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Amerikos Paszelpa Kitiems
Isz Amerikos , 

— 
ŽIŪRINT IN ATEITI

Užsigina Iszdavikystes

mes einame

szimtmeczio 
padare labai

kad

JAUNA MERGINA Kur Einame Ir Ko 
Galime Tikėtis?

Mes norėjome szita straips
neli užvardinti “Žengiant in 
Ateiti,’’ bet žodis “Žengti’’ 
gali labai greitai visus suklai
dinti. Kai mes sakome kad 
žmogus “Žengia“ tai mes be- 
sveik visados turime mintyje 
kad jis eina pirmyn. O staeziai 
negalima pasakyti ar su szitais 
Naujais Metais 
pirmyn ar ne.

Pirmoje szito 
dalyje žmogus
daug pažangos moksliszkuose 
iszradimuose. Ir visai nėra jo
kios abejones kad dabar antro
je to szimtmeczio dalyje tokie 
iszradimai bus dar didesni.

Nauji eroplanai mus nuvesz 
skersai mares in dvi ar tris va
landas.

Anglių, elektros, gazolino ir 
aliejaus vieta fabrikuose ir 
maszinose gal užims nauja 
Atomine jiega.

Maszinos vis daugiau ir dau
giau atliks; darbininkas vis 
trumpesnes ir trumpesnes va
landas dirbs; fabrikams vis 
mažiau ir mažiau darbininku 
reikes.

Daktarai iszras kaip žmogų 
pagydyti nuo vėžio ligos.

Mokslincziai vis daugiau ir; 
daugiau dažinos apie musu 
svieto sudarymą ir surėdymą. CAMDEN, N. J. — Patricia f^ZŽUDE SZEIMYNA

Daktarai dažinos daugiau Grover, asztuoniu metu am- 
ne tik apie kūno, bet ir proto Ii-| žiaus, yra praleidus beveik vi
gas. sus tuos metus lovoje, sirgda-

Kaip szitokia taip vadinama ma. Ji sirgdama, neteko drau- 
pažanga atsilieps ant žmogaus gu ir likosi vienisza. Dvi nede- 
gyvenimo negalima pasakyti. Uos priesz Kalėdas, jos motina

Iszrodo kad žmogaus gyve-j Dorothea Grover parasze 
nime bus daug mažiau invairu- trumpa laiszkeli Camden Cour- 
mo, kad visi vienodai gyvens.| ier-Post redaktoriui, sakyda- 
Visi gaus tokias paezias pensi-į nia kad jos dukrele kas diena 
jas, paszelpas, visi viską darys žiuri kai pacztorius kitiems 
su maszinomis. Kalėdų Korteles ir laiszkus ne-

Galingos kompanijos bus sza, bet jai nei vieno neatnesza. 
dar galingesnes, dideli fabri-1 Motina redaktoriui paaiszkino 
kai bus dar didesni; darbinin-i kad jos dukrele labai nudžiug- 
ku unijos nustatys kiek ir ka-Į tu jeigu ji gautu nors kelias j 
da darbininkas dirbs ir ko jis, Kalėdų Korteles.
pagamins, kaip dabar Lewisas Redaktorius ta motinos 
daro su mainieriais. laiszka indėj o in savo laikrasz-

Su visais tais naujais iszra- ti.
dimais, maszinomis ir pabūk- i Ant rytojaus penki szimtai 
lais, iszrodo kad gali ateiti die-i to laikraszczio skaitytojai tai 
na kad ne maszina žmogui tar- ■ mergaitei pasiuntė Kalėdų 
aaus, bet žmogus maszinos ver- j sveikinimus. Antra diena ji ga
gas bus! j vo 3,700 Kalėdiniu korteliu ir

 i laiszkucziu. Treczia diena
NF I? P V V A pacztorius atnesze 4,600 tokiu

IL Vj I V A. sveikinimu. Ketvirta diena
AUTOMOBILYJE ■ pacztorius jau atsisakė ir in jo

Buvęs Amerikos Armijos 
Sarzentas John David Pro- 
voo, trisdeszimts asztuoniu 
metu amžiaus, yra iszveda- 
mas isž valdžios teismo ofisu 
New York mieste, kur jis sta- 
cziai užsigynė kad jis nėra 
ir nebuvo savo kraszto iszda- 
vikas. Jis yra intartas už

dvylika prasikaltimu, 
jis per kara bendravo ir dir
bo sykiu su Japonais. Jo 
advokatai sako, kad jis gal 
už keliu dienu pasiteisins 
kad jis nėra pilno proto ir 
jis negali būti atsakomingas 
už savo darbus ir veikimus 
per kara.

KALĖDŲ DIEDUKAS 
iri RANDASI VISUR

EGIPTAS. — Nors tikru ži
nių sunku gauti isz Egipto 
kraszto, vienok laikrasztinin-. 
kai tenai putas verda ir raszo 
kad Karalius Faouk, dvide- 
szimts milijonu žmonių valdy
tojas rengiasi apsiženyti su 

i szesziolikos metu mergaite, se
no valdžios darbininko dukte- 
re, Panele Narriman Sadek.

Szita mergaite yra gerai isz- 
mokinta ir iszlavinta. Ji buvo 
atveszta in Amerika savo su
žieduotinio, Žaki Hachian. Ji 
iszejo mokslus in Harvard Uni
versitetą.

Karalius Farouk insimylejo 
i in ja kai tik jis su ja pasipaži
no. Draugai josios sužieduoti
nio Hachian jam patarė liautis 
ir atsisakyti tos mergeles, nes 
jo kraszto karalius ta paezia 
mergina myli. Jis buvo pasi
kvietęs penkis szimtus draugu 
ir sveeziu in savo vestuves, bet 
paskui visiems atsake, kai da- 
žinojo kad karalius perszasi tai 
merginai kuria jis norėjo vesti

I prie altoriaus.
Szita jauna mergaite, in ku

ria karalius insimylejo skaito 
labai daug rimtu knygų ir lo- 

iszia teniso sportą.
Karalius Farouk gavo di-

Fort Lauderdale, Florida. — 
Trisdeszimts keturiu metu am
žiaus Carl Amarella parasze 
trumpa laiszka ir paskui pasi
ėmęs revolveri, nuszove savo .

Ji buvo pasirengus 
už Žaki Hachian

Jauna Mergina Surasta Negy 
va Automobilyje Arti Pocomo 
ke City, Md., Jos Draugas Su 

imtas; Anglija Nori Remti 
Kinijos Komunistus, Ame

rika Remia Tautininkus
• WASHINGTON. — Prekybos Tarybo pa- SOVIETAMS NEPA- 

skelbia, kad nuo Birželio menesio, 1945 i TINKA FINU 
metu iki dabar Amerika yra praleidus $24,- VALDŽIA * 
802,000,000 ant paszelpos kitiems krasz-, Helsinki, finlandua. 
tams. Prie to reikia pridėti $3,385,000,- 
000, kuriuos Amerikos valdžia yra indejuą i 
in Tarptautine Banka del tu krasztu.

Prezidentas Trumanas dabar pataria ir 
Kongreso praszys 
iszlaidas ant tos

Amerika yra 
tiems krasztams, 
tie krasztai kada

Daug Dipliomatu ir kitu. augsztu žmo
nių sako, kad jeigu Amerika turėtu kad 
ir $15,000,000,000 iszleisti tai butu pigu, 
jeigu tie pinigai mums užtikrintu, kad ki
to karo nebus. Bet kiti sako, kad mes 
pilame savo pinigus in kiaura maisza, kad

sumažinti musu kraszto 
paszelpos.
dar daugiau paskolinus

— Atsimindami kokio likimo 
susilaukė Czekoslovakija, Len
kija ir kiti Rusijos susiedai, 
mes suprantame koks pavojuj 
dabar gresia ir Finlandijai, f

Rusijos Užsienio M misteria 
Andrei Gromyko dabar inta- 
ria Finus, sakydamas kad Fin- 
landijoje dar vis yra apie trys 
szimtai karo nelaisviu. Jis rei
kalauja kad visi tie belaisviai

bet niekas nesitiki kad butu tuojaus S1'?ražinti in 
nors tas skolas atmokės

duoda dovanas per Kalėdas.
Mums iszrodo kad Kalėdų dva- vorsa nuo karalienes Farida, 
šia yra amžina. Lapkriczio septyniolikta diena

1948 metuose. Ji dabar gyvena 
in Meliopolis, netoli nuo Cairo 
miesto. Jis jau keli menesiai 
atgal norėjo paskelbti savo

PasklH PatS NusisZOVC nauias vestuves su szita jauna 
mergaite, bet atidėjo iki Nau
ju Metu, 
iszteketi
Gruodžio asztunta diena, bet 
dabar ji ta savo sužieduotini 
atmete ir laukia savo karaliaus

žmona, Emilija ir tris jųdviejų kuris Yra taiP in ia insimyle- 
vaikuczius. Jis paleido po vie- Jes> 
na szuvi in kiekvieno galva ir 
paskui sau paleido kulka in 
kakta. Policijantai surado vi
sus jau negyvus. Jie rado daug 
Kalėdiniu dovanu gražiai su- Sawchuk, 
risztu, kurios buvo vaikams asztuoniu metu ūkininkas, bu- 
nupirktos ir parengtos del Ka- vo suaresztuotas ir ant dvieju 
ledu ryto. Policijantai dar ne
gali suprasti kodėl jis taip vi
sa savo szeimynele isznaikino tas automobiliaus nelaimėje. SOS Tarybos HUO pat Amerikos UZgimimO.

LIGA ISZGELBEJO nieko .gero isz to nebus.
BUFFALO, N. Y. — Peter 

szeszios deszimts

metu in kalėjimą nuteistas, kai 
buvo iszrasta kad jis buvo kal-

John T. Flynn, raszydamas in viena la
bai garsu Amerikos zurnala, yra iszrokaves 
kad Prez. Trumanas su savo Partija yra pralei
dęs daugiau pinigu, negu visi Prezidentai ir vi-

ir pats nusižudė.

ŽUVO MAŽAM
EROPLANO

CHEHALIS, WASH. — Ma- 
___________ vieta buvo trokas paskirtas žas eroplanas buvo sniego ir 

PHILADELPHIA, PA. _  nes (ta^)ar ne tik laiszkai ir kor- Vejo pagautas ir nukrito heto-
Dvideszimts keturiu metu am-j teles plauke bet ir dovanos, jį nuo Chehalis miesto. Visi 
žiaus mergina isz Philadelphi- ■ Ketvirta diena ta mergaite su-l trys kurie buvo ant to eropla- 
jos buvo surasta negyva auto-i silauke penkis szimtus rysze-i no žuvo. Policijantai sako kad 
mobilyje netoli nuo Pocomoke liu su Kalėdų dovanomis. žuvusieji buvo tėvas ir jo du 
City, Maryland valstijoje. Tie pamokslininkai kurie sūnūs. Jie buvo Joel C. Dolby, 

Panele Margarita Foster, sako kad Kalėdų dvasia yra keturios deszimts vieno meto 
nuo 893 NoYth Forty Second įnirus, turėtu szita straipsni tėvas, sūnūs Robert, septynio- 
ulyczios buvo negyva. Jos kak- pasiskaityti ir paskui paaisz- likos metu ir Frank, penkioli- 

(Tasa Ant 4 Puslapio) kinti kodėl tiek daug žmonių kos metu amžiaus.

Bet kai teisėjui Hamilton 
Ward Daktaras pranesze kad 

i tas ūkininkas vėžio liga serga j 
ir kad jo dienos suskaitytos, 
tai teisėjas tam ūkininkui do- i 
vanojo ir pasakė kad jis gali 
eiti sau laisvas namo.

Kai teisėjas to ūkininko už
klausė ar jis žino kokia liga jis 
serga, ūkininkas pasakė kad 
^/jf^^rp^Tenkiolika tukstaneziu Minksztos Anglies 
du ar tris sykius ant nedėlios Mainierius iszejo ant straiku visai nepai- 
ir duoda jam liekarstu. Kai jis . « ..
dažinojo kad jis vėžio liga ser-SindSlTll S3VO UU1J0S. 

ga, jis tik prakeita nuo savo 
kaktos nusiszluoste ir nei žo
džio neisztare iszeidamas isz

i teismo rumu, i

ILLINOIS MAINIERIAI STRAIKUOJA

Unija Insako Jiems Gryszti Panedelyje

SPRINGFIELD, ILL. — Daugiau negu

Bet unijos vadai vi
siems insake gryszti in savo darbus Panedelyje.

Hugh A. White, Dvylikto Distrikto Pre-
. _ji, (Tasa Ant 4 Puslapio)

s sija.
Finu valdžia jau kelis sykius 

! yra užsigynus ir sako kad tie 
intarimai yra tuszti, kad Fin- 
landijoje nesiranda nei vieno 
Ruskio belaisvio. Bet Sovietai 
vis grasina.

Mums ežia visai nesvafbu ar 
Finai teisybe sako ar ne, ar te
nai randasi tokiu belaisviu ar 
ne. Jeigu ir randasi tenai So
vietu ir Ruskiu tai jie tenai ir 
nori būti, nes greieziausiai jie 
yra pabėgėliai, kuriu mirtis ar 
Sibiras laukia jeigu jie butu 
sugražinti ar patys sugrysztu.

Kas ežia daug svarbiau tai 
yra kad Rusijai baisiai nepa- 

, tinka kad Finiecziai iszmete 
Komunistus isz valdžios ir per 
rinkimus iszsirinko Social-De- 
mokratiszka valdžia.

Dabar kiti rinkimai artina
si ir Finlandijos Komunistai 
nori geriau pasirodyti savo 
Kremlino vieszpacziams ir už 

į tai dabar jie stengiasi kad ir 
per prievarta inlysti in nors 
kelias valdžios vietas.

Kremlinui baisiai pikta kad, 
sztai, ežia prie pat Rusijos, ma- 

. žas krasztas iszdrysta jam 
j szpyga parodyti.

Sovietams ir Komunistams 
butu dar pikeziau ir dar sun
kiau jeigu Finiecziai ir per sai
tus rinkimus Komunistus ne- 
insileistu in valdžios vietas.



“SAULE” MAtlANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Lakūnu Sztafoo karininkai 

labai buvo pikti per Kalėdas. 
Kai jiems visur reikėjo dau
giau pinigu, insakymas iszejo 
kad visi jie turi pasisteliuoti 
naujus mėlynus paltus, po asz- 
tuonios deszimts doleriu.

džioja. Gal taip ir reikia; nes 
kai mes ka kita su vedžiojame, 
mes ja.ucziamies ir statomies 
kytresni ir mokytesni, ir už tai 
linksmesni. O Kalėdos turi bū
ti linksmos;'jeigu ne linksmos, 
tai ne Kalėdos.

Linksmas Prezidentas

Ne visos dovanos per Kalė
das buvo nupirktos su pini
gais:

In San Francisco miestą vie
na moteriszke ant mirties pa
talo, pavede savo abi akis vie
nai savo draugei kuri buvo ak
la, kad ji galėtu vėl matyti, kai 
ta motersizke numirs.

Vienas seratelis, kuris buvo 
žmonių priimtas, parasze Ka
lėdų Diedukui laiszka, praszy- 
damas kad Kalėdų Diedukas 
jam atvestu jo dranga kuri jis 
buvo palikes seratu namuose. 
Jo praszymas buvo iszpildytas.

Vienas vaikas per Kalėdas 
surado savo motinos nepaženk
linta kapa. Jis teipgi surado 
kelis draugus kurie sudarė ko- 
lekta ir surinko gana pinigu 
maža paminklą, pomninka pa
statyti ant jo motinos kapo.

In Atlanta miestą, Georgia, 
asztuoni szimtai Krikszczioniu 
vaiku buvo priimti ir aprūpin
ti per asztuoniolika menesiu 
Žydu Synagogoje, kai ju mo
kykla sudege.

In Van Nuys Veteranu ligo
nine, Californijoje, draugai li
goniai ir paliegėliai surinko 
gana pinigu užmokėti vieno 
draugo žmonos kelione kad ji 
galėtu būti su savo vyru per 
Kalėdas. Szitas kolieka karei
vis buvo pasakęs savo žmonai 
važiuoti sau namo, nes jiedu 
neturėjo gana pinigu del Ka- 

-ledu, ir jai daug kasztavo tenai 
būti prie jojo.

In Oklahoma miestą Dan 
Vinson sudarė talka isz ketu- 
riu tukstancziu to miesto gy
ventoju ii’ pasiuntė Kalėdų do
vanas 300,000 vaikams, kuriu 
tėvai randasi kalėjimuose.

Moterų kliubai ir draugijos 
po visa Amerika darbavosi ir 
rūpinosi pasiunsti dovanas vi
siems vaikucziams ligoninėse.

Vienas musu pažystamas 
pacztorius pats parasze laisz- 
kuczius ir in juos indejo po ke- 

L lis dolerius ir pats pasiuntė 
'tiems vaikucziams kuriems 

niėtkąs Kalėdų sveikinimu ne
buvo siuntęs.

" — • • ' 1 "

Mes gal per kytri ar per dur
ni jeigu mes netikime in Kalė
dų Dieduką. Tol kol bus Kalė
dos, tol kol ant szio svieto bus 
mažucziu vaiku, tol ir Kalėdų 
Diedukas vieszpataus ir links
mins visa svietą.

Bet tas Kalėdų Dieduko pil
nas maiszas niekados negali 
užimti vieta to Kūdikėlio tame 
lopszelyje, kuris pradėjo ir 
Kalėdas ir iszrado Kalėdų Die
duką.

Dabar yra valdžios nustaty
ta kad mažiausia ka galima 
darbininkui mokėti tai yra 
septynios deszimts centu ant 
valandos. Ir dar eina gandai 
kad Kongresas nustatys kad 
darbininkas turi gauti mažiau
sia doleri ant valandos. Ales 
stacziai sakome kad tokis nusi
statymas ar tokis instatymas 
yra kvailas. Mes savo miestely
je pažinstame daug tokiu tin
giniu kuriu darbas mums nėra 
nei kvoterio ant valandos ver
tas. Ar mes dabai* turime vi
siems tinginiams ir dykaduo
niams mokėti tiek kiek mes 
mokame geriems ir darbsz- 
tiems žmonėms?

Dabar valdžia per daug ki- 
szasi in biznierių ir fabrikantu 
biznius ir reikalus. Ir tas.ne in 
sveikata nei biznieriams nei 
valdžiai, nes tokie szposai ve
da mus in Socializmą jeigu ne 
stacziai in Komunizmą.

Valdžia su savo taksomis ir 
su savo pareikalavimais taip 
varžo bizni, kad ateis diena, 
kad biznieriai pasakys valdžiai 
vesti visa bizni. Tada užgims 
Amerikoje Socializmas, kuris 
už trumpo laiko užleis vieta 
Komunizmui.

Kai valdžia daugiau pinigu 
paskirs bizniui negu biznieriai, 
kada valdžia parūpins daugiau 
darbu negu fabrikantai, kada 
valdžia daugiau biznio darys 
negu biznieriai, tai tada mes 
galėsime pasakyti: “Sudiev 
Laisve, Demokratija ir Nepri
klausomybe!” Ir tada mes at
sidursime tokiame likime kaip 
sziandien Stalino vergai!

Jeigu jus dabar turite namus 
ir ketinate kada nors parduoti, 
tai dabar ilgiau nelaukite ir 
tuojaus parduokite, nes kita 
meta namai ims atpigti.

Per ateinanczius rinkimus 
musu politikieriai pradės 
szmeiszti musu biznierius ir 
fabrikantus. Bet kai jie savo 
prakalbas sakys ir savo pra
keikimus pradės szvaistyti, tik

Svarbus Praneszimas
Kalėdos be Kalėdų Dieduko, 

kaip Kuczios be kisieliaus.

Alums visai nerūpėjo ar Ka
lėdų Diedukas pas mus ateis ir 
mums kokia dovana paliks; 
mums daug labiau rūpėjo kad 
koks mažutis mus pavadintu 
Kalėdų Dieduku. Labai malo
nu gauti; bet dar maloniau

Bet tas Santa Klauzas kuris 
kadaise buvo szventas žmogus, 
dabar tapo truputi pakvaiszes 
saldus senelis, kuri visi suve-

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

Prezidentas Harry Tru- 
manas džiaugiasi ir pasi- 
•linksmina kai jis žiuri in fut- 
boles loszima tarp Jurininku 
ir Armijos Akademijų. Szi- 
tos rungtynes atsibuvo Phi- 
ladelphijoje. Prez. Truma- 
nas ypatingai pasirūpino 
pribūti in szitas futboles 
rungtynes, nes ir Vaszingto- 
ne tos rungtynes, be jokiu 
baiku, eina visu smarkumu.

atsimy'kite ir pasvarstykite 
kas jums darba sziandien duo
da, kas bizni veda, kas padaro 
Amerika turtinga ir galinga, 
jeigu ne tie szmeižiami ir pra
keikiami biznieriai ir fabri
kantai. Mainierys mainose dir
ba vien tik už tai kad kiti, ku
rie daugiau pinigu už ji turi, 
yra indeje savo pinigus in tas 
mainas, in tas maszinas ir in 
tuos briekerius. Plieno darbi
ninkai sziandien dirba, už tai, 
kad kiti žmones turi milijonus 
doleriu indeje in tuos fabrikus.

PRISIKĖLĖ 
ISZ NUMIRUSIU I

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

kiai ant Ogi veido ir iszdave į 
trenksmą, kaip szuvis isz pisz- į 
talieto.

Baisiai persi gando abudu : 
pradėjo bėgti, neisztardami nei! 
žodelio. Vienas bego ant tieses : 
o kitas ant kaires.

Laasas dirstelėjo ant began- 
cziu ir pagumojo su ranka 
s za ūkdamas: t

— Tasai rakalis neperžengs 
slengszczio mano grinczios pa
kol asz gyvas busiu!

Sugryžes namon baisiai už
pykęs rado da vis mieganczius 
sargus, atsisėdo prie stalo val
gė ir gere smagiai, apsisuko 
daugiau su drobule lauke su- 
gražtanczios pacziules.

Kas tolinus atsitiko tai pa
tys skaitytojai gali dasiprast.

----- GALAS------

Amerika yra turtinga ir ba- 
gota, už tai, kad turtingi Ame- 
rikiecziai yra indeje savo pini
gus in fabrikus, mainas ir viso
kias kompanijas.

■ • •
Rusijoje žmones yra biedni, 

badauja skurdžiai, už tai kad 
Rusijoje bagocziai buvo pa
naikinti. Nėra bagocziu, nėra 
fabriku, nėra pinigu, nėra ir 
darbu!

Dabar musu laikrasztinin- 
kai ima suprasti ir prisipažinti 
kad Komunistai yra inliride in 
beveik visas darbininku uni
jas. Ales savo skaitytojams 
taip sakeme ir raszeme keturi 
metai atgal! 

r • • ’
Visi politikieriai ir augszti 

karininkai nelabai paiso apie 
kraszto saugumą ar gerove. 
Jiems labiausiai rupi savo szil- 
tos vietos. Už tai, visi tie susi
kirtimai tarp Laivyno ir Ar
mijos karininku; už tai tiek 
darko, triūso ir pinigo paszves- 
ta ant rinkimu.

KATALOGAS

Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101 Kapitonas Velnias.
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu. 50c.

No. 102 Prakeikta, meilingas 
kriminaliszkas apraszymas, 
202 puslapiu. 35c.

No. 103 Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku už- 
lieku. Su paveikslais. 177 di
deliu puslapiu. 35c.

No. 104 Trys istorijos apie: 
Nevalioje pas Maurus, Viesz- 
kelio Duobes, Karalaitis Žmo
gus. 121 puslapiu. 25c.

No. 111* Sziupinis (3 dalis), 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Ha isz maiszo iszlins, Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio

Beda, Tamsunus prigauna, 
puslapiu. 15c.

No. 132 Trys istorijos apie 
Anglorius isz Valenczijos, Ko
žnas daigtas turi savo vieta, Ka 
pasakė katras pacziuotas. 76 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi istorijos apie 
Neužmokamas žiedas, ir apie 
Drūta Alsui. 62 puslapiu. 15c

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

No. 138, Keturios istorijos: 
Irlanda, Robertas Velnias, Me
dėjus, Kaip Kuzma Skripko- 
rius likos turtingu ponu, 78

58! cz;0< 121 puslapiu. 25c.
No. 172 Dvi istorijos apie 

Duktė Mariu, Sruolis isz Lie
tuvos. 68 puslapiu. 15c.

No. 173 Trys istorijos apie 
Talmudo paslaptys, Du Aloki- 
niu, Kam iszdavineti pinigus. 
45 puslapiu. 15c.

No. 175 Pasiskaitymo kny
gele, Kuczios Žemaites vaizde
lis, Gudras Piemenlis, Isz ko 
susidarė Anglis (su paveiks
lais), Kaimiecziu Aimana vy- 
mai, Eiles, Kokais budais ap
gavikai apgauna žmonis, Prie
tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir 
Paveikslai. 15c.

SKAITYKITE IR 
UŽSIRASZYKITE 

“SALLE”
“Saules“ laikrasztis yra į 

vienas isz seniausiu Lietuviu 
laikraszcziu Amerikoje.

‘ ‘ Saule ’ ’ supažindina savo 
skaitytojus su visa tai kas da
rosi ant szio svieto.

“Saulėje” rasite vėliausias 
ir tikriausias žinias.

“Saule” nesikisza in bar
nius ar in kivirczius.

“Saule” nepriguli prie nei 
jokios partijos, ir nei vienai 
partijai netarnauja.

“Saule” skaito Republiko- 
nai ir Demokratai; Tautinin
kai ir Ateitininkai; Socialistai 
ir Katalikai, nes ji nei vienos i i

i partijos neužgauna.
“Saule” moka kaip juoktis 

ir kaip kitus prajuokinti.
“Saule” gauna savo žinias

l apie valdžia ir apie valdiniu-

Mes mėgstame teisingysta ir 
geidžiame, kad ir visi teisin- 
gyste laikytųsi. Todėl, tankioj 
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

Kiti laikraszcziai remia ar 
Demokratus ar Republikonus, 
svirsta ar in viena ar in kita 
puse, nes jie iszsilaiko isz to
kiu politikierių paramos ir pi
nigu, bet “Saule” vien tik isz 
savo skaitytoju gyvena, vien 
tik isz ju pragyvena ir už tai 
“Saule” gali drąsiai skelbti 
tikras žinias be jokios propa
gandos ar be jokios politiszikos 
paramos. Už tai, visiems Lie
tuviams patartina “Saule” 
skaityti ir užsiraszyti.

Graži ir naudinga Dovana 
yra “Saules” užraszymas savo 
draugams del visu metu. Skai
tykite, platinkite ir duokite sa
vo draugams “Saule” kaipo 
Dovana.

Neužmirszkite kad daba) 
“Saules” prenumerata in Su 
vien. Valst. yra $5.00 metama

’ kus stacziai isz Washington©.
“Saule” raszo teip, kaip 

i žmones szneka.
“Saule” mokina ir linksmi- 

na ir draugiszkai su savo skai
tytojais pasiszneka.

“Saule” remia ir užtaria 
darbininkus, nes ‘ ‘ Saules ’ ’ 
skaitytojai yra darbininkai.

“Saule” stengiasi palaikyti 
Tautiszkuma ir Lietuviszku- 
ma.

“Saule” iszeina ir savo skai
tytojams szvieczia du sykiu in 
sanvaite.

i ‘ ‘Saule” ne daug kasztuoja 
ir daug duoda.

“Saules” skaitytojai yra 
tikri Lietuviai ir apsiszviete 
žmones.

“Saule” didžiuojasi savo 
skaitytojais ir kvieczia savo 
skaitytoju draugus ir susiedus

į “Saule” skaityti ir užsiraszy- 
‘i.

Prenumerata: Suvienytose
■ Valstijose $5.00 metams, $3.00 
puse metams; In Kanada $6.00 
metams, $3.50 puse metams; 
“Saule” taipgi eina in kitose 
vieszpatystese. Laiszkus ir pi
nigus visados siuskite ant szio iv
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.

dėkingi. — “Saules“ Redyste. o $3.00 ant puses meto.

* Kožnas vyras insimyle- 
jas in mergina, tuojaus giresi 
su savo gerais darbais.

* Kantrybe ir susilaiky
mas yra vyru ir moterių doru
mas.

sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga
linga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir 
visos bobos, teipgi juokai, ro
dos, trumpi pasakaitymai ir t. 
t. 52 puslapiu. 15c.

No. 112 Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai, Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert, Szv. 
Kristupą, Juokingi szposelei, 
Kaip traukt giliukningai eini
ki ir kiti szposelei. 20c.

No. 116 Istorija apie Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 pu
slapiu. 15c.

No. 119 Keturios istorijos 
apie G aržia Haremo nevalnin- 
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c.

No. 120 Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios ir Ant ne- 
muno. 58 puslapiu. 15c.

No. 123 Septynios istorijos 
apie Stebuklingas zerkolas, Si
dabrinis grabelis, Drąsus szuo, 
Kolera, Senelis, Vargo sapnas 
ir pasaka apie čigonus. 45 pu
slapiu. 15c.

No. 127 Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu, Peleniute ir 
Du Brolius. 60 pus. 15c.

No. 128 Dvi istorijos apie 
Valdimieras ir apie Bedali. 44 
puslapiu. 15c.

No. 129 Keturios istorijos: 
Ketvirtas prisakymas Dievo, 
Keliautoje! in Szventa žeme,

Siuncziant pinigus per ban 
kini czeki arba ekspresini mo 
ney orderi in iszdavysta “Sau 
ies,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu i) 
ekspresiniu kvitu. Busime juim 
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 monej 
orderio. Acziu visiems.

Ne Sirgo
Kunigas inejo in grinczele 

biedno žmogelio, o pamate 
kiaules viduryje kalba:

— Kam leidžiate kiaules 
in grinczia?

Žmogelis — Kodėl, kuni
gėli?

Kunigas — Tai labai ne 
sveika!

Žmogelis — Kurgi kuni
gėli ne sveika, juk da musu 
ne viena kiaule nepastipo!

puslapiu. 25c.
No. 140 Keturios istorijos 

apie Aląža katiluka, Lietuvos 
skausmai, Mocziutes pasakoji- 
mi, Eiles, Vargdienis, Pirmuti
ne szalna. 64 pus. 20c.

No. 141 Keturios istorijos 
apie Kalvi Paszku, Atsitikimas 
senam dvare, Geležinis vyras, 
Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c.

No. 142 Trys istorijos apie 
Paveikslas gyvenimo, ’ Nuopo- 
lei Mateuszo Jerubausko, Osie- 
czna. 40 puslapiu. 15c.

No. 144 Penkios istorijos 
apie Ranka apveizdos, Nedae- 
jusia žudinsta, Paskutine vale 
motinos, Pakutninkas, Ar pa- 
szaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu. 15c.

No. 145 Trys istorijos apie 
Velniszkas malūnas, Kaip stu
dentas lojo o maluninkas pabė
go, Stebuklinga puodą, Daine
le. 47 puslapiu. 15c.

No. 146 Dvi istorijos apie 
Auka Nihilistu, Stebuklas ku
czios naktį. 61 puslapiu. 15c.

No. 148 Dvi istorijos apie 
Joną ir Alena, Pavojinga klai
da. 45 puslapiu. 15c.

No. 176 A-Be-Cela arba pra
džia skaitymo ir raszymo, del 
Lietuviszku vaiku. 25c.

No. 17Trys Istorijos 
apie Irlanda, Robertas Velnias 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

No. 186 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, Jidei naudinga mal
dų knygele, pavesta visos Lie
tuvos Kataliku Jaunuomenei 
Apdaryta in celluloid.444 pus
lapiu. $2.50.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekurais naudin
gais padėjimais. -25c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
10c.

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
senoviszka būda 10c., pagal 
nauja būda 25c.

No. 198 Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz gro- 
matos rastos grabe musu iszga-

No. 150 Keturios istorijos 
apie Duktė akmenoriaus, Kla. 
ra, Nuspręstasis, Ant kiek už
laiko moteres paslaptį. 61 pus. 
15c.

No. 151 Penkios istorijos a- 
pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer
ga, Gražios akys, Tarnas, Varg
dienis Jonukas karalium. 61 
puslapiu. 15c.

No. 152 Trys istorijos apie 
Kajimas, Drūtas Petras, Nuo- 
galis. 62 puslapiu. 15c.

No. 153 Trys istorijos apie 
Gailuti, Du broliai, Majoro 
duktė. 62 puslapiu. 15c.

No. 155 Szakinis . Nedoras 
Žydas ir Du Draugai. 136 pus
lapiu 25c.

No. 158 Keturios istorijos 
apie Kapitonas Stormfield 
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 
15c.

No. 160 Keturiolika istori
jų apie Po laikui, Onytės lai
me, Per neatsarguma in balta 
vergija, Pusiaugavenis,'Viesz- 
pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
mirimą, saule, menesi, žvaigž
des ir kitus dangiszkus kunus, 
Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis, Budyne, 
Puiki pasiskaitymui knygute. 
100 puslapiu. 25c.

No. 162 Trys istorijos apie 
Baisi naktis, Dzuoko pasaka, 
Protas ant proto, Keletą trum
pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c.

No. 166 Trys istorijos apie 
Sūnūs Malkiaus, Iszklausyta 
malda vargszo, Geras Medėjus. 
15c

No. 170 Asztuonios istori
jos apie Barbele, Mokytoja, 
Velniszkas tiltas, Auklėjimas 
sveiko ir serganczio kūdikio, 
Herodas boba, Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta tėvu, Per 
tamsybe in szviesa., Pasitaisias 
prasižengėlis, Duktė malkaker-

nytojaus Jeruzolime. 10c.
No. 200 Eustakijuszas. Isto

rija isz pirmutiniu amžių krik- 
szczionybes. 128 puslapiu. 35c.

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas, apie Jezu Kristų. 
20c.

Kitokios Knygos
No. 178 Tikrausias Kabalas 

arba atidengimas paslapcziu a- 
teites su pagelba kazirom. 10c.

No. 179 Tikriausia Bury- 
kla, sudėjo cigonka isz Egipto. 
Yra tai burykla del vyru ir mo
terų. 10c.

No. 180 Kvitu knygute 
draugystėms, del iszmokejimo 
pinigu ligoniams. 25c.

No. 181 Kvitu knygute 
draugystėms, del kasieriaus 
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

No. 202 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 10c.

No. 203 Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 10c

No. 205 Sieniniai Kalendo
riai, ant 1950 m., 15 coliu plo
czio per 23% coliu ilgio. Po 
35c., arba 4 už $1.00.

Kaip Užsisakyti Knygas:
" Užsisakant knygas isz szio 
katalogo, reikia paminėti tik 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postal Note, 
Money-Order arba Express 
Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais.
(SU Nepamirszkite dadeti 10^ 
ekstra del prisiuntimo kasztu.

Visi Money Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu
ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 

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

i



torius tuoj užsirasze. fa liepi-

SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

Laimingas Kunigaiksztis
^T********************************************************#**^*^*****^^******

(Tasa)

Tuomet sugryžo Kregžde at
gal ir papasakojo Kunigai ksz- 
cziu ka macziusi.

— Asz tyru auksu padeng
tas, tarė Kunigaiksztas. Tu tu
ri nuimti ji nuo manes lapas po 
lapo ir iszdalinti mano varg- 
szams. Gyvieji juk visuomet 
mano, kad auksas gali juos lai
mingais padaryti.

Lapa už lapo nuimdavo 
Kregžde pakol Laimingasaij 
Kunigaiksztis pasiliko tamsus.! 
Lapa už lapo nuneszdavoj 
Kregžde vargszams ir vaiku- 
veidai paraudonuodavo, jie im-j 
davo žaisti ulyežiuose.

— Dabar mes turime duo
nos! Szaukdavo jie.

Paskui iszkrito sniegas ir 
atėjo szaltis. ITlyczies lyg butu 
jos isz sidabro padirbtos buvu
sios taip žibėjo. Ilgi spygliai,! 
lyg krisztalo kinžalai, nusviro j 
nuo namu stogu. Visi apsivilko j 
kailiniais, 'berniukai užsimovė* 
raudonais kepuraites ir cziuži-l 
nėjo ant ledo.

Vargsze Kregžde szalo vis- 
labiau ir labiau, bet nenorėjo i 
Kunigaikszczio apleisti; per- 
labai mylėjo ji jin. Susirankio
davo trupinius ties duonkepio 
durimis, kuomet jis jos nema
tydavo ir stengdavosi susiszil- 
dint sparnu plesnojimu.

Bet, galu gale, suprato* 
Kregžde, jog ji mirsianti. Jai 
vos užteko jiegu užskristi ant 
Kunigaikszczio peties.

— Sudiev, brangusis Kuni- 
gaikszti, susznabždejo ji. Tu 
juk leisi man tavo ranka pabu- 
cziuoti.

— Asz džiaugiuosiu kad tu 
galu gale iszleksi Egiptan, ma
žoji Kregždute, tarė Kunigaik
sztis. Tu per ilgai ežia iszbu- 
vai! Bet tu turi pabueziuoti 
mane in lupas nes asz myliu ta
ve.

— Ne Egiptan lėksiu asz, 
tarė Kregžde, skrisiu Mirties 
Vieszpatijon. Juk mirtis, Sap
no Sesuo, ar netiesa?
Tuos žodžius tardama, Kregž

de pa'bucziavo Kunigaikszczio 
lupas ir nukrito negyva in jo 
kojas.

Stovylo viduje pasigirdo; 
baisus trenksmas, lyg kas butu 
susikūlė. . Tai sprogo pusiau 
szvinine szirdis. Be abejo, tu
rėjo būti lai didelis szaltis.

Ant rytojaus anksti ryta, 
ulyczia vaiksztinejo, su trimi! 
miestovaldysto patarėjais, 
Miesto Meras. Praeinant pro 
stovyla, Meras pažvelgė in ji.

— Vieszpatie, kokia imsiu-: 
susi Laimingojo Kunigaiksz- 
czio iszvaizda! Pastebėjo jis.

— Isztiesu, nusiususi isz-į 
vaizdai Suszuko miestovaldy-į 
bo patarėjai kurie visuomet i 
sutikdavo su Meru. Ir jie pri-! 
siartino, norėdami geriau sto
vyla apžiūrėti.

— Rubinas iszkrito isz kar
do, akiu nebėra, visas auksas 
nuszuto, pastebėjo Meras. Isz
tiesu, ne kuo geresnis jis už el-
getą. i * Žmones, kurie negali isz-

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

:: Tiktai 15£ ::

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa-

[ — Ne kuo geresnis už elge- 
; ta, atkartojo miestovaldysto 
patarėjai.

Prie jo kojų guli negyvas 
pauksztis, tese Meras. Reikės 
iszleisti apskelbimas kad 
paukszeziams draudžiama ežia 
mirti. Ir miestvaldysto sekre-

Nors trumpai jums 
po-Szvencziu pagiedosiu, . 
Ba niekur per Kalėdas, 

Ir NaujusMetus nebuvau.
Namie sėdėjau,

Bet vis t iek, 
Turiu jums padainuot : 
Pennsylvanijoje daug 

tokiu yra,
Kurioms nubodo ir 

ketina pamesti, 
Ir jieszkoti divorsa, 

Persiskyrimu be 
reikalo bobos nori, 

O ju vyrai yra dori. 
Geriau kad po kelis 
botagus joms užduotu, 
Kad tokios bobeles 

susivaldytu, 
Del Lietuviams sarmatos 

nedarytu, 
Kam už vyro isztekejo, 

Jeigu prie Szv. Altoriaus 
jam prižadėjo,

Kad per visa gyvastį 
prisiega užlaikyt,

Ligi smert ji mylės 
ir susivaldys,

Butu gerai, 
Kad Dievas visas tokias 

sunaikintu, 
Nors tada atsidustu 

lengviau vyrai.
Girdėt isz vieno 

miestelio, 
Kad viena gerai žinoma 

porele, 
Persiskyria tris metus, ■

Moterele sau,
O vyras kitam mieste 

pas kitus, 
Neseniai sugryžo vyrelis,

Pacziule davė jam 
žinia, w

Kad su ja vela 
susigadintu, 

Ir kaip reikia drauge 
gyventu.

Bet po kokiam tai 
laikui,

Velnias boba vela 
apėmė,

Dabar tasai vyrelis 
pakajaus neturi. 

Ant sziandien bus gana.

* Moteres liežuvis tai jo
sios gyvybe; jau nuo užgimimo 
pradeda klibet, o nustoję tik 
tada kada numirszta.

pildyt savo užduoeziu, tankiai 
sau mano kad jie prie ko kito 

) sutverti.
* Meile yra taip sena kaip* 

svietas.

PLATINKIT!
“SAULE”

ne turėjo piktumo prieszais ne-, 
baszninka. Per tai visi penki: 
naszle, josios motina, du (Irau- j 
gai ir mirusio prieszinykas, se- ' 
dėjo tykume, kožnas stengėsi i 
nndavinet nuliudusiu vienas j 
už kita.

Po valandėlei, Onni atsikėlė, 
nuėjo prie stalo, iszgere stikle
li arielkos, tardamas:

— Žinoma, yra tai sunku 
atsiskirt su savo mylimu vyru, 
bet ne turime užmirszti apie 
gyvuosius ateit i je. Ar-gi ne 
teip, Olla?

Olla nieko neat sake ant to, 1 
visi paliko, apsiaubė stala 
ant kuriuo stovėjo ne tik alus 
ir arielka, bet kiauszinai, kum
pis, rakinta mėsa, ir duona. 
Gere, valgė ir verke. Po valan
dėlei paliovė valgyt nes gerv
inąs da. nepaliove. Neužilgio vi
si buvo daug linksmesni.

Kožnas turėjo pasakyt koki 
juokeli arba apysaka isz savo 
gyvenimo, apie stebuklus di- ■ 
džiausiant mieste Stalingrado, 
ir 1.1.

Kada pergetojai nebasznin
ko pabaigė savo apsakymus, 
viens paskui kita pradėjo 
snaust ir ne ilgai laukus visi 
užmigo ant giaro. Tykumą 
vieszpatavo aplinkui tik 011 ei 
ir Ogas žiurėjo vienas ant kito. !

Ant galo senas jaunikis Ol
la s atsiliepe:

— Eime pasivaikszcziot prie 
artymo ežerelio, tegul jie mie-! 
ga.

Paėmė jo ranka ir iszejo su ! 
juom drauge, palikdami sar- Į 
gus mieganezius. O o

Per atidaryta. Įauga inleke 
muse ir tiesog užtapė ant ne
baszninko galvos, po tam ant 
nosies ir ant galo inlindo in no
sies skylute.

Staiga nebaszninikas su-1 
cziaude du kartus gana gar
siai. Atidarė akis ir atsisėdo 
lovoje. Nusistebėjas apsidairei 
aplinkui, nežinodamas kas su i 
juom atsitiko, nes praėjus va
landėlė: dasiprato viską. Pir- 
rniause jo mislis buvo, kaip nu
sidžiaugs jo mylima pacziule 
kada, patemins ji gyva.

Kada atsikėlė truputi sudie-; 
bėjo, nes vakaras buvo vėsus, o ; 
kad buvo menkai apsirėdęs į 
(žinoma kaipo nebaszninkas) į 
apsisuko in drobule ir nuėjo ! 
jieszkoti savo mylimos paežiu- i 
les. Galvoje jam maiszesi ir ■ 
jautėsi nesmagu, kaip galima ! 
buvo tikėtis nuo žmogaus ku- i 
ris buvo ne senei numirias. Nes i 
nepaliove jieszkoti savo pa- i 
czinles.

Atejas in kita kambari rado 
sargus mieganezius, bet jojo 
pacziules fenais nesirado. Pa- 
temino teip-gi stala pridėta 
valgiu ir turėjo mieri gerai pa
valgyt, nes atsiminęs apie sa
vo pacziule, geide ja kogrei- 
cziausia surast i.

Iszejo laukan.
Artindamasis prie ežerelio, 

patemino isz tolo balta skepe
ta, kuria pažinojo gerai, nes 
buvo padovanojus savo paeziu- 
lei kėlės nedelias priesz ‘.‘miri
mą.” Susznabždejo pats in sa
ve:

— Sztai sėdi nebagele prie 
ežero ir verke manes, o gal nori 
nusiskandyt.

Pradėjo eit grecziau.
— Teip tai mano mylima 

pacziule sėdi ten. Bet yra ne ; 
viena, su ja sėdi kitas. Oba,! 
Ogas ir da teip abudu prisi- j 
glaudia. O kad ji pekla prary- i 
tu!

Staiga mylinti porele paszo- 
ko ant kojų, nes ranka mirusio 
Laas Kapaiseno nupuolė sun-

(Tasa Aiit 2 puslapio)

m a.
Tokiu budu Laimingojo Ku-! 

nigaikszczio stovyla nuėmė.
— Dabar, kuomet ji jau ne- i 

bedaili, ji nieko neverta, tarė į 
Meno Profesorius universitete.

Paskui stovyla suvirino di
dėlėje krosnyje ir Meras su
rengė visuomenini susirinkimą 
aptarti kas daryti su tuo meta
lu.

— Žinoma, mums reikia ki
to stovylo, pasakė Meras, ir tai 
turi būti mano paties stovylas.

— Ne, mano stovylas, tarė 
kiekvienas miestvaldysto pata
rėjas ir visi jie susiginezijo. 
Kada tik man tekdavo apie 
jos iszgirsti, jie vis da tebesi- i 
ginezijo.

— Stebėtinas daigias, pa
stebėjo pluodymo darbu prie
žiūra. Ta .suskilusi szvino szir
dis nenori sutirpti ugnyje. Rei
kės iszmesti. Ir iszmete szirdi 
ton paezion szaszlavu duobėn ! 
kurioje ir negyvoji Kregžde■ 
gulėjo.

— Atneszk man du visu-; 
brangiausiu miesto daigtu, ta
re Vieszpats vienam savo an- 
iuolui. Ir aniuolas atnesze szvi- 
no szirdi ir negyva paukszcziu- 
ka.

— Teisingai parinkai, tarė 
Vieszpats. Tas mažasis pauk- 
sztelis amžinai cziulbes Mano 
Rojaus sodne, o Laimingasai 
Kunigaiksztis garinus Mane 
Mano aukso vieszpatijoje.

------G ALA S——

Prisikėlė
Isz Numirusiu
j^AAS Kapaisenas buvo nu- 

mirias. Vos suėjo metas lai
ko nuo apsipaeziavimo su pa
togia. Olla, duktere vietinio 
szinkoriaus kaime Lauritsala.

Laas buvo drūtas ir geras 
vyras, nes tik viena turėjo silp
nybe tai yra nuolatinis dirste
lėjimas in stikleli. Viena va
karu iszgere daugiau ne kaip 
galėjo pakelti. Kas tokis pasi
gadino viduriuosią ir buvo po 
viskam. Kožnas gailėjosi varg- 
szio Laas, paguldė ji in geriau
sia kambari, uždengė balta 
drobule, apstatė kuna žvakėm 
ir meldėsi už jo duszia.

Visi kaimynai suėjo atyduo- 
ti jam paskutini patarnavima 
ir dirstelėjo ant jo veido. Ne 
kurie prieidami prie nebasz- 
ninko, pakialdavo drobule 
szaukdami: “Nebagelis, kaip 
persimainė!” Kiti vela kalbė
davo: “Iszrodo kaip gyvas!” 
Kožnas isztardavo savo nuo
mone prie nebaszninko pagal 
jo savžine. Sveikinosi su nasz- 
le, kuri stovėjo prie lovos apsi
verkus, ant galo ineidavo in 
paszalini kambari, kur stovėjo j 
uždengtas stalas su užkan
džiais ir alum.

In koki laika svecziai pradė
jo iszsiskirt, tiktai keturi pa
siliko idant sergėti nebasznin- 
ka per nakti, o ir kad neimtu 
nubodu likusiai naszlei. Buvo 
tai Olles motina, mirusio Laa- 
so du geriausi draugai Onni ir 
Asto ir Oge Landeris. Ne butu 
tai pridereneziu pavady! Oga 
viena isz draugu mirusio nes 
jisai teip-gi svilino, aplink pa
togia Olla ir niekad neatleido 
tam kuris nuo jo paveržė Olla 
metas laiko adgalios.

Nes kad dabar Laas buvo 
numiręs Oga pasiliko su sar
gais idant pertikrint visus, jog

NAUJI METAI
Seniai nusileido skaisezioji ir rinkos’, ir ėjo in vieszaji ke- 

saulele lia pasveikintu Metu Naujuju. 
ir apmirė žemė, aptemo dangus — — —
vien žvaigždes sesutes, lyg ir ėjo vieszuoju keliu, ir sutiko 

vargdieniu aszaros, i įy sveikino galvas žemyn lenk- 
szviete mirgėjo isz auksztojo darni,

skliauto. o akys j u szviete isz džiaugs-
— — — mo, nes mane,

Praeis, pasibaigs tuoj tamsioji kad laime suteiks Nauji Metai 
naktis, i ir aszaras skausmo nuszluos- 

užges sidabrines, žvaigždutes, tys.
ir vėl užtekės spinduliuotoji — — —

■ saule, Bet nieko nesake jiems Naujas 
bet jau nematys jos szviesosi Valdovas;

Seni Metai. ; tylus ir slaptingas insedo in
— — — sostą

Sztai artinas juju- mirties ir nauja Gyvenimo Knygų atsi- 
valanda. ; verte lapa,

Viduj paslaptingos nakties su- ir vėl tolyn rasze nepabaigtas 
skambės gudus varpo balsai, kraujo dejas,
ir skelbs visai žemei, ir dangui, — — —

ir aukso žvaigždėms, • o tie, kure kente ir verke, pa- 
kad Naujas Valdovas pavelde- guodos jieszkojo,

jo dide Gyyvenimo Knyga, i sugryžo liūdni, nusiminė, nete-
— — — ke vilties.

Ir mirs Seni Metai,
Užvože kraujais iszraszytaji 

lapa Gyvenimo Knygos, j 
Ir niekas neverks ju, nei nesi

gailės, 
bet džiaugsis, lyg sunkiąją 
naszta numėtės nuo savo 

kurtines.

Neverks j u iszalkes, netekes 
pastoges vargdienis, 

neverks j u senoji moeziute, 
kur iszverke szviesias akis, 
raudodama žuvusio savb sūne
lio, neverks nei jauna mergele 
giliai užrakinus szirdy savo 

slepini skausmą....

O ten kur mus broliai 
bemerdi skausmuos ant susza- 

lusios žemes, 
kur skliautas gaisruoja, o žeme 

aplieta krauju,
ir ten nieks neverks jus, Senieji 

Meteliai.

Neverks jus’ nei ženezianezios
skurdą Tėvynės sūnūs, palaiko, valdo ir gina, 

kas nyksta ir žūva jos jiegos — — —
po slegianczia dvasia naszta. Praszvito mano apteme akys,

— — — szirdis nurimo;
Ir užgaudė varpas nakties žinau dabar jau, kur yr’ ramy-

tyloje be,
ir paskelbė žemei, ir dangui, ir j kame paguodos jieszkoti.

aukso žvaigždėms, — — —
kad Naujas Valdovas pavelde- Ir puolės aszen tada ant keliu,

jo dide Gyvenimo Knyga, pakėliau szirdi prie To, Kuris
kad mirė jau Metai Senieji. valdo,

— — — palaiko, gina visus pasaulius,
Ir vos tiktai užgaudė varpo savo skausmą aukojau.

balsai, — — —
sujudo visi, kas tik kente ir Ir siuntė didis Galybių

verke, Vieszpats

Garsinga Beždžione

Žvieriu prižiūrėtojas, Jo
se Thomas, po deszinei, ir 
cirkos Ringling Brothers 
and Barnum and Bailey, žiu
ri in beždžione, kuri nudve- 
se, nors geriausi daktarai 
stengiesi jos gyvastį iszgel- 
beti. Szita beždžione, kuri 
buvo pavadinta ‘Gargantua’ 
svėrė penkis szimtus ir pen

Ir nieks nežinojo, kame rast 
paguodos, 

kam aszaras savo aukoti.

Pagailo man vargszu, nelaimė
se žuvaneziu broliu.

Ėjau, nors tyliai naktelei, 
nors dangui auksztam pasi

skustu del žemes vargu.

Tylėjo aiszki žiemos naktele, 
miegojo žeme po sniego rubais, 
nutilo oras, ir jokis balsas 
szventos nearde ramybes.

Virszuj, padangėj būriai 
žvaidžducziu 

mirgėjo szviete, viena pro kita 
keliais paskirtais dangaus gel

mėse 
nuo amžių sukosi, plauke.

O ten, už tuju žvaigždžių 
pasauliu

Galybių Vieszpats, isztieses 
ranka, 

erdves apemes, visus pasaulius

kios deszimts svaru. Josios 
kailis bus dabar prikimsz- 
tas ir pasiliks in Yale Uni
versitetą. Ta beždžione bu
vo dvideszimts vieno meto 
amžiaus. Daugiau negu ke
turios deszimts milijonu 
žmonių buvo ate j e ar atva
žiavę tos beždžiones pama
tyti.

Aniuola savo, kad rinktu asza
ras 

Jam paaukotas, paguoda duo
tu 

ir szirdžiai nesztu ramybe.

Dabar žinau jau, kai spaudžia 
skausmas, 

ir temsta akys, ir gelia szirdi, 
dabar žinau jau, kur yr’ ramy

be, 
kame paguodos jieszkoti.

* Patogi motere yra tai 
aniuolas su,....ragucziais.

* Apsipacziavimas yra 
grabu meiles, o pati kryžium 
ant grabo.

* Jeigu nori tikra liuosybe 
turėti, turi save visame prižiū
rėti.

USr3 Neužmirszkit atnau
jinti savo 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. ACZIU1
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. Pajieszkojimas
Asz Jadwiga Kuzmickiene 

gimus Cziriute, pajieszkau sa
vo pus-broli Tama Czira. Pa
einame isz Vilniaus redybos, 
Trakiu ujieszdo,, Perlojos pa
rapijos, Trakiszkiu kaimo. Ma
lonėkite atsiszaukti sziuo ad
reso :

Jadviga Kuzmickas,
733 McClelland Street 

Portage, Pa.
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Žinios Vietines
— Petnyczioj pripuola trys 

Karatai. •
— Lietuviu Moterių Kliu- 

bas isz Schuylkillo pavieto lai
kys savo metini Vakariene ir 
Szoki Panedelyje, Sausio, Jau. 
16-ta diena 1950 m., Elk’s sve
tainėje, Mahanoy City. Vaka
riene prasidės asztunta valan
da, Szokiai prasidės devinta 
valanda.

— Sukatoj Szvento Luci
jau o.

— Praeita meta (1949), 
musu Schuylkillo paviete buvo 
gana nelaimingas su visokiais 
atsitikimais, nes tame mete 
mirė nelaimingoms mirtimis 
409 ypatos.

— Kita sanvaite, Nedelioj 
pripuola Szv. Szeimyna. Ir ta 
diena 1765 metuose, iszradejas 
Eli Whitney iszrado ir sutverė 
maszina kuri vata atskiria nuo 
seklu, szitas darbas iki tada 
buvo rankomis dirbamas ir va
ta labai brangiai kasztuodavo, 
bet per szita iszradima vata la
bai atpigo ir buvo Amerikos 
geriausias biznis. Taipgi ta 
diena 1905 Senapiles Žandaru 
teismas iszteisino devyniolika 
Lietuviu, kaltintu už platinima 
Lietuviszku rasztu ir Lietu- 
viszkos literatūros.

— Panedelyje Szvento Ju- 
lijano ir Bazilio.

— Utarninke Szvento Vi
liaus. Ir ta diena 1920 metuose, 
Tautu Sanjunga sutverta po 
Pirmoji Pasaulinio Karo, ežia 
Prezidentas Wilsonas labai 
daug darbavosi ir savo sveika
ta patrotino ir savo gyvastį pa
aukojo. Taipgi ta diena 1863 
metuose Sziauliuose suszaudy- 
tas sukilėliu vadas Bagdonavi- 
czius. Ir ta diena 1897 metuose, 
Palangoje mokiniai Lietuviai 
atsisako kalbėti Rusiszkas 
maldas.

— Rusnaku Kalėdos pri
puola Sukatoje.

— Sekantieji iszeme lai's- 
nus del apsivedimo: Juozafina 
Aniskavicziute ir Leonardas P. 
Yodis isz Shenadoro.

Birmingham, Ala. — Szeszi 
vyrai prigėrė kai ju automobi
lius nuvažiavo nuo tilto ir in- 
krito in ežerą. Septintas vyras 
iszmusze automobiliaus Įauga, 
iszlindo ir iszplauke isz ežer(į. 
Automobiliaus draiverys nega
lėjo nei tilto nei vieszkelio ge
rai matyti per ūkanas ir miglas 
ir lietu. Nuo to paties tilto už 
pusvalandžio kitas automobi
lius nusiverte ir in ežerą inkri- 
to, bet draiverys suspėjo isz- 
szokti ir nebuvo nei sužeistas.

Washington, D. C. — Du 
jauni vyrukai buvo užmuszti ir 
du kiti būva sužeist i, kai ju au
tomobilius nusiverte nuo kal
nelio prie ulyczios. Žuvusieji: 
James C. Harding, dvideszimts 
trijų metu amžiaus, studentas 
in Pennsylvanijos Universite
tą, ir suims Daktaro Harding; 
antras, George Terrell Giragi, 
dvideszimts vieno meto am
žiaus. Sužeistieji: Frank Finn, 
dvideszimts vieno meto, kuris 
dirbo su slapta FBI policija ir 
Joseph T. Maloney, dvide
szimts vieno meto amžiaus stu
dentas in Georgetown Univer
sitetą.

Lawrence, Mass. — Penkios 
deszimts dvieju metu amžiaus 
Charles A. Wyman ne in tas 
duris pataikė ir atsidūrė in ka- 
leljima. Jis buvo nuteistas nuo 
keturiu iki septynių metu in 
kalėjimą. Kai policijantas už
tiko ji apvagiant czeveryku 
sztora, jis bėgdamas nuo poli- 
cijanto, atsidarė vienas duris 
ir inbego staeziai in ta kalėji
mą kur jis dabar tupi.

Laikinis Prezidentas ILLINOIS
MAINIERIAI
STRAIKUOJA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

VAGIAI ISZSIGAN-
DO; PABĖGO

Berlynas, Vokietija. — Laik- 
raszezio “Vindicator” sztabas 
isz Youngstown, Ohio, pasiun
tė tūkstanti svaru kumpio in 
Vokietija del penkios deszimts 
szesziu naszlaicziu del Kalėdų. 
Szito laikraszczio sztabas ir 
redaktorius teipgi iszdalino 
Kalėdų dovaneles dviem szim- 
tani Vokietijos vaiku per Ka
lėdas. Szitokia dovana isz tik
ro yra tikra Kalėdų dvasios do
vana, nes ežia nėra jokis mai
nikavimas dovanu, kaip mes 
per Kalėdas paprastai darome.

Loszike Siekia 
Augsztyn

Nors visi laikraszcziai 
skelbia kad Daktaras Arnu
lf o Arias yra iszrinktas Pa
nama valstijos prezidentu. 
Bet mes bijomies taip pasa
kyti ar paskelbti, nes beveik 
kas diena mes iszgirstame 
kad naujas prezidentas buvo 
iszrinktas ar paskirtas. Czia 
rinkimai nepriklauso nuo 
balsu,bet nuo karabinu ir 
nuo szautuvu. Per dvi ar 
tris dienas czia buvo jau 
trys ra keturi prezidentai.

Philadelphia, Pa. — Septy
nios deszimts szesziu metu am
žiaus senelis, tėvas, atsisvei
kindamas su savo sūnumi pasi
mirė. Sūnūs Jonas buvo atva
žiavęs pas savo tęva Oscar Mil
ligan in sveezius per Kalėdas. 
Sūnūs gryžo in Williamsburg, 
Virginia. Kai jis insisedo in sa
vo automobiliu ir atsigryžo at
sisveikinti su savo tėvu, jis pa
mate kad tėvas sukniubo ant 
ulyczios ir pasimirė. Pirm negu 
sūnūs galėjo isz savo automo
biliaus iszlipti ir prie savo tėvo 
pribėgti, teves jau buvo pasi
miręs.

zidentas tuoj aus pasiuntė vi
siems to distrikto vadams te- 
legramus, insakydamas vi
siems gryszti in savo darbus, 
ir vėl dirbti tris dienas ant ne
dėlios.

Szitas skaiezius sudaro be
veik visus Illinois valstijos 
mainierius.

Apie trys szimtai mainieriu 
sustraikavo Indiana valstijo
je. Bet distrikto Prezidento 
insakymas gryszti jiems nieko 
nereiszkia.

Mainieriu bosas John L. Le- 
wisas, tuo laiku buvo in Spring 
field miestą pas savo sergan- 
czia motina. Jis nei žodžio ne
pasakė apie szitas straikas.

* Kiti mainieriai dar vis dirba 
ant to trijų dienu ant nedėlios 
nusistatymo.

Minksztos Anglies Mainie
riai neturi kontrakto nuo Bir
želio (June) menesio, kada 
kompanijos neprieme Lewiso 
pareikalavimus del naujo kon
trakto, kad mainieriai gautu 
devynios deszimts penkis cen-

Loszike Selene Walters, 
kuri yra losziusi teatruose ir 
krutamuosiuose paveiksluo
se sako kad ji dabar rengiasi 
iszteketi už Irano valdinin
ko ir tapti bagoeziausia mo
teris visoje Amerikoje. Kai 
Irano valdininkas Shah, at
lankė in Amerika, jis New 
York mieste susipažino su ir 
insimylejo in szita musu 
gražuole, loszike ir daininin
ke, Selene Walters.

tinkamas tokiai ilgai ir pavo-! 
j ingai kelionei.

Jie atvažiavo in Airija isz' 
Szvedijos. Jie czia atplaukė su! 
tuo savo laiveliu. Jiems vi- į
siems dabar buvo parūpintos į 
vizos, kad jie galėtu važiuoti in i 
Kanada.

Visi jie buvo susidėję dau
giau negu po du szimtu doleriu 
ta laiveli nusipirkti ir aprūpin
ti, aptaisyti del tos keliones in 
laisve.

STRAIKOS
FRANCUZIJOJE

NEGYVA
AUTOMOBILYJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

PARYŽIUS, FRANCIJA. — 
Nors Prancūzai Socialistai bu
vo pirmutiniai paskelbti strai
kas ana nedele, bet jie mažiau
sia isz tu straiku gavo.

Komunistu unijos visus pra
lenkė, daugiausia reikalavo ir 
geriausia tvarka per straikas 
palaike. Kai Komunistai savo 
straikas paskelbė tai visi ju 
darbininkai, kaip vienas su
straikavo.

Socialistams ne taip gerai 
pasisekė. Telegrafo ir paczto 

i darbininkai nesutiko straikuo- 
ti ir kiti darbininkai nepaklau
sė savo vadu ir nestraikavo.

Kas dar svarbiau, tai kad at
sirado paežio j e Socialistu par
tijoje nesantaika ir susikirti
mai. Ana nedele, Darbo, Vi-

ANGLAMS NEPA- ‘ 
TINKA AMERIKOS

NUSISTATYMAS

Clinton, Mass. — AI i esto da r
bininkai pažinojo kad ne visi 
ant kapiniu yra mirė ir paka- 
voti. Jie sena medi pjovė ant 
Woodlawn kapiniu, kai kokia 
penkiolika szimtu bieziu isz to 
medžio iszlindo ir visus darbi
ninkus iszvijo isz kapiniu. Dar
bininkai tik už kokio pusva
landžio sugryžo in’tas kapines, 
bet'net ir tada daug sargiau.

tus ant dienos daugiau, ir kad 
kompanijos mokėtu penkiolika 
centu daugiau nuo kiekvieno 
tono anglių in ta Pensijų ir Pa- 
szelpos Fonda.

Apie szeszi tukstaneziai mai
nieriu buvo ate j e in darba 
prie tas szeszias Peabody mai
nas, bet paskui iszliejo vande
ni isz savo bonku ir pargryžo 
namo. Czia tarp mainieriu, 
iszpylimas vandenio isz bonkos 
yra ženklas, kad mainieriai 
nedirbs, kad jie eis namo.

Mainieriai supyko, kada jie 
dažinojo, kad kompanijos pa
brangino savo anglis visu pus- 
doleriu ant tono. Jie sako, kad 
jeigu kompanijos gali tiek 
daugiau imti, tai mainieriai 
turėtu daugiau gauti.

Neužtiko $7,000
SPENCER, MASS. — Trys 

razkaininkai, jauni vyrukai, 
kurie buvo taip iszsigande kad 
jie iszbego isz bankos ir nesu
spėjo ta banka apvogti. Visi 
trys su atprovintais revolve
riais inejo in Worcester Coun
ty Trust Kompanijos banka ir 
pareikalavo kad bankos darbi
ninkai jiems atiduotu visus pi
nigus.

Bankos virszininkas Manley 
Kelly, tiems razbaininkams pa- 
siaiszkino kad bankos durys 
yra ant laikrodžiaus nustaty
tos ir kad jam ims kelias minu- 
tas pirm negu jis gales duris 
atidaryti kur visi pinigai yra 
laikomi.

Tie jauni razbaininkai bijo
josi ilgiau tenai pasilikti. Jie 
tik viena stalcziu iszkrauste, 
isz kur jie gavo tik deszimts 
doleriu. Jeigu jie butu tureje 
nors biski drąsos, jie butu ga
lėję gauti apie septynis tuks- 
tanezius doleriu. Bankos vir
szininkas Manley Kelly polici- 
jantams pasakė kad tie trys 
vaikezai buvo taip iszsigande 
kad j u rankose revolveriai dre
bėjo.

Philadelphia, Pa. — Penkios 
deszimts vieno meto Neil Boc- 
kius/ buvo suaresztuotas ir ant 
dvieju tukstaneziu doleriu 
kaucijos paleistas. Jis yra in- 
tartas kad jis labai sumusze ir 
sudaužė savo asztuonios de
szimts trijų metu amžiaus mo
tina. Tai senelei 'buvo koja isz- 
laužta ir ji buvo labai sumusz- 
ta. Nabage stengiesi nuo savo 
sūnaus pabėgti ir norėjo per 
Įauga isz antro augszczio isz- 
szokti. Szitas Neil Bockius jau 
kelis sykius buvo in teismą pa
trauktas už toki pati prasikal
timą. 1937 metuose jis buvo nu
teistas in kalėjimą ant viso me
nesio už kaip tik toki prasikal
timą, kad jis buvo sumuszes 
savo motina.

Wilmington, Del. — Asztuo- 
niolikos metu vaikinas buvo 
suimtas ir suaresztuotas, už tai 
kad jis nudarė savo po-tevi. 
Policijantai sako kad John 
Sealla nudaro savo po-tevi Jo
seph Bendistis, už tai kad jam 
insipyko vis girdėti kaip jo po- 
tevis vis burdavosi su savo 
žmona Angelina. Joseph Ben
distis buvo nuvesztas in Wil
mington ligonine. Jam. tas pei
lis perdure plauczius.

MISIJONIERI AI 
VAŽIUOS IN RUSIJA

STAMFORD, CONN. — 
Connecticut valstijos kalnuose 
atsiskyrė nuo visu žmonių, asz- 
tuoni studentai-kunigai moki
nasi ir rengiasi neszti ir skelb
ti Kristaus Evangelija už tos 
plieno sienos, in krasztus kur 
Komunistai dabar valdo ir net 
in paezia Rusija.

Szitie jauni studentai-kuni
gai yra Pranciszkonai, kurie 
mokinasi Rusu kalbos ir kitu 
Slavoniszku kalbu, kad jie ga
lėtu Dievo žodi skelbti tiems 
žmonėms, kurie dabar randasi 
po Rusijos jungu.

Keturi Kunigai ir vienas 
svietiszkis szitus studentus- 
kunigus mokina tu kalbu, ku
rios bus jiems reikalingos kai 
jie eis in Komunistiszkas sza- 
lis Kristaus Evangelija skelb
ti.

Kai laikrasztininkai ju už
klausė kaip jie mano ineiti in 
tas szalis kur Komunistai da
bar valdo ir kurias plieno sie
na yra atskyrus nuo viso pa
saulio, jie atsake: “Pats Ponas 
Dievas ta plieno siena pramusz 
ir tada mes jau busime anapus 
tos sienos.”

Pasitraukia Isz Valdžios'

David E. Lilienthal, atomi
nes bombos komisijos pirmi
ninkas pasitraukia isz savo 
vietos ir sako kad Sen. John
son, Demokratas isz Colo
rado teisybe pasakė kai jis 
paskelbė kad viena atomine ! 
bomba daugiau bledies, isz- 
kados galėtu padaryti 
negu dvideszimts tukstan
eziu diamito bombų, kurias 
mes pavartuojome per kara. ■

David E. Lilienthal sako 
kad Kongresmonai trukdė ir 
stabdė visa darba ant tos j 
bombos su visais j u intari- 
mais. Jis sako, kad musu , 
iszrinkti Kongresmonai dau
giau iszkados daro musu ; 
krasztui, negu visi prieszai 
sykiu galėtu padaryti.

ta buvo biski sumuszta, bet 
daktarai dar negali tikrai pa
sakyti kaip ji mirė. Automobi
liaus inžinas buvo atidarytas, 
gazolinas buvo visas iszdeges, 
durys automobiliaus ir langai 
buvo uždaryti. Galimas daig- 
tas kad ji tyczia ar netyczia už
duso nuo inžino duju.

Jos lavonas surado jos drau
gai pas kuriuos ji buvo atva
žiavus in sveezius. Juos nuve
dė prie to automobiliaus jau-j 
nas kolegistas isz Greenback
ville, Virginia. Jis buvo su ta 
mergaite iszejes ant “deito” 
Subatos vakara ir sugryžo in 
savo namus Panedeli isz ryto 
apkvaiszes.

Neiszrodo kad mergina butu 
peszusi ar gynusi nuo kokio už
puoliko, nes automobilyje vis-, 
kas buvo tvarkoj. Automobi
lius buvo nuvesztas apie tris-j 
deszimts mastu nuo mažo 
vieszkelio. Jos tas draugas yra 
dvideszimts trijų metu kolegis
tas in Lynchburg kolegija. Jis 
buvo nuvesztas in Peninsula li
gonine in Salisbury, Maryland.

Jaunas kolegistas sako kad 
jis nieko negali atsiminti nuo 
to laiko, kai jis su ta savo 
drauge sustojo in maža užeiga 
užkasti, pirm negu važiuojant 
namo. Mergina buvo nuvažia
vus in sveezius pas Ponia Mar
cia DeStefano, kuri kadaise 
buvo jos szeimynos susietka. j

Vienas Susiedas Walter But
ler tenai sako kad jo abi duk
terys sako kad jos Subatos va
kara girdėjo kaip kokia mote-, 
riszke ar mergina suspigo lau
kuose. Jodvi atbėgo žemyn pa
sakyti savo tėvams, bet tėvai 
mislino kad tai tik koki balia- 
vuotojai insigere lerma kelia 
ir Naujus Metus szvenezia.

PABALTIECZIAI
GAUNA VIZAS

CORK, AIRIJA. — Du szim
tai Pabalti jos žmonių kuriu 
tarpe randasi ir keli Lietuviai, 
buvo nusipirkę maža laiveli, su 
kuriuo jie ketino plaukti sker
sai mares. Bet valdžia juos su
stabdė, nes tas laivelis nėra

daus ir Valdžios Darbu Minis
terial kovojo priesz straikas,! 
kurias j u paežiu partijos laik-į 
raszcziai buvo surengė ir vede. j

Daug Socialistu su M. Blum 
dabar kalba ir tariasi, ar nebu-! 
tu geriau visai pasitraukti isz 
valdžios ir paskui vesti darbi-, 
ninku reikalus daug aiszkiau 
ir daug laisviau. Visi Socialis
tai yra nusistatė priesz Komu- j 
nistus, bet per szitas straikas! 
vien tik Komunistai gerai pa-j 
sirode ir sustiprėjo.

KOMUNISTAI NEAP- 
KENCZIA IR PERSE
KIOJA AMERIKIE-

CZIUS KINIJOJE
SHANGHAI, KINIJA. — 

Komunistai Kinijoje baisiai! 
neapkenezia Amerikiecziu.

Amerikiecziai kurie par- ! 
gryszta isz Shanghai miesto! 
papasakoja, kokia baisi neapy-j 
kanta verda tenai priesz Ame- i 
rikos valdžia ir priesz Ameri-j 
kieczius.

v *

Kai tik Komunistai uzeme! 
Shanghai miestą, jie iszkabino 
visur savo devynis pareikala-: 
vimus. Jie visur persekioja 
Amerikieczius ir juos prie 
kiekvienos progos puldinėja iri 
szmeižia.

Komunistai per daug nekibi
na Kiniecziu biznierių Tr nieko 
nedaro Anglijos piliecziams ir 
biznieriams, bet uždaro visus 
Amerikiecziu sztorus ir juos 
intarineja, stumdo .ir kartais 
net apmusza.

Komunistai sako kad Ame-! 
rika su savo padupezninku 
Chiang Kai-shek nori pavergti 
Kinijos žmones.

Kiniecziai kurie draugaujasi 
su Amerikiecziais ar su jais ko
ki bizni daro, buvo nubausti, 
nes Amerikiecziai dabar yra 
nepageidaujami visoje Kinijo
je.

Komunistai Kinijoje jau 
taip iszdryso, kad jie dabar 
vieszai ir drąsiai stoja priesz 
Amerikos valdžia ir priesz 
Amerikieczius.

SKAITYKITE “SAULE”

LONDON, ANGLIJA. — 
Anglijos redaktoriai ir laik
rasztininkai ima vieszai ir gar
siai abejosi apie Anglijos san
tykius su Amerika. Anglijos 
valdžia labai griesztai skiriasi 
nuo Amerikos valdžios nusi
statymo kaslink Kinijos.

Anglija nori pripažinti Ko- 
munistiszka valdžia Kinijoje 
ir su ja bizni daryti, nes Aug
iai ten turi labai daug pinigo 
inkisze. Amerika tos Komu- 
nistiszkos valdžios nepripa- 
žinsta ir nenori pripažinti, ir 
vis dar rengiasi remti Chiang 
Kai-shek, kuris dar vis priesz 
tuos Komunistus laikosi, nors 
ant Formosa Salos.

Nors Amerikos valdžia dar 
nieko vieszai nėra pasakius 
apie szita labai svarbu klausi
ma, bet vis eina gandai kad 
Amerika ta Formosa sala ne
užleis Komunistams.

Generolas MacArthur isz Ja- 
į ponijos pataria Amerikos val
džiai pasiunsti savo vaiska ir 

! tas Salas pasisavinti kad Ko
munistai tenai neinlystu. Ge
nerolas Omar Bradley taip pat 
pataria. Bet Amerikos Sekre
torius Dean Acheson dar vis
tyli ir nieko nesako.

Generolas MacArthur aisz- 
kina kad Amerika gali szitas 
Formosa Salas pasiimti, nes 
dar vis nėra sudaryta taikos 
sutartis su Japonija.

Czia, szitas Formosa salos 
klausimas yra baisiai svarbus, 
nes czia randasi vienatine tvir
tove toje Pacifiko vandenynu 
dalyje, kur butu galima Komu
nistams ir paežiai Rusijai ke
lia pastoti.
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Pirkie U. S. Bonus

' Uncle Sam Says*
a.

-/Millions of Americans have found 
their “Opportunity for Security” 
through an investment in U. S. Sav
ings Bonds. You, too, can supplement 
your every-day opportunity to provide 
future economic freedom by partici
pating in the big Spring Savings Bonds 
Drive which opens May 16. The wise 
person saves his money—before he 
can spend it—by becoming a share
holder in the safest, surest, and most 
profitable investment offered any
where in fjie world. *
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