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Isz Amerikos
TAIKOS

KLAUSIMAI

1 WASHINGTON, D. C. — 
Jau szimtas dienu nuo Perga
les Dienos ir vis nieko aiszkaus 
nematyti. Dabar visokie klausi
mai iszkilo ir niekas nežino 
,kaip juos iszriszti.

1— Ar Amerika pakeitė savo 
nusistatymą kaslink užsienio 
politikos? Dabar kai Generolas 
Hurley pasitraukė isz Ambasa- 
do vietos Kinijoje vieszai paro
de kaip Amerikos dipliomatai 
viską ten sumaisze ir dabar 
rengia treczia kara, jis iszkele 
klausima apie musu užsienio 
politika. Ka mes dabar darysi
me Kinijoje? Tai klausimas in 
kurą niekas neranda atsakymo.

2— Ar tie trys tūzai susieis ir 
susitaikins? Prezidentas Tru- 
manas pasakė, kad: “Daugiau 
tokiu susirinkimu nebus, nes j u 
nereikia,“ Rooseveltas, Chur- 
chillis ir Stalinas susiejo ir pa- 
sisznekejo, bet dabar tokiu su
sirinkimu nebus. Tai blogas 
ženklas.

3— Kaip su Vokiecziais? Jau 
idabar Amerikos valdžia prisi- 
pažinsta, kad jie nemoka valdy
ti ir kad visai prastai pasirodė 
Vokietijoje. Amerikiecziai ne- 
apkenczia Vokiecziu, o Vokie- 
cziai Amerikiecziu. Amerikie
cziai nesutinka su Sovietais, 
Sovietai neapkenczia Anglu, 
Anglikai nesutinka nei su Ru
sais, nei su Amerikiecziais.

‘Social Service Bureau’
Praneszimas

.! ________

WASHINGTON, D. C. — 
j(LAIC) — Lapkriczio (Nov.) 
23 d., State Department prane- 
sze apie invedima ribėto paszto 
susisiekimo su Amerikos užim- 
anta Vokietija ir Austrija. 
Sziuo patvarkymu gales nau
dotis iszvietinti asmenys (dis
placed persons) su savo gimi
nėms ar pažystamais Ameriko
je privacziai susiraszyti. Pagal 
szi patvarkyma tremtiniams 
bus galima siuntinėti ir nedide
lius (iki 5 svaru) Parcel Post.

Korespondencija turi pradė
ti iszvietinti asmenys patys. 
iTam tikslui, iszvietintiems as
menims U. S. užimante valdžia 
pradėjo iszdalineti speciales 
formos atvirlaiszkius.

Isz Vokietijos (ar Austrijos) 
gauta atvirlaiszki U. S. paszto 
instaigai parodžius, gavėjas 
gales pasiusti laiszka ar Parcel 
Post.

Szia proga, Social Service 
Bureau pranesza, kad kaip tik 
tuo reikalu, visai neperseniai, 
jis buvo kreipiąsis in UNRRA 
.vyriausiąja būstine Washing- 
jtone su insakmiu praszymus;

Sudaryti sanlygas su iszvie- 
tintais asmenimis paszto susi
siekimui pradėti;

Tremtinius aprūpinti Lietu- 
viszka laikime spauda ir sziaip 
literatūra.

Apie Pinigu Verte
' Lietuvoje

NEW YORK. (LAIC) — 
Kaikurios firmos, kaip Ameri
can Express Company, jau pri
ima pinigus persiusti in Lietu
va. Perlaidos eina per Moskva; 
kabeliu duodamas praneszimas 
in Moskva, o isz ten per SovieJ 
tu instaigas persiuncziami pi-Į 
nigai in Lietuva. Szia vasara 
viena Chicagos Lietuve pasiun
tė savo giminėms in Lietuva 20 
doleriu. Po trejetes menesiu ga
vo isz j u laiszka, kuriame raszo- 
ma: “Brangiausia sesute, mes 
labai dėkojame tau už tavo rū
pesti apie mus. Mes suprantam 
tavo pastangas padėti, bet 
mums niekas neiszeina; tavo 
pagelba tik verta du svaru 
sviesto, todėl reikalauk pinigus 
atgal, sau.“ Toliau jie praszo 
geriaus atsiusti drabužiu. 
“Taigi — už 20 doleriu Lietu
voje tegalima nusipirkti tik du 
svaru sviesto!“

Geras “Biznis” Berlyne

BERLYNAS, VOKIETIJA. 
— Ana menesi Amerikiecziai 
kareiviai parsiuntė namo isz 
Vokietijos net $4,000,000 dau
giau negu jie ten užsidirbo. Ka
ro Sztabas susirūpino ir pati 
valdžia dabar bijo kad per 
daug pinigu grįžta isz Vokieti
jos.

Valdžia ir Karo Sztabas pa
siuntė savo sznipus isztirti kaip 
tie musu kareiviai gali tiek 
daug pinigu parsiunst namo. 
Jie du ar tris syk tiek parsiun- 
czia negu jie uždirba. Valdžia 
dabar jau žino koks ten biznis 
randasi ir insikiszo in kareiviu 
bizni ir sustabdė jiems gera ge- 
szefta.

I

Kareiviai parduoda savo 
drabužius, laikrodėlius, 
plunksnas, cigaretus ir viską 
ka tik jie gauna isz armijos. Vo- 
kiecziai daug pinigu turi, bet'

AŽERBAIGAN |O> TYM3*!*! If 1
ŽMONES SUKILO 5 v MlllCi illlCcziu pribuvo In

ISZ INDIJOS. — Mažas, be
veik niekam nežinomas, visu 
apleistas ir beveik Paties Die
vo pamirsztas krasztas, kur 
vien tik skarmalai sau knisasi, 
visa svietą, kaip žemes drebėji
mas sujudino.

Ažerbaijan miesto žmones! 
sukilo priesz valdžia ir apsupo 
valdžios tvirtoves. Tai rodos 
mažas dalykas ir galėtume sa
kyti kad mums visai ne galvoj 
kas ten darosi. Isz ežia nema
tyti, isz ten negirdeti, tai kas 
mums galvoj; tegu jie ten sau 
pjaunasi. Bet, visai kitaip ten 
yra. Kas ten darosi tai in 
ant rytojaus atsiliepia ir 
palieczia.

Irano gyventojai sako, 
szitas sukilimas buvo Sovietu

mus
mus

kad

nieko negali kromuose pirkti. į sukurstytas. Rusijos armijos

STRAIKOS
IR DARBAI

Kareiviai visko turi, bet pini
gu neperdaugiausia. Tai ir su
sidaro geras biznis tarp turtin
gu Vokiecziu ir Amerikiecziu 
kareiviu. Kareiviai viską par
duoda ka tik turi už Vokiszkas 
markes, paskui tas Vokiszkis 
markes permaino in Ameriko- 
niszkas bumaszkas ir siunczia 
gerus pinigus namo.

Valdžia dabar paskelbė, kad 
kareiviams nemainys markiu

WASHINGTON, D.C. — 
Sziandien darbininkai sunkiai 
nedirba. Jie nei negali nei ne
nori. Negali užtai, kad unijos 
jiems neleidžia; nenori, nes 
jiems neužsimoka. Kam sun
kiam dirbti, kad galima ir ne
dirbus užsidirbti. Dabar vi
siems ne darbas, bet algos rupi. 
Darbininkai dabar nepaiso 
straiku. Jiems proga pasilsėti, 
“Good Times“ turėti. Vieni 
darbininkai isz tikro pailsę, bet 
kiti tingi ir viskas. Darbininku 
yra bedarbo, bet ir darbu be 
darbininku. Darbininkai dabar 
jieszkosi geresniu darbu ir di
desniu algų. Dabar visi. Mote
rys kurios dirbo kariszkuose 
fabrikuose, dabar nenori gryžti 
in szeimininka gyvenimą ir ne
nori palikti tuos vyriszkus dar
bus, kuriuos jos užėmė karo lai
ku. Darbininkai, kurie dabar 
randasi be darbo, višai nepaiso, 
nes valdžia juos užlaiko ir 
jiems moka užtai, kad jie nedir
ba. Tai ka jie paiso. Dabar Pre
zidentas Trumanas nori Ja 
daugiau jiems duoti. Jeigu val
džia duos $25.00 in sanvaite už 
dyka, tai kam da dirbti? Fab
rikantai ir kompanijos nepaiso 
apie straikos. Jie nenori dau
giau daigtu pagaminti ir par
duoti szimet, nes jie turėtu 
daug daugiau taksu mokėti. Ar 
jie laukia pakol valdžia pa vė
lius viską pabranginti?

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ežia vis vieszpatauja. Szitas su
kilimas ir susikirtimas atsilie
pė ir pasiekė visa svietą ir in- 
vele, intrauke Anglija ir Ame
rika.

Teherano Konferencija Sta
linas su Churchilliu ir Roose- 
veltu sutiko pasitraukti isz szi- 
to kraszto Kovo, (Mar.) mene
syje, 1946.

An ’ija ir Amerika taip ir 
padare, iszpilde savo žodi, bet,

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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59 Japoniszki Galvažudžiai 
Likos Aresztuoti Per Generolą 
Mac Arthur a; Irano Guberna
torius Nužudytas; Asztuoni 

Amerikos Laivai Pasiunsti 
In Kinija

Kinijos Tautininkams

Sekasi

CHUNGKING, KINIJA. — 
Kinijos Tautiecziu armijos pri
siartino prie Hulukao miesto ir 
pakelyje paėmė du nemažu 
miestu nuo Kiniecziu Komunis
tu armijos. Jie dabar marszuo- 
ja isz miesto Sanhaikwan sta- 
cziai in Manchurija savo drau
gams in pagelba.

Kaip Japonai Kara Pradėjo JtS.

Gruodžio, (Dec.) 7. 1941 mituose, Japonai užpuolė ant musu ir mus sumusze. Ta die
na, kaip Judosziaus vardas ilg.ri gyvuos kaipo sarmatos ir giedos diena. Jie užpuolė mus 
ant Pearl Harbor. Nuostoliai r ums buvo: 4,575 užmusztu, sužeistu ir dingusiu Amerikie
cziu kareiviu, 19 laivu, 9 karis ,<i laivai. Szitas paveikslas buvo nutrauktas nuo vieno Ame
rikos kariszko laivo ik keletą minueziu pirm negu ir in ji Japonai pataikė su savo sprogs- 
taneziomis bombomi . 5

STRAIKOS AUGA IR DIDĖJA

WASHINGTON, D. C. — Automobiliu 
darbininku straikos nesigadina, nes vis au
ga ir didėja. Dabar ir kiti darbininkai 
insidrasine eina ant straiku ir reikalauja 
visokiu nebutu dalyku. Kongresas ir Se
natas dabar susirūpino, ir dabar jau matyti 
kad jeigu tos straikos nesusitaikins už san- 
vaites ar kitos tai valdžia insikisz ir isz- 
leis instatymus, kurie tas straikas sustabdys. 
Tai Prezidento Trumano nusistatymas ne- 
sikiszti jau dabar vėjais eina. “Saule” jau
kelios sanvaites atgal sake kad taip bus. 
Taip dabar ir yra. Valdžia turės insikiszti.

BUVUSIS PREZ. ROOSEVELTAS ŽINOJO 
KAD KARAS BUS

Spalio (Oct.) menesyje 1940 metuose, bu- 
vusis Prezidentas Ii D. Rooseveltas jau nu
jautė, kad: “Japonai mus neužilgo užpuls.” 
Admirolas J. O. Richardson tada buvo koman
doje visame Pacifike ir jis protestavo ir pareisz- 
ke savo nepasitenkinimą, kad, Amerikos Lai
vynas Pacifike buvo toks mažas ir silpnas. Jis 
norėjo daugiau laivu, daugiau jurininku ir dau
giau eroplanu. Bet, “Washingtonas jo nepaisė 
ir neklause.” Tuo paežiu laiku, Amerikos at
stovas Bernard Baruch buvo nuvažiavęs in 
sveczius pas Japonu Ambasadorių Kurusu ir il
gai sznekejo su juo. Isz visu szitu tardymu 
vienas dalykas aiszkeja: “Visi Amerikos diplio
matai ir didžiūnai gerai žinojo, kad: “Japonai 
mus užpuls. Jie žinojo, bet nieko nedare, nie
ko nepaisė ir mums nei žodžio nesakei” j



Kas Girdei
'taikintu su fabrikantais, bet už 
keliu menesiu jis pamatys ir su
sipras kad: “Taip negali būti 
ir tada valdžia insikisz!”

Nor jau ir dabar viskas pa-j - 1931 metuose, Gruodžio me
nesyje valdžia pasirodė kaipo 
tikras ir labdaringas Samarie
tis. Valdžios knvgose vra inra- 
szyta kad^Vald'žios Paszelpine 
Administracija vienam žmogui 
kuris buvo be darbo, jo žmonai,

jszelišzlkai brangu, bet bus d a 
brangiau. Neužilgo visokie da
lykai pabrangs, apie tai nėra 
nei Ikalusimo. Tik klausimas 
yra kiek pabrangs. Kiek dabar 
galima pramatyti ir pasakyti 
lai neperdaugiausia pabrangs dviem vaikam, 13 ir 7 metu am- 
daigtai, iszimant stubąs ir na- žiaus ir vienai mergaitei 10 me
ilius, kurie labai pabrangs. O fu amžiaus iszmokejo net $31.- 
taip viskas per ateinanezius 35. Tai isz tikro jau baisiai ge- 
metus kasztuos apie deszimta iai ir labdaringai valdžia pasi- 
nuoszimti daugiau. Reiszkia clge.
jeigu'koks daigtas kasztuoja^ Dabar kai visi jau gauna 
deszimts doleriu, tai kita meta daug daugiau mokėti ir kai 
jis kasztuos vienuolika doleriu, viskas taip laibai pabrango, ta

Algos pakils ir su tomis ai- pati valdžia pranesza kad ca 
gomis ir kasztai pakils, bet szeimyna taipgi gaus daugiau 
kasztai pakils mažiau negu ai-; paszelpos. Kai pasiteiravome 
gos, nes dabar fabrikai gali kiek daugiau ta szeimyna gaus, 
daugiau pagaminti su mažiau dažinojome kad visiems paszeL 
žmoniu. Bet ežia yra baisiai! pa. buvo padidinta net tiek kad 
painus klausimas* ir imtu visa dabar ta szeimyna gaus net 
straipsni iszaiszkinti kaip ai- $1.17 daugiau. Neteko dažinoti 
gos ir kasztai kyla ir puola, vie-ika ta szeimyna daro su tiek pi
ni daugiau, kiti mažiau.

Drabužiai, draponos jau ir 
taip baisiai brangios, bet bus 
da brangesnes. Drabužiai bus 
dabar daromi isz geresnes ma
terijos, bet bus ir brangesni.

Maistas dabar labai brangus, joje. Jie ten susirinko ne pasi- 
ir kiek dabar įgalima inspeti tai 
už menesio kito bus nors bis'ki 
pigesnis.

Raudos per daug nepabran
go už tai kad valdžia insikiszo 
ir uždraudė randas pakelti. Bet 
del szilumos anglys pabrangs ir 
bus sunku gauti szia žiema. 
Taip bus, už tai kad, mainieriai 
per daug straikavo ir už tai kad 
nėra gana darbininku ir drai- 
veriu ir tro'ku ir freitu anglis 
gabenti.

Nors karas jau ir užsibaigė, 
I nors jau nuo maisto suvaržy

mai nuimti, bet visokie kitokie 
suvaržymai da pasiliks del atei- 
naneziu metu.

Žmones pirks naujas namus, 
jeigu kur ras, ir naujus automo
bilius, jeigu juos gaus su Karo 
Bonais. Ir taip visi ims pirkti 
viską ant iszmokesczio, kaip ir 
pirm karo.

Dabar turime daug visokiu 
straiku, bet galima laukti ir ti
kėtis kad bus da didesniu. Pa
ezios unijos peszasi tarp saves, 
fabrikantai dabar vienybe lai
ko ir statosi priesz kad ir di
džiausias unijas. Fordas visus 
nustdbino kai jis staeziai pasi- 
prieszino unijos tūzams. Gene
ral Motors Automobiliu fabri
kantai taipgi visai neszneka ir 
nesiderina su unijos bosais. 
.Unijos jau negali viena ranka 
laikyti tarp saves. John Lewis 
prieszinasi abiem unijom ir 
skaldo darbininku vienybe. Bet 
ir unijos susitaikina ir fabri
kantai su unijomis susitars ir 
viskas bus gerai. Bet pirm ne
gu tas atsitiks pamatysime 
daugiau straiku.

Prezidentas Trumanas nori 
kad straikininkai patys susi-

nigu!
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Balsavimai arba rinkimai padare keletą dideliu permai
nų didesniuose miestuose. Augszcziau po deszine, Edward 
Jeffries likosi Detroit miesto majoru, bet New York miestas 
iszrinko nauja majora, William O’Dwyer. Žemiau po kairei 

David Lawrence, kuris buvo is trinktas kaipo Pittsburgo ma
joras ir po deszinei James M. Curley Bostono Majoras.

Dabar matome kad viso svie
to mokslincziai ir vieszpatys- 
cziu galiūnai nieko negalėjo nu
tarti toje Londono Konferenci-

tarti bet viens kitam Lozorių 
giedoti.

Prezidentas Trumanas pra- 
szo Kongreso investi paszelpa 
visiems tiems kurie dabar savo 
darbus patrotino. Prezidentas 
rodos nori kad visi tie kurie to
kius ger.us pinigus uždirbo per 
kara kariszikuose fabrikuose 
dabar galėtu sau ramiai ilsėtis 
ir isz valcliszkos rankos duona 
valgyti. Kai jie dirbo jie szam- 
pana gere, isz “Black Market” 
geriausius valgius pirko, kaip 
ponai gyveno: “Viena ranka 
alga eme, o abiem ja szvaiste. 
Dabar už toki gera ir patriotini 
pasitarnavima valdžia juos 
maitins.

Washingtone politikieriai 
liūdnai galvas krato ir nežino 
kur suktis arka daryti. Nepasi
tikėjimas visur vieszpatauja. 
Niekas Washingtone nepasiti
ki Rusijai. Moskva nepasitiki 
Wasliingtonui. Vienas kito bi
josi, viens kita intarineja. Tie 
kurie buvo Potsdam Konferen
cijoje savo akimis mate, kad 
Stalinas yra ligotas žmogus. 
Kas bus Rusijoje kai Stalinas 
pasimirs, ar kai kitas norės jo 
vieta užimti t Tai klausimas ku
rio niekas Washingtone negali 
atsakyti ar iszriszti. Kai musu 
Prezidentas numirszta, kitas jo; 
vieta greitai užima, bet kaip! 
bus Rusijoje tai nei pats Stali
nas nežino.

Siuncziant pinigus per ban
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “San
ies,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja , deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada sinusite czekius 
arba ekspresinius money orde- { 
rius, pridėti deszimtuka. Bet 'į 
jeigu sinusite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

“Saules” Redyste.

Jeigu užraszysite savo drau
giu ar drauge ‘ ‘ Saule ’ ’ tai 'tu
rės didžiausia linksmybių per 
visus metusl_____ _________

Netoli Vateriburie partie 
atsibuvo,

Vyru ir bobų pribuvo,
Ir per visa diena girksznojo, 

Mat, vakare musztyne 
prasidėjo.

Iii teismą visi pasidavė, 
Teisdarys nusprendimą

iszdave,
Kad visi susitaikintu, 
In suda nepasiduotu.

Neklause, bet kasztu užmokėti 
nenorėjo, 

Tai ir dvideszimts doleriu 
užmokėjo, 

Tas viskas. 
Tai nekas.

sjj * *

Badai kur ten Filadelfijoje, 
Vietoj vienoje,

Moterėles taip blaivos,
Jog nusilaka visados,
Jau net daro geda,

Kaip in krūva susibėga, 
Geria be cienios,
Ir tai visados.

j Viena girta grinczioje gulėjo, 
Sztai kita tokia inejo,

Da asz bonkutes užpundino, 
Ir suvis svaiguli gavo.

Vyras josios negali iszsižioli, 
Turi nabagas tylėti,

Ba tuojaus pas vaitu nutemptu, 
Ir bausmia užmokėte.

Tai negeria, jeigu lėti vyrai. 
Tegul gerai in kaili duoda, 
O kad ir in džela pasodytu, 
Tai norints ramumo turėtu.

* * *

Ana diena P'ittsburge užtikau 
dvi merginas,

Na, dievuleli merginos 
ne kas,

Ba laibai jos puszinasi, 
Augsztai neszasi,

Visus trauko per dantis, 
Net užkabina ir moteres, 
O ir paezios vyrukus turi, 

Bet ant to nežiūri,
Nes viena be dantų, kita kreiva, 

Ir tai merginos neva,
Vyrams in akys szoka,

Ir kitas apkalbėti moka, 
Jos del visu daikako, 
Kožnas pasimatęs net 

pasikrato, 
Jeigu jus mergeles taip visada 

darysite,
Tai vyro jokio negausite.

* * *
Tankus girtavimas niekam 

ant gero neiszeina, 
) del girtuokliu, tankiai blogai 

atsieina, 
Jeigu nežiūri ant blogu laiku, 

Tai jau velniava atsitaiko. 
Neseniai taip girtos poros, 
Pasidarė komedija didele.

Vyras moterei iszpere gerai 
kaili,

Paskui motore norėjo pamesti, 
Kad tyku gyvenimą vesti.
Pinigu isz bankos iszeme, 

Ir da in kokia salimui nusidavė, 
Kad ant keliones guzutęs 

iszsigert, 
Su pažystamais ats’ 'tikint.
Nusilakęs da. narni parėjo, 
Užmigus moterėle kiszenius 

apžiurėjo.
Kiek ten pin i g !iu ūžimo,

No. 101 Kapitonas Velnias. Bal
kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu.

No. 102
1 minaliszka 
j No. 103 
pirmutines 
imta isz Lietuviszku užlieku.
veikslais, 177 dideliu puslapiu

No. 104 Trys istorijos, apie 
valioje pas Maurus, Vieszkelio L>u ■ 
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 26

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- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
bos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu.................... 15c

No. 112 Trys apisakos apie pini 
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*ioszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu ................................. 15c

Į No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas Isz girrios 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.
45 puslapiu.................... 15c

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 Skunutis. 60 pus...15c

SKAITYKIT
“SAULE”

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

Moterėle in banka nuėjo,
Ir likusius uz ± testavo, 

Nes vyrelis ne visus pinigėlius
> paemes,

O kad butu kur vieta 
apžiurėjas,

Gal 'butu visus iszem
Ir niekas ne'brlu žinojas

Pirkie U. S. Bonu, Sziandien!

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Ant Medžiokles

— Ponas Grafas vėl nepa
taikė? Neturi ponas szian
dien giliuko.

— Tai nieko, ba matai po
nas, asz ilgai užtrukau Afri
koje, ant sloniu medžiojau, 
tai prie smulkiu žvėreliu ne 
prates ir negali pataikyt.

Reikia apžiūrėt tamistos 
akis. Esiu atsitolinęs nuo ta
vęs 8 pėdas, ar galėsi per
skaityt laikraszti, katra lai
kau rankoj?

— Negaliu mielas dakta
re.

— Na tai prisiartinsiu da 
2 pėdas. O dabar?

— Negaliu pone gydyto
jau.

— To stebėtina! Prisiar
tinsiu da 5 pėdas artyn. Da
bar jau perskaitysi.

— Negaliu.
— Isztikro navatnas atsi

tikimas mano praktikoje. At
sistosiu per 2 pėdas nuo ta
mistos. Dabar jau tikrai per
skaitysi.

— Anie pradėt ponas gy
dytojau.

— Didis Dieve! Kas tai 
darosi! Pirma syki turiu gy
dyt tokia liga! Tai mane bau
gini! O mažu galite pasakyt, 
delko negalit perskaityt laik- 
raszczio?

— Dėlto, kad nesimokinau 
skaityt.

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
inieras ir apie Bedali.

No. 129 Keturios
Ketvirias prisakymas Dievo; Kėliau
to jei in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
ntis prigauna. 58 puslapiu...........15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius iąz Vaienczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
pacziuoias. 76 puslapiu.............,20c

No. 183 Dvi istorijos apie Neužmo- j No. 161 Keturios istorijos apie Auti 
Kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 'prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
62 puslapiu.........................  . . 15c 1

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

No. 189 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 
kejimas kunigo. 47 pus................ 15c

No. 140 Keturios isrorijos anie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakosimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai ................................... 20e

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; Art keik užlaiko moteres paslaptį.
61.« puslapiu ................................. 15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai-
■ tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios 

akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu.............15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji-
I 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

nnstanio ............. . 1 Be

szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu.................... 25e

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

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

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma
udaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus................................. 15*

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklejim&s sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. lit 
nuslapiu ......................................... 2R«

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

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

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

No. 175 Pasiskaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrae 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bū
riai ; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke 1»«

Adresas

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City. Penna.

JUOKAI

Ne Tas Geras Patarimas

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien! i

Vyras — O, pažinstu asz 
tave, mano pacziuk. Tu norė
tum idant asz jau karta užda
rytai akis!

Pacziule — Tas suvisai ne, 
bet savo burna!

Kurczias Kūmas

LabaPirmas Kūmas 
diena kūmai!

Kurczias Kūmas — Tegu 
ne knisa!

P. K. — O ar tu sveikas gy
vas?

K. K. — Ana kur guli už 
grabes.

P. K. O tavo pati?
K. K. — Tegul nebūna 

kvaila!
P. K. — O tavo vaikeliai?
K. K. — Taip jau gaila 

kiaulaites, o man daržo.

Pranas — Kas pas tave 
taip tamsu grinczioje? Ar ne 
turi lempos?

Pilypas — Turiu, tiktai ne 
randu degtuku, nežinau kur 
iszsimete.

Pranas — Tai ve. Nugi 
kaip tu patamse rasi. Uždegk 
žiburį, tai tuojaus surasi!

Pykanti Pati
Jokūbas — Del ko tavo pa

ti taip pyksta?
Vaitiekus — Pirmiausia 

pyko ant tarnaites, po tam 
pyko ant manes, užtai, jog 
asz ant tarnaites nepykau, o 
dabar pyksta, ba asz su ja su 
sipykau, jog ji pyko ant tar
naites. Supranti dabar?!

Tai Tau Mergina
— Ar moki tu virti valgi?
— O dedienele, da ne labai 

gerai, nes tuojaus iszmoksiu.
— O ar moki skalbti ir 

prosyti?
— O dedienele, da ne labai 

gerai, nes tuojaus iszmoksiu.
— Ar turi tu jauniki?
— O dedienele turiu net 

penkis!

Skaitykite “Saule”
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MAHANOY CITY, PA.

Margoji Deže Gerai Pasisekė

(Tasa) — Asz nemanau taip, tariau. 
Kibk pastebėjau, rastieji daik-

_  Tamsta man gyvybe isz- 
gelbejai, ponas Barklejau! tarė 
Jįsai. Sztai kame guli margo
sios dėžės paslaptis! Sztai kur 
donias Ramirecas di Leira šle
pe savo neteisybėmis sukrau
tus provincijoj Verakas ir Ter
ra Firmoj turtus.

Tegu'butu vagis neapsako-
i gudrus, bet ir tas butu ne- 

atskyres auksines žvakides nuo 
kitu 'brangenybių. Ir tuo laiku, 
kai vagis bando imti žvakide, 
baisioji spyruokle iszsitiesia 
asztrus peiliai perveria aukai 
smegenis ir tuo paežiu smūgiu 
numeta ja in szali be uždaro 
antvožą. Kiek žmonių liko su
manaus augsburgieczio tvari
nio aukomis! Ir kai asz pama
niau apie tos klaikos dėžės is
torija, nutariau kaip su ja rei
kia pasielgti.

— Dailide, pasikviesk treje
tą žmonių ir neszk deže in vir- 
szu.

— Tamsta nori jūron ja isz- 
mesti?

— Taip, ponas Allardai. Asz 
žmogus nebailys ir neprietarin
gas, bet yra daiktu, kurie toli 
pralenkia ta, ka galima reika
lauti isz jūreivio.

Užtai ir nestebetina, kad bri
gą isztiko nelaime vežant szi 
baisa. Ir dabar borometras puo
la; mes atspejome dėžės paslap
tį in pati laika.

Net ir j oreiviu nelaukdami 
niusu trejetas, asz padejas ir 
dailide iszneszeme deže ir tvo
jome in jura. Paliko vandens 
stulpas ir deže dingo.

. ^a'bar ji g>ldį tukstaneziu 
sieksniu gilumoj ir jeigu, kaip 
įmones kalba, juros virstu sau- 
®uma, asz labai gailiuosi to 
Uogaus, kuris ta deže suras ir 
andys isztirti jos paslaptį.

— GALAS —

bPrii branga118 daig- tai esama labai o 
to. Be tos žvakides, J 

, nei brangaus, 
? • „ L-'iitvti storojei nešiau > 

dulkiu sieksnio.
__ Vieszpatie susimilk! ^re- 

vis tik asz užtraukiau stula grasiai tare Alla'^k J-jX' 
tarp saves ir taip sunkia Iszpa- ges in dozes vidų. Isz > 
nu galvbes liekana. Rytinei garo tokia sun’keiiĮ it . i:., ntai g'
■szviesai'jreksztant galėjau in-i - Pažiūrėkite m sicncl , 
stebėti raudonas ir baltas spal-^ storuma, jux tai bus c ‘ o 
vas, taip pat keistus metalo ir nei penki coliai stoiio. O 1 a j 
medžio piaustini.us. metaline spyruokle skei»ai an

Visa tai rode, kad ja dirbda- vožo. v
p — Ji prilaiko antvožą, taie 

padėjėjas, tamistai matai, ko- 
, kia ji kieta? Kas czia paraszy

ta viduje Vokiecziu kalba'?
Czia raszo, kad deže padirbo 

Jonas Rotszteinas isz Augsbur
go 1606 metais.

— Nieko sau daiktukas. Vie
nok visa tai nenuszvieczia to, 
kas yra atsitikę, rodosi, auksi
ne. Musu darbas apsimokės.

Jis pasilenke imti tariama ja 
žvakide, ir nuo to laiko asz tvir
tai tikiu in nuojauta; todėl, kad 
tuo akimirksniu sugriebiau ji 
už apykakles ir nustūmiau sza- 
lin. Gal but asz prisiminiau ko
kia nors istorija isz viduram
žiu, o gal mano akys pastebėjo 
kaž kokia raudona deme ties 
užraktu, visai nepanaszia, bet 
man ir jam amžinai paliks pa- 
slaptimi, kodėl asz taip st£. 
T pastūmiau in szali.
dnAit'Zla Vel"i0 ii6ga’ tariau> 
ja ulma“lSZ1ka“P0 kneiva-

be to, jisgeriau negu dviese;
stiprus jūreivis. • q

Jiai nuėjo jieszkoti dailides, .
o asz likausi vienas su margą
ja deže.

Asz ne esu nervingas žmogus,
bet 1

s varnus,
•MętfgfVUM

I adejejui nuėjus atlikti in- ^aį nedaug kuo skiriasi nuo ki- 
sakyma, asz ty rinejau indomu |u pįeįu Amerikos retenybių, 
radini. Retenybes buvo taip in-! _ x.ų ponvili> asz atlikau 
risztos, kad asz galėjau gamij pakabiniais laivais keturioli- 
vien bendra supratima apie ju kelionių, ir nekarto neteko 
iszorine iszvaizda; bet margo-; pamatyti ka nors panaszaus in 
ji deže buvo szviesoj ir asz ga- {a deže. ji tokia, kokia matome, 
Įėjau domingiau ja apžiūrėti. verta isztisos krūvos pinigu. O 
Antvožas buvo apkaltas geleži- pakilnojus ji tokia sunki, kad 

i viduje matomai, yra kas nors 
brangaus neturėsi priesz, jeigu 
ja atidarytume ir pasižiuretu- 
me ?

— Jeigu tamsta ja atidarysi 
tai gal nepagadinsi, o gal ir pa- (
gadinsi visa gali būti, pastebė
jo Allardas.

— Armstrongas pritūpė sza- 
le dėžės, ir jo nosis vos nesieke 
užrakto.

— Man rodosi, kad ir tas pa- 
nasziai dirbo, ir kas nors už
klupo, tariau.

— Kai del ano invykio, nie
ko pasakyti negaliu, bet asz in- 
sitikines, kad man deže atida
ryti pasiseks. Czia spintelėje 
yra atsuktukas. Palaikykite 
lempa, Allardai, o asz akimirk
sniu viską padarysiu.

— Palaukite, insikiszau ir 
asz, nes jisai pasilenke prie už
rakto žingeidumu ir godumu 
blizganeziomis akimis. Asz ne
suprantu, kam czia skubėti.

Tamsta skaitai szi užrasza? 
Juo inspejama dėžės nedarine- 
ti. Ar reiszkia ka nors szi pasta
ba, ar nieko nereiszkia, bet asz 
ka'ž kodėl linkės jos paklausyti. 
Be to, jeigu tenai yra kas-nors, 
tai tas ' ir paliks; brangi ybes 
nenustos savo vertes, ar tai ja 
czia atidarysi, ar savininko bu
te.

Karininkas, matyti, liko ne
patenkintas mano sprendimu.

— Tiesa, pone, tamsta labai 
pasitikimas, szyptelejo plono
mis lupomis karinikas. Bet jei
gu szis turtas iszsprus isz musu 
ranku, mes galime netekti savo 
teisiu in ji. Bet. —

Gana, ponas Armstronge, 
perkirtai! ji. Tamsta gali būti 
tikras, kad tamstos teises in ji 
liks nepaliestos, bet szi vakara 
asz dėžės atidaryti nenoriu.

— Juk ir patsai paraszas ro
do, kad szia deže mate Europie- 
cziai, insikiszo Allardas. — Jei
gu szi deže skirta brangeny
bėms, tai da nereiszkia, kad 
sztai dabar ji brangenybių ku
pina. Nemažas žmonių skai- 
czius ja varste nuo seno Terra 
Firmos gubernatoriaus laiku.

Armstrongas numėtė atsuk
tuka nuo stalo ir patraukė pe- 
cziais.

— Kaip norite, tarė jis. Bet 
asz pastebėjau, kad visa vaka
ra, mums apie invairius daly
kus b e k a 1 b a n t, 
žvilgsnius in deže, 
tuo pat godumu.

Dabar asz priėjau 
kojinio dalies, kuria prisiminus 
sziurpas nukrato.

Apie vyriausiąja kajute bu
vo kambariai karininkams, bet 
manasai buvo toliausiai visu, 
gale nedidelio koridoriaus in 
bendrąją kajute. Man budėti į ves ir invede mane savo kaju- 
neteko, jei tik ypatingais atve- ten-

— Czia mes galime kalbėtis.

nemis varžomis ir kampai ge-j 
ležimi apkaustyti; virszuj'buvo 
atvaizduota ka'ž koks painus 
geiJbas, o po juo Iszpanu kalba 
paraszyta: “Deže brangeny
bėms dono di-Leira, Szv. Jokū
bo brolijos kavalieriaus, Vera- 
kos provincijos gubernatoriaus 
ir Terra Firmos generolo kapi
tono.”

Viename kampe buvo data: 
“1606,” o kitame baltas popie
rėlis su paraszu Anglu kalbo
je: ‘Praszoma nieku kudu ne
atidarinėti dėžės.” Toji pat 
pastaba matėsi Iszpanu kalbo
je ir apaezioj dėžės. Dėžės už
raktas buvo gana painus ir sun
kus atidaryti; neprieinamas ne 
vienam jūreiviui, ir ant jo 'buvo 
kaž koks Lotynu kalboje posa
kis.

Vos tik užbaigiau savo tyri
mą, antraja valtimi atplaukė 
karininkas Armstrongas ir mes 
ememe gabenti in valti invai- 
rius daiktus.

Kai valtis 'buvo kupina, asz 
nusiuneziau ja in laiva; paskui 
Allardas, asz ir dailide: paėmė
me margaja deže, atneszeme 
valtin ir padėjome taip, kad 
valtis iszlaikyti lygsvara: deže 
buvo tokia sunki, kad valtis 
nieku budu nebūtu kėlusi jei 
mes būtume padeje kuriame 
nors jos gale. O numirėli aliko- 
me ten pat, kur ji 'buvome radę.

Mano padėjėjai buvo tos nuo
mones, kad ingulai apleidžiant 
laiva, szis vyrukas 'buvo da pa
silikęs pleszimo tikslais ir kapi
tonas norėdamas palaikyti 
drausme, nužudė ji kirviu ar 
kuo nors kitu sunkiu daigiu.

Szitoks manymas atrodė tei
singesnis negu koki nors kiti, 
bet manes jisai neintikino.

Bet jura slėpiniu kupina ir to 
užmusztojo Brazilieczio jūrei
vio likimą teko mums patalpin
ti in ta ilga sarasza, kuri pui
kiai žino kiekvienas jūreivis.

Sunkiąją deže virvėmis už
traukėme ant laivo ir keturi jū
reiviai nunesze ja in kajute, ka
me ir padėjo tarp spinteles ir 
stalo. Tenai ji paliko ir mums 
vakarieniaujant. 'Po vakarienes 
grogą gruksznodami, asz su sa
vo padėjėjais, pradėjome dalin
tis dienos inspudžiais.

Ponas Armstrongas buvo 
auksztas, liesas; geras jurinin
kas, bet pasižymejes savo 
szyksztumu ir troszkimu gar
bes.

Musu radinys šukele jame 
nerimo, ir jisai deganeziomis 
godumu akimis skaieziavo, ko
kia dalis atlyginimo už važmos 
iszgelbejima teks kiekvienam.

— Ponas Barklejau, jeigu 
rasztelyje sakoma, kad rastieji 
daiktai didele retenybe, tai nuo 
jusu prigulės paskirti kalba- 
maji atlyginimą. Tamsta nega
li insi vaizduoti, kaip brangiai

jisai mete 
degdamas

tos pasu

Tevas ir sūnūs džiaugiasi kad taip gerai pasisekė tiek 
daug žuvu pagauti. Maine valstijoje yra daug geru ežeru, 
kur galima per isztisus metus kasdien žuvauti ir pagauti to
kiu žuvu kaip ežia matote. Czia ir medžiokle gera. Daug 
žmonių važiuoja in Maine valstija žuvauti ar medžioti.

Ausztant asz nubudau. Laik
rodis rode puse penktos, kuo
met asz paszokau: visai nubu
dau ir buvo intcmiptas kiekvie
nas mani nervas. Tai buvo kaž
koks garsas, paskui kažkoks 
czerszkimas ir galu gale žmo
gaus riksmas, kuris da tebe
skambėjo mano ausyse. Sėdė
jau ir klausiausi, bet aplink bu
vo ramu. Negalėjo sapne man 
pasigirsti tasai riksmas, nes jo 
atgarsis da tebeskambo kažkur 
visai arti manės. Asz paszokau 
isz lovos, ir užsimėtės ruba, isz- 
ejau kajuten. Isz karto asz ne
pastebėjau tenai nieko nepa
prasto. Prieblandoje vos matė
si raudonu dengtas stalas, sze- 
szetas kėdžių ant rateliu, spin
tos kabas borometras ir galu 
gale, margoji dože.

As# pasukau eiti virszun lai
vo ir paklausti antrojo pagelbi- 
ninko, ar negirdejo jisai kokio 
nors riksmo, bet pastebėjau 
kažkokį isz pastales kyszanii 
daikta. Tai buvo dideliu juri
ninko batu apauta žmogaus ko
ja.

Pasilenkęs pamaeziau bega- 
linczia veidu žemyn žmogaus 
figūra. Pirmuoju žvilgsniu pa
maeziau, kad tai Armstrongas. 
Keletą ininucziu stovėjau tarsi 
užtrenktas. Paskui szokau ant 
laivo lubu, pasikvieiziau Allar- 
da ir abudu grįžome kajuten. 
Sukibė isztraukeme nelaimin- 
gaji dranga isz pastales; pa
žvelgė in jo krauju varvanezia 
galva, pažiūrėjome vienas in 
kita ir nežinau, kuris musu la
biau isz'blyszko.

— Lygiai taip, kaip su Isz
panu jurininku, tariau.

— Lygiai taip! Vieszpatie 
saugok! Tai vis prakeikta deže. 
Žiūrėkite in Armstrongo ran
ka!

Jisai pakele desziniaja negy
vėlio ranka. Joje buvo kietai 
sugniaužtas atsuktuktas, tas 
pats, kuriuo praeita vakara no
rėjo deže atidaryti.

Jisai buvo ties deže; ji^ai ži
nojo kad asz ant laivo lubu, o 
tamsta miegi. Paskui jisai atsi
klaupė prie dėžės, tuo geležga
liu atsuko užrakta. Paskui su 
juo kažkas atsitiko ir tamsta 
iszgirdai jo riksmą.

— Allardai, susznabždejau. 
Kas-gi galėjo su juom atsitikti?

Padejas timptelėjo už ranko-

jais, mano trys pagelbininkai
budėjimą buvo pasidalinę tarp' Juk nežinome, gal kas nors mu- 

iiioka visokį turtuoliai, Ikole'k- saves. Armstrongas budėjo an- su klausosi? Kaip tamsta ma- 
ciju rinkėjai; tūkstantis svaru truoju, ir ji pakeisdavo Allar^ nai, kapitone Barklejau, kas 

Man das. Asz buvau labai budrus ir gali būti toje dežeje?
nubusdavau labai greit; užtek- — Duodu žodi, kad nieko lie
davo tik ranka paleisti peti. suprantu.

jiems tiktai menkniekis, 
rodosi, turėtume kuo prisimin
ti szia musu kelione.

— Galima tik vienaip isz-, 
aiszkinti. Pastebėkite dėžės di
duma; insižiurekite in visa ta 
apkaust yma i r graviravimu; 
po taja geležia, gal but, slepiasi 
skylutes. Ir sunkumas jos: ket
vertas vyru vos instenge pa- 
neszti ja. Be to, atsiminkite, 
kad dvejetas bandė atidaryti 
deže ir užsimokėjo gyvybe. Na, 
pone, ka visa tai gali reikszti, 
jai ne viena?

— Tamsta manai, kad vidu
je sėdi žmogus?

— Žinoma, ten sėdi žmogus! 
Tamsta žinai kas dedasi pietų 
Amerikos valstybėse: viena 
sanvaite žmogus gali būti pre
zidentu, o kita gaudo ji kaip 
szuni. Jie visuomet bėga nuo 
mirties. Mano nuomone ten sėdi 
koksai nors drąsus apsiginkla
vęs vyras, kuris ginsis iki pas
kutiniam kraujo laszui.

Bet kuo jis minta ?
—- Tai gana talpi dože, pone, 

ir, gali but, tenai turi jis nema
žai maisto; kas del gėrimo, tai 
ingulos tarpe jis turėjo isztiki- 
ma žmogų, kuris ir rūpinosi vi
su kuo.

Tai tamsta manai, kad para- 
szas, paraszas neatidarinėti dė
žės 'buvo paraszytas atsižvel
giant in jo dalykus?

— Taip, pone. Tokia mano 
nuomone.

O ar tamsta gali kitaip visa 
tai paaiszkinti?

Turėjau prisipažinti, kad asz 
nieko negaliu.

Dabar klausimas, ka mes tu
rime daryti?

— Tai, matyti, labai pavo
jingas galvažudys, kuris nieko 
nepabugs.

Asz manau, kad deže priri- 
szus virves prie laivo ir apie 
pusvalandi pavilkus ji vande
niu. Paskui jis butu nepavojin
gas. Arba, jeigu mes užrisztii- 
me deže ir neduotume vandens, 
irgi gal neblogai paveiktu. O 
gal dailide gerai užmūryta ir 
ne'beineitu dežen oras.

— Ne, Allardai, piktai paste
bėjau, ar tamsta nori pasakyti, 
kad visa laivo ingula gali in- 
bauginti kažkoks dežeje sedis 
žmogus? Jeigu jis tenai yra, 
asz vienas ji iszvysiu. Asz nu
ėjau savo kajuten ir atsinesziau 
revolveri.

— Dabar, Allardai, asz pasi- 
ruoszes. Darykite užrakta.

— Del Dievo meiles! Pagal
vokite, ka tamsta manai dary
ti! Suriko padėjėjas. Dvejetas 
jau žuvo, gi vieno ju da neisz-! 
džuvo kraujas ant patiesalo.

— Tuo labiau: mes privalo
me atkerszyti už musu dranga!

— Gerai tamsta. Bet leiskite 
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daug rūpestingo darbo.
Atėjo dailide ir padėjėjas 

pirmasai su plaktuku rankoj.
— Blogai rodo, ponuli! Tarė 

jis, kraipydamas galva ir žiūrė
damas in Armstrongo negyva 
kuna.

— Ir tamsta manai, kad toje 
dežeje kažkas tupi?

— Nėra abejones! Atsake 
Allardas imdamas atsuktuka ir 
sukasdamas dantį kaip drąsi
nąs save žmogus.

— Asz atidarysiu užrakta, o 
jus stovėkite. Kaip tik jis pasi
kels galva, tu muszk plaktuku 
ji per galva, o tamsta szauk, jai 
jisai mėgintu 'pakelti ranka.

Jis atsiklaupė prie dėžės, už- 
kiszo už antvožo atsuktuko 
smaigalį ir užraktas atsidarė.

— Stovėkite szalimais! Su
riko padėjėjas ir sunkiai atida
rė stora dėžės antvožą.

Tuo laiku, kada dėžės antvo
žas atsidarė, mudu abudu, asz 
su paruosztu revolveriu, daili
de plaktuką iszkeles, atszoko 
me atgal. Kadangi nieko ypa
tingo nepasirodė, mudu žengė
me po žingsni prie dėžės ir paž
velgėme in jos vidų.

Deže buvo tuszczia.
Beje, ne visai tuszczia, todėl 

kad viename kampe stovėjo 
gražiai iszmarginta Žvakide 
tokia sena, kaip ir patį deže’ 
Jos graži geltona spalva ir tik’ 
ras menininko darbas rodo n i nad

visa
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Žinios Vietines Prezidentas Pasiraszo — Karas Paskelbtas Ažerbaigan Žmones 

. Sukilo Priesz Valdžia
KONGRESMONU

VARGAI
J — Gruodis — December. / 
: — Adventai.
, — Ana diena pasnigo.

— Tiktai 21 dienos lyg Ka
lėdų.

— Utarninke pripuola Szv. 
Petro Czryio Vysk., Seredoje 
Szv. Sabio; Ketverge Szv. Mi- 
kalojio Vysk., Petnyczioje Szv. 
Amibrazo., Sukatoje Szvencz. 
Paneles Marijos Nekalto Prasi
dėjimo.

— Kas diena pribuna dau
giau kareiviu isz abazu. Neku- 
riuos paleidžia visiszikai, o ki
tus ant keliu dienu.

— Schuylkill Pavieto Soda- 
lietes turėjo bendra valdybos 
susirinkimą Mahanojuje ir isz- 
rinko nauja dvasios vada kape
lioną.

Kunigas K. Rakauskas, atsi
sakė isz tos vietos ir užleido sa
vo vieta Kunigui Jonui Gi'bui 
isz New Philadelphia.

Susirinkimas ar suvažiavi
mas buvo Elk’s svetainėje, kur 
buvo surengta graži ir skani 
[Vakariene.

Kunigas J. Karalius isz 
Shenandoah, visas Sodalietes 
pasveikino ir vėlino kad juos 
taip pat ir ateityje darbuotųsi.

Paskui Eleanora Boczkaus- 
kaite kelias gražias daineles 
padainavo.

po tam Kunigas K. Klevins- 
kas isz Minersvilles pasveikino 
savo buvusi viikara Kunigą K. 
Bukauską jo gera darba Soda- 
Jiecziams.

Roseann Konseviczaite ir 
Elenora Boczkausikaite ant pia
nos sugriežė kelias piano solos. 
Kunigas J. Gibas, Naujas So
daliecziu kapelionas priėmė sa
vo naujas pareigas ir prižadėjo 
stengtis sekti Kunigo Rakaus
ko pėdomis.

Viktorija Elenauskaite ant 
armonikų sugriežė kelias dai
nas.

Kunigas V. Ažukas isz Mt. 
Carmel pasveikino Kunigą Ra
kauską, Mt. Carmel Sodaliecziu 
Vardu.

Sodaliecziu buvo suvažiavus 
isz visu kolonijų, tik gaila kad 
Sodalietes isz Minersvilles ne
galėjo pribūti. Visos Sodalietes 
gražiai pasilinksmino ir vakara 
maloniai praleido.

Sodalietes apdovanojo Kuni
gą Rakauska su gražia dovana. 
Jam jos padovanojo gražu del 
■raszybos stalelio seta, del at
minties ir kaipo ju dekavones 
iszraiszkima del jo daibuoties 
tarp Sodaliecziu.

— Ana diena Adele Stepu- 
laityte isz Elkins Park, Pa., 
lankėsi pas pažystamus ir prie 
tos progos atlankė ir “Saules” 
redakcija, kuri užrasze laik
raszti “Saule” del savo tėve
liui p. Mykoliu Stepulaicziui 
kaipo Kalėdų Dovana. Acziu už 
atsilankyma.

— Nedelioj apie 6:30 valan
da vakare ugnis kilo pas Geo. 
Lazuriko kromelyje, ant Wal
nut Uly., Delano kaimelyje.

Shenandoah, Pa. t Sirgda
mas per trylika menesius Jonas 
Jurcziukonis nuo 417 E. New 
tYork Uly., mirė Seredoj 4-ta 
valanda popiet namie. Gimęs 
Lietuvoje, atvyko in czionais 
daugelis metu adgal. Velionis į * 
buvo angliakasis, kitados dirbo 
prie Knickerbocker kasykliose. 
Jo pati mirė penkiolika metu 
adgal. Prigulėjo prie Szv. Jur
gio parapijos. Paliko viena su- 
nu Joną, Chester, Pa., ir dvi 
dukterys, Alberta, Philadel-

phia, Pa., ir Josepliina namie. 
Laidotuves atsibuvo Panedely- 
je su apiegomis Szv. Jurgio 
bažnyczioje 9 valanda ryte ir 
palaidotas parapijos kapuose. 
Gra'borius D. Snyderis laidojo.

— Apie 200 angliakasia su
grįžo prie savo darba Monitor 
stripinsiu netoli Locust Gap, 
nes pereita lUtarninka anglia
kasiai sustraikavo isz priežas
ties 'kad kompanija nenorėjo 
priimti tris vyriukus prie dar
bo kurie likos paleisti isz Ar
mijos.

Frackville, Pa. f Leonardas 
J. Zvingila (Swingle) 21 metu 
amžiaus, sūnūs ponios Jeninos 
Zvingilienes nuo 144 N. Second 
Uly., mirė Subatos ryta Dan
ville ligonbute, sirgdamas ilga 
laika. Velionis paliko savo mo
tina ir broli Stanislova. Laido
tuves atsibus Seredoj, su apie- 
gomis Apreiszkinimo P. M. 
Liet., bažnyczioje 9 valanda ry
te ir 'bus palaidotas Szv. Liud
viko parapijos kapuose. Grabo- 
rius V. Bartaszius laidos.

FOX RIVER GROVE, ILL.
— Namas prigulintis prie Mrs. 
Hilder Ertman, užsidegė per 
eksplioduojama pecziaus. Jos 
keturi vaikai, Frederick 4 metu 
amžiaus, Janet 5 metu, Richard 
4 metu ir Judith 2 metu am
žiaus dingo liepsnuose.

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “Saule" kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE I 1 )

i
I$ 15 coliu ploczio x 23% col.

| ilgio., Po 35c, arba 4 už $1
J * Adresas:
$ SAULE PUBLISHING CO., 
J MAHANOY CITY, PA. U.S.A. į

‘ ‘ Stalinas labai patogiai pamir- 
szo apie ta Teherano Konferen- 

| cija ir paliko savo kariuomenes 
tame kraszte!”

Szitas mažas žemes gabalėlis 
yra visiems baisiai svambus.

i Czia gyvena viso svieto skar- 
Jmalai; Kurdai, Turkai, Pers.ii, i . .... . _.Synniecziai ir Armėnai. Jie re
tam kuriam žmogui žinomi ir 
niekam nereikalingi. J

Jie gyvena ant žemes kuri vi-j 
siems reikalinga, kuri ir Stali
nui ir Anglijai ir Amerikai bai
siai rupi. Tarne kraszte randa
si dideli ir geri aliejaus szalti- 
niai. Ten yra augszti ir nepriei
nami kalnai, kurie sudaro pui
kia ir galinga tvirtove ant Tur
kijos rubežiaus.

Už tai, ten Sovietai ir Raudo-j 
no j i Armija pasiliko ir visai pa-i 
mirszo apie Teherano pasižadė
jimus. Už tai Anglija ir Ameri
ka baisiai susirūpino, už tai 
Anglijai ir Amerikai szitie uba
gai ir viso svieto skarmalai 
taip ir rupi. Už tai tas mažas 
krasztas, ta visai silpna szalis, 
kaip mažas kupstas, dideli ve
žimą apverczia ir visa svietą 
sujudina.

Kongresas ir Senatas paskelbia kara priesz Japonus ir 
Prezidentas liūdnai ir su sopianczia szirdimi pasiraszo karo 
paskelbimą. Jam sunku ant szirdes buvo pasiraszyti nes jis 
žinojo, kad tas jo pasiraszymas atnesz nelaikina mirti del 
daug szio kraszto jaunuoliu. Bet kitos iszeities jam nebuvo. 
Gruodžio, (Dec.) 8 diena 1941 metuose buvisis Presidentas 
Franklin D. Rooseveltas pasirasze savo varda ant popieros 
ir taip prasidėjo tas “Baisus Karas.’’ Jam neteko smaukti 
to nelemto karo pabaigos.

“Talmudo Paslaptys”

Tarpžinybinis
Tremtiniu Komitetas

Skaitykite “Saule”

VU" SIENINIAI

KALENDORIAI
1946 M.

Apie Žydu Tikybos Prisaky
mus. Labai užimanti Apysaka.

:: Tiktai 150 ::
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., U. S. A.

NEW YORK. (LAIC) — 
Nepaisant, kad veik visi sziam 
komitetui finansuoti pinigai 
paeina isz Amerikiecziu ir Ang
lu iszdo, Sovietu Rusija ir czia 
nesusilaike savo protesto nepa- 
reiszkus.

Dalykas tame, kad sziuo me
tu, Paryžiuje posėdžiauja 
Tarpžinybinis Tremtiniu Ko
mitetas (Inter-Governmental 
Committee on Refugees). Per 
Lapkriczio 21 d., posėdi buvo 
patvirtinta 1946 m., sanmata 
kuri isznėsa net $12,000,000. 
Kaip žinoma, komitetas pa
grindinai buvo sukurtas Fa- 
szismi aukoms gelbėti taigi, 
pirmon eilen iszvietintiems as
menims pagelbeti. Ju tarpe ir 
per Sovietu užimanta be tėvy
nės atsidurusiems Lietuviams.

Su tikslu in ‘ ‘ Sovietini rojų” 
nenorintiems gryžti asmenims 
pakenkti, tūlas Kukin, Sovietu 
delegatas, pareiszke^ kad tarp
žinybinio komiteto globa in ne- 
norinczius būti repatrijuotais 
netur but plecziama.

Insakmiai iszvardindamas 
iszvietintus baltieczius (Lietu
vius, Latvius ir Estus), Lenkus 
ir Jugoslavus, Sovietu delega
tas pareiszke esą jie visi yra 
“Faszistai,” teisingumo ran
kos už papildytus karo nusikal
timus jieszkantieji iszvengti 
gaivalai.

Szis Sovietu protestas, žino
ma, praktiszkos reikszmes ne
turi. Viena, patys driskiais bū
dami, Sovietai czia finansiniai 
nedalyvauja, antra visi TTK 
veiksmai turi but, isz anksto, 
Amerikiecziu ir Anglu patvir
tinti. TTK konferencijoje da 
lyvauja atsaovai nuo 36 valsty 
biu.

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

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

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

J Sveikstanti Kareiviai Pieszia Paveikslus

Kareiviai, kurie gydosi ir sveiksta Torney General Hos
pital, Palm Springs, Californijoje mokinasi kaip paveikslus 
pieszti. Czia kareivis Johann Kocsorak isz Lorain, Ohio ir 
George Pearl isz Menard, Texas mokinasi kaip pieszti. Joy
ce Rosenberg isz New York artiste jiems padeda ir pataria.

Geras “Biznis” Berlyne

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

mijos sztoro, už koki pusdoleri, 
paskui ji durniui Prusui ar 
mulkiui Komunistui už 
szimtus parduoda.

kelis

in dolerius ir nesiuns kareiviu 
pinigus namo. Valdžia mano, 
kad taip ji ta bizni suardys. Bet 
kareiviai irgi nedurni. Jeigu 
jiems nevalia siunsti pinigus 
namo, tai jie dabar perka 
sztampas, paczto ženklelius už 
szimtus ar tukstanczius dole
riu. O valdžia negali uždrausti 
Amerikos piliecziui pirkti 
Amerikos sztampas. Tai biznis 
eina kaip ir po senovei.

Vokiecziai ir Sovietai 
perka; Amerikiecziai 
parduoda. Amerikiecziai 
perka pigu laikrodėli isz Ar-

Lietuviai Partizanu
Kare Italijoje

NEW YORK, (LAIC)
Paaiszkeje, kad daugelis 
tuviu, kuriuos Naciai buvo isz- 
veže darbams in sziaures Itali
ja, buvo prisijungė prie Italu 
partizanu, kovojusiu priesz 
Musolinio rožima ir talkinusiu 
sanj ungininkams.

Lie-

viską 
viską 
nusi-

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Skaitykite “Saule”

Suvien. Valstijų Pergalios (Victory) Paskolos Vajus Pra
sidėjo. Valdžia Nori Sukelti Bonu Pardavimu Ant Vienuo
lika Bilijonu Doleriu. Szitas Vajus tesis Lyg Gruodžio-Dec. 
31 D. Paskola Yra Labai Reikalinga. Pirkite Bonus Sziandien !
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Kongresmenai dabar turi ga
na bedu-vargu. Visos mamytes 
ir tėvai raszo jiems laiszkus, ir 
reikalauja kad jie priverstu ar
mija paleisti ju vaikus isz vais
ku. Visi kaltina vaiska ir reika
lauja, kad kareiviai gryžtu na
mo. Armija diena nakti dirba 
kad vaikai greicziau parva
žiuotu, o Kongresmenai vis vi
sa beda mota ant armijos ir sa
ko: “Kad czia Karo Sztabas 
kaltas! ’ ’

Visi mes norime kad musu 
vaikai parvažiuotu, bet negali
me pamirszti kad mums ir da
bar armija yra reikalinga jeigu 
mes norime savo vaikams už
tikrinti tikra ir ilgai tverian- 
czią taika. Mes savo armijas ar
dome ir naikiname, o Rusija di
desnes armijas renka ir ru<>- 
szia. Mums nebutu pro szali 
stabtelti ir pažiūrėti ar mes ge
rai darome reikalaudami kad 
visi kareiviai tuojaus parva
žiuotu. Juo greicziau jie parva
žiuos gal greicziau kiti turės 
važiuoti in treczia pasaulini ką
rą.

ISTORIJEapie Da iaz “** 
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 150. 
‘SAULE” - MAHANOY CfTY, PA.

Apie Racionavima

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

Giesmių Knyga Arba
Kanticzkos, $2.00 

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

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
Velnias

TIKTAI,

SAULE PUBLISHING CO 
MAHANOY CITY, PA.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kūnas namifelin. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam* 
reikalams. Telefono Numeras 78. 
*20 W. Centra St., Mahanoy City

Skaitykite “Saule”




