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SMARKI
EKSPLOZIJA

Užmusze 24, Sužeidė 
Apie 300 Laivoriu

■ Ir Kareiviu
Norfolk, Va. — Smarki eks

plozija, kuri kilo czionais, ka- 
riszkoje stotyje, sukratė pa
veikslus ant sienų namu net 10 
myliu tolumo, užmusze 24 žmo
nes ir sužeidė apie 300. Mano
ma kad eksplozija kilo amuni
cijos stotyje, isz nežinomos 
priežasties. Keliolika namu li
kos suardyti. Eroplanu stotis 
likos visiszkai sunaikinta. Su
žeistieji nuvežti in artimas Ii- 
gonbutes. Isz sužeistųjų gal 
mirs da didelis skaitlis nes yra 
sunkiai sužeisti. Valdžia daro 
tyrinėjimą isz kokios priežas
ties toji eksplozija kilo.

18 Anglekasiu Už
griauti Eksplozijoj

•v ______

Harlan, Ky. — Smarki eks
plozija sukratė visa kaina ka
syklų Three Point Coal Co., 
praeita Petnyczia, užgriauda
ma 18 anglekasiu beveik myle 
gilumo, po žeme. Kiti angleka- 
siai isz artimu kasyklų subėgo 
in pagialba savo nelaimin
giems draugams su vilczia isz- 
gialbejimo j u bet negalėjo prie 
j u prieiti. Tame laike toje vie
toje dirbo apie 200 anglekasiu 
kada eksplozija kilo bet 18 li
kos užgriauti ir nėra vilties 
kad juos iszims gyvus. Priežas
tis eksplozijos da neisztyrine- 
ta. Moteres su vaikais apgulė 
kasyklas ir laukia gal ju vyrus 
iszgaus gyvus, bet mažai yra 
vilties idant butu gyvi.

Valia Daraktorkai Bet
Nevalia Tėvuif

Į -
Greendale, Pa. — Sudžia 

Brandon iszmete teismą isz 
sūdo priesz Vera Hardley ir 
Freda Leman, daraktorkos ku
rios sumusze skaudžiai Wil 
liam Wilson, kuris parasze 
bjauru laiszkeli vienai mergai-, 
tei jo klasoje. Sudžia pasakė: 
“Jusu privalumu buvo naudo
ti ant to vaiko gumine paipa o 
ne delnus.”

Dabar paimkime antra atsi
tikima apie kuri jau buvo ra- 
szyta, kur Levin Sillman, New 
Yorke, nubaudė savo dukrele 
Ruby, keleis “blynais” per sė
dynė už nepaklusnumą o kada 
toji apskundė savo tęva, sudžia 
nubaudė ji ant 25 doleriu baus
mes. — Na ir kur toji teisin- 
gyste dingo?

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Harold Stassen, kuris buvo 
kitados gubernatorium Min- 
nesotos, likos paskirtas ge
nerolu del admirolo W. E. 
Halsey, kuris sziadien valdo 
Pacifiko Amerikoniszka flo- 
ta.

TRAUKS TĖVUS IN 
KARIUOMENE

Reikalauja 7,700,000
Kareiviu Szimet

Washington, D. C. — Ka- 
riszkas posėdis nutarė po 1 Ok- 
toberio-Spalio traukti visus 
vyrus kurie pasiliko tėvais po 
tai dienai kada Pearl Harbor 
likos bombarduotas, Sziadien 
musu sklypas reikalauja net 
7,700,000 kareiviu ant tarnys
tes visose dalyse svieto.

Bosas Trenke In Truki, 
7 Užmuszti, 50 Sužeisti

Johnston City, III. — Grey
hound bosas, prisigrūdęs pasa- 
žieriais, trenke in praeinanti 
truki ant Pacific geležkelio per 
ka 7 pasažieriai likos užmuszti 
ir 50 sužeisti. Beveik visi pasa
žieriai važiavo in Chicaga. Ba
dai bosas negalėjo sustoti in 
laika ant skerskelio isz priežas
ties pagedusios brekos.

■—I-  - ..... -

Žmogus Kuris Szove In 
Prezidentą Teodora
Roosevelta, Mirė

Waupan, Wis. — John 
Schrank, 67 metu, kuris užsi- 
keisejo ant gyvasties buvusio 
prezidento Teodorio Roosevel- 
to, kada tasai lankėsi Milwau
kee, Wis., 1912 mete, mire ana 
diena czionaitineje ligonbuteje 
del pamiszeliu. Rooseveltas li
kos pataikintas per revolveri
ne kulka in krutinę bet kulka 
atsimusze in jo akulioriu mak- 
sztute.

Ant Pacifiko mariu Allijen- 
tai paėmė Japonu drutviete 
Lae, Naujoj Gvinoje, kur už- 
muszta daug Japonu ir sunai 
kinta daug kariszku stocziu.

VOKIECZIAI API-
PLESZINEJA RYMA

Ir Szaudo In Žmones

Bern, Szveicarija — Vokie- 
cziai pradėjo apipleszinet 
miestą Ryma nuo maisto, si
dabro ir aukso ir kas tik papuo
la jiems in rankas. Gyventojai, 
matydami kad Vokiecziai juos 
apipleszineja, taipgi pradėjo 
apipleszinet kromus nuo viso
kio maisto. Vokiecziai, norėda
mi užbėgti tuos apipleszimus, 
szaude in iszbadejusius gyven
tojus, užmuszdami j u dideli 
skaitlį, tarp kuriu radosi dide 
lis skaitlis moterių ir vaiku, 
kurie jeszkojo maisto.

Visas piečius S^v. Petro ka
tedros ir Popiežiaus palocius 
yra apstatyti armotoms ir net 
Szv. Petro bažnyczios boksztas 
yra apginkluotas su maszini 
niais karabinais. Visos dirbtu
ves žieminėje dalyje Italijos 
aplaike prisakyma nuo Vokie- 
cziu kad pradėtu darba be jo
kio užvilkinimo, kitaip locni 
ninkai bus suszaudyti.

kaliszkas Generolas 
Nusižudė Isz Sarmatos

London — Italiszkas genero
las Ugo Cavallero, vienas isz 
žymiausiu Italiszku generolu, 
negalėdamas paneszti nužemi
nimo ir sarmatos kad jo tėvynė 
likos užgriebta per Vokietija 
ir priversta kovoti priesz savo 
kaimynus, paleido sau szuvi in 
krutinę, mirdamas tuojaus.

Kinai Pirks Ameriko
niszka Auksą

Chungking, Kinai — Kinai 
mausto pirkti Amerikoniszko 
aukso už 200 milijonu doleriu 
idant užbėgti trukumui pinigu 
Kinuose. Amerika paskolino 
Kinams 500 milijonu doleriu ir 
isz tos paskolos Kinai aplaikys 
taja paskola.

Vokiecziai Sunaikino 
Visa Kaima Užmuszda

mi Gyventojus
London — Vokiecziai suly

gino su žeme kaimeli Szalicus, 
paviete Vokoviszke ir suszau- 
de visus gyventojus, nežiūrint 
ar tai vaikai ar moteres ar vy
rai. Vokiecziai sako kad tai 
buvo kersztas už užmuszima 14 
Vokiszku padonu aplinkinėje 
Szalicuose per tenaitinius gy
ventojus. Sakoma kad tuos Vo- 
kieczius nužudė slapta drau- 
guve kuriu da neiszrado.

RUSAI PAĖMĖ
NOVOROSISKA

Ir Iresi Ant Kijevo

London — Rusai ana diena 
paėmė pristova Novorosiska o 
kita dalis Rusiszku pulku pa
ėmė Novgorodą skersai Desnos 
upes ir dabar pradėjo traukti 
ant Kijevo. Taipgi paėmė svar
bu geležkeli prie Romnos. Da
bar Rusai randasi tik 57 mylės 
nuo Kijevo kuri tikisi paimti in 
kėlės dienas. Paėmimas Novo- 
rosisko užkirto Vokiecziams 
kelia in Kaukaza.

Lietuvaite Narsune 
Apdovanota Medaliu

New Orleans, La. — Pana 
Ona A. Bernataicziute, isz Ex
eter, Pa., netoli Scranton, 
yra pirmutine motere kuri ana 
diena aplaike garbes medali už 
narsu atsižymejima ant kares 
lauko, tarnaudama kaipo da- 
žiūrėtoja sužeistųjų Filipinuo
se ir lyg dienai kada Corregi- 
dorius papuolė in Japonu ran
kas. Medali apdovanojo admi
rolas Carl Bennett. Pana Ber- 
notaicziute yra Lietuve ir yra 
kariszka slauge. — Lai buna 
jai garbe už jos pasiszventima 
ant kares lauko.

Allijentai Suszaude 58 
Japonu Eroplanus

Allijentu fruntas Afrikoj. — 
Amerikoniszki bombinei ero- 
planai užklupo ant Japonu ant 
Wewak salos, nuszaudami 58 
Japonu eroplanus ir sunaikino 
eroplanu stotis. Ant Kolombar- 
ga salos Japonai likos supliek 
ti smarkei. Japonai pradėjo 
dabar apleidineti taja vieta ir 
traukti kitur nes jiems ten per 
karszta.

Pasikeielei Užėmė
Jugoslavijos Pristova

London — Jugoslaviszki pa
triotai, po smarkiam musziui 
užėmė Jugoslavijos pristova. 
Badai Vokiecziu garnizonas 
buvo priverstas pasiduoti Ju
goslavams arba būti visiszkai 
iszskersti. Prie Keino Vokie
cziai bandė perkirsti linija bet 
likos atspirtį su 300 užmusztu 
ir 500 sužeistu kareiviu. Jugo
slavai nutarė nepasiduoti ir 
kovoti už savo tėvynė lyg pa
skutiniam, kad ja paliuosuoti 
isz ranku nevidonu.

Jugoslavijos pasikeielei pa
ėmė Susaka ir Fiuma, didelius 
pristovinius miestus prie An- 
driatiku mariu todėl Allijentai 
turės gera proga atgabenti sa
vo kareivius.

Smolenskas
Apsiaubtas 

Isz Visu Pusu
Rusai Paėmė 600 Miestu; Vo
kiecziai Baisiai Supliekti, Kra- 
snogradas Paimtas; Vokiecziai 
Szaudo Italiszkus Gyventojus;

Busas Trenke In Truki
Užmuszti

------- *
Penkta ir asztunta Allijentu LONDON — Rusai eina ant devynių

armijos susivienijo drauge ir 
užklupo smarkiai ant Salerno 
frunto, Italijoj, atspirdami Vo- 
kieczius kurie pradėjo trauktis 
in užpakali. Allijentai paėmė 
Albanelia, kaipo ir kitus svar
bius miestus, sunaikino svar 
bius kelius, isznesze in padan
ges tiltus ir kariszkas stotis.

fruntu ir paėmė 600 miestu ir miesteliu, su
pliekė Vokieczius ant 30 myliu prie Smolensko 
ir dabar randasi tik 35 mylės nuo Kijevo. Paėmė

I

Krasnograda ir kerszina apsiaubimu visos Uk- 
■rajinos. Vokiecziai apleidinejo beveik visas sa- 
i vo pozicijas nes negali atsispirt smarkiems už-

Rusai paėmė Bryanska kai
po Ossipenka, pamariui miestą 
prie Azovo mariu. Czionais už- 
muszta daug Vokiecziu.

Anglikai bombardavo Fran 
cuziszkus miestus Modane ir 
Szv. Rapheliu isz kur vede kė
lei Vokiecziams in Italija ir li
kos atkirsti isz visu szaliu.

Australiecziai užėmė sala 
Lae ant Gvinos salos ir iszple- 
tojo savo vėliava ant ženklo 
užėmimo. Japonai paliko pas
kui save daug kariszko materi- 
jolo ir maisto. Dabar toji sala 
bus didžiai naudinga Allijen- 
tams.

Prezidentas Rooseveltas sa
vo kalboje ana diena prižadėjo 
kad Allijentai užklups ant 
svarbiu pozicijų Vokietijoj ir 
Japonijoj ir ketina užklupti 
isz visu szaliu su didžiausioms 
spėkoms ir padaryti gala tiems 
nevidonams ant visados. Kada 
tasai užklupimas ketina atsibū
ti tai to nepareiszke bet bus 
tai vienas isz smarkiausiu ko
kis atsibuvo lyg sziol.

Vokiecziai dabar szaudo vi
sus Italiszkus gyventojus ku
riuos užtinka vagiant ginklus 
ir maista. Rymas visiszkai pa
siliko be maisto nes Vokiecziai 
viską užgriebė. Badai Mussoli- 
nas atsirado ir pranesze Ita-

klupimams Rusu.
Allijentai vela smarkei bombardavo Ham

burgą ir beveik sulygino ji su žeme. Devynios 
keturkampines mylios miesto likos visiszkai su
naikintos per eroplanus kurie numėtė ant jo 
tukstanczius tonu bombų. Daug žmonių likos 
užmuszta ir sužeista o bledes padaryta ant mili
jonu doleriu. Nekurios dalys Francijos taipgi li
kos bombarduotos su didėlėms bledems. Vokie
cziai pradeda silpnet ir bėga in žiemines dalis 
Francijos. <

Telegramai pranesza buk Vokiecziai likos 
iszguiti isz Sardinijos salos per Italus ir dabar to
ji sala pasiliko rankose Allijentu su daugeliu ju 
eroplanu kurie dabar prisiduos mums musziuo- 
se. Ant Salerno Vokiecziai panesze dideles ble
des netekdami daug tanku ir daugeli kitokiu 
ginklu ir paėmė daug Vokiecziu in nelaisve ku
rie pripažysta kad Amerkonai yra gerai apsi
ginklavę ir laimes szia kare.

Amerika sziadien yra drucziausiu sklypu 
nes turi geriausius ginklus, 14,000 laivu, 18,000 
eroplanu, tukstanczius tanku, daug amunici
jos ir kitokiu ginklu.

larns kad kovotu lyg paskuti
niam, priesz Allijentus, ir kad 
nepasiduotu, taipgi kad steng- 

Amerikonai yra prasergejami idant neklau
sytu daneszimu per reidio kuriuos skelbia nevi-

tusi praszalinti karalių Eman
ueliu kuris iszdave savo pado- 
nus in rankas nevidonu.

donai idant nusilpnyt kariszka upa žmonių. Szni- 
pai stengėsi žmones nusilpnyt juos dvasioje. J



“SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Senatorius McKeller isz Ken

tucky7 apreiszke kad jo nuomo
ne yra 'kad Svietine Kare gali 
pasibaigti in laika szesziu me
nesiu. Vokiecziu glitos jau pra
deda susimažint o jas padidint 
nėra isz ko nes Vokietijos gy
ventoju labai susimažino nuo 
kaip ateinanti rudeni, 1944'P1 asl^eu"imu 
jonai jau žuvo ant kares lauko.

Žymus Kinietis, Sun Fo, 
perspejineja buk szioji kare 
gali pasibaigti negreieziau 
ka'kip ateinanti rudeni, 1944 
mete. Isz priežasties pasidavi
mas Italiszlkos flotos, dabar 
gales apsaugoti pakraszczius 
ant Pacifiko ir greieziau su
pliekti Vokieczius ir Japonus.

‘ Nauji balti centai uždavė di
deli skausmą galvos del dauge
lio biznierių kurie juos per ne- 
apsižiurejima tankiai priimi
nėja už deszimtukus nes jie isz- 
rodo kaip deszimtukai. Valdžia 
paleido in begi tuos baltus cen
tus isz priežasties stokos vario 
ir pradėjo juos dirbti isz .kito
kio, balto metalio. Badai val
džia dabar ketina juos atszauk- 
ti ir plakti centus isz kitokio 
metalio.

Daugelis žmonių užklausia: 
“Ar mirtis yra baisi?”

iSziuo klausymu nusistebėjo 
visi svieto mokslincziai kurie, 
tykinėdami mirsztancziu žmo
nių paskutines valandas, daejo 
prie persitikrinimo kad žmo
gui mirti yra lengva. Senatvės 
liga mirti yra lengviausia nes 
da priesz mirti nekurios kūno 
dalys apmirszta ir paskutines 
valandos jam net yra malonios. 
Iszjgialbeti skenduolei visai ne
bijo mirti ir pasakoja jog kada 
pradėjo slkensti ir eiti ant dug
no, tai juos apima smagumo 
jausmas, rodos kaip po sun
kiam dąiibui gauna pasilsėt. 
Mirtis nuo szalczio taip gi yra 
labai lengva ir badai lengviau
sia nes toikis žmogus nejauezia 
ne skausmo ne kaneziu ir sap
nuoja malonius sapnus, dau- 
giausuia apie sziluma. Mums 
rodosi kad mirtis, per žvėrių 
sudraskymą, yra labai sunki, 
bet, kaip pasakoja žmones, ku
rie radosi žvėrių naguose ir li
kos iszgialbeti tai visai ne yra 
baisu. Garsusis keliauninkas 
Afrikoje, Livingstonas, karta 
buvo pakliuvęs in liūto nagus. 
Sztai ka jis rasze apie taji at
sitikima: “Liūtas szoko man 
ant sprando ir pargriuvome. 
Nuo to netikėto užpuolimo 
tuom-laikiniai apsvaigau ir ne- 
atjaueziau ne baimes ne skaus
mo.” Daugelis medžiotoju ta 
pati tvirtina.

Ant karo lauko tankiai mir
tinai sužeisti kareiviai taipgi 
neatjauezia skausmu. Perszau- 
tam žmogui kulkomis atrodo 
kad kas davė jam smūgi su 
lazda. Kartais ir sunkiau su
žeistas kareivis neatjauezia 
tuojaus skausmu ir jis da stovi 
ant vietos koki laika ir szaudo.

Nekurie anglių kasyklų dar
bininkai, kurie buvo baisiam 
padėjime ir užgriauti, pasako
ja kad paskutinėje valandoje 
pasidaro taip malonu kad ro
dos kas juos nesza ant ranku 
po kvepianezius sodus ir tuom 
laiku užgauna žmogaus sma
gumo jausma ir jis nieko ne
jauezia.

ant kurios daugelis žmonių 
serga, yra tai užvydejimas, ku
ri yra motina visu piktadarys- 
eziu. Užvydus žmogus ne yra 
mylimas, visi nuo jo szalinasi 
nesėji nužiūri kaipo žmogų pik
ta, nuolatos maustanti kaip 
dagristi savo artimui. ii 

Užvydus žmogus pasielgine-' 
ja kaip pasiutėlis, jo protas yra 
apimtas užvydejimu ir neduo
da jam maustyti sveikai ir tei
singai lodei turime tiek visokiu 
...---------n ir žudinseziu o 
pamatu to viso yra užvydeji-, 
mas.

Žmogus persemtas užvydeji- 
I mu neturi pasilsio, nežino kas ( 
tai yra tikra meile, nemėgsta 
sutikimo, nežino kas tai yra 
laime. Žmones apimti taja liga, 
užvydi savo artimui visko, ge
ro pasivedimo, didesnes mo- 
kesties, puikesnio namo, pui
kiu paredu, pasisekimo ir lai
mes, nors gerai žino arba pri
valo žinoti, kad jeigu taip pa- 
sielgineja, užkerta sau kelia in 
laiminga pasivedima.

Užvydejimas tai kaip kirmė
lė kuri inslen'ka in žmogaus 
protą, užtrucindama jo szirdi 
ir smegenis ir aptemdina jo 
akis kad nemato savo laimes. 
Tokis užvydejimas užmusza 
žmoguje puikiausia jausta, už
vydejimas yra arsziausiu ap- 
szmeižimu ir bjauriausiu pasi
elgimu.

Užvydejimas yra prakeiki
mu, yra pekla del tojo, kuris 
juomi yra perimtas. Žmogus, 
apimtas užvydejimu, perken- 
czia baisias dvasines kanezias, 
yra nuolatinėje baimėje, kad 
tas, kuris turi laime ir pasive
dima gyvenime, gali turėti da 
didesni giliu'ki. Protinis padė
jimas tokios ypatos yra neap
sakomas. Turintis szirdi pilna 
užvydejimo, neturi jis jokio 
linksmumo, malszumo, 
kam neužsitiki ir neturi pasii
sio.

Užvydejimas yra bjauri liga 
del kurios da neatrasta gyduo
lių. Sunku ja visiszkai nugalė
ti bet galima apmalszyti. Gali
ma tai padaryti, susilaikyt lai
ke bjauriausio užklupimo už
vydejimo, gera iszminczia, per
sitikrinimu kad tas, ant ko už
sitarnavome, kas gali būti mu
su, kad ir pasiliks musu.

Gerai apmanstykime visa 
piktumą, kuris yra priežastim 
užvydejimo, turime patys sa
ves klausyti ar negeriau butu 
džiaugtis isz laimes ir pasive
dimo kitu ne kaip jiems užvy- 
deti.

Kibk tai moterių ir merginu 
likos nužudytos per užvydeji-

Isz Mahanojaus.žinia ap
laižiau,

Isz sarmatos net apkvaitau, 
Kada i s zg i rd a u apie viena 

Lietuvaite.
Czion gimus Amerikiete.

Vyrams in akis kabinasi, 
Visaip in juos szaiposi, 

Idant pirktu szilkines pan- 
cziakaites,

Ir kokias ten —naites...

Viena isz bjauriausiu ligų

Junior Red Cross Na- 'Sapnavo Kad LikosUž- 
riai Dirba Karo Nu- musztas Ir Likos Mirti

nai Sužeistas

Generolas George C.
Marshall

kentejusiems

Prižada, kas tuos dalykus jai: Ii karo
nupirktu,

Tai ant jos užmautu.
O viena ženota vyra prigavo, begeliu 

Kad nuo jo pinigu negavo,

Su pradžia mokslo szi mene-i Rosewell, Pa. — Pa'budeis isz 
si, milijonai berniuku ir mer- ryto po nepaprastam sapnui 
gaieziu gryžta mokyklon ir J n-'koki turėjo ta nakti, sapnuoda- 
nior Red Cross Ikaro paszalpos i mas kad likos užmusztas ka- 
programa vėl prasidės. Isz visu sykloMa,
karo auku, vaiku padėtis yra metu, apsakė 
daugiausia apgailėtina, ir 
nior Red Cross daro ka gali 
kad sumažinus ju kentejima.

i Dveji budai yra sekami kad p į], 
'.invykdinti szi tikslą. Pirmas 
yra per National Childrens’ 
Fund, kuris parūpina jtagialba 
vaikams namie ir užsienyje. 
Antras, yra gaminimas daigtu 
'ir dovanu pakeliu iszdalinimui 
toms nelaimingoms karo au
koms.

Praeitais metais National 
Cliildrens’ Fund parūpino ba
tus Rusijos karo naszlaicziams, 
inrenge ir užlaikė vaiku darže- 

sužeistiems vaikams
Anglijoje ir parūpino pradines 
mokyklos reikmenis Lenku pa

valkams kurie buvo 
perkelti in Britu Rytu Afrika.

Nes norėjo kad už kailini kotajSzis fondas yra irgi vartojamas

me

užmokėtu,
O jeigu ne tai kalėjime už tai 

atsėdėtu.
Vyras suprato josios mieri,

Nuėjo pas skvajeri,
Tas mergina pas save pa

ragino,
Szunc poteriu davė ir visaip 

iszvadino.
Gana bus apie tai, 

Nereikalingai užimti vieta, 
Paliksiu ant kito laiko, 

Kada sugrysziu isz Najoiko.
* * *

Vienam mieste misiukes unija 
padare,

Su buezereis ir sztorninkais 
vienybe sutvėrė,

Už ta vora daugiau užraszinejo, 
Vargingus burdingierius pri- 

gaudinejo.
Pinigus tarp saves pasidalina, 
Jau tai ant svieto nenaujiena, 
Pasigeria už tuos pinigus, vel- 

neva kyla,
Susipykia vieni kitiems in akis 

svyla.
Katra daugiausia apgavo, 
Nuo katrų pinigu daugiau 

gavo,
Bet burdingierei taja vagy;

suseke,
Kad juos gaspadineles 

apvagia,
Nutarė viską pirkti už kesz, 

Dabar gaspadineles isz piktu
mo plysz.

* * * 
įTula mergica užsimanė ziego-

reli turėti,

sta

ma per vyrus kurie joms neu'ž- ]r eme vieno vaikino prisispy-
sitikejo ir per taji szetoniszka: 
užvydėjimą neteko gyvascziu?

Rado $10,000 Paslėp
tus Po Skudurais

Detroit, Mich. — Deszimts 
tukstaneziu doleriu, kuriuos 
užrasze Mare Burke del Mildos 
Stanton, likos surasti paslėpti 
po senais skudureis. Pinigus 
surado tarnaite kuri dažiurine- 
jo ligonia įpriesz mirti. Testa
mente velione paliko visa sa
vo turtą,kuri paminėjo kiek pa
lieka 'bet niekas pinigu nega
lėjo surasti po josios mireziai, 
tik tada surado, kada tarnaite 
pradėjo valyt szaszlavas isz 
grinezios.

rus praszyti, 
Tasai pirko už 10 doleriu, 
Ba. gal daugiau neturėjo. 
O kad padėkavones neap- 

tu.rejo, 
Adgal atimti ziegoreli norėjo, 
Be to, da ir pora žiedu gavo, 

Ir nesziojo kaip savo.
Atidavė vaikinui žiedus, 

O ziegorelis mislino del jos 
bus, 

Mergina isz pradžių spyrėsi, 
Ir ipas vaita gynėsi, 

Kalbėjo kad del jos dovanojo, 
į O visi žmones apie tai žinojo, 

Kad prižadėjo už jo teketi, 
Ba padare prie visu sutarti, 
Už ziegoreli vaikinui už

mokėjo, 
Ir da žiedus atiduoti turėjo.

parupinimui daugumui specia
liu Kalėdų dežucziu Jung; Tau
tu karo belaisviams Europoje.

Gamybos dirvoje, Junior Red 
Cross nariai iszvyste programa 
kuri atatin'ka ju mokyklos dar
bui. Mergaites (kurios yra na
mu ruoszos kliasese numezgė 
mekstinius ir pasiuvo drabu
žius kurie buvo iszsiunsti per 
Raudonąjį Kryžių in karo su
naikintas vietas. Berniukai net 
patys pagamino persiuntimui 
dėžės. Kiti pagamino žaislus ir 
žaidimus karo nukent ėjusiems 
vaikucziams.

Vienas metinis Junior Red 
Cross projektas yra iszdalini- 
mas dovanu dežucziu. Kiekvie
noj randasi mažiausia deszimt 
reikalingu daigtu, kurie visi 
nauji. Praeitais metais apie 
100,000 sziu dežucziu buvo isz- 
siunsta vaikams Rusijoj. Islan
dijoj, Airijoj, Anglijoj ir Cen
trines ir Pietų Amerikos Tau
toms. Prie to, 50,000 svaru sal
dainiu buvo iszsiunsta in Ang
lija ir 2,000 in Rusija. .Daugiau 
Imtu siuneziama jeigu ne del 
vietos stokos.

Nors Junior Red Cross na
riai paszvenczia. daug savo dar
bo karo nu'kentejusiems vai
kams, szie jaunuoliai neuž- 
mirszta savo pareigu musu vy
rams ginkluotose jegose. 17 mi
lijonu jaunuoliu nariu daug nu
veikia. Daugiau negu 9 milijo
nai invairiu daigtu, kurie rei
kalingi vyrams ginkluotose jo
gose buvo pagaminta praeitais 
mokyklos metais. Tarp sziu 
daigtu yra baldai invairiems 
klubams ir poilsio vietoms, in- 
vairus žaidimai kuriuos galima, 
vartoti stovyklose ir ligoninė
se pasilinksminimo programo
se drabužiu ir kitu reikmenų.

American Red Cross Hqts., 
Wash. D. C.

Alekas Droyer, 26 
avo motinai vi-

Li- sa atsitikima ka sapnavo ir no
rint s turėjo prijautimą kad 

j jam kas blogo ta diena atsi- 
ks, nuėjo in darba.
Ta. diena, viskas ėjo kanuo

gi! i ukningiause ir Aleksa ma
ne kad tasai sapnas neiszsipil- 
dins, bet eidamas namo po dar
bui isz szlopos, tripas karuku 
pabėgo ir su trenksmu nudun
dėjo žemyn in szlopa. Norints 
Aleksa paszoko in szona idant

I apsisaugot nuo nelaimes, bet 
ant nelaimes, plienine virve 
truko i r ga 1 a s sm,a i 'k i a i u žda ve 
jam per pilvą, sužeisdamas 
jam kaišei vidurius ir sulaužė 
koja. Ligonbuteje daktarai 
tvirtina buk jisai nuo tuju žai- 
duliu neiszg-yis.

Aleksa sapnavo visa atsitiki
ma taip kaip jam taja diena at
sitiko.

> M-**-*-**

VELNIAS SKLEPE

Viena karta nusidavė szinko- 
ris in skiepą norėdamas at- 
muszt szviežia bertaini dea'ti- 
nes. Bet pasirodė jog vienas ne
gales to padalyt, per ka pra- 
sze in pagialba viena isz savo 
kostumeriu, kuris stovėjo prie 
baro. Eidamas paszaukt pa- 
gialbininka paliko isz lauko 
atidarytas duris nuo skiepo. 
Tuom kart rnsmuko per atida
rytas duris balta ožka. Po va
landėlei sugryžo szinkorius su 
savo prietelium. Kada iszeme 
kamszti isz bertainio iszgirdo 
koki tai muszima in baezka. 
Persigandę dirstelėjo vienas 
in kita su baime o nepamatė 
nieko, apsimalszino vela. Gas- 
paclorius paėmė miera ir keti
no pripildint bonlka.

Sztai tarp bartainiu pasiro
dė tamsumoj balta galva su di
deliais ragais. Miei’a iszpuole 
isz rankos szinkoriaus, o pats 
puolės ant keliu, pradėjo melst:

—■ Oj dievulėliau, gialbek. 
mane!...

Draugas jo dideliais žings
niais szoko per duris.

Isz baimes mate szinkorius 
visa pekla ir pekliszkus durnus, 
szoko ant lygiu kojų ir szmuk- 
szt paskui prieteli. Abudu po 
tam pradėjo rėkt kiek tik pa
jėgu turėjo:

— Tuom kart “velnias” 
skiepe bliovė me.. . me. . .!

Isz Ko Jis Gyvena?

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

Istorija apie Amžina Žydą. 
Jo kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Per paczt» 
20 centai. Adresas:

Saule, Mahanoy City, Pa.

— Isz ko tasai jaunas žmo
gus gyvena?
— Jis raszo.
— O ka jis raszo?
— Laiszkus pas tęva idant 

jam prisiunstu pinigu.

ISTORIJEapie Iia isz 
----------------- iszo iszlins, Al 
yva in virszu iszkils, Kaip už 
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su 
laikyti, Leibaus gimoras, Gir 
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo 
ba kaip ir visos Bobos. 15<J. 
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA

SKAITYKIT

v o neturi.
Marshall prisidėjo prie dvie

ju svarbiu nuveikimu praeita 
pavasari. Pirmas buvo instei- 
gimas “Combined Chiefs of 
Staff,” Washingtone. Szie vir- 
szinin'kai padare nusprendimus 
kurie liete armijas ir laivynus 

pirma pasaulini Ikara ljullg Tautu visame pasaulyje. 
noii ii-ari ne xarįaj įos tarybos apart Mar

shall, yra Britu Field Marshall 
Sir John Dill, Amerikos ir Bri

ll admirolai ir virszininkai oro 
iegu, atstovai Kiniecziu, Olan- 
du, Austrai iecziu ir Harry 
Mopkins, pirmininkas Muili
jo n s Assignment Board.

Antras yra naujesnis ir ge
resnis sutvarkymas auksz- 
cziausios komandos. Szioj reor
ganizacijoj yra Lieutenant Ge
neral Arnold,, virsziuinkas Oro 
Jegu, Lieutenant General Mc- 
nair, virsziuinkas žemes pulku 
ir Lieut. Generolas Somerwell 
isz inžinierių, kuriam visos 
reikmenys pavestos. Pagal ta 
reorganizavimą Marshall turi 
daugiau laiko svarbesniems 
karo reikalams.

Kada Generolas Marshall pa
skirtas virszininku 1939 m. ar
mijoj buvo 187,000 kareiviu. 
Pabaigoje sziu metu tikima tu
rėti .4,500,000 vyru. Apie savo 
armija Generolas Marshall sa
ko — “puikiausi kareiviai vi
same pasaulyje. ’ ’
—Common Council for Amer. Unity.

Iki 1939m. paprastas žmogus 
mažai težinojo apie Generolą 
George C. Marshall, Chief of , 
■Staff and Field Commander, 
het priesz ] 
Generolas Bell sake, kad jis- 
buvo “svarbiausias militaris 
žiaunas nuo Stonewall Jackson 
laiku.”

Pavojingam momente ma
nevruose, Filipinuose, armijos 

< virsziuinkas susirgo. Kitas afi- 
cierius pasiūlė Marshall’o var- 

j da, jis tada buvo leitenantas. 
Jam buvo pavesta planuoti se
kama žygi. Marshall atvyko, 
paprasze visu regiment iniu ka
riu duoti jam reikalingu infor
macijų ir parodyti ju pozicijas 
ant žemlapio. Jo insakymai bu
vo (pasekmingai iszpildyti.

Ji.s gimė Uniontown, Penna., 
1880 m. Jo tėvas buvo anglies 
ir malku pardavėjas. Kada 
Marshall buvo dar jaunas, jo 
tėvas stengė jam gauti inleidi- 
ma in West Point. Bet nebuvo 
priimtas ir jis stojo in Virgi
nia Military Institute.

Pirmais keliais menesiais jis 
buvo neparangus. Bet baigė 
mokykla kapitono laipsniu. 
Užbaigęs mokykla jis instojo 
in armija ir tuoj buvo paskir
tas tarnyboj Filipinuose kur 
virszminetas atsitikimas invy- 
ko.

Iszvykdamas isz Filipinų. 
Marshall buvo pasiunstas in 
Staff School, Fort Leaven
worth, kuria mokykla baigė 
pirmas savo klasėj 1907m. Jis 
puikiai atsižymėjo pirmame 
pasauliniame kare. Net jo die
nyne, generolas Pershing ypa
tingai minėjo nuveikimus szio 
kario prie Generalinio Sztabo 
Franci joj. Jis perkele beveik 
milijoną vyru isz St. Mihiel in 
pozicijas Meuse-Argonne kovo
je. Kareiviai, 40,000 tonu amu
nicijos, 4,000 kanuoliu ir neisz- 
pasakytai daug kitu reikmenų, 
buvo perkelta in keturiolika 
dienu be triukszmo ir pilnoj 
slaptybėj.

Nuo 1919 m. ligi 1924m. Mar
shall paprastu budu buvo pa- 
auksztintas. Jis buvo Generolo 
Pershingo adjutantas Wash
ingtone per penkis metus ir vė
liau tarnavo Kinijoj. Sekamus 
penkis metus jis praleido pėsti
ninku mokykloj Fort Benning, 
Georgia.

Paskirtas pulkininku 1934m. 
Kaipo Brigadier General jis ta
po virsziuinkas generalio szta
bo War Plans Division. 1939m. 
tapo “Chief of Staff” ir jau 
galėjo invykdinti jo planus isz- 
vystyti oro ir motoru korpusus 
pagal sziu dienu reikalavimu.

Generolas Marshall vis tikė
jo in didesne armija ir isznaiki- 
nirna senoviszku teorijų, inren- 
gimu ir kariu. Kada reikėjo 
viską pakeisti ir reikėjo pinigu 
invykdinti savo planus, Marsh
all puikiai perstatė faktus ir 
skaitlynes Kongresui.

Pradžioje dabartinio karo, 
Marshall saike: “kad Vokie- 
cziai buvo pasekmingi, todėl, 
kad ju visi skyriai iszvien vei
kė, ju vyrai puikiai iszlavinti 
ir ju sztabas žinojo visus senus 
ir naujus karo ginklus”. Jis 
vienu kartu lavino net 70,000 
vyru.

Jis gyvena kaip (paprastas 
biznierius. Keliasi apie szeszta 
valanda ryte. Jo darbo diena

“SAULE” =W prasideda 7:30 vai. ryte. Kada 
jo pirma žmona mirė, jis vede 
naszle su dvejais vaikais — sa-PLATINKI?!

DEFENSE

BUY 
UNITED 
STATES 
SAVINGS 

^BONDS 
ANDSUMPS

r r

Sziam pavo
jingam laike, ta
vo Amerikos Tė
vynė reikalauje 
tavo paszialpos. 
Pirkie Apgyni
mo Czedinimo

Bondus ir Markes.
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Kalno Viedninio, Hau - Hau- 
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Lojo o Maluninkas Pabėgo, 
Apie Stebuklinga Puodą, Dai
gele, Dūmojimai, Ketvirtas 
Prisakymas Dievo, Kelautojei 
In Szventa Žemia, Beda, Kaip 
Tamsunus Prigauna, Pranuko 
Nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus Neleido In Dangų, Baus
me Už Szyksztuma, Mažo 
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Senelis, Dienos Kentejimo 
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Muzikanto Atsitikimai
Muzikantas Smiczkus kelia

vo isz miesto in kunigaikszczio 
Birbilo vasarnami, kur, sulyg 
susitarimo, “turejas invykti 
vakaras su muzika ir szo- 
kiais.”

Ant jo pecziu gulėjo didžiu
lis kontrabasas (smuikas) odi
niame futliory (maksztyse). 
Ėjo sau Smiczkus pakrante 
upes, kuri ritino savo szaltas 
bangas nors ir neiszdidžiai, 
bet užtat gana poetingai.

— Na, kad taip iszsimau- 
džius, — pagalvojo jis.

Neilgai tegalvodamas, jis nu
sirėdė ir pamerkė savo kuna in 
vesiąs bangas. Buvo tykus ir 
laibai puikus vakaras. Poetinga 
Smiczkaus siela pradėjo taikin
tis prie apsupanczios ji harmo
nijos. Bet koks saldus jausmas 
apsupo jo siela, kuomet nu
plaukęs apie szimta žingsniu 
in szali, jis iszvydo gražia mer
gina, besedinCzia ant stataus 
kranto ir begaudanczia žuvis. 
Jis sumažino alsavima ir kone 
apmirė nuo atsiradimo visoke
riopu jausmu: kūdikystes atsi
minimai, gailestis praeities, pa
budusi meile... Dieve, o juk jis 
galvojo kad jau negalis mylėt! 
Po tam, kaip jis nustojo tikėjas 
in žmonija (jo karsztai mylima 
žmona buvo pabėgusi su jo 
draugu Szuminskiu), jo kruti
nę prisipildė tusztumu ir jis ta
po mizantropas (pesimistas).

— Kas tai yra gyvenimas? — 
nekarta užduodavo jis sau taji 
klausymą. — Del ko mes gyve
name? Gyvenimas tai esą my- 
tas (pasaka), svajone... nie
kis...”

Bet stovint priesz miegan- 
czia gražuole (buvo nesunku 
pastebėt, kad jinai miegojo), 
jis staiga priesz savo valia pa
juto krūtinėj kažka panaszaus 
in meile. Ilgai jis prieszais ja 
stovėjo, insmeiges in ja akis...

— Bet gana... — pagalvojo 
jis, giliai atsidusęs. — Sudie, 
stebuklingas reginy! Man jau 
laikas eit in puota pas jo szvie- 
senybe...”

Ir dar karta pažvelgęs in 
gražuole, jis jau buvo benorįs 
plaukt atgalios, kaip jo galvoj 
mirktelėjo ideale mintis.

— Reikia jai palikt ka nors 
atmincziai apie save! —pagal
vojo jis. — Prikalbinsiu jai ka 
nors prie meszikeres. Tatai bu
siąs surpryzas (netikėta dova
na) nuo “nežinomojo.”

Smiczkus tykiai priplaukė in 
krauta, priskynė dideli bukie
tą laukiniu ir vandeniniu geliu 
ir, perriszes ji varneleszos stie
beliu, prikabino prie meszke- 
res.

Bukietas nuėjo in dugną ir 
nutraukė su savim gražu kab
liuką.

Iszmintis, gamtos instatai ir 
musu didvyrio sociale padėtis 
reikalauja, idant romansas 
szioj pat vietoj baigtųsi, bet— 
deja! Autoriaus likimas neper
maldaujamas: del nepriklauso
mu nuo autoriaus aplinkybių 
romansas nepasibaigia bukie 
tu. Einant priesz sveika san- 
mone ir gamtos dėsnius, bėdi
nas ir nežinomas smuikininkas 
turėjo suloszt gyvenime gar
sios ir turtingos gražuoles la
bai svarbia role.

Nuplaukęs in krauta, Smicz
kus nustebo, kaip perkūno in- 
trenktąs:: jis nerado savo dra-

bužiu. Juos pavogė... nežinomi 
vagys, tuo metu, kai jis gėrėjo
si gražuole, apart kontrabaso 
ir cilinderio, viską nutempė.

— Kad juos perkūnas! — su- 
szuko Smiczkus. — O, žmones, 
velnio padarai! — Ne tiek man > 
pikta del nustojimo rubu (nesi 
rukai nykstantis daigtas) kiek 
nesmagu del kvarszinanczios 
minties kad prisieisią eit Ado
mo imliuose ir tuo pat nusikalsi 
priesz priimta visuomenini pa
dorumą.

Jis atsisėdo ant futloriaus su 
kontrabasu ir pradėjo jeszkoti 
iszeities isz savo nelemtos ir 
baisios padėties.

— Nejau-gi eisi nuogas pas 
kunigaikszti Birbilą! — galvo
jo jis. — Ten busią ponios! Ir 
prie to^gi vagys drauge su kel
nėmis pavogė buvusia kisze- 
niuje kanifole!”

Jis ilgai, kankinamai galvo
jo, kol atsirado skausmas smil
kiniuose.

— Aha! — atsiminė jis, pa
galios. — Netoli nuo kranto 
krūmuose esąs tiltukas... Pakol 
sutemsia, asz galiu ten po til
tuku pasėdėt o vakare sute
mus, nueisiu in pirmąją grin- 
czia...

Ant tos minties apsistojus 
Smiczkus užsimovė savo cilin- 
deri (taip vadinama skrybėlė), 
užsiverto ant pecziu kontraba- 
sa ir nurioglino in krumus. 
Nuogas, su muzikaliniu inran- 
kiu ant pecziu, jis primine mei
les dievaiti.

Dabar, brangus skaitytojau, 
kol musu didvyris sėdi liūdnom 
svajonėm, ji tūlam laikui pa
likime ramybėje ir po tiltu ir 
kol duodasi laisve liūdnom sva-

Indietes Kolegijoj

Chandralekha, 19 metu, ir 
jos sesuo Nayantara, 16 me
tu, brolienes Pandit Kawa- 
haral Nehru, politikiszko In- 
diszko kongreso Washingto
ne, yra studentes Wellesley 
kolegijos ir yra iszmintingos 
mergaites.

Kaipgi Galėjo Turėti?

— Jau du metai kaip jus ap-
sipacziavote ir da neturite 
vaiku?

— Isz kur gausiu, jeigu ma 
no pati sėdi nuo ryto lyg ve 
lybam vakarui prie reidio. 

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.

jjonem, kreiplkimes iii mergina, 
| gaudanczia žuvis. Kas su ja at
sitiko? Gražuole pabudusi ir 
neiszvydusi vandenyje koi'ku- 
czio pasiskubino truktelt mesz
kere. ’Szniurukas insitempe bet 
kriukutis (kablikas) su koi'ku- 
ežiu nepasirodo isz vandens. 
Matomai, Smiczkaus bukietas 
iszmiiko vandenyje, padidėjo 
ir pasidarė sunkus.

— Ar ežia didele žuvi paga
vau, — galvojo mergina, — ar 
gal meszkere užkliuvusi.”

Dar truputi truktelėjusi u'ž 
meszikeres, mergina nutarė, 
kad esą kriukutis užsikabinės, j

— Kaip gaila, — pagalvojo I 
jinai. — O vakare taip gerai 
meszkeriot! Ka bedaryt ? ’ ’

Ir, ilgai nemasezius, musu 7 0 7
gražuole mergina numėtė nuo 
saves etninius (gaziniu) rubus 
ir pamerkė savo gražu kuna in 
szaltas bangas lyg pat pecziu. 
Nelengva, 'buvo atkabinti kriu
kuti nuo bukieto, in kuri insi- 
painiojo meszkere bet kantry
be ir darbas viską nugalėjo. 
Už kokio bertainio valandos 
gražuole, spindinti laime, iszli- 
po isz vandens laikydama ran
koj kriukuti.

Bet piktas likimas ja dabo
jo. Nielkszai vagys, pavogusie
ji Smiczkaus rubus, pavogė ir 
jos drabužius palike jai vien 
tiktai dėžutė su kirmėlėmis.

— Ka-gi man da'bar bedaryt? 
— graudžiai apsiverke mergi
na. — Ne-jaugi nuoga turėsiu 
keliaut namo? Ne! Niekuomet! 
Vercziau mirtis! Asz palauksiu 
kol sutemsia; tuomet, tamsoje, 
asz nueisiu pas teta Agota ir 
nusiusiu ja namo reikalingu 
rubu parneszt... C) kol-kas eisiu 
ir pasislėpsiu po tilteliu.”

Musu didvyre, pasirinkdama 
kuo aulksztesne žole ir pasilen- 
kusui, nubėgo tekina pas tilte
li. Pralysdama po tilteliu, jinai 
iszvydo tenai nuoga žmogų su 
muzilkaliniais kareziais ir plau
kuota krutinę o iszvydusi su- 
szuko ir isz baimes apmirė ir 
neteko jausmu.

Smiczkus taip-pat iszsigan- 
do. Pradžioje jis priėmė mergi
na už undine (vandenine die
vaite).

— Ar nebus ežia upes sirena 
(deive), atėjusi mane privi
liot?’ — pagalvojo jis ir szita 
nuomone jam labai patikusi 
nes jis visuomet būdavo auksz- 
tos nuomones apie savo pavir- 
szutine iszvaizda. — Jeigu ji
nai sirena, o moteris, tai kaip 
iszaiszkinti szi keista aplinky
bių susibėgimą? Kodėl jinai 
ežia, po tiltu?. Ir kas su ja in- 
vvko ? «/

Kol jis sziuos klausymus 
riszdavo, gražuole iszpalengvo 
atsipeikėjo.

— Nežudykite manes! — su- 
sznabždejo jinai. — Asz kuni- 
gaikszcziute Birbilaite. Pasi
gailėkite manės! Jums daug pi
nigu jis duosiąs! Priesz pusva
landi asz tik ka buvau vande
nyje kriukuti nukabinusi ir 
kažkoki vagys pavogė mano 
naujus drabužius, batelius ir 
viską, ka tik turėjau!

— Gerbiamoji panele! — ta
re Smiczkus, maldaujancziu 
balsu. — Ir mano drabužius 
taip-pat pavogė. Prie to-gi jie 
drauge su kelnėmis pavogė ir 
kanifole.

Visi griežiantieji ant kontra
basu ir trombonu, paprastai 
esą nekalbus; Smiczkus-gi bu
vo maloni iszimtis.

— Panele! — tarė jis, trupu
ti palaukes. — Jus, asz matau, 
mano iszvaizda varžanti. Bet 
sutikite, man negalima isz ežia

iszeit, tais pat pamatais, kaip 
ir tamstai. Asz sztai ka sugal
vojau: ar nemalonetum atsi
gult in mano kontrabaso futlio
ra ir užsiklot antvožu? Tatai 
mane nuo tamstos paslėpsią...

Tai pasakęs, Smiczkus isz- 
trauke isz futlioro kontrabasa. 
Minute jam rodėsi kad jis, duo
damas naudotis futliora profo- 
nuojas dailės szventybe, bet jo 
dvejojimas buvo neilgas. Gra
žuole atsigulė in futliora ir su
sirietė in kamuoti o jis užtrau
kė viržius ir pradėjo džiaugtis 
kad gamta ji tokiu protu apdo
vanojusi.

— Dabar, panele, jis manės 
nematote, — tarė jis. — Gulė
kite ramiai ir bukite rami. 
Kuomet sutemsia, asz nunesziu 
tamsta in jusu teveliu namus. 
Kontrabasa-gi asz ateisiu ežia 
ir galėsiu paskiau atsiimt.

Gerai sutemus Smiczkus už-
sirito ant pecziu futloriu su 
gražuole ir nuėjo link Birbilo 
vasarnamio. Jo planas buvo te
kis: pradžioje jis nueisiąs in 
pirmą ją artimiausia grinezia ir 
ingysyias reikalingus rubus, 
paslkiaus toliau kėliausias...

— Nėra pikto be gero... — 
galvojo jis, placziai žerdamas Į 
basomis 'kojomis smėli ir lenk
damasis nuo naszulio.

— Už ta szilta sanjausma ir 
pagelba kuria asz priėmiau ku- 
nigaikszcziute jos likime, Bir
bilas isztikruju mane gausiai 
a pdo vanosiąs.”

— Panele, ar jums patogu ?— 
klausdavo jis tonu meilaus ir 
mandagaus kavalieriaus, Ikvie- 
ezianezio szokti kadriliu. — 
Bukite maloni, nesivaržykite 
ir jauskitės mano futlioriuje, 
kaip savo rūmuose.

Staiga mandagiam Smiczkui 
pasirodė, kad priesz ji, tamsu
ma supamos, eina dvi žmogisz- 
kos figūros. Geriau insižiure- 
jas, jis insitikrino, kad tatai ne 
akiu prigavimas: figūros isz
tikruju žingsniavo ir net ran
kose nesze kaž-kokius pundus...

— Gal tatai vagys? — ding-O v o

telejo jam in galva, — jis kaž
ką nesza? Gal tai busią musu 
rubai! ’ ’

Smiczkus paguldė prie kelio 
futlioru ir pradėjo vytyis ei- 
nanezias figūras.

— Stok! — suszuko jis. — 
Stok! Palauk!

Figūros atsigryžo ir, paste
bėja besivijanti, pradėjo bėgt... 
Kunigaikszcziute dar ilgai gir- 
dėjo smarkius žingsnius ir 
szauksma: “stok! sustok!” Pa-

Žymus Szokikas

Sammy Renick, žymus szokikas ir arklininkas, kuris 
nekarta susižeidė puldamas nio arklio, szoka in prūdą Be
verly Hills, Calif., su pagialba parasono ir sako kad tai 
saugiauses būdas szokimo in prūdą plaukti ir apsisaugo j a 
nuo sužeidimu.

galios, viskas nutilo. .
įSmiczku toli vijosi, ir, rasit, 

gražuolei ilgai butu prisieja 
lauke prie kelio pragulet, jeigu 
ne laimingas nuotilkiu žaidi
mas. Atsitiko, kad tuo paežiu 
laiku ir tuo paežiu keliu kelia
vo in Birbilo vasarnami Smicz
kaus draugai, fleita Vabalas ir 
klarnietas Užkirtis. Atradę pa
kelėj futlioru, jiedu abu nuo
stabiai viens in kita pažiurėjo 
ir iszskete rankas.

— Kontrabasas! — tarė Va
balas. — Aha, juk tai musu 
Smiczkaus kontrabasas! Bet 
kaip jis ežia pateko?

— Rasit, kas-nors su Smicz- 
kum atsitiko, — nutarė Užkir
tis. — Arba jis pasigėrė arba ji 
apiplesze... Vis-gi kaip ten ne
būtu, ežia kontrabasas neverta 
palikt. Paimkime ji su savim.

Vabalas užsimėtė ant pecziu 
futlioriu ir abu muzikantai sau 
toliau nuėjo.

— Velnias žino, kas do sun
kumas! — niurnėjo visu keliu 
fleita. — Ne už ka pasaulyje 
nesutikeziau griežt ant tokio 
stabo... Ufl 'kad ji bala!

Ateja in kunigaikszczio Bir
bilo vasarnami, muzikantai pa
dėjo futlioru ant vietos paskir
tos orkestrui o patys nuėjo in 
bufetą.

Tuo laiku vasarnamyj visuo
se kambariuose jau žibėjo lem
pos ir žvakes. Jaunikis, slaptas 
patarėjas Lakinis, gražus ir 
simpatingas susisiekimo valdi
ninkas, stovėjo sales viduryj ir, 
rankas kiszeniuose laikydamas 
sznekucziavosi su grafu Skali
ku. Kalbėjo apie muzika.

— Asz, grafe, — kalbėjo La
kinas: — būdamas Neapolyj, 
Italijoj, asmeniniai susipaži
nau su vienu smuikininku, ku
ris, tiesa pasakius, stebuklus 
darydavo. Jus nepatikesite! 
Ant kontrabaso... ant paprasto 
kontrabaso jis tokias velnisz- 
kas dainas grieždavo, kad tie
siog net baisu pasakyti: 
Sztrauso valsus grieždavo!

— Nejau-gi? tatai negalima!
— abejojo grafas.

— Asz jus galiu užtikrint! — 
Liszto rapsodija, iszpildydaves. 
Asz su juo vienam vieszbutyje 
gyvenau ir net galiu priesz 
tamsta, prisipažint, iszmokau 
isz jo griežt Liszto rapsodija.

— Liszto rapsodija?! Hm!... 
Negalimas daigtas! Jus juo'ka- 
vojate...

— Jus netikite? — nusijuo
kė Lakinis. — Tai asz tamstai 
tuo jaus inrodysyiu!. Eiva in. or

kestrą! Ei va!
Jaunikis ir grafas nuėjo link 

orkestro. Prieja prie kontraba
so., jie pradėjo smarkiai narp- 
liot viržius... ir — o, Dievulėli 
tu mano!

Bet ežia kol 'brangus skaity
tojas, davės savo vaizduotei 
valia, pieszia muzikalinio gin- 
ezo iszeiti, 'kreipkimės in 
Smicilku... Bėdinas muzikantas 
vagiu nepavijas ir sugryžes in 
ta pat vieta, 'kur jis buvo pali
kes futlioriu, brangaus naszu
lio nerado. Negalėdamas su
prast, kas atsitiko, jis keletą 
kartu perejo keliu pirmyn ir 
atgal ir nerasdamas futlio- 
riaus, nutarė, kad jis ne in ta
puses ’pakliuvęs...

— Tatai baisiai žiauru! — 
galvojo jis griebdamasis už 
plauku ir drebėjo, kaip drugio 
krecziamas. — Jinai futlioriuj 
uždu siaut i Asz — žmogžu
dys!”

Ligi pat vidurnakezio Smicz
kus vai’kszcziojo pakelėm ir 
jeszkojo futloriaus bet galu ga
le pavargo — pailso ir nuėjo po 
tiltu pasilsėt.

‘ ‘ Praszvilus pajeszkosiu, ’ ’—■ 
nutarė jis.

Jeszkojimas, praszvitus, da
vė tas paezias pasekmes ir 
Smiczkus nutarė po tiltu pa
laukt nakties...

“Asz ja surasiu! — niurnėjo 
jis, nusimaudamas cilinderi ir 
nusitveręs už plauku. — Nors 
per isztisus metus jeszkosiu, 
bet ja būtinai turiu surast!”

Ir dabar dar ūkininkai, gy
venantieji apraszytose vietose, 
pasakoja, kad naktimis palei 
tilteli esą galima reget kaž-'ko- 
ki nuoga žmogų apžėlusi plau
kais ir su cilinderiu ant galvos. 
Retkarcziais isz po tiltelio esą 
galima iszgirsti kontrabaso 
kriokimas.

— GALAS —

Surado Ja Prie Pamario

Palicija, ana diena, surado 
2% metu Marlina Emslie 
prie Sunset Lake, Bostone, 
Mass., nuoga, kuri atsiskyrė 
nuo savo tėvu. Matyt, kad 
palicija buvo susisarmatinus 
jos padėjimu kad net užsi
dengė sau akis.

Gera Priežastis

— Kodėl tu, Petrai, skiriesi 
su savo moteria?

— Ba ji geria.
— Juk ir tu negeresnis?
— Na taip, bet reikia tau ži

noti kad nors,.vienas isz mus 
turi būtį., blaivas...

BALSAI
MUSU SKAITYTOJU

Marijona Kragiene, isz Cle
veland, Ohio, raszo: — Prisiun- 
cziu tamistoms penkis dolerius 
kaipo užmokesti už laikraszti 
“Saule” kuri man szvieczia 
jau. 37. metus,, pralinksmina 
mane nuliudimuose 'ir rūpės 
ežiuose, kuri atsilanko in ma 
no namelius be jokiu kliueziu. 
Linkiu geros sveikatos Bocz- 
kauskams ir ilgo gyvenimo kad 
galėtumėt da ilgai darbuotis 
del mus.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINK1T

Naujas Lietuviszkas 

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius

I 160 puslapiu, su daugybe 
1 nauju paveiksliu, iszaisz- 

kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drueziai 
apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni* 
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule* 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž- 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To
dėl, jaigu permainote savo gy
venimo vieta, raszant in rėdys 
te kad permainyti Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
mums darba ir daug ergelio!

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
o—

Yra tai stebėtina kny
gute, nes joje randasi 
daug teisybes ir jau 
daug atspėta kas buvo 
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

Prisiuskite 25^ o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

Musu Skaitytojams!
Siuncziant pinigus per ban

kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridėkite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima cze'kiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirsZkite 
ateityje, kada sinusite czėkius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtulka. Bet 
jeigu siunsite money orderius 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

*
★

★

SIENINIAI $

KALENDORIAI |
1944 M. £

★

★

*

15 coliu ploczio x 23 % col. J 
ilgio., Po 35c, arba 4 už $1 * 
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SAULE PUBLISHING CO., * 
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Žinios Vietines
' — Utarninke pripuola Szv. 
Motiejaus, apasztalo.

— Ana diena apvaiksztine- 
jo savo 12 metu sukaktuves gi
mimo dienos, Normanas Juozu
kas, sūnelis ponstvos Juozo 
Aszmanskiu, 600 W. South uly. 
Normanas yra studentu Szv. 
Juozapo mokykloje. Linkime 
jam sveikatos ir idant ’butu 
džiaugsmu savo tėveliams.

Gilberton, Pa. — Kazimieras 
Asztaszauiskas meldžia sūdo, 
kad permainytu jo pravarde 
ant “Stine” kuria naudoja per 
daugeli metu. Jisai yra senas 
kareivis pirmutines kares.

— Už tai, kad jo pati ji 
apleido 1942 mete, Juozas Du- 
biskis, nuo 406 Shaft uly., už
vedė teismą prieszais savo pa
ezia Margarieta isz West Haz- 
letono ant persislkyryimo. Juo
zas taipgi užmetineja paežiai 
kad su juom pasielgdavo kiau
lei ir ji paniekinėjo.

Žymus Žmones Akyse Žmonių

Oš

i®

i Daviniai So. Bostono I 
Lietuviu Piliecziu 
Draugijos Kontesto
LIETUVOS NEPRIKLAUSO

MYBEI APRASZYTI

So. Boston, Mass. — South 
Bostono Liet. Piliecziu Draugi
ja ’kuri insteigta Spalio (Oct.l 
3 diena 1899 mete, visuomet 
dirba kultūros- darba. Konsti-

Gediminas, Vytautas ir narsus 
kariai kele jos varda pasaulio 
akyse. Bet santikiai su Lenki
ja pasuko jos būti prieszinga 
linkme. 1569 metu Liublino 
Unija privedė ja prie žlugimo, 
kuria seke skaudi ir sunki Ru
su priespauda. Liūdnos tai 
buvo dienos, be skaidresnio 
saules spindulėlio, be skambios 
sesueziu dainos. Tik nenusimi
nė Lietuvos motule. Pasisodi
nusi sūneli prie ratelio, ji mo-

neverti Lietuvio vardo!
Laisve! Koks brangus tai 

žodis pavergtai tauta. Jame 
gludi gyvybe, laime ir džiaugs
mas. Kas jos atsižadėtu! Del 
jos vėl liejasi kraujas ir varg
sta Lietuvis Sibiro isztremime, 
koncentracijos stovyklose, bet 
iszvadavimo valanda dar nea-. 
tėjo.

Nenusiminkim, tacziau! Ateis, 
jinai! Mes pamatysime atgi
musia Lietuva!

FARMA ANT PARDAVIMO

Su bildingais, 137 akeriu. 
Apie 10 akeriu girios. Apie 3 
mylės nuo Johnston City mies
to ir apie 4 mylės nuo Kanty 
miesto. Apie 8 mylės nuo alie
jaus szuliniu, in ta kraszta eina 
aliejaus szulinei. Priežastis 
pardavimo: asz turiu kita far- 
ma 120 akeriu ir turiu bizni 
Swimming Pool. Esu per senas 
apžiūrėti todėl parduosiu pi- 
gei. Atvažiuokit ar paraszykit 
laiszka. Duosiu teisinga atsa
kymą.

Mike Alikonis,
405 Perrine St., 
Johnston City, Ill.

Lietuviu Radijo Balso
Piknikas Rugs.-Sept 26

Lordas Louis Mountbatten, ant kaireses, likos paskirtas per Allijentus užimti ka- 
manda ant kariszku pulku Azijoj ir jis stengsis užimti visa Burma. Viduryj matome Ha
rrison Spangler, republikoniszkas pirmsedys tosios partijos, kuris rūpinsis vesti savo par
tija ant iszlaimejo 1944 mete. Treczias paveikslas perstato Henrika De Kauffmana, isz- 
guita minister! isz Denmarko, kuris sziadien randasi Amerikoj nes darbavosi už daug 
karsztai priesz Vokieczius idant paliuosuoti savo tėvynė isz j u ranku ir turėjo prasisza- 
lint in Amerika ant apsigyvenimo.

Norėjo Papjaut Paezia 
Bet Pats Neturėjo 

Giliuko

Rengiasi Ant 
Užklupimo

NUŽUDĖ DAKTARA

Piknikas, 
10 metu 

paminėti, 
Parke ir

Bluefield, W. Va. — Miesto 
ligonbuteje mirė 30 metu Edna 
Spencer, kuriai vyras perpjo
vė baisiai gerkle. Vyra, ku
ris norėjo atimti sau gyvasti 
su revolveriu, sužeista nuvožė 
in ligonbute.

Pagal palicijo'S isztyrinejima 
tai vyras netikėtinai sugryžo 
isz darbo, rasdamas stuboje 
prie savo pacziules koki tai 
svetima vyruką. Isz to kilo 
barnei tarp poreles kurie prasi
tęsė lyg trecziai valandai isz 
ryto. Vyras tvirtina, buk pir
miausia ant jo užklupo jo pa
ti su ilgu mėsiniu peiliu, po 
tam isztraukes jai peili isz ran
ku pertrauke su juom per ger
kle moterei, po tam pagriebęs 
revolveri paleido szuvi sau in 
burna bet tik susižeidė baisiai 
veidą. Kaip rodos iszgys.

Daktaras Neiszgyde Jo
Serganczio Kūdikio Už

Tai Ji Nužudė

Clintonville, Wis. — Isz 
delio gailesczio ir staigaus

Nedėliojo, Rugsejo-Sept. 26 
diena, Lietuviu Radijo Balso 
invyksta Rudeninis 
JONO VALAICZIO 
Radijo suka'kcziai 
Klaszcziaus-Clinton
saloje, prie Betts ir Maspeth 
Avenues, Maspeth, N. Y. Pra
džia 2 valanda po piet. Bilie
tai po 50c. isz anksto; 55c., 
prie vartų. Bus szokiai, laimė
jimai ir kitos invairenybes!

Paliko Savo Turtą
Katei

Pasamdė Tris Vyrus
Nupjauti Paežiai Nosi

Montreal, Kanada — Kokis 
tai rustus žmogelis ir didelis 
užvyduolis, Camile Leducco, 
biznierius, taip pavydėjo savo 
paežiai kad supykęs pasamdė 
tris vyrus kad subjaurytu savo 
moterei veidą, nupjaudami jai 
gala nosies. Vyras prižadėjo 
jog jiems užmokės 500 doleriu 
ir da prižadėjo užmokėti 1,000 
doleriu kad jie sužeistu koki 
tai vyruką kuris tankei drau
gavo su jo paezia. Palicija ar- 
esztavojo vyra o daktarai da
bar tyrinėja ar jis yra sveiko 
proto.

New York. — “Kitty Boy” 
penkių metu senumo kate, pa
siliko turtinga ir nereikės dau
giau gaudyt žiurkių lyg pabai
gai jos gyvenimo nes locni- 
ninke Mrs. Jane Nox, paliko 
katei apie tris tukstanezius do
leriu del jos užlaikymo. Szei- 
myna kuri sutiks prižiūrėti ka
te, gaus dykai narna pakol ka
te bus gyva.

Jo Regėjimas Sugryžo 
Per Malda

tSU “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, o $5 kitose Vieszpatystese.

M" Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai ui- 
niirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE 1 1 J 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

Stetson, N. Y. — Karolius 
Dryer, kuris neteko regėjimo 
tris metus adgal, apreiszke sa
vo draugams, buk atgavo regė
jimą, melsdamasis kožna diena 
prie paveikslo Szv. Tereses. 
Kalbėdamas apie savo stebuk
linga iszgydyma, jisai sako: 
“Pirmiausia sužibo raudona 
szviesa, po tam mėlyna, ir ko
kis tai drūtas balsas man pa
liepė: “Regek!” ir sziadien 
matau gerai, aeziu užtarimui 
Szv. Tereses.”

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Szitas Goumires kareivis, 
Afrikoje, kuris priguli prie 
Amerikoniszkos armijos, pa- 
sirengineja ant užklupimo 
ant neprieteliaus, asztrinda- 
mas savo ilga peili su kokiais 
jie daugiausia kovoja nes ki
tokiu ginklu neturi.

Kariszkas Telefonas

di-
pa- 

paikimo kad mirė jo 8 metu 
amžiaus sūnelis, James Vivia- 
no prisipažino ‘buk jis nužudė 
daktaru Ben Bentree, 36 metu, 
už neiszgialbejima jo vaiko nuo 
mirties.

Paszauktas daktaras supra
to kad vaikas randasi dideliam 
pavojuje, inczirszke in ranka 
antitoksino prieszais dipterija, 
prižadėdamas ateiti vela pas 
ligoni už keliu valandų. Kada 
daktaras atėjo, vaikutis jau 
buvo negyvas.

Kada palicija aresztavojo tę
va, jisai prisipažino prie žu- 
dinstos, kalbėdamas: “Taip, 
asz ji nužudžiau nes jis nužu
dė mano sūneli, ir nutariau už 
tai jam atimti gyvastį. įsiva
riau savo paezia ir vaikus isz 
kambario, pagriebiau daktaru 
ir instumiuu in kambari, ku
riame buvo lavonas mano myli
mo sūnelio. Pradėjau daktara 
smaugti pakol nepamelynavo 
ant veido, tada nubėgau in ki
ta kambari pagriebiau ilga pei
li ir insmeigiau daktarui in ka
klu.”

In devynes dienas vėliau pa
licija aresztavoj Viviana kuris 
slaptesi po namu savo brolio 
per visa ta ji laika.

ISTORIJE apie Gregorius, 
----------------- Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
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Szitas Amerikoniszkas ka
reivis, kuris randasi kur ten 
Sicilijoj, prie Italijos, yra pa
sislėpęs kalnuose, naudoda
mas telefoną in savo pulką 
paliepdamas kur turi szauti 
ir kur randasi neprietelius.
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L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiams 
reikalams. Telefono Numeras 78.
520 W. Centre St., Mahanoy City

locijoje pažymėta, kad vienasjį senuoliu kalbos, jos rasz- 
isz jos tikslu yra skleisti ap- 
szvieta. Sekant ta, pradžioje 
sziu metu, szi draugija paskel
bė kontesta paraszymui Lietu
viu kalboje dezertacija, temo
je: “Lietuvos Nepriklausomy
be, Jos Dabartine Reikszme.” 
Kontestas baigėsi su Birželio 1, 
1943 mete Kontestantu dalyva
vo rasztu prisiunstu isz sekan- 
cziu valstybių: California, Illi
nois, Massachusetts, New Jer
sey, New York ir Pennsylvania.

Apsvarstė visus prisiunstus 
rasztus, teisėjai suteikė South 
Bostono Lietuviu Piliecziu 
Draugijai sekanti raportą:

“Ales, žemiau pasirasziu- 
sioji Teisėju Komisija, invy- 
kusiame posėdyje, Liepos 
(July) 8 d. 1943 m., apsvars
tė mums priduotus kontes
tantu rasztus, atradome, kad 
geriausiai yra parasziūsi 
“Pajūrio Mergaite,” isz 
Newtown, Pa. Jai skiriama 
pirma dovana. Sekanti ge
riausi yra paraszes “Vytau
to Ainis,” isz Chicago, Ill., 
jam skiriama antra dovana.

Pasiraszo:
Zuzana Szalniene,

S. Michelsonas,
A. F. Kneižys.

Pagal kontesto taisyklių 
kontestantai rasze po slapyvar- 
dem, o atskiram užlipytam vo
ke, pažymėjo tikrus vardus, 
pavardes ir antraszus. Komi
sijai atidarius voką “Pajūrio 
Mergaite,” rado kad raszytoja 
yra DANUTE I. STAKNYTE, 
Villa Joseph Marie, Newtown, 
Pa., kurios namai randasi .Ly
ndhurst, N. J., kaip vėliau pa
sirodė. ‘ ‘ Vytauto Ainis, ’ ’ kaip 
paaiszkejo slapyvarde yra A. 
B. STRIMAITIS, isz New 
York, N. Y., kuris persiuntė sa
vo raszta per Chicago, Ill.

Komisija nuoszirdžiai dėko
ja visiems kontesto dalyviams 
ir spaudai už parama skelbiant 
kontesta; taipgi dėkoja teisė
jams, kurie nemokamai, vasa
ros karszcziuose, taip žymiai 
atliko savo užduoti.

Reikia pažymėti, kad nors 
nebuvo lengva teisėjams isz- 
skirti du geriausiai parasziu- 
sius rasztus isz visu prisiunstu 
dezertaciju, ir buvo reikalinga 
daug darbo ir pasiszventimo 
padaryti galutina nuosprendi. 
Kaslink teisėju sąžiningumo ir 
teisingumo, negali būti ne ma
žiausios abejones. Pridedame 
prie szio raporto laimėtoju de- 
zertacijas. South Bostono Lie
tuviu Piliecziu Draugijos Ko
misija Kontesta vydint:

Adv. Kazys J. Kalinauskas, 
Dr. Antanas L. Kapoczius, 
Adv. Jonas J. Grigalius.

“LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBE IR JOS DABARTI

NE REIKSZME”
Raszo Danute I. Staknyte
Pažvelgė musu senovės tau

tos lapuosna, mes matome Lie
tuva didžia ir galinga. Jos 
žemes tęsęsi nuo Baltijos iki 
Juodosios juros krantu, Didie
ji kunigaikszcziai, Mindaugas,

to, ugdė szirdyje meile ir isz- <■ 
tikimybe pavergtai tėvynei. 
Ir užaugo Lietuvai dvasios ga
liūnai, pasiriželiai knygnesziai 
ir narsus kariai, 'kaip Povilas 
Lukszys, Pranas Eimutis, ku
rie apszlakszte savo krauju ta 
brangia žeme, atgavo jai lais
ve. Tyliai raudojo žilagalve 
motute žuvusio sunaus, 'bet 
džiaugėsi sena szirdis, kad tė
vynei užtekėjo laisves saulute.

Klestėjo, bujojo jaunute Lie
tuva po plevesuojanczia tris
palve. Senos girios linksmiau 
suuže tikrųjų szeimininku su
laukusios; laukuose suskamba 
laisva naujakurio-artojo dai
na; dingo apsiblausė veidai; 
žmones dirbo triūse, bet su 
džiaugsmu ir noru. Patekėju
si saule rasdavo juos jau be- 
pluszant, o vakare pjovėju su
tartinis lydėdavo ja patalan. 
Suraus prakaito aplaistyta, že
mele nesze derliu. Bet ka reisz- 
kia keli sunkaus darbo metai! 
Visa dabar sava, lietuviszka!

Nėbereikejo daugiau mažam 
Jonukui ar Petreliui mokytis 
prie motules ratelio su baime 
szirdyje, kad sztai pasigirs 
svetimi žingsniai ir inžengs vi
dun rustus žandaras kratos da
ryti. Viena po kitos augo erd
vios mokyklos, gimnazijos, in- 
vairios pažangos ir kultūros 
instaigos. O su jomis didėjo 
inteligentu, mokslo žmonių ir 
susipratusiu Lietuviu skaiezius 
kurie darbu ir patriotizmu nai
kino giliai inleisto 'barbarizmo 
szaknis. Ekonomine ir kultū
rine padėtas ingijo nauja esme. 
Dvideszimts dveji nepri
klausomybes metai pakele Lie
tuvos pažanga taip auksztai, 
kad ji galėjo drąsiai stoti sza- 
lia kitu tautu, kuriu nespaudė 
puses szimtmeczio okupacijos 
paneziai. Neinmanoma keliuo
se paragrafuose apibudinti vi
sa tai, ka reiszke Lietuvai ne
priklausomybe. Bet kam te
ko būti laisvojoje Lietuvoje, 
tas mate kiekviename žingsny
je ta permaina, kurios susilau
kė tauta tikrųjų savo sunu va
dovaujama.

Bet neilgam buvo skirta Lie
tuvai džiaugtis atpirkta lais
ve. Dvideszimts-dveji metai, 
koks tai trumpas laikotarpis 
tautos gyvenime! Tai tik sap
nu kūdikyste... Ir sztai, atejas 
isz sziaures negeistinas sve- 
czias, szalta letena apglobęs 
jos žaliuojanezias girias, pa
mynė po savo batu jos idealus, 
troszkimus ir svajones. Mas
kvos garbintojai dar ir dabar 
tvirtina, kad buk tai Lietuva 
pati savo noru prisijungė prie 
Sovietu Sąjungos. Nesąmone! 
Kiekvienas samprotaujas žmo
gus supras, kad Lietuva isz'bu- 
vusi puse szimtmeczio po Rusu 
jungu ir paaukojusi tiek gyvy
bių savo laisvei atpirkti, nie
kuomet nebutu sutikusi tuos 
vergijos panezius vėl užsidėti 
sau ant kaklo. O kokia geda, 
kad atsiranda tokiu, kurie ne
brangina tėvynės laisves ir pa
mynė žuvusiu broliu atminima 
svetimu dievu garbei. Bet jie

LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBE IR JOS DABAR

TINE REIKSZME”

Raszo A. B. Strimaitis

Laisve pažine !
Jungo nevilksim!

Lietuvos Kunigaiksztis Vy
tautas sukure stipria nepri
klausoma Lietuvos valstybe. 
Jis panaikindamas atskiras 
kunigaiksztys'tes, sukuopė jė
gas ir sudarė centralizuota, 
gerai organizuota vieninga 
valstybe.
Jam pavyko iszriszti du svar

bius klausimus: garantuoti 
Lietuviu gimines saugumą nuo 
Germanu vakaruose ir iszplesti 
sienas rytuose. Vytautas buvo 
tos politikos talentingiausias 
vykdytojas. Jis iszvede Lietu
viu tauta in platu visos Euro
pos tautu kelia; jis Lietuviu 
tautai placziai pramusze langa 
in turtinga civilizacijos, kultū
ros ir meno lobyną. Lietuva 
buvo pastatyta pilniausioje to 
žoidžio prasmėje Nepriklauso
ma.

Tik po 1488 metui Vytautui 
mirus ir valstybe palikus vi- 
siszkai savarankiam gyveni
mui, per apsileidimą jo inpe- 
diniu, valstybe pradėjo silpnė
ti o vėliaus pateko in ilga 
klaiku verguvės kelia. Tik po 
praeito pasaulinio karo audru, 
ant griuvėsiu pakilo gyventi 
Lietuviu tauta ir pagaliau vie
ninga ir susikuopusi, iszkovo- 
jo sau politine nepriklausomy
be.

Dvideszimt-dvieju metu bė
gyje, Lietuva pajiege iszaukle- 
ti nemaža skaitliu susipratu
siu Lietuviu, 1939 metais Eu
ropoje prasidėjus mažesniųjų k
tautu okupacijai, okupantams 
reikėjo nemažai vargo sutik
ti, kol iszdraske netpriklau’štj- 
mam gyvenimui susikurusius 
Lietuvius. Okupacijos skau
džiai suteriojo Lietuva. Lietu
viai ne tiktai neteko savo ne
priklausomybes, bet tapo oku
pantu vergais ir nuo to laiko 
nesza priespauda ir persekio
jimo junga.

Lietuva i nepriklausomybe 
yra vienatiniu jos gyvybei pa
grindu, užtaigi visi isztikimi 
savo tėvynei lietuviai ir susi
rūpinę jos likimu ir ateitimi.

Tarptautinėj politikoje ir pa- 
kariname pasaulio sutvarkyme, 
Atlanto Czarterio nuostatais, 
Lietuvai ir lygiai kitoms pa
vergtoms valstybėm lemia vie
nodas likimas. Atlanto Czarte- 
rio nuostatus ingyvendinus, vi
sos pavergtos valstybes turės 
but nepriklausomos. Neturime 
jokios abejones kad Jungtines 
Tautos kara laimes, diktatūros 
bus sukrusztos ir prasidės pa
saulio žmonijai naujas, laisvas, 
demokratiniais dėsniais pa
gristas gyvenimas. (Paskuti
ne p. Strimaiczio straipsnio da
li pakeitėme tik kitais žodžiais 
patikėdami tik straipsnyje esa
ma minti ir prasme. —Red.]

Skaitykite “Saule”


