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Mainosi Skrybėlaitėmis ' 22 KAREIVIAI ŽUVO

Ponia Rose Mathews, po 
kairei, pagarsėjus kaipo 
“Pearly Queen of Hamp
stead, czia, baikomis maino
si skrybėlaitėmis su Ponia 
Mary Brown, isz Fort 
Worth, Texas, per milžinisz- 

. kas vakaruszkas, surengtas 
Texas valstijos kareiviams 
Anglijoje.

Vakaruszkos buvo su
rengtos tinkamai apvaiksz- 
czioti Texas Valstijos Nepri
klausomybes Diena.

Kada tik kas ka raszo apie 
Texas valstija, tai jis turi 
vartuoti tokius žodžius, kaip 
didžiausias, brangiausias, 
placziausias, didingiausias, 
gražiausias, bagocziausias 
ar, jei taip butu gabma sa
kyti: “milžiniszkiausias”.

Kentucky valstija taipgi 
nepasiduoda. Kentucky val
stijos žmones giriasi kad j u

žole žalesne, ju moterys gra
žesnes, j u arkliai greitesni, 
ju sznapsas macnesnis, ju 
vyrai džentelmoniszkesni ir 
ju valstija puikesne.

Viena poniute isz Kentuc
ky susikirto apie szita didin- 
giszkuma su ponu isz Texas.

Graži poniute isz Kentuc
ky tam Ponucziui isz Texas 
užkirto: “Nu kur jus czia 
mums prisilyginsite. Juk 
mes turime gana aukso in 
Fort Knox, nuliete szesziu 
pėdu tvora aplink visa Te
xas valstija!”

Ponas isz Texas, kelis sy
kius patraukė savo bran
gaus ir gardžiai smirdanczio 
cigaro, ir su visu savo vals
tijos didingumu, tai ponutei 
atkirto: “Nuliekite, pasta
tykite ta tvora, o jeigu man 
ji patiks, asz ja isz jusu vals
tijos pats sau nusipirksiu.”

Du Ęroplanai Sudužo

WASHINGTON, D. C. — 
Du armijos erop^nai, per au
dra nukrito ir sudužo atskiro- 
ose vietose. Dvideszimts du 
kareiviai žuvo.

Didelis C-119 “Flying Box
car” skrisdamas isz New 
York, susprogo ir užsidegė pa
dangėse ir nukrito apie pen- 

• kiclika myliu nuo Ananpolis, 
Maryland.

Vienas isz žuvusu kareiviu 
buvo Leitenantas Roy C. Kem- 
merling, isz Fine Grove, Pa.

Biski ankscziau B-25 bomb- 
neszis su keturiais kareiviais 

| sudužo pelkese netoli nuo 
Amelia, Pa. Nei vienas neisz- 
liko gyvas.

Ant to “Flying Boxcar” 
eroplano važiavo keli karei
viai, kurie “raida” buvo"gave 
už dyka.

Vėlesnės žinios parodo kad 
ne visi žuvusieji nebuvo karei
viai, bet kad penki isz žuvusiu 
buvo jurininkai.

TEISĖJAS IN ILGA
KELIONE

JAUNA MOTERIS
ATSIGYNĖ

Vagis Sucziuptas 
--- !—

PHILADELPHIA, PA. — į 
Jauna moteriszke atsigynė nuo 
vagies, kuris buvo ja partren
kęs ant žemes ir buvo pradėjęs 
jai ^drabužius nudraskyti. Kai 
ji suspigo ir stengiesi atsiginti, 
vaczmonas, vieno fabriko sar
gas iszgirdo, ir pakeles langa 
suszvilpe su policijos szvilpu- 
ku.

Vagis iszsigando ir pabėgo, 
bet suspėjo nusistverti tos jau
nos moteriszkes pinigine masz- 
nele.

Du policijantai greitai pri
buvo. Jiedu pasiszauke dar ke
lis policijantus in talka, ir de
vyniolikos metu amžiaus Pone 
Kathleen Finerbrock nuveže in 
ligonine.

Policijantai Walter Hauck 
ir Donato Donato, pradėjo po 
ta apylinke jieszkoti to vagies, 
užpuoliko. Pone Finerbrock 
buvo jiemdviem paaiszkinus 
kaip tas jos užpuolikas iszro- 
dc.

Isz Amerikos ko pirktusi.
Dabar tas Demokratu inne- 

szimas yra Senato svarstomas.
Prez. Eisenhoweris baisiai

TAKSU KLAUSIMAS i prieszinasi ineigos Taksu su-

CUMBERLAND, MD. — 
Augszcziausio Teismo Teisė
jas Wm. O. Douglas, su trisde- 
szimts trimis draugais pradė
jo ilga szimto asztuonios de- 
szimts keturiu myliu kelione. 
Visi jie eina pešti.

Jie nori parodyti kad visa 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Ne už ilgo, prie 38th ir Lan
caster ulycziu, jiedu užtiko to
ki žmogų iszeinant isz saliuno. 
Jis neszesi su savimi alaus 
bonka. Jis policįjantams pasi
sakė kad jis yra Samuel Hatch 
dvideszimts septynių metu am
žiaus,

Bartinderys tame saliune

KONGRESE

Republikonams Pasi
sekė Sumuszti Taksu 

Byla Kongrese

Demokratai Norėjo
Žmonėms Sumažinti

Ineigu Taksas

mažinimui. Jis aiszkina kad 
lutu visam krasztui n sveika
ta jeigu tu fabrikantu taksos 
butu visam krasztui geriau jei
gu tu fabrikantu taksos butu 
pirmiau sumažintos.

Czia klausimas isz tikro yra 
painus, ir sunku pasakyti kaip 
butu geriau. Bet ant vieno 
klausimu’Demokratai ir Re- 
publikonai sutinka, kad ka- 
necz reikia nors isz kurios pu
ses Taksas sumažinti.

Jauna Savo Kraszto 
Vyriausia Advokate

polici j autams pasakė kad szi- 
tas intartas Hatch ka tik pirm 
policijantu buvo inejes in jo 
saliuna. Policijantai tuojaus 
dažinojo kad jis neseniai buvo 
paleistas isz kalėjimo, kur jis 
buvo isztupejes vienuolika me
nesiu už vagyste. Jis buvo vėl 
suaresztuotas kai Pone Finer

Už Geležines Uždangos
(Tasa)

Vorkuta-Sibiro
Lietuviu Pragaras

Gryžusiu pasakojimu, Vor
kutoje, Viduriniame Sibire,

Policijantai Medžioja
Žulikus

ATSKIROS
MOKYKLOS

WASHINGTON, D. C. — 
Tik per szeszis balsus Repub
likonams pasisekė iszmesti isz 
Kongreso Byla, kuri yra De
mokratu investa kad sumažin
ti ineigu Taksas, kad tiems ku
rie uždirba mažiau kaip septy
nis ar asztuonis szimtus dole
riu ant metu, nereikėtų Taksu 
mokėti.<

Republikonai nori Taksas 
fabrikantams sumažinti, kaip 
ant visokiu ne taip jau baisiai 
reikalingu daigtu, kaip kaili
niai (fur coats), žemcziugai, 
kelionių kasztai, telefono pasi
kalbėjimai, ir panasziai.

Republikonai sako kad jeigju. 
szitos Taksos butu sumažintos, 
tai visur biznis butu geresnis, 
nes žmones daug' daugiau vis-

VYRAS, ŽMONA
NUDURTI

PHILADELPHIA, PA.
Keturios deszimts penkių 
tu amžiaus Samuel Kelly su 
savo keturios deszimts metu 
amžiaus žmona Emma, buvo 
surasti negyvi j u namuose.

Policijantai insilauže in ju 
namus, kai susiedai pranesze 
kad niekas nebuvo jųdviejų 
mates per visa diena iszeinanti 
isz ju namu.

Detektyvas, policijantas Jo
seph Geonotti sako kad iszro- 
do kad vyras savo žmona nu
dūrė ir paskui pats nusižudė.

Susiedai sako kad ana nakti 
jie girdėjo kaip kas nors su- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

me-

brock tikrai pripažino kad tai 
jis buvo ja užpuolęs.

____________________________________________________ ,

GRASINA i

VALDININKUS

Policijos Sargyba Pa
statyta Aplink Amba

sadoriaus Lodge
Vieszbuti

Philadelphijos vieszkeliu 
policijantai dabar neszasi su 
savimi medžiokles karabi
nus, kaip szitas policijantas 
George Fene.

Policijos virszininkas sa
ko kad jis rado daug szito- 
kiu karabinu policijos san
delyje ir jis sako kad jis 
mistiną kad vagiai kelis sy
kius gerai apsimislins pirm 
negu jie drys steti priesz po- 
licijanta su szitokiu karabi
nu.

Po’icijantai ant motor- 
cikliu turi viena toki karabi
ną, prisegta prie motorciklio 
szeno. Iki sziol tiems polici- 
jantams nereikejo tu karabi
nu pavartucti.

yra sugrusta szimtai tukstan- 
cziu daržo vergu. Budinga tau
tybių sudėtis: labai daug esą 
Ukrainiecziu, po ju eina Estai, 
Latviai, Lietuviai, toliau Kau- 
kaziecziai ir kitokiu Sov. San- 
jungos pavergtosios tautas. 
Vorkuta, apie 3,GC0 km., atstu 
nuo Maskvos, anapus sziaures 
poliarines linijos. Paczioje 
Vorkutoje yra NKVD centras, 
kuris tvarko visas 60 stovyklų 
to centro apylinkėse. Vorkutos 
stovyklose mirimo nuoszimtis 
pasibaisėtinai didelis: per me
tus apie 30% visu kaliniu to 
pragaro neiszlaiko ir žūva. 
Dirbti tenka daugiausia ang
lies kasyklose. Apsaugos prie
monių kasyklose beveik jokiu 
nėra. Blogai maitinami, su 
menkucziais drabužiais, tik
riau sakant, skarmalais, kali
niai ves bevelka kojas, o dar
bo normos yra nežmoniszkai 
dideles. Kas ju neiszdirba, ne
gauna nei tu 800 gramu blogos 
duonos, 25 gramu riebalu ir 
dar sziaip smulkmenų. Tiesa, 
stovyklų vadovybe, matyda
ma, kad kaliniai, vergu darbo 
jėga, greit iszmirszta, nuo 1952 
m., pradėjo jiems mokėti ke
lias kapeikas tariamai už dar
ia atlyginimo. Bet kainos, pre
kes už papildomus pirkinius 
yra nepaprastai auksztos, o 
tam tikra dali paglemžta bri- 
gadieriai. Stovyklos pareigū
nai taip pat nusuka nuo varg
siu kaliniu tam tikra maisto 
dali!

Pabėgti isz tu vergu stovyk
lų yra bemaž neinmanoma. 
Mėgina vienas kitas, bet žūva 
arba, greit pagauti, paskiau 
smarkiai kankinami. Tremti
niai, nenorėdami patekti in 
Vorkuta, susižaloja sau ran
kas, kojas. Sztai kaip atrodo 
pora bruožu: isz to pragaro, 
kuriam lygaus nėra pasaulyje, 
rl visa tai vyksta tuo metu, 
kai vyriauses Sovietu Sanjun- y 

(Tasa Ant 2 Puslapio)

Tarp Baltu Ir Juoduku

PHILADELPHIA, PA. — 
Labai pavojingas klausimas 
dabar, kartas nuo karto iszky- 
la valstijose ir net paeziame 
Kongrese.

Retas vaMininkas ar politi
kierius iszdrysta szita klausi
ma iszkelti.

Tas klausimas yra: “Ka da
ryti su Juodukais musu vieszo- 
se mokyklose?”

Pietines valstijos griežtai 
atskiria Juodukus nuo Baltu 
mokiniu.

Keliu szitu Pietiniu valstijų 
vadai yra staeziai pareiszke, 
kad jie visiszkai panaikins vi
sas vieszasias mokyklas savo 
valstijose, jeigu Amerikos 
Augszcziausias Teismas isz- 
drystu nuspręsti, kad Juodu
kai turi būti priimti, ir turi 
būti su Baltaisiais mokiniais 
mokinami.

Laivynas ir Armija per ilgus 
metus toki skirtumą palaike, 
bet dabar jau ima panaikinti.

Klausimas keblus, opus ir 
pavojingas, ir baisiai sunku ji 
iszriszti.

Kad ir Sziaurines valstijose 
daug žmonių dabar siunezia 
savo vaikus in privatines ar 
parapijines mokyklas, kad jtt 
vaikams nereikėtų maiszytis 
su Juodukais.

Daug mokyklų, akademijų, 
kolegijų ir universitetu nieko 
vieszai apie tai nesako, ir ne
turi jokio instatymo ant savo 
knygų priesz Juodukus.

Bet, tenai randasi neisz- 
reiksztas žodžiais bendras su
tikimas, kad, kai Juodukas 
kreipsis in tas mokslo instai- 
gas, jis jokiu budu neiszlaikys 
kvotimu del instojimo.

Amerikos Augszcziausias 
Teismas turės, ankscziau ar 
vėliau paskutinaji žodi tarti ir 
szita klausima iszriszti.

Beisbolininkas In Vaiska

Dvideszimts trijų metu 
amžiaus Liela Taklay, Egip
tiete, mokinasi in Southern 
California Universitetą. Jai 
ka tik buvo praneszta kad ji 
paskirta kaipo savo kraszto, 
Egipto, vyriausia advokate.

Ji yra pirmoji moteriszke 
j tokia augszta vieta gauti 

Vidur-Ry  tuose.

NEW YORK, N. Y. —
Trumpas, bet griesztas insaky- 

I mas atėjo isz Vaszingtono New
York miesto policijai, kad 
Puerto Rico Tautininkai gra
sina nužudyti kelis augsztus 

' Amerikos Valdininkus ir At- 
stovius, kuriu tarpe vardu pa
minėtas Henry Cabot Lodge, 
Amerikos Ambasadorius Tau
tu Sanjungoje.

Du szimtai policijantu buvo 
tuojaus pasiunsta apsupti na
mus ir vieszbuczius, kur tokie 
valdininkai yra apsigyvenę.

Ambasadorius Lodge yra 
apsigyvenęs in Waldorf-Asto
ria Towers vieszbuti; Guberna
torius Thomas E. Dewey buvo 
atvažiavęs in New York mies
tą del Szvento Patriko parodos

bet vėliau apleido savo viesz- 
buii Roosevelt Hotel Apart
ment ir iszvažiavo in savo ūki, 
in Pawling, New York.

Ir Senatoriui John F. Ken
nedy, Demokratui isz Mass., 
buvo paskirta policijos sargy
ba.

Kai tie penki kongresmenai 
buvo paszauti Kongreso kam- 
baruose, tai FBI ir visu mies
tu policija pradėjo jieszkoti ki
tu tokiu Puerto Rico krasztu 
karsztuoliu, kurie yra pasiža
dėję musu valdininkus iszžu- 
dyti ant to kerszto kad krasz
tui nėra suteikta nepriklauso
mybe.

Mikas — Ar ir tu geri 
arielka? Juk priguli prie 
blaivininku!

Jokūbas — Teip, asz pri
guliu, tiktai da ne esmių pil
nu nariu, nes da man nesu- 
ejo szeszimenesiai!

Billy Martin, beisbolinin
kas, kuris savo beisboles lo- 
szimu taip garsingai atsižy
mėjo pernai su New York 
Yankees beisbolininku rate

liu, yra paimtas in vaiska. 
Jis czia priima Armijos isz- 
tikimybes prisieka nuo Ka
pitono Jack I. Jones in San 
Francisco, California.
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Kas Girdėt
Nors Prezidentas Eisenlio- 

wcris prieszinasi, bet iszrodo 
kad Kongresas atpigins daug 
taksu, kaip ant kailiniu, “fur 
coats”, drabužiu, žemcziugu, 
telefono, telegramų, kliulbu 
mokescziu ir ant daug kitu 
daigtu, ant kuriu mes dabar 
mokame apie dvideszimts 
penkta procentą.___ ::___

Amerikos Sekretorius Dul
les dabar ragina visus Pietų 
Amerikos krasztus atnaujinti 
‘Monroe Doctrine Instatyma’ 
kuris gali būti dabar pritai
kintas visiems Komunistams. 
Tas Monroe Doctrine Instaty- 
mas nustato kad nei vienas- 
svetimas krasztas negali nei 
kojos inkiszti, nei in viena 
Sziaiyres.ar Pietų Amerikos 
kraszta. . Sulyg szitu Instaty- 
mu butu galima visus Komu
nistus isz visos Amerikos isz- 
guiti ar bent susekti!

Charles E. Wilsonas, Apsau
gos Sekretorius kelis sykius 
•pakar'tuojo ir visiems užtikri
no kad Amerika nesiūs savo 
kareivius in Indo-Kinija. Jis 
suko kad jis nenori kad Ame
rika vis kitiems krasztams' su ■ 
ginklais grumuotu.

Bet kai mes sutikome Indo- 
Kinijai pristatyti kariszku 
eroplanu, tai iszkilo kitas 
klausimas: Ka musu valdžia 

• sakytu ar darytu, jeigu kuris 
isz tu musu lakiniu, kurie tuos 
eroplanus veža in ta kraszta 
butu nuszautas? Ar ir vėl ka
ras?!

Restaurantuose, kur Kon
gresui onai valgo, kava kasz- 
tuoja asztuonis centus už puo
duką; kur Senatoriai valgo, 
jau deszimtukas už kavos puo
duką. Mat, Kongresmoiiu res- 
taurantuose Amerikos Iždo 
Sztabas primoka, jeigu gana 
nėra už ju maista užmokėti.

Bruno Vrubleviczius yra pa
kviestas dainuoti su Municipal 
Opera in Oran, Algiers. Tai 
teipgi nepaprasta garbe Lietu
viui.

Szvento Antano parapijos 
vikaras in Brooklyn, N. Y., 
Kunigas Titus Narbutas yra 
paraszes ir iszleides antra kny
gele, Anglu kalboje: “Sovietai 
Nužudo Dievą Lietuvoje.” Jo 
pirma knygele 'buvo “Keturi 
Nukankinti Vyskupai ’ ’.

Vytautas Baceviczius, gar- 
, sus pianistas, davė koncertą in 
New York’s Town Hall. Co-

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS

Viesz. Jėzaus ir
... MALDA . . .

Motinos Szvencz.

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

Knygos Did. 3%x51/t col.
TIKTAI, 25 Cts.

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

lumbia Artists Management ta 
koncertą buvo surengė.

Laikrasztininkai Vaszingto- 
ne pyksta! Senatoriai yra pa
brangino savo posėdžiu nuora- 
szus. Pirmiau laikrasztininkai 
gaudavo visus Senato raportus 
už septynis centus del kiekvie
no puslapio. Dabar jau kasZ- 
tuoja visas deszimtukas.

Retas, kuris Amerikoje žino 
ka apie kapitalista ir milijo
nierių, Amasa L. Stanford. O 
vienok szitas bagoezius, gimęs, 
szimtas trisdeszimts metu at
gal, (Kovo devinta diena, 1824 
metuose) buvo prezidentas 
abieju didžiausiu ir bagoeziau- 
siu geležinkeliu kompanijų; 
Central Pacific ir Southern 
Pacific. Jis buvo Californijos 
Gubernatorius, ir Amerikos 
Senatorius.

Daktaras Povilas Jackmauh 
Boston, Mass., pasitraukė isz 
labai atsakomingos vietos kai
po prezidentas ir virszininkas 
Daktaru Sztabo, in Carney li
gonine. Jis ta vieta laike per 
devyniolika metu.

Chorai isz penkiolikos kata- 
likiszku mokyklų Chicagoje 
dalyvavo dainų koncerte in 
Kazimieriecziu Seselių nauja 
“Maria” mokykla. Sesele M. 
Bernarda vede visa koncertą, 
kuris labai gražiai pavyko.

Pralotas, Monsignoras Liud
vikas Mendeliš, Szvento Alfon
so parapijos klebonas, Balti
more, Md., Vasario szcsziolik- 
ta diena, su malda atidarė, pra
dėjo Senato posėdi. Tai gal 
pirmutinis sykis kad ne tik 
Lietuvis, bet kad Katalikas 
kunigas su malda tuos posė
džius atidarytu.

Pypkes Dūmai
Nusiminimas

Jei žmogau, nuliūsi, nustosi 
vilties,

Jei niekas pageltos czionai tau 
neduos,

Jei niekur nerasi linksmesnes 
minties,

Prie Dievo tai szaukis, Jis 
ranka paduos.

Jei žmones apleistu, užmirsztu 
tave,

Draugai atsiskirtu; sunku but 
kariaut,

Tik tuo suraminsi žmogeli, 
save;

Jog Dievas valdyti nenor 
mus paliaut.

Jisai savo ranka isztieses 
laikys,

Kol sziam pasauly! Jo sūnūs 
varguos

Kentes nusiminė, Jisai juos 
ramis,

Ir alpstanezia szirdi meilingai 
paguos.

Jame mus stiprybe Jame mus 
viltis,

Jame musu laime, prie Jo 
turim bėgt,

Prie jo prigimimas, mus 
traukia, iszirdis

Už tai-gi neduokim Jo balsui 
praleki.

Platinki! “Saule”

Price $2.30 s,‘“p°i“
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper
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Saule Publishing Co., 
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“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tcbeszvicczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratais.'

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
■ apie Jezu Kristų.

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

Platinkit “Saule”

Ka raszo musu skaitytojas 
ponas Pranas Balczeris, isz 
Kenosha, Wisconsin: Gerbia
ma “Saules” Redakcija: — 
“Man “Saule” labai maloni 
skaityt, ypacz mums, kurie 
esame seniau atvažiavę in 
Amerika. Su gerais velinimais, 
taipgi sveikinu visus su Szv. 
Velykomis.”

UŽ GELEŽINES
.UŽDANGOS

. (Tasa Nuo 1 Puslapio) 
• • J

gos prokuroras Rudenko Prav- 
doje suktais žodžiais szneka 
apie teise ir teisetuma. Jis mi
ni, kad ne viena Sovietu in- 
staiga neturi teises imtis ne
teisėtu priemonių priesz savus 
pilieczius. Daug Lietuviu 
Tremtiniu, kurie tik tuo kalti, 
kad yra Lietuviai, sziandiena 
dar tebevargsta Vorkutos pra
gare ir kitose TSRS priverez., 
darbo stovyklose, nes nauji 
Beri jos tebesiszvaisto. Laisva
sis pasaulis dar negirdejo, kad 
nuo Berijos paszalinimo kas 

nors isz Sibiro butu gražinta in 
Lietuvo. Budeliai pasikeitė, 
bet senasis pragaras pasiliko.

Arki v. M. Reinys, Ka
riniame Kalėjime Prie

Maskvos
Vokiecziu Kataliku žinių 

agentūra', Vokiecziu telegramų 
agentūra DPA, o Frankfurte 
leidžiamas?‘Frankfurter Allg. 
Zeitung” Sausio 14 d., paskel
bė Vokiecziu karo belaisviu 
parneszta žinia, kad Vilniaus 
arkivyskupas M. Reinys laiko
mas kariniame Vladimiro ka
lėjime prie Maskvos. Jis buvęs 
apkaltintas, kad sznipinejes 
svetimiesiems, ir už tai buvęs 
nubaustas 10-cziai metu kalė
jimo. Sovietiniuose kalėjimuo
se ir darbo stovyklose esą ir 
daugiau dvasininku. Autono
mines Komi respublikos Vor
kutos stovyklos 8-j e kasykloje 
bausmė atlieka nuteistas 10- 
cziai metu privereziamuj u dar
bu ir garsusis Italu pamoksli
ninkas tėvas Leoni. Visa eile 
Vokiecziu karo Belaisviu, in- 
kurdintu Rytinėje zonoje, pa
mate, kas ten darosi, slapta at
bėgo in Vakarus. Atbėgusiųjų 
pasakojimu, kai kurie gryžu- 
sieji, pasiprasze darbo Rytines 
vietos Vokiecziu instaigose, 
ten pat buvo suimti. Tarp at
bėgusiu yra dalis ir Rytprusiu 
Vokiecziu, su didžiuoju trans
portu isz Tapiavos.per Lietuva 
ir Varszava pasiustu in Vo
kietija.

Sov. Sanjungoje 
Brestą Revoliucija?
Frankfurte veikianti Rusu 

daneszime agentūra RIA skel
bia, kad, Vorkutoje laikyto 
Vokiecziu studentu Klemento 
Berkenkopfo parnesztomis ži
niomis visoje Sovietinoje San
jungoje esąs labai didelis ne
pasitenkinimas Bolszeviku re
žimu ir bręstanti revoliucija. 
1954-55 metai gali būti lemia
mi Rusu likimui. Net tarp 
MVD-MGB daliniu esanezios 
placziai insivyravusios anti- 
holszevikines nuotaikos.

... Apie . . .
Dvi Vyresnes Seseres 

Kurios Užvydejo 
Jaunesnei Seserei

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Virikas paėmė dėžutė ir nu
ėjo iii virine kasydamas sau 
galva. Liepė Parižada apvaly- 
tie pakajus ir soda ant priėmi
mo teip puikaus sveczio!

Ant rytojaus du broliai isz- 
keliavo in vieta paženklinta 
per sultoną in kur ir tas ne tru
kins atkeliavo su savo dvaru. 
Isz pradžios medžiojo kol sau
le nepradėjo kaifyt jog net sul
tonas buvo priverstu pasilsėt. 
Tada Balinamas likos prie szo- 
no sultono ir perstatė sultonui 
Parižada, ju sesuo.

'Sultonas pasilenkė del pakė
limo'Parizados, pažiūrėjęs va
landėlė in jos patoga veidą ir 
paikam pavidalui jos, tarė:

— Sesuo tikus broliams, o 
broliai seserei. Ir ne dyvai, jog 
broliai visame yra sutaikus su 
sesute dabar noru pažint jusu 
narna, o tada da kitaip sudysu 
pamatęs jame paretka.

— Szviesiauses pone, atsa
ke Parižada, tas namas yra su

vis kaimiiiys, pagal musu sto
ną ir ne si talpina jame tas kas 
mies'tiszkuose namuose randa
si.

— Asz inisliju ir suprantu 
ant gyventoju to namo,1 jog jei- 
go jie yra tiek apszviestais, tai 
tikiuosiu, jog ir name prigulin
tis paretkas užlaikytas, eikie- 
gi pirma ir v e škic in vidų.

Parižada insidrasinus va
džiojo po pakajus, o sultonas 
tarė: ano mielause dukra, ar 
tai vadini gyveniniu kaimy
nių? Tikėk man, jeigo visi ant 
kaimo namai butu fokais kaip 
tas, tada visi isz miestu bėgtu! 
Jau dabar nesidyviju jog ne 
norite mieste gyvent. Kišimo 
dabar iii soda, ha žinau jog ir 
jame yra ka pamatyt.

Patoga Parižada atidarė du
ris sodo ir kas pirmi au.se in- 
puole in akis sultonui, buvo tai 
tiszkantis auksinis vanduo 
aukisztyn! Nusidyvijas tuom 
nauju regėjimu paszaukc: O-gi 
kas ežia u'ž stebuklą?! Kol oš
inu gyvas aut svieto, to neregė
jau negirdėjau! Isz kur imasi 
tas stebuklingas vanduo? Tai 
pasakęs prisiartino areziau, o 
Parižada būdama szale jo, nu
vedė pas medi giedanti.

Kaip t iktai sultonas iszgirdo 
ta puiku giedala, sustojo ir 
dairėsi isz kur paeina, o nesu
prasdama kas tai gal i būtie, at- 
sigry'žes iii Parižada paszaukc: 
Patoga gaspadin, pasakykic tu 
man, kur buna tie giesmininkai 
kuriu asz baisa girdžiu?

Arpo žeme ar padange? Jei- 
go teip turi puikius balsus, tai 
kodėl slėpėsi nuo žmonių, pri
valo pasirodyt.

— Szviesiauses pone, atsa
ke Parižada, ne yra. tai balsai 
žmonių, tiktai tas medis kuri 

regi priesz save ir jeigo areziau 
prieisi, tada paregėsi jog tai 
medis tuos halsus iszduoda.

Kada sultonas prisiartino, 
negalėjo atsiklausyt giedoji
mui ir tarė: Pasakykic tu man, 
isz kur ėmėsi tas medis, ar jis 
netikėtai ežia užaugo ir isz ko
kios žemos paeina ? Nemacziau 
savo gyvastije. Kaip tu ji vai
dini?

— Szviesiaauses pone, tas 
medis da neturi kitokio vardo, 
kaip tiktai medis giedantis ir 
niekur kito tokio sviete nesi
randa! Reikėtų daug pasakot 
kokiu sipasalbii ežia gavosi. Tai 
priguli prie vienos historijos 
apie geltona, vandeni, medi 
giedanti ir paukszti, kurie tai 
daigiai mums teko. Jeigu 
szviesiauses pone nori apie tai 
iszgirst, tada viską papasako
siu, nes pirmi aušo praszyta, 
idant isz savo loskos teikia
mais pasilsėt po kėlionai.

— Meilinga dukrele, prie 
tavęs užntirszau ir apie kelio
nes vargus. Eisime pas geltona 
vandeni o ant galo pas pauksz
ti kalbanti.

(TOLIAUS BUS)

KATALOGAS
KNYGŲ

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

szito Katalogo 
No. 1953

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi 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.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
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.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

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

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

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz 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.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 o 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 puslap.iu, 20c.

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

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

No J 55—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

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. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu, 50c.

No.102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

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

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

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

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

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys ; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davinėli 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.

1801/?—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

No.196—Stacijos arba Kai 
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 grobia 
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. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

Nepamirszkite dadeti 
de'szimtuka 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., ■ JJ. S.
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. . . Apie . . .
Dvi Vyresnes Seseres 

Kurios Užvydejo 
Jaunesnei Seserei

(Tasa)

Kelionėje visi troszko atlan- 
kytie dervisza ir padekavotie 
už duotas rodąs, ba kožnas in- 
tikejo ir datyre apie ka senolis 
kalbėjo, nes jau jis buvo numi
ręs, nežino, ar isz senatvės ar 
del to isznyko, jog jau nereike- 
jo niekam kelio rodyt ant kal
no ba. jau Parizada viską už 
baigė.

Visi keliavo ir kas dien 
skaitlis ju mažlnosi, ka kožnas 
atradęs savo kelia. Kareivis-gi 
ir kitokį ponai padękavojo 
kožnas paskyriai del patogos 
Parizados, o ir su jos ‘brolais 
atsisveikii.no kožnas, ir važia
vo savo keliu, o Parizada su 
broliais trauke in namus.

Kada parkeliavo namon, pa
talpino kletka su paukszcziu 
ant atviro lango ir kaip tiktai 
tas užgiedojo, tuojaus prilėkė 
visokiu paukszcziu ir teip so
delyje giedojo, jog net apylin
kėje skambėjo. Ir szakute nuo 
giedanezio medžio liepė paso- 
dytie sodelyje, ir tuojaus isz- 
augo ant didelio medžio, kuris 
iszdavinejo puiku baisa, Van
deni inlejo in tam tyczia pada
ryta murine sodželka, terp 
kvietini o kada tiktai iiupyle, 
prisipildė pilna o vidurys pasi
kėlė in stulpą ant dvylikos pė
du.

Žinia, apie tuos stebuklin
gus daigius pasklydo po visa 
apylinkine o kad pavelijo del 
visu pamatytie, per tai daugy
be žmonių kas diena atlanki- 
nėjo.

Balimanas ir Pervizas atsil- 
seja kėlės dienas po kelionei 
vela atsiminė medžiokle ir ki
tokius zoibovoms iszjojo ant 
medžiokles apie keturias my
lias nuo namu. Kada du bro
liai paregėjo daugybe medeju, 
pastanavijo su jais nesueitie ir 
gryžtie namon. Nes teip atsi
laikė jog negalėjo iszsilenktie 
jokiu dalyku. Pasitaikė su pa
ežiu sultonu nusėdo nuo arkliu 
ir ant rubli, jog tai ne yra pras
ti, susilaiko savo arkli ir liepe 
jiems stotie.

Ant prisakymo m on arkos, 
stojo su pagodone. Sultonais 
pažiurėjas valandėle in juos du 
paklausė ju kas per vieni?

Tada Balimanas nulenkęs 
galva tarė: Szviesiauses pone, 
esame sunais buvusio dažiure- 
tojaus sodu, kuris jau numiręs, 
o mudu su sesere gyvename 
name per ji intaisyta ir gyve
name drauge, laukdami laiko, 
kolei ne busime paszaukti del 
tarnavimo savo randytojui.

—Kaip matau mėgstate 
medžiot.

— Teip szviesiauses pone, 
tai musu visas darbas, nes no
rėtumėm isz duszios del savo 
pono tarnaut,

Sultonui tas labai patiko ir 
tarė: Jeigu norite būtie su ma
nim, tai medžiosime drauge.

— ‘ ‘ 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!

. Jaunikaicziai Ipadekavojo už 
ta didele garbe, sėdo ant ark
liu ir jojo drauge. Vos kėlės 
vanszrias pajojo Balimanas pa
regėjo Ieva, o Per vizas meszka. 
Leidosi drąsini, jog net sulto
nas dyvijosi. Ne trukus abudu 
gilukiningai ingalejo žvėris, ba 
Balimanas nepaisiloves ant vie
no levo, leidosi paskui kitai, 
ta pati ir Pervizas ant iiiesz-

»4-**X-X-*4-********»***4->*2
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Szviesus ir mandagus 
žmogus, 

Negali būti be laikraszczio, 
Nes yra žingeidus dažinoti 

Kas dedasi ant* svieto, 
O ne tik apie save, 
Ant kiek su nosia 

pasiekia, 
Szviesus žmogus perka 

knygas, 
Ir be laikraszczio negali 

apsieiti, 
Ir isz paskutinio deda 

aukas, 
Ant moksliszku reikalu, 

O tamsuneliai jokiu atiku 
neduoda.

Jie sako: “Geriau pragcrt 
Ir turėt linksmus' laikus, 

Už tuos pinigus arba 
Loszti isz kazyriu, 

Tai nors nauda isz to 
turėsiu!” 

*1* n* *4*

Niekados nekalbėkite apie 
kitus blogai, 

Nes tas kuris kituose atranda 
blogus darbus,

Pats mažai turi vertes, 
Ir yra priskai tomas prie 

neteisingu.
Teisingas žmogus greieziau 

Apie kitu gerus darbus 
kalbės, 

Negu primena, ju blogas 
puses, 

Per silpnumą (paklydusio.
Teisingas žmogus savo 

artyma myli taip, 
Kaip pats save.

Teisingas žmogų mes galime 
pažinti, 

Isz jo kasdieninių 
v i s u o men i szk u d ar b u.

Tas teisingu yra vadinamas, 
Kais teisingai visada 

pasielgineja.
* * *

Girdėjau kad didesniuose 
miestuose, 

Nekultose vietose,
Susirenka in urvas visokiu, 

Jaunu ir paeziuoti,
Kur geria per szventa diena, 

Nelenkdami nei viena
In bažnyczia eiti nereikia, 
Ba duokle duoti nereikia, 
Veluk kelis dolerius aut 

gerymo praleisti, 
Ne kaip eiti in bažnyczia 

pasimelsti.

Jonukas — Mamyte, ar 
galiu su valgy t szita obuolį?

Mamyte — Suvalgyk, Jo
nuk, su Ponu Dievu!

Jonukas — Et, mamyte, 
asz veluk pats suvalgysiu, 
tai man bus daugiau, ne kaip 
turiu dalintis su Ponu Die
vu!

kos. Sultonas ju narsumą ne
galėjo atsiclyvyt, isz to ir pa- 
szauke. Jei go asz ture tau koki 
■szimta tokiu vyru, tai savo ka- 
ralystojc ne vieno žveriaus ne
tektai!. Priimu jus prie savo 
szono meilei, ir žinau, jog pri- 
lankiai man tarnausite.

Sultonas teip juosus pamy
lėjo jog tuojaus prasze ju 
idant kelautu su juom drauge.

Jiedu iszpradžios iszsikalbi- 
nejo jog tuojaus negali kelaut 
kolei nepasitars su. sesere, 
ba jijie labai rūpintųsi kada 
jiedu neperkeliautu.

— Na tai laibai gražu jog 
norite sesutei apie tai daneszt 
ryto atkelausite ežia in ta vie
ta ir man duosite atsakymo.

Ant rytojaus sugryžo jauni- 
kaitei pas sultoną, tare in juos:

— Na ka ar kalbėjote su 
savo sesute ? Ar pavelyjo idant 
man t arnautu met ?

Jaunikaicziai vienas in an
tra dirstelėjo ir apkaito:

— Szviesiauses pone, atsa
ke Balimanas, teiksitese dova
not, jo užmirszome apie tai 
kalbėt.

Na, tai norint sziandien ne- 
užmirszkie apie tai su sesute 
kalbėt ir man apie tai duotie 
žinia ka greieziause.

Nes ir antru kartu užmirszo 
su sesere pasirodavot, sultonas 
už tai nesupyko, iszemo isz ki- 
szeniaus tris auksines kulke
les, o dedamas Balimanui in 
enti tarė linksniai:

— Dabar neužmirszite, ba 
kada pradėsi nusiredyt, tada 
jos iszpuls ir atsiminsi ka in- 
sakiau.

Kaip sultonas insake, teip ir 
stojos, ir-kad ne tosios kulke
les butu vela užmirsze kalbe- 
tie su sesute. Kulkeles iszpuolc 
kada nusirenginejo gult. Tuo
jaus nuėjo pas Perviza ir drau
ge abudu nusidavė pas savo se
sute, kuri da nemiegojo, apie 
viską papasakojo ka sultonas 
įaįbe.jo.

Parizada truputi susiinaisze 
apie ta iszgirdus ir tarė: Jud
viejų pasimatymas su sultonu 
yra del jus giluku, o ir naudin
gu nes del manes nelabai! Asz 
gana gerai žinau, jog nenorite 
su manim atsiskirt ir džiau- 
guosu už ta pririszhua prie ma
nės, pripažinau jog judu norė
jote priesz sultoną iszsikalbet, 
nes tas negalimas dalykas, ba 
jo norams ne panasziu atsi
spirk Jus žinote būda sultonu, 
jie norint praszo gražumu,’nes 
ju praszymai yra prisakymai. 
Kad asz pagal savo noru jus 
atkalbinetau, tada prieszin- 
tausi jo norams, o jus papultu- 
mete in nelaime, o podrauge.ir 
asz su jumis. Dalbai* žinote ir 
suprantate apie tai kolei kas 
bus, reikė pasirodavot musu 
pauksztuko ir pažiūrėsimo ko
kia duos rodą. Jisai man priža
dėjo’ visame pagelbėt!

Ir Ino jaus nuėjo visi trys pas 
pauksztuka ant rodos. Pauk- 
sztukas kada paklausė, tarė;

— Iszpuola, idant tavo 
broliai rodą sultono iszpildintu 
ir jo p r asz y t u.

— Mano paukszteli, tarė 
Parizada, mes terp saves labai 
mylimės, ar laikais atsiskyri
mas ne atauszis mumis© mei
les?

— O ne! Ypacz, padidins.
— O jeigo sultonas manyje 

pasimylės, kaip ežia, atsilankis.
— Tai ypacz bus del tavęs 

ir del ju geraus ir ant gero isz- 
eis.

— Ant rytojaus Balimanas 
ir Pervizas nukeliavo iii giria 

kur buvo apsistojęs sultonas ir 
vėla paklausė: ar ne užmirszo 
su,savo sesute kalbėt?

Balimanas tarė: Ant visko 
esame pasirengė ir ant tavo no
ru tinkame, o ir sesute ne yra 
prieszinga, ypacz mus peike 
jog 'buvome tokais jog užmir- 
szom. Nes praszome su’iiuže- 
niinimu idant teiktuinaisi už 
tai nepyki.

— Asz nepykstu, ba pikto 
lame nieko nenužvelgiu ypacz 
už gera, palaikau, jog turite 
priisiriszima prie jusu sesutes!

Balimanas ir Pervizas žemai 
pasikloniojo ant tos gerybes 
sultono.

Sultonas ta diena trumpai 
medžiojo. Liepe jiems jotie 
■szale saves, jog net vyresnieje 
pradėjo užyydet, o ir didis ve- 
ziras ne mažai rūpinosi.

Kada sultonas in jo jo in 
miestą, žmoiiys sužiuro ant 
Balima.no ir Pervizo, vienas ki
to klausinėdami, kas tai už 
jaunikaicziai? Kožnas kalbėjo. 
Tai kad musu sultonas turėtu 
tekinus sunūs!

Kaip tiktai sultonas pribuvo 
in paloci, nusivedė jaunikai
eziu s in puikiausius p ak a j lis 
jog jiedu negalėjo tai gražybei 
atsigėrėt. Ant galo, iszkele sul
tonas didelius pietus ir paso
dino szale saves, norėjo atsi- 
kal’bet nuo to nes valei monar- 
kos nenorėjo prieszintis.

i

Monarkas suprato tuojaus 
iszminti tu jaunikaieziu ir ju 
puiku auginimą, o kad juos isz- 
drasint pradėjo su jais meilei 
kalbėt, nes apie ka tiktai kal
bėjo tie su didele iszminte tuo
jaus atsakinėjo su didele žinia. 
Sultonas mislyjo. Jeigo jie bu
tu ir mano locnais sunais, tai

puikesnio auginimo negalėtu 
turetie nuo tu jaunikaieziu.

Žodžiu kalbant teip juodu 
pamylėjo, jog ilgai sėdėjo prie 
stale, o ir pavalgė, ilgai kalbė
josi. Ant galo, pasakė tuos žo
džius. Niekados nesitikėjau, 
idant kaimo galėtu rastis teip 
iszmintingr vyrai dūsavo gy- 
vastije, neteko man taip links
mai pasikalbėt kaip sziandien. 
Linksminosi da gana ilgai ant 

galo Balimanas ir Pervizas, 
puolė in kojas sultonui ir pra.- 
szc idant pavelytu jiems su- 
gryžt namon, dekavodami už 
visas datirtas loskas, o sulto
nas tarė: Paveliju jums kelaut 
namon, nes atsiminkite, jog 
jus ne del ko kito parsikviecziii 
in mano paloci, kaip tiktai del 
to, idant parodyt kelia in ji, 
kad tropiiituinete. Busite ant 
visados paguodoti įsveczais ir 
juom tankiau mane atlankysi
te tuom labinus džiaugsuosu.

Tarė Balimanas: Szviesiau
ses pone, ar galu dryst praszy- 
tie tos loskos del mus ir del 
musu sesutes, idant teikiamais 
mus kada norint atlankyt, jsi 
gu kada atsilaikys.kelaut ant 
medžiokles? .'Ne esame verti 
tos loskos, nes monarkos mėgs
ta atlankinctie niekiauses 'ba
kūžėlės.

— Asz mislyju, tarė sul
tonas, jog narnas tokiu puikiu 
vyru, turi ir puikiai iszrodyt. 
Labai džiauguosiu, kada jame 
rasų tokius gaspadorius ir ju
su sesute, kurie myliu norint 
da nemaeziau; ilgai ne vilkin
si! užporyt busus. Atkėliausu 
in ta paezia vieta, kur jus pir
mu kartu suėjau, bukite tonais 
ir laukite manės.

Ta. paezia diena Balimanas 
ir Pervizas sugryžo ir kada pa
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sakojo Parizadai kaip juos sul
tonas nusvietino ir kad užpo
ryt ju nameli atlankys, tarė 
Parizada. Jeigu taip, tai reikia 
pamislyt apie tam tikra 'pri
ėmimą sultono, ir turime pa
klaust pąuksztuko, gal jis pa
sakys koki valgi pagaminti. 
Parizada pati viena nuėjo pas 
paukszteli ir tarė:

— Paukszteli, ketina mus 
atlankytio sultonas pamokyki© 
kaip galime ji priimtie?

Pone, tarė pauksztūkas, 
turi gera virika, tegul jis pri
stato ka. nuo geriaiise o terp tu 
visu valgiu, tegul duoda aguf- 
ku kuriu viduriuose butu pri
dėta. perlu ir tegul pastato pir- 
miause priesz sultoną.

— Ka! Agurkai su perlais, 
tarė Parizada. Ka-gi tu kalbi 
mano paukszteli, tai negirdė
tas valgis! Sultonas tuom užsi
rūstins, o ant galo kur asz im- 
su tiek perlu!

— Darykie kaip liepų ir 
nesirupinkie kaip bus; bus vis
kas gerai! O ir perlu turėsi! 
Ryto liepki© nueiti© in soda 
prie to didelio kasztono, liep- 
kie po juom kast, o rasi ten 
perlu kiek tiktai reikalauji.

Ta, pati vakaru liepe Pari
zada sodauninkui būtie pasi
rengęs, o ant rytojaus ome su 
savim, nuvedė in pasakyta vie
ta ir liepe jam kast. Kada so- 
dauninkas iszkase per spa.ta 
duobute, pajuto ka toki kieta 
su špatu ir tuojaus pasirodė 
neiszdideje auksine dėžute ir 
iszem.es pada.ve Parizadai, ir ji 
tarė: Tai to asz norėjau!

Kada atidarė ta dėžutė, rado 
pilna vienokiu perlu viduti
nio didumo ir tinkamu del to 
dalyko, o apie ka paukisztelis 
kalbėjo. Džiaugėsi isz to rasto
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No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszgany to jaus J ezuso 
Kristuso, peraszyta isz grama
ms rastos grabe musu Iszgany- 
;ojaus Jeruzolime 10c.

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kris
iu 20c.

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

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 15c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
iauskio, su nekuriais naudin
gais padėjimais 35c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanezios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka būda 15c..

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra del prisiun- 
timo kasztu. Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

skar’bo nunesze, o sodauninkas 
duobele užkasė ir sulygino.

Balimanas ir Pervizas, pare- 
geja per Įauga grysztante se
sute isz sodo teip anksti, isz- 
bego prieszais ir labai nusidy- 
vijo, jog auksine dėžutė turė
jo 'po pažaste ir paszauke Bah- 
manas: Sesut, ka ežia toki ne- 
szi ir kur gavai?

Ir labai divyijosi kada atida
rė, parode kas joje talpinosi.

Tada Parizada eidama taripe 
savo broliu, pasakojo jiems 
kaip jai ipauksztukas liepe pa
daryt ir pasakė vieta kurioje 
galime rast tuos perlus. Misli- 
jo visaip apie tuos agurkus su 
perlais, nes sutarė viską isz- 
pildint kaip insake pauksztis.

Inejus in pakajus, liepe Pa.- 
rizada paszaūktie virika ir ta
rė ant galo in ji:

— Terp visokiu valgiu turi 
da viena padarytie del sulto- 

‘ no. Tuom valgiu bus agurkai 
prikimszti su perlais. Ir atida
rius dėžutė parode jam perlus.

Virikas net adbulai pasiire 
iszgirdes apie toki valgi ir ta
re Parizada. Ar tai tau dyvai? 
Turi padarytie kaip liepiu. Ei- 
kie ir iszsiimkie tuom.

(Tasa Ant 2 puslapio)

atsisveikii.no
Balima.no
iszem.es


Žinios Vietines
\

— Pavasaris!
—- Daug žmonių pasinau

dojo dvasišzkai, laike Atlaidų 
•Szv. Juozapo parapijoj.

— Buvus miesto gyvento
ja. Ona Rusteikiene isz Barnes- 
villes, kuri staiga susirgo' Ko
vo sizeszta diena, .pasimirė pa
reita. Ketverga, 5:10 valanda 
po pietų savo namuose. Velio
ne atvyko isz Lietuvos dauge
lis metu in Malianojuje, o apie 
trisdeszimtis metu atgal apsi
gyveno in Barnesvilleje. Pali
ko savo vyra Stanislova; sunu 
Stanislova, mieste; dvi dukte
rys: Anele ir Ona, namie, ir 
anūke Diana, taipgi ’broli Pet
ra Želins'ka Anglijoje ir seserį 
Ma.rgarieta Kasperuniene isz 
Duryea. Prigulėjo prie vieti
nes parapijos ir keletą bažny
tiniu moterų draugijų. Laidojo1 
Panedelio ryta su iSzv. Miszio- 
mis in Szv. Juozapo >bažnyežio
je 9-ta valanda ir palaidota in 
parapijos kapines. GraJborius 
L. Traskauskas laidojo.

f

— . Seredoj pripuola Szv. 
(iabrielio, Ark., szitas aniuolas 
apreiszke Marijai, kad ji pa
skirta ir iszrinkta būti Dievo 
Motina, ir Szv. Timotiejo. Tau- 
tiszka Vardine: Glaudė. Ir ta 
diena: 1934 m., Philippine Sa
los iszlaisvinimas pripažintas 
ar bent prižadėtas. Jie ta ne- 
priklausomylbe ar iszlaisvini- 
ma gavo už deszimts1 metu; 
1882 m., raszytojas, poetas ir 
dainius, Longfellow pasimirė. 
Jis daug 'buvo paraszes apie 
Amerikos pradžia ir pirmųjų 
Amerikiccziu vargus svetinoje 
žemėjo, Amerikoje.

— Gėrai žinomas del mies
to gyventojams William Hol
loway, 63 metu amžiaus nuo 
435 E. Pine uly., kuris nesvei- 
kavo jau nuo Vasario 267ta d., 
pasimirė Petnyczioj, antra va
landa in Locust Mt. ligonbute- 
je. Velionis ’buvo senas vete
ranas ir daugelis metu atgal 
tarnavo armijoje, prie Co. E. 
Buvo Metodistas. Paliko savo 
paezia Elena (Vasieliute); du 
sunu: Jokūbą, Chester, Pa. ir 
Edvardą, mieiste, ir seseri M. 
Grafton isz Cleveland, Ohio. 
Laidos Utarninke popiet 1:30 
vai., kuna palaidos in Protes- 
tonu kapines.

— Ketverge pripuola Pa
neles Szvencziausios Apreisz- 
kimo, ir Szv. Irmejo, o Tautisz- 
ka Vardino: Narimanto. Taip
gi. ta diena: 1634 metuose keli 
maži laiveliai isz Anglijos, pa
siekė Amerikos kraszta, kur 
dalbai* randasi Baltimores 
miestas. Visus krasztus paden
gė Lord Baltimore. Kai tik szi- 
tie keleiviai pasiekė Amerikos 
krauta, jie visi iszklause pir
mas Szventas Miszias. Lord 
Baltimore už padengima visu 
tos ilgos keliones kasztu, pa
reikalavo kad jam kas metai 
butu padovanota dvi Indijonu 
strides, ir kad jis gaus de- 
szimta dali viso aukso ir sidab
ro, kuris bus toje naujoje že
mėje surastas ir iszkastas. »

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Lugero ir Szv. Teklios, o Tau- 
tiszka Vardine: Dorulis. Ir ta 
diena: 1804 m., Amerikos Kon
gresas invede Byla, kad žmo
nes galėjo žemes labai pigiai 
pirktis isz valdžios. Žeme bu
vo parduodama po szimta sze- 
szios deszimts hektaru, po du 
doleriu už hektarą. Ir buvo ga- 

Įima pirktis ant iszmokcsczio; 
1943 m., Amerikos valdžia duo
da daug savo laivu Sovietu 
Rusijai.

— Seredoj, Kovo (M ar.) 
24-ta diena 1954 m., 6-ta va
landa ryte, 13 vyrukai isz- 
važiuos in Wilkes-Barre, Pa., 
del kariszko tarnystes. Žemiau 
paduodame vardus tu kurie 
apleis isz:

New Boston — Geo. J. Tes- 
ten, J r.

Frackville — Charles L. Me- 
lefsky, James B. Haley.

Girardville — Vincent J- 
Leckner.

Ashland — Charles L. Stief, 
Jr., ir Francis G. Kenney.

Shenandoah —John A. Sul
livan, Albert Schmidt, Louis 
C. Lesaski, James E. Kissawet- 
ter, ir Thomas Mundy.

McAdoo — Carl MeAHoose, 
Jr.

Barnesville — Francis Her
ring.

Girardville, Pa. — Buvęs 
miesto gyventojas, Adolpas A. 
Damibauskas, 68 metu amžiaus 
numirė pareita Ketverga, pas 
savo duktere L. Paul, Hobart 
uly., in Gordon. Velionis nc- 
įsveikavo ilga laika. Gimė Lie
tuvoje, atvyko in Amerika 
daugelis metu atgal, kuris 
gyveno Girardvilleje, o 1953 
metuose apsigyveno pas savo 
duktere ponia L. Paul, in Gor
don, Pa. Buvo angliakasis per 
daugelis metu. Prigulėjo prie 
L D S, ir ADDED draugijų. 
Paliko savo duktere L. Paul, ir 
sunu Joseph V., isz Gordon. 
Laidojo Panedelio ryta, de- 
szimta vai., įsu maldomis per 
kuniguži Re v. James Zeigen- 
fus, isz Szv. Povilo Luteronu 
bažnyczios, Gordin. Kūnas li
kos palaidotas in Kalvarijos 
kalno kapinėse, Shcnadoryje.

Shenandoah, Pa. — Bolesla
vas Terašoviez, senas miesto 
gyventojas, likos surasztas ne
gyvas savo namuose, 30814 W. 
Poplar uly. Ketverge, per sa
vo anuka Bernarda Terasevicz 
i r policija. Tyrinėjimais paro
do kad senelis naturaliszkai 
pasimirė. Penki metai atgal 
velionis turėjo ūke Beaver pa
viete. Jo pati Urszule mirė 
1929 metuose. Prigulėjo prie 
Szv. Kazimiero Lenku parapi
jos. Paliko tris anukus. Lai
dojo Panedelio ryta. Grabe
liai Oravitz laidojo.

Frackville, Pa. — Silvestras 
Kodackas, 58 metu amžiaus, 
nuo 201 N. Broad Mountain 
uly., kuris sirgo trumpa laika, 
numirė pareita Sereda, po piet. 
Velionis gimė Lietuvoje. Kita
dos gyveno Shenadoryje, o 
1914 metuose apsigyveno pas 
savo sesere Katarina Bobinic- 
ne. Prigulėjo prie Apreisz- 
kimo P. M. parapijos ir Ameri
kos Legion Post 398. Paskuti
ni karta dirbo Saint Clair ka
syklose. Likos palaidotas Pa- 
nedelyje, su apiegomis iii Ap- 
reiszkimo P. M. bažnycziojc 
devinta valanda ryte, ir kuna 
palaidojo in Szv. Vincento pa
rapijos kapinėse.

VAIKU PILIETYBE

Kitu Specialiu Grupiu 
Inpilietinimas

WASHINGTON, D. C. — 
Naujasis McCarran - Walter 
Imigracijos ir Tautybių Insta- 

« *

tymas paliko, bendrai imant, 
taisykles kuriomis in kraszta 
atvažiavusiems vaikams sutei
kiama pilietybe. Laikurias 
mažas pataisas norime ežia 
iszkelti.

Jungtiniu Valstybių piliety
be, kaip žinome, ingijama 
dviems budais; gimimu ir in- 
pilietinimu.

Vaikai gimė sziam kraszte 
tuoj gauna pilietybe. Nėra jo- 
kioskirtumo ar ju tėvai yra 
vetimtaueziai, ka tik atsikėlė 
in szi kraszta ar tik laikinai in 
Jungtines Amerikos Valsty
bes atvažiavę. Vienintelis isz- 
imtis yra Užsienio valstybių 
dipliomatu kūdikiams, kuriu 
tėvai turi immuniteta ir yra 
svetimos valstybes atstovai.

i

Kai kurie vaikai gimė ir ne 
Jungtinėse Valstybėse gali bū
ti piliecziais. Pavyzdis: tuo 
atveju kada abudu tėvai yra 
Amerikos, (U.S.A.) piliecziai 
kienas katras isz ju buvo szia- 
,me kraszte gyvenęs. Vaikas 
tampa piliecziu ir tuo atveju, 
jei vienas katras isz tėvu ir nė
ra pilietis, bet pilietis sziame 
kraszte yra iszgyvenes nema
žiau kaip deszimts (10) metu. 
Sziuo atveju, vaikas nevėliau, 
kaip 23 metu amžiaus sulaukės 
turi atvykti in Jungtines Ame
rikos Valstybes ir ežia iszgy- 
venti bent penkis metus, kad 
jam pilietybe butu patvirtinta.

Paveldamoji Pilietybe
Visi kiti vaikai gimė Užsie

nyje, gali būti inpilietinti per 
savo tėvus arba atskirai. Pir- 
moju atveju jiems užaugus 
kar-ais tenka susidurti su in- 
vairiais sunkumais kai jiems 
reikia pilietybe inrodyti, nes 
jie neturi nei gimimo metrikų, 
nei pilietinimo popierių ku
riuos pasilaiko tėvai. Todėl 
supratingi tėvai gave piliety
bes popierius sau, turi tuoj pat 
kreiptis praszydami “Certifi
cate of Derivative Citizen
ship’’ ju vaikams. Taip pat 
ir suaugusieji, kurie in szi 
kraszta pateka sziuo budu, tu
rėtu praszytis szitokio pažy
mėjimo, kuriu vis dažniau rei
kia jieszkant darbo ir pana- 
sziai.

Jei vienas isz tėvu yra pilie
tis, o kitas gavo pilietybe in- 
pilietinimo keliu vaikiu esant 
jaunesniam kaip szesziolika 
(16) metu, tuo atveju vaikas 
tuoj gauna pilietybe radus, jog 
jis yra jaunesnis kaip 16 metu 
ir teisėtai in szi kraszta atvy
kęs.

Lygiai taip pat gauna Ame
rikos pilietybe ir abieju sve- 
timtaueziu tęvu vaikai jaunes
ni kaip 16 metu amžiaus tėvu 
pilietinimo metu. Jei vienas 
isz tėvu yra mires, vaikas inpi
lietinimas su likusiu tėvu. Szi- 
tokia veikimą pritaikoma ir 
vaikams kuriu tėvai yra iszsi- 
skyre, kuomet jis inpilietina- 
mas su vienu isz tėvu kuriam 
teismas pavede vaiko globa. 
Povainikiai vaikai inpilieti- 
nimi su savo motina.

Jei vienas tėvu yra pilietis o ■ 
kitas del kuriu nors sumetimu 
pilietybes gauti negali, vaikas 
gali inpilietinimo tam tikru pi- 
lieczio tėvo ar motinos praszy- 
mu, inrodant jos vaikas yra 
jaunesnis kaip 18 metu ir at
vykęs in szia kraszta teisėtai 
gyveno su savo piliecziu vienu 
isz tėvu. Jie pilietybe gauna 
be laukimo laiko. Vienok val
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kas turi praeiti visus inpilieti- 
nimo reikalavimus, kurie žino
ma nepritaikomi visai maža- 
mecziams vaikams.

KUOMET POPIERI
NIAI PINIGAI IR
BONDAI BUNA 

SUPLESZOMI 

WASHINGTON, D. C. — 
Pasitaiko, kad popieriniai 
banknotai ir bonai (paskolos 
laksztai) buna apdeginami, 
supleszomi ar kaip nors kitaip 
sugadinami. Vienok tai nebū
tinai reiszkai ju savininkams 
nuostoli. Jung. Amerikos Val
stybių Iždas turi specialu sky
rių, kurio žinovai szitokius 
banknotus isztyrineja ir nusta
to ju buvusia verte.

Aszmuo, kuris turi kaip in- 
rodyma 3/5 ar daugiau sude
ginto ar supleszyto popierini 
nia banknoto visda gali gauti 
nauja tos paezios vertes bank
notą jei jis kreipsis in Ameri
kos Iždą. Jei isz pinigino 
banknoto yra like 3/5 ar ma
žiau, savininkas gali gauti pu
se banknoto vertes. Isz bank
noto belikus vos 2/5 ar mažiau 
jis ne yra padengiamas iki pa
teikiami tikri inrodymai, kad 
kita banknoto dalis buvo tik
rai sunaikinta. Toks inrody- 
mas yra afideivitas (pareiški
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•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 form of these invitations with people who 

' really know! Come in! We will be happy
to show you the "Flower Wedding Line."
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mas) paraszytas ir pasiraszy- 
tas savininko, tvirtinantis, jog 
jis tikrai buvo szio banknoto 
savininkas ir smulkiai nusa
kantis banknoto sunaikinimo 
priežastis. Jei savininkas, 
pats negali prisiekti, kad kita 
banknotą dalis buvo tikrai su
naikinta, kitu asmenų parody
mais ir apreiszkimais bankno
to verte gali būti padengta.

Kiekvienas turis panaikintu 
banknotu privalo juos pateikti 
bankui arba pasiusti Regis- 
trutu pasztu in: “To the Cur
rency Redemption Division, 
United States Treasury De
partment, Washington 25, D. 

į C. Žinovams isztyrinejus jusu 
banknotus ir pareiszkima, De
partamentas czekiu gražins 
banknotu verte.

Tas pats Departamentas 
maino apdėvėtas banknotus 
naujais. Nežiūrint, kad Ame
rikos (U.S.A.) banknotai yra 
spausinami ant stipriausio po
pieriaus koki tik popieriaus 
pramone sugeba padaryti, jie 
susidėvi keliaudami isz ranku 
in rankas, krautuves ir ban
kus. Todėl Valstybbes Iždas 

i yra susitaręs su bankais, kad 
Į jie jam prisiųstų visus sudėvė
tus ir supleszytus banknotus 
už kuriuos jie gauna “brand 
new. ’ ’ Kiekviena menesi ban
kai prisiunezia ju tukstan- 
cziais. Banknotai yra peržiū
rimi, suraszomi atatinkami

Trumanas Baikauja Su Laikrasztininkais

Buvęs Prezidentas Harry 
Trumanas, bebaikaudamas 
su laikrasztininkais, parodo 
vieszbuczio plakata, kuris 
praszo visiems tylėti, kai ki
ti miega.

Kai jis atvažiavo in Bos
toną, policija apsupo visa ta 
vieszbuti ir paskyrė sargy
ba, kai tik buvo dažinota 
apie tuos Puerto Rico Židi

protokolai ir tada jie yra su
naikinami. Dolerio banknoto 
amžiaus vidurkis yra devyni 
menesiai.

kus, kurie apszaude musu 
Kongresmenus, Vaszingto- 
ne.

Puerto Rico kraszto du 
žulikai stengiesi Trumana 
nužudyti 1950 metuose.

Trumanas buvo atvažia
vęs in Bostoną pasitarti apie 
inrengima ir insteigima 
knygyno in Grandview, 
Missouri.

VYRAS, ŽMONA
NUDURTI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

spiegė tenai, bet paskui viskas 
nutilo.

Kelly buvo paprastas darbi
ninkas; jo žmona dirbo restau- 
rante.

TEISĖJAS IN ILGA
KELIONE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

apylinke prie Chesapeake ir 
Ohio Kanalo, yra tokia graži, 
kad valdžia turėtu visa ta vie
ta palaikyti kaipo parka.

Teisėjas Douglas yra iszke- 
liaves po visa svietą skersai 
augszcziausius kalnus ir pla- 
cziausias dykumas. Ir vis pes- 
czias.

Jis su savo draugais nors 
pešti keliaus, bet kaip ponai 
geriausiuose vieszbucziuose 
apsistos ant nakvynes. Kiek 
laiko szita kelione jis nesako, 

i bet rodos ir nepaiso, nes nei 
vienam, nei darbas nei pinigai 
nerupi. Teisėjas Douglas yra 
penkios deszimts penkių metu 
amžiaus.

Philadelphia, Pa. — Phila- 
delphijos “Phillies’’ Kliubas 
(pardavė savo pirmąjį koman
dos Beisbolista Eddie Waitkus 
(Lietuvis) del “Baltimore 
Orioles’’ kliubui, už keturios- 
deszimts tukstaneziu doleriu.
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