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Lava Likos Suszaudytas
Isz Amerikos *

Svarstys “Pearl Harbor” Užpuolimo Klausimus

/ Visi Supyko

NEW YORK, — Kai Mrs. 
Dorothy Higgins ėjo skersai 
Brooklyn tilto ja sutiko daug 
jūreiviu ir kareiviu. Jie pradė
jo szvilpauti ir ja kibinti ir 
praszyti “deito.” Ji taip užpy
ko kad priėjus prie stulpo kur 
yra intaisyta skambutis ugnia
gesius, “Fire Trokus” pa- 
szaukti, paspaude guzikeli ir 
tuojau atlėkė net deszimts tro- 
ku jieszkodami ugnies ar gais
ro. Kai jie dažinoja kad visai 
niekur nėra ugnies ir kad tik 
ponia Higgins isz pyktumo in- 
kaitus, jie supyko ir ja nugabe
no pas skvaiera. Kai skvaieris 
dažinojo kas atsitiko, jis užpy
ko ir pareikalavo kad ponia 
szimts-penkis dolerius bausme 
Higgins užmokėtu $25 ‘Fainos’

Kongreso Komitetas paskyrė szituos žmones svarstyti 
Pearl Harbor užpuolimo klaus ima ir isztirti kas buvo kaltas 
kad visi mes taip saldžiai miegojome, kai Japonai mus už 
klupo. Jie yra: Senatoriai Alben W. Barkley, Demokratas 
isz Kentucky, Walter F. George, Demokratas isz Georgia, 
Scott Lucas, Demokratas isz Illinois, Homer Ferguson, Re- 
publikonas isz Michigan, ir Ralph Brewster Republikonas 
isz Maine.

4T.

Ruskis Kareivis Nenori 
, Gūžti In Rojų

Kongresmonai Jere Cooper, Demokratas isz Tennessee, 
J. Bayard Clark, Demokratas isz North Carolina, JohnW. 
Murphy, Demokratas isz Penn sylvania, Frank B. Keefe, Re
publikonas isz Wisconsin ir Bertrand Gearhart, Republiko
nas isz California. Szitas komitetas taipgi isztirs ir apsvars- 
tys Philippinu Salų klausima.

Amerikietis Ir Anglijos Uostu
Szvedai Slapta 
Iszgelbejo 145 

Lietuvius

Darbininku
StraikuojaĄ

NEW YORK. — Kareivis isz 
Sovietu armijos bandė ineiti in 
'Amerika, bet buvo sugautas. 
Kai valdžia rengėsi ji gražinti 
in Rusijos Rojų, isz kur jis bu
vo pabėgės, tas kareivis norėjo 
nusižudyti ir szoko nuo laivo in 
mares, bet buvo vėl suimtas. 
Dabar ji pane valia gražins in 
ta Rojų. Tai tau kur rojus, kad 
reikia net panevalia žmones in 
ji varyti.

Mainieriai Straikuoja

WASHINGTON, D. C. —
Minksztos anglies mainieriai

Tiria Pearl Harbor
Klausima

Taksas Mažina
r WASHINGTON, D.C. — 
Ateina geros žinios. Valdžia 
ima mažinti taksas, muitus. Bet 
dar per anksti pasidžiaugti, nes 
paprastam darbo žmogeliui 
ežia dar nieko nereiszkia, nes 
dabar mažina taksas tik kom
panijoms ir tiems kurie savo 
turteli milijonais skaito. Vie
nok yra vilties kad ir darbo 
žmogeliui neužilgo bus taksu 
naszta palengvinta.

kad jie prieis prie kokio susi
tarimo. Valdžia reikalauja kad 
tos straikos užsibaigtu ir mai
nieriai grižtu in darba, bet nie
ko negali priversti. Anglių vi
siems reikia, fabrikai negali 
dirbti, žmones szilumos neturi, 
bet mainieriai su kompanijo
mis negali susitaikinti ir gana.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Generolas Gauna
Beef-Szteika

CHICAGO, ILL. — Kaip 
Amerika ir Szvedu valdininkai 
reme slapta Baltijos tautu kova 
priesz Vokieczius ir kaip gel
bėjo nelaime pakliuvusius žmo
nes, indomias paslaptis atsklei
džia Chicagos “D. N.” kores
pondentas savo informacijoje 
isz Londone. Požemini veikimą 
Baltijos krasztuose padėjo or
ganizuoti amerikietis Iver C. 
Olsen, kuris buvo paskirtas at
stovu in Stockholmo esanezia 
karo pabėgėliu globojimo in- 
staiga. Jam buvo pavesta “glo
boti, padėti, o jei galima, iszga- 
benti Naciu persekiojamas po
litines ir rasines mažumas.’’ 
J am Szvedu karine vyriausybe 
gražiai talkino. Laivyno kari
ninkai padėjo rasti greitus lai
velius, kurie galėtu pabėgti 
nuo tykojaneziu Naciu narlai- 
viu (submarinu). Buvo net 
paruoszti žemėlapiai pabėgė
liams orientuoti ir slapti uostai 
jiems priimti. Uostus saugojo 
Szvedu tkariai.
Szvedai 'buvo teike panaszia 
pagelba Danams, bet gelbėda
mi žmones isz užgyventu Balti
jos krasztu, jie savo pastangas 
ii ypatyba padvigubino. Buvo 
parūpinti net dirbtini doku
mentai, ginkliai ir 1.1.

Isz viso, “Olsen under
ground’’ iszvadavo 1,500 pabė
gėliu isz Baltijos valstybių ir 
tas kasztavo apie 50,000 dole
riu. Lietuviu iszgelbeta 145 ir 
tas War Refugee Board kaszta
vo apie asztuonis su puse tuks- 
tanezius doleriu. Begabenant 
Latvijos pabėgėlius, isz 24 in- 
gulos nariu buvo Naciu nukau
ta 9.Sztokiose sunkiose sanly- 
gose beveikiant, penki laiveliai 
isz Lietuvos pateko in Vokie- 
cziu rankas ir 250 Lietuvos pa
bėgėliu žuvo ar dingo be žinios. 
Vėliau, kai dalis Latvijos buvo 
Rusu jau atskirta ir kai Naciai 
bandė “iszmugeliuoti’’ ir savo 
kolaboracijonistus, tasai gelbe- 
jimb darbas buvo nutrauktas.

Jau ankscziau

Nevažiuok In
New Yorka

NEW YORK, N. Y., —
Karo Sztabas ir valdžia pataria 
visiems nevažiuoti in New 
,York miestą kol jūreiviai ir 
oficieriai tenai laikys savo su- 
yažiavima. Visai nėra vietos 
yieszbucziuose ir visur žmo
nes susikimsze. Jau daugiau 
negu trys szimtai hoteliu, viesz- 
bueziu pranesza, kad jie visai 
neturi kambariu. Ir su maistu 
bus beda. Už tai geriausia lik
tis namie ir nevažiuoti in New 
York pakol jūreiviai iszsi- 
kraustys.

William Dewitt Mitchell 
isz New York, buvo paskirtas 
isztirti Pearl Harbor klausi
ma ir rasti kas buvo kaltas 
kad Japonai taip lengvai ga
lėjo mus ant tu salų užpulti.

Sudurnavojes
Žmogžudys

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Važiuodamas isz San 
Francisco in Washingtona, 
Generolas Doolittle prasze 
kad jam duotu dideli beef- 
szteika nes jis jau keli metai 
kai nebuvo ragavęs. Jam pa
rūpino tikrai dideli ir gardu 
szteika. Jis ežia valgo ir net 
seiles ryja.’ Ka jis dabar da
rys ar kur jis bus siunezia- 
mas, nežinia.

Pierre Lavai Norėjo Nusitru- 
cinti Bet Nepasiseke, Likos Su
szaudytas Paryžiuje; Didele 
Viesulą Okinawoj Padare Daug 

Bledes, Apie 1OO Jurininku 
Žuvo Daug Sužeista
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‘Turiu Sakyti Sudievu’ FRANKFORT, VOKIETIJA. — Gene
rolas Eisenhower staeziai ir vieszai pasa
kė, kad nei vienas Nacis negales balsuoti, per 
ateinanezius rinkimus Vokietijoje. Rinkimai 
bus laikomi po nauju metu. Generolas sako, 
kad jis nori parodyti Naciams, kad jiems visai 
vietos nėra valdžioje; jis taipgi sako, kad jis 
nori visai iszkasavoti Naciu mokslą ir paežius 
Nacius!

Rymas, Italija. — Nacis Generolas Dost- 
ler buvo Amerikos Armijos Sutino 
Teismą apsūdytas ant smert. Jis bus suszaudy
tas. Tai pirmutinis toks nusprendimas priesz 
Vokieczius generolus, kurie tikėjosi iszsisukti.

PHILADELPHIA, PA. — 
Žmogžudys, kuris nenori nieko j 
vogti, bet vien tik žudyti, nu
žudė du geležinkelio darbinin
kus South Philadelphijoje. Jis 
viena darbininką nuszove ir 
paskui kai kitas darbininkas 
iszgirdo szuvi ir atbėgo pažiū
rėti kas atsitiko jis ir antra 
darbininką nuszove. Paskui jis' 
j u lavonus paguldė ant rieliu 
kad freitai juos sutrintu. Po 
tam jis norėjo pasivogti auto
mobiliu, kad galėtu pabėgti, 
bet nepasiseke. Dabar policija' 
jieszko to žmogžudžio ir iszlei- 
do perspejima kitu valstijų po- tuviai yra susitvarkė pavizdin- 
licij autams.

ISZ VOKIETIJOS. (LAIC)
— Visos didesnes tremtiniu 
grupes yra susiorganizavusios 

! in tautinius komitetus ir Rau- 
donoj o Kryžiaus skyrius. Visur' 
veikia pradžios mokyklos, vai-| 
ku darželiai, o daugelyje vietų' 
yra insisteigusios gimnazijos, 
net amatu kursai.

Organizaciniu požiūriu, Lie-

gai.

‘ ‘ Generolas Wainwright 
yra puikus vyras ir geras ge 
nerolas. Dabar turiu sakyti 
sudievu, nes Japonai jau prie 
pat duriu. Praneszkite mano 
mamytei- Brooklyne.” Tai 
buvo paskutiniai žodžiai isz 
Corregidor salos pirm negu 
Japonai insilauže ir paėmė in 
nelaisve visus Amerikie- 
czius. Tuos žodžius isztare 
per radi j a Saržentas Irving 
Strobing ir paskui viskas nu
tilo.

Baisi Nelaime

MORGANFIELD, KY. — 1 
Apie tūkstantis kaimynu ir Su
siedu susirinko duoti paskuti
ni patarnavima visai szeimynai 
kuri žuvo automobiliaus nelai
mėje. Vienatinis sūnūs parlėkė 
isz Francuzijos del laidotuvių. 
Jo tėvas ir motina ir szeszi bro
liai ir seserys žuvo toje auto
mobiliaus nelaimėje.

YUGOSLAVIA VĖL VERDA - SUBASTICH 
APLEIDŽIA TARYBA

LONDON, ANGLIJA. — Kai Daktaras 
Ivan Subastich, Yugoslav!jos Užsienio Ministe
ris apleido savo vieta ir isz Tarybos pasiszalino 
“Del Sveikatos,” Anglija ir Amerika labai susi
rūpino. Eina gandai, kad dabar Anglija ir

I

Amerika atszauks savo atstovus ir nepripažins 
Marshal Tito valdžia Yugoslav!joje. Tito val
džia yra Komunistiszka ir Komunistiszkai valdo.

— Paprastai svare baltu do
bilu randasi apie 68,600 seklu.

Daktaras Subastich prieszi- inejo in valdžia kaipo Užsienio 
nosi priesz Tito už tai, kad rin
kimai ir balsavimai nebuvo 
tikri ir laisvi, bet kad Tito sa
vo žmones paskyrė in visas 
valdžios vietas. Jis sako, kad 
buvo žmonėms prižadėta laisve 
ir demokratiszka valdžia, da
bar nieko panaszaus nematyti.

Daktaras Subastich buvo 
premieras isztremime, bet pas
kui Tito tapo premjerių, o jis

Ministeris.
Amerika ir Anglija pripaži

no nauja valdžia ne už tai kad 
Tito buvo premieras, bet už tai 
kad Daktaras Subastich buvo 
Ministeris. Dabar, kai Dakta
ras Subastich atsisakė, tai ga
limas daigtas kad Amerika ir 
Anglija atszauks savo atsto
vus.
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Kas Girdėt
Yra Darbo Naciams. Kai mu

su kareiviai parvažiavę isz 
vaisko jieszko darbo ir neran
da, ateina žinios 'kad yra gana 
darbo Maine valstijoje, bet ne 
kareiviams: tik Naciams Be
laisviams. Vokiecziai, kurie bu
vo paimti Europoje ir czja at
vežti, da'bar dirba ir bulves ka
sa. Apie 2,000 tokiu Naciu ežia 
Amerikoje dabar dirba ‘kai mu J 
su vaikai darbo jiesz'ko.

Szinkorius Isz Dijon
j^|ETE 18’26, apraszineje dak

taras isz Dijon, Francijoj,
prakirtai dorai moterai.

— Taip, ponas daktare, 
esi mokytu žmogum, per 
praszau man pasakyt ka tu da
lytum 'būdamas mano vietoje?

valandėlės il-

Nuo kito gaidžio perplesztas.
Lietuvninkai pasididžiuo

jant, 
į Vengiant kalbėti prigimtai,

Priesz kara mes Anglijai už 
dyka atidavėme daug kariszku 
laivu. Da'bar ateina gandai kad 
Anglija keletu tu kariszku lai
vu pardavė Rusijai ir taip sau 
gražu turteliu susikrovė. Tai 
buvo geras -geszeftas: “Mes 
Anglijai už dyka atidavėme, o 
Anglija Rusijai už gera preke 
pardavė. ’ ’

patarimai, kad mes kitoms tau
toms nepasakytume, kaip mes, 
ta baisia bomba padarome ir. 
kad mes patys ja sau laikytu- 
me. Tai mažo vaiko protavi
mas. Mes greieziau galime ma
riu bangas sustabdyti, negu
mokslą ar žinias nuo moksliu- lazduotoj savo knygoj, Irkaus 

,cziu sulaikyti. Ka mes szian-. paszauktas pas 60 metini szin- 
dien žinome, ta visi kiti moks-( koriu, kuris ant ulyczios'Szv. 
lineziai rytoj visur žinos, jeigu. JOi-iubo, Nr. 215 laike maža’

karezema. Kentėjo jisai ant ke-’giaus ne- lauktau; padarytau 
dipliomatai penu ligos. Turėjo jisai geriau-’ tvarka su savo sanžine, o persi-

' i man ant
gero ir priskubintu ant pasvei- 

jau aiszku kad ’jam arsziau, o labiause jog in- kimo. I
in dideli pi!

alejo apmalszy-'' nas turėdamas tiek mokslo, ga- I • •, ti. Prie pirmo atsilankymo jau Ii taip maustyti ir esi tosios 
nuomones.

ant svieto. Ap-! — Bludi prietel. Žinokie,

2,000 oficieriu buvo paskirti 
važiuoti in Japonija ir ten už
imti valdisžkus darbus, 'bet da
bar jie San Francisco mieste 
laukia ir nesulaukia kad juos 
vežtu in Japonija, nes jie dabar 
ten nereikalingi kai Generolas 
MacArthur pasirinko Japonus 
valdininkus.

Spalis ir Lapriktis yra me
nesiai meteoru ir puolancziu 
žvaigždžių. Kas myli tyrinė
jimą dangaus, tasai pamatys 
daugeli regimiu.

Dabar jau visi ima prisipa
žinti kad ta Konferencija Lon
done nieko nenuveike ir taikos 
nei vienai tautai neprižadejo. 
Konferencija nebuvo užbaigta, 
o jau “Saule” aiszkiai sake, 
kad maža ko galima laukti ar 
tikėtis isz konferencijos kur 
Rusija szeiminkauja ir kur 
spauda suvaržyta ir žinios su
laikytos.

Dabar visiems aiszku: “ko
dėl Molotovas taip atkakliai 
reikalavo kad viskas butu slap
tai daroma, kad jokios žinios 
isz tos konferencijos neiszei- 
tu.” Jis gerai žinojo kad Aine- 
rikiecziai jo reikalavimus ne
priims ir taipgi žinojo kad mu
su atstovai butu buvę priversti 
savo žmonių klausyti. Dabar 
yla iszlindo isz maiszo.

Bet, negalima sakyti, kad ta 
Konferencija nieko nenuveike. 
Ji ne tiek sudarė nauju klausi
mu, kiek iszkele aikszten daug 
senu ir skaudžiu klausimu, ku
riu nei vienas krasztas nedryso 
iszkelti, bet kiekvienas norėjo 
kad jie butu iszriszti. In sveika
ta galutinai žinoti kur mes sto
vime, gerai žinoti ko isz musu 
Stalinas nori ir reikalauja, ir 
dar sveikiau bus tam Stalinui 
kai jis žinos kad su mumis ne
galima baikas kreisti.

Per visa ta konferencija, vi
siems tiems delegatams baisiai 
rūpėjo kas bus daroma su ta 
nauja “Atom” sprogstanezia 
bomba, kuri visa Japonu kraSz- 
ta in dvi dienas paklupdė. Vi
siems taip rūpėjo, 'kad jie nėi 
nevaptelejo apie tai Konferen
cijoje.

Tifk po konferencijos Mosk- 
vos laikrasztis iszdryso pri'kai- 
szioti Amerikai, kad buk Ame
rika nori su ta bomba visa pa
sauli sudemokratinti.

Paskui Prezidentas Truma- 
nas Kongresui drąsiai ir pla- 
c-ziai aiszkino apie ta iki tada 
u/drausta klausima.

Eina dabar visokios kalbęs ir’

dar ir ne daugiau.
Da'bar tie musu . I

gali sakyti, ka jie nori apie tai-Alus daktarus, nes nieko negial-', kanotau, jog tai Imtu 
ka ir apie susitaikymą ir apie, bėjo jam, o su kožuu metu buvo'~ 
laisve visiems; iah1Qnan
visas svietas yra padalinamas puldavo tankiai 
didžiosioms vieszpatystems. tuma kuri ne gs 
Dabar laisve ir nepriklausoiny-i 
be yra tuszti žodžiai. Dabar ne pažinau jog tasai žmogus ne il- 
apie taika kalba didžiūnai, bet 8ai pagyvens ;
derinasi, mainikauja ir viens malszinau jo skausmą ant ko- jog mano tikejimiszki patemi- 
kito jiegas sveria. Anglija,1 ki° laiko ir pirma kart :
Amerika ir Rusija dalinasi ka- ^es sanvaites smagiai 
rui patogiomis ir tvirtomis vie
tomis ir sveria viena, kitos jie
gas ir intekmes. Tu imk ta 
kraszta, asz imsiu szita: asz ten 
eisiu tu ten eik: asz nieko nesa
kysiu kai tu ta kraszta paverg- 

. si jeigu tu tylėsi kai asz savo 
susieda užpulsim

, Toks biznis dabar einą tarp- 
; tautines politikos susirinki- 
. muose. Gerai kad mes dar ture- 
. jorae Sekretorių Byrnes, kuris 
. nenusileido.nors ir konferenci

ja suiro.
Jau praėjo tie laikai kada 

mes buvome visu draugai ir vi
siems melžiamoji karvute. Jei
gu jie reikalauja, tai ir mes ga
lime ir turime reikalauti. Da
bar tik turime laukti tu trijų 
tuzu susirinkimo ir pamatyti 
kaip Prezidentas Trumanas at
silieps ir kaip jis- musu reika
lais rūpinsis ir kaip jis su Stali
nu mokės derėtis. Ir tas susi r in ■ 
kimas jau neužilgo ir turės 
sibuti.

— Stebiuosiu labai, jog po-

at-

“CZIA ILSISI”

Jonas Kairiuksztis visa savo 
gyvenimą sunkiai dirbo, taupi-’durt 
no, ir prakaita liejo. Tankiai I 
jis ir dienos szviesos nemate ir 
duonos 'kąsnio atsisakė ir gaid
žiu ryte susilaukė bedirbdamas 
beprakaituodamas. Jis taip 
dirbo, nes norėjo prasigyventi, 
prasimuszti, praturtėti ir sau 
ant senatvės gražiai karszeti.

Jis taipgi dirbo, prakaita lie
jo, kad vaikams butu geriau, 
kad jo vaikai visa tai turėtu, ka 
jis norėjo, o neturėjo.

Suprast gal su mumis:
Dievs, “Devas” yra, “Sūnūs 

sūnūs,

tai}) paliepineji, nes ne pirmiau 
palkol tuosius, ka su savo kiau
rais darbais perseniau, prie vi
su neperpraszysiu.

I Tuojaus liepe paszaukti du1 Tikt czerszkiant Y okiszkai be 
1 savo kaimynus, perprasze juos! lojant,.
už davima biauriu
Toliams su didele szventinybe 
priėmė Szveneziausia klūpoda
mas. Kada jam kunigas primi-i S1U:
ne idant atsigultu, ba buvo la-;KaiP lie’P0S ve3° supesztos, 
bai silpnas, tai jam atsake:

— Jaucziuosiu, jog ne ilgai 
gyvensiu, ne turiu nieko paau-.

, kauti Dievui, kai}) savo asza- 
ras. Tegul turiu uorints taji su
raminimą, jog klūpodamas nu
mirsiu.

i Apie pusiaunakt, iszdave gi
lu atsidusima ir malsziai užmi- I
go klūpodamas kryželi prie lu
pu, o ant veido jo davėsi maty
ti didelis malszumas.

priklodu. Veik puse plat, veik pus auksz- 
tai,

Kaip tai man rodos, jums saky

iu ke-Aliniai yra vaisiu mano mokslo.
užmigo.- — Jeigu taip, tarė ligonis, 

Ant rytojaus suspaudęs mano tai tegul nusiunezia tarnaite,' 
ranka dekavojo man ir pavadi-j idant atvestu pas mane kunigą.
no mane jo geriausiu prieteliu' Kada tasai prisiartino prie Ii-' tq į ¥-inkloc
ir iszgial'betojum, o priek tam' gonio, tasai tarė drebaneziu 
prižadėjo iszpildyt visus mano balsu: 1
prižadėjimus, nes pasakiau jo^ — Praszau palaukti truputi 
szeimynai, idant nesidžiaugtu jegamasteli ir priimti nuo ma j 
isz jo trumpo pasveikimo ir pa-1, nes szita peili, kuris randasi po 
liepiau idant konuogreieziau- paduszka.
šia sudavadytu jo turtą. Vaka-i 
re apie 6 valanda likausi staiga i 
paszauktas pas taji ligoni, nes 
del jo paczios, kuriai ligonis su 
moliniu puodu permusze galva, 
laike jo piktumo. Kada varg- 
szai apriszau galva ir ketinau 
iszeiti, ne isztariau ne žodelio 
in ligoni, nes jisai sulaikė mane 
drueziai už surdoto tarė nusi
minęs :

— Ponas daktare, jau nori 
eiti be prakalbejimo žodelio iu 
mane “?

— Kam-gi turiu rūpintis 
apie toki ligoni, kuri atėjau su- 
drutyt, o kuris daro 1 prieszin- 
gai mano paliepimu? Ant galo 
girdėjau, jog ponas nedorai ap
siėjai su savo kitais daktarais, 
o priek tam daktara Portalu 
sumusziai, kada atlankė tave 
ne senei. Priek tam turiu da-

apie nedora apsiejima su 
savo paezia, kuri tau visame 
nori palengvyt. Gali .dabar pats 
apsvarstyt, ar-gi turiu laiko 
ant tokio ligonio?

— Tavo iszmetinejimai yra 
teisingi, atsiliepe ligonis. Es
niu nevidonas, jog taip apsiė
jau su savo paezia. Nes jeigu 
tik žinotum priežaste mano 
piktumo ir ko ji ugeide nuo ma
nės. Pamanstyk tik ponas, ji 
norėjo, idant man adgabenti

GALAS ---

Dii'bo ir uždirbo ir sau gražiu kunigą, gerai Žino kokia asz tu- 
-Ali susikrovė. Jo žmona rju neapykanta prieszais juos.turteli susikrovė. Jo :

dviem metais pirm jo pasimirė. -
Žmones sako, kad ji mirė už tai geras, kuri geide idant susily 
kad Jonas pinigu pasigailėjo ii- gintum su savo sanžine, 
jai daktaro

— Mieris tavo paczios buvo

Ir gire yra ‘ ‘ Giris. ’ ’
Klebonu szventuos’ rasztuo-

se

Kur gul aplink — sztai para
szysiu

> iSzakutes, szakos perplesztos.
Juk kožnas medis yra gražes

nis,
Kol savo lapais apka'bits
Juk ir gaidys yra daug szau- 

nesnis,
Kol savo plunksnoms apredyts 

I Kaip medžiui lapai, plunksnos 
gaidžiui, 

Taip žmogui prigimta, kalba 
Pametus ta, sviete palaidžiui 
Gai’bes ne bus, gėdos gana.

KAIP JUOKTINAS ŽMOGUS
BE PRIGIMTOS KALBOS

Lietuv ’ninkui pasididžiuo
jant, 

Ir vengiant prigimtai 'kalbėt, 
Tikt czerszkiant Vo’kiszkai 

lojant,
Ir meilijant persiszneket ’ 
Kaip tai man rodos, jums saky-

ir

— Kokis tu nesaugus, pri
mine kunigas, juk galėjai su 
juom nusidurti.

— Kunigėli, tarė ligonis, ap
siginklavau in ta peili, idant 
kunigėli galetau nudurt, jeigu

t -4 i l siu:ateitum pas manę be mano pra-1 .
L> , • • • i Lyg kaip gaidys koks supesz-szvmo. Ba, tare m susirinku- 1 ° J 1v . | teissius, mete 1793 užmusziau sep- . 1 '

• ri i • v . , Gaidys — asz toki paraszysiutyniolika kunigu, o mažai sto- i j .

kavo jog tu nepasitikai asztuo- 
iiioliktm Nes bukie malszius, 
Dievas susimylėjo ant manes, 
spinduliai Jo mielaszirdystes 
mane spszviete!

Kunigas labai buvo susimai- 
szes tuom, nes ne parode tai ant 
saves ligoniui. Padėjo peili ant 
stalo pa.prasze susirinkusiu 
idant apleistu ant 
kambari ir paliktu ji viena su1, 
ligoniu ir iszklause ,jl iszpazni- mlnaliszka apraszymas, 202 pus. 35

jeigu

LIETUVNINKUS
ASZ MYLIU

Lietuvninkus asz myliu taip 
Kaip tęva kaip draugus, 
Kaip prietelius visur, visaip, 
Kaip savo brolelius.

Isz seno laiko ju ’kalba 
Man daug, daug pasakoj’, 
Kokih mums buvusi pradžia 
Toli ten Azijoj’.

Ten yra dar žeme tolima, 
Dangunlink ’žiur ’ kalnai, 
Ten augo mums miela kalba, 
Ten sentėviu namai.

Ten žmones dar kelįs žodžius

Senoji ju kalba, 
Azijos ir kituos krasztuose 
Mums lyg pažiustama.

Isz tos pradžios esme visi, 
Isz ten ir Vokiecziai, 
Bet permainyti yra kiti, 
Mes kalbam, kaip senei.

Kavo'kim taigi kalba dar, 
Kavotina ir bus.
Dieve kavok, žegnok, dabar 
Ir vis Lietuvninkus.

Viera, viera, senei kavota,.
Viera tu mums didžiauses 

skarbs,
| Ta žeme syk bus koravota, 
Kur vierai yra apsunkints 

dar-bs.
Viera tik motynos balselais 

Mažiems in szirji gal ineit 
Kas su nestiprastais žodelais, 
Tai ir beveik vėl tur iszeit.

Jei szis, jei tas nenor sakyti, 
Kaip Dievs nor viera szuilese, 
Tai patys turim ja mokyti, 
Jei pasiliktu szirdyse.

Girėną s.

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

Skaitykite “Saule” ,
Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

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

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

i No. 101 Kapitonas Velnias. Pui- 
valandeles kus apraszymas, didele knyga, -404 

50c 
kri-

puslapiu. 
No. 102

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas

tęs 'kuri buvo graudinga, jau 
ketino prasiszalyt, idant *at- 
neszti szveneziausia
Szventus, nes ligonis Nulaikė ji 
szaukdamas:

— Guodotinas Ikieboniau, 
praszau ateiti greitai, labai,! 
greitai, ba reikalauju tavo su
raminimo, nes praszau Sutver
toji! ne dėti in mano lupas, ba 
Szventas Vardas kuri da nese- 
nei paniekinau, ne esmu gad- 
nas priimti.

— Dievas . yra nepabaigta 
mielaszirdyste tarė kunigas su- 
sijudinias. Žmogus isz savo nu
sidėjimu pasitaiso, jeigu už’ 
juos isz szirdies gailesi, o tavo 
gailestis yra tikras, idant 
svartintausi tau duoti Szven-

1 no 
No. 103 

pirmutines 
imta isz Lietuviszku užlieku. f 

i iv Al ie j us; veikslais, 177 dideliu puslapiu.

Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

laiku nepaszauke. jaut to nenorėjai sutikti, reike-
Kai Jonas pats pasimirė, j'

savo dviem vaikams paliko ir ne mėty t su pudu, jog net galva1 — Na tai priimsiu, jeigu
jis jo jai malsziai pasiprieszint, ojcziausia, kuri labai reikalauni.

žemes, ir namu, ir banke pini
gu. Tėvui mirus, vaikai susipy-. 
ko, viens kitam pavydėjo, iszsi-j 
skyrė. Viską, kas buvo tėvo' 
pardavė, o pinigus in meta lai-’ 
ko praszvilpe. Vienas sūnūs in-’ 
simylejo iii žmona, kito vyro 
žmona. Iszvažiavo ant “rai
dos” pasivažinėti. Kaip ten at-^ 
sitiko niekas nežino, bet auto-, 
mobilius iii stulpą taip trenke, 
ir abudu buvo ant smert už-j 
muszti. Kitas sūnūs nusigėrė ir 
nuo plaucziu uždegimo pasimi
rė.

O ežia, szitas mažas pamink
las ant tėvo kapo da neužmoke- 
tas.

Neuzmirsxkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule” kurie apia tai už
miršto ir prasze idant nesulaikyti 
Uikraazcsio. PASKUBINKITE I 1 1

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

Tukstancziai “Tajeriu”

Po visa Amerika kompanijos dabar daro tukstanezius 
guminiu ratu, “tajeriu” automobiliams ir prižada kad ne
užilgo galėsime pirktis kiek tik norėsime, be jokio suvaržy
mo. Armijai dabar tiek daug nereikia tai ir mums atliks.

isz 
isz- 

Su pa- 
. 35c 

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, 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
pinąs! sekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, ..................................... ,15c

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

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

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

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu ..........................................15c

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 
Doras gyvenimas; Priversta links-
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu ................................. 15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu: Peleniute; Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus.. .15c

SKAITYKIT 
“SAULE”

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

:: ; 25* ::

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!
t

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

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirias prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu
mus 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; Amt keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .................................15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szrilpikas; 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
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa
rgumą in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c

No. 161 Keturios istorijos apie Auk 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu.................... 25«

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

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. 25a

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

No. 170 Asztuonios istorijos apia 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltaa; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykie; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
nuslapiu ......................................... 25a

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

No. 172 Dvi istorijos apie Dūkta 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu ..........................................15a

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

No. 175 Pasiskaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrai 
Piemenlis; Isz ko susidarė Angiii 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu 
etai;
Preke

Keletą Juoku ir Paveikslo.
.......................... .!»•

Adresas:

Saule Publishing Co^
Mahanoy City, Penna.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

NORĖJO PACZIA APGAUT;
PATS ŽUVO

prieszmsiuos.
i — Gerai.

— Acziu. Bet nemanykit 
kad asz 'beprotis. Visai ne. Vi:

kad užsidengus nuo žiauraus 
vėjo; o ta popiera darydavo 

e,1 man didžiausiu nesmagumu* 
ui nes kiek nors pasikrutinus ji

Suvažinėjau du kartu mie
stan, suvažinejafi tris kartus, 
nieko neatsitiko. Kada jau ren
gėmės keliauti isz Cottage sto-

isz po žemes žmogaus galva.
Žvilgterėjau taipjau in jau

na moteriszke. Ji žiurėjo, akis 
insmeigus, ta patin-taszkan, ir

Peilis jam esąs reikalingas vi
sai ne kokiam kvailam suma
nymui, 'bet kitam kam. Gavės 
peili, jis atsisveikino su ma-

ISZ TIKRO ATSITIKIMO Arklius Pratina
Asz buvau tramvajų kon

duktorius, Chicagoje. Isz 
pradžių mane buvo paskyrė va-; 
žineti Halsted ulyczia linija, ei-j 
ranezia isz vidurmiesezio iki, 
skerdyklų. Mes, kurie turėjo-j 
me važinėti naktimis, visados į 
būdavome nemažame pavojuje 
dėlto kad ežia nakties laiku 
ypaeziai važinėdavo daug in- 
vairiu i atariamos iszvaizdos. 
žmonių. Mes neturėjome teisėsi 
szaudyti ir užmuszineti žmo
nių, nes tramvajų kompanija 
butu turėjus mokėti pabauda; 
beto, asz dagi ne revolverio ne
turėjau: tekdavo visados atsi
dėti in laime ar nelaime. Antra 
vertus, žmogus retai kada yra; 
visai be ginklo. Taip va ir asz 
visados turėdavau po ranka 
tormozo rankena: reikalui at
sitikus, galėjau kiekviena va
landike ja nusimauti ir pavar
toti. Vienok man tik viena 
karta teko to ginklo pasigauti.

Tūkstantis asztuoni szimtai 
asztuonesdeszimt szesztais me
tais per visas Kalėdas važinė
jau savo “strytkariu” nakti
mis, ir nieko, man neatsitiko. 
Viena karta, ties skerdyklomis, 
tramvajus kimsztinai prisigrū
do Airiu. Jie buvo girti, ir da 
kiszenese turėjo buteliu degti
nes; jie reke, dainavo ir nenorė
jo mokėti už važiavima. Jie, 
girdi, isztisus metus mokeje 
kompanijai po penkis centus 
rytais ir vakarais, o dabar esą 
Kalėdos, ir jie nemokėsią.

Ju samprotavimas buvo ne 
paikas, taip; bet asz vis dėlto 
nedrįsau dykai j u vežti, nes bi
jojau “sznipu,” kuriu kompa
nija visados turi nusisamdžius 
konduktorių sanžiningumui 
daboti.

Tramvajun inejo konstabe- 
lis.» Jis pastovėjo keletą minu- 
cziu, pasakė keletą žodžiu apie 
Kalėdas, apie orą, ir vėl nuszo- 
ko, nes vagonais buvo perdaug 
prisigrūdęs. Asz žinojau gerai 
kad jeigu tik nors žodi sznypsz- 
telecziau konsta'beliui, tai visi 
pasažieriai, bematant, užsimo
kėtu savo penkcenti. Bet asz 
nutylėjau.

— Kodėl jus nepasiskundet 
ant musu? — paklausė vienas.

— Nemacziau reikalo, atsa
kiau: czia juk važiuoja visi 
džentelmenai.

Kai-kurie pradėjo juoktis isz 
manės, erzelioti; bet atsirado 
keletas žmonių, kurie stojo ma
no puse, ir dalykas pasibaigė 
tuo, kad jie užmokėjo ir už vi
sus kitus.

Sekamomis Kalėdomis mane 
perkele in Cottage Grove lini
ja. Atmaina buvo didžiause. 
Dabar mano traukinys buvo isz 
dvieju, kartais dagi isz trijų 
vagonu, ir jie buvo traukiami 
po žeme iszvestu kabeliu. Pasa
žieriai toje miesto dalyj buvo 
szvariausi, ir asz turėdavau 
rinkti isz j u penkcenczius 
pirsztiniuotas. Czia jau man Į Czia ties Monroe ulyczios kam-1 
niekados netekdavo būti in-ipu, tramvajus perbėga szulini,' 
temptais nervais, bet užtai nuo-, 
latos matyt ir girdėt tuos vilu1 
gyventojus greitai nusibosda- dangtis

Marie Batzer yra vienatine 
mergina kuri pratina arklius 
ir juos jodinėja ir jaukina. 
Czia ji rengiasi joti žirgą 
Wing and Wing,' Hollywood 
Parke. Szitokis darbas yra 
sunkus ir pavojingas nes 
priseina visokiais arkliais jo
dinėti.

Kucziose, ryto metu, važia
vau savo traukiniu miestan. 
Mano tarnyba tuomet ’buvo die
nine. Ineina vienas ponas ir už
veda su manim kalba; kada 
man reikia apeiti vagonas, jis 
laukia, kol asz sugrysziu in už
pakaline platforma, kame buvo 
mano vieta, ir pradeda vėl kal
ba. Jis buvo gal kokiu trijų de- 
szimeziu metu, iszblyszkes, su 
ūsais, dailiai pasirodęs, bet be 
apsiausto, nors buvo gana szal- 
.ta.

— Iszejau isz namu, kaip bu
vęs, tarė jis man. Noriu pra
lenkti savo žmona.

— Dovanu Kalėdoms? —pa
stebėjau asz.

— Nugi, — atsake jis ir nu
siszypsojo. Bet tai buvo keis
tas nusiszypsojimas, kažkoks 
veido iszkraipymas, sisirauki- 
mas.

— Kiek jus uždirbate? —pa
klausė jis numes.

Jankiu szalyj girdėti szitoks 
klausymas visai nenuostabu, ir 
asz pasisakiau, kiek uždirbąs.

— Ar noretute užsidirbti de- 
szimts doleriu ekstra? —klau- 

i šia.
Atsakiau, taip. *
Jis iszsieme czelkiu knygele 

ir, be niekur nieko, duoda man 
czeki. Pagalios pridūrė, kad jis 
manim pilnai iszsitikins.

—Kuo galeęziau jums patar
nauti ? —- paklausiau.

Jis paprasze, kad duoeziau 
jam kvitele ir tarė:

— Jus sziandien busite tar
nyboj asztuonias valandas?

— Taip.
— Vienoje savo kelionių jus 

, galėtute man gera padaryti.

tai darau del savo paezios: te-, brazdedavo-eziužedavo ir dėlto 
pamato ji, kad asz del jos noria' kiti draugai baisiai isz manes 
nusižudyti.

— Justi žmona bus taipjau 
tuo laiku tramvajuj?

— Taip. Ji sėdės prieszaki- 
nej platformoj.

Asz nusistebėjau. Prieszaki- 
ne platforma, tai motormano 
vieta, kame jis stovi ir valdo 
karus; ji atvira, be sienų; szal-; 
tomis dienomis ten labai szalta, 
ir žmonių ten nedaug važiuoja.

— J i bus p r i e s z a k i n e j 
platformoj, atkartojo jis. Ji ra- 
sze savo mylimajam kad taip 
važiuosianti sziandien, ir tuo 
budu duosianti jam ženklą, kad 
pas ji važiuojanti. Asz ta jos 
laiszka skaieziau. ,

— Gerai. Betjiorecziau jums 
priminti, kad jus inmanomai 
greieziau pasistengtute nukelti 
dangtin ir nusileisti szulini. Ki
taip, gali da antbegti ant musu 
sekantis paskui tramvajus. Jie 
czia bėgioja po kits kito 'kas 
tris minutes.

— Asz viską tai žinau, atsa
ke jis. Kai asz ateisiu, dangtis 
bus jau nuimtas. Jis jau dabar 
nuimtas.

— Da vienas dalykas: kaip 
jus atsižinosite, kuriuo trauki
niu važiuoja jusu žąiona ?

— Apie tai man pranesz tele
fonu. Asz turiu žmonių, kurie 
ja seka. Mano žmona bus apsi
siautus rusva, kailiais pamusz- 
ta, skraiste; lengvai galesite ja 
pažinti. Ji labai graži. Jeigu ji 
apaltu jus nugabenkite ja ap- 
tiekon, prie Monroe ulyczios 
kampo.

— Ar jus kalbėjotės jau su 
mano motormonu, paklausiau.

— Jau, atsake jis, ir užmo
kėjau jam tiek jau, kiek ir jums. 
Tik asz nenorecziau, kad judu 
tarp saves kalbetutes apie ta 
dalylka. Geriau butu, kad judu 
visai kits kitam apie tai nepri- 
simintute.

— Gerai.
—Privažiuojant prie Monroe 

ulyczia, jus nueikite in priesza- 
kine platforma ir gerai temyki- 
te. Kai pastebėsite mano galva 
kyszant isz szulinio, jus duosi
te signalą tramvajui su stoti, ir 
tramvajus sustos.. Motormanas 
padės jums apsiruoszti ir isz
traukti mane isz szulinio, nors 
asz ir spiriuos, buk noris czia 
numirti.

Valandėlė apie visa tai pa
galvojęs tariau:

— Man regis, kad jus būtute 
galeje geriau pasilaikyti sau 
pinigus ir niekam nesipasakoti 
apie savo sumanymą, 
tai]) pamate, būtume 
trauke isz szulinio.

— Dieve mylėk! — 
jis: Juk motormanas . 
nepastebeti! Galėtute 
beti ir jus! Niekas!

— Tiesa.
Pasisznekucziavome da apie

szi, apie ta, atvažiavome iki Ii- aplaike apie szėsziolika dole-, 
nijos galo, ir kada musu trauki- riu, ir manote, jog buvo isz to. 
nys grižo atgal, jis grižo kartu, užganėdinta ? Kur tau!

juokdavos. Dabar-gi galėsiu 
jau insitaisyti storiausia skran
dute. C) kai draugai da syki 
bandys mane cziupineti, kad 
iszgirdus kaip popiera brazka, 
tai vage asz to nebepakesili.

TARADAIKA

Mes ir 
jus isz-

Vienas žmogelis kiek pinigu 
prasimame, 

Saliuna mipirkt užsimanė, 
Nuo kokio tai svetimtauezio 

suderėjo, 
Nupirko ir szinkuot pradėjo, 
Kostemeriu turėjo uumažai, 

Biznis ėjo gerai, 
Žmogelis buvo gabus, 

Ba gėrimus turėjo gerus.
Ir vaikus suaugusius turėjo, 

Tai žmogeliui nieks nerūpėjo, 
Bet, didele nelaime užėjo, 
Nes jo moterele labai gert 

pradėjo,
Del visu labai geda, 

Vaikai matydami jog negerai, 
In platu Amerika padare 

makalai, 
Ka dabar žmogelis padarys 

Ar da ilgai bizni varys?
Nes ta negali, 

Turės mest in szali, 
Ba neteks nieko, 

Sveikatos, nei visko.
Taip einasi su nekuriuoms 

totais, 
Girtuoklėms, nelaboms, 
Jeigu toki bizni daro, 
Vyra isz svieto iszvaro.* * *
Pasiliko nuo praeitos 

sanvaites žinutes, 
Turiu dabar patalpyti, 

Ir nepalikti.
Kita syk buna mergina, 

Tai jau beprotiszkai ir gana, 
Tokią mergina visur yra 

netikusiu,
Žilo plauko sulaukusiu, 

Su tuom jau gana, 
Ba isz liežuvio gyvena, 

Apkalba davadnus vyrus, 
Kad ir tikrai gerus, 

O tai daro isz pavydumo 
ir piktumo, 

Paprasto pasiutimo. 
Ir da daugiau tokiu 

triksu turiu, 
Bet visko pasakyti negaliu.

* * *
Viena bobel'ka Brooklyne 

dirbo sunkiai, szluodama ofi
sus ir skalbdama drapanas ir

ties-ketvirta karta, tramvajun 
' inlipo jauna moteriszke ir, nuė
jus, atsisėdo priesząkine j plat
formoj. Asz priėjau atsiimti 
penkių centu, ir ji atsisuko in 
mane, taip kad asz galėjau ma
tyti jos veidą. Ji buvo labai 
jauna ir graži, nekalcziausiom 
mėlynom akim. Balandėli, teks 
tau sziandie nemaža iszgasties 
turėti, maseziau sau: bet tu tru
puti palaidokavai, tai czia bus 
tau ir pabaudimas. O jau nu- 
neszti tave atsargiai in aptieka, 
tai man bus ir labai malonu.

Musu traukinys lėkė vidur
miesezio linkui.

Nuo savo 
bėjau, kad motormanas pradė
jo kalbeties su jauna moterisz
ke. Ka jis galėtu jai pasakoti? 
Beto, jis neturi ne teises kalbė
tis su pasažieriais, kada eina 
tarnybos pareigas. Ir kaip la
bai nustebau pamatęs, jog mo
teriszke da areziau prislinko 
prie tos vietos, kame stovi mo
tormanas su savo maszina, ir 
didžiausiu internpimu klausos, 
ka jis jai kalba.

Važiuojame toliau 
linkui, sustojame ir priimame 
žmones, sustojame ir iszleidžia- 
me žmones, viską eina, kaip 
reikiant. Artinamės prie Mon
roe ulyczios. Manau sau: tasai 
buklus jaunas vyrukas pasirin
ko sau visai tinkama vieta, 
kampa Monroe ulyczia, tylu 
kampeli, kame jam niekas ne
trukdys nusileisti szulini, 
man prisimena, kaip kartais 
tekdavo matyt tramvajų kom
panijos darbininku stovineziu 
tuose szuliniuose ir taisanezius 
kai-ka kas sugezdavo požemi
niuose linijos intaisuose. Bet 
jeigu kuris ju butu sugalvojus 
pasilikti szulinyj, kada trauki
nys prabėga, tai jis bematant 
kokį pusantro sprindžio pasi
darytu trumpesnis keberklas, 
kur eina žemyn prie kabelio, 
nupjautu jam galva.

Kadangi kita ulyczia turėjo 
jau būti Monroe, tai asz nuėjau 
in priesząkine platforma.

Nie motormanas, nie jauna 
poni nebesikalbejo. Tik tiek da 
pastebėjau, kad motormanas 
linktelėjo galva,- tartum kam 
pritardamas, paskui, inspyres 
akis priekin, paleido traukini 
pilnu begiu. O mano motorma
nas buvo stambus, augalotas 
Airys, Patas.

Lengvink truputi! — tariau 
motormanui paprastuoju žar
gonu. O tai reiszke: važiuok 
truputi palengviau. Dabar pa
stebėjau linijos viduryj juoda 
taszka. Galėjo tai būti kyszanti parode

tvirtai insikabino savo suolelio nim, dėlto kad nebegalis, sako, 
—: Jau nerymauja; matyt,'pasilikti tarnyboj; jam girdi, 

bijosi kad neatsitiktu nelaimes!! labai gaila esą, kad man pa- 
pamanseziau sau. O kas bus/ežiam teksią varyti tramvajų 
kai ji pastebės, jog. nelaimepki linijos galo, bet ten jau asz 
gresia jos paezios vyrui! gausias kita motormana. Ir jis

Betgi didžkis Patas trauki-1 ^an paaiszkino, kaip ir ka asz 
nio visai nestabdė. Asz riktele-. turiu veikti. Peili, girdi, tegul 
jau jam, kad szulinyj esama 
žmonių, jokios domes neatkrei- 
pe. Dabar jau aiszkiai mateme 
žmogaus galva: tai buvo tasai 
jaunas pakvaiszelis, bestovįs 
szulinyj; veidu buvo atsikrei
pęs in mus. Tada pastveriau sa
vo szvilpinaite ir smarkiai su- 
szvilpiau, duodamas

asz jam paliekąs, jis eisiąs kur 
nors patogesne vieton ir nusi- 
pjaustysias savo uniformos sa
gas.

Ir jis nuėjo sau.
Nieko nepadarysi, reikėjo 

man paežiam varyti lygi sto
ties. Užpakalyj stovėjo jau

signola <laag kitu tramvajų, pasiviju- 
platformos paste-j sustoti/Bet Patas leido trauki- siu mus ir laukiancziu kelio. O 

ui pilnu begiu. Už bertainio kadangi asz turėjau szioki toki 
minutes turėjo atsitikti baisi supratima apie maszinas, tai 
nelaime. Asz visa spėka ėmiau jokios nelaimes nebeatsitiko, 
skambinti, paskui szokau in1 iena vakara, tarp Kalėdų 
priesząkine platforma ir pasi-!^r ^auju Metu, asz buvau isz- 
tveriau už tormozo. Bet jau bu- .kkes nuo darbo ir valkiojaus po 
vo pervelų: traukinys ūždamas miestą. Praeinant pro geležin- 

! kelio stoti, užėjau ten valandė
lei, kad pasižiurėjus in ta mil- 
žiniszka žmonių judėjimą. Isz
ejau in peroną ir žiurėjau in 
viena traukini, kuris tuojau tu
rėjo iszeiti. Staigu girdžiu, kaž
kas szaukia mane vardu. Ant 
vieno vagono laipteliu stovi 
žmogus ir, žiūrėdamas in mane, 
szypsos, moja man. Tai buvo 
didžkis Patas. Iszkarto negalė
jau jo pažinti, buvo gražiai ap
sitaisęs ir barzda nusiskutęs.

Net szuktelejau.
— Szszsz. — ne taip garsiai! 

Na, kaip viskas pasibaigė? — 
klausia jis manes.

— Buvo tyrinėjimu, kvoti
mu, atsakiau. O tavęs tebejiesz- 
ko.

Patas atsake:
— Asz važiuoju in Vakarus. 

Ko czia gali žmogus pasiekti? 
Septyni, asztuoni doleriai san- 
vaiteje algos, o daugiau kaip 
puse iszeina duonai ir migiui. 
Nusipirksiu žemes ir ukinau- 
siu. Pinigu, žinoma, asz turiu. 
Jei nori, važiuok kartu su ma
nim: susirasim derlios žemes 
gabala kame-nors apie Frisko, 
ii gyvensime kuogeriausiai.

— Asz negaliu važiuot, atsa
kiau.

— Beje, gerai kad atsimi
niau: sztai tavo peilis. Acziu 
labai. Ne, sakau tau isztikruju, 
czia, tarnaujant tramvajų kom
panijai, nieko gero neatsieksi.

' Jokios ateities.' Asz isztarna- 
vau trejus metus ir niekaip ne
galėjau isztrukti, ka nors ge
resniu pasigauti.

Suszvilpe traukinys.
— Na, sudie, tarė Patas. — 

Klausyk, kiek tu gavai isz to 
žmogaus, kur suvažinejome ?

— Deszimti doleriu.
— Asz gavau tiek pat. Tiesa 

pasakius, jis užmokėjo gerai. 
Bet jo pati da geriau.

— Jo pati?
— Nugi, ta jauna moterisz

ke. Asz mat padariau jai viena 
maža dalykėli. Ir jai buvo vis- 
tiek, tūkstantis ar du tukstan- 
cziu, dėlto kad ji norėjo atsi
kratyti savo vyro. Tai ve jos 
pinigais asz dabar ir galiu pra
dėti sau lengvesni gyvenimą.

miesto

perbėgo per szulini, kame buvo 
žmogus, ir tik tada sustojo.

Iszszokau isz tramvajaus. 
Buvau kai proto netekes, ir tik 
tiek tegalėjau atsiminti, kad 
man reikia traukti isz duobes 
žmogus, kurs neva spardysis ir 
nesiduos isztraukti. Užszokau 
vėl ant pryszakines platformos 
ir, apskritai, bėgiojau kai gal
va pamėtės. Motormanas 'buvo 
taipjau kaip nesavas: jis suka
liojos ir, sumiszes, klausinėjo, 
ar isztikruju' buvę szulinyj 
žmonių, kaip tai atsitiko, kad 
jis traukinio nesustabdes. Jau
noji moteriszke, iszsigandus, 
kartojo: Dieve mano! Dieve 
mano! Jos veidas buvo isz
blyszkes, kaip numirėlio, ir ji 
visa drebėjo. Betgi ji neapalpo, 
o truputi palaukus, iszlipo isz 
tramvajaus ir nuėjo sau.

Prisirinko daug žmonių. Uz- 
musztojo galva suradome po 
užpakalinio vagono tekiniais, o 
jo kūnas tebestovejo szulinyj. 
Maszinos keberklas buvo paga
vės ji už pasmakres ir galva nu
traukęs.

Isztraukeme lavona isz duo
bes. Atvyko ir policijautas, ku
ris užsirasze keleto žmonių pa
vardes; o kai del manes, tai vi
si galėjo paliudyti, kad asz 
skambinau, ir szvilpiau, ir pa
galios pasistveriau už tormozo. 
Be to, mes tarnautojai, turėjo
me reportuoti, kas, atsitiko, 
tramvajų kompanijos virszi- 
ninkams.

Didžkis Patas paprasze ma
nes peilio. Asz jo nesupratau 
gerai ir pastebėjau, kad, sakau, 
pakanka jau mums ir vienos 
nelaimes. Jis nusiszypsojo ir 

man savo revolveri.

Naujas Valdžios Sekretorius
suszuko 

galėtu ir 
nepaste-

į kur eina žemyn prie požeminio atgabensit mano žmona, jei-;
'kabelio. Ant to szulinio vra' aPal'Ptu. _ .o . ... , !Ar tai viena taip daro?Po to jis iszszoko isz tramva- 1

l jaus.
Asz dabar buvau turtinges- 

visa deszimczia doleriu, 
gyvenime kar- 
ir laimingesnių

vo.
Ir vis dėlto teko man pergy

venti viena nepaprasta atsiti
kimėli 1887 metais, Kalėdų lai
ku.

Skaitykite “Saule”

inelia ir jokios naudos neturėjo.' 
Už

dirbtus pinigus praleidžia ant 
visokiu nieku, o kada reike 
randa užmokėt tai eina po kai
mynus kad susimylėtu ir pa-.

1 aukautu kiek pinigu. Tik laz
dų tokioms reiketu.

Ant to szulinio yra' »u aPalptu- 
asz pakelsiu dangti ir į 

nusileisiu žemyn.
— Jus norite nusižudyti?
— Nevisai. Asz tik dėsiuos uis

noris nusižudyti. į Acziu Dievui
— A! ■ tais pasitaiko
— Privažiavę, jus sustabdy- dienu! Visa žiema vaikszczio-. 

site tramvajų ir ištrauksite jau laikraszcziu pluosztais ap-( t e 
mane, nežiūrint kad asz ir labai sikamszias nugara ir krutinę, Skaitykite Saule

Karo Po-Sekretorius Robert P. Patterson, po kairei už
ima vieta Valdžios Sekretoriaus, Stimson, po deszinei. Pre
zidentas Trumanas paskyrė Patterson in Stimson vieta. Tai 
jau septinta permaina Taryboje po Trumano prezidentyste.

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

“Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatysteaet
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!



ZmiosVietinesį
i — R. Milius, vienas isz pro- 
igresyvisziku biznierių isz Mi-, 
nersville, ana diena lankėsi su 
reikalais, taipgi atlankė ir 
“Saules” redakcija. Acziu.

— Utarnirike pripuola Szv. 
Jadvigos.

t Juozas Cziginskas, nuo. 
630 W. Mahanoy Avė., mirė Pe- 
tnyczioj popiet 5:45 valanda ( 
namie. Velionis sirgo perke-j 
lėta menesius. Buvo anglia'ka-i 
gis. Dirbo prie Mahanoy Cityz . . . . ( kasyklose. Gimė Lietuvoj, pri-j 
buvo in Mahanoy City 35 me-i 
tu adgal. Prigulėjo prie Szv. 
Juozapo parapijos. Paliko pa- 
czia Jeva, 3 dukterys ir 2 sunu: 
K. Timkoviene, mieste; Karei
vi Gpl. Juozą kuris tarnauja 
Japonijoje; Izabelia, New Yor
ke; Jurininką G. M. 3/c Ed- 

,Varda, Norfolk, Va., ir Liliana 
namie. Sūnūs kareivis Pfc. Al
fonsas likos užmusztas ant ka
res lauko ant Iwo Jima Salos, 
Pacifike, Vasario 26-ta diena 
1945 mete. Laidotuves a. a. 
Juozo Cziginsko atsibus Sere
ikoje, su Szv. Miszomis Szv. 
įJuozapo bažnyczioje 9 valanda 
Ty te ir bus palaiduotas parapi
jos kapuose. Amžina atsilsi. 
Graborius L. Traskauskas lai- 
Įdos.
i •— Ponia H. Zaltauskiene, 
isz Hilldale, Pa., ana diena lan
kėsi pas pažystamus Shenando- 
ri ir mieste, prie tos progos at
lankė “Saules” redakcija, nes 
[ponia Zaltauskiene yra musu 
sena skaitytoja. Acziu už at- 
eilankyma.

— Seredoj Szv. Margare
tes Alakok.

— Ponstva Vine. Peczukai- 
cziai isz Detroit, Mielu, lankėsi 
pas gimines ir pažystamus taip
gi ir “Saules” redakcija. Acziu 
už atsilankyma.

— Ketverge Szv. Lukoszio 
Evangelisto.

—■ Petnyczioj Szv. Petro 
Alkantaro.

Dirmavos

VYSKUPAS HUGH L. LAMB

Vyskupas Hugh L. Lamb isz 
Filadelfijos Dirmavos:

Ketverge, Spalio (Oct.) 18ta 
diena, Szv. Jurgio Liet, bažny
czioje 4:30 valanda popiet, 
Shenandoah, Pa.

Petnyczioje, Spalio 19ta d., 
Szv. Juozapo Liet, bažnyczioje 
11:30 vai. ryte, Mahanoy City.

Nedelioje, Spalio 21ma d., 
Szv. Liudviko Liet, bažnyczio
je 9:30 vai. ryte, Maizeville.

SHENANDOAH, PA.

f Sirgdamas ilga laika, ge
rai žinomas senas biznierius, 
Antanas Margieviczius nuo 329 
E. Centre Uly., mirė Ketverge, 
vakare. Velionis gimė Lietu
voj, pribuvo in Amerika dauge
lis metu. Paliko viena seseri 
M. Navitskiene isz Phineyvil-

r ‘ S A U L E ” MAHANOY CITY, PA.

Svetimtautes Karo Nuotakos \
A fe

:: JUOKAI :: Miestas Kuris Greitai Auga

’ -m

550 svetimtaueziu moterų isz Australijos atvažiavo in 
Amerika. Jos apsiženijo su Amerikieežiais kareiviais kai 
jie buvo Australijoje. Apie du szimtai isz ju atvažiavo su 
vaikais. Szimtai kitu nuotaku laukia progos ir vietos ant 
laivu taip pat atvažiuoti. Kiti tukstaneziai laukia kada ga
les atvažiuoti isz Anglijos ir Francuzijos.

Girardville, Pa. — Sukatoje 
popiet, apie 4-ta valanda Szv. 
Vincento Vienuolynas likos pa- 

D. KARDINUOLAS DOUGHERTY

szventytas per Jo Eminencija 
Dennis Kardinuola Dougherty 
isz Filadelfijos. Daug’ Kunigu 
ir žmonių dalyvavo tame pa- 
szventinimo.

le, Pa., ir puse-seseri M. La'bu- 
tiene isz Mahanoy City. Laido
tuves atsibuvo Utarninke, su 
apiegomis Szv. Jurgio bažny
czioje 9 valanda ryte. Kuna 
palaidojo parapijos kapuose. 
Amžina atsilsi. Graborius D. 
Snyderis laidojo.

■ — Nelaime atstiko dvieju 
angliakasiams, laike darbo. 
Peter Dom'brosky, Lenkas, nuo 
445 W. Lloyd Uly., likos pavo
jingai sužeistas in koja, Packer 
Nr. 4, Locust Coal Co., mire 
kaip veže in ligonbute. Paliko 
paezia, viena sunu, 3 seserys, 3 
brolius. Prigulėjo prie Szv. 
Kazimiero parapijos.

John (Lipnovich) Lipiec, 50 
metu amžiaus nuo 30 W. Laurel 
Uly., likos užmusztas per nu
puolimą anglies, Maple Hill ka- 
s y k 1 o s e. Paliko paezia, 5 
dukterys, 1 sunu, 5 anukus ir a- 
nu'kes ir 1 broli. Prigulėjo prie 
Szv. Kazimiero, Lenku, para
pijos.

— Vincas Križanauskas, 
nuo W. Coal Uly., likos sužeis
tas laike darbo, Girardville 
miesto. Gydosi namie.

Hershey, Pa. — Milton S. 
Hershey, 88 metu amžiaus, ge
rai žinomas fabrikantas szoko- 
liadinu saldumyniu, staiga su
sirgo Ketvergo nakti, likos tuo- 
jaus nuvesztas in Hershey li- 
gonbute.^- Mirė Subatoje. Jo 
pati mirė 30 metu atgal.

Pirkie Ų. S. Bonus Sziadien!

Mažeikiuose Stato
Paminklą Raud. Armija

NEW YORK. (LAIC) — 
Vyresnio amžiaus žmones atsi
mena, kaip Caru laikais Lietu
voje daugelyje miestu ir mies
teliu buvo statomi paminklai 
Rusijos vieszpacziams, ju gene
rolams, ir kitiems Imperato
riaus pataikūnams pagerbti. 
Dabar ir vėl tie laikai grižo. 
Vieton gražaus Lietuviszko 
liaudies meno pasireiszkimo, 
statomi paminklai užgyven-
tams pagerbti. Moskvos spau
da pranesza, kad Sovietu Mar- 
szalas L. A. Govorov patvirtino 
invykta Mažeikiuose statomam 
obeliskui. Tam paminklui dvi 
marmuro lentos gaminamos 
Leningrade. Lentose busią pa
vaizduoti R,aud. Armijos kariai 
“Iszlaisvine Sovietu Pabalti
jį.” Lietuviai Naciu nekente ir 
džiaugiasi j u jungo nusikratė, 
bet isz kitos puses, siekdami 
pilnos nepriklausomybes, jie 

į nenori ir nauju gyventu. Lietu
voje, kaip ir visur kitur, žmo
nes kartoja: Kas mus dabar isz- 
laisvins nuo “Iszlaisvintoju?”

— Kunduktoriau — klau
sinėjo senoji moteris nuo ka
tro galo man nulipti?

— Nuo bile kokio galo, 
nes abudu galai karta sustoja 
atsake kunduktorius.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Paskirstymas Maistas 
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., Radionavimo valdyba da
bar priima aplikacijas del su
dėjimo vaisiu ir bonkas gauti 
cukraus.

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

Neužvydejo

— Del Dievo! Žiūrėk va
gis lenda per langa in tavo 
gyvenimą!

— Tegul lenda. Mano pa- 
cziule pamanstys jog tai asz 
ir pasveikins su koezeliu, jog 
greitai to neužmirsz.

Du Sykiu Priesieke

Sudžia: — Ar jau tu kada 
prisiekai?

— Taip ponas sudžia pri
siekiau dviem merginom jog 
su juodviem asz kada pa- 
cziuosiuosiu.

Da Ne

Antanas — Oj broleli, isz- 
tikro esmių užsimyĮėjusiu, 
jog ko tik ne pasiutu.

Baltrus — Tai apsipa- 
cziuok!

Antanas — Asz sakiau, jog 
vos nepasiutau, nes da bro
liukai suvis napasiutau.

Magnesas

Antanas — Tėvuk, kas tai 
yra magnesas?

Tėvukas — Tai vaikeli yra 
tokia geležis, ka pritraukia 
prie saves ir laiko.

Antanukas — Tai ir musu 
Mariute magnesas!

Tėvukas — Ka tu vaike 
kalbi! '

Antanukas — Na-taip, ba 
Jonas Pole ana syk, sake in 
ja: — Tu Mariute kaip mag
nesas, prie saves trauki.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

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

knygele, 75 Centai.
Rodykle:

Bažnytini* metu padalinimas. 
Pasilikai. 
Kalendorių*.
Maldos Rytmetine*.
Vieszpaties malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimas.
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimti* Dievo prisakymu. 
Du didžiausi meiles prisakymai. 
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meile* b 
Gailesczio.
Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Misziu.
Misziu Maldo*.
Psalme 45.
Giesme Szventas Dieve.
Miszparu Maldos.
Maldos pirm Iszpažintie*.
Perkratymas sanžines.
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 po 

Komunijos.
Garbinimas Szv. Sakramento 
Malda Szv. Tamosziau*, 
Malda prie Vieszpaties Jėzau*. 
Malda prie Panos Szvencziausios. 
Malda Szv. Bernardo prie Szv.

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

kalbama*.
Litanija prie Szv. Panos Marijos.
Litanija prie Szv. Antano isz 

Padvos.
Malda prie Szv. Antano.
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų. 
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo. 
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų. 
Giesme Laba Nakt. 
Ministran turas.

Saule Pub. Co., Mahanoy City

Majoras Eugene Bernard paragino savo miesto biznie
rius iszkabineti szita plikata prie Vai D’Or miesto vartų. 
Szitas mažas mainu miestelis dabar kaip koks grybas per 
nakti iszaugo. Czia rado daug aukso ir vario žemeje ir ka
syklos mainos visur atsidarė.

Moskva Viliojo Ir 
Lietuvius

NEW YORK. (LAIC) — 
Kai 1940 metais Lietuva liko 
Sovietu užgyventa, Moskvos 
pakalikai pradėjo likviduoti! 
Lietuvos Respublikos užsieni-į 
nes instaigas Europoje. Jiems' 
ten svarbu buvo susirasti senu' 
valdininku tarpe kau isztiki- 
mus ingaliotinius. Jieszkojo ir 
Berlyne, ir Stockholme, ir Ry
moje ir t.t.

Vienok, nerado. Ir tai nepai
sant riebiu algų siūlymu ir net 
grasinimu, iki patremimu 
priesz Lietuvoje j u likusias gi
mines imamai.

Lenku Požemis InspejaNEW YORK. (LAIC) —
AP korespondento Spalio 1 d., 
praneszimu isz Varszavos, Len
ku požemis inspeja netikėt Ko
munistines valdžios paskelbtai 
amnestijai (visatinis atleidi
mas bausmes).

Kaip žinome, visokiu “am- 
nestiniu” pažadu netrūksta ir 
užgyventoje Lietuvoje. Palec
kio-Gedvilos-Snieczkaus triju
le tolydžiui kvieczia žmones 
liautis prieszinantis, mesti par- 
tizanka, dėtis prie kraszto at
statymo, nesiduot klaidina
miems ir t.t. Dvieju užgyvento- 
ju kareziai pamokyti, Lietuvos 
žmones tikrai nesiduoda tokio
mis Moskvos “meszkeremis” 
klaidinami.

Net ir be svarbu inspejimo.

ISTORIJEapie Ea i8Z 
----------------- iszo iszlins, Al 
yva in virszu iszkils, Kaip ui 
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie bobs 
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

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą ii 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus

Churchillui

Į sukilimu. Ir vėl dėka VLIKO 
nepalenkiamam nusistatymui.

į SKAITYMO J
5 *

| ...ir... ■H
| RASZYMO |
$ 5
♦ 64 pus., Did. 5x7col. |
i Tiktai, 10c. |

{"SAULS” ’ 
MAHANOY CITY, PA. J

*■>*■ B- a*-**-**-**-*-*- m- M-M- m.

V. L. L Komiteto Rasz- 
tas Prez. Trumanui Ir

VAKARU EUROPA. — 
— Berlyno Konferencijos pro
ga, Vyriausias Lietuvos Isz- 
laisvinimo Komitetas (kitaip 
VLIK), inteike memorandu
mus Suvien. Valstybių prezi
dentui ir Anglijos Min. Pirmi
ninkui, nuszviesdamas nuosto
lius karo laiko ir szaukdamas 
remti teisingus Lietuvos žmo
nių laisves troszkimus.

Bavarijoje Insisteige 
Dvasiszkiu Seminarija

VOKIETIJA. (LAIC) — 
Lietuvos R. K. dvasiszkiu ini
ciatyva ir pastangomis, Eich- 
staat, Bavarijoje, pernai rude
nyje insisteige kunigu semina
rija. Sziuo metu seminarijoje 
mokosi 78 teologai, 4 teologai 
sziais metais buvo inszventinti 
kunigais.

Dvasiniams tremtiniu reika
lams aprūpinti, visa užgyventa 
vakaru Vokietija ir Austrija 
(Amerika, Anglija ir Prancū
zu užgyventos viestos) yra pa
skirstyta in 13 dekanatu su at
skiru Lietuviu kunigu-dekanu 
prieszakyje.

Belgai Hitlerio 
Tarnyboje

BRIUSELIS. (LAIC) — 
Belgu valdžios duomenimis, 
per antra pasaulini kara 63,- 
629 Belgai stojo in Vokiszkuo- 
sius dalinius, in taip vadina 
mus “SS Belgu Legijonus.”j 
Tas Vokiecziams davė bent 4^ 
divizijų jėga.

Panaszios pastangos, net' 
dviem atvejais, buvo Vokiecziu! 
dedamos ir Lietuvoje. Pirma1 
mobilizacija buvo paskelbti 19-! 
43 metu pavasaryje, antra-1944 
m., pavasaryje. Abiem atve-l 
jais buvo mėginta Lietuvos( 
jaunuomene inkinkyti in “SS 
Lietuviszka Legijona.”

Kaip žinome, isz abieju mėgi
nimu nieko neiszejo: pirmoji 
mobilizacija buvo sukliudyta' 
energinga VLIKO (Vyr. Lietu-Į 
vai Iszlaisvinti Komitetas)! 
kontrakcija, antroji mobilizaci-j 
ja pasibaigė garsiuoju 1944 m.J 
vasaros Lietuviszku bataljonu',

L. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kanas numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotavin, 
kriksztiniu, vestavio ir kitokiam* 
reikalams. Telefono Numetąs 78.
820 W. Centra St., Mahanoy City

K3U Tie kurie prisiunezia 
laiszkus arba postel-kartes in 
“Saules” redakcija, lai prili
pina reikalingas pacztines mar
kes, nes kitaip tokius laiszkus 
nepriimsime. Postkartes reika- 
lauje marke už 1 centą; laisz- 
kaiip po 3 centus ;special delive
ry po 16c., o registravoti laisz- 
kai reikalauje 23 centu.

NEUŽMIRSZKITE!— jeigu 
siuntinesite 'tokius laiszkus be 
pacztiniu. ženkleliu, taipgi jei
gu nebūna užtektinai markiu 
ant laiszku, tai iszdavysta ne
priims tokes post-kartes ir 
laiszkus nuo paczto!

“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! Prenu
merata Su v. Valstijo
se metams $4.00; 
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. }




