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VELYKOS!

ALELIUJA!

AMŽINOS
SZVENTE

VILTIES

yELYKU Ryto, tuszczias 
kapas, pripildo musu szir- 

dis džiaugsmu, kad Kristus isz 
Numirusiu prisikėlė!

Gavėnios nuliūdimas pavirs
ta džiaugsmu.

Apasztalai Luvo nusiminė, 
nuliude ir jautiesi apvilti. Jie 
negalėjo suprasti ar insivaiz- ■ 
dinti kaip ju Vieszpats, tokis 
galingas, tokis garbingas, to
kis beveik visu mylimas galėjo 
savo prieszu būti taip skaus
mingai ir negarbingai nužudy
tas.

Apasztalai lauke ir tikrai ti
kėjo kad szitas ju Vadas isz- 
laisvins Žydu tauta, kad jis

Isz Amerikos
NUSUKO VALDŽIA

ANT $75,000,000

Virszininkas Namu Pa
skolų Pravarytas

WASHINGTON, D. C. —
Prez. Dwight Eisenhoweris 
iszleido insakyma suimti visus 
rasztus ir apyskaitas Namu 
Paskolų Administracijos ir vi
sas apyskaitas Namu Adminis
tratoriaus Guy T. O. Hollyday.

FBI policija jau ilga laika 
seke szitos administracijos 
darbus ir jos administrato
riaus bizni. Dabar pasirodo 

Žydu kraszta vėl padarys ga
linga ir garbinga. Jie svajojo 
apie nauja Žydu karalyste. Jie 
viską buvo palike sekti szita 
nauja Pranasza, ir sztai ko jie 
susilaukė: Ju Vadas, j u viena
tine viltis, ju Vieszpats savo 
prieszu iszniekintas, suimtas, 
iszjuoktas, nukankintas, ir 
dar didesne sarmata, prie pa
prasto kryžiaus prikaltas kaip 
koks paprastas latras.

Bet viltis ir džiaugsmas yra 
dvynukai. Džiaugsmas be vil
ties nebeturi prasmes; viltis be 
džiaugsmo tuszczia. Velykos 
mums suteikia ir vilties insi- 
kunijima ir didžiausiaji 
džiaugsma.

Be tikėjimo in Dieva, be ti
kėjimo in gyvenimą anapus 
slenksczio Velykos neturi jo
kios prasmes.

kad ta administracija su savo ! ginklavimo Komisijai kad 
administratoriumi prakiszo ar Anglija dabar stengiasi su- 
pas’savinc daugiau kaip septy- į szaukti susirinkimą visu di- 
nios deszimts penkis milijonus 
valdžios pinigu.

Administratorius Hollyday 
buvo tuoj aus pravarytas ir gal 
bus patrauktas in teismą.

Ir kiti augszti valdovai gal 
bus czia invelti, nes galimas 
daigtas kad ir jie czia pasipi
nigavo ar kyszius eme kad tiek 
daug valdžios pinigu dingo.

ANGLIJA APIE
NUSIGINKLAVIMĄ

UNITED NATIONS, N. Y.
— Anglijos delegatas in Tautu 
Sanjunga, Sir Pierson Dixon, 
pasakė Tautu Sanjungos Nusi-

Ir margucziai ir zuikucziai, 
ir lelijos ir naujos skrybėlaitės 
per Velykas tik viena prasme, 
viena reikszme turi: Kristus 
mirti nugalėjo, Kristus gar
bingai prisikėlė, Kristus ir 
mums užtikrino kad ir mes 
kur nors, kaip nors, kada nors 
prisikelsime. Mums gaila be
dievio per Velvku szvente, nes 
jis neturi jokios priežasezios 
nei džiaugtis, nei linksmintis, 
nei pasipucszti, nei baliavuoti!

Net ir pats pavasaris tikin- 
cziam žmogui primena gamtos 
prisikėlimą. Bet bedievis ne
gali nei in gamta tikėti. Isz 
tikrųjų nabagas. Tai mums 
primena ta bedievi ant kurio 
paminklo buvo paraszyta: 
Sztai ilsisi bedievis, gražiai 
apsirengęs, puikiai prisirengęs 
bet be vietos kur keliauti.

džiu krasztu, kad pasitartu 
ap’e nusigink1 avima.

Jis stacziai nepasakė t et vi
siems luvo aiszku kad jam ne 
kokie kiti ginklai rūpėjo, kaip 
Amerikos nauja vandenilio 
Lomia, kurios Anglai neturi.

Sovietu Rusijos atstovas, 
Andrei Viszinskis stacziai ne
atsisakė, bet priparode kad 
Rusija jau seniai buvo pata
rtus visiems nusiginkluoti. 
Vat, kaip tik czia yra tam 
Anglijos ponui Sir Pierson 
Dixon geriausias atsakymas! 
Ko daugiau reikia? Rusija tik 
laukia kad kiti nusiginkluotu!

AMERIKA VĖL
VIENA PASILIKO

Indo-Kinijos Karas
Pavestas In 
Musu Glebi

WASHINGTON, D. C. — 
Kai Amerikos Sekretorius J. 
F. Dulles prižadėjo Indo-Kini- 
jai pagelia priesz Komunistus, 
jis tikojosi ir visoms tautoms 
prižadėjo kad deszimts kitu 
tautu stos Indo-Kinijai in pa
gelia. Bet dabar pasirodo kad 
vien tik Amerika in ta talka ar 
pagelia turės viena pati stoti!

Prancūzijos valdžia atsisakė 
pasiaiszkindama kad jos vi
daus reikalai taip nepastovi, 
kad ji neiszdrystu dabar koki 
kad ir maža kara paskelbti.

Anglijos valdžia su Winston 
Churchilliu stacziai pasakė 
kad ji nieko bendro nenori ir 
negali turėti su Indo-Kinijos 
klausimu, nes jai pramtone Azi
joje daug svarbesne.

Už tai dabar Amerikos Sek
retorius skubinasi in Europa 
pasiszneketi ir stengtis per- 
szneketi Prancūzijos ir Angli
jos didžiūnus kad jie paremtu 
mus. Jis nori taip pasakyti Ge
ne vos Konferencijoje, kuri in- 
vyks už keliu sanvaieziu. Szi
tas reikalas ir klausimas tokis 
svarbus kad Amerikos Sekre
torius dabar skubinasi in Eu
ropa, kur jis praleis kelias die
nas, paskui grysz atgal in 
Vaszingtona su Prez. D. Eisen- 
howeriu pasitarti, ir tada vėl 
skris in Europa in Geneva in 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

NUŽUDĖ UŽ DOLERI

Jaunuolis Nužudė Szei- 
mininke; Ji Nenorėjo 
Jam Paskolinti Pinigu

JACKSON, TENN. — Be- 
darbis jaunuolis policijantams 
prisipažino ir papasakojo kaip 
jis nudure penkios deszimts 
trijų metu amžiaus szeiminin- 
ke su buezieriaus peiliu, ir pas
kui nuo jos pasivogė doleri 
kad jis galėtu eiti ant muving- 
pikezieriu.

Policijos virssininkas Ro
bert Mainord sako kad septy
niolikos metu amžiaus Bobby 
Marsh perpjovė Ponios Bessie 
Butler gerkle kai ji nesutiko 
duoti jam paskola.

“Kai ji man nenorėjo duot 
pinigu, asz užpvkau ant jos ir 
už tai asz ja nužudžiau,” jis 
policijantams pasakė.

Jis buvo už keliu minueziu 
suaresztuotas kai jis pabėgo 
isz tos szeimininkes namu. 
Vaikas isz grocernes, kuris bu
vo atvežęs maisto isz sztoro ji 
pamate bebėganti isz tu namu, 
ir jis policijai pranesze.

Sveikiname Visus Su
Szv. Velykomis!

VYSKUPAS PRIESZ
šen. j. McCarthy

Vieszai Ant Jo
Užsipuolė Per

Prakalbas

CHICAGO, ILL. — Katali
ku Bažnyczios Vyskupas Ber
nard J. Sheil, per prakalbas in 
pustreczio tukstanezio Auto
mobiliu Darbininku Unijos na
riu, vieszai ir labai asztriai už
sipuolė ant Senatoriaus Jo- 
sej h McCarthy. Jis sake kad 
Senatorius McCarthy vien tik 
nori pagarsėti ir daugiau nie
ko, kad jis persekioja mažus, 
paprastus valdžios darbinin
kus, kuriuos jis iszpuezia in 
baisius szpiegus ir savo krasz- 
tc iszdavikus.

Jis pasakė kad jis czia kal
ba ne kaip Katahku Bažny
czios atstovas, bet kaip papras
tas pilietis. (Kažin ar taip ga
lima atsiskirti nuo savo vietos 
ir atstovystes? Pavyzdžiu, ar 
Eisenhoweris gali dabar mums 
ka pasakyti, ne kaip Preziden
tas, ne kaip buvęs Generolas, 
bet kaip paprastas kareivis? 
Dar kitas klausimas kyla: ka
žin kas butu jeigu kuris pa
prastas Kunigas drystu tam 
Vyskupui ka nors pasakyti, ne 
kaip Kunigas, bet kaip pa
prastas pilietis? Mes tik klau
siame, nes mes nežinome kas 
atsitiktu.)

Vyskupas toliau savo pra
kalboje net ir pravardžiavo Se
natorių McCarthy, ir sake kad 
visas jo darbas yra palszyvas.

Senatorius McCarthy, teipgi 
Katalikas, bet tik eilinis, kaip 
ir kiti Katalikai, užklaustas ka 
jis mislina apie to Vyskupo 
ant jo užsipuolimą, labai man
dagiai ir džentelmoniszkai at
sake: “Asz jo prakalbos negir
dėjau. Dabar jeigu tik kas 
nors nori pagarsėti po visus 
laikraszczius tai jam tik reikia 
prasižioti priesz Senatorių Mc
Carthy.”"

BUVĘS
KARININKAS
' PRASISZOKO

NEW YORK, N. Y. —
Buvęs Major Generolas Arthur 
R. Wi’son buvo pasiuntęs Ar
mijai szimta doleriu, sakyda
mas kad jis po szimtine duos 
tiems karininkams kurie karei
viui G. David Schine snuki su- 
musz.

Kiti kareiviai, apie tai isz- 
giręle, I aisiiai supyko ir du ka
reiviai Armijos Sztaibui pa
siuntė po penkine, sakydama 
kad tos penkines tam kareiviu 
kuris gerai inspirs ’ buvusiam 
Major Generolui in pasturgali.

Czia tai jau visai vaikiszkas 
to Major Generolo pasielgimas 
ir tikrai reiketu jam jo karisz- 
ka kaili gerai iszpilti. Ka jis 
czia norėjo padaryti? Pradėti 
tuntus ir sukilimą kareiviu

(Tasa Ant 4 Puslapio)

LAVONAI IR LIEKANOS

Anglijos Jet Eroplanas 
Dingo

NAPLES, ITALIJA. — ' 
Anglijos Laivyno eroplanas, 
bejieszkodamas dingusio “Jet 
Ccmet” prekybinio eroplano, 
kuris dingo su dvideszimts 
vienu keleiviu in Vidružemiu 
skrisdamas isz Romos in Cai
ro, užtiko kelis ant juru be
plaukia nezius lavonus ir ero
plano liekanas.

Italijos Lakunu Sztabo Cor
vette Ibis, per radija pranesze 
kad tie lavonai ant juru buvo 
užtikti. Jo komandorius prane
sze kad tie lavonai buvo paim
ti isz juru.

Trys Amerikiecziai buvo ant 
to eroplano.

Anglijos eroplanas sukosi 
aplink ta vieta kol laivai pri
buvo. Tas to eroplano lakūnas 
sako kad jis pamate aliejaus 
ant juru ir tada aplink ta vie
ta pradėjo jięszkoti, kol jis 
surado tucs lavonus.

Ir Amerikietis lakūnas, Lei
tenantas David Jones prane
sze per savo radija kad jis 
teipgi toje paezioje vietoje bu
vo užtikęs sudužusio eroplano 
liekanas.

Tie trys Amerikiecziai ant 
to nelemto eroplano buvo: ke
turios deszimts septynių metu 
amžiaus Clyde L. Andersen, isz 
American Fork, Utah, vetera
nas inžinierius.

Floyd R. Harbison, isz Pitts
burgh, Pa. Westinghouse elek
tros kompanijos inžinierius, 
kuris važiavo in Cairo pataisy
ti keletą elektros fabriku ii' 
stoeziu.

Szeszios deszimts trijų metu 
amžiaus Ray L. Wilkinson isz 
Marblehead ir Salem, Mass., 
fabrikantas.

Radijo susisiekimas su din-

Mirusiu Akys Gyviems

Trisdeszimts vieno meto 
amžiaus Ponia Harry Tar
zia, isz Haverhill, Mass., ku
riai akys dar vis užrisztos, 
po pasekmingos operacijos, 
pasikalba su savo vyru ir sa
vo vaikueziais, in Lowell li
gonine.

Daktarai labai pavojinga 
bet taip pat ir labai svarbia 
operacija ant jos akiu pada

gusiu eroplanu buvo nutrauk
tas kai jis pranesze kad jis bė
doje ir kad jis dabar stengiasi 
augszc'iau pakilti. Jis ka tik 
buvo pahkes Romos aerodro
mo eroplanams stoti.

Antru sykiu in tris menesius 
Anglijos didžiausi ir geriausi 
“Comet” eroplanai buvo nu- 
tupdinti. Anglijos valdžia da
bar yra insakius kad nei vienas 
tokis eroplanas negali skristi, 
kol lakunu sztabas isztirs kas 
tai darosi kad tiek daug tokiu 
eroplanu nukrinta ar suduža. 
Eroplanai buvo nutupdinti Eu
ropoje, Afrikoje, Azijoje ir vi
sur kur tik Anglijos imperija 
pasiekia.

Szito eroplano sudužimas 
sudarė szeszios deszimts devy
nis žuvusius per dvi dienas ant 
tokiu eroplanu.

Daugiausia žuvo in Moose 
Jau, Saak, kur trisdeszimts 
septyni keleiviai žuvo kai didis 
keturiu inžinu eroplanas užsi
degė ir nukritęs sudužo. Jis 
vos ne vos praūžė pro mokyk
la, kur buvo pusketvirto szim- 
to vaiku,ežiu, mokiniu tuo tar
pu.

Netoli Nagoya, Japonijoje, 
penki lakūnai žuvo kai Ameri
kos “Superfort” užsidegė ir 
susprogo, kai jis yple gazoliną 
padangėse in “ Jet ” kariszka 
eroplana. Szeszi kiti lakūnai 
suspėjo iszszokti ir nusileisti 
su parasziutais.

Kitas kariszkas eroplanas, 
E-26 bombneszis su keturiaįs 
lakūnais dingo nuo Korėjos 
uosto.

D u lakūnai žuvo netoli New 
Castle, Delaware, kai jųdviejų 
mažas eroplanas nukrito in De
laware upe.

Dabar Armijos, eroplanu 
kompanijos ir valdžios agentai 
stengiasi isztirti kaip ir kodėl 
visos tos nelaimes tokiu trum
pu laiku atsitiko.

re. Ji buvo visiszkai akla. 
Valstijos Kongresmenas, 
George T. Walsh, isz Lowell, 
priesz mirti paskyrė savo 
akis ligoninei. Trys valan
dos po jo mirties, jo akys bu
vo iszimtos ir per operacija 
indetes Poniai Tarzia. Dak
tarai sako kad operacija bu
vo pasekminga ir kad Ponia 
Tarzia dabar reges.



“SAULS” MAHANOY CITY, PA.

Sveikiname Visus Su 
Szv. Velykomis!

Kas Girdei

Al i j aut ai, ypatingai Anglija 
vis stengiasi mus priversti pri
pažinti Komunistis'zka Kinija. 
Jie nori kad mes lygiais su sa
vimi pripažintume ta kraszta 
kurio kareiviai tiek daug mu
su vaiku iszžude Korėjoje. 
Mat, Anglijai labiau rupi 'biz
nis, pramone, negu musu vaiku 
gyvastis.

Bet iszrodo kad Prezidentas 
Eisenlioweris bus priverstas 
sutikti su Anglija ir pripažinti 
K om ini i s t i szk a Kini j a.

Bet jeigu Amerika pripažins 
Komiuiistiszka. Kinija ir sutiks 
jai duoti vieta Tautu Sanjun- 
goje, tai Reipublikonms Ims 
riestai per linkimus. Dauguma 
Repubiikonu sakys-kad jie nie
ko bendro neturėjo su tokiu 
nutarimu, 'bet žmones atsimins, 
kad Repubiikonu vadas, Ei- 
senhoweris buvo taip padaręs. 
Ir visiems Reipiublikonams Ims 
riestai.

Lelija yra Velykų gele, nes 
ji balta ir skaisti, kaip Kris
taus Prisikėlimas buvo skais
tus.

Kūdikėlis Jėzus medžiozstai- 
neleje gulėjo; miszko medžiai 
Ji ir Jo szeimynele paslėpė kai 
Jie bego in Egiptą; Jis su 
Szventu Juozapu, dailides dar
bą dirbo, medi kirto, pjovė, ir 
obliavo; medžiu szeszeliai 
stūksojo Alyvų Darželyje; 
Žmones medžiu szakas klojo' 
po Kristaus kojomis kai Jis 
garbingai keliavo in Jeruzoli
ma, Verbų saulėta diena, kada 
visi džiaugsmingai szukavo 
“Osana Dovido Simui!”; Ant 
Kalvarijos Kalno — Kryžiaus 
medis; po deszinei ir po kai
riai, latru medžiai; szalia to 
Kalvarijos Kalno — Judo- 
sziaus medis. —Kryžiaus Me
di ; Tu Garbingas!

PatsCzigpnai sako kad 
Vieszpats Dievas yra davės 
jiems pavelinima vogti. Ju tė
vu, tėvu, protėviu protėviai 
yra palike, pasaka ar apysaka, 
kad buk, kai Kristus buvo nu- 
kryžiavuotas, Czigonai pavogė 
vinis isz. jo pervertu kojų ir 
ranku.

Kita tokia pasaka . yra kad 
rauduonpilvis ‘ ‘ robin ’ ’ pauk- 
sztelis, susigraudinęs kai jis 
pamate Kristų ant kryžiaus, 
jis su savo snapeliu stengiesi 
isz vienos Kristaus pervertu 
ranku isztraukti vini, ir taip 
Kristaus kraujas nudažo jo 
pilveli.

Velykų margucziai, kiau- 
sziniai priparodo ir primena 
amžinybe be pradžios ir be pa
baigos, kas pirmiau kiąuszinis 
ar visata — užburtas ratas — 
be pradžios, 'be pabaigos.

Velykų gėles, isz supuvusios 
sekios iszdygusios, kaip Kris
taus Garbingas isz karsto pri
sikėlimas.

' ----------------------------- -----------------------------------------

‘Tos mu.su mergaieziu ir mo- 
ereliu kvailiai gražios skrybė
laitės, ir tos plonos, szvelnios, 
iszkarpytos, iszdraikiytos suk
neles, dreses tas musu mylimas 
ir numylėtas paneles atnauji
na ir pajaunina.

Kita pasaka aiszkina, kad 
drebule iki sziai dienai dreba, 
nors nei mažiausias vejelis-ne- 
puczia, už tai kad Judoszius 
nuo drebules szakos pasikorė.

Donald Lourie gryžta in Qua
ker Oats kompanija. Ir daug 
kitu žemesniose valdžios vie
tose meta savo darbus ir gryž
ta in 'bizni ar pramone, už tai 
kad algos per prastos, per ma
žos Vaszingtone!

rio pagriebia Armenczika aki- 
mierko nunesze szale 
Car ogi m d o. Er w i n as 
ves dvasias, nusidavė

Neszkie mane tuojaus in Caro
groda, ten asz rasiu ka reika
lauju.

Vyresnysis dvasiu davė 
ženklą del trijų kitu dvasiu ku-

----------- ----------------

Popiera del laikraszcziu dar 
pabrangs! Nuo pabaigos karo 
szita pcpierai del laikraszcziu 
pabrango penkis sykius. Ir ji 
daug prastesne. 

--- --------------
Senatorius McCarthy yra isz 

tikro drąsus žmogus. Jis vienu 
sykiu iszdryso susikirsti su 
Armija, kurios vadai nepriipa- 
žysta. sau lygaus, su Preziden
tu Eisenhoweriu, su Armijos 
Sekretoriumi, su savo partijos 
vadais, ir dabar su laikraszti- 
ninkais. Tai isz tikro nepa
prasto masto žmogus.

Pypkes Durnai

Kai Senatorius McCarthy 
paėmė Arini jos virszune nagan 
tiems pilvūzams ir didžiūnams 
net blusos numirė. Jie nuo 
szimtmeeziu, net ir savo kons
titucijoje buvo nustato kad vi
si, nuo didžiausio ligi mažiau
sio, žemiausio turi viena daina 
atmintinai iszmokti: “Paklus
nybe Vyresniesiams”. 0 daibar 
sziai, czia vienas nekarininkas 
iszdryso riezti staeziai in žan
dą Armijos yirszunei! Negir
dėtas dalykas! Bet paprastam 
kareiviui labai gerai.

Dabar gal ir armija dasipro- 
tes ir susipras kad karininkas 
tai ne Ponas Dievas.

Armijos didžponiai turi nors 
kada ąjisiprasti, ir kas nors tu
ri jiems pasakyti ir juos pamo
kinti, kad jie ant. szio kraszto 
nėra vieszpacziali, kad ir jie, 
nežiūrint ju laipsnio hr garbes 
vietos yra. atsakomingi kad ir 
paprastam darbo žmogeliui. 
Juk jie yra savo kraszto tar
nai. O musu kraszta sudaro 
darbo žmones, kaip ir musu 
‘ ‘ Saul es ’ '• skaitytojai.

Antra Balandžio April, die
na mainieriai nedirbo, apvaik- 
szcziojo savo asztuoniu valan
dų darbo diena. Bet mažai tai 
reiszke, nes dauguma mainie- 
riu ir taip jau nedirba. Daugu
ma mainieriu dabar sutiktu 
kad ir dvylika valandų ant 
dienos dirbti, bile jie tik darba 
gautu.

_______

Sunku palaikyti gerus ir ga
bius žmones ATaszingtonC, nes 
algos per prastos. Apsaugos 
Po-Sekretorius Roger M. Kyes 
gryžta in General Motors kom
panija; Apsigynimo Sztaibo Di
rektorius C. D. Jackson gryžta 
in Time-Life žurnalu redakci
ja; Valdžios Po-Sekretorius

Kalbėjo Man,..

Toli užvandenyriu, mariu, 
Lietuvis puria žeme are 
Žinau jos vešu, miela kvapa, 
Nors daug jau metu jos 

netekom
Žinau pavasariu gražybe, 
Kai j ievos ir purienos žydi, 
Pažystu baisa vyturėlio, 
Kai arklo rankena turėjau 
Prisimenu dar prakalta artoju, 
Jie isz toli man rankom moja. 
Jie, mano broliai ir sesutes, 
Susznibžda vejas man atpūtęs. 
Ir kurtus, tylus balsas girdis, 
Jis smiga man in paczia szirdi! 
Czia teveliu kapai, ežia

Lietuvis tapai, 
Ir Lietuvis per amžius liksi, 
Czia jaunystes tavos, artimųjų 

kapai,
Man pagelbon žinau ateisi. 
Tik manes neužmirszk, 
Mano žemes sunau, 
Besidžiaugdamas laimes sava, 
Ranka gera isztiesk,
Mano kanezia atjausk 
Isz toli taip kalbėjo man 
Ji, Lietuva!

Istorija Apie 
STEBUKLINGA 
:: LIAMPA ::

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

MUSU
SKAITYTOJAMS

miesto 
atluosa- 
in mies

tą, kur slankiodamas po- uly-
czias, jieszkojo sau draugo, 
kurio del gavimo liampos rei
kalavo. Ilgai vaiksztinejo, ant 
galo rado ant ulyczios jauni
kaiti kuris turėjo apie penkio
likos metu senumo, vienok da 
su vaikais ant ulyczios siautė. 
Turėjo ant saves kailine jeke, 
o szeip, buvo nuskūri as, nes 
ant veido buvo gražus vaikas. 
Erwinas, kaip tiktai paregėjo, 
patiko jam, paszauke pas save 
ir klausė alpie jo tėvus:

Tėvas mano jau senei numi
rė, atsake vaikas, o motina ma
no gyva, labai biedna, turi sa
vo nameli. Asz esmu vienu prie 
motinos.

— “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!

K

SKAITYKIT
=>440 A ITT

PLATINKI!!

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

Erwinas nusidavė pas jo 
motina. Atejas prasze, idant 
leistu savo sunu ant kokio lai
ko u'ž tarna, ir kalbėjo, jog ne 
senei pribuvo iji Carogroda ir 
norettf turėt tania,, kuris pava- 
džiotu po miestą, ir pasakė, jog 
Aladinui gerai užmokės. Moti
na Aladin isoz to džiaugėsi la
bai ir parode netolima narna 
kuriame gali gaut tyka gyve
nimą. Edwinas ipadekavojo ir 
už ta dairodima, davė auksini 
pinigą ir prižadėjo motinai 
jog kas diena Aladinas aplai- 
kys po,tiek, jeigo bus geru tar
nu, ir visame klausys.

Motina labai džiaugėsi isz 
to, fra ji 'per menesi negalėjo 
tiek uždirbt, kiek jos sūnūs ke
tina gaut. Dave priminima su
lini, idant del savo pono butu 
paklusnu ir turėtu pririszima. 
Dabar Erwinas liepe Aladinui 
vest ji ant kvatieros, liepe duo- 
tie gerus pietus, o kada prival
gę in vales, liepe Ervinas 
Aladinui nuneszt likuczius mo
tinai teilpos-gi padavė auksini 
pinigą kaip uždarbi szios die
nos ir liepe jam ta. diena siaust 
su vaikais. A lotina laba i nusi
džiaugė matydama auksa ir 
gardu valgi. Primine vėla sū
nui, idant klausytu teip gero 
pono. Antra diena Motina nu
siuntė savo sunu pas Erwina, 
kuris jam tuojaus pirko pui
kius rubus ir liepe tuojaus'pa- 
samd'yt pora arkliu, idant ga
lėtu pajodint po miestą del ap- 
'žvelgimo. Kada Aladinas par
vedė arklus, nusidavė in mies
tą, o kada sugryžo vakare, ve
la Aladinas alplaike mokesti, ir 
vela lymcszo valgi likusi moti
nai, kuris nieko ne trokszko, 
tiktai idant tas turtingas Ar- 
menezikas niekad isz Carogro- 
do ne iszvaižuotu. Mislijo moti
na, likusi am'ži tiktai pabaigt. 
Erwinas ragapis buvo privers
tu per tris nedeles būtie 'Caro- 
grode, laukdamas laiko pagal 
Žvaigždžiu begi.

— BUS DAUGIAU —

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

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

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

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

“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratais.

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

Bet, kas mums ir jums svar
biausia, tai “teisingas atsily
ginimas, ’ ’ mes galėtume ‘ ‘ Sau
le” leisti, ir kad jus galėtumėte 
ja vis skaityti!
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— Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite 
“Saule”, o bus jie jums už tai 
jiems kad užsiraszytu sau 
dėkingi, nes “Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys j u nubudima.
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Istorija Apie

Badari Ir Patoga Dohara
įu > f- X ■» • . X į v* L •

(Tasa)

Tuojaus boba iszeme maszna 
ir atiduodama jam tarė : Nu
lipk nuo kumeles "idant parū
kuotai ar randasi tiek? Jeigu 
kiek ne d a tek t u tai asz pasiiru- 

, pinsu daugiau, mano namas 
netoli nuo ežia.

Nusidyvijo Bederis padegė
jas maszna-aukso ir tuojaus ta- 
re: Mano motinėlė, ar tu ne su
pratai, jog asz teip tyczia. kal
bėjau, da karta tau paantrinu, 
jog kumeles neparduosu, ba. 
matai, jog esmu kelionėje.

Senis ka buvo Judinto jum 
tosios kalbos, a tai Ii epe: M an o 
sunau, asz turiu tave rpraseiget 
jog musu mieste n e vai e meluot 
po kora smerties. Turi priimtie 
pinigus nuo moteriszkes, o ati- 
duotie jai kumele, ylpacz jeigu 
duoda pinigus, kiek praszai 
gerinus apsieit be teismos, o 
ne papult in nelaime, kurios ne 
atsisakytum.

Bederis labai nuludes, jog 
inšipainioje ne reikalingai nu
sėdo nuo kumeles su dideliu 
gailesicziu. Boba greitai nutvė
rė už kamanų, nuėmus ir ka 
greiicz.iau.se eme vandenio in 

‘'ranka ir užliejus ant galvos 
kumelei tarė:

— Duktė mano numesk nuo 
saves taji pavydai a, o. stokis 
tokia kokia buvai!

Akimierko permainė, o Be
derins pastyru tuojaus ir 'butu 
parpuolęs idant senis ne butu 
sulaikęs.

Ta; boba kuri buvo motina. 
Labos, buvo ir didele ragana 
ir vos su duktere pasisveikino, 
tuojaus uižszvilpe, atbėgo juo
das bąisus murinas geniuszįas, 
pagriebė Bederi in viena., o La
ba iii kita ranka, ir ne trukus 
atnesze- in paloci Labos.

Karaliene ragana inpuolus 
in dideli piktumą, iszmetinejo 
Bederini jojo nedorybe kalbė
dama: Nedoras, ar tai taip man 
su savo dede už mano gerade- 
jysta užsimoke jot! Nes duosiu 
asz jum in zuikius.

Nieką daugiaus nepasakinis, 
paėmė vandenio ant delno, o 
užliejus ant veido Bederini pa- 
sza.uk e: /

— Stokis biaure peleda.
Žodžiai tuojaus maczijo ir 

nedora ragana pasza,tikus tuo
jaus viena isz savo moterių, 
liepe paimtie peleda., uždaryt 
in kletka ir ne duot vandenio 
nei nieko lest.

Nevalninke eme peleda., nes 
nepaklausius karalienes davė 
valgio ir vandenio, o buvo sui- 
kimo su Abdalu, davė jam ži
nia paslapta ka Laba, padare
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su jo broiiunu, ir jog spendžia 
ant seniu.

Abdalus apmislijas, jog jau 
neprivalo czedyt ilginus kara
lienes Labos. Szvilptelejo ir 
akimierko stojo'baisus geniu- 
sza.s su keturais sparnais ir pa
klaus: ko reikalauje?

— Žaibe, tarė senis, ba taip 
tas geniuszas vadinos, eina 
ežia apie apsaugojima Bederio, 
sunaus karalienes Doha,ros. 
Eikie in paloci Labos ir pa
ėmęs taja nevalninke, po ku
rios aipieka Bederis paverstas 
in peleda, nuneszkie ja in Per
su karalysta., kuri tegul pasa
ko jo motinai, kokioj nelaimė
je randasi josios sūnūs. Ne nu- 
gazdink josios ir pasakyk ka 
turi daryt.

Žaibas isznyko ir stojo palo- 
cijo raganos. Papasakojo viską, 
tai nevalninkai, paėmė ja ir 
nunesze in Persu karalysta. pa
state priesz langus karalienes 
Doharos. Nevalninke inejo tu 
paloci, rado Dohara ir josios 
motina, kalbantes, smutnai 
apie Bederi ir atidavus prigu
linti pasveikinimą., kaip stai
gūs Bederis reikalauje pagal
bos.

Iszgirde tai laibai nusidžiau
gė abidvi karalienes ir (paszo- 
kia nuo kėdžių dekavojo ne- 
valninkei už taji linksma dane- 
szima.-Liepe muszt. in kati Ii us 
ir visiems apgarsini, jog kara
lius ne trukus sugryiž! Tuojaus 
likos pakviestas Salehas ir ta
rė motina in ji: Sūnūs mano, 
Bederis randasi mieste raga
nos Labos prie manes ir tavos 
priguli iszluosavimas jo isz 
galybes tosios nedoros raga
nos!

Karalius Salehas surinko 
daugybe kareiviu, kurie aki- 
mierkio iszplauke ant virszaus 
mariu. Pasikvietė sau ant ,pa- 
gelibos kelis geniuszus kuriu ir 
keli pulkai atkeliavo.' Kada du 
vaiskai suėjo, keliavo in staly- 
czia raganos karalienes ir ne
trukus visas miestas su jo gy
ventojais likos įpragaiszintas.

Karaliene Dohara liepe ne- 
valninkei Labos vestie pas su- 
nu ir pasakė jei, idant tam su- 
miszime storotis pagriebt klet
ka ir atnesztie cielibeje. Prisa
kymas likos iszpildytas pagal 
josios geismus. Iszeme tuojaus 
peleda isz kletkos ir aptekszus 
vandenio paszauike:

— Mylimas mano sunau, 
pamesk taji pavydale, o priim- 
kie žmogaus, kaip privalai bū
tie. * ■

Ir tuojaus akimierkoje Do- 
hara, vietoje baisios peledes 
paregėjo karalių Bederi savo 
sunū, ir tuojaus su džiaugsmu 
pasisveikino. Ir kad negimines 
butu atskyrė,.tai kažin kaip il
gai butu laikėsi glėbyje.

Pirmiause storone Doharos 
buyo atvestie sena Abdalu, 
idant padekavot už apglauba. 
padalyta sunuj. Kada senis 
stojo .priesz Dohara., tare in ji:

— Už ta viską, ka del ma
no sunaus padarai, praszykie 
ka. tiktai nori, o tavo troszki- 
mui 'bus užgana padaryta.

— Szviesiause karaliene, 
jeigo ta nevalninke, kapas ta
ve nusiunicziau, uores už manės 
teket jeigo tavo sūnūs karalius 
uores mane laikyt savo dvare 
tai nieko daugiau ant svieto ne 

' troksztu.

Dohara tuojaus atsigryžus 
in taja. nevalninke, pamaži in 
ja pasznabždejo ir toji nenorė
dama karalienei atsakyt, tiko 
ant t o. ir padavė ranka seniui, 
o karalius Bederis prižadėjo 
juos du laikyt iki smerk

Bederis ne trukus nusiszyp- 
sojas tare in motina : Motin, 
laibai džiauguosiu isz tosios su
tarties jog gavome du suporint 
nes kada, mane tas gilukis pa
tiks. Butu didelis laikas!

—- Gerai sunau, asz pati tai 
jaueziu. Ir tuojaus atsigryžus 
in savo broli karalių ir geniu-
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sza. tarė:
— Perbegkite visa svietą, 

ant žemes ir vandenije, o jiesz- 
kokite patogiausios mergaites 
del mano sunaus!

— Szviesiauses pone, atsa
ke Bederis, dovanai bus juju 
žigei žinai motin gerai jog asz 
savo szirdi 'pavedžiau del kara
laites Samandalu Gulnaros ir 
ne tikiu, idant kita panasze jai 
galėtu ant svieto but. Jokia 
mergina negali stoti lygybėje 
su ja. Teisybe, kada jai savo 
meile iszverau tai ji. nedorai su 
manim apsiėjo ir privalau apie 
tai ne užmirszt nes meile viską 
pergalėjo. Ant galo nėra ko 
dyvitis ba kada dažnio jo apie 
paernima. josios tėvo ir isz ma
no kaltes tai savo piktumą isz- 
vere. Gali but, jog karalius Sa
mandalu savo spirte atmainys 
ir tada ji mane pamylės, kada 
iszgirs jo josios tėvas likos 
luošu.

Mano sunau, jolg jijie tau la- 
biause prie szirdies prilipo-, 
tai asz ne esmu prieszinga j il
su susižemini jimui. Tavo dede, 
lieps ežia tuojaus pargaibent 
karuliu Samandalu, ne trukus 
da žinosimo ir ar da'buna. savo 
uižsikietejime.

Norint karalius Samandalus 
buvo drneziai sergėtas vienok 
turėjo visokias smagumas ir 
teip pasidaro szvelnus, jog su 
vyresnais priduotais jam per 
Saleha, kai]) su brolais drau
gavo. Salehas liepe paduot 
smilkiirytezia su ugnia, kada 
uždėjo kokiu tai žolu, marios 
sujudino ir tuojaus 'pasirodo 
ant virszaus karalius Saman
dalu su afieierias sargais. Ka
ralius Bederis puolė jam in ko
jas su didele jausla ir tarė:

Szviesiauses ppne, puolu in 
tavoj kojas ne kaipo karalius 
Pėrsu, nes kaip tavo nevalnin- 
kas ir jeigu tau meile mano 
gyvastis, meldžiu tavęs idant 
savo dukters Gulna.ra už pa- 
czia duotum.

Karalius Samandalu nesida
vė ilgai melst, prikėlė Bederi 
ir prie saves prispaudė su 
graudumu tarydamas:

— Karaliau! Labai gaile- 
tausi, idant turėtai nuo to nu
mirt, ir jeigu mano duktė bus 
sztant nuo to užlai'kyt, tegul 
buna, tavo, nes manes nuolatos 
klausė ir dabar nesiprieszins.

Tuojaus prisakė vienam ge- 
niuszui, idant tas bėgtu jiesz- 
kot Gulnaros, o kada ras par
gaibent tuojaus.

Gulnara ir dabar buvo ant 
tos paezios salos ant kurios Be
deris su ja matėsi. Geniuszas 
netrukus rado patoga Gulnara, 
pagriebė per puse ir parnesze. 
Karalius Samandalu pasisvei
kinęs su duktere tardamas: 
Duktė mano paženklinau tau 
vyra., o juom isz karalius Persu 
kuri regi pries-z. saves yra. tai 
galingiauses vyras koki tiktai 
ant svieto randasi. Jis tave 
teip myli, jog nepamena ne ant 
piktybių kutais nuo tavęs alp
iai k e.

— Žinai leve, jog tavo no
rams niekados ne silpti eszina.u, 
ir dabar esmu pasirengus ant 
visko. Tikiuosu jog karaliaus 
Persu teiksis man dovanot už 
nedora, apsiejima su juo, ba ka 
padariau, tai padariau del mei
les mano tėvo.

O kas buvo do linksmo, kas 
už bankrotas jog besieda trau
kosi per keliolika dienu.

Karalius .Salehas aplaike 
luosybe ir likos sugrąžytas in 

'jo karalysta.
— GALAS —

Istorija Apie Stebuklinga Liampa
I

Raganis Erwinas pribuna in 
Carogroda ir ima jauna 

Aladiną už tarna

JAU labai daug metu nuo to 
laiko praėjo, ba da tavo 

brangus skaitytojau, protevai 
pasakojo apie navatnas pasa
kėlės, tai ir apie szita. viena se
na, labai sena bobele pasakojo, 
o buvo teip: Kjtados Adriano- 
polije gyveno vienas raganius, 
vardu Erwinas. Turėjo jisai 
stebuklinga žiedą, su kurio 
galybe- galėjo paszaukti dva
sias del tarnavimo. Nesziojo ji 
ant kaires rankos. Ąplaike jis 
taji žiedą, kaipo dovana nuo 
savo mokytojaus, Egiptisžko 
raganiaus kuris numirė turė
damas 150 metu, ir su jo pagel- 
ba daug laibai turtu ingyje! O 
kad buvo baisiai godus ir da 
mislino, jog ka turi tai mažai, 
užsigeidė visus žemiszkus tūr
ius aplaikyt. Viena diena isz 
nežinių užėjo pas viena knygi
ninką, pas kuri tenp daugelio 
knygų apdulkėjusiu, rado ko
kia tai labai sena, o kadparda- 
vikas knygų nežinojo josios 
vertes, pardavė raganiui už 
maža, preke. Erwinas pažines

verte tos knygos, labai ja pa
godavo ir rado joje daug slap
tu daigtu apie kuriuos da ne 
buvo- žinojas, o ypacz daižinojo 
apie tai, jog randasi liampa, su 
kurios galybe gali paimtie po 
savo valdžia žemiszkas dvases. 
Ta. liampa’stovėjo vietoje ur
vo je, ant lentynos nuo tris tuk-

E^=A - B - CELA^sBE 
i arba pradžia ;;

SKAITYMO ;i
1 ...ir... i;

RASZYMO ii 

s 64 pus. Did. 5x7 col. į; 
1 Dabar Po 25c. į; 
) Saule Publishing Co., <[ 
5 Mahanoy City, Pa., U.S.A. <

staneziu metu.
Erwinas, kaip apie tai daži- 

no-jo, patrynė stebuklinga žie
dą, o ant tu pėdu stojo priesz 
ji Arielus, vyresnysis oriniu 
dvasiu, laukdamas jojo prisa
kymu.

— Ar tu žinai ka, tare Er
winas, turi man būtie pagelb-o- 
je- gavime Įtampos, kuris ran
dasi urvoje, ant Salos Ęlefan- 
tine.

— Vieszpatie tai ne yra 
mano galybėje, toji urvą kapas 
yra sengiama per žemiszkas 
dvasias, kurie yra daug galin
gesnes, ne kaip mes orines 
dvasios, o priverstinai ne gali
me to padaryt prigavimu, kas 
kitas, tai gali padaryt!

— Tai kaip pradėt ?
— Jeigo prie pabaigos tojo 

skyraus knygoje, ka tu nesu
pranti, skaitysi aldgal, tada da
binosi ka padaryt, idant liam
pa gaut. Pirmiause jieszkokie 
sau vaikina, ne kalta, jaunikai
ti, kuris ture-s viską daryt pa
gal paliepima tosios knygos in- 
sakysi!

Erwinas eme-'gi tąją knyga 
in ranka, o kaip tiktai suprato, 
kaip padaryt, tare in dvasia:

(Tasa Ant 2 puslapio)
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“Jis Prisikėlė; Jo Nėra Czionai”

Sveikiname Visus Su 
Szv. Velykomis!

ZiniosVietines
Visi sztorai mieste bus 

uždaryti Didžioje Petnyczioje, 
nuo 1-ma valanda iki 3:30 va
landa popietu. Taipgi Didž., 
Petnyczioje yra valdiszka 
szivente, isz tos priežasties vi
sos bankos bus uždarytos.

Visiems musu Skaityto
jams, mes vebuame ir linkime 
Linksmiausiu Szveiitu Velykų.

Didž. Suibata, taipgi 
Szv. Aniceto, o Tautiszka Var
dine: Voro. Gavėnia pasibaigs 
12-ta valanda (pietus). Ir ta. 
diena: .pirmutinis laikrasztis 
pasirodė Amerikoje; “Boston 
News-Letter”. Jis buvo reda
guojamas iki Revoliucinio ka
ro pradžios; 1790 m., mire Ben
jamin Franklin, vienas isz di
džiausiu ir gabiausiu Ameri
kos mokslincziu. Jis buvo l)i.]>- 
liomatas, raižytojas, iszrade- 
jas ir laikrasztininkas.

Kita, sanvaitc: Nedalioj 
Velykos; Kristaus Prisikėlimo 
Szvente, Pirma. Žydu Perėjimo 
diena. Menulio atmaina Pilna
tis. Taipgi ta diena Szv. A;po- 
lonijo, o Tautiszka Vardine; 
Suvartas. Tr ta diena: 1775 m., 
Paul Revei'e, raitas, per visa 
naktį jojo per.speihmias Ameri- 
'kieczius kad Anglijos kariuo
mene artinasi, jo tas jojimas 
per isztisa nakt i da ir szian- 
dien yra. paminėtas Amerikos 
istorijos knygose; 190G m., 
apie penkta valanda isz ryto 
Californijos valstija pajuto 
žemes dre'bejima. Drebėjimas 
tęsęsi tik viena minutėlė, bet 
iszkados buvo tiek /padaryta., 
kad tokios nelaimes Ameriko

VELYKŲ RYTAS

je dar iki tada ir iki sziol ne
buvo. Tas žemes drebėjimas 
paliko San Francisco miestą 
be szviesos, vandens, sziluino 
ir be jokio susisiekimo. Tas že
mes drebėjimas pasiekė ir ki
tus miestus ant Paeiti ko mariu 
kranto, net per du szimtu sep
tynios deszimts myliu. Beveik 
penkios mylios to San Francis
co miesto skersai ir iszilgai 
iszdege. 28,180 namai buvo su
naikinti; 450,000 žmonių nete
ko namu, o iszkados buvo su- 
virsz penkių szimtu milijonu 
doleriu.

West Hnd Ugniagesiai 
laikys vaso Balin Panedelio 
vakara Balandžio (Apr.) 19-ta 
diena, in Lenku svetainėje.

William J. Peel (Vincas 
Pajaujis) nuo 437 W. Spruce 
nly., kuris per Antroji Pasauli
ni Kara tarnavo del Dede Sa
nio, staiga (pasimirė Panedelio 
vakara, apie 9:55 valanda. Ty
rinėjimas parodo, kad velionis, 
norėjo iszlipti isz savo automo
biliu, kai]) staiga gavo szirdies 
ataka ir krito ant ulyczios. 
Daktaras Hanse likospasza.uk- 
tas, kuris sake kad žmogus ne
gyvas. Velionis nesveikavo 
nuo kokio (ai laiko. Paskutini 
karia diiibo Mahanoy City ka
syklose. Prigulėjo prie Lietu- 
viszkos parapijos ir Amerikos 
Legion Post 74. Paliko •savo 

epaczia. Ona ( Pau'žiute); du šu
nų: Vincą, kuris tarnauja prie 
Marinu Corps., ('berry Point, 
N. (■'., ir Alberta namie; dvi 
dukterys: Pricilla, pati Juozo 
Rzeplinskio, Detroit, Mieli., ir 
Joana, namie. Dvi seserys: Pri- 
cilla, pati Teodoro Norvydo, 
South Tamaqua ir Katre, pati 
Prano Kenausko; mieste. Taip
gi tris brolius: Baltram ėja isz 
Detroit, Mich., Joną, Balti
more, Md., ir Adoma, Tama
qua. Laidos Panedelio ryta, 
su rpiegomis in Szv. Juozapo 
1 >alžii ycz i o j e d e vintą vai an da, 
ir palaidos in parapijos ka

pinėse. Graborius L. Traskaus- 
kas la.idos.

Panedelyje pripuola 
Szv. Elipeigijo ir Szv. Simono, 
taipgi Velykų, antra diena, o 
Tautiszka. Vardine: Nerganas. 
Taipgi ta diena: 1315 m., Gedi

minas ulžeme Lietuvos Kuni- 
gaikszczio sostą; Ir ta diena, 
pripuola. Patriotu Diena szven- 
c zi a 111 a. AI assacl i u sett s valstijo
je; 1919 m., Vilniuje insteige 
trumpai Gyvavusi Tarybų val
džia; 1775 m., Isztikimai ūki
ninkai, farmeriai stojo in kara 
ir paleido szuvi kuris buvo gir
dimas aplink svietą in Lexing
ton ir Concord.

Utarninke pripuola. Szv. 
Teotimo ir Szv. Sulpicijo, o 
Tautiszka Vardine: Seibutis. 
Taipgi tą diena: 1948 m., Ame
rikos Augszcziausias Teismas 
nubaudė niminieriit 'bosą, John 

L. Lewisa ir unija.. Lewisas už
mokėjo $20,000, o mainieriu 
unija $1,409,000 ulž tai kad Le
wisas nepaklausė Teismo ir ne
atsake straiku; Ir ta diena. Vo- 
kiecziu Adolf Hitlerio szeszios 
deszimts penkta sukaktis.

-------------------
Shenandoah, Pa. — Sirgda

mas per keletą sanvaites ir gy
dosi Locust Mt. ligonbuteje, 
senas gyventojais Antanas Ya- 
nuszauskas, nuo 224 W. Penu 
nly., pasimirė Balandžio sep
tinta diena, 5:30 valandai po 
pietų ir palaidotas Panedelio 
ryla, Balandžio dvylikta die
na su apiogomis Szv. Jurgio 
kažnyczioje, o kurni palaidojo 
in parapijos kapinėse. Velionis 
gimė Lietuvoje, atvyko in 
Amerika daugelis metu atgal. 
Paskutini karta dirbo Packer 
Nr. 5 angliakasy'klose 1947 m. 
Paliko savo paiezia. Katarina 
(Slravinskiuto); duktere Jie- 
va, pati Charles Lambert isz 
Philadelphia; tris suims; Al
berta, Juozą, ir Joną namie, 
taipgi tris aliukus. Graboriai 
Oravilz laidojo. 

_____
Pittston, Pa. — Senas ‘ ‘ Sau

les” skaitytojais, Vincas Gai- 
cziunas, nuo 54 Wells ulyczios, 
isz Sebastopol, pasimirė Ba
landžio 5-ta diena. Velionis gi
mė Lietuvoje, atvyko in Ame
rika 1889 m. Paliko dideliame 
nuliudime: keturios dukterys, 
du sunu, seserį, szeszis anū
kus ir pro-anuka. Velionis pri
gulėjo prie Lietuviszkos para
pijos ir Szvento Vardo draugi
jos. Palaidotais su apiegomis in

Szvento Kazimiero bažnyczio- 
je ir palaidojo in parapijos ka
pinėse. “Amžina atilsi!” 

------------- ---------
Pottsville, Pa. f Kunigas 

Vašinkevicziirs, dypu'kas, ku
ris buvo priverstas apleisti sa
vo teviszke, Lietuva su kitais 
Kunigais, kai Lietuva, pateko 
nelaisvėn, pasimirė. Apleidęs 
savo gimtine, atvažiavęs iii 
Amerika jis laikinai buvo pri
imtas Minersvilleje, Frack- 
viileje, Shenadoryje ir North
east Philadeliphijoje. Jis su
sirgo bebūdamas Szvento Jur
gio parapijoje, Richmande. 
Jis, biski susveikes sugryžo in 
Pottsville, kad butu areziau 
savo sesers, kuri gyvena in 
Frackville, Pa. Velionis buvo 
malonaus, tylaus ir nuolankaus 
budo žmogus. Jis buvo vie
nas isz tu nauju ateiviu, kuris 
labai greitai apsiprato su mu
su gy venimą, norėdamas su yi- 
vaiš sugyventi. Ne daug dy- 
pukn Kunigu taip greitai ir 
taip szvelniai su Amerikie- 
cziais Kunigais sugyveno kaip 
velionis Vasinkeviczius. Lai
dotuves, Paneles Szvencziau- 
sios Apreiszkimo balžnyczioje, 
Frackville, Pa., deszimta va
landa, Panedelyje. —Amlžina 
atilsi! 

_____

AUGSZTAS
MOKSLINCZIUS

INTARTAS

Pravarytas Isz Labai 
Atsakomingos Vietos

Pirmąją Atomine 
Bomba Padėjo 

Pagaminti
PHOENIX, ARIZONA. — 

Kai Prez. D. Eisenhoweris vie- %
szai paskelbė kad augsztas ir 
visu iki sziol taip gerbiamas 
mokslinczius Daktaras J. Ro
bert Oppenheimer yra intar- 
tas kaipo Komunistu draugas 
ir kaipo neisztikimas musu 
krasztui, visi mokslincziai pa
sipiktino ir kiti nustebo!

Sen. Joseph R. McCarthy, 
kuris yra pats dabar taip in- 
tartas, sako kad jis jau seniai 
visiems stengiesi apie szita 
mokslincziu praneszti, bet kad 
jam buvo beveik uždrausta 
iszsižioti, nes szitas mokslin
czius buvo taip reikalingas 
del tos atomines bombos paga
minimo.

Kelios sanvaites atgal Sen. 
McCarthy buvo vieszai pasa
kęs kad žmones augsztuose 
vietesę tyczia sutrukdino van
denilio bombos pagaminima 
pusantro meto. Kai tik jis tai 
vieszai pasakė, tai visi Vasz- 
ingtone sukruto. Prezidentas 
Eisenhoweris tuojaus suspen
davo, pravarė augszcziausiaji 
ir gal mokineziasiaji mokslin
cziu, be kurio vargiai butu bu
vę galima ta pirma atomine 
bomba pagaminti.

Szitas mokslinczius Oppen
heimer užsigina po prisieka 
kad jis niekados nėra buvęs 
Komunistu partijos narys. Jis 
prisipažinsta kad jis yra rė
mės Komunistus ir net pini
gais prisidejes prie ju veiklos. 
Bet jis teisinasi, sakydamas 
kad jis mažai ka apie politika 
žinojo ar suprato, nes jis nie
kados neskaito jokio žurnalo 
ar laikraszczio ir nieko nesu
pranta apie politika.

Sen. McCarthy yra staeziai

ir vieszai pasakęs kad jis turi 
rasztus ir žmonių prisiekas, 
kad szitas mokslinczius ne tik 
reme Komunistus, bet pats yra 
ar bent buvo Komunistu par
tijos narys.

Sen. McCarthy sako kad 
Prez. Eisenhoweris turėjo szi- 
taip jau seniai padaryti. Jis to
liau sake kad beveik visi Vasz- 
ingtpne jau keli metai atgal ži
nojo apie szito mokslincziaus 
Komunistiszkus darbus.

Sen. McCarthy sako kad jis 
kelis sykius buvo kreipęsis in 
Vaszingtona apie szita moks
lincziu, bet jam buvo patarta 
tylėti.

Kai laikrasztininkai paklau
sė Sen. McCarthy ar jis su sa
vo komisija dabar ka darys 
apie szito mokslincziaus klau
sima jis atsake kad jis nenori 
kisztis in vavdžios reikalus, 
kad jeigu Prez. Eisenhoweris 
dabar iszdryso szita mokslin
cziu paimti nagan, tai ta Sena
to komisija su Sen. McCarthy 
nieko nedarys.

Sen. McCarthy dar pridėjo 
kad jis visiems jau seniai yra 
sakes kad jis yra tikras kad jo
kiu paslapcziu nėra kaslink 
tos musu atomines ar vandeni
lio bombos, kad Sovietai tiek 
žino, kiek mes žinome. Ir dabar 
pasirodo kad Senatorius teisy
be pasakė. Jeigu tokie augszti 
mokslincziai yra Komunistai 
ar bent Komunistu draugai, 
tai kokios gali būti tos musu 
paslaptys?

------------------- ---------------------------

MOTINA NUSIŽUDĖ

DADEVILLE, ALA. — Po
licijos virszininkas in Dade
ville, Alabama, pranesza kad 
keturios deszimts asztuoniu 
metu amžiaus Bessie Parker 
Jackson, keturiu vaikucziu | 
motina nusižudė.

Jis sako kad jo policijantai 
tikrai žino kad ji tyczia, bai
siai greitai važiuodama su sa
vo automobiliu, ta automobiliu 
tyczia pataikė in medi. Auto
mobilius sudužo ir ji žuvo. Jos 
sprandas buvo kaip su peiliu 
nukirstas.

Intarta Darbininke Atgal In Darba VIENA PASILIKO

Ponia Annie Lee Moss gavo 
savo darba atgal, isz kurio 
ji buvo pravaryta kai Sena
torius Joseph McCarthy in- 
tare ja kaipo Komuniste ar 
bent Komunistu drauge.

Armijos Sztabo virszinin-

Loszike Andrey Hepburn Pagerbta

Graži ir po visa Amerika 
pagarsėjusi loszike Audrey 
Hepburn, jau yra laimėjus, 
Hollywood “Oscar” garbes 
medali, ir dabar ji susilau
kia dar kitos garbes už savo 
loszima in “Ondine” veika
lą, už kuri ji gavo Amerikos 
Teatro ‘ ‘ Tony ’ ’ garbes 
ženklą, per metini “Antoi

BUVĘS
KARININKAS

PRASISZOKO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tarpe? Jeigu jis buvo geras Ge
nerolas, jis žino kad ir taip 
mažai meiles randasi tarp ka
reiviu ir karininku.

Nėr žiūrėta kas ar koks szi
tas kareivis Schine yra, bet ne 
buvusio karininko vieta taip 
prasitarti. Czia staeziai ne jo 
biznis. Bet isz jo tokio prasto 
pasielgimo matyti kaip daly
kai stovi tarp karininku ir ei
liniu kareiviu.

Major Generolas Wlson, pa- 
siunsdamas Armijos Sztabui 
savo szimtine, laikrasztinin- 
kams in Frankfurt, Vokietija, 
pasakė: “Jau viskas po vel
niais, kai Armija insivelia taip 
kad Pentagon Generolai turi 
eilinio kareivio klausyti.”

Kas nors turėtu tam puskep- 
tam ir jau tik buvusiam Major 
Generolui paaiszkinti kad czia 
ne eilinio kareivio ir Armijos

kai jai sugražino darba kol 
bus galima pilnai isztirti 
tuos Senatoriaus McCarthy 
intarimus kad ji nėra savo 
krasztui isztikima. Su ja 
czia yra Saržentas Donald 
Pritchard.

nette Perry Award” pokyli, 
New York mieste. Panasziai 
tuvo pagerbtas ir David 
Wayne, kuris atsižymėjo sa
vo loszimu in “Teahouse of 
the August Moon”. Garbes 
ženklelius ežia jiemdviem 
suteikia gražuole F a y e 
Emerson.

/
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klausimas, bet Amerikos Se
natoriaus ir Armijos Sekreto
riaus klausimas. To tokiame 
klausime kad ir Major Genero
las yra tik klapcziukas.

Buvęs Major Generolas Wil- 
sonas dabar yra nemažas biz
nierius, ir dabar randasi Vo
kietijoje. Kažin argi nebutu 
žingeidu prilyginti jo biznio 
pelną su eilinio kareivio 
Schine alga, ir paskui prily
ginti kiek vertas tas taip pasi
piktinęs Major Generolas ir 
kiek vertas tas eilinis kareivis 
Schine.

Schine dirbo musu Senato 
komisijai visai be algos. Ar tas 
Major Generolas teipgi galėtu 
pasakyti apie savo darba ar
mijoje?

Mes sveikiname kareivius 
Morey B. Hunter ir Morton 
Enowitz, abudu isz Gutenberg, 
N. J., kuriedu dryso Armija 
pasiunsti po penkine, kad kas 
tam Ponui Major Generolui 
Wilsonui gerai inspirtu in jo 
gerbiama pasturgali.

-------- -----------

AMERIKA VĖL

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ta visu tautu konferencija.
Isz viso to iszrodo kad musu 

geriausi ir neva isztikimiausi 
draugai, kaip Prancūzija ir 
Anglija nieko bendro nenori 
turėti su musu pastangomis 
palaikyti taika visame pasau
lyje!

Czia labai iszrodo kad czia 
atsikartuos Korėjos karas, kur 
vien tik Amerikiecziai savo 
krauja pralies ir savo galvas 
paguldys už Prancūzijos vi
daus santaika ir Anglijos pra
mone.
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