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kos Tvarka
Isz Amerikos
j Suvaržymai Bus 

Panaikinti

WASHINGTON, D.C. — 
Price Administrator Bowles 
pranesza kad priesz Naujas 
Metus beveik visi maisto ir ki
tu dalyku suvaržymai bus pa
naikinti. Gal tik cukrus pasi
liks ant ilgiau varžomas, nes 
nematyti, kad isz kur bus gali
ma daug daugiau cukraus gau
ti.

Dideles kompanijos dabar 
reikalauja ir nori žinoti ka ar
mija darys su viso tuo cukrumi, 
kuri ji turi del kareiviu, kai 
kareiviai parvažiuos. Taipgi ir 
buvo paskirta daug cukraus 
siunsti in Anglija. Dabar kai 
Amerika sustabdė visus Ang
lijai siuntinėjimus tai ir tas 
cukrus kur nors yra. Kad visa 
ta cukru paleistu ir duotu žmo
nėms, tai visiems butu gana.

. Kapitonas Apdaužė 
,t Savo Žmona
1 PHILADELPHIA, PA. — 
Kapitonas Winfield Betts dak
taras, parvažiavo isz Camp Dix 
pas savo žmona ir be jokios pri- 
czinios eme ja muszti ir daužyti 
taip kad ligonbuteje daktarai 
turėjo net trisdeszimts “sti- 
cziu” in jos galva indeti.

Kapitonas Betts sako kad jis 
nieko neatsimena. Vienas jo 
draugas uždėjo kaucija už ji, 
kad jis butu paleistas isz kalė
jimo. Jis tuoj aus buvo nuga
bentas atgal in Fort Dix in li- 
gonbute. Kapitonas Betts tar
navo vaiske ir buvo Europoje 
per 18 menesiu.

i Vokietis Fritz Kuhn
Iszvarytas Isz 

Amerikos
NEW YORK, N. Y., — 

Vokietis Fritz Kuhn, visu Vo
kietijos Bundistu vadas Ameri
koje, kuris didžiavosi ir prana- 
szavo, kad jis bus Amerikos 
diktatorius, yra iszvaromas isz 
Amerikos. Jis bus sugražintas 
Vokiecziams Vokietijoje.

Bundistai Hitlerio darba dir
bo ežia Amerikoje ir visus Vo- 
kieczius organizavo in slaptas 
draugystes. Tie Vokiecziai ku
rie nenorėjo stoti in tas slaptas 
draugystes ir likosi isztikimi 
Amerikos piliecziai, Bundistai 
juos gazdino, grasino, kartais 
net ir kankino.

Dabar j u vadas Bundistas 
Fritz Kuhn gali sau važiuoti in 
tą kraszta del kurio jis Ameri
ka norėjo parduoti.

Generolai Susitiko; Pasisveikino

Lt. Generolas Jonathan Wainwright ir Generolas Mac- 
Arthur, kaip jie du iszrode pirm negu Japonai užpuolė juos 
Philippinuose. Generolas Wainwright dabar isz nelaisvės 
sugrįžo ir vėl su Generolu MacArthur susitiko. Gene
rolas Wainwright kariavo prie.iz Japonus pakol buvo in 

nelaisve paimtas.

Prancūzas Petain
Kaltas

Senelis Marshal Henri

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!
< * • ■

thur pra-

Nuginkluos 7 Milijonus 
Japonus

YOKOHAMA, JAPONIJA
— Generolas M:
nesza kad pirm ateinanezio me
nesio Amerikiecziai nugink
luos apie 7 milijonus Japonu. 
Užkariavimas ir nuginklavi
mas taip ilgai ima už tai kad 

j Japono armijos iszskirtytos ir 
labai dideles, Amerikiecziu ka- 

' reiviu palyginus nedaug.

Amerikiecziai Japonus

ISZ KOREA, -U Japonai ka
reiviai praszyte praszo kad 
Amerikiecziai pasiskubintu ir 
ateitu juos iszgeljbeti, nes Ko
rėjos gyventojai 
ant Japonu, kad 
žudo. Japonai- 
ir praszo ka^^merikiecziai 
greieziau ateitu 
noru pasiduos^

Taip ir K 
praszo kad Amerikiecziai ap
gintu juos nuo inirszusiu Ki- 
niecziu, kurie Japonus žudo ir 
jiems atkerszina už visus var
gus ir kentėjimus kuriuos Ki- 
niecziai pergyveno po Japono 
botagu.

praszo kad

$

gali atsiginti

jie visi mielu

čje. Japonai

Japonai Atsakys 
Už Kankinimus

Musu Kareiviu
Turime Japonus Taip Nugink
luoti Kad Negalėtu Kito Karo 
Sukelti; Amerika Ant Paskolos 
Duoda Anglijai 7 Bilijonus Do
lerius; Generolas Wainwright 

Pribuvo In Washingtona
Be Jokiu Sanlygu

Policija suėmė du vyruku ir 
juos iszklausinejo ir paskui pa
leido. Abudu vyrukai buvo ka 
tik isz vaisko parvažiavę. Vie
nas isz tu vyruku tuoj aus iszsi- 
nesze isz miestelio, bet policija 
ji sugavo.

Mergaite buvo pasmaugta su 
diržu. Kiek policija dar dabar 
gali inspeti, tai mergaite buvo 
kur nors kitur pasmaugta ir pa
skui ežia ant kalnelio atgaben
ta ir palikta.

Gražuole Anna Elizabeth 
Dreyer buvo ligota, džiovinin
ke, ir ji drąsiai ir linksmai ka
riavo su ta savo liga. Ji dirbo 
restorane isz kuria ji ir dingo 
kai vienas isz kareiviu pasiu- 
lino ja parvežti namo.

Philippe Petain, sėdi teisme 
ir klauso kai ji nuteisia ant 
smert. Paskui jo bausme 
buvo permainyta. Jis dabar 

nuteistas in kalėjimą iki 
gyvos galvos.

MERGAITE
NUŽUDYTA

Jos Nuogas Kūnas 
Krūmuose

FAYETTE CITY, PA. — 
Septyniolikos metu raudon
plauke gražuole buvo užmuszta 
ir jos nuogas kūnas pakvotas 
krūmuose prie vieszkelio. Po- 
licijantai kelias dienas jieszko- 
jo dingusios mergaites ir tik vi
sai netyczia užėjo ir rado jos 
“pocketbooka” prie kelio. Pa
skui surado jos suknele ir apa
tinius drabužius.

OAKLAND, CALIF. — Pone 
Laurie Gales Bernstein apsiže- 
nijo su Leitenantu kai ji daži- 
nojo kad jos pirmas vyras, Lei
tenantas James Galės žuvo Pa- 
cifike. Dabar ji gavo isz val
džios žinia, kad jos pirmas 
vyras nežuvo, bet dabar parva- 
žiuo j a gyvas ir sveikas. J i turi 
szesziu menesiu kūdiki, kurio 
Leitenantas James Cales, jos 
pirmas vyras dar nemate. Jos 
antras vyras Leit. Bernstein 
randasi ligonbuteje. Jis buvo 
sužeistas Europoje.

Pavogė Sviesto

PHILADELPHIA, PA. -
Henry Johnson, buvo suim

tas ir aresztuotas už tai, kad jis 
pavogė 864 svarus sviesto. Jis 
ginasi, kad jis nevoge, bet poli
cija ji vistiek suėmė ir dabar, 
kaltina už priėmimą vogto' 
sviesto.

9 Metu Vaikas Užmusze
3 Metu Mergaite

SOUTH FORK, PA.—Lloyd 
James Edwards, 9 metu vaikas 
prisipažino, kad jis su lazda ir 
su akmenimis užmusze ant 
smert, 3 metu mergaite, Phyllis 
Jean Epperson. Pusnuoge mer
gaite susiedai rado prie upelio.

Skaitykite “Saule”

Kapitonas E. M. Zacha
rias, jūreivis, iszmoko kalbė
ti Japoniszkai kai jis dirbo 
Amerikos Ambasadoj Tokyo 
mieste, kalbėjo per radija in 
Japonus ir jiems aiszkino ir 
grasino kad jie turi pasiduo
ti ar pražūti.

Tariasi Ka Daryti Po Karo

Atskiru valdžios szaku vadai tariasi ka daryti su bizniu 
ir fabrikais po karo. Isz kaires in deszine: J. A. Krug, ka- 
riszku darbu vadas; Chester Bowles, daigtu suvaržymo va
das; Frank L. McNamee, eme vyrus in vaiska; William H. 
Davis, prekes ir kasztus prižiūrėjo; John Snyder, kurio 
darbas buvo armijoms viską pristatyti ir dabar visus fa
brikus pertvarkyti, kad jie mums visokius daigtus gamin
tu. Jie ežia susirinko pasitarti kaip ir kada visokius su

varžymus panaikinti.

WASHINGTON, D. C. — Prezidentas 
Trumanas pasakė Kongresui, kad jie susirinko 
del baisiai svarbios priežasties ir jis pasiulino 
savo “Dvideszimts-vieno Punkto Programa ar 
Tvarka del Taikos, Darbo ir Gyvenimo, ar Pra
gyvenimo.”

Jis sake, kad pirmu pirmiausia reikia paleis
ti kareivius isz vaisko, sustabdyti kariszkus 
darbus ir fabrikus, ir pradėti taikos darbus 
gaminti visokius reikalingus daigtus.

Jis prisipažinsta, kad bus daug žmonių be 
darbo kai ims fabrikai mainyti savo maszinas 
del taikos darbu.

Tie kurie darbo neteks, turi gauti $25.00 in 
sanvaite per 26 sanvaites.

Algos turi būti pakeltos, kad žmogus ma
žiausia užsidirbtu nors keturios-deszimts cen
tu in adyna.

Straikos turi būti uždraustos.

Jauni vyrukai turi dar vis būti imami 
in vaiska.

Taksos turi būti nors biski sumažintos.

Visiems Kongresmonams algos turi būti 
pakeltos nuo $10,000 lig $20,000 ant meto.

Kongresmonai visaip atsiliepe: vieni sutiko 
kiti prieszinosi ir dar ir dabar nesutinka. Bet, 
visi Kongresmonai vienbalsiai sutiko su tuo 
paskutiniu punktu: Kad ju visu algos butu 
pakeltos.”

SKAITYKITE “SAULE”
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Kas Girdėt
j insteigu, laboratorijų, bandy- 
■ mo lauku ir 1.1. Vien knyginoje 
I buvo priskaitoma per 30,000 
Itonu. Žinoma visus tuos inren- 
gimus gerokai apnaikino, isz-

dažnai sakydavo: “A, ir asz ki- ifcZigyVeii0 penkis metus namie dotasi ir vis žengta prie tai szies jaudesis.

Laiszkas isz' Lietuvos (Pa- 
jieszkojimas). Ponas Ben. Lau- 
czius, Rt 1, Box 22, Hartshorne, 
Oklahoma, aplaiko laiszka isz 
Lietuvos. Laiszkas skamba szi- 
taip:

Normaliai Akademija buvo 
apskaieziuota 220 mokinu. Tei
sybe, kad Sovietai sziuo metu 
in Akademija suvarė net 339 
mokinus, turi būti aiszkinamas! 
inprasto Sevietinio “tirsztini- 
mo” szviesoje, su visomis men
kesnio pavyzdine žymėmis. Tas 
pats reiszkinys pastebimas ir 

srytyse, ima- ( 
mai su gyvenamais namais, kur 
viename kambaryje neretai 
•tenka gyventi kelioms szeimy-i 
noms.

Neabetotina, kad Akademi
jos sutirsztinimas yra susijęs ir 
su reikalu papildyti gerokai 
praretėjusias eiles 'vadinamu 
‘ ‘ kulturtechniku, ’ ’ ypatingai 
turint galvoje “stachanoviš- 
kais” tempais dabar vykdomu 
Lietuvos ūkio surinktivizacija.

tados galėjau matyti ir gėrėtis į
visu tuo, kuo sveikieji
gėrisi!
man ta laime naudotis!” Į________ _ ______________

Tai pasakęs, Tadas būdavo miestan iszmaldu praszyti. To-Į
prisimena apie savo jaunyste, del Tadas dažnai būdavo isz- 
tas’laimes dienas. Jo vaidentu: stovi isztisa diena kur prie sza- 
veje tu dienu pergyventi vaiz- lygatvio ar muro prisiszliejes, 
dai vienas paskui kita slinkda- ir girdėdamas pro ji skubomis 
vo: nainisz'kiu ir draugu veidai' einanezius žmones, isztiesdavoKa, jam teko važiuoti

Skubiai gatve- 
Paga- tobulesnio ii’ auksztesnio žmo- mi eje žmones sustojo. Važiavę

< 1945-V1-12.
Sveiki Lietuviai!

Nustebsite gave isz nepažinsta- 
mos laiszka. Sutikome jusu šu
nų Vokietijoj ir jis davė adre- kitose gyvenimo 
sa jums raszyti. Pasakojo, kad > 
gal gimines, nes musu pavardei 
ta pati. ■ Paklauskite, gal pa- - 
žinsta mano teveli Antana Ba- 
jiiukaiti isz Melniku kaimo ki
lęs. Gal ten randasi tėvelio pus
brolis Kazys Bailiukaitis kilęs 
isz Džiugailu kaimo. Taip pat 
gail ten gyvena Baniukaiczio 
Jurgio brolis isz Biczku 'kaimo 
kilęs. Taip pat gali būti Anu
pro Baniukaiczio sunai. Gali 
kur girdėsite apie Alfonsą Ka
ziuką iti, tai papraszykit, kad 
jis paraszytu mums. Jeigu 
jums indomu, tai mes daug pa- 
pasakosim apie keliones ir ben
dra musu gyvenimą. Jau 5 me
tai, kaip negalėjom raszyti in 
Amerika, tai mums indomu, 
kaip jus gyvenate. Lauksime 
isz jusu žinių, o dabai’ parašky
siu trumpai, kaip mes gyve
nam. Vėliau paraszysiu dau
giau. Einant frontui per Lietu
va, turėjome viską palike 
trauktis Vokietijon. Likti ne
norėjom, nes jau gyvenom me
tus prie Bolszeviku. Czia gy
venam vargingai, viską palike, 
bet žinom, kad nevesz mus in 
Sibęrija. Ateitis musu nežino
ma, turim visa szeimyna viena 
kambarėli ir taip vargstam. 
Bombos, priesz kara, gerokai 
prigazdino, bet viską iszkente- 
jom. Asz esu dantų gydytoja, 
bet czia nedirbu. Tėvai mano 
ūkininkai, bet czia nedirba. Pi
nigu turim, bet už juos negali
ma nieko pirkti. Czia lietuviu 
nemaža. Vokietijon iszvažiavo 
apie 40 tukstaneziu, bet daug

Isz spaudos tik ka iszejo trė- 
czias numeris “The Ukrainian 
Quarterly.” Kaip žinome szi 
leidinį redaguoja senas Ukrai- 
niecziu veikėjas ir didelis Lie
tuvos draugas Prof. N. D. Ozu- 
batyj. Leidinys atstovauja Uk
raina kilmes Amerikieczius su
simetusius in viena.suvieniti’ii 
kongresą.

Szi karta leidinys apima de- 
vyniasdeszimt puslapiu. Svar
besnius straipsnius jame para- 
sze Anglu Parlamento . darbie- 
tis Rhys J. Davis, Columbia 
Universiteto Profesorius C. R. 
Manning, žinomas Amerikos 
publicistas, W. H. Chamberlin, 
Prof. N. D. Czubatyj, Ukraina 
kilmes Amerikiecziu komiteto 
pirmininkas, S. Sumej'ko ir kt. 
Tarp kitko S. Szumejko neper
seniai vadovavo Ukrainis Kon
greso Delegacijoje San Fran
cisco. '

Nagrinėjant UNC1O nutari
mus San Francisco, sąsiuvinio 
inžamginis reiszkia didelio pa
sitenkinimo, kad pagaliau ir 
Sovietu Ukraina liko priimta 
in Jung. Tautu szeimyna.
me inžanginio auterius mato 
Ukrainiecziu tautai pripažini
mą teisiu “iii savarankiszka 
gyvenimą,” kaip ir Ukrainos 
de facto pripažinimą savaran
kiu vienetu.

Belieka kovoti toliaus, sie
kiant isz “Sovietu Ukrainos” 
daryti tikrai “Nepriklausoma 
Ukraina.” Mes Lietuviai nuo- 
szirdžiai Ulkrainiecziams linki-! 
me visokeriopos kloties i” — 
sisekimo, ir tai atsisteigta na- 
tnralese etnografinese sienose,' 
t.y., abiem pusėms Dniepro iki! 
Dono ir Kubanes.

laiszku. Likite sveiki lietuviai!
Emilija Baniukaityte, Land- 

shut (Bay), Lithuania Nation
al Committee, Europe.

Dotnuvos Akademijos Liki
mas, LAI’C. — Moskvos prie- 
žiurojamu szaltiniu praneszim- 
jomis Dotnuvos akademijoje 
dabar yra 339 mokinai, rekto
riumi Prof. Kriszeziunas.

8zia proga verta priminti, 
kad Dotnuvos žemes ūkio Aka
demija buvo inkurta 1924 me
tais. Priesz pat kara. Akademi
joje veike keturios sekcijos; že
mes dirbimo, žemes ūkio eko
nomijos, gyvyliu ūkio ir mote
rų namu ūkio skyrius. Nepri
klausomos Lietuvos laikais 
Dotnuvos Akademija sieke pa
grindinai paruoszti ukininlka- 
agronoma, kurs galėtu kelti že
mes ūkio Lietuvai tipinga kul
tūra. Mažiau ypatingam ypa- 
tiszkiu ruoszti, Nepriklauso
moje Lietuvoje dar veike, taip 
vadinamoji, kulturtechniku 
mokykla Kėdainiuose. Prak- 
tiszku mokslu reikalui akade
mija valde 460 ha (1150 akru) 
d vara ir 35 ha pavyzdinga ūki.

Be to, prie Akademijos 'buvo 
eile atskiru mokslo ir mokymo

Juozukas: — Mano tėvas 
yra maszinistu; o tavo ka 
veike?

Antanukas: — U-gi ta vei
kę ka jam mama liepe,

ru ūžėsi, klausėsi žmonių szu- 
'kavimams, bet orlaivio — kaip 
ir visa kito — nemate.

“Kur gi jis?” — pagaliau 
paklausė Tadas.

“Sztai, sztai, tu spangi! Vėl 
tiesiog pro mus lekia!”

Tadas pajuto szirdpersza, 
kokios dar niekad, niekad ne

Jautėsi jis taip inžeistu, 
, -n i • • • , , t j ,'kad ne pats nežinojo ka daryti, kraide, sukiojosi, tartum did- . . • .?

I Todėl jis neapsakomai susijau- 
i dino, skaudžiu balsu sudejavo 
ir leidosi, pirmyn! O kadangi 
visi buvo susidomeje orlaiviu, 

. . i tai in Tada niekas domes ne-atskii’des isz kito pasaulio, isz;. . . , , , .. v. . vq , . i kreipe, niekas nepastebejo, kaiir pil- uzjurio, atvezdamas save kai- .. . , , , , ., . T q. Ijis pasiekė stogo kraszta ir at-isztobulinti po dvieili tautu tarkos simboli. . . vsidure gatvėje. Gatvėje žmones 
nuoti'kiu suszuko.

Kada žmones prie Tado pri
bėgo, jis gulėjo pusgyvis. Nu- 
vežus ji ligonbute. Tadas ne
trukus mirė. Mirti Tadas ren
gėsi drąsiai.

Priesz pat įnirsiant paklau
sus: “Ar norėtum dar gyven
ti?” Tadas atsake: “Ne! Nore- 
czian, bet-gi da nors karta pa
matyti kaip dabar žmones gy

ir nieko neveikdamas.
žmones liau jis, norėdamas savo pamo- .gaus gyvenimo laipsnio. Tik' vežimai sulaikė savo jiegas. 

Bet Dievulis pagailėjo tei pasigerinti, iszgavo miesto ■ pinui žingsniai krutamuju pa- Daugelis žmonių bego ant sto- 
I leidimą ir veik kasdien eidavo I veikslu Tadui teko matyti. Tik'gu, iszkiszia galvas pro langus 

viena syk dar sveiku Imdamas!žiurėjo. Visu ju galvos buvo 
jis mate padangy i skraidanti! užriestos auksztyn. Visi jie žiu- 
eroplana. Greitai važiuojam į rojo in padangi, ypatingas da- 
cziu automobiliu ir gi vos kele-l lykas matėsi. Ore skraidė mil
tas jam pavyko pastebėti. Tie-!

jam vaizdavos; mate jis namus,1 ranka ir praszydavo: “Pagel- 
gatves, gražias mergaites, bėkit neregi!” Žmones in Tada 
kiekviena savo namu kampeli, pasižiureje ir pamate ant jo 
Todėl, atsidusias, Tadas šaky- krutinės užkabinta lentele su

idavo:
L. Kad tai nors valandėlei man ta jam gausiai aukaudavo. Auko-
1 laime sugryžtu. Kad tai asz da mis Tadas galėjo gerai pragy-’ 

Į nors kada tuos veidus, tuos , venti. Dali ju atiduodavo savo1 
1 daiktelius galecziau pamaty-* namiszkiams.
I

tl.
Regėjimo Tadas neteko be-'tiko ir ji labai erzino 

dirbdamas
i Buvo sekamai. Tadas kasyklo
se dirbo kaipo angliakasio pa- 
gelbininkas. Karta angliaka
siui užtaisius szovini, reikia
mu laiku neiszszove. Bandant 
gi szovini antru kartu užtaisy-

Kad tai dar nors karta! paraszu “Asz esu neregys

Bet tas “amatas” Tadui ne-
“Kas isz 

anglių kasyklose, tu pinigu, jei asz negaliu kaip
žmogus gyventi. Kas, pagaliau1 danezius padaugyj „
isz to mano gyvenimo, jei aszįžiūri užrietus galva auksztyn,' į 
tik iszmaldomis tegaliu mai
tintis!”

Nors Tadas veik visus pini
gus pamotei atiduodavo, bet 

ti, del angliakasio neatsargu-į jos įu0 nepatenkino. Ji vis bu
mo, iszszove ne laiku. Bedir- v0 tokia pikta ir Tado nekente. 
liauti prie szovinio angliakasi Karta. ji, supykusi, 
iii szmotelius suplaisze, o Ta
dui iszdegino akis.

Nelaimei nutikus, Tadas ne-'la kui- gautum!” .1 savu balsu suszuko: “Man akis 
iszplesze! Asz nematau!”

Sumanus Tado tėvas puolė mirtimi jam rodėsi nusiskan- 
prie geru gydytoju. Ilgai Ta-!

zmas orlaivis. Jis pneszais sau-, 
automo-'le blizgėjo, jo motorai uže. Jis'^u °*

. . • I . .biliu, bet važiuojant progra-iė1 , i , ' 1
žius, žalius visokios gro'žybes Žiulis pauksztis ir stebino savo 
laukus, Tadas negalėjo pas i-* ypatybėmis szi nauja, pilna in-į 
dairyt. Gražiai nuszviesti mies- vairumu pasauli.

į tai bu vo tik pasaka, kuria jam Szitas orlaivis milžinas buvo 
namiszkiai papasakodavo

Szie nauji iszradimai 
nai gyvenimui 
žmogaus pasinaudojimui daly-j 
kai jam norėjosi matyti. Ypacz anį stogo užsilipus tuo 
but meges eroplanus. Dažnai 
jis‘būdavo, g’

Tadui pa
sakė: “Ak tu aklas, niekam ti
kės sutverime! Kad tu nors ga-

Tuomet Tadas nutarė nusi
žudyti. Kadangi lengviausia

li- Tado visa szeimvna buvo v
vaizdu

pasigėrėti. Tik Tadas sėdėjo
• irdedamas s'kren- kambaryj ir szirdperszos dras-' 

i eroplanus koma, klausėsi namiszkiu szu-
. j kaviniu.

“Sztai, sztai jis!” — sake 
vieni.

“A, koks gražus, 'koks žave
jantis!”

‘ ‘ Tartum sapnas!■’ ’
“Ir kas gi galėjo pamanyti, 

kad žmonija tokiu trumpu lai
ku taip iszdidžiai, taip majes
totingai gales ore skraidyti!”

Besiklausydamas sziu szu'ka-

temija, smagejasi. “A, kad ga- 
lecziau juos matyt!” Bet vis 
viena matydavo tik tamsa.

Namiszkiams kalbant apie 
in vairius laikraszcziuose apra- 
szymus — oro, automobiliu — 
lenktynes, Tadas netverdavo 
piktumu. Jis dažnai, isz pyk- 
czio, nugriebęs laikraszczius, 
supleszydavo juos in mažiausiu

’i vena.

ta:
Ypatingas tai 

dinimas, tai viena diena jis isz- neužmirsztinas 
das iszgulejo invairiose ligoni-įsileido paupin, kur būdavo bro-į Saule szviete padaugyj. 

ta, i.., i i idant inlindus buvo gražus, malonus,
pastangas szitam nelaimingam'vandenin ir ten sau gala radus, jautėsi didelis, 

Ta syk jis isz namu iszejo____________

nese. Daugelis gydytoju dejoJiai nuvesdavo,

atgauti.1
Nuo ne- linksmas. Jis nieko negailėjo, 

dienos Tadas'Jam tik norėjosi, kad kogrei-* 
cziau pasiekus upe, inlindus 
vandenin ir sudiev nemelaszir- 
dingasai pasauli!

Gatve Tadas ėjo vienas, 
ba'ksznodamas lazdele in szaly- 
gatvius ir tokiu budu surasda
mas kelia link pasiskirtos vie
tos numirti.

1 riejas paupio Tadas vaiksz- 
cziodamas g-raibstesi žinomu 
žyihiii, kad suradus juo giles
niu nusiskandinimui vieta. Pa
galiau surado ir jau mane szok- 
ti upe. Bet tuo tarpu iszgirdo 
nepažinstama žmogaus baisa: 
“Ei tu, spangi! Inpulsi vande
ni!”

Szaukes žmogus pribėgo prie

jaunuoliu regėjimą 
Pasekmių neatsiekta, 
laime isztiktos
szio pasaulio daugiau jau nie-
kad-niekad neinate.

Nelaimes nesmaguma Tadas 
pajuto tuojau kai tik spėjo isz- 
gasties atsigauti. Sztai, girdi 
jis žmonių kalbas, bet tu žmo
nių negali matyti. Žino 'kiek
viena szviesuji namu kampeli 
bet jam dabar jau visur lygu— 
tamsu kaip naktis. Girdi Tadas 
miesto ūžėsi, medžiu szlamėši 
vaiku bėgiojimą, vienok apie 
ju būtybe jis tik atsivaizduoti 

_ , tagali. Su ta nelaime ir kiti ne- Ta-1 ...'smagumai prasidėjo. Nustojo 
regėjimo ir visas matomas ir 
nematomas pasaulis nuo Tado 
pasislėpė: negali jis skaityti tu 
gražiu 
knygose, nepajėgia pats suži-' iszsiklauses kur jis 
noti kas lai'krasz'cziuose raszo- 
ma apie kasdieninius gyveni
mo nuotikius czia pat ir kitose 
pasaulio dalyse.

I Kuomet Tada nelaime iszti- 
j ko, jo motina buvo

11 })a i keletas metu pirm to, ir tėvas domėti ir iijrtn na.1 . ...... . _ _ . i . . - .

pasakų ir apraszymu Tado, pagriebė ji už rankos ir 
gyvena,

NEREGYS

Paprastai, kuomet . žmogus 
mirszta, sakoma: “Užmerkė 
akis ir atsiskyrė su sziuo pa
sauliu.” Tadui szitas posakis 
netiko. Jam pasimirus, ne vie-

druzgelius. Bet viena gražu ry- vimu Tadas neiszkente. Jis pa- 
szoko ir dideliais szuoliais,

ir niekuomet graibstydamasis laiptu prielai?1,as tay “Ta,d^’tasai “eregys 
rytas buvo.!

Oras
Mieste

ypatingos ru-

ku, užlipo ant stogo ir užrietęs 
auksztyn galva, žiurejo-žiure- 

i jo.
1 Tadas girdėjo orlaivio moto-

mire. Dieve duok jam dangaus 
karalyste, nes jis daug sziame 
pasaulyj kentėjo!”

GALAS

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c— 
Iszsirinkite isz sekanczio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 

50c., o aplaikysite knygas per paczta
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.L

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu. Popierinei apdarai.

No. 102 Prakeikta, meilingas 
minaliszka apraszymas, 202 pus.

No. 103 Vaidelota, apisaka 
pirmutines puses szimtmeczio, 
imta isz Lietuviszku užlieku. 
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

No. 104
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo- 

1 bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 2i>e
No. 106 Penkios istorijos,, apie 

Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinusi sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 

'bos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
' trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, ...................................... 15c

No. 112 Trys apisakos apie pini-

404 
50c 
kri- 
35c

182 
isz- 

Su pa-
35c

Trys istorijos, apie Ne-

parvedė ji namo.
Jau arti namu atėjus, Tada 

“iszgelbejas” žmogus pasakė: 
“Negerai, kad neregiams lei
džiama visur valkiotis! Vai- f“ 

mirusi jau'džia turėtu tuo tinkamai susi- 
neregius uždaryti 

' taip, kad jie negalėtu vandenin 
inlysti!”

Po to Tadas verke isztisa 
nakti. “Koks asz nelaimiu-! 

_ gas,” — kartojo jis. “Netik 
-1 ka, bet ir nusižudyti man patin- 
i, k a negaliu!”

Todėl jio szio nuotikio Ta- 
ban, insakydavo jaunesniems'das dar labiau iujunko in savo( 
vaikams Tadui visame kame iszmaldu praszymo “amata”j 

iszvesti oran pa-'ir apie žudymasi jau niekad ne'Doraa gyvenimas;
“Kad ir neregiu mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 

visviena geriau gy- ,u_i . kuI venti ne kad po juoda žemele,ei 
szeimy- amžinai 'gulėti!”

Todėl Tadas tese savo nema- 
lengvetu, Tado tėvas apsivedė, lomi gyvenimą. Bego nuobodus 
Jis paėmė da gana jauna ir metais paskui metu. Tadas kas- i 
piktoka moterį. Ji begaliniai dien, baksnodamas lazdele in 
nekente savo po-vaikiu. La- zalygatvius eidavo 
biausia betgi pamote piktejosi 
neregiu Tadu. Ji dažnai Tada 
apibardavo, apmuszdavo. Tuo
met Tadas ir visa szeimyna gy
veno didmiestv. v

Taip tai pamotes koliojamas 
ir muszamas ir kitu žmonių ne- 
perdaugiausia mylimas Tadasiszradimu padaryta,

turėjo užlaikyti Tada ir keletą 
mažesniu jaunesniu vaiku. Vie
nok Tada tėvas gerbe daugiau 
už kitus savo vaikus: sugry'žes 
isz darbo vakarais, tėvas Tadui 
papasakodavo kur ii’ kas nuti
ko, paskaitydavo isz knygų, 
laikraszcziu, iszeidamas dar-

pVIDESZIMTS metu Tadas patarnauti —
Laužius pragyveno “Dievo'sivaikszcziotu, nuvesti pas pa-J nepamane. 

pasaulio” neregėdamas. Tos■ žinstamus, nusivežti in laukus, esant, bet 
visu puikiausios dovanos, re-, parkam 
goti s'kaisczius saules spindu- Esant betgi didelei
liūs, matyti žaliuojanezias pie-įnai, idant jos užlaikymas pa
ikas, medžius, gražius gėlynus, 
gėrėtis sritį venaneziais upe
liais, temyti beperėtojo judan- 
czius prie užsiėmimo žmones, 
drąsiai pažvelgti in kalban- 
czius draugus ir pažinstamus.
— Tadas neteko smagiausioj 
savo gyveninio daly, pacziaj 
jaunystėj, vos dvidesziintus 
metus eidamas. Ta baisuj! nuo- 
tiki, netekimą regėjimo, Tadas 
visuomet prisimindavo. Jis

bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

No. 116 Istorija tpie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus. .. .15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke: T-noszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu ................................. 15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemano. 58 
puslapiu ..........................................15e

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu.................... 15c

No. 126 Penkios istorijos apie
Praversta links-

užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną

Į puslapiu ................................. 15c
No. 127 Trys istorijos apie Buk

ite pustvniu: Pelepiute: Du brolei 
i Vargutis ir Skuputis. 60 pus. ..15c

sau pasi
skirtoji vieton ir stovėdamas 
praszydavo pas praeinanczius 
iszmaldu.

Taip jis pragyveno isztisus 
dvideszimts metu.

Tuo laiku gyvenimas' daug 
kuo pakitėjo: daug invairiu 

jais nau-

SKAITYKIT 
“SAULE”

ISTORIJE apie Gregorius,
------------------ Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 25* ::

' SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT 
I

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
tnieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu......... 15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz Valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuoias. 76 puslapiu................20c

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu..................................... 15c

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi 
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu..................................... 15c

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 
kejimas kunigo. 47 pus...............15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai ................................... 20c

No. 141 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
61 puslapiu..................................... 15c

No. 142 Trys istorijos apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu 

....................... 15c
No. 144 Penkios istorijos apie Ra

nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu.........................15c

No. 145 Trys istorijos apie Velni- 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu...........15c

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. 
Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c

No. 147 Trys istorijos apie Raga
na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. 74 puslapiu................20c

No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir 
Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
lapiu .................  15c

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis ; Ant keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .................................15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tamas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu ................ 15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu......... ...................................15c

No. 153 Trys istorijos apie Gailu
ti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu ..........................................15c

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslapiu ..........   15c

No. 160 Keturiolika istorijų apM 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunua, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 26a

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu.................... 26e

No. 162 Trys istorijos apie Baisi 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu ................................. 10a

No. 164 Septynos istorijos apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
us; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25o

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
Ikiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus................................. 15a

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltai; 
Auklejim&s sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta TevU; Per ta
msybe in szvieša; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
nuslapiu ..........................................25®

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo pacziaj 
Mailach; Paskutinei Valandoj; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio, Suvirsz 100 puslapiu...........25f

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu ..........................................15e

No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz- 
davineti pinigus. 45 puslapiu. 15e

No. 175 Pasiskaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais) ; Kaimieczin Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu> 
rtai; Kelnta Juoku ir Paveikslo. 
Preke ...........................................

Adresas f? ;

Saule Publishing Co,, 
Mahanoy City, Penna.

• - ' •• ' ’ na?



.  ' '‘SAULE’1 MAHANOY CITY, PX

TU NUGALĖTAS |
nu be tavo Dievo ir labai gerai kurie eina iszpažinties. Kame 
laikausi. t dalykas ? —ežia kas nors intar- i

— Mano szuo taippat, atkir- tino.
to užgautasis ir, gal butu ju Tuo paežiu laiku, tarnas isz- 
ginczai nusitęsė, jeigu ne ėjo isz zokristijos.

tai man iszguldyk?
Ka ežia kalbėt, asz tau 

ūžiu adysiu,
O paskui iszguldysiu,
Ba kam ežia skaityt,

Jauniausias Armijos
Didvyris

szventa vieta. Tikintysis nusi-
JIS baigė raszyti straipsni in 

savo dienraszti, kuris iperj 
visus metus su didžiausia ne-! 
apykanta ir pagieža juodino 
katalikybe Chicagoje, o net sa
vo nuodus ir in apielinke sklei
dė.

Jis ji kartotinai sikaite.
— Tikrai szis man pavyko! 

szauke jis. Tai gal geriausias! 
straipsnis kuri asz kada nors 
esu paraszes. Asz neatszaūkia
mai inrodžiau, kad Kataliku’ 
Bažnyczia. merdi, kad klerika
lai in dulkes sutrinti, kad isz- 
pažintis yra atgyventa kvaily
be ir jau visiszkai užmirszta, 
kad niekas dauginus netiki in 
komunija.

Laikrasztininkas 'buvo pasi
tenkinęs savo rasziniu. Jis tik 
tryne rankas.

Paskui paemes plunksna ir 
stambiomis raidėmis prie pat' 
galo paskutinio puslapio para- 
sze:

— Szlyksztus klerikalizme! 
Asz smerkiu tame mirtim 1

Ir, kaipo žmogus, kuris kas
dien ta paczia minti karsztai 
vejasi, turi palinkima manyti, 
kad jo mintis insikunijo, raszy- 
tojas svajojo jau apie savo vei
kalo vainiką. Jis mate katali
kybes griuvėsius, raudona | 
kerszto vėliava po visa pasauli 
plevėsuojant.

— Kokis protingas! — ir ko
kis laimėjimas, szukavo jis. 
Kokis džiaugsmas ir kokia lais
ve! Ir tiesa pasakius, asz esu to 
garbingo žygio didžiausias va
das!

Karszta galva, veidas inkai- 
tes nuo sau parciksztos garbes, 
laikrasztininkas jaute reikalo 
pakvėpuoti tyru oru. Jis sulen
kė savo rankraszti, insidejo in 
.palto iszvidini kiszeniu prie 
szirdies puses ir, griebės skry
bėlė, jis iszejo neszdamas savo 
straipsni savo laikraszczio re
dakcijom

Musze devinta valanda. Žie
mos vakaras. Pasnigo ir pusė
tinai szalo. Miesto gatves 
knibždo nuo žmonių. Biznieriai 
bėginėjo isz vienos puses in ki
ta. Krautuves prikimsztos.

— Kad tave pastebėjo laik
rasztininkas, asz nei negalvo
jau gi sziandien Gruodžio 24 
diena, svajotoju vakaras!

Ir lengva szypsena, jis do
miai žiūrinėjo in susirupinu- 
sius Chicagieczius. Jis priėjo 
Szv. Jurgio bažnyczia.

Žmones skaitlingais būriais 
skverbėsi bažnyczion.

Sudomintas laikrasztininkas

Karo Auka Amerikos
Padangėse

Major Richard Ira Bong, 
24 metu .amžiaus “senas” la
kūnas, nuszove keturios de- 
szimtys Japonu eroplanu ir 
bomberiu Pacifike. Karo 
Sztabas ji atszauke isz karo 
lauko ir davė jam darba ežia 
Amerikoje, kad jam daugiau 
nereikėtų savo gyvybe pavo- 
jun statyti. Jis ežia Ameriko
je mėgino ir taisė labai grei
tus eroplanus. Jis viena die
na iszsikele in padanges pa
mėginti kaip greitai vienas 
naujas eroplanas gali lėkti. 
Eroplanas padangėse sudužo 
ir užsidegė. Major Richard 
Bong stengėsi isz eroplano 
iszszokti, bet nepasiseke. Jis 
su savo eroplanu krito ir žu
vo. Lietuviszka patarle sako: 
“Ar eisi ar neeisi, jeigu tau 
jau likimo skirta tai suklupsi 
ir gana!”

iszpažinties.
Laikrasztininkas senoj at

pratęs nuo religines praktikos, 
neinsitikedamas sau, murmėjo:

Ka tie velniai ežia daro apy
tamsoje angoje. Regis jie iszpa
žinties eina!

— Eisiu pasiklausiu pas ta 
neklaužada. Turėsiu daugiau 
inspudžiu. Tai bent mano skai
tytojai turės isz ko pasijuokti.

Jis priseleno:
— Atsipraszau Tamistos, 

tyliai atsiliepe laikrasztinin
kas, ar negali man pasakyti ka 
daro tie žmones?

Užklaustas žmogelis nusi
juokė:

— Gi matai, iszpažinties ei
na.

— Iszpažinties? Ar dar ei
nama iszpažinties ?

— Da, nori pasakyti: tai]; 
volai ? Betgi žinoma, Tamstele, 
Katodu naktis neturi valandų:

suko nuo jo iu nuėjo prie di
džiojo altoriaus.

— Asz nemaniau, kad Chi- 
cagos lietuviu tarpe yra dar 
tiek pusgalviu, murmėjo laik- 
lasztininkas ir spruko pro du
ris.

Iszejees gatvėn ženge in Hal- 
sted’o restauracija. Nors galė
jo nuvažiuoti gatvekariu, pasi
ryžo teeziau eiti peszczias, nes 
jautėsi iszvarges ilga straipsni 
beraszydamas, gi pusvalandi 
pasivaikszczioti, niekuomet ne 
perdaug.

Drąsiai žengdamas redakci
jos linkon negalėjo nusikratyti1 
pasimatymo su tuo neklaužada į 
Szv. Jurgio baįmyczioje, kuris! 
ji užgavo prie szunies prilygi
nės. Gal but teszkes jam žan
dai), kad ne tu pusgalviu ilga’ 
virtine prie klausyklos.

Nepasijuto kaip atsidūrė 
prie 18-tos g-ves.

— Kokis ežia mitingas, su
siraukė žiūrėdamas in žmonių 
pulkus, kurie skubėjo Dievo 
Apveizdos bažnyczion. Ar ir. 
musu tvirtoves apielinkej szik- 
sznosparniu gyvenama. Keikia 
isztirti dalykas ir tuoj repor- 
tuioti savo sztabui. Visus juos 
kaip niekszuę iszsprogdinsime.

Kadangi jis savo straipsnio 
karingu lipu inkaitintas ‘buvo, 
ryžosi pavojinga savo idėjoms 
padėti sužiūrėti, pasuko bažny
czion.

Bažnyczia buvo gausiai nu- 
szviesta. Durys nuolat varstėsi. 
Vieni ineidavo, kiti ateidavo. 
Klausyklos apgultos, kaip ir 
pas Szv. Jurgi.

— Kaip sau norit, tie dviko
jai avinai papaiko.

Ir prisiminės savo straipsnio 
sakinius, kartojo: “Reiketu 
nustoti žmogaus vertybes, kad 
butu galima pasakoti savo sie
los slėpinius kitam žmogui. 
Kultūros progresas ir laisvoji 
mintis senei paliuosavo musu 
dvasia nuo viduramžio tyrani- 
jos, iszpažinties, kuria iszrado 
kunigai savo galybes palaiky1- 
inui: jie valde karalių sanžine 
ir pagrobė politikos vadžias in 
savo rankas, bet dabar, kuo
met karaliai jau nepuola priesz 
juos ant keliu, kunigai neturi 
jokios intekmes.”

Ir jis pridūrė:
— Gerai pasakiau! Ir tikra 

tiesa! Tai privalo būti tiesa, 
nes asz parasziau. Asz para
sziau. Asz parasziau, nes asz 
skaieziau, nes man pasakojo. O 
vienok asz matau pusgalvius

Laikrasztininkas priszoko;

Vienam miesteli vaikai 
namie alkani, 

Nuskuria ir basi, 
Nuo rm finos suvis apleisti, 

Per kaimynus muszti ir stumti.
Toji moterėle daug 

vaikelius turi, 
Ant sieratu nežiūri, 

Ba tėvelio neturi, 
Nes neseniai numirė.

O motin, kad tu prasmegtum, 
Kad kur sprandu nusisuktum, 

Metai uždarbi nebaszninko, 
Ir jieszkai sau vyro kito.

Toji moterėliu jau ir po suda 
buvo,

Ir nubausti gavo, 
Gerai užmokėjo, 
Ba pinigu turėjo. 
Bujok tu bobele, 

Tu kvaila avies galvele.
Netrukus pinigus 

neturėsi,
Ir didelio vargo sulauksi, 
Pataisykie savo gyvenimą, 

Tegul Imna tam valkiojimui 
gana,

Nedarykie giedos del 
savo vaiku, 

Nei del visu lietuviu, 
Tu manstini kaip vyra 

palaidojai, 
Tai kaip ant szimto 

arkliu užsedai?
O neiszinanele, visi juokėsi, 

Ir isz tavo pasielgimu 
piktinasi, 

Tikyboje sėdėk, 
Vaikelius dažiurek,

O Dievuli mylėk, 
Tada žmonis tylos, 

Nieko blogo nekalbės, 
Ir tame visi mylės.

* * *
Neatsimenu kur taip buvo, 
Vienas vyrukas in slaistas 

inkliuvo, 
O tai griekaę, 
Tai vis niekas, 

Ne reikėjo glamonėtis, 
Tiktai tvirtai sau laikytis,

tarė sau: szi vakara kunigai tarnauja ti-
'— Pažiūrėsime ka jie ten’kiritiems lygi vidurnakezio.

daro. Jeigu Tamista nori uodega pa-

Laukia Šaunaus

Kam daug iszmanyt.
Asz tiktai tiek žinau, 

Kur savo akimi matau, 
Kur geras alus, stiklai 

dideli, 
Jog gerdamas, net žmogus 

steni. 
Apie pekla ir kitu daigtus 

netikiu, 
Ir isz visko iszjuokiu.

Tai tu vaikiniu kaip gyvulis, 
Kaip koks arklys, 

Nugaliu su tuviui kalbėti, 
Turiu namon kelauti.

! ISTORIJEapie na isz 
---------------- iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
taikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100

I metu, Pamokinimai, Apie boba 
1 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£. 
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA.
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prie jo, tyliai prabilęs:
— Tamsta sziu namu.

— Kokiu namu? — bažny- 
czios ? Taip asz zakristijonas.

— Taigi noriu su Tamista 
pasikalbėti. Ar szie žmoneliai 

’ eina iszpažinties?
‘ Zakristijonas paprasze poną 

zokristijon.
— Ar pirmu kart matai isz

pažinti einanezius. Bus gerai 
jeigu lygi vidurnakezio kuni
gai apsidirbs.

— O užbaigė?
— Klebonas skelbė, kad pra

dedant nuo penktos valandos 
ryto kas valanda bus laikomos 
Szv. Miszios ir dalinama Szv. 
Komunija.

— Komunija?
— Taigi, o Tamista?
— O ne, asz nenoriu. Ir visi 

tie žmones tiki?
— Juokai! manai kad kuodu 

juos ežia atvaro ?
— Keista.
Zokristijonas visokio plauko 

žmonių mates, szypsojos toki 
1 ‘pirmeivi’’’ sutikės.

Laikrasztininkas nenusilei
do:

— Bet kasmet mažiau pa- 
naszios komedijos?

— Kas? iszpažintis ir ko
munija? Deja, ne! Niekuomet 
taip skaitlingai neidavo prie 
Komunijos kaip dabar. Trijų 
tukstaneziu astiju Kalėdoms 
vargei beužteks.

— Trijų tukstaneziu?
— Taip, Tamista, ir musu 

parapija nedidele. Pagalvok 
kiek prieina prie Szv. Komuni
jos Szv. Kryžiaus, Szv. Antano, 
ar Auszros Vartų parapijose! O 
Chicagoje bažnyczia netrūksta.

— Ir kas padaugino komu- 
nikuojaneziu skaieziu? — nera
miai paklausė antiklerikalas.

— Kas? Asz manau, kad 
___________________ i_____

Jūreiviai Bole Žaidžia

Kareivis Robert Kelso, 14 
metu amžiaus berniukas isz 
Houston, Texas užsitarnavo 
dvi garbes žvaigždes ir buvo 
sužeistas ant karo lauko. Jo 
“giri f renta” jo lauke par
važiuojant isz Europos.

Kataliku niekinimas -sužadino 
gilesni tikėjimą, o paskui Szv. 
Tėvo dekretas apie dažna ko
munija.

— Ka kalbi?
— Popiežiaus dekretai apie 

dažna komunija labai padaugi
no žmonių dievotumą.

Laikrasztininkas suspaudė 
kumszezias, paniuro, nervinosi.

— Nurimk, Tamista, pridū
rė zokristijonas. Laikraszcziai, 
kaip ir musu kaimynai, seiigi 
supylė kapa Bažnycziai ir jos 
nariams. Mes aeziu Dievui, 
sziaip taip gyvuojame.

j arba pradžia |
I SKAITYMO |

...ir... |
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Jis inejo.
Vos spėjo inciti bažnyczion, 

pastebėjo prie klausyklos ilga 
žmonių virtine. Laikas nuo lai
ko isz juodos klausyklos angos 
iszeidavo iszpažinti atlikęs as
muo, gi jo vieta tuojaus kitas 

. užimdavo. Nuostabu, virtine 
nesimažino, nes naujai atvykę 
ja papildydavo.

Daug buvo moterų, bet taip
pat ir vyru; taip, daug vyru, 
visokiu amžiaus, tipu kurie tu
rėjo dievobaiminga iszvaizda

laikyti, skubėk virtines galan.
Antiklerikalas siuto.
—- Lygi vidurnakezio, ir bus 

žmonių ?
— Žinoma, ir ryt anksti du

rims atsidarius ateis kiti.'
— Iszpažinties?
— Žinoma. Tarnistai nuo

stabu?
— Asz tikėjusi, kad iszpa

žinties retai kas eina, nebent 
moterys.

Žmogelis suprato su kuo kal
basi.

ir kuriuos niekas nebutu inta- 
res, sakydamas, kad jie eina

O* Neužmirszkite Guodotini Skai-
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
įaikrM»c*ig» PASKUBINKITE I I J

— Tamista kaip ir kiti. To
mistą pilnai tiki laikraszcziams 
ka jie raszo, bet nesibijok, jie 
ilgai nionys žmoniems akis.
Veltui, be Dievo žmoniszkai ne
gyvensi!

— Kapliauszki? Asz gyvė

Motina laukia savo sunaus 
Generolo Eisenhower parva
žiuojant ir per radija klauso-
si kai visi rankomis ploja ir 
gerbia jos vaika, kuris visai 
tautai sziandien didvyris.

Mat vaikinia, kaulus 
aptaise,

Žandus apszvaiste.
Sziandien steni,
Dirbti negali,

Bausmia užmokėjai,
Ii- da lakupia sėdėjai.

* * »
Žmogų ima juokai, 

Jeigu ginezijesi kaip vaikai, 
Vienas sako: kaip tu žinai, 

Nes tu ten buvai?
Teisybe, as-z ten nebuvau, 

Nes apie tai skaieziau, 
Tai vaikine ir žinau.

Ir tu tiki kas paraszyta, 
1 Kas knygosia pritepliota?

Asz kad ir skaityti nemoku,
Ir isz tu turiu juoku,

Ka apie žvaigždes posmuoje, 
O tai vis meilioje.

Asz ne esmių kvailys,
Esmiu valnamanys,

Ir nieką netikiu, ne in rasztus, 
Ir in visokius niekus

Tai in ka tu tyki, pasakyk, 
Ba asz akyvas, esmiu,

Ir Pasilsi

Jūreiviai parvažiuoja isz 
karo lauko ir gydosi Laivyno 
Ligoributeje, Arrowhead 
Springs, Calif. Jiems ežia pa
rūpina visokiu sportu ir žai
dimu ir duoda proga gerai 
pasilsėti ir pasilinksminti 
pirm negu jie važiuos namo 
pas savuosius.

Tuo tarpu inejo zokristijon 
parapijos komiteto narys. Juo
du persiskyrė. Laikrasztinin
kas nieko nesakęs iszsineszino.

Iszejes isz zokristijos negalė
jo savo mineziu tinkamai su- 
riszti. Beveik tekinas perbėgo 
per bažnyczia ir prie pat duriu 
priėjės sustojo, lyg norėdamas 
ka tai pasakyti.

Neapykantos< prakaitas ji 
iszmusze. Jis žiūrinėjo in asme- 
uis kurie tyliai sukinėjosi: jis 
norėjo spjauti jiems veidan. 
Bailys, jis neiszdryso, bet savo 
szirdys burnojo.

Tikrenybe jam akysna dure.
Jis mate, kad jo paskelbtas 

j Bažnvcziai karas eina niekais, 
!kad jo raszomi straipsniai vien 
' suszti oran paleisti szuviai, kad 
religija jo nepaisant yra galin
ga žmogaus sielos valdytoja.

Jis jaute, kad vienas jo pūs
telėjimas stiprina ir daugina 
jos szalininkus ir gynėjus.

Jis Suprato, kad visos jo gy
venimo pastangos nyksta kaip 
dūmai, kad katalikybes merdė
jimas, apie kuri jis tiek daug 
maustė ir tiek raszalo iszliejo, 
tora vien svajone.

Jis iszejo, burnodamas, ker-j 
szto ir neapykantos pilnas.

Kuomet jis atsidūrė gatvė
je, nusitolino nuo bažnyczios,' 
varpai suskambėjo skelbdami 
pasauliui 19.... karta, kad Mesi-, 

i jas buvo begemas. • '
Laikrasztininkas pakele gal

va, tarsi norėdamas pamatyti 
i isz kur tokia harmonija kyla. Į 
.Jis iszvydo melsva dangaus 
skliautą žvaigždėms nusagsty- 

:ta.
Jam pažvelgus in Kalėdų 

nakties dangų, piktumas staiga 
musze galvon. Sugniaužęs 
kumszti, pakele ja auksztyn —į 
žydrion padangėn ir suriko 
kersztingai, kartodamas szia 
senei isztarta grasinima:

— Tu nugalėjai, Galilejeti!

— GALAS —
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“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA?

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik
raszti “Saule.” Pra-
.... ..

linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Premi-| 

merata Su v. Valstijo
se metams S4J0;

j Kitose Vieszpatys- 
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke, į

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. J

Pirkie U. S. Bonus Sziadien! SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI^



’’■AUEE^MAHANOY CITY, Mt

Žinios Vietines
f — Laisnai ant apsivedimo 
iszeme: Alvinas V. Anceravicz- 
ia isz Mahanoy City ir Blan- 
czia G. Sederiute isz Gilberton.

t Matilda, 11 metu amžiaus, 
mylima dukrele ponstvos Ber
nardo Lenortavicziu, nuo 611 
AV. Maple Uly., mirė Subatos 
ryta 8:10 valanda Locust Mt. 
ligoribute kuri gydosi jau nuo 
Kugpiuczio 27-ta diena nuo 
smegenių plėvių uždegimo. Ve
lione gimė Mahanojuje, prigu
lėjo prie Szv. Juozapo parapi
jos taipgi lankydavosi in para
pijos mokykla. Paliko savo tė
velius ir viena sesute Rita. Lai
dotuves buvo privatiszJkos, Pa- 
nedeli ryta su Szv. Miszomis 
Szvento Juozapo bažnyczioje 8 
yalanda. Palaidota parapijos 
kapuose. K. Rėklaitis laidojo.

— United Lithuanian Re
lief Fund of America, Inc., Nr. 
83, Mahanoy City, Pa., susirin
kimas invyko Nedelioje, Rugsė
jo (Sept.) 9 diena, 1945 m., 11 
Valanda ryte, Szv. Juozapo pa
rapijos Saleje. Tapo iszrink- 
tas kuopai naujas Sekretorius, 
ponas Charles Rusik. Prisira- 
£ze daug nauju nariu.
I Nutarta daryti Ru'bu, Batu ir 
kitu dalyku Vaju-Drive. Pra
džia Vajaus Panedelyje, Rug
sėjo (Sept.) 10 diena, pabaiga 
Su'batoje Rugsėjo 15 diena.
f Nutarta Vaju garsinti “Sau
lėje” ir vietiniam angliszikam 
laikrasztyje “Record-Am.” 
Praszyti visu Mahanoy City 
miesto gyventoju prisidėti prie 
Lietuviu Vajaus kuom kas gali.

Petnyczioje ir Subatoje, du 
trokai važiuos per miestą rink
dami rubus, batus ir kitus daly
kus. Kaier’o Bravoras 5-ta va
landa vakare ir Lietuviu Baž- 
nytezios varpas pranesz, kad 
prasideda Lietuviams Pabėgė
liams Kubu rinkimas. *

Lietuviai ir miesto gyvento
jai yra praszomi szirdingai pa
remti Rubu Vaju Lietuviams 
Pabėgėliams, kurie dabar yra 
Francijoje, Belgijoje, Hollan- 
dijoje, Vokietijoje ir Austrijo
je. Kiekvienas ir visi priside
kime prie Vajaus ir Pabėgėlius 
apredysime sziai žiemai. Ru
bai bus suvežti in parapijos sa
le, kurioje bus sudėti in dėžės 
-ir pasiusti in Brooklyn, N. Y. 
-Valdyba Nr. 83 United Lithu
anian Relief Fund of America, 
Inc., Mahanoy City, Pa., yra se

nkanti :
n j Pirmininkas, Kun. P. Czesna 

Sekretorius, Chas. Rusk
Iždininkas, St. Gegužis, 

t Pana Florence Kuethalai- 
tis, 27 metu amžiaus, duktė 
ponstvos Juozo ir Margarėtos 
(Kupstai) Kuethalaitis, nuo 
523 W. Pine Uly., mirė Petny- 
czios ryta 8:14 valanda Coal
dale ligoribute nuo žaizdiu kuri 
aplaike automobiliam nelaimė
je Ketverge arti Hometown, 

i penki kiti ypatos taipgi likos 
sužeisti. Velione dirbo prie At
las Power Co., Reynolds, Pa. 
Gimė Mahanojuje. Prigulėjo 
prie Szv. Juozapo parapijos. 
Paliko savo tėvelius ir dvi se
serys : Ona Barney ir Konstan
cija Mitchell isz miesto. Laido
tuves atsibus Utarninke, su 
Szv. Miszomis Szv. Juozapo 
bažnyczioje 9 valanda ryte, ir 
palaidos parapijos kapuose. 
(Gra'borius L. Traskauskas lai
bos.

t Sirgdama jau visa meta 
pone Adele Bičkauskiene nuo 
JJowmaris peczes, mirė Schuyl-

kill Haven ligoribute. Velione 
gimė Lietuvoj, atvyko in Ame
rika 60 metu adgal, ir per visa 
savo amži gyveno Bowmans pe- 
czej. Jos vyras Lawrence mire 
29 metai adgal. Prigulėjo prie 
Lietuviszkos parapijos. Paliko 
3 dukterys, 1 sunu: M. Sablie- 
ne, Rockford, 111., H. Truskie- 
ne, Pottsville; A. Petrauskiene, 
Danville; Edvardą namie, taip
gi 16 anuku ir anūkes ir 7 pra- 
anuku. Laidos Seredos ryta, su 
apiegomis Szv. Juozapo bažny
czioje 9 valanda, parapijos ka
puose. Graborius L. Traskaus- 
kas laidos.

t Senas gyventojas Ignas 
Czerkauskas, mirė Nedelioje 
apie 11-ta valanda ryte, pas sa
vo sunu Petra Czerkauska, 337 
W. Mahanoy Avė. Velionis sir
go per ilga laika. Gimė Lietu
voj, isz Kauno valstijos, Kal- 
niszkui kaimo. Pribuvo in 
Amerika 1907 metuose. Buvo 
anglekasis. Paliko dideliam nu
liūdime tris sūnūs ir viena duk
teria, kaip tai: Petras, nuo 337 
W. Mahanoy Avė., Kunigą Tę
va Simona Trapista, isz Szven- 
tos Dvasios Vienuolyno, Con
yers, Georgia, Joną, kareivis, 
kuris randasi Camp Shelby, 
Miss., ir duktė Sesele Germaną, 
Jėzaus Nukryžiuoto Seserų vie 
nuolyno, mokytoja prie Szv. 
Vincento parapijos, Girard
ville, Pa. Laidotuves bus Ket
verge, su iszkilmingomis Szv. 
Miszomis 9 valanda ryte. Szv. 
Juozapo 'bažnyczioje, kūnas 
bus palaidotas parapijos ka
puose. Graborius L. Traskaus- 
kas laidos.

Shenandoah, Pa., t Vincas 
Perpitskas, kuris gydosi 
Schuylkill Haven ligoribute, 
mire Ketverge vakaro. Atvyko 
isz Lietuvos in Amerikh dauge
lis metu adgal. Buvo angleka
sis, bet per du metu užemes 
ukininkyste. Paliko dvi sese
rys : A. Žukauskiene ir W. Ma
salskiene, mieste. Laidotuves 
atsibuvo Panedelyje isz V. 
Menkeviczio koplyczios 15 
Cherry |Uly., Szv. Miszios bu
vo Szv. Dvasios Tautiszkos 
(Lenku) bažnyczioje 9 vai., ry
te ir palaidotas Kalvarijos ka
puose.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Minersville, Pa. f Magdale
na Barauskiene isz Szv. Pran
ciszkaus parapijos pasimirė, a. 
a. Magdalena prie Szvento Ro- 
žancziaus ir Apasztalystes Mal
dos draugyszvziu prigulėjo. 
Laidotuves atsibuvo Subatos 
ryta, 9 valanda su iszkilmingo
mis Misziomis ir palaidota pa
rapijos kapuose. Graborius 
Vincas Tucinas laidojo.

— Szv. Pranciszkaus para- 
pijiecziai surengė “Drabužiu' 
Vaju” suszelpti Lietuvius pa-| 
begelius ir nuo karo nukentė
jusius. Vajus prasidėjo Pane- 
dely, Rugsėjo (Sept.) 10-ta die
na ir tesis pakol bus gerokai' 
drabužiu surinkta. Klebonas 
Kunigas Kazimieras Klevins-I 
kas pasamdė dideli sztora ant ( 
Sunbury St., kur drabužiai bus 
renkami. Jis kreipasi in visus 
susipratusius Lietuvius prie 
szito Vajaus prisidėti. Lenku 
klebonas Minersvilleje priside
da prie Lietuviu Vajaus. Taip
gi ir kitataucziai kunigai susie- 
dijoje ir apylinkėje prisideda. 
Drabužius, maldaknyges ir ro- 
žanczius galite atneszti ir pa
aukoti nuo karo nukenteju- 
siams Lietuvams. Jeigu daug 
drabužiu norite duoti ir neno-j

“ Naujos “Atomic” Bombos Jiega Yra Baisi 
*

“CZIA ILSISI” Paskirstymas Maistas

PROVIDE 5,000,000 LBS. Of 
COAL—ENOUGH TO 
KEEP A HUGE FACTORY 
GOING WITHOUT 
SMOKESTACKS FOR 
YEARS

DRIVE AN OCEAN LINER 
THROUGH THE OCEANS 
FOR AN INDEFINITE TIME

EQUAL 20,000 TONS OF 
TNT—ENOUGH TO LEVEL 
A CITY LIKE NEW YORK 
AND SHATTER BUILDINGS 
WITHIN A 5O-MILE RADIUS 
—LEAVE CRATER ’/2 WAY 
TO PHILA — '/j WAY TO 
ALBANY, AND TIP OF L. I.

EQUAL THE POWER OUT
PUT OF BOULDER DAM 
FOR WEEKS

Negalima net ir insivaiz dinti kokia jiega dabar Amerikiecziu rankose. Tos naujos 
“Atomic” bombos jiega tokia baisi, kad net sunku pradėti aiszkinti kas bus galima su to
kia jiega daryti. Visai mažiuiiute bomba, apie vieno colio ilgumo ir platumo, apie tokio di
džio kaip golfo hole arba kaip vienas kukulis, turi gana jiegos visa New York miestą isz- 
naikinti ir namus penkios deszimtys myliu nuo miestu sudaužyti. Gali didžiausius laivus 
per metu metus po mares varyti. Gali penkis milijonus svaru anglies pagaminti. Gali visai 
Amerikai gana jiegos duoti kad mums nereikėtų nei gazolino, nei aliejaus nei anglies per 
metu metus. Dabar ka mes su tokia baisia jiega darysime vien tik ateitis gales pasakyti.

rite ar negalite juos patys at
neszti, tai tik in klebonijas pa- 
telefonokite ir atvažiuos karas 
juos.paimti. Vajus bus pasek
mingas jeigu visi in darba stos; 
drabužiu surinksime gana jei
gu visi prisidės, broliams Lie
tuviams bus tikras iszganymas 
jeigu mes Lietuviai ateisime 
jiems in pagelba.

Woodhaven, N. Y.—Gerai ži
nomas tautietis Anicetas B. 
Strimaitis, apie 70 metu am
žiaus, mirė pareita Utarninka, 
namie, 9 valanda, o Petnyczios 
ryta likos palaidotas su Szv. 
Miszomis ir palaidojo kuna in 
Szv. Juozapo parapijose ka
puose Mahanoy City, Penna. 
Velionis gimė Lietuvoj, pribu
vo in Suvien. Vals., apie 50 me
tu adgal, per koki laika dirbo 
angliaikasyklose Pennsylvani- 
joje, ir pradėjo ten visuomeni
ne savo darbuote. Velionis bu
vo veiklus ankstyvos Lietuviu 
iszeivijos narys, ir per eile me
tu buvo Suvien. Liet. Am., Cen
tro sekretorium. Paliko savo 

Szv. Pranciszkaus Parapijos 
Minersville, Penna.

Drabužiu Vajus
KARO NUKENTUSIEMS 

LIETUVIAMS

Lietumi Jiems
Praszo Labai Reikia

Pageltos! Wjp8 Drabužiu!
H?" Atneszkite savo liekamuosius Drabužius in szto

ra ant Sunbury Str., Minersville, Pa., kur matysite isz- 
kabas del Lietuviu Drabužiu Vajaus. Szirdingai Acziu!! J

paezia Margareta, dukteria Al
berta ir svaine ponia Marijona 
Busavicziene isz Gilberton, Pa.
1 ‘ Amžina Atsilsi. ’ ’

Jugoslavijoje Kaip 
Lietuvoje

NEW YORK. (LAIC) — 
Jugoslavijoje lankęsis N. Y. T. 
korespondentas pranesza isz 
Graikijos, kad Jugoslavijoje 
bet koks Tito vyriausybes kri
tikavimas apszaukiamas Fa- 
szizmu. Kraszte vieszpatauja 
teroras. Nors yra paskelbta po
litines prieszios laisve, bet gy
ventojai inbauginti netgi turė
ti rysziu su Britais (Anglais) 
ir Amerikiecziais, nes tas jau 
laikoma Faszistiniu palinkimu 
ženklu. Net lankymąsi in USA 
(Suvien. Valst.) ir Britu Am
basadas slaptoji Tito policija 
laiko intartinu ir tardo apsi- 
lankiusius. Pasitaiką Su™ 
aresztuoti Amerikos piliecziai 
už lankymąsi savo pasiuntiny
bėj Žemvaldžiai, pramoninin

kai, profesionalai, karininkai 
ir prieszkariniai valdininkai 
savaime jau laikomi intarti- 
nais. Tito režimas kraszto poli
tini likimą visiszkai risza su 
Sovietu Rusija. Kraszte, jau 
karui pasibaigus, vykdoma ka
rine mobilizacija. Be to Jugo
slavijos tragedijai pilnumoj o 
suprasti, pravartu prisiminti, 
kad per visa Europa eina ma
dinis ir beatodairinis Jugosla
vu, iszdavimas Titui. Tas lie- 
czia tiek kad belaisvius, tiek 
i szlaisvintus buvusius vergus 
darbininkus, tiek užtiktus poli
tinius emigrantus.

DU DRAUGAI

— Jeigu nori, brolau, il
gai gyventi, tai apsipa- 
cziuok. Juk tai žinai, jog pa- 
cziuoti ilgiau gyvena, negu 
jaunikiai.

— Kvailas brolau esi! 
Trumpiau gyvena, tiktai 
jiems nubosta gyventi ant 
svieto!

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Visu Szventu iszvakarese, 
kai vaikai visokias sztukas 
kreczia, ant langu su muilu ra- 
szineja, vartus nuima, tvoras 
aplaužo, visokį lemia'kelia ir 
visus arzina ir gazdina, Albi
nas Vaiksznoras, musu mieste
lio advokatas, skubinosi namo. 
Jis sustojo krautuvėje ir nupir
ko savo žmonelei saldainiu, o 
Marytei ju dukrelei gražu, 
marga skambuti ir baidykles 
mas'ka, snuki: visi vaikai ir 
mergaites viens kita gazdino ir 
juokino su panasziomis Drasko
mis.

Mamyte ir Maryte lauke tė
velio pareinant. Vakariene jau 
gardžiai ant pecziaus garavo. 
Maryte sėdėjo prie mamytes 
keliu ir knygos lapus varlinėjo. 
Mamyte ka ten mezge ir ilsėjos, 
nes lauke Marytei ar broliuko 
ar sesutes.

Advokatas Albinas Vaiksz
noras, apsipirkinejes, trauke 
namo. Netoli namu, keli Susie
du vaikai, 'besijuokdami norėjo 
ji savo maskomis iszgazdinti. 
Jis nudavė baisiai iszsigandes 
ir paskui vaikams iszmete po 
penktuką.

Priėjės prie savo namu, Albi
nui atėjo mintis savo szeimyne- 
lei “surpriza” padaryti: ma
myte ir Maryte pagazdinti ir 
prajuokinti. Užsidėjo ta 'bai
dykles maska, snuki ir pa- 
barszkino in Įauga.

Daktaras ant rytojaus pasa
kė, kad Vaiksznoriene isz isz- 
gasties pasimirė. Advokatas 
Vaiksznoras paliko savo Mary
te seretnamyje, o pats dingo, 
kad sakytai ji žeme prarijo. 
Ant jo žmonos kapo dabar dil
geles gaszliąi bujoja,

SSSR Reikalauja Gra
žinti Laivelius Kuriais

Lietuviai Bego In 
Szvedija

STOKHOLMAS (LAIC) — 
Kaip žinome, keli szimtai Lie
tuviu, gyvybes begelbedami, 
pareitais metais surado prie
glauda Szvedijoje. Szvedija, jie 
pasiekė žvejybiniais laiveliais. 
Kaip pranesza musu Stokhol
mo korespondentas, dabar Ru
sai reikalauja tuos laivelius 
gražinti atgal kaipo “Sovieti
nes Lietuvos” turtą.

Skaitykite “Saule”

Policijanto
Pagelbininkas

Policijantas Cpl. W. W. 
Horton isz New York su savo 
szuniu sugavo daug prasi
kaltėliu ir rado paklydusiu 
vaiku ir kūdikiu. Szitas szu-, 
va labai kytras ir paklusnus 
ir turi labai gera uosle.

Apie Racionavima

Mėsos ir Tauku: Raudoni 
ženkleliai knygutėje, Nr. 4, 
LI, Ml, Nl, Pl, Ql, geros iki 
Gruodžio (Dec.) 31 d. Ženkle
liai: V2 iki Z2 gerios lyg Sept.
30 d., Al iki EI geros lyg Oct.
31 d., Fl iki K1 geros lyg Nov. 
30 d.

Cukrus: Ženklelis Nr. 38 
cukraus lyg Rugsėjo (Sept.) 
knygutėje Nr. 4 del 5 svaru 
30 d., Racionąvimo valdyba da 
bar priima aplikacijas del su
dėjimo vaisiu ir borikas gauti 
cukraus.

Czverykai: Ženklelis (ero- 
planinis) Nrs, 1. 2, 3 ir 4 kny
gutėje Nr. 3, kožnas ženklelis 
geras del vienos poros czvery- 
ku.

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00

SAULE PUBLISHING OO., 
Mahanoy City, Pa. - U.S.A.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 
Puslapiu; Juodi Apdarai;

Aiszkus drukas; smagi r- 
knygele, 75 Centai.

Rodykle:

Bažnytinis metu padalinimas. Į į 
Pasnikai. ,
Kalendorius.
Maldos Rytmetines.
Vieszpaties malda. . H A
Aniuoliszkas Pasveikinimas. , t I 
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimtis Dievo prisakymu. 
Du didžiausi meiles prisakymai. 
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles ir 
Gailesczio.
Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Misziu. ,■ ’» -»} 
Misziu Maldos. į i
Psalme 45. . ,
Giesme Szventas Dieve. , į
Miszparu Maldos. ,
Maldos pirm Iszpažinties. *•'> ,
Perkratymas sanžines. , t
Maldos priesz pat Iszpažinti. , 
Imdamas nuo kunigo iszriszima. 
Malda po Iszpažinties.
Litanija apie visus szventus. 
Prisitaisymas prie Szv. Komunijos. 
Tikėjimas in Szv. Sakramenta. 
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus. 
Malda prie Panos Szvencziausios. 
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. 
Artindamasi prie Szv. Stalo.

Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka. 
Paikiaus atiduodamas Dievui gar-

be kalbėk.
Malda Szv. Ignaco.
Malda su visuotiniais atlaidais.
Malda prie Szv. Sakramento pu

Komunijos.
Garbinimas Szv. Sakramento^ j 
Malda Szv. Tamosziaua.
Malda prie Vieszpaties Jėzaus.
Malda prie Panos Szvencziausios.
Malda Szv. Bernardo prie Szv.

Panos Marijos. ,
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

kalbamas. 
Litanija prie Szv. Panos Marijos. 
Litanija prie Szv. Antano isz

Padvos.
Malda prie Szv. Antano.
Misziu Maid, už Duszias mirusiųjų.
Litanija Saldžiausio Jezau^ vardo. 
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų. .
Giesme Laba Nakt. ' I: -J 
Ministranturas.

Saule Pub. Co., Mahanoy City

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kūnas namirelia. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiame 
reikalams. Telefono Numeras 78.
120 W. Centre St., Mahanoy City




