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Karo Skerdynes Korėjoje
Isz Amerikos Irano Prem. M. Mossadegh Prie Laisves Varpo

PLIENO IR GELE
ŽIES TRUMPA IR

TRŪKSTA
WASHINGTON, D. C. — J 

Valdžia dar mažiau plieno ir 
geležies yra,' paskyrus automo- į 
Liliu fabrikams.

Automobiliu fabrikantai ke
tino pagaminti 930,000 nauju 
automobiliu pirma ateinancziu 
metu czverti.

Kai tie fabrikantai gaus ma
žiau geležies ir plieno, jie bus

APIE YUGOSLAVIJA

WASHINGTON, D. O. —
Vienas laikrasztininkas iszke- 
liavo daugiau kaip tūkstanti 
myliu po Yugoslavia ir sztai 
kad jis turi pasakyti apie Yu
goslav! j a ir jos Komunistiszka 
policija:

Nežiūrint ka kiti laikraszti- 
ninkai raszo ir ka prakalbinin- 
kai sakę, jis nemate niekur kad 
Rusija statytu ar remtu savo

Potvaniai Italijoje
2oo,ooo Žmonių

Be Namu
Yugoslavijos Valdžia Ne Musu

priversti dar labiau pabrangin
ti savo naujus automobilius.

Valdžia jau dabar yra davus 
tiems fabrikantams žinoti, kad 
jie gaus tik szeszios deszimts 
nuoszimti plieno del tu nauju 
automobiliu ir troku.

Valdžios Administratorius, 
Manly Fleisschmann, pataria 
tiems fabrikantams vartuoti 
daug brangesni plieną, kurio 
dar randasi gana. Bet jeigu tie 
fabrikantai ta brangesni plieną 
vartuos tai jie bus priversti pa
branginti ir savo pagamintus 
automobilius isz to daug bran
gesnio plieno.

Irano Premieras Moham
med Mossodegh atsilankė in 
Philadelphia, Pa., pirm negu 
važiuojant in Vaszingtona, 
kur jis vakarieniavo su Pre
zidentu Trumanu. Jis musu 
laisves varpa iszkilmingai 
aplanke, sakydamas: kad jis 
tokios paties laisvesnori sa
vo krasztui ir savo žmonėms.

Didžiausias klausimas da-

i tar del Irano ir Amerikos ir 
Anglijos yra Irano aliejaus 
klausimas. Prem. Moham
med Mossadegh nori kad 
Amerika užtikrintu Irano 
žmonėms laisve jeigu Angli
jos kompanijos vis varys to 
kraszto aliejaus bizni. Prez. 
Trumanas nori ♦ sutaikinti 
Irano žmones su Anglijos 
valdžia.

DEKAVONES DIENA

PHILADELPHIA, PA. — 
Dekavones diena Philadelphi- 
joje rciszkia svarbius ir triuk- 
szmingus futboles loszimus, di
dingus susirinkimus, puosz- 
nias kalakuto vakarienes, ba
lių?, szokius ir visokius pasi

kasa Ant 4 Puslapio)

POTVANIAI
ITALIJOJE

100 Žmonių Žuvo
—1—

ROMA, ITALIJA. — Val
džia iszleido insakymus žmo
nėms apleisti kelis miestus, ku
rie randasi prie upiu Adigetto, 
Po ir kitu, yra dabar baisiai 
patvinusios,

Adrijos miesto 35,000 gyven
toju turėjo apleisti savo namus 
ir trauktis in kalnus.

Policija pranesza kad asz- 
tuoni jauni vyrukai buvo nu- 
szauti, kai jie vaginėjo tuose 
apleistuose namuose. Tokis in- 
sakymas yra valdžios iszleistas 
kad policija nuszautu ant vie
tos tuos kurie isz tu apleistu 
namu norėtu ka dabar pasi
vogti.

Vienas traukinys važiuoda
mas skersai upe netoli Vibo 
Valentia, inlužo ir inkrito in 
upe. Asztuouni žuvo ir dvide
szimts buvo sužeista.

Daugiau kaip szimtas žmo
nių žuvo. Miestu ulyczios už- 
semtos ir iszrodo kaip upes.

PER DAUG
GENEROLU

VASZINGTONE

Augszti Karininkai Yra 
Tik Tarnai Didžiūnams

WASHINGTON, D. C. — 
Senato Komisija pranesza kad 
armija, laivynas ir lakunu szta- 
bas turi daugiau generolu, ad- i 
mirolu ir kitu augsztu karinin
ku Vaszingtone, negu eiliniu 
kareiviu karo lauke.

Ta komisija sako, kad visi 
bagocziai ir kiti didžiūnai,.ku
rie nenori stoti in eilines armi
jos eiles pasirūpina sau szilta 
vieta, kaipo generolas ar admi
rolas ir paskui sau tupi Vasz
ingtone ir ima riebias algas.

Senatorius Lyndon Johnson, 
Demokratas isz Texas dabar 
reikalauja, kad armija, laivy
nas ir lakunu sztabas sumažin
tu ta savo virszininku skaieziu 
ir juos paleistu stoti in karo 
lauka, vietoj tupėti Vaszingto
ne, kaip pas Dieva už pecziaus.

Visi jie geras algas ima, ku
rias mes jiems parūpiname ir 
jie nįeko nedaro, nieko nedirba. 
Jis sako kad dabar mes turime 
tiek Generolu ir Admirolu, 
kiek mes turėjome per Antra 
Pasaulini Kara, kada mes turė
jome dvylika milijonu karei
viu. Dabar mes turime pusket
virto milijono kareiviu, bef tu
rime daugiau generolu ir admi
rolu negu tada turėjome.

Szita Senato Komisija teipgi 
sako, kad dabar per daug ran
dasi valstybiniu darbininku 
Vaszingtone, kurie nieko ne
dirba ir yra niekam reikalingi, 
kuriuos mes su savo taksomis 
užlaikome!

EROPLANO
NELAIME

Žuvo 36 Prancūzijoje

CAHMBON - SUR - LAC, 
FPvANCIJA. — Amerikos ka
ro prekybinis eroplanas, dingės 
dvi dienas sniego audrose ir 
ūkanose, buvo surastas, sudu
žęs ir sudegęs ant Mont d’ Or 
kalno.

Trisdeszimts szeszi Amerikie- 
cziai žuvo.

Iszrodo kad tas eroplanas tik 
per kokia asztuonios deszimts 
pėdu nepataike in vieta kur bu
tu galejes nusileisti, kai jis su
dužo.

Dvideszimts devyni Ameri- 
kieežiai lakūnai skrido isz 
Frankfurt, Vokietijos in Bor
deaux, vienai kareivis gryžda- 
mas isz atostogų Vokietijoje ir 
szeszi lakūnai darbininkai.

pa valdininku armijas priesz 
Yugcslavija. Ir ežia nėra jokio 
pavojaus isz Kremlino. Net pa
tys Yugoslavijos Komisarai ir 
Kremlino agentai ir Anglijos 
baimes del karo Yugoslavijoje, 
nežiūrint kai Yugoslavijos pro
paganda skleidžia Amerikoje.

i Noredams Amerikos doleriu 
| ir karabinu, Yugoslavijos Tito 
nuolatos skelbia susikirtimus 
su savo susiedais. Bet tie susi-

I kirtimai yra arba isz jo pirszto 
I iszlaužti, ar tik keliu kareiviu 
už kokia boba susikirtimai ant 
rubežiaus. Per pastaruosius 
dvejus metus per tokius susi
kirtimus ant rubežiaus nebuvo 
daugiau kaip tuzinas kareiviu 
nužudyta ar sužeista. Tai ma
žiausia per keletą metu szitoje 
vietoje, kur kasdien susiedijos 
krasztai peszasi su savaisiais.

Tik tiek Tito ir jo armijos 
Į mums gero daro, kad jos su- 
’ stabdo Vengru, Romunu ir 
Bulgaru armijas, kurios neno
ri mums prieszintis, bet kurios 
yra Stalinui isztikimos.

KALAKUTAI
BRANGUS

WASHINGTON, D. C. — 
Kai szeimin-inkes iszejo pirktis 
kalakutus (turkeys) del Deka
vones - Thanksgiving Dienos,' 
sulyg seno Amerikiecziu papro-1 
ežio, jos dažinojo kad jie sziais 
metais yra daug brangesni.

Valdžia paaiszkina, kad tie 
kalakutai sziais metais taip 
brangus, už tai, kad tukstan- s 
ežiai tonu tu kalakutu buvo isz- 
veszta musu kareiviams, in Vo
kietijoje ir Korėjoje, del.Deka
vones Dienos pietų ir del Kalė
dų.

^.Pirkie U. S. Bonus!

Tie kurie neapkenezia Stali
na Yugoslavijoje ir kurie pir
miau jam tarnavo sako kad jie 
tikrai žino kad Stalinas dabar 
nenori ir staeziai bijosi karo su 
Vakaru krasztais.

Jie sako kad Kremlinas tiki
si kad Vakaru krasztai, ypa- 
tinkai Amerika, pati'save nusi- 
galabins, kai ji susibankruta- 
vuos, duodami tiek paszelpos 
kitiems krasztams.

Jie sako, kad jie gerai žino 
kad Rusija siulins Vakari- 
niems krasztams daug palszy- 
vu taikos pasiulinimu, nes jie 
nenori karo, už tai kad jie gau
na daug daugiau per. pasideri- 
nimus, negu jie gautu per kara.

Szitie Yugoslavai sako kad 
Amerikos vienatine viltis Vyra 
tuojaus paskelbti kara priesz 
Rusija. Jie sako kad Stalinas 
dabar kaip ponas tupi ir žiuri J 
kaip Amerika ginkluojasi ir 
neturi kur savo kariszkas jie- 
gas iszleisti.

e
Jie toliaus sako, kad Stalinui 

baisiai patinka kad Anglija da
bar yra nukrypus in Socializ
mą, nes Socializmas yra vienas 
žingsnis areziau Komunizmo.

Tie Yugoslavai, kurie yra 
buvę Stalino draugai, sako kad 
Stalinas dabar tyczia tęsia ta 

(Tasa Ant 4 Puslapio) .

Drauge; Eroplanai Susimusze 
Padangėse Oakland, Calif,, Vie
nas Nukrito Ant Automobiliu 
Trys Lakūnai Žuvo, Devyni 
Žmones Baisiai Apdeginti

DU EROPLANAI 
SUSIMUSZE

OAKLAND, CALIF. — Du 
keturiu inžinu prekybiniai ero
planai susimusze apie du tuks- 
taneziu pėdu padangėse, virsz 
Oakland aerodramo.

Vienas isz tu eroplanu nu
krito. Trys lakūnai užsimusze 
ir devyni žmones automobiliuo
se buvo sužeisti ir apdeginti. 
Antras eroplanas dar galėjo 
pats nusileisti in San Francis
co ingula.

Vienas sužeistųjų buvo jau
nas vaikas, Donald Gaskin, ku
ris sako kad jis suspėjo dirs
telti in ta krintanti eroplana ir 
mate kai abudu lakūnai sten
giesi savo veidus užsidengti 
rankomis, kai eroplanas sudu
žo.

Donald buvo vienas isz tu 
vaiku kurie ka tik buvo aplan
ke Jaunu Krikszczioniu namus. 
Nei vienas isz vaiku nebuvo la
bai sužeistas.

Robert Way, dvideszimts de- 
vyniu metu amžiaus troko drai- 
verys iszgelbejo tuos vaikus, 
kai jis greieziau pradėjo va
žiuoti kad pasitraukus isz tos 
vietos. Keli automobiliai buvo 
sudeginti.

UŽDARO DURIS

' WASHINGTON, D. C. — Dabar visi 
augszti karininkai ir kiti didžiūnai skubina
si patikrinti tuos iszleistus skaiezius Ame- 
rikiecziu nužudytu Komunistu nelaisvėje 
Korėjoje.

Generolas Matthew R. Ridgway pyks
ta, kad tos žinios buvo iszleistos. be jo 
žinios, ir jis sako, kad jis dabar patikrina 
ar tai teisybe, ar ne.

Kai tik tos žinios buvo paleistos, Pre
zidentas Trumanas, su kitais, iszreiszke sa
vo pasipiktinimą. Jis laikrasztininkams bu
vo pasakęs, kad tai tikrai žvieriszkas 
pasielgimas.

Asztuntos Armijos Pulkininkas James M.
Hanley iszleido tas žinias laikrasztininkams 
Pusan mieste Korėjoje.

Kai tos žinios pasiekė augsztus Gene
rolus ir kitus Ponus Vaszingtone, “jie nu
stebo, nes jie, rodos, nieko apie tai ne
buvo žinoję!”

Kai raportai paskelbė szitas žinias, tai 
tukstaneziai tėvu, motinu szauke per tele
foną Vaszingtone, klausdami apie savo vai-

ANT KOMUNISTU k u s, kareivius, kurie buvo paimti nelaisve.
KINIECZIU; Pulkininkas Hanley laikrasztininkams ir 

paryžiūšYrancua. - kareiviams szitas žinias pranesze, sakyda-
Tautu Sanjunofa užtrenkė duris mas yjsj (ure(u apje faj žinoti!
ant Komunistu Kinijos, kuria, 7
sovietai norėjo investi kaipo' Vieni Kongresmonai tuojaus pradėjo rei“
tarpininke ir drauge visu kitu , . .. t j , TZ . f
tautu kalanti kad mes tiems Komunistams atker-

Kiniecziu Komunistai buvo 
nubalsuoti trisdeszimts septy
ni priesz vienuolika balsu, kai 
Rusijos atstovas Andrei Vish- 
insky innesze savo patarima 
priimti ^Komunistiszka Kinija 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

szintume su keliomis “Atominėmis Bom
bomis;” kiti reikalauja žinoti: “Kodėl tos ži
nios nebūto ankseziau paskelbtos?!”

Pulkininkas Hanley sako, kad jam pave-
(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Prezidentas Trojanas yra 

paskyręs Generolą Mark Clark 
kaipo pirmutini Amerikos Am
basadorių Vatikanui, Szventa- 
jam Tėvui. Jis Generolą, rodos 
tyczia paskyrė, kai Kongresas 
jau baigė savo posėdžius ir ne
turėjo laiko balsuoti ant to pa
skyrimo. Generates Clark var-1 
giai užims savo Ambasadoryis-; 
tęs vieta kol Kongresas vėl su
sirinks, nes jeigu jis dabar ta 
vieta užimtu, jis netektu savo 
vietos ir savo algos, kaipo ka- {I 
rimukas. Kongresas turi per 
balsavimus nustatyti ar jam 
valia užimti tokia vieta, kaipo 
karininkaą.

Į Kaipo Apsaugos pagelbininke 
j sekretorka, jos darbas apsau
gos virsznneSe, o ne ant karo# 
lauko su kareiviais. Ji prižade-, 
jo kad nei vienas musu kareivi 
vis nebus' priverstas antra žie
ma iszbuti Korėjoje. ‘ ‘ Ar ji ži
no daugiau negu visi musu val
dininkai ir augszti karininkai 
ir dipliomatai?” Jie nieko pa- 
naszaus neprižada ir neprana- 
szauja!

. Daugiau krasztu ir žmonių 
laisves neteko po Antro Pasau
linio Karo, negu tas karas isz- 
laisvino.

Ne tas 'biednas, kuris neturi ; 
nei skatiko, bet tas kuris ne-; 

• • 1 moka svajoti ar'sapnuoti apie 
geresni ir gražesni rytoju.

Szventas Rasztas sako kad 
baisiai sunku bagotam žmogui 
ineiti in dangų, bet mums ro
dos kad dar sunkiau biednam 
žmogui pasilikti ežia ant že
mes.

Namai be vaiku ir be draugu 
kaip namas be langu.

Daktaras Pat S. Vitullo, Clii- 
cagos policijos paskirtas ofi
cialus gydytojas ir Loretta li
gonines gydytoju sztabo narys, 
yra paskirtas pirmininku Vyru 
Profesijonalu komiteto Szven- 
to Kazimiero Seserų naujos 
Akademijos-statybos fondo va
juje, kuriuomi norima sukelti 
penkios deszimts tukstaneziu
doleriu. Komiteto nariai taip 
pat yra svetimtaueziai.

Daktaras Ernest Dicliter net 
szeszias paskaitas laike apie 
svaiginaneziu gėrimu naudoji
mą ir kodėl žmones geria, ir 
pabaigoje priėjo prie iszvados 
kad žmogus geria, pasigerti. 
Mes jam ta ir be visu tu moks- 
liszku paskaitų būtame galeje 
pasakyti.

Senis Butkus sako, kad nie
kados negalima moteriszkei pa
sitikėti : Ji pastato klausima 
kaip koks nekaltas vaikas, 
klausosi kaip geras mokinys, 
bet už tos ju iszverstu akiu ran
dasi kur kas daugiau mokslo ir 
žinių negu turi tas, kuris yra 
toks kvailas kad jis mistiną 
kad jis ja mokina.

Butkus sako, kad jis ka tik į 
dažinojo, kad Komunizmo nie
kados nebuvo Rusijoje, bet kad i 
tas Komunizmas buvo isz kitu

Pypkes Durnai
krasztu atvesztas in Rusija. 
Reiszkia, kad isz visu ant szio 
svieto krasztu, vien tik Rusija 
yra be buvusiu Komunistu!

Marianapolio Kolegijoje 
moksleiviai sudarė dainų dvar- 
teta. Akordeonu groja A. Kėb
linsimas, dainuoja J. Manelis, J. 
Prapuolenis, ir K. Savickas. - 

‘ '
Keli augszti teisėjai yra sta- 

cziai pasako kad tėvai, kurie 
pavėlina savo vaikams vairuoti 
automobilius nėra pikio proto, 
jeigu tie vaikai dar neturi dvi- 
deszimts vieno meto. Sveiko j 
proto tėvas savo vaikui auto-! 
mobiliaus neduotu nei in ran-; 
kas kol tas vaikas nėra pilnu ! 
metu. Visi mes tiek daug turi
me mokėti už savo automobi
liu us apdrauda už tai kad tiek 
daug jaunuju kaip padūko 
trankosi su automobiliais.

Lietuviszka radijo valandėlė j 
insisteige Worcesteryje, Mass. 
Pirmoji programa buvo Spalio 
septinta diena. Programos ve
dėjas yra J. K. Žemaitis, Szv. i 
Kazimiero parapijos vargonin- i 
kas.

Amerikos Apsaugos Sekre- j 
(orka, Ona Rosenberg, buvo 
nuvažiavus in Korėja, kur ji j 
pasisznekejo su musu karei-į 
viais. Ji jiems daug ko prizą-

Ne Karta, . . .
Ne karta parkritai, Lietuvi.... 
Sunki naszta audru kely’ 
Suraszke aszaras ir krauja, 
Bet tu kentet ir mirt gali. 
Virszum gaivu ereliai skraidė, 
Mirtis klajojo vieszkeliais,.... 
Tu ant kapu gėlėm raudojai, 
Giedojai giesmes ir meldeis. 
Keliai ereliams susimaisze, 
Suskilo uolos nuo audru, 
Bet niekas meiles nenumaldę, 
Nei aukso klodais, nei varu. 
Del to, Lietuvi, žodis žodin, 
Kaip aukso knygos iszmintis, 
Ir amžius saulėm nusijosi, 
Ir szmeklom kriksztysi naktis. 
Praeisim mes, — jau daug 

praėjo, — 
Užgeso dege žiburiai, — 
Bet liks Apasztalu stebuklai, 
Liks kartos, liks tėvu keliai.

Žmona, iszvykdama in pa
mūres ant vakacijos, pasiža
dėjo savo pasilikusiam na
mie vyrui, tuojau pasiekus 
vieta, placziai viską apra- 
szyti. Dviem dienom praslin
kus, vyras pradeda nerimau
ti. Pagaliau gauna isz žmo
neles laiszka. Jis trumpas, 
bet aiszkus: “Mielasis!

Neturėdama ka veikt, ra- 
szau tau. Neturėdama ka pa
sakyt, baigiu.

Tave mylinti žmona. ’ ’
dėjo, nors pati gerai žinojo kad
ji jiems nieko negali duoti, be 
Kongreso. Paveikslas isz Korė
jos ja rodo,1 besisznekant su 
musu kareiviais. Ji pasitraukė 
eilinius kareivius in szali nuo

Kodėl tamsta toks nusi
minęs?

Mane virszininkas pavadi
no “senu asilu.’’

Tai nedorėlis! Juk tams-
karininku, ir ju klausinėjo apie 

I j u karininkus. Tokis pasielgi
mas, ant karo lauko nedovano
tinas. Ar ji norėjo subuntavoti 
kareivius priesz karininkus L 

i

tai ne daugiau,, kaip ketu
rios deszimts metu!

Skaitykit “Saule”

NAUJAS LIETUVIU 
TRANSPORTAS

NEW YORK. — Lapkriczio 
(Nov.) 14-ta diena laivu “Ge-Į 
neral Ballou’’ in New York^l 
uosta atvyko szie Lietuviai:

Alptiene: Ursula, Worcester, 
Mass. — Behnke: Wilhelm, Jo
hanna, Waltraud, ir Dannowitz 
Ingrid, Herta, in Dallas, Ore
gon.— t Dobrovalskis: Kazys, 
Irmgard, Kankakee, Ill. — 
Heinrich: Gustav, Eliese, Gar
den City, Kansas. — Kama
rauskas : Bernardas, Augusta 
L, ir Wollenhaupt: Karl, in 
Chicago, Ill. — Kezutisi: Stasys 
Omaha, Nebr. — Kūginis: Em
ma, E., Petras, Melita L., in 
Cleveland, Ohio. —"Kvedaras 
Pranas, Adele I., Gytis V., Ly- 
lia E. New York, N. Y. — Ma- 
czaitis: Jonas, Caecilie, Ruth 
U., Brigitte, Chicago, Ill. — 
Podmostka: Juozą, Washing
ton, D. C. — Sablauskas: Pra
nas, Irena, Regina, in Mahanoy 
City, Pa. — Steponaitis: Jonas, 
Erika, Algis, New York, N. Y.
— Stiklius: Natalija, Algirdas,

• Keistutis, Forest Park, Ill. — 
Vilimas: Kostas, Rockford, Ill.
— Uschkurat: Berta, Sheboy
gan; Wise.

NEW YORK. — Lapkriczio 
(Nov.) lG-ta diena laivu VGe
neral Blatchford” in New Yor- 
ko uosta atvyko szie Lietuviai:

Balkus: Juozas, in Detroit, 
Mich. — Baranowski: Bronis
law a, Johann, Helena, Roland 
ir Alma, Chicago, Ill. — Dauk
šas: Franz, Chicago, Ill. — En
gelmann: Martha, Emmy,‘Ella, 
Middletown, Conn. — Giaczus: 
Marie, New York, N. Y. — Gri
gai: Anna, Brooklyn, N. Y. — 
Heiser: Edith--------Holzweg:
Richard, Omaha, Nebr. — 
Holzweg: Herman, Chicago, 
Ill. — Horn: Emil, Martha, 
Walter, Irma, in Ossian, la. — 
Hubar: Dimitri, Angelina, An
atoli, Dieter, Cleveland, Ohio.
— Kunstmanas: Richardas, in
Chicago, Ill. — Kybartas: Jo
nas, Aldona, Waukegan, Hl. — 
Lans: Arvids, Ingeborg, Port
land, Maine. — Lendrat: Wal
ter, Hedwig’, Reda, Irene, ir 
Christine, Boston, Mass. — 
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PASITEIRAVIMAS

PUVO pietus. Turtingas ūki
ninkas Valdyrius, auksztas, 

storas vyras’, trumpai nukirp
tais plaukais ir iszpustomis aki 
mis, nusiėmė pulta, nuszluosite 
szilkine nosine kakta ir nedrą
siai inejo in insitaiga. Ten vi
suos kampuos girgždėjo plunks 
uos.

— Kur ežia asz galiu pasi- 
teiraut? Kreipėsi jis in szvei- 
001411, kuris tuo laiku buvo be- 
nesizas isz instaigos gilumos ta- 
ca su stiklais. — Man ežia rei
kia pasiteirant ir iszgaut isz 
knygos nutarimo nuorasza.

— Malonėkite tenai! Sztai 
in ta, kuris palei Įauga sėdi! — 
Pasuke szveicorius nurodęs ta- 
ca in krasztutini langu. ,.

Valdyrius sukosėjo ir kreipė
si in Įauga. Ten už žalio, plet- 
muoto, kaip tymai, stalo sėdėjo 
jaunas vyras ilgais, susivėlu
siais plaukais, didele nuosia ir 
nudėvėtame szvarke. Savo di
dele uosi nukores in popieras, 
jis kažka rasze. Palei deszine 
jo sznirpszle vaikszcziojusi mu
se, ir jis laiks nuo laiko iszfemp 
davo sau po nosia, kas priduo- 
davo jo veidui nepaprastai su
sirūpinusia iszreiszkia.

— Ar galėsiu asz ežia pas 
tamista, — kreipėsi in ji A’aldy- 
rius: Sužinot apie mano reika
lu? Asz Valdyrius. Ir prie to- 
gi man reikalinga, nuimt nuora- 
szas isz lai'kraszczio nutarimo 
isz antros dienos Kovo szio me
tu.

Valdninikas pamerkė plunks
na in raszaline ir pažiurėjo, ar 
ne per ilgai pamerkęs“? Insi- 
tikrines, kad nuo plunksnos ne
it uvar vesią jis užsimojo raszyt. 
Apatine lupa iszsitempe, bet 
pust jau nesimatė reikalo; ms- 
,se nutapė ant usies. i

— Ar galiu asz ežia pasi- 
teiraut ? Palaukes minute, pa
kartojo Valdyrius. — Asz Vai- ' • • Idyrins, žemes savininkas ir že
mdirbys.

— Ponas Aleksyne! Suszu- 
ko valdininkas in ora, kaip ir 
nepastebėdamas V aldyriaus. 
-— Pasakykite pirkliui Jalikui, 
kuomet jis ateisiąs, idant nuo
rasza nuo pareiszkimo policijoj 
patikrintu! Jau tūkstanti kar
tu jam sakiau!

— Asz kaslink mano bylos 
su kunigaiksztienes Gugulinie- 
nes inpediniais, 'sumurmėjo 
Valdyrius. —Dalykas gerai ži
nomas'. Nuolankiai praszau ta- į 
mista pažiūrėt mano reikalą.

Valdininkas vis da nepaste-; 
bedamas Valdyriaus, pagavo' 
muse ant lupos, pažiurėjo in ja ‘ 
atydžiai ir numėtė. Ūkininkas į 
nusikosėjo ir garsiai nusisznyp 
szie in savo nosine. Bet ir tai 
nepagelbejo. In jo žodžius ne
kreipdavo domes. Dvi minutes . 
tęsiasi tylėjimas. Valdyrius! 
iszenie isz kiszeniauš penkliti 
ir padėjo ji priesz valdininką 
ant atskleistos knygos. Valdi
ninkas susiraukė, patarauke in 
save knyga ir rūpestingu veidu 
uždengė ja.

— Maža reikaliuką. Asz 
noriu tiktai sužinoti, kaip ir 
kuo remiantis kunigaiksztienes 
Guguliuiėnes inpediniai. Ar 
;*aliu tamstos pakaust ?

0 valdininkas savo mintimis 
užimtas, pakilo ir kasydamasis 
alkūne, nuėjo kažko in spinta. 
Už minutes sugryžes prie stalo, 
jis vėl pažiurėjo in knyga; ant 
jos gulėjo penkiitis.

— Asz tiktai viena minute 
jums sutrukdysiu. Man tiktai 
mažas reikaliukas reikia pada
ryt!

Valdininkas negirdėjo; jis 
kažka -buvo paemes per raszi- 
net.

Valdyrius susiraukė ir bevil- 
tingai pažiurėjo in visa girgž- 
danezia brolija.

“Raszo! — Pagalvojo jis, at
sidusęs. — Raszo, kad jie kur 
po velniu supleszketu!”

Jis atsitraukė nuo stalo ir su 
stojo vidury kambario, viltin
gai, nuleidos rankas. Szveico
rius vėl einas su stiklais, mato
mai, pastebėjo begalini jo vei
de nusiminimą, del to, kad vi
sai arti prie jo priėjo ir tykiai 
paklausė:

— Na kaip? Sužinojote?.

— Ka ežia, po velniu, suži- i 
uosi, kad su mani ir kalbėt ne
benori.,

— O jus duokite jam pen- 
kiolik litu sųsznabždejo szveic
orius.

— Asz jau deszimts daviau 
nekal ba!

— - 0 jus da pridekite.
Valdymus sugryž prie stalo 

ir padėjo ant atskleistos kny
gos deszimt litu.

Valdininkas vėlei patraukėI i x
Į in save knyga ir pradėjo vartyt 
! lapus ir staiga, kaip ir netyežia 
paraudo ir meiliai nusiszypso- 
jo, pekeles in Valdymu akis.

— Ach, ka jus malonėjote? 
Paklausė jis.

— Asz norėjau pasiteirant 
kas link mano Bylosi Asz Val
dyrius.

— Laibai malonu! Malonė
kite prisėst! Byloje su kuni- 
gaiksztiene .Guguliniene? Ar 
taip? Labai gerai! Tai kas 
jum, tiesa pasakius, toje Byloje 
reikalinga?

KALĖDOS
ARTINASI!

Kožnas kalba apie Dovaneles 
ant Kalėdų, del savo mylimųjų 
ir pažystamu.

Atsiminkite, mieli skaityto
jai, kad geriausia Dovanele del 
savo draugę, tėvo ar motinėlės 
yra geras ir suprantamas laik- 
rasztis kokiu yra “Saule,” 
kašztuoja tik Szeszis Dolerius 
ant meto (in Suvien. Vals.), ir 
atlanko jus du kartus ant san- 
vaites, su visokioms žinutėms, 
pasakomis ir pamokinaneziais 
straipsneliais per visus metus.

Ar-gi galite surasti pigesnes 
Dovaneles, kuri jus atlankytu 
per visus metus, už Szeszis Do
lerius?

Today there are no far away places. For 
London, Paris, Moscow and Tokyo are only 

a matter of hours by air. And with every passing day, 
new advances in aviation bring us nearer to our enemies.

That is- why we are now engaged in building the most 
effective air force tlie world has ever seen. An air force 
designed for but one purpose. To defend you and all of 
the things you hold dear!

But defense is your job, too! r\nd one of the best ways 
to do your job is by buying LI. S. Defense Bonds regular
ly. Why not start now—make today your “D” Day! By 
buying bonds you help build the great economic strength 
that backs up our armed forces. And today history has 
taught us one lesson—peace is for the strong!

Remember, too, when you buy bonds you make one of 
the safest investments iu the world today. For Defense 
Bonds are as safe as America!

Start yourself on the rood to personal finenciol 
independence through U. $. Defense Bonds

Don’t’forget that bonds are now a better buy than ever. Because
now every Series E Bond you orvn can automatically go on earn
ing interest every year for 20 years from date of purchase instead 

. of 10 as before! This means that the bond you bought for $18.75
can return you not just $25—but as much as $33.33! A $37.50
bond pays $66.66. And so on. And remember bankers recommend

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

United States Defense Bonds as one of 
the safest forms of investment!

_______ ______________ ■ \
r

No safer investment in the world teday...
U. 5, Defense Bonds!
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Valdyrius iszdeste jam savo 
praszyma.

-Valdininkas atgijo, tarsi ji 
viesulą nutvėrė. Jis suteikė 
reikalingu žinių, davė parėdy
mu. idant greitai paraszytu nuo 
rasza, padavė (praszy tojui) 
kede, ir visa tai vienam aki- 
mirksnyj invyko. Jis net pasi
kalbėjo apie orą ir paklausė a,- 
pie busiant deriu. Ir kuomet 
Valdyrius atlikęs reikalą ibuvo 
be einas isz instaigesi, jis laip
tais žemyn ji palydėjo, malo
niai ir mandagiai szypsodamar 
sis ir tarsi noredamasi parodyti 
kad jis kiekviena minute esą 
pasirengęs priesz praszytoja 
nusilenkt ligi žemei. Valdyrui 
kaž-kaip pasidarė nesmagu ir, 
pasiduodamas kaž-kokiam vi
dų jin ima patraukimui, jis isz- 
eme isz kiszeniaus penkliti ir 
padavė ji valdininkui. O tasai 
vis lenkėsi ir szypsojosi, ir nu
stvėrė penkliti, kaip burtinin
kas, taip kad jis akimirksnyj 
tiktai ore sumirgėjo.

— “Na, žmones! Ir da val
dininkai, kad juos bala! Visai 
nesitikėjau!” Pagalvojo ūki
ninkas, iszeidamas in ulyczia 
apsistojo ir nusiszluoste pra
kaitą nuo ka kitos. —GALAS.

Pasiskaitymo Knygeles
t -----------------------

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias;

' Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius liko Turtingu Ponu.

Per paczta, 35 Centai.

Veljiiszka Maluna, 
Stebuklinga Puodą, 
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Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
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Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso 
“Šaules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!
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j Pirkie U. S. Bonus Sziandien!
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Panele Celina
QAL eisiva? Paklausė Dobro

volskis nedrąsiai ir su leng
vu virpėjimu balse.

Celina in tai nieko neatsake, 
bet pakilo ir iszleto, nesisku
bindama, tarsi kaž-kokia parei
ga pildydama, pradėjo ruosztis 
iszeit. Paskiaus drauge iszejo.

— Auksinėj, paežiam vidu
ryj, suvis netoli nuo Marszalku 
ulyczios, antrajam aukszte nuo 
kiemo, bet laiptai gana tvar
kingi, kalbėjo Dobrovolskis 
truputi su pertraukom ir nepa
kankamai lygiu balsu.

Kadangi Celina, neatsakine- 
jo, jisai nutilo ir ėjo szalia ty
lėdamas. Ir taip-pat užsisvajo
jęs. Sztai vedas moterį, tiek 
metu mylėta, sziandien, paga
lios, savo įsužiedotine in narna, 
kuri už keliu dienu busiąs ju 
bendras gyvenamasai butas; 
po daugelio ilgu metu beribi- 
nio prisiriszimo, isztikimos 
meiles, tikros tarnybos, toji ža- 
vejanti mergina, kurios reginiu 
jo godžios akys niekuomet ne
galėjo pakankamai prisisotinti, 
pagalios sutiko jam savo liki
mą pavest. Kiek per ja prisi
kentėjo! Bet sziandien tai ne
pamenąs. Jam rodėsi, kad ji vi
suomet buvusi taip paklusni, 
kaip sziandien, kad visuomet 
leisdavo jam taip vestis, kaip 
dabar..

Užtai eina, szalia jos ir taip 
jaucziasi laimingas, tarsi kas 
butu visa pasauli aplink ji su
žavėjęs.

Kad ji jo nemyli, jis apie tai 
žino! Bet, jam pakanka kad 
nieko kita nemyli, kad prisiri- 
szusi ir ji gerbianti, kad su juo 
elgiasi atvirai ir tikrai, kad su
tinkanti but jo žmona, kad ja 
turėsiąs prie saves priesz saves 
visados, ligi karsto lentos!

0 Celina paskutini kartu sau 
inkalba, kad kitokios, iszeitles, 
kaip toji moteryste su isztiki- 
inu ir niekame neintartu gerbė
ju, esą jai neskirta, ir kad net 
apie visa tai neturinti reikalo 
galvot. Vienok svajoja ir maus-

Price $2.00Sl,<e poi°*
COLORS: Red, Black, Green, < 

Blue, Gray, Copper.

to. Turinti didele in gyvenimą 
pretenzija, kad ja apvylęs. To
ki svietiszka panele, kaip ji! 
Galutinai nesupranta, ko jai 
stokavo, idant papdarius kar
jera? Buvo ir ganėtinai graži 
ir labai inteligentiszka, visi ge^- 

' vėdavosi, jos graiksztumu ir 
jos liemenėlių, retai kuri mokė
jusi taip pasipuoszt, kaip ji, 

i taip salone užsilaikyt, taippra- 
simuszt in auksztesnius visuo
menes sluoksnius; pirmaisiais 
metais esą buvo per daug užsi- 
manscziusi, bet užtai vėliau 

j prablaivėjo, ingijo in žmones 
neabejojimu pažiūru; joje jaut- 

: rūmo visiszkai nebuvo, ir tai 
jokioj formoj, žiurėjo praktisz- 
kai in gyvenimą ir uždavinius. 
Ji sužadino pora nepaprastu 
prisiriszimu, viena kaž-koki 
paszelusi, kita tvirta, kaip uo
la, bet tai nebuvo karjera, kaip 
ji giliai tikėjo, kad jai gyveni
mas turis duot, tarsi paprasta 
skola. Kodėl karjeros nepada
rė? Aplinkybes. “Jai nepagi- 
liavo. “ Kvailas likimas valdo 
pasauli.

Pagalios, kiek ilgiau pagal
vojusi, kad jau turinti dvidę- 
szimts devynis metus, nutarė 
už Dobrovolskio teket. Dobro
volskis pradžioje buvo nežy
mus banko tarnautojas, pasta
ruoju laikuS gavo bukalterio 
vieta ir imdavo metams penkis 
tukstanczius litu. Celinai-gi 
baisiai inkirejo painokos, ku
riu keletą turėjo ir nuolatine 
pinigu stoka, apsiejimas be 
daugelio Putinu dalyku, už ku
riu kaina turėjo galimybes 
sziaip ir taip pasipuposzt, 
“priesz žmones pasirodyt.“

Kova už būvi jai inkirejo, 
taip-pat inkirejo ir laukimas, 
ir viltis ir vyru tusztybe, kurie 
nepamindavo jos tikros vertes. 
Susisielojusi ir apsivylusi, pa
sakė pati sau su piktumu: “Ga
na!“ Ir nutarė negalvot apie 
tai, kas ja galėjo suerzint. Ga
lutinai nustosianti buvus sena 
pana ir pasibaigsianczios pa
mokos, kuriu isz viso sielo ne
apkęsdavo. Yra tai kaip ir 
“kirtis” gyvenimo loterijoj. 
Jeigu likimas nėra prielankus, 

į tuomi reikėsią nusiramini.
Tyliai keliavo szalia savo 

sužiedotinio; kuomet priėjo 
prie vartų namo, kur Dobrovol- 

; skis buvo isznuomaves butą, 
■ joje užgimė žingeidumo banga. 
' Nuo tos valandos pradėjo 
kreip dome in invairius daig
ius; inejima, laiptu krypsni ir 
kitoka. .

J u namai sudarė try® kamba- 
; riai, didelis priesz-kambaris ir 
' virtuve. Kambariai buvo tin
kamai iszrakanduoti; valgoma
sai kambarys prastai, bet sko
ningai salonėlis meiliai ir jau- 

! kiai, matomai, beveik kiekvie
name žingsnyje del jos buvo> 
apgalvota; apart minksztu bal
du, ežia buvo gražus moterisz- 
kas stalelis su keliais žaislais, 
etažerka knygoms sudėt, supa
mas! fotelis, o net (Celinos 
troszkima.) pora fotagrafotu 
ant sienos paveikslu, ant langu 
buvo vazonai su gėlėmis, tarp 

į kuriu raudonavo gražus pum
purėliai sizviežiai pražydusios 
azalijos, ant grindų ilgas kili
mas, ant sofkeles kelios faiita- 
zines priegalves. Nuėjo net vir
tuves apžiūrėt. Czia Dobrovol
skis pradėjo aiszkintis:

— Virtuve nesanti komple-

vas. Tai jau tamsta pati, vė
liaus, t'

Paskiau perejo per salioneli 
ir apsistojo ant slenkszczio1 
miegamajam kambaryj; sku
biai mete, žvilgsni in dvi nau
jas, vienodai užtaisytas, nike
lines lovas, marmurine> prau- 
syke, spinta su veidrodžiu, ir 
gryižo in vidur i salionelio.

— Ar nesutiktum, panele

* 
★ 
★

TARADAIKA

Mieli skaitytojai, 
Jau sziandiien visur ant 

svieto veidmainysta. 
Sunkus sutikimas tarp 

žmonių, 
Ir kožnas nuo j u szalinasi, 

Visi barasi, žmones, karaliai 
ir valdytojai, 

Rodos neteko proto!
Žmones vieni kitus be 

paliovos apjuodineja, 
Ir muszasi kada susitinka. 
Sziandien jau net ir gimines ■ 

gyvena, nesutikime, 
Vieni priesz kitus slapstosi 

ir szalinasi. 
Kada su tuszcziu kiszeniu 

eina pas gimines, 
Tai tieji tuo jaus kalba: 

Ko juos velnias pas 
mus atnesze?

Bet kada ateina su 
pilnu kiszeniu, 

Tai tieji veidmainiai savo: 
Savas pas sava traukia! 
Visa tame priežastis yra 

'žmonių veidmainysta, 
Kuri sziandien vieszpatauja 

po visa svietą! 
* * *

Sztai tikras paveikslas
‘ ‘ džiaugsmo ’’ tėvu, 

Koki susilaukė ant senatvės 
nuo savo vaiku: 

Tėvas susikūprinęs nno 
sunkaus darbo, 

Per daugeli metu dirbdamas 
t 

angliakasyklose, 
Iszaugines kelis Šunelius, 

O laike bedarbes, ant 
senatvės, 

Likos praszalintas nuo 
darbo, 

Kaipo netinkamas daugiau 
nevalninkasi, 

Del kompanijos,
Nes angliniai ponai, 

Nenori tokiu darbininku, 
Kurie dirbdami kasyklose 

per- daugeli metu, 
Netenka sveiktos ir 

pa jiegu prie darbo, 
Datyar neturi prieglaudos 

nuo savo vaiku, 
Nuo kuriu tikėjosi 

džiaugsmo ant senatvės! 
Sūneliai paniekino tęva, 
Kuri vadina “senam,“ 

Ir ne duoda jam nei 
peržengt slenksti namu, 

Už tai kad ant to 
♦

nesutinka marti! 
Mat, ir ka turi daryt 

tekis tėvas, 
Susilaukęs senatvės ?

Vienatinis kelias jam yra 
pur-hauze, 

Kur suranda prieglauda ir 
ramybe ant senatvės!

j nors valandėlė pasilsėt? Pa
klausė Dobrovolskis.

Ji minksztoj kėdėj atsisėdo.
Jis dabar tikėjosi isz jos ko- 

kio-nors minkszto, szirdingo 
žodelio už tai, ka buvo jai pri
rengęs. Bot Celina daleisdavo; 
leidžianti jam dasiprotet, kad 
esanti patenkinta.

Užtai jis ingijo nepaprastos 
drąsos ir, arti jos atsisėdės, pa
ėmė ja už rankos stipriai prie 
lupu prispaudė ir paklausė:

— Panele Celina, turiu vil
ties, kad tamsta man tikrai pa
sakysi, kas czia tamstai nepa
tinka, ar ne tiesa?

— Man czia isztikruju pa
tinka, atsake.

O jis po tu žodeliu jausda
masis nepaprastai laimingu, 
pasidarė labai iszkalbus ir pir
mu kart savo gyvenime, pras
tai, tikrai, laisvai, prislėgtu 
nuo susijaudinimo balsu pra
dėjo jai kalbėt, kaip labai ja 
mylis. Jo prigimtis buvo užsi
dariusi, jautri, bet drūta, vy- 
riszka, pilnai užsiartavojusi ir 
turinti jiegos; jis savo meile, 
duodavęs Celinai pažint, ji ja 
regėdavo kiekviename jude- 
syj, bet apie ja net neprisimin
davo. Tik dabar, pagalios, pir
mąjį karta jam lupos atsivėrė; 
troszkima, kuri ji buvo suriszu- 
si, užleido vietos, vyriszkumas, 
kuris jam ligi sziol drausdavo 
veltui mėtyt žodžius, dabar pa
tapdavęs jam atvert siela. Ir 
tasai užsidariusis, ramus, tylus 
žmogus dabar kalbėjo, beveik 
kaip raszytojas.

Kalbėjo kaip ja stipriai my
lis, nekarta net priesz savo va
lia; jausdamasis ponu ant sa
ves, visuomet turėdavęs pasi
duot jos jungui labai kietam ir 
in nieką neatsižvelgiancziam, 
jokiu budu negalėdamas ji su
laužyt; kaip niekuomet tikrai 
nebuvo linkės iszsižadet vilties, 
nors ji jam jokios vilties neleis
davo, lygiai jam būdavo žiauri, 
kaip ir mandagi; kaip ji szian- 
dien netikėta apsupusi laime 
nežiūrint tos nuolatines vilties, 
kuria skaitydavo aukszcziau- 
sia savo gyvenimo nesąmone.

O»ji tai rimtai klausydama 
tylėjo ir kalbėjo pati in save: 
tai gerai, tai gerai.

Sziandien labiau, negu kuo
met nors pirmiau, tiesa, sakant 
turėjusi atjausi ta jo meile ku
ri sudarydavo vienatini to san- 
riszio motyvą užverta per Ce
lina “ stokuojant ko-nors geres
nio. “ Mintis, kad tuomi ji da
ranti kaž-koki žmogų laimingu, 
uždengdavo priesz ja paczia 
apsiskaitymo nuogybe.

Truputi persiemus jo iszkal- 
bingumu, pagalios minksztai 
isztare:

— Tikiuosi, kad man czio- 
nai bbs gera ir ramu.

Mat, ji be galo sujaudino. 
Atsiklaupęs prie jos ir ta pat 
valandėlė apkabino isz meiles 
jos kojas.

II.
j — Celiute, pas tave kaž-kas 
buvo atėjės! Pranesze Celinai 
sesuo, kuri vestuvėms drauge 

, su tėvais buvo atvykusi in Vil
nių.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.

— Kas?
— Nežinau, pavardes nesT- 

sake.
— Ir atlankymo korteles 

nepaliko ?
— Kokios jis buvęs iszvaiz- 

dos?
Bet apibudinimas nieko Ce

linai nepasako.
— Tiktai kalbėjo, kad jisai 

turis pirmaeilines svarbos rei
kalą ir kad už valandos czionai 
sugryszias.

— Pirmaeilines svarbos ? 
Nusistebėjo Celina.

— Taip isztikruju pasakė.
Celina buvo benorint! ne

trukus iszeit, bet per taip slap
tingai užsakyto atsilankymo, 
nutarė pasilikt namie.

Papasakojo tėvams ir 
miszkiams, kur buvusi.

na- 
Tai 

iszszauke dideli susidomėjimą.
— Papasakok-gi t Papasa

kok! Suszuko Juze.
— Jog galėjai ir mus pasi

imt, pradėjo iszkalbinet moti
na.
. — Ir ka-gi? Ir ka-gi? Klau
sinėjo tėvas. Aj- gerus baldus 
nupirko ?

Celina gailėjosi, kad esą. ta 
reikalą iszkelusi; bet dabar jau 
nebuvo galimybes iszsisukt 
nuo prisipažinimo, kuris jai 
buvęs labai nemalonus ir nees- 
tinis; reikėjo atpirkt visa tva
ną nemandagiu ir jos akyse tu- 
rineziu smulkmenines svarbos 
užklausymu.

— O kuo apmuszti?
‘— Ar užsteliuoti, ar gata-

vi?

“ SAULE,“ Mahanoy City, Pa. i tine, bet asz tame ir neesu •žino-
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— Ar iszsimokejimui?
Kaip ja apsunkindavo szei- 

myna, net laike trumpo buvi
mo ? Kaip su ja nieko nesupras
davo? Net su sesere, kuri 
stengdavosi Celina, sekt?

O vienok tasai skirtumas 
isztikro buvo mažesnis negu 
kad Celina daleisdavo; save 
priskaitydavo ne prie skyrios, 
bet vereziau prie laipsnio. Se
nas, patyrimas, apsiskaitantis 
ir neliuosas nuo gudrumo nuo
mininką, ir pasižymėjusi, isz- 
silavinusi ir da svietiszka Vil
niaus panele buvo isz to pat 
molio nulipdyti, kitai jis auksz- 
tesniam apregeto gyveno ir tu
rėjo prasta vaizduote, todėl 
apie tukstanczius svajojo, ji gi 
dideliame mieste gyveno ir tu
rėjo lakia vaizduote, todėl su
kinėjosi mintyjo szimtais tuks- 
taneziu.

Namie kalbėdavęs apie ja:
— Et! Kvaila ir gana!
Skaitydavęs jai už pikta, 

kad taip turinti apie save gera 
■nusistatymą, o vienok nepatai
kant iszteketi ir pasiliekant 
senmerge. 1

Ir Juze, vos tiktai metais 
jaunesne, “buvo ypata in sen
merges. ’ ’

Bet tėvas dėlto jos nekaltin
davo.

Pasogos neturi, tai kas 
jtave imsiąs? Kalbėdavo.

Turinskas b nežino ja paduo
ta jam ranka, kaip kadaise bu- 
cziuodavo.

— Ar isztikruju persimai-

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
B atani j o s, bažny ežio j
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA. U.S.A.
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Bet malo- 
malonusi,

• iiiau ?
— Labai, labai, 

nekito prisėst. Buk 
tamsta ir papasakok, kur taip
ilgai užtrukai? Kodėl tamsta 
nesirodiai ? Isz kur tamsta pri
buvai? Jog bus jau szeszi me
tai, kaipVnesimatem.

— Szeszi metai ir asztuoni 
menesiai.

— BUS DAUGIAU —

Mat, skaitydavo esant tikru 
reikalu ir jo žmona, silpnas ir 
nežymus vyro atmuszimas, 
taip-gi skaitydavo tai visai 
gamtiszka; pagalios ne kitaip 
žiurėjo in gyvenimą ir pati Ju
zę, užaugusi ir senstanti kaime 
tolimam Lietuvos užkampyje. 
Bet Juze nekalbėjo apie save 
su pasididžiavimu neniekinda
vo tėvo pažiūru ir nesigirdavo 
kaip Celina, kad esą “jei tik
tai norėtu.“ Todėl senis nebu
vo prieszingas.

Vienok kukliajai Juzei .sve- 
tiszka Celina buvo tobulingas, 
ir ji viena isz visos szeimynos 
tikėjusi in vyresniosios sesers 
“nepaprasta aplinkybes ir lai
me ’ ’ ir buvo insitikinusi apie 
jos karjera.

Ir galutinai, “merginos sa
kiusios teisybe,“ kaip pasiro
dė. (

Celiute karjera padare.
Ji pati savo isztekejima 

skaitant esant kaž-kokia nebū
tybe.

Bet tėvui, o su juo ir moti
nai, vyras, turintis penkis 
tukstanczius metines algos, tai 
esąs iszsvajotas pasakoje kara
laitis.

Todėl senis nukreipė in Celi
na savo guodone, vaikszczioja 
patenkintas kambaryje ir kar
toja:

— Acziu Dievui, kad toki 
paukszteli pasigavai!

Ir pradeda, tikėt, kad jo duk
tė iszties'U esanti “nepaprasta 
panele. ’ ’

III. ♦
— Tai tu sakai, kad tasai 

“slaptingas nepažystamas po
nas“ žadejes už valandos at
eit? Kalbėjo Celina, iSztiesu 
labai susiindomavusi.

Vos tiktai Juze suspėjo duot 
atsakymu, prieszkambaryj pa
sigirdo skambėjimas varpelio.

— Girdi! Rasit jisai.
Celinos namiszkiai greitai 

prasiszalino isz kambarėlio 
merginos, in kuri už valandėlės 
inejo vyras keturesdeszimties 
metu, rinitas, užsimaseziusiu 
veidu.

Celina valandėlė laukia, 
idant sveczes savo pavarde pa
sisakytu, kadangi szis nesisku
bino, tuomet ji paklausė:

— Kuo galiu tamstai pa
tarnaut ir su kuo turiu garbes 
kalbėt ?

Nepažystainasai domiai pa
žvelgė jai in akis.

— Gal tamsta manes nepa
žysti ?

Celina isz karto buvo insi- 
tikrinusi, kad ta veidą pirmu 
kart reginti savo gyvenime; 
bet kuomet atsiliepe, jo" baisa 
pažino. Mat jog vienas isz rirn- 
cziausiu josios ge’rbeju, deja, 
kadais buvusiu.

— Ponas Turinskas! Szau- 
kia. Bet kaip tamsta persimai- 
niai, kad net ir pažint nebegali
ma !

{ Ir tiesia in ji ranka.

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

Sieninius
Kalendorius

1952m.
ir iszsirinkti kokiu nori 
iszsirinkt.
Dabar Laikas! užsi

------------------ kalbyt 
ir nelaukti ilgai! Nes kas 
pirmesnis, tas gales isz
sirinkti puikesnius!!!
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— Petnyczioj pripuola Szv. 
Klemenso popiežiaus, o Tauti
nes vardines: Visliomis, Liu
barte. Taipgi ta diena: 1950 
metuose Amerikos slapta FBI 
policija sueinu asztuonios de- 
szimts szeszis Komunistu va
dus Amerikoje ir pažadėjo juos 
iszveszti isz musu kraszto, ku
rio jie tail) neapkenezia, bet 
kurio jie nenori apleisti; 1339 
m., Didysis Lietuvos Kuni- 
gaiksztis Keistutis pravarė nuo 
sosto Jaunuti.

ZiniosVietines

Pranas, Irena/ir
839 E. Alahanoy

skaitytojas, po- 
Gormus isz Gilber-

— Seredoj, Lapkriezio Nov. 
14-ta diena laivu “General Bal
lou” in New Yorko uosta atvy
ko szie Lietuviai Dy pūkai: 
SablaU'skai: 
Regina, pas 
uly., mieste.

>— Al u su 
nas Petras
tono, lankėsi mieste su reika
lais, ir prie tos progos atsilan
kė in “Saules” Redakcija. 
Aęziu už atšilaukyma.

— Ketverge pripuola Ame- 
rikoniszka Szvento “Dekavo
nes — Thanksgiving Diena.” 
Bankai ta diena bus uždaryti; 
kasyklos ir fabrikai nedirbs. 
Visos Publikines Vr Parapines 
Mokyklos bus uždarytos.

—- Pirmutine diena “Deka
vones — Thanksgiving” Su- 
vien. Valstijose buvo 1621 me
tuose per pirmutinius ateivius 
vadinamu “Pelegrimus.” Pir
mutinei nedalike pirmos dienos 
ir neturėjo užtektinai maisto. 
Tie kurie pasiliko gyvais, ap- 
vaiksztinejo po rugepiutei die
na Dekavones, kaipo atminti, 
kad panesze pasekmingai viso
kias sunkeny bes pirmam mete 
savo apsigyvenimo ezionais. 
Po tam toji diena prasiplatino 
Naujos Anglijos valstijose. Pa- 
dekavones Diena yra szven- 
ezianui visur, ’ketvirta Ketver
ge szio menesio, Lapkriezio 
(Nov.) 22-tra diena, iszsky- 
riuš: Louisianna, Alaryland ir 
Wyoming valstybes. Ne visam 
kitam -sklape žmogus neturi 
tiek geraaejyscziu ir ‘ laisves 
kokai mes turime ezionais Su- 
vien. Valstijose, už ka, turime 
būti dėkingais Dievui!

— Seredoj pripuola Szven- 
eziausios Alarijos Paaukojimo, 
0,Tautines vardines: Vygandas 
Ęite. Alenulio permaina Del- 
,cžia. Ir ta diena: 1918 metuose 
Vokiecziu Laivyns pasidavė 
Anglijos Laivynui; 1945 m., 
General Alotors automobiliu 
kompanijos darbininkai su- 
straikavo; 1265 m., Didysis 
Lietuvos Kunigaiksztis: Algir
das pergalėjo Gudas ties Gros- 
tensko ežeru; 1800 fu., Ameri
kos Kongresas turėjo savo pir
mąjį posėdi AVashington, D. C.

; — Ketverge pripuola Szv. 
(Cecilijos, o Tautines vardines”: 
Rustenis, Daine. Ir ta diena 
taipgi pripuola Amerikos 
szvente Dekavones Diena.
4.: ■>— ■- ---- i.--------- ---- ----- :--- ------ -h----------------

Shenandoah, Pa. — Miesto 
b i z n i e r i a i ir darbininkai 
džiaugsmingai aipvaikszcziojo 
naujo “Purolator” fabriką su- 
siedyjoje, Pattersonville. Alies- 
to žmones iszkabino vieliavas, 
sudarė parodas, biznieriai su
rengė iszkilminga vakariene, 
pareikszti savo džiaugsmą kad 
naujas fabrikas atsidaro apy
linkėj?. “Purolator” fabrikan
tu atstovai ir virszininkai pa
sakė prakalbas ir prižadėjo 
daug žmonių isz apylinkes pa
sisamdyti tame naujame fabri
ke. Apie trys szimtai Szenodo- 
riecziu susirinko ant iszkil- 
mingos vakarienes in Alaher’s 
svetainėje. Ralph R. Layte, to 
fabriko prezidentas kalbėjo va
kare. Visi Szenodoriecziai tiki
si kad szitas fabrikas daug pa
dės ne tik tiems darbininkams 
kurie tenai darbus gaus, bet ir 
visam bizniui ir pramonei.

— Ana sanvaite miesto' 
Lietuviai vede drabužiu vaju 
del Korėjos. Ta vaju jie vadi
na “Turtu Kalno Vajus.” Ir to 
negana, Kataliku Bažnyczios 
Vyskupija paskelbė kita dra
bužiu vaju. Czia, jau isz tikro 
per daug ant vieno sykio! Gai
la, kad visos tos geru žmonių 
jiegos negalima in viena platu 
ir dideli vaju suvesti. Butu vi- 

' sietus lengviau ir daug geriau!
»

— Sekantieji turėjo opera
cijas Locust Alt. ligonbuteje: 
Alarie Karpavich ir Juozafina 
Paulaeonis isz miesto.

savo namuose. Velionis gimė 
Lenkijoje. Atvyko in Amerika 
19'25 metuose. Vargonikavo del 
Lenkiszkos Tautininku parapi
jos Shenandoah, Pa., po tam 
suorganizavo Brunon Krygero 
Orkiestra. In trumpa laika ap- 
sievveno mieste A\ ilkes-Barre 
ir užsidėjo Brunon Kryger Mu
sic Corp., 42 E. Market uly., ir 
atidarė muzikaliszka mokykla. 
Paliko paezia, tris suims, dvi 
dukterys ir du 'brolius. Jo lai
dotuves invyks Seredos ryta. 
Prigulėjo prie Szventos Mari
jos Lenku parapijos Wilkes- 
Baiie.

APIE YUGOSLAVIJA

Philadelphia, Pa. — Lapkri
ezio 4-to dienoje amžiuje 74-riu 
metu, gyvenęs ežia adresu 1539 
Woriirath uly., Jonas J. Jurkie- 
viezius neszlys, vyras a.a. Ma
rijonos Jurkieviczienes pasi
mirė, o 7-to Lapkriezio jis sa
vame name buvo paszarvotas, 
tikslu matymui jo visiems, o 
8-to Lapkriezio po iszkilmingu 
gedulingu pamaldų už jo du- 
szia, isz baž.nyczios Szvento1 
Jurgio, jo kūnas tapo palaido
tas kapuose Szvencziausios Pa
nos Marijos (Our Lady of 
Grace Cemetery) Penndale, Pa. 
Ji laidojo gerai ežia žinomas 
gra'borius Dominikas Earami- 
nas, nuo Allegheny Ave., Phi- 
ladelphijoje. Velionis Jonas J. 
Jurkieviczius, mirdamas tarp 
gyvųjų isz artimiausiu paliko: 
dvi dukterys: ponia Jozefina 
Donnely ir p-ne Albina Mac- 
Bride ir anūke Adele Jurkievi- 
cziute; kurtoji tai, tarp kitko, 
yra ir Lietuviu Muzikaliu Na
mo Bendroves nare. Velioniu: 
Amžina atilsi! () jo artimiau
sioms, szirdinga viesza užuo
jauta — sangailavima. —K. V.

Girardville, Pa. — Ponia 
Marijona Szadžiene isz miesto 
aplaike žinia isz Wyoming, 
Pa., 'buk jos brolis Juozas Cizik 
(Czižiauskas) nuo 127 E. Sixth 
uly., numirė Lapkriezio 16-ta 
diena, namie. Palaidotas Lap
kriezio 19-ta diena. Prigulėjo 
prie Szvento Kazimiero para
pijos.

— Žinios skamba net isz 
Austrijos, buk panele Ona Zub- 
ris, duktė pono Kazimiero Dro- 
nio isz miesto, likos suriszta 
mazgu moterystes su kareiviu 
Andrew Aledrick, sūnūs ponios 
Alary Aledrick isz Big Aline 
Run, Pa., szliubas invyko Spa
lio 27-ta diena in Camp Reides- 
burg Koplyczioje per Alajor 
James P. Miller. Jaunavedžiai 
apsigyveno mieste Salzburg, 
Austrijoje. w

Wilkes-Barre, Pa. — -Gerai 
žinomas muzikantas, Brunon 
Kryger, nuo 34 W. Ross uly., 
kuris nesveikavo, per koki tai 
laika, pasimirė Subatos ryta
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(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Bet didesni dyvai kad, “mes 
savo milijonus doleriu jam da
bar kiszame ir pilame!’’

DEKAVONES DIENA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kara korėjoje, kad susilpninius 
Amerikos jiegas, kai jis gali 
savo kraszta apginkluoti.

Amerika yra nusistaeziusi 
paremti Yugoslavijos armija ir 
jai paskirti kelis milijonus do
leriu. Bet tuo paežiu sykiu Yu
goslavijos vadas Tito, savo 
žmonėms vis sako kad jo krasz
tas del nei vieno draugo nestos 
in kara. Jis sako kad Yugosla
via liksis nuoszalyje kai kitas 
karas kils. Jo praszymas del 
milijonu doleriu isz Amerikos 
yra asmeniszkaš, savo valdžia 
ir savo palaikyti.

Nepamirszkime, kad ir szian
dien Tito yra pirmos ruszies 
Komunistas ir kad jis neapken- 
czia kapitalistu. Mes esame ka
pitalistai ir mes dabar jam mi
lijonus skoliname. Jam niekas 
kitas nerupi kaip tik savo Ko
munistine Partija.

Patys Yugoslavai vadina ji 
‘ ‘ Labiausiai neapkeneziama 
žmogų visame kraszte. ’ ’

Tito sako mums kad jam rei
kia paramos sustiprinti savo 
armija. Tikrumoje jis visai ne
turi armijos. Jeigu Amerika 
norėtu jo armija suszelpti, tai 
Amerika turėtu visai isz naujo 
ta armija organizuoti. Jis gi
riasi kad jis turi trisdeszimts 
tris divizijas, bet niekas nieka
dos nedažinojo kiek kareiviu 
randasi vienoje jo divizijoje.

Kai kurios jo divizijos turi 
tik apie penkis szimtus karei
viu. Musu divizijos turi po tris
deszimts tukstaneziu vyru.

Ir dauguma jo kareiviu 
sziandien mestu savo karabi
nus ir begtp in kitus krasztus 
jeigu jiems tik pasisektu ar 
proga pasitaikintu.

UŽDARO DURIS
ANT KOMUNISTU

* KINIECZIU
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

in Tautu Sanjunga.
Amerikos Sekretorius Dean 

Achesonas pasakė staeziai, kad 
Komunistiszkos Kinijos atsto
vai negali pristoti nei barbarus 
laukinius žmones. Jis pirmiau
siai pasiprieszino priesz Visz- 
inskio inneszima. Jis pasakė, 
kad negalima derintis su tokia 
tauta kurios kareiviai žudo mu
su ir keliu kitu krasztu žmones 
sziandien; kad negalima su to
kiais tarptautiniais razbainin- 
kais derintis. Tautu Sanjungos 
atstovai stojo už Amerikos 
Sekretoriaus nusistatymą ir 
nepripažino Komunistiszkos 
Kinijos.

Sovietu Rusijos advokatas ir 
pasiuntinys Viszhinsky innesze 
kad visas tas klausimas butu 
atidėtas. Jis sako kad visas szi- 
tas klausimas iszkilo, už tai, 
kad Amerika varo savo ožius

11 nori visa svietą užkariauti L
Bet Amerikos Sekretorius D. MEDŽIOKLES AUKOS 

Achesonas pasakė, kad jeigu' 
ant szito klausinio Amerikie- HARRISBURG, PA. — 
ežiai nusileis tai pasirodys kad Tukstaneziai žmonių rengiasi 
Amerikiecziai bijosi Sovietu.! medžiokle, gerai ir rūpestin

gai apsivelka nuo szalczio, ge
rai iszmokina savo szunis, rū
pestingai pasiszmeruoja savo 
karabinus, ir paskui eina in 
medžiokle.

Kai kuriems pasiseka nu- 
szauti koki paukszti ar zuiki ir 
jie savo nugalėjimu džiaugiasi 
ir didžiuojasi. Bet kiti jau vi
sai nebegryszta isz tos med
žiokles, nes kuris kitas, tokia 
pats kaip ir jis per savo grei
tumą ir strioka nepatemyja ar 
tai tenai randasi peteliszke, 
pauksztis, zuikis ar žmogus ir 
paleidžia szuvi.

Per anksti skaiezioti me
džiokles aukas, bet rodo j ant 
nuo praėjusiu metu keli szim
tai medžiotoju bus nuszauta ir 
dar daugiau bus sužeista.

Dabar ateina meszku me
džiokles laikas, kada medžioto
jai gali vartuoti didesnius ka
rabinus, kurie toliau szauna; 
po tam bus briedžiu medžiokle, 
kada visi iszeis in girias su ka
rabinais, kurie nesza kulkas 
per dvi ar tris mylias. Tada 
daugiau nelaimiu atsitiks!

Amerikos Sekretorius atsake 
svietams tokiais paežiais drą
siais žodžiais, kaip Sovietai 
buvo užpuolė Amerikieczius. 
Ar isz szito susikirtimo kas ge-i 
io iszeis, per anksti pasakyti, j

KARO SKERDYNES
KORĖJOJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

skelUi Tautu Sanjungos Tary 
ta ir Vaszingtono Sztabas.

Pirk«e U. S. Bonus

HARRISBURG, PA. —

linksminimtis.
Bet apart viso to, Philadel- 

phijos žmones, kaip ir kitu 
miestu žmones stabtels nors 
valandėlė, tikrai ir tinkamai ta 
diena apvaikszczioti ir pa- 
szvesti, su malda.

Pradėti Dekavones Diena su 
malda pradėjo pirmieji žmo
nes, atvažiavę in szita nauja 
kraszta, Amerika, apie trys 
szimtai metu atgal.

Po Dekavones maldos jau ei
na ir kiti parengimai. Gimbel 
sztoras yra surengęs didinga 
vaikucziams paroda.

Laikrasztininko Robert Vo- 
geler, kuris buvo Komunistu 
kalėjime, jo vaikucziai toje pa
rodoje dalyvaus ir suteiks Ka
lėdų Diedukui miesto raktus, 
Mayoro Samuel vardu. Tas 
laikrasztininkas ir jo vaiku
cziai yra visiems mums gyvas 
priminimas už ka mes turime 
būti, ežia Amerikoje dėkingi.

Trys tukstaneziai vaikucziu 
isz ligoniniu ir seratnamiu bus 
pavaiszinti.

Pansziai ir kitu miestu žmo- I
nes rengiasi apvaikszczioti De
kavones Diena.

Visi jo armijos karabinai yra 
maskoliszki ir musu kulkos 
jiems netinka. Kai karabinas 
ar armota sugenda, reikia jas 
iszmesti, nes dabar negalima 
jas pataisyti.

Tito giriasi ir didžiuojasi 
kad jo krasztas yra apsaugotas 
augsztais kalnais. Bet tai yra 
gyva nesąmone. Tas tiesa jie- 
gu mums rupi tik Austrija ir 
Bulgarija, bet isz kitu krasztu, 
isz kitu pusiu, Yugoslavijos 
krasztas yra taip prieinamas 
kaip musu Kansas City mies
tas, per lygumas. Vokiecziu 
Naciai mums ta parode per ana 
kara.

‘‘NOVENA”
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.

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

SKAITYKIT 
r“SAULE”‘l 
PLATINKIT!

Yugoslavijos prekyba, biznis 
baisiai prastas. Yugoslavia 
yra jau gavus isz musu $256,- 
000,000 ir vis ubagauja.

Tito turi dvideszimts tris 
valdininkus ant kiekvieno 
szimto savo žmonių. Reiszkia 
mes valdininkus užlaikome, o 
ne to kraszto žmones szlepiame 
nes jie viską pasiima.

Yugoslavijos ūkininkai nesu
tinka su savo valdovu Tito ir 
jie jam visur ir visados prieszi- 
nasi. Pirmiau Yugoslavai daug 
ko gamindavo ir daug maisto 
in kitus krasztus iszsiunsdavo. 
Bet dabar, po Tito Komunis- 
tiszka tvarka pats krasztas ne
gali iszsimaitinti.

Yugoslavas darbininkas da
bar uždirba apie du doleriu ant 
dienos, jeigu jis dirba dvylika 
valandų. Su tiek pinigu jis nei 
pats negali iszsimaitinti.

Ar tai dyvai kad Tito yra va
dinamas “Labiausiai neapken- 
cziamas žmogus tarne kraszte?
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