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ISZDAVIKU
PABAIGOS PRADŽIA

ANGLIJOJE

Mokslinczius, Iszdavi- 
kas Fuchs Viską Pra

dėjo Anglijoje

NEW YORK, N. Y. — Visas 
tas gailetinas ir nelemtas tn 
iszdaviku Rosenbergu klausi
mas prasidėjo Birželio (June) 
menesyje, szeszta diena, 1944 
metuose.

Bet tik Balandžio menesyje, 
penkta diena, 1951, visas tas 
iszdavikystes klausimas su
sprogo ir visi dažinojo kas ten 
buvo ir kas ten darosi.

Ta diena Valdžios Teisėjas 
Irving Kaufman pasmerkė Ju
lius Rosenberg ir jo žmona 
Ethel mirties bausme, už tai 
kad jiedu buvo parūpinę Ame
rikos slaptu rasztu apie atomi
ne bomba Sovietams.

< Trys sykius po tam Teisėjas 
Kaufman turėjo atidėti pa
smerkimo, mirties bausmes 
diena, kai jųdviejų advokatas 
reikalavo naujo teismo, ir pas
kui nors susimylejimo, dova
nojimo.

Slapta policija pradėjo sek
ti szitos poreles iszdavikystes 
darbus net trys tukstaneziu 
myliu nuo Amerikos krantu, 
Anglijoje, kur Anglijos polici
ja, Vasario Feb. menesyje, 
1950 buvo susekus ir sueziupus 
Daktara Klaus Fuchs. Dakta
ras Klaus Fuchs, keturios de- 
szimts vieno meto amžiaus 
mokslinczius, daug buvo prisi
dėjęs prie pagaminimo pirmos 
atomines bombos New Meksi
koje, 1941 metais.

Jis prisipažino kad jis buvo 
Sovietu szpiegas del tos ato
mines bombos. Anglijos teis
mas ji pa,smcrke ant dvylikos 
metu in kalėjimą. Policijantai 
szi ta isz jo dažinojo, ir visu 
slaptos policijos akys krypo 
vėl skersai mares, atgal in 
Amerika.

Gegužio (May) dvideszimts 
treczia diena, 1950 metais, vie
nas Amerikos FBI agentas, la
bai tykiai ir mandagiai patak- 
sznojo vienam žmogui per peti, 
ant Philadelphijos mietso uly- 
czios. Ir Harry Gold, Szveica- 
ras mokslinczius taip pat ty
kiai ir mandagiai pasidavė.

Jte, rodos, su mielu noru kal
bėjo ir pasakojo, ir už tai gavo 
trisdeszimts metu in kalėjimą.

Ka policija isz jo dažinojo 
privedė juos prie dar kito isz- 
daviko. Už trijų sanvaieziu, 
David Greenglass, maszinistas, 
darbininkas, ir buvęs vaiske 
Saržentas in Los Alamos, New 
Meksikoje buvo suimtas. Jo 
žmona Ruth, dvieju vaikucziu 
motina teipgi buvo suaresztuo- 
ta.

Greenglass, matydamas kad

Belaisve Korėjoje

Ginkluotas sargas stovi 
ant sargybos ir szaltai žiuri 
in Koriete mergaite, kuri 
stengiasi atidaryti kalėjimo 
vartus, prie laikrasztininku 
kambariu in Seoul, Korėja.

Pietų Koriecziai s z i t u o 
laiku baisiai protestavo

jam jau riestai, iszplepejo ka ' 
tik jis žinojo.

Už dvieju sanvaieziu, jau po
licija “pasikvietė” ir ponus 
Rosenbergus.

Po tam dar buvo keli, kaip 
buvęs Rusijos vice-Konsulas 
Amerikoje, Anatoli Yakovlėv, 
kuris jau buvo namo iszdumes 
1946 metuose, paskui trisde
szimts szesziu metu amžiaus 
Morton Sobell buvo sueziuptas 
kai jis gryžo per rubežiu in La
redo, Texas.

Kai tie Rosenbergai buvo 
pasmerkti mirties bausme, tai 
ju advokatas in visas puses 
kreipiesi, net ir in Kataliku 
Bažnyczios Popiežių, kad jis 
juos užtartu. j

Kai patys Rabinai szituos 
iszdavikus neužtare, tai pa
smerktieji Rosenbergai savo 
Rabinus iszkoliojo ir Faszis- 
tais iszvardino. 

____ ________ ,

TRIJŲ DIDŽIŲJŲ 
SUSIRINKIMAS 
LIEPOS 8 DIENA

WASHINGTON, D. C. — 
Amerika su Anglija paskelbė 
kad Trijų Didžiųjų Atstovai 
susirinks in Bermuda, Liepos 
asztunta diena. Bet tai pareis 
nuo to jeigu Prancūzija suspės 
savo valdžia nustatyti ir jeigu 
Prancūzai sutiks ant tos die
nos.

Bet Churchillis. staeziai sako 
kad nežiūrint ka Prancūzai sa
kys ar darys, tas mitingas bus 
laikomas.

Mat, Prancūzija dar neturi 
Premieriaus, ir negalima paša- į 
kyti kada kitas bus iszrinktas. 
Prancūzai jau keturis sykius 
stengiesi iszrinkti nauja Pre- 
miera, bet vis nepasiseka.

Eina gandai, kad jeigu iki j 
to laiko nebus iszrinktas Pran
cūzijos Premieras, tai .Prezi
dentas Auriol gal pats važiuos 
in ta susirinkimą, ar ingalios 
savo atstovą. 

priesz tariamas sanlygas del 
paliaubų Korėjoje. Nors vie- 
szos parodos ar pasiprieszi- 
mai buvo griežtai uždrausti, 
bet Koriecziai nors slaptai ir 
tyliai rode savo nepasitenki
nimą.

o o a

In ta susirinkimą in Bermu
da, Anglijos Ministeris Wins
ton Churchillis važiuos su 
Anglijos Laivyno kariszku lai
vu. Amerikos Prezidentas D. 
Eisenhoweris skris su eropla- 
nu.

Churchillis taip su strioku 
nori szita mitinga suszaukti, 
nes jis jau aki turi ant kito su
sirinkimo; Keturiu Didžiųjų 
Krasztu, kuriame susirinkime 
dalyvautu ir Rusijos Malenko
vas.

Jeigu ant tokio Keturiu Di
džiųjų susirinkimo Amerika 
nesusitiktu, tai Churchillis sa
ko kad jis pats sau vienas va
žiuos staeziai in Maskva pas 
Malenkova.

VIENAS ŽUVO; DU 
SUŽEISTI GAISRE
HUGO, OKLAHOMA. —

Baisus gaisras siautė per tris ; 
valandas Hugo miesto vidury-' 
je. Vienas vyras buvo užmusz- 
tas ir kiti du buvo sužeisti.

Iszkados padaryta už su- 
virsz penkių szimtu tukstan
eziu doleriu. Vandenio pritru
ko ta gaisra gesinti ir už tai 
tiek daug iszkados buvo pada
ryta./

Ugniagesiai isz apylinkes 
miestu pribuvo in pagelta 
pirm negu tas gaisras buvo už- i 
gesintas.

JURININKAS DINGO

Du Laivai Susimusze
Ant Ežero

•________________  I

PORT ARTHUR, ONTA
RIO. — Vienas jurininkas din
go, ir gal prigėrė, kai du lai
vai susimusze per miglas, apie 
penkiolika myliu nuo Port 
Arthur.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

TAKSOS, TAKSOS KORĖJOS PREZI-
IR DAR TAKSOS DENTAS UŽTARIA

WASHINGTON, D. C. — 
Pernai visi mes gana daug pi
nigu iszmokejome per visokias 
taksas. Sztai tik keletą tokiu 
taksu kuriu mes nematėme, bet 
vistiek pa j utome; Ir visa tai 
apart asmeniniu! ineigos tak
su:

Apdraudos Taksos
$21,313,072,000

Automobiliu Pataisymas
$164,135,000

Vynas ir Alus
$2,416,067,000

Bravoro Taksos
$5,148,000

Szeru ir Bonu
$22,577,000

Kozirninkai
$7,353,000

Tabako ir Cigaretu
$1,541,699,000

Kliubai
$45,489,000

Fabrikantai
$21,466,910,000

Golfo Kliubai
$33,592,000

Dovanu Taksu
$82,556,000

Paveldėjimai
$750,591,000

Narkotikai
$915,000

Bedarbes Apd,rauda
$259,616,000

Elektra, Gazas, Aliejus
$89,544,000

Žvejotojai
$2,857,C00

Plunksnos
$4,816,000

Žemcziugai ir Kaliniai
$271,839,000

Gazolinas
$713,174,000

Gembleriai
$5,345,000

Medžiotojai
$11,851,000.

SKAITYKITE “SAULE”

Anglijos Karaliene, Elz
bieta su savo jurininku-vyru 
Edinburgho kunigaikszcziu, 
sveikina Laivynu Komando- 
rius, ant “Surprise” laivo,

MISIJONIERIUS
KORĖJA. — Dabar, kai

Amerikos Prezidentas Dwight 
Eisenhoweris nori kara baigti 
Korėjoje, ir kai Korėjos Prezi
dentas Syngman Rhee visus 
tuos prisirengimus prie pa
liaubų suardė, paleisdamas

Amerikos Prezidentas
Dwight Eisenhower

žveriszkas priemones privers
ti tuos belaisvius “sutikti”

Korėjos Prezidentas 
Syngman Rhee 

dvideszimts szeszis tukstan- 
czius karo belaisviu, beveik vi
si kaltina Korėjos Prezidentą. 
Eisenhoweris ji iszbare, Wins
ton Churchillis ji iszdaviku pa
vadino.

Bet pažiūrėkime in kita puse 
to klausimo:

Misijonierius, Daktaras Ja
mes R. Graham, kuris yra dar
bavęsis Kiniecziu, Japonu ir 
Kcriecziu tarpe per dvide
szimts penkis metus, szitaip 
siszkina Prez, Rhee nusistaty
mą:

“Dabar jie (tai Tautu San- 
junga) ketina pasiusti penkių 
krasztu kareivius in Korėjos 
kraszta laikyti nelaisvėje tuos 
žmones, kurie yra nusistatė 
priesz Komunistus. O tuo pa
ežiu laiku jie insileis visa gau

Karaliene Sveikina Laivynu Virszininkus

kai jie sudarė jos garbei isz- 
kilminga Laivu Paroda, pa
gerbti jos apvainikavima. 
Isz kaires in deszine stovi 
Generolas Alfred M. Gruen- 

ja Komunistu agitatorių, kurie 
tiems belaisviams ‘paaiszkins’ , 
kodėl jie turėtu sutikti gryžti 
namo. Szitie, taip vadinami pa
tarėjai nėra kas kita kaip So
vietu gerai iszmokinti žulikai, 
kurie pavartuos visas savo Į

gryžti namo.
‘ ‘ Tik visai spangas ar tikrai 

kvailas žmogus sakytu kad 
Kcmunistiszkos Lenku ir Cze- 
ku valdžios pasius teisingus, 
gerus žmones kaipo patarėjus. 
Jeigu jie nieko kito nenuveiks, 
jie dažinos visu tu belaisviu 
vardus ir pavardes, ir tada 
jiems labai mandagiai paaisz
kins, kad jeigu jie nesutiks 
gryžti, tai tegu jie atsimena, 
kad ju szeimynos, ju mylimie
ji, ju kaimynai, ju draugai 
randasi namie. Kas bus su 
jais? Tai baisiausia žmogžu
dyste, kokia vien tik Komunis
tai galėtu sumanyti! ’ ’

Misijonierius Daktaras Gra
ham toliau aiszkina, kad sanly- 
gos, ant kuriu Prezidentas Ei- 
senhower.is dabar sutinka yra 
visam musu krasztui baisi sar
mata. Jis parduoda in Komu
nistu rankas visus tuos belais
vius, ir nieko už tai negauna.

Jis toliau sako, kad visos

ther, Augszcziausias Ko- 
mandorius; Karaliene, Ad
mirolas Lynde McCormick; 
Lord Ismay ir Kunigaiksz- 
tis.

Xir/iiflp Dnkrnln

Kai jos drauges dalyvavo 
mokslo užbaigimo progra- 
mo, dvideszimts vieno meto 
amžiaus Harriet Sart, isz 
Nahant, Massachusettes, bu
vo kalėjime už nužudinima 

. savo ka tik gimusios dukre
les.

Ji jau baigė Colby Kolegi
ja, in Waterville, Maine.

Ji buvo suaresztuota, kai 
policijantai užtiko ta naujai 
gimusia mergaituke negyva, 
lagamine, ant kurio buvo jos 
vardas ir pavarde.

Mergele Harriet Sait po- 
licijantams paaiszkino, kad, 
ji buvo pagimdžius ta du
krele be jokios pagelbos, sa
vo kambaryje, ir kad ji ant 
rytojaus gryžo in savo kole
gija ir ėjo mokslu kursus 
kaip ir kitos mergaites, stu
dentes. Ji tik viena diena 
buvo praleidus savo kamba
ryje ir apleido tik viena 
mokslo diena, taip kad nie
kas nei nežinojo.

Azijos žmones labai akyliai se
ka szita Korėjos klausima, ir 
jau dabar Amerikos vardas 
baisiai žemai stovi, nežiūrint 
kad Amerika tiek yra paauka
vus per szita nelemta kara.

Visi Azijoje, kurie yra priesz 
Komunistus dabar visiszkai 
remia Prezidentą Sygman 
Rhee ir su panieka žiuri ih 
Amerikos Prez. Eisenhoweri, 
kaipo visos Azijos iszdavika. 
Jie teipgi sako kad Amerika 
iszdave Kinijos Chiang Kai- 
sheka.

“Asz esu insitikines,” sako 
Misijonierius Daktaras Gra
ham, “kad Amerikos valdžia 
yra ar per kvaila ar per silpna, 
vesti derybas su bet kuriuo 
krasztu.” Jis sako kad net ir 
Tautu Sanjungoje, kuria Ame
rika užlaiko, mes esame pasiro
do labai prastai.

Jis toliau primena kad mes 
pamirsztame kad ir Azijos 
žmones turi laikraszczius, re
daktorius, radijus, kad jie se
ka kiekviena didžiųjų tautu 
žingsni.

Kai buvo paskelbta kad tri
jų didžiųjų tautu atstovai su
sirinks Liepos asztunta diena 
in Bermuda, tai žmones in For
mosa, Seoul, Manila ir Bang
kok vis us posėdžius seks. Jie 
gerai žino kad jeigu sziandien

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
In Elizabeth, New Jersey 

vienas trekas susimusze su 
dvejais kitais trekais ir 49,500 
kiausziniu pasipylė ant viesz- 
kelio. Sykiu su tais kiauszi- 
niais ant to vieszkelio pasipylė 
tukstancziai alaus buteliuku.

Mes mylime kiekviena Bir
želio diena ir jo mėnesienas ir 
gražias dienas.

Menulis ir visos gėlės taip 
gražiai ir maloniai visus vilio
ja Birželio menesyje.

Laiveliai ant juros, meile 
jaunu szirdyse reiszkia kad 
Birželis jau visiems atėjo.

' • • ———————
Visi rengiasi važiuoti kur. 

Jie nepaiso kur važiuos, bile 
tik važiuos.

Vaikiai tik laukia, kur iszva- 
žinoti.

Jauna mergele laukia savo 
kavalierio.

Vedybų varpai skamba ir 
skambės per isztisa szi menesi.

——~ '
Katalikams szis menesis yra 

paskirtas Saldžiaujajai Szir- 
džiai. Bet visi kiti szita menesi 
pasiskiria savo szirdžiai ir sa
vo szirdies artimajai.

Meile, kad ir Birželio mene
syje yra be prasmes, jeigu ji 
nesuranda sau atgalsio.

Negana mylėti — reikia ir 
būti mylancziu.

Pavasaris kaip moteriszke— 
reikia imti kai yra.

Pavasario rytas, kaip mote- 
riszkes nusiszypsojimas — 
greitai dingsta, ar ka kita 
reiszkia.

Birželio menesyje viltis au
ga, o Liepos menesyje ima jau 
džiūti.

Per atostogas mes daug 
draugu susidarome ir rudenyje 
visus juos pamirsztame.

Atostogos, laikas pamirszti 
visas savo bedas, bet ne savo 
pareigas.

Mainieriai dabar gauna sa
vo szimto doleriu atostogas. Ar 
kas galėtu pasakyti ka ju su 
tomis szimtinemis darys?

Vasara tai vaiku mokiniu 
atostogos. Bet tai nereiszkia 
kad jie per visa vasara neturi 
nieko mokintis. Vasaros, atos-

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais $

160 Puslapiu ;!
8 col, ilgio, 5% col. ploczio <[' 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu J Į 
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. 

togu mokiniams laikąsi yra lai
kas kada levai- gali savo, vai
kus pamokini i.

Vasaros laikas yra prastas 
biznieriams ir sztorn inkams ir 
buczieriams, nes visiems rupi 
atostogos ir iszvažiavimas.

Darbo žmogelis dabar bai
siai daug uždirba, bet dar dau
giau in skola inlenda su refri- 
gcraloriais, radijais, televizi
jos setais ir automobiliais.

Vienas mokslinczius yra, 
pastebėjos kad 'biedni žmones 
sziandicn turi per daug pinigu.

Karpinterys, plumberis, ar 
mainierys sziandicn uždirba 
daug daugiau negu mokintas 
universiteto profesorius,.

Mergipalaike ar paprasta bo
ba fabrike uždirba daugiau ne
gu slauge, nurse ar mokytoja.

Amerikoje turės'būti griesz- 
ta permaina. Visam krasztui 
ne iii sveikata kai bemokslis 

, uždir ba daugiau negu moks
linczius.

Pypkes Durnai
Už Tėvyne

Szaltas, gražus rudenėlis, 
Sausas kelias-vieszkelelis 
Joti per žalia girele 
Ginti Lietuves szalele.
Eina žirgas žingeziodamas, 
Padkavelemis szvycziodamas, 
Dreba žeme po jo kojų 
In karuže aszai joju!
Szvieczia liūdnai mėnesėlis, 
Tai vėl dengia debesėlis;
O man jaunam linksma joti 
Už Tėvynė jot kovoti!
Jau dieneles auszra szvinta 
Ir rudenio szalna krinta; 
Sztai prijojau asz kalneli 
Susistabdžiau ežia žirgeli. 
Sustok žirge, neskubėki, 
Szion bėrasis, pasilsėki, 
Nes jau ten trenksmai armotu 
Gaudžia priesz musu 

narsuolius.
Szirdis mano ima drebėti, 
Baisi kova reiks pradėti, 
Jiegas savo reiks statyti 
Ir gaujas prieszu naikinti! 
Garsiai sužvengė žirgelis, 
Sublizgėjo plieno kardelis 
Smarkiai prieszus-asz kapojau 
Ant gyvybes neatbojau.
Iszžudžiau asz j u daugybe 
Padėjau trint ju galybe, 
Juos iszvijom isz Tėvynės 
Su tvirtomis sa vo krūtinėmis! 
Nedrys daugiau jie užpulti 
Nenorės mumis sukulti 
Žinos, jog ežia yra vienybe 
Ir nelaimėj yra galybe!
Žinos, jog ežia yra vienybe 
Ir nelaimėj yra galybe!
Žinos, jog Lietuva musu: 
Anei Lenku, anei Prusu;
Jog vaikai jos yra garbingi 
Ir kovoje jie galingi!

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::

Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai

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

KETVIRTAS GAIS
RAS PER VIENA

DIENA
PHILADELPHIA, PA. — 

Per mažiau kaip trisdeszimts 
valandų ketvirtas didelis gais
ras isztiko Philadelphijos 
miestą.

Ketvirtas gaisras buvo kur 
laikoma rekordai, plokszteles 
del dainų ir musikos, ant 
Broad ulyczios.

Daugiau kaip septyni tuks
tancziai žmonių susirinko pa
sižiūrėt ir pažiopsoti, ir taip 
sutrukdė ugniagesiu darba.

Ugniagesiu Komisijonieriai 
George Hink ir Paul B. Har- 
tenstein, buvo ka tik sugryže 
isz kito gaisro ant devintos ir 
Jefferson ulycziu.

Hartenstein pabrėžė ir pa
stebėjo kad szitas paskutinis 
gaisras buvo treczia tokis di
delis gaisras in dvideszimts 
asztuonias valandas. Vienas 
isz tu gaisru buvo tik viena 
skviera, blocka nuo szito pas
kutinio.

Policijantai ir ugniagesiai 
spėja kad kas nors tyczia tuos 
gaisrus pakuria, ar tai isz ker- 
szto ar tai isz szuketo proto. 
Tokiu žmonių randasi, kurie 
mėgsta pradėti gaisra ir pas
kui žiūrėti kaip namai dega.

MUSU 
SKAITYTOJAMS

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

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

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

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

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

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

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

*,Z**Z****'*Z**7**Z**I**Z**Z**Z**Z**I*4Z*
PLATINKIT “SAULE”

JAUNUOLIS
APVOGĖ RANKA

NEW YORK, N. Y. — Jau- 
nas, kudluotas jaunuolis, labai 
drąsiai inejo in Century Fede
ral Savings and Loan Associa
tion Banka, nusistvere apie 
tūkstanti devynis szimtus do-' 
leriu ir pabėgo.

Szita banka randasi paezia- 
me viduryje miesto, prie Macy 
sztoro, kur tukstancziai žmo
nių randasi visa diena.

Ir tai buvo apie pietus, kai 
daugiatfsia žmonių randasi ant 
ulyczios. Tuo laiku labai lijo ir 
visi žmones stengies in sztorus 
insigrusti nuo lietaus ir už tai 
tam jaunuoliui taip gerai pasi
sekė.

Urvą Razbaininko

(Tasa nuo 3-czio puslapio) 

iszsipyle paskui tave, gal ir ta
vo tėvas netrukus ateis. Do
kui Di evui, jog norint karta 
atradome taja gružta pikta
dariu !

— Nes in ja ne insigausite, 
ba uola kieta ir duriu negali 
atidaryt.

— Tegul perkūnai musza, 
turi teisybe mergina, paszauke 
keliolika jaunu vaikiniu, kurie 
nužvelgė, kaip vadas razbai- 
ninku užtrenkė durys paskui 
save ant tuszczio norėjo atida
ryt.

— Tai nieko kalbėjo vie
nas isz miesezioniu, pasakyki© 
tiktai, ar yra kita iszciga isz: 
tos urvos?

—. Ne, nėra jokios atsake 
mergina.

— Tai negali per kur kitur 
iszeitie ?

— Urvą, turi siena isz vie
no akmenio, pažinau gana ge
rai, ne spasaibas isz josios iszsi- 
gaut.

— Ar ne yra nei jokio lan
gelio ?

— Jokio, sakau jums jeigu 
per czion neiszeis, tai kitos 
skyles nesiranda.

— Tai labai puikiai! Pa
szauke lovininkas miesto, o tai 
mums vyrai pasisek! Stokite 
tiktai czion!

Apstojo aplinkui, o lovinin
kas kalbėjo:

— Dievas pasigailėjo ant 
mus ir per ta biedna mergina, 
parode mums spasaba iszluo- 
savimo miesto ir aplinkines 
nuo plegoš. Toji mergina, ku
ria, visi pažinstam, sako, jog 
jeigu razbaininkai per czion 
negali iszeit, tai kito kelio ne
turi. Tai ka dabar mislinat?

— Reikia sergėt, pastatyt 
sargus ir badu priverst ant ati
darymo.

— O ar daug j u yra? Pa
klauso lovininkas.

—- Bus in trisdeszimts, at
sake mergina.

— Tai negerai, mus reikė
tų iii szimta vyru ir tai be
kraujo praliejimo neapsietu. 
Ka mislinat su jais padaryt, 
jeigu gautume gyvus?

Diržius luptume pecziu, ki
ti vela tare, 'badu užmary to- 
sius latrus, ka tiek kraujo pra
liejo, trio’bu sudegino ir tiek 
žmonių pražudė szauke kiti.

— Ar žinote ka, vyrai, mes 
galime be praliejimo kraujo 
viską gerai padaryt. Hei, vai
kinai, imkimės smagiai prie 
darbo, rinkime akmenus ir de
kime ant tos urvos! Priversi

me toki kaina jog niekas ne’ užlickti. Su paveikslais. 177 No.158—A p i o Kapitonas
bus sztant iszardyt. Tegul ten 
pražūva, ar kaip szunes vienas 
antra suėda-!

— Gerai sako lovininkas, 
paszauke visi, tegul tieje szu
nes pražūva ir mete ginklus, 
ėmėsi rišt ant urvos akmenis. 
Mariuką stovėjo ir savo akinis 
netikėjo, ba jei nudavė, jog tai 
negalimas daigias, idant ’ ja 
Dievas iszluosuotu nuo to lat-

j 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; 

I Kaganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 

I rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

Storm field Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.lGO—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 Kil
nus; Meszla-vežis; Grapas; Eg-

ro, kuris būdamas girtu visaip 
ja kankino ir gyvuliszkus no
rus užganadinejo. Tuom Įnik 
neszinejo ir at ritinėjo baisiai 
didelius akmenius ir kietas at
skalas uolos augo kalnas augo 
kas kartas augszcziau, ifet jau 
žmonys negalėjo gautis ant 
virszaus. Pargabeno keliolika 

.vežimu, vožė žemes per visa 
diena ir supylė dideli kaina po* 
kuriuom buvo užslėgta, urvą.

Su dideliu džiaugsmu ir 
linksmybe parvedė gyventojai 
Mariuką in miestą. Tėvas ir 
motina pasitiko duktere su 
aszaroms džiaugsmo ir ilgai 
sveikinosi.

O kad Mariuką gyveno po 
valdžia razlbaininku ir buvo 
laibai nuvarginta per vada pik
tadariu, instojo in klosztori 
kur vedu szventa gyvenimą ir 
paveizdingai gyvastį pabaigė.

--------GALAS--------

Price $2.30 s,‘"> p°i”' “7l'
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.
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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. 102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposclci; 
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 
An g] orius 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
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

No. 144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkac, Ar Paszaukt Tę
va Zokoiiinka Bcrnadina. 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- 
slapti. 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—Szakipis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

Ii; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Simus Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Varg.szo; Geras Medėjus. 20c.

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

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

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

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

Kitokios Knygos

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

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

I8OV2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

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—Uromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jcruzolima. 10c.

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

fiS?3 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.

ĮĮĮ^r3 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. Ą.
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Urvą 
Razbaininko

(Tasa)
b " ! ‘

Ant tuszczio su nobažcnstva 
lauke kunigas, ant tuszczio nu
siuntė in namus. Atsake moti
na, jog duktė josios nuėjo in 
'bažnyczia ir ant galo ant kelio 
prasilenkė su siuntiniu.

Giedalas bažnyczioje ne 
szeip ne teip ėjo atsiliko misz- 
parai, o Mariuke bažnyczioja 
nesirado.

Sugryžo žmonys namon isz 
bažnyczios,- Mariukes nebuvo 
matyt. Siuntinėjo motina in 
klebonija, nes kunigas susirū
pinės sako jog merginos baž
nyczioje nebuvo, o jeigu butu, 
tai jau galėjo seniai sugrylžt, 
ba jau nuo dvieju valandų 'baž
nyczia uždaryta. Nerimauda
ma motina iszeina pati isz- 
siuntineja. žmonys. Tėvui ap
sakė apie tai. Jieszko. Szaukia 
visi Mariukes. Kaip ne yra, 
teip nėra. Traukėsi kas diena 
pajieszkojiniai, nes kaip pir
mai teip ir dabar pasirodė ne 
vaisingai.

Rūpinosi tėvas, verke moti
na, o žmonys kalbėjo, jog ir 
svetimtautis dingo ir sza.ipesi 
piktai, visaip dasiprotedami. 
Ir isztikro, jau tas jaunas žmo? 
gus mieste daugiaus niekad 
nepasirodinejo.

Tuom laik Mariuke iszvesta 
prigavingu budu in užmiesta 
per ta svetimtauti, kuris, kaip 
vėliau pasirodė. Jisai prigulė
jo prie govedos razbaininku, 
ka aplinkineja raukėsi gavosi 
in rankas razbaininko Frico. 
Pats pagriebė ja ant arklio už- 
riszo burna su skepeta, kad ne 
iszduotu riksmo, kuris galėtu 
žmonis patrauki. Ant galo pri
buvo prie urvo perdetinis raz
ibaininku szvilptelejo tris kar
tus in uola, t no jaus siena uo
los prasiskyrė. Cziabuvo slap- 
ta urvą razbaininku. Invede 
mergina žemiu tropais ir ske
peta. atriszo.

Tamsu buvo urvoje, bet ži
burys žibėjo augsztai pakalbin
ta. ir mete maža šviesa ant 

’baisiu veidu razbaininku, o da. 
ant baisesnio Frico. Mergina 
drebėjo ir norėjo bėgt, bet ne
galėjo, ba prie Juru gulėjo bai
siai dideli kalade, o Mariuke 
buvo per silpna, idant galėtu 
nuverst.

Nusijuokė perdetinis kaip 
velnias ir paszauke rustai.

— Eik szen!
Mergina negalėdama ilgiau 

susilaikyt verksmo; puolė in 
kojas razibaininko ir melde su- 
simylejimo, bet tas pagriebęs 
ja už rankos, su staiga pakele 
ir paszauke:

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.

— Tuos tavo verksmus ir 
žlumbima reikėjo palikt pas 
motina, nes czion netinka ! Jei- 
go mane su savo veiksmu vie- 
szini tai tave uždarysiu ipasky- 
rioja urvoje, ir badu numarin
siu !

Nnutiipo Marinka.. Nutilo ir 
rankomis krutinę prispaudė, 
kad sulaikyt verksmą. Razbai
ninkas toliaus kalbėjo:

— Man reikalinga gaisipa- 
dine, ar nori žinot kaip apie jo 
pasirūpinai ? Pasirodęs už sena 
ubagu, nusidaviau in jusu 
miesteli! Terp kvailu gyvento
ju vaikszcziojau ir girdėjau 
pats kokias pasakas apie Juo
da Frica. Turejei ir tu apie ji 
prisiklausyt invales, prisižiū
rėk dabar gerai, ba jis bus nuo 
szio laik tavo ponu iki smert! 
Užėjau ir in tavo tėvo kroma, 
davėsi, man kelis pini gėlus 
kaip tikram diedui ir tada pa
tikai man labai. Girdėjau teip- 
osgi apie tavo giedala, nuėja 
tada in bažnyczia ir da labiau 
man patikai. Pas tanavijau ta
ve pan ovali pagriebt, nes ne
galėjau, ba del tokio nieko ne
norėjau daryt larumo ir savo 
vyrams kenkt, tai nusiuneziau 
viena isz mano vyru, idant ta
ve iszvesitu in laukus. Ar nori 
ji pamatyt? Dirstelek, sztai ta
vo ponaitis, su kuriuom tave 
jau žmonys miestelyje supori
no. .

Mergele dirstelėjo in szali ir 
paregėjo ta pramanyta, svetim
tauti, kaip razbaininkas rū
buose pasirėdęs, su stiklu ran
koje, parvirtęs ant suolo juo
kėsi visa gerkle, džiaugdama
sis jog jam viskas pasiseko ir 
jog vadas isz to labai džiaugė
si. Sudrėbėjo Mariuką ir tylė
jo, nes jaute, jog visos nelai
mes ant josios galvos užsiver
to, o dvaseje melde Dievo 
idant ja patrumpintu amži.

RazbaininkaiS vėlei papurtės 
jos ranką rodos norėdamas pa
budint jauslu, kalbėjo:

— Kada jau esi czion, tai 
atsimink, jog jeigu busi gera, 
tai plaukai tavo nuo galvos ne- 
nupuls. Žinokie apie tai, jog 
tiktai menes kiaušis ir prie 
manes vieno prigulėsi, o ka asz 
liepsiu turės but iszpildinta, 
jeigu tau gyvastis meili. Nes 
asz apie tai norėjau sakyt. Vis
kas bus ant tavo ranku, paga
minsi valgi ir szvariai viską 
užlaikysi. O jus klausykite, ta
rė atsisukęs in razbaininkus, 
kurie stojo sziuksztu per josios 
nesilaižyt, o jeigo nužvelgsiu, 
tai kožnam su kuju galva su- 
teszkinsiu. Priesz ja, pasakęs 
mostelėjo galvoms su nusiže
minimu, ir vėl pradėjo gert.

— Negana, da to mergele, 
turiu tau pasakyt apie viską. 
Prisiekie man ant ko nori, ant 
visko kas tau yra brangiausia 
jog isz tosios urvos be ma.no ži
nos ir pavelinimo neiszeisi. Ne

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

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

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

mislisi pabėgt! Jeigu prisiega 
sulaužysi, arba neiszpildisi tai 
tave patalpinsu užtveroja ir 
pavesiu mano draugams del 
zobovos. Tavo tėvus ir in czion 
atvesiu, ir badu užmanysiu.

Mergina tylėjo, tiktai akys 
turėjo pastatytais in razbainin- 
ka, ir klausė kaip bausme ant 
mirties1.

— Tai nieko nekalbi ? Da 
karta paantrinu tau, jog isz 
czion neiszeisi. Asz duota žodi 
dalaikysiu. Ar prisieki?

Mergina svarstesi, ant galo 
su skausmu vos isztare. Prisie
kiu. Tada razbaininkas paėmė 
jos du pirszitus, sudėjo ant kry
želio ir prisiekdino.

— Na dabar esi jau mus, ir 
jokia galybe isz czion ne isz- 
plesz. Jeigu nori valgyt, tai pa
sidrūtink, o jeigu nori miegot 
tai kituoj urvoje gali gult, ten 
yra trakniu, o dabar gali sau 
nueiti in ta kita urvą., nes mes 
norime pasikalbėt. •

Iszejo svirduluodaima mergi
na, laikydama rankoje žibinte, 
o razbai įlinkai sėdo aplink sta
lą ir tarėsi apie rytine veikimą.

Tokia buvo pirmutine diena 
■buvimo Mariukes urvjoe. Vis
ką, ka tiktai liepe vadas raz
baininku, turėjo dirbt ir pra
ėjo nemažai laiko, o jije dieni-’ 
nes szviesos neinate ne viena 
karta., tiktai tada pamatydavo 
szviesa isz tolo, kada iszeitine- 
jo ir pareitinejo razbaininkai 
tai yra, kada tik tai uolos du
rys atsidarydavo. Prisižiūrėjo 
gerai intaisinima, ka durys lai
ko ir.pats vadas jai parode, 
kaip spaudžema sprenžina. tris 
kartus atidaro durys urvos.

Teisybe, kad sziandien
Novos visi VieszpacziaP 

palaiko kares,
Arba tais žudinsitas žmonių 

už praėjusias barbarystas.
Bet kiek tai kasztuoja

Užlaikymas milijonu kareiviu 
ginklai,

I r visoki žmogžudiszki 
inagiai,

Ir prietaisos del žudymo 
žmonių!

Už tuosius pinigus
Galima butu pakelti žmonių

- gerbūvi.
Kur sziandien tieji puikus 

žmogiszki pajutimai,
Kur dingo toji civilizacija, 

Ta sulygintoja žmonių, 
Užtarytoja nuskriaustųjų 

apgynėja silpnesniu!

* .* *
Ana diena alplaikaiu laiszka 

nuo vieno vyrelio, 
Kuris skamba szitaįp:

Bobele geriau prie savo vyro 
limpa,

Kaip tankiai aplaiko rimbą, 
Nes sugražumu pasiutusai 

b ob ai n i e k o n ep ą d ar y s, 
Naravo velniszko neiszvarys. 
Ne visados gelbsti gražumas, 

Kad ir kožna karta 
privedžiotu vyras, 

Nereikia plaukus rauti,
Ne su kojom spardyti,

Persitikrino mergina., jog tai 
suvis nesunku atidaryt durys, 
nes sunkiau yra sulaužyt pri
siega, ir tėvu gyvaištes per tai 
kenkt.

Rubu ir visokiu daigiu turė
jo invales, ba razbaininku va
das perneszdavo jai visokiu 
brangenybių, o nežiūrėjo ant 
to jog tos visos dovanos buvo 
kraujais aiptaszkia. Nes Mariu
kai negalvojo buvo, verke kada 
tiktai buvo viena, ba prie raz
baininko negalėjo verkt. Pyko 
ir musze ja labai, kada tiktai 
girdėjo dūsavimą arba mate 
aszaras akyse.. Viena karta 
Fricas pasakė jai, jog trauks 
toli, ant keliu sanvaieziu net in 
Czekyje, jog pati viena turės 
but urvoje, nes nesirūpina apie 
josios pabėgima, ba žino- jog 
to nepadarys ir niekur nuo- jo 
nepasislėps.

Razbaininkai iszejo, durys 
urvos užsidarė Marinka pa- 
szoko ant trepu ir klausė ant 
tolincziu žingsniu razbaininku. 
Nutilo viskas, likos pati vie
na. Tada sodo ant trepu, pra
dėjo verkt mislydama apie sa
vo praeiti.

Mislyje mate, bažnyczia, ku- 
rioja ne viena karta karsztai 
meldėsi ir giedojo taipgi tie 
pamokslai kunigo, ypatingai 
atsiminė ant žodžiu iszganyto- 
jo: kas tau nemiela, kitam ne- 
velik! Paskui mislyje mate sa
vo teveli ir motinėlė.

Teip mislydama užmirszo 
apie viską, paspaude tris kar
tus sprenžina, duros atsidarė ir 
sztai pasijuto beesant lauke! 
Isz pradžias jos akys negalėjo 
nukenst dienos szviesos, puolė 
ant keliu, sudėjo rankas, nes

Reikia gražiai persitiesti, 
Sedynia gerai iszliežti, 
In kaili broliuk vali, 

Ba be to apsieiti negali.

* * *
Ar atmeni ja, kuria syki 

mylėjote“?
Ar grylžai kada prie jos, 
Prie moteres, kuria syki 

mylėjai kada. 
Jau viskas buvo užbaigta, 

Kada žuvo szirdgela ir 
vidurine szirdies kova, 

Kada dingo tasai apmirimais, 
Kuris lyg retežiais turėjo 

tave surakinus,
Ar gryžai kada, 

Atrasti joje suprantanti 
priedeli, 

Kurios dvasia likimo nuteriota 
Vėliaus iszkilo isz gyvenimo, 

■Su kuria szv i es e sue ir 
prakilnesne,

Negu buvo tada, 
Kada lyg ugnies krasztumu 

miyleja ja, 
Bet nesupratai ir nežinojai, 
Kaip be galo brangi ir graži, 
Tokia prietelyste gali būti“?

Ar atmeni ja?
Tarp jos ir tavęs yra 

slaptas ryszys, 
Auksinis siūlas supratimo, 

Kuris judu areziau ir drueziau 
surisza. .

Nėra, tai meile, 
Kaip žmones ta paprasti 

supranta., 
Dalbai- d era tu jausmu, 

Kurie apjakintu jus ir vestu 
in pavyda, 

Nėra tu ekstacijos bangu, 
Kurios iszkele dvasia in 

padanges, 
Arba nutrenkia in giliausias 

nu 1 i u d imo bed ugnes,
Nora to viso 

Liko tik dusziois ramumas, 
sau jausima!
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melstisi negalėjo. Tame girdi 
už saves braszkejima, buvo tai 
medžiu szakos pueziamos per 
veja, mergina suimta baime., 
kaip be proto bėga in giria. Bė
ga kiek tiktai turi pajiegu, ro
dos jai, kad kas vejesi, bėga, da 
smarkiau, ant galo giria reti
nas! ir ’baigėsi.

Dirsteli sztai czion jos mies
telis gimtines, ir žinomas kal
nas. Nesilsedama nei valandė
lės, bėga kiek gali, sztai nuil
sus apstoja ant kelio. Ant galo 
prisiartina pas bažnyczia ir 
girdi balsus szventos giesmes.

Prasiblaivino josios duszia,, 
ba taip senei negirdejo grau
daus balso vargonų. Skubina 
in bažnyczia ir'žiuri ant kluipo- 
janeziu žmonių ir pradeda gie
dot.

Niekad josios balsas nebuvo 
taip iszkelmingas ir puikus 
kaip tame laike.

Ant kart pasidarė tyka baž- 
nyczioje. Nusiminė žmonys ir 
kunigas jieszkojo savo pomiie- 
tyja to,- kas jiems prisiminė. 
Tuom laik ir jijie nutilo ir pri
siartinus prie altoriaus, klaupė 
ir pradėjo karsztai melstis.

— O Motina szveneziause, 
isztrauk mane isz tos nelais
vos! Sulaužiau prisiega, tegul 
ant manės puola bausme, nes 
'tegul tėvai mano nekenezia. 
Tegul keneziu ta plega, nes ne- 
daleisk Motinėlė Szv., idant ji
sai spenstu ant gyvasties mano 
teveliu. Suteik ta, ka tavęs 

praszau.
Ir iszbego isz bažnyczios ir 

bėga vela tiesiog ligi girios. 
Žmonys pamate ja bažnyczio- 
ja, atsiminė apie viską. Dauge
lis iszbego paskui ja isz baž
nyczios. Tuojaus žinia paskly
do po visa miestą. Leidosi vi
si isz namu in giria, mergina 
jau buvo toli ir neinate jog 
paskui ja mane žmonių vejesi.

Tuom laik gavosi in giria, o 
pulkas žmonių jau ja dasivyjo. 
iszgirdo tai mergina, apsidairė 
ir nutirpo isz baimes. Urvą bu
vo jau ežia, jau prisiega su
laužyta, žmonys dažinojo, o 
Dieve mano! Kaip jisai s’u go- 
veda sugryž, kaip dažinos ir 
uores savo piktumą nuvaryt. 
O nuvaris, nuvaris tikrai, bied- 
na asz, biedni mano tevelei!

Ir negalėdama bėgt toliaus, 
parpuolė ir nežinojo jog apie 
keliolika žingsniu buvo urvą, 
o szaleurvos stovėjo Fricas ir 
keli razbaininkai. Buvo su- 
gryže, ba turėjo savo kelione 
atidet ant vėliaus. Paregėjo ja 
Fricas, buvo kaip padūkęs, 
nes kada paregėjo pulką žmo
nių insileido in urvą ir durys 
paskui save uždare.

— Tai jis, tai jis szauke 
žmonys, turime ji, tai tas raz
baininkas, Juodas Fricas ir 
apstojo urvą, ba ja.usla locnu 
pajiegu ir daugi pripave drą
są. Adgaivino Mariuką, isz- 
klausinejo, ar czion ju urvą, ar 
yra kita skyle iszeit.

Apsidairius mergina, ir dre
bėdama isz baimes, prakalbė
jo. Teip tai jo urvą, nes susi
mylėdami, nieko nesakykite, 
jog tai asz jums apie tai pasa
kiau. Dieve mano, kaip jisaį 
dažinos, jog asz iszejau isz ur
vos ir jog asz in czion jus pa
traukiau, pražūtu mano teve
lei. Biedna asz gel’bekyte mane, 
gelbėkite mano tėvelius.

— Neiszmanele esi, tarė 
vienas miesezionis, ko bijasi? 
Matai kiek czion mus yra ?

— Neturi ko dyvitis, kal
bėjo antras1, mergina buvo to
ki ilga laika naguose razbai
ninko, tai ir ’bijo kaip velnio. 
Pąsakykie mums Mariuką, ar 
jisai vis czion laikėsi?

— Taip, sziezion!
— Ar daug ju czion toje 

urvoje "1
— O, labai daug! Atsake 

su baime, nes dabar ne yra nei 
vieno ba nuėjo ant razlbajaus 
in Czekus.

— Nes kas czion stovėjo.
— Kas? Kliktelejo mergi- 

na.
— Fricas ir razbaininkai! 

Paszauke keli.
— Tai jis czion yra? Beg- 

kite, begkite! Mane viena 
czion palikite, ba jisai jus vi
sus užmusz ir mane užmusz, 
tiktai ginkite mano tėvelius!

— Apsimalszink Marinka, 
neturi ko bijot, žiūrėk kiek 
czion mus yra. Visas’ miestas

(Tasa Ant 2 puslapio)
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Žinios Vietines
— Su’batoj pripuola Szv. 

Vladislovo ir Szv. Marijos, 
Nuolatines Pagelbos, o Tau
tiszka Vardine: Gediminas. Ir 
ta diena: 1950 m., Prezidentas 
Harry Trumanas pasiunczia 
Amerikos vaisku Koriecziams 
in pagelba. Laivynas pasiuns- 
tąs in Formosa Salos uostus; 
1832 m., Choleros liga iszžude 
keturis tukstanczius žmonių 
New York mieste; 1941 m., 
Vengrija pas-kel'be kara p ries z 
Rusija; 1942 m., “FBI” poli
cija suėmė asztuoni® szpiegus, 
Vokieczius, kurie ežia 'buvo 
submarinais atveszti ir paleisti 
ant Long Island ar Floridai pa
krantes; 1224 m., Lietuviai su 
Žemaicziais iszplesze Olivo 
vienuolyną; 1941 m., Anglijoje 
duona valdžios skiriama, dali
nama; 1945 m., Edward J.jStet- 
tinius pasitraukė isz savo vie
tos, kaipo kraszto Sekretorius; 
1936 m., Prez. Franklin D. 
Rooseveltas yra vėl Demokra
tu Partijos nominuotas, pa
skirtas in Prezidentus.
. — Mainieriu Vakacijos 
prasidės Sulbatoje, Birželio 
June,£7-la diena, ir tesis ligi 
Liepos July 7-tai dienai.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola, penkta Nedelia po 
Sekminių ir Szv. Leono ir Szv. 
Ireniejo, o Tautiszka Vardine: 
Tangela. Taipgi ta diena: 1940 
m., Rusija užgrobia Bassaraibi- 
ja, atima ta kraszta nuo Rumu
nijos; 1914 m., Austrijos Aug- 
sztas Kūnigaiksztis Francis su 
savo žmona buvo nužudyti in 
Sarajievo. Bosimi Serbas stu
dentas Garvillo Princip juodu 
nužudė ir pradėjo Pirma Pa
saulini Kara; 1919 m., Taikos 
Sutartis sudarytas in Versai
lles; 1865 m., Panevėžyje ir 
Kėdainiuose Rusijos valdžia 
uždare Gimnazija ir kitas mo
kyklas; 1949 m., kliuksėtos 
anglies inainieriai pasmerkė 
John L. Lewisio pasiulinima 
dirbti tik tris dienas1 in sanvai
te; 1947 m., Generolas Dwight 
Eisenhoweris Kongresui pasa
kė, kad musu armija negali So
vietams prisilyginti; 1948 m., 
Komunistu Partija isizsižada ir 
pasmerkia Jugoslavijos Pre- 
mieriu,,, Marshal Tito, kaipo 
iszdavika ir iszgaina; 1941 m.,
New York valstijos Gubernato
rius Thomas E. Dewey yra pa
skirtas kaipo kandidatas in 
Prezidentus.

—- Panedelyje pripuola SS. 
Petro ir Povilo, o Tautiszka 
Vardine: Giedrime. Ir ta die
na: 1513 m., Vasco Balboa at
rado Pacifiko mares. Szitos 
mares yra daug didesnes už 
Atlant ik o mares, ir yra daug 
ramesnes, tykesnes, bet jose 
randasi kelios griovęs arba tik
ros upes szilto ir szalto van
dens, kurios mares e plaukia 
taip kaip kitos upes ant žemes; 
1945 ip., trys Vokiecziai, Ame
rikos kariszko teismo pa-

^Pirkie U. S. Bonus!
. • I 

smerkti už nužudinima Ameri- Į 
kiecziu lakunu, buvo pakarti; i 
1941111., FBI policija suėmė i 
dvideszimts devynis intartus 
žmones ir juos kaltina už tai, 
kad jie stengėsi nuversti musu 
valdžia; 1934 m., North Dakota 
valstijos Gubernatorius Will- j 
iam Langei' vra nuteistas ir i 
pasmerktas ant asztuoniolikoš 
menesiu in kalėjimą, utz tai kad ! 
jis norėjo nusukti Amerikos 
valdžia.

— L tarninke pripuola Szv. 
Povilo, o Tautiszka Vardine: 
Uogele. Taipgi paskutine die-1 
na szio menesio. Ir ta diena: 
1949 m., Žydelkaite Judith 
Coplon, kuri dirbo valdžios 
ofisuose ir kuri vienam Ruskui 
Gubitcheviu 'buvo iszdavus 
daug Amerikos paslaipcziu, bu- į 
vo nuteista nuo keturios de- 
szimts menesiu iki deszimts j 
metu in kalėjimą; 1910 m., Į 
gaisras Hoboken uoste, New į 
Jersey, szimtas keturios de- 
szimts penki žmones žuvo, de- 
szimts milijonu doleriu iszka- 
dos padaryta; 1945 m., James i 
F. Byrnes buvo Prez. Trumano j 
paskirtas kaipo Amerikos Sek- Į 
retorius; 1934 m., Hitleris “isz- 
valo” savo partija, nužudyda
mas Ernest Roehm, ir keletą 
kitu Naciu Partijos vadu.

— Seredoj pripuola pirma 
diena Liepos (July). Puse me
to jau praėjo. Liepos menesis 
paszvenstas ant garbes Bran
giausiojo Vieszpaties Jėzaus i 
Kraujo. Taipgi Szvento Julijo, 
o Tautiszka Vardine: Gandru- į 
t is.

— Subatoje, Liepos 4-ta 
diena pripuola Amerikos Tau-: 
tiszka szvente “Nepriklauso- ■ 
m)bes Diena.”

— Ponas Simonas Černiau-! 
skus ir jo draugas, ponas Alek- į 
sandras Urbonas, isz Slienado- 
ro, motoravo in miestą su rei
kalais, ir prie tos progos alsi-1 
lanke in “Saules” Redakcija, 
atnaujinti savo prenumerata 
už laikraszti, nes ponas Čer
niauskas yra musu senas skai
tytojas, ir ] ataria visiems už- 
sira-zyti “Saule”, nes tai yra 
“best” laikrasztis visam Ame- 
rike. — A ežiu už gerus žodžius 
ir atsilankynia.

PLATINKIT “SAULE”

Szitam Kareiviui Karas Baigtas

iSzitas sužeistas Amerikie
tis kareivis yra savo draugu 
inkeliamas in maža “heli
copter” laiva, kuris ji grei
tai nuvesz in ligonine.

Jis buvo sužeistas per ką
rą kuris siauczia on viduji
nio ir rytu frunto, Korėjoje. 
Karas siauczia labiausiai 
ant tu fruntu, kur Amerikie

6,000 KOMUNISTU 
PUOLASI

Atmuszti Ant 
Vidurinio Fronto

Ant Kitu Frontu Karas 
Baisiai Siauczia

SEOUL, KORĖJA. — Du 
Kiniec iu pulkai buvo sumusz- 
ti ant Sniper Ridge karo fran
to ir ant Boomerang Ridge ant 
Rj tu-Vidujinio frunto buvo 
sustabdyti ir atmuszti, kai jie 
susikirto su Amerikicežias ir 
lietu Kcriecziais.

Szituc-se užsipuolimuose da
lyvavo tarp szesziu ir septynių 
tukstaneziu Komunistu.

Amerikiecziai karininkai sa
ko kad sritie užsipuolimai bu
vo atmuszti su artilerija, lan
komis ir pestiniais kareiviais.

Bet ne daug galima dažinoti 
apie tai kas tenai dabar daro
si, nes beveik visos žinios yra 
peržiuretos, iszb rauktos ar 
pertaisytos, pirm negu laik
raštininkai gali jas iszsiunsti.

Kanuoles, dideli karabinai, 
diena ir nakti staugė, mesdami 
tukstanczius tonu kulku ant tu 
puolancziu Komunistu.

Komunistai pradėjo trauktis 
atgal apie penkta valanda isz 
ryto.

PREZIDENTO
RHEE PRIESZAS

APDAUŽYTAS
SEOUL, KORĖJA. — Dak- 

taras Chough Pyung Ok, vadas 
tu kurie prieszinasi Pietų Ko
rėjos Prezidentui S. Rhee ant 
jo nusistatymo priesz rengia
mas paliaubas ir priesz Ameri
ka, buvo labai apmusztas, ap
daužytas keturiu vyru savo 
namuose.

Tik diena priesz tai jis buvo 
laikra.sztininkams pasakęs kad 
butu tautiszka savižudyste 
Pietų Koriecziams pasitraukti 
isz Tautu San j angos armija, 
kaip Prez. Rhee grasina pada
ryti.

Daktarai, kurie buvo pa- 

cziai randasi.
Komunistai žiauriausiai 

dabar puolasi ant visu frun
tu, kad toliau in pietus pasi- 
stumus priesz paliaubų de
rybas, kad jie galėtu parei
kalauti per derybas kad ka
ras baigtųsi ten kur dabar 
visi stovi. Reiszkia, jie dau
giau to kraszto užgrobtu . 

gzaukti, sako kad Daktaras 
Chough Pyung Ok, turės lovo
je gulėti nors kelias sanvaites.

Isz visu pusiu aiszkiai maty
ti kad dauguma Pietų Korėjos Į 
žmonių pritaria ir remia savo 
Prezidentą Rhee priesz Ameri
kos Prezidentą Eisenhoweri ir 
visa Tautu San junga.

REDAKCIJA
UŽSIDARĖ DURIS

Viskas Per Brangu, 
Negalėjo Iszsilaikyti
ROCKVILLE CENTER, N. 

Y. —- James E. Stiles, insteige- 
jas ir Prezidentas Nassau Dai
ly Review-Star laikraszczio, 
paskelbė kad redakcija užsida
ro duris ir jau toliau laikrasz
tis neiszeis.

Jis pasiaiszkino kad dideles 
algos, popieros brangumas ir 
kitos bėdos priverezia ji taip 
daryti.

Apie pusantro szimto darbi
ninku su redaktoriais ir laik- 
rasztininkais gavo darbus in 
Long Island Press redakcija, 
Jamaica.

KORĖJOS PREZI
DENTAS UŽTARIA

MISIJONIERIUS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Korėja bus iszduota ir apleista, 
tai rytoj tas pats ir ju laukia.

Azijos vadai gerai žino ka 
Churchillis sakys Eisenhowe- 
riui ir ka Eisenhoweris jam 
atsakys ir kuriuo virszus bus.

Už tai Azijoje sziandien 
Daktaras Syngman Rhee yra 
didesnis ir garbingesnis žmo
gus negu Eisenhoweris ar 
Churchillis. Jis paleido isz ka-

Anglijos Ministeris
Winston ChurchiT

Įėjimu tuos žmones, kuriuos 
Eisenhoweris ketino parduoti 
Komunistams už nei virta nei 
kepta taika.

Szitas misijonierius sako 
kad jeigu Eisenhoweris, nepai- 
sindamas nei kitu didžiųjų 
tautu, nei Tautu San jungos, 
pristatytu gana ginklu Prezi
dentui Rhee, tai ten karas 
baigtųsi ne su Komunistu isz- 
virtu raugalu, bet su kariszka 
pergale. Tada ir Eisenhowerio 
ir Amerikos geras vardas vėl 
butu gerbiamas visoje Azijoje.

Bet kaip dalykai dabar sto
vi, mes daugiausia Korėjoje 
paaukojome, ir daugiausia 
praradome.

Gal kas sakytu kad ežia tik 
ilgaskvernio, misijonieriaus 
vepliojimai, jeigu jis nebutu 
buvęs augsztas karininkas 
Amerikos Marinuose.

SKAITYKIT 
“SAULE”

Ant Anglijos lajvo “Sur
prise” Anglijos Karaliene, 
Elzbieta Antroji su savo vy
ru Edinburgho Kunigaiksz- 
cziu, priima Rusijos karisz
ko laivo “Sverdlov” kapi

AMERIKOS UŽSIE- į 
NIO POLITIKA
PRASTAI STOVlI

_______  I

Yra Silpna Ir 
Pavojinga

I -------------

WASHINGTON, D. C. — 
Dalykai Užsienyje mums no 
kaip stovi! Czia mums randasi 
daug pavojaus, ne tai kad tuo- 
jaus karas iszkils, bet kad gali 
iszkilti.

Musu Ambasadoriai, Konsu
lai ir kiti Užsienio Agentai 
mums teisybes nesako ir bijosi 
sakyti. Vienas kitas laikraszti- 
ninkas, parvažiavęs isz kurio 
svetimo kraszto daug daugiau 
teisybes pasako, negu visas 
musu Ambasados Sztabas tame j 
svetime kraszte.

Beveik visi laikrasztininkai, 
parvažiavę isz svetimu krasz- 
tu, vienu balsu sako, kad Ali 
jautai jau skiriasi, jau jokios 
vienybes nepalaiko.

Ir czia kalti ne Komunistai, 
bet Amerikiecziai.

Amerika dabar randasi pir
moje vietoje, bet negali ar ne
moka kaip vesti. Mes turime 
turtus ir jiega.s ir esamo di
džiausias Komunistu prieszas, 
bet nemokame kaip vesti ar 
valdyti ar kaip ta pirmenybe 
pasinaudoti.

Visiems dabar aiszku, kad 
jeigu mes norime su kitais su
gyventi, tai mes turime ne tik 
vesti ir reikalauti, bet kartais 
ir nusilenkti, kitiems nusileis
ti.- O mes dar neiszmokomc 
kaip lenktis ar nusileisti, nes 
mes dar niekados neturėjome Į 
praszyti ar kitu melsti.

Atsiminkime, kad karas Ko
rėjoje nėra militarinis, taip sa
kant nėra kariszkas karas, bet 
Politiszkas Karas! Ir nepa- 
mirszkimo kad mes czia ne vie
ni ta kara pradėjome ar dabar 
vedame. Tautu Sanjunga ta 
kara pradėjo.

Tai pirmas sykis kad Ameri
ka bendrai taip su kitomis tau
tomis stotu in Politini Kara.

Paliaubos Korėjoje, kad ir 
ateis, kad ir kariavimas su 
ginklais užsibaigs, bet tas Po
litinis Karas dar vis tesis.

Negalima Korėjos suvienyti 
per metu metus. Tik tikras ka
ras galėtu suvienyti ta kraszta. i 
O del tokio karo nei Amerika | 

toną, per Anglijos Laivyno 
paroda, pagerbti naujos Ka
ralienes apvainikavima. 
Daugiau kaip du szimtai 
szeszios deszimts laivu daly
vavo szitoje parodoje.

nei kitos Tautu Sanjungos tau
tos nėra prisirengusios.

Komunistiszka Kinija bus 
priimta in Tautu Sanjunga, 
nežiūrint kaip ir kiek Amerika 
prieszins. Kitos tautos to nori, 
ir Amerika viena negali su
stabdyti.

Indo Kinijoje tas pats atsi
tiks, kas dabar randasi Korė
joje. Ji bus padalinta in dvi 
dalis.

Kas ka laimėjo Korėjoje? 
Žinoma, mes Komunistams ke
lia pastojome. Bet dabar gales 
pasigirti, kad jie gavo ka tik 
jie reikalavo ne tik Korėjoje, 
bet ir Azijoje. Ir szitaip kalba 
ne vien tik Komunistai bet Už
sienio žinovai.

Europos žmones netiki kad 
Rusija kada artimoje ateityje 
pulsis ant ju. Už tai jie ne taip 
labai nori tiek daug pinigu 
praleisti del apsiginklavimo. 
Europos krasztai tik tiek gink
luojasi, kiek mes juos priver- 
cziame. Jiems daug geriau pa
tiktu jeigu mes tuos pinigus 
jiems duotume del maisto ar 
del- pramones.

Nei vien tik Sovietai ir Ko
munistai, bet ir Europos Ne- 
Komunistai tikrai tiki ir sako 
kad Amerika nori kito karo ir 
už tai dabar ir juos priverezia 
ginkluotis.

Anglijos Ministeris Winston 
Churchillis, anot jo paties žo
džiu “draugiszkai prieszina
si” Amerikai. Jis sutinka su 
Amerikos tikslais, bet bijosi 
jos priemonių. Churchillis sa
ko kad Amerika dar nesubren
dusi, dar per jauna viso Pasau
lio Politika suprasti!

Churchillis beveik kasdien 
per telefoha kalbasi su kitu 
kraszta vadais ir atstovais, ir 
tariasi kaip draugiszkai sulai
kyti Amerikos klaidinga Už
sienio Politika.

Labai dažnai, ubagas, priim
damas isžmalda isz ponu, kal
bėdamas Sveika Marija už ta 
poną, tuo paežiu sykiu tam 
ponui pavydi ir tuo paežiu 
maldos atsiduso virau ta poną 
prakeikia. Tas pats su Europos 
tautomis ir Amerika.

JURININKAS DINGO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Laivams mažai iszkados bu
vo padaryta, nes tie laivai po- 

valiai plauke per tas miglas. 
Bet virszininkai spėja kad tas 
trenksmas isztrenke ta jurinin
ką in vandeni. O miglos buvo 
tokios tirsztos kad nieko nebu
vo galima matyti.

Musu Skaitytojas
1 '*Jis skaito musu laikraszti 

Ir seka svieto sanjudi; 
Jis nori viską dažinot, 
Nes jam vis rupi iszgalvot 
Kaip ir kur dalykai stovi; 
Ka pasaulis isz jo nori. 
Ar dalykai eis blogyn, 
Ar žmonija ein’ geryn. — 
Jis skaito laikrasztininkus. 1 
Ir seka korespondentus.
Jis nesistato su mokslincziais, 
Ir neužsideda su ginezais.
Bet jis “Saule” pasiskaito, < 
Ir jis gauna protui maisto. 
Linksmina ji Taradaika, 
Baltruvienės balabaika.
Jis skaito vietines žinias - : 
Apie krikszczynas, vestuves 

ir 1.1.
Senesnioji teipgi skaito 

•Kas kur mire in kiek laiko.
Nes “Saule” visur szvieczia, 
Tolimus krasztus palieczia. 
Ji daug girdi, daug ir mato, 
Ir skaitytojams pasako.
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Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
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“Saule” gražiausia ir tin
kamiausia dovana nuo Lietu
vio, Lietuviui.
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