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ISZ Amerikos ^ZVC^a‘ lsz^a’sv’na Jurininką Nuo Raudonųjų

NORĖJO UŽMUSZTI 
BUVUSIA DRAUGE

KATALIKU 
KUNIGAS 
APSIŽENIJO

POMPTON LAKES, N. J. — j| 
Pompton Lakes policijantai Iw 
jieszko vyro isz Rochester, ku- 
ris norėjo savo buvusia drauge 
užmuszti su savo troku. Jis ty- gg 
ežia savo troka paleido in sto- 
vinti automobiliu, kuriame bu- 
vo jo ta buvusi drauge su kitu y 
vyru- jiI

Dvideszimts devynių metu Iby 
amžiaus, Lillian Brown, isz 
Butler, N. J., iszeme varanta 
del to savo buvusio draugo, 
dvideszimts devynių metu am
žiaus Donald Shellman.

Ji dabar savo ta buvusi drau
gą kaltina, kad jis nesustojo, 
kai jis sumusze ta automobiliu 
ir kad jis norėjo ja tame auto
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mobilyje užmuszti. Ji sako kad 
jis tyczia savo troka paleido in 
jos automobiliu ir paskui sau 
nuvažiavo.

Ji su savo nauju draugu, La
cey Bailey buvo primuszti ta
me automobilyje. Jos buvęs 
draugas du sykiu davė su savo 
troku in jos automobiliu.

Ji policij antams pasiaiszki- 
no kad ji buvo susidraugavusi 
su Shellman Rochester mieste, 
bet paskui jis jai insipyko ir ji 
ji pamėtė.

AUTOMOBILIU
APDRAUDA

PABRANGO

PHILADELPHIA, PA. — 
Visi kurie turi automobilius 
dabar daug daugiau mokes už 
apdrauda sau ir'saves apsisau
gojimui, kaslink automobiliu 

• nelaimiu.
Nors keliose vietose, kaip 

South Philadelphijoje laikrasz- 
cziai skelbia, kad tokia ap
drauda atpigo, bet tikrumoje

Szvedu policijantai iszsi- 
veda isz Lenku laivo ‘Velur’ 
viena jurininką, kuris buvo 
is^szokes isz to laivo, Stock
holm uoste, bet paskui buvo 
sugfyžes pasiimti savo dra
bužius. Jis buvo Raudonųjų 
sueziuptas, sumusztas ir su
rakintas. Szvedu policijan
tai apie tai sužinoję, inlipo

in ta laiva ir po prievarta 
privertė Raudonuonius ta ju
rininką pakisti. Tas jurinin
kas buvo vyre j as kukorium 
ant to laivo, bet jis buvo 
pasirinkęs laisve ir norė
jo visu tu Komunistu nusi
kratyti. Jis dabar yra lais
vas po Szvedu policijos prie
žiūra.

SAN FRANCISCO, CALIF. 
— Kataliku Kunigas, Lakunu 
Kapelinoas, kuris per szeszis 
metus su savo sanžine kariavo, 
galu gale viską mete in szali ir 
apsiženijo su mergina, kurios 
jis negalėjo užmirszti. Jis sako 
kad jis dabar pradės nauja gy
venimą kaipo ūkininkas.

Leitenantas T. Mitchell, 
trisdeszimts keturiu metu am
žiaus Armijos Lakunu Kapelio
nas, Kataliku Kunigas isz New 
York, pasiprieszindamas vi
siems Kataliku Bažnyczios In- 
statymams ir mesdamas Kata
liku tikėjimą, apsiženijo su 
Pauline Zaina, dvideszimts ke
turiu metu amžiaus turtingo 
ūkininku dukrele.

Jiedu apsiženijo in Reno, 
Nevada ir tik paskui jos tė
vams apie tai pranesze.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

SEKRETORKA
NUŽUDYTA

VIRSZININKAS 
NUŽUDYTAS

Mainieriu Unijos Atsto
vas Susprogdintas

Automobilyje .

WILKES-BARRE, PA. — 
Mainieriu Unijos Darbininku 
virszininkas buvo nužudytas, 
kai jo automobilius buvo su
sprogdintas.

Jis buvo kelis sykius grasina
mas kad jis sumokėtu du tuks- 
taneziu doleriu, o jeigu nesu
mokęs, jis ar jo sūnūs bus nu-

bovinosi ulyczioje buvo sužeis
tos.

Kai policijantai pribuvo, jis 
dar buvo gyvas, bet už keliu 
valandų pasimirė ligoninėje.

Policijantai dar nežino ar 
ežia buvo kersztas priesz ji del 
jo darbuotes mainieriu unijoje, 
politikoje ar kokis asmeninis 
susikirtimas su kokiu nors 
žmogumi. Jis buvo Republiko- 
nu Partijos vadas savo apylin
kėje.

Jo automobilyje policijantai 
rado du szautuvu. Jo sūnūs 
teipgi visur su savimi nesziojo- 
si revolverLir szautuva, kai jie
du buvo gave tuos grasinan-

HARRISBURG, PA. — Po
licijantai rado Susquehanna 
upeje Sekretorkos, Paneles Lu
cille Daniel lavona. Jie teipgi 
rado jos gerklėj e inkimszta 
szalika.

Policijantai sako kad nėra 
jokios abejones kad szita mer
gina buvo pasmaugta, nužudy
ta ir paskui inmesta in upe.

Panele Lucille Daniel buvo 
keturios deszimts szesziu metu 
amžiaus ir gyveno in Oakleigh.

Policijos Daktaras S. J. Ro
berts sako, kad josios plau- 
cziuose nebuvo vandenio, ir už 
tai jis yra tikras kad ji buvo 
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czius laiszkus.
nieko panaszaus nėra. Ten kur 
apdrauda ant automobiliu bis- 
ki atpigo tai tik už tai kad ji 
pabrango per daug ir dabar 
mokeseziai yra sulyginami.

Pabranginimas visu tu auto-, 
mobiliaus apdraudu yra už tai 
kad dabar per daug automobi
liu susimusza ir už tai kad pa- I taisymas tokiu, automobiliu 
daug daugiau kasztuoja.

Dabar, jeigu tik automobi- 
liaus sparna sumuszi ar inlenk- 
si tai jau visa szimtine kasztuo
ja.

O jei^u tavo vaikas, nepilnu 
metu vairuoja tavo automobi
liu tai*apdrauda dar brangesne, 
nes daugiausia automobiliaus 
nelaimiu atsitinka, kai tokie 
vaikezai vairinėj a automobi
lius.

Pirkie U. S. Bonus

žudytas.
Raszytojas ar raszytojai tu 

grasinamu laiszku, sake kad 
jie gerai žino kur jis eina ir kur 
jie gali ji surasti ir nugalabin
ti.

Keturios deszimts trijų me
tu amžiaus Charles Mecadon, 
kuris yra iszbuves deszimts 
metu kaipo Prezidentas vieti
nes mainieriu unijos kuopos, 
netoli nuo Pittston miesto, nu-! 
nesze viena tu grasinaneziu 
laiszku policijai, bet tenai jam 
buvo patarta nuneszti ta laisz- 
ka in paczta.

Jis važiuodamas sustojo in 
saliuna, ka nors paszaukti per 
telefoną. Iszejes isz to saliuno, 
jis insisedd in savo automobi
liu ir važiavo. Jis nenuvažiavo 
nei tris blokus, skvierus, kai jo 
automobilius susprogo.

Dvi mažos mergaites, kurios!

“VILNIES” REDAK
TORIUS SUIMTAS

—

CHICAGO, ILL. — Laik- 
raszczio “Vilnies” redaktorius 
Leonas Pruseika— “Vabalas”' 
yra suimtas, suaresztuotas ir in 
Cook Apskrities kalėjimą pa- 
tupdintas, kur jis ir tupės kol 
isz kur gaus penkis tukstan- 
czius doleriu užstatą už save. 
Jis buvo Imigracijos ir Natūra-! 
lizacijos sztabo pareigunu su
aresztuotas už Komunistine 
veikla ir propaganda.

— Senu seniausia pasaka ir 
daina: tėvas augina sūneli; at
eina žinią apie kara; bernelis 
atsisveikina su tėvu, motina, 
seselėmis, mergele raminda
mas, parsiusias gromatele.

Kapelionas Pa
mėtė Bažnyczia

Californij oje
Mainieriu Unijos Atstovas C. 
Mecadon Nužudytas Wilkes- 
Barre, Pa.; Didesni Taksos Ant 
Sznapso Bus Uždėtos Ketverge; 
Santykiai Tarp Anglijos Ir Ame- 
rikos Pagėręs Su W. Churchilliu
SANTYKIAI

GERESNI

31 NUSITRUCINO 
NUO ‘MUNSZAINES’

ATLANTA, GA. — Buvęs 
kalinys yra dabar suimtas, in- 
tartas už pardavima užtrucinto 
alkoholiaus, nuo kurio net tris- 
alkoholiaus, nuo kurio net 31 
žmones pasimirė.

John Richard Hardie ta al
koholiu pardavė ir dabar yra 
intartas už žmogžudyste. Vie
nas kitas žmogus yra teipgi su
imtas ir intartas.

Szitas buvęs kalinys Hardie, 
kuris sveria tris szimtus sze- 
szios deszimts svaru, sako kad j 
ir jis pats to alkoholiaus buvo 
iszgeres ir kad jis nei nesusir
go. Jis net devynios deszimts 
szeszis gorezius tos degtines 
buvo nusipirkę nuo vieno žmo
gaus kuris “muszaine” daro ir 
pardavinėja.

Policijantai dabar jieszko to 
žmogaus kuris tokia trucyzna 
verda ir pardavinėja.

WASHINGTON, D. C. — 
Sugryžimas Winston Church- 
illio su savo partija in Anglijos 
valdžia yra geras ženklas, nes 
santykiai tarp Anglijos ir 
Amerikos pakeres.

Anglams dabar bus daug 
lengviau gauti dar daugiau pa- 
gelbos isz Amerikos per Churc- 
hilli. Vaszingtone jau dabar 
buvo Churchiliio laukiama del 
pasitarimu ant užsienio tvar
kos. Eremieras Churchillis yra 
artimas Prezidento Trumano 
draugas.

Winston Churchillis gal at
važiuos in Amerika, kai Prezi
dentas Trumanas iszvažiuos in 
Key West, Florida atostogoms 
kad jiedu galėtu ilgai ir gerai 
pasiszneketi ir pasitarti.

Vaszingtone valdžios atsto
vai sako kad Prezidentas Tru
manas nėra Churchilli pasi
kvietęs, bet kad jis yra pasi-

LONDON, ANG. — Winston Church- 
illis, buvęs Anglijos Ministeris per Kara,
dabar laimėjo rinkimus ir sumusze Darbi
ninku Partija, kuri per szeszis metus valde 

Anglija su savo So-Laimejo

WINSTON CHURCHILL

cialistiszka valdžia.
Clement R. Attlee 

Darbininku Partijos 
vadas, nuėjo pas Ka
ralių ir atsisakė, pasi
traukė, kai jis dažino- 
jo kaip rinkimai eina.

Churchillis per tuos 
ilgus szeszis metus vis 
tai Darbininku Partijai
prieszinosi. Darbinin

ku Partija vis stengiesi visa pramone ir bizni ■
pavesti valdžiai, kaip Socialistai nori ir mokina.

renges ji kuo gražiausiai priim
ti, jeigu jis atvažiuotu.

Jau seniai buvo aiszku, kad jo rinkimus, bet visgi aiszkiai matyti kad 
Darbininku Partija turi daug rėmėju ir sza- 

Churchillis tuojaus paskelbė kad

Nors Churchillis su savo partija laime-

buvęs Premieras Attlee su savo 
darbininku Partija vargiai tu
rėjo viena dranga ar rėmėja i:njnL11 
Amerikos Kongrese. lilllIlKU.

Kai Anglija pripažino Ko - jj$ trumpu laiku pasitars su Prezidentu Truma- 
munistiszka Kinija, tai ji nete
ko paskutinio savo i 
Amerikos Kongrese. Yra vii-1 
ties, kad Churchillis szita pri- 
pažinimą Komunistiszkos Ki-vargjaį jani pavyks, nes Trumanas yra sta- 
nijos tuojaus panaikins ir stos , . .. . _
sykiu su Amerika ant to klau- CZ131 paSOKCS, K3U JIS tik tada tai SIS SU Sta- 
simo ■ linu, kada Stalinas atvažiuos in Vaszingtona. ■

Szita Anglijos Darbininku, a . . .e,:
Socialistu Partija niekados ne- Isz visko matyti, kad bus daug lengviau 
^a^^S<^Zdij^|«r «e,iau llžvesti draugiszkus santykius su 
mete Socialistu Partija jau ke- Anglijos valdžia, kai bus Premjerių.
Ii metai atgal.

Dabar visi tikisi kad Anglija 
daug grieszcziau nusistatys jr ta Perzijos, Irano aliejaus klausima leng- 
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rėmėjo nu, ir paskui pasikvies ir Juozą Stalina pa
siszneketi su juo ir su Trumanu. Bet ežia

Teipgi tikimasi kad dabar bus galima
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Kas Girdei
Vienas žymus' Anglas sako, 

kad moterys geriau moka kor
tomis kazyruoti, negti vyrai.

Moterų Biuras Vaszingtone 
pranesza kad moterys dažniau 
skundžiasi kojomis, negu vy
rai. Ir czia ne dyvai, jeigu tik 
pažiūrėsime in ju iszkarpytus, 
i s z d a r k y t u s c z i ai) a t c 1 i u s.

Berods vedei antru kartu? 
Mintyse dabar tikriausiai lygi
ni savo pirmąją žmona su an
trąja.

Taip, pirmoji turėjo daug 
klaidu, bet....

Bet tau jos gaila, ka b
Gaila man, kad ji numirė, ki

tai]) bucziau apsigynęs nuo an
trosios.

kitu rasztu, jis sustabdo žmogų 
kuris labai skubinasi, ir jo pa
klausia kur jis eina, jis sustab
do 'žmogų kuris sustoję ant uly- 
czios su draugu pasiszneketi ir 
jųdviejų paklausia apie ka jie
du sznekucziojasi, jis1 sustabdo 
žmogų, einanti in darba ir pa
reinanti isz darbo, jis sustabdo 
turinti, už tai kad jis turi, jis 
sustabdo neturinti, už tai kad 
jis neturi, jis sustabdo už tai 
kad jeigu jis nesustabdys tai 
kitas policijantas ji sustabdys.

Kai >mes ejome mokslus 
mums musu profesoriai, dienai 
in diena kaulijo viena priežodi’. 
“Buk mokintas, busi laimin
gas.” Bet dabar mums iszrodo 
kad visas tas mokslas mus gal- 
vatrukeziais nesza nuo vieno 
karo in kita.

SIRENA

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Saulute tik ant tu szvieczia, 
kurie-insanlyje szildosi, “Sau
le*’ tik tuos apszvieczia, kurie 
‘ ‘ S a ui e ” sk ai t o. U žs i s a k y k i t e 
“Saule” ir ateinantiems me
tams.

Szeti kaii]) sunns galvoja apie 
savo tęva:

Kai tusi szeszius metus: Tė
velis viską žino!

Kai turi deszimt metu: Tėve
lis žino labai daug!

Kai turi penkiolika metu: 
Ašz jau žinau veik tiek, kiek ir 
ievas.

Dvideszimts metu: Žinau vis 
dėlto daugiau negu tėvas.

Trisdesziinties! metu: Nore- 
cziau pasiklausyti, ka tėvas 
apie tai pasakytu.

Keturios deszimtles metu: O 
vis dėlto tėvas tuomet buvo tei
sus.

Penkios deszimties metu; O 
visgi tėvas gerai šaky.

Szeszios deszimties metu: O 
kad dar galecziau apie szi rei
kalą pasitarti su levu.I-

Patirtis tai turtingiausia ka- 
sykla, isz kurios daugelis se
miasi gyvenimo lobius.

, •
Keturi Los Angeles miesto 

dienraszcziai vėl pabrangino 
savo laikraszczio numerius nuo 
septynių ligi deszimts centu. 
Penktas dienrasztis, “Mirror 
Examiner” pabrango nuo 
penktuko ligi asztuoniu centu.

Laikraszczio “Mirror Ex.” 
redaktorius p a s i a i s z k i n o 
kad: “Sziandien keturis sykius 
brangiau kasztuoja iszleisti 
hiikrasztis, negu 1940 metuo
se.”

Missouri Universitetas isz- 
leido szitoki aprokavima kas- 
link futboles sporto: Isz ketu
rių tukstancziii futbolininku, 
dalyvaujančiu iii szeszisi szim- 
tus ir viena rungtyne, futboles 
loszima, du tukstaneziai asz- 
tuoni szfmtai as'ztuonios de
szimts ju buvo sužeisti, taip 
kad jie tas žaizdas nusiiies'z in 
grabai.

Futbolus sportas yra 
pavojingas kaip karas.

tokis

Vienas mokslinczius iszroka- 
vo kad mes szitaip praleidžia
me savo laika ir gyvenimą ant 
szios žemes1: Devinta nuoszimti 
beraszydami, szesziolikta nuo
szimti beskaitydami, trisde- 
szimta nuoszimti bekalbėdami 
ar beplepėdami, ir keturios de
szimts Įlenkta nuoszimti be
klausydami. Kai mes tai pasa
kome seniui Butkui, jis gar
džiai nusispjovė ir pastebėjo, 
kad tas mokslinczius gal nei 
vienos bobos nesutiko ir nei 
vieno redaktoriaus nepažino.

Vieno cento paczto kvitele, 
kortele, neužilgio kasztuos du 
centu.

ivai kurie sako, kad jeigu 
Repiibl ikonai laimėtu Rinki
mus!, tai jie gal kitaip tvarka 
vestu, kad viskas norsbiski at
pigtu. Bet vargiai taip 'butu, 
nes jie vargiai galėtu atsisaky
ti duoti ta pagelba. Europai, 
kuria valdžia dabar yra pasi
žadėjus duoti. Mat, ežia ne ku
rios vienos partijos duotas žo
dis; bet viso kraszto.

Butkuviene mums sako kad 
geras vyras sunku susirasti; ji 
sako kad ir ženotoms moterims 
sunku tas geras vyras susirasti.

Žmogus, kuris yra susitaiki
nęs su visu svietu, su savo kai
mynu ir pažystamu; žmogus 
kuris ramiai gyvena su savo 
sanžine, yra isztikro dievobai
mingas žmogus, nes tas Dievas 
randasi visame sviete, jo kai
myne ir jo sanžineje.

Pypkes Durnai
Apie Žingsnius

juroje szinita motu, o gal ir du . 
szimtu, jei nieks mane n'eiszgel-L7 H
bes. “Pirmame szimtmety, sa
ke is, tavo iszvaizda bus 'žino-1 
niszka ir todėl nelabai vikriai 
galėsi plaukioti; antrame' 
szimt-mety tarpu pirsztyse pas 
tave atsiras plėvės, treczianie' 
kojos suaugs in krūva, api- ' 
dengs žvinais'. irtu tada jau 
tapsi tikra Sirene. Jei norėsi, 
galėsi iszteketi už vandenino 
žmogaus. Asz pradėjau verkti 
ir aimanuoti, o jis mane rami
no. “Pradžioje, sako, gal tau 
ežia ne viskas patiks, bet greit 
apsiprasi ir geriau gyvensi, 
kaip žemeje. Czia pas mus daug 
laisves: niekas vienas kitam 
nekliudo, kiekvienas plaukia 
sau, kur užsimano. Nieko už
drausto ir nežinomo czia nėra; 
dirbti nereikia. Todėl mes visa
da taip linksmi ir užganėdinti. 
Jokiu pavoju mes nepažystam, 
visi juros gyviai mus gerbia. O 
jei Baltijos juroj ir atsiranda 
kad kokia didele pleszri žuvis, 
ji mums nieko nedaro, nes mes 
valgiui netinkaiai. Tik vieno 
mes turime labai bijotis, ir tu 
taip pat, tai saules spinduliu... 
Jei nors vienas saules spindu
lėlis palytes mus, tada iszgelbe- 
jinio nėra, ir tas turi tojj nelai
me isztiko, mirszta ir virsta pu
tom. ”

Pradžioje asz maniau, kad 
niekad negalėsiu paprasti gy
venti juroje ir buvau net pasi
ryžusiu tuoj iszplaukti iii pa- 
virsziu,( pažiūrėt paskutini kar
ta in žmonių pasauli, in saule ir 
mirti. Bet da vos tik szvito, o 
asz jau linksniai įplaukinejau: 
man isz tikrųjų patiko laisvai 
lankstytis, nardyti niiiiksztam 
vandenyje. Taip asz ir apsipra
tau su sireniu gyvenimu. Juru v . .ižmones labai geri, linksmi iri 
vaiszingi; su jais gerai gyventi.' 
Ir greit slinko mano naujojo 
gyvenimo dienos. Bucziau visai 
laiminga ir nemanycziau apie 
gryžima in senaji gyvenimą, 
kad dvi mintys nestovėtu nuo-' 
lat mano galvoje. Pirma, kad 
asz niekad nejausiu saules szi- 
lumos. Toji mintis neapsako
mai mane kankino. Dažnai, isz- 
plaukusi in pavirsžiu, atsigul- į 
davau szlapiam pakraszczio 
smėly ir nekantriai laukiau 
saules tekėjimo; bet nors gy
venti eme virszu, ir paskutine 
valandėlė priesz saules tekėji
mą greit sunikdavau in juros 
gelmes. Antra mąho szird-gela 
buvo, kad jau daugiau kažin 
kode] nemylėjau žmogaus, kuri 
priesz tai taip karsztai mylė
jau; nežinojau asz taip'pat nei 
gailesczio, ne atgailos. Per ke-

liolika metu teko iszgirsti, kad 
mano buvęs mylimasis vede ki- 
ta mergele 'bet mane mažai tas 
sujaudino, o kaip sužinojau 
kiek laiko, kad senis žvejys Jo-' 
nas Setas mirė, tai net pra
linksmėjau. Ne rūpėjo man 
taip pat ir mano tėvai ir gimi
nes, ir kada jie visi iszmire, asz 
ne truputi neverkiau. Verkti 
jau asz senai pamirszau.

Dažnai nusigasdavau, kad 
pasidariau nejausminga. Vadi
nau save Ijeszirde, negailestiil
ga. Bet to nepakeisi: vandens 
žmones nepažįsta jokiu ligų, 
nei kimo, nei dvasios, savo mi
rusius jie laidoja linksniai 
szokdami ir dainuodami; jei 
mylimasis apgauna sirene, ji 
nusijuokia ir pamyli kita. Net 
jei kūdikis netyczia pakliūva 
in saules szviesa ir virsta puta, 
tai motinos ne kiek nesusigrau
dina. .

Bet tas nuolatinis linksmu
mas gimdė manyje kaž-koki 
baisu jausimi; jaueziau dvasios 
tusztuma, ir rodės, kad kas tai 
atėmė isz manes daigta, kuris 
yra man pasauly brangiausias. 
Bet ir ta tusztuma vis jaueziau 
neaiszkiai, neryszkiai, lyg gal
vos skaudėj ima sapne.

Sziandiena sukako lygiai 
szimtas metu, kaip mane užbū
rė; a.sz galiu atgimti ir vėl

Buvusieji Prieszai Pasisveikina

New York valstijos Gu
bernatorius Thomas E. De
wey pasisveikina su Prezi
dentu Trumanu Vaszingto- 
ne. Gubernatorius Dewey 
buvo atvažiavęs in Vaszing- 
tona pasitarti su Prezidentu 
Trumanu apie Tolimu Rytu 
klausimus ir reikalus. Tai 
buvo pirmutinis sykis szi-

tiem dviem susitikti ir pasi
sveikinti nuo to laiko kada, 
du kartu Gubernatorius De
wey buvo stojęs in Preziden
tu rinkimus priesz Trumana. 
New Yorko Gubernatorius 
buvo ka tik sugryžes isz toli
mos keliones in Japonija ir 
in kitus tolimu rytu krasz- 
tus.

lauke,
bus toliau.

Ir vėl ome virti vanduo. Pa
kilo da didesnes ir baisesnes 
bangos. Jura pajuodo, kaip 
smala. Vanduo sutirsztejo ir

saules spinduliais ir

. Dievas, kaip<ėcjas... .visur 
Ji jauti, bet niekur nematai!

Rusijoje policijantu dalbas 
yra daug sunkesnis negu Ame
rikoje. Rusijoj policijautas su
stabdo žmones, kurie neszasi 
knygų ir ta,s knygas peržiūri, 
jis sustabdę tuos kurie hesine- 
sza knygų ir perkrato ju sanži- 
nes, jis sustabdo žmones ir pa
reikalauja. ju pasportu, vizų ir

Einu keliu, ne tuo keliu, 
Ir klaustis negaliu: 
Toli nurieda maszina, 
Ženklais ir žodžiais neszina. 
Slenku in tolius laukinius.... 
Bene iszgirsiu ten žingsnius. 
Pro szali lekia maszina, 
Tavim ir žingsniais neszina. 
Kur dingo saule? Kur žiedai? 
Kur nemunai, kuriuos bridai? 
Palankem skuba maszina, 
Szimtu blizgucziu neszina. 
O asz slenku vis tuo plentu 
Ir jieszkau pėdu inmintu. 
Ir nesustoja maszina, 
Dirbtinėm saulėm neszina.

LIETUVISZKAS

SAPNOR1US
Su 283 Paveikslais

MUSU' -
SKAITYTOJAMS

— Neinsimyleti? Bet ar tai 
musu valioje? Juk szirdis insa- 

į kymu ir uždraudimu neklauso.,1
160 Puslapiu ;

8 col. ilgio, 5y2 col. ploczio < 
Iszaiszkina sapna ir kas ! 
ateiteje stosis. Su priedu ] 
planatu ir visokiu burtu. ] 
Knyga in minksztos po- ! 
pieros virszeliuose. :: :: (

Pinigai reikia siusti su j 
užsakymu: Į

Tiktai,. . . $1.00 ;
Saule Publishing Co., J 
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džiaugtis saules spinduliais ir 
verkti karsztomis aszaromis, 
jei tik atsiras žmogus, drąsus' 
ir pasiryžęs, asz insiliuosuosiu 
isz piktųjų burtu!

— Man pakaks drąsumo! 
Karsztai suszuko Jonas. Esiu 
jūreivis, prates prie invairiu 
baisybių. Nieks nepasakys, kad 
asz kada nors bijojau. Viską i 
padarysiu, kad tik pamatyti, 
tavo veidą saules szviešoje.

— Taip, apsidžiaugė sire-i 
ne. Žinok kad pagyvenusi van
denyje, asz daug pagražejau.

Ir ji giliai atsiduso.
*- Ka-gi asz turiu daryti, 

kad tave iszgelbeti? Paklausė 
jūreivis.

Ji da karta atsiduso ir atsa
ke:

ros gelmes

Jis visas bu

slidžiais pirsztais, Senos pu- 
szies kamieno storumo, visas 
aptrauktas dvokianeziom pel
kėm ir judaneziais spaugais. 
Didele galva maskatavos in vi
sas puses, o kraujuotos akys

po kito krito tyrus vandens la- 
szeliai.

Paimate Jonas gražuole taip 
arti saves, laukianczia jo bucz- 
kio, ir ji netikėtai apėmė malo
nus ir sakius ne tai laimes, ne 
tai gėdos jausmas. Jis net eme 
manyti, kad tai viskas yra sap
nas arba klejone, ir nedryso isz 
karto prispausti prie krutinės 
gražuole ir ja pabueziuoti in 
taip gražias ir viliojanezias la

viena jaunuolio judėsi. Baisus 
spruto pirsztai suspaudė Joną, 
glamžė ji, cziulpe jo kana, bet 
jis nenusigando ne trupueziu- 
ka; greit stvėrė abiem rankom

— Turiu tau pasirodyti tre
jopoje iszvaizdoje, ir tu kas 
karta privalai pabueziuoti ma
ne. Jai nors akimirksniui tavo I 
szirdyje gims baimes jausmas,’ 
viskas žus! Tada asz turėsiu 
gyventi juroje da szinita metu, 
visados linksma ir 
skaisezios saulutes, 
nesurasi sau laimes, 
simanstyk gerai.

Jonas ir klausyti apie tai ne
norėjo.

— įGreisziau pradek tuos; 
burtus! Prasze jis. ■ Asz gerai 
save pažystu ir esu pasiryžęs.

— Prisirenk prie vis’ko! 
Pasaukė dar sirene ir pranyko

pabucziavo. Da maloniau jam 
buvo bucziupti sipruta negu žu
vį, o baisus padaras1 bematant 
pranyko juroje. Vėl nurimo ju
ra, vandens pavirszius pasida-

nematyti 
Bet ir tu Į 
Todėl ap-į

u szviete raudona auszra.
“ Dabar bus pats baisiausias

I darbas! Pamanė Jonas: Bet asz 
■l.°’Į ir sū kio gerai apsidirbsiu.”

Bet trecziu kartu jura ne ne
sujudino, nekilo bangos. Tik 
vos matomas vandens pavir- 
sziaus judėjimas pranaszavo 
naujoojo stebuklo pasirodymą. 
Treczias stebuklas buvo pati 
szviesplauke sirene, gražuole.

juroje.
Nepraėjo ir minutes, kaip ju

ros gelmėje pasigirdo kaž koks 
užimąs. Sznypszdamos ir ran-; 
gydamos pakilo dideles bau-! 
gos. Vanduo pasidaro dumb-i 
luotas ir kraujuotass. Jonas nc- 

lamas in tai žiurėjo. Grei
tai isz juros in sala iszszoko di
dele ir baisi žuvis. Ji piktai 
musze uodega smėli, žiojo dide-

ta, žioti ir stengėsi praryti jū
reivi. Bet Jonas nenusigando, 
stipriai rankom apglebę žuvi ir 
pabucziavo jos baisiaja žioti. 
Ir jam pasirodė, kad jis bu- 
cziuoja ne žuvies, bet mergeles

tuoj iszsmuko isz jo ranku ir 
pranyko vandeny. Bangos nu
rimo i)- vėl ramumas užvieszpa- 
tavo. Dangus rytuose pasidarė

kimą ir lengvutis bal-

Ji iszejo isz vandens in salele 
ir atsistojo priesz jauna,ji jū
reivi, laukdama buczkio. Ir da
bar, tokia artima ir aiszki, ji 
•pasirodė Jonui da gražesne, da 
geresne, negu pirma. Ryto 
auszreles spinduliai viliojan- 
eziai žaidė jos plaukuose ir vei
deliuose, nuo kuriu lėtai viens

Pasiskaitymo Knygeles

Trys Istorijos ,
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius liko Turtingu Ponu.

Per paczta, 35 Centai..

Perėjo keli svyravimo aki
mirksniai. Mergele žiurėjo in ji 
liūdnomis ir raginaneziomis 
akimis; jos lupos lyg- ka tai 
sznibždejo. Jonas1 atsipeikėjo: 
stipriai apglebo mergele ir pri
spaudė prie savo karsztos kru
tinės. Bet jau buvo per vėlu: 
tuo pat laiku, kaip jo degan- 
czios lupos prisispaudė prie 
mergeles lupu, isz juros pa- 
kraszczio iszkilo keli saules 
spindulėliai ir apszviete dre- 
banezios sirenos kurni. Ji dar 
pabucziavo Joną, bet burtai ne
buvo nutraukti. Jau buvo vėlu. 
Tyliai lyg negyva, iszsmuko 
sirene isz Jono glėbio. Jis nein- 
stenge jos iszlaikyti. Pakilo 
bangos ir vėl nunesze szvies
plauke gražuole in juros gel
mių karalija. Ji§ da pamate 
liūdna mergeles žvilgsni, pilna 
meiles ir gailesczio. Tai buvo 
mirsztantis žvilgsnys.

Tuo pat metu pranyko dr 
smėlio salele, kurioje jaunuolis 
stovėjo. Kaip bangos1 nurimo, 
Jonas pamate, kad stovi ligi 
pusei vandeny. Netoliese matė
si krantas, su savo puszimis ap
augusiomis kopomis ir jis nesą
moningai eme plaukti prie jo.

Jonas Setas nuo to laiko tik
rai neteko proto. Jis kalbėjo, 
bet niekas tu kalbu negalėjo 
suprasti ir niekas joms ųetike- 
jo. Jis nieko nedirbo, neplaukė 
su žvejais in jura, bet. isztišo- 
inis dienomis /ir szviesiomis 
giedriomis naktimis stovėdavo 
anksztam krante atydžiai žiū
rėdamas in jura, ir niekas ne- ■į . ..
galėjo suprasti, ko jis ten jiesz- 
ko ? GALAS.

Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavoras, popiera, ma- 
szinos, ir darbininku algos, kad 
dauguma laikraszcziu dar la
biau brangsta. Redaktoriai, at- 
sipraszydami aiszkina kad jie 
jokiu budu negali galas su galu 
suvesti.

Tik ana sanvaite kokis tuzi
nas didžiu redakcijų pabrangi
no dar syki savo laikraszczius 
nuo penktuko iki deszimts cen
tu už numeri, o daug kitu ren
giasi panasziai ar dar daugiau 
pabranginti savo laikraszczius 
nuo deszimts iki dvideszimts 
centu už numeri!

“Saules” redakcija nenori 
dar labiau savo skaitytojams 
pabranginti “Saule” ir nepa
brangins, jeigu kaip nors bus 
galima iszsisukti!

Bet, už tai “Saules” redak
cija labai gražiai praszo visu 
“Sauleš” skaitytoju in laika 
užsimokėti už savo prenumera
ta, kad redakcijai butu mažiau 
kasztu, sekti tuos, kurie pavė
luoja ant laiko užsimokėti.

Pirmiau ‘ ‘ Saules ’ ’ redakci
ja galėdavo laukti per koki tai 
laika, kol skaitytojai užsimoka 
už savo prenumerata. Mes jums 
siusdavome “Saule” kad ir per 
kelis menesius, ir laukdavome 
kol jus užsimokėsite, “bet da
bar, aplinkybes tokios, kad mes 
negalime laukti!”

Už tai, mes visu savo geru 
skaitytoju labai gražiai prašalo
me priesz laika, ar nors ant lai
ko už “ Saule ’ ’ užsimokėti, kad 
mes galėtume jums “Saule“ 
vis siuntinėti.

Daug laikraszcziu yra instei- 
ge taip vadinama “Popieros 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad, butu 
galima laikraszcziams popie
ros nupirkti. Mes tokio fondo 
neturime, bet nuoszirdžiai ir 
vieszai padėkotume tokiems 
geriems musu laikraszczio rė
mėjams, kurie ir mums padėtu 
nusipirkti popieros “Saulei.”

Bet, kas mums ir jums svar
biausia, tai “teisingas atsily
ginimas, ’’ mes galėtume “Sau
le” leisti, ir kad jus galėtumėte 
ja vis skaityti!

— Sugaukime valanda, ku
ri ateina; neiszvykime jos, kai 
ji iszeina.

‘‘NOVENA’’
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.
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SI REMA
(JENEf, senei,„jaunas žvejys

•Jonas Setas plaukiojo toli
mosiose pietų jurose jūreiviu. 
Pagaliau jis gryžo in gimta ji: 
kaimeli Pabaltoje. Buvo tada 
vasara, Jonas daug privargo į 
tarnaudamas jūreiviu ir todėl 

** kiek laiko nutarė nieko ne-i , . I
dirbti: neplaukti su draugais 
žvejais žvejoti, neulžti kaimo 
vakaruszkose. Isztis'omis die
nomis gulėjo jis sau vienui vie
nas smėliu kopose juros pa- 
kraszty ir žiurėjo in jura, lyg 
ko ten jieszkodamas. Jo dažnai 
klausė, ko tai]) atydžiai stebis 
in jura, bet jaunas jūreivis ir 
pats negalėjo to iszaiszkinti.

— Žirniu, sako, kad ra
miau ir linksmiau nuo to daros.

Ji verte dirbti, kad iszsklai- 
dytu savo liūdesius, bet darbas 
Jonui visai nesisekė. Ir paliko 
ji ramumoje, manydami, kad 
karszta pietų saule iszdžiovino 
jo smegenis.

Karta vakare sėdėjo Jonas 
paežiam pajūry ir žiurėjo in 
skestanezia juru platumoje 
saule. Diena pute stiprus rytu 
vejas ir jura nerimavo: putojo 
uže ir didelėm bangom plovė 
smėlėtus krantus. Vos tik užge
so vandens pavirsziuje pasku
tinis nusileidusios saules spin
dulys ir ilgi szcszeliai pa-slepe 
toluma, Jonas pamate gana toli 
nuo kraszto tarp bangu mažute 
sala, kurios niekad ten nebuvo. 
Nustebės žiurėjo jaunuolis in 
ta mažuti, tai.]) netikėtai atsi
radusi žemes gabalėli. Bet da 
didesnis buvo jo nustebimas, 
kada pamate, kad salelėje kas 
tai gyvo kruta. Geriau insižiu- 
rejes, 'pažino, kad tai esanti 
mergele. Ji buvo nepaprastai 
gra'ži. Lengvutis baltas rūbas 
denge jos kuna ir pleVesavo 
nuo vėjo.

1 ‘Sirena,” pamanė Jonas ir 
apsidžiaugė: žvejai tiki, kad 

" pamatyti sirena, laime. Bet ežia 
Jonas pastebėjo, kad mergele 
stovi staeziai kietoje žemoje. 
Sirenos stovėti negali: vietoje 
kojų jos turi žuvies uodega.

Nusigando jaunas jūreivis, o 
mergele stovi ramiai ir žiuri-in 
ju puse. Kiek atsipeikėjos Jo
nas szoko in mažuti laiveli ir 
eme irtis areziau salos, areziau 
stebuklingos mergeles. Ji trau
ke tos mergeles nežemiszkas 
grožis ir mintis, kad ji gali žūti 
juroje.

Kuo-areziau prie salos plau
ke jaunas' jūreivis, tuo neaisz- 
kiau galėjo inžiureti sala ir 
mergele. Vėliau jis jau net eme 
abejoti, ar isz tikrųjų yra toji 
sala ir ar tikrai stovi joje mer
gele, o ne baltos putos putoja. 
Priplaukęs prie tos vietos, kur 
jo apskaitliavimo tikrai turėtu

Saule Publishing Company, 
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būti matyta sala, jis rado tik 
baisia szelstanezias putojan- 
ezias bangas. Ilgai da plaukio
jo Jonas vienon ii- kiton pusėn, 
bet .salos nebuvo!

N (įsiminės nepatenkintas 
gryžo Jonas in sausuma. Bet 
nespėjo jis žengti koja ant 
kranto, kai]) vėl pamate juro
je mažute sala ir joje mergele. 
Gerai kaimis iszmatavo tos sa
los atstumą nuo kraszto ir vėl 
pilnas vilties nuplaukė in jura 
prie mergeles. Bet pasikartojo 
tas pats, kai]) ir pirma. Regėji
mas palengva pranyko, vos jis 
areziau priplaukė, o gryžias 
sausumon, Jonas vėl aiszkiai 
mate stebuklinga sala ir mer
gele.

Jonas vos tik neverkė isz ap- 
maudos. Pavargęs jis krito in 
da szilta smėli ir gulėdamas 
maustė, ka jam daryti. Buvo 
laibai szilta ir tvanku. Jo kūnas 
buvo tai]) sukaitės, kad jis ne
galėjo daugiau iszkesti ir nuta
rė iszsiniaudyti.

Bangos meilingai ji apglėbė 
ir isz karto atvėsino jo karszti. 
Tik greitai pajuto, kad kokia 
tai jiega traukia ji in dugną. 
Norėjo atsigryžti ir plaukti in 
kraszta, bet negalėjo: kaip jis 
ne dirbo rankom ir kojom, kaip 
nesistengė, bangos ji vis trau
ke in jura. Nusigandęs jau ruo- 
szes mirti, bet greitai didele 
banga ji pakele ir jis aiszkiai 
pamate netoliese salele ir joje 
mergele. Dabar jau jis kiek ga
lėdamas greieziau plauke sale
les linkui. Bangos jam irgi pa
dėjo ton pusėn plaukti. Nespė
jo Jonas keletą kartu mostelė
ti rankom, kaip buvo jau prie 
pat saleles, ’bet mergelę kaip 
tik tuo pat laiku dingo juroje. 
Apsidairęs Jonas pastebėjo, 
kad naktis baigės ir sįrule jau 
kilo rytuose isz tolimųjų juros 
pakraszcziu.

Privargęs, sujaudiintas sėdė
jo Jenas mažoje salelėje ir dai
rės kraszto. Bet veltui jis žiu
rėjo, žemes nesimato. O juk jis 
negalėjo nuplaukti taip toli, 
kad auksztos puszim apaugu
sios kopos gidėtu pranykti isz 
akiu.

Sėdėjo jūreivis smėlyje, ban
gos uže ir szelo aplinkui. Jis 
mėgino vėl szokti jūron ir 
plaukti in ta puse, kur turėtu 
būti krasztas, bet smėlio salele 
ji lyg pririszo prie saves ir, ro
do, kad nematomos rankos 
traukia ji szali nuo vandenio, j 
Baime gimė jaunuolio szirdyje 
ir jam pasidaro ilgu sausumos 
ir žmonių. Valandos trauke, o 
jis vis susitraukęs smėlyje sė
dėjo ir neinate aplinkui jokio 
gyvybes reiszkimo, nei laivo 
buriu, net nei žuvėdrų. Viesz- 
patavo mirties ramumas, ir 
kad ne juros užimąs, atrodytu, 
kad Jonas uždarytas vandeni
niam karste.

Labai stebėtina, kad Jonas 
visa diena Sėdėjos saloje, neju
to bado ir troszkulio. Taip pat 
nebuvo ir szalta, nors vien szla- 
piais marszkiniais apsivilkės 
buvo.

Saule leidos in vakarus. Ju
ra nurimo, ir tik prie saleles 
vanduo uže, lyg bangas kele 
kaiž koki paslaptinga jiega. In- 
sižiurejės, tose bangose Jonas 
papamate plaukiojau ežius kaž 
kokiu padaru. Žmones, ne žmo
nes, žuvys, ne žuvys! Jie žaidė, 
plaukinėje vandeny, sukos lyg 

linksniam szokyje, vaike- viens 
kita. Jonas ilgai žiurėjo in juos 
ir pagaliau insitikino, kad tai 
yra vyrai, moters ir vaikai, tik 
vietoje kojų visi tįiri uodegas. 
Tom uodegom jie linksmai

<*************************

Vienas mokytas žmogus 
sako:

Silpnybe yra negalimybe, 
Pakelti kantriai kentėjimu, 
Daug augsztesniu pobūdžiu.

Kentėjimas yra druska 
gyvasties, 

Ji saugoja duszia nuo' 
pasigadinimo,

Ir gydo duszia, 
Kada toji serga.

” Didelis tai nesuprantamas
Žodis per svietą, 
Kentėjimas arba 

kapuose vieta!
* *

Viename mieste, 
Kokis tai iszgania tėvas, 

Likos aresztuotas,
Už laikymą savo 

jauna dukrele, 
Prirūkyta prie lenciūgo 

kai]) koki szuni.
Tasai teVas teisinosi tuom, 

Kad turi tiesa nubausti 
savo kūdiki,

Kai]) jam patinka.
Bet sodžiui tokis nubiludimas 

' nepatiko,
Ir nubaudė ta tęva 

in kalėjimu.
* * *

Gavau laiszka. nuo 
vieno draugo, 

Kur skamba szitaip:
Jeigu žmonių pakausziai, 
Butu padirbti isz guma 

vietoj kaulu,
Tai gal butu mažiau 

sudaužytu gaivu.
Bet kiek tai butu, 

Panasziu in ‘‘plat taieru,” 
Tai net baisu pamislyt!

* * *
Kuom daugiau randasi 

automobiliu, 
Tai tuom mergelėms daugiau 

važinėje ant raidų,
Ir daugiau tokiu yra ka 

visai namie nenakvoje! 
As z sakau ir sakysiu, 
Kad tokios mergicos

Nesi t ra 11 k y t u a u t o niobi I i a is, 
Ba per koki tai laika,

Po tam baisiai pradeda * 
stenėti!

* * *
Szioje gadynėje, 

Doras žmogus ant svieto, 
Neturi jokios vertes, 

Tiktai vagis, pleszikas, 
Ir visokį sukeziai 

augsztai stovi, 
Ir toki vadinasi įnirsimai.

Kurie yra arsziausi 
palaiduvai!

* * *
Visur skamba Politika, 

Ir teisybe kad visi rėmėsi 
ant Politikos.

Virszininkai nuo didžiausio 
ligi mažiausio, 

Užimti yra Politika, 
Milijonieriai savo rankose 
laiko užgniaužia Politika,

O katras yra jiems
• prielankus 

’Pasai aplaiko darba: 

pliauszke vandeny, kad van
duo tyszko aplinkui ir putojo. 
Kartais tie padarai atsigry'ž- 
davo Jono pusėn ir žiurėjo in 
ji. Tada ir Jonas aiszkiau mate, 
kad jie visi žalia-plaukiai ir ža- 
lia-akiai moters in savo plau
kus turėjo insipynusios juros 
geliu vainiku, gintarą, blizgaii- 
czius akmenėlius ir juros 
žvaigždes.

Jonas irgi užsigeidė kartu 
su sirenom pažaisti vandeny ir 
norėjo szokti jūron, bet pama
te, kad viena, sirena duoda jam 
ženklą, ji perspėdama. Jis paži
no, kad tai yra toji pati merge
le, kuria jis mate saloje. Tai 
buvo nepaprasta, sirene; jos 
plaukai buvo szviesus ir den
gė visa jos kuna, žuvies uode
gos ji neturėjo ir baltos mažu
tes kojytes mates isz po ilgu 
plauku.

Saule jau nusileido ir nespė
jo jos paskutiniai spinduliai 
pakęsti juroje, kai]) stebėtini 
juros gyventojai isziplauke in 
vandens pavirsziu, užganėdinti 
eme kvėpuoti tyru ir vesiu va- 
(karo oru ir suptis bangu vir- 
szunese. Tik szvies-plauke si
rena, kuria labiausiai Jonas no
rėjo areziau pamatyti, liko po 
vandeniu ir jos veidas atrodė 
m igl o t as, n ea i szk us.

Isz lengvo temo. Juros žmo
nes pavargo bežaisdami, ir vie- 
nąs po kito pranyko gelmėse. 
Bangos aplink sala nurimo. Jo
nas sėdėjo prie pat vandenio ir 
pasilenkęs žiurėjo in juros gi
luma.

Atėjus pusiau-nakeziui, jis 
iszgirdo vandenyje kaž-kokius 
ne aiszkius garsus, lyg dejavi
mą ir verksnius. O jura rami 
ir ne viena mažute bangele ne
drumstė stiklinio jos pavir- 
sziaus. Ir vėl Jonui užsinorėjo 
szokti jūron, bet isz vandens 
greitai iszkilo szvies-plauke si- 
riena ir liūdnu balsu pasakė:

—, Jei tu ligi saules pasiro
dymo szoksi in jura, pražūsi! 
S z i a nd iena diena sudygsta su 
naktimi ir visas pasaulis pil
nas stebuklu. Patekės in jura, 
tu turėtum isz,gyventi joje su 
juros žmonėmis szimta metu, 
kaip ir asz gyvenu. Bet asz, 
pragyvenusi juros vandenyje 
szimta metu, pasenau tik vie
nais metais, todėl, kad juros 
žmones szimta kartu lecziau ir 
ilgiau gy'vena, kaip sausumos.

— Kas-gi tave, gražuole 
mergele, užbure '! Paklausė Jo
nas ir didele užuojauta girdė
jos jo balse. Kaip tu pakliuvai 
in jura ?

Szvies-plaukes sirenos mė
lynose akyse sužibo karsztos 
aszaros ir ji papasakojo Jonui 
savo gyvenimo istorija.

— Man buvo septyniolika 
metu, pasakojo sirena. Buvau 
linksma darlbszti, ir todėl daug 
kam isz musu kaimo jaunuoliu 
szirdis paveržiau. Su jais bu
vau meili, nepuiki, bet nemylė
jau ne vieno. Paskui atsirado 
vienas, ir asz ji nepaprastai 
karsztai pamylėjau. Jis buvo 
jūreivis ir vadinos Jonas Setas.

— Vieszpatie! Suszuko nu
stebės Jonas. Tai juk mano 
vardas! Bet mano dieduko ir 
mano tėvo dieduko irgi buvo 
toks vardas, kaip ir jo senuolio, 
kuris tur-but tai buvo mano 
pra-diedirkas. Jis buvo jurinin
kas, kaip ir asz.

— Tur but, taip, atsake si- 

y -4,'~ *
“LINKĖJIMAI” del Kalėdų ir 
Nauju Metu Kortas (Tiktai

■ v~^~7 Anglu Kalboj) su konver- 
! toms. Nr. 1,Setas-50 Kortas su kon
vertoms $1.00; Nr. 2 Setas—50 Kor

das su konvertoms $1.00; Nr. 3 Se
kas—16 Labai gražios Kortos del Ka
lėdų su konvertoms $1.00. Prisiims?
I kite pinigus tiktai per postai nota, 
I money-orderi arba pinigus per regis- 
i travota laiszka. Adresas:

Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

--------------------------------- .--- j 
jaus asz savo meiles ir niekad 
nedrysau būti su savo myli
muoju berneliu meili, kaip su 
kitais kaimo berneliais, prie-

• • 1 CN • iszmgai, su Jonu Setu visada
Į būdavau griežta, pįkta, lyg jo 
neapkęsdama. Kaip galėdama 
stengiausi savo jausmus slėpti. 
Asz, rodos, pražiucziau, jei jis 
mane pabueziuotu, arba suži
notu, kad ji myliu. O tuo tarpu 
mano gyvenimo svajone buvo 
jo buczkis. Buvo vasara. Atėjo 
ir tas laikas, kada diena susi-, 
Ivgina su naktimi. Musu kaime j 
t'

remi. Tu, kaip du vandens la- 
szai, panaszus in ji.

— Keista! Stebėjos Jonas.
— yiskas stebukling-a. Pa

mylėjau asz Jona Seta taipj 
karszbii, kad ir apskaitvti sun-» •. I
ku; kad net geda buvo. Gedi-'

1 ' /buvo vakaruszkos. Jaunieji 
I žaidė ir szoko. Apie pusiau- 
! nakti asz iszejau in juros krau
ta kiek atvesti, mano szirdis 
liepsnojo be galo karszta mei
les ugnimi. Pute gana smarkus 
vejas ir jura nerimavo. Jobas 
iszejo paskui ir eme garsiai 
kalbėti, stengdamasis perrėkti 
bangu užima, kad mane myli ir 
nori siusti pas mane pirszlius. 
Asz net drebėjau isz susijaudi
nimo ir džiaugsmo,-bet vis ne
norėjau pasiduoti ir riktelėjau 
jam: "Niekad asz už tavęs: ne
tekėsiu. Asz noriu laisva bū
ti!” Jis labai užpyko nes aisz
kiai mate mano jausmus ir ži
nojo, kad tik ji erzinu. “Pas ta
ve tu r Imt, žuvies kraujas!” 
Suriko jis piktai. “Tai geriau 
pritiktu gyventi szaltoje juro
je su siremis, negu žmonių tar
pe!” “Žinoma, tai butu man 
didžiausia laijne!” Erzinau asz 
ji, "Kai]) gera ir vešu ten! Ge
rai butu nuplaukti pas jas!” 
Priėjau prie pat vandens. Ban
gos pliauszke prie kojų. Buvo 

Big, isn't she? •
•Twenty-seven thousand, one hundred tons of fight
ing steel! But this aircraft carrier is only a light
weight compared to some of the towering dread
naughts that make the U. S. Navy the mightiest 
in the world. Your navy is in there slugging every 
minute, doing its job to defend you and all of the 
things you hold dear.

But remember, defense is your job, too! And one 
of the best ways to do your job is to buy U. S. De
fense1" Bonds. You’ll be helping your country and 
at the same time you’ll be making the soundest in
vestment on earth today. For U. S. Defense Bonds 
are as safe as America!

The U. S. Defense Bonds you buy give 
you personal financial independence 
Remember that when you’re buying Defense 
Bonds y0u’re building a personal reserve of cash 
savings. Money that will some day buy you a 
house, or educate your children, or support you 
when you retire. Remember, too, that if you 
don’t save regularly, you don’t save at all.

Sa go i to your company’s pay office—now— 
and sign up for regular Defense Bond purchases 
through the Payroll Savings Plan. In this plan, 
you may save as littlė as $1.25—or as much as 
you want—each week. If you can save just $7.50 
weekly, in ten years you’ll have bonds worth 
$4,329.02 cash! You’ll be helping protect America 
—and helping your dreams come true.

*U. S. SAVINGS BONDS ARE DEFENSE BONDS
BUY THEM REGULARLY! *

The U. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury Department 
thanks, for their patriotic donation, the Advertising Council and

SAULE PUBLISHING CO.,

be galo liūdna, kad Jonas kal
ba apie .mano szaltaji kraują, 
kada szirdis dege liepsna. Jo
nas stipriai griebė rankom ma
no peezius ir stengės atitraukti, 
nuo juros. “Ne pik.ta-žodžiauk, 
mergele! Pasakė jis, visas dre
bėdamas. Šziandiena susilygi
na naktis su diena; dvylikta 
naktis ežia pat. Žiūrėk, dabo
kis, kad sirenos isz tikrųjų ta
vęs nepagautu!” Nusigandau 
tai iszgirdusi, bet to nenorėjau 
rodyti. Isztrukau isz Simo ran
ku, nubėgau kiek toliau ir gar
siai surikau: “Sirenes, sire
nos!” Asz maniau tik da kiek 
Jonas pagąsdinti, pakankinti, 
o paskui parodyti, kaip karsz 
ta mano meile. Bet pajutau, 
kad žeme po mano kojom ski
rias, bangos mane gaubia ir 
traukia in juros gelmes. Girdė
jau, kaip baisiai suriko Jonas 
ir szoko paskui mane in jura; 
paskui netekau sąmones. Atsi
peikėjau labai gražiame urve 
juros dugne. Aplinkui augo 
kaž kokie nematyti labai gra
žus augalai, o aplinkui plaukio
jo daugybe inv'airiu žuvu ir gy
vulėliu. Kvėpavau lygiai taip 
pat lengvai, kaip ir ore. Neužil
go aplink mane susirinko krū
va juros žmonių, sireniu senu, 
jaunu ir vaiku. Jie nustebę žiu
rėjo in mane, glostė, czupinejo 
plaukus, kojas. Pats seniausias 
ju, didele juros augalu barzda, 
papasakojo kas mane laukia'. 
Jis pasakė, kad turėsiu gyventi

(Tasa Ant 2 puslapio)

Platinki! “Saule”
Atsimink! Mielas Skaityto

jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!
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Žinios Vietines
— Ana diena lankėsi mies- 

tė pas pažinstamus, gerai žino- 
mas senas suvejąs, krauezius 
ponas Aleksandras Kvederas, 

Wilkes-Barre, ir prie tos 
progos atlankė “Saules” re
dakcija, atnaujinti savo prenu
merata u'ž laikraszti “Saule.” 
Ponas Kvederas kitados gyve
no Shenadoryje. — Szirdingai 
aežiu už dovana ir atsilinkyma. 

. — Robertas, septynių inetu 
amžiaus sūnelis pons. Adolpo 
Kurcinskiu, isz Shoemakero 
pOczes, likos Sužeistas in deszi- 
ne koja laike žaidimo prie na
mo. Gydosi Locust Mt. ligonbu- 
tėje.

. — Cornelius P. Reing, 79 
metu amžiaus, kur jis sirgo per 
szėszis menesius, pasimirė Pet- 
nyįczioj, devinta valanda ryte, 
savo namuose, 101 E. Mahanoy 
uly. Velionis buvęs užsiemias 
ku insurance 'bizni ant W. Cen
tre uly., ir prigulėjo prie Demo- 
kratiszkos Politiszkos Partijos, 
įr kitados buvo miesto paczto- 
riiim ir direktorium del Locust 
Mt. ligonbute, iShenadoryje. 
paliko broli, seserį ir keletą 
aliukus. Prigulėjo prie Szv. 
Kaniko parapijos. Laidotuves 
invyko Panedelyje.
, William Smigo kaip gir
dėt nuo daugelio, bus iszrink- 

konsulmonu pirmam vorde, 
riės už ji visi ketina balsuoti.
•A — ’ Angliakasy klos mokes 
savo darbininkams pedes: Oct. 
29,— Locust Coal Co., Oct. 30 
—- Continenetal, Packer Nr. 5, 
Mammoth, St. Clair; Oct. 31 
Midvalley, Germantown, Ham
mond, Kojunoor, -Gilberton,Mo- 
rea ir Repiplie r.

„, — Buvęs New Bostono kai
lelio gyventojas, Walter Wa- 
ba, 32 metu amžiaus, nuo 4173 
Almont uly.,. Philadelphia, Pa., 
iįr veteranas isz Antro Pasauli
nio Karo, staiga numirė Petny- 
ezios vakara, in Frankford li- 
£onbuteje,’ Philadelphia. Tyri
nėjimas parodo kad jaunas vy
rukas likos sužeistas in galva 
laike darbo del Barett Chemi- i.
ęal kompanijos. Ginies New 
Boston kaimelyje. Paliko savo 
paezia Vanda (Diskievicziute 
isz Mahanoy City); tęva Juozą 
Waba isz New Boston; keturios 
seserys: Emilija isz Passaic, N. 
J., Teresa, Wilkes-Barre; Ane- 
lia, pati Jos. Dobek, Derbys, 
Conn., ir Helen, pati Jos. Sha- 
mus, St. Clair. Jo kuųas likos 
parvesztas pas uoszvius, pons. 
Ė._Diskieviczius, 1025 E. Pine 
uly., mieste. Laidotuves invyks 
Seredoje, su apiegomis Szv. 
Kazimiero, Lenku parapijos 
10:30 valanda ryte, ir bus pa
laidotas in parapijos kapines. 
Graboriai Oravitz laidos.

Shenandoah, Pa. — Sirgda
mas nuo mainieriu dusulio, 
Vincas Kluczinskaš, nuo 212 E. 
Oak uly., pasimirė savo na
muose. Seredoj popieti!. Velio- 
niš gimė Lietuvoj, atvyko in 
Amerika būdamas da jaunas 
vyrukas, su savo tėvais a.a. Ad. 
Kliiczinskai. Buvo angliakasis 
ir phskutini karta dirbo Maple 
llill kasyklose ir prigulėjo prie 
Ui M. W* A. Lokalo Nr.807. Pa
liko savo paezia Elena (Zinu- 
tfavieziute); duktėre Elenora, 
pati Antano Brutto, namie; su
nu Leonarda Visgaiti isz 
Frackville, taipgi du anūkus: 
Patricija ir Leonarda Visgai- 
eziai. Laidojo Panedelyje, su 
apiegomis-Szv. Jurgio—bažny- 

nuo 422% 
staiga su-

ežioje, devinta valanda ryte, ir . 
palaidotas in parapijos kapi
nes. Graboriai Oravitz laidojo.

— Puldamas savo namuose 
Jurgis Stagniunas nuo 210 W. 
Lloyd uly., likos skaudžiai su
žeistas in galva. Gydosi Locust 
M t. ligonbute je.

—- Gerai žinomas buvęs 
miesto gyventojas, ponas Alek
sandras Kvederas, isz Wilkes- 
Barre, lankėsi mieste pas pa- 
žinstamus'. Ponas Kvederas, ki
tados turėjo kriaueziu szapa 
ant North Gilbert ulyczios, bet 
keliolika menesius atgal, jisai 
su savo szeimyna persikraustė 
in Wilkes-Barre miestą. Jo 
dukrele, Daktarka Jenia Kve- 
deryte, yra kaipo vyriausia 
daktarka in Wyoming Valley 
ligonine. Daktarka. Jenia yra 
gimus Shenadoryje, kur ji savo 
pradinius mokslus ėjo. Ji 
mokslo laipsnius yra gavus isz 
Pennsylvanijos State College, 
Bucknell Universiteto ir Hah
nemann Medical Kolegijos.■

— Senas miesto gyventojas 
Vincas Astrauskas, 
W. Coal uly., kuris 
sirgo savo namuose pareita 
sanvaite, Ketverge, numirė Ne- 
delioj po piet Locust Mt. ligon- 
buteje. Velionis atvyko isz Lie
tuvos 1900 metuose, ir buvo 
angliakasis. Paskutini karta 
dirbo William Penn kasyklose. 
Paliko du brolius: Joną isz Ca
tawissa ir kita broli Lietuvoje. 
Likos palaidotas Seredos ryta, 
deszimta valanda ryte isz Gra
boriaus L. Czaikausko koply- 
czios, 318 E. Centre uly., in 
Kalvarijos Kalno kapines.

— Visi mainieriai nedirbo 
Panedelyje, Spalio dvideszimts 
devinta diena, nes visi jie 
szvente, apvaikszcziojo “Mit
chell Day.” Kas metai mainie
riai szita diena taip apvaiksz- 
czioja, kad prisiminus pirma 
mainieriu dranga, kuris daug 
gero yra mainieriams padaręs 
ir kuris buvo pirmutinis stoti 
už mainierius. Kas metai yra 
rengamas didelis balius ir szo- 
kis apvaikszczioti szita diena. 
Vietines mainieriu unijos Pre
zidentas Edward Krislopolski 
paaiszkina, kad sziais metais 
yra dalinama dovanomis Ame
rikos Taupinimo Bonai.

— Margareta Hentz (Skrip- 
eziuniute) isz Quaker Hill prię 
Lost Creek kaimelio, numirė 
Seredos vakara 10:45 valanda, 
namie. Gimė Lost Creek Nr. 2 
kaimelyje, jos vyras Vincas mi
re penki metai atgal. Prigulėjo 
prie Szv. Magdalenos parapi
jos Lost Creek. Paliko du sunu: 
Povilą, namie ir kareivi, Cpl. 
Vinca, kur jis tarnauja armijo
je, kaipo policijantas in Valley 
Forge, Phoenixville; duktere, 
Marie, pati Robert Pedrick, 
Philadelphia ir du anuku, taip
gi seserį Marijona Stark, 
Scranton. Laidotuves invyko 
Subatos ryta su bažnytinėms 
apiegomis ir palaidota in'Szv. 
Stanislavo parapijos kapines, 
Shenadoryje.

— Senas angliakasis Juo
zas Zimnitskas, kur jis sirgo il
ga laika, pasimirė Petnyczioj, 
11:30 valanda naktyje savo 
namuose 619 E. Centre uly. Gi
mė Lietuvoje. Paskutini, karta 
dirbo Knickerbocker kasyklo
se. Paliko sunu Juozą, mieste, 
ir duktere Margareta, slauge, 
Polyclinic ligonbute, Harris
burg; du brolius: Vincą ir An
taną, Lietuvoje ir seseri Marie 
Anderskevicziene, mieste. Lai
dojo Utarninke, su Szv. Mi- 
sziomis Szv. Jurgio bažnyczio-

kapines,

Zenysis Su
Milijonieriumi

Devyniolikos metu am
žiaus Betsy Von Furstenberg 
ir gražiausius galvijus 
milijonieriumi Nicky Hilton 
kuris neseniai yra gavės di- 
vorsa nuo gražuoles Eliza
beth Taylor. Ji yra tikra ba
jore; jos pilnas vardas yra 
Bajore Caroline Maria Feli- 
citas Agatha Elizabeth Von 
Furstenberg-Herdingen. Bet 
tas vardas yra per ilgas laik- 
raszcziams ir muving-pik- 
czieriu skelbimams, už tai ji 
trumpai pasivadina Betsy 
Von Furstenberg. Jos sužie- 
dotinis, Nicky Hilton yra 
milijonierius, turėdamas ke
lis tuzinus brangiausiu 
vieszbucziu Amerikoje.

Girardville, Pa. — Romanas 
Kaminskas nuo 218 N. Second 
uly., likos sužeistas in kąira pe- 
ti laike darbo Locust Coal ka
sykloje.

Philadelphia, Pa. — Diena 
septinto Spalio, ežia amžiuje 
72-ju metu amžiaus, nevedąs, 
Stasys J. Krevanaitis pasimirė, 
o jo kūnas likos paszarvotas 
pas Graboriaus Dominika Ga- 
raniina, 2339 E. Allegheny 
Ave., o dęsziinto Spalio, po pa
maldų už jo duszia, isz Szv. 
Jurgio bažnyczios, jo kūnas 
tapo palaidotas in Szventojo 
Grabo kapines. “Amžina atil
si!’’ Lai jam bus tariamu.

— Vietinis taip vadinamu: 
karpatorusu (Vengrijos gudu) 
sanvaitrasztis: “Pravda” lai
doje 17-to Spalio rasze apie at
vykimą Amerikon Vyskupo 
Vincento Brizgio. Tacziau ma
tyt buvo blogai pranesztas, nes 
Brizgi vadino ne Lietuviu, bet 
Latviu Vyskupu. — Jau atvy
ko in szi kraszta Brizgys, Vys
kupas musu, Ka ruipescziu ir 
tur naszta. Nes juos kimba prie 
visu. O ypacz-gi prie didvyriu, 
kaip ir Brizgys yra jau Inra- 
szytas tarp neminiu. Likimu, 
ta asz sakau. Nes daug veike, 
kaip ir veikia Garbei Dievo ir 
tautos Lietuviu ir ja nepeikia, 
bet vis giria bud jos. Ir mel
džias už laisve musu — Nors 
iszvysti Lietuva, Paliuosota 
vėl nuo Rusu, Kaip ankszcziau 
kad maten ta. Ir,, asz tikiu, jo 
meldimas, Tikrybe vėl pataps, 
Nes invyks prisikėlimas Lietu
vos, ji laisva taps. Kaip kati 
buvo prie Smetonos, Ir kitu va
du tautos, Kurie prieszus, ne
vidonus nebemego tarpe jos, 
Bet Ukrainiecziu vietinis Ka- 
talikiszkas aanvairasžti-s “Sz.li- 
ach” laidoje 28 Spalio tai tei
singai apie Vyskupą Vincenta 
Brizgi visuomenei pranesza, ir 
da ta praneszima ir papuosze 
jojo, atvaizdu, talpindamas ja 
virsz to praneszimo.

— Vietiniame dienraszti, 
15-to Spalio pa tilpo labai gra
žus praneszimas apie paneles 
Jiizes-AugailyJesdvouvei ta, ku-

ris ežia invyko 13-to Spalio, va
kare, Memorial Hall svetainėje.

— K. V.
I

DU KUNIGUŽIAI 
UŽMUSZTI

4 Sužeisti Automobi- 
liaus Nelaimėjo

PHILLIPSBURG, N. J.
Du kunigužiai buvo ant syk už- 
muszti ir keturi buvo sužeisti, 
kai j u automobilius nulėkė nuo 
vieszkelio ir susimusze in viesz 
kelio tvora apie szeszta valan
da isz ryto.

Valstijos policijantas Frank 
Stettner sako kad j u automobi
lius taip greitai važiavo kad jis 
negalėjo laikytis ant vieszkelio 
prie užsisukimo.

Visi kunigužiai prigulėjo prie 
“Advent Christian Society.’’ 
Jie buvo ant savo tikybos sei
mo Bostone ir gryžo in West 
Virginia, kai ta nelaime atsiti
ko. Visi nebuvo seni, ju metai 
buvo nuo dvideszimts szesziu 
iki penkios deszimts dvieju.

SANTYKIAI
GERESNI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

priesz Rusija, nes Churchillis 
daug kartu yra vieszai pareisz- 
kes ka jis mislina apie tuos 
Sovietus.

SEKRETORKA 
NUŽUDYTA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nužudyta pirm negu buvo in 
upe inmesta.

Jos galva buvo praskelta. 
Ji dirbo banko j e jau penkiolika' 
metu. Jos sesuo sako, kad ji 
pamėtė savo ta darba banko j e, 
Spalio szesziolikta diena saky
dama kad ji savo bizni užsidės 
kaipo siuvėja.

Pennsylvania Power
& Light Company

Pennsylvania Power & Light 
kompanija pranesza, kad nuo 
uždarbo ir iszmokejinio visokiu 
iszkaszcziu, kur pasidaugino 
nuo Common Stock .(szeriu), 
per dvylika menesiu, tai yra 
nuo Sept. 30,1951 m., uždarbio, 
uzpelnis pasidarė $9,056,979 isz 
pinigiszkio sumos. Pennsylva
nia Power & Light Co., Com
mon Stock, arba $2.35 uždarbio 
ant kožno szerio; taipgi ant at- 
stovietu Common Stock’o 
priesz Sept. 30 d., 1951 m., kur 
sztakai buvo pasiulinti priesz 
Sept. 18, 1951 m. Veikimai 
kasztai, per devynios menesius 
iki Sept. 30 d., 1951 m., buvo 
$62,358,980, tai yra apie 8.4% 
(nuoszimtis) datigiau negu pe
reito meto.

KATALIKU
KUNIGAS 
APSIŽENIJO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Kunigas Mitchell, apsiženy- 
damas užsitraukė ant saves 
asztriausia bausme Kataliku 
Bažny ežios: Ekskamunikaci j a, 
arba iszmetima isz Bažnyczios. 
Jam dabar uždrausta eiti prie 
Sakramentu.

★

Gerbiama Ee(iakci.a:Prisiuncziu jums S
"Saule” aut sekančio adreso: PrasZOme sin“tineti laikrassti
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Užpildykite žem” 
pac2tini Bakknverta Pnsiunsdami1^ B1’anka’ indekite «»- 
C»tu p;ieXSt“^esiniMoni.Order“Z!^keSti. Pen .. T

’U ir ’noni-orderius. ™kalauja deszimts centu 
USlme Jums dėkingi už tai.

Armijos Lakunu Sztabas da-’ 
bar nežino ka su juo daryti, nes 
jis nuo szio laiko negali atsto-j 
vauti Kataliku Bažnyczia armi
joje. O jis buvo instojas in ar- j 
mija kaipo,Kataliku Kunigas, 
Kapelionas. Greicziausia bus 
taip, kad armija ji paleis isz to 
vietos.

Didesni Taksos Bus 
Uždėtos

PHILADELPHIA, PA.
Visi saliuninkai, kliubu sanvi- 
ninkai ir pavieniai žmones da
bar skubinasi prisipirkti tiek 
sznapso, kiek jie gali susirinkti 
pinigu.

Philadelphijoje ir Camdene 
dabar du sykius tiek sznapso 
yra parduodama, negu pirmiau 
per visus metus.

Visi taip skubinasi prisipirk
ti to sznapso, nes didesnes tak
sos septyni centai ant bonkos, 
New Jersey valstijoje. Bet 
Pennsylvanijoje tos taksos bus> 
net apie keturios deszimts trys 
centai ant bonkos daugiau. Sa
liuninkai,'kurie turi gana pini-

utol'
SK\SW

(Paraszykite teipgi
žinotum kas prisiuntė užmokesti)

gu ant rankos dabar perkasi 
del dvieju ar trijų metu gana

— Prie ko pritapsi, tokiu ir 
pats tapsi.

Lord Halifax
Amerikoje

PĘRKASI SZNAPSO

Lord Halifax atvažiavo isz 
London ant Queen-Elizabeth 
laivo in Amerika. Jis vazi
nes po Amerikos didesnius 
miestus kaipo narys komisi
jos, kuri skiria studentams 
premijas mokslams m svetv 
mus krasztus. Jis yra buvęs 
Anglijos Ambasadorius 
Amerikoje.

l r

WINSTON
CHURCHILL

LAIMĖJO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

viau ir greicziau iszriszti, nes 
Churchillis dabar gales visa be
da mesti ant Darbininku Parti
jos ir pradėti derybas visai isz 
naujo.

e

PONAI
BIZNIERIAI!
Geisdami apteikt savo ge
rus Kostumeriusf privalo 
isz laiko duoti atspaudyt

Sieninius
Kalendorius

1952m.
1 ’’ ' .i' --Zį’jF

ir iszsirinkti kokiu nori 
iszsirinkt?.* ■
Dabar Laikas!___ ________ kalbyt 
ir nelaukti ilgai! Nes kas 
pirmesnis, tas gales isz
sirinkti puikesnius!! L
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