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1 Italijonai In Trieste Miestą INTARIA VYSKUPĄ PER DAUG
c. vT ck i ŽMOGŽUDYSCZIU
Sako Vyskupas Shell ___

Nubaustas 16 Metu Mergaite; 6
Chicago, ill. — Ponia Metu Mergaitukc

James Thorsen, isz Albuquer- j 

10 SUARESZTUOTE

Italijonai kareiviai didin
gai ir džiaugsmingai inmar- 
szuoja in Trieste miestą isz 
Forli miesto, kur jie lauke 
žodžio peržengti per rube- 
žiu ir ta miestą atsiimti nuo 
Yugoslavu. Nauja sutartis 
tarp Yugoslavijos ir Italijos 
ta miestą padalino lygiai in

Isz Amerikos
---- •----

DAR JIESZKO LAI
VYNO EROPLANO

Eroplanai, Laivai 
Jieszko Dingusio 

Eroplano

NEW YORK, N. Y. —
Szimtai laivyno eroplanu ir 
daug kariszku laivu dabar dar 
vis jieszko dingusio laivyno 
eroplano, ant kurio buvo ketu
rios deszimts du žmones.

Eroplanas skrido isz Mary
land staeziai in Pietų Afrika 
kai jis dingo. Nors keli lakūnai 
pranesze kad jie užtiko ar pa
mate deganezius ženklus ant 
mariu, Laivyno Sztabas sako 
kad randasi mažai vilties kad 
kas isz tu keleiviu bus suras
tas gyvas. Ant mariu buvo už
tikta kokio ten eroplano lieka
nos, bet niekur nebuvo matyti 
tu laiveliu, kuriuos eroplanai, 
skrisdami skersai mares vis 
vežasi su savimi.

Kai eroplanai užtiko tas lie
kanas jie greitai laivams apie 
tai pranesze. Tie laivai greitai 
pribuvo in ta vieta bet nieko 
nerado.

Tai jau treczias didelis Lai
vyno eroplanas kuris dingo ar 
sudužo in viena sanvaite. Lai
vyno Sztabas dabar yra pasky
ręs savo geriausius ir gabiau
sius agentus isztirti kas ežia 
darosi.

Platinkit “Saule” 

dvi dalis, tarp Yugoslav a ir 
Italijonu.

Szitas mažas miestas yra 
kaip taczka dūlio Europoje, 
kuri gali bet kada susprogti 
ir visa svietą vėl susprog
dinti su trecziu pasauliniu 
karu.
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DEMOKRATAMS 
DŽIAUGSMO DIENA

—

Beveik Visur Laimėjo 
Rinkimus

WASHINGTON, D. C. —
I Nors votai, balsavimai dar ne 
visi suskaityti, bet beveik vi
sur Republikonai prisipažinsta 
kad jiems riestai.

Iszrodo kad dabar Demokra
tai turi pirmenybe ir vyriausy
be ne tik Kongrese, bet ir Se
nate.

New York valstijos balsavi- 
i mas nustebino ne tik Republi- 
konus bet ir Demokratus, kai 
Demokratas Averell Harriman 
taip baisiai sumusze Senatorių 
įves, kuris buvo Republikono 
Gubernatoriaus Thomas De
wey remiamas.

Thomas Dewey su savo par
tija valde ne tik New York 
miestą, bet ir visa ta valstija 
per dvylika metu.

Nežiūrint sniego ir blogo oro 
nuostabiai daug žmonių iszejo 
balsuoti.

Prezidentas Eisenhoweris 
prisipažino kad jo partija rin
kimus pralaimėjo, bet jis sako 
kad dar vis yra vilties atsikirs
ti priesz rinkimus, kai Prezi
dentas bus renkamas.

Dabar Harriman, naujas 
New York valstijos Guberna
torius, gali būti Demokratu 
kandidatas del Prezidento vie
tos. Jis sako jis nieko pana- 
szaus nesirengia daryti, ir kad 
jis vėl rems, kaip ir reme Ad- 
lai Stevensona, jeigu jis vėl in 
rinkimus stotu. 

que, New Mexico, per radija 
ana vakara pasakė kad Katali
ku Bažniyczia yra nubaudus 
Chicagos Vyskupą Sheil, už tai 
kad jis vieszai pasireiszke 
priesz Senatorių Joseph Mc
Carthy.

Kai laikrasztininkai užklau
sė keliu augS'tu dvasiszkiu 
apie tai, jie atsake kad jie nie
ko apie tai nežino, ir kad ta 
moteris’ke dabar turi priparo- 
dinti isz kur ji tokias žinias 
yra gavus. Jie negalėjo pasiek
ti nei Vyskupo Sheil, nei jo 
virszininko, Kradinolo Stritch, 
patikrinti tas žinias.

Bet visi gerai žino kad kai 
tik Vyskupas Sheil taip iszsi- 
reiszke, už keliu dienu jis atsi
sakė nuo Kataliku Jaunimo 
Vadovystes, ir visai be jokio 
pasiaiszkinimo savo vieta ki
tam užleido, nors jis pats buvo 
szita jaunimo draugija inkų 
res 1930 metuose.

NE VOTAI, BET 
SNIEGAS RŪPĖJO
T0WANRA, PA. — Ne vi- 

siems szitie balsavimai jau 
taip rūpėjo kaip laikrasztinin- 
kams ir politikieriams.

Kai laikrasztininkai patele
fonavo in Bradford Apygardos 
komisijonierius, paklausti 
kaip rinkimai eina, tie komisi- 
jonieriai ramiai atsake kad jie 
nežino ir nepaiso. Nes ežia tiek 
prisnigo kad tie komisijonie- 
riai visiems rinkimu prižiūrė
tojams pasakė nesiskubinti 
pristatyti savo votu skaiezius 
ta vakara, bet laukti rytojaus, 
kai nustos snigt ir kai oras pa- 
blaives.

Ponia Dorothy Langohr, 
trisdeszimts dvieju metu 
amžiaus moteriszke, Detroit 
mieste, Michigan yra susi
lankius devynių vaiku in 
vienuolika metu. Ji, Lankau
dama, sako kad ji dabar au

ALIQUIPPA, PA. — Sze- 
sziolikos metu amžiaus Helen 
Jane Bryant buvo iszniekinta 

i ir nužudyta netoli savo namu. 
Jos sužaluotas lavonas buvo 

' surastas negilioje iszkastoje į 
skylėje.

Dvideszimts dvieju metu 
amžiaus juodukas, Elijah 
Thompson buvo suimtas ir in- 

. tartas. Ji suaresztavo policijos
(Tasa Ant 4 Puslapio)
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I VAIKAS NETYCZIA 
NUSZOVE SAVO

DRAUGA

PHILADELPHIA, PA. —
Trylikos metu vaikas isz Lin
den, New Jersey buvo suaresz- 
tuotas geležinkelio stotyje, kai! 
jis norėjo pirktis tikieta in

' South Dakota ir parode tik de
vynis dolerius ir dvideszimts
keturis centus.

Jis buvo netyczia nuszoves 
į savo dranga savo tėvu namuo> 
, se ir, iszsigandes norėjo pabeg- 
;ti.

Policijos Leitenantas An 
drew Waters sako kad jo poii- 
cijantai suėmė ta jauna vaika,
Nicholas Rahoche, Lindene kai 
darbininkas ant geležinkelio 

[ stoties intare ta vaika, kai jis 
norėjo ta tikieta nusipirkti.

Nuszautas vaikas buvo ke
turiolikos metu amžiaus Ste
phen Vircik, isz Linden mies-j 
to. Jo lavonas buvo surastas 
ant kiemo ant Grasselli uly- 
czios.

Policijantai tiki kad tai atsi
tiko netyczia, bet jie yra pri
versti sulaikyti ta jauna vai
ka, kol viskas bus iszaiszkinta.

Savas Beisboles Ratelis

gina savo savotiszka beisbo
les losziku rateli. Ji ežia sa
vo vaikams parodo ju nau
jausia ir jauniausia broliu
ką, trijų dienu Douglas. Kiti 
broliai isz kaires in deszine: 
vienuolikos metu Dean, de

Aki Mauke Per 
Rinkimus

PHILADELPHIA, PA. — 
Deszimts žmonių buvo suaresz- 
tuota ir in kalėjimą patupdin- 
ta, už tai kad jie per rinkimus, 
per balsavimo valandas buvo 
užeje in saliuna iszsigerti.

Saržentas Edward T. Rey
nolds ir eilinis policijantas Sa
muel Lewis su Charles Reich- 
ner visus juos suaresztavo.

To saliuno savininke, ketu
rios deszimts devynių metu 
amžiaus Margarita Mulholand 
teipgi buvo suaresztuota, nors 
ji ginasi kad ji jokiu svaigi- 
naneziu gėrimu tiems savo kos- 
tumeriams nebuvo pardavus.

Szitas saliunu uždarymas 
Nedeliomis ir kaip dabar, per 
rinkimus, tai tikrai kvailyste 
ir gyva skriauda saliuninkams 
kurie taip brangiai moka už 
savo laisnius.

Mes sakome kad ežia tikra 
kvailyste ir skriauda, tol kol 
kliubai gales savo bizni varyti 
ir szinkuoti, kai saliunai turi 
užsidaryti.

Saliunai, Sukatos vakara, 
musu valstijoje turi savo duris 
užsidaryti. Kliubams valia iki 
trjiu bizni varyti. Nedelioms 
saliunai uždaryti, o kliubams 
geriausias biznis.

Saliuninkas moka keturis 
szimtus doleriu ar daugiau ant 
metu už savo laisnius, o kliubai 
moka septynios deszimts pen
kis dolerius ar mažiau. Tai kur 
ežia teisybe?

Mums nerupi ar tie kliubai 
yra Veteranu, Legijonieriu, 
Bažnycziu ar bagoeziu golfo 
losziku, mums rodos, jie turė
tu laikytis tu paežiu instatymu 
kaip ir saliunai.

Juk, nors mes juos kliubais 
vadiname, jie nėra kas kita 
kaip tik paprasti saliunai.

szimts metu Donald, devy
nių metu Richard, asztuoniu 
metu Ronald, septynių metu 
Robert, szesziu metu Law
rence, keturiu metu Thomas 
ir dvieju metu Raymond.

cnoo

Iszduoda Raportą Prez. Eisenhowenii

Prezidentas Eisenhoweris 
užsideda savo akinius, aku- 
liorius kai jis pradeda sze- 
sziu puslapiu raportą per
skaityti, kuri Amerikos Sek
retorius John Foster Dalies

Per rinkimus, kai visi saliu
nai turėjo užsidaryti, Tautu 
Sanjungos kambaruose trys 
saliunai, kuriuos barais vadi
na, dare gera bizni.

Iszgelbejo Isz Gaisro

Bostono ugniagesiai isz- 
gelbejo Ponia Gertrude Gua-’ 
riano, kuri nesuspėjo iszbeg- 
ti isz tu namu kai jie užside
gė. Trijų metu vaikutis szi- 
tame gaisre sudege. Ugnia
gesiai ir policijantai spėja 
kad kas nors tyczia szituos 
namus padege.

KARAS ANT
FORMOSA SALOS

FORMOSA. — Komunistu 
lakūnai susikirto su Kiniecziu 
lakūnais prie Formosa Salos. 
Ir kiek žinių iki sziol atėjo tai 
Komunistai buvo sumuszti. 
Kiniecziai, po Chiang Kai-shek 
valdyba ginasi nuo savo bro
liu Komunistu ir nepasiduoda. 
Jie sako kad jie Formosa Sala 

jam parvežė staeziai isz Pa
ryžiaus. Visas tas Sekreto
riaus Dulles raportas yra 
kaslink apginklavimo Vaka
ru Vokietijos.

O O CT'

i laikysis, nežiūrint ka Komu
nistai darys.

Amerikos valdžia yra davus 
Komunistams Kiniecziams ži
noti, kad jeigu jie užsipuls ant 
Formosa Salos, tai musu didin
gas ir galingas Asztuntas Lai
vynas stos Kiniecziams in pa- 
gelba.

Dabar visi Kiniecziai ir visi 
Azijos gyventojai stovi ir lau
kia pamatyti ar Amerika savo 
žodi iszlaikys. Komunistu la
kūnai jau dabar yra užsipuolė 
ant Formosa Salos. Dabar di
džiausias ir svarbiausias klau
simas yra: Ar Amerikos Lai
vyno lakūnai stos in ta kara 
priesz tuos Komunistus. Ir dar 
svarbesnis ir pavojingesnis 
klausimas yra tai: ka Sovietu 
Rusija darys, jeigu Amerika 
ežia in ta Formosa Salos klau
sima insikisz? Ar ežia sekios 
treczio pasaulinio karo? Vien 
tik Dievas ir laikas mums in ta 

: klausima atsakys.
Kol kas, Amerikos rinkimai 

sustabdo musu valdžia nuo bet 
kokio žingsnio. Bet po rinkimu 
kas bus, tik ateitis atsakys.

/ -------------------------

UŽ GELEŽINES 
UŽDANGOS

Rusu Imperialistams 
Nepatinka Amerikos

Politika

Žymiausias Rusu emigrantu 
organas “Novij Zurnal“ Nr. 
36 indėj o D. Dalino straipsni 
isz kurio matyti Rusiszkaji im
perializmą atstovaujaneziu 
Rusu emigrantu didėjantis ne
pasitenkinimas Amerikos po-
litikoj ryszkejancziomis ten
dencijomis ir del ju susirūpini
mas. Sužymėdamas visa eile, 
atsakingu Amerikos pareigunu 
ar sziaip intakingu Amerikie- 
cziu pasisakymu. Daliu iszke- 
lia, jog ankszcziau Amerika 

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Ant Pardavimo

Veteranu Administracija 
yra praneszus kad visi vetera
nai, buvusieji kareiviai dabar 
gaus daug pinigu atgal isz ju 
apdraudos “insurance”. An
tro Karo veteranai susilauks 
apie du szimtu milijonu dole
riu. Tokiu veteranu randasi 
apie penki milijonai.

Pirmo Pasaulinio Karo trys 
szimtąi asztuonios deszimts 
tukstanezin veteranu gaus dvi- 
deszimts viena milijoną1 dole
riu.

Labai pigiai parduodamas 
mūrinis namas ant 231 East 
Centre St. Loto didumas 22 x 
125 ped., taipgi ant to loto ran
dasi kitas namas, medinis ant 
East Railroad St. Locnininkas 
gyvena, kitam mieste. Del pla
tesniu informacijų, atsiszauki- 
te pas:

Nelson T. Davis Agency, 
120 E. Centre Str., 
Mahanoy Citv, Pa. •z «z 7

Pypkes Durnai

Buvo Kitokis
Gyvenimas

Amerikos Armija yra iszra- 
dus nauja ir baisu kariszka 
“veizima” kuris yra pavadin
tas “Gyvate”. Jis nevažiuoja 
bet szliaužia aut žemes ir ga
mina savo kulkas, beszl i augda
ma s.

Su 283 Paveikslais

Amerikos valdžia rengiasi 
Los Angeles Apygarda pa
traukti in teismą del keturioli
kos milijonu doleriu. Mat, Los 
Angeles Apygarda rinko tak
sas nuo kariszku fabriku, 
rie priguli valdžiai ir niž 
neturi taksu mokėti.

ku
tai

160 Puslapiu

8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateitoje 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.

Armijos naujas karabinas 
priesz “ Jęt” eroplanus pasiro
dė niekam nevertas. Jis gali 
lengvas nuszauti paprastus ka- 
riszkus eroplanus, bet visai be- 
jiegis priesz naujus ir baisiai 
greitus “Jet” eroplanus.

O pagaminti ta nauja kara
biną Armijai kasztavo keletą 
milijonu doleriu.

Amerikos kariszka policija, 
Vokietijoje yra sužinojus, kad 
Komunistai dabar siutina 
szimta tukstanezin doleriu tam 
kuris nužudintu G e n e r o 1 a 
Reinhardt Gelilen, virszininka 
Vakaru Vokietijos slaptos ži
nybos administracijos ir 'žino
vą visu Sovietu Rusijos slalptu 
žinių administracijos.

Paryžiuje dabar visi valdi
ninkai nori paslėpti, bet jau 
paaiszkejo kad ne tik Sovietu 
Rusijos, bet ir Yugoslavijos 
sznipai ežia uoliai darbuojasi. 
Prancūzijos policija yra suse
kus ir suėmus viena sekretorių 
isz Quai D’Orsay, kuris buvo 
Yugoslavams perdavęs visas 
slaptas žinias apie nauja Pran
cūzu “Jet” kariszka eroplana.

Kai Londone buvo sudaryta 
sutartis apginkluoti Vakaru 
Vokietija, tukstaneziai Vokie- 
cziu, kurie praszesi pavelini- 
mo važiuoti in Amerika, dabar 
sulplesze savo pasportus ir pa
sakė kad jie pasiliks savo tėvy
nėje.

j
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Vienuos mieste, Vengrijoje, 
eina gandai, kad Komunistai 
ežia paleis isz nelaisvės Kardi
nolu Josef Mindszenty. Tai bu
tu su Budapeszto valdžios pro
paganda, kad Vengrijoje da
bar Bažnyczia nėra varžoma, 
kad visi gali tikėti, kaip jie no
ri.

Kitaip senovės tėvai 
gyveno,

Kaip skurstame mes 
sziandien,

Paklausk tik tevuczio 
seno,

Ar ne eina piktyn 
kas diena.

Ne tiek turtu tėvai turėjo'
Ne tiek žemes iszbrangino,
Bet Tevynia daugiau 

mylėjo,
Viens kita savo broliu 

vadino.
Gražiai suėjo sentevai 

musu,
Kalbėjo apie mylima 

Tėvynė,
Apie senove ir kares

Prusu,
Kada nuo Kryžioku juos 

gynė.
Linksma buvo, girios 

galimu,
Kad nuo medžiokles 

skambėjo,
Gražu, kad tėvas pražilęs 
Sunu in kara einant lydėjo. 
Bajorai mus, darbais 

garbingi,
Mylėjo kalba Tėvynės,
Namie meilingi, kovoj 

baisingi,
Negande veju gadynes!
Linksma buvo nuo 

sutartiniu.
Kad giriu gande užimąs!
Gražu, džiaugėsi, linksmu 

Szesztiniu,
Sulaukas musu jaunimas!
Gražiai dainuota tada 

mergaicziu,
Darželiuose rutu sodinta!
Žibėta kardu, jaunikaicziu,
Eržilus, žirgas auginta!
Su Dievu augo tėvai 

ir seno,
Viens kita szelpe ir gynė. 
Ne ta sziandien gadyne!
Kitaip senovėj tėvai 

gyveno.

Politikieriai dabar kad ir 
mokytam 'žmogui gali protą 
sumaiszyti, kai jie ima kalbėti, 
apie pramone, bizni ir darbus.

Ropublikonai kalba apie 
kaiip gerai viskas eina, kaip 
visi 'gerus darbus turi, kaip net 
ir biedni 'žmones daug- pinigu 
turi. Bet jie mažai k a prigauna 
su tokiais plepalais. Žmones 
žino kokius darbus jie turi ir 
kiek pinigu jie turi kiszeniuje.

O Demokratai dabar Lozo
rių gieda ir sako kad viskas 
velnais nuėjo su Republiko- 
nais.

Mums iszrodo, kad vieni ir 
kiti jau biski perdeda: ne taip 
jau gerai, bet teipgi ne taip 
jau blogai.

Tiesa, taimeriams ne kaip, 
geležinkeliu darbininkams ir 
ne kaip, o mainieriams tikrai 
įprasta, ir vargiai mainieriu 
būkle pagerės. Bet fabriku 
darbininkai gerai uždirba; mo
terys daugiau ir daugiau už
ima vyru darbus.

O iv
O kad

“Saule”, kaip szviete, 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su 
vo prenumeratais.

taip

sa-

Platinkit “Saule”
4Jt-*****4-***»*4-****J<-*><-><-*»* 

:l. traskauskas 
i LIETUVISZKAS J 
J GRABORIUS J

* Laidoja Kunus Numirėliu. j}
* Pasamdo. Automobilius Del 3 
£ Laidotuvių, Kriksztyniu 
į Vestuvių Ir Kitokiams H 
J ;• Reikalams ::

Ir S35
k 
k
* MAHANOY CITY, PENNA.

WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78

— “Saule” turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu. varda tik 
vieno naujo skaitytojams, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

jog geresnio už Andriaus žen
to negaletaiu pas Dieva iszpra-

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

No.lll—Sziupinis (3 dalis) I 
talpinusi sekanti skaitymai: 
YTa isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Jlaganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.116—Istorija ape Siera
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
no. 58 pus., 20c.

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

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

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

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

No.l33—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

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

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

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

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 Naktį. 
62 puslapiu, 20c.

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

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

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

No.150—Apie 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.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu, 50c.

No. 102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

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

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

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

«
No.172—Apie Duktė Mariu; 

Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

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

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

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

Seniai asz tau Mariuk nu- J 
žiurėjau ji ir ta džiaugsma 
rengiau sau. O

Marinka t vile jo.
— Tai-gi keno tu, Mariuk 

busi, jeigu ne Andriaus! Pa
klausė motina.

— Niokeno, motinėlė.
Motina tylėjo nuleido galva, 

o pas Mateusza nusiuntė, idant 
su arielka susilaikytu.

Dovanai-gi nuo to laiko Ma
rinka stengėsi suramyt moti
nai. Ant tuszczio kaiip ir pir
miau dainavo del josios daine
les ir skaitė knygas. Szimiene 
tylėjo smutna, nnludus. Ne 
vadino Mariukes savo kviet- 
kele neglostė josios plauku lie
pyne josios storu ka.su. Ir Ma
rinka kaip tai nulindo. Žinojo 
apie ka motinai, eina ir žiūrė
dama ant josios, aszaras ryjo 
paslapczia.

Net viena vakar a pabuezia- 
vo motinai rankas ir kojas ir 
apsikabino ja už kaklo.

— Nesirūpink motinėlė! 
Turiu asz viena ir myliu ji ir 
jam vienam prižadėjau ir’kol 
gyva busiu 'žodi jam dailaiky- 
siu.

— O kur jisai yra, Mariuk? 
Kas jis do per vienas?

Isz musu kaimo, o dabar nu
sidavė mokintis.

— Tai Jonas! Paszauke 
naszle. Ar tu Jotimi žodi davei 
del jo nori pati save prapuldy
ti? Ir tu jam tiki j jog jisai su- 
grysz pas tave ?

— Sugrysz •motinėlė, su- 
grysz. Asz tai žinau ir tikiu. 
Nes ir. tai 'žinau, jog ir asz jau
ne jam gal. Kažin1 gal sarma
tytųsi initie mane ir apleistu 
mane! C) asz to ne nukensezia 
ir ne pameszezia, nes jam 'žodi 
dalaikysiu, ba ji viena tik ant 
svieto myliu.

Motina užlauži raukas.
— Ant to asz tave auginau 

idant suvystai viena tarp, žmo
nių nyk turn.

O varge mano, varge! Aliu
kus asz turėjau auugint ir lai
me kūdikio savo linksmintis ir 

)

ant auganezio turto žiūrėt. O 
ežia sierata. akis mano užmerks 
o sunku bus eitie man nuo sie- 
ratos. Andriui norėjau atiduot 
tave, o neblogiau! žmonims ir 
vargo sieratos.

Marinka nuo kojų motinos 
pasislinko ir tik verke.

— BUS DAUGIAU —

stojo, jiedu szale vienas kito, 
nes nieko nekalbėjo in viens 
kita, ir tuotarpu davėsi tuo- 
jaus girdėt balsai:

— O, tai tai tinka! Buk del 
viens kito u'žgimet ir užaugot! 
,<) senas Mateuszas in Mariu
kes motina tarė pamaižeįi:

— Dievaži, Szimiene galė
tumėt jusu mergina Andriui 
atiduotie. Laikas jau jai po
ruotis.

Teisybe, Marinka patoga ir 
kvatska merginai ir tokios ki
tos musu visame kaime nerasi, 
nes ir Andrius yra vaikinas, 
kad kita tokio toli reiketu 
jieszkot. Pirmutinis jisai visa
me ir nieks su juom nesusily
gins.. Pirmutinis jis buvo szka- 
loje ir pirmutinis darbo, 
priekiam turtą turi,
mislina. apie mergina tai no 
naujienai, iba jam tas ir tinka.

Ka, motka, ar 'bus galima 
pas jus ipaįprastinai Ketverge 
su arielka, ant sugertuviu pri
imt ?

— Ne turiu asz. nieko prie- 
szingo Andriui, tarė 'Szimiene 
o jeigu ji mergina uores, Die
vui u'ž toki žentą dekavosiu.

— Del ko turėtu nenorėt? 
Atsiliepe kas tai isz gaspado- 
riu, proto neturėtu, kad no no
rėtu.

Andrius girdėdamas tokia 
kalba iszejo isz glito jaunume- 
nes ir mėtėsi Szimienei in ko
jas, po tam pasislinkes in szali 
susimaiszias 'žiurėjo ant Ma
riukes.

— O jeigu ji nenorės? Mis
tino vaikinas.

Ir szirdis jo plako spakainei. 
Norėtu begtie ipas ja. ir kalbėt 
jei. jog jam už visa svietą yra 
meilesne, jog ji brangesne jam 
negu locna gyvastis, nes kas 
tai ji prikausti prie'žemes. Kad 
pažiūrėtu ant jo josios juodos 
akutes rūstingai, ka, tai nuo 
ju net drebulis per kuna pa
reina?!

— Ne, ne, ne eisiu, mislino 
sau; žmogaus jokio nesibijojau 
nes josios bijau.

Muzike uže, vaikinai ir mer
ginos szoko linksmai,'nes An
drius ne szoko suvis. Tiktai 
kada vienas bernukas jau ma
tyt biski užsitraukęs 
merginas per peczius su delnu 
plauszkojo; paikeleina 
praėjo daejo ant galo ir 
Mariukos, norėdamas ir jei už
duot, nes Andrius staigai užbė
go ir stojosi prieszais ja.

— Tegul niekas judint jo
sios nemislina, paszauke rūs
tingai Andrius, ba su manim 
turės veikalą.

— O kas tau prie josios? 
Ar jijie tavo? O ant galo josios 
tau niekas ne nukas szmoteli 
niurnėjo vaikinai. Nes jau 
kožnas isz tolo buvo nuo Ma
riukes.

— Nei vienas nusistebėjo 
josios rūstingo pažiuręjiinb, o 
kiti bijojosi drūtos rankos An
driaus, su kuriom retai kas pa- 
siprieszino.

— O jis tuolaik žiurėjo in 
gražu veidą merginos, misly- 
daui as :

— Norės jijie liūtie mano 
ar suvis ne?

Nes Mariuką suvis no dirs
telėjo ant Andriaus.

III
Kada isz gūžinės iszejo tarė 

in, mot ii! a:
— Motinėlė, nepriimkite jus 

Andriaus su arielka, ba asz su
vis už jo jokiu budu ne eisu.

Szimiene net slaptelejo isz- 
girdus tai.

— Priverst tame ant to ne
nusiimi, nes tau tai pasakysiu

Kitokios Knygos
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(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Ant galo nuėjo pas ja, nes 
nedrąsiai szokt pavadino.

Ilgai jiedu szoko, nejausda
mi jokio pailsimo. JMariuka 
puikiai szoko kad net An
driaus akis juokėsi isz džiaug
smo.

Kada jau pabaigė szokt ir

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

szito Katalogo
No. 1954

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku

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

No.180—Kvitu Knygute 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

ĮSOps—Kvitu Knygute 
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
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c.

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 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.

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15o

Kaip Užsisakyti Knygas:

UESr3 Užsisakant knygas įsn 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, b jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.-

ĮĮĮ^r* Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del 
timo kasztu.

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

prisiun-

ir Piru- 
“ visada 
tik ant

SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa,, - JL & <

i

ka.su


"SAULE” MAHANOY CITY, ML

* Andrius Sakalukas
Graži Istorija,

J^EKUREM kaimo prie sau
linio stovėjo jauna mergina 

ir (pasilenkus isztraukinejo isz 
.saulinio dideli, insisupusi, pil
na vandenio viedra.

Mergina linksmai dainavo ir 
W szypsojosi, ir nejuntanti josios 

jausiąs, vandeni. Džiaugėsi 
vienkart mergina oru ir giedra 
saulele.

Dainele josios maiszesi su 
balsasi oriniu paukszteliu, ku
rie savo nesuskaitytais baisė
jais garbino įgralžu ryta ir atei- 
nanczia giedria dienele: teiipos-

* gi su visais balsais naminiu 
paukszcziu, lojimu szunu ir 
blovimu gyvuliu, kurie pa
prastinai girdot kaimuose 
anksti ryta.

Staigai perstojo dainavus, 
ba nužvelgė szeszeli 'žmogaus 
priesz save, kuris jau jai buvo 
gerai pažinstamas. Mergina,

* nusiminė, nes pakėlus akis, 
'paregėjo savo pažinstama jau
na vaikina nusiszypsojo links
mai.

Prisiartinęs prie josios jau
nais kaimo bernelis -Jonukas, 
pažiurėjo ant josios linksmu 
pažinrejimu, netrukus giliai 
užsimislijo ir tarė:

— Mariuk! Ar tu žinai, jog 
asz rengiuosiu sziandien in 
svietą keliautie?

— Del Dievo! Paszauke 
mergina ir veidas josios paba
lo. O tai kam? Ir kur?

— Einu, idant ko nors gero 
iszsimokint. Beda tam žmogui 
nemokintam ir tamsiam g*y- 
ventie ant svieto; kitokios sau 

T rodos duoti nemoka., bile kam 
jodini sau po sprandą pavėli
na, o jeigu dirvos mažai turi 
tai ir kąsnio duonos stoka. 
Teip ir asz eisiu pas sodaunin- 
ka padirbsiu ir iszsimokysiu 
tokos amatos, galėsiu tada ir 
ant mažo szmotelio dirvos gy
vent ie kitaip.

— O Joneli! Kaip nueisi in 
svietą, tai gal ir apie mus pa- 
niirszi: apie savo kaima tuo- 
jaus ne norėsi žinot ir sugryž- 
tie gal jau nenorėsi dauginus 
in czionais.

— Ne mislykie teip apie 
mano Mariuk! Žiūrėk tokis 
Stasis Kaniszius per mokslą 

.kone ant pono iszejo, dabar ant 
daktaro mokinasi, o su sunium 
musu pono dvare vardais vie
nas kita vadina. Tiek tai me
tu jisai mokinosi miesto toli 
nuo namu, o ne pamirszo apie 
mus. Tėvus kaip ir pirmiaus 
szenavoje ir nesisarmatina ju
ju, jog esą kaimynais prastai 
pasirodė ir vargingai gyvena. 
Da bus jiems didėlėje pagelbo- 

<je juju senatvei, kada mokslą 
pabaigs. Vakar anksti isz ryto 
sutikau ji girioje. Asz ne dry
bsau sakyt ant jo vardu ir pra

dėjau “ponas”, nes jis in ma
ne: Ka tu Joneli, pamirszai, 
jog asz su tavim, kada buvome 
mažais bėgiojome ir bovino- 
mes drauge, jog esi mano gi
mine ? Mane rūpestis apėmė, o 
norint gerai atsiminiau ta lai
ka kada mudu bovinomes, o ne 
karta ir susipeszem, nes ka 
mokslas, tai mokslas, ir dabar 
nedrysau su juom kalbėt. O jis 
in mane kai ba:

“Žinai ka Joneli, turetau 
del tavęs gera užsiėmimą, 
idant negyventum dovanai. 
Žvilgterek-gi tiktai tu, kaip 
jus ezion visi gyvenate? Gyvu
lys da žiuri kad butu ezystas, 
o jus ezion kaip gyvulei gyve
nantiem purvyno ir tokioj ne- 
■czy stojo. Prie szais ko'žna šlu
bele yra szmotelis dirvos, nes 
vėlinate sau idant ant. josios 
putu meszlas, szhszlavai, pa
mazgos, dilgeles, ■ augt u, negu 
augtu medžiai • arba, žydėtu 
kvietkelis. C) tada merginos ne 
eitu in dvaro, darželius vogtie 
kvietku, o vaikai in soda skin- 
tie vaisiu. Mokinkis tu, Joniti, 
sodauninkystes, tai ir tau bus 
lengviau gyvent ant svieto ir 
busi gera paveizda, kitiems. 
Jeigu pas tave bus czysta, pa
rodijas szviežas oras pavėsis 
medžiu vaisingu, o tada ir tau 
nieko ne bus stoka ir kiti užsi
manys eitie tavo pėdoms. Mo
kykis teipos-gi kokios nors 
amatos, norint sziauczystos. 
Vakarai žiemos laike ilgi galė
si sint gaspadoriams czebatus. 
Kam turi pinigas musu eiti pas 
kažin kokius žmones, ar pas 
Žydus! Ne gerinus butu kad jis ( 
tarp musu pasiliktu ? O kad da 
isz knygų no vieno iszsimoky- 
tum ir dasižinotum, tada gy
ventum dorai ha žinosi kaip 
reiko gyvent, o tada ir žmonis 
tave sizenavos, ir ne rugosi ant 
savo vargingo gyvenimo, ir ži
nosi kad gyveni ant svieto. O, 
szventi yra žodžiai Stasio! Asz 
sau gerai juosius insiteraijau 
ir mokintis eisiu.

— Mariuką stovėjo rūpes
tinga ir nuiludus.

— Ar motina tave leis, ar' 
tėvai pavelijo tau eitie isz na
mu? Paklausė, Marinka.

— E, tėvai tai ne labai no
rėtu to, nes eitie ne ginai man 
suvis. O tu Mariuk, skaityk ne- 
pamirszk. Norint Nedeliomis 
ir szventomis dienomis del sa
vo naudos skaityk gaspado
riams laikraszczius. Kalbink ' 
juosius, tegul kožnas nors po 
deszimts skatiku atideda ant 
menesio in kasa; ne yra tai di
deliu suvis daigiu, o per kelis 
metus kiek tai pinigu susirinks 
ir jog kada sugrysziu, tai del 
viso kaimo medžiu pripirksiu 
ir apsodysime visur. Pamykie. 
apie ta viską gerai, ba asz Die
vas žino, kada sugrysziu.

Po tani Jonas'žvilgterėjo aut 
'merginęs ir susijudinimu tarė:

O kada sugrysziu asz iii ezio
nais ar rasiu tave da szitoje 
stubeleje? Ar lauksi tu, Ma
ri uk manes?

— Tavo busiu aiba nieke
lio. Atsake mergina.

Po tam abudu tylėjo, laimin
gi, nes buvo ne linksmi nuliude 
ir pu dideliu rupeseziu. Tarpę 
ju to tylėjimo ordesi jiems buk 
vejas nutveriąs juju žodžius 
nunesze tarp žmonių jog pauk- 
sztis kuris augszcziau gaivu 
cziulbejo, jog toji giro, ka ne 
per toli uže visi juju žodžius 
kalbėjo ir jiems antrino.

M-************************)

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

i

. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
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.

Nora didesnes ramybes, 
Kaijp žmogus yra 

užganadintas, 
Isz to ka turi.

Nekarta, duodasi girdėt 
kaip žmogus kalba: 

Viską ka turiu ant svieto 
tai mano namelis, 

Kelis sutaupytus szimtelius 
Doleriu ant juodos 

valandos, 
Ir mano sveika szimynele, 

Isz kurios esmių 
užganadintas.

Vaikai užauginti, 
Daviau atsakanti mokslą 

jiems, 
Ir eisiu isz laižybu 

su bile kuom, 
Jog esmių laimingesnis, 

Kaip kokis turtuolis. 
Taip knll’a dą.iufclis 

žmonių,
Jeigu tai viskas ka ' 

žmogus turi, 
Tai užteks jam ligi 
pabaigos jo gyvenimo.

Kodėl negali jaustis 
Laimingu isz to?

Juk turtas daugeli kartu 
Patraukia paskui save 

Daug,vargo ir rupesezio, 
Nes dideli turtą sunku 

užlaikyt, 
Kad greitai nenuszvilptu, 

Jeigu nemoki juom valdyti. 
Jeigu turi užganadinanezia

Ineiga del saves ir savo 
sz e imy n o s pa r ei k a i a v im u, 

Tai kodėl pavydi 
turtuoliams?

Jeigu vedi gyvenimą toki 
kokiu jis yra,

Semdamas isz jo viską 
Kas yra geriausia ir 

'Nesi rupi n d am as apie 
nieką daugiau, 

Ne kaip žmones kurie 
Turi didžiausius turtus.

* * *
Kada motere 'būna niekai, 

Tai yra niekesne ir arszesne 
už vyra, 

Ir greitesne ant papildymo 
blogo.

Patogi motere kada 
pasilieka biauri, 

Yra pasiūtiszkai biauri.
Visiszkai moteres yra daug 

geresnes už vyrus, 
Arba daug arszesnes už 

vyrus, 
Kada pradeda siunsti. 
Tokios niekas negali 
sulaikyti nuo pasiutimo.

— Dekavoju tau Mariuk, 
atsiszauke jaunas vaikinas; 
dabartės galiu keliautie spa- 
kainas. Viena man tavęs yra 
laibiaus gaila, negu tėvo ir mo
tinos.

Kada paini si in u sau kad j il
su visu ezion teip ilgai matyt 
negalėsiu szirdrman spaudžia.

Mariukai teipos-gi labai 
szirdi suspaudė ir ka tik balsu 
nepravirko, nes norėdama asz- 
aras paslėpt, greitai inbego in 
stub a.

Jonas ilgai da stovėjo ,su di
deliu skausmu szirdies ir ru- 
pesicziu žiūrėdamas ant josios 
namo.

Karcziamoje
Karcziamoje pastatyti palei 

sienas aplinkui suolai, ant ku
riu sėdėjo daugelis gaspadoriu 
gaspadiniu, bernu ir merginu 
koloris visokiu drabužiu mir
gėjo akyse priimi so. Kais va
landa ateitinejo kokia nors 
mergina su nusiszypsojimu ir 
dainele, ta czebatuotas bernu
kas; jau muzika strunas in- 
tempe, o kitas bu'hneli apžiurė
jo ir griovė muzike. Pasikėlė 
riksmas, juokas, užimąs, nes 
reikia žinot ir tai kad da vieno 
ezion stoka., kuris paprastinai 
visados buvo tarpe jaunume- 
nes. Kad sztai kvailota Antani
na, isztrukus isz rato jannu- 
menes szokanezios, ir mėtėsi 
ant suolo.

— • Et! Szauke, be Andriaus 
ezion nieko ne bus!

— O ka tiesa, tai tiesa, pa
szauke :

— Ka, 'ba tik visados An
drius ir Andrius! Ar jisai tik 
vienas ant svieto, atsake ber
nai.

-r— E! Neturite ko rnstytis 
vaikinai! Paszauke szaltiszius. 
Ba yra. teisybe kad Andrius, 
kaip tai sako ir prie t amžiaus 
ir prie rožaneziaus. O kur tai 
jisai kūmute, nukelavo ?

— Nusiuntė ji apie 4 mylės
nuo ežia su laiszku. Ketino

s z i and i e n s u gr y sz t.
Ka tiktai musu kurnate teip 

pasako, kad sztai duris atsida
rė ir ant slanksczio stojo jau
nas vaikinas. Veidas vaikino 
buvo baltas, isžbliszkes, o ant 
ranku ir kojų kabojo skudurai 
nuo supleszytu drabužiu.

Stuboje pasikėlė kliksmas.
— Andriau! Kas tau? Ar 

su velniu muszaisi ? Vilka ant 
kelio susitikai ar razbaininka?

Vaikinas ženge nuo slenks- 
ezio in stuba ir tare in savo 
moti na, pažiu rodamas:

— Duokite mano rakta nuo 
stu’bos, ba noriu eitie persi- 
rengt.

— O Jėzau! Kliktelejo mo
tina, nugi tu mano sūneli pa
žeistas ba kruvinas drabužis! 
O Dieve mano Dieve, kas su ta
vim atsitiko Audrink mielas 
mano sūneli ? Kas galėjo tave 
teip nukrividint ?

— 'Niekas man jokios kri- 
vidos nepadare viena ka, eida
mas per kaima, pamaeziau szu- 
nis vaika drasko. Man ant mis- 
liu užėjo apie Juozuką, tai asz 
ir nubėgau jam in pagelba, nes 
jiejei liest i jos man atkerszino 
už tai. Bet man isz to nieko ne 
kenke, viena praszau nesirū
pint.

— Nu-gi už ka tau dabar 
kita jekė nupirksiu? Per poną, 
tai, ka. su laiszka tave siuntė ir 
jokės ne tekai, tai ir eikie pas 
ji ir pasakyk, o ne tai asz einu.

— Tegul jus Vieszpats Die
vas sergsti nuo to! O ka-gi tai 
ponas tame kaltas, jog mane 
szunes apdraskė? Asz isz savo 
locnos valios nueau ant pagel
bės Jonukui, o kad per tai isz- 
kada aplaikiau tai ponas tur 
už tai mokėt?

— Visados tu Audrink to
kis, nes astimink ant musu 
'biednystos?

— Nesirūpink motinėlė! Ei
siu naktimis pono soda sergė
ti, tai surinksiu pinigu, o apie 
jeke suvis iiojpa.isau iba turiu

da kita. Nes duokite rakta, ba. 
merginoms teikiame drabuži 
galiu nepalikt.

— Turi rakta nes geriau tu 
nesirengk, o velei pietus pa
valgęs atsigulk ir atsilsėk po 

I kelionei, o ir po tokiam atsiti
kimui su szunimis, tai bus 
daug geriau, ba da ko gali ap- 
sirgt.

Andrius ant to nieko neat
sake. Rakta paėmė ir nuėjo, o 
po valandai sugryžo gražiai 
pasirėdęs su nauja jeke, su nu- 
siszypsojimu ir linksmas. Ap
sižvelgė žibaneziomis akimis 
aplinkui stuboje, rodos kad ka 
nors nužiurinejo, nes ne radęs, 
paėmė pirma geresne merga 
isz kraszto kurios stovėjo visos 
vienam kamputi, ir iszejo 
szokt tardamas:

— Na, broliai visi paskui 
mane!

Merginos kone in delnus 
pradėjo plot isz to džiaugsmo, 
paregėjus Audriu, o pasklusni 
bernai pasiėmė po merga kož
nas sau ir iszejo paskui ji 
szokt.

Buvo tai Andrius isztikro 
patogas vaikinas augsztas drū
tas. Už visus 'bernus buvo visa 
galva didesne. Pilkos akys 
linksmai žibėjo isz po juodu 
skruostu ir juodi garbinuoti 
plaukai pridavinejo jam gro
žybes ir puikumą ant veido jo 
visados 'buvo matyt, atvertis ir 
gerumas.

— Narsus vaikinas! Puikus 
vaikinas! Szauke visi karczia
moje, ir kaip geležis viską at
laiko ir nieko jis nesibijo. Nie
kis jam sopulis, niekis jam pa- 
ilsumas. Kitas tai nieko ne no
rėtu, o tik atsigulęs in lova gu
lėtu, o jis norint nubalo po to
kiai kelionei ir kokiu sopuliu, 
bet ne atsilsėjo.

— A-a, o pamenate jus, at
siszauke Mateuszas Raveras, 
kaip tai jis da mažu būdamas 
vienkart kopusius kapodamas 
motinai, o kada motina, pare-
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gejo, jog visas galukas pirszto 
nukirstas, pradėjo graudžiai 
raudot, o jis ipabncziavo moti
nai in ranka tarė: dovanokite 
man motinėlė, ka jums kopūs
tus sudarkiau, o pirsztas už
gis.

— O pamenate, kūmai ir 
kūmutes, kaip tai nuėjo in lai- 
žybas, jog per pusiau-nakti 
nuo kapiniu, nuo kapu kvietku 
parnesz? O naktis 'buvo tamsi, 
norint in aki durk, tai nema
tysi ir vejas baisus kad rodos 
pats ledokas, szvilpe ir staugė, 
o ir kapinys buvo toli. Nes jis 
nieko ne bijojo nuėjo ir iparne- 
sze. O kaip in tuszczia stuba 
nuėjo nakvot, kur vaidesi? 
Stuba visi ta aplankinejo ir isz 
tolo josios bijojo, o jis ka? Nu
ėjo ir nakvojo, ir da ta baidyk- 
la už sprando pargabeno. O ži
note kas tas do Ibaidykla buvo? 
Tai buvo vagis, kuris tyczio- 
mis persiredinejo ir ėjo baidyt 
girini sarga, kuris ipatemijas 
baidykla bego kaip drūtas in 
kaima, o vagis sau be jokios 
baimes apvoginėjo giria.

— Ne yra ka kalbėt, narsus 
vaikinas! Paantrino visi žiūrė
dami ant smarkiai szokanezio 
Andriaus. Sztai net szviesu pa
sidarė stuboje. Tai Mariuką su 
savo motina inejo. Mariuką bu
vo labai 'puikiai pasirėdžius, o 
už juodu storu kasu gražiom 
kvietkelem apsikaiszius.

Didelis divas buvo, jog Ma
rinka ant gužiniu in kareziama 
nuėjo. Kad net paikszota An
tanina pradėjo su galva kreip
ti ir tare in savo szokyka:

— Žinai ka Vincai, para- 
szyk ant kamino kryžių kad 
musu kunigaiksztiene atėjo in 
kareziama ant gužinos.

— Nes ka Andrius tai ne 
nusiminė! Atsake Antanina.

Vincas garsai nusijuokė.
Kada Mariuką inejo Au

drius žvilgterėjo ant josios ir 
jau akiu nuo josios daugiau 
nenuleido buk negalėjo atsi
džiaugt ja.

(Tasa Ant 2 puslapio)
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ZiniosVietines
— Tai ir ipo Rinkimu!
— Subatoj pripuola Szv. 

Leonardo, o Tautiszka Vardi-1 
ne: Ragelis. Ir ta diena: 1928 
m., Herbert Hooveris buvo isz- 
rinktas kaipo Amerikos Prezi
dentas. Jis per rinkimus su- 
musze Alfreda. .Smith; 1941 m., 
Prez. Franklin 1). Rooveltas 
Sovietu Rusijai prižadėjo visa 
bilijoną doleriu ($1,000,000,- 
000) kaipo draugiszkam krasz- 
tui; 1941 m., Maksimas M. Lit
vinovas buvo paskirtas Sovie
tu Rusijos Ambasadoriumi 
Amerikai; Paliauba Diena Ka
nadoje.

—- Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola dvideszimta Nedelia 
po sekminių, Szv. Floi’entinos, 
o Tautiszka Vardine: Kvietė. 
Ir ta, diena 4916 m., Jeanette 
Rankin, isz Montana valstijos 
'buvo iszrinkta in Kongresą. 
Tai pirmutine moteriszke 
Amerikos Kongrese; 1917 m., 
Bolszevikai po Lenino vado- 

• vyste, užėmė valdžia Rusijoje. 
Generolas Ludendorffas, savo 
prisiminimuose raszo, kad Vo- 
kiecziai buvo pasiuntė 'Leniną 
isz Szvaicarijos, per kelis kitus 
krasztus, po Rusu revoliucijos, 
kad jis tenai skleistu savo Bol- 
szevizmai.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Severino ir Szv. Godfredo, o 
Tautiszka Vardine: Svirbutas. 
Taipgi ta diena: 1923 m., Ba
varijos policijautai suardė mi
tinga ir numalszino maža suki
limą užvardinta Beer Hali 
Putaich.” Tu sukilėliu taupė 
buvo viena,s jaunas Sahickl- 
gr.uiber. Jam kaip tik patiko ei
ti in kalėjimą, nes jis turėjo 
daug darbo, iparaszyti knyga 
“Mein Kainpf. ”

— Utarninke pripuola Szv. 
Teodoro, o Tautiszka Vardine: 
Migle. Ir ta diena: 1818 m., už

gimė Ivan Turgenev, garsus 
Rusijos raszytojas; 1858 m., 
New York miesto garsi symfo- 
ni jos orkiestrai davė pirmutini 
savo koncertą. Leopold Dam- 
rosch 'buvo tos orkiesetros diri
gentas; 1918 m., Vokietijos 
Kaiseris Vilhelm Antrasis ap
leido savo kraszta ir tpaibego in 
Holandija, jis ežia graižini ir 
ramiai sau karszejo kol pasi
mirė. Valdžia jam buvo pasky
rus daugiau kaip milijoną do
leriu ant metu pensijos; 1924 
nu, Nellie Taylor Ross buvo 
iszrinkta Wyoming valstijos 
Gubernatoriumi. Tai pirmuti
ne moteriszke tokia augszta ir 
atsakominga vietai u ž i m t i 
Amerikos Suvienvtose valsti-*
jose; 1949 nu, mainieriu bosas, 
John L. Lewisas insake mink- 
sztos anglies mainieriams 
g r y s z 1 i in s ai v o (1 a i b u s kad ir 
be kontrakto. Tai pirmutinis 
sykis kad Lewisas sutiktu leis
ti mainieriams gryszti in dar
bą be kontraktu.

— Sekantieji praszo Pott- 
svilles Korto kad pamainytu 
ju pravardes: Theodore Kir- 
riek ir jo pal r Frances Kirrick 
ant Frank Oil in ir Frances Oi
lin. 'Taipgi Ronald Petusky 
ant Roland Pierce. Juju petici
jos bus. isz klausytos Sausio- 
Jan. 3-czia diena, 10:30 valan
da ryte priejsz ' Court of Com
mon Pleas.

Ketverge, Lapkriczio 
11-ta diena, pripuola “Armis
tice Diena’’ arba, diena, kurioje 
užsibaigė Pirma Svietine Kare.

— Žiema jau ežia pat. Czia 
ii- visoje apylinkėje jau pasiro
dė gerokis szaltis ir baltas 
sniegas. Automolbiliu draive- 
riai nusiskubino savo automo
bilius aprūpinti del szalczio ir 
nusipirkti lenciūgus del savo 
ratu. Žmones dar vis renka 
grybus, zalenkas, kuriu sziais 
metais iszrodo kad randasi 
daugiau negu paprastai. Viesz- 
keliai yra slidus ir kalnuose

i c

randasi daug sniego. Žiemai jau 
ežia tikrai atvyko. Policijan- 
tai visus automobiliu draive- 
rius perspėja. isz lėto važiuoti, 
ir gerai prižiūrėti kad ju auto
mobiliai butu gerai paruoszti 
del žiemos laiko kaip su lenciū
gais, szildytuvais ir panasziai. 
Policijantai teipgi primena 
kad jau laikas duoti savo au
tomobilius peržiureti ir gauti 
nauja pavėlinama juos draivin- 
ti, kad visi automobiliai butu 
tinkami del vaižiavimo ant 
Pennsylvanijos vieszkeliu.

— Ponas Juozas Gailuszis, 
žentas Pranas Lauczius ir su- 
nai, visi isz Linden, N. J., ana 
diena, lankėsi mieste, ir atlan
kė “Saules’’ Redakcija, kur 
ponas Gailuszis atnaujino savo 
prenumerata už laikraszti 
“Saide’’. Teipigi ip. Gailuszis ir 
žentas lankėsi Frackvilleje 
kurie dalyvavo savo anūko 
Kaz. Kiiiczinsko vestuves. — 
Acziu už atsilankymu.

— Ponas Juozas Shusteris, 
isz St. Clair, ana diena lankėsi 
mieste su reikalais ir prie tos 
progos atsilankė in “Saules’’ 
Redakcija atnaujinti prenume
rata, už laikraszti, del savo my
limos motinėlės, ponia Ona 
Shusteriene kuri skaito Saule 
per daugelis metu. Acziu už 
atsilankymu.

— Schuylkillo pavieto se
kanti kandidatai likos iszrink-

’...C MAHANOY

ti: Congress, Ivor D. Fenton, 
Reip., Representative in Gene
ral Assembly,, John J. Downey, 
Dem., Wayne M. Breisch, Rep., 
ir W. Kehler, Rep.

CITY, TJL

UŽ GELEŽINES 
UŽDANGOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

buvo daugiau linkstama po 
Bolszevizmo žlugmio palikti 
Rusija neiszdalinta, vienok da
bar insigalinti prieszinga lin
kima: Rusu imperija sudaran- 
czioms tautoms leisti nuo Rusi
jos atsiskirti ir kurti savo ne
priklausomas valstybes.

Tokios Amerikos pasireisz- 
kianezios linkimos Dalinui la
bai nepatinka ir kelia susirūpi
nimo. Todėl savo straipsnyje 
jis isz vienos puses stengiasi 
intikineti dabar Rusu paverg
tas tautas, kad joms isz tokio 
Rusijos padalinimo nebusią 
naudos, o isz antros puses in- 
kalbineja ir Amerikieczius, jog 
tokia politika paežiai Ameri
kai busianti žalinga.

Kalbėdamas Rusijos imperi
jos sudėty esanezioms tautoms, 
Dalinas leidžia suprasti, jog 
Amerika keliamas tautu isz- 
laisvinimo szukis esąs nenuo- 
szirdus, ir isz Rusijos “isz- 
draskymo” pasinaudosia tik 
Amerikos ginklo sanjunginin
kai. Anglija esą jau seniai sie
kianti insitvirtinti Vidurinėj 
Azijoj ir Kaukaze. Vokiecziai 
siekia bent daliee Ukrainos,

Lenkai savintoja in Gudijos 
plotus, Rumunija nori gauti 
Besarabija ir kitu srieziu gal 
net ligi Odesos, Turkai nori 
kai kuriu Kaukazo srieziu, o 
pagaliau yra savintuju ir in 
Baltijos krasztus. Tai primines 
Dalinas iszvadžioja, kad po 
Rusijos padalinimo tos sritys 
iy pateks in minėtu krasztu 
užimanta arba bus paverstos 
tik isz vardo nepriklausomais 
ju lydėtojais, nes visi tie 
krasztai visai nemana kariau
ti tik Komunizmui sunaikinti, 
bet nori ir patenkinti ta proga 
savo teritorines savintuojas. 
Tuo budu tautu iszlaisvinimas 

| liksiąs nuduotus.

O tai nebusią naudinga ir 
paezioms Amerikiecziams. Ru
sijos padalinimo ir jos valdytu 
srieziu perleidimo kaimynams 
vienintelis pasekmes busiąs 
sugriovimas Europoje jiegu 
pusiausvyros, vienintele didele 
galybe liksianti imperialistine 
Vokietija. Tuo budu vietoj pei
kiamo Rusiszkojo imperializ
mo busiąs sukurtas dar bloges
nis Vokiszkasis. Dalino intair 
gojimu taika ir ramybe Euro
poje esanti galima tik esant 
jiegu pusiausvyrai. O Vokie- 
cziu jiegu galinti atsverti tik 
viena didele ir neiszdalinta 
Rusija. Todėl jis ir norėtu 
Amerika inkalbeti, kad jos

remtu po Bolszevizmo žlugimo 
tokios dideles Rusijos iszlai- 
kyma.

Szitokie Dalino iszvadžioji- 
mai, žinoma, tiek Rušu pa
vergtoms tautoms, tiek Ameri
ka labai mažai turi intikina- 
mos galios. Ir pats Dalinas 
negalėjo nurodyti, isz kur po 
daneszimai, kad Amerika nuo- 
szirdžiai nenori pavergtas 
tautas iszlaisvinti ir ju terito
rijas padalins savo sanjungi- 
ninkams už. pagelba kare. O 
intikinejimas, jog Rusiszkasis 
imperializmas palaikytinas jie 
gu pusiasvyrai Europoje isz- 
laikyti, atominiame amžiuje 
neužsitarnauja nei svarstymo. 
Taip suprasta jiegu pusiaus
vyra sziais laikais tiek pat at
gyvenęs dalykas, kaip ir pats 
imperializmas. Žlungant im
perializmui visame pasaulyje, 
tuszczios pastangos ir Rusisz- 
kaji iszlaikyti. Dalino iszke- 
liamos Amerikos politikoj ry- 
szkeejanczios linkimos tik sti
prina visu pusu pavergtu tau
tu vilti, kad j u kalėjimas tik
rai bus sugriautas ir paszalin- 
ta net grėsmė ateity vėl in ta 
kalėjimą patkti.

GUODOTINI
SKAITYTOJAI! *

Surado Pabėgėlius

Girardville, Pa. —
Mare Straszinskiene, Morris 
nno 212 N. Second uly., kuri 
sirgo iper keletą metu, (pasimirė 
pareita Snbatos diena. Velione 
gimė Lietuvoje, atvyko in Gil- 
bertona, po tam ajpsigyveno 
Girardville, kuri iper daugelis 
metu laike siztoruka. Jos vyras 
Jurgis mirė 1925 metuose. Pa
liko duktere Ona namie; pen
kis sūnūs: Aleksandra, Grand 
Rapids, Mich., Vinca, Phila
delphia; Petra, Girardville; 
Augusta, mieste ir Jurgi, Phi- 
ladelipihia. Taipgi seserį Ona 
Lalbiene, isz Harrison, N. J., 
broli Andrejų, mieste, taipgi 
daug anuku, tarp ju yra žino
mas Daktaras Joseph Morris, 
isz Cincinnati, Ohio. Laidojo 
Ketverge ryta, su apiegomis in 
Szv. Vincento balžnyczioje de
vinta valanda ir (palaidota in 
Szv. Jurgio kapinėse, iShenai- 
doryje. Graborius A. Vilinskas 
laidojo.

Skaitykit 
r=“SAULE”^ES 
PLATINKIT!

Orchestros dirigentas ir 
muzikantas, Bob Crosby, po 
deszine, žiuri in savo tris 
vaikus kurie buvo isz savo 
namu pabege ir buvo nutarė 
nakvoti ant lauko, kalnuose. 
Juo$ surado vienas isz j u 
draugu, Susiedu. Kai jis juos 
surado, jie jau rengiesi sau 
pusryczius, ir net buvo užsi
kūrė sau ugnele.

Jie savo tėvui pasiaiszki- 
no kad jie pabėgo už tai 
kad jie nemyli savo slauge, 
nurse. Ju tėvas jiems pasakė 
kad tai ne nuo j u priguli ko
kia slauge jis jiems pasam- 
dins ir kad jie dabar turės 
būti nubausti.

Vaikai yra dvylikos metu 
Chris, deszimts metu Robert 
ir asztuoniu metu Steven.

Connerton, Pa. —
Sena gyventoja., ponia Ona Ra- 
cimiene (Ona Balonius), numi
rė Utarninke ipopiet in Ash
land ligon'buteje. Velione nė- 
sveikavo per du metu, ir tik 
pareita Nedelia likos nuveszta 
in ligonbute del gydyimo. Gimė 
Lietuvoje, atvyko in Conner- 
tonai 1910 metuose. Prigulėjo 
prie Szv. Vincento (parapijos ir 
Moterų draugyseziu isz Gi
rardville. Paliko savo vyra 
Juozą; du sunu: Jokūbą, Co- 
lumibus, Ohio ir Leo, namie; 
dvi dukterys: Ona ir Anele, 
namie, taipgi seserį Rozalija 
Pad a mans k i en e, Con n e r t on. 
laidos Sulbatos ryta, .su apiego- 
mis in Szv. Vincento bažny- 
czioje devinta valandai ir pa
laidos in iparalpijos kaipinese 
Frackvilleje. Graborius A. J. 
Vilinskas laidojo.

Pirkie U. S. Bonus

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

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

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

Pirmiau “Saules” redakci
ja galėdavo laukti per koki tai 
laika, kol skaitytojai užsimoka 
už savo prenumerata. Mes jums 
siusdavome “Saule” kad ir per t 
kelis menesius, ir laukdavome 
kol jus užsimokėsite, “bet da-i 
bar, aplinkybes tokios, kad mes 
negalime laukti!” ' ■

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

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

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

PER DAUG »
ŽMOGŽUDYSCZIU
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virszininkas, M. S. Heyman, 
kuriam tas juodukas buk yra 
prisipažinęs kad jis ta mergai
te nužudė.

In Johnstown, Pa., buvęs ju-^ 
reivis, trisdeszimts devynių 
metu amžiaus Harry Gossard 
yra Policijos Saržentui James 
A. Blair prisipažinęs, kad jis 
iszniekino ir nužudė szesziu 
metu amžiaus Karen Mauk.

Beveik negalima laikrasz- 
czio paimt in rankas kad ne
skaitytume apie tokias žmog
žudystes.

Shenandoah, Pa. —
Trys vyrai likos surasti negyvi 
namuose aut North Emerick 
ui y., (pareita Nedelia. Tyrinėji-' 
mas parodo kad visi trys vyrai 
likosi u'žtroszkinti per anglinio 
gazo, isz kuknio pėczio. Jii var
dai yra: Jacob Shistle, nevė- 
das, 58 metu amžiaus; Steve 
Kol išnik, ne vedąs 67 metu am- 
žiaus ir John Kotis, 45 inetu 
amžiaus nuo 105 So. Graht 
ulė. Jis paliko ipaczia, ' (Ona 
Knczinskiute) trys dukterys ir 
sunu. Ju kūnai likos surasti 
per ponia Mary Walsh, nuo 
2848 N. Garnet uly., Philadel
phia, sesuo John Kotis.

SKAITYKIT * 
ssr “saule”-tęs ,• 
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