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Isz Amerikos Popiežius Priima Karalaiti Akihito

41 MARINAS ŽUVO

Eroplanas Veže Laivy
no Kolegijos 

Studentus
PENSACOLA, FLORIDA. — 
Marinu eroplanas, veždamas 
Laivyno studentus, nukrito, 
sudužo ir užsidegė ant farmos 
netoli nuo Pensacola. Keturios 
deszimts vienas studentas ma
rinas žuvo isz keturios de
szimts szesziu ant to eroplano.

Laivyno Sžtabas pranesza 
kad tas dvieju inžinu R4Q ero
planas nukrito po to kai jis bu
vo nusileidęs in Whiting Field 
del gazolino. Jis skrido isz 
Corpus Christi, Texas in Nor
folk, Virginia, su Marinu stu
dentu ir lakūnais.

Szeszi kurie iszliko gyvi 
buvo taip apkvaisze kad nebu
vo galima su jais susiszneketi 
kas ten atsitiko. Vienas isz tu 
szesziu tu szesziu pasimirė kai 
jis buvo nuvesztas in Laivyno 
ligonine in Pensacola.

Tas eroplanas pavirto baisiu 
gaisru kai tik jis davė in žeme. 
Jis buvo pakilęs tik keletą 
szimtu pėdu nuo žemes kai kas 
ten jam atsitiko.

Szitas eroplanas buvo vie
nas isz dvidešimts ar daugiau

PALSZYVOS
; PLUNKSNOS

'i! I -----------

Veteranai... I . . •

- Isznaudojami
—

NEW YORK, N. Y. — Kele
tą nagingu ir ne taip jau tei
singu biznierių užsidėjo sau 
nauja ir labai gera bizni. Jie 
visiems per paczta siunczia 
plunksnas, už kurias jie praszo 
doleri ar daugiau. Jie aiszkina 
kad pelnas nuo tu plunksnų 
eina veteranams, sužeistie- ! 
siems kareiviams.

; Ta plunksna tikrumoje nėra 
verta daugiau kaip kvoteri. 
Veteranai isz szito biznio gau- į 
na tik apie deszimtuka isz 
kiekvieno dolerio eina del taip 
vadinamu “iszlaidu”.

Tokiu plunksnų jau yra isz- 
siunsta apie 1,200,00 vien tik 
in New York valstija.

Veteranu, sužeistu kareiviu 
.draugija pernai užsidirbo 
$905,441.48. Bet jos iszlaidos 
buvo $828,095.84. Reiszkia tie 
sužeistieji kareiviai gavo tik 
$77,345.64, ar tik apie devynis 
centus isz kiekvieno dolerio.

Tai isz tikro geras geszeftas 
tiems kurie tuos vajus veda, 
bet tiems kareiviams tenka tik 
trupiniai.

Kai dalykai szitaip stovi, 
patartina nieko tokiems pra- 
sžymams ir tokiems vajams ne
duoti, nes tai tik begediszkas 
geru žmonių isznaudojimas.

Japonijos Karalaitis Aki
hito atsilankė pas Kataliku 
Bažnyczios Popiežių, Szven- 
ta Tęva Dvyliktąjį. Japoni
jos Imperatoriaus sūnūs,

Karalaitis Akihito dabar 
gryszta namo. Jis buvo atsi
lankęs in beveik visus lais
vus Europos krasztus.

re su kitais augsztais Rusijos 
valdovais. Tai ir viskas.

Dabar už toki tuszczia ir ne 
lemta pasigyrimą musu Sekre
toriaus, mes neteksime labai 

• gabaus Ambasadoriaus Rusijo
je, asmenyje Bohlen, kuris ne 
tik Ruskiu kalba puikiai moka 
bet ir Rusijos žmones gerai pa- 
žinsta.

Sovietams isz pat pradžios 
nepatiko Ambasadoriaus Boh
len paskyrimas, nes jis per 
daug žinojo apie Ruskius ir 
apie Rusija, ir ju kalba puikiai 
žinojo. Jie jieszkojo progos ar 
priežasties ji pravaryti. Da- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

AMERIKOS SEKRE
TORIUS NEŽINO

KADA TYLĖTI

Per Gretai Iszsižoja Ir 
Per Daug Plepa

Visa Tvarka Suardė 
Ambasadoriui Bohlen

Rusijoje
WASHINGTON, D. C. «> — 

Dipliomatai dabar pranaszau- 
ja kad Amerikos Ambasado
rius Rusijai, Charles E. Bohlen 
bus pravarytas isz savo vietos, 
nes Maskva jo dabar neinsileis, 
kai jis norės gryszti. .

Jis dabar bus nepageidauja
mas Rusijoje už tai kad Ame- j 
likos Sekretorius vieszai pasi- ! 
didžiavo ir pasigyrė kad Ame
rikos Ambasadorius, Bohlen 
isz anksto žinojo kad vienas 
isz tu trijų Rusijos vadu, Be
ria, bus paszalintas.

Tokis neprotingas prasitari- 
mas aiszkiai parodo, kad Ame
rikos Ambasadorius Bohlen 
yra szpiegas ir dar ne prastas 
szpiegas, kad jis galėjo tokias 
svarbiau Kremlino žinias da- 
žinoti.

Aiszkus dalykas, kaip mes 
tokio Ambasadoriaus nenorė
tume Vaszingtone, taip ir So
vietai tokio nenori Kremline.

O ežia nieko panaszaus nebu
vo. Bohlen pranesze tik ta, ka 
visi kiti Ambasadoriai savo 
valdžioms buvo pranesze, kad 
Beria nedalyvavo Bolshoi teat

KAREIVIAMS
LAISZKIAI ŽUVO

į ALŲANTAI 
ATSIKERTA

KORĖJOJE 
r“

10,000 Komunistu
Stoja Ant Kelio

Prieszas Yra Puolamas 
Amerikos ranku Ir

Eroplanu
SEOUL, KORĖJA. — Trys 

Koriecziu divizijų, su pagelba 
Amerikos griausmingos arti
lerijos, tanku ir kariszku ero
planu, puolasi staeziai ant Ki- 
niecziu Komunistu ir greitu 

' laiku atsiėmė apie myle karo 
frunto, nuo kurio jie buvo pri
versti pasitraukti. Komunistu 
didžiausias užsipuolimas per 
du metu dabar iszgaravo ir jie 
dabar traukiasi nuo savo užim
tu vietų.

Bet Komunistai ’nelengvai 
pasidavė, jie tuojaus pasiuntė 
apie deszimts tukstaneziu ka
reiviu in Kumhwa, kur Ali j an
tai laiko savo didžiausias jie- 
gas.

Amerikietis karininkas, Ma
jor Joseph L. Harvath, isz 
Piketon, Ohio, to užsipuolimo 
patarėjas, sako kad Kiniecziai 

j baisiai nori paimti Kumhwa 
miestą. Keletą Koriecziu kom
panijų turėjo pasitraukti isz 
szitos vietos, kad Komunistai 
isz naujo užsipuolė.

Major John Eisenhoweris, 
I Prezidento Dwight Eisenho- 
werio sūnūs, kuris yra sztabo 
karininkas ant karo frunto, sa
ke kad visi Kiniecziu užsipuo
limai yra dabar labai lengvai 
atmuszami. Bet jis sako kad 
niekas nežino kas dabar gali 
ant szito karo frunto atsitikti.

Naujas susikirtimas ant ka
ro lauko randasi apie penkioli
ka myliu in pietų vakarus nuo 
Kumsong upes, kur trys Pietų 
Kerėjos divizijos, apie ketu
rios deszimts penki tukstan- 
cziai kareiviu atsimusze priesz 
Kiniecziu užsipuolimus.

Pietų Koriecziai atsikirto, 
kai pribuvo Amerikos karisz- 
kos tankos ir kariszki eropla- 
nai, isz Armijos, Laivyno ir 
Marinu sztabo.

Austrahjos greiti “Jet’’ 
eroplanai teipgi pribuvo tiems 
Pietų Koriecziams in pagelba. j

Laikrasztininkas Forrest 
Edwards sako kad Komunistai 
Kiniecziai dabar greitai trau
kiasi isz savo užimtu nauju 
vietų, kurias jie buvo paėmė 
Panedelyje ir Utarninke.

Amerikos kariszkos tankos 
ir dideli karabinai daužo Ko
munistu eiles ir Amerikos ka
riszki eroplanai daugiau kaip 
tūkstanti sykiu puoliesi ant 
prieszo, kuris buvo priverstas 
pasitraukti.

Armijos Sztabo virszininkai, 
karininkai pranesza kad dabar 
Komunistai yra insikse toje 
apylinkėje, bet nedrysta vėl 
taip pultis ant Pietų Korėjos 
ar Amerikos kareiviu.

WASHINGTON, D. C. — 
Armijos Sžtabas pranesza, kad 
daug paczto, laiszku ir punde
liu kareiviams žuvo, kai pre
kybinis laivas “Jacob Lucken- 
bach’l su kitu laivus susimu- 
sze ir nuskendo.

Antras laivas, “Hawaiian 
Pilot’’ galėjo dar parszlubuoti 
in uosta. Tiedu laivai susiniu- 
sze per miglas prie San Fran
cisco uosto.

“Luckenbach’’ laivas kuris 
nuskendo veže szeszios de
szimts viena maiszu laiszku ir 
daugiau kaip keturis tukstan- 
czius punduliu. Visas tas pacz- 
tas buvo kareiviams Korėjoje.

Paczto virszininkai spėja 
kad tie laiszkai ir tie pundu- 
liai buvo isz Amerikos isz- 
siunsti nuo Liepos treczios die
nos iki dvyliktos dienos.

AMERIKA DUODA
MAISTO

Komunistai Nepriima
GĖLYNAS, VOKIETIJA.— 

Amerika paskyrė ir pasiuntė 
penkiolikos milijonu doleriu 
vertes maisto Rytu Berlynui, 
bet Komunistai nepriima rnusu 
tos dovanos.

Bet Vokiecziai Rytu Berly
ne net sustojo dirbę fabrikuose 
ir skubinosi skersai rubežiu 
nusipirkti to maisto, kuri Ame
rika norėjo visai už dyka pa
dovanoti jiems.

Dabar beveik po visa Rytu 
Berlyną randasi straikos. Dar
bininkai drysta priesz Komu
nistus pasistoti ir jiems sta
eziai pasakyti kad jie negali 
valgyti Komunistu prižadu, 
kad jiems dabar reikia duonos.

Prie rubežiaus Rytu Berlyno 
žmones perkasi visokio maisto 
isz Vakaru Berlyno, nežiūrint 
kaip Sovietu kareiviai juos 
draudžia ir jiems grasina.

Amerika ta maista jiems 
parduoda tik už szeszta dali 
kiek jis kasztuoja. Mes jau se
niai sakeme kad geriausias 
ginklas priesz Komunistus ir 
Sovietus yra paprastas mais
tas, ir dabar iszrodo kad kaip 
tik taip ir yra Rytu Berlyne.

GARSUS
RASZYTOJAS

PASIMIRĖ

82 Metu Raszytojas 
Mirtingai Apsidegino

GUILDFORD, ANGLIJA. - 
Asztuonios deszimts dvieju 
metu amžiaus dainius, poetas, 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Gerai apsiginklavęs Ang
las kareivis sergsti tilta 
skersai Sweetwater Kanala, 
prie pat Egipto rubežiaus. 
Nors susikirtimai tarp Ang
lu ir Egiptiecziu iki sziol da 
yra maži ir mažai ka reisz
kia, bet abieju krasztu ka
reiviai yra pasirenge pultis 
ant vienas kito.

RUSIJOS, DARBI
NINKU “ROJUS”

Rusijos Darbininkai 
Niekados Nesti aikuoja

BERLYNAS, VOK. — Ko- 
munistai Amerikoje tankiai gi
riasi kad darbininkai Rusijoje 
taip yra patenkinti, kad jie 
apie straikas nei nemislina. Jie 

i aiszkina kaip straiku niekados 
nėra po Komunistu valdžia.

Ir tai szventa teisybe!
Tik ana sanvaite darbinin

kai sustraikavo Rytu Berlyne, 
kur Komunistai valdo. Ant ry
tojaus buvo pasiunsti Sovietu 
kareiviai in ta fabriką, ir visi 
darbininkai greitai sugryžo in 
savo darbus ir visai pamirszo 
apie straikas.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

JAUNA PORELE IR 
SŪNELIS

Pabėgo Nuo Gaisro 
Namuose

PHILADELPHIA, PA. — 
Jauna porele su savo szesziu 
menesiu šuneliu suspėjo isz- 
begti isz savo deganezio namo 
prie 712 Georges Lane, Ard
more Park, kai gaisras prasi
dėjo skiepe.

Anthony C. Tavani atbudo 
apie puse po dvieju isz ryto, 
kai durnai buvo visa ju narna 
apsupę. Jo žmona Margarita 
iszbego isz tu namu buvo visa 
šuneliu, Dennis, kai jos vyras 
paszauke ugniagesius.

Savanoriai isz Ardmore, 
Brookline ir Oakmont greitai 
pribuvo ir užgesino ta gaisra, 
kuris nepaseka augszcziau 
kaip tu namu skiepo.

Anglijos Kareiviai Prie Suez Kanalo Tilto

Egipto Prezidentas Na
guib yra pareikalavęs kad 
Anglija iszsitrauktu visa sa
vo vaiska isz tos apylinkes.

Kaip paveiksle matyti 
Anglijos kareiviai yra apsi
tvėrė savo vietas su spyg
liuotais dratais ir pasirenge 
del tikro karo.

Tas Suez tiltas matyti už

IMS JAUNUS TĖVUS 
IN VAISKA

WASHINGTON, D. C. — 
Iszejo naujas instatymas ka-s- 
link ėmimo in vaiska jaunu tė
vu. Daug kas to instatymo da
bar nesupranta, tai mes steng- 
simies nors biski ji paaiszkin- 
ti:

Jauni vyrukai, kurie dabar 
jau yra tėvai visiszkai nebus 
imami in vaiska. Instatymas 
kaslink ju nėra permainytas.

Czia nieko nesakoma apie 
tuos kurie dabar mokinasi, ku
rie yra studentai. Tas instaty
mas kaslink studentu nėra per- 
mainvtas.v

Naujas szitas instatymas 
lieczia busimuosius tėvus, tie 
kurie taps tėvais po tos dienos 
kada szitas instatymas bus in-

I vestas. Juos szitas instatymas 
szitaip lies:

1— Jeigu žmona bus neszczia 
kai tas instatymas bus hives-

i tas, tėvas nebus imamas in 
į vaiska. : -

2— Jeigu daktaras paliudys 
kad žmona tapo neszczia kad ir 
keturios deszimts penkios die
nos nuo tos dienos kada tas in7; 
statymas buvo investas, vyras 
nebus imamas in vaiska. (Tiek 
laiko kartais reikia dažinoti ar ' 
moteris neszczia ar ne).

3— Jeigu žmona taps nesz
czia po tu keturios deszimts 
dienu nuo to instatymo, tai jos 
vyras bus imamas in vaiska.

Szitas instatymas dabar yra 
invedamas už tai kad per daug 
jaunu vyruku iszsisukdavo isz 
vaisko. Jie pirmiausiai iszsi
sukdavo isz vaisko kaipo stu
dentai, paskui iszsisukdavo 
kaipo jauni tėvai. Taip vis 
mažiau būdavo vyruku del 
vaisko.

pakalyje ant paveikslo. Alie
jaus trokas ant jo pradeda 
važiuoti. Anglijos valdžia 
sako kad jie jokiu budri. isz 
czia nepasitrauks. O Egipto 
valdžia sako kad Anglai tu
ri pasitraukti, o jeigu ne, toį 
jie bus iszvaryti. / m
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Kas Girdėt
Per praeitus metus musu 

valdžia dar giliau iii skyle in- 
lindo net daugiau kaip devynis 
bilijonus doleriu. Czia negali
ma nei buvusio Prezidento H. 
Truma.no, nei Dwight Eisenho- 
werio kaltinti. Gel butu galima 
sakyti kad mes taip in skola 
vis lendame su visu tuo apsi
ginklavimu.

““ , * - . - ■ ■
Valdžia ketina daug javu 

pasiunsti in svetimu krasztus, 
kai ji tuos javus turės .pirkti 
isz ūkininku, kurie per daug tu 
ja virbus užsiauginę.

Mainieriu bosas, John L. Le
wisas dabar rengiasi sutverti 
“Nauja Unija”, kuri stotu 
priesz AFL ir CIO Unijas. Szi- 
ta treczia Unija jis ketina su
tverti isz CIO Plieno Darbinin
ku, isz Automobiliu Darbinin
ku ir kitu Unijų kurios yra ne
patenkintos dabar po AFL ar 
CIO.

kai?” Pietų Korėjos Preziden
tas Rhee baisiai papiktino vi
sus Vaszingtone kai jis stacziai 
atsake kad Korėja priguli ne 
Amerikai, ne Tautu Sanjungai, 
bet Koriecziams.

Amerika Korėjoje dabar at
sidūrė tarp kūjo ir priekalo. 
Amerikiecziai dabar atsidūrė 
tarp Pietų Korėjos Prezidento 
ir Sovietu Rusijos. Kas patin
ka Sovietams nepatinka Prezi
dentui Rhee, ir atbulai.

Prez. Eisenhoweri Kongrese 
ir Senate daugiau remia De
mokratai negu Republikonai. 
Jeigu ne Eisenhoweris tai tie 
Republikonai ir dabar tik sei
les rytu ir žiuretu isz lauko vi
dun. O dabar, gave sau sziltas 
vietas jie Eisenhowerio nepai
so ir net jam tyczia koja pa- 
kisza.

6 VAIKU TĖVAS
PRIGĖRĖ

John L. Lewisas baisiai ne- 
apkenczia CIO Unijos Prezi
dento Reuther, kuri jis vadina 
pusgalviu ir Socialistu. Jis sa
ko kad Prezidentas Reuther 
suardys CIO Unija. O kaslink 
AFL Unijos vadu Lewisas sa
ko kad visi jie yra pilvūzai, di
dingi bagocziai kurie nesu
pranta ir nenori suprasti dar
bininko reikalu.

Lewisas bijosi kad kompani
jos ir fabrikantai stengsis su
ardyti Unijas kai tik darbu 
bus mažiau, ir už tai jis dabar 
nori tas Unijas sustiprinti.

- • • 1 "

Ateinanti rudeni beveik vi
sos musu vieszos mokyklos tu
rės daug daugiau mokiniu ir 
daug mažiau mokytoju.

' • • ——————
Anglijos Premieriaus liga 

nėra nei palszyva, nei pavo
jinga. Winston Churchillis yra 
pavargęs ir turi pasilsėti.

Churchillis vis stengiasi su
rengti Keturiu Didžiųjų Viesz- 
patyscziu Konferencija, tarp 
Amerikos, Prancūzijos, Angli
jos ir Rusijos. Jis mistiną kad 
Amerika turės būti priversta 
sutikti ant tokio susirinkimo. 
Už tai jis pasiulino pirmiau 
Trijų Didžiųjų Vieszpatyscziu 
konferencija, kuri prirengtu 
kelia del tos kitos konferenci
jos. Ir iszrodo kad czia bus jo 
virszus.

Per ateinanczius Rinkimus 
pamatysite kaip Demokratai 
ims skelbti kad Republikcpini 
Eisenhoweriui labai reikia De
mokratu Kongrese ir Senate. 
Ir czia nemaža teisybe randasi.

Mums iszrodo kad jau laikas 
Prezidentui Eisenhoweriui ge
rai supykti ir tiems Republi- 
konams szi ta pasakyti. Jei ne 
jis, tai jie ir sziandien tik per 
Įauga in Vaszingtona žiuretu. 
Republikonai neiszrinko Ei
senhoweri, bet Eisenhoweris 
iszrinko Republikonus. Pirm 
negu Eisenhoweris sutiko sto
ti in Rinkimus, Republikonai 
'buvo be tinkamo atstovo ir be 
tinkamo vado.

Pamokinimai
— Raszykie tiesa, mylekie 

tuos, kuriuos tau iszpuola 
plūst.

— Savo nevidoną apteik 
druska ir duona.

— Geras ir doras gyveni
mas praszalina nuo veido 
riaukszles.

— Pavyzdis yra lengvas 
mokslas, kuri visi gali isz- 
mokti.

Pirkie U. S. Bonus!

Amerikos valdininkai dar 
vis tikisi kad Amerika galės 
papirkti Pietų Korėjos Prezi
dentą ir priversti ji sutikti ant 

musu sanlygu del Paliaubų Ko
rėjoje.

Dabar didžiausias klausimas 
yra: “Kam ta Korėja priguli? 
Tautu Sanjungai ar Ameri-
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PLATINKIT “SAULE”

Nupuolė Nuo
Zvejotojū Laivelio

FORTESCUE, N. J. — Sze- 
sziu vaiku tėvas prigėrė kai 
jis nupuolė nuo mažo laivo in 
Delaware ingula, netoli nuo 
Fortescue, New Jersey.

Jis buvo keturios deszimts 
dvieju metu amžiaus Alvin H. 
Stewart isz Pitman, N. J.

Policijantas Saržentas E. L. 
Smith isz Pert Norris sako kad 
Stewart su dvideszimts pen
kiais kitais iszplauke žvejoti, 
kai nelaime atsitiko.

Kai jis inpuole in vandeni 
keli jo draugai stengiesi ji isz- 
gelbeti bet jiems nepasiseke. 
Du kiti vyrai inszoko ji iszgel- 
beti, bet jis nuskendo pirm 
negu jiedu suspėjo prie jo pri
plaukti.

Asztuoniolikos metu am
žiaus Samuel K. Blank isz Gor- 
dcnville, netoli Lancaster, Pa., 
prigėrė kai jis tik braidžiojo 
visai negiliame prūdelyje. Gi
liausia vieta tame prude yra 
apie septynių pėdu gilumo.

Pypkes Durnai

Naujas Gyvenimas

Ūžia, rėkia, varpai skamba 
Ir dirbtuves szvilpia-czypia 
Žmones mete darbus bėga 
Vaikai szaligatviais szaukia!
Kas per trukszmas, kas 

nutiko?
Moterys per langus klausia:
Sudna diena gal atvyko, 
Ar Vokietis atsibeldė?
Ne, nurimk, tai kare liovės, 
Jau pasauliui szvinta taika:..
Prieszai jau nusiginkluoja 
Sako: krauja liet pakanka.
Visi žmones tokie linksmus,
Džiaugias pasiliovus karei, 
Kieti retežiai sutruko
Visi vergai pasiliuosavo!
Visiems smagu pasidarė,
Žiūrint, kaip vargai

nusileidžia,
Maloniai szypsos ir tarė: 
Gyveninis meiles atžengia.

AUTOMOBILIUS IN 
( ROKĄ SUDUŽO

YORK, PA. — Du vyrai už- 
simusze kai jųdviejų automo
bilius susikūlė su dideliu troku 
ant vieszkelio apie deszimts 
myliu nuo York miesto.

Jiedu buvo dvideszimts tri
jų metu amžiaus Everett C. 
N olden ir septynios deszimts 
metu amžiaus Randolph Mur
ry.

Policijantas James Eber
hard, isz York, sako kad septy
nios deszimts metu amžiaus 
Murry buvo to trenksmo isz- 
mestas isz automobiliaus «ant 
vieszkelio ir automobiliaus 
stiklas jam galva visiszkai nu
kirto.

Du kiti tame automobilyje 
buvo sužeisti ir buvo nuveszti 
in York miesto ligonine.

Policijantas Eberhard sako 
kad visi jie važiavo namo ir 
Walker vairavo ta automobi
liu. Tai atsitiko apie antra va
landa isz ryto.

Asztuonios deszimts vieno 
meto amžiaus Aaron Chew, isz 
Winslow, New Jersey buvo už- 
musztas kai du automobiliai 
susimusze ant Black Horse 
vieszkelio, netoli Cross Keys, 
New Jersey.
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(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Užgesino žvake, pakele Olga 
paėmė su savim žibinta ite ir 
pradėjo tropais žemyn leistis.

Pabaigoje trepu rado gele
žines durys, kurios nebuvo už- 
rakytos, greitai atidarė.

Rado tuojaus siaura einanti 
karitori. Skubino juom grafie
ne ir netrukus radosi skiepe, 
kuriame buvo szeszios užra
kintos durys suvis aprudyja.

Susimaiszus ir iszsiga.ndus 
stovėjo pora miliutu.

K u n i g a i k s z t i s P e t r o n o v a s, 
kuris tik apie tai žinojo ir jo 
paslapninkas, parode ir Mari
jonai.

Tas požeminis kantorius 
buvo dvejopam mieryje. Buvo 
tai senovės drutviete vidur-gi- 
re, kaipo kavone. Vėl kuni- 
gaiksztis Petronovas tuose 
skiepuose turėjo paslėpta savo 
skarba., kuriu niekas negalėjo 
rast.

Vienos isz tu duriu vede lau
kan.

— Dieve! Paszauke, pagel
bėk man idant pataikinta u ta
šais durys, kuriomis galetau 
prasiszalinti

Paguldė vėl miegante dukre
le ant žemes, apžvelgė duris ir 
jau jai rodosi jog rado kuriu 
jieszkojo. Ant gilukio rado 
rakta kuris tiko in ta spyna.

Tuom raktu vienok negalė
jo atidaryt duriu. Spyna nera
kinama teip buvo surudyjus, 
jog negalėjo rakto pasukt. Vi
sas pajiegas suėmus, atidaro 
ant galo. Kada durys atidarė 
szaltas priplekes oras apsiau
bė ant ja, jog vos neapalpo.

Sudėjus rankas isztare:
— ' Acziu Dievui, tai bus 

tos paezios durys.
Tame daejo josios ausis leng
vas balsais:

— Mama!
Olga, kuri iki sziol miegojo, 

ant girgždėjimo spinos atsira- 
kinanezios pabudo, pradėjo 
szaukt motina atkiszus smul- 
kes rankeles.

Norint 'buvo mielas balsas 
kūdikio, bet baime da buvo di
desne, nes bijojo ar kas isz 
dva roku neiszduos. Jiego dūk-

*rele vėl inverktu, tada balsas 
josios galėtu patraukt nevido
nus.

Pribėgo prie Olgos, pakele 
nuo žemes pasupo rankose ir 
vela užmigo.

O kaip plake szirdis tosios 
moteres, nes laikas 'buvo bran
gus ir sitgaiszyt negiliojo nei 
valandėlės, nes ne tik ji, bet ir 
josios kūdikio gyvastis, kaip 
ant plauko kabo.

Kada jau apnuilszino kūdiki 
grafiene klausė valandėlė, nes 
nieko girdėjo, grabinis tyku
mas vieszpatavo aplinkui, jog 
tiktai girdėjo kvepavima kūdi
kio ir plakimą savo szirdies.

Tame kas tokis ant žemos 
pasijudino. Isz pradžios' labai 
grafiene persigando, nes paži
no jog tai buvo pamatine (ru
pūže) kuri pamaezius szviesa 
isz savo kavones is'zlindo.

Marijona, sudrėbėjo paregė
jus pamatine, o norint in jo
kius 'burtus neini ikejo, vienok 
sau pranaszavo nelaime.

Norint sunkiai, bet sau ki
taip ta iždejo ir malszinosi 
kaip galėdama; pagriebė ži
binte inejo per duris in kita 
karitoriu, durys vela užrakino 
norint sunkiai, ėjo toliu.

Olga miegojo malsziai.
Baisi dabar buvo kelione 

tam karitore pripildintam sun
kiu oru, o ir da nuo virszaus 
nupuolinejo szalti laszai van
denilio ant galvos beganezios.

Nuo sunkaus oro vos szviesa 
žibintaites spingsojo ir Mari
jona bijojo, idant neužgestu, 
nes tada butu nežinojus in kur 
eit. Net szaltas prakaitas api
pylė ja ir pradėjo kone bėgt.

Vela rado duris kaip pirmai 
o buvo užrakintos; grafiene 
padėjo kūdiki ant žemes ir pra
dėjo laikyt raktus.

Katra tik kiszo in spyna, vis 
ne tiko, b szirdis jos rodos 
truks nuo muszimo.

— Motina Dievo, melde-gi 
mane del to in czia invedej, 
idant isz ranku nevydonu pra
žūtai! asz ir mano Olga?

Vela stengėsi atidaryt spyna

bet nieko isz to, o josios 'baime 
didinosi kas kartas.

Vienas raktas ant galo lig 
buvo geras. Su dideliu vargu 
vos pasisekė apsukt rakta. Vos 
durys atitraukė, szaltas įran
kis vėjo iiisimusze per duris ir 
pripildė kaip migla.

Marijona vėla paėmė kūdiki, i 
o kada duris uždare kaip buvo, | 
pradėjo vnl bėgt. Bet kari tory
je kas kartas darėsi t r o s-z kęs
ais, szaltes'nis ir baisiai nesma
gus oras kad sunku buvo eiti.

Ant galo jau kone rėplom 
turėjo eit ir tuojaus pasijuto 
lauke tarp krumu. Radosi Ma
rijona siauro griovo tarp dvie
ju auksztu staeziu kalnu girio
je.

Užgesino 'žibintaite ir pasta
te iszeidama karitoryje. Dabar 
pradėjo mislyt ka. czia ir in 
kur nusidirot.

—BUS ' DAUGIAU—

“Talmudo Paslaptys”.
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Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas

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

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

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

No..112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti 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 nema
no. 58 pus., 20c.

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

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Ang]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.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.17,2—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 
Sk ai t jono 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.

180V?—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 senoviszko būda, 15c.

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta.isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c. x

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
tirao kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING GO., 
Mahanoy City, Paų - U. S. <
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: Malūnas Girioje :
(Tasa)

Buvo apsipratus su szaudi- 
mu, nes ne viena karta mėgino 
szaut in cielu, o ir ant medžiok
les nusidavinejo.

Jautėsi toje valandoje tvir
tesne ir ketino gintis iki pas- 
kutinam kol kunigaiksztis su- 
grysz, arba nepribus isz grin- 
cziu pagelba.

Tame davėsi girdėt staigus 
vertimai duriu, o netrukus isz- 
girdo plona moteriszkes baisa;

— Atidaryk, nes duris isz- 
versiu! Tu gyvate, sziandien 
turėsi isz mano ranku pražūt!

Ir vela pradėjo duris muszt, 
jog net sienos drebėjo.

Grafiene palbald iszgirdus ta 
baisa ir pradėjo drėbėt, kaip 
didžiausia nusidėjus, ka priesz 
sucla stato.

— Visi szventi, gelbėkite 
mane, tai toji'baisi, baisi mote- 
re!

Balsai kaip laukiniai daejo 
in josios ausis:

— Atidaryk. Ne isztruksi 
nuo manės! Kaip kale užmii- 
sziu sziandien! Niekadeje! Tu 
meile mano paties1 paveržai, 
kur priemau nuvarginta in sa
vo dvara ir užauginau. Kaip 
velau dasekiau, jog gyvate pri- 
ėmiau m mano narna, gaivinau 
ir užtai paveržai meile mano 
paties. Isz mano ranku turi 
pražūt ir jisai. Nelaime tavo! 
Jeigo in mano nagus inpulsi! 
Asz tavo visa krauja iki laszui 
iszcziulbsiu!

Induku.9 pradėjo muszt in 
duris, o 'balsas po visa dvara 
atsiliepinėjo. Bet drūtos durys 
a tsispi rinejo užlpuolimo.

Kunigaiksztiene rėki kaip 
in dūk us':

— Atheszkite kirvius! To
ji gyvate ne pabėgs, mano ran
kos ja užsmaugs, o kojos su
tremps.

Girdėt buvo atitolinanczius 
žingsnius. Keli užsipuolos atsi
tolino jieszkot kirviu.

Valandėlė alptyko.
Pakajuje stovėjo grafiene, 

kaip drobe pabalus, drebante 
bet atsidavus ant visko ir pa- 
stanavyjo gerumu nepasiduot, 
nes nesitikėjo nuo jos atlaidos.

Tiktai pabėgimas galėjo ja. 
užlaikyt prie 'gyvasties'.

Grafiene 'pakabino karabiną 
ant sienos, atidarė stalcziuka, 
isz kurio iszeme užprovyta re
volveri, brangiu daigiu ir kelis 
kocziolelius siuviniotu auksiniu 
pinigu ir tai viską, paslėpė prie 
saves. Užsimėtė szalika ant sa
ves, užsidėjo vilnone czepcziu 
ant galvos ir nubėgo in pakaju 
pas vige kūdikio.

Maža Olga miegojo norint 

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

buvo baladojimas. Buvo tai 
miegas nekaltybes.

Regėjimas mieganczio kūdi
kio be rupesties, iszipaude asz- 
aras isz akiu grafienes.

— Ne, pamislino. Tu nepri
valai inpult in rankas musu 
nevidonu, asz tavo gyvastį 
sergstu su savo, gyvascziu. 
Garbe Dievuj, da turime gana 
laiko ant pabėgimo.

Bet toje valandoje atėjo ki
tokia mislis, ar negalėtu duo- 
tie koki garsa baisa kunigaik- 
szcziuj gryžtaricziam nuo me
džiokles, idant priskubintu su- 
gryžima, jeigu jau gryžta.

Inbego vela in ta pakaju ku
riame buvo ginklai, griebe už 
karabino, atidaro Įauga ir pa
leido szuvi in ora.

Balsas szuvio toli atsimusze, 
o balsas davėsi girdėt:

— Prakeikta, turi ginklus 
prie saves! Bet vei paszauke 
kunigaiksztiene.

— Szeszkai! Tai jus bijotės 
vienos moteres? Visi svieto 
ginklai neapsaugos nuo mano 
rūstybes! Daužykite duris!

— Sziczion yra du kirvej, 
davėsi girdot kitas balsas.

— Ar jau ateinate, paszau
ke kunigaiksztiene rustu balsu. 
Kirskit duris!

Vienlaik ant prisakymo 'pra
dėjo kirst duris: balsas toli at
liepe, jau padare skyle vienose. 
Dabar buvo didžiausias laikas 
del pabėgimo.

Grafiene inbego in mieg- 
kambaryje kuroje miegojo 
dukrele, paėmė su patalelais, 
apsuko in uždangala, paėmė 
ant ranku ir gryžo in pakaju 
kuriame da nepalove kirst du
riu. Pafemino skyle iszkirsta 
duryse ir kiszant ranka per tą
ją skyle, idant atrakyt. Nes 
grafiene isz revolverio paleido 
szuvi ir suriksimi likos ranka 
intraukta atgal.

Grafiene szoko ir nubėgo 
greitai in kunigąikszczio paka
ju, už daro duris su raktu, isz 
ten nubėgo in antra pakaju, 
kuriame buvo vi šoki ginklai, o 
vis paskui save duris užrakinė
jo.

Girdėjo riksmus ir dejavi
mus isz kitu pakaju. Buvo tai 
balsai tarnaicziu, kurios neži
nojo kas czion darosi. Pradėjo 
szaukt pagel'bos, nes ka tos 
moterys galėjo (pagelbėt1?

Kada mate, jog smertis kabo 
ties jaja, grafiene pagriebus 
dukrele Olga nubėgo in gink- 
lyczia, nes jau užpuolos arti
nosi per durys iszmusztas, per 
kurias inbego rnotere, juodai 
apsiredžius.

Buvo tai Zofija, kunigaiksz-

Viesz. Jėzaus ir
. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
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tiene Petrov, nevidonka gra
fienes Marijonos Latowskie- 
nes.

Kunigaiksztiene Zofija buvo 
aukszta ir smulki, ir patogi. 
Piktumo turėjo savyje, akys 
žibėjo ir rodos ugnis isz ju žė
rėjo, ir isizrode kaip tigras.

Tasai josios piktumas prie 
juodos szlebes baisiai iszrode. 
Prie josios buvo keli vyrai 
burlokai su skraudinems ke
purėms, užmaukta ant akiu, 
idant niekas nepažintu.

Valanda stovėjo kunigaiksz
tiene ir dairėsi aplinkui, nes

Prie turto, laimes ir garbes, 
Veda tik vienas kelias,

O tasai kelias yra 
Teisingas ir sanžiningas. 

Turtas, sukrautas su pagelba 
Apga v y s t e s, v agy s t e s, 

Aįpipleszimu arba žudinsta, 
D’a niekam neatnesze laimes, 

Kokia turi tieji,
Kurie surinko turtus teisingu 

bud u
Ir sunkiu darbu savo ranku.

Yra tai teisybe,
Sena kaip svietas, 

Bet randasi milijonai žmonių, 
Kuriems nuduoda kad 

Lengy-iauses būdas dastojimo 
turto, 

Ir užtikrinimo sau gyvenimo 
ant senatvės, 

Yra neteisingsta ir vagysta 
Daugy be davadu parodo, 

O ypatingai sūdo užraszai, 
Priesz kuriuos stojo tieji 

Isznaudotojai svetinio turto, 
Kad lengvai surinkti turtai 

neiszeina ant gero!
Skaitome laikraszcziuose 

labai tankiai, 
Kad ten ar ten banditai 

Apiplesze banka, truki ir 1.1. 
Gal ne vienas sau perstatų, 
Kad tokis banditas arba 

bankinis vagis, 
Užtikrino sau ateiti, 

Del senatvės isz tuju pinigu? 
Bet taip nėra!

Lengvai atėjo ir da 
lengviau nuėjo. 

Panasziai atsitinka ir su 
“Profeserais svetimo turto.” 

Pinigas gautas neteisingu 
budu 

Yra praleistas ant visokiu 
smagumu ir girtuoklystes1, 
Ir ant galo, toksai žmogus 

Užbaigia gyvenimą kalėjime, 
Jeigu greieziau nedingsta nuo 

Policijos szuvio!
* * *
Mokslas sako:

Tikyba yra tai pagrindys 
arba sklepavone, 

Isz kurios jeigu iszimtai 
viena plyta, 

Tai visas namas sugrius. 
Taip pat ir duszioje žmogaus 

Jeigu pasidaro szpuke ’ 
tikyboje, 

Griuvo toji tikyba, 
O jos vieta užima

• tusztybe ir niekyste.

Chicago, Ill. — Chicagoje, 
1953 metais automobiliu ne
laimėse buvo sužeista 13,833 
asmenys.

buvo pakajus apszvietas nuo 
lampos!

— Isztikro, tarė perpykus, 
kunigaiksztis nei kiszeni isz- 
tusztino del savo mylimos! Szi- 
ezon viskas žėri!

Tame ėjo toliu su piktumu:
— Gyvate, jau asz tave ne

paleisiu! Kur esi?! Isžlysk!
Taip indukus inpuole in kita, 

pakaju, jieszkojo po lovom ir 
už clekiu kurais sienos buvo 
isztiestos, nes mistino, jog pa
sitepė.

Neradus, nuplesze brangius 
dekius nuo sienų ir su kojotu 
sumindžiojo.

Inpuole in miegkambaryje, 
vėl kožna kampeli iszjieszkojo, 
bet ir czion nieko nerado, o pa
regėjus vygia, pagriebė nuo 
vieno kirvi, ir sukapojo bran- 
ge vige.

Buvo tai baisiauses piktu
mas iszvertas, jog net baisu bu
vo žiūrėt. Matydama jog vyrai 
stovi ir nieko nedaro, paszau
ke: '

— Ko žiopliai stovite! Ko
dėl ne jieszkofe?!

— Tūkstanti rubliu tam, 
kas man daistatys! Taji gyvate 
su benkartu turėjo kur no- 
rints pasislėpt! Daužykite du
ris!

Parode ant duriu vedan- 
cziu in pakaju kunigaikszczio.

Mėtėsi vyrai ant duriu paro
dytu, ir pradėjo su kirvais 
kirst. Bet ir tos buvo isz drūto 
ąžuolinio medžio su gera spi
na prie kuriu buvo ne mažai 
darbo.

Ne kantri ant savo aukos, 
pracįejo keikt ir rėkt ant vyru 
idant imtųsi narsiau, kad ka 
greieziause galėtu iszvert pik
tumą ant persekiotos.

— Jieszkokite, jieszkokite! 
Paszauke. Ji pasislėpė, bet mes 
surasime! Pabėgt negali! Visi 
praėjimai užstatyti ir in mano 
rankas turi inpult, kad ir ore 
kabotu, tai ir gausu in mano 
rankas! Sziandien da jije ir jo
sios benkartas turi prie mano 
kojų numirt. Prislėgiau ir ta 
norą dalaikyt!

Ant galo ir tos durys likos 
iszlaužtos, o kunigaiksztiene 
kaip tigrisiene inbego in kuni
gaikszczio pakaju jieszkodama 
bet ir nieko nesurado.

Ant prisakymo mėtėsi vyrai 
ant pakajaus kuriame ginklai 
talpinosi, po ilgai darbai likos 
ir tos iszverstos.

Bet ir ežia 'buvo tuszczias, 
niekur ir jokio pedsakio nebu
vo.

— Ar taji prakeikta vel
nias isznesze?! Paszauke inir- 
szus boba.

Priverstinojo vyrus ant to
lesnio jieszkojimo.

Isz zbrainyczios da buvo vie
nos durys vedanezios in kan
toriaus. Bet tomis duremis ne
galėjo grafiene pabėgt, nes da 
durese'raktas1 kiszojo. Kada 
zbrainyczio nieko nerado, su- 
gryžo vela in pakaju kunigaik
szczio, da karta jieszkodami, 
bet jau dabar ir szepas daužė. 
Bet ir tuom kartu nerado, per 
karitori negalėjo pabėgt, ba 
buvo duryse raktas užsuktas.

Negalėdama susilaikyt nuo 
piktumo, nubėgo kunigaiksz
tiene in miegkambaryje grafie
nes, idant nes vienas durys isz- 
muszt in paszalini p’akaju ku
ris radosi ir jame toliaus jiesz
kot.

Ar toji prakeikta yra su 
velniu susiriszius, jog jis ja 
permaine ant nematomos, 
szauke kunigaiksztiene. Bet in 
mano rankas jije turi inpult! 
Asz ja surasiu!

Nubėgo ant kiemo ir pradėjo 
klausinėt vartauninku, ar ne
regėjo grafienes ?

Jie tvirtino, jog nemate. Vie
nas isz ju pamate, jog lange 
szale kunigaikszczio pakajaus 
mate szviesa ir szeszeli krutan
ti, nes neilgai toji szviesa buvo, 
vėl isznyko, o langas tas buvo 
ginklyczio ir vėla kunigaiksz
tiene nubėgo in fenais jieszkot. 
Kaip pirmai taip ir dabar, ne
rado.

Visi mistino, jog turėjo pro 
sargus iszprusti ir pabėgo.

Nevilkinus prisakė kuni
gaiksztiene, idant keli likie pa- 
kajuose jieszkotu, o kiti bėgtu 
in gire, visais takais vytu.

— Tūkstanti rubliu tam, 
katras ta gyvate man in rankas 
priduos, o antra, tūkstanti už 
ta benkartuka! Szauke indu
kus boba.

Tie prižadėjimai sujudino 

f
SKY and sea are calm. But alert American Navy 
men stand at the ready as the sun rises over the 
Korean coast. It is their responsibility to pro
tect’ not only the troops on the shore but you 
far away at home.

The job these men are doing is a constant and continuing 
job of maintaining America’s military strength. The job you 
are doing at home is equally important and equally constant 
—that of maintaining our country’s economic strength. You 
are doing it, you know, if you are investing regularly in 
United States Savings Bonds.

For it is only when you have financial security that your 
country is economically strong.

Are you one of the 43 million good, thrifty Americans who 
invest in Bonds regularly through the Payroll Savings Plan?

You decide just how much you want to save ... as little as 
25c a week or as much as you like . . . and each payday the 
amount is automatically saved out of your paycheck and put 
into interest-earning United States Savings Bonds. You’ll 
be amazed—and thrilled—at how fast your savings grow! So 
join the Payroll Savings Plan where you work. Or the Bond- 
A-Month Plan where you bank.

Here’s how E Bonds
now earn more money for you!

Now safe, sure U. S. Series E Savings Bonds pay an even 
better return than ever before . . . thanks to 3 brand new 
money-earning features announced by the U. S. Treasury.

1 Now every Series E Bond you get begins earning 
interest after only 6 months. It earns 3%, compounded 
semiannually, when held to maturity.

2 Every Series E Bond you own can now go on earning 
interest for 10 more years after it reaches the original 
maturity date.
3 All maturing E Bonds automatically earn interest at 
the new, higher rate (average 3% compounded semi
annually) for 10 more years.

Start now! Invest more savings in better-paying Series E 
Bonds—through the Payroll Savings Plan where you work 
or the Bond-A-Month Plan where you bank!

Peace is for the strong! For peace and prosperity 

.invest in U. S. Savings Bonds

The U. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury 
.Department thanks, for their patriotic donation, the Advertising Council and

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.

vyrus, viltis gero uždarbio pri
davė smagumo ant jieszkojimo 
nes žinojo, jog japone žodi su
laikys.

Ir vela medžiokle ant žmo
nių giroje prasidėjo ant gero 
kaip pakajuose.

Kunigaiksztiene da pasiliko 
pakajuose. Liepe gyventojiems 
dvaro paszaukt, ir eme ant 
kvotimo, idant apie slaptes pa
kaju pasakytu.

Kerszintas smerezia, - jiego 
visko ne pasakys, apsakė senas 
žmogus ka mate.
' Grafiene Latowska saugo
damasi priesz nevy d onka, nu
bėgo in sarginybe, kurios du
rys uždarius radosi tamsumo
je.

Isz pradžios, tuom labai per
sigando, jog neturėjo žiburio. 
Jau norėjo grysizt ir lampa isz 
kunigaikszczio pakajaus at- 
neszt, bet nedryso to, nes kirti-

Trys Istorijos
Apie Ir landa arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius -iko Turtingu Ponu.

Per paczta, 35 Centai.

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

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

Istorija Apie...
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai. 
SAULE - Mahanoy City, Pa.

— ‘ ‘ Saule ’ ’ turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytoj aus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

ru’A - B - CELA
arba pradžia 

SKAITYMO 
...ir...

RASZYMO

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

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

inai kirviu kas kartas artinosi.
Atsiminė jog tame kamba

ryje ant stalo randasi dvi vasz- 
kines žvakes ir degutes, o, me
nulis gana szviesos pridavine- 
jo per Įauga, ir persikanojo, 
jog neprivalo tiek bijotis kaip 
mistino.

Pamaiželi padėjo Olga ant 
grindų, nuėjo pas stala, o ne
trukus uždegė viena žvake.

Sienos buvo iszdetos pavy- 
dale ąžuoliniu dideliu plytų, o 
ant tu buvo pjaustytos viso
kios kvietkos del gražumos.

Grafiene jieszkojo ženklo 
tarp tu kvietku apie kuri žino
jo.

Buvo tai mažas knypkutis 
pavydale lapelio, o kaip pa
spaude, pradėjo siena skirtis 
in dvi szalies. Pasidarė didelis 
plyszis.

Grafiene per tasais durys 
inejo, rado trepus. Nužengus 
žemyn, rado stikline žibintai- 
te ir pundą raktu, o priesz tai 
da paėmė miegante dukriuke, 
padėjo ant trepu ir vela slap
tas durys uždare.

Bauds viską davade, pakele 
akis in dangų ir suėmus ran
kas atsiduso. J

(Tasa Ant 2 puslapio) ;

I
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Žinios Vietines
— Seredoj pripuola Szv. 

Marijos Magdalenos, o Tau- 
tiszka Vardine: Akse. Ir ta die
na: 1950 metuose Belgijos Ka
ralius Leopoldas Trecziasis su-, 
giyžo ant savo sosto, po sze- 
sziu metu isztremties; 1236 m., 
Rimgaudas pergalėjo Vokie- 
czius ties Kaunu.

—. G erai žinoma del dauge
lio miesto gyventoju, ponia 
Mar g a r e t a A1 e k san d r a vi c z i en e 
(Alex) naszle, kuri gyveno pas 
savo žentą ir dukteria, Joseph 
ii* Amilija Milleriai, nuo 520 
Lincoln uly., Hazleton, Pa., nu
mirė Petnyczios ryta. Velione 
nesveikavo ilga laika. Gimė 
Lietuvoje, atvyko in Mahano- 
jaus miestą, o apie devyni me
tai atgal apsigyveno pas savo 
žentą ir dukteria Hazletone. 
Prigulėjo prie Szv. Petro ir Po- 
vylo parapijos Hazletone, taip
gi Szv. Juozapo parapijos ir 
bažnytiniu moterų draugijų 
Mahanojnje. Paliko: dvi duk
terys: Amilija, pati Joseph 
Miller, Hazleton ir Matilda, 
pati Graboriaus Stephen Ora- 
vitz, isz Shenandoah, taipgi 
viena anūke. Laidotuves invy- 
ko Panedelio ryta, isz Grabo
riaus Gravitz koplyezios, 635- 
637 E. Centre uly., Shenandoah 
su apiegomis Szv. Juozapo 'baž- 
nyczioje devinta valanda ir pa
laidos in parapijos kapinėse. 
Amžina atilsi!

— Sekanti vyrukai likos 
paszaukti in kariszka tarnysta, 
ir apleis miestą, Seredoj, Lie
pos July 22-tra diena 1953 m., 
6:30 valanda ryte, in Wilkes- 
Barre, Pa., isz:

Mahanoy City: Robert Mc
Cann, William Thompson, ir 
William Polli, Jr.

f New Boston: John Hadalski, 
Frank G nail.

Morea: Michael Cominsky, 
Jr.

Barnesville: Walter Simco.
Frackville: Michael Plaxa.

.Girardville: Eugene Coughlin 
ir Leon Budraitis.

Ashland: Daniel Malone, 
Harry Maurer, John Fickin- 
ger ir John Wolfgang.

Locust Dale: Frank Kehler. 
Cumbola: Robert McGee.
Mahanoy Plane: Andrew 

Hereshko.
McAdoo: Walter Kroll.
Shenandoah Heights: Aloy- 

sius MeCole, Ronald Bernhard.
Shenandoah:John Gaughan, 

John Malinoski.
Kelayres: James Russo. 
Shaft: John Paulukonis.
Nuremberg: Frederick M. 

Baum.
Zions Grove: Kenneth Heth

erington, Gerald Engle.
Ringtown: William Faust, 

Walter Shoup.
<

— Profesorius A n t a n a s 
Grigoraitis, isz New York, už
ėmė vieta vargonininko Juozo 
Stankūno, Szv. Juozapo bažny- 
czioje mieste. Parapija taip
gi turi nauja zakristijoną, p. J. 
Akulieviczius.

— Ketverge pripuola Szv. 
Apolinaro, o Tautiszka Vardi
ne: Ilge. Taipgi ta diena: 1866 
m., Rusijos Valdžia uždraudė 
Lietuviu spauda. Prasidėjo 
knygneszin laikotarpis; 1241 
m., Popiežius Grigalius Devin
tasis sudraudė Kryžeivius nuo 
k a n k i n i ra o Ž e m a i t i j o s.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Kristinos, o Tautiszka Vardi- 

i. nerSeigis. Ir ta diena: 1198 m., 

Žemaicziai iszmusze vienuoli
ka tilkstanczin Vokiecziu ties 
Dauguva; 1706 m., Anglai pa
ėmė Gibralter Sala nuo Ispani
jos.

— Nedelioj, Szventos Mag
dalenos Moterų Draugija isz 
Szv. Juozapo parapijos, turėjo 
savo metini iszvažiavima in 
Lakewood Parke. Visos nares 
turėjo “Gūd Talin. ”

— Musu senas skaitytojas, 
ponas Jurgis Budrikas, isz 
Shoemakers peczes, ana. diena 
lankėsi in “Saules’ ’Redakcija 
atnaujinti savo prenumerata 
už laikraszti, taigi paaukavo 
Du Dolerius prie “Saules’’ Po- 
pi eros Fondo. Ponas Budri- 
kas sako; Asz del “Sanies’’ 
R ed a kc i j a v e I i n d aim a s del v i su 
nuo Dievo geros sveikatos ir 
laimingo pasivedimo, kad turė
tumėt kodaugiausia skaityto- 
ju. “Saule’’ vra linksmas 
laikrasztis, kuriame talpinami 
visokios žinios isz visu daliu 
svieto ir yra man labai malonu 
‘Saule’ skaityti. Ir kad ‘Saule’ 
szviestu del visu kanuoilgiau- 
sia! —Aczin ponui Budrikui 
už at šilan kyma, atnaujinima 
savo prenumerata., auka ir ge
rus velijimus. x

Girardville, Pa. — Elzbieta 
Bendokiene (Litvinaite), nuo 
128 W. Ogden uly., pasimirė 
Ketverge, Liepos 16-ta diena, 
11:35 valanda vakare, in Ash
land ligombute. Velione sirgo 
per koki tai lailpn. Atvyko isz 
Lietuvos apie penkios deszimts 
metu atgal in Girardville. Jos 
vyras Jonas Berniokas mirė 
1924 metuose. Prigulėjo prie 
Lietuviszkos parapijos ir baž
nytiniu moterų draugijų. Pa
likus duktere Jozefina. Gasman 
isz Detroit, Mich., tris sunns: 
Joną ir Praneiszku, Detroit; ir 
Juozą, Coaldale; du po-sunu: 
Petra Stankūną, Woodbridge, 
N. J., ir Klemenca Stankūną, 

Detroit; seserį Maro Silk, Phi
ladelphia, Pa., szeszis anūkas 
ir keturis pro-anukiis. Laidojo 
Panedelio ryta, isz Graboriaus 
Viliusko koplyezios E. Main 
uly., su Szv. Misiziomis in Szv. 
Vincento bažnyczioje, devinta, 
valanda ir palaidota, in parapi
jos kapinėse Frackvilleje.
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(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tokiu eroplanu kurie veže apie

Praszo Lietaus

Vaikucziai su savo tėvais 
in Dallas, Texas, meldžiasi 
ir praszo lietaus isz dan
gaus. Texas valstijoje labai 
reikia lietaus dabar, nes vis-

Californijos Gražuole

Panele Marcele Roulette, 
isz Inglewood, California, 
buvo vienbalsiai grožio tei
sėju iszrinkta kaipo Califor
nijos valstijos atstove in 
grožio rungtynes iszrinkti 
viso pasaulio gražuole. Ji 
buvo iszrinkta tos valstijos 4
gražiausia per paroda gra
žuoliu in Long Beach, Cali
fornia.

szesziolika tukstaneziu studen 
tu isz vienos vietos in kita.

Laivyno Sztabas sulaikė var
dus žuvusiuju kol ju szeimynos 
bus duotos žinoti apie ta nelai
me.

GARSUS
RASZYTOJAS

PASIMIRĖ
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ir garsus raszytojas isztorijos, 
Hilaire Belloc pasimirė.

Jis buvo mirtingai apdegin
tas kai jis inpuole in savo na
mu kruosni, Nedėlios vakara.

Raszytojas Hilaire Belloc 
per visa savo amžių buvo vie
nas isz žymiausiu raszytoju is
torijos.

Isz viso jis zyra paraszes

kas yra taip iszdžiuve, kad 
galavijai ant lauko krinta.

Czia vienas žmogus skai
to Szventa Raszta, o kiti jo 

klausosi.

szimta penkios deszimts tris 
knygas, ir nesuskaitoma skai- 
cziu invairiu straipsniu beveik 
visiems geresniems žurnalams 
ir laikraszcziams.

Jis buvo gimęs Prancūzijoje 
bet tapo Anglijos Pilietis 1902 
metuose.

Priesz savo mirti jis, bebai- 
kaudamas buvo pastebejes, 
“kad retas kuris atsimins pa- 
rasza ant jo paminklo, bet net 
ir tie kurie ji nepažino ir ne- 
pažinsta ilgai skaitys jo kny- 

! gas!”

DRAIVERYS
ISZTEISINTAS

Trokas Užnniszc 
Dviej Metu Valka
PHILADELPHIA, PA. — 

Penkios deszimts metu am
žiaus troko draiverys Jos. A. 
Danaher nuo Redfield ulyczios 
netoli nuo Kingsessing Avė., 
buvo iszteisintas už mirti dvie
ju metu amžiaus Jos. Murphy, 
kuri jo trokas suvažinėjo.

Dvieju metu Jos. Murphy 
buvo suvažinėtas to draiverio 
treko Birželio dvi deszimta 
diena prie pat savo namu.

Policijantai priparode kad 
tas mažutis ėjo skersai ulyczia, 
kai tas trokas ji suvažinėjo.

Buvo aiszkiai matyti kad 
to troko draiverys visomis ga
liomis stengiesi iszsiaukti, kad 
ta vaika nesuvažinėtu, nes. to 
troko tik užpakaliniai ratai ta 
vaika suvažinėjo.

Tas vaikas buvo nubėgo szal- 
tes koszes “Ice-Creamo” nu
sipirkti, skersai ulyczia ir gry- 
žo in savo namus kai ta nelai
me atsitiko.

Tuo laiku jo motina skalbė 
drapanas skiepe ir neinate 
kaip ta nelaime atsitiko.

Teismas trumpu laiku nu
tarė kad ta ne laime buvo ne- 
iszvengiama kaslink to troko 
draiverio, nes jis to mažuczio 
neužmate iki buvo per vėlai.

AMERIKOS SEKRE-
TORIUS NEŽINO 

KADAJTYLETI 
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

bar musu Sekretorius Dulles 
jiems davė puikia proga to ne
pageidaujamo Ambasadoriaus 
nusikratyti.

Ambasadorius Bohlen važia
vo in Majorca salas su savo 
szeimyna del atostogn, kai tas 
Sovietu Beria buvo paszalin- 
tas. Kai jis atvažiavo in Pary
žių jis taip ir pasakė laikrasz- 
tininkams, bet tuo paežiu sy
kiu Vaszingtone Amerikos 
Sekretorius pasigyrė kad Am
basadorius Bohlen skubinasi 
namo in Vaszingtona iszduoti 
pilna raportą apie ta sukilimą 
Rusijoje. Ambasadoriui tada 
jau nebuvo jokios iszeities, 
kaip pamirszti savo atostogas, 
palikti savo szeimyna Paryžiu
je ir traukti in Vaszingtona.

Kai kurie geriausi Sekreto
riaus Dulles draugai jam pata
ria ir jo gražumu praszo ma
žiau kalbėti, mažiau plepėti ir 
ilgiau palaukti pirm negu jis 
ka laikrasztininkams pasako.

Jis panasziai suklupo kas
link apginklavimo Japonijos 
ir kaslink apleidimo Chiang 
Kai-sheko. Kai tik jis iszgirs- 
ta kad ir kokius gandus ar bo
bų pasakas ar tik tariamus pla
nus, jis tuojaus visiems viską 
iszplepa.
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form ©f these invitations with people who 
really know! Come in! We will be happy 
to show you the "Flower Wedding Line/’

Naturally, they're important to you! That’s why we want you 

to see these invitations for yourself. And please don't let that 
costly look mislead you ... the magic is in the making of these 
invitations! Feel that fine, sharp raised lettering It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers! 
Check the perfect

Let us show you the 
J

Crower

cre&ted by /

matcher card»‘

’ ■ 4

your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct 1

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa. Phone 744-J

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 insteL 
gė 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
biausiajai “teisingas atsily
ginimas,” mes galėtume “Sau
le” leisti, ir kad jus galėtumėte 
ja vis skaityti!

Musu Skaitytojas
Jis skaito musu laikraszti 
Ir seka svieto sanjudi;
Jis nori viską dažinot, 
Nes jam vis rupi iszgalvot 
Kaip ir kur dalykai stovi; 
Ka pasaulis isz jo nori.
Ar dalykai eis blogyn, ( 
Ar žmonija ein’ geryn.
Jis skaito laikrasztininkus.
Ir seka korespondentus.
Jis nesistato su mokslincziąis, 
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 t. t.
Senesnieji teipgi skaito 6 
Kas kur mire in kiek laiko.
Nes “Saule” visur szvieczia, 
Tolimus krasztus palieczia.
Ji daug girdi, daug ir mato, 
Ir skaitytojams pasako. ,

RUSIJOS, DARBI
NINKU “ROJUS”

Bet tie Komunistai, kurie 
taip giria Komunistiszka tvar
ka ir ta Komunistiszka darbi
ninku rojų, nepasako kad tie 
darbininkai taip greitai sugry- 
žo in savo darbus už tai kad 
Sovietu armija buvo iszleidus 
insakyma kad jeigu visi darbi
ninkai nesugrysz in savo dar
bus ant rytojaus, tai kas de- 
szimtas darbininkas ta diena 
bus be jokio teismo suszaudy- 
tas.

Tai kur Komunistai moka 
sutaikinti darbininkus ir strai- 
kas greitai užbaigti! Tai isz 
tikro darbininkams tikras ro
jus!

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais ’ >

160 Puslapiu {!
8 col. ilgio, 5% col. plocsio IĮ 
Iszaiszkina sapna ir kas ![ 
ateitoje stosis. Su priedu i [ 
planatu ir visokiu burtu. < Į 
Knyga in minksztoa po- 
pieros virszeliuose. :: :: J Į

Pinigai reikia siusti su <! 
užsakymu:

Tiktai,. $1.00
Saule Publishing Co.,Mahanoy City, Pa.,U.S.A. J •


