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Artinasi Prie Taikos
Isz Amerikos
POLICIJOS

AUTOMOBILIUS
PAVOGTAS

Du Policijantai 
Suspenduoti

PHILADELPHIA, PA. — 
Miesto policijantu virszįninkas 
Rosenberg-, peržiūrėdamas sa
vo policijantu raportus del De
ls avones Dienos, užtiko szitoki 
raportą: “Dvieju policijantu, 
automobilius buvo pavogtas ir 
sudaužytas.”

Besiteiraudamas toliau, jis 
dažinojo kaip ir kas tenai atsi
tiko: Buvo vestuves ant East 
Dauphin ulyczios, netoli nuo 
Belgrade ulyczios. Policija 
buvo paszaukta, nes tenai per 
garsiai visi baliavuojo. Du po
licijantai, Gerald McCartney ir 
John Donahue pasisiulino sa-| 
vanoriais tenai nuvažiuoti ir 
tvarka palaikyti.

Tai buvo dofczimta valanda 
vakare. Už pusantros valan
dos atėjo raportas in policijos 
stoti, kad tu dvieju policijantu 
automobilius buvo pavogtas ir 
sumusztas, kitame miesto 
kraszte. 
- • - k

Automobiliu buvo pasiėmęs 
vienas jaunas vyrukas isz tos 
vestuvių ratelio, dvideszimts 
metu amžiaus Thomas Groves. 
Jis buvo suaresztuotas kai jis 
susimusze su keliais kitais au
tomobiliais ir nesustojo. Jis 
yra po keturiu szimtu doleriu 
kaucijos.

Policijos virszininkas Rosen
berg tuos policijautus nubaudė.

8,000 AMERIKIECZIU 
ISZŽUDYTA

NEW YORK, N. Y. — Gene
rolas Matthew B. Ridgway, ku
ris taip buvo supykęs kad že
mesnis karininkas iszdryso pa
skelbti apie tas skerdynes Ko
rėjoje, dabar pats paskelbia, 
kad apie asztuoni tukstaneziai 
musu kareiviu buvo iszžudyta 
nelaisvoje! Tas skaiežius eina 
tik ikį Liepos (July) dvide- 
szimta diena. O kiek nuo tada 
iki szios dienos, dar niekas ne
žino, ar niekas neiszdrysta pa
skelbti.

Praeita sanvaite Generolas, I 
Ridgway iszleido pareiszkima, 
kad jam baisiai nepatinka, kad 
Pulkininkas James M. Hanley 
tokias nepagrystas ir nepatik
rintas žinias apie tas skerdy
nes vieszai paskelbė.

Nežiūrint to, kad Pulkinin
kas Hanley teisybe pasakė, jis 
dabar yra nepageidaujamas as-

Atomines Komisijos 
Pirmininkas

Atomines Komisijos pir
mininkas yra iszrinktas 
Daktaras Thomas Johnson. 
Jis yra buvęs mokslinczius ir 
pirmininkas Brookhaven i 
Laboratorijoą, in Upton, N. i 
Y. Jo darbas toje laboratory - 
joje buvo tirti gamtos jiegas. 
Jis dabar tirs atomines bom
bos jiegas ir kaip tas jiegas 
pavartuoti geriems tikslams.

muo Karo Sztabo eilese Tokyo 
mieste ir Vaszingtone.

Dvi dienas priesz tai kada 
Pulkininkas Hanley iszleido 
tas žinias, Tautu Sanjungos 
Korėjos Komandorius buvo pa
siuntęs Tautu Sanjungai, Pa
ryžiuje savo raportą. Bet nie
kas nei nevaptelejo apie ta tu 
baisiu skerdynių raportą, kol 
Pulkininkas Hanley iszdryso I 
vieszai paskelbti ka jis žino.

Szitokis musu Karo Sztabo 
ir musu valdžios pasielgimas 
yra nedovanotinas. Ir jeigu 
Pulkininkas Hanley dabar bus 
nubaustas ar pažemintas už tai 
kad jis teisybe pasakė, musu 
Senatoriai ir Kongresmonai tu 
retu nubausti ir pažeminti tuos 
kurie tas žinias nuo musu buvo 
sulaikė ir kurie dabar nori Pul
kininkui Hanley atkerszinti.

Jau laikas tiems musu po
nams ir didiems karininkams 
atsiminti, kad jie yra Ameri- 
kiecziu tarnai, o ne savavalisz- 
ki ponai, ir kad jie turi mums 
atsakyti už savo darbus.

BANGŽUVIS
/ IR BAŽNYCZIA

VIENNA. — Klausimas bu
vo aiszkus, in ku?i buvo galima 
atsakyti tik “taip” ar “ne.” 
Ar Katalikams valia valgyti 
bangžuvies mesa Petnyczioje?

Vienna miesto Kataliku Baž- 
nyczios Arkivyskupas staeziai 
atsake “ne!” Kad nevalia Ka
talikams Petnyczioje valgyti 
bangžuvies mėsos, nes tai yra 
szilto kraujo gyvulys, o visu 
szilto kraujo gyvuliu mesa Ka
talikams uždrausta Petnyczio-1 
mis.

Kai tas klausimas buvo Baž-’ 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

KORIECZIU
ŽVIERISZKUMAS

Buvo Vaszingtone 
Seniai Žinomas

Kodėl Jie Nuo Visu 
Šlepe Tuos Žvierisz

kumus, Ir Musu 
Aukas?

WASHINGTON, D. C. — 
Žinios apie tucs žvieriszkumus 
ir musu kareiviu skerdynes 
Korėjoje, baisiai nustebino ir 
iszgazdino daugumo Amerikie- 
cziu.

Bet szitas žinias Vaszingtone 
augszti valdininkai jau seniai 
žinojo tik niekam nieko nesake.

Net pereita Birželio menesi, 
trys Republikonai Senatoriai, 
Styles Bridges, Everett Dirk
sen ir Harry P. Cain, buvo pa
reikalavę kad Amerikos Karo 
Sztabas ir Amerikos valdžia 
isztirtu visus tuos Sziaure Ko- 
riecziu žvieriszkumus ir musu 
kareiviu belaisviu skerdynes.

Tuo laiku Senatorius Bri
dges reikalavo kad nebutu jo
kia sutartis sudaryta su tais 
Komunistais pirm negu bus su
daryta kokia nors sutartis kas- 
link karo belaisviu iszmainy- 
mo. Jis jau tada sake kad jis 
gerai žino kad Komunistai Ko- 
riecziai yra iszžude tukstan- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

KEKSZES 
TAKSUOJAMOS

Paleistuves Pyksta,
Bet Užsimoka

DETROIT, MICH. —Vidaus 
Ineigu Agentai, ana menesi pa
rode kaip rūpestingai jie savo 
darba atlieka ir prižiūri, kad 
visi užsimokėtu savo taksas.

In keturias sanvaites tie 
agentai suseke penkios de
szimts moteriszkiu, kurios, sa
vo malonumus dalindamos pra
gyvena ir kiekvienos užklausė: 
“Ar Jus esate užsimokėjusios 
savo taksas?” Kiekviena pri
sipažino, kad ji niekados nėra 
mokėjus taksu.

Agentai apžiurėjo j u bran
gius ir kitas brangenybes iszro- 
kavo kad jos yra valdžiai sko
lingos nuo penkių szimtu ligi 
tukstanezio doleriu. Visos jos 
baisiai pyko ir tuos agentus 
saldžiai ir gardžiai iszkeike, 
bet.visos užsimokėjo, kai tie 
agentai joms pasakė, kad jos 
gali kreiptis in teismą.

Jos sake: “Mes dabar užsi
mokėsime bet kita meto jie mu
su neras, o kitos musu vietas 
ežia užims ir ka jus tada dary
site?”

PASKUTINIS ŽODIS
-
Žmonele Pasiaiszkina, 

i Pasiteisina

NEW YORK, N. Y. — 
Viduramžis (penkios deszimts 
vieno meto amžiaus) drama
turgas, Laurence S. Liebson, 
Manhattan teisme teisėjui nu
siskundė kad jo žmonele ji su
viliojo, prigavo ir apmulkino.

Jis skundžiasi kad Ponia Do
rame Van Roos DuPont Lieb
son ji suvedžiojo ir jam pame
lavo. Jis ja vijosi ir paskui ja 
seke per szeszis malonus mene
sius kol ji jiji pasigavo.

Jis sako, kad jis mislino kad 
ji yra dvideszimts szesziu metu 
panele. (Ir pus-szimto metu 
senbernis drysta taip skustis)!

Bet po vestuvių jis dažinojo, 
kad ji yra keturios deszimts 
asztuoniu metu moteriszke ir 
turi dukrele ir du anuku. (Ir 
ko tokis senis ir daugiau ir ga
lėjo tikėtis)!

Czia, jis nusiskundžia, tai 
tiktai pradžia! Jis dažinojo, 
kad ji tik pasisavinus DuPont 
pavarde del savo biznio, kad 
tikrumoje ji pareina isz Lenku 
tėvu, kurie yra biedni. (Ir ka 
tas suruges senis ihislina: Ar 
jis apsiženijo su pavarde ir tur
tais, ar su moteriszke) ?

Jis dabar sako, kad ji nėra 
verta nei “divorso” nei jokiu 
pinigu del “alimony.”

Liesa ir gražiai nulieta Po
nia Dorame Liebson nenutylc- 
jo. Kai laikrasztininkai susi
rinko pas ja ir jos paklausė: Ka 
ji apie visa tai mislina? Ji 
jiems tuoj aus pasakė. Ji sako 
kad jos kvailas vyras yra vis- 
iszkai durnas, kaip cziebato au
las ir kad jis nemoka ir negali 
gražios raoteriszkes invertinti. 
Ji laikrasztininkams pasakė:

“Gal asz ne esu jau tokia mo
kinta, bet asz esu nepaprastai 
graži; mano gražumas yra. di
desnis, negu mano vyro protas. 
O kaslink kitu ypatybių, asz 
galiu staeziai pasakyti, kad: 
Asz esu visu gerbiama, ne dur
na, gražiai moku pasielgti, esu 
puiki, tyli, dora, kukli, nekalta, 
nuoszirdi, meili, ne savimeili, 
duosni ir darbszti. Asz ne ple
pale, ne kersztinga, ne geriu ir 
nerūkau. Bet asz esu naginga, 
moku kaip su žmonėmis apsi
eiti; esu sveika ir linksma, asz 
pasisiuvu savo drabužius, 
skrybėlės ir masznas; asz susi
taisau savo plaukus, moku 
kaip virti ir kepti ir myliu ge
ra muzika.”

“Teisybe prisipažinus, asz 
moku ir žinau kaip palaikyti 
vyra patenkinta ir linksma; asz 
galiu jam suteikti nesuskaito
mus malonumus, už tai, kad asz 
suprasdama moteriszka būda 
suprantu ir žinau ko vyras no-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Visi Sutinka Ant
- ■ * '

Beveik Visu
Reikalavimu

Sovietai Szove In Amerikos Ero- 
plana, Lakūnai Ir Eroplanas 
Dingo; Tukstaneziai Amerikie- 
cziu Kareiviu Buvo Iszžudyta 
Nelaisvėje Korėjoje; Sovietai 
Turi Daug Eroplanu Sibirijoje 

“ SANŽININGI MUNSAN, KORĖJA. — Visi atstovai,
SOMĖTAI rodos, dabar jau prieina prie nors kokios ‘ 

Atiduoda”Mums Du sutarties kaslink taikos Kore'°jc- 
Laivu Turi Dar 670 kai kurie karininkai Spėja, kad tenai 

------ karas gal baigsis priesz Kalėdas. Reąr 
WASHINGTON, D. C. - Admįrolas h Ą Burke kad da.

fe BMU meta derybų gincau - , • • i,„,
ir ergeliu, sovietu Rusija yra bar tik, lieka sudaryti zcmlapi ir nutarti kur 
prižadėjus mums sugražinti du ir kaip tas karas baigsis, 
laivu. Tie laivai yra pasiunsti . . .
in Bremerhaven, isz kur musu ?SOFS (13031’ J3U 3111113111381 pHC 131KOS, 
Laivynas gaies juos pasiimti. bet armj:os nesiliaus kariavę pirm negu 
Sovietai sako, kad jie taip pa- J .
darys szita menesi. dar trys labai svarbus klausimai bus isz-

Tai matyti, kad sovietai nors rj jj. ^as prjfjures paliaubų tvarka, kaip 
kiek sanžiningai. Jie isz musu 1 . ....
buvo pasiskolinę laivu ir gink- bus sutvarkvta mainytis karo Belaisviais, ir 
lu “T t01" kaip nusistatvs • ir kaip bus nustatyta tvar- 
------------------------------k3 t3m kariau janeziui krssztui Korėjai ir 
Hitlerio P3geibininkas Kinijai.

Linksmas Jeigu bus prieita prie, bet kokio susi
taikinimo, tai tada szitus tris klausimus tu
rėtu iszriszti in trisdeszimts dienu.

Bet nereikia per greitai džiaugtis ar per 
daug tikėtis ant visu szitu gražiu žodžiu 
ir prižadėjimu, nes dar nieko tikro nėra. 
Czia, nepaskelbtas karas jau septyniolika 
menesiu kai siauezia.

AMERIKOS LAIVYNO EROPLANAS 
DINGO SIBIRIJOJE

Franz Von Papen, vienas 
isz Hitlerio szulu ir pagelbi- 

į ninku, kai Naciai valde puse 
| Europos, pargryszta isz An

kara, Turkijos, kur jis ka- 
' daise buvo Vokietijos Amba- 
! sadorius.

Kariszkas teismas rado 
kad Franz Von Papen buvo 

, nekaltas ir kad jam jokios 
kitokios iszeities nebuvo 
kaip tik tarnauti Hitleriui.

WASHINGTON, D. C. — Szitokios 
žinios atėjo in Vaszingtona:

1—Maskvos Ambasada pasiuntė protestą 
nepasitenkinimo laiszka Amerikos Ambasa
dai, kad Lapkriczio septinta diena Ameri
kos eroplanas perskrido skersai Sibirijos

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
kad ..gaut u ko jie reikalauja.

Skirtumas tarp vyriszkio ir 
moteriszko budo yra tai kad 
vyras, nuėjės in sztora mielu 
noru mokės du doleriu už daig- 
ta kuris vertas tik dolerio, nes 
tas daigtas jam reikalingas, o 
moteriszko, nuėjus in sztora 
mielu noru mokos viena doleri 
už daigta kuris yra vertas dvie
ju doleriu, nors jai tas daigtas 
visai nereikalingas.

Tie uniju vadai sako kad jei
gu valdžia ežiai insikisz, tai 
reikia sukelti pasiprieszini- 
mus, protestu ir grasinimus, 
kad valdžia pasitrauktu ir ne- 
sikisztu.

“CIO“ Darbininku Unija 
pareikalaus padidinti algas net 
visu ezvereziu, dvideszimts 
penku nuoszimcziu, nuo 1950 
metu. Valdžia sutinka ant dvy
likos su puse nuoszimczio.

Komunizmas puikiai veikia 
biteliu avelyje ir skruzdžių kal- 

neiHelyje.* Bet žmogus nėra 
bitele, nei skruzdele.

Nors Anglijos Premieras 
Winston Churchillis yra mo
kintas ir gudrus, bet mums išz- 
rodo, kad szita syki jis jau su
klydo. Net ir mažiausias Ame
rikos szeimynos vaikutis, pipi- 
rukas, gerai žino kad reikia 
anksti, priesz Kalėdas raszyti 
laiszka Kalėdų Diedukui jeigu 
jis nori gauti dovanu ant Kalė
dų. O dabar Anglijosmokintas 
ir nagingas Premieras, Wins
ton Churchillis, rengiasi atva
žiuoti pas Kalėdų Dieduką, 
“Diedą Sama“ Amerikoje ir 
jo praszyti dovanu, po Nauju 
Metu! Argi jis nežino kad rei
kia priesz Kalpdas dovanu pra
szyti ?

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

GUDRUS KRUSZNA

Daug uniju pradės szitaipj 
reikalauti dar priesz Naujus! 
Metus!

lauti, kad prascziausias darbi
ninkas gautu nemažiau" kaip 
doleri dvideszimts penkis cen
tus ant valandos.

Paežioje “CIO“ unijoje ne
ramu. Trys vadai, Phil Mur
ray, Allan Haywood ir Walter 
Reuther tarpu saves peszasi, 
viens kitam nenusileidžia!

Fabrikantai ir kompanijos 
sako, kad jos nesutiks ant to
kiu unijos pareikalavimu, bet 
unijos vadai sako, kad kompa
nijos ir fabrikantai dabar per 
daug uždirba per dideli pelną 
gauna ir nedrys per daug prie- 
szintis. •

160 Puslapiuį
8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

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

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

tokios prastos, ir stacziai be- 
giediszkos, kad valdžia rengia
si insikiszti ir daug televizijos 
programų uždrausti. Kompani
jos skubinasi paezios tas pro
gramas pertvarkyti ir sudoro
ti, kad valdžia neinsikisztu.

Dauguma mokslincziu dabar 
stacziai sako kad tik mažo pro- į
to ir pakrikusio budo 'žmones 
seka, ir žiuri in tas televizijos 
programas, kurios niekam ne
vertos.

Prezidentas Trumanas tur
būt dabar pyksta ant Anglijos 
Premiere, Churchillio, nes tas 
Churchillis labai negerai ir ne
gražiai pasielgė, duodamas la
bai bloga pavyzdi visiems ki
tiems valdovams. Kai jis tapo, 
Premieri u, jis tuojaus sumaži
no savo alga ir visu kitu valdi
ninku algas taip pat sumažino. 
Sžitokis pasielgimasi yra labai 
blogas, ir musu valdovams bai
siai nepatinka. Nes musu val
dovai szventai tiki kad visi val
diniai, visi taksu mokėtojai 
daugiau taupintu, kad galėtu 
jiems daugiau duoti, kad jie 
galėtu taip puoszniai gyventi, 
kaip jie yra jau pripratę. Už 
toki baisu prasižengimą musu 
valdovai Anglijos Premieriui, 
Ciiurchiliiui negreitai dovanosi

Kai kurie fabrikantai jau isz 
anksto rengiasi prie szitu uni
jos pareikalavimu ir'jau dabar 
■savo tavora pabrangino, kaip 
Chrysler automobiliu fabrikan
tai. Kiti panasziai darys.

Prezidentas Trumanas ir De
mokratai bijosi investi Naujus 
Instatymus priesz Unijas, nes 
rinkiniai per arti.

Nauji ir geresni automobi
liai tuojaus pasirodys*.

Chrysler automobiliu 
partija rengias iszloisti 
nauja automobiliu kuris

kom- 
visai 
bus 

daug geresnis, daug greitesnis
ir daug mažiau gazolino var
tuos. Bet szitas naujas automo
bilius pasirodys pabaigoje at- 
einancziu metu, del 1953 metu.

Darbininku CIO unija, per 
savo seimo posėdžius labai ma
žai ka vieszai nutarė ar paskel
bk, bet taip sakant “už duriu“ 
slaptomis nutarė pareikalauti 
savo darbininkams dar dides
niu algų, negu iki sziol buvo 
reikalaujama.

Gazolino ir aliejaus* del szilu- 
mos ir del automobiliu ir trau
kiniu, rodos yra visiems gana.

Didesnes darbininkams al
gos reiszkia kad pragyVenimas 
bus dar brangesnis!

Unijų vadai sako, kad reikia 
panaikinti visu algų suvaržy
mus.. Jie sako kad unijos dabar 
turi reikalauti kiek tik gali "ir 
viską imti, nepaisant kaip to
kios algos viską pabrangintu.

Visi uniju vadai sako, kad 
jie dabar pasrenge straikpoti,

Valdžia rengiasi patraukti 
in teismą tuos redaktorius ku
rie per visus savo laikraszczius 
skelbia keliu raszy toj u straips
nius. Yra tokiu redaktorių ku
rie valdo kelis szimtus laik
raszcziu, ir visuose tuose laik- 
raszcziuose raszo tik keli laik- 
rasztininkai ir straipsniu pysz- 
kintojai, kurie taip valdo dau
giau kaip puse visu Amerikos 
laikraszcziu. Nebutu pro szali 
valdžiai ir gerai apžiūrėti ir 
tuos musu žinių skelbėjus, per 
radija ir per televizija.

Televizijos programos yra

Pypkes Durnai
Josiu

DaVeme keliems žinia

VIENA syki, gražia mėnesie
na nakti gudrusis ir didin

gasis Kruszna giliai užsimaus-, 
te ir tarė:

i — Asz maniau, kad žmogus 
. gražiausias žemes tvarinys, bet 
apsirikau. Sztai priesz mane

į szvelnaus vėjelio supamas loto 
žiedas. Juk jis daug gražesnis 
už visus gyvuosius tvarinius! 
Jo žiedlapiai prasiskleidė tprie

' menulio szviesos; o asz nebega
liu nuo jo akiu atitraukti!

— Taip! Žmonėse nieko pa- 
naszaus neužtiksi! Tarė jis at
sidusdamas.

Kruszna vėl užsimanste. Pas
kui tarė: O delko man, dievui, 
nepasinaudoti savo žodžio gar 
lia ir nesutverti tokio tvarinio, 
kuris butu toks tarp žmonių, 
kaip lotas tarp žiedu? Tegul 
taip stojasi žmonių džiaugs-! 
mui! Uote! Pavirsk gyva mer
gaite ir stok priesz mane !

Staiga vilnis sudrėbėjo, lyg 
butu ja blezdinga sparnu palie
tusi; naktis praszvito; menulis 
da szviesiau pažvelgė; nakti
niai strazdai da balsiau su- 
czirszke ir staiga vėl nutilo. 
Stojosi stebuklas: priesz 
Kruszna pasirodė lotas mer
gaites pavidale.

•Net patsai Kruszna tuo nu
sistebėjo! Iki sziol tu buvai 
vandens žiedu, tarė jis, bet nuo 
Sziandien, buk mano mineziu 
žiedu ir kalbėk!

Ir sutvertoji mergaite taip 
tyliai prakalbėjo, kaip sznabž- 
da baltieji lotoso žiedlapiai 
vasaros vėjelio myluojami.

— Valdone! Tu padarei 
mane esybe, tai kame mane ap
gyvendinsi? Atmink, vieszpa- 
tie,. kad asz, loto žiedeliu bū
dama, drebėjau ir slėpiausi 
žiedlapiuose nuo kiekvieno 
žiauraus vėjo pustelejimo; asz 
bijodavau sbiarkiu lietu ir au
dru; bijodavau žaibu ir perku-

, nijoiS, bijodavau net ir karsz- 
tuju saules spinduliu. Tu pa
vertei mane esybe isz loto, dėl
to asz tebeturiu visa jo savybes 
ir prigimti; ir dabar bijau že
mes ir viso, kas joje randasi. 
Tik kame mane apgyvendinsi?

Kruszna pažvelgė in dangų 
savo gudriomis akimis, paman- 
ste ir tarė:

— Ar nori apsigyventi kal
nu virszunese?

— Ne! Tenai sniegas ir 
szaltis: bijau!

— Tai asz.inkursiu tau gin-

pritarė gražiame varlekauszv- ~ =
• • r ii . _ ! 11* ctlrn i <-» 1 . *"1

į tolas.
viiazi, kaip vasaros diena ir 

1 eini, kaip Gango bangos, mer- 
j ^aite nužengė in atrastaji jai 
busta. Bet staiga ji žvilgtere- 

ežere tarp vandens lelijų pasi-■’,0 P°eto szil'dics gelmėn ir nu
rodė ii- pats Valmika. ’ ljal°’ 0 baime ir iszgastis ja

Pamatęs mergaite, sutverta ^<Ulkk10’ ka^P žiaurus žiemos 
isz loto žiedo, perstojo skam
binti, perlamutrines varlekau- 
szis iszkrito žemen, o Jis pats 
nuleido randas ir apmirė Sto 
vėjo, lyg negyvas rodos Krusz
na ji butu tyczia pavertęs van
denin nusvirusiu medžiu.

Dievukas apsidžiaugė, kad 
poetą® nustebo jo ranku kuri
niu.

i. ūj ’ J-k/J.X. vi Ll O Zj y ~ i ♦ .

je intemptu stygų aidai ir žmo- ! °?ima U’ skaisczia> kaiP krisz- 
gaus dainos garsai.

Kruszna pakele galva ir tu
re: Tai poetas Valmika sveiki
na tokai iczia saule.

Praslinkus nekuriam laikui

kriausziai, tai buk juose saules 
spinduliu ir apszviesk juos.

Valmika, kuriam gryžo kal
ba, iki sziol buvusi užkritusi 
prabilo:

— Ir buk palaiminta!

----- GALAS-----

"........ )V»jSR>

t
 “LINKĖJIMAI” del Kalėdų ir 

Nauju Metu Kortas (Tiktai 
Anglu Kalboj) su konver- 

I 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- 
travota laiszka. Adresas :

Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

Vejuželis smarkiai puczia, 
Vejužėlis kaukia, 
O jaunoji mergužėle 
Manės jauno laukia. 
Laukia, sėdi ji prie lango, 
Gailiai aszaroja;
Žiuri, žiuri in kiemeli... 
Niekas juo nejoja.
Nežinau, vai, kas daryti, 
Kaip in ja man lėkti: 
Ji taip toli, kaip toli.... 
Negaliu pasiekti.
Vejuželis smarkiai puczia, 
Vejuželis kaukia,
E,.... asz josiu in ja, josiu, 
Nors ir audra siauezia.

1

— Jeigu geidžiate idant ju- 
su laiszkks daeitu ten kur siun- 
cziate, tai paraszykite adresa 
gerai, ir uždekite ant kitos pu
ses koperto savo adresa, tai 
jum bus sugrąžytą adgal ir ne
prapuls!

— Atsimykime apie mirti, 
ta kas gal žinoti, ar mes, atsi- 

pilna guldami gyvi miegot, ryto ne- 
> su atsikelsime būdami lavonais?t

— Japonijoj darbininkai 
apsigyventi asz ’nes2ioja kePures ant k™ 

!»randasi vardas kompanijos del 
gera, ir gudrus Kruszua; kuriu dirha' • 

atsake: Nusiramink, 
Bls žiedeli! Jei Valmiko szirdv- 
Je randasi szaltas sniegas, tai 

uk. Jam szilta .pavasariu saule 
1111 stalėtų jų Įa szaltaji snic- 

y, isztu-pyti. Jeigu jo szirdyje 
eedasi duguas, buk žem- 

cziugu grūdeliu. Jei yra tyrai, 
L VU? lairaos žiedu; ir jei-

Kruszna nusistebėjo.
~ Kas tau, szvelnusis žie- i 

dcli.. liiklause jis, nejaugi tu j 
bijai ir poeto szirdies?

_ Kūrėjau! Nejaugi tu 110-
|1 b kad asz joje apsigyven- į 

jcziau! Taip! Toje širdyje asz Į 
į. j matau ir snieguotas kalnu vir-

! «zunes ir juru dugną, p 
„ — Pabusk, Valmika, tarė Ulložmiu baisybių ir tyrus 
jis, ir tark, nors viena žodi. i aiRira ir vesulais, ir tamsiuo- 

O Valmika tarė:
— Myliu!

Llloro'S pakriauszius. Ne,!
įkūrėjau, ežia

Tik ta viena žodi jis tesupra- i 
to ir temokėjo pratarti.

Krusznos veidas greitai pra
szvito. Stebuklingoji mergaite! 
Suszuko jis. Asz radau tau gy
venti vietoye, tavęs verta: gv- 
venk 'jioeto szirdvje.

Valmika vėl prataro:
Ir galingo dievuko 

stumte stūmė mergaite 
eto szirdi, kuria jis pade

jog 
laikas ju prenumeratos už laik
raszti “Saule“ jau iszsibaige. 
Todėl, bukite taip geri atnau
jinkite arba užmokiekite už 
prenumerata ir tai pasiskubin
kite, nes busime priversti su
laikyti laikraszti. Juk žinote 
kad sziandien užlaikymas laik- 
raszczio yra labai sunkus ir jau 
daug laikraszcziu turėjo susto
ti ėja isz brangenybes ir kito
kiu kliucziu. Nesenai atsibuvo 
laikrasztininku seimas tiksle 
apmanstymo apie trukumą po- 
pieros. Laike apsvarstymo tojo 
dalyko, pasirodė kad Suvien. 
Valstijose paliovė iszeitinet 
daug visokiu laikraszcziu ir 
žurnalai, isz priežasties 
brangimo ir negalima pirkti 
popieros ir kitu drukoriszku 
dalyku. Rodos tai galima tikė
tis da daugiau laikraszcziu su- i — Gal nori apsistoti tyruo-

I se“?
-A- O, valdone! Sūkuriai ir 

smėlio audrossiauezia tyruose! 
Bijau ju, lyg laukiniu žvėrių 

'bandos!

pa- taro kambarus juros dugne!
— Juros dugne gyvena dau

gybe baisiu gyvaeziu ir kitu 
biaury'biu! Bijau!

stojimo!

Ana san vaite didelis anglisz- 
kas laikrasztis subankrutavo! 
Szita1,s laikrasztis “Jersey Ob
server, “'New Jersey valstijoje 
iszmokedavo daugiau kaip 
pusantro milijono doleriu tik 
algomis per metus. Bet ..savi
ninkai pasakė kad dabar tas 
biznis juos tik in skyle varo, 
ir už tai jie savo ta laikraszti 
uždare! ‘

Beveik kasdien mes skaito- 
i me kaip vienas, kitas ir tre- 
czias laikrasztis, rankas nulei
džia ir pasiduoda tam paszie- 
liszkam brangiam pragyveni
mui ir užsidaro savo duris.

Sziandien leisti laikrasztis, 
i tai isz tikro |milžiniszkas dar
bas !

Skaitykit “Saule”

— Tai ka turiu daryti su 
tavimi, gyvas žiedeli!? Va! El- 
loros dykumų pakriausziuose 
gyvena atsiskyrėliai. Ar ne no
rėtum apsistoti toliau nuo žmo
nių kokioj nors pakriauszej?

— Ten tamsu; bijau!
Kruszna atsisėdo ant ak

mens ir pasirėmė rankomis 
galva. Mergaite stovėjo prie jo 
persigandusi ir virpėdama.

Tuo tarpu pabudo ryto žara 
ir nuszviete rytini dangaus 
skliautu. Ežero pavirszius su
blizgo aukso bangose; palmes 
nusipuošze pirmasiaisi saules 
spinduliais. Vandenys sukliko 
gerves . ir 'baltieji gulbiai, gi
riose povai ir papūgos. Jiems

bijau!
Bet

szvelnu ‘‘NOVENA’’
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.

noras 
‘ i u po
ire per-
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Panele Celina
į g ė in ji smarkiai ir asztriai, be-
■ veik grumojancziai.

— Man tai nesmagu ir la-

(Tasa)

Už miesto kaž kur prie kelio 
sustojo ir inejo in koki apleis
ta (privatini sotina, kur buvo 
paraszas: ‘ ‘ Isznuoinavimui. ’ ’ 
Vienok sodne ne gyvos dvasios 
nebuvo. Priėjo in vasarnami, 
gražu, bet tuszczia ir apleista, 
ir apsistojo verandoje, isz kur 
buvo galima visa apylinke re
gėt. Seniau tasai vasarnamis, 
matyt, buvęs poniszka gyveni
mo vieta, sziandiengi apleistas 
ir pusiau laukinis kampas.

— Kaip ežia tyku! Tarė 
Celina, atsirėmusi in sedoka.

Jis paėmė jos ranka ir užlai
kė savo rankoj.

Ji ne kiek nesigynė.
‘Turinskas, turto szviesoje, 

kuri ingydavo siu mintimi apie 
ja, ir kuri jai iszkovojo, dabar 
jai pasirodė labiau “ užgautas” 
negu seniau pasirodo jai kaipo 
žmogus, szalia kurio esą gali
ma ilgus metus gyvent.

Pagalios ta valanda, abudu 
buvo po intekme džiaugsmo. Ji 
meile žavėjo, o ja jos likimas.

— Pagalios asz galiu in 
tamsta pasakyt: Mano Celina!

Ji savo tylėjimu jam prie to 
pritarė ir davė teisies.

Jis isz karto tuonii pasinau- 1 
dojo ir tarė minksztai ir jaus
mingai, drebaneziu balsu:

— Mano Celina!
Paskiau tylėjo, tarsi klausy

dami žvirbliu czirszkejimo.
Pagalios jis tarė:
— O asz manydavau, o asz 

manydavau, kad toji valanda 
niekuomet neateisianti, ir bū
davau nusiminęs.

Ir pradėjo jai kalbėt, toly
džio spausdamas josi ranka, 
kaip jam esą buvo sunku gy
vent ir kovot, nuo kokio nusi
minimo prie kokios vilties 
vaikszcziojųsi jo siela, kaip 
svajonėmis maitinosi ir sustip
rėdavo, kiek kartu jo laime ir 
net gyvybe ant plauko karoju- 
si.

Ir staiga, po intekme netikė
tos! energijos suplaukimo, tvir
tu judesiu pusiau apkabino Ce
lina ir pridėjo savo lupas prie 
jos lupu.

O kai savo lupas nuėmė, jo, 
galvoj pakilo szalta ir analyti- 
ne mintis:

— Jolg asz tai valandai bu
vau pasiryžęs net savo sielos 
iszganyma pazvest.

VII.
Ant rytojaus Celina gavusi 

žinia, kad su reguliavimui kai- 
kuriu reikalu, esąs priverstas 
kokiom dviem sanvaitem ap
leist Vilnių.

Tasai ja truputi supykdino, 
nes skaitė esant reikalinga, 
kad jis privalus žodžiu gaut 
isz jo leidimą iszvažiuot. Da

SAPNAS MOTINOS

' bar tikėjosi, ryt arba poryt, 
laiszko nuo savo sužiedotinio, 
laiszko meiliszko, kaTszto, nuo
lankaus ir dėkingo. Ne tokis, 
ne kitokis laiszkas neatėjo!

Penkta diena jautėsi susi
sielojusi, tuo labiau kad ir tė
vas ir motina ir sesuo klausinė
davo ja po kelis kartus in die
na.

— Na, ka-gi! Ar gavai ži
nių ?

Pradėjo truputi galvot apie 
bausme ant jo už ta užsimirszi- 
ma ir delszcziojima.

Paskui da nuplaukė kelios 
tylėjimo dienos.

Dabar Celinai gyvenimas 
pasidarė nepaprastai -sunkus! 
Tėvas matomai nerimavo ir tai 
taip, kad visiszkai miegot ne
galėjo. Ji jausdavo ta neramu
mą ir tas jautimas ja labiausia 
kankino.

li- kuomet tėvas, ilgiau nega
lėdamas tu savo abejonių gal
voj iszlaikyt, viena karta prisi
artino in ja ir atsargiai, 'beveik 
net nedrąsiai, paklausė:

— Kaip tu manai, Celiute, 
ar jis kartais, taip sau, ta visa 
reikalą niekais nudėjo ir tave 
apleido? Ka? Kaip tau rodosi?

Atsake užsigavus!:
— Ak! Da ir tėvas mano 

gyvenimą nuodija! Butu ge
riau, kad tylėtumei.

Vienok ta. pat diena atėjo 
laiszkasi nuo Turinskio, trum
pas ir praneszantis, kad rytoj 
gryszias.

Jis sugražino Celinai buvu
sia- džiaugsmo iszkilme, iszly- 
gino raukszles ant kaktos seno 
nuomininko ir invede didele 
ramybe in santykius szeimyni- 
nio ratelio.

Ant rytojaus pasirodė Tu- j 
rinskas.

Atėjo kaip sykis ta pat va
landa, kuomet tiktai pati Celi
na tebuvo namie.

— Tai labai gerai susideda 
aplinkybes — tarė iszkarto in- 
eidamas, kad tiktai tamsta už
tinku. Turiu tamstai apie svar
bu reikalą praneszt.

Ji nurodė jam kede.
—- Klausau tamistas, atsa

ke.
— Panele Celina, ateinu 

tamsta paliuosuot nuo duoto 
man žodžio ir praszau taipgi 
paliuosuot mane nuo mano žo
džio, tamstai duoto. Musu ve
dybos, kaip jau esu insitikines, 
niekam neduotu laimes, ne. 
tamstai, nei man!

— Kodėl? Vos tiktai bega
lėjo susznabždet.

— Ypacz dėlto czionai atė
jau, idant tamstai ta visa atvi
rai iszaiszkinus.

Valąndele nutilo.
Ji po sumiszimo valandos su- j 

pratusi, kame reikalas, pažvel-

SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

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

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA. U.S.A. 

bai skaudu kalbėt, pradėjo jis 
pagalios ramiu ir stipriu balsu 
aiszkint, nesmagu ne isiz. atžvil
gio in tamsta, ne! Bet in -save. 
Bet invyko tikrai didžiai man 
nuostabus ir netikėtinas. Palio
viau tamsta mylejes.

Nutilo, paskui pakilusiu bal
su toliau tese:

TARADAIKA

**-*****************->
Arti Bruklino randasi 

kokia ten ragana,
Mat, neturi giedos visai, 

Prie jauno vyrelio 
lendasi,

Ir nori isz duT os kelio 
ji iszvesti.

Vai ta bobele, bus 
už tai tikrai nubausta, 
Velnias pagrėbęs, 
Ir in dugną peklos 

imnes,
Jeigu nepaliausi,

Nes kita karta daugiau 
gausi.

* * *
Klausykite vyrueziai, 

Asz jums nekarta, sakau, 
Ir vis turiu patkartuote 

su pamokinimais, 
Bet vis mane neklausote.

Ana diena buvo tokis 
atsitikimas.

Viena pacziule bankine 
knygute turėjo,

O kada jos mylimas vyras 
in darbu nuėjo, 

Jo bobelka in banka nusidavė,
Visa pinigiszka turteli 

iszeme,
Ir staiga i iszdume!

Iki szia diena nesugryžo,
O tas jos vyrelis vis 

verke, 
Ir bobos negali užmirsizti.

Asz sakau kad,
Idant ne kožnai bobai . 

neintiketu.
O kad laikraszti skaitytu, 

Tai apie tai žinotu.
Mat, gailesi keletą doleriu,

O tai keli tukstaneziai 
nueina po paraliu!

Kad asz. tokia boba tureczia, 
Tai kibą pririszita laikyczia.

Guzutes neduoezia, 
Taipgi per daug mesios 

nepeneezia.
O su diržu kas diena 

po biski kaili lupczia.
Kol boba pagerėtu in 

gyvenimą!
* * *

Aplaikau laiszka nuo 
vieno vyrelio,

Kur skamba szitaip: 
Gerbiamas Taradaike, 

Duokite man rodą, 
Nežinau ka daryti 

su savo boba.
Nes kada ateinu in 

auza, 
Dvylikta valanda iiakti,

Tai ant manes kikina 
kaip koks mulas,

Kad teip vėlai pareiau!
O kada pareinu, 

Treczia valanda isz ryto, 
Tai reke kaip velnias, 

Kad pareinu anksti.
Mat, teip negerai, 

Ir teip no gud!
Mat tokiam tai fiksine 
randasi ženotas žmogus.

KALĖDOS
ARTINASI!

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

Atsiminkite, mieli skaityto
jai, kad geriausia Dovanele del 
savo draugo, tėvo ar motinėlės 
yra geras ir suprantamas laik- 
rasztis kokiu yra “Saule,” 
kasztuoja 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?

— Tai invyko staiga, neti
kėtai, isz karto, tarsi kas asz- 
trui kardu butu perkirtos ta 
kruvina reteži, kuris mano szir- 
di pririszo prie minties apie 
tamsta. Ir invyko tenai, tame 
apleistame sodne, valandoj, 
kuomet apturėjau nuo tavęs, 
panele Celina, pirmąjį buczki, 
Tuomet per viena valandėlė, — 
per du ir tris sekundas, tams
ta buvai mano. Ir žiūrėk tams
ta, asz buvau bemanąs, kad 
mirsiu isz patenkinimo ir lai
mes, o likimas, žiaurus szaipy- 
tojas, juokdarys, tuomet davė 
karsta ne man, bet mano jaus
mams, prie tamstos! Asz tiek in 
ta meile buvau indejes. Ak! 
Kiek, tamsta, kiek! Szito tams
ta niekuomet nesugebesi insi- 
vaizdint! Tokia didele daugybe 
svajonių ir darbu, pastangų ir 
įhincziu, nusiminimo ir vilties, 
visa szviesybe, spalva, ir mano 
paties esimo energija toje mei
lėje nuskendo, ir tai tiek metu 
tęsęsi, tiek metu.

Isz lėto neteko savo, ramybes 
ir galės. Dabar kalbėjo su 
skausmu ir gaileslcziu:

— Ir pasiszventimu,...
Celina, atsiduso.
— Asz ju isz tamstos ne

reikalavau, suszuko.
Nulenkė -galva.
— Ne, tamsta isztikruju ju 

nereikalavai. Tu nieko isz ma
nes nereikalavai, nieko! Ir asz, 
tamsta tame visiszkai nekalti
nu ir nematau tikslo skųst. Asz 
tiktai pats ta noriu iszaiszkint. 
Tai malonėk manes da kiek lai
ko paklausyt. Mano esanti kal
te, .mano iszskiriamoji kaltė, 
mano iszskiriamoji kalte, kad 
nemokėjau tamstos iszsižadet, 
mano szirdi kitai moteriai ati
duot, kad asz atkakliai užsi- 
kirtau, ant mirties ir gyveni- 

j mo. Sunku! Likimas duoda 
žmonėms netiktai invairias,

I
 PONAI 4ijsi į
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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skirtingas dalis, bet ir ne vie
nodas1 szirdis. Man, deja, davė 
tokia smirdi, kokia asz turiu. O 
ta szirdis jokiu inrodymu, jo
kiu darodymu negirdėt nebeno
ri. Užtai buvau priverstas jai 
pasiduot. Asz tamsta gana ge
rai pažinojau ir taip pat, turiu 
prisipažint, kad man buvo ži
nomas tasai kelias, kuriuo ei
damas asz galeeziau apturet 
tamstos meile ir podraug ir 
tamsta. Su atvirumu, kuris 
tamstos asmęny la!bai dažnai 
pasižymi, tamsta pati sau ta 
kelia nurodydavai. Norėjai 
karjeros. Todėl pats sau pasa
kiau: “Duosiu tau karjera.” 
Ir mecziausi, puoliau in gyve
nimą, nelyginant, kaip pasiu
tęs szuo.

Už valandėlės pakilo nuo 
vietos.

— Ir asz, asz svajotojas., 
poetas, asz, žmogus tyras, pri- 
siriszes prie viso to, kas sudaro 
žmoniszkumo szirdi, visa dva
sia, pradėjau narstyt pusvyne, 
kaip viens isz neszvariausiu 
meitėliu.

A! Reikėjo ingy t pinigu! 
Trumpu laiku didele suma pi
nigu! Arba paleist kulipka in 
kakta ir pabaigt gyvenimą be 
vilties pasiekt užbriežtaji tiks
lą. Ir pasžvencziau mano tiks
lui, visa, ka skaitydavau esant 
teisybe, paniekinau, visa, kas 
turėjo žmogaus verte, sumin
džiojau — visa, ka- gerbdavau.

Ir energiszkai pakele baisa: 
I

— Ir kuomet, pagalios, at
ėjo pergales valanda, kuomet 
atsistojau prie tikslo, kai pa
ėmiau tamsta in glebi ir paju
tau tamstos krutinę ant mano 
krutines-ak! Tai nepakenezia- 
ma! Nepakencziam'a! Supratau 
mano keletos metu klaida ! Pa
sakiau pats sau persigandęs: 
“ Sztai delko asz taip nusidėvė
jau, paniekinau dorybe!” Ir 
man taip pasidarė skaudu, kai 
karta palyginau tai, ko nusto
jau, su tuo, ka ingi jau, kad pa
siusiu, isz proto iszeisiu. Pane
le Celina, ar tamsta mane su
pranti ?

Ji szaltai atsake:
.— Suprantu.
— Todėl, užbaigdamas da 

tiktai viena pridėsiu: Kad 
tamsta baisiai neapkeiicziu. •

Tai pasakęs, nusilenke ir isz- 
ejo.

VIII.

Celina per visa valanda nesi
judino isz kėdės.

Tėvo pribuvimas isztrauke 
ja isz sustyrimo: ji jaute savo 
galvoj ir savo gyvenime ir ap
link save, baisiausia tusztuma.

Tvirtumas iszkartojo in ja 
sugryžo.

— Teveli! Suszuko, malo- 
nekitė tuęjaus, kuogreieziau- 
siai in Dobravolski nueit, ir la
bai, labai ji rasz-yt, idant pas 
mane ateitu.

Tėvas placziai atidarė akis. 
— Dobrovolski ?!
Celina maldingai sudėjo ran

kas.
— Ak! Tegu tėvelis nesi

stebi ir neklausia. Ant to bus 
laikas. Dabar, praszau teveli, 
tuojaus, tuojaus!

Senis užsimėtė kepure ant 
galvos ir iszejo.

Už pusvalandžio sugryžo, 
sumiszes ir iszblyszkes.

— Ka pasakė'? (Ateis-? Ar 
ateis ? Szauke Celina.

Senis žiurėjo in žeme.
— Jis jau negyvas, nusi- 

sz-ove ! Atsake tėvas.
— J. N.

— GALAS —

Platinkit “Saule”

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.

^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦Z**Z**Z**Z**Z**Z********X*

NELAIMINGAS ::
:: ATSITIKIMAS

J^ADA isz Inovroclavo in 
Bidgoszius, da ne buvo 

plento, važiavo per smiltis su 
jievais ant turgaus in Bidgo
szius ūkininkas nuo Krusvicos. 
Jievu turėjo ant vežimo ne ma
žai, o kumelkos buvo ne kam ti
ke ir kažin ar but visus jievus 
davežes, nes tame gavo rodą. 
Isz Bidgošziu gryžo su tusz- 
cziu vežimu žmogus, o turėjo 
puikius arklius; bet pats buvo 
pusėtinai užsigėręs, ba miego
jo ant vežimo, o arkliai patys 
ėjo. Pagarbino Dieva mus pa- 
kelevingas, nes to negirdėja 
miegantis. Tada sustabdė ark
lius, iszkinke viena ir pakinkė 
in savo vežimą, ir liepe savo 
bernui paskubint in Bidgoszius 
o palis insikinke in vežimą 
mieganezio prie kito arklio. Ne 
ilgai laukus, mete kėlės sa-ujes 
smilcziu in mieganezio veidą, 
idant ji pabudint. Tas pabude-si, 
pradėjo ragint arklius idant 
vežtu, nes1 vežimas nesijudino 
ne isz daigto, kada pasikeles- 
patryne akis ir labai stebėjosi 
kada pamate pleszkese, vietoje 
arklio, žmogų.

— Asz gana gerai žinojau, 
paszauke žmogus insikinkes 
pleszkese, jog taip stosis, bu
vau pirmiau žmogum, už sun
kius nusidėjimus mano, Dievas 
mane nukorojo ir pavertė in 
arkli, laikas mano pakutos isz- 
sibaige ir vėl Dievas mane at
vertė in žmogų. Ka su manim 
padarysi? Tik turi susimylet 
ant manes, ba žinau, jau gana 
nukentėjau per ta. laika kaip 
pas tave esiu, ir jau mano nu
sidėjimą iszmuszei.isz manes.

— Jeigu tave turiu ant 
tuszczio maityti, o da toki 
grieszninka namie laikyt, tai 
veluk leisiu tave ant liuosybes, 
nes paminėk, kad kitu kartu 
nesugrieszintum, idant vėl in 
arkli perminytas, žmonėm 
szkadas darytum.

Juokėsi ūkininkas savyje, 
jog jam pasiseko prigaut žmo
gų, nes turėdamas sanžine, ne
norėjo arkli pas save užlaikyt 
ir turėjo liuosa vale arkli ati
duot ir netikėtai dasižinojo isz 
kur tas žmogus, kad jam ji ga
lėtu sugražint. Birgo-sziuo-se 
dasižinojo, kada bus artimiau
sias jomarkas apylinkėje, ku
riame buvo tasai žmogus, idant 
sau perstatyt, jog vietoje pa- 
trotino arklio, gales pirkti ki
ta. Už trijų dienu buvo jomar- 
kas Inovroclave, ant kurio do
ras ūkininkas nuvedės arkli 
ant turgaus prie tvoros priri
szo, pats-gi nuo jo atsitolinęs 

i isz tolo žiurėjo. Ne užilgio pa- 
temino tarp arkliu vaikszczio- 

l jauti žmogų. Tas tuojaus paži

no arkli, paėmė ji kaip savo ir 
norint buvo tos nuomones, 
idant velei už papildytus grie- 
kus nebutu vėl in arkli pavers
tas, nesivožijo ji imt namon, 
prižadėdamas, jog daugiau ji 
taip ne kankins kaip pirmiaus 
Doras ūkininkas negalėjo ji 
taip palikt, suėjo su juom, ap
sakė teisingai visa atsitikimu, 
iszuagradindamas už jo rūpes
ti. " GALAS.

i L. TR ASK AL SKASj 
★ £ 
i LIETUVISZKĄS J 
t GRABORIUS *
★ Laidoja Kunus Numirėliu. £ 
$ Pasamdo Automobilius Del $
★ Laidotuvių, Kriksztyniu *
★ Vestuvių Ir Kitokiams J
t :: Reikalams :: *J _____ *J —--------  *
*535 WEST CENTRE STREET * 
j Telefonas Nr. 78
★ MAHANOY CITY, PENNA. £

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.

arba pradžia 
SKAITYMO 

...ir...
RASZYMO

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

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

^Pirkie U. S. Bonus!
Uncle Sam Says

The current Defense Bond Drive is a' 
challenge to every American to mobi
lize the power of thrift behind the na
tional drive for peace, progress and i 
prosperity. The symbol of this drive is 
the American Eagle standing on guard. 
ever vigilant and ever strong. Behind 
this Drive should be put every ounce of 
the power Of every good citizen as a 
volunteer worker and a volunteer citi- j 
zen for the defense of America. Put I 
your power and dollars into U. S. De-i 
fense Bonds. U. S. Treasury Department I

(^Pirkie U. S. Bonus!
I



“SAULE” MAHANOY CITY. PA.

ZiniosVietines

u z 
vi-

bin isz Mahanoy Qity, taipgi li
kos sužeistas in galva Fred. 
Reiner gydosi Szv. Juozapo li- 
gonbuteje Hazleton. Nelaime 
atsitiko arti Hazletona.

— Ketverge pripuola Szv. 
Saturnino, ir Filemono, o Tau
tines vardines; Daujotas, Ūmė
dė. Įr ta diena: 1944 metuose 
du Naciai szpiegai, sznipai bu
vo isz Naciu povandeninio lai
vo, submarine paleisti netoli 
Bar Harbor kranto, Maine 
valstijoje’, jiedu vėliau buvo 
sugautDNew York mieste; 1433 
m., Lenkai nuteriojo nualino 
Lietuva; 1929 ni., Admirolas 
Richard E. Byri) pasiekia 
Sziaures aszigali.

, — .Petnyczioj pripuola Szv. 
Andriejo, o Tautines vardines: 
Davainis, Linksmuole. Ir ta 
diena: 1835 metuose gimė ge
rai žinomas jaszytojas Samuel 
L. Clemens, kuris raszo po sla
pyvardžiu “Mark Twain,” jis 
labai daug visokiu knygų yra 
paraszes; 1874 m., gimė Wins
ton Churchill, Anglijos Minis- 
teris; 1941 m., Sovietai atsiima 
Kostov miestą.

— Subatoj pripuola pirma 
diena Gruodžio (Dec.) pasku
tinis menesis szio meto.

pines. Gra'boriai Oravitz laido
jo.

Willkes-Barre, Pa. — Gerai* 
žinomas vargonininkas Juozas 
Stulgaitis, nuo 122 So. Meade 
uly., pasimirė Lapkriczio 19-ta 
diena savo,namuose. Velionis 
gimė Lietuvoje, atvyko iii 
Amerika 1905 metuose. Vargo- 
nikavo Szvencz. Trejybes pa
rapijos virsz 40 metu. Buvo in- 
žimus Liet. Rymo Kata. Susi- 
vien. Am., veikėjas. Paliko sa
vo paezia Julijana; du sunu: 
Jeronimą ir Prana; dukterį 
Irena Sznipiene, isz Freeport, 
L. L, N. Y., penkis anūkus, 
taipgi broli Joną ir seseri Ona 
Blažiene, isz Brooklyn, N. Y. 
Laidotuves invyko Lapkriczio 
22-tra diena su Szv. Misziomis 
Szvencz. Trejybes bažnyczioje 
ir palaidotas in parapijos ka
pines. Daug žmonių dalyvavo 
laidotuvėse. Amžina Atilsi!

Shee-

Mur-

< — Ponia Rozalija Giliene, 
anūkėlis, Edvardukasi Stakaus- 
kas taipgi sūnūs Albertas ir 
szeimypa isz Giriardvilles, ino- 
toršvo in miestą su reikalais ir 
pi'ietos progos ponia Giliene, 
atlankė “Saules” redakcija, 
atnaujinti prenumerata 
laikraszti “Saule.” Acziu 
siems už atsilankynia.

— Utarninke, Lapkriczio 
(Nov.) 27-ta diena, 5-ta valau- t . . v •da ryte, 31 vyrukai iszvažiubs 
in Philadelphia, Pa., kurie li
kos paszaukti del kariszko tar
nystes : Žemiau paduodame 
vardus tu kurie apleis isz:

Mahanoy City: Joseph Rod- 
riguez, Richard Malinowski ir 
Carl Liaehowitz. ' .

Gilberton: Leonard Wasiles- 
ki, Michael Yatcilla Jr.

Mahanoy Plane: Jos. Minar- 
chick.

Shenandoah: Neil Puglia, 
John Przykopski, Peter Gran
de. • ■

Frackville: Paul Anthony, 
Bernard Tomko, Andrew Ga- 
verick, John Lane, ir John Fee- 
ho. ‘

Maizeville: Richard 
han.

Girardville: Thomas 
phy, Joseph Matulaitis.

Lost Creek: Evor Williams'. 
Sheppton: Fred Bones.

• Ringtown: Charles Herbein.
Ashland: John Gabel, John 

Gaughan, Thomas Coughlin, ir 
William Whalen.
» Oneida: Simon Flaim.

McAdoo: William Boyle, Jo
seph Spckolosky, John Kuche- 
ra.
/ Lavelle: Stanley Werzinsky. 
? New Philadelphia: Joseph 
Eames, Edward Murray.

— Ponas Steponas Gudale- 
viezius, su paezia,;taipgi sūnūs 
Vincas ir šzeimyna, motoravo 
in miestą pas gimines, taipgi 
atlankė “Saules’’ redakcija at
naujinti savo prenumerata už 
laikraszti ant kito meto. Acziu 
už atsilankynia.

— Seredoj pripuola SS. 
Stepono, Rufo ir Mansveto, o 
Tautines vardines: Rimgau
das, Vakare. Menulio atmaina: 
Jaunutis. Ir ta diena: 1773 me
tuose Amerikiecziai nenorėda
mi Anglijai mokėti taksas ant 
arbatos, apsirenge kaip Indijo- 
hai, iszverte isz vieno laivo, 
Bostono uoste, visa ta arbata 
in mares; 1783 m., piiinas Ame
rikos papztas atidarytas New 
York mieste, pirmiau paczto 
tvarka būdavo kitoniszka, tas 
kuris gaudavo laiszka, užsimo
kėdavo, o ne tas kuris siunezia, 
kaip sziandien; 1942 m., apie 
penki szimtai žmonių žuvo 
gaisre, kai “Cocoanut Grove” 
kliubas sudege Bostono mieste, 
Mass., 1783 m., pirmutinis 
Amerikos' valdžios paszelpa 
užsibaigė; 1433 m., Lenkai nu- 
tariojo Lietuva ir pavargę Lie
tuvis; 1832 m., gimė garsi ra
ižytoja Louis'a M. Alcott, ir 
daug knygų buvo paraižiusi, 
buvo slauge, nurse, per Civili
ai kara Amerikoje, ji vėliau 
ggitavo ir darbavosi kad mote
rims butu pavėlinta kaip ir vy
rams Amerikoje balsuoti (vo- 
tuoti).

—- Nelaime atsitiko ant Ha
zleton-Wilkes-Barre vieszkelio, 
kai du vyrai likos sužeisti, kai 
ju automobilius nulėkė nuo 
vieszkelio ir apsivertė. Fred 
Reiners isz Hazleton likos su
žeistas in .galya, o Robert JloL

Philadelphia, Pa. — Jonas 
J. Daunys (Dalinis), 66 metu 
amžiaus,- nuo 1025 Mount Ver
non uly., kur jis nuo) daugelis 
metu dirbo del HoTii and Har- 
dart Baking kompanijos, nu
mirė Ketverge, Lapkriczio 22- 
tra diena, Jefferson ligonbute- 
je. Paliko paezia Viktorija 
(po tėvais Bacziuliute); du su
nu; Joną, mieste ir Alberta, 
Szveicarijoje; dukterį Gene G. 
Lombardo, mieste; broli Myko
lą, Miami, Fla., seserį Marie 
Uždaviene, isz New Britain, 
Conn. Laidojo Utarninke, Lap
kriczio 27-ta diena, su apiego- 
mis Szvento Andriejaus bažny
czioje, o kuna palaidojo in Szv. 
Kryžiaus kapines.

Shenandoah, Pa. — Gimta
dieniu Vakaruszkos. Szv. Kazi
miero Akademijos Rėmėju 
Puosznus Vakaras. Jau penki 
metai kai Szv. Kazimiero Aka
demijos Rėmėjos ežia darbuo
jasi ir prisideda prie beveik vi
sokio darbo ne tik parapijoje, 
bet ir visame mieste. Kas metai 
szitos moterys surengė Ben
dras Gimtadieniu Vakaruszkas 
in kurias tiek susirenka žmo
nių, kad tiesiog negalima ju nei ----------------------- -
svetainėje s'utilpdinti. Tamaqua, Pa. — Sirgdamas

Sziais metais ypatingai sko-j trumpa laika ponia J. A. Neuk- 
uingai ir gražiai jos buvo pa-! liene, nuo 315 Elizabeth uly., 
rengusios, papuoszusios visus numirė Saldž. J. Szirdies ligon- 
stakis del tu vakaruszku. bute in Allentown. Velione po

Dvylika stalu buvo paskirta tėvais vadinosi Winifred H. 
del dvylikos menesiu, ir kiek- j Lutz, ir kitados gyveno Shena- 
vienas stalas buvo taip pa-įdoryje. Paliko savo vyra Juozą, 
puosztas kad atvaizdavo to me
nesio szvente, reikszme ar upa. 
Kaip tai:

Sausio (Jau.) menesis buvo 
atvaizduotas mažutėliu kudi- jo Utarninke su apiegomis SS. 
keliu, Naujoju Metu. Vasario Petro ir Povilo bažnyczioje, de- 
menesis atvaizdavo Lietuvos i vintą valanda ryte ir palaidota 
Nepriklausomybe ir tuo paežiu,! in parapijos kapines, 
tos musu Tėvynės ilgėsi. Taip j 
ir kiti menesiai: Jaunimo mei- j port Carbon, Pa. — Gaisras 
le ir vestuves, Velykas, Y asa- kyl0 Fabian saliune ant treczio 
ra, Amerikos Nepriklausom} - ■ aukszczį0- Bledies padaryta 
bes Szvente, Pjuti, Rudeni ir I anį 500.
taip toliau. Ne vien tik stalai 
buvo taip skoningai ir gražiai 
papuoszti sulyg visu dvylikos 
menessiu, bet Sesutes prirengė’ 
tiems menesiams pritaikintus 
vaizdelius ir iszlavino parapi
jos vaikuizius atvaizduoti ir 
iszloszti tuos invairius metu ir 
menesiu laikotarpius. Isz tikro Į 
buvo kuomis pasidžiaugti.

Svecziu tarpe buvo Pralotas 
Stasys Dobinis ir Kunigas An
drius Degutis. Ponia Suppa, 
buvusi Petrauskaite, sudaina
vo kelias dainas, daineles. Jai 
prie pija no pritarė jos vyras.

— Juozas Brozoskis, nuo 
108 N. Gilbert uly., staigai su
sirgo Petnyczįos naktyje apie 

ėjo in savo 
ir pasimirė. 
Shenadoryje.

Buvo angliakasis ir dirbo Ma
ple Hill kasyklose. Paliko pa
ezia Elzbieta (po tėvais Vai- 
cziuliute); dukteri Elzbieta 
Marie ir broli Antana isz mies-! 
to. Laidotuves invyko Litam in-!

asistentas kasijierius Tamaqua 
National banko; sunu Juozą ir 
dukterį Winifred; penkios se
serys ir penkis brolius. Laido-

KORIECZIU
ŽVIERISZKUMAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

10:30, kada jisai 
miegkam baryje, 
Velionis gimė

Jurgio bažnyczioje devinta va
landa ryte ir palaidotas in Szv. 
Kaziniięrp Lenku parapijūii.ka-

ežius Amerikiecziu* karo be
laisviu.

Bet niekas nieko nedare ir 
Vaszingtonas tylėjo.

Amerikos valdžia ežia, turė
tu pasiaiszkinti, kodėl visi taip 
tylėjo, ir kodėl karininkams 
buvo uždrausta tas žinias pa
skelbti Amerikiecziams!

Musu valdžia tas žinias šlepe 
ir net kelis sykius užsigynė, 
kai buvo pakilę gandai apie to
kias skerdynes. O dabar kai 
vienas karininkas iszdryso ir 
paskelbė kas tenai darosi su 
musu kareiviais belaisviais Ko
rėjoje, tai visi ponai ir augszti 
karininkai baisiai supyko. Tas 
karininkas, kuris iszdryso taip 
paskelbti, gal dabar bus nu
baustas ir pažemintas.

Valdininkai dabar stengiasi 
pasiaiszkinti kad jie nenorėjo 
tas. žinias paskelbti, kad nesu-

trukdžius visas derybas del tai- ] 
kos. Jeigu del tokios silpnos j I 
priežasties jie tas žinias nuo 
musu sulaikė, tai jie sziandien; 
yra kalti, už tai visus musu žu
vusius nelaisvėje kareivius.

Jeigu tos žinios butu buvu
sios paskelbtos, tai tada ir Tau-1 
tu Sanjunga ir pati Amerika 
butu galėjus tuoj aus visai kito- 
niszkai pasielgti su tais nevi
donais, ir butu daug musu ka
reiviu sziandien gyvu kad ir 
nelaisvėje. Jeigu jie sziandien 
yra iszžudyti, tai musu valdi
ninkai ir augszti karininkai 
yra kalti.

Tie musu valdininkai, kurie 
mėgsta save vadintis Amerikos 
Valdžios Sztabas, baisias klai
das yra padare Yaltos ir Tehe
rano susirinkimuose, kai jie su
tiko pavesti Kinijos .žemes ir 
teises Sovietams. Jie vėl sukly
do Potsdam konferencijoje, kai 
jie su Sovietais pasidalino Vo
kietija ir Berlyną, ir paskui 
pamirszo sau pasirūpinti nors 
siaura kelia in Berlyną. Ta 
klaida milijonus doleriu mums 
kasztavo kai mes turėjome vis
ką veszti in Berlyną su eropla- 
nais ana meta.

Tie patys musu valdininkai 
vėl baisiai suklydo, kai jie ap
leido Kinijos tautininkus ir rė
mė sukilėlius, kurie tikrumoje 
buvo - Komunistai ir Rusijos 
tarnai.

Ir dabar dar baisesne klaida, 
už kuria musu vaikai, kareiviai 
savo gyvastimis užmokėjo Ko
rėjos nelaisvėje. Kai jie nieko 
nesake apie tuos Koriecziu 
žvieriszkumus, apie tas musu 
kareiviu skerdynes, tai tie Ko
munistai Koriecziai, insidrasi- 
ne dar žvieriszkiau elgiesi su 
musu kareiviais, ir da daugiau 
ju kasdien žudydavo.

Jie butu galeje visas tas 
skerdynes sustabdyti, tik insa- 
ke Sovietams liautis, o jei ne 
tai mes jiems kitur kelia už
kirsime. Sovietams ne Korėja 
rupi, bet viso pasaulio revoliu
cija, ir už tai jie tuojaus butu 
jiems Sziaures Korėjos žvėrims 
insake liautis ir net paleisti 
musu kareivius. Bet Vaszingto- j 
na s- tylėjo, ir musu kareiviai 
mirė.

Sovietai ir Komunistai da-, 
bar visa koserc užsigina kad 
jokiu skerdynių tenai nebuvo.;

’ Bet pats ju užsiginimas paro-į 
do kad jie meluoja, ir kas dar

1 svarbiau, parodo kad jie tokiu; 
intarimu bijosi. Jie butu iszsi- 
gande ir pernai, jeigu tik Vasz-i 
ingtonas butu nors žodi vapte- į 
lejes. Jie raszo ir pasakoja, 
kaip poniszkai musu kareiviai 
gyvena nelaisvėje, ir kaip jie 
yra gerai prižiuromi. Bet visa 
tai grynas melas, nes nei Ko
riecziai nei Kiniecziai neinsilei- 
džia nei musu laikrasztininku, 
nei musu gydytoju, daktaru, 
kad jie galėtu pamatyti ta po- 
niszka musu kareiviu belaisviu 
gyvenimą Korėjoje. '

kojas, kai laikrasztininkai pra- 
sze jos paveikslo, ir jiems pasa
kė, kad ji dabar lauks teismo 
priesz savo toki szalta ir nesu
prantama vyra.

BANGZUVIS
IR BAŽNYCZIA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

No. 1951

PASKUTINIS ŽODIS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele

Petnycziomis ir knyga, 404 puslapiu, 50c.
Prakeikta, meilin- 

apraszy-

nyežios vyriausybei Vatikane, 
visi tie Szvento Raszto ir Baž- 
nyczios mokslincziai ilgai 
svarstė ta klausima ir sztai szi- 
taip iszriszo:
pasninko dienomis Katalikai 
turi vengti.mėsos nuo “lankomas kriininaliszkas 
gyvuliu ir dangaus pauksz- mas, 202 pus, 50c. 
ežiu.” Povandeniniai gyvuliai; No.103—Vaidelota, 
nežiūrint kad jie kartas nuo Isz pirmutines puses 
karto pasiskelia isz vandenio. Czio iszimta isz

užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No. 176—A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

No. 123—Septynios istorijos: 
Stebuklingas Zerkolas; Sida
brinis Grabelis; Drąsus Szuo; 
Kolera; Senelis; Vargo sapnas; 
Apie Čigonus; 45 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

No.128—Dvi iszlorijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

No.134—-Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
13 puslapiu, 20c.

No.138—Apie Irlanda; Ro 
bertas \Telnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

No.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, E i le s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge- 
64 puslapiu, 25c.

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

No.145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

No. 146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. 
62 puslapiu, 20c.

No. 148—Apie Joną ir Alena, 
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c

No. 150—Apįe Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

del oro, poilsio ar maisto — yra 
skaitomi kaipo žuvys ir už tai 
Katalikams valia valgyti bang- 
žuvies mėsa!

H SANZ1NINGI
SOVIETAI ”

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

riu per ana kara, ir dabar jau 
sutinka mums nors du musu 
laivu sugražinti.

Sovietai sako, kad jie butu 
greieziau ir ankseziau tuodu 
laivu sugražinę, bet kad jiedu 
buvo užszale Sibirijos vande
nyse. Iszrodo kad dabar ir tie 
ledai atslūgo, ir Sovietu szirdis 
*suminksztejo.

Kai Sovietu tuodu laivu 
mums sugražins, tai jie mums 
bus dar skolingi tik szcszis 
szimtus ir septynios dcszimts 
kitu laivu.

ARTINASI PRIE 
TAIKOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

rubežiu, ir buvo atgal nuvary
tas, kai Sovietai pradėjo in ji 
szaudyli.

2—Pats Laivyno Sztabas 
prancsza, kad dvieju inžinu 
bombncszis yra nuo Lapkriczio 
szesztos dienos dingės. Tas 
eroplanas buvo isžskridcs pa
tikrinti koks oras bus ta san- 
vaite. Laivyno Sztabas taip 
pat prancsza, kad nei vienas 
isz tu lakunu nebuvo surastas. 
Ant to eroplano buvo trys ka
rininkai ir septyni jurininkai, 
lakūnai.

Jeigu szitas eroplanas buvo 
tikrai nuszautas, tai jau antras 
tokis atsitikimas sziais metais. 
Ana pavasari Sovietai nuszovc 
kita toki eroplana su deszimts 
lakunu.

Už toki darba Sovietu Rusi
ja yra pagerbus tuos lakūnus 
kurie Amerikos eroplana buvo 
nuszove; jiems buvo suteikta 
garbes ir narsumo, drąsumo 
ženklai. Ir Sovietu laikrasz- 
cziai juos gerbe kaipo savo 
kraszto didvyrius.

Kinijos valdžia jau kelis sy
kius yra pareiszkus savo pro
testą, kad Amerikos eroplanai 
yra pasirodė skersai Mandžiu-ri ir tikisi isz moteriszkes. Isz

tikrųjų, asz esu savo laiku, už- rijos rubežiu. 
kariavus daug vyriszku szir- 
džiu, ir daug jaunesniu negu 
jo.”

Teisėjas Kenneth O’Brien, 
iszklauses visu tu jos dorybių, 
tuojaus paskyrė jai tūkstanti randasi j u geriausi ir didžiausi 
doleriu del advokato kasztu ir ginklai.
po szimta dvideszimts penkis Jau dabar tikrai žinoma, kad 
dolerius ant sanvaites. Ponia Sovietai turi daugiau kaip tris 
Donia Doraine, labai gražiai tukstanezius kariszku eropla- 
suskersavo savo ilgas ir laibas nu Sibirijoje,

Ponas Gromyko sako, kad 
Amerikos eroplartai kelis sy
kius yra pasirodė virsz Vladi
vostoko miesto, kuris yra So
vietu labai sergiamos, nes ežia

as

apysaka 
szimtme- 

Lietuviszku

'■ • >■ , -v.

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

No. 158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No. 160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsargumu in Balta 
Vergija; Pusiaugayenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Ku
lius; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c. /

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

1X0.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davinėti Pinigus. 45 pus., 20c.

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
uavymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Kitokios Knygos

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

No. 180—Kvitu 
del Iszmokejimo 
niams. 35c.

18013—Kvitu
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No. 194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso 
15c.

No.197—Graudus 
arba Pasibudinimas

Kristuso

Verksmai 
prie Ap- 

mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c., Pa
gal nauja būda, No. 197M?, 25 c. 

No. 198—-G romą ta arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany- 
1 o jaus Jeruzolima. 10c.

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszezionybes. 128 pus. 35c.

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

No.202—Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

J<o.203—Knygute, Tretinin
kių Serapliiszkas Officium. 15c

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas isz 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

HF-1 Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

ir Pini-Visi Moni-Orderiai 
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien 
szio adreso:

tik aut

SAULE PUBLISHING CO.,
Mąhąnoy City, Pa., - U. S. A


