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RUSIJA NORI PASITARTI
Isz Amerikos
UŽDRAUDŽIA

STRAIKUOTI

NEW YORK, N. Y. — 
New York miesto Mayoras O ’ 
Dwyer pranesza kad jis nepave 
lins darbininkams straikuoti 
kurie dirba prie gatvekariu, 
“štrytkariu” ar autobusiu.

Jis paaiszkino kad tokie dar
bininkai dirba miestui ir negali 
priesz miesto valdžia ir tvarka 
straikuoti. Jis prižada pavėlin
ti kompanijoms pabranginti 
kompanijoms pabranginti kel- 
pinigus, ar “fierus” ant stryt- 
kariu ir autobusu.

Szitu darbininku unijos Pre
zidentas Quill vis grasina kad 
jis iszszauks straikas priesz ke
lias autobusu kompanijas.

KUNIGAS ŽUVO

GETTYSBURG, PA. — Ku
nigas John Henry Weber, sze- 
szios deszimts metu amžiaus 
klebonas Szv. Aloysiaus para
pijoje, Littlestown miestelyje, 
pasimirė kai jis buvo vežamas 
in ligonbute apie ketvirta va
landa isz ryto.

Kunigo automobilius susi
daužė in tilto kraszta. Daktaras 
C. G. Grist sako kad Kunigas 
pasimirė nuo praskeltos galvos. 
Jo abi kojos buvo nulaužtos to
je nelaimėje.

Kunigas Weber gryžo isz 
Harrisburg. Kunigas Weber 
buvo vikaras ir klebonas Lan
caster, Harrisburg, Shamokin, 
Steelton, Lebanon ir Locust 
Dale. Jis gime in Lancaster ir 
buvo in kunigus inszventintas 
1916 metuose, Baltimore, Md.

PINIGAI DEL KA- 
RISZKU EROPLANU

* ■ ■ /

WASHINGTON, D. C. —
Kongreso paskirta komisija la
bai greitai, keliais menesiai 
priesz paskirta laika nutarė ir 
patvirtino byla kuri ingaloja 
valdžia paskirti $2,376,100,000 
del gaminimo kariszku ginki'i 
ir del statymo kariszku eropla- 
nu.

Republikonu vadas dabar ta 
inneszima paskelbs visam Kon
gresui. Beveik stacziai galima 
sakyti kad tas inneszimas bus 
priimtas. Ir ežia tik pradžia, 
nes daug sykiu tiek pinigu rei
kės jeigu mes norėsime palai
kyti tokia jiega padangėse, ko
kia Rusija dabar rengia.

Matyti isz visko kad Rusija 
dabar tikisi kad ateinantis ka
ras bus vedamas padangėse ir 
už tai Sovietai dabar rūpinasi 
prisistatyti kuo daugiausia ka
riszku eroplanu.

Kruvini Pinigai

Szitas vaikutis Teddy 
Martin, isz Dayton, Ohio, ro
do savo mamytei kvoteri, ku
ri jis sako vienas automobi 
liaus varytojas jam padavė 
kai jis suvažinėjo jo szuneli. 
Vaikui labai gaila to szuny- 
ežio kuri jis labai mylėjo. 
Szunytis pakliuvo po troko 
ratais ir buvo suvažinėtas. 
Mamyte stengiasi savo sūneli 
suraminti ir prižada jam 
gauti kita ‘ ‘ drauga. ’ ’

DINGO $20,000
--------------------- e

Unijos Vadai 
Suspenduoti

CAMDEN, N. J. — John O’- 
Neal unijos sekretorius ir jo sū
nūs Jonas, buvo suspenduoti 
praszalintas kai apie dvide- 
szimts tukstaneziu unijos pini
gu dingo. Unija yra AFL, veži
ku ir draiveriu unija.

Tėvas, John O’Neal jau se
niai kaip darbuojasi toje unijo
je ir yra visu labai gerai žino
mas ir pažinstamas.

Unija neapskundė nei tęva 
nei jo sunu, nors unijos vadai 
sako kad jiedu pinigus isz uni
jos kasos imdavo jau per kelis 
metus.

Tėvas turi su unija deszimts 
tukstaneziu doleriu kaucija, o 
sūnūs turi dvieju tukstaneziu. 
Jo sūnūs turi automobiliu kuris 
kasztuoja apie du tukstaneziu 
doleriu. Gal viskas bus tinka
mai iszaiszkinta ir visi susitai
kins be teismo.

NELAIME
ANT VIESZKELIO

MICHIGAN CITY, IND. — 
Du automobiliai ir vienas tro- 
kas susikūlė ant vieszkelio, ne
toli nuo Michigan City, India
na.

Visi trys draiveriai žuvo ant 
syk. Kai visi trys susidaužė, jie 
ir užsidegė. Kiti žmones greitai 
pribuvo prie tos vietos bet ne
galėjo prieiti, nes gaisras nuo 
gazolino buvo baisus.

SKAITYKIT
O?3 “SAULE”

RUSIJA NESUTINKA
TRIESTE GRAŽINTI

ITALAMS

Sako Amerika, Anglija 
Ir Francuzija Panaikina 

Laisve

LONDON, ANGLIJA. —
Rusija nepriima ir visai nepri- 
pažinsta Anglijos, Amerikos ir 
Prancūzijos nusistatymą, gra
žinti Trieste miestą Italijai. 
Szitoks nusistatymas tik kelio
mis dienomis priesz Italijos rin
kimus labai pakenkia Komu
nistams Italijoje, nes visi Ita- 
lijonai nori kad tas miestas bu
tu jiems sugražintas.

Rusija sako kad dvideszimts 
viena tauta sudarė ta nepri
klausoma Trieste miestą ir pa- 
sirasze ant tos sutarties, tai da
bar trys tautos negali tos sutar
ties panaikinti ir ta miestą Ita
lams sugražinti.

Sovietai negali sutikti ant to
kio nusistatymo, nes Jugosla
vija nori kad tas miestas butu 
nepriklausomas. Yugoslavai tik 
laukia progos ta miestą užimti.

TREMTINYSWASHINGTON, D. C. -
Daktaras Jan Ambrus, buvęs 
Czekoslovakijos Generolas ir 
Slavoku Tarybos narys pabėgo 
isz savo tėvynės ir atvažiavo in 
Washingtona.

Jis sako kad Komunistai Cze- 
koslovakijoje yra arszesni ir 
baisesni negu buvo Naciai. Jis 
vos spėjo pasprukti ir iszbegti.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Ne visur politikieriai 
jieszko ir renka balsus, votas 
su szautuvais ir karabinais. 
Cubos krasztas rengiasi in 
rinkimus ir visi kandidatai

KITA
KONFERENCIJA

PAKRIKO

Sekretorius ! Marshal!
• >

Neapsižiurejo, Nieko
Nežinojo

BAGOTA, COLOMBIA, — 
Viena laikrasztininke, Alice 
Roosevelt Longworth, kaip kir
viu atkirto ir labai aiszkiai pa
aiszkino musu Sekretoriaus, 
buvusio Generolo darba ir veik
la, raszydama: “Musu Genero
las jau mokinasi. Jam eme net 
trylika menesiu viską prakiszti 
Kinijoje. Moskvoje jis viską 
prakiszo in szeszias sanvaites.’ ’ 
Mes prie to galėtume pridėti 
kad Pietų Amerikoje, per taj 
Bagotos konferencija jis viską 
sugebėjo prakiszti įn deszimts 
dienu.

Jau dabar visiems aiszku 
kad musu Sekretorius visai 
nieko nežinojo apię ta revoliu
cija, apie ta kruvina sukilimą 
Bagotos mieste, kaijis iszvažia- 
vo in ta konferencija.

Kad mes nieko nežinojome, 
tai suprantamas dalykas, nes 
ne musu biznis žinoti apie to
kius dalykus; musu darbas tik 
paskelbti kas buvo ar atsitiko.

Bet Amerikos Sekretorius 
gauna milijonus doleriu palai
kyti gerus ir intakingus žmo
nes, kuriu darbas viską žinoti 
visur. Valdiszkos slaptos FBI 
policijos darbas visados pri
rengti ir apžiūrėti vieta ir vie
tas kur musu kraszto augszti 
atstovai važiuoja. Jie kelias 
menesiais pirm to visa ta vieta 
gerai apžiuro, savo žmones pa
skiria in visas vietas, kurie vis
ką mato, viską žino ir viską

Gubos "Politikieriai

kuo puikiausiai iy kuo gra
žiausiai stengias^ pasirodyti.

Szitokie paveikslai ir pla
katai yra iszliptjyti ant visu 
miesto rumu ir gatvių. Kiek

Bagotos Konfe
rencija Pakriko 
Pietų Amerikoje

Kongresas Nori Paskirti $2,- 
376,000,000 Del Gaminimo 
Kariszku Ginklu; Rusija Nepri- 
pažinsta Anglijos, Amerikos 

Ir Francuzijos Trieste 
Miestą Italams

pranesza.
Szitokiam darbui Amerikos 

valdžia paskiria milijonus do
leriu kas metai, ir nereikalauja 
jokios apyskaitos. Ir Trumanas

MOSKVA, RUSIJA. — Musu Dede Juo
zas Stalinas jau jieszko priežasties ir siun- 
czia savo padupezninkus in Washingtona,

su Sekretoriumi jokios apy- jįe sutĮaryfj ^įa ketUHU didžiųjų tSU- 
skaitos neiszduoda. ..

Bet kur visi tie musu slaptos 
policijos žmones buvo kai tas 
sukilimas buvo periamas Pietų 
Amerikoje? Ar jie visai už dy
ka gavo geras algas? Ar jie bu
vo akli ir spangį ir durni? O gal 
kas kitas tuos pinigus gavo ir 
tiems musu szpiegams nieko 
nebuvo duota? O gal j u tenai 
visai nebuvo, gal jie visai nebu
vo pasitinsti tenai?

Kai Rooseveltas buvo Prezi
dentas mes tiems Pietų Ameri
kos krasztams padovanojome 
apie szimta ir keturios deszimts

(Tasa Ant 4 Puslapio)

tu Ministeriu susirinkimą, konferencija.
Bet Trumanas ir Amerikos Sekretorius 

Marshallas visai nei neklauso tokiu pra- 
szymu. Jie sako kad susitarimai ar tai
kos sutartys nevertos nei tospopieros ant 
kurios jos buvo suraszytos su Rusija. Ame
rikos Sekretorius su Prezidentu Trumanu 
duoda Stalinui žinoti kad jokiu susirinkimu 
ar pasitarimu negali būti ir nebus kol Sta
linas bus sustabdytas ir ko! jis susipras 
kad jis negali savo ožius taip varinėti.

Stalinas jau ima susiprasti ir mato kad 
susikirtimas su Amerika, kad ir taikos lai
ku nėra baikos. Kai Amerika nukirto Ru-

vienas kandidatas kuo gra
žiausiai stengiasi save pirsz- 
tis žmonėms, ir kuo daugiau
sia visko prižada visiems 
duoti jeigu jis bus iszrinktas.

sijai aliejų ir nustojo davus tavoro del ge
ležinkeliu, tai visa Rusijos pramone ta pa- 
czia diena pajuto ta trukumą ir nukentejo.

Visoje Rusijoje randasi mažiau geležin
keliu negu ant tos mažos Anglijos Salos.

Ir kitas dalykas, kuris .labai surūpino 
musu Dede Stalina yra tai kad jis po lai
ku susiprato kad tie žmones kuriuos jis 
in vergija paėmė, nedirba taip stropiai kaip 
Sovietai tikėjosi. Jie nedirba nepaisant to 
kad Sovietas burlokas su botagu juos plaka.

Stalinas, nors senatvėje ima suprasti kad 
nei puse tiek isz žmogaus negalima gauti 
su botagu, kiek butu galima gauti gražumu.

Visa tai taip surūpino musu Dede Sta
lina, kad jis dabar kreipiasi in Amerika

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
ti turėjo pasitraukti nes jie ne
buvo mokslui tinkami.

Jeigu Rusija toliau nutars 
marszuoti ir kitus krasztus už
imti, jeigu Italijos rinkimai bu
tu Komunistams pasekmingi ir 
jeigu Sovietams pasisektu isz- 
stumti. Anglus ir Amerikieczius 
iszBerlyno, tai tada jau tikrai 
Amerika ežia namie rengtųsi 
prie karo; tada valdžia tuojaus 
investu szitokius ar panaszius 
instatymus:

1— Visi fabrikai bus valdžios 
paimti, ta voras bus paskirsty
tas tiems fabrikams kurie ga
mins kariszkus ginklus.

2— Fabrikantams taksos bus 
padidintos kad jie negalėtu per 
daug pasipelnyti isz tu karisz- 
ku orderiu ir darbu.

3— Visi kasztai ir algos bus 
suvaržytos; valdžia nustatys 
kiek už ka turime mokėti ir 
kiek galime uždirbti.

4— Valdžia ims daug visko 
kriautis in sandelius, kad nieko 
nepritruktu kai in kąra stos.

5— Bus visiems insakyta, 
kad visi turi dirbti arba in ka
rą stoti. Gal net ir darbai bus 
darbininkams paskirti.

6— Fabrikai turės prisirengti 
gaminti kariszkus daigtus ir 
ginklus.

7— Valdžia paskirstys ka
riszkus fabrikus po visa krasz- 
ta, kad per daug kariszku fab
riku nesirastu viename mieste. 
Taip bus daroma kad prieszas 
negalėtu pasirinkti koki viena 
miestą 'bombarduoti ir svar
biausius musu kariszkus fabri
kus sunaikinti.

Vienas Amerikietis laikrasz
tininkas buvo savo redakto
riaus pasiunstas in Francuzija. 
Jam reikėjo važinėti isz miesto 
m miestą, ir už tai jis Paryžiu
je nusipirko automobiliu.

Negalėjo gauti Francuziszko 
automobiliaus tai jis tenai nu 
sipirko ma)ža Amerikoniszka 
automobiliu.

KUR MEILE TEN
PAKAJUS

Fina gandai kad Rusijos val
džia jau stengiasi sudaryti ar 
sutvarkyti kad Stalinas galėtu 
pasiszneketi ir pasitarti su Pre
zidentu Trumann. Jeigu toks 
pasiulinimas bus pasiunstas in 
Washingtona, Rusijos valdžia 
gaus labai trumpa atsakyma; 
Kreipkitės in Amerikos Sekre
torių Marshall.

Prezidentui Trumanui jau li
gi gyvo kaulo insipyko Rusijos 
derybos ir. pasisznekejimai 
Potsdam Konferencijoje.

Sovietai baisiai neapkenezia 
Trumano, nes jie mato kad jie 
dabar negali prie jo prieiti ar ji 
prisivilioti. Jie dabar bijosi kąd 
Trumanas juos neintrauktu in 
kara, pirm negu jie bus pilnai 
prisirengė kariauti.

——————— t ———•
Czekoslovakijos ministeris 

Szveicarijoje sako kad jis pasi
trauks isz savo vietos, nes jis 
negali susitaikinti su savo 
kraszto Komunistiszka valdžia.

Amerikos lakūnai jau dabar 
gali su savo dideliais kariszkais 
eroplanais, bomberiais, ‘ ‘ B-29'' 
skristi 4,600 myliu be jokio su
stojimo. Szitokie bomberiai bu
tu pirmutiniai skristi priesz 
tuos kurie ant Amerikos užsi
pultu.

Kur tik jis sustodavo, darbi
ninkai, Komunistu sukurstyti, 
jam prikaisziojo, isz jo szidino- 
si ir pasziepdami sake, “tai ir 
tu parsidavei tiems Amerikos 
kapitalistams, nusipirkdamas 
Amerikoniszka automobiliu!' ’ 
Tas Amerikietas laikrasztinin- 
kas puikiai kalba Francuzisz 
kai ir dauguma tu darbininku 
nei nežinojo kad jis yra Ameri
kietis.

Isz pradžios jam buvo net 
sarmata važinėti su tuo savo 
Amerikoniszku automobiliu, 
paskui jis pradėjo pykti. Bet 
galutinai jis sumanė szitokia 
proga gerai pasinaudoti.

Kai in kita Franeuzijos mies
tą jis nuvažiavo, jis tyczia su
stojo prie didelio fabriko ir pa
lauke kol keli szimtai darbinin
ku apspito apie ji ir, kaip tie 
kiti pradėjo jam prikaiszioti 
kad jis parsidavęs Amerikos 
kapitalistams.

Tada tas laikrasztininkas 
pradėjo in juos szneketi: 
“Draugai, asz žinau kaip jus 
jaueziatie ir kaip mane kaltina
te kad asz remiu Amerikos ka
pitalistus. Bet ju nežinote ir gal 
nesuprantate kad szitoks auto
mobilius ir kiti in ji panaszus 
Amerikoje yra darbo žmogaus 
automobiliai. Amerikos kapita
listai tokiais nevažinėja. Mili
jonai darbininku, kaip jus, 
draugai, Amerikoje turi szito
kius automobilius ir geresnius! 
Ir jie nei pusiau taip sunkiai 
nedirba kaip jus dirbate. Asz 
žinau, nes asz pats esu darbi
ninkas ir dirbu Amerikoje.

I
“Visi jus dabar turėtumėte 

turėti szitokius automobilius ar 
geresnius. Ir Komunistai mums 
Amerikiecziams szitokius auto
mobilius neduoda, mes juos 
gauname, už tai, kad kapitalis
tu pinigai pastate didžiausius 
fabrikus, kur szitokius automo
bilius daro ir kur darbininkai 
užsidirba pinigu tokius auto
mobilius pirktis. ’ ’

Kur tik tas laikrasztininkas 
taip aiszkino, darbininkai isz 
pradžios negalėjo nei intiketi, 
paskui nustebo ir galutinai nu
siminė, liūdnai kratė galvas, 
kai jie da daugiau iszgirdo apie 
Amerikos darbininkus ir pri
lygino savo bloga, skarmalisz- 
ka likimą. Jie pradėjo suprasti 
kaip baisiai Komunistai juos 
suvedžioja ir skriaudžia.

GENEI jau tas atsitiko vie
nam kaime Suvalkų valsti

joje, gyveno paeziuota pora bet 
be vaiku, Užtrucindami sau gy
venimą per tanku bar ima ir 
nuolatini eidamasi tarp saves.

Vyras nuolatos norėjo pasta
tyt ant savo, o pati nenorėjo 
pasiduot; jisai beveik per visa 
meta buvo susiraukęs kaip uk- 
susas, ji neturėjo del jo meilin
go žodelio, jisai neduodavo jai 
ne skatikėlio ant pasirėdymo, 
ji nuolatos virdavo virala blo
gai idant jam tokiu budu dau
giau dagrist. Daejo ant galo 
prie to jog tankiai per kėlės 
sanvaites vienas in kita ne žo
delio neprakalbedavo, rūpinda
miesi vienas kitam ant žingsnio 
kodaugiausia dagrist.

Toje apylinkėje vieszpatavo 
tarp žmonių lengvatikyste ir ti
kėjimas in visokius burtus o la-‘ 
biause žmones intikejo jog ga
lima dažinot kas ketina numirt 

. ateinanti meta ar ne, tai yra 
jeigu vaikszczios ant szvento- 
riaus priesz bažnytines duris 
Szv. Silvestro nakti tada kada 
laikrodis musza pusiaunakti. 
Kada metas jau buvo prie pa
baigos pastanavijo vyras tokiu 
budu daižinot savo ateiti ir ar 
gales dažinot ar negriebs vel
nias jojo paezios. Naktyje Szv. 
Silvestro nuėjo po teisybei in 
karezema, bet apie pusiaunakti 
iszsmuko ant szventoriaus ir 
pasislėpė krūmuose laukdamas 
su plakanczia szirdžia dvylik
tos adynos.

Atsitiko jog ir jo pati puolė 
ant tos minties; 
siaunakti iszejo 
szventoriaus ir 
muose ant kitos 
vo vyro.

Ant galo, tykumoje nakties, 
atsiliepe (graudingas 'balsas 
varpo muszant pusiaunakti. 
Abudu ženge isz savo pasislėpi
mu, bet priesz bažnytines duris 
susitiko vienas priesz kita., per
sigando. labai ir tykiai iszsi- 
sklaide in prieszingas szalis.

Isz priežasties didelio persi- 
gandimo ir tamsumos iszrode 
abudu kaip dvasios, o kožnas 
buvo tikras jog regejo ‘1 dva
sia” vienas kito. Abudu sugry- 
žo kitokiais kelias namo, o> kož
nas tikėjosi jog kitas numirs 
ateinanti meta. Pati sugryžus 
namo atsigulė in lova. Trum
pam laike inejo ir vyras, apsi- 
liejas prakaitu ir nespakaina

da priesz pu- 
isz namu ant 

pasislėpė kru- 
puses, nuo sa-

ant gulin- 
spakainiai 

miegojo, taip jam iszrode, ne- 
pri jausdamas taip greitos savo 
pabaigos. Ji isz savo szalies 
dirstelėjo ant savo vyro, kuri 
kaip manstino, ne ilgai gyvens 
ant szio pasaulio. Abudu nega
lėjo ne akies užmerkt per vis i 
nakti. Laike tos nakties pa- 
manstino sau vyras apsaldint 
paskutines dienas savo paežiai. 
Tame mieryje ant rytojaus at
sikėlė anksti ir prie pusrycziu 
iszeme isz kiszeniaus smulkiu 
pinigu paduodamas nusistebė
jusiai moteriai kalbėdamas: 
Idant sau ant Naujo Meto nusi
pirktu nauja szlebe arba ka ki
ta.

Pati dirstelėjo ant jo su di
džiausiu nusistebėjimu ir isz- 
verstomis akimis. Toji nepa
prasta geradejyste rodėsi jai 
pabaiga jo gyvenimo. Toji ne
paprasta dovanele permaino ja 
visai nes ant piet pagamino 
gardžius pietus, kas vela del jo 
buvo netikėtina.

Nuo tojo laiko stengėsi abu
du vienas kitam pataikint vi
same. Trumpam laike dingo už
simaukęs veidas vyro, pradėjo 
vienas su kitu sznekucziuotis, 
ledas apimantis ju szirdi visai 
sutirpo, o 'barniai visai nustojo. 
Tokiu budu poroje pasigerino 
gyvenimas, jog pradėjo vienas 
apie kita abejoti, ko priesz tai 
visai negeide idant smertis juos 
perskirtu.

Dienos, sanvaites ir menesiai 
slinko greitai, kaip niekados 
ir norints lauke pabaigos vie
nas kito, bet buvo nuolatos 
linksmi ir* sveiki. Atėjo vela 
naktis Szv. Silvestro. Abudu su 
baime nusidavė ant atilsio, ne
galėjo vienok užmigt, nes isz 
priežasties intikejimo in bur
tus tikėjosi jog smertis ta nak
ti viena isz ju paims.

Is^musze ant galo dvylįkta 
adyna, o ne vienam isz ju nieko 
neatsitiko. Tada isz linksmybes 
atsiriszo pirmiause liežuvis pa
ezios kuri prisipažino vyrui ka 
buvo priesz meta padorius, o 
po'tam ir vyras prisipažino pa
ežiai jog ta pati buvo padaręs.

Verkdami isz džiaugsmo me
tėsi abudu vienas kitam ant 
kaklo, prasze vienas kito atlei
dimo už savo pasielgimą, deka- 
vojo Dievui už tai jog neiszsi- 
pilde ju norai ir prižadėjo vie
nas kitam gy vent su savim mei
lėje ir sutikime idant neužtru- 
cint, bet saldint vienas kitam 
gyvasti.

Abudu ir dalaike savo priža
dėjimą iki smert, kuri atėjo po 
daugeliui metu paimt ant am
žino atilsio. GALAS.

sanžine dirstelėjo 
ežios paezios kuri Vienrankis

Popierninkas

B

Clifford Roddy isz New 
Florence, Pa., neteko vienos 
rankos automobiliaus nelai
mėje. Bet jis visiems parodo 
kad jis su viena ranka gali 
atlikti ta,ir tiek kiek kiti su 
dviem rankom. Jis ežia po- 
pierauja kambarį ir viską at
lieka su viena ranka.

SKARBAS ABROZE

Svarbus Praneszimas
Skaitytojams “Saules”

maliavotas ant audeklo ir iszro- 
de labai senas, nes vos galėjo 
ma(yt paveiksią Motinos Die
vo su Kūdikiu rankose. Isz aky- 
viuno kas buvo jame užpakaly
je, paėmė peili ir atvožė lentuk 
kuri laike abroza. Kada lentuk 
atvožė, iszpuole kokia tai po
piera. ant grindų. Sziauczius 
greitai pakele popiera ir su di
džiausiu nusistebėjimu pradej

pRIESZ augszta kaina gulė
jo didelis miestas. Nuo tojo 

kalno galima buvo matyti po 
visa apylinke, o gyventojai 
miesto tankiai eidavo aut kalno 
idant atsikvepi szviežiu oru.

Buvo tai szventa diena, žmo
nes ėjo an( kalno, nes taja diena 
atsibuvinejo kokia tai opozva. 
Tarp einaneziu žmonių galima 
'buvo matyti jauna vaikine’i 
apie szesziolikos metu amžiaus, 
kuris rankoje laike nedideli ab
roza perstatanti Motina Dievo 
ir verkenezin balsu szauke:

— Gal kas pirks szita. ab
roza, turiu serganezia motina, 
neturime ne skatiko namie ir 
nėra už ka duonos pirkti del 
serganezios motinos.

Veidas vaikina buvo iszba- 
les ir nulindęs. Isz praeigiu ne- 
kurie dirstelėjo ant vargszo, o 
kiti suvis nepaiso apie ji.

Ant galo eidamas vargingas 
sziauczius susimylėjo ant vai
kino ir nupirko abroza, vaiki
nas pradžiugęs nubėgo1 namon 
idant pasidalint su motina savo 
džiaugsmu. Pakelyje nusipirko 
duonos ir nunesze motinai kuri 
glostydama galva sūnaus, kal
bėjo silpnu balsu:

—• Geras kūdikis! Szirdin- 
gas mano sūnelis!

* * *
Sziauczius džiaugdamasis sa- 

vyje jog prigelbejo nelaimin
gam, sugryžo namon neszda- 
rnas abroza po pažaste, o parė
jus namon parode paežiai ka 
pirko. Abudu pradėjo prisižiu- 
linet abrozui. Abroząs buvo

‘‘Asz, žemiau pasirasze.- 
isz priežasties grasinanezios 
kares, esmių prispirtas pa
slėpt visa, savo turtą, nes 
pricszingam laike ir tai]) 
gautųsi in svetimas rankas. 
■Szeimynos jokios neturiu tai 
jeigu pražucziau ant kares, 
ūžraszau visa savo turtą 
tam kuris suras szita doku
mentą paslėpta szitam pa
veiksle. ’ ’
Toliaus likos suraszyta kur 

ir kokioje vietoje pinigai likos 
paslėpti ir paraszas. Meto ne
buvo paraszyta. Kada sziau
czius perskaito dokumentą, ne
galėjo savo akimi tikėt, per
skaito antra karta, ant galo tu
rėjo intiket, juk aiszkiai buvo 
paraszyta.

Ant rytojaus nusidavė su pa- 
ezia in paženklinta vieta ir pra
dėjo kast. Ir isztikruju po ii 
gani kasimui, užėjo spatas ant 
medžio. Da karta kirto su špa
tu in medi kuris'buvo jau supu
vęs ir suiro, tada Baltrus insi- 
leido in duobe ir sieko su ranka 
isztraukdamas kelis puodus 
Įiripildytus su auksu. Surastas 
skarbas susidėjo isz keliolikos 
tuksta.ncziu. Baltrus atsiklau
pęs padekavojo Dievui už taja 
geradejyste, po tam su paežiu 
nunesze savo turtą namon.

* * *
Kada, ant rytojaus iszejo 

Baltrus isz namo, sutiko.einan
ti pagraba. Paskui graba ėjo 
tas vaikinas nuo kurio buvo nu
pirkęs abroza. Baltrus prisidė
jo prie laidotuvių ir palydėjo 
iki kapiniu, (buvo tai laidotu- 
VCS kūno mirusios motinos tojo 
vaikinelio). Po tam užklausė jo 
isz kur gavo taji abroza.

Vaikinas atsake jog jo moti
na paregėjo taji abroza ant rin
kaus ir nupirko ji, o nuo tojo 
laiko nuolatos meldėsi prie jo, 
ir tik tada turėjo su juoni atsi
skirt kada badas užklupo ant 
ju ir turėjo parduot. Tada Bal
ti us apsakė viską vaikinui ir 
paėmė ji pas save.

* * *
Po kokiam tai laikui nupir

ko sau už iszkastus pingus pui
ku palivarkeli, pamėtė sziau- 
czysta ir augino pas save siera- 
ta kuriam dekavojo už surasta 
skarba, apsieidamas su juoml 
kaipo su savo locnu kudiku.
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Vv'’ Neužmirszkit atnau
jinti sa vo prenumerata už laik
raszti “Saule.” Del daugelis 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
pranesseme! Bizni be pinigu 
sunku varyti, ypatingai laik 
raszczio, kuris sureikalauja 
kožna doleri. ACZIUI

“Saules” Redyste.

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Buriko 

ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); ’ Užlickos isz Senovės 
Padavimu; Peary 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.

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 

DOVANA!

Daugiau negu keturios de- 
szimtas nuoszimtis visu vetera
nu, pargryžusiu kareiviu, pra
dėjo eiti mokslus, pamėtė tuos 
mokslus ir nuėjo in darbus. Vie
ni nebaigė mokslus už tai kad 
jie negalėjo pragyventi, kad 
valdžia jiems permažai pasky
rė; kiti už tai kad jie mate kad 
nieko gero nebus isz to moks
lo, nes bus jau ir per daug mo
kytu žmonių be darbo; dar kiti 
pamėtė vien isz tingėjimo; o ki-

Mes seniai kada skaitėme ko
kia ten knyga, kurios vardas 
buvo “Velnias Yra Asilas.” 
Tenai buvo paraszyta kaip se
nis velnias gardžiai nusijuokė, 
kai vienas jaunesnis velnias, ne 
taip mokintas, prasze atostogų, 
vakacijos, kad jis galėtu tarp 
žmonių pagyventi ant žemes ir 
gal koki labai gera ir tikrai vėl- 
niszka darbą atlikti. Tas ma
žiukas velniukas labai greitai 
pamate ir suprato kad žmones 
gali ir ji pamokinti. Ir nuliūdęs 
ir uodega tarp kojų nukores su- 
grytžo vakare in pekla kur jam 
buvo saugiau ir ramiau.

Mes mėgstame teisingysta ir 
geidžiame, kad ir visi teisin- 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu il
gai su atnaujinimu užmokes- 
ties, nes ilgai negalime laukti. 
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, popiera 
ir kiti intaisymai, nes uždyka 
laikraszczio negalime siuntinė
ti. Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de- 
kavojame visiems už platinima 
“Saules,” lai visus Dievas už 
laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes jusu laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingai 
dėkingi. — “Sauįes” Redyste.

Pirkie U. S. Bonus

Lenktynes Dviracziais

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszyk jiems lai- 
kraszti “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.

Lenktynes su dviracziais, 
motorcikli 
kas metai 
kranezzio,

ūs yra laikomos 
ant Dayton pa- 
Floridoje. Szitos

lenktynes yra szimto myliu 
ilgumo ir yra labai pavojin
gos. Beveik kas metai nors 
vienas isz tu lenktyniautoju 

i

buva uužmusztas.
Don Evans isz San Ber

nardino, California laimėjo 
szitas lenktynes.

_______ * ,

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.
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Laimingas Kareivis Siuncziame Draugams Ruskiams

y ĮSOJE karaliaus Kodak o 
kariuomenėje nebuvo karei

vio narsesnio už gražųjį Alarzi. 
Karėje su Turkais jis taip atsi
žymėjo kad atkreipė in save vi
su dome. Visa krutino jam ap
sagsto ordenais.

Karas pasibaigė, vėl gryžo 
ramusis taikos laikas. Nuliūdo 
Marzi, isz rupesties nežino kur 
dėtis. Veikti visiszkai nėra kas; 
Pasirodyti paraduose ir dirbti 
'gimnastika aikszteje priesz ka
reivius? Et, neverta taip tar
nauti! Ir ilgai negalvojus, Mar
zi atsisakė isz kariuomenes ir 
gryžo teviszken.

Pareina jis namo , o tenais 
■viskas ne taip kaip paliko; ir 
tos vietos, kur stovėjo tėvu na
mai, pažinti nebegalima. Tėvai 
pasimirė trys metai atgal; bro
liai pasidalino tarp saves tėvo 
palaikius, o apie Marzi ir pa- 
mirszo.

Ar-gi man nieko neduosite? 
I aklause broliu. Tėvas mirda
mas, turbūt, liepe visiems ly
giai dalytis?

— Nėr nieko pas nlus tau, 
brolau. Sztai pasiimk, jeigu no
ri, sidabrini pinigą ir eik savo 
keliu, o jeigu neeisi, tai iszvary 
si m!

Nesibare Marzi, pasiėmė pi
nigu, paverkė prie tėvo ir moti
nos kapu ir nuėjo sau kur akys 
veda, kur kojos'pesza.

;— Eisiu, mano jis, svetl- 
mon szalin laimes jieszkoti.

Ilgai, ilgai jis vienas pats ėjo 
per kalnus, miszkus, per laukus 
žalias pievas; ne viena nakti 
jis nakvojo po atviru dangum: 
kada po krumu pernakvos, o 
kada ir visai tyrame lauke. 
Oras vaiskus, diena, saulute 
szildo, isz miszko paukszteliu 
giesme skamba, laukuose, gėlės 
kvepia, žiogeliai szokineja, vis
kas gyvena, džiaugėsi.

Marzi nudžiugo.
— Tiesa, nėra už ko nosis 

pakabyt! Mano jis. Asz da jau
nas, jiegu yra, kas žino, gal lai
me man da szyptels.

Sztai jis eina karta pavaka
re pro miszka ir mano, ar ne lai
kas pasijieszkoti medis placzio- 
mis szakomis, kur nakti prisi
glaust galėtu. Nespėjo jis apsi
dairyti, kaip tartum isz žemes 
priesz ji iszszoko senelis elgeta: 
stovi senelis, graudžiai verkia, 
aszaros byra, taip gailiai, isz- 
raaldeles praszo.

Pagailo Marzi vargszo seno
lio; iszsieme jis isz kiszeniaus 
vieninteli sidabrini pinigą ir 
padavė elgetai:

Dėkoja senelis, lenkiasi.
— Acziu tau, vaikinėti, am- 

ži neužmirsziu tavo mielaszir- 
dystes; o už tai, kad pagailojai 
senio, sztai tau mano dovana, 
ko tik panorėsi, viskas tavaip 
ir bus.

— Ar-gi? Paklausė lyg ne
norėdamas tikėti Marzi.

Pasakė tai senelis ir dingo, 
tartum ženien nugramzdėjo.

Ta vakara. Marzi nemiegojo; 
jis atsikėlė ir nuėjo toliau. Ei
na bet senelio žodžiai isz proto 
neiszeina. Ryte priėjo dideli 
triukszminga miestą. Vyrai 
vaiksztinejo brangiais rubais 
apsitaisė, moterys kokias tai 
negirdėtas dainas dainavo. 
Aiksztej kareiviai isz auksiniu 
asoeziu vyną gere ir ka tai gin- 
ezijo. Priėjo prie ju Marzi, pa
siklausė; pasirodė jam kad ka

liai tokiu bildu vilioja jaunus 
a yrus in karaliaus Baratoko 
kariuomene, kuriam tuomet sti
go žmonių, o kaip tyczia, reikė
jo karau stoti. Viliotojai pasi
rodė linksmi, pinigai taip gai
šiai žvangėjo ju kiszeniuose. 
Nėiszkente Marzi, priėjo prie 
ju, iszgere dvi-tris puikaus vy
no taures. Szirdiu karszczio, 
tartum, kas inpyle; Marzi pra 
dėjo szilti ir pats nepatemijo 
kaip ant jo galvos atsirado ka
rei viszka kepure baltom 
plunksnom.

Sztai jis ir vėl kareivis. Ry
toj j° pulkas turėjo iškeliauti. 
Marzi gerai žinojo visus karo 
dalykus, prie to-gi buvo- narsus 
ir gražus, taigi ir pakliuvo ka
raliaus pulkam Už toki atsižy- 
rnejima neapkentė ji daugelis 
kareiviu, kai kurie dar-gi pri
slėgė žiauriai jam už. tai atker- 
szyti.

Karta kaili tai, senei jau tai 
buvo, viena geroji dieve pado
vanojo Baratokui “burtu” žie
dą; kuomet karalius ji užmau
davo ant pirszto, jis likdavo ne
pergalimu. Su kuo tada kariau
davo, ta nuveikdavo. Nelaimei, 
rzi karta karalius “burtu” žie
dą (talismana), skubiai ruosz- 

’damasis karau, pamirszo. Ir 
sztai, neprasidėjo da karas, kai 
laime ji apleido. Prieszas suvis 
netikėtai užpuolė jo kariuome
ne, kad ji nespėjo pasitraukt ne 
in artimiausia miestą kur but 
radus pagelbos. Prieszas, pate- 
rnijas atsitraukianezia. Barato
ko kariuomene, narsiau pradėjo 
pulti ir briautis gilyn ir gilyn 
Baratoko karalijon. Norom ne
norom reikėjo Baratokui stot 
muszin.

Karalius gailiai verke, maty
damas, kad niekaip negales 
prieszui atsispirti. Tuomet su- 
szauke jis visus vyriausius va
dus (heroldus) ir liepe skelbti 
visur, kad kas iki musziui at- 
uesz jam talismana. (“burtu 
žiedą”), tas galės vesti jo duk
terį, gražiaja M ile.

In karaliaus kambarus buvo 
toli. Pakeliu buvo kalnai, upes, 
tęsęsi lygus laukai. Ankscziau 
kaip per septynias dienas ir 
septynes naktis negalima, buvo 
ne‘i manyti toki kelia, nukeliau
ti. Heroldai tik szauke ir szau
ke bet niekas neapsiėmė ta at 
likti.

Czia Marzi staiga atsiminė

Szitas szunelis “Rūsty” 
negauna pakajaus ar ramy
bes, nes jo draugas balandėlis 
“Kilroy” vis nori su juo bo- 
vintis ir vis tupinėja jam ant 
sprondo ar galvos kai jis nori 
prigulti ir pasilsėti. Jiedu la
bai geri draugai, bet drau- 
giszkumui yra galas kai nėra 
pakajaus ar ramybes.

Claremont uoste, Jersey 
City mieste, N. J., darbinin
kai stropiai ir iszsijuose dir
ba, prakaituoja, pildydami 
Rusijos laiva “Volga” su vi
sokiu tavoru. Mes in szita lai
va sukimszome 2,077,078 sva
ru visokio Amerikoniszko ta- 
voro savo broliams Ruskiams

Ant szito laivo mes pasiun
tėme Ruskiams kelis gerus ir

senelio-elgetos žodi, dvasiai pri
ėjo prie karaliaus ir tarė:

— Vieszpatie! Asz apsiimu 
tau pristatyti žiedą iki musziui 
prasidesiant; tiktai tu jau savo 
žodžio nepamirszk!

Baratokas savo ausim neti
kėjo, džiaugėsi, ruosze kareivi

Illinojuj vienas vyrukas 
apsipaeziavo,

Subatoj szliubas buvo, 
O Nedalioj garnys pribuvo, 
Ir kūdikėli apdovanojo, 

Vyrelis ka daryti nežinojo,
Verke, tai verke, 

Plaukus ant galvos pesze, 
Gaila man ta vyruką, 
Kad davėsi apsigaut,

Dabar per savo 
gyvenimą, 

Neturės joki ramuma, 
Taigi, daibar nieko negali 

daryti, 
Reikė kūdiki kaip savo 

augyti, 
Ir ant nieko nerugot.

* * *
Ana diena, in Vocesteri 

nupiszkejau,
Ir sau ulycziu ėjau, 

Kokia tai boba 
pamaeziau,

Net nusistebėjau,' 
Kai]) pamaeziau, 

Bobele kaip kokia ragana,
Iszejo isz namo,

Ir aiit ulyczio stovėjo, 
Kaip monkie ant manės i žiurėjo,

Net jos nusigandau ir gana, 
Kiti pro ta vieta ėjo, 

O ta ragana,
In juos ka ten prakalbėjo, 
Tie vyreliai net sudrėbėjo, 
Su tokia smirdele užsidėt 

didelius traukiniui inžinus, 
daug visokiu maszinu ir kito 
kio tavoro kuris tinkamas 
del fabriku taikos laiku ir la
bai reikalingas karo laiku.

Darbininkai prie szito lai
vo dirbo diena ir nakti, kad 
laivas suspėtu iszplaukti 
pirm negu instatymas bus in- 
vykdomas kuris uždraudžia 
siunsti Amerikos tavora

kelionėn.
Marzi ilgai nemanęs tuojau 

pasivertė pilku kiszkeliu ir 
skubino, bego kai vilyczia per 
laukus, žalias pievas. Sztai 
priesz ji upe. Akies mirksniu jis 
pavirto isz kiszkio didele sida
brine žuvimi, greitai perplaukė

nenorėjo,
Bu jeigu boba. tokia, 
Tai tegul ja velnias 

ima.
Nes visi ja ant juoko laiko.

* * *
Girdėjau kad viena, mergele, 

Badai myli koki ten sportuka, 
Ir naktimis balavoja,

Mat, jau senmerge, 
Kur ten prie nedidelios iilyczibs 

gyvena,
Matyt kad kiti, 

Tankiai ja namo veda, 
Vyreliai pas ja atsilanko, 

Vai tu mergele, 
Ne gerai darai, 

Ir sau sarmata padare, 
Jeigu greit ncapsimalszys, 
Tai pravarde iszduosiu, 

Visam svietui padainuosiu, 
Ir kita karta bus daugiau.

ISTORIJEapi6 Da ““ 
-----------------  iszo iszlins, Al 
yva in virszu iszkils, Kaip ui 
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne 
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maina oro, Ožka isz Dzūkijos 
Geros rodos, Gailinga ypata 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan 
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Ruskiams. Darbininkai su
spėjo viską sukimszti ir lai
vas suspėjo iszplaukti pirm 
negu naujas Amerikos insta
tymas priesz bizni su Rusija 
buvo invykdintas.

Galimas daigtas kad Rusi
ja mums atmokės kaip Japo
nai mums atmokėjo ant Pearl 
Harbor, kai mums sugražino 
musu geleži ir plieną.

upe, paskui jis pavirto pilku 
karveliu ir nulėke virsz kalnu 
ir miszku.

Baratokas nei insivaizduoti 
nespėjo kad Marzi jau buvo pas 
jo kambaru. Radęs atdara Įau
ga pas gražiaja Mile, inleke jis 
pilku karveliu; karalaite sėdi 
ir verpia, o karvelis atsitūpė 
aut keliu. Pamacziusi karveli, 
paėmė ji Mile ir pradėjo viso
kiais saldumynais vaiszinti. 
Staigai Marzi vėl pavirto žmo
gumi ir kaip buvęs, stojo priesz 
karalaite, papasakojo jai vis
ką. Mile užraudo, nuleido akis 
paskui, tartum, atsibudusi, pa
gyre Marzi už narsumą ir pasa
kė kad tinkanti būti jo žmona. 
Paskui padavė jam “burtu žie-4 
da” ir liepe sergėtis tu,' kurie 
jo tai]) neapkenezia, nori nužu
dyti.

Marzi ir pats mane kad lai
mingai parueszti žiedas jam ne
pavyks, todėl paprasze karalai
te paimti prirodymui, kad jis 
pas ja buvo, tris daigius. Mik 
sutiko; ji liepe jam pavirsti pil
ku karveliu ir isztrauke dvi 
plunksnas isz jo sparnelio; pgs7 
kiau, sidabruota žuvimi ir nu
lupo nuo jo asztuonis žvynelius 
o kisz'kiui gala, uodegos nurėžė.

Czia Marzi. vėl pavirto, kaip 
buvęs, žmogumi ir pabueziaves

Tėvas Ir Sunūs

Rungtynėse iszrasti kas 
moka geriausia szauti in tai- 
syklingiausia ir nustatyti re
gi pataikinti, Harry J. Gri- 
mesey, po kaires ir jo sūnūs 
Robert, septyniolikos metu 
amžiaus laimėjo pirmas garPirkie U. S , Bonus Sziandien!

Mile, vėl pavirto pilku karveliu 
ir iszleke padangėn. Jo snape 
tap) ir blizga “'burtu žiedas” 
brangiu akmenėliu. Ir ilgai jis 
taip loke virsz debesiu, virsz gi
riu ir kalnu, pakol pakilo smar
kus vejas, susuko ji oro ir pri
verto nusileisti zemen. Priesz ji 
toli, toli' tęsęsi rugiu dirva. 
Greit jis pavirto kisžkiu ir isz 
visu jiegu pasileido bėgti pir
myn. Žiuri, jau ir karaliaus pa
lapine matyti. Nudžiugo Mar
zi. “Tai, mano jis, smagiai 
paužsziu asz per savo vestuves 
karaliaus kambaruose.”

Stagai pasigirdo szuvisb 
Kiszkclis sudrėbėjo, isztiese ko
jeles ir puolė apmiręs. Kareivis 
sargybinis, neapkensdamas lai
mingojo, pamanė kad visai ji 
užmusze; priėjo prie gulinezio, 
atome žiedą ir nuėjo tiesiog pas 
karalių.

Laime vėl gryžo Baratokui. 
Priesza sumusze, pati karalių 
paėmė nelaisvėn miestus sunai
kino. Pergalėjusi kariuomene 
plevesuojancziom v e 1 i a v o m 
linksmai gryžo namo. Sostinėje 
karalių patiko triukszmingai. 
Piliecziai linksmai szauke, me
te jam ir jo linksmai kariuome
ne po kojų gėlės.

Isz kambaru lango Mile, vel
tui jieszkojo akimRsavo gražų
jį Marzi; nebuvo jis kariuome
nėje kvieczianczioje ja links
mintis auksztai iszkeltom vė
liavom.

Karalius tuomet inejo in 
kambarus. Didelėj 'baltoj sve
tainėje ji pasitiko duktė.

— Sztai tavo vyras, tarė jai 
Baratokas, rodydamas in Mar
zi užmuszeja: Asz prižadėjau 
jam tavo ranka, už tai, kad jis 
mane iszgelbejo nuo prieszo. 
Lai rytoj sutuoks jus-ir lai visa 
karalyste mano nudžiugs bran
gioji mano dukrele!

Iszklausiusi tėvo, karalaite 
gailiai apsiverke. Ji užsidarė 
savo kambaryje, nulindo; ne- 

"valgo, negeria, niekam nei žo
džio netaria. Nuo jos veidu din
go raudonumas, akyse matėsi 
baisus liūdesys. Matydamas, 
kaip nyksta Mile, karalius la
bai susirūpino ir liepe suszaukt 
gydytojus isz visu karalystes 
krasztu. Ilgai jos klausinėjo, 
žiurindjo visi gydytojai, bet nei 
vienas isz ju negalėjo suprasti, 
nei pažino Allies ligos.

O t uo laiku paszautas kiszke- 
lis'vis da gulėjo lauke. Gro'bo- 
nys paukszcziai suko apie ji, 
kiekviena minuta pasirenge 
d ra ky l i.

Karta, anksti ryta, tik saule 
užtekėjo, pro sužeistąjį kiszkeli

bes vietas. Tėvas Harry dir
ba in Parkes plunksnos kom
panija in Janesville, Wiscon
sin. Tėvas ir sūnūs moka la
bai gerai ir taisyklingai szau 
ti isz karabino. 

ėjo tas pats _ senelis, kuriam 
AI arži kadaise atidavė paskuti
ni savo sidabrini pinigą. Senas 
elgeta tuojaus pažino savo ge
radari, priėjo prie jo areziau ir 
palytėjo ji savo ‘burtu lazdele.’

Kiszkelis akies mirksnyje isz 
budo, isztiese kojeles, padėkojo 
seneliui ir isz visu jiegu leidosi 
bėgti prie karaliaus kambaru. 
Pavirtęs vėl žmogumi, jis stojo 
priesz karalių ir visa papasa
kojo kaip buvo.

Bet Baratokas iszkart neno
rėjo tikėt juo ir paszauke prie 
Alarzi kareivi kuris jam pada
vė “Įnirtu žiedą.”

Nelengva buvo visa isztirti. 
Galutinai Alarzi tarė karaliui:

— Vieszpatie, paliepk savo 
dukteriai nuteist mus: lai ji pa
sakys kuriam jos vyru būti.

Baratokas pagalvojo ir liepe 
paszaukti gražiaja Alde, Pama
cziusi Alarzi karalaite taip nu
džiugo, kad nesijausdama, puo
lė jam ant kaklo ir suszuko:

— Sztai mano vyras! Sztai 
kam asz atidaviau “burtu žie
dą!” c ■ 1

Alarzi visa^ taip ir užsidegė 
laime. O Baratokas, tartum pa- 
miszes, žiurėjo in jaunuju pore
le ir nežinojo ka daryti. Alde, 
matydama kad tėvas vis da 
svyruoja, priėjo prie, juodo me
džio skryneles atidarė ja auksi
niu rakteliu ir iszeme tuos pa
ežius daigtus kuriuos paėmė isz 
Alarzi, jam “burtu žiedą” ati
duodama.

— Teve! Tarė ji, lai tas, 
kuris vadinasi mano vyru, bė
ga pilku kiszkeliu, plaukia si
dabruota žuvele, lekia mėlynu 
karveliu.

Užmuszejas pabalo ir isz 'bai
mes, nei žodžio isztarti negale- 
.1°- 1

O Alarzi, pavirtęs pilku kar
veliu, užtupe karalaitei ant ke
liu. Ji pridėjo prie sparnelio 
plunksneles ir jos tiko. Žuvelei 
tiko asztuoni žvyneliai, o kisz- 
keliui, galukas jo minksztos 
uodegėles.

Dabar karalius, sužinojas vi
sa tiesa, liepe nubaust nenaudė
li, o Alarzi paskelbė vyru savo 
dukters.

Vestuves tęsęsi visa sanvaite. 
Buvo didelio džiaugsmo. Po 
vestuvių, Alarzi gavo visas že
mes, laike paskutinio karo nuo 
prieszo užkariautas. Alarzi bu
vo narsus, vikrus; greitu laiku 
da iszplete. ribas savo karalijoj 
ir dabar gyvena su savo gra
žuole žmona. Alarzi myli savo 
szfiali, rūpinasi žmonių buviu; 
prieszai bijosi ji ir gyvena tai
koje; jo pavaldiniai myli ji ir 
ramiai sau gyvendami dirba ir 
kruta po priežiūra savo kara
liaus Alarzi. —GALAS.

Siuneziant pinigus per ban
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
ces,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir ncužmirszkite 
ateityje, kada siunsite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu siunsite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima monejr 
orderio. Acziu visiems.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

Neužmirszkite kad dabai 
“Saules” prenumerata in Su 
vien. Valst. yra $5.00 metams 
o $3.00 ant puses meto*



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
— Utarninke pripuola Szv 

Agnieszkos; Seredoj Szv. Au 
zelmo; Ketverge SS. Sotero ir 
Caiuso; Petnyczioj Szv. Jurgio; 
Subatoj Szv. Fideliso.

— Užais neu'žilgio sziltes- 
riOs ir meilesnes dieneles.

—- Laikas vėla bus permai
nytas Nedelioj Balandžio April 
25-ta diena. Laikrodžiai bus 
pastumti greicziau viena valan
da. Tasai laikas vadinamas kai
po ^Dayligth Saving Time” ir 
tesis iki Rugsėjo (Sept.) 29-ta 
’dienai.

— Subatoj popietu, 5 va
landa Szvento Juozapo kleboni
joj, Vikaras Kunigas K. Ra
kauskas, suriszo mazgu mote
rystes, panele Mildreda, duktė 
ponstvos J. Wonsocku, nuo 328 
[W. South Ulyczios, su Leonu V. 
sūnūs iszduotojaus laikraszczio 
“Saules,” Vik. L. Boczkausku, 
nuo 336 W. Mahaiioy Avė. Svo
tai buvo jaunavedžio brolis Ed
vardas su paczia Rita, isz mies
to. Panele Mildreda dirbo del 
[City Shirt kompanijos mieste, o 
Leonas yra veteranas ir tarna
vo del “Dede Šamo” Anglijoje, 
Francijoje ir Vokietijoje prie 
Medikaliszkam korpuse. Dabar 
dirba “Saules” redakcijoj, kai 
po drukorus ir presmonas. 
Svodbinis pulkas nusidavė pas 
nuotakos tėvus ant skaniu va
kariene. Jaunavedžiai iszkela- 
vo ant saldžiosios keliones in 
New Yorka, Philadelphia ir 
[Washington, D. C. Vėliname 
jiems ko geriausio pasisekimo 
vedusiame gyvenime, laimes, 
sveikatos ir to visko ko nuo 
Dievo trokszta.

Shenandoah, Pa. — Teofiia 
Karpauskiene, 85 metu amžiaus 
naszle, Andro Karpausko, nu
mirė Petnyczios ryta, pas savo 
dukteria ponia Charles Efler, 
Harrisburg, Pa. Velione gimė 
Lietuvoje ir atvyko in Shcna- 
doryje daugelis metu atgal. 
Prigulėjo prie Szv. Jurgio pa
rapijos, S.L.A. Susivienijimo ir 
Liet. Moterų Kliubo. Paliko dvi 
dukterys: ponios H. Houck isz 
Weston Place ir C. Efler, Har
risburg, taipgi Simu Aleksan
dra isz Dearborn, Mich., seseri 
Pranciszka Ralgažinskiene, 
Frackville, taipgi daug anūkus. 
Laidotuves invyko Panedelyje, 
isz GraboriaUs Walters koply- 
czios, 200 N. Jardin Ulyczios, 
su apiegomis Szv. Jurgio baž- 
nyczioje 10:30 valanda ryte“ ir 
palaidota in parapijos kapines.

— Helene ir Jurgis Vierza- 
liai turėjo operacijas Locust 
Mt. ligonbuteje.

— Tragiszka nelaime atsi
liko Ketverge popietu apie 5:45 
valanda, ant kalno prie Little 
Catawisa upeliuką. Reimundas 
12 metu amžiaus sūnelis pons. 
Martynu Sadausku, nuo 234 N. 
West Uly., likos netikietai nu- 
szautas per savo dranga Vinca 
Gauba, 14 metu, nuo 233 N. 
Highland Uly., kaip revolveris 
kuris laike rankoje iszpuole an: 
ižemes prie szaudinyczia ir isz- 
szove kulka, pataikindama tie- 
šok in Reimundo galva, kuris 
krito ant 'žemes. Nelaimingas 
yaikas likos tuojaus nuvežtas 
pas gydytoja W. Rentschler, 
Ringtona, kuris apžiurėjo vai
ką ir sake kad vaikas negyvas. 
[Velionis gimė Shenadoryje, ir 
buvo studentas Szv. Jurgio pa
rapijos mokyklos. Paliko savo 
tėvelius, dvi seserys, Marijona 
ir Martina namie. Laidotuves 

invyko Panedelyje su apiego
mis Szv. Jurgio 'bažnyczioje 
9-ta valanda ryte ir palaidotas 
in parapijos kapines.

Barre Plains, Mass. — Senas 
gyventojas Silvestras Kirvala 
viczius staiga i numirė Petny
czioj, Balandžio (April) 9-ta J. 
nuo szirdies ligos. Velionis tu 
rejo 67 metu amžiaus. Gimęs 
Lietuvoje, Lazdijai, atvyko in 
Amerika 1903 metuose. Paliko 
dideliame nubudime savo pa
czia Jeva (Rutelonis) ir 4 duk
terys: Julia Stolgaitiene; Mari
jona Stelmokiene; Agota Bi- 
nauskiene ir Alicija. Laidotu
ves invyko Utarninke, Balan
džio 13-ta diena, su apiegomis 
Szvento Juozapo bažnyczioje, 
9-ta valanda ryte ir palaidotas 
in parapijos kapines. Velionis 
buvo senas skaitytojas “Sau
les” laikraszczio. Amžina Atil
sis!

Iszduoda Paslaptis

Laivyno Sekretorius, John 
L. Sullivan pranesza Kongre
sui kad submarinai, povan
deniniai laivai buvo užmaty- 
ti netoli musu vakarinio ma
riu kranto Pacifike. Tie sub
marinai, povandeniniai lai
vai neprigulejo nei vienai 
tautai kuri randasi sziapus 
tos plieno sienos.

Jis staeziai nepasake kad 
tai buvo Rusijos submarinai, 
bet primine Kongresui kad 
Rusija turi dabar penkis sy
kius daugiau tokiu povande
niniu laivu negu Vokiecziai 
turėję per kara.

Vėliau iszejo in virszu ir 
buvo vieszai paskelbta kad 
tie užmatyti submarinai, po
vandeniniai laivai tikrai bu
vo Rusijos. Rusija tuojaus 
užsigynė ir pasakė kad tai 
tiktai prasimanymas ir kad 
nieko panaszaus nebuvo ir 
nėra.

Jau daugiau kai deszimts 
metu kai Kinija veda kara 
tarpu savųjų žmonių. Už tai 
Kinijos valdžia ima visus vy
rukus panevalia in vaiska.

Czia iszkilmingai ir vieszai 
yra laikomas taip sakant lo
terijos. Isz to puodo traukia

Newport, Ky. — Visa valsti
ja randasi pavojuj per iškili
mą upes Ohio, kuri užliejo daug 
apylinkių. Vanduo padare blie- 
des ant milijonu doleriu.

Crew, Anglija. — Traukinys 
Glasgow in Londoną pasztinis 
ekspresinis susidaužė in kita 
ekspresini traukini sustojo arti 
Winsford, Cheshire apie 150 
myliu nuo Londoną. Traukinys 
kuris ėjo isz Glasgow nežinoda
mas kad kitas traukinis susto
jo, greitai ėjo ir kai pamate, 
kad tas kitas ant kelio, negalė
jo sustoto ir susidaužė. 23 žuvo, 
o 33 likos sužeisti nelaimėje. 
Gydytojai ir slauges pribuvo 
ant vietos. Daug sužiestieji ran
dasi ligonbuteje.

RINKIMAI
ITALIJOJE

RYMAS, ITALIJA. — Kai 
szita straipsneli skaitysite, tai 
jau rinkimai Italijoje bus užsi
baigė. Bet iszeitis tu rinkimu 
vis nebus aiszki iki Seredos ar 
Ketvergo, nes Italams ima daug 
ilgiau visu miesteliu balsus 
“ votus” suskaityti negu mums, 
czia Amerikoje.

Bet jau priesz rinkimus, pa
tys Komunistai prisipažinsta 
kad jiems jau ne kaip dalykai 
eina. Jie jau vieszai ima sakyti 
kad jiems liko mažai vilties rin
kimus laimėti.

Italijos armijos yra pasiuns- 
tos ir paskirstytos in tas vietas 
kur randasi daugiausiai Komu
nistu. Kareiviams iszduotas in- 
sakymas pirmiau szauti ir tik 
paskui pasitarti jeigu Komu
nistai kur nors pradėtu kelti 
buntus ar surengti sukilimus.

Isz visko, kaip dabar matyti, 
tai rodos, Italija atsikratys tu 
Komunistu. Nors da ne taip 
drąsiai pranaszautume apie 
sziaurine Italijos puse. Czia 
Komunistai gali laimėti ar su 
balsais ar su karabinais.

PENKI ARABAI 
NUŽUDYTI

JERUZOLIMAS. — Apie 
penkis szimtai Žydu užsipuolė 
ant mažo Arabu miestelio, tarp 
Jeruzolimo ir Tel-Aviv ir nužu
dė apie penkis Arabus.

Žydai taipgi užsipuolė ant 
Saris miestelio, sudegino apie 
dvideszimts penkias stubas, 
Arabu bažnyczia ir nužudė tris 
moteris pirm negu pasitraukė.

Kiek Žydu žuvo ar buvo su
žeista, nebuvo praneszta, nes

mi vardai vyruku kurie turi 
stoti in vaiska isz vieno 
Shanghai miesto kraszto. 
Szitame puode buvo du szim- 
tai ir vienuolika vardu, jie 
dirba ar kokius mokslus jie 
eina. .

□ o o I 

szites žinutes atėjo isz Žydu 
puses.

Arabu armijos tik laukia pa
kol Anglijos kariuomenes pasi
trauks isz Szventos Žemes. Ta
da jie stengsisi užimti tas vie
tas kur dabar Anglijos kariuo
menes randasi.

Anglijos kariuomenes pasi
trauks isz Palestino Gegužio 
(May) penkiolikta diena.

Iraq kraszto žmones dabar 
reikalauja kad j u valdžia stotu 
in pagelba Arabams, priesz Žy
dus.

Taip pat ir Lebanon kraszto 
gyventojai reikalauja, kad ir j u 
krasztas pasiunstu kariuome
nes Arabams in pagelba.

PREZ. ROXAS
PASIMIRĖ

Filipinų Prezidentas 
Iszkilmingai Palaido

tas
MANILA.— Szimtai tuks- 

taneziu Filipiniecziu susirinko 
paskutiuaji syki pamatyti savo 
kraszto Prezidentą ir paskuti
ni patarnavima atiduoti.

Palocius buvo atidarytas vi
siems žmonėms.

Prezidento grabas buvo par
vežtas isz vietos kur jis pasimi
rė, per Hukbalahap, Pampanga 
ir Bulacan krasztus in Manila

Visas laidotuvių apeigas ap
rūpino valdžios taryba, kuri 
buvo naujo prezidento suszauk- 
ta. Naujas prezidentas, Elpidio 
Quirino yra buvęs vice-sekreto- 
riumi Užsienio Reikalu Sekre
toriumi. Jis dabar, nors serga, 
bet greitai sugryžo in Manilos 
miestą ir savo nauja vieta už
ėmė.

Prezidentas Roxas pasimirė 
kaip tik po prakalbos, kurie jis 
savo žmonėms buvo pasakęs. 
Amerikos daktarai stengėsi ji 
iszgydyti ir atgaivinti, bet ne- 
pasiseke.

Jis daug gero savo žmonėms 
buvo padaręs, ir labai sumaniai 
ir pasekmingai savo kraszta 
valde ir tvarkė po Japonu pasi
traukimo.

Naujas Prezidentas jokiu 
nauju permainų nedarys, bet 
stengsis tęsti toliau pradėta bu
vusio Prezidento Roxas darba.

Beveik visu krasztu ir viesz- 
patyseziu vadai iszreiszkia sa
vo užuojauta ir sako kad Prezi
dentas Roxas buvo garbes ver
tas žmogus, kuris pasiaukojo 
del savo kraszto geroves ir sa
vo žmonių labo.

RUSIJA NORI
PASITARTI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ir pats praszo kad visi vėl susi
rinktu ir gražiai pasitartu. Bet 
Stalinas ima susiprasti keliais 
metais per vėlai. Jis mato kad 
Amerika Anglija ir Francuzija 
dabar veda savo darba be Ru
sijos pagelbos. Ir tas ponui Sta
linui baisiai nepatinka, nes jis 
nežino kas tenai darosi ir kas 
bus tu trijų “Draugu” nutarta.

MIELASZIRDINGAS

Ubagas — Esmių tėvas 
pulkelio vaikeliu, apteik ma
ne poneli, o tuom nuszluosty- 
si ne viena aszark

Mielaszirdingas — Nueik 
pas mano paczia, o ji duos 
tau kėlės senas skepetėles del 
nuszluosztymo aszaru.

Isztikimas Savo
Virszininkui

Generolas Jonathan W. 
Wainwright sako kad jis re
mia Generolą MacArthur in 
Prezidento rinkimus. Jis la
kai giria Generolą MacAr
thur, kuris buvo jo virszinin- 
kas armijoje.

Generolas Wainwright jau 
pasitraukė isz armijos, bet 
vis yra isztikimas savo buvu
siam virszininkui. Jis sako 
kad geresnio kandidato in 
Prezidento rinkimus nėra 
kaip Generolas MacArthur.

Paprasti kareiviai ir be
veik visi laikrasztininkai, 
kurie Generolą MacArthur 
pažinsta visai kitaip szneka. 
Jie pasmerkia MacArthur ir 
sako kad jis yra pasipūtės, 
didingas ir sauvaliszkas.

Generolui MacArthur visai 
nepasiseke rinkimai Wiscon
sin valstijoje, kur jis tikėjosi 
gauti visus delegatus ir gavo 
tik septynis isz dvideszimts 
septynių.

SOVIETAI VIS 
TRUKDO

BERLYNAS. — Amerikos 
Karo Sztabas Berlyne prane
sza kad Sovietai labiau ima 
trukdyti Amerikos ir Anglijos 
susisiekimą Berlyne. Jie dabar 
nori suvaržyti susisiekimą net 
ir padangėse, nustatydami kur 
ir kada Amerikos eroplanai ga
li skristi in Berlyną.

Sovietai taipgi reikalauja

Viskas Ramu Ir Tylu

Kai visas svietas virte | 
verda, kai gandai apie vainaS 
ir ateinanezias vainas mums 
ramybes neduoda ir nakties 
poilsio miega trukdo, szitoks 
ramus ir tykuis paveikslas 
duoda mums proga atsidusti 
ir prisiminti kad ne visi žmo
nes taip rūpinasi kaip mes 
rupinamies.

Sztai, szitas Egiptietis, pa
sistojęs ant savo kupranuga- t 

kad Amerikos ir Anglijos Karo 
Sztabas atszauktu visus darbi
ninkus kurie dabar prižiūri ir 
tvarko telefonus ir telegramas 
ir radijus tame kraszte.

Amerikos karininkai sako 
kad jie nei ant vieno, nei ant ki
to Sovietu pareikalavimo nesu
tiks.

Sovietai ir kitais budais erzi
na ir trukdo Amerikieczius. Jau 
kelios dienos kai paczte randa
si devynios deszimts keturi 
freit-kariai, pilni laiszku ir ry- 
szeliu del Amerikiecziu, bet 
Ruskiai j u neiszleidžia.

Visi Amerikos karininkai da 
bar spėlioja ir putas plaka ne
žinodami kas ten su Ruskiais 
dabar darosi, nes du labai 
augszti Rusijos atstovai iszva
žiavo isz Berlyno ir niekas ne
žino kur jie iszvažiavo. Marsha- 
las Sokolovsky, kuris taip žiau
riai atsikirto Anglams kai ta 
eroplano nelaime atsitiko, isz
važiavo isz Berlyno ir niekas 
nežino kodėl ir kur jis iszvažia
vo, ir Major Generolas E. I. Shi- 
kin dingo ir niekas nežino kur. 
Jie greieziausiai iszvažiavo in 
Rusija pasitarti ar naujus insa- 
kymus nuo Stalino gauti.

DAUGIAU
KARISZKU

EROPLANU
WASHINGTON, D. C. —

Senatas nubalsavo paskirti 
daug daugiau pinigu del karisz- 
ku eroplanu. Dabar jau visas 
Kongresas pripažinsta reikalą 
sutverti galinga apsauga pa
dangėse.

Bet dabar randasi pavojus, 
kad Kongresas taip labai susi
rūpins apie musu eroplanus ir 
padangių jiegas, kad jie pa- 
mirsz kad reikia ir galingos ka
riuomenes ant žemes.

VOKIETIJA
PERSKELTA

BERLYNAS. — Dabar jau 
visiems aiszku kad visas Vokie 
tijos krasztas yra perskeltas

rio, verbliudo, ranka priden
gęs akis nuo kaitininezios 
saulutes, žiuri in tolimus dy- 
kumynus ir jieszko draugo ar 
kito kupranugario.

Szitoje tylioje vietoje tarp 
piesku ir tu nuo amžių supil
tu akmens pilių, Gizos krasz
te szitas žmogus nieko neži
no apie sukilimus, susikirti-- 
mus ar ateinanezius kraujo 
praliejimus. 

padalintas in dvi dalis; viena 
dalis yra po Amerikos, Anglijos 
ir Francuzijos priežiūra, antra 
po Rusijos nagaika. Ta dalis 
kuri randasi po Rusija, jau da
bar yra atskirta su tai plieno ar 
geležies siena.

Anglijos Komandorius Gene
rolas Robertson pataria visiems 
Vokiecziams kreiptis in Ameri
kos ar Anglijos dalis, jeigu jie 
nori būti laisvi ir nepakliūti in 
Rusijos nagus.

i

KITA KONFEREN
CIJA PAKRIKO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

penkis milijonus doleriu, kad 
su doleriais nusipirktume j u 
draugiszkuma.

Buvo laikai, kada musu val
džios slapta FBI policija turė
jo geriausius savo žmones Pietų 
Amerikoje, ir žinojo viską kas 
ten darosi ir kas ka rengia isz- 
pereti; ar kvaksianti viszta 
kiauszini, ar Komunistėlis 
sprogstanezia bomba. Bet Pre
zidentas Trumanas pasakė tos 
slaptos FBI policijos vadui, J. 
Edgar Hooveriui, nekiszti nosi 
in draugiszkos tauutos reika
lus. Slaptos FBI policijos va
das turėjo paklausyti savo vado 
ir boso, Amerikos Prezidento, ir 
parsitraukė isz tu krasztu savo 
žmones.

Tai dabar visai ne dyvai kad 
Amerikos Sekretorius nieko 
apie ta Bagotos miestą nežino
jo, kad jis da mažiau negu nie
ko nežinojo apie tuos Komunis
tus, kurie norėjo ta konferenci
ja suardyti ir visiems parodyti 
kad draugiszkumo rysziai tarp 
Suvienytu Valstijų ir Pietų 
Amerikos yra silpni ir nieko ne- 
reiszkia.

Visi mes daugiau nežinome 
negu žinome, bet už tai niekas 
musu nekaltina. Bet kiekvienas 
žmogus turi savo darba, savo 
amata žinoti. Jeigu jis to savo 
darbo nežino, tai jis turi arba 
greitai iszmokti arba savo vie
ta kitam užleisti. Redaktoriaus 
darbas, laikraszti redaguoti; 
daktaro darbas gydyti; advo
kato advokauti; klebono, klebo
nauti, o Sekretoriaus sekreto
riauti. Jeigu jis to savo darbo 
nesupranta ar nemoka tai jis 
yra kaltas ir turi kam nors už 
savo nežinojimą atsakyti.

SVARBI ŽINIA NAUDO
TOJAMS VANDENIO !

Seredoj, Balandžio (Apr.) 
21 diena 1948, bus paskutine 
diena del užmokėjimo už 
vandeni pakol bus pridėta 
bausme 5 % ant kožno dole
rio, jeigu rokunda nebus už
mokėta už vandeni. Visi 
kurie yra kalti už vandeni, 
už 30 dienu bus nukirsti ir 
neaplaikys vandens. Atsi
lyginkite tuojaus.

Mahanoy Township Authority.
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