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Szeszi Eroplanai Dingo 
r , Padangėse 
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MIAMI, FLORIDA. — Sze- 
szi armijos bomberiai iszleke 
in padanges ir dingo. Armija ir 
laivynas iszleido tikstanczius 
eroplanu ir szimtus laivu jiesz- 
koti. Bet da kai szita straipsne
li raszome, nieko nesurado.

Tai isz tikro keistas ir navat- 
nas dalykas, kad net szeszi di
deli bomberiai taip pradingtu. 
Kad rastu nors vieno eroplano 
liekanas ant mariu, ar kad 
nors matytu aliejaus ant vande
nio, isz ko žinotu kad tie ero
planai nukrito in mares, tai; 
nors žinotu kas atsitiko. Jie 
kaip iszleke taip iszleke ir din
go.

Navatniau, tai kad visi tie 
eroplanai turėjo radijus su ku
riais jie galėjo ne vien tik klau
sytis, girdėti, bet ir su tais ant 
žemes kalbėtis. Kai jie iszleke 
tai nei žodžio nepranesze kad 
jiems kas ten atsitiko.

Vienas eroplanas, kuris tu 
szesziu eroplanu jieszkojo pats 
nukrito ir susidaužė, ir visi ant 
jo žuvo.

MOSKVA, RUSIJA. —
Sovietai pasiuntė laiszka Ang
lams kuriame jie prikaiszioja ir 
sako kad Amerikos ir Anglijos 
Karo Sztabas palieka valdžioje 
Vokieczius oficierius ir jiems 
pataikauja.

Sovietu laikrasztis ‘ ‘ Isves- 
tia” sako kad daugiau negu 
200,GGO Vokiecziu laiko val
džios vietas. Paskui tas laik 
rasztis da aiszkina kad apie 
milijonas Vokiecziu kareiviu
vaikszczioja laisvi kada jie tu- nepaminėjo 
retu butu in kalėjimą inmesti. Eurley, bet taip taikė savo kal-

WASHINGTON, D. C. — 
“Amerikos valdžia nusista- 
czius remti ir szelpti Kinijos 
valdžia -ir jai padėti kaip ir kur 
tik galima.” Szitaip kalbėjo 
Amerikos Sekretorius James F.( 
Byrnes. Jis savo kalba taip pa
taikė ir pritaikė kad žmones ja 
iszgirstu pirm negu buvęs Ki
nijos Ambasadorius Patrick 
Hurley kalbėjo.

Sekretorius Byrnes vardu 
Ambasadoriaus

Laikys Konferen

Admirolas Chester Nimitz 
kalbėjo in legionierius Chi- 
cagoje kai jie prirasze 6,000 
nauju nariu. Lekionieriai pa
gerbė Admirolą; Admirolas 
legionierius iszgyre. Admi
rolas Nimitz yra visu gerbia
mas ir jūreiviu mylimas.

Mat Sovietai ir Komunistai ba kad žmones parodyti kad jis 
negali suprasti kodėl kitos tau- klysta ar nežino ka jis szneka. 
tos nedaro taip kaip jie daro Ambasadorius Hurley atsi-l 
Rusijoje. Kad Sovietai-Komu-į sake nuo Ambasadoriaus vietos 
nistai savo valia turėtu, jie vi- ir parvažiavo namo kur jis eme 
sus iszszaudytu ar pakartu. visus dipliomatus ir valdžios

i tuzus imti nagan ir visiems pa- 
Benamiai Lietuviai sakyti kokius jie szposus ten

Turi Savo Komendan
tus Ir Teismus

Gen. Pattonas Pavojingai Su
žeistas Automobil Nelaimėje 
Vokietijoje; Elektros Darbinin
kai Ketina Iszeit Ant Straiko; 
6 Amerikos Armijos Eroplanai 

Su Kareiviais Dingo

r .......... .

Svarbus Praneszimas 
Skaitytojams “Saules”

Isz priežasties pabranginimo 
visokio materijolo ineinanczio 
in leidimą laikraszczio, leidėjai 
laikraszczio “Saules” stengėsi 
užlaikyti sena preke, kaina, 
ant prenumeratos, bet, matyda
mi kad kožna menesi sunkiau 
užlaikyti spaustuve ir leidimą 
laikraszczio, yra priversti pa
kelti prenumerata ant penkių 
doleriu ($5.00) ant meto, pra
dedant DABAR! Nuo tos die
nos metine prenumerata bus:

$5.00 metams; $3.00 % me
tams; In kitose vieszpatystese 
$6.00 metams; $3.50 % metams.

Tikimės kad musu guodotini 
skaitytojai supras del ko esame 
priversti tai daryti, nes szian- 
dien viskas pakilo; pragyveni
mas, visokios taksos ir valdisz- 
ki mokescziai.

Nemalonu mums praneszti 
apie tai, bet, ka daryt, pinigai 
yra reikalingi ant leidimo laik
raszczio ir užlaikymo darbinin
ku.

Stengsimės iszdavineti laik- 
raszti kuogeriausia, kad patik
ti musu mieliems skaitytojams 
ir turime vilti, kad*visi sutiks 
su musu praszymu ir pasiliks 
musu skaitytojais ir ant to- 
liaus. Szirdingai Acziu!

Liekame su gilia pagarba,
“SAULES” LEIDĖJAI.

Unijos Neklauso 
Prezidento

DETROIT, MICH. — Prezi- 
dentas Trumanas dabar jau 
mato, kad nieko nebus isz visu 
tu ergeliu ir. straiku tarp dar
bininku ir fabrikantu. Jis gra
žumu prasze unijos bosu susi
taikinti ir susigadinti.

Automobiliu darbininku uni
jos bosai atkirto Prezidentui 
Trumanui ir stacziai pasakė 
jam nesikiszti. Jie sako kad 
Prezidentas nežino ka jis sako 
ir visai nesupranta dalyko. 
Unijos bosai net perspėjo Pre
zidentą kad jie užkirs jam vi
sus politikos kelius ir neleis nei 
Prezidentui nei Kongresui ežia 
insikiszti.

Isz viso to matyti kad strai- 
kos da nesibaigs, bet gal ir pa
didės, nes dabar unijos nori 
kad ir elektros darbininkai isz- 
eitu ant straiku. Jeigu unijoms 
pasiseks iszszaukti elektros 
darbininkus ant straiku, tai ke
li szimtai tukstaneziu liksis be 
darbo.

Amerikos Laivai
Kiniecziams

ISZ KINIJOS. — Amerikos 
valdžia pasiuntė asztuonis lai
vus parveszti Amerikieczius 
kareivius isz Europos. Visi lau
ke kada kareiviai parvažiuos, 
bet nesulaukei

Dabar ateina žinios, kad tie 
asztuoni laivai buvo Armijos 
Karo Sztabo perimti ir pasiuns- 
ti in Kinija su Francuziszkais 
kareiviais, kurie yra Ameriko- 
niszkais ginklais apginkluoti.

Czia matyti, kad Amerikai 
labiau rupi politiko negu musu 
vaikai kareiviai.

NEW YORK. (LAIC) — 
Benamiai Lietuviai yra viena 
isz geriausiai susiorganizavu
siu tautiniu grupiu Europoje. 
Be kitu dalyku jie rūpinasi sa
vo tarpe palaikyti aukszta do- 
riszkunini lygmenį, reikiama 
drausmingumą ir tam reikalui 
savo stovyklose parenka ko- 
mendantus. Jie taipgi stengiasi
kad jie kokie ginezai kiltu ju’me. Jis prirengė ir padėjo Pre- 
tarpe, kad jie butu savo tarpe 
ir iszspresti; del to kaikuriose 
vietose yra sudarė net savo 
teismus. Ju gražus savytarpis 
sugyvenimas ir susiklausymas 
užimantieji vyriausybei daro 
gera inspudi.

Kinijoje kreczia. Musu diplio- 
matai, kurie buvo pasiunsti in 
Kinija ne tiek paisė apie musu 
kraszto reikalus kiek rūpinosi 
apie savo vietas ir savo karj te
ras. Jie norėjo Generolo Chiang 
Kai-shek valdžia, nuversti ir 
Komunistams visa Kinija par
duoti.

Sekretorius Byrnes jau nu
jautė kad czia visiems bus 
karszta, tai jis jau isz anksto 
eme aiszkintis ir užtikrinti kad 
mes Kinijos valdžiai padeda-

in tokius priekaisztus atsakyti 
ar pasiaiszkinti. Dabar Amba
sadorius Hurley net ir vardais 
paminėją tuos kurie ten Kini
joje taip daro.

zidentui Trumanui, kuris už 
dienos kitos turės ne tik Amba
sadoriaus Hurley skundams at
sakyti, bet ir pats pasiaiszkinti 
kas ten darosi. Bet matyti kad 
nei Sekretorius Byrnes nei Tru- 
manas ras kad darbas sunkus

Benamiai Lietuviai 
Domisi Amerikos

Lietuviu Veikla
NEWY0RK, (LAIC) —

Europoje invairiose vietose lei
džiami benamiu Lietuviu laik- 
laszcziai didelio susidomėjimo 
rodo Suvien. Amerikos Valsty
bių Lietuviu veikla. Svarbes
niuosius centriniu organizacijų 
darbus smulkiai apraszo, deda
mi daug vilcziu in Amerikos 
Lietuviu pastangas.

WASHINGTON, D. C. — Jau kita Trijų 
Didžiausiu Valstijų Konferencija suruoszta. 
Amerikos, Anglijos ir Rusijos atstovai susieis 
pasitarti Gruodžio (Dec.) 15ta diena Moskvoje. 
Jie daugiausia tarsis kaip invykdinti ir ingyven- 
dinti tuos nutarimus del taikos, kuriuos jie pa
dare kituose susirinkimuose. Dabar jau visi 
prisipažinsta, kad ta Taikos Konferencija Lon
done ten nieko nebuvo nuveikta, už tai, kad mu
su atstovai patys nežinojo ko jie nori, ir 
už tai, kad Rusija žinojo ko ji nori ir 
niekam nenusileido. Dabar kai susirinki
mas bus laikomas Rusijoje, paezioje Moskvo
je, tai galima tikėtis, kad Rusija gaus ko ji no-

Japonai Protestuoja — Nori Daugiau Maisto
ri. Rusijos laikraszcziai rūpina ir skun
džiasi, kad kitos tautos Komunistu nesupranta

Japonai susirinko in Hibya Parka vieszai pasirodyti ir Protestuoti kad jiems yra ski
riama per mažai maisto. Japonai nepatenkinti ne vien tik už tai, kad jie gauna per mažai 
maisto, bet ir už tai, kad maistas yra varžomas. Jie reikalauja kad visi suvaržymai butu 
tuojau panaikinti. Amerika kara laimėjo ir Amerikiecziai nieko nesako kad maistas yra 
varžomas. Japonai kara pralaimėjo ir nori kad nebutu jokio varžymo. Lietuviszka patarle 
sako: “Insileisk kiaule in bobineziu, o ji užsirieplios net ir ant altoriaus.”

ta ir praszo, kad visi su Sovietais susipažintu ir 
juos atjaustu. Tai gal ir butu gerai, bet ar jau 
ne laikas ir Sovietams imti mus suprasti ir at
jausti?

PARYŽIUS, FRANCIJA. — Kai Ang
lija, Amerika ir Rusija susitarė laikyti kita Tai
kos Konferencija, Francuzija buvo vėl in szali 
pastumta, nepakviesta. Dabar Prancūzu 
laikraszcziai ramina savo žmones ir sako ne
pykti ir nekerszti. Bet tuo pat kartu primena 
Anglijai ir Amerikai, kad Prancūzai nesilaikys 
prie tu nutarimu Moskvoje, ir nelaikys už pa
reiga pripažinti tos Konferencijos nusistaty
mus. Jau czia matyti isz anksto, kad tas 
susirinkimas Moskvoje ima szlubuoti pirm 
negu prasideda.

K SKAITYKITE “SAULE” ^8
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vasaryje grybu. Visi darbinin-
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Kiek dabar galima pramatyti 
ar inspeti, tai Automobiliu 
straikos tesis kokias tris san- 
vaites, o gal ir ilgiau. Paskui, 
kai visi apsipesz, kai darbiu in
kai savo pinigus pravalgys ar 
praszvilps, ir kai fabrikantai 
gales jau del kitu metu savo 
taksas dėti, tai visi susitaikins. 
Dai'bininkai giaus koki deszim- 
tuka ant dolerio daugiau, auto
mobiliai 'bisiki pabrangs ir vis
kas vėl bus tvarkoj. Tai jeigu 
tas tavo Fordukas nors biski 
Lipsi tai ji saugok lepink kaip 
savo naujagimi, nes nežinai ka
da kita gausi.

Kompanijos užsispyrusios 
reikalauja kad jeigu algos bus 
pakeltos, tai ir automobiliai tu
ri pabrangtis. Gal taip ir.bus, 
bet visgi ne tiek kiek darbinin
kai nori, ir ne tiek kiek kompa
nijos nori.

Ir kompanijos ir darbininkai 
idaro taip kaip mažas vaikas da
ro kai jis relke ir spardosi ir
praszo viso kvoterio isz savo 
tėvo. Jis gerai žino kad kvote
rio negaus, bet taipgi žino kad 
nors deszimtu'ka gaus kad jis 
tylėtu.

O unijos irgi ne ant tvirtos 
žemes stovi, nes ne visi darbi
ninkai, eina sykiu su unijomis, 
lie visi darbininkai nori strai- 
kuoti. Unijos vadai szitu strai
ku taip greitai nenorėjo, bet da
bar ir jie nieko negali padaryti 
ir tik laukia pakol viskas susi
taikins.

Dabar eina gandai kad val
džia paims visus General Mo
tors fabrikus, bet vargiai taip 
bus, nes nei valdžia nei fabri
kantai to nenori. Bet valdžia 
nori insteigti komisija kuri vi
sas tas straikas isztirtu. Fa'bri-

kai visur reikalaus daugiau 
mokėti, o ne visi fabrikantai 
sutiks ant to. Valdžia ežia maža 
ka. gales pagelibeti ar padėti.

John Lewis per szitas strai
kas daugiausia laimėjo ir pasi
rodė kaipo gudriausias ir apsu
kriausias biznierius ir geriau
sias darbininkas ir darbo žmo- 
gaus draugas. Jis vienus priesz 
kitus sukurstė ir paskui pats 
sutaikino ir likosi abieju dran
gas. Jis fabrikantams insigeri- 
na kai jis reikalavo kad fabri-i 
kantai turi teise savo fabrikus 
savotiszkai tvarkyti ir su dar
bininkais derintis. Jis Ameri- 1 
kos Darbininku Federacija, ( A 
F of L) supjudino su CIO uni
ja ir pasiliko vienas virsz visu.’ 

Dabar galime tikėtis kad bus 
daug nesusipratimu ir peszty-, 
niu pacziose unijose. Ir isz to 
nieko gero nebus darbinin
kams.

Prezidentas Trumanas, 'kai o.i ta szarka tupi ant tvoros. Jis 
nežino ka daryti ir kur suktis. 
Jo patarėjai jam dabar pataria 
pavėlinti darbininkams gauti 
didesnes algas ir tuo pat kartu
pavelinti kompanijoms pabran
ginti pagamintus daigtus. Ke
letą sanvaicziu atgal tie patys

Studentai Straikuoja JUOKAI

Pittsburgho Universiteto studentai susirinko pasiraszy- 
ti ant peticijos, kurioje jie reikalauja naujo fut-bolo moky
tojo. Jie sako, kad mokytojas “Coach” Clark Shaughnessy 
netinkamas ir nemoka kaip fut-bolininkus mokinti. Ežiais
metais Pittsburgo Universitetas tik du sykiu fut-bolo rung
tynes laimėjo, O paprastai jie pirmoje eileje stovi. Studentai 
dabar straikuoja ir reikalauja naujo fut-bolo mokytojo.

patarėjai jam kaip tik atbulai ---------- --------------------- -------
patarė. Kongresas jokio insta-. Sovietine būda yra nusista
tymo nęinves priesz straikas, o czįus visa žeme, visas gamybos 
kad ir investu tai Prezidentas; priemones paimti in Komunis- 
Trumanas su baime ta instaty-(tinio, kolchozinio ūkio .'būda, 
ma panaikintu ar atmestu, nes Bolszevi'ku užbliautuose krasz- 
jam dabar jau rupi darbininko'tuose tolydžiai skelbiamos že- 
'balsas, (votas) 1948 rinkimuo- nies reformos yra tik propagan- 
se. j dos priemone, tik pereinamasis

Nei Kongresas nei preziden- laipsnis in Komunistiniu dva-
tas straiku nesustabdys. Bet vi- ru būda, 
si žmones gali greitai sustabdy- | 
ti. Jau dabar žmones tos strai- * 
kos insipyko, ypacz kai jos yra 
szaukiamos visai už dyka ir
kai jos visus žmones palieczia.
Kelios dienos atgal elektro fab-

Raszytoja Apdovasota

BALSAI 
MUSU SKAITYTOJI

Ka raszo ponas Adomas Oze-
riku darbininkai ketino iszeiti lis isz Philadelphia, Pa. — Guo-

Slaptybe

— Ar žinai, dažinojau 
sziandien slaptaus daigto, 
del ko sziandien piragaieziai 
mažesni, o pirmiau buvo di
desni, — ar tu žinai, del ko?

— Tai nežinosiu! Del to 
jok pirma daugiau dėjo tesz- ■ 
los.

' □ □ o

Esmių Persitikrinus

Motina — Ar tu tikrai ma
nai, jog tasai jaunikis bus ge 
ru vyru del tavęs?

Duktė — Taip, brangi mo 
tinele, esmių persitikrinus, 
nes visos mano, drauges del 
manes ji peikia.

□ □ cs

Susigriebė

Pone — Daktare nesma
giau ju!

Daktaras — Kas ponei 
yra?

Pone — Pati nežinau, nes 
labai nerimą j u.

Daktaras — Ar gal pone 
tikiesi būti netrukus motina?

Pone — Nugi kas czia? Jau 
asz nuo dvieju metu naszlau- 
ju.

Daktaras — O, labai per- 
praszau, mat pone gerai isz- 
žiuri, manau kad pone esi da 
mergina?

Žino Ir Nežino

Vienas pamokslininkas no
rėdamas sziap taip praleisti 
pamokslą, kurio, mokintis 
tingėjo, užlipo ant ambos ir 
sako:

— Ar jus žinote, ka asz 
jums turiu pasakyti?

Visi atsake jog nežino.
— Taigi, jai jus nežinote, 

ka turiu pasakyti, tai jums 
nieko ir nesakysiu. Kita ne
dalia užėjo pamokslininkas 
ant ambos ir klausia:

— O žinote jus, ka turiu ! 
pasakyti? Visi atsake žino
me!

— Taigi jai žinote, tai jum i 
nieko ir nesakysiu.

Treczia nedelia vėl pasiro 
do pamokslininkas ambonoj, 
ir klausia:

— O žinote jus, ka turiu 
pasakyti? Vieni sako kad ži
nome, kiti-gi nežinome!

— Taigi tie, katre žino te
gul pasako tiems, kurie neži
no.

o □ □

Teisybe

. ' V
m ar

' ' <wiiy

Smarkus Vaikas j

Tėvas — Pranuk, kur tu 
padėjai pinacu luksztus ku
rios valgai bose?

Pranukas — Teveli, asz in
dėj au in kiszeniu tam žmo
gui kuris sėdėjo szale manes!

Gerai Trauke

Pirmas — Asz laikiau žmo
gų tiktai, kad nutraukinetu 
czebatus, nes jau jo netekau.

Antras — Del ko, ar ne ge
rai nutraukinejo czebatus?

Pirmas — O, labai gerai, 
kaip man nutraukė pora, tai 
ir dingo!

□ □ o

kantai nieko priesz tai nesako, ailį straiku. Jie sustraikavo ne dotina Rcdyste: Turiu tamis- 
bet jie neduos savo knygas per- didesnes algos ar lengves-j toms praneszti, kad asz skaitau 
žiūrėti. Jie sako kad ju knygos nį0 darbo ar trumpesniu adynu, laikraszti “Saule” jau daugiau
tai ju paežiu 'biznis ir nei unijos 
nei valdžia ten nosies ne'kisz.

Unijos norėtu su Fordu susi
taikinti ir taip priversti Gene
ral Motors taikintis. Bet fabri
kantai to nesibijo, nes ir pats 
Fordas turi gana vargu su 
strai'komis.

O plieno ir geležies darbiniu 
kai susitaikins kada po nauju 
metu. Szitos straikos negali 
per ilgai tęstis, nes valdžia ne- 
pavelins. Kiek dabar galima 
pasakyti, tai galime 'būti tikri 
kad plienas ir gele'žis pa brangs 
liek kiek algos tenai pakils. 
Tai darbininkai ir fabrikantai 
iszlaimes, o paprastas darbo 
žmogelis, kuris viską perka ir 
už viską užmoka, ir ežia abiem 
užmokės.

Darbininkai, kurie gamina 
elėktrikinius daigtus ir radijas 
iszeis ant straiku apie ta laika 
kada plieno darbininkai susi
taikins. Reisz'kia naujo radijo

bet tik už tai kad viena unija 
su kita susipesze. Jeigu valdžia 
nebutu insikiszus, tai visi mies- ’ 
tai, visi namai butu like be 
elektros. Toks pasielgimas tai 
jau isz tikro begiediszkas ir ne
protingas.

'Czia Socialistai gal ir teisy
be sako kai jie aiszkina kad to
kie fabrikai turėtu būti po val
džios priežiūra.

Gerai gera unija turėti ir viei 
nybes laikytis, bet kai ta unija 
prasiszoksta ir jau nori pati be
santi, tai jau laikas ir tai unijai 
kelia pastoti ir in protą atves
ti.

Tai, žodžiu sakant, straikos 
nema'žeja, bet auga ir didėja. 
Straikas laimes darbininkas, 
laimes ir fabrikantas, o už tas 
straikas užmokės paprastas 
darbo žmogelis, kuris nei ne- 
straikavo nei nesipesze.

USA Komunistu dienrasztis

kai]) 50 metus, kuri myliu ge
riau ne kai]) kita laikraszti. 
Negaliu susilaukt dienos pakol 
laikrasztis ateina pas mus, kuri 
myliu labai skaityti. Tikiuosiu 
pasilikti jusu skaitytojom ant 
visados. Vėlindamas jumis vi
so gero ir laimes, jusu senas 
skaitytojas Adomas Ozelis. — 
Nuo Redystes: — Szirdingai 
Acziu!

Ka raszo p. Petras Valangia- 
viezius isz Wilkes-Barre, Pa. 
Gerbiama Redyste: Prisiuncziu 
prenumerata už 1946 m., už 
laikraszti “Saule.” Asz skai- 
czins laikraszti jau 40 metu ir 
įkaitysiu kol gyvas busu. Man 
butu nuobuodu be “Saules.” 
Vėlinu viso gero.

t -

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint «u prenumerata ui 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant n««nU>'kvt’ 
laikraazczio. PASKUBINKITE ! I I

greitai negausime. Tas pats bus “ Daily Worker” Nr. 253 insi- 
ir su refrigera toriais, skalbi- dėjo savo Moškvos bendraclar- 
mui maszinoinis ir visokiais bio P. Oknevo straipsni apie 
elelktrikiniais daigtais. nuosavybes klausima Sovietu

Dabar visur yra dideles Sanjungoje. Straipsnyje pažy- 
straikos, dabar visos unijos'minia, kad jau 1939 metais net. 
straikuoja ir per visa Amerika 93.5% visos žemes ūkio nuosa- 
darbininkai eina ant straiku. vybes priklausė kolektyvioms 
Kai valdžia pavėlins darbiniu- farmoms, — ukioraoms tai yra 
kams pakelti algas, tada tos di-,^oniuinstiniams (įvarams. Isz 
deles straikos užsibaigs, bet da* viso, Sovietu Sanjungoje 98.7 
taikos ir ramybes nebus. Nes1 % gamybos priemonių yra ną- 
kai valdžia pavėlins pakelti cionalizuota, ir tik 1.1% yra pa- 
mokestis, tai jau nereiszkia kad' vesta asmenisžkam koįchozi- 
visi dai'bininkai gaus daugiau niiiku naudojimui o 2% yra pri
mokėti. Toli gražu ne. Pavėlini- j vacziu ūkininku ir ąmatininku 
mas tai ne insakymas. Tada nuosavybe. Szie statistikos 
jnažų straiku įszdvgs kaip pa_1 duomenys yra inrodymas kad

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Juozas — Macziau kaip 
dvideszimts ypatų sziandien 
apleido stala.

Baltrus — Del ko?
Juozas — Ba jau buvo pa

valgia!

7

Nuobradas Ubagas

Ponas — Asz ant ulyczios 
ubagui niekados niekad nie
ko neduodu.

Ubagas — Tai praszau po
no pasakytie man, kur ponas 
gyveni, tai asz ateisiu in na
rna!

-----------□-----------
Istorija apie Amžina Žydą. 

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

Skaitykite “Saule”

Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 
50c., o aplaikysite knygas per paczta.

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

Gabriela Mistral yra garsi 
ir gabi raszytoja ir poete 
Pietų Amerikoje. Ji pareina 
isz Chile valstijos ir sziais 
metais buvo apdovanota 
augszcziausia garbe už savo 
rasztus ir dainas. Ji laimėjo 
“Nobel Prize” kuris yra vi
su raszytoju labai invertina- 
mas. Ji dabar gyvena Rio de 
Janeiro.

Kareivis Jieszko Namu

\ ■ ■:

Stuart Kabbel, kuris ka 
tik buvo paleistas isz vaisko, 
parvažiavo namo ir dabar 
neranda nei sau nei savo 
žmonelei vietos kur apsigy
venti. Jo žmona neszczia ir 
neužilgo pagimdys kūdikėli. 
Jiedu dabar jieszko namu ar 
nors kamb ario kad j u kūdi
kis galėtu užgimti po stogu.

No. 101 Kapitonas Velnias. Pul
tus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 60c

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
tninaliszka apraszymas, 202 pus. 35c

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa- 
veikslais, 177 dideliu -puslapiu. 35c

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 26c

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; 
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- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

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

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke: T*»oszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepejimap 
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 žmognus aunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters J onukas 
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 
w “SAULE”
ISTORIJE apie Gregorius, 
------------------ Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis. 

:: 25^ ::

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

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

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

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

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

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

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

No. 140 Keturios istorijos anie 
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 .................................................. 15e

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; A^t keik užlaiko moteres paslaptį. 
61-* puslapiu .................................15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tanias; 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; Mai°ro duktė. 02 
puslapiu ..........................................15c

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
6Q puslapiu ................................. 15c

No. 160 Keturiolika istorijų
Po laikui; Onytės laime; Per neatss- 
rguma 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. 25o

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

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

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

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

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

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

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

No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam iss- 
davineti pinigus. 46 puslapiu 15e

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

Adresas:

Saule Publishing Co,, 
Mahanoy City, Penna.
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faile, kuri jau dabar turėjo sep- 
Mm. mgn I tiiiLolika meteliu, vaiksztiiiejoDUKTĖ GRAFO *W AX JL VJJL I.klts kartas in J pl.isįkiszus

!
žiurėjo.

Buvo tai patogi mergina, pa
ežiam pražydime, turėjo ant sa-; 
ves szlebe isz szviesia žalio da-i 
maszko, apaezioje sidabrinis 
triasas, jakute gražiai tiko prie 

(kūno, o buvo puikiai kriukuo-l 
ta; o puikiause atliepe dvi di- 

. deles kasos geltonu plauku, ku- 
Irios net iki keliu sieke: stovėjo 
daugėtame laike kada priesz 
paloto užvažiavo Įmiki karieta 
grafaite atidarė Įauga ir pama- 

; te iszlipanti digta vyra vysku- 
I piniuose rūbuose.
j Iszbego greitai isz pakajans, 
perejo kelis pakajus, nubėgo 
trepais žemiu ir vos daejo vys
kupas prie gonku, jau Joana 
stovėjo duryse, idant pasisvei
kint augszta sveczia.

Buvo tai vyskupas Kolonitz, 
prietelis grafo Sterembergo, 
kuris kriksztino abudu jo vai
kus ir mylėjo juosius kaip savo 
losnus: Joana paregėjus ir pa
silenke priesz ji ir su dideliu 
nusižeminimu pa'bucziavo jo 
lanka, paskui ji leido pirma 
trepais priesz save, o pati ėjo 
paskui.

Tarnai atidarė duris nuo sve
taines, innesze žiburį ir pama- 
želi atsitolino.

Grafaite prislinko vyskupui 
smage kede su atloszais pavilk- Į 
ta su skūra, pati stojo piiesz ji

— iSeskia, mano kūdiki tarė 
vyskupas, o kada Joana sėdo 
ant mažos kėdutės, paklausė-

—- Ar tavo tėvo nėra namie
je?

— Nuo keliu dienu mažai tę
va matau, nuolatos apžvelgine_ 
je murus drutvietes, amunici
jas o kaip pareina namo, tai ap- 
sidairineja savo kambarėli je 
žemai ir priimineje visokius 
ponus ant pasikalbėjimo, arba 
pats ka raszo.

ŽIRAFAS Ridigeras Sterem- 
berg turėjo dvejetą vaiku, 

sunu Hugona ir meta už ji jau
nesne du'ktcre Joana. Vaikai 
neteko motinos paezioj jaunys
te, tai užaugo prie tėvo, kuris 
labai juosius mylėjo, o labjause 
rūpinosi apie Joana, ba žinojo 
jog mergaitei niekas nesztant 
užvaduot motina.

Nes norint tėvas ir brolis ir 
visi namiszkiai mylėjo mergiu
ke, klauso josios ir pildė kpžna 
pareikalavima, mergiuke buvo 
nuliūdus niurnose palociaus, 
kureme apart senos nesziotes 
jokios kitos moteres nebuvo. Ne 
žinojo jijie apie motorinius už
siėmimus, ne. siuvinius ne turė
jo draugiu, tai dieneles savo 
leido draugystėje su broliu Ho- 
gonu. Drauge su juom mokino
si ne tiktai Vo'kiszkai nes ir lo- 
tiniszkai, skaitė senas knygas, 
jode ant arklio po miestą Vied- 
niu, eme daly vas medžioklėje o 
ne szlektai szaude.

Visi dvarokai, visi tarnai gė
rėjosi isz savo panaites, ba bu
vo narsi ir gudra kaip vaikinas 
o gera kaip aniuolelis.

Taip bego metelei, Hugonas 
likos paezum (Iklaijaczium) prie 
ciesoriaus Leopoldo, tankiai ne 
būdavo namieje, ba turėdavo 
rastis ant tarnystes prie cieso
riaus, o isz ko mergaite viena 
bodėjosi ir lauke pareiiianczio 
brolelio, kad dasižinot nuo jo 
kas dedasi ant dvaro ciesorinio 
o vėl kad gaut drauge iszejo in 
užmieste.

Viena karta, o 'buvo tai vaka
re, grafas ir sūnūs sugrįžo nuo 
ciesoriaus, tėvas sėdo ant at- 
losztos kėdės, Joana, prisislin- 
kus žema 'kėdutė prie jo kojų, 
sėdo ir savo galvele padėjo ant 
jo keliu, o Hugonas stovėjo to
liaus prisiglaudės prie pecziu- 
ko.

— Teveli, man sake Burg-, 
ra pa t — tarė Joana jog parsi
vežei su savim koki tai svetim- 
žemi. Kas tai tokis ? Bada labai 
navatnai iszrode?

— Tai Turkiais nevalninkas 
isz Lenkijos, kuriuos kelis pri-' 
siuntė in czion del pažiūros mu
su szviesiausem ciesoriui, o asz 
del saves viena iszprasziau. Ke
tina tai 'būtie žmogus isz gero 
gimimo ir labai mokintas.

— O ka su juom teveli veik-

Kareiviu Patarėjas

Major General Graves B. 
Ershine, Amerikos marinu 
oficierius buvo paskirtas 
kaipo visiems namo parva
žiavę namo gautu darbus ir 
kad galėtu gryžti in sena pa
prasta darbo gyvenimą. Jis 
taipgi rūpinasi kareiviu 
mokslu ir kiekvienam karei
viui jis ir jo sztabas padeda 
kur tik ir kiek tik gali.

ne pareis, nes kol krikszczio- 
niszki kareiviai perlauž galybe

baisios nelaimes ir karos; mes 
czion esame da užsidenke Rusi-

— Norėjau, idant pamokin
tu Huigona savo Turkines kal
bos. Tįeje Turkai nuo daugelio

je, nes ka apie Turkus ir Toto
rius tai kaip musiszkiai ir Len- 
kiszki siuntiniai atsake, tai net 
baisu klausyt. Ten vaikine tie- 
jei pagonai visus plotus žmonų 
iszžudo, arba, in nevale paima, 
varosi su savim nevalnirikus 
pririsze prie arkliu ir tai . mik
li viausius ponus isz augszto 
gimimo, o jeigu ne gali eitie, tai 
su botagu privertineje. Kasžin, 
kaip ir su mumis da gali ne tru
kus but. Jeigu Lenkija ne 
stengs ju sulaikyt, tai užklups 
ir ant mus. Del to-gi sunau. ma
no noriu, idant pažintum Tvir
kinę kalba, ba ka gali žinot, ar 
tau ne pareis su jaisais galetis.

— Ir asz teveli, mokinsiuosi 
su Hugonu! — paszauke mergi- 

jiia.
į — O tai kam ?

— Jeigu isztikro užeitun to
kie sunkus laikai, kaip del Len
kijos, tai ir musu moteres gali 
paimtie in nevale, o tada ir Tur- 
kine kalba man gali prisiduot.

— Tegul tave nuo to Dievas 
saugoje.

— Ach, teveli ir asz to neno
riu, nes pavėlink man mokintis 

, Turkiszkai. Ir taip Hugonas re-
metu naikina. Rusiszka ir Len- įį įaį kada namieje buna o man lie 
kiszka žeme ii kas kaitas giliui Ip, labai nnohorln.
insigavineje in Europa. Norint 
naisus kai alius Lenkijos Jonas gĮas sutrumpins nuobuoduli, tai) 
Sobes’kis juosius ganubina, jie mokįnkis mano 

kas grafas.
Nuo pribuvimo tojo Turkaus 

pas grafa Staremburga praėjo, 
pusantro meto. Hugonas ir Joa-! 
na. jau gerai Turkiszkai szneke- ’ 
jo, tame laike nuo rytu kas kar
tas baisesnes žinios ateitinejo. 
Jau rudeni 1682 mete visi kai-' 
bėjo, Jog Turkai kuopina dau
gybe vaisko, jog tuom kart pa-! 
liks Lenkija, ba jau pamėtė vil
ti ingalejimo Jono Sobieskio, 
Lenku karaliaus, kaip jie patis1 
vadino “Leehisanulava” — 
nes tiesiog užklups ant ciesoris- 
tes Volkiszkos. Vieni tam pas- 

privalo apgarsint apie tai del' kalni intikejo, kiti palaike už 
visu Kataliku, idant susitaria 'praminima, nes pabalioje kaip 
musztu pagona kiek tiktai sten
gė!

— Ir asz manau, jog ant to

'jo labai nuobodu.
— Jeigu del tavęs tasai mol

vienok ne pašilau j ir 
kartas surinkia nauja vaiska 
iszsiuntineje, o kaip girdėt jog 
trokszta net in Ryma gautis ir 
taip, kaip priesz amžius užgrie
bė Carogroda Konstantino ir 
padare savo sostapile taip da
bar nori paimtie Ryma ir baž
nyczia Szv. Petro permainyt 
ant 'butines padiszako.

— O jai, net baime pamans- 
tyt apie tai, tarė mergaite.

— Juk krikszczioniszkos 
vieszpatystes ant to ne pavė
lins! — dadave sūnūs.

— Taip paszauke mergaite

vaikeli atsake

perkunas trenke in gyventojus 
Viedniaus.

Vakare, menesije sėjos gra-

i
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jo su dideliu nekantrumu. Ach,- Į^aįp Įy/veiltC KaledaS
del ko ir asz neesmiu vyru, ne’
sedetaii czion. be darbo ir nej L/lCtUVOJC

' ežiu, nes drauge su jaisais iin-j

Tula mergelka aps'kunda 
vaikina, 

Už vainiko sugadinimą, 
Bet nieko nelaimėjo, 
Ba szliubo imti ant 

'korto nenorėjo.
In bažnyczia eiti negalėjo, 
Ba dvideszimts doleriu už 

szliuba duoti reikėjo, 
Nes pinigu tiek neturėjo, 
Ir be nieko namo parėjo. 

\ yrukas norėjo korte szliuba 
imti, 

O mergina ne norėjo ant 
to tikti, 

Atmete sūdąs teismą,
Ir suyro tvora.
* * * 

Daugeli tėvu dukreles turi, 
h ant nieko nežiūri, 

Kad tik guzutes fundina, 
Viskas gerai ir gaila> 

Raukosi nuolatai in baliukas, 
Zentais vadina visus 

m. .. sportukus, 
1(? Sem įstoja vieszilla 

Ir mergelėm fundina.
Tėvas savo dufa-oles giria 

et, mano sztai|t 

vaikinia. ■
**

riesz advente1 ’ ’ P° Szliubiu 
poi ele sjuu,i,i KurvestuveTtd? m°’ 

,sz pradžių buvo
Kol neužsi." ° ‘5 k,ai’ 

°Cie gana

Bet, kada gerai inszuto, 
Tai kiti ir pasiuto, 
Pradėjo vaikytis, 

Su peiliais badytis.
Protingesni paredka padare, 

Pesztukus laukan iszvare. 
Vienas ant krėslo užsilipo, 
Ir su pilna gerkle sukLko: 

Visi del jaunavedžiu duokite, 
Pinigu ne pagailokite, 

Jaunus turime suszelpti, 
Kad turėtu isz ko gyventi.* * *

Vyrucziai gerai apsižiūrėkite,
Į Nebe kokia už paezia neimkite, 

Jeigu tuojaus ka gali 
neparodo, 

Tai netrukus su tuom iszirodo.
Juom boba senesne, 

Tuom niekesniu ir pasiutesnia. 
Nuo pasiutimo sniegelis 

iszdžiusta, 
Ir galva pasidaro pusta. 
Juom turi vyreli lėtesni.

Tuom stojosi pasiutesnia, 
' yra geriause po kojų pamina, 
Ant aplaikytu geradejyseziu 

nepamena, 
Galvoje jos vis velniava, 

Niekad nesoti, niekad negana.
Galvoje kratinys, negali 

miegoti.
Ir nei rainei pavalgyti, 
Nelaimingas tokio vyro 

gyvenimas, 
Jeigu netinkamas apsivedimas. 

Geriausia jaunikiu pasilikti, 
Negu in vargu inlipti, 

Apsipaeziavimas netaikus, 
Ant niek paverezia ir 

szeimyna, 
Nes niekszas moteria nemoka 

vaiku užaugyti, 
Netikybes ju iszmokyti, 

^ei‘a pati verta paguodones, 
0 neilkai verta lazdų.

Glorija apie “AMŽINA ŽY- 
’ Jo kelione po svietą ir 

žudymas apie Jezu Kristų.
20 Centai.

Saule Pub. Co., Mahanoy City, P*.
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re:
— 'Ne taip privalo kalbėt Vo

kiškos moters; tau asz žinau 
laibai nuobodu, ba užaugai vyro 
rankose ir tai rankose karei- 
vaus, lyg su broliu, kuris gal 
sziandien ar ryto užsidės ant 
saves kareiviszkus szarvus.

Szitai atsidaro duris su štai-' 
ga ir in'bego in svetaine narsus 
jaunikaitis apredale ciesorinio 
klapcziaus. Raudonas Iszpani- 
nis apredalas, apsiūtas auksu ir 
mezginais labai dabino jauna 
luomą. Rankoje turėjo bireta 
(kepuraite) su balta struso 
plunksna ir brilantine saktu'ke. 
Ne teminias sedinezio gilybėje 
svetaines vyskupo, trenke savo 
kepuraite ant tuszczios kėdės ir 
paszauke:

Ar žinai ka sesele, jau norint 
karta mesiu ta kūdikiui apre- 
dala ir permainysiu ant karei
vines mandierios! Nes baigda
mas tuosius žodžius, patemino 
vyskupą ir su didele guodone 
pasilenke del pabueziavimo 
rankos teisindamasis:

— No macziau tavęs guodo- 
tinas te ve, manstinau, jog Joa
na yra pati viena ir del to in- 
puoliau kaip armotine kulka in 
paika ju su tokiu szturmu, ba isz 
džiaugsmo nežinau kas su ma
nim dedasi.

— Ir isz ko taip džiaugiesi 
mano sunau?

— Ciesoriniam dvare aplai- 
ke žine svarbe, visi dideliam su
judime. Kara Mustafas, vadas 
Turku jau perejo rubežiu musu 
ciesorystes ir atsitraukė su 
dviem szimtais tu'kstancziu ka
reiviu in Viedniu. Tai ir bus ka
ras ! Kara, apie kuria mažu bū
damas nuolatos manstinau ir 
bodėjau. Jau man nubodo cieso
riui klapcziaut, tai tiktai gerai 
del vaiku. Asz noriu musztis, 
musztis kaip mano proseniai.

Joana žiurėjo ant brolio su 
dideliu pasikėlimu duszios, ku
ris kalbėdamas apie tai, labai 
gražiai iszrode, akis jo žibėjo 
narsa, jo 'kalba stati, jog tai ro
dos buvo narsus kareivis.

— Sunau, tarė vyskupas su 
svarbe, tu matai katoje dirva 
del iszsiaugsztfnimo, o užmirsz- 
ti kiek nelaimiu kiek vargu pa
traukė su savim kara.

— Karas ir taip bus neat Imti
nai, ar asz ja priimsiu su karsz- 
cziu ar su baime. Ar velytum 
guodotinas teve, idant verktum

H tuju, kurie gali pražūt, tuju'ku- 
riu turtus nevidonas naikins?
Man velu'k manstyt apie ingale- 
jima, velu'k atreminet nevidoną 
'ir gint savo gimta žeme nuo už-

Kalėdos.
Szirdingai j u lauke žmoneles 

visi,
Ražancziu atkal'beja valgyti 

sėdos,
Ir plot'keliu pasidalinę, laimin

gi linksmi.

Pavalgia žmonis bažnyczia 
krapina,

Klausyti trejopu Szventuju
Misziu,

Algas gaspadorius ta diena 
dalina,

Ir linksmina szirdis jaunuju 
tarnu.

Raudonos, laimingos merginos, 
tarnaites,

■ L. 1

Kad gavo u'ž savo darba
graszius,

Kalba: kaip pirks sau tresus, 
skepetaites,

Kaip bus, kad vieszinszis pas 
mielus tėvus.

Berniukas ir džiaugės, szaip 
taip apsirėdęs,

Jau eina jis neva misziu isz- 
klausyt,

Bet musu Kalėdos ne tam juk
Kalėdos,

Kad laika 'bažnyczioje ta die
na dabkyt.

Per visus metus buvęs be
skatiko,

Berniukas nors sziandien juk 
tur pasidžiaukt,

Bažnytkiemi dranga jisai susi
tiko,

Reike džiaugtis, bet kaip? Tai 
pas Mauszku reik traukt !

— Nenorėjau tavęs užpykint 
& mano geras jaunikaiti, atsake! 
/S \-yskupas, karos n e r e i k e 

trokszt, ba yra baisum ypu, jei- 
gu jau yra neiszsisaugojamu 
reikalu, tada vardan Dievo rei- 
ke stot in kara.

Pri’butyje ciesoriniu palkaju 
kalbėjosi du poai. Vienas isz ju 

® szeporius ciesoriais,
® ežiu raktu, (kuri turėjo ant juo-

tarė szeporis, gaujos pagonines 
artinasi kaip mariu vilnis, link 
muso sostapiles. Paskutine ži
nia pervere visus gyventojus 
Viedniaus. Ąntkožno veido, ka 
sziandien macziau, buvo maty
ta baime didele. Visi rodos pri- 
jauezia, jog ne ingales Tui'ku. 
Baime nupuolimo visus apėmė. 
Noretau būtie, Dievažin kaip 
toli nuo czion, ba pagonai turi 
szarpes szobles troksztantie 
krikszczioniszko kraujo.

— Manstinu taip paežiai, 
kaip ir tu, ponas szeporiau, tarė 
marszialka. Kada Turkai ap
siaubs Viedniu kas isztikro del 

'j ju pasiseks, tada užlaikyk mus 
Dieve! Idant ne iszmusztu mu
su paskutine valanda! Plaukai 
man ant galvos pasikelineje ant 
mintes, kas su mumis stosis. Ar 
tai man reikėjo sulaukt tos va
landos baisios! Vėliau silsėtis 
ant kapiniu!

Tai pasakęs nutilo ant va
landos, o paskui paklausė:

— Kaip iszrode ciesoris kaip 
apie tai dažinojo ? Ar ne girde • 
jai ponas szepariau?

— Kur gi ne girdėsi, atsake 
l užklaustas. Taip labai susijudi- 
' no musu ciesorius jog net persi
mainęs. Man pasakė daktaras 
ciesoriaus. Valgis nelenda nei 
gėrimas, negali miegot suvis. 
Kone per ciela na'kti persėdėjo 
savo kede ir pats in save ne szi 
ne ta kalbeja,tai vėl pasikeline-

is, su 'kabau. 30 ™ikszoziojo ir susilaikinejo.
— Turi tai būtie didelis pa-

|1 do kaspino pasikabinės ant v °JUS» pertrauke marszalką — 
Ii kaklo, kaipo ženklą savo dins- ciesoris geriau žino apie drūti 

to. Autras-gi marszalka laike llevldonu ir drūti musu vaisfco. 
rankoje ilga, juoda lazdele, ba'Tikiekia man, ežia isz.rodo di- 
jau artinosi valanda pietų, o jo ^ele nalaime del mus. Ar lai- 
buvo privalumas eiti in ciesori-'ka^s ne priminte ciesoris apieį. • ~ V-W MU.VU jJll VčlLUlIlUb Uiti III CiUbUIL- ------1----------------------------- ~

P * ne sale valgoma pirmiaus tarnu1lai’ 3°S Užpultu jam prasisza- 
neszancziu pietų valgigins.

— Tai jau ne yra abejones—
| lint isz Vedniaus?,

—Toliaus Bus

F f
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Žinios Vietines!
—■e

■ — Keturesdeszimts valan
dų atlaidos, užsibaigė iszikil- 
mingai Szv. Juozapo ba'žnyczio- 
je, isz kuriu daugelis parapijo- 
nu pasinaudojo dvasiszkai. 
Daugelis kunigu pribuvo in pa
gelta Gerk. Kun. P. Czesniu.

— Tiktai 14 dienos lyg Ka
lėdų.

— Ana diena pone Rože Di
liene, sūnūs kareivis Serzentas 
Albertas, duktė pone Iz. Sta- 
kauskiene ir Vincas iUziupis vi
si isz Girardvilles lankėsi mies
te su reikalais ir prie tos pro
gos atlankė 4‘Saules” redakci
ja, nes pone Giliene yra musu 
sena skaitytoja laikraszczio 
“Saules,” sako kad, myliu 
“Saule” labai Skaityti, nes 
man geriause patinka. Josios 
sūnūs kareivis Serzentas Alber
tas tarnavo ant kares lauko Eu
ropoje, ir nesenei likos paleis
tas isz tarnystes. Acziu visiems 
už atsilarikyma.
t Sirgdamas trumpa laika, 

gerai žinomas Vincas Sapiega, 
33 metu amžiaus, mirė Petny- 
czioj, 8:30 valanda ryte, namie, 
Bowmans kaimelyje. Velionis 
gimė New Jersey. Paliko paczia 
Julia, sunu Ronaldą ir dukteri 
Mariana; tėvus A. Sapiegai, 3 
brolius ir 2 seserys. Laidotuves 
atsibus Seredoj, su Szv. Mi- 
szioms Szv. Juozapo bažnyczio
je 9 vai., ryte ir bus palaidotas 
parapijos kapuose. Graborius 
L. Traskauskas laidos.

— Ponas Alex. Valukonis ir 
sūnūs Vincas isz Shenandoro, 
lankėsi mieste pas pažystamus, 
taipgi ir “Saules” redakcija, 
atnaujinti savo prenumerata 
už lai'kraszti “Saule.” Acziu už 
atsilankyma.

— Utarninke pripuola Szv. 
Damazo, P., Seredoje Szv. Oti
lijos; Ketverge Szv. Lucijos; 
Petnyczioje Szv. Spiridojo 
,Vysk., Su'batoje Valeriano Vk.
t Gerai žinomas visiems 

Jonas Szvedas bar'berys isz Fi
ladelfijos, pasimirė Sukatoje, 
sirgdamas ilga laika po opera
cija. Velionis kitados gyveno 
Malianojuje. Gimęs Lietuvoj 
pribuvo in Amerika daugelis 
metu atgal. Paliko paczia Ona 
(Lapinskiute) sunu ir dukteri. 
Laidotuves atsibus Ketverge, 
Filadelfijoje su 'bažnytinėms 
apiegomis, 9 vai., ryte, kūnas 
bus palaidotas Szv. Juozapo 
parapijos kapuose Malianojuje, 
Ketverge popiet.

, Shenandoah, Pa. f Vincas 
Bahkietas, mirė Seredoj 2 va
landa popiet, Locust Mt. ligon- 
bute, po trumpai ligai. Jisai gy
veno pas savo sunu Juozą Ban- 
kieta, 601 W. Coal Uly. Velio
nis gimė Lietuvoj, pribuvo in 
Suv. Vals., 45 metai adgal. Pri
gulėjo prie Lietuviszkos para
pijos Mount Carmel, Pa. Velio
nis paliko 1 sunu ir 4 dukterys, 
taipgi 14 anukus. Laidotuves 
atsibuvo Panedelyje su apiego
mis Liet, bažnyczioje Mt. Car
mel ir palaidotas Szv. Jurgio 
parapijos Shenandorije.

Catawissa, Pa. — Ana san- 
vaite Alex Szielins'kas ir Petri- 
cia Szielinskiute taipgi Simo
nas Skat su paczia visi isz 
Hartford, Conn., lankėsi pas 
ponstva Vin. Lazauskus.

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

20 Centai.
u §aule2 Mahanoy City, Pa.

Buvęs Sekretorius Hull Pagerbtas

Buvęs Amerikos Sekretorius Cordell Hull buvo vieszai 
pagerbtas ir “Nobel Peace Prize” apdovanotas. Tas “Nobel 
Peace Prize ’ ’ yra kas metai suteikiamas žmogui kuris dau
giausia ir geriausia pasidarbuoja del taikos. Sziais metais 
tas pažymėjimas teko buvusiam Amerikos Sekretoriui Cor
dell Hull, kuris visomis galiomis stengėsi Hitlerį apmal- 
szinti ir isz karo iszsisukti. Jam nepasiseke, bet už jo gerus 
norus ir pastangas jis buvo apdovanotas su garbe kaipo Tai
kos Žmogus ir už taika pasiszventes dipliomatas.

Kur Karas Da Siauczia Kinijoje

Tsingtao prieplauka, (kur matote numeri 1) dabar po 
visa svietą pagarsėjo kaipo vieta kur nepaskelbtas karas ir 
szianden siauczia. Czia Amerikiecziai Marinai ir kareiviai
randasi, czia taipgi Amerikos kariszki eroplanai atveža 
daug Chiang Kai-shek’o kareiviu. Czia randasi didžiausias 
pavojus del treczio pasaulinio karo, nes czia Amerikiecziai 
stoja Kimecziams tautininkams in talka priesz komunistus. 
O Komunistai laiko visa ta prieplauka, visa ta uosta apsup
ta nuo žemes. Reiszkia czia greitai gali Amerikiecziai su Ko
munistais susikirsti ir inveeti Amerika su Rusija.

Trumanas Ir Anglijos Ministeris

Anglijos Ministeris, Clement Attlee sveikinasi su Ameri 
kos Prezidentu Trumanu. Jie susitiko Washingtone, kai 
Attlee atvažiavo pasiszneketi apie ta nauja ir baisia sprog- 
stanezia bomba, kuria dabar Amerika turi ir kurios Angli
ja ir Rusija taip nori. Ministeris Attlee kalbėjo per radijo in 
visus Amerikieczius ir aiszkino visiems apie Socialistus 
Anglijoje.

Anglija Susirupinus
LONDON, ANGLIJA. — 

Anglijos reikalai Indijoje da
bar tokiame pavojuje, kad ji vi
sai nesislepia ir prisipažinsta 
kad ji susirupinus ir sako kad 
Indijoje dabar yra visiems pa
vojus. Anglijos Parliamentas 
taip susirūpino, kad dabar rei- 
kalauje isz savo atstovu atskai
tos ir raporto paaiszkinti ka jie 
daro ir kur Anglija stovi.

Ponas Pethick Lawrence
Valdžios Sekretorius del Indi-1 i 
jos szia sanvaite turės duoti 
apyskaita ir visiems paaiszkin-f 
ti kas ten darosi Indijoje.

Praeita sanvaite tie sukili
mai ir skerdynes Calcutta mies
te, kur ne tik Anglai bet ir 
Amerikiecziai buvo užpulti ir 
kur keli musu kareiviai žuvo, 
tai tik pradžia tos nesantaikos.

O dabar, už menesio kito 
ateina rinkimai, kuriuos dabar 
valdo ir kontroliuoja patys

Gen. Eisenhower In Sveczius Pas Gimines

Hindai-Moslemai arba gyven
tojai Indijonai. Jie visi atžaga
riai nusistatė priesz Anglus ir 
Amerikieczius. Jau dabar ma
tyti kad per rinkimus bus pesz- 
tyniu ir kraujo praliejimo. Bet 
bus da rieseziau po rinkimu kai 
Indijonu Tautine Partija su sa
vo vadu Pandit Nehru tuos rin
kimus laimes. Szitas vadas, 
Pandit Nehru jau dabar yra 
kaltinamas ir intarinejamas už 
tas skerdynes Calcutta mieste. 
Czia tikras revoliucijos raugas.

Apie Likimą Stuttjofo
Stovykloje Kalintu 

Lietuviu
NEW YORK. (LAIC) — 

Naciai nemaža skaieziu vado- 
vaujaneziu Lietuvos patrijotu 
1943 metu Kovo menesyje buvo 
iszveže in Stutthofo koncentra
cijos stovykla. Apie j u likimą 
gauta tokiu žinių: Bolszevi- 
kams artėjant, Naciai kalinius 
iszvare dviemis grupėmis. Pir 
moji grupe Kovo 6 ir 7 diena 
pasiekė Lauenburga. Kur ji isz 
tenai buvo iszgabenta, pasako
tojai nežino. Kelione buvusi la
bai sunki. Visas eile varomųjų 
pakeliui žuvę. Antroji grupe, 
nepasiekusi Lauenburgo, buvo 
Bolszeviku atkirsta ir nukreip
ta in Gdyna, tenai kaliniai pa
teko in Sovietu rankas. Kas ten 
buvo isz Lietuviu, pasakotojai 
negalėjo nurodyti.

Nepatikrintomis žiniomis, 
Prof. Balys Sruoga, Kun. Al
fonsas Lipniunas ir Kun. Sta
sys Yla esą atsidūrė Lietuvoje. 
Apie kitus tuo tarpu nieko ne
žinoma.

19 Žuvo Eroplano
Nelaimėje

BILLINGS, MONT. KANA- 
D A. — Didelis armijos eropla- 
nas, besileisdamas žemyn sudu-1 
žo ir 19 kareiviu ant smert žu-

Generolas Dwight D. Eisenhower, parvažiuodamas pro 
Iowa valstija, užvažiavo in sveczius pas savo gimines. Czia 
jo tetos, dede ir seserenos ir jo žmonos gimines. Jis visai ne
tikėtai užvažiavo ir visus linksmai nustebino. Visi džiaukesi 
kad jis ju neužmirszo.

Nauja Kalėdoms Kortele
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Dainininke Phyllis Creore isz Rochester, N. Y., iszsimis- 
lino savo draugams nauja Kalėdoms kortele pasiunsti. Szi- 
tos Kalėdų korteles yra isz akmens padarytos, kurias jos 
draugai gales vartoti ir po Kalėdų kaipo torielkutes ar del 
pecziaus juszkas.

Kareivis Ant Ulyczios Gyvena

Kareivis Frank K. Richardson, paleistas isz vaisko ir 
buvęs sužeistas ant karo'lauko, czia ant ulyczios, New York 
mieste apsigyveno su savo žmona ir vaikucziu. Jis, kaip tas 
nabagas piemenelis dainoje, “Neturi sau vietos.” Jis su sa
vo iszvarytas isz namu, kai savininkas narna pardavė. Da
bar jie niekur negali rasti vietos apsigyventi. Jis sako, kad 
jis gyvens ant ulyczios pakol valdžia ar vaiskas jam ras kur 
nors vieta apsigyventi.

vo. Eroplanas tuojau užsidegė Frackville, Pa f Tamoszius 
ir nieks negalėjo prie jo prieiti. Charles Green (Grinevicz) 57 
Dauguma kareiviu važiavo na-'metu amžiaus, pasimirė Pctny-
mo nes jau jie buvo paleisti isz ežioj, 5:05 vai., popiet, namie, 
vaisko. Eroplanas leke isz New-! 14 So. Wylan Uly., per vilkintai

Szvedas, nuo 1265 N. 29-th 
Uly., mirė Subatoj, General 11- 
gonbute, 5:40 vai., popiet. Ve-

“Talmudo Paslaptys”
Apie Žydu Tikybos Prisaky
mus. Labai užimanti Apysaka.

:: Tiktai 15^ ::
SAULE PUBLISHING CO.,

Mahanoy City, Pa., U. S. A.

ISTORIJEaple Da 182 
----------------- iszo iszlins, Al 
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15^. 
‘SAULE” - MAHANOY CITY, PA.

Apie Racionavima
Cukrus: Ženklelis Nr. 38 

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

lionis sirgo per du metu ir du j 
motai kai]) jam nupjovė koja ir

Giesmių Knyga Arba
Kanticzkos, $2.00

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

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
Velnias

TIKTAI,. . . 50c
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

ark, N. J., bet sniego pūgos ir liga. Velionis kitados gyveno po operacijos nepasveiko. Pali- 
krusza su ledais privertė ji nu-. Missouri vals. Buvo anglekasis, ko savo paczia Ona (Lapinskiu-
sileisti. Buvo sunku matyti. Ir dirbo Maple 
kai jis leidosi, vienas jo sparnas Prigulėjo prie
užkliuvo už bokszto.

Armijos sztabas sulaikė var
dus žuvuszu pakol j u gimines 
gaus ta liūdna žinia.

Jeigu užraszysite savo drau
giu ar drauge ‘ ‘ Saule ’ ’ tai tu
rės didžiausia linksmybia per 
visus metus!

Hill kasyklose. 
Apreiszkimo P.

M. parapijos. Paliko paczia 
Margareta. (Klemiute) ir sunu 
Tamosz.iu. Laidotuves atsibus 
Utarninke su apiegomis Ap
reiszkimo P. M. bažnyczioje 9 
valanda ryte, ir bus palaidotas 
parapijos kapuose. Graborius 
P. Bartaszius laidos.

Philadelphia, Pa. f Jonas

Į te) dukteri Marijona ir sunu 
lAutana, sesers sunu Joną Du 
| bicka, kuris buna pas jos, taip ! 
i gi ir motina, se >(-ri ir du brolius 
Lietuvoje ir viena broli Petrą,' 
Boston, Mass. Laidotuves atsi
buvo isz koplyczios J. J. Hepp, 
1324 N. 29th Uly., 9:30 vai., ry-j 
te Philadelphia, o jo kūnas pa
laidotas Szv. Juozapo parapi
jos kapuose Mahanoy City, Pa.

L. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam* 
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam* 
reikalams. Telefono Numetąs 78. 
*20 W. Centra St., Mahanoy City

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!




