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Isz Amerikos
1,800,000 Žmonių Be 

Darbo
I

WASHINGTON. — Darbi
ninku susikirtimai su kompa
nijomis ir straikos paleido isz 
darbo apie 1,800,000 darbinin
ku. Vieni straikuoja, kiti ne
gali dirbti, už tai, kad tie kurie 
Straikuoja nepristato reikalin
gos materijolos tiems kurie no
rėtu dirbti.

15,000 darbininku straikuoja 
New York mieste. Tie darbi-( 
nininkai dirbdavo ant keltuvu 
‘ ‘ elevatorių, ’ ’ kurie veždavo 
kitus darbininkus in ofisus 
augsztuose kambaruose. Suba- 
toj popiet Elevatorių straikas 
pasibaigė.

Kas dien daugiau ir daugiau 
darbininku iszeina ant straiku

6 Poros Dvynuku Szeimynoje Sovietai Negreitai I 
Griž In Rusija

ISZ VOKIETIJOS.— Rusi-’ 
jos kareiviai, kurie dabar valdo 
Vokietijos miestus, ilgai ten 
bus. O jeigu ne ten, tai juos 
Sovietu valdžia kur nors kitur 
siuns, bet, neleis parvažiuoti
namo. Valdžia bijosi, kad par
važiavę Rusai kareiviai sukels 
neužganadinima ir nepasiten
kinimą namie nes jie dabar ma
to kaip gerai ir gražiai Vokie
cziai gyvena, ir ima lyginti savo 
prasta gyvenimą Rusijoje prie 
kitu krasztu gyvenimo.

Admirolas Halsey
Atsisako

ir daugiau žmonių lieka be dar
bo. Tai visai negeras ženklas 
del darbo ir darbininku. Isz 
szitu straiku gali kilti kiti be
darbes laikai.

Kanadoje, kur gimė ir dabar gyvena penketukes, randa
si viena szeimyna kurioje yra szeszios poros dvynuku. Isz 
szitu dvylikos dvynuku, septyni dar gyvena. Jie pareina isz 
szeimynos kur buvo devyniolika vaiku. Olivier Brault, ūki
ninkas 42 metu amžiaus ir jo žmona Germaine 39 metu am
žiaus yra szitos szeimynos tėvai.

Ministeriu Konfe
rencija Pasibaigė 

Londone
Sumiszimai Tarp Hindu Ir Mus- 
sulmonu Indijoje; Minksztos 
Anglies Maineriu Ir Telefono 
Darbininkai Ketina Iszeit Ant

Lekia Aplink Pasauli

WASHINGTON— Didelis 
Amerikos eroplanas “Globes- 
ter” C-24, iszleke isz Washin- 
tęino pareita Subata ir pribuvo 
in Casablanca, Afrike. Szitas 
eroplanas keliauna aplink pa
sauli ir mano sugrįžt in Wash- 
ingtona už 151 valandų. Eropla 
nau kompanijos ketina toki 
eroplana iszleisti kas sanvaite. 
Kelione yra apie 23,000 myliu. 
Neužilgo bus galima tokiais e- 
roplanais po visa pasauli va
žinėti, taip kaip dabar trauki
niais po Amerika važinėjame.

Franco Hitlerio Bernas
Sako Sovietai

NEW YORK— Sovietu Am- 
basados vadas, Nikolai Novi
kov, kalbėdamas in Madison 
Square Garden, reikalavo, kad 
Suvienytos Tautos paimtu in 
ssuda Ispanijos vada, Genera
lissimo Francisco Franco ir ji 
teistu kaipo prasikaltėli. Jis 
pavadino Ispanijos vada “Hit
lerio Bernu’’ ir pranaszavo 
kad Ispanija gali kita kara su
kelti.

Didžiausias Ispanijos nusi
dėjimas ir prasikaltimas tai 
yra kad ten Katalikiszkas 
krasztas, didžiausias griekas 
kuri Franco papilde tai kad jis 
Stalinui cziabatus nelaižo. O 
Komunistai bijosi ir neapken- 
czia Kataliko, kaip velnias.

ISir3 “Saule” dabar $4.00

2,430 Žuvo Su
Automobiliais

CHICAGO, ILL.— Ana me
nesi 2,430 žmonių užsimusze ar 
buvo kitu užmuszti su automo
biliais. Kai tik valdžia panai
kino suvaržymus ant gazolino, 
tai visi vėl ant “raidų” iszva
žiavo ir su savo automobiliais 
visur trankėsi. Automobiliai 
visu jau seni, guminiai ratai: 
“tajeriai pliki ir nudilę, o žmo
gelis jau buvo ir pamirszes 
kaip gerai važiuoti. Už tai ir 
tiek daug žuvo.

Sugražina Bažnyczias
BERLYNAS, VOKIETIJA. 

— Alijentai jau ima visas baž
nyczias Vokietijoje gražinti 
žmonėms. Jie padeda net kai 
kurias bažnyczias atstatyti. 
Krikszczioniszkas laikrasztis, 
“Neue Zeit” pranesza kad isz 
190 Protestonu bažnycziu sze
szios deszimts dvi buvo sunai- 

! kintos, ir isz 109 Katalikiszku 
' bažnycziu dvideszimts trys bu
vo sunaikintos. Visos Synago- 
gos Berlyne buvoKsugriautos ar 
sudegintos.

Aiszkus dalykas, ežia tik kal
bama kur Amerikiecziai, Ang
lai ar Francuzai randasi. O ka 
Stalinas daro tai viens Dievas 
težino.

Darbas Neužbaigtas

WIESBADEN, VOKIETI- 
JA — Nors karas Europoje jau 
baigtas, bet darbas nuginkluoti 
ir numalszinti visus Vokie- 
czius vos tik pradėtas. Ameri
kiecziai kareiviai szimtu tuks- 
taneziais apleidžia Vokietija ir 
traukia namo. Mes ežia namie 
reikalaujame kad kareiviai bu
tu paleisti, kad musu vaikai 
grižtu namo, o Vokiecziams 
kaip tik to ir reikia. K Juo grei- 
cziau musu kareiviai parva
žiuos isz Vokietijos, juo anks- 
eziau Vokiecziai gales pradėti 
savotiszkai szeiminkauti ir del 
kito karo ruosztis.

WASHINGTON. — Žinios 
pranesza kad Rusu Marszalas 
Gregori Zhukov, narys Sovietu

Admirolas Wm. F. Halsey

HONOLULU. — Admirolas 
William F. Halsey, kuris Tre- 
czia Amerikos Laivyną vede 
priesz Japonus, dabar pranesza 
kad jis pasitraukti isz laivyno 
ir savo vieta kitam jaunesniam 
užleisti. Jis sako, kad jis jau 
per senas tokiam atsakomin- 
gam darbui ir dabar nori pasil
sėti. Admirolas Halsey turi 
62 metu amžiaus. Jis tuo pat 
kartu patarė visiems pasitikė
ti Generolu MacArthur, nes jis 
sako, kad Generolas žino ka jis 
ten su Japonais daro.

Skaitykite “Saule”

Straiko; Sovietu Marszalas Geo- 
rgi Zhukov Pribus In New Yorka

Amerikos Vieliava
Virsz Japonijos

Amerikiecziai kareiviai 
iszkelia Amerikos vieliava 
ant Atsurgi vietos, netoki 
nuo Okinawa salos. Ameri
kos eroplanai leidžiasi že
myn ir užima Japonu eropla- 
nams vieta. Amerikos vielia- 
vos iszkelimas buvo ženklas 
kad Japonai jau visiszkai pa
sidavė.

MUNICH, VOKIETIJA. — Amerikos 
Treczioji Armija pranesza, kad dabar yra suim
tas Vokietis Kari Maberberg, kuris buvo Naciu 
Komisaras Lietuvoje. Jis iszžude apie 40,000 
Lietuviu kai Vokiecziai buvo užkariava ir 
užėmė Lietuva.

NEW YORK. — John L. Lewis mainieriu 
bosas dabar grasina, kad 400,000 Minksztos 
anglies mainieriu iszeis ant straiku jeigu kasyk- 
!iu bosai, formanai nesusigadins.

Audeklo fabrikai jau nedirba. 284 fabrikai 
uždaryti ir 62,000 darbininku be darbo.

Montgomery Ward & Company Darbinin
kai ketina straikuoti.

Automobiliu fabrikai straikuoja Detroite 
ir per juos szimtai tukstaneziu kitu darbininku 
negali eiti in darba, neturi darbo.

Aliejaus fabrikai ir szuliniai nedirba; darbi-
Rusijai Nepatinka
LONDON, ANG. — Sovietu 

Užsienio Ministeris Molotovas 
vieszai pareiszke Rusijos nepa
sitenkinimą su Amerika, už tai 
kad Amerika dabar savotiszkai 
tvarko užkariavimo dalykus 
Japonijoje.

Molotovas ypatingai nepa
tenkintas kad Prezidentas Tru- 
manas pranesze Generolui Mac-j 
Arthur, kad Amerika tvarkys’ 
visus reikalus Pacifike ir' 
Japonijoje.

Molotovas sako, “kad Ame
rika turi pasitarti ir pasiklaus
ti visu kitu Alijentu. ’ ’ Bet kur j 
Molotovas buvo kai Rusija nie
ko nesiklausius visas tas sutar
tis padare Europoje? Prezi
dentas Trumanas dabar galėtu

Amerikos Ambasadorius Taikos
Žmogus Kinijoje

Generolas Patrick J. Hurley, (viduryje) Amerikos Am
basadorius Kinijoje, suvede Mao Tse-tung, Kinijos Ko-

ninkai ant straiku iszejo.
SKF fabriko darbininkai, Philadelphijoje 

iszejo ant straiku. 1,700 dabar straikuoja, ir 
daugiau ketina iszeiti ant straiku.

PATYS APSIDIRBKIME SU 
IMPERATORIUMI HIROHITO

SAN FRANCISCO, CALIF. — Impe
ratorius Hirohito yra daugiau kaltas, negu kiti 
Japonai. Jis turi būti paszalintas. Geriausia 
butu jeigu patys Japonai ji nuo sosto nuvilktu 
per balsavimus, ar nudėtu per revoliucija. 
Jeigu patys Japonai to nepadarys tai mums rei
kia ji iszmesti isz to jo palociaus ir apsudinti kaip 
ir kitus Japonus. Blogiausia butu jeigu pats

metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystese

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!. » •—■

Kontroles Komisijos Vokietijo
je pribus in New Yorka Spa
lio 5-ta diena, taipgi atlankys 
Prez. Trumana Washingtone.

Molotovui praneszti, kad lazda 
turi du galu!

Pirkie U. S. Bonus Sziadienl i

munistu vada, su Generolu Chiang Kai-shek. Ambasadorius 
Hurley parasze savo raportą apie Kinija, kuri jis užvadi- 
no: “Kai Karas Pasibaigė, Kinija Pradeda Atsistatyti.” Isz 
kaires in deszine: Mao, Hurley ir Chiang.

Imperatorius pasitrauktu ir savo sosto atsisa 
kytu. Tada visi Joponai sakytu, kad Ameri 

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Galime Viską Praszvilptij 

Norėdami treczio pasaulinio 
karo iszvengti, mes per visa 
szita antra kara stengėmės taip! 
viską sutvarkyti taip dirbti iri 
daryti kad jau szita syki jokiu 
klaidu neimtu. Mes, rodos, isz 
pirmo pasaulinio karo klaidu 
daug ko pasimokinome.

Už tai mes dabar reikalavo
me kad prieszas pasiduotu be 
jokiu sanlygu. Už tai szita sy
ki Alijentai ne tik kara vedė 
isz vieno,'bet ir taika renge isz 
vieno. Už tai visi Alijentai nu
galėto prieszo kraszta sykiu už
kariavo. Už tai Amerika szita 
syki nepasitraukė in szali, bet 
sykiu su visais Europos krasz- 
tais pasižadėjo'budėti ir prižiū
rėti, kad kitas sukilimas, kitas 
karas negalėtu iszkilti.

Bet, nežiūrint viso to, mes 
sziandien tas paežius klaidas! 
darome kurias mes per ana ka-1 
ra padarėme. Mes einame tuo 
paežiu keliu, kuris mus prie 
szito antro nelemto karo prive
dė.’

1918 metuose, kai pirmas pa
saulinis karas pasibaigė, kai 
mes “Laimėjome Kara, kuris 
turėjo visus karus prabaigti,” 
mes tuo jaus savo kareivius pa
leidome isz vaisko, kariszkus 
laivus patys * paskandinome, 
eroplanus Europoje ant laužo 
sukrovėme ir sudeginome, ir 
nusiginklavome- kad kitiems 
parodžius, kad jau dabar taika

me jeigu raudonos szviesos ar 
kiti automobiliai mus nors va
landėlė sutrukdo.

Pirmiau reikėjo arkli ar ku
melaite pasikinkyti. Dar pirm 
lo reikėjo ir paszerti. Paskui, 
sau isz lėto dumbliuotais ar va
gotais keliais bimpseti in mies
tą. Ir privažiavus, miestą, rei
kėjo ta savo arklį ar kumelaite, 

i pririszti ir paszerti. Ir tik pas
kui jau pas dranga užeiti, 

j Visas tas prisirengimas ir 
> pasiruoszimas duodavo progos 
(ir pypke papipseti ir padumuo- 
I Ii ir apsirokuoti. Žmogus gale- 
i jo sau pasimanstyti ir . pats su 
i savimi pasiszneketi. Bet, da
bar, tokiems dalykams visai ne-Į 
ra laiko.

Sunku pasakyti ir . kitiems 
paaiszkinti, “kodėl musu auto
mobiliai turi tai]) greitai bėgti, 
gatvekariąi, “street'kariai” ir 
autobusai turi visu smarkumu 
keliauti, eroplanai kaip žaibas 
lėkti.” Koks skirtumas ar'žmo
gus sziandien ar rytoj pribus 
ten ar ten ? Mums niekas kaktos 
nepramusz jei mes septinta, o 
ne szeszta valanda vakarie
niausime.

Sziandien Amerikiecziai gi
riasi, kad jie ir mokytesni ir 
kytresni už Europieczius. Gal 
ir taip! Bet, Europos žmones 
kytresni, nes jie moka kaip 
gyventi. Jie nei nesiskubina nei 
nestra'kaliuoja, bet savo gyve- 

Įiiimo dienas pilnai isznaudoja 
ir tikrai gyvena. O mes isz to 
strioko važiuoti ir parvažiuoti, 

i eiti ir grįžti, bėgti ir lėkti, pa- 
jmirsztame kaip gyventi!

, < , I ... ' • X

Reikszmingi Ir Svarbus Rasztai

Czia, ant stalo guli Japonu visiszko pasidavimo rasztai 
ir visos sanlygos kurios buvo pareikalautos isz Japonu. Ta 
skrybėlė priguli vienam isz Japonu kuris skaito pasidavi
mo sanlygas. Tie rasztai bus laikomi del ateinaneziu kartu, 
kurios galės pasiskaityti ir pasimokyti, kad kariauti neuž
simoka.

KETINI SAU AUTOMOBILA PIRKTIS?
:: Pasiskaityk Ir Pasimokyk ::

ant viso pasaulio užvieszpata- 
yo.

“Asz Nekalta”

savo taip sakant, mėnesinė ant 
karo užsimokėti Ir turi pats at-

czio, geriausia pasiskolink isz korteliu; klebonas gražu pa- 
bankos. Mokėsi szeszta. nuo- mokslą pasakė. Visi savo užuo-

neszti in ju ofisą. Prisieis lai- szimti 
kas kada tu kur iszvažiuosi ar kiek ii 
visai pamirszti. Jie aftt ryto-!
jaus pasiims automobiliu. Arba ,.j apdraudos ‘
ateis ta mokesezio diena ant ko- jm]- įsz tos paCzios kompanijos
kios szventes ar Nedėliojo. Ofi- pur perki automobiliu. Pasi-'nija pasiuntė savo agenta pas 
sas bus uždarytas, bot tavo au- klausk savo draugu, kurie se-j Barszcziuviene

procentą” ir žinosi 
. k a. tu moki.

5—Jei savo automobiliui no-
“ Insurance,

jauta iszreiszke jo žmonai ir jo 
vaikams. Pranas Kutas kar- 

' ežias ir karsztas aszaras liejo 
ne-Į prie kapo.

Po szermenu, mainu kompa-

pasakyti jai, 
tomobilius jau jiems prigulės, uįaį automobilius turi, ar da kad kompanija nei cento negali 
nes tu kontraktu sutarti sulau- geriau in kelias kompanijas nu-i iszmoketi, duoti už jos vyro 

i veik papraszyk, kad jie rasztu' nelaintinga mirti, nes tai buvo 
Czia tik keli tu sukeziu szpo- tau paaiszkintu savo kompani- jo paties kalte.

sai ar “trieksai.” Yra dovy-'jos apdraudos taisyklas ir rei-i Barszcziuviene nuėjo in teis
inos galybes ir kitokiu būda kalavimus. Paskui visas parsi- nia. Ji 'butu iszgrajinus, laime- 
žmogu apsukti, akis apmuilinti neszk namo ir pats be jokio .Jis, jeigu jos Susiedas ir jos vy- 
ir kiszeniu isztusztinti. agento saldžiu žodžiu persi-, ro geriausias draugas, Pranas

Goriems ir teisingiems auto- skaityk ir viena su kita suly- Kutas nebūtu po prisieka pri-
mo'bilui pardavėjams tikra be-'gink.
da, nes jie labiausia nukenczia.| 6—Jeigu ko nesupranti ar 
Valdžia, norėdama tuos suk-'nežinai, nesisarmatyk pasi- 
czius sueziupti, tankiai visai klausti. Atsimyk: “Atsarga

siekes, kad tai buvo paties 
Barszcziaus kalte.

Naszle Barszcziuviene ture-

Sziandien, automobiliu per- sekasi ir jis iszmoka in puse 
kant reikia dar geriau’apsižiu-( metu. Kompanija priima jo pi- 
reti negu kadaise arkli isz czi-j nigus ir nei cento jam nesugra- 
gono derant. žiną, nors žmogeliui turėtu gra-

Sukcziai, kurie sziandien au- žinti szesziu menesiu procentą, 
tomobilius parduoda visokiu nuoszimti, nes tas procentas 
szunycziu iszsimanstina kad buvo uždėtas kai jis automobi 
tik tave-apsukti. Sztai keli tu liu pirko ir susiderėjo per meta 
gudragalviu “triksai. ” į iszmoketi.

1—Jie tau gera automobiliu j 6—Kiti uždeda visokias 
labai pigiai parduos. Bet pa-! bausmes jeigu žmogus pasiveli- 
tars imti ant iszmokesczio. Pas-Į na kuri menesi ant paskirtos 
kui užkraus visokiu “Ekstra” dienos užsimokėti. Tokios

įiekaltus ir teisingus biznierius' 
suima.

Žmogus syki apsidėgines na-į 
gus, nei teisingam pardavėjui 
nepasitiki.

Todėl, jeigu ketini sau karu- 
ka pirkti, nestriokok, per daug 
“bargenu” nejieszkok, su “ne- 
pažinstamu 'biznio” ne daryk, i

1— Pirk isz gerai žinomos ir 
dideles kompanijos.

2— Nejieszkok ‘ ‘ Bargenu. ’ ’, 
Atsimyk kur pigiau, ten ir 
praseziau.

3— Neklausyk ka tau agen~! 
as sakys ar prižadės žodžiu.!

giedos nedaro!”O

“CZIA ILSISI”
Povilą Bar'szcziu užmusze 

mainose ant smert, kai didelis, 
a'kmuo krito staeziai ant jo ir 
ji kaip blyną sutrynė. Jo drau
gas “bude,” Pranas Kutas, su, 
kuriuo Povilas daugiau kaip; 
deszimts metu sykiu dirbo ir 
draugavo stovėjo biski toliau 
ir taip liko gyvas.

Povilas Barszczius buvo ge
ras žmogus, geras kaimynas ir

'jo eiti iii fabri'ka dirbti, kad sa
vo szeimynele iszmaitintu, o 
Pranas Kutas už boseli gavo, 

! gera dauba insigyjo ir nusipir
ko tuos gražius namus, ku
riuos, czia, nuo kapiniu galima 
gražiai matyti.

Jeigu užraszysite savo drau
giu ar drauge “Saule” tai tu
rės didžiausia linksmybių per 
visus metus!

Prie Radijo

geras Katalikas. Beveik visi 
Tegu jis ant popieros ^paraszo. ■ musu miestelio žmones buvo 
m teismą duotas žodis “negi- ant szermenu. Buvo visas veži- 
lioja,” reikia rasztu. mas kvietku; daugiau negu 

T—Jeigu pirksi ant užmokės- szimtas Szventoms Miszioms • *

Jonukas — Mamyte, tasai 
ponas ka kalba per radijo, 
taip tankiai kosti!

Mama — Tuojaus man eik 
szalin nuo radijo, da gali už
sikrėst kosuliu ir tu!

Kai kitos tautos musu pavyz
džiu nepaseke, bet ome dar la
biau ginkluotis, mes joms davė
me ginklus, joms padėjome 
ginkluotis ir vis dar taikos li
tanija birbenome.

Tai visai ne dyvai, kad Vo- 
kiecziai ir Japonai mus laike už 
mulkius, durnius ir kiszkia- 
szird’žius ir visam svietui skel
bė1, kad Amerikiecziai nemoka 
ii negali kariauti!

’ V.okiecziai ir Japonai dabar 
suprato 'kad Amerikiecziai mo
ka ir gali kariauti. Bet, tos pa
mokos mums kasztavo visa mi
lijoną geriausiu ir gražiausiu 
musu vaiku!

Sziandien mes kaip tik tas 
paezias klaidas darome: Karas 
vos užsibaigė, taikos sutartys 
dar nepasiraszytos, prieszo J 
krasztas dar pilnai neužkariau-

bausmes yra priesz valdžios iii- 
statymus, bet žmogelis to neži
no ir užsimoka ir tyli.

7—Jie labai nenori parduoti 
automobiliu tiems kurie turi 
gana pinigu ant rankos pilnai 
užsimokėti. Nes, valdžia yra 
nustaėzius 'kiek jie gali už kok i 
--- --------- - Jeigu gry-

tas, pats prieszas dar nenu
ginkluotas, o jau visi roke, rei-
kalauja: “Paleisk vaikus isz 
vaisko. Tegul Amerikiecziai' 
parvažiuoja isz Vokietijos ir 
Japonijos. Karas baigtas, grįž
kime prie taikos darbo.”

Taip buvo ir po ano karo, ku
ris szita kara mums iszperejo. 
Kaip bus po szito viens Dievas 
težino. Kas ateityje musu lau
kia nežinome, bet žinome kad 
atsarga giedos nedaro.

Per Greitai Gyvename. Tiek 
daug taip greitai atsitiko pas
taraisiais keliais metais, kad 
mes nespėjome nei stabtelėti ir 
dirstelti atgal.

Koks ežia gudragalvis paste
bėjo kad mes keliaujame net 
szeszios deszimtys minueziu in 
adyna s.tacziai in kapus. Tai 
isz tikro padūkęs greitumas.

Sziandien, jeigu norime pas 
savo dranga in sveczius nueiti, 
mes tuojaus insisedame in au
tomobiliu ir traukiame in mies
tą. Mes nerims tame ir pyksta-

“Tokyo Rože,’’ kuri per 
Japonu radijo szidino isz 
Amerikiecziu ir gyre Japo
nus per kara, dabar sako kad 
jie visai nekalta, nes ji tik 
prajuokino ir palinksmino 
Amerikieczius kareivius su 
savo kalbomis ir muzika.
Amerikiecziai kareiviai ja 
suėmė kai Japonai pasidavė.
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mokeseziu ir kasztu, apie ku
riuos jie tau nei žodžio nebuvo 
sake.

2— Parduos tau automobiliu 
ant iszmokesczio. Paskui pa
tars tau taipgi ant iszmokes
czio insideti sziluma, radija ir 
kitus priedus. Kai jau viską in- 
sitaisysi, jie visomis pastango-j automobiliu imti, 
mis stengsis tai]) padaryti kad' uais pinigais žmogus perka, tai 
tu parnirsztai, suvėluotai ar ne-j tie sukeziai negali savo geszcf- 
galetai pilnai užmokėti. Tada' ta vesti. Jiems geriausias kos- 
jie atsiima sau kara, atiduoda tumeris tai tas kuris ant iszmo- 
tau maža dalele tavo inino'lielu 
pinigu, bet tu nei prasmirdusio į 
skatiko negausi už ta savo pi
nigais indeta sziluma, radija ir kad dabar tau reikia 
kitus priedus, nes, jie dabar f c‘O.s, 
priguli prie automobiliaus!

3— Valdžia prižiūri “

8—Jie tau parduoda auto
mobiliu ir paskui paaiszkina 

apdrau- 
insurance.” Kad tau bu- 

Įtu mažiau “baderio” jie tau vi- 
Ant sa apdrauda parūpina. Tu užsi- 

Iszmokejimo karsztus L nuo- mo'ki už apdrauda. Jie tau pa- 
szimezius ir nepavelina per aiszkina, kad dabar tavo auto- 
daug imti.” Bet, tai mažmožis, mobilius pilnai apdraustas. O 
Tie sukeziai ir czia moka kaip tikrumoj, jie iszrasze apdrauda 
apie ta instatyma apeiti. Jie tu-, vien tik ant tos dales tavo auto- 
ri du atskirus mokeseziu skait- mobiliaus kuri yra dar neisz- 
liavimus. Jeigu jie bizni daro mokėta. Jeigu pasitaikys kad 
su mokytu žmogumi tai jie pa- savo automobiliu sudaužysi, ar 
rodo tikrą sulyg valdžios nu- ^as ji pavogs, dažinosi kad tu 
statymais skaitliayima. Bet, pasilieki visai be jokios ap- 
jeigu paprastas darbo žmogelis brandos. Kompanija gaus už 
in ju rankas papuola, jie tuo- aeiszmoketa dali automo'bi- 
jaus savo kaip tik tam nabagui, baas, o tu szpyiga gausi! 
mulkiui žmogeliui parengta 9—Jei tu duosi savo sena au-

skaitliavima po nose pakišza. tomobiliu ant iszmainos ir kai
li- žmogelis du syk ar tris syk P° bąli ant rankos pinigu dęl 

Į naujo automobiliaus, jie tau 
mokes-5 baag baugiau pasiūlius ūžta 

geroka dali tavo sena lauža, negu teisingas 
Paskui

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c-- 
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už SI vertes knygų, prisiuskite tik 

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

No. 101 Kapitonas Veinias. Pul
tus apraszymas, didele knyga, 
juslapiu. ~

No. 102 
ninaliszka

No. 103 
jirmutines 
imta isz Lietuviszku n«iolr« r.. _ . urna isz metuviszku uzlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje- pas Maurus, Vieszkelio Duo- 
les, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
RaganiSzka lazdele; Boba kaip ir vi- 
javo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
ouslapiu, ......................................   15c

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

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

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

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girnos ir Ant nemano. 58 
puslapiu ..........................................15c

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

No.
Doras gyvenimas;
mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu ...............................15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė nustyniu: Peleniute: Du brolei 
Varerutis ir Skudutis. 60 pus...15c

Popierinei apdarai.
Pralseikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota,1 apisaka 
puses szimtmeczio, 

Lietuviszku .metuviszku uz.

404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

1BZ-

tiek užsimoka.
4— Jie palengvina mokes-! 

ežius ir palieka g 
skolos atmokėti ant paskutinio biznierius tau duotu, 
iszmo'kejimo. Jie žodžiu priža- jm dvigubai atsiims 
da, kad ta didele dalis paskuikaį jie ims tavo tuos iszmokes- 
bus vėl padalinta kad žmogelis czias makaliuoti. 
galėtu per kelis menesius isz-j 
mokėti. Bet tas susitarimas apdraus, 
vien tik žodžiu. Kai ateina lai- mokėsi, 
kas paskutini mokesti užmokė- Pasa'kys 
Ii ir žmogelis neturi tiek pini- ir jokios 
gu, jie pasisavina automobiliu karo neuždės, 
ir kelis dolerius žmogeliui isz- atsitiks, ^a^ žmogau in teis
inėta. O ta automobiliu kitam, ma, -samdykis lajerius, advoka- 
gal tokiam paežiam žmogeliui Gis. 
parduoda.

5— Žmogus susidera pirkti nenori 
automobiliu ir imti ant iszmo- ir muczytis. 
kesezio del vienu metu. Žmoge-1 H—^Kiti paskiria tik viena 
lis mato kad jam viskas gerai biena iii menesi, kada galima SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

10—Jie tau tavo automobiliu 
“iuszurys” ir tu užsi- 
O gal jie tau tik taip 
ir tavo pinigus paims 
apdraudos ant tavo 

Jei tau nelaime

45 puslapiu.................... 15c
126 Penkios istorijos apie 

Priversta links-

SKAITYKIT 
“SAULE”

ISTORIJE apie Gregorim 
----------------- Isz Numirusiu

Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
, . i i i i- ! me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.i po teismus baladuotis. ’1 ' 25< ::

Jie žino, kad paprastas 
darbo žmogelis nesupranta ir.

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

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

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

No. 138 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 ................................... 20e

No. 1’41 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 
inaluninkas 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 ..........    15e

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

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

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
rnas; 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 ouzUpiu ..........  15c

No. 160 Keturiolika istorijų 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa
rgumu in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir misžke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Api® 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunua, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25o

No. 161 Keturios istorijos apie Anfc 
prapulties kranto; Mistras ir Krepo- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli'', 
ponai. 105 puslapiu.................... 25e

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

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

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

No. 170 Asztuonios istorijos api® 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltaag 
Auklejim&s sveiko ir serganezio ku- 
etykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
nuslapiu ...................  25®

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsma® 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia} 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno 
ikio, Suvirsz 100 puslapiu...

No. 172 Dvi istorijos apie 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos, 
puslapiu ..................................

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

No. 175 Pasiskaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudraa 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglia 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu« 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo, 
Preke ................................ ............

Adresas

jauni- 
...25« 
Duktė 
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Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.
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Pirkimas Aitvaro
Kartais ir kaimyną pasitaiky-, tiesa?

■ davo suėjus pamylėti, bet tai
Į \ is isz kur tiek galėjo susirink- J jus, asz kaip kada sau

Hm, hm, sumurmėjo

1 ... ' •Bet, nežinau ar ka vyreli gavo, tu del vaikucziu atsiųsdavo, o manstino sau, 
Motie- galvodavau apie tai. Juk už tie- vis tai neva paskolino, bet kaip klausė: 
ir susi- sa isz kur-gi viską ir paima tas tai sako: “paskolų dovani- — Na o ka,

bet da vėl už- 

ar teisybe Vai-

Tikras Atsitikimas Atostogos Baigiasi'
^E vienas skaitydamas szita 

pasaka sutrauks peczįais, 
ne vienas atsiras ir toksai, ku
ris pasakys kad tai juokai, ar
ba kitas vela nusijuokęs kalbės, 
tai tikras iszgalvotas ir gana. 
Vienok pasakau, kad tai yra 
tikras atsitikimas, kuri gali 
prisvieczyt ne vienas da esąs 
gyvas to atsitikimo liudytojas.

* * *
Kur taip dejos, tegul pasilie

ka mano žinioj, bet pasakau 
kad tai atsitiko vienam kaime
li susidedaneziam isz keliolikos 
gaspadoriu.

Baudževiniuose laikuose bu
vo tai sodžius vidutinio turtin
gumo. Sunkus tai buvo laikai, 
sunki tai buvo gadyne! Dirvos 
valsczioniu baudžiauninku, pa
silikdavo apdirbtos bile kaip, 
užtai ir vaisiai ne visada užde
rėdavo. Ne vienas prislėgtas 
beda palikes savo gimtines 
grinežia eidavo jieszkoti uždar
bio tarp svetimu žmonių. Ne vi
sur vienok taip blogai eidavosi.

Szitas-gi sodžius, apie kuri 
noriu jum apipasakoti, buvo 
priskaitytu prie vieno isz lai
mingesnių. Valszczionys jame 
ne perszlekcziausia turėjo ap
siejimą, atidirbdavo baudžiava 
sau spakainiai ir per tai su dva

Joe Morrison, deszimts 
metu amžiaus vaikiukas jau 
paskutini syki žvejoja, žu
vauja, pirm negu ims mokslo 
suolą szildyti. Kaip tukstan- 
cziai kitu vaiku, jis vasaros 
atostogas praleido besimau
dydamas ir bežuvaudamas. 
Dabar jau “Good Times’’ 
užsibaigė ir reikia‘darbo im
tis.

nes, o Motiejus kaip išvažiavo 
■ isz ryto in miesteli su pora 'kar

iuku jevu ant pardavimo, tai 
jo ir lyg sziam laikui, nematyt.

1 Szitai sugryžta Motiejiene, o 
susikūrus ugnele pradėjo skus-

‘ ti bulves del vakarienes.
Jeigu ir tu skaitytojau eitu-

ro ponu gyveno sutikime o jai meį paskui ja in grilleziute, tai 
kartais patikdavo kokia nelai-j 
me, tai dvaro ponas ju ne už- 
mirszdavo ir visados reikale su 
akvata priduodavo jam pagel- 
ba, ar tai grūdais ant sekios, ar 
tai palengvydamas 'baudžiava, 
ar tai suteikdamas koki gyvuli, 
arba ant pagalos ir suszelpda- 
mas skatiku kokiam dideliam 
reikale.

Tas viskas, apie ka noriu api- 
pasakot, atsitiko pradžioj žie
mos. Laukai ka tiktai da sniegu 
pasiliko užkloti, nors rogių ke
lias da ne buvo suvažinėtas, 
vienok jau ne vienas tartum tik 
tuom džiaugdamasis szliauže 
kelais in rogutes insitupes.

Viena szventos dienos vaka- 
ra, kada jau saule buvo ant lai
dos, kaime pasidarė didele mai- 
szatis, taip kaip ir visada prie 
blindo eidavosi. Kožnas apsu
krus gaspadorius landžiojo po 
savo trobeles, po tvartus, po 
daržyne, po klojima, apžiurę-' 
damas ar viskas paredže, ar vi
si galyjai pririszti, durys ar vi
sur uždarinėtos, idant kartais 
vilkas arba nedoras žmogus 
nakties laike inpuoles nepada
rytu iszkados, ba kaip priežo
dis kalba: “Kiek ne dažiuresi 
akimi, tiek pridursi kiszeniu- 
mi. ”

Jau ir sutreme. Grincziose 
sužibo žiburiai. Gaspadines su
kosi apie vakariene. Kur ne kur 
davėsi girdėti gražios daineles 
arba klykimas jaunu merginu 
susirinkusiu ant vakaruszku. 
Tiktai apie narna Motiejaus 
Plunksniaus tylka. Ne matytie 
tenais vakarines kaip kitur ap
žiūros, ne gražia pleskenczios 
ant kaminėlio ugneles, stuboj 
tamsu ir tyka, kartais, kada ne- 
kada nuo tvarto iszgirsti baisa 
Lau’bencziii alkanu galvyju, o 
ant kiemo lojimą szunelio, vie
natinio namu sargo.

O kur-gi gaspadoriai ? Motie
jiene uždarius grinezios duris 
ir palikus mieganti kūdiki nu
ėjo pas kaimyną pasiskolinti 
jjaujute druskos prie vakarie-

pamatytymei: prieszyne tam
sia, stuboj ant lentinaites lem
pute vos syk spinstanezia, pil
na dūmu nuo kaminėlio ir tos 
parzios lemputes prirukuse, 
jog net tuoj Ikvapa 'žmogui už
ima. O visur ne szvaru, viskas 
ne paredke, nuo sienų tinkavo- 
ne nusziupėjus, palubes ir ker- 
czios vortinklais aptrauktos, 
pakampiai pilni szaszlavu ir 
iszmetytu skarmalu, o oras te
nai troszkus ir ne sveikas.

Vaikai vienas po kitam suju
do, subudo, o iszvyde szvieša 
pradėjo garsiai szaukt: “Ma
ma valgyt!”

— Ar ne tylesit jus szesz- 
kai! — suriko Motiejiene; akiu 
da nepraplesze, o jau szaukia 
valgyt! O ka asz jum atkisziu? 
Mamieje duonos ne riekutes, 
uždaro ne spirgo. Isztruko 
sprandą tasai jus tėvas, tai ir 
negirdėt jo. Springsta kur kar- 
czemoj sustojas, kad tiktai ar
kliu kas ne nuvažiuotu! O ne
laime mano, nelaime!

Ilga valanda da Motiejiene 
murmėjo plovodama ant savo 
vyro ir veik kas valanda rami
no sau szirdi dažydama isz bon- 
kutes aut lango stovinezios, isz 
kurios po visa stuba pasileido 
smarve degtines.

Sztai durys su trenksmu at
sidaro ir ineina burnodamas, 
užkimęs, plaukais pasisziau- 
szusiais, Motiejus, matyt gerai 
užsitraukęs.

t i. Ne persenei Judoszius atsi
ėmė ant rokundos teliezaito, 
dabar du kartuku jevu ir szne
ka, kad da asz jam esąs kaltas 

Į apie pora timpų. Palauk smir- 
1 deliau, jau-gi tu tik negausi! 
| Apskųsiu netikėli už a pg’a v i lie
jimą ir pasodinsiu in kalini, o 
pa tupdysi u!

— Tupdyk-gi tu tupdyk, 
valkijoze!— atsiliepe Motie- 

! jiene — Pakolei tu ji patupdy
si, tai jau jisai tau ir paskutini 
skatiką iszvilios! Ir kur-gi lyg- 
sziam laikui tu tupejei, Tau 
niekas nerupi! Prisipylęs gerk
le o apie paezia, vaikus ir už- 
mirszai! Ar par veža i tu be- 
smengalvi druskos ar parveža! 
uždaro? Ka? O kuom asz varg- 
diene rytoj vaikus valgydinsiu!

—- Ko tau? 'Uždaro! ? O ar se
niai nupirkau svareli taukines? 
Juk rodos da ne dvieju sanvai
eziu nėra! .Kur padėjai? Ka? 
kas tai, ar tai asz tau koksai 
vargonmistra ar sekretorids, 
kad taip riebiai tureczia valgi- 
ti ? O kad jos but nežinotu tos 
bo'bos! Žmogus niekado spa- 
kainasties neturi, niekada ju ne 
prisotini! O isz kur asz tau vis
ką imsiu ? Juk ir taip jau nuo 
Vaitiekaus pasiskolinau de- 
szimta auksinu, o ir Szmuilai 
taip-gi kaltas.

— O už ka-gi ? U ž arielka ? 
Už ta prakeiktine! O kad tas 
kol gyvas, kad isz peklos neisz- 
lystu, kas ta prakeikta kole isz- 
galvojo!

— Ei, ka tu ten per daug 
tauziji, rodos kad užsigerus! 
Juk pati gali žinot,
isz peklos gali iszlysti, kad pat
sai ja iszgalvojo.

— Kas?
-- Kas'? Juk ne kas dau

giaus, kaip velnias arba aitva
ras !

— Ka tu czia vėl pradėjai 
tauzyti?!

— Ka ? Juk ana ir klebonas 
ana nedelia ant pamokslo taip 
pasakojo, o jau kad klebonas 
isz ambon i jos taip sako, tai jau 
turi but tikra tiesa!

— Tur but daug jisai turi 
pinigu tasai aitvaras, tarė Mo
tiejiene, ba kiek tai už ta gole 
jisai surenka! Juk kam tai tas 
viskas tenka, jeigu ne jam ?

— A-ha! — suszuko Motie
jus, gali tikėt jog daug turi pi
nigu, nes kas tiktai su juom gy
vena vis tam viskas gerai eina
si, kaip isz pieno plauke.

— Ar žinai ka, Motie? Ne 
viena karta asz pagalvojau, del 
ko mums toks vargas? Niekas 
mum nesiseka, o tam Vaitiekui 
kaip slinkte slenka viskas; ar
kliai jo geri, kaip sulipyti; gal- 
vyjai taipgi, o kiek tai ir pati 
Vaitiekuviene už pieną iszren- 
ka! Triobos iszstatytos kaip 
kokio dvareziaus, o pinigus, tai 
girdėjau kad pagoniniais gor- 
cziais seiki. Ne bereikalo žmo
nys kalba, jog jisai turi aitva
ru. Juk ir ne kas daugiaus kaip 
aitvaras jam ta viską suneszia.

— E, ar tai galbūt? Nuo ko 
tu apie tai girdėjai?

— Nup ko girdėjau nuo to! 
Ana, ir kūma Pauliukiene apie

TARADAIKA 5

(Vaitekus ? Lauko menkai, ne ka niu.”
daugiaus turi už mus, pas mus — Et niekas naujo neatsiti-j 
vargas, nors užpakaliu žeme re- ko, turiu tiktai 
zyk, o tonais visko pilna. I _

— A

kaip jisai

das! Asz ji pamokinsiu! Asz 
jam parodysiu gerus žmonis 
prigaudinėt! Kaip pradėjo ji
sai prakeiktims rokuoti tai ir 
prirokavo net tris gorezius ir'tai nupasakojo o ji mat girdėjo 
pusantros alves. Kas tai! Ar■ ]1UO kerdžiaus. Kerdžius! Jau 
tai asz jam koksai girtuoklis ari tai tas žino gana gerai, kad ta 
ka, kad tiek galecziau iszgerti ? kalba. Jisai.ne karta mates ji 
Tiesa, jog kada nekada ir tro- le'kenti in Vaitiekaus trobas, 
pijosi iszsigert kokia puskva- Sako kad tai kaip diktas ka- 
tierke ant bargo per jomarka. muolis durnu su ilgu kaip smai-

m • • i 1 r- Z UZ * gas ugnies snapu veik kas die- 
tytojai, atsilygint su prenumerata uš lia OTC tiese 11’ tiese, O pi’ilekeS 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- Vaitiekaus trobas 11’ HUSilei- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti
laikraszczip. PASKUBINKITE ? 1 J dzia tenais. Ar tai ne gali but • •

Tai nevos susiporuoja, 
Paskui abudu varguoja, 

Kalei dirba, tai turi, 
Darbo netenka in szali žiuri, 

Jeigu valgyt neturės, 
Niekas nepasigailės, 

ežia mergeliu yra invales. 
Ne visos iszte'keti gales, 

Jeigu karta ir vyra gauna, x 
Tai gero gyveninio neragauna, 
Vargsta ir da in kaili gauna.

Laimingos tos ka mokslą turi, 
Nes tosios ant ateities nežiūri, 

O jeigu da dorai užsilaiko, 
Ta ir be vyro gyventi pataiko.

Jau kitokia gadynia virto, 
Mergeles in protą atvirto, 

Ne kaip nevalninke pastoti, 
Per visa gyvasti vyro bijoti, 
Ir pagal jo insakymu szokti.

* ‘ * *
Norėjau apie viena pleisa 

užtylet, 
Nenorėjau del apskelbt, 

Bet, del pavyzdo del kitu, 
Nutylėti nebegaliu.

Ten kur apie Pottsvillei, 
Apygardo ja lietu visiko ja, 

Kaip tik kokis 
Pasilinksminimas atsibuna, 

Daugeli teismu buna.
Taigi, argi ne kvailybe, 

Vis daro girtybe,
Kad laikraszti skaitytu, 
Tai ti niekados nebūtu.

* * *
Nekurtos Skulkilo bobeles, 

Papratę prie guzutes, 
Asz ir ant baliuko vieno buvau, 

Geras dieneles ten turėjau.
Muzikantai reže be galo, 

(j ežia szirdeles nesza sau 
tik alų, 

Buvo puiki besieda, 
Tegul ja vilkai suėda. 

Mat, garnys dovana atnesze.
Daug svecziu •'suprasze, 

Vyru ir merginu, 
Gere ir uliavojo, 

Nepadarys tokio bile kas.
* * *

Pots Juozuk puikia pacziu'ke 
gavau,

Brolyti kaip in meszla, 
inlindau, 

Keli menesiai ka tik pralinko,
Net lovoja sukliko, 

Sztai garnys atsitiko, 
Jeigu metelis prabėgs,

Tai su keletą garnys apteks, 
Nes, ka daryti, 
Reikia priimti,

Mat, tai Dievo dovana, 
Keikia džiaugtis ir gana.

* * *
Tegul kvaraba, 
Su tokia boba,

Kaip tai ana diena viena 
pasigėrė, 

Ir su vyrais musztis erne.
O kad girta buvo, 

Tai nežinojo ka daro,

tiekau ?
— Del ko-gi gerai man vis- 

1 maža reikalėli kas pasiveda, nėra ka man 
!pas.jus vyra, atsake Motiejus.' priesz tave slėptis, atsake Vai- 

kad taip netycziom Ar jisai namie? 'tiekus, bet tai ilga'kalba; kita
— Namie. Rengėsi žmogus kart apipasakosiu tau apie vis- 

Jeigu didelis reikalas ka, visa tiesa, ba dabarties tu- 
i rili skubintis in giria. Tiktai 
tuomlaik sziuksztu, niekam o

isztolo prie jo prisiszneketu-, 
mai? Kalba Motiejiene. Gal ji- m giria, 
sai ir tau nors viena perleistu butu, tai paszaukczia.
— mažu t ik ir mums sektųsi ge- f — Nėr ka jum trukdytis kai-
riaus. Žmonys kalba kad Vai-1 minkele, juk rasų ji ir asz pats, niekam, apie tai nepasakokie.
tiekus turi ju ne viena bet ke- tai pasakęs, iszejo per duris, 
lis. [ Vaitiekus taisosi roges o pri-

— A-ha! Bet ar tiktai uores 
atleist? Atsake Motiejus, juk 
tai didelis szyksztuolis!

— Pikkt ne pirkt, o paderet 
vale! Juk matai kad ta beda 
jau mum ir pakauszi pragrau
žė ir jau rodos nėra, atsake mo- kaimynėli, kas-gi tave ežia taip 
teriszke.

Ir taip ta kalba traukėsi lyg 
pusią unakt.

Ant galo sutarė taip, jog Mo
tiejus ryt anksti ne ka trukias, 
eis ir deres nuo Vaitiekaus nors 
koiki atliekanti jo aitvara.

. * * *
Vos tiktai pradėjo auszti, o 

jau isztolo girdėt buvo balsas!Rengiausi ir asz in giria, bet ne- 
Vaitiekaus 
apie trobas ir rui 
minikszczius. Vaitiekus tai in dienai nesugražino, 
visa kaima buvo gaspadoriau- 
sias žmogus. Viską patsai ap
žiūrėdavo, ežia papeikdavo, te
nais pagirdavo ir ne labai ant 
ko susitikėdavo, laikydamasis 
to priežodžio: “Svetimos ran
kos žarijoms žarstyti.” Per ji 
viskas savo vietoje, tvarkoje, 
visur apžiūrėta savo laike. 
Karczemos nelankydavo, ja 
kartais kokios szventos dienos 
vakare su kaimynais pasiszne- 
kucziuoti tenais užeidavo. 
Czierkute kaip kada juk nuger- 
uavo, bet tai prie sunkaus dar
bo. Už tai Szv. Miszos szvento- 
mis dienomis niekad neapleis- 
davo. Delto-gi Vaitiekui ir ne
blogai sekesi gyventi. Turėjo 
gražius arklius ir galvyjus, 
svirne grudų perpilnai, o ir 
skatiko spareziai surinkto, 
Vaitiekuviene taip-gi apsukri 
moteriszke. Nei viena ne mokė
davo taip apžiūrėti pienykszti 
kaip ji, už tai ant turgaus visa
dos jos sviestas ar Smetona bū
davo turgaunesne už kitu. Vi
dui taip-gi pažinsi jokios ap- 
sulkruma, visur czysta, szvaru. 
Stalai, suolai, visada czystai

— Et ka czia apie tai szneke- 
ti, buk ramus Vaiteikuti! Slap-

ėjas arti Motiejus, pagarbino tybe, tai slaptybe. Bet ar žinote
Poną Dievą.

— Ant amžių! Atsake Vai
tiekus mesdamas kirvi ant že
mes kuriuom ka tik buvo dyseli 
m roges inhales. Sveiki gyvi’

anksti pas mus alkviete? Kasgi 
naujo pas jus girdėti?

— At, kaimynėli! Ka da pas 
mus gero iszgirsi! Vargai ir ga
na! Jau pats neiszmanau ka da
ryti. Vakar Žydas paskutinius 
du kartukus jevu atėmė in sko
la, ežia namie nei druskos, neiI v .1 uždaro, malku nei pagalaiczio!

vaikszcziojanczio ’ Patelius vaitas ana sau vaite 
ndi jauti szei-jkaip atėmė kirvi, tai ir lyg sziai 

---- Norėjau 
pas jumi pasivigadyti, bet ma
tau kad ir jus rengetesi in giria 
tai-gi ir jum kirvis reikalingas 
tai jau apie tai nėr nei ka už
mini. O pas jus kas gero Vai- 
tiekeli ?

— O ka, nieko! Kas tiesa, 
aeziu Dievui, viskas gerai.

Motiejui ant to atsakymo 
lyg pėdos pasimaiszia ir nega
lėjo niekaip daprasti kaip tai 
gali būti, kad tas, kuris su ait
varais gyvena, o už geradejys- 
tes Dievui dekavotu. Bet pa- 
manstino sau, kad tai ta viską 
daro tik priesz svietą, priesz 
žmonis, už tai po valandai pra
kalbėjo :

— Matau ta viską, matau 
kaip jum viskas kaip isz pieno 
plauke, ne taip kaip man, nors 
tai, ne palaikykit man už pikta, 
žmonys vis szneka, ežia Motie
jus pradėjo kasyt pakauszi ir 
nutilo.

— Ka-gi? Tai ka-gi tie žmo
nis szneka? Užklausė Vaitie
kus. Man rodos kad niekam gė
dos jokios ne padariau, o isz to 
viso ka turiu tai nieks man ant 
sanžines neguli. Kožna daikteli

ka, jeigu jau taip yra, kaip kal
bate ar ne galėtumėte kaimynė
li man nors viena ta aitvara 
perleisti?

Vaitiekus tai iszgirdes, vela 
sau nusiszypsojo. Papuolė jam 
tuom tarpu ant minties, kad pe
reitose dienose kiaule viena 
apiparsziavo, pamanstino sau, 
kad per tai bus geriaus ir su 
Motiejum pasierzyt, ir atsake 
jau nesijuokdamas:

— Jeigu jau taip prispirti- 
nai nori, tai ko-ne ir galeezia 
atleist viena isz tu mažiuku, ba 
dabar tai turiu asz ju keletą 
mažiuku, bet tai vis apie tai 
pasisznekesime kada kita kar
ta sueje, nes dabar turiu kaip 
gyvai skubintis in giria važiuo
ti.

— Na, ar tiktai ne užmirszi 
kaimynėli ?

— Bet kur-gi, juk jau žodi 
kad daviau tai ir dalaikysiu ir 
neužmirsziu, o žinai ir pats, 
kad asz ne koksai ten melagis.

Ant tu žodžiu ir pasibaigė 
kalba. Du kaimynai atsisveiki
nę atsiskyrė. Vaitiekus nuėjo 
pusrycziauti, o Motiejus taip-gi 
pasiskubino namo, idant grei- 
cziaus papasakot apie ta 
džiaugsma ir savo paežiai. Bet 
gryždamas neiszkente neužkli- 
des ir pas Szmuila ant puskva- 
tierkes.

Nuo tos valandos praslinko 
keletas sanvaieziu, kad musu 
kaimynai ne karta nesimaute. 
Vaitiekui ir isz galvos iszdullke- 
jo anoji juokinga kalba su Mo
tiejum, ba ar tai galima tokius 
niekniekius ilgai užlaikyti sau 
ant pomietes ?

Bet ar iszdulkejo ir Motiejui 
isz galvos, tai apie tai tuo pa
matysime.

—BUS DAUGIAU—

STATEMENT of the ownership,
misziuruoti ir numazgoti, pata- esu savo locnu prakaitu sukra- management, circulation, etc., requir- 
las gražiom paklodaitem namu1 pines.

— E, tai lie ta, ant jus jllk published semi-weekly at Mahanoy 
City, Pa., as of Oct. 1-st, 1945. 
Editor—V. L. Boczkowski,

ed by the Act of Congress of August 
24, 1912, of the Saule (The’Sun),

darbo užtiestas, šluboje sienos
ir palubės iszklastytos, grindys kaip mane gyva matai niekas.
iszluotos lyg vienai dulkai, o nieko ne sako! Tiktai szneka 336 w.Mahanoy st. MahanoyCity,Pa. 
vortinkliu tai kartais kur in-| 
pjovus ne krauju užstabdyti 
nerastum, kibą kur ten pasto
gėse.

Ta ryta Vaitiekiene anksz- 
eziaus atsikėlė kaip visada kel
davo, ba vyras rengėsi iii giria 
traukt medžiu, už tai jai reikė
jo greieziau parūpint pusry- 
czius. Betrusiant jei apie puo-j

| kad. Ir vela Motiejus nutilo,! Business Manager, V. L. Boczkowski, 
kaip tartum jam drąsos pritru
ko iszpasakoti tai, ko buvo ate- 
jas.

— Tai turbut Motiejus ka 
nors žino, tilktai iszreikszti ne
nori! Sakyk-gi greieziaus, nes 
jau man laikas bus ir pusry- bonds, mortgages, or other securities: 
eziaut.

— Na kad ju taip kaneczwai Sworn to and subscribed before me 
da, sztai paszmakszt per duris1 prisispyrai ir nori žinoti, tai this įst day of Octo^®rA’1®4®’ „ „

pasakysiu, nor ir asz tuom ne Notary Public

336W.Mahanoy St. Mahanoy City,Pa. 
Publisher—Saule Publishing Co., 
That the owners are:

V. L. Boczkowski,
336W.Mahanoy St. Mahanoy City,Pa.

S. Boczkowski,
338 W.Mahanoy St. MahanoyCity,Pa.

I Known mortgages, holding 1 per 
cent or more of total amount of

None.
V. L. BOCZKOWSKI, -Business Mgr.

ir Motiejus.
— Tegul bus pagarbintas intikiu, bet žmonis szneka, tare'My Commission expires Feb. 17, 1946 

Jėzus Kristus!
— Ant amžių

Amen!

bina.
— Aha, tai taip apie mane

ISTORIJEapie *“ 
------------------- 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,

j Motiejus pasznibždoms kad jus 
amžinųjų Vaitiekui turite aitvara, nevat 

ne viena bet kelis, kurie jums
— Sveikos gyvos kaiminke- visko, visokiu gerybių prigel-

le!
— Aeziu Dievui da laikomės

i po seno vai tuom tarpu! Sėskite žmonys kalba? — tarė nusijuo
kęs ir nusidyvijas Vaitiekus, 
kuriam parėjo ant mintes su 
Motiejum pasijokauti.

— Na o ka, o gal ir teisybe, 
žmonys szne’kucziuoje ?

Motiejui net akys praszvito ( Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
kad Vaitiekus j iszka Lazdele, Teisybes ir Bo-

JL C1L Lik 11J U JX.CL Meti Vj į DU11V V Cll L 11 Mill LCll 11 • kJCOIllLC

Nuo pecziaus pokeri pagriebė, pas mus. O kas-gi jus kaimyne- 
Vienam vyrukui per galva reže, Ii ežia pas mus taip anksti atva-

Tas ant grindų griuvo, 
Visi manstejo kad pražuvo, 
Bet, ne'bagelis atsigaiveliavo,

Ir vėl gyvasti atgavo.
Pas gydytoja nukeliavo, 
Tas skyles susiuvinejo, 

Ir pas vaita teismas buvo,

dino, gal priepuolis koksai pa
tiko?

Czia reikia žinoti, kad Vai
tiekiene tankiai nuo vyro pa- 
slaptomįs Motiejams kaip ka'isz džiaugsmo, 
primaczy davo: tai pienodasza beveik nesigina. Matyt kad ( ba kaip ir visos Bobos. 15f. 
suteikdavo, tai kruopu ar mil- Paulukiene tiesa spėja! — pa- “SAULĘ” - mahanoy city, fa, "1 -f - — - -   — . ..



Žinios Vietines Patys Apsidirbkime Su 
Imperatoriui Hirohito

- -^SATJEE” MAHANOY CITY, PA.
Korea, Port Arthur ir kiti. Į Bet Szvedai nemažiau dare. T’a- 

Mums, pavyzdžiui labai rupi lys Anglai, karo laiku, su Vo-
Trieste miesto klausimas, nes kiecziais pramones santykius

' — Spalis — October.
— Nedelioj, Rugsėjo 30-ta 

diena suėjo 57 metai kaip Szv. 
Juzapo kampinis bažnyczios 
akumo tapo paszventintas.

— Utarninke p r i p u o 1 a 
Aniuolu Sargu; Seredoje Szv. 
Terese Vaik. Jėzaus; Ketverge 
Szv. Pranciszkio.

— American bankas prane- 
sza kad Vajus del Kareivio 
Kaz. Lapinsko Fundo jau atne- 
sze $1,639 dovanota per Maha- 
nojaus gyventojus.

(Tasa Nuo 1 Puslapio) turėjo ir bizni vare.
Kiti pyksta ir prikaiszioja 

kad Ispanija mums in talka, 
priesz Hitlerį nestojo. Tik tie 
kurie nesupranta Ispanijos 
liūdno likimo taip gali szneke- 
ti. Ispanija da ir sziandien nu
vargus ir nualinta nuo to ne
lemto karo, kame brolis broli 
žudė. Jie jokiu kudu negalėjo

me ar pralaimėjome szita kara? 
Ar mums dabar laikas kitiems 
insakyti ar svetimiems cziaba- 
tus laižyti?!

Beis-Boles
Cziampijone

NAMIE PADAROMI
VAISINIAI SVIESTAI

(Tasa)

Frackville, Pa. — Gerai ži
noma visiems pana Urszule Ko- 
dis nuo 101 So. Broad Mt. Ave., 
ana diena sugryžo isz Filadelfi
jos kuri gydosi Pennsylvania 
ligonbuteje.

Tamaqua, Pa. — Edvardas 
Bičkauskas, sūnūs p. Ed. Bič
kausku isz Bowmans, Mahanoy 
City, ir p. Helena Kleponiute 
duktė ponio Alberto Kleponio, 
isz miesto, eme szliuba 9 'fra!., 
ryte su Szv. Miszomis Sukatoje 
SS. Petro ir Povylo bažnyczioje 
Svotais buvo Petras Kasake- 
yicz ir Ludvika Kleponiute. 
Szliuba davė Kun. Jurgis De
gutis.

INDIANTOWN GAP, PA.
«— Herman Zimmerman, 39 me
tu amžiaus Vokiety s, nelaisvis, 
likos surastas kabant prie me
džio negyvas, per policija. Ty
rinėjimas parodo kad nelaisvis 
atėmė sau gyvastį.

L -------------------------
* RAI QAT
MUSU SKAITYTOJU

Laiszkas nuo p. Fr. Navicko, 
isz Pittsburgh, Pa., raszo: Ger
biama redakcija! Szirdingai 
acziu ka man priminiete kad 
mano prenumerata pasibaigė, 
nes asz be “Saules” nebebusiu. 
“Saule” mane suteikina daug 
smagumo ir pamokina kaip gy
venti. Jau daug metu kaip skai
tau ir laikraszczio ‘Saules’ pa
mokinimu klausau. Szirdingai 
acziu redystai “Saules” kad 
nesulaikete laikraszti, nes asz 
myliu “Saule” labai skaityti, 
kuris man geriausia patinka !

Ka raszo p. Marijona Szve- 
diene, isz Detroit, Mich., — Pri- 
siuncziu užmokesti už laikrasž- 
ti “Saule,” nors asz eisu sena, 
turiu jau 82 metu amžiaus, bet 
labai myliu skaityt ‘ ‘ Saule, ’ ’ ir 
kitiems patarti skaityt laik
raszti “Saule.” Liuku visai 
“Saules” szeimynai viso gero.

kiecziai nieko negalėjo j u Im
peratoriui padaryti, nes jis yra 
Dangaus Sūnūs. Jie tada lai
kytu savo ta Imperatorių kai
po koki muczelninka ir lauktu 
progos ji susigrąžinti.

Szitas klausimas dabar 
mums ir rupi kai iszgirdome
kad Imperatorius Hirohito at-Į 
silanke pas Gene. MacArthur., J. .. .. . . . . .r iziuos pasitarti, nes ministerial

Gerai kad Imperatorius pas 
Generolą MacArthur atėjo, o ne 
kad Generolas MacArthur butu 
pas Imperatorių nuėjės. Tas 
atsilankymas dabar parodo Ja
ponams, kad Amerikos Genero
las yra didesnis žmogus negu 
j u Imperatorius.

Generolas MacArthur gerai 
ir tinkamai ji priėmė. Impe
ratorius atvažiavo su penkiais 
automobiliais, kurie ji palydė
jo. Jis sztarkiai apsirenge ir 
pasirenge. Generolas Mac- 
Arthur ji priėmė kaip paprasta 
žmogeli. Generolas MacArthur 
visai, nesipuosze nei nesirenge, 
bet savo darbinėmis drapano
mis kaip buvo taip ir pasiliko.

Bet, eina gandai, kad Impe
ratorius Hirohito atėjo pas 
Generolą MacArthur pasakyti1 
jam kad jis pasiszalina, kad jis j 
apleidžia savo sostą. Jeigu tie 
gandai nors kiek tiesos, tai la
bai negerai.

Imperatorius dabar negali 
savo sosto atsisakyti, bet turi 
už savo darbus atsakyti. Jeigu 
jis atsisakys tai jis iszsisuks isz 
sudno ir liks laisvas ir nekal
tas. Mes nepaisome kas jis 
toks nebutu, ar jis generolas, 
kareivis ar pats dangaus sūnūs, 
jis turi už savo nieksziszkus 
darbus duoti apyskaita ir kaip 
kiti niekszai būti in kariszka 
teismą patrauktas.

Jis dabar musu sandininkas, 
musu bernas. Jis mums pade
da Japonus suvaldyti, jis musu 
rankose. Tegu jis dirba, tol, 
kol jo darbas mums reikalingas 
o po tam tai tegu ir jis stoja in 
sudna teismą ir gauna savo už
mokesti.

Toki patys szposai buvo Ita
lijoje, kai Karalius Victor Em
manuel apleido savo sostą ir sa
vo vieta užleido sav'o vaikui, 
kunigaikszcziui Umberto.

Mes dabar galime pasirinkti 
ir laika ir vista kada pareika
lauti isz Hirohito apyskaitos, 
taip kaip jis pasirinko laika ir 
vieta mus užpulti ant Pearl

ežia yra klausimas: Kaip toli 
mes leisime Rusijai eiti? Sta
linui rupi Bulgarijos ir Rumu
nijos balsavimai, nes jie žiuri 
ir temija kaip toli Anglija ir 
Amerika ketina keliauti.

Vien tik Stalinas gali kalbėti 
Rusijos vardu, vien tik Prezi- 

Į dentas Trumanas gali pasakyti 
i ko Amerika nori ir reikalauja.
Už tai jau dabar galima numa- kita kara vesti ir varyti. Bet ji 
tyti, kad tie didieji vėl šuva- nieko nedarydama, mums bai

siai daug padėjo. Kai musu lai
vai su kareiviais plauke per 
vandenius, kur Ispanijos ka- 
riszki laivai vieszpatavo, Ispa
nija netrukdė, nieko nedaro, 
nieko nesake. Kai Francuzijos 
kareiviai norėjo grįžti in Fran- 
euzija ir Alijentams stoti in tal
ka, Ispanijos valdžia akis užsi
merkė ir leido jiems skersai Is
panija keliauti, nors taip pavė
lindama ji Hitlerio pagieža už
sitraukė.

Sunku pasakyti, kodėl szian
dien visi taip ant tos Ispanijos 
pyksta ir ja szmeižia.

Greicziausia iszaiszkinimas 
yra tame,-kad Stalinas Ispani
jos neapkenezia. O Stalinas jos 
neapkenezia, už tai, kad Ispa
nija dabar liko vienintele sza- 
lis visoje Europoje kur Komu
nistams nėra vietos. Jie viso
kiais budai stengėsi ten inlysti 
ir jiems nepasiseko. Ispanija 
yra Katalikiszkas krasztas.

O visi musu laikraszcziai ir 
radijo kalbėtojai taip bijosi už
gauti ta ju Dede Juozą, kad da
bar jie szoka kaip tas Dede gra- 
jina. Dabar Amerikoje baisiau
sia nuodėmė nors žodžiu prasi
tarti ka nors apie Rusija. Mes 
sziandien augsztelninkais ver- 
cziames, kad tik Stalinui intik- 
ti.

Net ir kai kurie musu senato
riai pataria, kad mes duotume 
visas žinias ir rasztus del tos 
naujos sprogstanezios “Ato
mic” bombos Rusijai, parodyti 
Rusijai kad mes ja pasitikime 
ir kad norime būti draugais.

Ales jau ir per daug ir per il
gai pataikaujame Stalinui, ar
gi jau nelaikąs ir Stalinui 
mums nors kiek nusileisti? Ru
sijos laikraszcziai gali mus kri
tikuoti, nagan imti ir szmeižti, 
bet mums nepatartina nei žo
džio sakyti apie Stalino sau- 
valiavima.

Po velniais, ar mes laimejo-

ir pasiuntinai ežia bejiegiai!

KUOMI ISPANIJA 
PRASIKALTO?

Dar karas nebuvo užbaigtas 
Europoje, „o jau isz visu pusiu 
buvo girdėti visokiu prikai- 
sziojimui Ispanijos valdžiai. Ir 
dabar visi musu laikraszcziai 
ir visi mušti, radijo žinių skel
bėjai, kaip papirkti viena pa
giežos kerszto daina traukia.

Jie sako kad Generalissimo 
Francisco Franco yra Faszis- 
tas ir diktatorius. Kad jis Fa- 
szistas tai visi sako 'bet niekas 
negali prirodyti, nes niekas 
sziandien nežino ir nesupranta 
ka tas žodis “Faszistas” reisz- 

|kia. Jeigu jis Faszistas, tai Ita- 
I Ii jos ir dabartinis valdytojai 
tokio paties plauko, pauksztis. 
Kad jis diktatorius tai jau ne 
toks baisus prasikaltimas. Jei
gu jis ir yra diktatorius tai u'ž 
tai vargiai galime ant jo taip 
jau pultis. Jeigu ji smerkiame 
už jo diktatoriavima Ispanijo
je, tai ka mes pasakysime apie 
Dede Stalina Rusijoje? O kaip 
tik musu Komunistėliai irwpus- 
kepti Stalino padupezikai 
karszcziausiai puola ant Ispa
nijos generolo.

Kaip mes galime net ir drys- 
ti kalbėti apie spaudos laisve 
Ispanijoje, kai musu geras 
drangas ir talkininkas Stalinas 
tos laisves nepripažinsta?

Ispanija insileidžia ir Rau
donąjį Kryžių ir visas kitas 
labdaringas draugijas. Ne tik 
insileidžia, bet ir joms padeda. 
Rusijai nei vienos neinsilei- 
džia. Mes Rusija giriame ir ger
biame, o Ispanija szmeižiame.

Kiti intarineja Generolą 
Franco, buk jis bizni su Hitle
riu vare, kai mes su Hitleriu 

' kariavome. Gal taip ir buvo.

Connie Wisniewski, isz 
Detroit, Mich., losze beis-ho- 
le su Grand Rapids “Visz- 
cziukemis.” Ji beis-bole gra- 
jina taip kaip vyras ir yra 
cziampijone. Ji savo rateliui, 
savo “Tymui” padėjo lai
mėti moterų ir merginu beis- 
bolininkiu cziampijonata per 
tris metus.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!
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“SAULE” YRA
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Harbor.

Rengiasi Prie Beis-Boles

Ka raszo musu sena skaityto
je Marijona Andžiulaitiene, isz 
Cleveland, Ohio: Prisiuncziu 
užmokesti už Saulute ir acziu 
szirdingai kad man laikraszti 
nesulaikete, kuri labai myliu 
skaityt. Linkiu jums gero pasi
vedimo ir geros sveikatos ir il
gio pagyvenimo, kad galėtumėt 
darbuotis del musu labo.

L. TRASKAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiame 
reikalams. Telefono Numeras 78. 
■20 W. Centra St., Mahanoy City

MINISTERIAI
BEJIEGIAI

LONDON, ANG. — Taikos 
Konferencija Londone negali 
iszriszti didžiausius ir svar
biausius klausimus. Ministe
rial ir pasiuntiniai negali savo 
kraszto vardu pripažinti ar at-1 
mesti klausimus, kurie lieczia' 
užsienio reikalus, ar kurio 
kraszto veikla už savo rube- 
žiaus. Tokiems klausimams 
reikia paežiu didžiųjų kraszto 
žmonių, be vadu. Už tai, gali
me tikėtis, kad neužilgo vėl bus 
tu trijų tuzu, ar gal dabar ketu
riu ar penkių susirinkimas.

Daug tokiu svarbiu klausimu 
dabar iszkilo, kaip tai, ka da
ryti su Trieste, Dardanelelles, 
Dunoju ir Didecanese, Italijos 
užimti krasztai ir pavergtos 
salos. Pacifike taipgi yra bai
siai daug klausimu: Okinawa,

Garsus beisbolininkas, Babe Ruth ir beis-bolininku va
das Ty Cobb rengiasi prie beis-boles. Jiedu daug darbuoja
si del jaunu vaiku ir stengiasi vaikams parūpinti beis-boles 
žaidimui vietas. Jiedu pareikalavo ir gavo beis-bolei vieta 
visuose didesniuose miestuose, kur jauni vaikai gali pasi- 
bovyti. —

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! Prenu-1 
merata Suv. Valstijo- i 
se metams $4.00; i 
Kitose Vieszpatys- 
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

OBUOLIU SVIESTAS BE 
GIROS

Geras obuoliu sviestas daž
nai padaromas ir be giros. Už
tektinai vandens reikia pridėti 
prie nuluptu ir supjaustytu 
obuoliu, tuomet padarys skysta 
obuoliu sriuba, paskui iszleng
vo virinti, ant mažos ugnies 
apie 3 ar 4 valandas. Rudasis 
cukrus tinkamesnis, negu bal
tasis, kuri reikia indeti kada 

‘baigias virti. Cukrus kuris ap- 
sitoja ant dugno New Orleans 
sirupo baczkos yra labai geras. 
Svaro ant galono užtenka, bet 
tas priguli nuo skonio, kaip ir 
cinamonas, kvepiantieji pipirai 
ir gvazdikai, kuriuos prideda 
sviestui iszvirus.

OBUOLIU SVIESTAS SU 
UOGU SKYSTIMU

y .................   - ,4

raus, iszlengvo virinti, ir daž
nai maiszyti, kol nesutirsztes. 
Galima kelius cielus persikus 
sykiu su sviestu iszvirti. Karsz- 
ta sviesta sudėti in bonkas ir 
panasziai daryti, kaip su obuo
liu sviestu.

PERSIKU — PEACH SVIES
TAS DARYTAS ISZ DŽIO
VINTU IR VIRIUTU PER

SIKU
Kada szviežus persikai per- 

'brangus, persiku sviesta gali
ma padaryti isz džiovintu ir vi
rintu persiku. Ant keturiu sva
ini džiovintu persiku dėti dvi 
kvortas virintu. Vandenyje isz- 
mirkyti džiovintus persikus 
per kelias valandas ir virinti, 
kol suminkszteja. Pridėti vi
rintus persikus ir perkoszti vis
ką per dratini seteli. Inmaiszy- 
ti pustreczio (2’A) svaro cuk
raus ir iszlengvo virinti, dažnai 
maiszant, per dvi valandas ar
ba kol sutirsztes. Sudėti in bon
kas, kol karsztas ir panasziai 
daryti kaip su obuoliu sviestu.

Jeigu geistina turėti uoga 
skonio, galima pridėti ju skys
timo. Ant kiekvieno galono nu
luptu ir supjaustytu obuoliu 
iszvirtu ir perkosztu, viena 
puskvorte uogu skystimo, vie
nas svaras rudojo cukraus, ir 
ketvirtadalis szauiksztuko drus 
kos turi būti inmaiszyta. Virin
ti reikia iszlengvo, ir per dvi 
valandas dažnai maiszyti arba 
kol nepasidarys tirsztas, tada 
inmaiszyti viena szauksztuka 
cinamono, ir kol karsztas supil
ti in bonkas. Paskui virinti 
bonkas taip kaip buvo daroma 
su obuoliu sviestu.

OBUOLIU SVIESTAS SU 
CITRINOMIS

Reikia supjaustyt keturias 
citrinas, apmenkti vandenyje ir 
laikyti per nakti. Ant rytojaus 
sudėti in puodą sykiu su asz- 
tuoniais svarais nuluptu, ir' su
pjaustytu obuoliu. Virinti vie
na valanda, pridėti tris svarus 
cukraus, ir virinti dar pusant
ros valandos, kol nepasidarys 
tirsztas. Supilti in bonkas kol 
karsztas ir virinti bonkas, pa
nasziai kaip buvo daryta su 
obuoliu sviestu arba aplieti su 
karsztu vaszku.

GRUSZIU SVIESTAS

Grusziu sviestas yra daro
mas taip kaip obuoliu sviestas 
be giros. Gruszis turi būti už
tektinai prinokusios. Reikia 
jas nulupti ir supjaustyti ir in- 
cieti in puodą pridėjus truputi 
vandens, ir tol virinti, kol ne
pasidarys minksztos. Paskui 
reikia indeti cukraus viena 
puoduką ant kiekvienos kvor
tos ir virinti dar nuo pusantros 
iki dvieju valandų. Sviestas ta
da turi būti jau užtektinai 
tirsztas. Truputis citrinos 
skystimo, imbiro, cinamono, ir 
kitu kvėpianeziu žolių turi būti 
gerai inmaiszyta, kol dar 
karsztas. Paskui supilti in 
karsztas bonkas ir vėl virinti 
panasziai, kaip buvo daroma su 
obuoliu sviestu.

PERSIKU — PEACH 
SVIESTAS

Sudėti persikus in dratini 
gurbą ir inmerkti in verdanti 
vandeni kol ju lupenos nenusi- 
-lups. Paskui inmerkti in szalta 
vandeni, ir lupenos lengvai nu
silups. Gerai prinokusieji ir ne
turintieji priaugusiu prie 
miriksztimu kauluku yra ge
riausi. Sugrusti vaisius ir virti 
be vandens. Ant kiekvienos 
vaisiu dalies dėti puse tiek cuk-

PERSIKU — PEACH SVIES
TAS SU CITRINOS 

SKYSTIMU

Nulupti, iszimti kaulukus ir 
supjaustyti 15 svaru persiku, 
sudėti in puodą ir virinti ju pa
ežiu sunkoje. Virinti 45 miliu
tas ir pridėti 5 svarus cukraus. 
Virinti dar 15 miliutu pridėti 
skystimą vienos citrinos, ir dar 
apie kokia minuta virinti. Viri
nant dažnai reikia maiszyti. 
Sudėti in bonkas, kol karsztas 
ir panasziai apsieiti kaip su 
obuoliu sviestu.

SLYVŲ SVIESTAS J.

Nuplauti slyvas, indeti jas in 
puodą su trupueziu vandens ir 
virinti kol suminksztes. Paskui 
atskirti lupenas ir kaulukus, 
iszkosziant per dratini sieteli. 
Su toms kurios turi didelius 
kailiukus, gal 'butu geriau in
merkti in karszta vandeni, kol 
lupena sprogsta, paskui sudėti 
iii szalta vandeni ir tada lupe
nos lengvai nusimauna, slyva 
persiskiria ir kaulukas iszsi- 
ima.

Jeigu slyvos turi daug skys
timo, tai reikia perleisti per 
kosztuva, ir paskui virinti kol 
sutirsztes. Ant kiekvienos da
lies vaisiu reikia dėti nuo pu
ses iki trijų ketvirta-daliu cuk
raus, dažnai maiszant, kol 
sviestas nepasidaro tirsztas. 
Jeigu geistina turėti sviesta 
rugsztesniu, mažiau cukraus 
galima vartoti. Cinamonos, 
kvepiantieji pipirai ir gvaizdi
kai turi būti pridėti, kada jau 
iszverda.

Slyvų sviestas turi būti su
dėtas in bonkas ar stiklus, ir 
panasziai daryti kaip su obuo
liu sviestu, arba užpilti karsz
tu vaszku.

GARFIELD SVIESTAS

Reikia imti du trecz-daliu 
slyvų ir viena trecz-dali persi
ku. Nulupti, iszimti kaulukus 
ir supjaustyti visus. Virinti 
slyvas ir persikus sykiu, kol su
minkszteja ir paskui perkoszti. 
Ant kiekvienos vaisiu dalies 
dėti % cukraus, virinti iszleng
vo kol nesutirsztes. Kol karsz
tas sviestas sudėti in 'bonkas ir 
panasziai daryt kaip su obuo
liu sviestu. — C.

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00
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