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Trumanas Siutina Taika
Isz Amerikos

I
Traukinio Nelaimes Aukos

EROPLANU 
KOMPANIJA

j SUSPENDUOTA

WASHINGTON, D. C. — 
Vienos kompanijos eroplanas 
su savo lakūnais tyczia lauke 
net deszimts valandų pirm ne
gu jis iszskrido isz Californijos 
in New York.

Naujos Anglijos eroplanu 
kompanijos eroplanas iszskri
do isz Californijos in Chicaga, 
kur jis pasiliko per penkias va
landas, paskui jis pakilo isz 
Čhicagos ir už pusvalandžio 
sugryžo in Chicaga, po tam jis 
vėl tyczia suvėlavo in Kansas 
City per dvi valandas. Jis pas
kui atskrido in Philadelphia 
apie antra valanda isz ryto, ir 
visi jo lakūnai ir darbininkai ji 
tenai paliko del keliu valandų. 
Po tam jis turėjo skristi in Ne
wark, bet vietoj to jis nuskrido 
in Bridgeport, Conn., nes Ne
wark mieste to eroplano lauke 
atstovai ir advokatai kompani
jos kuriai ta eroplanu kompa
nija yra daug skolinga.

Ant to eroplano važiavo pen-1 
kios deszimts žmonių, kurie bu
vo tyczia suvėlinti apie dvylika 
valandų.

• ■ :• ’•i ■ .

Dabar valdžia nori atimti tos 
kompanijos leidimą, laisnius 
del važinėjimo žmonių isz Cali
fornijos in New York miestą.

KARALISZKA PO
RELE GRYŽO

IN KANADA

Gražu Inspudi Padare 
Ir Paliko Visiems

Eisenhoweris 
Nesikisza In

P olitika

Žuvusieji traukinio nelai
mėje buvo sukrauti in augsz- 
tesniosios mokyklos gimna
zija ant stalu ir krieslu, 
Langenwang mieste, Austri
joje.

Greitas traukinys isz Ro
mos in Vienna sudužo in sto
vinti freit kariu traukini. 
Dvideszimts žmonių buvo

ant syk užmuszti ir keturios 
deszimts buvo sužeista. Visi 
žuvusieji buvo Italijonai, 
kurie gryžo isz atostogų.

Nelaime atsitiko per klai
da ženklu ant geležinkelio. I 
Geležinkelio kompanijos at
stovai sako kad tai baisiau
sia ir didžiausia nelaime I 
Austrijos istorijoje.

WASHINGTON, D. C. — 
Graži, kaip kokios pasakos Ka
ralaite Elzbieta atsisveikino su 
Vaszingtonu ir gryžo in Kana
da.

Ji, su savo vyru, Philip, 
Duke of Edinburgh, savo 
trumpu atsilankymu Ameriko
je padare labai gilu ir gražu 
inspudi ant visu, kuriems teko 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

SZVEDAS
SZPIEGAS

I

Inžinierius Prisipažino

Tautos Sanjungos Bendros Su
sirinkimas Paryžiuje Prasidės 
Utarninke; Anglijos Karalaite 
Elzbieta Ir Jos Vyras Karalaitis 

Philip, Duke of Edinburgh 
Gryžo In Kanada

GEN. EISENHOWER 
PARVAŽIAVO ISZ 

EUROPOS

Del Kariszko Pasitari-

in Prezidento vieta ateinan- 
cziais metais. Jis sako kad jis 
važiuos in Prancūzija ateinan
ti menesi. Jis taipgi sako kad 
jis yra tikras kad Generolas Ei- 
senhoweris stos in tuos rinki
mus.

KAREIVIS
UŽSIMUSZE SU 

AUTOMOBILIU

Kunigužio Motina Už- 
muszta Ant Vieszkelio 

' : . V 'c •' ' -k

NORRISTOWN, PA. — Vie- •f ' 
nas kareivis užsimusze, kai jo 
automobilius nulėkė nuo viesz
kelio ir sudužo in medi, netoli 
nuo Norristown miesto.

Dvideszimts keturiu metu 
amžiaus kareivis, Nelson 
Whitworth, isz Paoli, buvo ant i 
syk užmusztas toje nelaimėje, 
kuri atsitiko apie ketvirta va
landa isz ryto. Jis gryžo in 
Camp Kilmer, New Jersey, ir 
gal per greitai važiavo. Kai jo 
automobilius susimusze in me
di, jis buvo iszmestas isz autb- 
motiliaus. u r —J > 

Asztuonios deszimts vieno 
meto amžiaus Ponia Medą L. 
Shearer, buvo automobiliaus;

j /'• • » ■* -- -i '<■

užmuszta netoli' York miesto, 
kai ji ėjo skersai vieszkeli. Dvi
deszimts vieno meto amžiaus 
Brady Bowman vairavo ta au-j 
tomobiliu. I

Ji buvo motina Kunigužio 
Francis A. Shearer Liuteronu 
Bažnyczios Misijos Sekreto
rius.

mo, Ne Del Politikos
- ----------------------h

WASHINGTON, D. C. —
Prezidentas Trumanas yra 
parsiszaukes namo Generolą 
Dwight D. Eisenhoweri isz Eu
ropos del pasitarimo.

Generolas iszskrido isz Pran-

PALEIDO
54 VOKIECZIUS

GENEROLAS
DWIGHT D. EISENHOWER

euzijos Petnyczios vakara ir jis 
sugrysz in Prancūzija Utarnin- 
ke ar Seredoje.

Jis pasikalbės ir pasitars su 
Prezidentu Trumanu Panede- 
lyje ir Utarninke, ir paskui 
tuojaus grysz in savo darba.

Dauguma laikrasztininku sa
ko kad ežia yra Prezidento 
Truman o politinis žingsnis, da- 
žinoti ar Generolas Eisenho-j 
weris pasiliks savo darbe per 
ateinanezius rinkimus.

Pennsylvanijos Senatorius 
James H. Duff, Republikonas, 
pasitiko Generolą Eisenhoweri 
ir sako kad jis važiuos in Pran-! 
euzija su juo ilgiau ir giliau pa- 
siszneketi apie jo kandidatūra'

GOETTINGEN, VOK. — 
Penkios deszimts keturi Vokie- 
cziai, karo belaisviai, kurie bu
vo nuteisti už kariszkus prasi
kaltimus, buvo sugražinti in 
Vokietija isz Yugoslavijos.

Visi jie buvo paleisti isz ka
lėjimu ir sugražinti in Vokieti
ja, be jokio pasiaiszkinimo isz 
Yugoslavijos valdžios.

Ju tarpe buvo net dvide
szimts du Vokiecziai, kurie bu
vo nuteisti mirties bausme.

Kai laikrasztininkai stengie
si prieiti prie Yugoslavijos va
do, Marshal Tito ir klausė 
priesz ka szitokis mielaszirdin-Į 
gumas, jiems buvo • pasakyta, 
kad nėra jokio paaiszkinimo.

10 ŽUVO LAIVU
SUSIMUSZIME

BUFFALO, N. Y. — Du pre- 
kybiniai laivai susimusze prie 
pat uosto. Vienas isz ju veže 
gazoliną. Deszimts darbininku 
sudege ar prigėrė, ir penkioli
ka buvo labai sužeisti ar apde
ginti. Nelaime atsitiko tik apie 
tris szimtus mastu nuo uosto.

Laivynas pasiuntė kelis lai
vus jieszkoti tu darbininku ku
rie buvo suspeje iszszokti isz tu 
laivu in vandeni. Kai vieno tu . i 
laivo gazolinas užsidegė, taij 
laivai pavirto in viena baisu 
gaisra.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

STOCKHOLM, SZVEDU A. I 
— Szvedas, Laivyno inžinie
rius, keturios deszimts dvieju 
metu amžiaus prisipažino kad 
jis buvo Sovietu pasamdytas 
iszduoti slaptas žinias Sovie
tams isz Szvedu ir Anglu.

Ernst Hilding Andersson, 
Komunistas prisipažino kad 
nuo 1946 metu jis yra darbavę
sis Sovietams, prirengti jiems 
kelia užkariauti jo kraszta.

Tame suokalbyje yra invelti 
Konstantin Vinogradovas, So
vietu Ambasados Sekretorius, 
Nicholai Orlovas, Sovietu Lai
vyno pasiuntinys ir Victor 
Anissimovas, Tass žinių kores
pondentas.

Szvedu valdžia pareikalavo 
kad Orlovas tuoj aus iszsi- 
kraustytu isz Szvedijos,

Bausme Szvedijoje už toki 
iszdavima yra nuo keturiu me
tu iki gyvos galvos in kalėjimą.

Iszdavikas Andersson gina
si, sakydamas kad jis nei cento 
nėra gavės nuo Sovietu, bet 
kad jis taip darbavosi, kad isz- 
gelbejus žmonija nuo baisaus 
treczio pasaulinio karo.

Vidaus Taksu Rinkėjas 
Praszalintas

11
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VENGRIJOJE
SOVIETAI TURI 
110,000 KAREIVIU

James Smyth, Vidaus Rin
kėjas Californijoje, buvo pa
ties Prezidento T r u m a n o 
praszalintas, suspenduotas, 
laikinai atstatytas, isz savo 
darbo. Dabar eina tardymai 
ir patikrinimai visu jo kny
gų, mokeseziu ir pinigu, nes 
eina intarimai kad jis daug 
pinigu sau pasisavino, daug 
nusisuko ir isz kompani
jų eme kysziu kad joms ne- 
rekietu pilnai visas savo 
taksas mokėti.

Dabar visas taksu rinkimo 
sztabas Californijoje yra tar
domas sužinoti kiek pinigu 
yra dinge ir kas kitas yra 
kaltas.

VIENNA. — Vakaru diplio- 
matiniai sluogsniai pranesza, 
kad, sulyg paskutiniu žinių, 
Sovietai Vengrijoje 
giau kaip szimta . r. ,
szimtu tukstaneziu kareiviu, Z/HlOniU Z'UVO} dlllC"

turi dau- 
deszimts

ginklus.kurie turi invairius
Jie aiszkinasi ir dengiasi ta su
tartimi, Vengrijoje jie gali lai
kyti savo susisiekimo linijų su 
Austrija karines tvirtoves ir 
apsaugas.

Ypatingai 
tos armijos 
Austrijos ir 
nu.

stiprus daliniai 
yra sutelkti prie 
Yugoslavijos šie-

PIRMOS SNIEGO 
NELAIMES

gas, Lietus, Ledas Ir 
Slidumai

WASHINGTON, D. C. — Prezidentas 
Trumanas sakys prakalbas Seredos vakara. 
Jis stengsis kita užmanymą pasiulinti Ru
sijai del Taikos. Prezidentas kalbės isz 
savo ofiso, bet visos radijo stotys ta jo 

prakalba leis.
Jis teipgi ka nors pasakys apie Tautu 

Sanjungos Bendra Susirinkimą Paryžiuje. 
Szitas susirinkimas prasidės Utarninke.

Prancūzijos Užsienio Ministeris Robert 
Sxhuman jau yra pasakęs, kad jis isz pa

žino, kad Vakaru Tautos 
dar syki stengtis susitar-

NEWY0RK, N. Y. — Žie
mos tikras pasirodymas pasie
kė nuo Floridos ligi Maine, nuo 
Wisconsin ligi New York vals
tijų.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

laikrasztininkai Paryžiuje

tikrintu szaltiniu 
yra pasirengusios 
ti su Rusija.

Amerikiecziai
spėja kad Amerikos Sekretorius Dean Ac- 
hesonas szitus naujus pasiulinimus Rusijai 
paskelbs.

Amerikos Sekretorius, tarp kito ko, 
Sovietams pasiulins:

1- Galutine Taika Korėjoje.

2- Nauja pasiulinima
nusiginklavimo.

I 3-Laisvus rinkimus 
vienyjus ta kraszta.

4~Dar karta susieiti su Sovietu Atsto
vais ir pastarti ant svarbiausiu klausimu.

Prezidentas Trumanas, maž-daug, apie 
tai ir kalbės Seredos vakara, puse po deszimts.

t

del visu krasztu

Vokietijoje, kad su-
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Kas Girdei
I

szimtas szeszios deszimts trys
■ tukstaneziai mainieriu sustrai-
■ kavo.

Bet retas kuris

Beveik visi dabar ginezinasi 
kurio kraszto eroplanai yra ge
riausi ir greieziausi: ar Rusijos 
ar Amerikos.
nors žodi isztaria apie Anglijos 
eroplanus, kurie yra beveik du 
sykiu greitesni ir gfcresni už 
Amerikos ir Rusijos sykiu. 
Preityje Anglija buvo galin
giausia tauta ant mariu; dabar 
Anglija yra galingiausia pa

John Mitchell buvo ginies 
i Braidwood miestelyje, Illinois 
valstijoje 1870 metais. Jis buvo 
vienas isz pirmutiniu Unijos 

i nariu ir buvo mainieriu unijos 
Į prezidentas nuo 1898 iki 1907 
i metu. Jis mainose pats dirbo 
i kai buvo dvylikos metu.

mes iszgirsime

ti Amerikoje ankseziau negu 
jie Užskrido. Ju eroplanai da
bar lekia greieziau už balso 
greitumą. O tarp Anglijos ir 
Amerikos yra penkių valandų 
skirtumas. Reiszkia Anglijos 
crop 1 an a s gali pakilti isz Ang
lijos ii) padanges, ketvirta va
landa po pietų ir pribūti in 
New York miestą pirma valan
da po pietų ta paezia diena. 
Reiszkia jis nusileistu in New 
York miestą trimis valandomis 
priesz to laiko kada jis pakilo 
isz Anglijos. Tokis aprokavi- 
mas iszrodo ir skamba kaip 
tikrai kvailas. Bet už keliu ne- 
deliu visi apie tai iszgirs ir pa-

Iszdavikas: Manhattan mies
te, New York, Senberniu Kliu- 
bo virszininka,s, iszsieme lais- 
nius apsiženyti.

NAUJAS LIETUVIU •klllusU l?kitY ? ,k“'
TRANSPORTAS

kienic nebuvo prasmes. Pran
cūzu laikraszcziai raszo, kad 
vaizdas kieme 'buvęs toks, ko
kio jokie krutomuju paveikslu 
artistai nesuvaidinsia. Kiemas 
atrodęs tarsi slapto mitingo

Laike Iszpažinties MUSU
SKAITYTOJAMS

1 da nors bandė leisti vaika nu- 
: eiti nuo stalo nevalgius. Kad 
nors motina neprisipažysta, bet 
ji insitikinus kad jeigu ji sektu 
asztru kursą jos vaikas isztik- 
ro badu mirtų. Bet yra tik vie- 
ns iszemimas su tokiais vaikais 

Heinrich, Natalie,■ kaip tik pirma syki atsisako 
•, Robert, iii Philadel- valgyti tai be jokiu praszymu 
— Buda, Vladas, in tegul nevalgo.- Svarbu, kad te- 

Eidukevi-1 vai nesigailėtu ir pilnai prisi- 
Detroit, laikytu prie asztriu budu.

Tėvams patartina sekti se
kanezius patarimus. Jeigu vai
kas atsisako valgyti reikalinga

NEW YORK. — Lapkriczio

ncral Stewart” in New Y oi
uosta atvyko szie Lietuviai:

Birnett,
W aldemai

Spalio dvideszimts devinta 
diena kas metai yra padedamas1 
vainikas prie jo stovylo Kate
dros kapinėse, Scranton, Pa.

Garbe nėra nuo- 
vienos kurios muni 
partijos: Vienas sziauczius, ki
tas kriąuczius; vienas vagis, ki
tas sukezius.

nei

Jeigu neimtu iszkiles karas 
Korėjoje, tai dabar milijonai 
žmonių Amerikoje butu be 
darbo.

Pittsburgh, Pa. — 
ežius: Matas, Morta, 
Mieli. — Iszkeliunas:
Matta, Irena, Paterson, N. J.— ■ 
Jekel: Albert, Anna, Ewald, 
Adolf, Anna, Warren, Mass. —

IKraemer: Adam, Emma, Elli, 
Linden, N. J. — Lekschas: 
Kurt, Martz, Helmut, in New 
York, N. Y. — Perlebach: Me
ta, Omaha, Nebr. — Schobrisį 
Marfin, Chicago, Ill. ’— Sla
vinskas, Zigmas, Christel, An
gela, Coloma, Mich. — Šukys, 
Juozas, Minna, Baltimore, Md.

Jeigu visi darbininkai turėtu 
darbus, ir jeigu visi žinotu ir 
mokėtu kaip sau turteli susi
krauti, tai ant viso svieto nebū
tu nei vieno Komunisto. Bet 
tie musu Komunistai, nemokė
dami kaip sau turteli susi
krauti, nori ta turteli isz -kitu 
atimti.

Bagutskis: Kazimieras, Marie, 
St. Louis, Mo. — Bublies: Mil
la, Werner, San Francisco, Ca
lif. — Busziunas: Motiejus, in 
Chicago, Ill. — Czesna, Wil
liam, Maria, Werner, Chicago, 
III. — Dabrila: Antanas, Kan-

at-1

mediją, jei ne namo sargas, kai

sekanezius daigtus: cukru, sal- 
daines, vaisiu koszes, pyragai- 
czius, medų-, sirapa ir visus ki
tus valgius kuriuos vaikas 
mėgsta. Antra, pridėti da dvie- 
jus valgius: viena ryte ir kita 
popiet — kurie susidėtu isz 
mažo stiklelio pieno ir užkan
džiu arba isz keliu krekeriu. 
Tuos reikia tik pasiūlyti ir ne
turi būti priverstinai duoti.

Motina pastebės, gal antra 
diena, jeigu ne greieziaus, kad 
vaikas iszalkes bile ka paval
gys. Ir po tam retai vaikas at-

kieme nuėjo pažiūrėti.. Ko ne 
apalpęs vargsza’s isz nustebimo 
ir juoko visa tai pamatęs.

Didžiam moterų apmaudui 
jis prauesze nesmagia naujie-' 
na, kad namas tuszczias ir bu
vęs tik kelioms dienoms paran- 
davotas kaž kokiam teplioriui.

Vėliau dengtu automobiliu 
moterys isz kiemo buvę iszve-į 
žiotos namo, kur jau radę ry- 
szulyj savo raibus su tokiu rasz-l 
teliu: “ Atsi'praszome gerbia
mąja už maža nesmagumu, bet 
mes norėjom tik patirti, kiek 
randilsi kvailiu moterių mieste..

Grieszninkas — Dvasisz- 
kas teveli, esmių dideliu 
grieszninku, atėjau in iszpa
žinties, nes rytoj apsipa- 
cziuoju!

Kunigas — Na tai gerai, 
eikie sau pakajuje!

Grieszninkas, — O 
bus su pakuta?

Kunigas — Na juk
sakiai kad rytoj imsi szliuba, 
o pakuta rasi namie po szliu- 
bui!

kaip

man

Nesupratimas
Gydytojas klausinėja mo- 

teres serganezio vyro: Ka 
sziandien tavo vyras valgė 
ant piet?

Motere — Jautiena!
Gydytojas — Ar valgė 

smoku?
Motere

I

krienu!
Ne ponas,

su

su

Hollywoqd mieste, Californi- 
joje, bartinderys in Coach and 
Horses KI in ba, “ Big Mac,” sa
ko kad niekas tiek alaus negali 
iszmaukti kaip jisai. Jis ant 
vieno sykio iszgeria visa bon- 
ka sznapso ir nuplauna ta 
sznapsa su keturios deszimts 
asztuon.iomis bonkomis alaus.

Michigan Universiteto prote-' 
šoriai sako kad tik vienas žmo
gus isz keturiolikos žino kaip 
ta atomine bomba, yra pagami
nama. Mes vis mislinome kad. 
dar daug mažiau žmonių apie 
tai žino, už tai kad valdžia sa
ko kad tai yra pirmos klases 
paslaptis.

chelot. Jis per viena valanda 
su savo pirsztais sulankstė pen
kis szimtus blekucziu nuo alaus 
bonku.

Amerikos valdžia dabar mili
jonus ir bilijonus doleriu pa
skiria ir pasiunezia svetimiems 
krasztams, kuriu žmones ba
dauja, bet ta pati musu valdžia 
nei cento neduoda savo žmo
nėms ežia Amerikoje kurie 'ba
dauja ar yra kokios nelaimes 
prislėgti.

lovas, Frieda, Omaha, Nebr. — 
Fetting: Alexander, Emma, 
Karl, Wanda, Siegfried, Erika,' 
Delavan, Wise. — Fetting,, 
Ewald, Chicago, Ill. — Gegzna,| 
Kazimieras, Rockford, Hl. —Į 
Herrmann: Ewald, Sophie, 
Waultraud, Ella, Wilhelmine, 
San Antonio, Texas. — Juszka: 
Bronius, Leokadija, Kenosha,: 
Wise. — Liubinskiene, Adele,: 
San Francisco, Calif. — Peter-: 
son: Richard, Stase, Chicago,. 
Ill.— Repšyte: Janina, Los 
Angeles, Calif. — Mikaitis
Fredrichas, Ella, Gerhard, Au-1 
gustas, St. Louis, 111. — Mikal- 
dewitscli: Anfoii, Helime, Lili-i 
ja, Bernhard, Racine^ Wise. — 
Scheffler: Helene, Chicago, III.I
— Schiller: Hilda, Cicero, Ill.
— Tiedmann: Johann, Natalija
Siegmund, Wanda, Johann, El
se, Irma, Chicago, Ill. — Tied
mann: Hedwig, Chicago, Ill.— 
Tiedmann: Natalia, Chicago,; 
Ill. — BALF Centras. Į

GYDUOLE DEL :: 
:: STORU MOTERIŲ

Juokingas Atsitikimas

Spalio dvideszimt devinta 
diena kietos anglies mainieriai 
apvaikszcziojo ir szvente “Mit
chell Dav. ” J'ie ta diena nedir- 

' l

bo ir kai kuriuose mainu mies
tuose ir miesteliuose buvo su
rengti szokiai ir baliai.

; ?,U 11 ■ ______

Szita diena mainieriai'szven- 
czia kas metai, nes ta diena, 
J 900 metuose, szesziu sanvai- 
cziu slraikos užsibaigė.

Szvento Kazimiero Naujos 
Akademijos statybos fondas 
gavo penkių szimtu doleriu au
ka isz nekataliko žmogaus. 
Daugiau nieko neipraneszama 
apie ta davėja, bet mes spėjame 
ar tik nebus vienas Lietuvisz- 
kas Žydelis, kuris jau kelis sy
kius panasziai yra paaukojęs 
Kataliku reikalams ?

VAIKAS
KURIS NENORI 

VALGYTI

John Mitchell pasimirė 1919 
metuose, kai jis buvo keturios 
deszimts devynių .metu am
žiaus. Jau penkios deszimts 
viekas metas kai mainieriai 
gzita savo “Mitchell Day” 
szvenezia.

Kol mainieriai kas anglis, 
kol jie dirbsmajuose John Mit
chell nebus užmirsztas, nes jis 
isz fikro" buvomainieriu drau-

John Mitchell gavo mainie- 
riauis pirmutini kontrakta su 
kompanijomis.

Z . » .“ Ka mainieriai sziandien tu
ri ar gaifiia, jie gali tam John 
Mitchell dėkoti.”

Kietos anglies mainose da
bar randasi apie septynios de
szimts dn tukstaneziai mainie
riu.. Kai John Mitchell paskel
bė strai'kas, Rugsėjo asztuonio- 
Jikt.a diena, '1900 m., tai tada

Dabar leisti sunu ar dukrele 
iii kolegija, keturis szimtus sy
kiu daugiau kasztuoja negu 
penkios deszimts metu 'atgal.

Pypkes DurnaiIt

Gelsvas Ruduo
Su gelsvu rudeniu

Szi karta, 
Tave palydėsiu

Lig vartų.
Tave palydėsiu

Už kalnu;
Szirdyje pavėsiai

Ir szalnos.
Gelsvi klevu lapai,

Mergele,
Tikiu, kad tu rasi

Sau kelia.
Vistiek jau negryszim

Nuo vartų.
Linkiu asz tau laimes

Daug kartu.

Kodėl vaikas atsisako valgy
ti '! Ar sveikatai kenks jeigu jis'į 
per kiek laiko vis atsisakysi 
valgyti? Ar jis badu mirtų jei
gu motina neprivei'stu ji val
gyti ka nors? Kaip motina gali 
priversti valgyti jam užtekti
nai valgio?

Tuos1 klausymus kasdien už
klausia net szimtai tukstaneziu 
motinu. Bet tu visu motinu pa
dėjimas (vaiku nenorėjimas 
valgyti) yra vienodas. YTaikas 
nenoroms prieina prie stalo. 
Nenori valgy ti arba valgis jam 
nepatinka. Bet motina paėmus 
jo torielkute uždeda valgio ir 
tada beda prasideda. Jai nusi- 

j bosta gražumu sakyti “tik pa
ragauk, koks gardus, turi 
valgyti jeigu nori užaugti in 
drūta vyra” arba praszyti už
kasti tik kąsni — viskas ant 
niek. Kaip vaikas neklauso tai 
tarp neklauso. Tada tėvas pa- 
szauktas ir jis jau asztriau <su 
vaiku elgiasi. Jau tėvui nebus 
tokiu kvailumu. Bet ir' teva.s 
negali su vaiku nieko padary- 

į tL
Į Bet n a u d i n g a i butu už- i

paprastas nuotykis. Viena die
na laikraszcziuose pasirodė 
skelbimas, kad visos ponios, 
kurios nori trumpu laiku suku- 
deti, gali tai atsiekt ateje su 63 
frankais pas ponia Montelie- 
ne. Netrukus po skelbimo pasi
rodymo didelis būrys storu mo
toru nekantraudamos belde in 

i nurodyto namo duris. Vėliau 
trumpam laikui teko joms nusi
vilti, nes pasirodžiusi apysene 
•moteris gana isziurkszcziai at
rėžė, kad gydymas prasidės tik 
ąekanezia diena. “Ligones” 
atvykdamos be sauso užkan
džio turi atsivežti ir paklodė
mis.

Kita diena susirinko apie 60 
moterų, norineziu sukudeti. 
Monteliene su savo padėjėja 
visoms liepe nusivilkti ir tik 
paklodėmis apsigaubus eiti in 
kiemą, kur busianti gimnasti
ka. Kieme visos turėjo susika
binę už ranku ratu suktis ap
link medi visa valanda. Vėliaus 
nepraėjus 
kaip ratas 
dauguma 
nuo “gero 
griuvę isz nuovargio

ne pusvalandžio, 
pradėjo irti, nes 

“besigydaneziu j u ’ ’ 
kiekio vaistu par- 

raitesi.
Tuo laiku griebtasi gydytoju,' 
bet visu nustebimui, ju nebuvo. I 
In narna durys buvo užrakin-' 
tos; kiemas auksztas murinę 
siena buvo aptvertas, neiszeisi.1 
Kad ir galima butu iszeiti, tai 
tokiuose rūbuose, kaip paklo
de apsisupus, Paryžiaus . uly- 
czia toli nenužygiuosi. Tuoj ap
spis didžiausios minios prieti
kius megstaneziu žmonių.

Moterys atsidūrė tokioj būk
lėj, kurioj drovu net pagelbos 
szauktis, bet ir tylėti tuszcziam
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At the very moment you're reading these words, 
this man is standing ready to risk his life 
for America—and for you.
Is th'ere anything that YOU can do to help HIM?
Yes. Starting right now you can buy more...
and more . . and more United States Defense* Bonds':
Sign up for them today—through the Payroll 
Savings Plan where you work or the Bond-A-Month 
Plan where you bank. Defense is your job, too!

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

So go to your company’s pay office—now— 
and sign up for regular Defense Bond pur- 

’ chases through the Payroll Savings Plan. In 
this plan, you may save as little 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 make 
your personal dreams come true.

*U. 5. 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.,

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 ’ ’ redakcij a 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 
“Saules” 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 praszo- 
me priesz laika, ar nors ant lai
ko už “Saule” užsimokėti, kad 
mes galėtume j ums (‘ ‘ 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 
j a’vis skaityti!

— Du jaunu vienoje pasto
ge retai kada*rožancziu gieda.

— Kas miega, nenuode- 
miauja.

“NOVENA’’
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. - - U. S. A
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 PONAI ■:

BIZNIERIAI! 
Geisdami apteikt savo ge- 
rus Kostumerius, privalo j! 
isz laiko duoti atspaudyt Į!

Sieninius j: 
Kalendorius

1952m. j

ir iszsirinktį kokiu nori j» 
iszsirinkt. ] >

Dabar Laikas! Užsb j 
------------------ kalbyt ] [ 

ir nelaukti ilgai! Nes kas 
pirmesnis, tas gales isz- 
sirinkti puikesnius!!!

SAULE PUBL. CO., ;! 
Mahanoy City, Penna.



‘‘SAULE’’ MAHANOY UITI, PA.

SVECZ1A1
(Tasa)

— Kaipgi, prie stalo, ta sa
vo maszina taisė pusrycziu vir
ti, o beveik nepamirszau, sake 
kad, pit 'būti v czetire gadzina, 
ka, ka, ka! Liežuvis tartum su- 
stines paskui jis pasakė kad 
antroj gaspadorius pas ji atei
tu.

— Bieso pasamonai! Iszta- 
re Ragutiene, dabar pietus, 
pietus tikra ingula ir gaiszina 
czia mus, reikia kokia auti pa
pjauti ka-gi rys ?

— A, jau nekaip kitaip, asz 
tuoj papjausiu, tik da reikės 
ten-lovos pataisyti ir iszszluot, 
tarė Katre.

— Asz pati vereziau ta auti 
apdirbsiu, tu ten eik juos ap
valyk, asz neapsivežiu, tarė 
szeimininke purtindamosi, ka 
jie.ten pagiedos' gaspadoriui 
matysime! Pridėjo” nusiminda
ma, man matosi, kad prisiais 
isz czia kraustytis, o kas!

— Greicziausiai! Pritarei 
tarnaite, jau musu vyrai parei
na ant pietų! Reikia dėti to-j

mas sau ir nuvažiavimo in 
miestą ir sziaip gabenimui vi
sokiu knygų, galėjo gryno ka
pitalo dą palikti dvideszimts 
tukstaneziu, tai žmogus su gal-

TARADAIKA

Tuo tarpu pasigirdo beldy- 
nias iii seklyczios duris.

— Asz pati pietus dtfosiu,
begk pažiūrėk ko jie ten nori,
tarė szeimininke.

Mergaite nubėgo.
— Tamsioje priminėje, isz 

kampo pas seklyczios duris! 
Katre nespėjo suszukti kaip 
dvi stiprios rankos sugriebė ja, 
suspaudė ir koks tai tykus bal
sas kartojo: Gražuolike tu ma
no! Kol pasiliuosavo nuo neži
nomo meilužio, pajautė ant sa
vo veido kelius pabueziavimus.!

— Kas czia?! Suszuko mer-

Yra tokiu žmonių, 
Kurie geidžia kad kiti 

butu geri,
C) patys yra niekam 

netikiu.
Mokslas sako kad, 

Toki žmones vadinasi 
Hipokritai ir veidmainei! 

Toki žmones patys iszduoda 
aut save suda. 

bPrisako kitiems gerai 
daryti,

O patys blogai elgėsi.
* * *

Vyrucziai, jeigu katram, 
Pasitaiko pasigerti 

, saliunoje, 
Ar kur kitur, 

Tai ant to geriausia 
gyduole yra, Ov V i

Nueiti tuojau® namo 
ir iszsimiegoti, 

O nelandžioti kaip 
kiaule, 

Po tokias vietas, 
Kur girto neapkenezia 

ir biaurinasi.

va gali turėti trigubai, asz ta 
viską suimsiu in savo kontrole, ©
tai kitaip bus!

— Negalima duoti taip be- 
gcdiszkai save isznaudoti, žiū
rėk pas juos visko yra, medus, 
mesu rūkytu, deszros, sūriai, 
sviestas, o isztikruju juk tai 
viskas musu tuo tarpu jie nau
dojasi musu geru, o mes viską 
perkame mieste sėdėdami.

— Asz apie ta maniau, per
trauke ponas .ir taip pavesiu 
dalykus, kad jie'pats atsisakys 
Tas bus visu geriau.

Tuo tarpu seklyczios durys 
atsidarė ir inejo Ragutis su ko-. 
kiu tai geltonu, nuo laiko suru- j 
kusiu popierių rankoje.
.— Tegul bus pagarbintas !l 

Tarė lenkdamas galva, atėjau 
kaip ponas sakėte. Asz nore- 
cziau su tuo kontraktu pabaig
ti, tolimesniam laikui žinoti 
sziaip ar taip.

Ponas nežymai szyptelejo: 
Kontraktas yra dalykas svar
bus, be židžiu, bet man matosi, 
kad asz pirma turiu žinoti, ka 
isziiuomuoju ir abelnai ar isz- 
nuomuoju, už tai, piano Raguti 
tuoj pakinkysi arkliuką ir mu
du su ponia apvažiuosime rube- 
ži, antras dalykas, reikia Ka 
nors raita pasiusti in miesteli, 
nes galiu pritrukti popierosu. 
Pasiskubink mano Raguti, kad 
iki pietų atlikti kas nutarta, 
reikia viską daryti tiesiszkai, 
isz eiles, isz eiles!

Ragutis žymiai nusiminė, pa
kasė pakauszi ir atsidusęs tarė;

— Tai reikia, kinkyti,
gi!

ka

isz-
eine

blau
su

m

du

gaite, ar biesas apsodo!
•Atdaro seki vežios

v

kampe stovėjo ponas ir 
riai szaipesi, grasindamas 
pirsztu.

Katre susiraukusi inejo 
seklyczia.

— Du kiausz man,
kiausz del pono! Tarė ponia! 
Grieždama ant delnos su pirsz-' 
tu pailgus*rutulėlius, ir s-viest, 
sviesti

Mergaite linktelėjo galva i*r; 
iszeinant paliko atdaras sekly
czios duris. t

Ponas pasieniu praslinkęs 
dare lauko duris buvęs nieko 
nežinąs.

— Na jau deszimtis iki 
dvieju, tarė ponas Durnelevi- 
czius isztraukes laikrodi, ar at
eis mano Ragutis kaip liepiau, 
matomai uosi nuleido, tas musu 
apsilankymas jam ne po szir- 
dies!

vieno susirinkimo,
Kitame mieste,

Tai vienas' vyrelis buvo 
apimtas ramybe,

Kad net buvo sarmata . 
žiūrėti ant jo,

O szeimyna neturėjo, 
Kur padėti akiu isz 

sarmatos.

Ragutis isz seklyczios 
cjes, inejo in trioba, ežia 
kabinti nuo gembes kinkinius.

— Kurgi n^bus! Atsake 
rimtai Ragutis, nors akys juo
kėsi.

— Baravikai yra! O Ragu
ti baraviki! Raguti! Czia ponia 
sugriebė Raguti už ąlkunes ir 
kratė ja kartodama jausmin-

— Baravikai su Smetona! 
Kaip asz myliu baravyku su 
Smetona, ūmiam, niam, niam.

Ragutis iszsisziepe kaip tai 
keistai stengdamas sulaikyti 
juoką,- kuris jam szirdi kacziu- 
liavo, pasilenke ko tai prie 
diszliuko, o ponia tuo tarpu pa
sakojo vyrui kaip galima žie
mai sutaisyti jaunus baravy
kus prie arielkos užkandžiui 
apetitui susmailinti.

Ragutis sutempė arklį ir 
prieszais sėdėdamas klausosi 
tos kalbos, kuri jam iszrode lyg 
vaiko plepesiai,

Visi sodiecziai neramiai ly
dėjo akimis važiuojanezius per 
soda naujus dvaro savininkus.

Baisiausiai isZrode jiems tas, 
kad pas triobos szlajeliai susto
davo, ponas rioglinosi in žeme, 
pone stovėdama szlajeliuose 
sklaidėsi, kažin ka rode su ran
ka, dairėsi, paskui vėl susede- 
važiavo.

Kalbėjo visaip, samprotavo 
ir vakare persitikrino, kad ju 
baime turėjo savo pamatai Su- 
breszkus jau per soda, kumele 
pažerges jojo Raguczio piemuo 
Stape ir visiems papasakoda
vo: Ponas liepų ryto ryte in 
dvara susirinkti.

Sieniniai Kalendoriai 1952m
15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio 

35F Po 40c arba 3 už $1.00 
Pinigus siuskite per pacztini moni-orderi
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SAULE PUBL. CO. - Mahanoy City, Pa.

— Asz manau, rasit tikė
josi, kad ir toliau ipusvelcziui 
sėdės ežią kaip pas dede! Tarė 
ponia ir susijuokė.

Matomai, kad aukso obuolys 
tie Vilkaicziai, jeigu dede su 
savo altruistiszkais žaislais ir 
maitindamas toki dyka-duoni 
kaip Ragutis, pats neatsakyda-
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* * *
Tik tada žmogus giili 

suprasti, 
Kokia buvo teviszka meile 

del jo, 
Kada susilaukia savo 

vaiku. »
Tada dasipranta, 

Kiek tai tėvai juonii 
rūpinosi, ' 

Nedamiegojo ir kaip 
pasiaukavo del jo.

Pradeda jam akys 
, ‘ atsidaryti,

Apie meile tėvu, 
Bet jau pervelu, 

Atsimokėti jiems už 
pa da r y t a ge radę jy s t e, 

Nes tėveliai - jau ilsisi 
kapuose, 

N ere i k a 1 a u d a m i p a s z ei po s, 
Nuo savo vaikeliu.

Atsiminkite apie juos tankiai, 
Nes kaip tu savo tėvams, 

Taip tavo vaikai tau 
atsimokės ant senatvės.

klause žmona.
— Ka ten girdėsi, nei rask, 

nei pamesk su tokiais, o meili
ja akis ir tiek! Kaip .tik pri
minsiu apie kontrakta tai su
kiosi lyg gyvate isz praskilo, 
ka. nors kita užkis'zo, sziandien

V • V • , • 1 -v •

užsimanė važiuoti rubeziaus 
pažiūrėti, kas kitas vež? Žino
ma asz. Stapi reikia in miesteli 
jodinti popierosiu atvežti, galo 
nebus juos beslaugant! Vienam 
reikia ant to būti kad juos ly
gu atsikėlė paszerti ir apvalyti, 
biesu pbsamonui! Tartum mu
mis isz Sibirijos iszpirko! Pa
važinėsiu asz jus! Užbaigė Ra
gutis1 ir užsidėjęs kinkinius ant 
peties iszejo pro duris.

Netrukus szlajeliai pakiiiky- 
ti vienu arkliu, paszliauže po 
gonkomis.

— Raguti, ar yra mano 
miszke baravyku? Užklausė 
ponia riogliiidamosi in szlaje- 
lius.

arba pradžia 
SKAITYMO

.. .ir..
RASZYMO

v

t
 “LINKĖJIMAI” del Kalėdų ir

Nauju Metu Kortas (Tiktai
Anglu Kalboj) su konver- 

toms. Nr. 1 Setas-50 Kortas su kon- 
.vertoms $1.00; Nr. 2 Setas-50 Kor
tas su konvertoms $1.00; Nr. 3 Se- 
tas-16 Labai gražios Kortos del Ka
lėdų su konvertoms $1.00. Prisiuns- 
kite pinigus tiktai per postai nota, 
money-orderi arba pinigus per regis- į 
travota laiszka. Adresas:

Saule Pub. Co.,‘Mahanoy City, Pa.

* * *
Jeigu nori kad tavo bob ei k-a 
pas i ei gi n e t u k a i p a n i uo 1 a s,

kaip su aniuolu.

— Abudu kūmai turi sėdėti 
greta ir susiglaudė, kad vaiku- 
czio dantukai nebutu reti.

64 pus. Did. 5x7 col.
Dabar Po 25c.

SAULE Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

— Na kaip? Ar daugiau 
nieko nesako? Klausinėjo žmo
nes dvaro pasiuntinio.

— Nieko nežinau, nieko ne
sakė daugiau, atsakydavo ir 
toliau jojo per soda.

Szia nakti, visur sodiecziu 
laužuose, per mažus langelius 
matosi žiburėlis, buvo tai sun
ki naktis, ilga, pilna neramy
bes, belaukiant kažin ko bai
saus, neiszvengiamo besiarti- 
nanezio iu ta ramia, tykia, 
vargszu apylnike.

Ir dvare, pas Raguti žiburys 
dege, szeimyna sugulė, sumigo 
bet nei Ragiicziui, nei jo žmo
nai miegas neejo.

Lygu dvasios klajūnes nete
kusios amžinojo poilsio slinko 
nuo sodžiaus dvaro linkon juo
di szeszeliai ir kas laikas Ra
guczio trioboje didinosi skai
džius kaimynu, kurie neteke 
kantrybes sulaukti rytojaus 
ėjo pasiteirauti ka girdėjo po
nus bevažiuojant.

— Sakyk broleli, bent ži
nosime maž daug!

O Ragutis vien peczius trau
ke ir visiem kartojo: Kas juos 
supras! Czilum poczalum, visa
ko nesupratau, ka supratau pa
sakiau: Per soda važiuojaii tar
tum ji kilnoti kilnojo, o, sako 
szaszai, likosi skauduliai, tiek 
dykaduoniu maitinti, kada ga
irina laikyti .szeimyna, bernus, 
mergas, kur kur darba dirba! O 
czia žiūrėk, žiūrėk! Vaiku 
kiek! Arba toks senis kam? li
tą visa minia “mes” maitina
me. Turiu pirmiausiai su tuo 
tvarka, padaryti! Nutarė, na o 
ir jus liepe suszaukti, aiszkino 
Ragutis, man matosi, kad ir 
man prisiais keliauti isz czia! 
Užbaigė rūpestingai kasyda
mas pakauszi.

Raguczio žodžiu iszklause, 
visi tylėjo, vien galvomis kin
kavo, katras savo varga ap- 
manstydamas.

— Kažin kas pasirodys tos 
žemeles szaszas, atsiliepė, susi- 
'kuprine senelis, matomai daug 
metu neszcs gyvenimo naszta, 
kažin ar tie kurie nuo boeziu 

j praboeziu ta. žemele kaip moti-

na mylėjome, ir nesakysi, augti: 
in ja inaugome, ar toks atklaju- 
nas, kuris czia atsiplove nuvil
tas begaliniais turtais kuriuos 
iszspaudes nuo veiklaus vėl 
truks galva juos praleisti, nes 
czia ilgu, maeziau asz per savo 
amži keletas tokiu siurbėlių!

— Mat kaip placziai žioja
si! Lygu ta kiaule nelemta in 
darža insispraudus, czia gro
bia, czia pakliisa, pati iieprari- 
ja, vien nuostoli padaro! Pate
mijo kitas.

— O kokia puikybe! Per
trauke Ragutis, man iszsitare, 
kad už trejetos metu visi pas ji 
eis mokintis gyventi!

— Ka, ka, ka už trejų me
tu jis pats kelines palikes, Už
lėks in Rygos miesto fabriką 
akmenų skaldyti, gyventojo ir 
akys! Atsiliepė senelis Viebra, 
lai jis man pasako, asz jam ant 
to atsakysiu!

— Ir iszais žemele kasiais, 
atsius valdžia. Gudus pasielen- 
cus kaip in Žagrelių dvara, Vi- 
virszenu, Girdupio ir daug 
daug toiu! Kabėjo Žauga, 
augsztas pus-amžis vyras niū
rai sutraukęs kakta.

— O, o, sulauksime ko ne
sitikėjome ! Pasigirdo, nusimi
nusiame būrelyje.

— Kažin kas bus su ta 
amatu mokykla? Taip gražiai 
pradėjo plėtotis, sziaip tai]) ky- 
szius pakiszdanias raudonsiu- 
hiims, senasis ponas vis apart 
amato iszmokino ne viena skai
tyti, raszyti, gimtinėje kalbo
je, kas esąs, supratima indave!

— Jau nutarė, pertrauke 
Ragutis, tenai bus.

— Nekaip kareziama, atsi
liepė vienas isz būrelio.

— Kol kas sako, kad pakti- 
ninku Žydą inlais, bet tas vien, 
kožnas gali suprasti ir supran
ta kad pakto bus vardas,, o tuo 
tarpu bus smukle, arkliu-va- 
giams stotis, vagiu prieglauda 
ir vieta kurioje už pinigus bus 
viskas gaunamas! Tokios1 vie
tos daug atnesza pelno, matėme 
juos!

KOZNAS ŽMOGUS
PRIVALO SKAITYTI

LAIKRASZTI
Idant apsipažinti su svietu 

ir kas jame sziandien darosi, 
kožnas žmogus privalo skaity
ti gera laikraszti, kuris skelbia 
žinias isz visu szaliu svieto ir 
paduoda valdžios žinias kaip 
geras pilietis szio sklypo turi 
elgtis ir susipažinti su valdžios 
tiesoms. Sziandien visur dirba į 
gerai, žmonis uždirba gerai ir j žino 
privalo užsiraszyti laikraszti siems iszejus.

— - Biesui ir jo brolįui, to
kiam kaip, tas, bet sakykit, jog 
niekas per tiek metu, jo neina
te pas dede apsilankant, isz 
kur dabar iszlindo lygu ta yla 
isz maiszo.

— Asz viską žinau, tarė 
Vibra, pono tikro brolio sūnus, 
nesilanke, bet ir brolis nesi
lankė, nesutiko, anas žiurėjo 
vien savo pilvo ir kiszencs, an
trasis gyveno del žmonių,, del 
savo žemes, kuria tikrai mylė
jo. Da palūkėkit, da visaip ir 
jam gali iszeiti, et vereziau 
kaip sako daug žinok maž kal
bėk !

— Kaip, kodėl ? Tamsta k a 
nors žinai dėduk! Pasigirdo ke
li balsai, pasakyk, juk gali nu
manyti kad ir mums szirdis 
skauda.

Visi indure akis in seniuką 
Vibra, jis pypke isz užanezio 
is’ztrauke, užsikūrė ir iszleng- 
vo, atsidėjęs tarė: Pasakyti ne
galiu, nes ir asz pats nesupran
tu kas darosi, vien tik pasaky
siu, kad nenusiminkit, nors jis 
jums ‘pasakytu laukan eiti, lai 
pasirodo kas esąs, kentėkim 
iki galo, asz ryt jums pasaky
siu, ant tuszczios Vibra nevep- 
la!

Vienas in kita žiurėjo kai
mynai, bet Vibros klausti nie
kas nedryso, žinojo gerai, kad 
klauso nieko nelaime, nes senis 
jeigu tarė žodi, tai kaip su kir
viu inkirto. Vien tik kokia tai 
viltis žibėjo akyse.

— Sakyk dede, atsiliepė 
Ragutis kas, ta jo žmona, asz 
kad ir Lenkiszkai nemoku vie
nok kiek girdėjau ji ir Lenkisz
kai nevisai paiso,“kas1 ji tokia ?

— Kas ja žino! Ponas ne 
norėjo apie tai kalbėti, žinau 
tiek kad nekatalike ir smukli
ninko duktė, pas juos buvo po
li isz ka smukle, kaip sakant 
linksnius namai brudas !

— Kas tai linksmus namai ? 
Užklausė isz būrelio.

Vibra ranka pamojo: Nesi- 
teirauk vereziau, jeigu žilo 
plauko sulaukės nesužinojai, 
tavo laime ir žinoti nereikia!

— Na ka, eikim namon gai
dys jau seniai girdėjau nugie
dojo, laiks pailsėti, užbaigė se
nis imdamas savo lazda nuo 
suolo ir zuikina, ausėta kepure 
maudamas ant galvos.

— Sudiev, sudiev! 
tamsta sutrukdėme, rasit 
tumai bemiegąs, kalbėjo 
mynai in Raguti.

— Anaip neeina, ir 
miegas, kol ta szmekla
maivijasi atsake Ragutis rody
damas iii seklyczios duris.

- Tas senis Vibra kažin ka 
, tarė vyrui Ragutiene vi-

Mes 
bu

kai-

man 
ežia

anksti! Tarė Ragutiene ir pra
žilsite belaukdami.

—- Sake isz ryto susirinkti, 
atsake vienas isz būrio.

— Pas juos ryt-metys apie 
dvylikta, ilgu bus laukti!

— Oka daba r pada rysi I
Ir lauke susede, žiovavo be

laukdami, o valandos lygu ty- 
czia slinko iszlcngvo, laikrodis 
tykeziojo, tik-tak, tik-tak!

Staiga bildesys in seklyczios 
duris pralinksmino laukian- 
czius, Katre nubėgo juokingai 
nurodydama savo paskuba ir 
neilgai trukus sugryžo su sida
briniu rindeliuku ir biauriai at
sivijus tarė badydama su pirsz- 
tu in rindeliuku dugną:

— Czia indek pien! Du 
kiausz pon, du kiausz. mon, ir 
šviest, ir šviest, sucypė lengvai.

Visi ome juoktis', kvatoti, 
Ragutiene paėmė rindeliuka ir 
nuėjo in kamara.

— Ar jau apsirenge "? Už
klausė Katrės sodiecziai.

— Kurgi da plaukai ant 
stalo, dantis stiklinėje, snukiai 
netepti, szutros neplautos! Pa
laukit da! Juokėsi mergaite.

— Meluoji! Patemijo kažin 
kas, norėdamas da ka nors isz- 
traukti nuo merginos.

— Meluoju! Nagi eikit pa
žiūrėti, stalas apkrautas.

— Te neszk, tarė Ragutie
ne paduodama mergaitei reika
laujamus dalykus ir pien ir 
kiausz, lai 
sakyk, kad 
kia.

Mergaite
tuoj su priraszytu popierių 
rankoje.

— BUS DAUGIAU —

ryja ir sveiki, pa- 
žmones seniai lau-

nubėgo ir gryžo

— Žino, matysim rytoj ra
sit iszaiszkins dalykus, eikim 
motin gulti, galva jau apsvaigo 
nuo to visako, maustyk ne- 
manstes ežia nieko neiszgalvo- 
si, ką Dievas duos tas bus!

paaukaudamas keletą dolerius 
ant meto.

“Saule” yra tinkamiausiu, 
aiszkiausiu ir teisingiausiu 
laikraszcziu del musu žmonių 
kuri privalo kožnas užsiraszyti <» 
ir skaityti.

Todėl užsiraszykite “Saule” Deszimtoj isz ryto.suėjo so- 
dabar, isz ko turėsite džiaugs-1 dlecziai in dvara.
mo per visa meta, 

t
I tu mano

Kytras Vagis
Vagis — Ar tamista nema

tei artimoje kur policijanto?
Tamistas — Ne, ne vieno!
Vagis — Na tai gerai, 

skubyk greitai ir atiduokie 
laikrodėli ir pinigus, ba ne
turiu laiko!

^Pirkie U. S. Bonus!

Istorija Apie . . . 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

“Talmudo Paslaptys” 
. . . Apie . . < 

ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai 
Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszai&zkina sapna ir kas , 
ateiteje stosis. Su priedu ! 
planatu ir visokiu burtu. < 
Knyga in minksztos po- ] 
pieros virszeliuose. :: :: j

Pinigai reikia siusti su < 
užsakymu: Į

Tiktai,. . . $1.00 ;
Saule Publishing Co., J 

Mahanoy City, Pa.,U.S.A. ]
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Žinios Vietines
J — Pirmutinis ■sniegas szi 
tiidėni nukrito czionais Petny- 
čžroj, kaipo ženklas kad jau 
ži^mk;iAtIahkyfe; j ... ■ ■.• ■

Seniausias miesto gy- 
fkitėjas, Joęl Ban-, nuo 322 E. 
Pine uly., kuris sirgo ilga laika 
šĄyo-iiąmuo.sę, numirė Ketver
gė. Velionis turėjo 87 metu am
žiaus. 1918 m., jisai buvo mies
to ko.nsulmonu, o ta pati meta 
p^kutini karta dirbo North 
Majiąnoy kasyklose. Buvo 
Evangelistas ir prigulėjo prie 
Masonu draugijų. Jo 'pati mirė

•‘SAULE” MAHANOY CITY, PA.

1939 metuose. Paliko keturis 
’5' * •šunus ir penkios dukterys. Li
ko^-palaidotas Panedelyje po- 
pietu. _ ;
įų— Seredoj -pripuola Szven- 
tos Fiorentinos; o Tautines 
yhrdines: Girtautas, Kviete. Ir

’ Z' J ' ' - ’ 4* ■*

ta diena : ■ 1916 metuose Jean
ette Baukin isz Montana vals- 
tijog^buvo Užrinkta in Kon
gresą, tai pirmutine moteriszke 
Amerikos Kongrese; 1917 m., 
Bolszevikai po Lenino vado
vyste užėmė .valdžia Rusijoje. 
Generolas Ludendorffas savo 
prisiminimuose raszo kad Vo- 
kiėcziai 'buvo-pasiuntė Lenina 
isfc Szvėicarijos per kelis kitus 
kr-ksztusl į)b Rusu revoliucijos 
kad. jis tenai skleistu savo Bol- 
szėvizima. <

-r .';;/' ■ I ... . . .

<'.r- pu h automobiliai susi- 
trėrike ant vieszkelio arti Bar
nesville, ^prigulinti prie Joseph 
jŠ0bcliak> Ji'., 26 metu senumo, 
išž Patuxent, N. J., ir Walter 
palonis, 44 metu senumo, isz 
Barnesville. Iszkados padaryta 
liil į200. . • ■

. t—h Ketverge. Szvento Got
frydo, ,?o Tautines vardines: 
Girtautas, Kviete.
, ■ j » i .-J’... Z ;• ■ ■ .

1 \ Petnjrczioj Dėd. Lat. Ba-
ęiiieo. Ir ta diena: 1799 metuose 
Napaleonas Bonapartas tapo 
pirmutinis. Prancūzijos Konsu- 

ji^ 'panaikino Prancuju 
KpnįufkS, jis panaikino Pran
cūzu konstitucija ir paskelbė 
kad jis dabar yra vadovas ir 
vadas Prancūzijos kraszto; 
1918 jit.yT Vokietijos Kaizeris 
pabėgo isz Vokietijos in Holan- 
dija.'. '
s' ' *' ? y- - . • •

William Smigo kaip gir
dėt nuo’ daugelio, bus išzrink- 
tas konSulnionu pirmam vorde, 
nes,už ji visi ketina balsuoti.

; 5 Isz priežasties kad Ne
dalioj, Lapkriczio (Nov.) 11-ta 
.diena pripuola Amerikos Tau- 
tiszka Szvente: Paliaubu-Ar- 
jnistice Diena, bus apvaįksz- 
cziojama Nedelioj ir Panedely- 
jk'; ■ Z"

; • ' .

Y.® Padekavones - Thanks
giving Diena pripuola Ketver
ge, .Lapkriczio (Nov.) 22-tra 
diena.

Maizevilleje, 1918 metuose, ap
sigyveno Tamakveje. Paskuti
ni karta dirbo Greenwood ka
syklose, o apie du metai atgal 
prasižalino nuo darbo isz prie
žasties senatvės. Paliko paezia 
Julija, dvi dukterys: H. Rum
mel isz miesto ir Rosemarie, na
mie, taipgi antika ir seserį J. 
Stosilevicziūne, -mieste. Laido
jo Panedelyje, su apiegomis j 
SS. Petro ir Povilo bažnyczioje 
devinta valanda ryte, ir palai
dotas in parapijos kapines.

------------------ ------— I
Hazleton, Pa.— Julija Da

giene, isz miesto, kuri dirbo 
Hazleton ligonbute, staiga kri
to negyva tame ligonbuteje. 
Gimė Lietuvoje. Velione kita
dos gyveno New Yorke. Jos vy
ras Juozapas mirė keletą metu 
atgal. Paliko tris vaikus ir dvi 
seserys. Prigulėjo prie Lietu- 
viszkos parapijos Hazletone.

Scranton, Pa.— Greyhound 
kompanijos autobusas, važiuo
damas isz Scranton in Buffalo, 
N, Y., paslydo ant nuo sniego 
•slidaus vieszkelio ir atsimusze 
in du medžiu. Autobuso draive- 
rys ir dvidėszimts vienas ke
liautojas buvo sužeisti. Szeszi 
sužeistieji buvo atveszti in 
Scranton State ligonine, bet 
daktarai pranesza kad nei vie
nas nebuvo labai sužeistas.

— ... .. --------

GEN. EISENHOWE- 
RIS PASITARIA SU 

PREZ. TRUMANU
WASHINGTON, D. C. — 

Generolas Dwight D. Eisenho- 
weris pargryžo isz Prancūzijos, 
pasitarti su Prezidentu Truma- 
nu apie Europos apginklavi
mą.,' '

Jis laikrasztininkams sta- 
cziai ir galutinai yra pasakęs, 
kad jis in jokia Politika nesi- 
kisza ir kad jis visai nei nemis- 
lina stoti in ateinanezius Pre
zidento 'rinkimus.

Jis sako kad jo darbas dabar 
Europoje, kur Amerika yra in- 
kiszus bilijonus ir bilijonus do
leriu.

Kai laikrasztininkai jo sta- 
cziai užklausė: Ar jis tikrai ne
stos in Prezidento rinkimus? 
Jis jiems taip pat staeziai atsa
ke, kad jie gali drąsiai raszyti 
kad jis nebus kandidatas.

“Ar jus esate Demokratas ar 
Republikonas?” Vienas laik- 
rasztininkas Generolo užklau
sė. Generolas gardžiai nusijuo
kė ir atsake, kad in toki klau
sima jis negali ir nenori atsa
kyti.

Jis sako kad jis ant keliu 
dienu parvažiavo namo vien 
tik su kariszkais reikalais, ir 
kad jam rinkimai visai nerupi.

4 STUDENTAI 
UŽSIMUSZE

Gryžo Isz Futboles 
Loszimo

DALHART, TEXAS. — Ke- 
turi jauni studentai važiavo 
namo isz futboles loszimo, kai 
ju automobilius susikūlė su ga
zolino troku. Du isz tu studen
tu buvo ant syk užmuszti, kiti 
du pasimirė kai buvo vežami in ■ 
ligonine. To troko draiverys; 
nebuvo sužeistas.

Pasiskaitymo Knygeles

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

Per paczta, 35 Centai.

Velniszka Maluna, 
Stebuklinga Puodą, 
Maluninkas Pabėgo
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa.

$15,000 UŽ VIENA
CIGARA

SAN RAFAEL, CALIF. — 
Asztuonios deszimts metu am
žiaus W. O. Weissich reikalau
ja penkiolika tukstaneziu dole
riu isz Pacific Greyhound 
kompanijos, už viena cigara.

Jis sako kad jis inlipo in vie
na tos kompanijos autobusu 
Spalio (Oct.) dvidėszimts 
penkta diena. Jis rankoje laike 
neuždegta cigara. Jis toliau nu
siskundžia kad to autobuso 
draiverka, moteriszke nustvė
rė ta jo nedeganti cigara ir ji 
sulaužė ir sutrupino, kad ji, ji 
iszkoliojo, iszbare ir prie visu 
susarmatino, kad ji jam buvo 
pasakius kad jis gaus savo ci
gara atgal kai autobusas priva
žiuos San Francisco miestą.

RAZBAININKAS 
SUIMTAS

PIRMOS SNIEGO
NELAIMES

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

New York mieste pasirodė 
tik kelios snieges, kurios grei
tai ir dingo. Bet Naujoje Ang
lijoje, kai kuriose vietose pri
snigo net ligi asztuoniu coliu.

Szitas žiemos szaltis ir snie
gas su savimi atsinesze ir gilti
ne: dvidėszimts žmonių žuvo 
automobiliu nelaimėse ant sli
džiu vieszkeliu.

Keliose vietose Kolegijų fut
boles loszimai turėjo būti ati
dėti, nes buvo per daug sniego.

Prie Naujos Anglijos krantu 
audra staugė apie szeszios de
szimts myliu ant valandos. Me
džiai buvo iszrauti, elektros ir 
telefono stulpai buvo iszversti.

Keli armijos kariszki eropla- 
nai buvo apversti ir apdaužyti. 
Laivyno didelis kariszkas lai
vas kuris veža kariszkus ero- 
planus “Oriskany,” buvo au
dros pagautas uoste, bet juri
ninkai greitai iszmete du dide
liu inkaru ir taip laiva iszgel- 
bejo.

KARALISZKA PO
RELE GRYŽO 

IN KANADA

•y— Adventai prasidės Ne- 
dalioj, Gruodžio (Dec.) 2-tra 
diepa. ■■■■
... ... .

> Shenandoah, Pa. — Gerai ži
nomas Daktaras Naysh Bren
nan nuo 228 W. Oak uly., stai
ga susirgo savo namuose parei
ta Sereda, ir likos iszVežtas in 
Gėisinger ligonbute Danvilleje 
del gydymo.

\ Tamaqua, Pa. — Kazimieras 
Bieršztonas, senais angliakasis, 
nuo 210 E. Cottage avė;, pasi
mirė pareita Ketverge vakare, 
Coaldale ligonbuteje. Velionis 
sirgo . trumpa laika. - Gimė

Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

— Ag, ir toje pat lygioje 
pieveleje ne visos žoles lygios.

— Nuo kas buvo in kas bus, 
tik vienas žingsnelis.

— Vyrai yra sijono veda
mi. .. .. .,.

Pas Ji Rado Daug 
Ginklu

NEW YORK, N. Y. — Peter 
Powers, penkios deszimts me
tu amžiaus gengsteris, razbai- 
ninkas, buvo suimtas ir su- 
aresztuotas, ir gal bus in kalė
jimą patupdintas.

Policijantai jo kambaryje 
Rensor vieszbutyje užtiko bai
siai daug ginklu, szautuvu, ka
rabinu, revolveriu, brauningu 
ir kelis palszyvus snukius, to
kiu, kokius razbaininkai užsi
deda kai jie eina vogti.

Jis buvo paleistas isz kalėji
mo Kovo (March) menesyje, 
1946 metuose, kai jis buvo ka
lėjime isztupejes dvidėszimts 
metu už apvogimą Reid Ice 
Cream kompanijos,, per kuri 
apvogimą vienas darbininkas 
buvo nužudytas.

Szitu razbaininku vadas vė
liau buvo policijantu nugala
bintas. Su Powers buvo suimti 
keturi kiti razbaininkai.

^Pirkie U. S. Bonus!

Kas tai filosofija? Yra gali- i 
mumas suprasti dalyko reiksz- 
mė arba susipažinti su mokslu.

Raszydami savo draugams 
Užsieny yra svarbu, kad musu 
laiszkai perduotu teisybe. Ko
dėl; vis pabrėžti teisybe kad 
Amerika yra didelis krasztas? 
Jeigu mes galėtume raszyti 
apie gyvenimą ežia, kaip žmo
nes gyvena, kokias viltis Ame
rika turi, tada mes nuvaizduo- 
jame Amerika kaip ji tikrai 
yra “laisves ir teisingumo tvir
tove.“

Raszykime apie koki papras
ta dalyka. Gal apie ka tik nu
sipirkta skalbiama maszina ar
ba kito ko.

Vienas žmogus gal raszo Se-» 
karnai: “Mes ka tik nusipirko-;

proga su ta porele susitikti.
Karalaite Elzbieta su savo 

vyru, atsilankydama pas mus, 
seke sena Anglijos karaliszkos 
szeimynos paproti, kad kara- 
laicziai ir karalaites iszkilmin- 
gai aplankytu Amerika.

Prezidentas Trumanas, atsi
sveikindamas su Karalaite Elz
bieta jai pasakė: “Asz esu tik
ras kad asz kalbu už visus 
Amerikieczius, o ypatingai už 
Vaszingtonieczius. Mus ežia 
aplanko daug visokiu iszkil- 
mingu žmonių, bet mes dar nie
kados neesame susilaukė tokios 
jaunos, mandagios ir gražios 
poreles, kaip judu. Judu musu 
szirdis nuo pirmos dienos už
kariavote. ’ ’

Karalaite Elzbieta prižadėjo 
ne už ilgo sugryszti ir su savi
mi atsivežti savo vaikuczius. 
Prez. Trumanas jai atsake kad 
jis tikisi kad tada jau Vaszing- 
tono Baltieji kambariai bus 
pertaisyti, ir tada jau bus gali
ma tokius garbingus sveczius 
tinkamai primiti ir pavaiszin- 
ti.

Kai Karalaite Elzbieta atsi
sveikino su savo naujais drau
gais Vaszingtonejji vargiai ga
lėjo žinoti ar suprasti koki gra
žu inspudi ji buvo padarius. 
Jos tas trumpas atsilankymas 
daugiau gero padare negu ko 
kiu penkių Dipliomatu atvažia
vimas butu galejes padaryti.

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules“ ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi]

KIEKVIENAS 
ŽMOGUS YRA 

FILOSOFAS
NEW YORK.-Raszyti veik

mingus laiszkus draugams ar
ba giminėms Užsienyje, filoso
fija yra reikalinga. Tas gal 
keistai skamba, bet, pažiūrėki
me,

MAHANOY CITY LIETUVIAI!!! >
Pirmam Vorde, Balsuokite Už

Wm. Smigo
ANT KONSELMONO 

įaszo Jusu Balso ir Intekmcs. ACZIU!

nmo laiszkas verezia žmones 
tik pavydėti. Jau reikia kito-l savo rtar,, > 
klos filosofijos. i aV0 dar^a-

fll°SOflSZkai linkes laiko kartu. Acziu“iszmokes- 
c,zeimvn UletU isza,iszki11ti kiek: ežiu’’ užmanymui, paprasta 

me gražia, naujos mados skal- ynai reiszkia skalbiama Amerikoje praktika vidutiniu

u J . ' ~ i n j v?1 dabar turi liu°so laiko Pirkti tokiu
radimas ir džiaugiamės tureda- kasidziaugti savo vaikais, ar
mija. Negalvokite kad tai kas a da^vauti vi“ __ 1...
nepaprasto Amerikoje. Mes ^venime. Jįs galėtu pabrėžtiI 
visi ežia turime invairiausiu a maszina pagerina gyveni-1 

vienos praszalina m° sanlygas. Tokis laiszkas 
kitos ne nuvaizduotu Amerika kaino!
— ' milžininkesni kraszt, „ž kitus 

„^’^uj^kaibiamamaszi.
na filosofas raszytu “duoda 
mums daug smagumo, ji pasza.

ir

greieziau ir szvariau atlieka 
Dabar visa szei- 

myna gali praleisti daugiau

biama maszina. Tikrai stebuk-^ ^SZ^na: Kaip padtda motinai ineigU 
lingas judinamoji pajiega isz-

maszinu:
dulkes, kitos prosina, ] 
plauna leksztes, ir 1.1. AmerU 
koje yra visokiausiu paranku-1 
mu. Negalima sulyginti savo
senaji kraszt su Amerika.“

szeimynos gali dabar 
---- i nauju iszradimu. 

Tokiu budu kiekvienas isz 
įsuomeniniame; musu gali būti filosofas raszy- 

damas apie papraseziausius 
dalykus Amerikos gyvenime.

Pabandykit panasziai raszy
ti savo sekame laiszke. Taip 
darydamas suteiki musu sza- 
lies teisingesni vaizda, kuri 
Sovietu propaganda neinstengs 
iszbraukti ir iszkraipyti. —C.

Gal teisybe, bet toks pasigy. una . °U1U lma daug sunkaus
PLATINKIT “SAULE“

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

★ ’

• UŽ

(paraszykite teipgj ;r
’-o Pilna adre8_ .

ka pras—iuntineti laikraszt. r

MAHANOY CITY p ’
Gerbiama Redakcija:

Pnsiuncziu jums $
ant eekanezio adreso:

• ne
~ . ūe

T nW1 X a^°se

WySŠ>S:St?

^Pildykite žemiaus d
konverta prisiunsdZ t B,anka’ ’"dekite in

Pacztini, Bankini ar EkSpre,ini m aa"" "MlOkesti UPr-
Centu prie paskirtos sumos „ °"1- Orderi Tain„- •
iszmokejima czekiu ir moni mUSU ban*os reikfi®1 ■ Pndekite Deszimts 

mom-orderius. kala,,J;‘ d^zimts centu už
~ _ JUTns dėkingi už tai. :: ::

►

užmokesti)


