Re
dakcija, atnaujinti savo pre
numerata už laikraszti “Sau
le.” Acziu už atsilankyma.

— Kita sau vaite: Nedelioj 
pripuola treczia Nedelia po 
Sekminių taipgi Szv. Bazilijų, 
o Tautiszka Vardine: Butri
mas. Ir'ta diena pripuola Ame
rikos Vėliavos Pagerbimo Pie
ną. 1777 m., vėliava buvo pri
imta ir pripažinta kaipo Ame
rikos vėliava; 1940 m., buvo 
Prancūzijai Juoda Petnyczia. 
Ne tik Prancūzijai, bet ir vi
sam svietui, nes ta diena Na
ciu armijos inmarszavo in Pa
ryžių, kur niekas jiems nesi- 
prieszino. Prancūzijos valdžia 
pasitraukė in Bordeaux ir 
Prancūzijos armijos apleido 
miestą.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Vito, o Tautiszka Vardine: 
Kirs tane. Ir ta diena: 1940 m., 
Lietuvos liaudis su paigelba 
Sovietu Sanjungos Raudono
sios Armijos, nuvertė Antano 
Smetonos valdžia ir sau pasi
korė ant sprando Sovietu Ru
sijos junga; 1448 m., Didysis 
Lietuvos Kunigaiksztis Kazi
mieras vainikavosi Lenkijos 
karaliumi.

— Nedelioje, antra valan
da popietu, Szv. Juozapo baž- 
nyczioje, Kunigas Leonas iPe- 
cziukeviczius, vikaras, suriszo 
mazgu moterystes, panele Ber- 
nadine, duktė polis. Juozu Ma- 
ezieunu nuo 416 W. Centre uly- 
czios, su John Madialege, sunūs 
pons. Peter Mahalage, nuo 36 
W. South uly. Svotai buvo: 
Leona Malinowski ir Frank 
Setcavage. Jaunavedžiai iszke- 
liavo ant saldžiosios menulio 

e

kelione in New Yorka.
— l’tarninke pripuola Szv. 

Benno ir Szv. Liutgardo, o 
Tautiszka Vardine: Kantigir- 
das. Taipgi ta diena: 1260 m., 
Mindaugas, Lietuvos karalius 
pažadėjo atiduoti Kryžaivianis 

jn»w«>riwii '"i miJ-laat.. ■ i. ■■ i=   i.r- ■ . - -ll. ..——

Ant Pardavimo

kietijos Konsulatus Ameriko
je, nes jau karo stovis buvo 
tarpu Amerikos ir Vokietijos. į

— Sziinet užbaigė M aha- ; 
nov Citv High School Mokslius į 
144 Studentu, Birželio 9-ta die- j 
na, o Mahanoy Township High ■ 
School mokslus užbaigė 70 st u-. 
deniu; taipgi Birželio 9-ta die
na.

— Mainieriu vakacijos 
prasidės Birželio 27-ta diena ii 
tesis ligi Liepos 7-tai dienai.

— Cy ritas W. Bankus, 29 
metu amžiaus, nuo 27 So. 10-th

tai laika ir gydosi in Veteranu 
ligonbute Wilkes-Barre, pani- 
mire Nedelioj, Birželio 7-ta d. 
Velionis gimęs Mahanojuje, 
tarnavo 2-troj svietinejoje ka
re. Paskutine karta dirbo del 
Bethlehem Steel Co. Paliko sa
vo tėvelius Mykolą ir Katarina 
Bankus, ir broli Edvardu. Lai
dojo SercdOs ryta, ®u aipiego-

devinta valanda ir palaidotas 
in parapijos kaipinese. Grabo- 
rius L. Traokauskas laidojo.

— Lietuviu Moterų Kliu- 
bas isz Šchuylkillo pavieto lai- | 
ke savo susirinkimą Utarninko 
vakara in Amvets veteranu 
svetainėje Shenadoryje. Kliu- 
bo vasarinis szokis invytks 
Birželio 22-tra diena in Lake
side svetainėje. Ateinantis su
sirinkimas atsibus Liepos 14
diena in Eagles svetaineje Ma-; 
h anoj aje. Daug naries daly va-; 
vo susirinkime.

Girardville, Pa. — Albertas i 
Raž.vs isz miesto gydosi in 
Ash land 1 i goiibu t e je.

Philadelphia, Pa. — Mūrijo- į 
na Gudavicziene nuo 1 William j 
uly'., Cornwells Bucks pavieto, 
kuri gyveno pas savo Žedltil' 
And. Mikolaicziai Eddingtone, ’ 
pasimirė Gegužio 15-ta diena 
m r ranklord ligonbuteie, oi 
Gegužio J9-ta diena likos pa- ' 
laidota su apiegomis in Szv. j 
Mykolo bažnyczioje Torres- 
dale, Pa., , ir k ima palaidojo in 
Szv. Iszganytojaus kupinose. 
Jos vyras Liudvikas Gudavi- 
czius pasimirė daugelis metu 
atgal. Velione paliko seserį

Visi Londono gyventojai 
ir visi atvažiavusieji, ežia 
laukia nors žvilgsni pama
tyti naujos Anglijos Kara
lienes, Elzbietos Antrosios. 
Kiekvienas colis langu ir du-

iiu buvo užimtas ir brangiai 
iszrandavuotas del tos kara
lienes procesijos per di
džiausias Londono ulyczias. 
Daug žmonių gražiai pasipi
nigavo per tas iszkilmes, kai

jie galėjo parduoti lango 
vieta del szesziu ar deszimts 
žmonių, kurie tik norėjo pa
sižiūrėti in ta iszkilminga 
procesija.

□ □ o

Viktorija Ganacziene ir žentą

— Urszule Jakeliene, 63 I 
metu amžiaus nuo 3246 Disston 
uly'., isz Philadel’phijoiS, numi
rė Gegužio 29-ta d., in Saldž. 
Szirdies Jėzaus (prieglaudos 
namuose, o Birželio 3-czia die- ■ 
na likos palaidota su apiego- į

MERGAITE
SUŽEISTA PRIE

SAVO NAMU
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Mergaite yra Marie Ginsel, 
nuo 827 North Hancock uly., 
Philadelphijoje. Ji buvo nu- 

į veszta in Episcopal ligonine. 
Jai buvo koja nulaužta. Ja ten 
nuveže keturios deszimts metu 

ir i amžiaus Julius Symonds nuo 
LTszula Jakeliene likos palai- 1 Fanshawe uly., netoli Frontc- 
doti per Grab. Dominika Eara- 
mina, E. Alleghany Avenue. 
Sziuoms iiabasziiinkiems, am
žina atilsi! O ju artimiausioms 
pareiszkiame užuojauta.

palaidojo in Szventojo Grabo i 
kaipinese. Velione paliko: dūk- Į 
tere Angelina Bachmaniene.

Al ari joną * Gudavicziene

— Gegužio 24-ta diena, vie
tinis senais raszeiva, Kazvs Vi-

na c uly. Jis ta automobiliu va
riavo, kuris ja suvažinėjo. 
Draiverys Symonds sako, kad 
jis nei nemato kai ta mergaitė 
pasipynė ant ulyczios priesz jo 
automobiliu.

Policijantai ji nei nesulaiko, 
bet tik papraszo kad jis liktųsi

|,) meln*e mieste kai tas klausimas bus
tillĘ.jb baž-1 ĮCį£mo įsikeltas.

su Marijona Puodižiunaite. Ku
ri' ji tai jam yra kaip ir ink ve- |

jis buvo vienas, jis rasze vien ! 
tik įprozaiszikai, o susivienijęs 
su ja Sakramentu Moterystes, ■ 
pradėjo raszyti taipogi ir eilė
mis. C) juos rysziu moterystes 
suvieniju a.a. Kunigas Antanas 
Milukas. — Point brizete.

“ALT” VADOVYBE 
LANKĖSI VALSTY
BES DEPARTAMEN

TE IR “U.S.A.” 
KONGRESE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Lauke Apvainikavimo

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS 

:: PRISAKYMUS ::

Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai

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

RENGIAMA
TAIKA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

savo pasielgimu Korėjoje nėra 
nei liski geresnis už anuos du.

Trumanas pasiuntė musu 
kareivius in Korėja kad už- i 
kirsti kelia Komunistams ir 

į palaikyti vienybe Korėjoje. 
Dabar Eisenhowcris derinasi 

į su tais Komunistais ir sutinka 
: palikti Korėja suskaldyta.

Kaipo szio kraszto piliccziai 
Į mcsclrystame staeziai paklaus
ti Pono Eisenhowerio: kam 
musu vaikai tenai kariavo, 

! kam jie tenai savo galvas gul
dė, kam mes tiek paaukojome 
tai Korėjai, jeigu tlabar ji lik
sis tokia kokios Komunistai ir . .

j norėjo?
Prez. Eisenhowcris yra ar 

nors yra buvęs karininkas, ir 
i geras karininkas. O geras ka
rininkas stoja in kara su tik 
vienu tikslu: ta kara laimėti. 
Ar tas musu Eisenhoweris da
bar yra pamirszes kad jis yra 
buvęs ka rininkas, ar jis su- 
minksztejo, susilpnėjo Vasz- 
ingtone, ar gal jis tik kitiems 
dabar pataikauja kaip geras ir 
isztikimas politikierius?

Skaitykit “Saule”

always ’j /1 
hothereA{

here

Farma, 8 akru, margu žemes; 
12 kambariu namas, su maudy
ne, elektriką; sziltas ir szaltas 
vanduo; “Hot Water” sziliii- 
ma peczius. Du mylės nuo 
Brandonville Country Club 
vieta. Parsiduodasi pigiai.

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

Girard Manor, Pa. y
A »-****»>»■»*»**-******»»
i L. TRASKAUSKAS j i -- — *
i LIETUVISZKAS J 
j GRABORIUS *
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* Vestuvių Ir Kitokiams J
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: ------ *5 835 WEST CENTRE STREET *
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pavienius asmenis ir organiza
cijas “skubiai ir tinkamai” in- 
sijungti in akcija Lietuvos 
Laisves Bylai taip rcikszmin- 
gos rezoliucijos paramai. Pir
masis tikslas, paveikti Taisyk
lių Komiteto narius, kad szie 
galimai greieziau rezoliucija 
perduoti galutiniam Atstovu 
Buto sprendimui, t. y., balsvai- 

j mui. Reikia laiszkais, telegra
momis ar asmeniszkais sužino- 

i tais kreiptis in sziuos Kongres
ui anus, Taisyklių Komiteto na- 

; rius:
Safe I Clean! Automatic 

ELECTRIC WATER HEATING

Isz daugumos tu, kurie 
per visa nakti lauke Kara
lienes Elzbietos Antrosios

sedeje ir miegojo prie vartų 
kad jie galėtu dalyvauti tose 
apeigos. Szitokiu žmonių

Leo E. Alien (pirm.), R. isz 
Illinois, Clarence J. Brown, R, 
isz Ohio; Harris Elsworth, R. 
isz Oregon; Henry J. Latham, 
R. isz New York; Hugh D. 
Scott, Jr., R. isz Pennsylvania; 
Donald W. Nicholson, R. isz 
Massachusetts; J. Edgar Che
noweth, R. isz Colorado; B. 
Carroll Reece, R. isz Tennessee 
Howard W. Smith, D. isz Vir
ginia; Wm. M. Collmer, D. isz 
Mississippi; Ray J. Madden, D. 
Indiana; John E. Lyle, Jr., D. 
isz Texas.

Have all the hot water you want throughout 
house ... all the time . . . Electrically!

Have it . . . automatically . ... with no worries o 
children burning themselves, for there's no flame to 
burn ... all the electric heat goes into the water! And 
there's no fuel to leave work-making, clinging grey soot 
on draperies, walls, woodwork and furniture.

See your electrical appliance retailer today about 
quick delivery of your electric water heater . . . the 
water heater that can be installed safely, conveniently 
anywhere . . . kitchen, bathroom, laundry room or 
cellar!

PENNSYLVANIA
POWER & LIGHT COMPANY

UŽSIENIO
GALVOSŪKIAI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Sovietai ir ju pavergti krasz- 
tai kursto ir kelia Vainas ir 
buntus Korėjoje, Laos ir ki
tuose Rytu krasztuosc, ir kol 
Sovietai nesutinka duoti laisve 
ir nepriklausomybe Austri
jai.’’

Senatorius William E. Jen
ner, Republikonas isz Indiana 
valstijos, ragindamas Amerika 
nepripažinti Komunistiszka 
Kinija buvo sumuszta Korejp- 
jc. Szitas karas buvo laimėtas 
kruvinuose Korėjos kalnuose, 
ir gali būti prakisztas ir pralai
mėtas Vaszingtone.”

Daktaras Daniel A. Poling, 
Christian Herald laikraszčzio 
redaktorius, raszo: “Jeigu 
Maskva ir Komunistiszkai Ki
nijai pasiseks dar ilgiau de
rintis ir plepėti su mumis kon
ferencijose, jie paims Indone
zija, Thailandi j a, Burma ir 
Malaya, ir tada jie jau artinsis 
prie visos Indijos.” (Daktaras 
Poling redaktorius ka tik par
važiavo isz Tolimu Rytu, kur 
jis buvo septynias sanvaites.)

Senatorius Richard B. Rus
sell, Demokratas isz Georgia 
valstijos, užsipuldamas ant 
Amerikos Apsaugos Sekreto
riaus, Wilson, piktai szitaip 
iszsireiszke: “J eigų Ponas 
Wilsonas gali tokius stebuk
lus padaryti, mažiau pinigu 
paskirti ir daugiau ginklu gau
ti, tai aiszkus antras žingsnis, 
pakirsti Lakunu Sztabo visus 
pinigus, daugiau kaip deszimts 
bilijonu doleriu ir susilaukti 
du sykiu tiek eroplanu, karabi
nu ir ginklu.” ' L

Dabar visu laikrasztininku 
akys ir ausys atkreiptos in 
Bermuda, kur trijų didžiųjų 
vakariniu tautu virszininkai 
suvažiuos pasitarti.

Galimas daigtas kad ežia 
bus investa daug permainų ne 
tik d ei užsienio politikos bot 
ir kaslink namines tvarkos. •

Anglijos Premicris nori kad 
ir Malenkovas butu pakvies
tas, ar kad kitas susirinkimas 
butu surengtas kuriame ir Ru
sijos virszininkas dalyvautu. 
Nors Eisenhoweris ant to ne
sutinka, bet dauguma Europos 
tautu pritaria Churchillui.

Europos krasztai dabar nori 
nors kokia sutarti sudaryti su 
Rusija.

Europos krasztai teipgi la
bai reikalaus kad Komunistisz- 
ka Kinija butu pripažinta ir 
priimta in Tautu Sanjunga. 
Europos krasztams baisiai ru
pi pramone, biznis su Rusija ir 
su Kinija. Iszrodo kad jie bile 
ka darytu ar tiems krasztams 
duotu, bile tik galėtu bizni su 
jais vesti.

Visiems gerai žinoma pa
slaptis kad ir dabar Europos 
krasztai veda gera bizni su Ru
sija, su Kinija ir kitais Komu- 
nistiszkais krasztais.

Komunistu agentai Anglijo
je dabar derinasi del Anglijos 
elektros maszinu ir intąisu ir 
Vokietijos ma^zineriju.

Teipgi gerai žinoma paslap
tis kad Anglijos laivai vožė 
ir dabar veža Komunistiszkos 
Kinijos kareivius in Korėjos 
karo lauka.

apvainikavimo, szitie žmo
nes isz iszvakario tupėjo ir

buvo szimtai tukstaneziu per 
karalienes apvainikavima. Pirkie U. S. Bonus Platinki! “Saule”


