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19 Milijonu Del Armijų
Isz Amerikos 
Mergaite

Nužudyta
Policija Jieszko To Ne
vidono Po Visa Mont

gomery Apygarda

PHILADELPHIA, PA. — 
Apie dvideszimts valstybes po- 
licijantu stabdo visus automo
bilius ir visur jieszko vieno 
niekszo, kuris iszniekino ir nu
žudė penkių metu mergaite, 
Carol Thompson. Jie stabdo vi
sus automobilius ir jieszko 
krauju dėmiu ant tu automobi
liu.

“Motinos Diena” buvo labai 
liūdnas Thompson szeimyno je, 
isz kurios parėjo ta mažute Ca
rol. Policijantai daug nežino 
apie ta žmogžudį ir nieksza 
apart to kad jis turėjo gražu 
juoda automobiliu ir buvo gel
tonplaukis.

Policija sako kad ji da ir 
daugiau žino. Tas žulikas, 
niekszasa yra ne svetimas žmo
gus, nes jis tokias keliais va
žiavo, kuriuos tik tie žino ku
rie apylinkėje gyvena. Polici
ja dabar ne tik stabdo automo
bilius, bet ir eina per visus ga- 
radžius, kur automobiliai yra 
taisomi ir jieszko to automobi- 
liaus ar to žuliko.

Policija nutraukė fotografi
jas žemes kur to automobiliaus 
guminiai ratai pervažiavo ir 
jie pasiėmė szmotelius tos mer
gaites sukneles, kuri buvo su
draskyta kai tas nevidonas ta 
mažute užpuolė.

Pirm szitos nelaimes tos 
mergaites tėvai buvo susipykę 
ir gyveno atsiskyrė. Bet szita 
nelaime suvede juodu atgal in 
szeimynini gyvenimą.

Policija sako kad neims ilgai 
pakol tas niekszas bus suimtas.

NUŽUDĖ SAVO 
ŽMONA

BETHLEHEM, PA. — Gezą 
Borso 60 metu amžiaus žmo
gus nuszove savo žmona, Juli
ja, 58 metu amžiaus kai jiedu 
labai susiginczino ir susipesze 
už puodą kavos.

Julija Borso, asztuoniu vai
ku motina, sukniubo kambary
je kai jos vyras paleido szuvi 
isz karabino. Ji ten ir pasimirė.

Gezą Borso policijai tuojaus 
prisipažino kad jis savo mote
rį nuszove. Jis tik tiek turėjo 
pasiaiszkinti kad jiedu visados

bardavosi ir nesutiko, ir szita 
syki už kavos puodą susipesze 
ir jis ja nuszove.

SUKCZIAI
AUTOMOBILIU

BIZNYJE

PHILADELPHIA, PA. — 
Atsirado daug visokiu sukcziu, 
kurie dabar szienauja, parduo
dami naujus automobilius kai
po antru ranku, ir imdami pen
kis szimtus ar net ir visa tūks
tanti doleriu daugiau, negu au
tomobilius yra vertas.

Kiti sukcziai parduoda nau
ja automobiliu tik jeigu žmo
gus jiems duoda ant iszmainos 
sena savo automobiliu. Už ta 
sena automobiliu jie duoda 
žmogui tik czverti ar penkta 
dali kiek tas senas automobi
lius yra tikrai vertas ir paskui 
jie uždirba labai gražiai ne tik 
ant naujo, bet ir ant to seno 
kuri jie parduoda už tris ar ke
turi sykius tiek.

O kiti turi susitarimą su 
kompanijomis kurios pinigus 
skolina, ir priverczia žmones 
kurie nauja automobiliu perka 
skolintis pinigus isz tos ar tos 
kompanijos. Ta kompanija vi
sokiais budais padvigubina ir 
patirgubina nuoszimczius ir 
paskui su to automobiliaus 
pardavėju pasidalina pelną.

EROPLANAS
SUSPROGO

Keturi Lakūnai Žuvo

CAPE MAY, N. J. — Didelis 
keturiu inžinu prekybinis ero- 
planas, ‘ ‘ Constellation’ ’ su
sprogo padangėse ir nukrito in 
mares prie Delaware Bay. Ke
turi lakūnai, kurie buvo szita 
eroplana iszsikele in padanges 
ji isztirti ir patikrinti žuvo su 
savo eroplanu.

Tie kurie jieszko j o szito ero- 
plano rado tik likuczius sparnu 
plaukiant tarp bangu ir sulau
žytus ir sudegintus lavonus tu 
lakunu.

E. F. Warrington, kuris yra 
sargas ant mariu ežia, prane- 
sze kad jis mate ta dideli ir ga
linga eroplana lekiant labai že
mai. Tada, tik sykiu pasigirdo 
baisus sprogimas ir visas ero- 
planas užsidegė ir krito in ma
res.

Laivynas tuojaus iszsiunte 
kelias valteles jieszkoti to ero- 
plano. Jurininkai rado tik lie
kanas ir sudaužytus likuczius.

Laime kad nebuvo keleiviu 
ant to eroplano. Eroplanas bu
vo rengiamas del skridimo 
skersai mares, ir butu galejes 
vežti penkios deszimtys viena 
žmogų.

Kapitonas R. E. Weeks, isz 
Hockessin, Delaware vairavo

ta eroplana. Jam kaipo pagel- 
bininku buvo Luke Vollack, isz 
Cheyenne, Wyoming. Du moki
niai lakūnai Patrick S. Mc
Kiernan, isz Pomeroy, Wash
ington ir Martin Heller isz Bal
timore, Maryland. Visi žuvo 
toje nelaimėje.

Jau visai ne naujiena kad 
szitie eroplanai susprogsta, su
sidaužo ar isz padangių nu- j 
krinta. Jau pernai mes rasze- 
me kad jie yra pavojingi ir tu
rėtu būti peržiureti ar visai 
uždrausti pakilti in padanges. 
Už keliu menesiu po musu to
kio straipsnelio, taip ir atsiti
ko. Amerikos valdžia iszleido 
insakyma visus tuo eroplanus 
patupdinti ant žemes del viso 
menesio.

Menesis praėjo ir tie eropla
nai vėl skrido padangėse. Ir 
vėl prasidėjo nelaimiu. Kas yra 
tiems eroplanams tai ne musu 
biznis, ne musu mokslas pasa
kyti ar isztirti, bet kad jie yra 
pavojingi ir neverti skristi pa
dangėse mes ir taip sakome ir 
raszome.

Vienam musu koresponden
tui teko kelis sykius skristi to
kiais “Constellation” eropla- 
nais ir jis mums pasakoja ne 
isz knygos, bet isz patyrimo.

Nesutinka
Su Amerika

Vokietijoje
BERLINAS. — Kai Ameri

ka su Anglija sutiko savo dali 
Vokietijos isz vieno valdyti ir 
viską iszvien tvarkyti, tai isz- 
kilo daug visokiu kebliu klau
simu, kurie da ir sziandien 
trukdo vieninga darba.

Amerika nori duoti daugiau 
ir daugiau savivaldybos Vokie- 
cziams, kad jie patys imtu save 
valdyti ir savo reikalus tvar
kyti. Anglija nori palaikyti 
stipria ir galinga kariszka val
džia ir isz vieno centro visus 
valdyti.

Kai ta Konferencija Moskvo- 
je pakriko, tai valdymo klausi
mas pasidarė da painesnis ir 
sunkesnis. Dabar Anglai ir 
Amerikiecziai mato kad nieko 
daugiau nebeliko daryti, kaip 
tik stengtis Vokiecziams padė
ti, kad jie greieziau galėtu pa
tys save ne tik maitintis, bet ir 
valdyti.

Dabar Amerikiecziai ima 
prisipažinti kad Anglijos nusi
statymas yra sziuo laiku geres
nis, ir Amerikos karo sztabas 
su Anglija stengiasi visus Vo- 
kieczius suvienyti. Paskui, gal 
už keliu metu Amerika vėl isz- 
kels ta klausima duoti savival- 

' dyba pavienioms valstijoms.

Generolas
De Gaulle

Didvyris Ar Iszgama?
PARYŽIUS. — Prancūzijos 

Generolas Charles De Gaulle 
dabar stengiasi suvienyti visus 
Prancūzus in viena partija ar 
viena frunta priesz Komunis
tus.

Jo sekėjai ir palydovai sako 
kad Generolas De Gaulle nori 
Francuzija taip sutvarkyti ir

Generolas De Gaulle

nustatyti kaip Prezidentas 
Trumanas Amerika nustatė 
priesz Komunistus ir priesz So
vietus.

Jo prieszai sako kad Genero
las De Gaulle nori suardyti ir 
visai suskaldyti Nauja Fran
cuzija, kad jis tik savo garbes 
jieszko ir kad jis yra Faszis- 
tas. Tokie priekaisztai tai yra 
paprastas, kasdieninis Komu
nistu szmeižtas priesz visus ku
rie nesutinka su Raudonaisiais.

Generolas Charles De Gaulle 
yra garbes vertas žmogus, jis 
savo kraszto garbe ir meile už
sitarnavo per kara, kai Fran
cuzija krito, bet Francuzu ka
reiviai po Generolo De Gaulle 
vadovyste nepasidavė, bet ka
riavo, nors vilties beveik kaip 
ir nebuvo.

Kai Francuzija buvo iszva- 
duota, ir kai Prancūzai tvėrė 
nauja sau valdžia, Generolas 
De Gaulle, beveik vienbalsiai 
buvo iszrinktas Prezidentu. 
Bet kai jis pamate kad daugu
ma valdžios ir tarybos susida
ro isz Komunistu partijos, jis 
pasitraukė ir tos garbes nepri
ėmė. Dabar jis sugryžo in po
litika ir stoja priesz Komunis
tus. Jis su savo Priesz-Komu- 
nistiszka partija permainys be-

(Tasa Ant 2 puslapio)

Lenkai Nuplesze 
U. S. A. Vieliava 

Vokietijoje
r

Prezidentas Trumanas Padėjo 
Savo Parasza Ant “Anti Por
tal- To-Portal” Bylos; Arabai 
Sako Kad Prasidės Civiliszka 
Karas Jeigu Žydai Bus Vežami 

In Palestina

Kapitalizmas 
Rusijoje

Uždarbis Sulyg Darbo 
Tai Yra Kapitalizmas

STALINGRAD. — Komu
nistai vis giriasi kad visi Ru
sijoje yra lygus, kad darbinin
kas dirba ne sau, bet valdžiai;
kad nei vienas nėra geresnis už 
kita. Reiszkia, nepaisant žmo
gaus gabumu ar prakaito, jis 
gauna tik tiek, kiek jam reikia 
del pragyvenimo.

Szitokia tvarka skiriasi nuo
Amerikos kapitalizmo, kur 
kiekvienas sau dirba ir gauna 
mokėti sulyg savo gabumu ar 
savo darbo. Komunistai isz 
musu kapitalistinio biznio juo
kiasi ir net szidina.

Bet dabar jau ir Komunistai 
pavirto in kapitalistus.

Ateina žinios isz pat Stalin
grado kad visi fabrikai dabar 
duoda taip vadinamus “Bonu- 
sus” tiems darbininkams ku
rie daugiau darbo atlieka ar 
daugiau kokio tavoro pagami
na.

Valdžia nustato kiek tas ar 
tas fabrikas turi iszdirbti ar 
pagaminti nustatyto tavoro. 
Jeigu fabrikas daugiau paga
mina, tai darbininkai gauna 
daugiau mokėti. Czia gyvas ka
pitalizmas, kuri visi geri Ko
munistai prakeikia.

Sovietai szita daro kad para
ginus darbininkus geriau dirb
ti ir daugiau iszdirbti, nes jie 
mato kad vien smurtas daug 
negali nuveikti.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

WASHINGTON, D. C. — N. Y. T. laik- 
rasztis iszrokavo kiek dabar randasi kareiviu 
vaiske didesniuose krasztuose ir kiek kasztuoja 
tas armijas užlaikyti. Sztai kaip to laikraszczio 
redakcijos sztabas sako apie apsiginklavimą ir 
apie kariuomenes po visa pasauli:

Apie 19 milijonu vyru dabar tarnauja vais
ke. Szitas aprokavimas apima keturios de
szimtys atskiru krasztu. Szitoms vieszpatys- 
tems kasztuoja tas armijas užlaikyti daugiau
negu 27,400,000,000 doleriu in metus! Szito- 
kie baisus kasztai yra daug didesni negu buvo 
priesz kara, 1938 metuose. Dabar tautos pra
leidžia apie 10 bilijonu doleriu daugiau negu 
priesz kara, ant savo armijų ir apsiginklavimo.

Sziandien randasi daug daugiau kareiviu 
negu priesz kara, kai Vokietija su Japonija tu
rėjo galingas ir gausingas armijas.

Szito laikraszczio sztabas savo žinias surin-
ko isz Amerikos karo sztabo ir isz 
kraztu atstovu.

Nors sunku tikrai dažinoti apie 
skaiezius ir kariuomenes Rusijoje

svetimu

kareiviu.
ir tuose

krasztuose kur Rusija valdo, bet galima be jo
kios baimes sakyti, kad Amerika su Rusija dau
giausia praleidžia pinigu del armijos.

Priesz kara visi krasztai milijonus doleriu 
praleido del kariszku laivu ir kariszku ginklu. 
Ir tada buvo daug lengviau iszrokoti kiek ka
tras krasztas paskiria del apsiginklavimo. Da
bar jau visai kitaip dalykai stovi! Beveik kiek
vienas krasztas skiria daug daugiau bilijonu

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Visokį moteriszki drabužiai 

ima atpigti; szilkines panczia- 
kos, kojines, jau dabar atpigo.

Washingtono valdžia nori 
nusikratyti randu suvaržymo. 
Dabar kiekvienas miestelis tu
rės randas prižiūrėti. Tas reisz
kia kad randos labiau pakils, 
pabrangs.

trijų metu Amerika bus per 
silpna pasiprieszinti Rusijai.

Amerikos užsienio politika 
ir tvarka dabar yra nustatyta 
ne vien tik paszelpos ranka isz- 
tlesti nelaimingoms tautoms, 
bet tuo paežiu sykiu ir visas 
tas tautas pirsiglausti ir su jo

nais susidraugauti, kad, karui 
kilus, visos jos stotu mums in 
talka.

GENEROLAS
DE GAULLE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Karo Sztabas renkasi di
džiausius fabrikus ir prižiūri 
kad visi tie fabrikai butu taip 
inrengti ar intaisyti, kad jie 
galėtu be jokio sutrukdymo 
pradėti gaminti kariszkus 
ginklus, jeigu kitas karas isz- 
kiltu.

Washingtono valdžia nori ir 
karo sztabas reikalauja kad vi
si jauni vyrukai butu imami in 
vaiska. Ta byla vėl bus iszkei- 
ta Kongrese ir Senate.

Visi mes norime ir trosztame 
taikos ir ramybes, bet tuo pa
ežiu sykiu turime būti gerai 

I pasirenge ir del karo, nes Rusi
ja taikos nepripažinsta ir ka
rui rengiasi.

Didieji biznieriai turėjo sei
mą ana sanvaite. Visi jie aisz- 
kiai parode visiems jiems tik 
vienas dalykas rupi, tik vienas 
klausimas stovi priesz ju akis: 
Kaip su Rusija? Ar bus karas 
su Rusija?

Walter Lippman, garsus 
laikrasztininkas ir korespon
dentas, in szitus susirinkusius 
biznierius, staeziai pasakė, kad 
‘ ‘ateitis ne daug ko gero priža
da, kad visi ne tik bijosi, bet 
net ir laukia kito karo! ’ ’

Beveik visi biznieriai sako 
kad valdžia per daug kiszasi iii 
'biznierių reikalus, kad viskas 
savaime atpigs, jeigu tik val
džia. nesikisz.

Dideliams biznieriams bai
siai nepatiko milijonieraus, 
jaunojo Henry Ford kalba. Jis 
daug nemaloniu žodžiu pasakė 
per savo prakalbas apie tuos 
darbo žmones kurie nieko- netu
ri ir yra biznierių ir fabrikantu 
isznaudojami.

• • s-

Kai Moskvos Konferencija 
pairo, visi suprato kad jau at
ėjo laikas vieszai ir atvirai kal
bėti apie kita kara, kada susi
kirs “Rusija su Amerika.” 
Mums baisiai nemalonu apie 
tai raszyti ar kalbėti, bet tei
sybe labai tankiai yra nemalo
ni.

Amerikos Sekretorius Mar
shall, per radijo pasakė kad 
Rusija stengiasi nuversti visas 
valdžias, kad Komunistai ki- 
fczasi in visus krasztus. Jis taip
gi staeziai pasakė kad Rusija 
turi liautis, turi nustoti tokio 
nieksziszko darbo. Bet visiems 
mums aiszku kad Rusija visai 
neketina liautis ar sustoti. 
Reiszkia, jeigu Rusija pati ne
siliaus, nesustos, tai reikes ja 
sustabdyti. Ir tai reiszkia reiks 
“priesz ja kariauti.’’

Karas su Rusija yra vienati
ne viltis visu pavergtu krasz- 
tu; yra vienatine ir musu Lie
tuvos viltis.

Rusija tikisi kad Amerikai 
insipyks kitas tautas szelpti; 
kad Amerikos pramone ir biz
nis pakriks ir Amerikiecziai 
turės pasitraukti isz Europos.

Rusijos laikraszcziai savo 
žmonėms aiszkina kad ne Tru
manas atstovauja Amerikie
czius, bet Wallace, kuris nuėjo 
visai in Komunistu puse.

Komunistai szventai tiki ir 
)<itu§ tikina kad už dvieju ar

Tie benamiai, vargszai ir tik
ri szios žemes skarmaliai, kurie 
taip vargsta, skursta ir badau
ja, yra tuo paežiu sykiu baisus 
ponai. Europos žmones jau taip 
inprato gyventi iszmalda kad 
dabar jie jauezia kad kitos tau
tos priverstos jiems visko duo
ti ir aukoti.

Net ir jaunos mergaites, ku- 
rios buvo partrauktos isz Eu
ropos, isz tos amžinos nelaisvės 
jaueziasi kad jos jau- kitonisz- 
kesnes ir vaikszczioja ežia mu
su tarpe kaip kokios karalie
nes.

Lenkai kurie gyvena vien tik 
Amerikos Karo Sztabo iszmal
da, kelios dienos atgal parode 
savo dėkingumą, sukildami 
priesz Amerikieczius; jie nu- 
plesze ir paniekino Amerikos 
vieliava, vien tik už tai kad 
jiems nepatiko keli virszini li
kai. Tegu jie padarytu ka pa- 
naszaus savo kraszte, tai jiems 
tuo jaus prirengtu kartuves!

Tikrai gaila kad visi tie be
namiai taip apsiszauke. Da'bar 
bus ir sunkiau vesti vajus, 
rinkti aukas, nes Amerikiecziai 
mato kad nėra jokio dėkingu
mo.

Žinoma, ne visi yra tokie 
grubijonai, bet keli toki gali vi
siems gera varda suterszti.

Brighton miestelyje, Angli
joje, keturios deszimtys metu 
amžiaus žmogus vardu Mordi- 
cisa James, buvo sugautas kai 
jis norėjo pinigu iszimti isz dė
žutės bažnyczioje. Teisme jis 
prisipažino prie vagystes ir pa- 
siaiszkino kad jis meldėsi ir 
poteriavo kad Dievas jam dar
bą surastu. Jis gavo darba, bet 
negauna gana mokėti, už tai jis 
nori visas savo aukas atsiimti.

Cedar Rapids mieste, Iowa 
valstijoje, vienas sziauczius sa
ko kad jo biznis net 400 nuo- 
szimeziu paszoko kai visi auto
busai sustraikavo ir žmones tu
rėjo pešti eiti.

Suvienytu Tautu Paszelpos 
Fondas, UNRRA vis siunezia 
daug maisto ir kitu daigtu in 
Rusija. Kiev mieste beveik vi
sas maistas, iszimant duona, 
yra pristatomas isz UNRRA. 
pasiuntiniu. Amerikos laivai 
priplaukia prie Odessa uosto ir 
szimtus tukstaneziu tonu mais
to pristato Ruskiams.

Tai isz tikro galima ežia kar- 
cziai nusijuokti. Sovietai pra
keikia Amerikieczius ir ju do
lerius, 'bet maloniai priima tu 
prakeiktu kapitalistu almuž- 
na! 1 : , j !

veik, visa politika ir valdžia 
Francuzijoje,

Generuias De Gaulle nori su
tveri! stipria valdžia ir taryba, 
•Jurtos butu žmonių iszrinktos 
per balsavimus, kaip daroma 
Amerikoje.

Kai jis vieszai ir drąsiai nu
sistatė priesz Komunistus, jis 
sukriete visa Francuzijos 
kraszta, nes tenai Komunistu 
partija yra galingiausia.

Po karo Francuzijos valdžia 
buvo susidarius isz atskiru ir 
viena kitai prieszingu partijų. 
Buvo manoma kad bus galima 
su Komunistais sugyventi žmo- 
niszkai susiszneketi.

Szita vienyba visu trijų di
džiausiu partijų daug gero pa
dare visam krasztui. Komunis
tai valde darbininku partija ir 
neleido darbininkams strai- 
kuoti.

Socialistas, kuris buvo Pre- 
mieras atvažiavo in Amerika ir 
iszsiderejo didele paskola savo 
krasztui.

katalikas dipliomatas nuva
žiavo in Moskvos Konferencija 
ir intikino Rusija, Amerika ir 
Anglija kad visiems bus ant 
naudos jeigu Francuzai gaus 
daugiau anglių isz Vokietijos.

Dabar visa szita vienybe pa
iro. Jie nesutinka ant savo 
kraszto užsienio politikos In
dokinijoje, kur dabar karas 
siauezia. Sziaurineje Afrikos 
pusėj e, žmones reikalauja ne
priklausomybes.

Darbo klausimas, darbinin
ku unijos ir straikos dabar jau 
ardo ta vienybe. Komunistai 
Taryboje inveda instatyma už
drausti visas straikas, bet Ko
munistai in valdžios Renault 
automobiliu fabrikus paskelbė 
straikas reikalaudami daugiai; 
mokėti.

Visi szitie susikirtimai ir su
irimai pareina isz to pamatinio 
susikirtimo tarp Komunistu ir 
Priesz-Komunistu. Viskas isz- 
ejo in virszu ir tas susiskaldy
mas paaiszkejo kai Prezidentas 
Trumanas paskelbė kad Ame
rika Sovietams kelia pastoja 
Europoje. Komunistai ir Socia
listai pasmerkia Prezidentą 
Trumana ir visa Amerika; 
Francuzai Katalikai ir Libera
lai stoja už Prezidentą Truma
na.

Generolas De Gaulle sako 
kad tie penki milijonai Fran
cuzu kurie balsavo už Komu
nistus dabar visai Komunistus 
atmestu jeigu matytu vilties 
isz kitos kurios partijos. Prezi
dentas Trumanas davė vi
siems Prancūzams vilties. Ko
munistai dabar giriasi kad jie 
turi apie 1,300,000 nariu. Ge
nerolas De Gaulle dabar Ko
munistai vos kelis szimtus 
tukstaneziu nariu susiskaity- 
tu, jeigu kuri partija tik drys- 
tu pasiprieszinti Komunis
tams.

Generolas Charles De Gaulle 
yra didingas ir garbingas žmo
gus. Kartais žmones sako kad 
jis ir pasipūtės ir iszdidus, bet 
niekas niekados nesako kad jis 
butu neteisingas. Net ir jo ne
prieteliai prisipažinsta kad jis 
yra garbes vertas ir teisingas.

Per pirma pasaulini kara jis 
kariavo kaip paprastas kari
ninkas ant Verdun karo lauko 
ir buvo apdovanotas su augsz- ( 
cziausia garbe, karo kryžiumi. ( 
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AN ELECTRIC TRAIN I S 
FASCINATING- JUST AS 
ANY PRACTICAL ELECTRIC 
APPLIANCE IN YOUR. HOME 
WILL BE- THE SPEED, THE 
ECONOMY-THE EASE OF 
OPERATION, CERTAINLY 
AAAKE A DIFFERENCE!

Charles De Gaulle szaukesi in 
visus Prancūzus nepasiduoti, 
nenuleisti rankas. Jis per radi- 
ir isztare ta garsinga ir drąsu 
jo kreipėsi in visus Francuzus 
obalsi: “Prancūzija pralaimė
jo muszi, bet Prancūzai karo 
nepralaimejo!” Tada augsz- 
cziausi generolai ir karininkai 
pasidavė Vokiecziams, kraszto 
vadai tapo iszdavikais, bet Ge
nerolas Charles De Gaulle vis 
tikėjo in Francuzijos ateiti, vis 
kariavo, nors juoda naktis ap
supo ji ir jo kareivius isz visu 
pusiu.

1945 metuose, kai Vokietija 
pražuvo, kai karas užsibaigė, 
Generolas Charles De Gaulle, 
kaipo savo kraszto prezidentas 
suszauke laikina Taryba. Bet 
už metu, pamatęs kad Komu
nistai viską valdo ir tik pasi
naudoja jo geru vardu, jis pa 
sitrauke isz valdžios. Pasi
traukdamas isz valdžios jis sa
vo žmonėms pasakė kad jis su- 
grysz in valdžia, kai jis galės 
savctiszkai valdyti ir visa 
tvarka vesti.

Per kara Generolas De 
Gaulle suorganizavo savano
rius Francuzus Anglijoje ir Af
rikoje ir vis ragino savo žmo
nes nepasiduoti. Kai Francuzi- 
ja buvo iszvaduota, Generolas 
De Gaulle sugryžo in savo 
kraszta ir be jokios sargybos 
pats sau vienas drąsiai vaiksz- 
tinejo po ulyczia.

Kai Francuzijos nauja tary
ba sutvėrė nauja konstitucija, 
Generolas De Gaulle prieszino- 
si. Jo balsas buvo kaip szau- 
kiantis tyruose. Niekas jam ne
pritarė, jis buvo visu paszalin- 
tas ir net pajuoktas. Bet dabar 
tik keli metai praėjo, ir jau vi
si Francuzai mato ir supranta 
kad Generolas De Gaulle buvo 
tikras pranaszas ir kad jis pra
matė tai ka niekas kitas nema
tė ir nesuprato. Ta konstituci
ja dabar yra visu Francuzu 
puolama, taip kaip Generolas 
De Gaulle visai vienas keli me
tai atgal aiszkino ir jai prieszi- 
nosi.

Dabar Generolas Charles De 
Gaulle vėl gryžo in politika ir 
dabar aiszkiai visiems duoda 
žinoti kad jis yra prieszas vi
su Komunistu ir kad jis nori 
Francuzija atstatyti ir žmo
nėms duoti baisa valdžioje. Ar 
jam pasiseks ar ne, da per 
anksti pasakyti.
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:: JUOKAI ::

Pas Barberi

Barberys — Ar gal tau 
Petrai iszszampoti galva?

Petras — Nereikia, ba asz 
sziandien pareisiu namo vė
lai, tai ir taip mano misis su 
pamazgoms man galva isz- 
szamos!

Mokslaineje
Jonukas — Sziandien mu

su vienuole, sesute toki klau
sima ant kurio ne vienas 
vaikas negalėjo atsakyt.

Tėvas — O ka ji užklausė?
Jonukas — Vai užklausė 

vaiku: Katras isz j u iszmu- 
sze Įauga mokslaineje?

Nesuprato
Profesorius — Kas tai yra 

sanžine?
Studentas — Sanžine, tai 

tokia gyduole!
Profesorius — Ar tu isz- 

ėjai isz proto!
Studentas — Juk vakar 

girdėjau kaip vienas žmogus 
kalbėjo in kita, kad ji sanži
ne sujudino!

Isz Ko Gyvena
jau-Jonas — Isz ko tasai 

nas vyrukas gyvena?
Petras — Raszo.
Jonas — O ka jis raszo?
Petras — Laiszkus pas tė

velius kad jam atsiunstu pi
nigu!

Kaip Galėjo Turėti
Pilypas — Jau trys metai 

kaip jus apsivedia ir da ne
turit vaiku?

Antanas — Isz kur gausiu, 
jeigu mano pati ligi vėlybam 
vakariu loszia “bingo” su 
kaiminkoms.

Vaiko Teisia
Mokintis

Amerikoje pripažinta, kad 
kiekvienas vaikas turi teisia 
mokintis. Visos valstijos ver- 
czia iki paskirto amžiaus mo
kintis, nes nemokinti Piliecziai 
mažai gero valstybei tegali pri
duoti. Vienok, nekuriose val
stijose, yra leidžiama vaikams 
ankstu apleisti mokyklas. Tei
sia palikti nemokintais yra le
galiu daigtu sziose valstijose. 
Dėlto, kad tėvai sutinka su tuo- 
mi, kad ju vaikai liktu nemo
kintais. Valstija nusileidžia ir 
paleidžia vaikus isz mokyklų, 
priesz iszmokstant suprasti kas 
tai yra Pilietybe.

Bet ar tėvai visuomet sutin
ka? Daug tyrinėjimu parode, 
kad svarbiausia priežastis, ko
dėl vaikai taip greitai apleidžia 
mokykla, yra tai neturtas. 
Dauguma motinu yra naszles, 
arba ju vyrai yra jas apleido. 
Kitose szeimynose, tėvas gau
na labai mažai algos, kad vai
kams dirbti yra būtinai reika
linga. “Viskas taip brangu” 
savo viena motina, “kad nega- 
letumem pragyventi, jeigu vai
kai nedirbtu. O kitoje szeimy- 
noje ineigos buvo gana didele, 
bet ir szeimyna labai didele, 
taip, kad deszimties metu vai
kas ir turėjo dirbti! Dauguma 
tėvu apgailestavo, kad vaiku 1 v 
negali mokyklon leisti. Moti
nos sakydavo, “jei iszsigale- 
cziau, arba, “jei mano vyras 
butu gyvas, leiscziau visus vai
kus mokyklon. ’ ’

Neturtas neturėtu būti prie
žastimi atėmimui vaiko teisias 
mokintis. Nelabai senei da 
kaip žmones manydavo, jeigu 
szeimynos galva numirszta 
tuojaus kiti nariai visi prista
tomi prie darbo. Bet, dabar 
jau, kitaip manoma ir atranda
ma budai, kaip pagelbėti szei- 
mynoms neatimant vaiku isz 
mokyklos. Dauguma valstijų 
motinoms duoda pensijas, iki 
kol vaikai pabaigia mokyklas 
ir pradeda dirbti.

Kartais, nors ir nėra didelio

szeimynai reikalo, visviena vai
kai apleidžia mokyklas nesu
prasdami reikalo mokintis ir 
kuriu tėvai, patys jokio moks
lo neturėjo, sako, kad nei ju 
vaikams nereikia. Tėvai, ly
giai kaip ir vaikai, nėra apsi- 
pažine su darbu, kur mokslas 
szimtinai yra reikalingu. Jie 
tiki, kad vaikai mokyklose isz- 
moksta tinginiauti ir mano kad 
vaikams bus geriau, jeigu jie 
dirbs!

Toki tėvai ir vaikai neper- 
mato, kad už keletą metu, tie 
vaikai, kurie mokinosi, galės 
gauti geresnius darbus ir ims 
geresnes algas. Bemoksliai te
gauna darbus, už kuriuos ma
žai mokama ir mažai pažan
gos tegalima padaryti.

Tos tai priežastys del ko mo
kintis yra vaiko teisia, ir vals
tijos yra pareiga kiekviena 
vaika priversti mokintis ypacz 
tokius, kuriems gresia netur
tas, arba mokslo reikalingumo 
nesupratimas. Visos Valstijos 
turi instatymus reikalaujan- 
czius, kad kiekvienas vaikas 
lankytu mokykla iki keturioli
kos metu. Bet, kaip apie tuos 
vaikus, kurie lankosi mokykla 
iki paskirto laiko, bet kurie 
moksle padaro mažai pažangos 
ir kaip tik greit gali tuojaus 
stoja darban.

Ar galima ka su jais padary
ti? Žinoma! Reika pirmiau
sia mokinti visuomene, kad tė
vai žinotu vaiku mokinimo 

| verte. Kiekvienam vaikui tu
ri būti duodama proga mokin
tis ta, prie ko jis labiausia pa
linkės.

Geras Mokinys
Daraktorius — Kiek yra 

penkiolika mažau penkioli
ka.

—Mokinys tyli.
Daraktorius— Jeigu tau 

duosiu penkiolika obuoliu ir 
visus su valgysi, tai ka turė
si?

Mokinys—Skausmą pilvo!

Siuncziant pinigus per ban 
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta ‘ ‘ Sau
les,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
barikos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada siunsite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bei 
jeigu siunsite money orderiu 
per paczta,- tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

“Saules” Redyste.

Neužmirszkite kad dabai 
“Saules” prenumerata in Sv 
vien. Valst. yra $5.00 metams 
o $3.00 ant puses meto.
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Kunigaiksztytes Sala
klausinėti tiktai žvilgsniu. Es-PICZIULI, ar tai tamstos 

valtele? Paklausiau asz vy- 
ra, kuris pasirėmęs m mažos 
■grinteles prieangi, žiurėjo in 
veidrodi ežero di Komo ir pa- 
szna'bždoms dainavo kokia tai 
daina apie “gražiąja Italija.”

— Taip, ponuli! Ir Juozas 
jus nuvešiąs, kur jus panorėsi
te, su didžiausiu smarkumu.

— Mielas Juozai, skubintis 
nereikalinga, asz noriu tiktai 
in ežerą iszvažiuot. Man vis 
viena, in kokia puse.

— Ak, ponuli jus norite 
tiktai taip sau ant bangu pasi- 
irstyt, ponas, Anglas.

— Suvis nb, bet svetimsza- 
lis. i

— Ak, suprantu, svetimsza- 
lis! Kuris gėrisi musu krantais.

— Na, reiszkia, važiuojam!
Juozas atriszo valtele, ir irk- 

liai jau nuskrendo in putotas 
bangas.

— Reiszkia, vis-vien in kuri 
kraszta ir ar ant ilgo ?

Asz iszsitiesiau valtyj ir už
sirakiau sigara. Juozas uždai
navo.

— Skrisk mano valtele, trau
ke jis puikiu tenoru, o jo akys 
nuszvito dvasiniu smagumu, 
malonumu, kuri jauczia kiek
vienas plaukikas, kuomet jo 
valtis nusiiria nuo kranto, o jis 
skrenda, kaip dvasia ties slap
tingu gilumu.

Buvo puikus vakaras. Saule 
jau buvo isznykusi už kalnu, 
palikus už saves auksini at
spindi, iszleto beblykstanti po 
nusileidžiancziomis ant jo su
temomis, vakarine žvaigžde su 
spindėjo melinoj padangėj. »

Mes aplenkėm miesteli Bel- 
ladžio ir Juozas vijo vaiteli per 
vidurį rankove di Lekko. Mes 
važiavome apie valanda laiko, 
asz užsisvajojau po intekme 
szitos pietų rojaus poezijos.

— Ar nemalonetumet, ponu
li, ’bent minutėlė ant kranto pa
silsėt? Staiga paklausė Juozas 
ir, atsigryžes in mane, paliovė 
irklavęs.

— Kodėl ne? Iszrinkite ko- 
kia-nors gražia vietele.

— Ant salos sziaurines ku
nigaiksztytes, atsake valtinin
kas ir užsisvajojo.

Jo kratine stipriai kilnojosi 
nuo susijaudinimo, man rodėsi, 
kad kaž-koks liudnasai jaus
mas gnybia jam szirdi. Asz jau- 
cziau ežia varga ir neklausiau.

Keli smarkesni irklo jude
siai, pliauszkejimas sujudintu 
bangu ir valtis apsistojo.

— Sztai sziaures kuni
gaiksztytes sala, prasznabžde- 
jo Juozas ir iszejo ant kranto, 
asz pasekiau jo pavyzdi.

Mes buvom ant uolotos salu- 
kes, besislepianczios ežero vin
gyj, po aukszto kalno uždanga. 
Tarsi to kalno szmotelis buvo 
nuo jo nuplesztas ir, inpuoles 
in vandeni, stengėsi iszsigelbet 
nuo pavojaus nuskest. Ant 
kranto salukes krūva akmenų, 
viduryj žalia lankele, o ant jos 
auksztas kiparisas, kurio tam
siais lapais žaidė nakties vėje
lis.

Asz atsisėdau, atsirėmęs, in 
liūdno Kipariso liemeni.

Juozapas da priraisziojo val
tele, po tam jis iszleto žingsnia
vo in mane.

Asz klausiamai nukreipiau 
in ji akis; kai-kada esą geriaus 

ama tokiu sanlygu, kur kiek
vienas isztartas žodis rodosi 
szventvagyste.

— Ar nemalonetumet, ponas 
paklausyt pasakos apie sziau
res kunigaikszte? Prakalbėjo 
J uozas.

Asz tyliai sutikau ir valti
ninkas atsisėdo szale manes. 
Paremes saule inde,gusi veidą 
raumeningomis rankomis, jis 
pasakojo:

— Sztai szitoje saloje sto
vėjo grintele. Senas žvejis Ber
toli, ja pabudavojes, jau joje 
negyveno; jam paklojo patala 
žemeje už ano kalno toliau in 
vakarus. Czia gyveno jo duktė 
Maryte ir maitinosi parduoda
ma vaisius, kuriuos ji pirkda
vo musu sodnuose ir pardavi
nėjo keliauninkams, ateinan
tiems musu kraszto pasižiūrėt. 
Saloje nebuvo medžio tik vie
na magnolija ežia buvo iszske- 
tusi savo szakas.

Ja pasodino senis Bertolli, 
kuomet jam užgimė duktė, kū
dikis, kainavęs jo žmonos gy
vybe. Kiekviena pavasari mag
nolija buvo apsipylusi puikiais 
žiedeliais. Szitais žiedais zaiz- 
davo mažoji Maryte, pindama 
isz ju bukietus, arba toji Mary
te, tapusi suaugusia mergina, 
dabindavo savo juodus, garba
nuotus plaukus.

— Tepasilieka jos siela vi
suomet tokia balta, kaip mag
nolijos žiedas, meldėsi senis 
Bertoli, ir Dievas iszklause jo 
praszymh, iszklause praszyma, 
o pasazuke ji in Save.

Juozas pastaruosius žodžius 
isztare iszmetinejancziai.

— Maryte tapo naszlaite, to
se jis už minutes, tapo naszlai
te! Ji liūdėjo ir jieszkojo pa
guodos po tuo “ savo gyvenimo 
medžiu,” po puikia magnolija.!i
-- Viena karta, tai buvo pa

vasario laiku, ir magnolija vė
lei apsidengė baltais, gražiais’ 
žiedeliais, prieszai ja stovėjo 
vienas jaunas netolimas žve
jis.

— Tu taip vienui viena, kal- 
beja jis ir atsisėdo prie jos.

Ji apsiverk© ir neisztraukh 
rankos, kuria jis suspaudė savo 
deszine raumeninga ranka.

— Tu taip vienui viena ir 
visu apleista ir tau reikalingasi 
apsigynimas, tose jis ir pa
žvelgė jai in akis, taip giliai in 
jas pažvelgė. Jam daugiau jau 
nereikejo kalbėt. Maryte jau 
buvo szesziolikos metu, ir ji su
prato, kriupeziodama ji par
puolė in jo glebi. Jiedu mylėjo 
vienas kita ir buvo laimingi.

Kiekviena vakara jaunasai 
žvejis atvažiuodavo in saluke, 
kuria jie praminė ‘ ‘ Sala Mei
les. ’ ’ Kokias laimingas valan
das jiedu czia pragyveno, ko
kias laimingas!

Juozas tiksliai šlepe susijau
dinimą.

— O Maryte buvo graži Pa
klausiau asz.

— Graži! Ar buvo graži!
Buvo graži kaip. Jis ilgai 

galvojo jieszkant palyginimo.
— Kaip saule? Tariau asz.
Jis nusiszypsojo. Kaip jusu 

vasaros naktis, prakosiau asz.
Jis pakratė galva.
— Buvo gerai, kaip ežeras, 

isztare jis už minutes tvirtu 
balus, ir asz niekuomet ne esu

girdėjęs palyginimo mylinio 
daikto, taip giliai szirdingo ir 
jausmingo.

— Jie du metu laimingai 
gyveno, tose Juozas. Czia viena 
karta pavasaryje jaunasai žve
jis, kaip paprastai, atplaukė in 
meiles saluke, bet ten nerado 
Marytes.

— Ji nuėjo su vaisiais in Be 
ladžio ir ja ten užlaikė kas do 
nelaime? Tarė jis pats sau ir 
atsisėdo po jos medžiu, bet ne
galėjo pergalet kaž-kokio isz- 
gasezio, kaž-kokio nubudimo, 
gnybianezio jo szirdi.

Atėjo Maryte ir nuo jo kak
tos raukszles nuvijo; jam ro
dėsi, kad jis niekuomet taip ja 
nemylejas.

— Mano brangioji, kalbėjo 
jis už valandėlės savo numylė
tinei, mes da ligi sziol nepasi- 
keitem, tai yra neapsimainem 
žiedas, kurie mus drueziau vie
na su kitu surisztu.

— Žiedais? O kam tai? Juo
kavo Maryte. Ir jos veideliai, 
kaip rožes paraudo. Vėjelis su 
szlamejo magnolijos virszunej 
ir nupute daugybe baltu žiede
liu.

— Ir kam ’būtinai szian- 
dien?

Žvejis neatsake; jis tyliai da 
minuteminute szale Marytes 
pasėdėjo, paskiau pakilo ir, ja 
pabueziaves, prasiszalino.

Jis nuėjo nubudęs. “Delko 
būtent sziandien?” Kartojo jis 
nuolatos, siūbuojant ir supan- 
ties savo vargingoj valtelėj ant 
ežero bangu.

Sekanczia diena jis velei at
rado saluke tuszczia, be numy
lėtinės.

— Ji Beladžijoj; dabar ji
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Girdėjau kad 'Springfilde 
yra patogi panele,

Kokia tai iszmintinga 
Amerikonka,

■ Isz pradžių buvo ne 
szio, nei to,

Bet dabar visai iszdyko,
Biesiu badai pateko,
Visai dabar gėdos 

neteko,
Visi žmones isz jos 

juokėsi,
Kad labai nedorai 

elgesį.
Szirdele geriau pasitaisyk, 

Da apie tave nutylėsiu 
tuom syk,

Jeigu da iszgirsiu 
kad da zylosi,

Tai velniu nuo 
manės aplaikysi.

* * *
Taip, pbauszkite moterėles 

ko daugiausia,
Pasirodykite katra smarkiau

sia,
Badai Filadelfijoje daug 

tokiu yra,
Nedebomis geria alų,
Kas diena Ibabavoja, 

Po tam viena kita aploja, 
Kaip tai nesenei padare, 
Vienai moterėlei velnius 

iszvare,
Vyras savo mylimai

dažnai ten nepaprastai ilgai baltu žiedeliu, kaip niekuomet
pasiliekanti, liūdnai jis sanpro- ne buvusi, bet jaunam žvejui 
tavo ir atsisėdo ant kranto sa-' pasirodė, kad jie jau taip balti
hikes, idant greieziau pareget,1 nebuvo.
kaip jo numylėtinė ateina. Jis!
ilgai lauke, buvo jau naktis, o
ja pasiitikt, atėjo net ligi Bela- 
ja pasitikt, atėjo net ligi Bela- 
džio, bet jos nerado. Nubudęs 
sugryžo jis, vėl pradėjo ežero 
pakrantėj vaiksztinet, vienok 
Marytes nepamatė. Ant ryto
jaus jam pasakiusi senoji teta 
Rita: — Vakar Maryte iszva- 
žiavo su kokiu tai turtingu po
nu ir toli, toli, tenai, kur alyvos 
medelis nežydi ir kur vieni le
dai.

Jaunasai žvejis buvo giliai 
nusiminęs jam rodėsi, kad jis 
szio smugia neperneszias, kad 
beplysztanti isz apsivylimo 
szirdis nuvarysianti ji in ka
pus. Bet jis viską pernesze ir 
nenumirė.

— Maryte gyva, galvojo jis 
ir užsitarnauja kerszto.

Jis prisiekė, kad net nepa
žvelgsiąs in ja, jeigu ji nusimi
nusi pultu jam in kojas, bet už 
minutes nuszluoste aszaras nuo 

• • , i
akiu ir praszna’bždejo: Maryte 
gyva ir da tikrai sugryszianti.

Ta viltimi jis gyveno, ta vil
timi gėrėjosi, sėdėdamas po 
Marytes gyvenimo medžiu.

Praėjo metai, o apie Maryte 
nieko tikro nesužinojo. Ji lai
minga, kalbėjo jis nusiminęs. 
Ji gy vena szale. vyro kuri, myli 
ir jau apie mane visiszkai už-
mirszo.

Velei buvo gražus pavasario 
vakaras, vienas isz maloniau
siu musu vakaru. Magnolija 
buvo apsipylusi tokia daugybe

kaili iszpere,
Taip davė, kad net 

pakauszi atidarė 
Nes gydytojas daug darbo 

turėjo.
Per keletą valandų 

atsikvotejo,
Po tam kiti ja 

pagundė, 
Badai savo mylima 

! apskundė.
Ir nebagelis 
fainos užsimokėjo!

* * *
Liūdna kad daug 
vedusiu poru ketina 

pasimesti, 
Musu paviete keli 

toki yra, 
Kurios ketina pamesti 

savo vyra, 
Kortuose persiskyrimo 

nori, 
Bet, ju vyrai yra dori, 

Gal toms bobelėms 
. kas duria,

Ba vyrai su botagu 
gerai neužkurta, 

Tas labai prisiduotu,
Kad tankiai gerai 

užduotu, 
Geriau kad tokios 

susivaldytu,
Gyventojams gėdos 

nedarytu, 
Kam isztekejo, 

Iki smert gyventi 
prižadėjo, 

Ir prisiega užlaikys, 
Ir gyvenime susivaldys, 
į Jau tik ant tu poru 

liga užeis, 
Gerai kad velniai 

tokias paimtu, 
Tai nebutu tokis gyvenimas, 

Bet -butu ant svieto 
gerau, 

Ir lengviau nors 
atsidustu vyrai.

Viena karta vėlybam nakties 
laike jis nuo salos nuvažiavo 
in savo varginga bakūže. Nak- 
czia dangus užsiklojo debesiais 
prasidejo audra, stipri' audra, 
pripildžiusi szirdis baime visu 
musu aplinkiniu gyventoju.

Žvejis visa nakti akiu neuž- 
merke, jis pajutę baisu iszgasti 
ji kankino kaž-koks nežinomas 
nubudimas. Jis vos-nb-vos ry
tojaus tesulaukė. Jis insedo in 
valti ir nors ežeras da siūbavo 
jis iresi in salele. Baimes szTur- 
puliu perimtas jis iszbpo ant 
kranto.

Nuo seno Bertoli bakūžes 
audra nuplesze stogą, o mag
nolija, tasai Marytes medis, 
buvo iszrautas su szaknimi ir 
jos balti žiedeliai, vėjo isz- 
sklaidyti, plauke bangu nesza- 
mi.

— Maryte nesugrysz, tarė 
jis iszkilmingai, negali sugražt. 
Jos gyvenimo Medis pražuvo, 
ji taippat pražuvo.

Juozas nutilo. Asz tos szven- 
tosios tylos nepertraukiau; asz 
buvau susijaudinės.

Minutei praslinkus, Juozas 
pakilo ir atsisukęs tyliai tese: 
Grintele veikiai sugriuvo, o 
ten, kur stovėjo magnolija žve
jis pasodino liūdnąją kiparisą.. 
Sztai jums “pasaka apie sziau
res kunigaikszte.”

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

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

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50c

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

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
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 prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinusi sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi
zavo 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; Ražan ežius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

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

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

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas Isz girrios ir Ant nemano. 58 
puslapiu .......................................-..15c

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsas szuo; Kolera; Sene- 

’lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu..................15c

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

PŪKI ISTORIJA

Kapitonas
Velnias

TIKTAI,... 50c

SAULE PUBLISHING CO„ 
MAHANOY CITY, PA.

— Nejaugi tai pasaka? Pra
kalbėjau asz, sėsdamasis iii 
valti.

Juozas neatsake.
Jis mostelėjo ranka, irklas 

stipriai instrigo in bangas ir 
“sziaures kunigaiksztytes sa
la” isznyko nakties prieblan
doj.

----- G A L A S-----

Susimildami, jeigu iszkelian 
nate in kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti 
laikraszti, prisiunskite savo se
na ir nauja adresa ir miestą ku
riame gyvenot ir apsistojot, nes 
be to, negalime jum siuntinėti 
laikraszczio in nauja vieta. 
Daugelis praszo idant permai
nyt adresa, prisiunezia savo 
varda ir pravarde bet nepaduo
da kur gyveno ir in kur iszva- 
žiavo. Tokiu laiszku sziandien 
aplaikome daug, nes svietas la
bai maiszosi, o del mus yra ne
reikalingas sukimas^ galvos 
jieszkoti po visas knygas isz 
kur musu skaitytojas rasze 
laiszka ir kur seniau gyveno. 
Jeigu prisiunsite sena ir nau
ja adresa, tai greieziau galėsi
me permainyt ir greieziau gau
site laikraszti. Kitaip ant mus 
nerugokite, jog laikraszczio ne- 
aplaikote. 1 ‘ Saules ’ ’ Redyste

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Burike 

ir Burikas, Kareivis ir Velnias;

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; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
pacziaoias. 76 puslapiu................20c

No. 138 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu.......................................15c

No. 184 Dvi, istorijos apie Baisi 
Žadinėta ir Apie Urlika Razbaininka, 
48 puslapiu.......................................15c

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

No. 140 Keturios istorijos apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutee p ašakoj imi; 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 !etorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuxl*e kuczios nakti. 
Nikitas . 61 puslapk ................15c

No. 150 Keturios P*“'rijos apie Du
ktė akmenoriaun; KU.a; Nuspręsta
sis ; A>it keik užlaiko moteres paslaptį 
61 puslapiu .................................15c

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

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

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

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 nu slapiu ................................. 15c

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

Kas Man Nokei Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senovės 
Padavimu; Teary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. . .25#

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20# 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

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

:: Tiktai 15# ::
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa.

Istorija apie Amžina Žydą. 
Jo kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas:
SAULE PUBLISHING CO., 

Mahanoy City, Pa.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GRABORIUS
Laidoja Kunus Numirėliu, i 
Pasamdo Automobilius Del? 
Laidotuvių, Kriksztiniu,

Vestuvių Ir Kitokioms
:: Reikalams ::

-------  4
535 WEST CENTRE STREET 

Telefonas Nr. 78
MAHANOY CITY, PENNA.

Pirkie U. S. Bonus

No. 160 Keturiolika istorijų ap^. 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa
rgumą in balta vergija; Pusiaugava- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, manėsi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Kgh 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puitf 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 15

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties kranto; Mistras ir Krepą- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu............. , ..!•<

No. 162 Trys istorijos apie Baisf 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
21 puslapiu ..................................10«

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

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

No. 170 Asztuonlos istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltad; 
Auklėjimas sveiko ir serganežio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinota 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasi teisias prasi
žengėlis; Dūkta malkakercsio. 111 
nuslapiu ............... 15c

No. 171 Vienlolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia; 
Mailach; Paskutinei Valandoj; Sla
ptybe gyrnimo mumisie Dievo mus* 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausia 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsi 100 puslapiu........... 15<

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 61 
puslapiu ...................................... .. -1*6

No. 178 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam lsa« 
davinėti pinigus. 45 puslapiu. 1*S

No. 175 Pasiakaitimo knygele! 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudriu 
Piemenlis; Isz ko susidaro Anglis 
(su paveikslais); Kaiiriecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai; keletą Juoku ir Paveikslo, 
Preke ...............................................!*♦

Adresas: y
Saule Publishing Co^ 
Mahanoy City, Penn<

——......... ................—
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Žinios Vietines
Cancer Society Drivo..

Kliubas rengia savo Vasari
ni Szoki 23 diena Birželio-June

Įlenkai sukilo
PRIESZ

19 MILIJONU DEL
ARMIJŲ F^siteiraviroas— Petnyczioj pripuola Szv. 

Ubaldo Vyskupo.

•— Ponstva Dom. Praszkc- 
vicziai isz West Hazleton, ana 
diena lankėsi mieste su reika
lais, taipgi atlankė ir “Saules” 
redakcija, atnaujinti savo pre
numerata už laikraszti. Acziu 
už atsilankyma.

— Valdžia pranesza kad 
ženklelis Nr. 12, bus geras del 
deszimts svaru cukraus nuo 
Birželio (June) 1-ma diena.

— Subatoj Szvento Paska
lio.

—. Gerai žinomas musu 
tautietis p. Juozapas Peczuko- 
nis, isz Shenadoro, atlankė 
“Saules” redakcija su reika
lais. Acziu už atsilankyma.
i — Jltarninke popiet užsi
degė krūmai arti St. Nikolas 
peczes, kuria ugnagesiai užge
sino. i

— (Musu senas skaitytojas 
ponas A. Marcinkieviczia isz 
Shenadoro, atlankė savo pažys
tamus mieste, ir prie tos progos 
užsimokėjo už laikraszti “Sau
le/’ kuria skaito per daugeli 
metu. Acziu už atsilankyma.

r- •

— Utarninke apie 1:15 va
landa popiet arti Coles peczes, 
.susidūrė du automobilei, ku
riuose likos pavojingai sužeis
tas Alfred Weinberg, 43 metu 
amžiaus isz New Yorko. Kita
me automobiliu j e (trokas) ku
ri vare Jonas Žernauskas, nuo 
518 W. Pine Ulyczios mieste.

i. — Ana diena lankėsi mies
te pas pažystamus ponas Jur
gis Budrikas isz Shoemakero 
kaimelio, ir prie tos progos at
lankė redakcija “Saule” už
mokėdamas prenumerata už 
laikraszti'. Acziu ponas Budri
ke už atsilankyma.

—į Utarninke popiet dege 
krūmai ir giraite apylinkes 
Homesville arti Girardvilles. 
Policija pranesza kad kokis tai 
Leo Zenoskie isz Girardvilles 
likos suaresztuotas už padegi
mą ir dabar randasi Pottsville 
kalėjime. <

— Kita sanvaite: Nedelioj 
Nedelia po Dangų Žengimo ir 
Szvento Petro Kanizijuso, Ne
delioj taipgi pripuola “Asz 
Esu Amerikietis Diena;” Pa- 
nedelyje Szv. Petro Celestino; 
.Utarninke Szv. Bernardo Sie- 
nieto; Seredoj Szv. Hospicijo; 
KetvergeSzv. Julijos P. M; Pe
tnyczioj Szv. Jono Rossi, taip
gi pasninkas; Subatoj Szv. Jo
anos, taipgi pasninkas priesz 
Sekmines.

Lakewood svetainėje, o atei- 
natis susirinkimas atsibus Bir-
želio-June 10-ta diena, Elk’s 
svetainėje, Mahanoy City, ir 
prasidės 8:30 valanda vakare. 
Komitetas del Szokio bus po
nios: F. Linkiene, G. Uraitiene, 
A. Shoppleiene, W. Tagusiene, 
ir paneles: N. Kcrevicziute ir 
ir A. Masaisk-iute visi isz mies
to, taipgi ponios: G. Lakoniene 
isz Girardvilles, D. Rugieniene 
ir V. Samkevicziene isz Frack- 
villes. V. Anceravicziene ir G. 
Keneskiene, Mahanoy City, 
taruacija, kur buvo ten pa- 
renkta vakariene.

Girardsv’lle, Pa. — Utarnin
ke popiet, Lco Zenoskie, 30 me
tu amžiaus, isz miesto, likos su
aresztuotas per valstinia poli
cija už padegimą krumus ant 
kalnio arti Homesville. Zenos
kie randasi Pottsville kalėjimo. 
Bus nubaustas per korta už pa- 
degejyste.

Pittston, Pa. —Gaisras kylo 
Ramsom lignobutoje arti czio- 
nais. Apie 300 ligoniai likos 
iszgelbeti, vienas ligonis numi
rė daug sužeisti. Bledies pa
daryta ant $250,000.

AMERIKIECZIUS (Tasa Nuo 1 Puslapio)

Shenandoah, Pa. — Nedelioj 
popiet, Szvento Kazimiero baž- 
nyczioje Lenku Kunigas A. 
Jaworowski suriszo mazgu mo
terystes panele Leona, duktė 
pens. Albertu Gubaliu nuo 138 
N. Catherine Uly., su Juozapu 
Žaliu, sūnūs pons. Juozapu Ža
liu nuo 29 So. 10-th Ulyczios, 
Mahanoy City. Svotai buvo 
OnsdŽaliute ir Charles Matlow- 
ski. j

— Utarninko vakara, Lie
tuviu Moterių Kliubas isz 
Schuylk’illo pavieto turėjo sa
vo susirinkimą Uraiczio sve
tainėje, ir apie 32 moterių ir 
merginu prisirasze prie kliubo. 
Virszininke ponia And. Slo- 
vickiene pranesze kad kliubas 
paaukavo $25 del “American

FRANKFORT ON THE 
MAIN, VOK. — • Lenkai bena
miai Vokietijoje po Amerikos 
valdžia vaisiai pasipiktino, už
pyko ir sukilo priesz Ameri- 
kieczius, už tai, kad. jiems ne
patiko naujai paskirti Ameri
kos prižiūrėtojai Alstadt La
geryje.

Jie nuplesze Amerikos vie
liava ir iszkele juoda vieliava, 
kuri buvo panaszi inz vieliava 
kuria Lenkai kadaise vartuojo.

Amerikos kareiviai paleido 
dujas kurios visiems akis labai 
ėda, ir paskui szove virsz suki
lėliu gaivu kad juos numalszi- 
nus.

Amerikos karo sztabas sako 
kad niekas nebuvo sužeistas, 
bet sukilėliai bus nubausti už 
toki viesza pasiprieszinima.

KAPITALIZMAS 
RUSIJOJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Dabar jau visi gauna mokėti 
sulyg savo darbo ar mokslo; 
reiszkia, inžinierius, bosas ar 
boselis gauna daugiau už pa
prasta darbininką.

Mums labai gaila ir liūdna 
tekias žinias iszgirsti apie ga
linga Rusija, kur ta vienybe ir 
lygybe taip gražiai bujojo ir 
augo. Jeigu jau ir Rusijoje nė
ra lygybes, tai vyrueziai, vi
siems labai liūdna.

Visas svietas jau velniop ei
na, jeigu net ir geri Komunis
tai prisipažinsta kad žmogus 
žmogui nėra lygus, kad vienas 
gali daugiau, o kitas turi ma
žiau uždirbti. Tikimies kad Ru
sijos szventieji: Marksas, Troc
kis ir Leninas savo kapuose su
drėbėjo kai jie iszgirdo apie 
szitas szventvagystes.

JUDAMI
PAVEIKSLAI!

(Moving Pictures)

... Rengia...
BENDRAS AMERIKOS 
LIETUVIU PASZELPOS 

FONDAS

Nedelioj, May 18,1947
SZV. JUOZAPO PARAPIJOS 

SVETAINĖJE

PRADŽIA 2 VAL., POPIETU 
MAHANOY CITY, PA.

Filmu rodymo laiku kalbės V. 
Beleckas, nurodydamas filmos 
tikslus:Kam dar neaiszki Bėg
liu padėtis; kodėl jie ten atsi
dūrė ir kodėl negryžta dabarti- 
nen Lietuvon. :: ;:

Inžanga: . . 50 Centu 
Vaikams,. .15c.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

LENKU VALDŽIOJE

NESANTAIKA

VARSZAVA, LENKIJA. — 
Komunistas Lenkijos Vice Pre- 
mieras Wzadyslaw Gomulka 
iszleido insakyma kad visos 
partijos Lenkijoje susivienytu 
in viena galinga Komunistu 
partija šukele baisiai daug pa- 
siprieszinimo isz Socialistu 
partijos. Dabar iszrodo kad ir 
tenai ne viskas tvarkoj.

Gegužio (May) pirma diena, 
kuri yra vadinama “Raudona 
Diena,” Vice Premieras Wza
dyslaw Gomulka per audrin
gas prakalbas pasakė kad Ru
sijos ir Komunistu noras yra 
visas partijas suvienyti in vie
na galinga ir visa apimanezia 
partija.

Socialistu laikraszcziai tuo- 
jaus sukruto ir piktai pareisz- 
ke savo pasiprieszinima. Jie sa
ko kad Komunistai stengiasi 
visas partijas panaikinti ir pri- 
verezia žmones prisiraszyti 
prie Komunistu partijos.

Iki sziol, abi partijos stengė
si sugyventi ir vieszai neisz- 
reiszke savo nesantaikos ir ne
susipratimu. Socialistai stenge 
si su Komunistais sugyventi, 
manydami kad jie galės žmo- 
niszkai susiszneketi su tais Ru
sijos padupezikais. Bet dabar 
ir jie mato kad tas negalima.

Vice Premieras Gomulka sa
ko kad nėra jokio reikalo pa
laikyti dvi partijas, kad vienos 
užtenka, ir ta viena turi būti 
Komunistiszka.

Socialistu partija yra gau
singa ir galinga Lenkijoje, ir 
už tai dabar galime laukti ir ti
kėtis kad szitas taip lengvai 
nepraeis. Czia galima kilti ir 
suirute tarp tu dvieju partijų. 
Komunistai turi visus ginklus 
ir kariuomene Lenkijoje, bet 
Socialistai turi dauguma gy
ventoju, kurie ne Komunistus 
bet Socialistus užtars.

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

20 Centai. A
Saule, Mahanoy City. Pa.

Sieniniai Kalendoriai, 23% 
coliu ilgio -15 coliu ploczio, po 
35c arba 4 už $1.00. Adresas:

Saule Publishing Co.,

doleriu del visokiu mokslu ir 
tardymu negu del karabinu, 
eroplanu, laivu ar ginklu. Vi
siems dabar rupi pagaminti 
“Sprogstanczias Bombas” ir 
už tai, bilijonai doleriu yra 
skiriama del tokiu mokslu, 
kurie, isz tikro yra kariszkas 
apsiginklavimas!

Amerikos laivynas yra toks 
galingas, kad “nei vienas 
krasztas negali mums prisily
gint! !” Net ir Anglija, kuri 
visados didžiavosi savo laivy
nu dabar negali mums nei pri- 
silyginti. Mes ir dabar szim- 
tus laivu statome, o kitos tau
tos beveik nei vieno nestato ir 
negali statyti!

K

Szita apžvalga labai liūdna 
pasaka mums pasako. Tautos 
kurios badauja, kuriu miestai 
sugriauti, sudeginti, sunaikin
ti, kuriu žmones vargsta, 
skursta i krenezia, dabar visas 
savo jiegas yra nusistaeziusios 
ne maisto parūpinti, ne miestus 
atstatyti, ne žmones suszelpti; 
bet, didesnes armijas susiri
kiuoti, galingesnius ginklus 
pasigaminti ir visus pinigus 
apsiginklavimui paskirti.

Net mažos ir visai biednos 
tautos, kuriu žmones vargsta 
po baisiu taksu jungu, vis dau
giau ir labiau taksuoja savo 
žmones del kariszku ginklu.

Beveik visos tautos ima vi
sus jaunus vyrukus panevalia 
in vaiska, kad ir taikos laiku! 
Tik Amerika vis laukia; gal 
lauks iki po Prezidento Rinki
mu. Po tam, galime visi būti 
tikri, kad ir Amerikos valdžia 
inves instatyma “imti visus 
jaunus vyrukus in vaiska, del 
vienu ar dvieju metu.”

Anglijoje visi jauni vyrukai 
yra imami in vaiska del dvyli
kos menesiu; Francuzijoje visi 
vyrukai turi metus vaiske isz- 
buti.

Nors visi "kalba apie didin
gus laivynus, apie greitus ir 
pražūtingus eroplanus, bombe- 
rius, apie sprogstanezias bom
bas, bet, visi krasztai daugiau
sia rūpinasi susitverti galin
gas armijas ant žemes, ne pa
dangėse ar ant mariu.

Ir visi szitie apsiginklavimai 
visi szitie pasirengimai del ka
ro eina zovadu kai visu tu tau 
tu atstovai važiuoja in Konfe
rencijas ir apie Taika labai 
gražius ir nuobodžius spyezius 
pyszkina!

Už tai, mes jau seniai sakė
me ir sakome savo skaityto
jams visu tu gražiu žodžiu ne
tikėti. “Visi kalba apie Taika 
bet, in Kara rengiasi!”

ISTORIJEapie Ea isz 
-----------------iszo iązlins, Al 
yva in virszu iszkils, Kaip ui 
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 10C 
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 Pub. Co., Mahanoy City

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

gUVO pietus. Turtingas ūki
ninkas Valdyrius, auksztas, 

storas vyras, trumpai nukirp
tais plaukais ir iszpustomis 
akimis, nusiėmė palta, nu- 
szluoste szilkine nosine kakta 
ir nedrąsiai inejo in instaiga. 
Ten visuos kampuos girgždėjo 
plunksnos.

— Kur czia asz galiu pasi
teirauk? Kreipėsi jis in szvei- 
coriu, kuris tuo laiku buvo be- 
neszas isz instaigos gilumos ta- 
ca su stiklais. Man czia reikia 
pasiteiraut ir iszgaut isz laik- 
raszczinio nutarimo nuorasza.

— Malonėkite tenai! Sztai 
in ta kuris palei langa sėdi! Pa
sakė szveicorius, nurodęs taca 
in krasztutini langa.

Valdyrius sukosėjo ir krei
pėsi in langa. Ten už žalio, plet- 
muoto, kaip tymai, stalo sėdėjo 
jaunas vyras ilgais, susivėlu
siais plaukais, didele nosia ir 
nudėvėtame szvarke. Savo di
dele uosi nukores in popieras, 
jis kaž-ka rasze. Palei deszine 
jo sznirpszle vaikszcziojusi 
muse, ir jis laikas nuo laiko 
isztompdavo žemutine lupa ir 
pusdavo sau po nosia, kas pri- 
duodavo jo veidui nepaprastai 
susirupinusia iszreiszka.

— Ar galėsiu asz czia, pas 
tamsta, kreipėsi in ji Valdy
rius : Sužinot apie mano reika
lą? Asz Valdyrius. Ir prie to-gi 
man reikalinga nuimt nuora- 
szas isz laikraszczinio nutari
mo isz antros dienos Kovo sz.
m.

Valdininkas pamerkė plunks
na in raszaline ir pažiurėjo, ar 
ne per ilgai pamerkęs? Insitik- 
rines, kad nuo plunksnos nenu- 
varvesia, jis užsimojo raszyt. 
Apatine lupa iszsitempe, bet 
pust jau nesimatė reikalo: Mu
se nutupe ant ausies.

— Ar galiu asz czia pasitei
raut? Palaukes minute, pakar
tojo Valdyrius. Asz Valdyrius, 
žemes savininkas ir žemdirbys.

— Ponas Aleksyne! Suszu-i 
ko valdininkas in ora, kaip ir 
nepastebėdamas Valdyriaus. 
Pasakykite pirkliui Jalikui, 
kuomet jis ateisiąs, idant nuo
rasza nuo pareiszkimo polici
joj patikrintu! Jau tūkstanti 
kartu jam sakiau!

— Asz kaslink mano bylos 
su kunigaiksztienes Guguli- 
nienes inpediniais, sumurmėjo 
Valdyrius. Dalykas gerai žino
mas. Nuolankiai praszau tams
ta pažiūrėt mano reikalą.

Valdininkas vis da nepaste
bėdamas Valdyriaus, pagavo 
muse ant lupos, pažiurėjo in ja 
atydžiai ir numėtė. Ūkininkas 
nusikpsejo ir garsiai nusi- 
sznypszte in savo nosine. Bet ir 
tai nepagelbejo. In jo žodžius 
nekreipdavo domes. Dvi minu- 
ti tęsiasi tylėjimas. Valdyrius 
iszeme isz kiszeniaus penkliti 
ir padėjo ji priesz valdininką 
ant atskleistos knygos. Valdi
ninkas susiraukė, patraukė in 
save knyga ir rūpestingu vei
du uždengė ja.

— Maža rėikaliuka. Asz no
riu tiktai sužinot, kaip ir kuo 
remiantis kunigaiksztienes Gu- 
gulinienes inpediniai. Ar galiu 
tamstos paklaust?

O valdininkas savo mintimis 
užimtas, pakilo ir, kasydama- 
masis alkūne, nuėjo kažko in. 
spinta. Už minutes sugryžes

prie stalo, jis vėl pažiurėjo in 
knyga: ant jos gulėjo penklitis.

— Asz tiktai viena minute 
jums sutrukdysiu. Man tiktai 
mažas reikaliukas reikia pada
ryt.

Valdininkas negirdejo; jis 
kaž-ka buvo paemes perraszi- 
net.

Valdyrius susiraukė ir bevil- 
tingai pažiurėjo in visa girgž- 
danezia brolija.

“Raszo!” Pagalvojo jis, at
sidusęs. Raszo, kad jie kur po 
velniu supleszketu!”

Jis atsitraukė nuo stalo ir 
sustojo vidury kambario, <be- 
viltingai nuleidęs rankas. 
Szveicorius, vėl einas su stik
lais, matomai, pastebėjo bega
lini jo veide nusiminimą, del to, 
kad visai arti priB jo priėjo ir 
tykiai paklausė:

— Na, kaip? Sužinojote?
— Ka czia, po velniu, suži

nosi, kad su manim ir kalbėt 
nebenori. «

— O jus duokite jam pen
kiolika litu, susznabždejo 
szveicorius.

— Asz jau deszimts daviau 
— nekalba.

— O jus da pridekite.
Valdyrius sugryžo prie sta

lo ir padėjo ant atskleistps 
kn’ygos deszimt litu.

Valdininkas velei patraukė 
in save knyga ir pradėjo var
tyt lapus, ir staiga, kaip ir ne- 
tyczia, paraudo ir meiliai nu- 
siszypsojo, pakeles in Valdyriu 
akis.

— Ach, ka jus malonėjote? 
Paklausė jis.

— Asz norėjau pasiteiraut 
kas link mano bylos. Asz Val
dyrius.

— Labai malonu! Malonėki
te prisėst! Byloje su kuni- 
gaiksztiene Guguilniene ? Ar 
taip? Labai gerai! Tai kas jum, 
tiesa pasakius, toje byloje ręi- 
kalinga?

Valdyrius iszdeste jam savo 
praszyma.

Valdininkas atgijo, tarsi ji 
viesulą, nutvėrė. Jis suteikė 
reikalingu žinių, davė parėdy
mą, idant greitai paraszytu 
nuorasza, padavė (praszyto- 
jui) kede, ir visa tai vienam 
akimirksnyj invyko. Jis net 
pasikalbėjo apie orą ir paklau
sė apie 'busianti derliu. Ir kuo
met Valdyrius atlikęs reikalą 
buvo beeinąs isz instaigos, jis 
laiptais žemyn ji palydėjo, ma
loniai ir mandagiai szypsoda- 
masis ir tarsi norėdamas paro
dyt kad jis kiekviena minute 
esą pasirengęs priesz praszyto- 
ja nusilenkt ligi žemei. Valdy- 
rui kaž-kaip pasidarė nesmagu 
ir, pasiduodamas kaž-kokiam 
vidujiniam patraukimui, jis 
iszeme isz kiszeniaus penkliti 
ir padavė ji valdininkui. O ta
sai vis lenkėsi ir szypsojosi, ir 
nustvėrė penkliti, kaip burti
ninkas, taip kad jis akimirks* 
nyj tiktai ore sumirgėjo.

— “Na, žmones! Ir da val
dininkai, kad juos bala! Visai 
nesitikėjau!” Pagalvojo ūki
ninkas, iszeidamas in ulyczia, 
apsistojo ir nusiszluoste pra
kalta. nuo kaktos. —GALAS.

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

B3F Knygele, Dabar $1.00 ‘VEl 
2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 
Puslapiu; Juodi Apdarai;
Aiszkus drukas; smagi j

Rodykle:

Bažnytini* metu padaliniui**. 
Pasnikai.
Kalendorių*.
Maldo* Rytmetinei.
Vieszpatie* malda.
Aniuoliszkas Pasveikinime*. 
Apasztalu Sudėjimą*. 
Deszimti* Dievo prisakymu. 
Du didžiausi meile* prisakymai. 
Aktai Tikėjimo, Viltie*, Meile* i* 
Gailesczio.
Maldo* vakarine*.
Gie*me ant pradžio* Mi*ziu.
Misziu Maldo*.
Psalme 45.
Giesme Szventa* Dieve.
Miszparu Maldo*.
Maldos pirm Iszpažintie*. 
Perkratymas sanžine*. 
Maldos priesz pat Iszpažinti. 
Imdama* nuo kunigo iszriszima. 
Malda po Iszpažintie*.
Litanija apie visu* azventu*.
Prisitaisyma* prie Szv. Komunijcre, 
Tikėjimas in Szv. Sakramenta. 
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzau*. 
Malda prie Panos Szvencziausio*. 
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. 
Artindamasi prie Szv. Stalo.

Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka. 
Paskiau* atiduodama* Dievui gar

be kalbėk.
Malda Szv. Ignaco.
Malda su visuotiniais atlaidai*.
Malda prie Szv. Sakramento po 

Komunijos.
Garbinimas Szv. Sakramento 
Malda Szv. Tamosziau*.
Malda prie Vieszpatie* Jėzau*. 
Malda prie Panos Szvencziausio*. 
Malda Szv. Bernardo prie Szv.

Panos Marijos.
Ranžancziu* prie Szv. Marijos 

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

Padvos.
Malda prie Szv. Antano.
Misziu Maid, už Duszias mirusiųjų. 
Litanija Saldžiausio Jėzau* vardo. 
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų. 
Giesme Laba Nakt. 
Ministrantura*.
Saule. Mahanoy City, Pa.

&3U Neužmirszkit atnau
jinti savo prenumerata už laik
raszti “Saule.” Del daugelis 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
praneszeme! Bizni be pinigu 
sunku varyti, ypatingai laik 
raszczio, kuris sureikalauja 
kožna doleri. ACZIU!

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

SKAITYKIT 
O^“SAULE”'-vga

PLATINKIT! .

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $5.00 
Kitose Vieszpatys- 
tese $6.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke, ; m
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