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T aikos Konfer, Amerikoje
Isz Amerikos 
Traukiniai Su
sikūlė; 300 

Sužeisti
CHICAGOS, ILL. — Du 

traukiniai, kurie keliauja virsz 
miesto namu susikūlė ir iszver- 
te apie 1500 žmonių kurie in 
tuos traukinius važiavo. Apie 
trys szimtai buvo sužeisti ar 
labai sukriesti. Visi keliautojai 
labai iszsigando ir stengėsi, 
bėgti ar trauktis ir taip dau-l 
giau žmonių sužeidė ir sumin
džiojo.

Visi bijojo kad tie traukiniai 
versis nuo rieliu in ulyczia kuri 
buvo apie dvideszimts pėdu že
miau. Policijantai ir kiti nega
lėjo trepais užlipti in ta vieta 
nes žmones iszsigande bego in 
visas puses. Jie turėjo su kope- 
cziomis lipti kad galėtu pagel
bėti.

Nelaime atsitiko kai inžinie
rius arba motormonas per mig
las nepatemyjo kad jam iszka- 
binta raudona szviesa, kuri 
Teiszkia sustoti nes kitas trau
kinis yra sustoję pirm jo. Ra
venswood traukinys buvo su
stojęs prie 47 ulyežios ir tas an
tras atlekes susidūrė su tuo sto- 
vineziu. Sužeistieji buvo nu
vežti in ligonbutes kur jie yra 
prižiuromi. Penkiolika žmonių 
buvo labai sužeisti, kiti buvo 
sukriesti, sumindžioti ar taip 
gerokai apdaužyti.

NEUŽTENKA VIEN
TIK MEILES

NEW ORLEANS, LA. — 
Policij antai rado James Pratt, 
22 metu vyruką su jo nuotaka, 
iSylvia ant geležinkelio stoties, 
leisgyvus nuo bado. Policijan- 
tai juodu abudu nuveže in li- 
gonbute kur jie du dabar 
sveiksta.

Nuotaka, Sylvia pasiaiszki- 
no kad ji sutiko savo vyra in 
Houston miestą ir tuo -paežiu 
sykiu in ji insimylejo. Burti
ninke jai buvo pasakius kad ji 
susitiks su gražiu, augsztu vy
ru. James buvo gražus ir augsz- 
tas, tai daugiau nereikejo. Jie
du apsiženijo ir susidėjo savo 
pinigus in viena turteli ir isz- 
važiavo ant savo medaus ar 
menulio keliones. Viskas kaip
ant sviesto ėjo tik beda kad su Lakunu unija yra labai ga- 
luo $75 turteliu jiedu negalėjo linga ir in ja ne bet koks lakū
nei toli nuvažiuoti nei ilgai nas gali insiraszyti, jie yra tik- 
meilikauti. Kai pinigai pasi-ri ponai ir valdytojai ar bosai 
baigė, tai jiedu vietoj sau dar- ant savo darbo. Tiek algos in 
ha susijieszkojus, badavo ir metus, tai jau isz tikro iszrodo 
yiens in kita žiopsojo. Dabar' per daug, nes ju valandos yra 
abudu sveiksta ligonbutoje ir labai trumpos prilyginus prie 
sako kad jau supranta kad vien* kitu darbininku. Jie sako kad 
tik meiles neužtenka. j u darbas yra pavojingas, tai ir

Maitino Savo Draugus keliautojui pavojinga, o keliau
tojas turi taip brangiai mokėti.

Mainieriai Vėl
Straikuos

Szitie trys vaikucziai pra
garsėjo per visa svietą kaipo 
labai geri ir gabus muzikan
tai. Jie su tais pinigais ku
riuos jie uždirbo, maitina sa
vo draugus. Jie visi trys pa
reina isz Vlachos szeimynos: 
Jurgis, asztuoniu metu; Ma
deleine, deszimts metu ir

Shophie dvylikos metu 
amžiaus.

1400 Lakūnai 
Straikuoja

WASHINGTON, D. C. — 
Lakūnai, reikalaudami kad 
jiems algos butu pakeltos isz- 
ejo ant straiku. Jie reikalauja 
penkiolikta tukstaneziu dole
riu in metus, kompanijos sako 
da jos negali tiek mokėti, nes 
tada jos turėtu daugiau imti isz 
tu kurie nori eroplanais va
žiuoti, o jau ir taip per brangu 
eroplanu važiuoti.

Kai lakūnai iszejo ant strai
ku tai daug kitu darbininku ne
teko darbo ir tik viena kompa
nija paleido daugiau negu 15,- 
000 darbininku.

Delegatus isz kitu krasztu 
kurie važiavo in Amerika atve
žė eroplanais patys kompanijos 
sanvininkai nes visi kiti lakū
nai jau straikavo. Jie pasiaisz- 
kino kad jie nepriguli prie jo-! 
kios unijos ir kad jie negavo 
nei cento už tai kad jie atveže 
tuos delegatus in Amerika.

Lakunu straikos sustabdė 
beveik visus eroplanus kurie 
veža žmones ir taip sudarė la
bai daug nemalonumu tiems 
kurie buvo pasirenge keliauti.

Jeigu Valdžia Nesu
sitaikins Su Lewisu
WASHINGTON, D. C. —

John L. Lewis vėl pradėjo grū
moti ir grasinti ir sako kad vi
si minksztos anglies mainieriai 
iszeis ant straiku pabaigoj szio 
menesio. Jis stacziai pasakė 
Vidaus Reikalu Sekretoriui, 
Julius A. Krug, kad jis turi su 
John Lewis pasitarti ir susi
taikinti Washingtone, o jeigu 
ne tai vėl straikos.

Kai Lewisui buvo pasakyta 
kad valdžia nesutinka su jo pa
reikalavimais algas da augsz- 
cziau pakelti mainieriams ir 
kad jam nevalia straikuoti 
pirm dvideszimto ateinanezio 
menesio sulyg mainieriu kon
traktu, Lewisas piktai atkirto 
kad jam viskas valia.

Vidaus Reikalu Sekretorius 
Krug dabar yra Californijoje 
kur jis prakalbas sako ir viso
kiais reikalais užimtas. Jis' 
prasze Lewiso kad Lewisas te
nai atvažiuotu, bet Lewisas at
žagariai sako kad jis vien tik 
Washingtone derybas darys. 
Paskui Sekretorius nusileido ir 
prasze ar Lewisas galėtu atva

Graikijos krasztas yra nukamuotas, sugriautas ir sunaikintas. Miestai su žeme suly
ginti, szimtai tukstaneziu iszž.idyta, visi dabar bada kenezia. Italijonai daugiausia czia 
tledies padare kai jie su Hitlerio pagelba užėmė Graikijos kraszta. Sziandien Graikijos 
žmones daug labiau nuvargin j negu Italijonai, kurie kara pralaimėjo. Graikija kara 
laimėjo, nes ji sykiu su Alijamais kariavo, bet ta pargale baisiai brangiai Graikams atsėjo. 
Ir dabar Graikijoje nesiranda nei taikos nei ramybes, nes Sovietu Rusija nori tenai inlysti, 
patys Graikai tarp saves negali sutikti del politikos ir viens kita žudo. Ūkininkai pirmiau 
buvo net turtingi; dabar ju triobos sugriautos, laukai dyki, gyvuliai ir galvijai iszvogti ar 
patys nudvese be maisto. Da ig mokyklų buvo sugriauta per kara tai dabar ne tik moky
toju nėra, bet ir mokyklų nesiranda. Isz tikro Graikai baisiai nukentejo.

žiuoti pusiaukelyje in Tule 
Lake, kur Sekretorius yra pa
sižadėjęs prakalbas sakyti, bet 
ir ta praszyma Lewisas atmete.

Czia matyti daug daugiau 
negu tik mainieriu algos reika
las, John Lewis dabar jau vie- 
szai ir aiszkiai parodo kad jis 
ne tik nori, bet isz tikro ir bus 
visos Amerikos Darbininku' 
Federacijos Prezidentas atei
nanti pavasari. Jis ne tik jau ta 
pareiszke, bet daug daugiau.
Jis atvirai pasakė kad jis to 
prezidento vietos nori tik del 
vieno tikslo: “Sumuszti Demo
kratus kai bus rinkimai del 
Prezidento. Jis pavartuos ne 

I vien tik mainierius bet visus 
tos Federacijos darbininkus 
sumuszti Demokratu partija.”

Už tai dabar valdžia nenori 
Lewisui pasiduoti ir už tai Le-
wisas isz savo puses visas pa
stangas deda visiems parodyti 
kiek jis vienas gali, ir koks jis 
yra galingas. Demokratai, ku
rie dabar turi pirmenybe val
džioje visomis galiomis sten
giasi kaip nors Lewisui kelia 
pakirsti.

Lewisas jau seniai prižadėjo 
Demokratams ir visai valdžiai 
atkerszinti, ir dabar jis ta savo 
kerszta ir pagieža pradeda no
rėdamas parodyti kad jis net 
ir už valdžia yra galingesnis. 
Jeigu minksztu anglių mainie
riai iszeitu ant straiku, tai vėl 
visi fabrikai turėtu užsidaryti, 
ir vėl visi mes atsidurtume kur 
buvome kai niekas nedirbo ir 
viskas brango. O Lewisas sau*

tupi Washingtone ir sako jeigu 
straikos bus tai ne jis kaltas, 
bet valdžia. O negalima pa- 
mirszti kad valdžia ne kas ki
tas kaip Amerikos žmones, nes 
valdininkai mus tik atstovau
ja, tai reiszkia: jeigu mainie
riai straikuos tai ne Ponas Le
wisas kaltas, bet visi mes ku
rie esame durni kad tokius val
dininkus iszsirinkome, ir kvai
li kad tokiam sauvaliszkam 
darbininkui bosui nusileidžia- 
me. Tai ar vienaip ar kitaip 
mes liekame durniais.

Karo Vargszai

Minksztos Anglies 
Mainieriai 

Straikuos

\&\

a

Lewisas Sako Visi Minksztos
Anglies Mainieriai Straikuos 
Lapkr.) 1 Diena; 300 Žmonių 
Sužeisti Ant Geležinkelo Chi
cago] e; Trumanas Atidarė Tai
kos Konferencija Su Prakalba

NEW YORK. — Delegatai isz penkios 
deszimts vienos Tautos, atvažiavo ar atvažiuo
ja in Taikos Konferencija Amerikoje. Tai 
pirma syki visi tie delegatai czia pa mus atva
žiuoja. Prezidentas Trumanas, atidarydamas 
pokalbius pasakė prakalba, ku- įszmete. Paskui Molotovas
rioje jis vardais paminėjo tik 3 
tautas:Anglija, Vokietija ir Ja 
jonija. Bet visa jo kalba buvo^ 
taikoma visoms tautoms, o 
ypatingai Rusijai, kad kaip j 
tautos taip ir pavieniai žmones 
turėtu daugiau pasitikėti in 
Suvienytu Tautu Konferenci
ja. Beveik visa jo kalba buvo 
atkreipta in praszyma kad ne
pasitikėjimas, kersztas, bevil
tis ir stacziai grubijoniszkas 
pasielgimas butu paszalintas ir 
kad visos tautos ir visi žmones 
da kantrybes turėtu ir duotu 
proga szitai Konferencijai nu
veiktu savo užbriežtus darbus, 
del taikos ir tvarkos. .

Rusijos Užsienio Ministeris! 
Molotovas, kuris taip viską su-' 
arde Paryžiaus Konferencijoje 
buvo tarp tu ddelegatu kurie 
iszgirdo Prezidento Trumano 
kalba.

Per paroda del visu tu dele
gatu, apie milijonas New York 
gyventoju iszejo pažiūrėti ar 
pažiopsoti.

Bet apart parodos ir Prezi
dento Trumano vilties žodžiu,' 
Amerikos valdžia per musu de- 
lagatus jau rengiasi kelis inne- 
szimus inneszti in szitia Ameri
kos Konferencija, kurie aplau
žys Molotovo ragus. Jau dabar 
delegatai tariasi, ka daryti 
apie ta nusistatymą kuri Rusi-j 
ja invede ir innesze kad, bet 
kuri tauta isz tu penkių didžių
jų gali vienu balsu, koki inne- 
szima iszmesti. Tokia tvarka 
sudaro baisiai netvarke nes jei
gu tik Rusijai nepatinka, tai ji, 
kaipo viena isz tu penkių di
džiųjų, susiraukia ir inneszima 

gaus visai netikėta atsakyma 
in jo pareikalavima kad Ame
rika vieszai paskelbtu kiek ka
riuomenes mes turime Kinijoje 
ir Iceland kraszte. Niekas nie
ko laikrasztininkams nesako 
koks tas atsakymas bus, bet 
mes spėjome kad Amerikos de
legatai ar gal pats Amerikos 
Sekretorius Byrnes teisingai 
pasakys Rusijai kiek musu ka
riuomenes yra visuose sveti
muose krasztuose ir paskui 
gražiai ir mandagiai papra- 
szys Rusijos kad ji taip pat pa
darytu. Mums visai nėra reika
lo slėpti kiek musu kariuome
nes yra kituose krasztuose, nes 
visi žino, bet vien Dievas ir gal 
Stalinas žino kiek Raudonos 
Armijos randasi kituose krasz
tuose. Szitoks atviras Ameri
kos prisipažinimas baisiai ne
patiks Ponui Molotovui.

Kai kurie labai nustebo kad 
pats Molotovas atvažiavo in 
Amerika ant szitos Konferen
cijos. Bet tai visai suprantama. 
Jis czia neatvažiavo parodos 
pamatyti ar musu gražiais 
miestais pasidžiaugti ar drau
gus aplankyti. Jis atvažiavo už 
tai kad jis kitam nepasitiki la
bai svarbu darba atlikti. Molo
tovas ne tik nujauezia, bet ir 
gerai žino kad czia Amerikos 
delegatai visas pastangas dės 
panaikinti ta nusistatymą kad 
viena tauta isz tu penkių di
džiųjų gali kad ir geriausi in
neszima iszbraukti. Rusija la
bai svarbu ta nusistatymą pa
laikyti ir už tai pats Molotovas 
atvažiavo prižiūrėti kad czia 
jokiu szposu nebutu.



SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Gal ir teisybe Stalinas sako 

kai jis prikaiszioja kad Ameri
kos ir Anglijos kariuomenes

Ramunėlė su nekantrumu! 
lauks pakol visi sveczlai iszva- 
žiuos namo isz veseiles, kad jie
du du slau vieni liktųsi. Kai 
jau paskutinis sveczias iszgar- 
mes, Droszkis Dobilėlis pasi
ims Olga Ramunėlė in savo vy- ' 
riszka glebi, ilgai žiūrės in jos'

£ Uisite. Marte
Motirtele

’ . T * J

(Isz Buczerniu)

tvarko Graikijos reikalss. Bol Komunistiszkas akeles, glamo-
kam ežia pykti ? Juk ir Raudo
noji Armija czia nesnaudžia.

Toje senoje pasakoje ir dai-
nes jos Raudonus veidelius, ncleje motinėlė siuntė dukrele 
glostys jos gražias Sovietisz- in girele lapu, 'bet sziandien 

motinėlė siunezia ne tik dukre
le, bet ir visa savo szeimynele 
in buczerne maisto.

Dabar szeimininke turi 
sztorninkams ir buczieriams

, kas kaseles, ir. su ilgesiu ir at
mylima

S I 
“Dabar mylimoji, mes galima 
pasikalbėti apie ta musu Dėdės

Stalino tarnas, Vishinsky' sidusejĮmu jįs sav0
P a r y ž i a u s Konferencijoje nuotakai sznilbždomis šaky 
mums prikaisziojo kad mes vi- < • V "k • • • ’ I■ sai be jokio reikalo subombar
davome Ploesti aliejaus szuli- Penkių Metu Buda ir kaip dau- kaip bagotam dedei gerintis ir 
nius per kara, ir kad Amerikie- ginu anglių isz Sovietiszku ka- seilintis. Jeigu buezieriui nusi- 
cziai sau turtelius susikrovė sykiu iszkasti ir kaip didesnius lenksi, pasikloniosi kaip savo 
kai Sovietai s'avo krauja ant( Komunistiszkus parszus isz- klebonui, tai gal jis tau koki 

auginti. ’ ’ Į gaibala mėsos iszmes kaip ko-
Tai isz tikro bus tikra Komu- kiam ubagui. Ir jeigu da nors 

nistiszka meile ir meiles apy
saka.

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANYREDDY KILOWATT .... A Modern Genie .. ..

MOTINA

aladdin had a magic lamp 
AND ALL HE' HAD TO DO 

WAS RUB IT ONCE OR TWICE 
AND OUT A GENIE FLEW

YOU ALSO HAVE A MAGIC LAMP, 
THE ONE UPON YOUR TABLE

JUST PLUG IT IN AND YOU HAVE 60T
THE GENIE REDDY KILOWATT

HE LIGHTS THE LAAAP 
AND FURTHERMORE 
HE'LL DO ’MOST ANY 

OTHER CHORE-

THE R£OS>yt3QX UPON YOUR WALL 
CONTAINS THE SECRET OF IT ALL. 
WITHOUT FURTHER PUBLICITY- 
THE SECRETS ELECTRICITY'

karo lauko iszliejo.
Czia ponas Vishinsky visai 

nuo kuoto nesznekejo. Tu Plo- 
esti aliejaus szuliniu subom- 
bardavimas baisiai brangiai 
mums atsėjo. Daugiau ne'gn Amerikos Universitetai jau

ria ir su tokiomis durnomis ibo-j nelius, pasakyk kad bonka ki-^ tau nupirkti cukraus ir sznap- 
bomis biznio nedaro. Nabage, ta Skocziaus neibutu pro szali. so.
senute pargry’žo isz buezernes Ir vėl stebuklas, nes isz po ba- Szeimininkes jau ima pykti, 
luszcziomis rankomis. i

I

'New York mieste szeiminin- buteliukai.
kės galėjo švara, ar du mėsos In San Francisco viena mo-
nusipirkti jeiigu jos visa niakH teriszke gavo naujo prosą, kai 
iszstovejo per lietu ir szalti ei-jį įu|O pia,CZlįu sykiu nusipirko
loję, ii paskui iii antra diena po ke|Įas lempas, prosyti lenta,

maža radijo, keturias paklodes
su~ ir kelis kitus daįgtus: Visi ku

rie jai buvo nereikalingi, liet
------------- --- ----------- Jlt jai LU piViSU .11V poli CL'ČIVU.

gams norėjo parūpinti. Jis antį
....................... ■ • i In Westchester Apygarda,

iro pasirodys geriausio sznapso ir kai jos inpyksta tai jau visi'

kiek proto turi, tai neklausi
kiek kasztuoja, bet iszmesi de-

■ szimtine ir neskaitysi kiek tau 
leszto iszduos.

In'buczerne sziandien jau ne-' aresztuotas už tai kad jis per ___
ineiti ir ko daug mėsos sau ir savo drau-u^ ju ja.i f0 ppOso nepardavė.

’ pietų insigrudo in buczerne.
i Vienas žmogelis buvo

puse musu geriausiu lakiniu dakar pranaszauja kad mums 
žuvo benaikindami tuos szulij sfoka ir trumpa mokslincziu. galima taip sau i 
nius, isz kuriu Naeiai Vokie- per kara vyrukai apleido kole- nors nusipirkti, bet reikia kad 
ežiai gaudavo daugiausia alie-' gijas įr universitetus ir in vais-1 tave kas buezieriui perstatytu,' vieszkelio užtiko stirna ir ja! 111 ■ e»tciiestoi ^A.pyoaiaa,
jaus kara vesti. Subotnbarduo- st0j0t o dabar jie ar nenori kaip daromia tarp svecziu ar(vijosi su savo automobiliu pa-j 01 k a btijoje susici.u 
darni tuos iszulinius mes visa 'ar negali gryžti užbaigti savo dipliomatu. Butkus ar Sutkus kol pasivijo paskui ja nudėjo 
kara gerai sutrumpinome, nes au.gsztus mokslus. Per kara tave insives in buczerne ir su-.su kirviu. Bet vietoj gardžiu 
įVokieciziams tas aliejus buvo1 mes netekome daugiau ne^u pažindins tave su Ponu Buczie- pietų, jam teko kalėjime patu- ® ® I . -I_

asztuonis tukstanezius tokiu sakydamas: ‘ - ----  ------
mokslincziu. Daug musu vyru-ĮtVmine ar szirdies draugas, ka 
ku sziandien in kolegijas eina, J 
bet ne jie yra ar bus musu 
kraszto mokslincziai. Tikram galėsi su buezieriu žmoniszkai

turi trauktis. Ir czia su szituį 
mainikavimu ims dantys byrė
ti. Sziandien sztorninkai ir bu- 
ezieriai tai didžiausi ponai, bet 
ateis diena kada szeimininkeį 
vėl bus karaliene. Kas czia kal
tas tai kiekviena szeimininke 
turi savo savotiszk/a iszaiszki- 
nima, bet visa tai nei valdžiai 
nei politikieriams ne in sveika
ta.

4

— Asz labai džiaugiuosiu 
mano sūneli, jog pasitaisai ir 
be mano pavelijimo ne skini 
vaisius sode. Juk szia san- 
vaite ne vieno obuolio ne nu 
skynei?

— Ne, motinėlė.
— Ne vienos gruszios?
— Ne motinėlė.
— Gerai mano sunau, es

mių užganadinta isz tavęs.
Kazukas in save: Tai ma

no gilukis, jog mama apie 
slyvas neklause.diena ir nakti sargyba eina ir j 

kitiems pranesza kada koks 
trekas atveža maisto ar ta voro, 
in sztorus. Paskui jie visi prie 
sztoro duriu susirenka ir sta- 
cziai nuo troko ima ir perka ir 
sztorninkui užmoka.

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

:: Tiktai 15^ ::

MELDE PAGELBOS
“Sztai mano peti.

Taukai už sviesta brangesni 
J jam duosi, man duosi, o jis tau1 ir negalima gauti. Bet tai klai- 

dvigubai atsilygins.” Tada jau J da, galimu tauku gauti kiek tikį 
norima jeigu mokėsite pusan
tro dolerio už švara. Žydeliai 
gera bizni varo, pas juos visko 
galima gauti, jeigu su pinigais 
nesiskaitysi ir neklause kiek ir

reikalingas del eroplanu ir tan
ku.

Kaslink to musu turtelio, ku
ri, Vishinsky sako mes susikro-
yems, tai ir vėl jis pro raudo-
nūs pirsztuis žiuri ir saulutes mokslincziui reikalinga dau- j pasiszneketi. 
__ Ci J.»_ n r — 1-^' • i i • • i • • t ’ A n q CIO n tto

Už deszimts metu žinodama kaip
tokiu moks- Prie 'Pono buezierio, inejo in

Lincziu reikes ir ju nebus! Da- biiczerne ir pradėjo dairytis, isz kui.
bar labai mažai musu jaunimo kaip ir po senovei kada buvo į Jeigu nori pirktis nauja au- 
einla mokslus del mokslo dakta-1 §'akma nieko nesiklausius u> tomobiliu tai visai lengvas da- 
rato. Visiems užtenka kokiu nes^Piasz^us in buczerne eiti. Įyka.s. Tie kurie tokiu dalyku 
keturiu metu mokslo suolą pa-( ^ienas t ° buezierio pageliu-^ nesupranta nežino kad visi 
szildyti, ir paskui jau jie sku- ninkas greitai parasze ant po- sziandien gali sau nauja auto- 
I . 4 • i i -j i c< IrA I 1 n r/Arl m n n n ni Ir I nn n • i • 1 x • • i j • z / m * 1 •-1 •bmasi ta savo puskepta mokslą 
in bizni ir pinigus paversti.

nemato. Mums tiek szitas ka- giau negu kolegijos laipsnis ar 
ras kasztavo kad da musu vai
kai ir ju anūkam tas skolas mo- 
ikes.

dipliomas.
mums labai daug

Ana Eianvaite moteriszke, ne
reikia prieiti

Pats Stalinas, Teherano 
Konferencijoje vieszai prisipa
žino kad be Amerikos pagelbos 
ir be Amerikos dolerio Sovietai 
jokiu bud u nebutu kara laimė
je. Ar ponas Vishinsky negir
dėjo, ar jis pamirszo ka jo bo
sas Stalinas pasakė ?

Ponas Gromyko mums pri- 
kaišzibja kad nes palaikome 
per didele armija, ir intarineja 
kad mes kitas tautas gazdina- 
me su savo kariszka jiega tai
kos laiku. Bet Ponas Gromyka 
gal nemoka kaip skaityti. Mes 
isz czia jam galime priminti gu del mažu biznierių pagel- buczierys jai tuo jaus padavė'nors ant rankiniu

Valdžia mažus biznierius 
gražiais žodžiais glamonėjo ir 
viską jiems prižadėjo ant po-

pieros kelis žodžius pasiklaus-, mobiliu nusipirkti. “Tik reikia 
damas savo boso buezierio kas žinoti kaip!” Sztai, kaip reikia 
per do viena ta drąsuole ir be- įa naujo automobiliaus pirki- 
sarmate moteriszke kuri dryso ma ir bizni vesti: Pirmiausia 
taip ineiti in huczerne. Buczie-' nusipirk sena lauža už koki 
rys ant tos paezios popieros pa-' tūkstanti doleriu. Paskui nuva- 

in garadžiu kurpieros. Dabar jau nei žodžio ne-’ ^asze ir ^sake: “Asz jos nepa- žuok su juo 
girdime apie ta miaižiems biz- Nieko nepaiduok tai parduodu naujus 'automobilius.

Paalszkink kad tau reikia nati' karvei; tegu ji stimpa.”
In Kansas City viena senute jo automobiliaus ir tu nori szi- 

inejo in 'buczerne ir per klaida ta savo sena lauža iszmainyti 
l pinigu del 

kad Rusios armija yra dabar J bos. Dabar nei vienos nebeliko ( suriszta pundeli ir pareikalavo (naujo automobiliaus. Stebuk- 
, “kur ir penkių doleriu. Nustebus senu- lūs pamatysi! Pirm negu tu 

kodėl jos dingo?” Dideli biz- paklausė kas yna tame ry- galėsi atsidusti ir tris poterius 
iiieriai ir fabrikantai stumia iii* sziulyje? Buczierys pasakė kad sukalbėti tau viskas bus

nieriams pagelba. Valdžia bu
vo paskyrus daugiau negu ke
turios deszimts atskiru insitai-

asztuonis sykius didesne už ir niekas nieko nesako, 
musu.

pa-
’’ Kai mes skaitome apie tuos'szali maža biznierių, ir valdžios'“ten yra mėsos.” Bet senute ruoszta ir sutvarkyta ir jau 
milijonus, bilijonus ir trilijo-' rankos surisztos su fabrikantu nebuvo pratus mesa, kaip kate sėdėsi naujame automobilyje.

in maisza pirkti ir ji padare Žinoma, tai mažas dalykas kad 
baisiai didele klaida ir laibai jie už tavo ta lauža tau davė tik 

. Nors tu tik 
j lauža mokėjai visa 

yra mums suprantamas, tai bus isz svetimu knasztu par-,^°^a ta mesa? Buczierys nusi-j tukštanti, bet tiek to, tu szian- 
. . . .Į 1 I -i w

nors biski suprasime kiek szi- - i—
|as karas mums kasztavo. Jei- 'ti palaidoti ant savo kapiniu.!. I 1 iįgu mes tuos pinigus butume ki- Karo Sztabas tikėjosi kad jau į ~——------------ s

taip suvartoję, kuriuos mes duibar tas liūdnas darbas 'bus' Susimildami, jeigu iszkeliau 
praleidome ant szito karo, Uai atliktas, bet dabar nėra gana nate in kita miestą ant apsigy- 
kiekvienas ant viso svieto žmo- graibu tuos žuvusius parvesztiJ venimo ir geidžete permainyti 

-------- ::-------- j lai'kraszti, prisiunskite savo se-

nūs doleriu, tai mes negalime1 bumaszkiniais lencugais. 
insivaizdinti kiek isz tikro tai!
yra pinigu. Bet jeigu mes pa
darysime prilyginimą

pakol nusidėjo kai ji iszdryso pa-' deszimts doleriu.
1 » 1 J • Y • 1 , . . . i . , V , ,Ims kelis menesius į

kuris'musu žuvusiu kareiviu lavonai klausti kiek ta mesa sveria ir vakar už ta

veszti namo, kad jie galėtu bu- sPJ°ve, gardžiai nusikeike ir dien ponas su nauju automobi- 
J jai pasakė kad jie mėsos nesve-į liu, ir viskas pas Dieva.

Jeigu nori kelis buteliukus 
gero sznapso, kaip to Skocziaus 
kurio visi laukia kaip vanta 
vandens. Tai ir to galima rasti 
ir pirktis. Tik reikia in sztona 

Amerikos reikalai Kinijoje na ir nauja adresa ir miestą ku- inejus džentelmoiiiszkai, o ne 
- - - - ’ • ..... .. ..................... pir_

riti narna, nauja automobiliu, mas Generalissimui Chiang be to, negalime jum siuntinėti. miausia nusipirk kelias pigaus
ir kelis tukstanezius bankoj, ir Kai-shek padėti priesz Komu-' laikraszczio in lL „ ‘ \
kiekvienas miestelis turėtu di- nistus nesiseka. Amerikos Am- Daugelis praszo idant permai-j iszmesk deszimtine

gus kaip senelis taip ir mažiau
sias ka tik gimęs kūdikėlis, tu-
retu sau locna szesziu kamlba- nesutvarkyti ir visas tas 'būvi- riame gyvenot ir apsistojot, nes grubijoniszkai pasielgti.

įdele ligonbute ir nauja mokyk
la. Dabar, tiek praleidome, 
tiek praszvilpeme, ir niek 
turime!

in nauja vieta. į ir prasto vyno bonkas. Už jas 
c ir kai tau 

prisiunczia savo reszta, pakisz, ranka pamok irbasadorius, Generolas Mar- nyt adresa, 
shall neužilgo pargrysz in varda ir pravarde bet nepaduo- j da kelis brangius . cigarus už- 
Washingtona pasilsėti ir paisi-Į da kur gyveno ir in kur iszva- pundyk. Paskui prasto sznap- 
tarti. Trumanas praszys, kad žiavo. Tokiu laiszku sziandien so buteliuką nusipirk ir kita 
jis vėl gryžtu in Kinija kaipo1 aplaikome daug, nes svietas la-. deszimtine iszmesk ir vėl ranka 
musu Ambasiadorius. Bet jeigu1 bai maiszosi, o del mus yra ne- pamok. Po tam da atsimink 
Generolo Marshall sveikata ar 
kiti reikalai ji czia sutrukdys, 
tai Prezidentas Trumanas kita 
karininka in jo vieta paskirs, 
nes dabar Amerikos valdžia ir 
Karo Sztiabas rengiasi da dau
giau pagelbos duoti Generalis- 
simui Chiang Kai-shek kad jis 
galutinai sumusztu visus Ko- nerugokite, jog laikraszczio ne- 

Dioszkis Dobilėlis su savo Olga’munistus Kinijoje.

ne-

vi-Sovietu valdžia insake 
sietns raszytojams daugiau■ ■ ■ ■ ■ 
propagandos indeti in savo 
rasztus; net ir dainiai ir poetai' ■ *• V
ir pasakų raszytojai dabar turi 
propaganda pirszti savo rasz- 
tuose. Tai dabar mes gal neuž
ilgo skaitysime apie nauja So- 
yietiszka meile tarp “Droszkio 
Dobilėlio ir Olgos Ramunėlės.”

I pamok. Po tam da atsimink 
reikalingas sukimas galvos kad tau reikia ir szampano ir 
jieszkoti po visas knygas isz kitokio kvarabo ir vėl kelias 
kur musu skaitytojas rasze, deszimtines szvystelek. Tada 
laiszka ir kur seniau gyveno, jau tas darbininkas pardave- 
Jeigu prisiunsite sena ir nau- jas yra gerai nusiteikęs ir žino 
ja adresa, tai greieziau galėsi-.kad tu geras žmogus ir jis pats 
me permainyt ir greieziau gau- (tavęs paklaus ar da kokio go
site lai'kraszti. Kitaip ant mus ralo tamstai nereikėtų ? Tada 

| tu užsitraukęs savo to bran- 
aplaikote. “Saules” Redyste gaus cigaro ir nukratęs pele-

O kiti tai mainikaūja. Už au
tomobiliu galima gauti geras 
namas, o už narna automobi
lius. Tikietai del futboles gali

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

20 Centai.
SAULE PUBLISHING CO., 

Mahanoy City, Pa.

Ponas — Kas skambino 
Mariuk?

Mariute — Kokis tai vy
ras, kuris giedojo priesz na
rna ir meldžia pono pagelbos.

Ponas — Pasakyk jam kad 
asz neturiu balso.

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

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

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

No. 102 
minaliszka

No. 103 
pirmutines 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa- 

i rrn .t , .. ,
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 85c

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

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinąs! 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 apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus... .15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke: Tj4oszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu ................................. 15c

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

No. 128 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus.

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

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

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 

puses szimtmeczio,

404 
50c 
kri- 
85c 
isz 

isz-

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

Praversta links-

SKAITYKIT
“SAULE”

ISTORIJE apie Gre^oriua'
----------------- Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

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

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

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

No. 183 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu..................................... 15c

No. 184 Dvi istorijos apie Baisi 
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu..................................... 15c

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

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

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

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

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

nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tęva zokoninka Berną- 
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. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaub; Klara; Nuspręsta
sis ; Avt keik užlaiko moteres paslaptį 
61 puslapiu .................................15c

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

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

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

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

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

No. 160 Keturiolika istorijų
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugava- 
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 EgK 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; PniH 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25

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

No. 162 Trys istorijos apie Bais* 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymą. 
22 puslapiu .............................10t

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. 25e

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma
iliaus; Iszklausyta malda vargszo? 
Geras Medėjus................................. 15<

No. 170 Asztuonlos 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. 111 
nuslepiu .......................................

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 Svarbiausia 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsi 100 puslapiu...........15e

No, 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 6* 
puslapiu .........................................15<8

No. 178 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz- 
davineti pinigus. 45 puslapiu, 15*

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

J 
ei

Adresas 
Saule Publishing Co, 
Mahanoy City, Penna.
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szirdi atgaut, kaip priesz tai ir cziau giedoti!” <Tuo tarp teats'- z » ’ -M į
visi pradėjo vela mylėt. Sodan- krido raiboji gegutcld *if liud- 
ninkas Pranukas jau su ja ne- nai sukukavo. Naszlaite pake- 
kailibejo, o kad ir ji norėjo ji už- le galvele ir tarė gegutėlei: 
sznekint, tai tas apsisukęs nuo, “Brangioji gegutele! Kokia tu 
jos eidavo. Kada viena nedel- turi jautria szirdele! Asz iki 
dieni iszgirdo kaip Pranukas' szio ryto nežinojau, jog yra pa
su kita ponios tarnaite užsako, šaulyje toki, pauksztele, kuri 
tai ka tik jos szirdis isz gailės- naszlaiteliu skriaudas, 
ties netruko.

Mariute buvo daug geresne dama paukszteliams apsako.” 
kaip isz pradžių ir tas pats My-; Toliau tose raiboji savo liūdna 
kolas, matydamas jos pabaisa,1 rauda, apsakinėdama jiems pa

pikti liežuviai, kurie mano szir- .niurnu naszlaite nebegalejo at
pažinsiu sidžiaugti. Visi- su deganezia 

meile ir su didžiausia pagarba 
sveikino menkute naszlaitele; 
ir dangiszku geliu, kurias turė
jo palaimintieji rankose, sulin
gavo virszuneles, sveikinda
mos ja. Toje iszkilmingoje va
landoje pasigirdo varpu gaudi
mas, ir visu žvilgsny s kreipėsi 
in ta szali, isz kur iii kaina at
keliavo naszlaite. Kais instengs 
apsakyti nusistebėjimą nasz
laites, pamaeziusios ten, žemai, 
toli toli žemes pasauly, jos ku
na neszama in kapus. Isz kalno 
aukszty'bes lydėdamas akimis 
savo kuna, pamate aniuola, at
sivedanti in kalnia jos brangius . • ••tėvelius, kuriu ji aname pasau
lyj visai nepažino, nes ja nu
mirdami, mažiulyte lopszelyje 
paliko. Žaibo greitumu pulda
ma prie teveliu, suszuko: “Tė
veliai mano brangiausieji!” 
“Dukterėle musu mylimiausio
ji!”

Liūdnoji valanda, kurioje 
tėveliai, mirdami, nors szirdys 
jiems alpo, priversti buvo ap
leisti savo vienintele dukrele 
Teklyte, verkianezia lopszely
je, dabar persimainė in sal
džiausia rojaus linksmybe. Su
judėjo visos dan'giszkos dva
sios; sulingavo ju rankose ro
žes, lelijos ir dangaus pulkas, 
apsiautes isz visu pusiu nasz
laite su jos tėveliais, pradėjo 
kilti minėtuoju keliu auksztyn. 
Aniuiolas sargar nesža po-pir- 
mu jos dorybių geliu vainiką; 
po-paskui eina krikszto tėvai; 
tėveliai su ja isz szaliu; angelai 
su auksinėmis leksztemis, pil
nutėlėmis spindulingu aszare
liu, po-paskui; kitos dan'gisz
kos dvasios, aplinkui apsiautu
sios juos, sudarė skaisezia, isz- 
kilminga minia, kas besuskai- 
b’s!

Pasiliejo dangiszku stygų 
saldus balsai, pragydo angeldi 
neĮgirdeta giesme, o varpu pla
tus galingas banguojantis 
skambėjimas pritardamas 
dangiszkai muzikai, lydėjo in 
auksztybiu tikrąją tėvynė 'žino
mas jau mums tris skaisezias 
sielas.

Kada duobkasiai kastuvais 
baigė užberti smėliu veliones, 
naszlaites balta karsta, pasku
tinis varpu balsas, kildamas 
auksztyn, atkartojo: “Danguj 
siela, kūnas po žemiu.” Iszny- 
ko nuo kalno dangų siekantis 
kelias; užgeso toji pro atsivė
rusi dangų matyta szviesa; už- . 
plauke pulkelis melsvu, debesė
liu, visai mus atskirdamas nuo 
broliu, seserų, danguje gyve- 
nan'cziiu. GALAS

nes toliaus davėsi girdėt juokai 
ir isz to susiprato. Nieką ant to 
nesake, tik kantriai nutilejo. 
Saugojosi pono Mykolo isz to- 

~ lo, kuris ne buvo jokiu paiku- 
|mo, ypacz ja pataisė už tai pri
valė jam .padekavot, ba kad ki
tam but taip pasitaikia, tai but 
sudarkęs mergaite, o jis davė 
tiktai iszganinga del jos moks-

1 la. Stengėsi Mariute nuo to lai- 
I ko pasitaisyt ir kad vela kožuo 

važevome. Dalbar prisakau tau,i 
nieką manės neklausk, kur ir 
pas ka esi, nenusiriszk nuo gal
vos skepetos, asz pats tave nu
vesiu in tavo butine.

Arkliai sustojo, ponas Myko
las iszsodino mergina, kuri su- 
muszanczia szirdžia, nuvargus 
ir apsiverkus davėsi, kaip kū
dikis vestis. Inejo in koki tai 
pakaju, ponas Mykolas nuėmė 
jiai nuo galvos skepeta. Pagul
dė drebanezia ant lovos ir pri
sakė, kad malsziai gulėtu, po 
tam uždare du'ris ir atsitolino. 
Persigando isz to Mariute ne- 
iszpasakytai. Manstijo, kad 
vyras, kuriam atsidavė su ku-l 
nu ir duszia, daris su ja, kas 
jam pasidabos ir kad jos dory
be prapuls.

— O aniuole sarge, saugok 
mane. O mano tėvo o motina, 

vlka silsites kapuose, melskitės 
už mane biedna sierata.

Ir Mariute sudėjus rankas, 
pradėjo kalbėt “Kas in apte
ka,” o vos tik iki pusei atkal
bėjo miegas suėmė ir kaip ak
muo užmigo.

Jau saulele buvo auksztai, 
kadiai Mariute pabudo ir iszgir
do skambinant, mergina stojo 
ant kojų, apsidairė stuboje ir, 
o dyvali! Sako akims ne tikėjo. 
Buvo savo locnoj stuboj, toj 
paezioj isz kurios vakar iszlbe- 
go.

— Dieve mlano ar asz sap- 
nuo ju ? Kas su manim darosi, 
kalbėjo susimaiszius, ar tai tei
sybe, kad asz toj paezioj vela 
vietoj, kad vela po tuo paežiu 
geradejingu stogu?

Iszgirdo lanitru kartu skam
buti, atsikvotejo Mariute:

— Juk tai pone ant manes 
skambina, kalbėjo save, tai ne 
sapnas; nes jeigu sapnas, tai 
kiam ta skepeta ant galvos ? Pa
menu gerai, kaip pats Mykolą 
ja man užriszo. Nesuprantu, 
kas su manim darosi. Jeigu tai 
sapnas, tai dėkui Dievui, kad 
pabudau.

Poni užskambino trecziu 
syk. Mariute vis netikėjo. Isz- 
bego prie savo darbo, bet rėdy
dama ponia, negalėjo susilai
kyt, pabueziavo poniai ranka, ir 
ne drasiiai paklausė:

— Ar teisybe, praszau po
nios, kad mane vakar iszvoge?

— Ugi kas tau in galva at
ėjo? Atsake pone, gal tau sap
navosi.

Tuos žodžius kalbėjo pone' 
neva isz teisybes, bet paskui 
nusiszypsojo, kaip pamate su- 
simaiszima Mariutės.

— Ka asz kalbu? Tarė pa
raudonavus Mariute, isz kur 
pone galėtu apie tai žinot na, 
bet, et, taip, tai tik sapnas, to
kio sapno niekad neturėjau.

Gera pone neklausinėjo apie 
ta sapna manstijo tiktai savije. 
kad gera del jos suskaudeju- 
sios duszios gyduole ir, kad 
mažu pasitaisys. Ne yra ka, tas 
atsitikimas labai Mariute gial- 
bejo, o kad ‘žinojo apie tai visi, 
vienok no vienas ne iszsidave ir 
but mažu tikėjus kad sapnas,

Mielaszirdinga Mariute
(Tasa)

Apie szeszta poni paszauke 
Mariute, liepe jiai prigatavot 
szlebes, ba rengėsi in sveczius, 
kad neperszkadyt jos pabėgi
mui. Merginai rankos drebėjo, 
kada szlebes isz szepos eme, 
bet taip laikėsi, kad pone nesu
prastu jos baimes; nes poni nu
davė, kad nieką nežino ir visai 
rietemijo. Karieta užvažiavo, 
ponas ir poni sėdo ir iszvažia- 
vo gryžt ketino vėlai nakti. 
Mariuką sudestinejo drabu
žius, ka pone permaino, padėjo 
in savo vieta paklojo ant nak 
ties lovas ir kvietkas permaine. 
Tai triusiant szirdi jiai gailes
tis spaude, kad jau dauginus 
ne trius slavo gėriai poniai, kad 
negales poniai už geradejystes 
padekavot, nes jau buvo po 
laiko. Mariute paiprasze kitos 
tarnaites, idant toji, kada 
ponstvia nakti sugryž, kad eitu 
ponia nurenlgt, iszsikalbedama, 
kad jiai galva skauda ir kad 
turi eitie ankseziau gult. Jos 
drauge prižadėjo jiai viską, o 
Mariute, laikydama ranka už 
galvos nuėjo in savo kambarėli 
ir lauke ne kantriai deszimtos 
Valandos, o kada deszimta bai
gėsi iszejo paslapta in soda.

Naktis buvo tamsi nei jokio,s 
žvaigždes nebuvo ant dangaus; 
Mariute apsidairė aplinkui, 
dvare visi jiau gulėjo, tiktai po
no ir ponios pakajuose žiburiai 
žibėjo, ba lauke parvažiuojan- 
cziu. Mariute ėjo pro sodaunin- 
ko budukia ir girdėjo, kaip sal
džiai miegojo, net kriokė, isz 
ko nemažai džiaugėsi. Krioki
mas buvo nuduotas, sodaunin- 
kas 'gerai Mariute mate, o kada 
lipo isz sodo per tvora, rodėsi 
jiai, kad kas užpakali juokiasi, 
Mariute su baime apsidairė.

— Tai man taip nusidavė 
pamanstino.

Už sodo stovėjo karieta, isz 
kurios pamate Mykolo veidą, 
kuris tuojaus prigelbejo Ma
riute inlipt ir apglamžė gerai, 
apriszo su skepeta jos gaivia, 
neva nuo pierszalimo.

— Ponas Mykolai, ir 1 
tamsu, neriszk ant akiu 
skepetos.

— Taip tur but, kad kas 
pažintu, klausyk manės ir 
siprieszink.

Neturėjo ka atsakyt, turėjo 
su jo vale susitaikint, o tuom 
laik karieta pradėjo isz vietos 
judintis. Ilgai, ilgai veže ja po
nas Mykolas visokiais keliais 
o nevat ir per visokiais graibės, 
taip kad net ja dieglei suėmė.

— ’Turime but jau labai nuo 
namu toli manstijo sau Mariu
te, bet ne žodžio nekalbėjo, tik 
isz baimes drebėjo ir visokios 
mintys in galva stūmėsi. Ka jis 
su manim padaris? Kur mane

taip 
tos

ne
ne-
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nuvež? Ka žmones pasakys?
Tos mintys iki gilumo du- 

szios pervere mergina.
— Na, Mariute, atsiliepe po

nas po dvieju valandų laiko 
važevimo jau esame ten,

ĄSZARO?

in metus, su ja apispaeziavo ir 
laibai gražiai gyveno. Kaip ka
da primine jiai jos ponas My
kolas, kaip su ja per kupstus ir 
graibės bego, o vis aplinkui 
dvaro poszne, bet tik tada, ka
da jam kiškuti erzino; tada 
pradėdavo abudu už szonu nu
sitvėrė juoktis. — GALAS

*** Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti "Saule” kurie apie tai ui- 
tnirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszcaio. PASKUBINKITE I 1 J

Kur ten didelioje 
vietoje,

Viena misiuke,
Apsivedė su vyru, 

Bet neilgai su savim 
negyveno, 

Ir nuo jos prasiszalino, 
Iszdume in tolima vieta.

Ir ji viena pasiliko, 
O tasai jai nieko 

nepaliko.
Nebagele visokiu bud u 

jieszkojo,
Kaimynai ir nemiegojo.

Vakarais slankiojo, 
Kur ten su koki 

sporteli, 
Meiliai sznekucziuodavo, 

Kaip kada pabueziuodavo, 
Ant partijų tankiai eidavo, 

Ir su automobiliu kur 
ten važiuodavo,

Ilgai nesugryždavo.
Tai labai biauriu, 

Velniai kada paims, 
O jeigu misiuke nepasitaisys 

Ta mano koezelas ja 
isztaisys.

* * *
Ar galime tikėtis 

geru vaiku,
Kaip mamele szaiposi 

priesz vyrus, 
Ir dukrele taip daro paaugus,

Kokia gali būti pati 
isz tokios dukreles.

Ne bus jokios naudos, 
Nei gyvens su vyru. 
Taip, mano rūteles, 

Liūdna pabaiga ateityje 
turite,

Jeigu nepasitaisysite.
*

Ir pro Madisono važiavau, 
Kaip kur ir pleisus 

atsilankiau.
Ant partes su keliom 

mergelem kalbėjau. 
Nuo to susilaikyti negalėjau, 
Mergeles taip nusistebėjo, 

Su akyvumu ant manės 
pažiurėjo.

Ka toki kalbėjo, 
Rodos prie žemes prikatos 

stovėjo,
Tenais ir daugiau 

musu tautu užtikiau, 
Ir visokiu ten maeziau. 

Bet visi puikiai užsilaikė.
Norėjo mane puikiai 

pavieszyt.
Prie stalo pasodyt,

Bet asz in savo byla 
atsisėdau.

Kad jums viską 
padainuot 

Ir in laikraszczti paduot. 
Dabar truputi pasilsėsiu,

Ir namo nupyszkesiu, 
Tuom kart, gud bai.

yisi naszlaite skriaudė, visi 
ja naudojo, tik niekas jos ne

atjautė ir nepaguodė. Vienin
telis jos buvo suraminimas asz
aros. Ji nesuprato ir suprast 
negalėjo, už ka ja bare, koliojo 
ir kartkartėmis musze, stumdė. 
Didele buvo naszlaites kantry
be, nes visa iszkentejo, neisz- 
tardama prieszingo žodelio. 
Karta būdama labai pavargus, 
gule ir užmigo. Vos spėjo už
migti, ir sapnuoja:

Nuriedėjo per jos skruostus 
dvi paskutini priesz užmig
siant dideli aszari. Aszaros 
prakalbėjo: “Kelkis, naszlai- 
tele, kelkis, seserole! Eik drau
ge su mumus! ” !

Nustebo naszlate, pirma kar
ta iszgirdus savo aszaru baisa. 
Kele ir, aszaru vedama nuėjo. 
“Koks gražus vasaros rytas!” 
tarė naszlaite: “tokio asz da 
nesu maezius.” “Daug datų 
sesut, parodysime daiktu, ku
riu netik nesi maezius, 
sapnuote nesapnavus,” 
aszaros.

Beeidamos, priėjo 
miszka.

bet ir 
atsiake

dideli
Czia sesimes pasilsė

ti,” tarė viena aszara. Sėdėda
ma, naszlaite iszgirdo, kaip me
delis, su kits meiliai sveikinda
mas, sznabždejo: “Labas ry
tas!” Mate, kaip ju galveles 
priesz viena kita lingavos, kaip 
szakeles viena kita glamonėjo, 
ir kaip žali lapeliai susiglaus
dami su kits kitu, karsztai bu- 
cziavosi.

“A, kaip medeliai 'gražiai 
gyvena, kaip jie myli kits kita! 
Jie daug geresni už žmones,” 
durnojo naszlaite.

‘1 Pasilikim czia gyventi! ’ ’ 
Vos naszlaite isztare tuos žo
džius, kaip sztai pragydo viso
kiais balsais miszko gyvento
jai paukszteliai. Ji dabar su
prato ju visu žodžius ir ju gies
mių reikszme. Vėl nebeiszken-
tus suszuko “Dieve! Kaip tie i<0 ja;į neatsake, tik, rodydamos 
paukszteliai Tau gražiai gieda! 
rytmetines giesmes! O kokia 
asz bueziau laiminga, kad 
drauge su paukszteliais gale-

di bade. Visus, visus 
dabar. ’ ’

Kad naszlaite užbaigė savo 
kalba., atsiliepe kelelis: “Asz 
buvau priežastis tavo vargu; 
asz kaltesnis už visus, nes asz 
esu naszlaicziu gyvenimo ke-

skaus- lias.” Ne tik nepailso mergaite, 
mus ir liūdna ju likimą, verk- bet ne nepatemijo, kaip pasiekė 

aukszcziausiojo kalno virszu- 
ne.

Czia aszaros apsistojo, o 
naszlaite užpakalyje iszgirdo 
malonu pažinstama baisa, sa
kanti: “Su Diev!” Naszlaite, 
atsigręžus, vietoj siauro kele
lio pamate gražiausias invai- 
riu spalvų ir rusziu žydinezias 
gėlės, kurios, atsisveikinda
mos, lingavo savo virszuneles. 
Be galo naszlaitei patiko tos 
gėlės: ji, gręždamos in aszaras, 
norėjo praszyti jas, kad jai 
leistu ilgai, ilgai geliu gražumu 
pasidžiaugti. Tuo tarpu radosi 
vol naujas reginys: prie deszi- 
nio jos szono stovi szviesus 
sparnuotas aniuolas; rankoje 
laiko isz tik ka matytu geliu 
nupinta vainiką; ant kiekvie
nos gėlės lapelio paauksoti 
žodžiai ju vardai. Czia ji akies 
mirksnyje paskubo perskaityti 
visu geliu vardus. Viena vadi
nos nekaltybe, kita, kantrybe, 
treczia, teisybe, ketvirta, mal
dingumais, pasižeminimas ir t.t. 
Ilgai ji butu da žiurėjus in ta 
indomu vainiką, kad naujas re
ginys jos akiui nebūtu patrau
kęs prie saves. Sztai antroje 
puseje pamate tarp keturiu 
kalnu didžiuli ežerą. Visose ke
turiose ežero kertese, stovėjo 
aniuolai su auksiniais kardais 
rankose, rūpestingai sergėda
mi ežerą. Ežeras buvo pilnutė
lis tik ne vandens, bet viso pa
saulio naszlaicziu aszaru. Asza
ros nuo kita kitos skyrėsi savo- 
tiszka spalva ir neapsakomu ži
bėjimu. Naszlaite, pamaezius 
savo paskutini dvi aszari, ja 
vedusi, inriedinti in ežerą, no
rėjo pulti ju sulaikyti, bet 
aniuolas prie jos stovintis, ja 
suturėjo. Kaip tik inriedejo in 
ežero vedusios aszaros, tuojaus 
prie ju pradėjo isz visu pusiu 
rinktis gražiu gražiausios asza- 
reles. Naszlaite ne tik pažino 
savasias aszareles, besirenkan- 
ezias in krūva, bet kiekviena 
ju atsiminė, kuri kada buvo isz- 
lieta.

Kada paskutine aszarele, 
skubėdama, riedėjo in krūva, 
nuszvito ežeras ir nusileido 
pulkas skaiseziu aniuolu su 
auksinėmis leksztemis ranko
se. Prisiartinę prie susirinku
siu naszlaites aszaru, atsargiai 
pradėjo jas, rinkdami, dėti in 
auksines leksztes. Tuo tarpu 
isz naujo nuszvito kalno vir- 
szune. Pakėlus. naszlaite akis 
auksztyn, pamate daugybe esy
bių, palenigvelei nusileidžian- 
cziu isz dangaus. Vienos ju lai-

šaulio gyvenimo slėpinius. Bet 
neszliaitei aszaros tarė: ‘ ‘ Gana 
ilsėtis! Eisim toliau!” Nueida
ma, da atsižiūrėjo in tuos lai
mingus medelius, kurie gaivu 
linktelėjimais rodo supranta ir 
atjauezia, ka gegutele jiems 
kukuoju. Bent kiek paeje gra
žia pieva, kurioje augo, žydėjo 
visokios žoleles. Per ta pieva 
vingiavo sriauni upelaite, ku
rios nei vieno, nei kito galo ne
galima buvo matyti. Aszaros, 
patemije, jog naszlaite ežia no
ri apsistoti, tuojaus tarė: “Sės
kim ežia ant kranto pasėdėti!” 
Tekanczios saules rausvi spin
duliai budino isz miego visas 
žoleles. Žiurėjo in jas naszlaite 
ir nebgalejo atsižiūrėti. “Kaip 
jus, žoleles, taikiai gyvenate! 
Tai susiglaudusios, tai susika
binusios, tai ant kita kitos gal
veles pasidejusios saldžiai mie
gate ! Su jumis ir saulele elgia
si, kaip tikriausia motinėlė pa
lengva jumis isz miego kelda
ma. Kad galeeziau pavirsti in 
žolele ir drauge su jumis ža
liuoti, žydėti ir kvepėti, bu- 
cziau lygiai su jumis laimin
ga.” Žoleles už paezia tyla ty
lesniu balsu atsake: “Tu už 
mus esi jau laimingesne.” Sau
lyte, vis auksztyn kildama, 
rinko sidabrinius rasos lasze- 
lius ir kur tai auksztyibeje juos 
šlepe. O naszlaite, insimigus iri 
upelaite savo akytes suszuko: 
“ O, sriaunioji upelaite, apsi
stok skubinai tekėjus! Duok 
man nors valandyte pasižiūrėti 
in tas gražybes, kurias tu ne- 
szi” Upelaite nesustojo tekėjus 
bot noszo skubinai tai pintinė
lė gražiausiu geliu, tai vystan
ti rutu vainikėli, tai auksine 
lekszte, pilnutėlė žibaneziu 
aszareliu. Ir daug, daug viso
kiu daiktu pro mergaites akis 
skubiai plauke. Jos veidas tai 
linksmumą tai skausmą, tai 
liūdnumą reiszke mat, ji visa 
žinojo ir suprato, kas ka reisz
ke. Ji butu ilgai ten žiūrėjusi, 
bet aszaros atsikėlė ir vadino 
toliau.

Ženge žingsni, kita sztai, 
platus laukas visokie javai bu
joja, stengdamies greieziau 
iszaugti juose žydi vasilkai, 
aguonėlės, kirvepenteliai ir 
daug visokiu laukiniu gėlėliu; 
visi jie linksmueziai, visi mei
liai sznekucziuojasi. Naszlaite 
ir ežia norėjo atsisėdus paklau
syti ju meiliu žodeliu, bet asza
ros ėjo toliau. “Delko žmones 
nemoka taip meiliai kalbėtis, 
kaip tie augalėliai?” Su gailės-j 
ežiu tarė naszlaite. Aszaros nie-

ANT KARISZKU KAPINIU

Petrukas — Jonuk, ar tu 
žinai kas czionais guli? Tai 
mano tėvas. O ar tu turėjai 
tęva?

Jonukas — Tai kaip! Mo
tina man vis kalbėdavo kad 
asz esmių sunum nežinomo 
kareivio.

;' jkesi ore, sustodamos isz abiejų 
ls,| puisiu kelio, kuris, lyg iszdyges 

isz kalno, lydedamos dvi esybi, 
kuriedvi, rankose turėdami 
baltesni už sniegą neszuli arti-

I uosi prie stovinezios naszlaites.
’ | Kaip tik prisiartino; indave 

I naszlaitelei ta neszuli tuojaus 
jai lyg isz naujo atsivėrė akys: 
mato ant saves baltutėlė krik
szto suknele, priesz savo sto- 
vinezius krikszto tėvus, malo
niai ja glaudžianczius prie sa
ves. Tarp esybių, apie jai sto- 
vineziu, pamate daug iszmiru- 
siuju: tai kaimynu, tai giminiu 
ir kūdikystes draugu ir drau- { * 1 . . i f i ; •giu; visi sparnuoti, visi baltuo
se rūbuose, su rožėmis arbia le-

Ponas Karolius Križanaus- 
kas isz Vandergrift, Pa., raszo: 
Prisiuncziu jumis $10 kaipo sa
vo užmokesti už laikraszti 
“Saule,” kuria jau skaitau 
daugelis metu. Vėlinu visiems 
viso gero.

in siaura keleli kuris priesz 
jas, kaip isz žemes iszdyges,1 
vingiavo in kaina, paklausė: 
“Ar pažinsti ta siaura, asztru 
keleli ir tuos dygliuotus ange
lėlius, isz szaliu įauganczius ? ”

Naszlaite neatsake, o pradė
jo, dairydamos, in visas insi- 
žiureti. “Kaip gi nepažinsiu! 
Tas kelias tai, mano gyveni
mas. Erszkecziai medeliai, lie
menėliai tai, tie nedorieji. 
Žmones. Ju szaleles tai, žmonių 
rankos, kurios mane musze. Ju 
smailus dygliai tai, žmonių Ii jomis rankose. O veidu links-
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Žinios Vietines
— Ana diena ponia M. Si- ' 

dariene isz Girardvilles lanke- . 
si mieste su reikalais, taipgi;' 
atsilankė “Saules” redakcija, 
nes pone Sidiariene yra musu į 
sena skaitytoja. Szirdingai 
aeziu už atsilankymu.

—- Subatoj pripuola Szven- 
to Evaristo.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Jėzaus Kristaus Ka
raliaus Szivenite, taipgi ta diena 
(1439 metuose) Did. Liet. Ka
ralius Vytautas mirė; Panedely 
je Szv. Judo ir Simono Apasz- 
taliu, taipgi ta diena (1939 me
tuose) Lietuviu atgavo Vilnių; 
JUtarninke Szv. Narcizo, taipgi 
Jono Mitchello Diena; Seredoj 
Szv. Alfonso Radriguezo; Ket
verge Szv. Vitalis ir Agrikolo, 
taipgi Vigilija, pasninkas 
priesz Visu Szventu; Petnyczia 
pirma diena Lapkriczio (Nov.) 
taipgi Visu Szventuju. Mene- 
sis paszvenstas už duszias czys- 
cziuje esanezias.

— Politika verda; kandi
datai ant visokiu ofisu; Rinki
mai pripuola Utarninke, Lap
kriczio (Nov.) 5-ta diena.

— Senovės ūkininku prie
žodis sako: Jeigu per Visus 
Szventus szala, tai ateinanezioj 
Žiema bus lengva.

, — Penki angliakasiai ku- 
rie pateko nelaimėje laike 
jdarbo, gydosi Pottsville ligon
bute: Martynas Jurkonis isz 
Shenadoro likos sužeistas in 

ftiesa aki Knickerbocker kasy
kloje; Antanas Linskas isz Ma- 
hanojaus sužeistas in tiesa ko
ja Knickerbocker kasykloje; 
Benas Varna viezia isz Alary d 
sužeistas Newkirk kasykloje; 
Joseph Sweartha isz Alahano- 
jas sužeistas iii veidą Maple 
Hill kasykloje ir Šaute Celani 
isz Minersville sužeistas in tie
sa koja AL ir S. kasykloje.

Chester, Pa. — Keturios De- 
szimtys Valandų Atlaidai buvo 
Auszros Vartų parapijoje, kur 
Kunigas Emilijus Pauksztis 
yra už kleboną. Žmonių per at
laidus lankėsi gražus skaiezius 
kas vakaras. Pirmu du vakaru 

1 tik apylinkes kunigai pribuvo 
’ su dvasine pagelba klebonui ir 
? parapijonams. Bet paskutini, 

vakara tai ne tik 
bet ir pats klebon 
tikėtais svecziais

Kunigas Pijuszas Juraitis 
atvažiavo isz Athol, Alass., ne 
vien tik ant Atlaidų bet taipgi 
savo sena, Maskvos ir jaunys
tes dienu dranga, Kunigą 
Paukszti aplankyti. Jiedu sy
kiu mokslus ėjo ir dvasini dar
ba dirbo Caro laikais, kada Ku
nigas Pauksztis buvo už kape
lioną. Kunigas Ignas Al'bavi- 
czius isz Cicero, Chicagos, at
važiavo atsilankyti pas Cheste- 
rio kleboną kurio jis jau dau
giau negu penkiolika metu 
kaip nebuvp mates. Kunigas 
Juozas Simonaitis atvažiavo 
isz Elizabeth, N. J., ir sykiu su 
juo Kunigas Daktaras Jonas 
Sztarkus. Kunigas J. Bagdonas 
kuris buvo Kunigo Paukszczio 
mokinys atvažiavo isz Aliners- 
ville, Pa., Misijonierius Bružas 
taipgi užvažiavo. Isz vietiniu 
kunigu buvo: Kun. Ignas Va- 
lancziunas, Kun. Dr. Vitas 
Alartuseviczius, Kun. Juozas 
Szukeviczius, Kun. Juozas Ne- 
verauskas, Kun. Vincas Vėžys, 
ir Kun. Leonas Pecziukeviczius 
kuris pialsake pamokslą.

■’SAULE7’ MAH ANO Y CITY, PA.'

Beis-Bolininku Vadai Sveikinasi

Pasikalbėjimas Su 
Kurtiniu

I Angliakasiu Unijos
Pirmutinis Prezidentas žemes kolchoze dienos atlygini-

liaus. S. V. informatori žo
džiais, viename pirmos ruszies

Joe Cronin, Boston Red Sox Beis-Bolininku mmedžieris, 
vadas sveikinasi su St. Louis Cardinals vadu, Eddie Dyer 
pirm negu pradėjo rungtynes pažiūrėti kurie Beis-Bolinin- 
kai liksis Amerikos Cziampijonai del szitu metu. Tukstan- 
cziai žmonių ėjo pažiūrėti kaiszitie du rateliai grajino beis
bole ir szimtai tukstancziu klausėsi per radijo. Beis-bolin- 
nikas isz St. Louis pagalios laimėjo cziampijonata.

NEW YORK. (LAIC) — 
Visi ženklai rodo, kad ir Lietu- 

1 voje ruosziamasi netrukus in- 
vesti kolchozus, t. y., užiman- 
tus ukius. Tuom gi tarpu pri
vati žemes nuosavybe, kad ir 
labai ribotams plote, sziaip 

į taip toleruojama. Teoretiniai' 
tebeveikia pirmajame Bolsze-' 
vikmetyje “pravesta” žemes 
reforma, t.y., privati žemes 
ūkio nuosavybe pripažystama 
iki 30 hektaru (apie 75 akrai).

To nepaisant, dvidesetki 
hektaru (apie 50 akru) turin-

Utarninke pripuola “Mit- 
______  5-±-________ , chell Day,” ant atminties žy- 
tieji ūkininkai vadinami “buo-j maus Anglekasiu Unijos pir- 
žemis” ir tokius stengiamasi mutinio Prezidento Jono Mit- 
visokiais aplinkiniais budais, chello, kuris laimėjo pasekmin- 
sudalyti. O budu tam yra g-ai angliakasiu straika ir pa- 
visokiu: ežia apdedant nepa- gerino ju būvi, sutverdamas 
keliamomis duoklėmis (pylia- unija.

mas isznesze 2.2 3.3 lbs., kvie- 
! ežiu, 2.5 uncijos sviesto; 3.5 un
cijos sūrio; 7.8 uncijos vinuo- 
! giu ir 7 uncijos ryžiu. Kituose 
kolchozuose ūkininkams isz- 
mokama pinigais. Tas, pav., 
iieczia medvilne ir tabaka au- 
ginanezius kolchozus.

Aukszcziau paduotos skait- 
lynes “yra aukszcziausios.” 
Vidutiniai Rusijos kclchozny- 
ko dienos norma isznesza 1.1 
svar. kviecziu ir isz gautos nor
mos jis “daugiau pusmeczio 
pragyventi negal.”

Isz ko gi kolchoznykai gyve
na likusi pusmeti?

Atsakymas: Isz povieniu 
sklypeliu.

Apskritai gi paėmus, visi jie 
gyvena pusbadžiu, nudriskę, 
nežmoniszko vargo sanlygose.

Tikri “Matuszkos Rusijos” 
vergai!

IN KANADA ANT
PIETŲ

Tuks-

Shenandoah, Pa. — Straikas 
kur kylo ana sanvaite Kohi- 
noor kasyklose, pasibaigė, ir 
visi darbininkai sugryžo prie 
savo darbo.

— Vincas Pangonis ir po
nia Ona Kluczinskiene isz 
miesto taipgi Eug. Sutkevicz 
iszVulkano peczes turėjo ope
racijas Locust Alt. ligonbute.

Jonas — Ar teisybe, Juo
zai, kad paeziuojasi su Ago
ta?

Juozas — Musu karve ra
guota?

Jonas — Asz klausiu kada 
tavo bus su Agota szliubas?

Juozas — Kaip dantis gele 
tai bėga seile.

Jonas — Asz klausiu, po 
velniu, kada bus szliubas.

Juozas — Taigi važinėjau 
ant jomarko, atmusze nagas 
tai dabar szlubas.

Jonas — Jau tu Juozai su
vis ausu ne turi!

ISZ KANADOS, 
tancziai automobiliu kasdien 
važiuoja isz Detroit skersai ru- 
bežiu in Kanada, kur galima 
gerai ir gardžiai ir pigiai pa
valgyti ir pasirinkti kokios mė
sos tik nori.

Gera vakariene, kuri ežia 
kasztuoja apie penkis dolerius, 
tai Kanadoje kasztuoja mažiau 
negu du doleriu. Buczernes pil
nos mėsos i
giai nusipirkti. Bet tik tiek be
da kad nevalia ta mesa skersai 
rubežiu atgal in Detroit parsi- 
veszti. Gali valgyti pakol ausys 
rieps, bet negali parsiveszti.

Vienas žmogus prisipirko 
mėsos už szimta doleriu ir vežė
si atgal in Detroit. Sargai prie 
rubežiaus ji sueziupo ir naba
gas turėjo visa ta savo turteli 
už dyka iszdalinti ir tuszczias 
parkeliauti namo.

Paprastai Amerikiecziai gau
na ir sunaudoja du ar tris sy
kius tiek mėsos negu Kanadie- 
cziai, bet dabar kaip tik atbu
lai. Kanados valdžia mokėjo 
kaip viską susitvarkyti po ka-

ir galima visai pi-| taksas< 
r Irti R p t tik tiftk hp- - .

ro. O musu valdžia viską su- vomis), ten uždedant invairias 
mulkino ir kojomis augsztyn j 
apvertė. Da ir sziandien Ka
nadoje mesa yra perkama su 1 
tikietais, kuponais, kaip ir ežia : 
buvo daroma per kara. Už tai 
visiems jiems yra visko in va
lias ir visko užtenka, o mes be-

■ veik badaujame, už tai kad mu
su valdžia prasiszoko.

Kanadiecziai daug visko 
siunezia in užsieni ir taip gera 
bizni varo. Ju biznis su mumis 
siekia $200,000,000 in metus. 
Kanadiecziai pyksta kad jiems 
reikia mokėti baisiai dideles 

muitas parduodant 
daigtus Amerikiecziams.

Už automobiliams guminius 
ratus, tajerius, jie turi mokėti 
nuo deszimto iki trisdeszimto 
nuoszimczio taksas.

Vanduo isz kalnu del sveika
tos yra taksuojamas deszimtu- 
ka ant goreziaus. Vienas biz
nierius labai ir apsukriai iszsi- 
suko isz szito taksuojimo. Jis 
ta vandeni suszalde in leda, o 
ledas nėra taksuojamas. Pakol 
valdžia dasiprotejo ir dažinojo 
kas ežia darosi, žmogelis gera 
bizni vare.

szalutinas prievoles, atsisakant 
jiems nuomoti žemes užio ma- 
szinas ir t.t. Savaimi aiszku, už 
mažiausia nedatekliu ar atsili
kimą tokie “buožes” negailes
tingai baudžiami.

O samdyto darbininko, su
prantama, laikyti nevalia.

Labai dažnai nuo tokios nuo
savybes Lietuvos ūkininkai 
stengiasi atsikratyti, apkar
pant save iki minimalio plote
lio, o tai ir viską metant szalin. 
Vienok, ir tas ne visuomet leng
va padaryti: žeme turi but ap
dirbta, ne tai busi apkaltintas 
“kenkime” ir iszsiustas in pri- ma jei prižiūrėtojai randa kad 
verstino darbo stovykla (kon-' ūkininkas savo darba atliko 
centracijos stovykla).

Kaip matome, gyvenimas 
Lietu viszkaj ame kaime nuo- 
dien darosi kas kart sunkesnis, 
kai kam visai be iszeities. Už- 
imantu daroma viskas, kad pa- 
skiramiu ukeliu savininkus pa
statyti in beviltiszka padėti, 
“tuo paežiu juos ruosziant dė
tis in kolchozus.”

negryželis — Rusas.
Kolchozo dirbantieji gauna 

atlyginimą pasiremiant “die
nos darbo norma.’’ Rusai ta 
vadina “trudodien.” Tos nor
mos nustatytos nepaprastai 
auksztos, mažai teatsižvel- 
giant in vietos sanlygas. Pav. 
vienragiu plugu iszarti pusan
tro hektaro (apie 3.6 akro), ar
ba dalgiu nušienauti viena hek
tarą (apie 2.4 akro) ir t.t.

Dienos darbo normos neatli
kus, kolchoziniam rebotui in 

. knygele inraszoma pav. % ar 
1'% normos. Panasziai užraszo-

BULGARAI PRIŽA
DA TEISINGUS 

RINKIMUS

Skaitykite ‘ Saule”

Frackville, Pa.—Joseph Ber- 
niėky ir du kiti vyrukai kurie 
yra studentai isz miesto High 
School, likos suaresztuoti per 
\Valstinia policija už vagystes.

— Juozapas Paulauskas tu
rėjo operacija Locust Alt. li
gonbute.

Philadelphia, Pa. — Elena 
Januszkevicziute pargryžo isz 
ligonines, kur ji gydėsi per kė
lės sanvaites, kai ji buvo su
žeisti automoibiliaus nelaimėje. 
Elena dabar sveiksta namie ir 
tiksi neužilgo visiszkai pa
sveikti.

Ka raszo Juozapas Lazaus
kas isz Mineville, N. Y. — Pri- 
siuneziu tamistoms užmokesti 

- ant ateinanezio meto už laik
raszti “Saule” ir dekavoju už 
taip smagu laikraszti kuris 
man patinka geriau ne kaip ki
ti laikraszcziai. Vėlinu kitiems 
užsiraszyti ir skaityti “Saule” 
nes tai yra smagiausias ir nau
dingiausias laikrasztis už visu 
kitu Lietuviszku laikrascziu. 
Linkiu jum viso gero ir laimes.

nevykusiai. Kartais ūkininkas 
net baudžiamas: apkraunamas 
papildomem normom, be inra- 
szymo in knygele. “Darbo ver
tinimo srityje kolchoze dirban
tis ūkininkas yra paliktas vi
siszkai kolchozo administraci
jos (prižiūrėtojo) nuožiūrai.” 
Drausme kolchoze nepaprastai 
žiauri, visai panaszi in karisz- 
kaja. Pav. pavėlavimas in dar-

Lygiagreta, užimantai kur, ba svarstomas kolchozo susi
tik gali steigia vadinamas MT rinkime, pavėlavusio pavarde 
S (maszinu-traktoriu stotis) J inraszoma in sienini laikraszti 
kur, už tam tikra atlyginimą, (kolchozo laikraszti). Pavela-Į 
rinktiniai ūkininkai keliom vimui pasikartojus, nusikaltęs 
dienom gali iszsinuomoti ūkio ( atiduodamas teisman, 
darbams reikalingas maszinas.

Ankszcziau turėtu maszinu ūkininkai begaliniai bijosi.' 
mažai pas ka liko: Ka neiszvo-' Nuo jos priklauso visas ukinin- 
ge Vokiecziai, iszgraibe Ruske- ko gyvenimas, 
liai.

SCFIA, BULGARIJA. — 
Bulgarijos Premieras Kimon 
Georgiev pranesza kad jo val
džia sutinka su Suvienytu Tau
tu nusistatymu kaslink rinki
mu. Jie tenai laikys rinkimus 
dvideszimts septinta szio me
nesio. Amerikos atstovas tenai 
Maynard Barnes sako kad Bul
garijos valdžia stengiasi visus 
pareikalavimus ir nustatymus 
užlaikyti.

Net ir valdžiai prieszingos 
partijos turės pilna laisva ir 
baisa ir gales per laikraszczius 
ir per radijo vesti savo budus 
del rinkimu. Prieszingos parti
jos atstovai sako kad randasi 
kalėjimuose j u partijos vadai. 
Bet Premieras Georgiev sako ir 
gina kad visai nėra nieko pa- 
naszaus, bet kad visi politiniai 
prasikaltėliai ar prieszai yra 
paleisti. Per anksti pasakyti 
kieno virsus ar kieno teisybe, 
bet po rinkimu pamatysime.

L. TRASKAUSKAS

Kolchozo administracijos

Kaipo taisykle, kolchozny-
Ta pati padėtis ir su arkliais, kai “neturi jokio asmens pa- 

Vietomis veikia ir arkliu nuo-'liūdimo: vadinasi, isz kolchozo 
mavimo punktai (ANP). L _ 
. Yra tai 
tas žingsnis prie kolchozu in-! so nei žingsnio. Net ir darbo ne
vedimo. “MTS ir yra tie punk- gausi, 
tai, aplink kuriuos labai neto
limoje ateityje bus steigiami siskaitoma viena karta in me 
kolchozai.

Mat, pamokyti Sovietu Ru-' ties keliu, ketvirtdali atlikto 
sijos priverstinos kolektiviza- darbo gali tikėtis gauti avansu, 
ei jos liudnu patyrimu, Masko-j 
liszki užimantai su ūkininkais ____
pasidarė apdairesni ir szian-' į (lik“ °, Isz szio kie- 
dien prie to eina kitais keliais. ^į0 pįrmiausiaį atidedama val-

Kam gi Sovietams reikalin-' stybei nustatyta duokle (kar- 
gi kolchozai? Atsakymas aisz-'taįs vadinama pyliava), toliau'*

in vairus mokeseziai ” > J 
mene suvarytus žmones kur (dalis neva laisvu noru apsiim-'* 
kas lengviau politiniai valdyti tu), toliaus eina 
nei pavienai gyvenanezius.

Ir ne vien politiniai, 
pat ir ekonominiai. ’ ’

1 
pabėgimo atveju, nėr kur dėtis, 

pirmas organizuo-' Mat, Rusijoje be paliudimo, pa-

Kaipo taisykle už darba at-

tus: 1 Sausio, Jan. diena, szim

I Sausio 1 kolchozo adminis
tracija suvede gauto “derliaus

kus: “In kolektyve bendruo-'eina

LIETUVISZKAS 
GRABORIUS 

Laidoja Kunus Numirėliu. 
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

520 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

arba pradžia 
SKAITYMO

administra-' i 
cinio aparato iszlaidos.” Da to-’* 

Taip liau sekaneziai sėjai “skirta* 
sėkla.” Tas kas lieka ir “suda- J

...ir...
RASZYMO

U V ** ^*^v**v*****—.«!-.. ~ j jr

Apie tai kokiu budu tie kol- ro kolchozo tikra metini uždar-*g4 pugtj Qį(j 5x7C01
chozai organizuoti, kaip žmo- bi. 
nes ten dirba, indomiu duom 
nu., randame paskutiniame savo dienos darba gauna? 
‘ ‘ Socialisticzesky Viestnik.
Apie tai raszo vienas politinis žemes derlingumo ir nuo der-'j.

*
Kiek gi teisybe ūkininkas uz *

Tas, žinoma, priklauso nuo *

Dabar Po 25c

MAHANOY CITY, PA. ★


