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Isz Amerikos SUDEGINTAS
LAVONAS

NEVISI KARO
BELAISVIAI BUS

SUGRAŽINTI
WASHINGTON, D. C. —

Armijos Sztabas sako kad jie 
dabar turi abejones kad Komu
nistai visus Amerikieczius be
laisvius sugražins sulyg susita
rimo.

Komunistai sako kad jie lai
ko nelaisvėje tris tukstanczius 
tris sžimtus ir trylika Ameri- 
kiecziu kareiviu. Bet sulyg Ar
mijos iszrokavimu, jie laiko 
daugiau kaip penkis tukstan
czius Amerikiecžiu nelaisvėje.

Reiszkia skaicziaus skirtu
mas yra net tūkstantis szeszi 
szimtai ir asztuonios deszimts 
septyni Amerikiecziai.

Vienas paaiszkinimas galėtu s 
būti kad daug Amerikiecžiu 
pasimirė kalėjimuose ir tose 
ilgose kelionėse isz vieno mies
to in kita, kai jie buvo paimti 
nelaisvėn.

Generolas Mark Clark, par- 
gryžes isz Tolimu Rytu koman
dos-in San Francisco, sako kad 
Tautu Sanjungos Komanda 
nėra patenkinta Komunistu ra
portu ir sako kad tas Komunis
tu raportas gal yra tik laikinis 
kad gal jie, tikresni, už keliu 
dienu iszleis.

• Už tai kad tikru žinių nega
lima gauti kaslink Amerikie- 
cziu belaisviu, Amerikos Ar
mijos Sztabas negali stacziai 
kaltinti Komunistus, bet 
augszti karininkai stacziai sa
ko kad Komunistai ketina pa
silaikyti daug Amerikiecžiu 
belaisviu.

Louis B. Conley, ka tik isz 
kalėjimo paleistas, sveikina
si su savo dukrele Lynette. 
Jis pasirinko kalėjimą, vie
toj pavesti savo dukrele sa
vo žmonai. Kai jis teismo 
nusprendimo nepaklausė pa
vesti savo dukrele savo žmo
nai jis buvo nuteistas ant

Kita Žmogžudyste Ant 
i “Tui npike” Vieszkelio 
f --------

AMBLER, PA. — Sudegin
tas vyro lavonas buvo surastas 
degancziame “Cadillac” au
tomobilyje prie vieszkelio, ku
ris veda stacziai in ta “Turn
pike” vieszkeli, kur per kelias 
dienas jau du troku draiveriai 
Luvo nužudyti ir treczias buvo 
sužeistas.

Moteries ausies kaspinėlis 
Luvo surastas automobilyje ir 
antras buvo surastas apie dvi- 
deszimts pėdu nuo sudegusio 
automobiliaus. Už tai policija 
spėja kad ežia kaip nors buvo 
ir moteris insimaiszius, ar tai 
su žmogžudžiu ar tai su nužu
dytu vyru.

Tuszczia kulko luksztas kuri 
buvo automobilyje surasta yra 
tokia pati kaip ir kitos tos kul
kos, surastos nužudytuose 
draiveriuose.

Degantis automobiliu buvo 
užtiktas ant Limekiln Pike, 
apie szeszios mylios nuo Amb
ler. Tas kelias veda stacziai in 
“Turnpike” vieszkeli, kur at
sitiko tos kitos žmogžudystes.

Vienas draiverys su mote- 
riszke užtiko ta deganti auto
mobiliu apie ketvirta valanda 
isz ryto. Jiedu pranesze apie 
tai Ponui Charles Morrison, 
kuris netoli tenai gyvena. Jis 
greitai patelefonavo, policijai 
ir ugniagesiams. O tuo laiku 
tas draiverys ir ta moteriszke 
greitai insisedo in savo auto
mobiliu ir dingo.

Policijos virszininkas Geor
ge Freas rado blekini dėžutė, 
kena, tame sudegusiame auto- 

trisdeszimts septynių mene
siu in kalėjimą in Brockton, 
Mass. Kai jis buvo kalėjime, 
jo dukrele gyveno su savo 
moeziute. Dabar, iszbuves 
savo laika kalėjime tėvas 
pargržyo in Amarillo, Texas 
pas savo dukrele.

□ □ □

Szitos padangtes buvo 
priruosztos ir prirengtos 
priimti karo belaisvius, ku
rie buvo sugražinti isz Korė
jos ir Kinijos Komunistu ne
laisvės. Szitas kaimelis ran
dasi netoli nuo Panmunjom, 
kur pirmieji Amerikiecziai 
buvo iszlaisvinti. Isz viso 
yra gražinama isz belaisves 
dvylika tukstaneziu septyni 
szimtai szeszios deszimts 
trys vyrai, kuriu tarpe yra 
trys tukstaneziai trys szim
tai ir trylika Amerikiecžiu.

Amerikos Karo Sztabas 
yra parūpinęs daktarus, 
slauges, ambulancus, maisto, 
drabužiu ir visko kito kas 
tik butu reikalinga tiems bu
vusiems belaisviams.

Dabar paaiszkeja ir pasi

mobilyje, kuriame, jis spėja 
buvo gazolino. Policija spėja 
kad tas gazolinas buvo užpil
tas ant to žmogaus ir paskui 
uždegtas.

Užmuszto žmogaus galva 
buvo praskelta. Jo lavonas bu- 

i vo nuvesztas in Arlington Me- 
j morial ligonine.

BUVĘS MAINE 
GUBERNATORIUS

ŽUVO

Ir Du Jo Draugai Žuvo 
Eroplano Nelaimėje
ALLENTOWN, PA. — Bu- 

ves Maine valstijos Gubernato
rius ir du gerai žinomi tos 
valstijos žmones užsimusze kai 
ju mažas eroplanas susprogo 
padangėse ir nukrito in misz- 
ka in Schnecksville, apie tryli
ka myliu nuo Allentown mies
to.

Policijantai isz žuvusiu ju 
korteliu ir rasztu d a, žino j o kad 
žuvusieji buvo William Tudor 
Gardnier, du sykiu buvęs 
Maine valstijos Gubernatorius, 
ir jo draugai Edwin S. Burt isz 
Portland, Maine ir Edward E. 
Chase, Maine valstijos Senato
rius isz Cape Elizabeth.

Ju eroplanas buvo vienas isz 
naujausiu ir geriausiu “Beech- 
craft Bonanza”, kurio savi
ninkas buvo Gubernatorius 
Gardiner. Policijantai spėja

Laisves Kaimas

rodo, kad Komunistai isz 
pat pradžių neketino laiky
tis savo žodžio kaslink be
laisviu. Kai jau paliaubų su
tartis buvo visu pasiraszyta 
ir kai buvo susitarta gražin
ti karo belaisvius, Komu
nistai be jokios priežasties 
suaresztavo daug musu aug- 
sztu karininku, kurie buvo 
nelaisvėje ir dabar juos lai
ko.

Dar ir kitas Komunistu 
prasižengimas ir savo žodžio 
neiszlaikymas pasirodė isz 
daug mums sugražintu be
laisviu. Keletą menesiu at
gal buvo susitarta gražinti 
visus sužeistuosius ir ligo
nius. Amerika taip padare, 
savo žodi iszlaike. Bet dabar 
pasirado kad daug musu ka

kad pats Gubernatorius vaira
vo, draivino ta eroplana, kai 
jis nukrito.

Visi trys gryžo isz Shamo
kin, Pa., kur jie buvo dalyvavę 
Pirmo Karo Kareiviu Suvažia
vime. Jie skrido in Bostoną kai 

i nelaime atsitiko.
Keli ūkininkai, kurie mate 

kai tas eroplanas nukrito, sako 
kad eroplanas susprogo pa
dangėse, ir vienas jo sparnas 
buvo to trenksmo nuplesztas. 
Bet policijantai, kurie greitai 
pribuvo su eroplanu kompani
jos agentais sako kad jie ne
mato ir nesupranta kaip tas 
eroplanas galėjo padangėse su
sprogti, nes jokie gaisro nebu
vo. Net ir viena to eroplano ga
zolino tanka dar buvo pilna.

Visi trys vyrai buvo to 
trenksmo iszmesti isz eropla
no, pirm negu tas eroplanas da
vė in žeme. Ju lavonai buvo su
rasti du ir tris szimtus pėdu 
nuo sudužusio eroplano.

Gubernatorius Gardiner bu
vo geras ir gabus lakūnas ir 
jau buvo iszskrides apie du 
tukstaneziu valandų padangė
se.

Eroplanu kompanijos agen
tai su policijantais surinko vi
sus to sudužusio eroplano ga
balėlius ir dabar stengiasi isz- 
tirti kaip ir kodėl tas eropla
nas, rodos, suiro padangėse ir 
nukrito.

Platinki! “Saule” 

reiviu ir tada buvo ligoniai 
ir sužeisti, bet jie nebuvo ta
da gražinami.

Pargryžusieji kareiviai 
daug norėtu pasakyti apie 
Komunistu žiaurumus, bet 
karo sztabas jiems yra už
draudęs, nes karo sztabas bi
josi, kad jeigu szitie palio- 
sucti kareiviai, belaisviai 
dabar imtu viską iszpasako- 
ti, tai likusiems Amerikie- 
cziams belaisviams butu 
riestai.

Gal tik už keliu metu, kai 
tie pargryžusieji kareiviai 
pasveiks ir bus armijos pa
leisti namo, mes dažinosime 
kas ten tikrai atsitiko ir 
kaip tie Komunistai juos 
kankino toje nelaisvėje.

□ o o

LENGVIAU
KALTINTI NEGU 

AISZKINTIS
WASHINGTON, D. C. — 

Visi Sovietu darbai, visa ju is
torija aiszkiai parodo kad jie 
szventai tiki kad daug geriau 
ir daug lengviau pultis, negu 
gintis. Szitas nusistatymas 
priklauso ne vien tik ant karo 
lauko, bet ir prie Dipliomatijos 
stalo.

Kad Sovietai dabar taip da
ro, iszrcdo labai aiszku, kai jie 
dabar mus intaria, kad buk 
musu kariszkas* eroplanas nu- 
szove Sovietu Rusijos Preky
bini eroplana virsz Kinijos že
mes.

Ir vargiai galima kaltinti 
Rusija už toki žingsni, nes So
vietams daug lengviau mus 
kaltinti, negu mums aiszkintis, 
kaip ir kodėl Sovietu lakūnai 
nuszove Amerikos B-50 eropla
na virsz Pacifiko mariu, apie 
keturios deszimts myliu nuo 
Sovietu rubežiaus.

Bet kuris sveiko proto žmo
gus gali pamatyti ir suprasti 
kaip isz pirszto yra iszcziulp- 
tos j u priekaisztos mums. Sztai 
kaip tie dalykai buvo ir dabar 
stovi:

Amerikos Lakunu Sztabas 
iszdave raportą ana Panedeli, 
kad Amerikos lakūnai nuszo- 
ve Sovietu prekybini eroplana, 
kuris skrido apie deszimts my-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

REIKIA PAŽENK-
I LINTI DOVANAS

Komunistai Isznaudoja
Musu Duosnuma

BERLYNAS, VOK. —
Ateina patikrintos žinios isz 
Rytu Berlyno, kad Komunistai 
dabar ima isznaudoti musu 
duosnuma, kai mes paskyreme 
penkiolika milijonu doleriu 
del maisto Rytu Vokietijos ba
daujantiems žmonėms.

Tie maisto ryszuliai kuriuos 
mes už dyka duodame Vokie- 
cziams yra labai prastai pa
ženklinti ar be jokio ženklo, 
kad tai Amerikos Dovana.

John J. Shaughnessy, kuris 
prižiūri viso to maisto iszdali- 
nima Vokiecziams sako kad 
Kongresas turėtu investi byla 
kad visi Amerikos ryszuliai 
butu aiszkiai paženklinti kad 
jie pareina isz Amerikos.

Tai ir turėtu būti, ne tiek 
kad mes tos garbes jieszkome, 
bet kad Komunistai labai tan
kiai tas musu Dovanas iszda- 
lina kaipo pareinanezias isz 
Rusijos.

Tokia byla jau kelis sykius 
buvo inneszta in Kongresą.

Vakaru Vokietijoje kai ku
rie virszininkai teisinasi kad 
jeigu tie ryszuliai butu paženk
linti kaipo Amerikos Dovanos, 
tai Komunistai ju neinsileistu 
ir badaujantieji žmones to 
maisto negautu. Ir už tai jie 
iszbrauke tas raides U. S. nuo 

; tu ryszuliu.
Mums iszrodo kad negana 

uždėti tik tas raides, literas 
U.S. kurios reiszkia United 

, States, Suvienytas Valstijas, 
i bet reikia pilnai iszraszyti 
United Sthtes of Amerika. Nes 
sztai ka Komunistai dabar su- 
simislino daryti su ryszuliais 
ant kuriu randasi literos U. S., 
jie prie tu literų prideda dar

Karalaite Margarita Inteikia Dovana
1

Anglijos Karalaite Mar
garita inteikia Leitenantui 
P. D’Inzo laimėjimo dovana 
per tarptautines Arkliu pa
rodos in White City Stadium 
Londone. Trys raiteliai lai
mėjo augszcziausias garbes 
vietas szitoje parodoje.

Karalaite Margarita ežia 
linksmai szypsosi, neiszduo-

Aklas Golfo
Cziampijonas

Charlie Boswell ežia in- 
musza golfo boliuke in sky
lute per aklu golfo losziku 
rungtynes in Birmingham, 
Alabama. Golfo mokytojas 
ir patarėjas Grant Thomas 
jam “parodo” in kuria pu
se ir kaip toli reikia ta boliu
ke pamuszti. Charlie Bos
well jau penkis sykius lai
mėjo szito sporto cziampijo- 
nata. Jis neteko savo akiu 
per Antra Pasaulini Kara.

dvi: S. R. Tada jau visai ki
taip skamba: U.S.S.R. reiszkia 
United Soviet Socialist Re
public! Reiszkia tada musu 
Dovanas Komunistai iszdalina 
kaipo Dovanas isz Rusijos!

BELAISVIAI GAUS
APIE $2,200

INCHON, KORĖJA. — 
Amerikiecziai kareiviai, par
gryžusieji isz nelaisvės gaus, 
maž-daug, po du tukstaneziu ir 
du szimtu doleriu. Tai ju algos

(Tasa Ant 4 Puslapio)

dama kaip ji dabar jaueziasi 
kai jos draugas, ir anot viso
kiu pletku ir gandu, jos 
svainis yra iszsiunstas isz 
Anglijos in Anglijos Amba
sada in Brussels.

Dar ir dabar gandai eina 
kad Karalaite nori iszteketi 
už to divorsuoto Kapitono 
Peter Townsend. ....

.j,



“SAULI” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
In Port Huron. Michigan, 

miesto inspektorius pasmerkė 
viena miesto narna kaipo pavo
jinga. Už pusvalandžio tas na
mas sugriuvo.

■ • •
In Petaluma, Californijoje, 

David McClure atvažiavo in 
automobiliu garadžiu, ir dar
bininkams nusiskundė kad kas 
tenai jo automobilyje braszka. 
Darbininkai atidarė jo auto- 
mobiliaus duris ir ant sėdynės 
rado susirietuse gyvate.

' • • “■
Po asztuoniu metu 'poli ei jau

tai in Hazard, Kentucky sura
do Ellianon Napier, kuris buvo 
pasivogęs arkli. Jie ji rado 'be
dirbanti kaipo virėju miesto 
kalėjime. 

"
Generolas Douglas MacAr

thur yra pasakęs: “Niekas ne
gali U'žginczyti kad Demokratu . 
Partija yra. buvusi karo parti
ja. Žuvusieji kareiviai per Pir
mąjį ir Antrąjį Pasaulini kara 
ir dabar per Korėjos kara aisz- 
kiai ir neužginezyjamai pripa- 
rodo kad Demokratu Politika 
tuos karus mums surengė.”

1 • •
Pennsylvanijois Kolegijos 

Profesorius yra vienas isz tu 
kurie gauna gerai mokėti, kad 
jie Amerikiecziams papasako
tu apie Korėja ir apie jos seny
va Prezidentą Syngman Rhee.

Profesorius Daktaras Robert 
T. Oliver Pennsylvanijos Kole
gijos iszkalbos mokslo moky
tojas ir keliu knygų raszytojas 
yra Korėjos Prezidento Rhee 
draugas ir patarėjas. Jis dabar 
randasi Korėjoje.

Nuo 1949 metu Daktaras1 Ro
bert T. Oliver yra Amerikos 
valdžiai pareiszkes kad jis yra 
svetimo kraszto agentas, pa
skelbdamas kad jis dirba del 
Korėjos ir del Korėjos Prezi
dento Rhee.

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

Viesz. Jėzaus ir
. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.

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

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

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

nors iszvažiuoti del Nedeličs.

Pypkes Durnai

Kai Antras Pasaulinis Ka
ras užsibaigė, Sovietai gyriesi 
kad jie vieni ta kara laimėjo. 
Bet tai niekniekis, tai visai ma
žas pasigyrimas. Dabar jie 
ima girtis kad jie Korėjos ka
ra laimėjo, nors jie užsigina 
kad jie ka bendra su tuo karu 
turėjo, ir sako kad jie nei vie
nu nei kitu neremia nei nėrė
me, bet visgi ta kara laimėjo.

Anglijos laivai padare kele
tą tukstaneziu kelionių su vi
sokiu tavom in Komunistiszka 
Kinija, kad tie Komunistai Ki- 
niecziai galėtu geriau ir pasek- 
mingiau kariauti priesz jos 
draugus Korėjoje, Amerikie- 
czius. Amerikos Senatas, apie 
tai sužinojęs, dar daugiau pi
nigu paskyrė Anglijai dovanai, 
kad ji galėtu ir toliau ta savo 
gera ir pelninga pramone ves
ti.

Kai ima pagunda paplepėti, 
pirmiau apsižiūrėk ar mokėsi 
laiku sustoti.

Jis yra isz Korėjos gavės del 
propagandos apie $125,674.00. 
Isz tu pinigu jis palaiko propa
gandos sztaba Vaszingtone ir 
iszleidžia maža laikraszti apie 
Korėja.

• •
Jis pats gauna apie deszimts 

tukstaneziu doleriu in metus.

Eini in dar'ba, galvoji apie 
maszinas, dirbi fabrike, valdai 
maszinas, gryžti namo — pas 
žmona, pats pasidarai maszina.

Sziandien darbo žmogelis 
gal neszioja praeitu metu dra
bužius, bot vairine ja naujau
sios mados automobiliu, už ku
ri tikisi užsimokėti tik isz at- 
einaneziu metu uždarbio.

Už Tėvynė
Vos tiktai auszrai pasirodžius, 
Tekejo saule isz rytu 
Tanfsiai-raudonomis varsomis 
Virszunes skaidrino miszku. 
Toli-toli isz rytu puses, 
Kur tik akimis vos užmatai, 
Pulkai kareiviu ejo-skubes 
Szvitavc plieno ju durklai. 
Bet kur jie ėjo? Nieks nežino 
Tik ju spindėjo akyse, 
Tie brangus žodžiai:

Už Tėvynė! 
Lai nežust, viltis mumyse. 
Didieji prieszakyj žingsniavo, 
Mažesni Lėgo iszpaskui, 
Suvargę sunkiai jau alsavo 
Ir dar nežino, kur sustos. 
Vėl kada užbėgo pulką raitųjų 
Ir gale niekur nematyt, 
Rodos ilga juosta plauke durnu 
Siūbavo ji vakaru-link. 
Sztai jau netoli prieszu siena 
Sudiev, Tėvynė, mus brangi! 
Sau pinkie laimes aukso viela 
Mes dar sugryszim pas tave!- 
Aptemo dangus, debesuotas, 
Pradėjo kaukti viesulą 
Atskrido erelis szarvuctas 
Ir leidos nekaltu pulkan.
Ir, kaip baisus žvėrys, inirtes, 
Atvėrė draskanezius nasrus, 
Laukuose tada siautė mirtis 

baisi, 
Ir vėtra lauže medelius.
Isztisa diena jie kovėsi 
Ir maiszes maldos su keiksmais 
Vieni kad žuvo, nauji stojo 
Užpilde eiles vėl gyvais. 
Kad saule liūdnai nusileido 
Toli už augsztuju kalnu, 
Kraujuose lavonai gulėjo, 
O prieszai ženge vis toliau. 
Panika laukuose vieszpatavo, 
Aplink vaidinosi kapai, 
Tik sielos kenezianeziu vaitojo 
Ir kilo vėjuose szauksmai: 
Sudiev, Tėvynė, musu miela! 
Tu buk laiminga visados, 
Tavęs apginti nepajiegem, 
Mes jau negryszim niekados!

Pirmiau vis buvo . sakoma 
kad pavojingiausia su automo
biliu važiuoti tai yra Nedėlios 
diena, kada visoki durniai va
žinėja. Bet dabar automobiliu 
apdraudos kompanijos pripa- 
rodo, kad daugiausia nelaimiu 
su automobiliais ant vieszkeliu 
atsitinka Subatos diena. Gal už 
tai kad visi taip skubinasi kur

SAPN0R1US

I
Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col. ploczio ![ 
Iszaiszkma sapua ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu !į 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: :: J Į

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00 ■:
Saule Publishing Co., J;Mahanoy City, Pa.,U.S.A.

Kol esame nevede, pinigai 
savaime iszslysta pro musu 
pirsztus. Bet vedusioms tai nie
kados taip neatsitinka. Pinigai 
iszslysta tik isz ju žmonų ran
ku ir tik pro žmonelių szvel- 
nius pirsztelius.

“Kazy, kaip-gi tu drysti bu- 
cziuoti svetima moterį?

Bet, Jurgi, juk da nors ji 
gali Puti naszle.”

Kodėl in kariuomene visu 
pirma ima siugelius?

Todėl, kad jie dar nėra pa
tyrė karo baisenybių..

Klebonas, kaledojamas, už
klausė mažos Darateles: “Ar 
tu kas vakaras sukalbi savo 
maldeles?”

“Ne, teveli,” atsake Dara
toje, “Mano mamyte už mane 
papoteriauja.”

“Kaip tai?” užklausė nuste
bės klebonas.

“Mat, kai a;sz nueinu gulti 
mano mamyte vis sako: 
“Acziu Dievui ji jau guli.”

“Kas gali būti geriau, kaip 
gero sznapso stiklelis?”

Senis Butkus; “Du stikliu
kai.”

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

BALF’o Ir ALB’es Ben
dra Komisija Vasario 
16 Dienos Gimnazijai 

Remti

BROOKLYN, N. Y. — 
Bendras Amerikos - Lietuviu 
Paszelpos Fondas, susitaręs su 
Amerikos Lietuviu Bendruo
menes Laikinuoju Organizaci

niu Komitetu, insteige bendra I 
Komisija, kuri rūpintųsi Va
sario 16 Dienos Gimnazijos Vo
kietijoje remim-u.

In komisija BALFo ir LOKo 
paskirti szie asmenys:

Prelatas Jonas Balkumis, 
Alena Deveniene, Albertas 
O'SzIaipas, Albinas S. Treczio- 
kas ir Pranas Vainauskas.

Komisija iszsirinko Prana 
Vainausku Komisijos pirmi
ninku ir Albina S. Treczioka, Į 
sekretoriumi.

Liepos July 17 diena Komi
sija, turėjo savo pirma posėdi, 
kuriame aptarė gimnazijos rė
mimo veikimo ir nutarė papra- 
szyti Vokietijos Lietuviu Ben
druomenes Kraszto Valdybos 
reikalingu žinių apie perkama 
nuosavybe.

Sziuo reikalu Komisijos ati
tinkamas' rasztais Vokietijos 
PLB Kraszto Valdybai jau yra 
pasiunstas.

Amerikos Lietuviai 
Rūpinasi Pasilikusiais

Tremtiniais

Tremtiniu Paszelpos ir Imi
gracijos reikalams BALFas 
per pirmus 6 menesius gavo 
atiku ir nario mokeseziu isz 
sekaneziu valstybių:

Illinois $7,836.98; New York 
$4,112.54; Massachusetts $3,- 
388.10; Ohio $3,370; Pennsyl
vania $3,342.90; Connecticut 
$3,099.89; New Jersey $2,107.- 
36; Michigan $2,080.74; India
na $1,035.31; Kanada $662.52; 
Maryland $610; Wisconsin’ 
$552.54; California. $320.; Flo
rida $205.; Rhode Island $162.; 
New Hampshire $144.50; Dis
trict of Columbia $110.; Wash
ington $115.; .Missouri $15; 
Maine $13; North Dakota $12; 
ir Kentucky $10.

Tremtiniai reikalingi pasto
vios paramos. Visuomene nuo- 
szirdžiai praszoma toliau remti 
pasilikusius Tremtinius, siun- 
cziant tam tikslui aukas adre
su: K

United Lithuanian Relief 
Fund of America,, Inc., 105 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y.
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(Tasa nuo 3-czio puslapio)

ties, o kada norėjo gryszt na
mo, nerado savo rogių nei važ- 
nyczios. Tame prisiart ino pas 
ja kokis tai nepažinstamas po
nas ir pasakė, jog mate kai]) 
važnyczia nuvažiavo ir labai 
girtas, tai vargiai sugrysz. 
Vienlaikai prižadinėjo nuvožt 
savo rogese. Nebuvo kitokios 
rodos. Sėdo Zofija su nepa.žins- 
ta.mu iu roges, kuris pasisakė 
busentis Baronovu.

Kokia paėmė ja baime, kada 
suprato, jog neveža ja in josios 
narna, tiktai suvis in kita dali 
miesto. Nopagelbejo niekas. 
Nepraszimai nei bauginimai. 
Norėjo szaukt pagėlbos, bet nž- 
kimszo jei su skepeta burna.

Po valandai važiavimo, su
stojo roges priesz maža narna 
užmiestyje. Zofija suprato jog 
yra rankose nevidonu. Buvo 
nevaloje. Sodas baisus.

Liepė jei pasiraSzyt po rasz- 
tu, ant kurio buvo teip para- 
szyta: *

Asz kun. Zofija Petronovie- 
ne gimus Kazankiute, isz gero 
ir nepriversto noro, noriu pa
lengvint mano varginaneziai 
sau žiu ei ir iszpa'žinstu tai.

Jau nuo keliu motu buvau 
nedora paezia, laikausi Mi gr. 
Bariatinska ir isz tos priežas- 
tesmano vyro nekeneziau. Isz- 
pažinstu tolinus jog mano au- 
gytinc gr. Latowskiute, iszjuo- 
kinejau ir'persekiojau visokais 
budais ko! jos ncpragaiszinau 
ant visados, nes per mano sto- 
rone likos iszsimista in Siberi
ja-

Iszpažinstu tolinus, jog už- 
puolnu ant gr. Lntowskiutes 
dvare Petronovo, norėdama ja 
su josios kūdikiu nužudint.

Teiposgi liepiau paimt ma- 
vyra ant medžiokles, kuri ke
tino paimt Silafus ir Gruszinas 
vienok nuo ju pabėgo. Tolinus 
pri pažin stu, jog' per mano 
keršyta, likos girioje užmusz- 
tas kunigai,kszczio medėjus, po 
tuom pavestas vilkams del su- 
edimo.

— Pasiraszyk po apaezia, 
tare Baronovas, in kun. Zofija.

— Bet niekados spiresi Zo
fija.

— BUS DAUGIAU —

Czerovinu, kuris nuo jos nesi
traukė. Czerovinas buvo tuom 
per kurio praudžia gr. Mari
jona iszsiunta in Siberija. To
kiu dalyku,del Bariatinsko jau 
vietos negalėjo but, ežia vėl 
lauke kad iszrast kokia prie- 
žaste. Ir iszrado.

Bariatinskas viena karta da- 
girdo, kaip vienas isz aficieriu 
pravarde Matadovas, nelabai 
gerai apie Zofija. isZsitare. Ta 
da. Bariatinskas Matadova isz- 
szauke galelis ant szobliu.

Zofija tai dažinojus pastana- 
vijo isz to naudot, pasakė savo 
prielaidiniui Czerovinui, kad 
per Cara buvo uždrausta galė
jimas ant ginklu, tada Czerovi
nas danesze raportu in valdžia 
ir abudu likos paskirti in savo 
pulkus, o ir Bariatinska, nes 
buvo vaiskavu ir tiktai ant ur- 
lapo sėdėjo pas Zofija. Ir teip 
Bariatinskas in antra diena 
iszkeliavo net už Maskvos, o jo 
prieszininkas in Tiflisa. Zofija 
palidejo Bariatinska ant sto

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

Per paczta, 35 Centai.

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

Saule Publishing Co. 
Mahanoy City, Pa.
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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

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

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpina,si 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- 
climieras; Bedali; 44 pus., 20c

No.132—Trys istorijos: Apie 
An glorias isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasako 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 Maža 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, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

No.152—Apie Kajimas, Drū
tas P'etras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

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

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

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

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

N0.172—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 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

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

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

USU Užsisakant knygas isz 
szio Katalogo, reikia paminėti 
4ik 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.

ĮpTr1 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.
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: Malūnas Girioje :
(Tasa) j ne ciptelejo Borisais. Inmete ji 

i in tamsia, kelnore. Vienok susi
taria prieteliai Boriso, nakties 
laike ji gavo iszimt isz kelno-

Biednas senas Kazokas Iwa- 
nas, buvo tame laike toli nuo 
savo grinczeles, o kada jau su- 
gryžo, jau Marijonos nerado.

Su Lenkais Rusijoj ilgai ne
laukė. Po trumpai teismai li
kos nuteista už iszpleszima 
dvaro Petrokajos in Siberija.

Na vatnas suredimas!
Kaipo dvylikos metu am

žiaus kūdikis užtarimą kum 
Petronovo, likos jo priimta 
duktė, laike kada, su tėvais at
likinėjo kelione in giluma Si- 
berijos. Rodėsi jai, jog tame 
laike rado kita motina kum 
Zofija. Taip dabar viskas atsi
mainė!

Ant noru Zofijos, Marijona 
likos nuteista in Siberija ant 
gyvenimo.

Bausme likos tuo jaus iszpil- 
dintas.

Ir tbip nelaiminga motore 
ketino keliaut in Siberija, ant 
kelio pasitiko su jenerolu Szu- 
valovu, kuris kaip skaitytojai 
pamenat, buvo priduotas del 
josios tėvu už saiga, o tada da 
buvo poruczninku. Jenarolui 
labai rūpėjo dažinot apie jo
sios atsitikima, kuria pažinojo 
kada da 'buvo kūdikio, kurios 
tėvus laibai pagodoje, dažino- 
jas nuo josios apie viską, ipa- 
stanavyjo užsiimti josios vei
kalas ir iszklalbinti nuo val
džios Petersburge del josios 
luosybes.

Tuom laik taisynes, tarp 
kum Zofijos, o prietelais ne- 
haszninko Petronovo, josios 
vyro teilpos-gi gr. Marijonos 
nepasilove. Pagautas Borisas 
per tarnus Zofijos, buvo vi
saip lasytas ir baustas idant 
pasakytu kur randasi testa
mentas padarytas per Petro- 
nova ir pinigai paimti isz dva
ro Petrokojos. Trisdeszimts 
skaudžiu ypu aplaike per isz- 
nuoginta kuna, bet ‘nei žodžio

Price $2.30 su"‘ p°i"'
COLORS: Red, Black, Green, 

į, Blue, Gray, Copper.
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Padavimai senu žmonių sako: 
Kada žmogus cziausti, 

Reikia greitai jam atsakyti 
“Ant sveikatos.”

Nes jeigu niekas ant to 
neatsako, 

Tai velnias atsako:
“Ant sveikatos.”

Ir perdirba jo metrikus, 
O tokis žmogus nemiršta 

gera mirczia,
Nesulaukia sen a t y es, 
Ir arba pasikaria ar 

prigeria, 
O velnias jo duszia 

pasiima.
Jeigu niekas neatsako 

“Ant sveikatos.” 
Tai reikia pats sau 

atsakyti ir persižegnoti. 
Da> ir dabar daugelis 

senu 'žmonių, 
Ta paprotį užlaiko,

Jeigu niekas neatsako 
tai persižegnoja.

Viena karta ubage 
gulėjo ant pecziaus, 

O senelis gulėjo lovoje.
Senelis sucziaudejo.

Už lango pasigirdo kaip 
kas tenai sake: 

“Ant sveikatos.” 
O tai buvo velnias.

Ubage iszejo,
O senelis už trijų dienu 

pasikorė.
Mat, niekas jam neatsake: 

“Ant sveikatos.”
Tai velnias atsake, 

Ir už tai gavo jo duszia !
rjv rjv

Privalumai kožnos moteres 
yra szirdingi, 

Taip, kaip laimes juosta 
(ora-rykszte), 

Susideda isz skaicziu 
borvu, 

Taip ir motina turi būti 
skaistaus budo,

Malszi, saldi, pilna meiles 
szi] urnos ir tikėjimo.

Privalumaigi tėvo yra: 
Kieti, sunkus, asztrus, 

Kaip isz plieno nukalti, 
Kaip isz marmuro iszkalti.

Turi jis rūpintis- apie 
z pastogia, •

Del vaikeliu ir pacziois, 
Apie drabuži ir kitokius 

reikalus vaikeliams, 
Kurie isztiesia rankas 

link jo, 
Szaukia paszelpos ir 

kimba prie jo!
. Isztikro, viską iszpildyt 

kaip priguli,
Tai yra iszpildymas 

didelio daigto, 
Bet jeigu tuosius privalumas 

lengvai s versi, 
Apleisi ir juos nepažinsi, 

Tai prigaudineji pats save! 

res. Piktumas Boriso jau ne
turėjo rubežiaus. Karta Olafas, 
brolis Zofijos, užklupo su savo 
goveda. ant malūno, bet Bori
sas buvo prisirengęs ant to i’’ 
nuolatos kelolika vyru turėjo 
isz apylinkes prie saves, tai 
teilp pasveikino užpuolikus, 
jog ne tik aipmusze, bet ir ke
lis paėmė in nevale, del kuriu 
iszmusze gerai kaili ir netoli 
Zofijos dvaro ant medžiu pa
korė visus.

Baime apėmė apylinkes gy
ventojus.

— Ar žinai ka, tarė Baria- 
tinskas in Olaf a: teip mums 
nereikejo su Borisu apsieit, 
vaisko ežia nesiranda tai ko
kiam gali mus visus iszžudint!

— Tai man vyras, tarė szy- 
dijanezia Zofija. Mes kad pra
dėjom, tai visus.

Ne pabaigė tu žodžiu, visus. 
Puolė ant kėdės piktumu paim
ta.

Tame inejo in pakaju Hali
czas, vienas isz gerųjų tarnu 
Zofijos, kuris kone stebuklu 
isztruko isz nagu Boriso, bet 
iri kaili pusėtinai gavo.

Tas Haliczas apsakė Olaifui, 
jog Borisas buvo vadu, korė 
paimtus tarnus, o ant paliepi
mo Olafo, nenorėjo eit prie 
szais maluninka, tarydamas:

— Pone, asz gana drąsus, 
bet su velniu nieko nenoriu tu
rėt. Asz pats maeziau locnom 
akimis, kaip toji sena ragana, 
malūne su nuodėguliu iszdegi- 
nejo akis Silvanui, o tas stojo- 
kaip pririsztas ant vietos! Po
ne asz nenoriu ilgiau but Vasi
logrode.

— Ka kalbi, paklausė Ola
fas, kuris netikėjo- savo ausim.

— Nebusiu Vasilogrode!
— Nori atsitraukt?
— Teip!
— O kad asz ne atleistau?
— Pabėgtai! nematant.
— Kodėl ?
— Nes muitininkas ant ma

nes spendžia. Nenorėtai! su 
juom sueit.

Olafas nusijuokė.
— Tai bijais Boriso?
— Asz da noriu ant svieto 

pagyvent, nenoriu būtie szu- 
nim!

— Tai eik po velniu!
— Gerai, pone, bet da vie

na žodi.
— Eikię po velniu! Asz ta

vo žodžio nenoriu girdėt.
— Eisiu, bet turi ponas 

manės pirma iszklausyt.
— Ar turiu?
— Teip!
— Ha, ha, ha, nusijuokė 

Olafas, da ko reikėjo idant ma
no bernas da mane mokintu!

— Pone, teip gerus tarnus 
neatstatineje. Dariau visa ka 
man liepėt. Tankiai prieszinosi 
mano savžinej, o vienok iszpil- 
dinejau juos. Atsitrauksiu, bet 
ponas pirmiause privalai man 
užmokėt alga!

— Knutu tau iszmokesiu, 
atsake Olafas.

Knutu nieką negali pirkt, at
sake malsziai Haliczas. Bet 
asz reikalauju pinigu, idant 
nusiduot in tolima szale, ka 
nuotoliause in Odesa ir ten gy
vent tykiai.

Tas geismas ir malsza muži
ko, sumaisze Olafa.

— Iki sziol man ponas mo
kė jei kapeikoms, o dabar noriu 
rubliu, tarė Haliczas.

— Begėdi! Kaip drysti!
— Deszimts tukstaneziu 

rubliu, mistinu jog man užteks.
— Uždaryk snuki! Suriko 

indukes Olafas.
— Gerai, bet tai tiktai kasz- 

tnos deszimts tukstaneziu ruib- j 
Jin, prieszingam karte galėsi 
svietas dažinot puikiu naujenu ■ 
apie dingima Kun. Petronovo, i 
ir apie vilkus girioje!

— Tylėk, paszauke*Olafas, j 
duosiu tau du tukstanezius.

— Ne atleisiu ne kapeikos! ;
— Duosiu tau tris tuks- , 

tanczius.
— Ne kapeikos mažiau ne ■ 

imsiu!
— Ar užmirszai apie pri- 

siega, jog nevale nei žodžio i 
niekam sakyt kas pasidarė.

— Asz dalaikysiu ir nie-j 
kam žodžio necyptelesiu.

Olafas apsimalszino.
— Be to, tarė Haliczas, i 

moku raszyt. Asz neprisiekiau i 
ant to, jog neapraszysiu kas 
dėjosi Vasilogrode, nei apie I 
vilkus.

Po ilgam turgui, Olafas ma
tydamas jog nėra kitokios ro
dos, užmokėjo Halicziu de
szimts tukstaneziu rubliu isz- 
gaudamas įprisiega jog ne tik 
žodžiu, bet ir rasztu neiszduos.

— Asz tik tylėsiu iki kol 
vienas isz jus ne-spensi ant ma- i 
no gyvasezio. Tai pasakęs Ha- j 
liczas iszejo.

— Padvesia szunes nekan- j 
da, ipamislino Olafas.

Mat jis pastanavyjo Halicza ' 
užmuszt, be niekeno pagelbos. Į 
Niekam jau netjkejo. Tik ant 
saves vieno galėjo roknot.

Ateinanti nakti vos perbu
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vo. Baisiai Olafa ir Zofija kan
kino sanžine.

Ant rytojaus miksi i paskly
do baisi žinia dvare, nes rado 
negyva kuna Haliczo netoli 
dvaro.

— Tai po velniu! Pamisli
no Olafas, galėjo tai but priesz 
dvidešimts ketvirta valanda, 
tai turetau kiszenyje deszimts 
tukstaneziu.

Vienas isz tarnu inejas in 
pakaju alnesze laiszka padavė 
Olafui tarydamas jog kokia 
mpažinstama ypata sziryi at- 
nesze ta laiszka ir paliko.

Olafas atidarė laiszka ir 
skaitė: 

— Ant tavęs kaleina. Pasi
renk. Nutvėrėm katruos koro- 
jem ir tave nutversime!

Kaip tik ta laiszka perskai
tė Olafas prie Zofijos ir Baria- 
tinsko, tuojaus pastanavijo isz 
to dvaro iszkeliaut.

Tobolske
Dabartės persikelkime in 

Tobolska, didžiausias miestas 
Siberijb. Placzios ulyczios, su 
namais Rusiszkam pavydale, 
paszalyse kūmose visoki lavo
nai buvo patalpinti. Daugybe 
kareziamu su paraszai's' ant to- 
blycziu “Vodka” o ir kitoki 
namai in kuriuos atsilankinejo 
svėcziak

Ulyczios buvo tuszczios, o 
karieta viduriu ulyczios ritosi, 
kario sedSjo patoga motore ir

isz szaliu uredninkai palicisz- 
ki.

Ki’bitka sustojo priesz v iena 
didele akmenyczia. Urednin- 
kas iszszoko isz vežimelo ir 
prigelbejo moterei iszlipt.

— Na, tai jau esame vieto
je, tarė, noriu pirma dažinot ar 
inspektorių užtiksime valan
dėlė palaukite.

Motere apsidairė aplinkui ir 
rodos nenorėjo lauke stovėt, 
norėjo eiti in vidų namo ir 
gaut atsilset ant kokio suolelio, 
kad sztai pasirodė kokis tai se
nyvas vyras puikaus veido-, 
szvari ai paisiredes.

Ternino in pakelevinga labai 
ir prakalbėjo:

— Ar tai tavo dvasia, ar 
tu Ludvika?

Motere susilaikė, žiurėjo in 
žmogų ant kurio veido rodėsi 
susijudinimas.

— Ludvika, Ludvika, vela 
tare, pakeldamas rankas, rodos 
norėjo paimt in glebi.

— Asz nesivadinu Ludvika 
atsake motere.

— Ar isztikro ne?
— Ne, 'bet mano motina 

teip vadinasi.
— Tavo motina !
— Teip mano motina. Sztai 

josios paveikslas, atsake pake
levinga, rodydama paveiksią 
motinos kuri turėjo entyje.

Vos senis dirstelėjo in pa
veikslą, tuojaus isztrauke isz 
rankos pakelevingos, verkda- 

mas ir pradėjo buczuot.
— O Liudvika ! Mano Liud

vika!
Ne trukus paklausė:
— Keuo tas paveikslas?
— Yra tai paveikslais mano 

motinos.
1 ‘ O Dieve! Tai tu mano duk

tė Marijona!”
Toji pakelevinga buvo tai 

ne kas kitas kaip tik Marijona 
Lotowskiute ir jau su tėvu 
meilej sveikinosi.

— Duktė mano ar isztikro 
tave regiu?!

— Teip mane teve!
— Asz dukrele buvau pir

ma grafu Latowsikiu.
— Ar jau sziandien neesi 

juom?
— Ne. Dabar esmių var

gingu nevalninku, Mikolu La- 
tow skiu.

— Bet mano teve!
Tėvas ir duktė, ilgai nega

lėjo apsimalszyt, po tam neti
kėtam pasimatimui.

— Kaip tik tave paregėjau 
rodėsi man, jog matau Liudvi
ke, bet kaip tu in ežia gavaisi? 
Ar gal atkelavai atlankyt savo 
tęva?

— A, ne, esmių in czion at
varyta!

— Už ka ?
— Turėjau nevidonka, kū

rei pa sitaike mane inkanst. 
Vienok matau jog toje nelai
mėje, patiko mane laime, bet 
jeigo kitaip, neibutau tavęs te
veli regėjus niekados. JeigO' 
mano nevidonka butu žinojus, 
jog asz czion sueisu su mano 
tėvu, tai butu pasirūpinus 
idant in kita apylinke mane 
iszsiunst.

— Kas yra toji nevidonka?
— Kunigaikszte Petrono- 

viene!
— Ar-gi gali but! Tavo ap- 

glaubeto ja!
Toliaus negalėjo kalbėt, nes 

uredninkas prisisipyres liepe 
Marijonai drauge eit pas in- 
spektori, kur ketino dažinot 
apie tolimesne bute.

Uredninkas vienok pavėlino 
an praszimo Lotowskio, idant 
ir jam pavelytu su dukters 
drauge eit pas inspektori, kuri 
pažinojo, kaipo gera žmogų.

Latowskis prasze inspekto
riaus idant pavelytu dukterei 
būtie pas ji, apsakydamas po 
draugei apie visa atsitikima 
praeites, ant ko inspektorius 
tiko.

Latowskis buvo vaitu malžo 
kaimelio Goloto. In ten paėmė 
savo duktere kuri važuojant 
apie viską papasakojo, o apie 
ka jau skaitytojuj žinoma.

❖ ❖ ❖ I
J j

Petersburge
Buvo tai pradžioje menesio 

Sausio.
Kun. Zofija Petronoviene 

pasamdė sau viena isz puikiu 
palocziu, kuriame apsisedo 
drauge su broliu ir Bariatihėš- 
kiu. Ir -czion Zofija neturėjo 
ramumo.

Ana diena atėjo pas ja gydy 
tojas Szeven, su naujienom, 
kuriose ja drueziai sujudino.

Dažinojo jis, jog teismas gr. 
Latowskiutes likos isz naujo 
pajudinta, per koki augsžta 
uredninka, ir jog didba, idant 
visa teismą sūdo pripažintu už 
negera, nes gr. Latowskiene 
neturėjo jokio ąlpgintojausį 
kaip tas teismas prisako.

Apart to sklaidė visokios pa- 
skelbos po Petersburga apie 
dingima kun. Petronovo, o 
apie tai girdėjo Zofija. Baria- 
tinskas jau pradeja jei nubost, 
nes susinesze jije su Jenarolu

(Tasa Ant 2 puslapio)
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Žinios Vietines
— Seredoj pripuola Szv. 

Klaros, o Tautiszka Vardine: 
Daugelis. Ir ta diena: 1948 m., 
Ruišike mokytoja, ponia Oksa
na Kasienkina, iszszoko per So
vietu Ambasados Įauga ir pa
bėgo. .Ji paskui pasiaiszkino 
kad ji buvo tenai laikoma ver
gystėje, ir ja butu iszveže in 
Rusija. A'eliaus Amerikos 
Kongresas jai suteikė szio 
kraszto pilietysite; 1560 m., 
Liublino Unija, tarp Lietuvos 
ir Lenkijos; 1941 m., Prancūzi
jos Augszcziausias karininkas, 
Marshal Petain, ragina savo 
žmones remti Ncius ir ‘stoti 
priesz Sovietus. Jis pasimirė 
Liepos 22-tra diena 1951 m., 
turėjo 95 metu amžiaus, kalėji
me, be jokios valdiszkos gar
bes, kaipo savo kraszto iszda- 
vikas. Bet dabar jau matyti 
kad gal jis geriau ir toliau ma
te. negu mesi ir visi Prancūzai. 
Ka jis per kara Prancūzams ir 
mums sake, dabar jau vystosi. 
Bet nei vienas Prancūzas neno
ri prisipažinti; 1937 m., Sen. 
Hugo Black yra paskirtas kai
po narys Augszcziausiojo Teis
mo Amerikoje; 1936 m., Vokie
tija sutinka nesikiszti in Ispa
nijos vidurjini kara, bet savo 
žodžio neiszlaiko; 1933 m., 
Prez. Gerardo Machado aplei
džia savo vieta Prezidento pa- 
locziuje Kuboje.

— Ketverge pripuola Szv. 
K-assia.no ir Szv. Ipolito, o Tau- 
tiszkas Vardine: Asiutis. Taip
gi ta diena: 1933 m., Preziden
tas Franklin D. Rooseveltas 
pasiunezia tris kariszkus lai
vus in Kuba.

—- Petnyczioj pripuola Szv. 
Euzsbijo, taipgi Vigilija! Dan
gaus Ėmimo Panos Marijos, 
pasninkas, o Tautiszka Vardi
ne: Eimuntas. 1945 m., Japo
nai pasidavė ir karas su jais 
baigėsi; 1941 m., buvo vieszai 
isz Va-szinglono paskelbta, kad 
Prez. Fr. D. Rooseveltas su 
Anglijos Premieriu Winston 
C'hurchilliu sudarė Atlanto 
Cziarteri, kur ten ant Atlanti- 
ko mariu; 1890 m., Amerikos 
sostine buvo perkelta isz New 
York miesto in Phhiladelphia, 
Pa., o sostine buvo paskui 180.) 
metuose perkelta in Washing
ton, D. C.

— Sukatoj pripuola Szv. 
Stanislavo, ir Iri Dangų Ėmi
mas Panos Marijos, o Tautisz
ka Vardine: Utenis.
. — Sukatoj teipgi pripuola 
“Lietuviu Diena’’, kur in vyks 
Lakewood parke.

Shenandoah, Pa. — Panele 
Ona Putnikiute, 40 metu am
žiaus, nuo 425 E. Mt. Vernon

— Didelis Iszpardavimas 
Vasariniu Drabužiu del Mo
terų ir Vaiku, už nužemintos 
prekes. Ateikite in Juodeszku 
Sztora, 495 W. Centre uly., Ma- 
hanoy City.

į L TRASKAUSKASJ 
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uly., kuri sirgo per koki tai 
kiik;i, numirė pereita^ Ketver
ge, ketvirta valanda, ryte, in 
Harrisburg ligon'buteje. Ve
lione gimė Shenadoryje. Bai
gus mokslą Philadelphijoje, ir 
turėjo užsiėmimą kaipo raszti- 
ninke vienam ofise Philadel
phijoje. Jos tėvas Kazimieras 
mirė keliolika metu atgal. Pa
liko savo mylima motinėlė 
Mairgareta (Pntnikiene) Ruda- 
levicziene; broli Kazimiera, 
Fairfield, Conn., dvi se erys: 
Florence, pati Antano Beleis- 
kio, mieste ir Julija, pati Pra
no Poniatanskio isz Strafford, 
Conn. Laidotuves in vyko Pa- 
nedelio ryta, su apiegomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje 10:30 va
landa ir palaidota, in .parapi
jos kapinėse. Graboriai Gra
vi tz laidojo.

— Senais miesto gyvento
jas Kazimieras Sulbaczius, nuo 
327 E. Centre uly., pasimirė 
pereita Sereda savo namuose. 
Velionis ginies. Lietuvoje, at
vyko in Shenadoryje 1903 m. 
Per daugelis metu laike bizni 
saliuna, o iszpriežasties kad 
nesveikavo turėjo apleist savo 
bizni. Paliko duktere Ona Su- 
lauskiene namie, ir sunu Adol- 
pa isz Baltimore, Aid., taipgi 
penkis anūkas. Laidojo Pane- 
delio ryta, su Szv. Misziomis in 
Szv. Jurgio bažnyczioje devin
ta valanda ir palaidotas in pa
rapijos kapinėse. Gralborius L. 
Czaikauskas laidojo.

Washington, D. C. — Ame
rikos Prezidentas Dwight Ei- 
senhoweris ir jo žmona, isziskri- 
do su eroplann in Denver, Co
lorado, kurie praleis savo va
kari ja.

Reading, Pa. — Sukatos ry
ta, du vyrai žuvo nelaimėje, 
kai ju ėroplanas trenke in Te
levizijos stoties drains arti 
Summit Station. Kropiamas 
■Skrido isz Muncy in Readinga. 
Žuvusieji! vardai: George Tag
gart, isz Muncy, Rt. 2 ir Carl 
Winters, isz Williamsport. Kai 
las ėroplanas trenke in dratus, 
krito in žeme ii1 užsidegė. La
vonai likos baisiai apdeginti..

BELAISVIAI GAUS
APIE $2,200

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

per ta laika kai jie buvo ne
laisvėje, Korėjoje,

Kiek pa veinis kareivis, bu
vęs Le’aisvis gaus pareis nuo 
kiek jis buvo paskyręs savo 
szeimynai, kiek laiko jis yra 
iszbuves vaiske, ir kaip augsz- 
tai jis stovi vaisko surėdyme.

Jis gaus savo paprasta alga, 
kaipo kareivis, paskui daugiau 
del to kad jis buvo ant karo 
lauko, paskui daugiau kad jis 
kariavo užsienyje ir paskui da 
daugiau už tai kad jis buvo be
laisvis.

Kapitonas Joseph 0. Bow
man, isz Ringgold, Georgia, 
kuris kareiviu algas prižiūri, 
sako kad pirmos klases sar- 
žentas, kuris yra buvęs Komu
nistu nelaisvėje nuo Lapkri-

XX ‘‘NOVENA’’ 
gį Stebuklingo Medaliko 
f ii Dievo Motinos Garbei, 
Of per paczta 15 Cts.
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Senatorių Paskutinis Patarnavimas Senatoriui Robert Taft

Augszti Senatoriai isz ei
les stoja pareikszti savo pas
kutini patarnavima Repub- 
likonu Partijos vadui Sena
toriui Robert A. Taft in Ro
tunda, Vaszingtone. Isz kai
res in deszine yra: Senato
riai Pat McCarran, Demo
kratas isz Nevada valstijos; 
Edward Martin, Republiko- 

ežio menesio, 1950 metu, gauna ' 
penkis tukstanezius ir keturis 
szimtus doleriu.

Nors tiems iszlais vintam s i 
kareiviams tie pinigai mažai 
rupi, prilyginus prie tos atgau
tos laisves, bet visiems tie pi
nigai susigadins, kai jie par
važiuos namo.

STRAIKOS
PRANCŪZIJOJE

Du Milijonai Sustrai
kavo; Krasztas 
Suparalyžiuotas

PARYŽIUS, PRANCŪZIJA 
— Du milijonai Prancūzu, ku
rie dirba valdiszkus ir valsty
binius darbus sustraikavo ir 
visa kraszta suparalyžiavo.

Visi jie sustraikavo, nepai
sant kad valdžia visokiais bu
dais ir net grasinimais stengie
si jiems uždrausti straikuoti.

Straikos pakirto susisieki
mus per telefoną, telegrafa, 
traukinius, autobusus ir tak
sės. Elektros szviesos buvo nu
kirstos.

Straikos buvo iszszauktos 
pareikszti žmonių nepasiten
kinimą ir protestą priesz Pre- 
mieriaus Joseph Laniel naujus 
instatymus. Iszrodo kad Pre
mjerus bus priverstas keletą 
savo nauju instatymu kaslink

Komunistai Koriecziai ir 
Kiniecziai, kurie buvo paim
ti in Tautu Sanjungos ir 
Amerikos nelaisve yra dabar 
gražinami in savo kraszta. 
Visiems jiems buvo parūpin

nas isz Pennsylvania valsti
jos; Lyndon Johnson, Demo
kratas isz Texas valstijos; 
Senato? Sekretorius Mark 
Trice ir Senatorius Wm. F. 
Knowland, Republikonas isz 
California valstijos, kuris 
buvo Republikonu Užrink
tas užimti mirusio Robert 
Taft vieta kaipo partijos va

vidaus prekybos ir tvarkos at- 
szaukti.

Trys didžiausios ir galin
giausios unijos szitas straikas 
paskelbė priesz valdžia.

Straikuojantieji darbininkai 
užkirto beveik visus didesniuo
sius vieszkelius ir geležinkelius 
kad nebūtu galima nei su au
tomobiliais važiuoti ant tu 
vieszkeliu ar kad net ir armijos 
kareiviai negalėtu draivinti 
traukinius per tas straikas.

Po trijų dienu straikavimo 
darbininkai pradėjo gryszti in 
savo darbus, kai valdžia priža
dėjo tuos naujus pramones in
statymus permainyti ar visai 
panaikinti.

LENGVIAU
KALTINTI NEGU

AISZKINTIS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

liu szia pus Yalu upes, virsz 
Korėjos. Bet Sovietai nei ne- 
vaptelejo apie s:itu ju nuszau- 
ta eroplana iki Petnyczios, ka
da Rusija jau visa kosere blio
vė kad tas ju ėroplanas buvo 
nuszautas virsz ju žemes. Per 
ta laika kada 
nas buvo nuszautas ir kada So
vietai pasiuntė savo protesto 
laiszka, žinoma, Amerikos ero 
planas buvo nuszautas.

Jeigu taip butu buvę, kaip

ii savotiszkai nustatyti savo 
kraszto rubežius padangėse. 

Sovietu eropla- Jau laikas iszkelti szita klausi-

Belaisviai Gryžta

ta visa eile nauju drabužiu. 
Jie ežia marszuoja isz trau
kinio in Inchon, kur jie bus 
laikomi kol jiems bus pa
skirta isz kaleinos vieta 
gryžti in savo kraszta. Daug 

das ir Pirmininkas; ir Vice
prezidentas Richard Nixon.

Prez. Eisenhoweris su sa
vo žmona buvo pirmieji isz- 
kilmingai aplankyti mirusio 
Sen. Taft karsta ir iszreiksz- 
ti savo užuojauta jo. žmonai 
ir jo szeimynai.

□ □ o

Sovietai dabar gina; , būtent 
kad Amerikiecžiai lakūnai bu
vo nuszove Sovietu eroplana 
virsz Sovietu žemes, tai tie So
vietai nelulu nei valandėlės 
lauke, bet butu tuojaus šukele 
lerma ir Lutu ta paezia diena 
pasiuntė savo protestus musu 
Ambasadai. Dabar klausimas 
yra: kodėl jie lauke nuo Pane- 
delio net iki Petnyczios kol jie 
pasiuntė pirmutini savo pro
testą?

Tas musu eroplano nuszovi- 
mas yra viena isz daug pripa- 
rodimimu kad Sovietai nesu
stoja nei prie žmogžudystes 
padangėse, visiems kitiems 
krasztams parodyti, kad So
vietai vieszpatauja padangėse, 
ir kad ju rubežius padangėse 
tęsiasi penkios des?imts ar 
szirnta myliu toliau negu ju ru- 
bežius ant žemes. Sovietai szi- 
taip yra pareiszke jau keletą 
kartu, net ir tiems, kurie lipa 
in augsztus kalnus, kad ir tie 
kalnai, kurie randasi keletą de- 
setku myliu nuo ju rubežiaus, 
yra po ju priežiūra.

Per daug jaunu Amerikie- 
pziu lakunu yra nužudyta tu 
Sovietu žmogžudžiu, kurie no

ma Tautu Sanjungoje ir kitose 
tarptautinėse draugijose. Nes 
kam mes turime ta Tautu San- 
junga jeigu ne del tarptautiniu 
klausiniu iszriszimo?

szitu Komunistu Koriecziu 
ir Kiniecžiu tyczia apsidras
kė savo naujus drabužius, 
kad parodžius kaip blogai 
jie buvo laikomi nelaisvėje.

□ a □

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

Isz Mažo Debesėlio
Audra

Kapitonas Peter Town
send, apie kuri visos bobutes 
ir kūmutes Anglijoje putas 
plaka, kad buk jis yra Kara
laites Margaritos szirdies 
draugas, ateina in vakarusz- 
kas kurias Anglijos Amba
sadorius buvo surengęs, 
Brussels mieste.

Townsend yra trisde- 
szimts asztuoniu metu am
žiaus ir divorsuotas. Jis bu
vo paskirtas in Brussels, 
kad, anot bobų plepejimu, 
jis nebūtu taip arti Karalai
tes Margaritos.

Laikraszcziai Anglijoje 
baisiai susidomėjo szitu Ka
pitonu Townsend ir ji bai
siai iszgarsino ir iszaugszti- 
no, kaip koki pasakiszka 
jauna ir gražu ir malonu ka
ralaiti, kuriam karalaite 
skirta. O tikrumoje, jis nei 
geresnis, nei prastesnis už 
kitus. Butu daug indemiau 
jeigu tie laikraszcziai toms 
bobutėms paaiszkintu kodėl 
jis yra divorsuotas. Jis nėra 
nei isz pasakos karalaitis, 
nei biednu teveliu sūnelis, 
nei koks jau nepaprastas ka
valierius. Jis yra karininkas 
ir tai viskas!

SKAITYKIT
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Tamaqua, Pa. — B u v u s 

miesto gyventoja ponia Roza
lija Lucas, (Lukasevicziene) 
nito 30)3 Bunker Hill, Mount 
Ranier, Maryland, kuri sirgo 
trumpa laika pasimirė Neda
lioj in liigonImtoje. Velione gi
mė Lietuvoje, atvyko in Tama
qua 1910 m., po tam gyveno 
Washington, D. C., 1946 m. Jos 
vyras Tamoszius mirė 1931 m. 
Paliko yzeszis vaikus. Velione 
prigulėjo prie Szv. Jokūbo pa
rapijos, Alt. Ranier, Aid.

65 METAI KAI 
“SAULE“ 
SZVIECZIA

MUSU
SKAITYTOJAMS

Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavoras, popiera, ma- 
szinos, ir darbininkų 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 nejpa- 
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 k.oki 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 pies 
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 galėtumėt© 
ja vis skaityti!
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Jo kelione po svietą ir liūdimai 
apie Jezu Kristų.
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“Saule“ skaito visu sluogs- 
nin ir sroviu žmones: darbinin'r 
kai, biznieriai, profesijoną lai,- 
d vaši szk i a i, vai stybin inkai, 
mokslincziai ir darbo žmonės.. 
Nes visi jie žino kSd “Saulei 
teisingai raszo ir drąsiai skel
bia. ‘ ’ ..į

assia.no

