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Automobiliu Straikos
ISZ AinCrikOS ^UV0 ^’*^on*er*us dabar dirba Restaurante

GEN. MAC’ARTHUR
IR PREZIDENTAS ;

TRUMANAS

TOKYO, JAPONIJA.
Generolas Douglas MacArthur 
turi saugia ir szilta vieta kaipo 
Vyriausias Komandorius Ja
ponijoje ir žino kad nei Ameri
kos Taryba, nei Amerikos Pre
zidentas negali ji isz tenai isz- 
traukti; bet jis labai susikirto 
su Trumanu ir ji baisiai užpy
kino.

Kai visa Amerikos Taryba 
buvo nutartus apleisti Formoj 
sa Salas Kiniecziams Komu
nistams ir tos salos neignti nuo 
užpuoliko; Generolas Douglas 
MacArthur, nuduodamas kad 
jis nieko apie tai nežino, pata
rė kad Amerikos Karo Sztabo 
vadai susirinktu ir pasitartu i 
ka daryti apie ta Formosa Sa- ’ 
los klausima. Iszrodo kad jis 
tyczia taip dare suerzinti ir dar 
labiau supykinti Prezidentą 
Trumana.

Nors, teisybe pasakius, daug 
Karo Sztabo augsztu karinin
ku pirmiau sake ir dabar sako 
kad mes turėtume tas salas už
imti ir tenai Komunistams ke
lia pakirsti.

George Mamroth, penkios 
deszimts keturiu metu am
žiaus Vokietis, buvo labai 
bagotas Vokietijoje. Jis pa
reina isz milijonierių szei- 
mynos ir gimines. Jis Berly
ne buvo Momroth Bankos 
Prezidentas. Dabar jis, atva
žiavęs in Amerika pas savo 
sunu, gavo darba mažame 
restaurante kur jis dirba.

Jis milijonus doleriu turė
jo, o dabar atvažiavo ežia be 
skatiko. Jis sako kad jis bis- 
ki dar pasimokins musu kal
bos ir kaip mes savo Ranko
se bizni ir rokundas vedame, 
ir paskui mažu gaus geresni 
darba. Jis su savo sunumi 
Petru dabar gyvena Brook
lyn, N. Y.

NEGANA DAKTARU

Mažai Stoja In Daktaro
Mokslus ,

JaponaiKomunis
tai Drysta Krem- 

linui P rieszintis
■v

WASHINGTON, D. C. —
Valdžia yra susirupinus kad 
tiek mažai studentu mokinasi1
ant Daktaru ir tiek mažai j u 
stoja in medicinos universite
tus.

Iszrodo kad tu medicinos 
universitetu reikalavimai yra 
per sunkus, kad tos kolegijos 
per daug reikalauja isz savo 
studentu.

Sziandien mažiau studentu 
mokinasi ant Daktaru negu 
mokinosi keturios deszimts me-' 
tu atgal.

Pernai dvideszimts penki 
tukstaneziai norėjo stoti in 
tuos mokslus, o tiktai szeszi 
tukstaneziai trys szimtai ir 
asztuonios deszimts septyni 
buvo priimti.

Valdžia ketina naujas kole
gijas ir naujus universitetus

mobiliu darbininkams insipyko visos tos 
savo mokslo kambarius ir dau- dervbos, isz kurie jie mate, kad niekas 
giau studentu nepriims. I„ejszeina įr jje sustraikaVO. Asztuonios

deszimts devyni tukstaneziai tu darbininku

t

Generolas MacArthur Susikirto 
Su Prezidentu Trumanu Ir Jie 
Nėra Draugai; Preston J. Tuc
ker Kuris Nunesze Žmonių Su-

dėtus 28,000,000 Doleriu 
Buvo Teismo Iszteisintas

DETROIT, MICH. — Chrysler Auto- SOVIETAI i
NUSTEBO

i milijonai doleriu dingo, bet nei dėjo save nusižudyti, buvo su-' 
vienas nekaltas.

Ir mes taip “Saulėje“ rasze-: Daug biznierių jau buvo su- 
me kai tik dažinojome, kad deje rankpinigius ir sudarė 
Amerika ketina tas salas ap-1 kontraktus kad jie butu inga- 
leisti. Mums iszrodo kad kari-į Įjoti tuos naujus automobilius 
ninkai daug geriau supranta pardavinėti. Daug kitu buvo 
kas ten darosi ir koks pavojus pirkę szierus in ta nauja kom- 
mums tenai gresia, negu tie panija. 
Tarybos ponai, kurie Vaszing- 
tone tupi.

imtas. Policij antas James 
Thompson sako kad tas žmog- 
žudis visai nesiprieszino kai 
jis buvo surastas. Jis buvo nu-

8 METUS KALĖJIME

ANGLIJA NENORI
GAMINTI ATOMINE

BOMBA

BIZNIERIUS
iszteisintas:

Bet Tik Tobulinti
Nekaltas, Buvo

Paleistas

SALIUNINKAS
NUŽUDYTAS ant sykio mete savo darbus ir paskelbė straikas.

Automobiliu Darbininku Unija, kurios 
Prezidentas yra Reuther, reikalauja deszim- 
tuka ant valandos daugiau ir pensijas.

Chrysler Automobiliu Kompanija iki sziol 
iszsilaike nepakeldama savo darbininkams 
algas ir neatpigindąma savo automobilius, 
kai visos kitos automobiliu kompanijos pa
kele darbininkams algas ir nors biski at
pigino savo automobilius.

Chrysler Kompanija gamina, daro ne vien

SEATTLE, WASH. — Fred 
Long, saliuninkas buvo nu- 
szautas ant smert savo saliuno 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

BAGOTA MERGINA 

DARBININKE

TOKYO, JAPONIJA. — 
Yugoslavijos vado “Tito” li
ga jau užkriete ir Japonijosi 
Komunistus. Sovietu laikrasz- 
ežiai ana nedele prakeikė Ja
ponu Komunistu vada Sanzo 
Nozake. Jis papilde nedovano
tina grieka priesz Komunistu 
Partija: Jis užsikriete Kapita
listine liga. Jis iszdryso vieszai 
pareikszti kad jis nesutinka sii 
Kremlino priekaisztais kad 
Amerikos kapitalistai isznau- 
duoja ir skriaudžia Japonus.

Jis sako kad Japonijos Ko
munistai gali sugyventi su 
Amerikos Kapitalistu tvarka. 
Tai baisiausia szventvagyste 
Kremline ir visoje Komunistu 
Partijoje.

Dabar tam Japonijos Komu
nistu Partijos vadui Sanzo No- 
zaka nėra kelio atgal, jis nega
li atszaukti savo tuos szvent- 
vagiszkus žodžius. Jis dabar 
turi visiszkai prieszintis Rusi
jos Komunistams ir Kremlinui 
kaip Yugoslavijoje Marshall 
Aito prieszinasi. Jeigu ne, tai 
jis turės savo pirmenybes vie- 

■ ta užleisti Sekretoriui Kyuichi 
Takuda.

i

Tas prakeikimas isz Kremli
no nustebino visus Japonus 
Komunistu, taip kaip Japonu 
Komunistu vado Sanzo Noza- 
ka pasiprieszinimas papiktino 
Kremlina.

Yasusuke Sanejima, Komu- 
nistiszkas redaktorius sako: 
“Mane nustebino ir baisiai pa- 

i piktino. Asz dabar nežinau 
nei ka sakyti nei ka mislyti, kol 

, mes negausime insakymo isz 
savo Partijos.“

Vancouver, British Colom
bia. — Septyniolikos metu am
žiaus mergaite, kuri turi dau
giau negu du milijonus doleriu 
pabėgo isz savo namu, ir nuva
žiavo daugiau negu tris tuks- 
tanezius myliu in Vancouver tik Chrysler automobiliu, bet ir De Soto, 

pasiun- miestą, kur ji gavo darba už J)0[Įoe įr Plymouth aUtOfUObiliUS. 
szitoki dvideszimts doleriu ant nede- " • 

c. —WASHINGTON, D.
Anglijos valdžia yra 
tus Amerikos valdžiai 
pasiulinima. Atomines bombos lios. Del pradžios gyvenimo ji
komisija susidarytu isz Angli-Į 
jos, Amerikos ir Kanados 
mokslincziu.

CHICAGO, ILL. — Preston• 
J. Tucker ir septyni kiti biz-! 
nieriai kurie buvo prižadėję i 
nauja automobiliu pagaminti j 
ir parduoti, ir kuriu tas biznis ; 
vėjais nuėjo ir nunesze žmonių; vįsaį nekaitai jntartas ir nu-: Anglija nei Kanada tokiu 
sudėtus dvideszimts asztuonis, tejstas Edwin B. Everett, po- Atominiu, sprogstaneziu bom- 
milijonus doleriu, buvo teismo Įjcjjos Tarybos pirmininkas sa-! per trjs metus negamintu,, 
iszteismti. ko kad viena mergaite intare bet vestu toliau darba patubo-j

Szitas teismas tesiesi per , ta Sanford Allen, sakydama linti ir daugiau dažinoti apie; 
tris menesius. i kad jis užsipuolė ant jos ir no-, tokiu Atominiu Bombų gami-'

Preston J. Tucker su savo Lrejo ja iszniekinti. Dabar po nima. Vien tik Amerika tas 
kitais biznieriais pardavė szie-: asztuoniu metu ji pnsipazinsta: bombas gamintu ir nors kelias 
rus ir sutvėrė naujo automobi- kad ji tada melavo ir kad nie-l Anglams pristatytu, 
liaus kompanija. Bet viskas ko panaszaus nebuvo.
pakriko. Jie baisiai daug pini- j-----------------------
gu prakiszo, pasiskirdami sau y w n ri / i i r 
dideles algas ir paskui imdavo A iVl V Vi Z/ L U 1 o 
tukstanezius doleriu del viso-1 
kiu iszlaidu.

Bet teismas daroda kad jie į
Viską teisingai dare, kad nebu- jam Franklin Bean, į 
vo jokiu suktybių ir kad juos deszimts vieno meto amžiaus Rusijos, 
dabar negalima kaltinti, kad ! automobiliu taisytojas, kuris‘ 
tas biznis nepasiseke.

Nors dvideszimts asztuoni savo dukrele ir paskui pasiža-^ toki Anglijos pasiulinima.

San-ATLANTA, GEO. — 
ford Allen buvo paleistas isz 
kalėjimo po asztuoniu metu. 
Teismas surado kad jis buvo

SNIEGAS, PŪGOS IR VIESULOSpardavė savo žiedą už tris do
lerius. Jis jai buvo kasztaves 
daugiau negu pusantro szim- 
to doleriu. Ji buvo pasiranda- 
vavus maža kambarėli už ke
turis dolerius ant nedėlios, kai 
policijantai ja surado. Jie ja 
sugražino pas jos dede in Mon-

I treal.
Jos vardas yra Beverley Van 

Horne. Ji mokinosi in McGill
i universitetą, ir dingo isz ten tiek daug prisnigo, kad 
Gruodžio penkiolikta diena. j - - - -- -

Ji sako kad jai insipyko gy- -
ir vo uždarytos.

kad ji norėjo savotiszkai gyve
nimą pradėti. Jos diede yra 
vienas isz bagoeziausiu žmonių 
visoje Kanadoje.

Kai ji buvo policijos suras-

Vieszkeliai, Geležinkeliai Užsnigti;
Mokyklos Uždarytos

i Szitoki pasiulinima Anglija
1 duoda del dvieju priežaseziu:■
j kad Anglija ir Amerika toki venti kaipo milijonierka,
1 pati darba nedirbtu ir taip

SUIMTAS daug pinigu, darbo ir laiko už 
 ' dyka iszeikvotu, ir kad visas 

MEMPHIS, TENN. — Will-, tos Atomines Bombos gamini-i 
penkios mas butu kuo toliausia nuo

CHICAGO, ILL. — Amerikos vidur- 
vakaruose, kaip tai vidursziaurinese valstijo- 

vieszkeliai ir 
Mokyklos bu- 

automobiliai ir
geležinkeliai buvo užsnigti.

Autobusai, 
eroplanai buvo sustabdyti.

In Jamestown, North Dakota valstijoje, 
prisnigo beveik keturias pėdas. Ir kitose

buvo nužudęs savo žmona ir Taryba dabar rimtai

ta, ji dirbo mažoje užeigoje vje(ose Įoįc apylinkėje paiiaSZiai bllVO !)li 
Amerikos Karo Sztabas ir Vancouver mieste ir visai ne

svarsto norėjo gryszti in ta milijonie
rių gyvenimą. ■

snigta. O pūgos tai vietose buvo net ligi
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Kaip tas laikas bėga,.... 
ežia, rodos, dar vaikai buvo, 
elementorių sielino, o klausai 
moklsus baigė! , et .



"SAULE ” MAHANOY CITY, PA.
S —

Kas Girdėt
i nis. Kai jis pasimirė, jis savo 1 
i draugams paliko penkios de- 
| szimts svaru kavos, kad jie ta 
kava gertu jam in sveikata.

Kumsztininkas In Anglija JUOKAI

Vienas jaunas vyrukas, ku
ris buvo kandidatas isz polici- 
jantus in Milwaukee miestą, 
Wisconsin, buvo atmestas už 
tai kad jis negalėjo iszbegti pu
se mylios in mažiau kaip tris 
miliutas. Jis tiek daug manksz- 
tiesi, tiek daug vaikszcziojo ir 
bėginėjo kad jis gavo ploksz- 
czius padus ir negalėjo būti 
priimtas.

Balzac, kitas Prancūzas ra- 
szytojas sakydavo kad jam ge
riausiai pasisekdavo raszyti 
kai jis kavos iszsigerdavo. Jis 
sakydavo kad geriant kava, jis 
atsimindavo maloniausius 
vykius savo gyvenimo.

in-

Du policijantai in Sterling 
miestą, Illinois, buvo vieno 
žmogaus apskusti ant deszimts 
tukstaneziu doleriu. Szitas 
žmogus sako kad jeigu tiedu 
policijantai butu ji suareszta- 
ve deszimts minueziu anks- 
cziau kai jiedu buvo ji sustab
dė ir darade kad jis buvo gir
tas, jis nebutu savo automobi- 
liaus sudaužės.

Vienas policijantas in Des 
Moines miestą, Iowa iszrasze 
daug tikietu draiveriams kurie 
buvo savo automobilius palike 
in vieta kur jiems yra uždraus
ta. Vėliau jis dažinojo kad jis 
ant visu tu tikietu buvo užra- 
szes kad tie draiveriai turi in 
teismą pribūti, Rugsėjo trisde- 
szimts pirma diena, o tas me- 
nesis turi tik trisdeszimts die
nu.

In Knoxville miestą, Tennes
see valstijoje, du policijantai 
privažiavo restauranta, paliko 
savo policijanti automobiliu 
ant ulyczios ir užėjo užkasti. 
Kai jiedu pavalgė iszejo, jie 
rado savo automobiliu pavog
ta.

Policijantai in Kingston, 
Jamaica ilgai jieszkojo intar- 
to žmogžudžio. Paskui jie ji 
surado kalėjime, kur jis buvo 
patupdintas už ožkos pavogi
mą.

Kai kuriuose krasztuose, 
kaip Antilles, nuotakos, eida
mos in szliuba neszasi kavos 
žiedus, vietoj kokiu kitokiu ge
liu.

Turko žmona galėdavo di- 
vorsa gauti, atsiskirti nuo savo 
vyro, jeigu tas jos vyras nepa- 
rupindavo jai gana tinkamos 
kavos.

Net ir sziandien mes tankiai 
skaitome kaip vyras pareika
lauja “divorso,” teisėjui pasi- 
skusdamas kad jo jaung žmo
na nemoka nei kaip geros ka
vos iszvirti.

Kai kur žmones kava ne ge
ria, bet valgo.

Gera kava, anot mokintu ra- 
szytoju, turi būti: Skaisti kaip 
aniuolas, saldi kaip moteries 
lupos, maloni kaip pirmas pa- 
bueziavimas, karszta kaip pra
garas ir juoda kaip pats vel
nias.

Daug szeimininkiu baisiai 
pyksta kad kava taip pabran
go. Jeigu joms ant szirdies bus 
lengviau tai mes joms pasaky
sime kad kai William Penn, 
1683 metais pirkosi švara ka
vos jis turėjo $4.68 užsimokėti.

Kava buvo pigiausia 1789 
metais, kada švara geros ka
vos kasztavo deszimtuka.

Daugiau negu szimtas inval
idu rusziu kavos yra parduoda
ma Amerikoje.

Joe Maxim, po deszinei, 
Amerikos lengvesnio svorio 
kumsztininkas, su savo pa
tarėju ir biznio vedeju, ma- 
nedžieriu, Jack Kearns, isz- 
plauke ant S. S. Queen Eli
zabeth laivo isz New York in

: SIERATUKE

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

pieskom. Mergaite drąsiai inei- 
na miszkan nesibijodama nie
ko. Juk visuomet matule eida
ma in bažnyczia eidavo per 
miszka ir jai tenai nieko blogo 
neatsitikdavo. Už tai-gi ir 
Onute ineina miszkan drąsiai 
ir žengia pirmutiniu atrastu 
takeliu, mislydama, kad kož- 
nas kelelis ai4ba takelis misli- 
jamon vieton nuveda. Kai}) ka
da suklumpa ant iszsi vertusių 

savo isz žemes szakniu medžiu, bet 
tau-Į tuojaus pasikelia ir skubinasi

Jieszko Tarnystes

Panele — Del ko tu turi 
teip raudona nosi; ar tai nuo 
arielkos?

Tarnas — Kur-gi panele!
Panele — Tai nuo ko?
Tarnas — Nuo czysto spi- 

ritaus!

Nedalaiko Prižadėjimo

pacziuotas. 76

istorijos 
žiedas, ir

rengiasi in
Anglijos

Anglija. Jis 
kumsztynes su
Freddie Mills, kuris yra da
bar tokiu kumsztininku 
cziampijonas. Kumsztynes 
jau surengtos Londone.

Advokatas — Tai ponia 
tvirtina, jog tikrai nori atsi
skyrimo su savo vyru?

Birbiene — Žinoma!
Advokatas — O isz kokios 

priežasties?
Birbiene — O ponuli, tai 

baisiai netikėlis; jau tiek 
kartu užsikeike, jog del ma
nes numirtu, o ligi sziam laik 
da vis gyvena!

apie 
apie 
15c 

apie

Ko. 172 Dvi istorijos 
Duktė Mariu, Sruolis isz 
tuvos. 68 puslapiu. 15c.

No. 173 Trys istorijos

apie
Lie-

apie 
Talmudo paslaptys, Du Moki
niu, Kam iszdavineti pinigus. 
45 puslapiu. 15c.

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

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

No. 1764/2 Trys Istorijos 
apie Irlanda, Robertas Velnias 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

No. 186 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didei 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 nekiltais naudin
gais padėjimais. 25c.

No. 196 Stacijos arba Kal-
Kristuso

No. 129 Keturios istorijos: 
Ketvirtas prisakymas Dievo, 
Keliautoje! in Szventa žeme, 
Beda, Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu. 15c.

No. 132 Trys istorijos apie 
Anglorius isz Valenczijos, Ko
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c. 
žnas daigias turi savo vieta, Ka 
pasakė katras 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi 
Neužmokamas
Drūta Alsui. 62 puslapiu.

No. 134 Dvi istorijos
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 
puslapiu. 25c.

No. 140 Keturios istorijos 
apie Maža 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 
Paveiksiąs 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.

No. 146 Dvi
Auka Nihilistu, 
ežios nakti. 61

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

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-I 
dienis Jonukas karalium. 61 

, puslapiu. 15c.
No. 152 Trys istorijos 

Kajimas, Drūtas Petras, 
galis. 62 puslapiu. 15c.

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

155 Szakinis . Nedoras 
ir Du Draugai. 136 pus- 
25c.
158 Keturios istorijos 
Kapitonas Stormfield'

na viena uogele, antra, treczia, Į 
deszinita ir paskui tas gardžias 
uogeles rinkdama vis toliau ei
na tankumynau.

Kada jau sieratele prisisoti-: 
ni tomis gardžiomis uogelėmis, 
mislys apie motina vėl jai in '

1 galvele sugryžta. Tas teisybe,; 
kelio niekur jokio nematyt, bet 
mergaite apie ji visai nieko ne- : 
sirupina, nes ji gerai persitik-1 
rinus, jog vistiek atsieks ta j 
darželi su kryžiais, su sunkė-; 
nybe ji gali žengti per kelmus į 
ir riogsanezias ant pavirsziaus 
žemes szaknis. Pagalinus norė
dama apsilenkti naujai nu
kirsta medi, mergaite inkrin-

i ta in duobe, ant laimes tik ne
gilia, bet taip stalcziais szonais 

‘kad nežiūrint in savi stengimo
si, isz tos duobes jokiu -budu 
negali iszlipti. Sziandien tai-gi 
jau antru sykiu biedna mer
gaite sutinka sau ejime persz-1 
kada ir verkdama szaukiasi 
pagelbos bet niekas jos verks
mo negirdi ir 
neprisiartina.

O tuo tarpu laikas bėga. Jau 
saule nusileido, žmonų balsai 

; ir paukszteliu cziulbejimas nu
tilo miszko, kas kartas darosi

j vis tamsiau. Onute palengva 
pagauna didis persi gaudimas 
ir baime. Persigandus tamsy- į 
bes ir tylos, nedrysta jau net ir ) 
rėkti tiktai retkareziais atsilie
pia su liūdnu praszymu: “Ma
tule, paimk savo Onute!”

Tuo paežiu laiku per pora ; 
varsniu nuo tos duobet, kurion ! 
mergaite inpuole, siauru misz- ’ 
ko keleliu rituoja vežimėlis ku- j 
riame pakinkyta dailus arkliu- Į 
kas. Vežimėliu važiuoja jau ne
bejaunas vyras. Vežimėlio ra
tai per medžiu szaknis balado-1 t> 52 puslapiu. 15c.

Butkus sako sunui pataria: 
“Kad ir jaunas, bet turėtum 
suprasti, kokia reikia rinktis: 
szokt, pamirkcziot,.. dailia rū
tele ; duonai minkyt,.. riebia, 
drūta.”

KATALOGAS Verksmai 
prie Ap-

varija Viesz. Jezuso 
10c.

No. 197 Glaudus 
arba Pasibudinimas
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
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.

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

szito Katalogo.
Butkus, patardamas savo isz žemes szakniu medžiu, bet 

žmonai, kad reikia pinigus tau-Į tuojaus pasikelia ir skubinasi 
pinti, cziedyti, jai szitaip kai- toliau. Nieko nesutinka bet kur 
bėjo: “Mes turime apie ateiti, tai toli girdi visokius balsus, i 
susirūpinti. Jeigu asz, sztai Nuo tu balsu toli prisilaiko,1 

nes jai sutiktu kaimo vaikus, 
tai ja da atgal galėtu paimti su 
savimi, o ji tuo tarpu nori bėg
ti toli, net pas mamute! *

Ėjo mergaite ilgai, kad pa- 
Tai- 

kelio ir 
temijasi 

Koki tai 
augszti medžiai! Net sprandeli 
skauda norint tu medžiu vir- 
szunes pamatyti. Ant vienos i 
puses gražus pauksztelis su 
snapuku medi kalinėja, net po 
visa miszka atbalsis skleidžia- 
anjras pauksztelis iszleke isz 
krūmu ir nulėkė pro mergaites 
galva tolyn; ant storos medžio 
szakos sėdi voveriuke su isz- 
keltž pasiputusią uodega it; su 
loputemis 
buziuka, 
grūdeliu 
snukuczio 
Onute žiūrėdama iii ja 
ežia bada ir su džiaugsmu pa
mato aplinkui auganezias ir 
nunok uses žemuoges. Nusiski-

usz?
ežia, szia nakti pasiniireziau, ” 
paklausė Butkus, “kur tu 
dingtai, kur tu butai?”

Jo žmona jam atsake: “Asz 
žinau kur asz bueziau, 
klausimas kur tu butai?”

Szios dienos moterėlės 
buklus daro.
kad gamta per milijonus metu 
vyste ir iszvyste 'beždžione, kol 
isz jos iszvyste žmogų. O szios 
dienos moterėles per viena va
kare isz gero ir protingo žmo
gaus beždžione padaro.

bet i
1

įgalios nutirpo jai kojele 
gi atsisėda, sau prie 
žingeidžiai

Mes skaitome, įn visokius

niekas prie jos

ste- aplinkui

Mums pranesza kad daug 
daugiau vyru randasi bepro- 
cziu namuose negu moterų. 
Mes su tuo sutinkame. Bet tuo
jaus pasakome, kad ežia mote
rėlėms nėra isz ko didžiuotis. 
Nes kas, jeigu ne tos moterėles 

i tuos nabagėlius vyrus isz pro
nto ir iszkrausto, iszvaro?

Amerikiecziai daugiausia ka- -------- ::--------
vos isząeria. Pernai mes iszge- Nors musu szios dienos mer- 
reme per vienus metus daugiau ginos iszrodo kaip mazgotes, 
kavos negu visas pasaulis isz-j bet jos už tai visai nepyksta, už 
geria per penkiolika metu.

sau gražiai varto 
jieszkodama jame 
ir iszmetydama isz 

grūdeliu žievele, 
atjau-

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
lieki!. 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: 
Ila isz maiszo iszlins, Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga
linga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir 
visos bobos, teipgi juokai, ro
dos, trumpi pasakaitymai ir t.

15c.
istorijos apie 
Stebuklas ku- 
puslapiu. 15c. 
istorijos apie

Amerikiecziai pradėjo kava 
gerti apie 1668 metais. Bet 
Arabijos žmones kava vartuojo 
jau 865 metais. Jie laike kava 
kaipo liekarstas ir inmaiszyda- 
yo kavos in visus savo valgius.

tai kad, būdamos szios gady
nes poneles, jos nežino kas tai 
yra ta mazgote.

Svarbus Praneszimas

Kai vienas žmogelis buvo 
patrauktas iii teismą, kaipo 
svietkas, liudininkas; nei ad
vokatai nei teisėjas jam nein- 
tikejo, kai jis papasakojo ka 
jis ta vakare darė, kai tas saBedievis Prancūzas raszyto-

jas Voltaire, kuris gyriesi kad liūnas buvo apvogtas. Valdžios 
jis vienas Kataliku Bažnyczia advokatas su piktumu ir su 
sugriaus ir sunaikins, kai jis>pasidyvinimu jo užklausė:
buvo jau asztuonios deszimtsI “Tu sakai, kad tu du tuzinu 
metu amžiaus, iszgerdavo dau- j alaus stikleliu iszmaukai ir 
giau negu
puoduku kavos kasdien.

damiesi neleido tam vyrui va- 
žiuojaneziam iszgirsti mergai
tes verksnio. Kad sztai greitai į 
paskutinis vienas ratas veži
mėlio užsikabino esant tokiai 
tamsybei už kelmo ir vežimėlis 
drueziai susipurtęs persi ver
te. Gerai iszvažinetas arkliu
kas tuojaus sustoja, pakeleivis j 
pasikelia nuo žemes ir pradeda . 
rankioti iszbarstytus isz veži-J 
mėlio daigtus, ir tik dabar jo 
ausi pasiekia Onutės verks
mas. Isz syk neužsitiki savo 

tas 
rodosi, nes

No. 112 Trys apysakos apie 
galva-žudžiai, Ražan-

Mes mėgstame teisingysta ii 
geidžiame, kad ir visi teisin- 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu ii 
gai su atnaujinimu užmokes- 
ties, nes ilgai negalime laukti.
Juk del visu yra tas žinoma, ausįms, mišlina kad jam 
kad darbas pabrango, popiera viskas tik sziaip 
ir kiti intaisymai, nes uždyka 
laikraszczio negalime siuntinė
ti. Musu agentai yra guodoti

kur-gi tokiame 
miszko kampe ir 
vedame laike vaikas butu? Su
stoja, klausosi, bet ne, tai ne 
klaida, bet da aiszkesnis girdi
si szauksmas: “Mamyte! Ma
ni vte!” Taigi eina keleivis ant 

Žmogus, kuris sako, kad jis’ mina. Platinkite mylimi broliai to balso toliau ir po nekuriam 
kraujas teka per žmogaus gys-' gero velija, bet nieko gero ne- ir sesutes jusu laikraszti, o mes laikui atranda biedna mergai- 
las, patardavo kad kava p-a daro, yra arba melagis arba už tai busime jumis szirdingai te.
linksmybes ir sveikatos szalti-j durnius.

penkios deszimts nei syki nuo baro nepasitrau- ' skaitytojai ir nuoszirdžiai dė
kei? Negalimas daigias!” su- 
szuko teisėjas.

Mokslinczius, Daktaras Wm.
Harvey, kuris iszrado kaip r

| kavoj ame visiems už platinima 
I “Saules,” lai visus Dievas už 
! laiko koilgiausia ir visame lai

ir sesutes jusu laikraszti, o mes laikui atranda biedna mergai-

dėkingi. — “Saules” RedysteJ —TOLIAUS BUS—
i

f pinigai
;lL ežius iszgelbsti nuo smart, 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 Garžia Haremo nevalnin-

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

No. 123 Septynios istorijos 
pamirsztainc aPie Stebuklingas zerfcolas, Si- 
da tokiame 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.

apie
Nuo-

apie

Kitokios Knygos
No. 178 Tikrausias Kabalas 

arba atidengimas pa.slapcziu 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 
draugystėms, del 
pinigu ligoniams.

No. 181 Kvitu 
draugystėms,
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.

k n y g u t e 
iszmokejimo 
25c.
k n y g u t e

del kasieriaus

Žydas 
lapių

No. 
apie
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 kimus, 
Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis, Budyne, 
Puiki pasiskaitymui knygute. 
100 puslapiu. 25c.

No. 162 Trys istorijos apie

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.

Nepamirszkite dadeti 10^
Baisi naktis, Dzuoko pasaka, ekstra del prisiuntimo kasztu. 
Protas ant proto, Keletą trum
pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c. gai, o ir visi laiszkai visada tu-

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

visi Money Orderei ir pini-

ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 

Mahanoy City, Pa., - Ų. S. A.



"SAULE” MAHANOY CITY, PA.SIERATUKE -
yiENAME kaime ant slenks- 

czio grinczios sėdėjo trijų 
metu mergaite ir verkė, o kaip 
ji gailiai verke! Dideli aszaros 
laszai ritosi isz mergaites ake
liu ir krito ant purvinu marsz- 
kineliu, o da purvinesniu mer
gaites kojų. Isz sopulingu lupu 
veržėsi graudus verksnias. — 
“Mamute, mamute! Imk Onute 
imk!” Kartojo mergaite, žiū
rėdama priesz save toli, tary
tum norėdama tenai pamatyti 
savo miela motina. Bet motina 
neiszgirsta szauksmo, pabu- 
cziavimu neiszdžiovins aszaro- 
to veido, motiniszku apsikabi
nimu nepralinksmins apsikabi
nimu nepralinksmins nuliūdu
sios mergaites, Jos motina guli 
ramiai su sudėtom ant kruti
nės rankom, apklota geltonis 
pieskoms; nepakels savo numi
rusios galvos, kad ateiti su pa- 
gelba savo mergaitei kaip tai 
seniau būdavo. Bet gal jos 
czysta ir palaiminta duszia su 
vėjo paputimu atlėkė isz anuo 
svieto ant žemes ir susilaikė 
prie savo vaikelio, nes nuliūdu
sį mergaite palengva nusirami
na, aszaros perstoją -byrėjusios 
o mažos esybes mislyse persi- 
stato neseniai praslinkusio lai
ko paveikslas. Mato, szvaria 
isz'baltinta grinezia su moli
niais puodais žydiircziu kviet- 
ku ant langu 'baltai aptaisyta 
lova o prie jos marga lopszeli, 
kuriame taip ramiai miegoda
vo; mato isžbalusia miela esy
be, szvariai apsirėdžiusią, su 
szviesiais plaukais ir akimis: 
jauezia da pabueziavimu sal
dybe szilta apsikabinima. Tai 
jos matule, jos tikra matule, o 
ne ta su juodais plaukais ir 
piktom akimi, krikszto tėvo 
pati kuri nuolatos ant jos rė
kia, ja tankiai ir plaka. Jos tik
ra matule jai niekados ' jokio 
nesmagumo nepadarė, mielai 
ant ranku nesziojo pienu kas
dien penejo, szukavo, pratise 
ir sudėdavo rankeles, mokyda
ma poterėliu. ‘.‘Matule! Kur 
mano motinėlė?” Klausia pati 
saves Onute, ir atsimena ja sau 
gulinezia ant lovos su persi- 
mainusiu veidu ir da sopulin
gai dejuojanezia. Po tam mato 
ja su uždarytom akimi ir sudė
tom rankom ant krutinės; kai
mynai paguldė ja naujon juo
deli vygen kuri visai nesiuba- 
vo; aplinkui uždegta žvakes ir 
lempukes taip kad Onute prie 
tos juodis vyges negalėjo pri
siartinti. Ir atėjo daug žmonių, 
verke, giedojo ir rėkė kad mer
gaite isz baimes net po suolu 
pasislėpė isz kur ja tik kurna

SIENINIAI 
KALENDORIAI 

1950 M.
Turime Visokiu Reli-

giniu ir Kitokiu Sieni
niu Kalendorių su Ang-
l’szkais ar Lietuviszkais 
Menesiais. Po 35 Cts.

Adresas:
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa. 

isztrauke ir paėmus ant ranku 
ėjo paskui vežimą ant kurio 
mamyte gulėjo ir taip nuvažia
vo arti bažnyežios pas dideli 
darža kur labai daug kryžių 
pristatyta. Tenai in duobe ma
tule inleisti ir geltonomis prės
komis užberta, o ja, nepaisant 
verksmo ir besimetymo, krik- 
szto tėvas paėmė in glebi ir vė
žė per miszka toli, toli net iki 
tai grineziai kur jai buvo labai 
bloga, taip liūdna kad jai net 
kas skauda. “Asz noriu pas 
mamyte! Noriu pas mamyte!” 
Szaukia vaikelis ir nuo slenks- 
czio atsistojas, eina su iszties- 
tom rankutėm prie vartelių no
rėdama pasiliuosuoti isz to ne
malonaus namo ir keliauti toli 
motinos jieszkoti. Bet vartai ir 
varteliai uždaryti; visada juos 
uždaro idant vaikas isz kiemo 
negalėtu iszeiti. Tiktai žvirble
lis per tvora perioke ir nulėko 
miszko pusėn. O! Kad Onute 
galėtu but tokiu paukszteliu ir 
galėtu taip lekioti! Ir vėl jos 
akeles aszaromis prisipildo,
veidelis traukosi, o lupos szva- 
pa nuolatini skunda: “Noriu 
pas mamyte.” Tuo tarpu ati
daryta vartai ir per juos inejo 
krikszto tėvas, pažiurėjo in 
mergaite, pasilenkė, apszluoste 
jai aszarotas akeles, sugloste 
suveltus plaukelius, paėmė ant 
ranku ir nusinesze pirkiom Te
nai atrasta pagaminti pusry- 
eziai del vyresniu, o ant suolo 
stovėjo pilnas bliudas pieno su 

i kosze, kas buvo skiriama vai
kams.

Jau du bernaieziai, poros ir 
penkeriu metu stovėjo prie tu 

j pusrycziu ant suolo ir smagiai 
( valgė pieną su kosze. Vaiku 
j tarpan krikszta-tevis pastate 
' Onute, indejo jos rankutei! 
szaukszta ir tarė lipsznu balsu: 
“Valgyk, valgyk, Onute, nes 
tai pienelis nuo tavo karvu
tes.”

Ilgai nelanko iszalkusi sie- 
ratele. Su užsiganedinimo nu- 
siszypsojimu tuojaus griebėsi 
už darbo ir iszmintingai gynė 
savo valgio dali nuo bernaieziu 
kurie ja muszdami su szauksz- 
tais per burna norėjo atstumti 
nuo suolo. Bet Onute to visko• • • Vį nepaisė, narsiai gynė savo už
imtos vietos ir norints aplieta 
pienu ir apdrabstyta kosze, da 
laike ant savo vietos kol nesu-
žibo bliudo dugnas su maliavo- 
tom kvietkom.

Gaspadine su neapykanta 
! žiurėjo in ta vyro globa del 
sieratukes, bet žinodama jo ne
atmainoma būda ir jau pripra- 

■ tus sutikti su juo valia, tylėjo, 
i tiktai smagiais judėjimais ir 
grietu tylėjimu apreiksždavo 
savo neužganėdinimus savo 
mislia pasižadėdama atsakan
čiame laike nubausti nemyli
ma mergaite už toki atkaklu su 
jos vaikais susilyginimą. Bet 
ga s padorius nuolatos Onutei 
ateidavo pagelbon, ..kada jai 
reikėdavo su vaikais valgyti.O v

- Matydamas ja susivėlusią, 
! purvinuose ir suglamžytuose 
drabužiuose, tarė su iszkalbe- 
jimu paežiai:

— Kodėl Onute priesz va- 
karykszczia Nedelia negavo 
szviežiu drabužiu, taip kaip ir 
kiti vaikai? Pilna skrynia vi- 
šokiu drabužiu paliktu jos mo
tinos, turi svirne, tai kodėl to 
vaiko negali aprengti?

— Neturėjau laiko, atszove 
motėriszke: pakanka užsiėmi
mo su savaisiais vaikais, kad

ežia da turėtum svetimus 
liuobti.

Ana diena, 
Aplaikau laiszka 

su’tokia žinute, 
Nuo Lizes Burbulienes 

isz Kalifornijos. 
Norėdama parodyti, 

Kad ir bobos * 
nemiega, 

Ir parasze deszimts * 
prisakymu, 

Kur liepdama man 
juos apgarsyti.

Sztai josios 
prisakymai:

1— Negirtuokliausi li
ne eisi namo, 

Kaip girtas galvijas.
2— Mylėsi ir szenavosi

savo bobų.
3—Atidavinesi jai . 

visa pede, 
O ji tau duos pipti 

scats, 
Ant praleidimo.

4—Jeigu ateisi girtas 
namo, 

Tai eisi gult in 
skiepą, 

Ir nebaderuosi savo 
mot eres per na k t i.

5—-Sugryžias isz 
darbo, 

Iszmazgosi diszius.
6— Jeigu taja diena

nedirbi, 
Tai pr i gelbėsi jai 

sziuruot karpetus.
7— Nelakstysi paskui 
kitas bobas ir czikinns.

8—Nebudinsi savo bobos 
isz ryto, 

Kaip eisi in darba, 
Pats sau valgi padaryk.
9—Neperszkadyk savo 

bobai, 
Jeigu kalbasi su 

kitais vyrais, 
Nes tai negražu!

10—Atsimyk idant 
butumai visame, 

Paklusnus savo 
bobai. 

Taipgi ponia Burbulįene 
sako: 

“Jeigu vyrai užlaikys 
tuos prisakymus, 

Tai gyvens laimingai 
su savo boboms, 

Ligi smert!
* * *

Viena vestuve kaip 
reikia buvo, 

Žmonių daugelis pribuvo, 
Gert ir valgyt turėjo, 

Rodos nieko nereikejo.
Bet vieno vyrelio 

džiūvo gerklute, 
Vis trauke guzutine 

bonkute1, .
Gere kiek tik norėjo, 
O ir moterėlės apie 

ji tupinėjo.
Jaunikis tai užtiko, 

Ir labai jam tas 
nepatiko, 

Liepe už geryma 
užmokėti, 

Ir bonkute del save 
turėti. 

Ka galėjo daryti? 
Turėjo už bonkute 

užmokėti,

— Juk su tavo valia Onute 
pasiėmiau pas save. Buvai 
linksma, kada su ja sykiu ga
vai melžiama karve ir kitokius 
daigius; prižadėjai vaika glo
boti, o dabar ji taip apleista, 
kad sarmata priesz Dieva ir 
žmones, kurie jos sieratyste la
bai giliai atjauezia. Žmones 
mato tos mergaites nuoskauda 
ir dabar visaip kalba.

— Asz nieko neatboja apie 
žmones ir ju kalbas, o vaikas 
man vistiek nusipriklino, kad 
ant jo negaliu pažiūrėti. Nuo
latos verkia, dienomis ir nakti
mis, kad net grinezia skamba 
ir ilgiau negalima iszlaikyti; 
visokis palikimas su ja paim
tas neužmokes už ta susigrau- 
gima, koki nuolatos keneziu su 
tuo neapkeneziamu iszdykeliu. 
Tegul kas kitas ja sau glamo
nėja, o man duok ramybe su 
tuo užklydėliu.

Pasakius tuos žodžius, jau
niausia savo sūneli ant ranku 
paėmė ir, trenkus duris, isz 
grinczios iszejo sau in darža.

Nepaisydamas paezios pik-! 
t ūmo, gaspadorius, sulaikęs 
vyriausia savo dukterį, jai lie- j 
pe Onute nuprausti ir szvariai J 
aprėdyti.

Gera ir susimyĮėjimo pilna ( 
Mariute su noru iszpilde tėvo; 
paliepima. Nuprausė Onutei ( 
suterszta ir suodina durniuke, ' 
paskui purvinas rankeles ir ko
jeles, suszukavo geltonus, su
sivėlusius ir jau seniai szukuo- Į 
tus plaukelius, aprengė mer
gaite czystais marszkinukais ir 
potam a p vilko raibu žiponeliu 
ir ant galo jos gražu, bet labai ( 
nuliūdusi veideli pabueziavo.! 
Po tam apsukus jos galva su 
skepeta, kad apsaugoti nuo l 
Liepos menesio karsztu saules | 
spinduliu ir matydama, kad 
tėvas po nakeziai nuilsės bega
nant jauezius rengiasi gulti, 
liepe Onutei ramiai bovyties, o 
pati rengėsi iszeiti laukan, kad 
padėti motinai jos darbe.

Kad tuo tarpu su trenksmu 
durys atsidaro ir vaiku būre
lis vadovaujamas trylikos me
tu Karoliukas, injuoda grin- 
czion.

—- Mariute, Mariute, pave
lyk mums pasiimti uzboneli.

—• Q man puodeli pajiesz- 
kok!

— Man nors maža gludeli 
duok!

— Einame miszkan vuogau- 
ti! Rėkia linksmai vaikai ap
spitę vyriausia seseri.

— Miszkan, miszkan! Ir asz 
noriu miszkan! Atkartojo pas
kui juos Onute, pamaezius vai
ku linksmumą ir mislydama 
miszke atrasti savo miela mo
tinėlė.

— O tau ko tenai ? Suriko 
Karčiukas. Vuogu rinkti.

Nemoki ir da vilkas gali ta
ve pagriebti.

— Arba kirmėlė inkasti, 
p r i d u re K a r t r i u k a.

Kirmėlė ir vilkas mergaites 
ne baugina, ba ju niekados sa
vo gyvenime neinate ir apie 
tuos sutvėrimus visai negirdė
jo : jai vilku yra tas, kas ja pa
ėmė nuo mamytes, o kirmėlė 
juoda moteriszke, kuri ja mu- 
sza. O juk už miszko randasi 
tasai darbas su kryžiais, kur 

j mamyte palaidota; taigi verg- 
; darna sako: Asz noriu miszkan 
asz esiu miszkan!' Tuszezias 

' verksmas, dykas reikalavimas, 
į Niekas nepaiso ant sielvartau- 
i janezios mergaites. Vaikai pa- 
I sieme sau visokius indelius, 
iszbego isz grinczios ant uly- 
czios, ir uždare vartelius eina 

i miszkan juokdamies, kad pri- 
į siriiiks sau saldžiu vuogeliu.

Pasaulio Pilietis - Nori Invažiuoti In Vokietija isz tolo einanti vaiku pulkeli, 
kuri veda Karoliukas; bet
Onute iii tuos vaikus visai ne
žiūri; net mislys apie saldžias 

. vuogcles jos galvele neužkre- 
czia. Onute viena nori eiti in 
miszka po tam‘net už miszko, 
kur darželyje tarp kryžių ilsi
si matule, pridengta geltonom 

(Tasa Ant 2 puslapio)
Neužmirszkit atnau

jinti savo prenumerata už laik- 
raszti “Saule.” Del daugelis 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
pranešame! Bizni be pinigu 
sunku varyti, ypatingai laik 
raszezio, kuris sureikalauja 
kožna doleri. ACZIU!

Garry Davis-, sūnūs Ame- 
rikieczio orkiestros vado, 
muzikanto Meyer Davis, ku
ris atsisakė Amerikos pilie
tybes kad jis galėtu save va
dintis viso pasaulio piliecziu 
stengiasi invažiuoti in Vo
kietija. Jis ežia aiszkinasi ir 
pasikalba su Ken Zumwalt, 
Amerikos kareiviu laikrasz- 
ezio “Stars and Stripes” re
daktoriumi.

Francuzijos valdžia nesu
tinka tam Garry Davis duo
ti viza ar pasporta pirm ne
gu jis priparodys kad jis bus 

Maryte, negalėdama sura
minti Onutės, isznesza ja ver-
kianezia ant kiemo, idant savo 
riksmu nepabudintu ’tėvo, pati- 
gi lengvai perszokus per tvora, 
eina per darža pas motina, kuri 
kanapes ravėjo.

Onute pasiliko viena aptver
tame aplinkui kieme. Kaipo I 
pauksztelis uždarytas kletkoj, 
taip ji trankosi aplinkui tvo
ras ir klabina vartelius norė
dama pasiliuosuoti isz to ne
smagaus kalėjimo. Bet varte
liai drueziai uždaryti, tvora 
aukszta, o ji maža ir nedrūta. 
Dykai taigisu rankutėm isz vi- 
su savo šylu vartelius stunjia 
ant lotgaliu kabinasi, norėda
ma juos perlaužti, tvorai ir 
varteliams suaugės žmogus 
nieko nepadarytu o apie maža 
mergaite nei kalbos nėra. Onu
te vienok vis vilties nemeta, 
užeidama, isz vi.su pusiu. Ant 
galo viename tvoros gale pa
mato didesne skyle. Kuogrei- 
cziausiai inkemsza ton skylen 
savo galvele, džiaugdamos kad 
nors gales pamatyti is'ztolo ke
lia, einanti i u miszka. O gal jai 
pro czionai bus galima visai 
isz kiemo iszeiti? Vaikelis ban-
do, su sunkenybe peršpraudžia 
viena rankute, 'bet toliau ne, isz 
vietos pasijudinti negali. Nori 
dabar iszlysti atgal, negalima, 
galvele jai- instrigo. Vaikeliui 
ežia -labai nesmagu, lotgalis 
skaudžiai spaudžia kakla, 
spaudžiai peti ir tiesiog ver
žiasi in sprandu. Onute dykai 
stengiasi iszeiti is'z tu slastų, o 
kad jei tas nepasiseka, ji pra- 

' deda verkti ir paskui vis la
biau rėkti. Bet jos riksmo nie
kas negirdi; arti jos nieko nė
ra ba, žmones užimti laukuose 
darbais, o kriksztatevis miega.

Ant laimes taigi tuo paežiu 
laiku isz miszko gryžta su pil
nu uzboneliu vuogu Jievutc, 
kaimynu duktė ir ežia pat pa
mato sirateles nesmagu padėji
mą.

! — O tu ežia ko inliudai? 
' Nori gal pasismauigti ? Klausia

in Vokietija priimtas.
Szitas jaunas vyrukas 

Garry Davis nori per savo 
pavyzdi visiems priparodyti 
kad pilietybe -bet kuriam 
krasztui nėra geras dalykas, 
kad žmogui nereikia nei 
kraszto, nei tautos, nei tėvy
nės. Jis kelis sykius yra isz- 
sireiszkes kad jis Amerikos 
valdžios neapkenezia, už tai, 
kad Amerikiecziai nėra ge
resni už kitus, kad jie dabar 
treczia pasaulini kara ren
gia, už tai, kad jie yra taip 
savo krasztui isztikimi.

pastatydama uzboneli ant -že
mes ir bėgdama pagelbon kal- 
bineziam vaiku:

Bet Onute neatsako nieko 
tiktai nuolatos rėkia ir taip 
tarp lotgaliu trankosi, kad J ie
vute net persigando, nežinoda
ma net kas tai mergaitei atsi
tiko. Jievutc persigandus nori 
bėgti, bet jai gaila taip vaika 
palikti be jokios pagelbos.

— Iszlysk-gi iszlysk, neba- 
gele! Szaukia tada Jievutc, 
traukdama isz tvoros Onute.

Dykas tasai darbas! Lotga- 
lis ja drueziai laiko, o mergai
te ne savu balsu da arsziau rė
kia. Bet Jievutes butą suma
nios mergaites, gal truputi isz- 
dykusios ir ji mokėjo sau duo
ti rodą su tvoromis, nes ji ne 
syki per jas laipiodavo, kada 
jai prisieidavo pavagiliauti 
saldžiu vyszniii kaimyno Sod
ne. Pamisimo greitai aplinkui 
apžiurėjo tvora ir nužvelgė 
kad vienas tvoras kuolas supu
vęs ir jau mažai ka laikosi;, 
taipgi ta kuolą tol sukinėjo ir 
ji kratė, kad ant galo ji isz- 
trauke ir su juoin lotgali pake
le. Pasiliuosavus Onute iszkrL 
to isz tvoros ant smileziu ir
perverto vagoeziu, vienok da-’ 
bar atsirado nuo seniai pagei
daujamoj sau laisvėj, taigi isz
ejo isz tos didžiai sau neapken- 
czianios pirkios ir kiemo.

* •* *
Jievutc būdama neapsako

mai iszdidi, kad jai nusisekė 
paliuosuoti vaika, glosto dabar 
sierateliai galvele, szluosto 
žiursteliu jos apsiverkuses 

■ akeles, smiltuotas rankutes ir 
burniuke klausinedama jos, 
kokiu budu papuolė iii tuos 
slaistus. Bet Onute neleidžia 
dykai laiko apsakinėjimams ir 
net dekavoja J ievutei už tai, 
kad ja iszgelbejo isz tu slaistu 
ir tuojaus kogreieziausiai ke
liu skubinasi in miszka. Neba- 
gele bėga, kaip greit gali, nes 
bijosi kad kas isz krikszta-te- 

i vio szeimynos jos nepavytu ir 
nesugrąžintu adgal. Da mato

Į arba pradžia |
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Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Burika 

ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos 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.

Neužmirszkite ka,d dabai 
“Saules” prenumerata in Su 
vien. Valst. yra $5.00 metama 
o $3.00 ant puses meto.
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ŽiniosVietines Jaunas Karalaitis PAMINĖKIME!’ APVOGĖ TEATRA “SAULES” Mažute Su Gyvate !

— Subatoj Szvento Petro, 
Nolasco. Ir ta diena .1336 me
tuose Kryžeiviai sudegino Lie-! 
tuviu pili Pilene. Taipgi ta 
diena 1948 m., Szalcziausia žie
ma in dvylika metu, mokyklos I 
ir fabrikai užsidarė nes nebuvo ' 
gana augliu nei aliejaus.

—• Sekantieji kasyklos mo
kes savo darbininkams pedes: 
Petnyczioj, Sausio (Jau.) 27-ta 
diena, Locust Coal Co., Subatoj 
Gilberton Coal Co., Ltarniuke: 
Hammond, Kohinoor, Morea, 
Repplicr ir Buck Run Coal Co. j

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Ketvirta Nedelia po 
Kalėdų. Ir ta diena. 1932 m., Ja
ponai užėmė Shanghai miestą, 
o Amerika perspėjo Japonus 
nekibinti Amerikos piliecziu.; 
Taipgi ta diena 1843 m., Prezi-; 
dentas William McKinley gi-; 
me; Leon Czolgosz ji nuszove. )

— Panedelyje pripuola Szv.; 
Martyno. Taipgi ta diena gimė 
Prezidentas Frankliji 1). Roo- 
seveltas. Ir ta diena 1933 m.,; 
Hitleris paskirtas Amkiefijos 
Kaceliariju. Ir ta diena 1396 m. ! 
Vytautas Vitebske, apkalė j 
Szvidrigaila ir inmete in kale-! 
jima.

— Utarninke Szv. Jono! 
Bosco. Taipgi ta diena 1944 
metuose Amerikos kareiviai 
jirasimusze ir užėmė Marshall 
Salas nuo Japonu.

— Seredoj pripuola pirma 
diena Vasario (February.)

Lietuvos Nepriklauso
mybes Sukakti

Suimti Policijos Be 
Kaucijos

DRAUGAMS

Amerikos ■

Reikia Draugu, Rėmė
ju Ir Skaitytoju!

Gilberton, Pa. — Ponia Ma
rijona Busyliene nuo Main 
ui v., gvdosi Warne ligonbute 
Pottsvilleje.

Frackville, Pa. — Gerai ži
nomas senas saliuninkas Vin
cas Grabauskas, nuo 230 So. 
Wylani Uly., kuris serga jau 
nuo kokio tai laiko, likos nu
vežtas in Ashland ligonbute.

APSISAUGOJIMAS
NUO SZALCZIU

Karalaitis Carl Gustaf, 
sūnūs Sz vedi j os Karalaites 
Sibylla ir neseniai mirusio 
Karalaiczio Gustaf, ir anū
kas Karaliaus Gustaf, ežia 
pasirodo su pirmutine kara- 
liszka drabužiu eile. Jam 
szitus karaliszkus rubus pa
siuvo jo dėdės, Karaliaus 
Gustaf kriauezius. Jis net ir 
maža Karaliaus Gustaf me- 
dalikeli turi prie krutinės 
prisisegės.

SNIEGAS, PŪGOS
IR VIESULOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

! stogu. Apart to sniego ir tu pu- 
j gu, iszkilo žiaurus vejas, vie- 
! sulos ir pradėjo baisiai szalti.

Policija pranesza kad dabar 
labai pavojinga važiuoti viesz- 
keliais szitos valstijose: Iowa, 
Wisconsin, Michigan ir sziau- 
rineje Illinois valstijos puseje.

SALIUNINKAS
NUŽUDYTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Atsiminkime, kad paprastai, 
szalcziai yra. užkrecziami. Ge
malai szalczio gan veiklus ir 
tik gavus proga greit platina
si, bet daugelyje atsitikimu 
szie gemalai butu per niek, jei
gu tik iszanksto aplinkybes bu
tu geidaus prižiuromos. Sztai 
paprastos aplinkybes kurias 
turime turėti omenyje.

užsi-
seiiejusios ligos.

2—Nu .s i Ii m p iii

mes jau ranka isztiesiame ir 
sakome, “Bukiva draugai!” O 
ta musu draugiszka ranka jau 
bus tuszczia.

PRAVDA RASZO
PHILADELPHIA, PA. —

Du vyrai buvo suimti ir sua-' 
i resztuoti už vieno teatro apvo-

jtoji, Lietuvos Nepriklausomy-: girna. Frolic Teatras buvo ap-; 
bes paskelbimo diena. Sziemet vogtas ir intarti vyrai buvo pa- 

sukaks 32 metai, kai Lietuva ---j — c-----------------------j-------------- ----------
ryžosi nusikratyti Rusijos jun- Intarti vyrukai yra John vaidyba " parapija, laikrasz. 
gu ir pasiskelbti nepriklauso- Leach, dvideszimts metu am- tis turi pasiti eti ant savo re- 
imi, paežiu žmonių' valdoma žiaus ir Robert Spencer, dvi- nlcJu ir sav0 geradariu.
Respublika. deszimts trijų metu amžiaus, i “Saules" laikrasztis nteka-

Paminėkime szia sukakti Jiedu pasivogė du szimtu do- dos nesikreipe in savo remęjus 
iszkilmingais parengimais, pri- i leriu isz to teatro, kai jie atėjo ir sav° ska tytojus su kolekto- 

• ■ i.-, ‘ vATmiTrovio-ii. nils, pikninkais ar baliais kaipsnnindaniL Lietuvos žmonių su atprovintais revolveriais. ’ r f
i ..i- • -i,. kiti lietuviszki laikraszcziai,kovas del laisves, j u pasiektus j Slaptos policijom agentai .............. Į
laimėjimus ir' dabartinius ju Max Berg sako kad tie vyrai bet dabar turime prisipažinti: 
vargus I prisipažino prie tos vagystes. kad mums sunku P^unuszti,

. . . . . į sunku galas su galu sudurti.Musu tėvu krasztas, deja, —---------------------- „ . , . . T. . , . T .,Kaip kiti Lietuviszki Laik- 
raszcziai kreipiasi in jus pagel-

LINCZIAI RUSIJOJE bos, taip ir mes Mes nepraszo- 
me jokiu auku, bet mes praszo
me kad musu “Saules” skai- 

Po Karo Jie Atsidūrė tytojai Stengtųsi kitus prikal-

Rusijoje; Žino Apie ir už5iraszyti,
Atomine Bomba Nei mums nei iums nereikia 

 pasiteisinti apie “Saule” nes 
nėra Amerikoje tarp iszeivijos 
Lietuviu kito laikraszczio, ku
ris tokias vėliausias žinias pra- 
nesztu kaip “Saule.” “Saule” 
didžiuojasi tuomi kad ji nesi- 
velia in visus tuos kivirezius ir 
barnius kaip kiti musu laik- 
raszcziai.

Tik pasaskaitykite vietines : ju parūpinti, 
žinias ir pamatysite kad “Sau-i y-
le” viską žino ir viską prane-! laikraszcziai rengti pikninkus, riniai mulkiai ir ju kultūra, 
sza. Pasižiūrėkite in “Kas Gir- bankietus ir vakarienes, bet!
dėt” ir tenai rasite naujienų, mes vis pasitikime ant savo ge-J 
žinių, juoku ir pastabu, kuriu ru ir nuoszirdžiu skaitytoju ir) 
niekur kitur nerasite. Baltru- tikimės kad jie mums nauju I 
viene ir Taradaika vis linksmi- draugu, nauju skaitytoju . pa-: 
na ir mokina musu žmones. Ži- rūpins.
nios isz Amerikos ir isz Užsie-! ■ “Saule” labai pigiai kasz-

Lietuviai! Visi žmones žino kad laik
rasztis negali iszsilaikyti vien 
tik isz savo skaitytoju savo 

statyti priešz teiseja McDevitt. Prenumeratorių. Kai orkiestra, 
_ . _ . tzhirltrUa ar naraniia laikra.SZ-

vėl yra patekės in svetima .imi- VOKIECZIAI MOKS-
ga ir jo gyventojai sziandieu 
kenezia baisesne priespauda, 
negu tais laikais, kada juos 
enge Rusijos caro valdžia. Bol- 
szevikiszki tironai ne tiktai at
ėmė jiems visas politines ir pi
lietines teises, bet daugybe ne- į 
kaltu žmonių iszžude, sugrudo ! 
in kalėjimus arba iszgabeno in 
prievartos darbo stovyklas. Be 
to, koks szimtas tukstaneziu 
Lietuviu atsidūrė tremtyje ir 
gyvena visuose pasaulio krasz-' 
tuose, neteke turto, namu ir te-

Musu pareiga padėti Lietu
vai szitoje 'baisoje jos nelaimė
je!

Vasario Szeszioliktosios pro
gų kelkime savo baisa, protes
tuodami priesz neteisėta Lietu
vos pavergiant ir reikalauda
mi, kad rusiszki okupantai pa
sitrauktu isz jos su savo 
riuomene ir žvalgyba.

Praneszkime Amerikos 
suomene apie nežmoniszkus 
bolszevikti smurto darbus Lie
tuvoje. Szaukimes Amerikos 
valdžios pagelbos, kad ji vers
tu rusus gražinti Lietuvai lais
ve, kuria jie neteisėtai jai isz-

FBI Policija Pradines 
Mokyklas Intaria

Mažute Nicole Vayssieres 
ežia žmonėms rodo kaip ji 
nesibijo gyvaeziu. Ji ežia, 
apsivyniojusi apie save lai
ko didele Python gyvate ir 
ta gyvate tai mergaitukei 
nieko nedaro. Ji szitaip su 
ta gyvate pasirodė Pary
žiaus karnivale, parodoje. 
Žmones visaip dabar szneka. 
Vieni sako kad turėtu jai 
būti uždrausta taip tas gy
vates kankinti. O kiti sako 
kad jos tėvams turėtu būti 
uždrausta tai ta maža mer
gaite kankinti.

FRANKFORT, VOK. —
Mažas būrelis Vokiecziu moks- j 
lineziu kurie jau Vokietijoje 

; per kara stengiesi pagaminti
sprogstanezia Atomine Bomba 
po karo iszvažiavo in Rusija, 
kur jie Sovietams daug padė
jo su savo mokslu pagaminti ta 

' atomine Sovietu bomba.
Vokietijos du garsiausi ir 

mokineziausi Atomines Bom
bos mokslincziai, Daktaras 

; Werner Heisenberg ir Dakta- 
I ras Otto Hahn, buvo Sovietu 
pakviesti in Rusija. Bet jiedu 

j to pakvietimo neprieme, jiedu 
■ teipgi nesutiko kituose krasz- 
tuose darbuotis.

Bet su jais Vokietijoje dar-! nio yra musu skaitytojams tei- tuoj a, jeigu iszrokosime kiek 
bavosi apie du szimtai tokiu karnos isz visu szaltiniu. 
mokslincziu, kurie sutiko va

MOSKVA. — Komunistu 
Partijos laikrasztis “Pravda” 
savo skaitytojus nori supažin
dinti su Amerika ir su Ameri
kos gyventojais. !

“Pravda” raszo kad Ameri
kos Slapta FBI Policija dabar 
ima tardyti net pradines mo
kyklos mokinius ir juos intari- 
neja už Komunizmą. “Prav- 
dos” redaktorius sako, kad 
paskui ir mokyklos darželio, 
kur randasi tie kūdikiai kurie 
dar per jauni eiti in mokslą, 
bus tardomi. O po tam FBI po
licija eis in visas ligonines, 
ypatingai in tas kur neszczios 
motinos laukia kūdikiu ir te
nai jieszkos Komunistu.

Tame paeziame laikrasztyje 
buvo straipsnis apie rungtynes 
ar lenktynes kuriuos keturiu 
menesiu parszas lenktyniavo 
su Universiteto studentu, 
Michigan valstijoje, pažiūrėti

darni tokiems, kurie esą kaip 
ir mes, tikri Lietuviai, be jokiu 
pasistatymu ir be jokiu pasi- kuris gali daugiau suvalgyti ar 
didžiavimu. suėsti.

Už tai mes drystame kreip-į “Kad tokios lenktynes ar 
, tis in savo skaitytojus, ir juos rungtynes yra rengiamos” su 
praszome mums kitu skaityto- szventu pasipiktinimu, raszo 

j “Pravda,” parodo kokios do- 
Mes galėtume kaip ir kiti i roves ir kokio mokslo yra dole-

NUSILEIDŽIA
SOVIETAMS

Atkreipkime musu valdžios 
y patin-

tarpduryje. Moteriszke, susie- 
dijoje, tuo laiku stovėjo prie 
lango ir mate kai tas saliunin-^ 
kas inejo in savo saliuna su) 
dvejais kitais vyrais apie pir-) 
ma valanda isz ryto, pirm negu f 
saliunas buvo uždarytas.

Susietka Ponia F. E. Stern n1 visuomenes dėmėsi 
pasakė policijai kad ji negale- y’a> ta tikrybe, kad bolszevi- 
jo užmigti ir priėjo prie lango kiszki okujiantai stengiasi te- 
ir pamate kai visi trys inejo in Toru ir masinėmis deportaci- 
saliuna. Už keliu minueziu vie- jomis fiziszkai sunaikinti lie- 
nas isz ju iszejo. Paskui antras tuviu tauta, vykdydami geno- 
iszejo su saliuninku.. Paskui) cido piktadarybe, kuria yra 
pasigirdo trys szuviai ir saliu-! pasmerkusios Jungtines rlali
ninkas sukniubo. Tie du vyrai; tos. 
kurie buvo tame saliune, nieko 
nepavogė isz saliuno, nors ten 
daug pinigu buvo.

Taigi, raginame visus 
likos Lietuviu Tarybos 
rius, draugijų saryszius ir pa
skiras draugijas pasidarbuoti,

kartu per metus ta “Saule” 
Kas naujo, kas žingeidumo, mums szvieczia už ta penkine, 

žiuoti in Rusija. Ne visi sava- kas nepaprasto vis rasite kuria mes iszmetame del apsi- 
noriais ten važiavo ar ten da-j “Saulėje.
bar darbuojasi. Daug isz j u 
buvo priversti važiuoti.

szvietimo ir del dažinojimo 
Saule” yra antras seniau- kas pasaulyje dedasi. Už tai 

! sias ir žingeidingiausias laik- prašome savo skaitytoju ir sa- 
Musu mokslincziai sako kad rasztis iszeivijos tarpe. Kiti vo draugu už savo “Saule” už-i

Vokietijos mokslincziai jau laikraszcziai giriasi kad jie simoketi ir kitiems patarti 
1942 metais jau žinojo kaip ta) naujoviszka kalba variuoja, “Saule” užsiraszyti. —Szir-; 
Atomine Bomba gaminti, bet kad jie raszo taip kaip moks-: dingai Acziu!
negalėjo gauti reikalingo tavo- lineziai sziandien szneka, bet 
ro. i “Saule” prilaiko musu tėvu,

Mokslincziai Daktarai Hahn teveliu senoviszka kalba ir po j
i ir Heisenberg dabar randasi in ; senoviszkai paskutiniausias ži-1 
i Bonn miestą. Daktaras Hahn, nias pranesza.
'iszgirdes Prezidento Trumano

Aim praneszima kad Sovietai jau 
turi ta sprogstanezia Atomine 
Bomba, per daug netiki. Jis 
sako kad jis tuos Vokieczius 
mokslinczius kurie dabar dar
buojasi Rusijoje, gerai pažins- 
ta, ir netiki kad jie yra tokis 

ęelbejimui ir kovai mokinti, ar kad jie jau paga- 
reikia le- mino tokia Atomine Bomba.

V asano; Daktaras, mokslinczius Wal-;

ANGLIJA TARIASI 
APIE ISPANIJA 

SU AMERIKA

paprastai 
nuo ligų, girtuokliavimo, per- 
sidirbimo, prasto maisto ir ne- 
damiegojimo.

3—-Staigus persidirbimas ar 
suszlapinias ypatingai
ar perlcngvai apsiredymas.

Viduriu užleidimas ar už
kietėjimas.

5—Prastas vėdinimas kam
bariu ar net ir per didelis už
sisėdėjimas nevedintuose kam
bariuose.

Turint koki nors užsiseneju- 
įsi nesmaguma privalome tuoj 
kreiptis gydytojaus pagelbos. 
Sergckimes patarimu pusgy-j 
dytoju ar tokiu kurie save!

• # . . . jau'kszt inasi gydyt o jais.
Laikykimės nuosaikumo kas-) 

link valgio, pailsio ir miego, ir! 
kiek galint praleiskime laika 
tyram ore.

Vedinkime kambarius ir 
darbvietes nuolatos.

Kiek galint užlaikykime ko-j 
jas sausai ir sziltai. — C. i

Ka raszo ponia Barbora Dru-) kad sziu metu Lietuvos Nepri- 
liene isz Sunnyside, L. I., N. Y.: klausomybes minėjimai praei- 
— Asz esmių jusu skaitytoja ; kuo sėkmingiausiai, 
suvirszum keturios deszimts | 
metu, ir persitikrinau, kad del jos iszlaisvinimo 
laikrasztis “Saule” yra viena czu. Todėl praszome 
isz geriausiu kokis sziandien j Szeszioliktosios proga sziam 

kojas yra iszduodamas. Asz ir mano tikslui padaryti sukų^rinklia- 
szeimyna szirdingai ir godžiai vas ir skirti pelną nuo paren

gimu.
Kreipiamės ir iii paskirus

skaitome, ir be “Saules” nega- 
letumem apsieiti. Dekavojame j 
visi už teip smagu laikraszti,) asmenis, in kiekviena geros va- 
kuris mus per tiek metu links- lios Lietuvi ir Lietuve — su

Prisiuncziu užmokesti praszymu paremti Lietuvos 
už laikraszti “Saule” teiposgi laisves reikalą.

ter Bothe, isz Heidelbergo Uni- 
versiaeto sako kad jeigu tokia 
Atomine Bomba susprogo Ru
sijoje, tai ji nebuvo Sovietu 
pagaminta.

mina. ZMOGZUDIS
ir už Sienini Kalendori.

SUIMTAS i

Suprato
Mokintojas — Jonuk, kiek 

yra dvideszimts mažių 
deszimts?

Jonukas tyli.
Mokintojas — Jeigu

duosiu dvideszimts obuoliu 
ir visus suvalginsi, ka turė
si?

dvi-

tau

Jonukas — Skausmą pil
vo!

' Neduokime žūti Lietuviu 
i Tautai!

Dirbkime ir kovokime, kad !
butu atstei'gta nepriklausoma,) szoves savo trisdeszimts pen- 
demokratine Lietuvos Respiib-) kiu metu amžiaus žmona Fan

nie ir jųdviejų vienuolikos me
tu dukrele Dorris Jean.

Devynių metus sūnelis buvo 
sužeistas, kai tėvas pradėjo 
szaudyti. Barniai iszkilo kai 
žmona paprasze vyro pinigu 
del ateinanezios dienos maisto. 
Policijantai po tris valstijas jo 
jieszkojo pakol ji surado.

lika!
j

—Amerikos Lietuviu Taryba.
j Vykdomasis Komitetas: Leo-į 
uardas Szimutis, pirm. Auta-! 
uas 01 is, vice-pirm., Dr. Pijus!

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Tie kurie giriasi savo nau-' 
joviszka kalba negalėtu susi- 
szneketi su musu tautos did
vyriais, ir su tais kurie savo 
galvas ir gyvastį padėjo už mu
su tauta. Mums nerupi moks
lincziai ar kokiu mokslu žino
vai, nes musu pragyvenimas 
pareina isz tu, kurie kaip ir 
mes turi dirbti ir procevoti del 
savo pragyvenimo.

Kaip tik už tai mes jauezia- 
mes arti savo skaitytoju, kaip 
tik už tai mes statomies darbo 
žmogaus užtarėjai. . . _ • • ,° , . . . , . i nams, nes kai Ispanija bus pri-.Tegu kiti raszo moksliszkai, i v. x • A .. . ,° . pažinta, tai Amerika jau daugbet mes pasitenkiname raszy- .. , . . . . . _mažiau dolenuku siuns m Eu-

1 I

------------------------------------- ropa, O Ispanams labai reika- 
Y" '------------------------------- jįngį Amerikos doleriai del at-:
I I į įstatymo.

Because of You" \ Mes dabar jau norime drau-
' gauti su Ispanija, kada mes 

| | Ispanijai visai nereikalingi, j
'i Kai mes milijonus szvaisteme!
1 savo buvusiems prieszams, ir

kai Ispanija, kuri per kara ne- 
buvo prieszas paprasze pagel-)

. \ January 16 3/ g bos. mes jai szpyga parodėme.) 
JL | | Dabar, kada musu tie ponai \

* f ir neva-mokslincziai susiprato!
I r B kad Ispanija butu labai reika-<g The Notional Foundation for Infantile Paralysis x u

RANKUN d‘»OOSEV£IT. founder linga kaipo draugiszkas krasz- j
: įas jeigu kiltu karas sp Rusija,)

WASHINGTON, D. C. — 
Jau eina derybos ir pasitari 
mai tarpu Anglijos ir Ameri- j 
kos kaslink pripažinimo Ispa-! 
nijos. Pasiuntenybes bus vėl 
insteigtos ir Ispanija bus pri-i 
pažinta kaipo nare Vakariniu 
Tautu szeimynos.

O Amerika, isz savo puses 
pasižadės pripažinti Komunis-. 
tiszka Kinija.

Bet tas Ispanijos pripažini-

BERLYNAS, VOK. — Ame
rikos Karo Sztabas Berlyne 
nusileido Sovietams kurie tik 
priežaseziu jieszko pareikalau
dami kad Amerikiecziai paves
tu vienus ofisus, kambariits 
jiems.

Major Generolas Maxwell 
Taylor, Komandantas atszau- 
ke .insakyma tuos kambarius 
užimti ir insake musu karei
viams isz ten iszsikraustyti. 
Sovietai tuos kambarius pa
vertė in stoti savo Reichsbahn 
geležinkeliui.

i Amerikos valdžia buvo pae- 
' mus szitus kambarius, sakyda
ma kad Amerikiecziams tie 
kambarai daug reikalingesni 
negu Sovietams, nes Sovietai 

i isz szesziu 
variuodavo 
szimts.

Sovietai,
pradėjo stabdyti trokus, sunk- 
vežimus kurie važiavo in Ber
lyną ir grasino kad jie visus 
susisiekimus vėl nutrauks jei- 

: gu jiems tie kambarai nebus 
| sugražinti.

Amerikos Karo Sztabas Ben
inas mažai ka gero duos Ispa- į ^ne sa^° kad jie labai neno- 

i_ ( rejo nusileisti, bet kad jie ne
matė jokios naudos susikirsti 
už toki maža klausima su So
vietais, kurie paskui papras
tiems žmonėms daug nemalo
numu ir sunkenybių sudarytu.

szimtu kambariu 
tik keturios de-

atsikerszindami,

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GRABORIUS 
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