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Preskitt Broliai
Apskundė Lewisa
Ant $500,000

Isz Amerikos
GENEROLAS

NUSISZOVE

Buvo Garbingai Atsi
žymėjęs Per Kara

BURLINGAME, CALIF. — 
Major Generolas F. Moore, ku
ris vaiske buvo isztarnaves net 
keturios deszimts metu, nuva
žiavo nuo vieszkelio, sustabdė 
savo automobiliu ir paleido 
szuvi sau in kakta. Jis bijojo 
kad jo protas eina silpnyn ir 
kad jis visai isz proto iszeis.

Policijantas George Kurrell 
užtiko jo lavona kai jis nuėjo 
pažiūrėti kas tame automobily- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Naujas Kariszkas Eroplanas

Szta-Amerikos Lakunu 
bas iszmegina savo naujausi 
kariszka er o plana, “jet 
bomberi” kuris yra pava
dintas Martin XB-51. Jis pa
lieka durnu debesis kai jo 
trys naujausi inžinai atsira
do ir ji szauna kaip isz kara
bino in padanges. Jis buvo 
iszmegintas in Patuxent, 
Maryland. Jis buvo padan
gėse tik puse valandos ant 
pirmos savo keliones del isz-

mėginimo.
Nors jis 

bet jame važiuoja tik du la
kūnai. Jis yra taip intaisy- 
tas kad jis gali labai augsz- 
tai skristi ir oras jame pasi
lieka toks pats kaip ant že
mes, nes jis yra užlipdytas ir 
užpeczetytas taip kad oras 
jame pasilieka toks pats. La
kūnu Sztabas nepaskelbia 
kaip greitai ar kaip augsztai 
jis gali skristi.

iszrodo didelis,

GAISRAS UNIVER- 
S1TETE; :> SU1)EG1
NORMAN, OKLAHOMA.— 

Mediniai namai, kur apie trys 
szimtai studentu gyveno, užsi-{ 
dege ir ligi žemes sudege. Trys 
studentai sudege tame gaisre. 
Dvideszimts studentu buvo su
žeisti.

In kelias minutas visas tas 
namas buvo liepsnose. Iszka- 
dos padaryta už apie penkis, 
szimtus tukstancziu doleriu, i

Studentai kurie žuvo tame; kambarius su gėlėmis, perka- \11711Jp Coua Tpffl1 
gaisre, buvo: Price D. Starks,i mįe^ ar marginame marguczius _ 1
isz Oklahoma City; Sammy J. savo szeimynelei, ir viską da-

KALĖDŲ LAIKAS kite “Saule” savo giminėms ir 
draugams ir jie per visa meta 
atsimins jus ir jums dekavos. •Dovanu Laikas

Per Velykas mes rupinamies MEDŽIOKLES
apie save, perkamies sau nau-i NELAIME
jus drabužius dabiname savo --------

PRAVARYTI ISZ 
VALDISZKU DARBU

Beveik Visi Intarti Kai
po Komunistai Ar Ju 

Užtarėjai

WASHINGTON, D. C. - 
Per pustreczio meto isz val- 
diszku darbu buvo pravaryta 
szimtas ir dvideszimts trys 
darbininkai. Beveik visi jie 
buvo intarti kaipo Komunistai 
ar Komunistu rėmėjai ir užta
rėjai.

Prezidento Trumano Isztiki- 
mybes Komisijos atstovas pra- 
nesza kad tik keli kiti buvo in
tarti kaipo Fasisztai, Bundis- 
tai ar kokio kitokio plauko isz- 
davikai, bet kad dauguma bu
vo intarti kaipo Komunistai,

Jis sako kad tos komisijos; 
tikras darbas yra iszgainioti 
visus Komunistus isz valdisz- 
ku darbu, nes jie nėra Ameri
kai isztikimi, bet svetimam 
krasztui dirba ir darbuojasi. 
Dauguma Faszistu, Naciu ir

Kinijos Komunistai Suėmė Kita 
Amerikos Atstovą, PaskuiPalei- 
do; Per Penkias Sanvaites 217 
ZmoniuŽuvoEroplanuNelaime* 
se; Motina Sudege, Tėvas Žuvo, 
Vaikai A pdeginti Elizabeth, N. J.

LEW1SAS ATSZAUKIA STRAIKAS! VICEKONSULAS
SUIMTAS 1

NEW YORK.
Japonu užtarėju paltys -sava- skelbė StraikaS millksztOS 
nonai pasitraukė kai tik po
karo, tet Komunistai pasiuko, riams, bet paskui tuojaus atszaukc tas strai-

Kai szita komisija pradėjo kas jr paskejbe ka(j dabar VISI mainie- 
savo darba 1947 metuose ir. r

(Tasa Ant 4 Puslapio) fiai, “Miiiksztos ir Kietos anglies, dirbs tik

GAISRAS NAMUOSE "" d,enas ant nedel,os ”

John L. Lewisas pa- 
anglies mainie-

LeRue, dvideszimts metu am
žiaus, isz Clinton, Okla., Mau
rice Ahearn, dvideszimts sze- 
sziu metu amžiaus isz Killings-! 
worth, Conn.

Gaisras prasidego* apie puse 
po dvieju isz ryto. Studentai 
pradėjo szaukti ir kelti kitus,: 
sakydami kad namai dega, i 
Bet kiti studentai mislino kad I 
ežia tik kokie szposai ir nepai
sė tu perspėjimu.

Daug studentu langus iszmu-1 
sze ir iszszoko.

Oklahoma valstijoje per tris 
dienas buvo penki dideli gaiš-; 
rai, kurie iszkados už kelis mi
lijonus doleriu padare.

Pats Nusiszove
rome del saves ir del savųjų. ------

Bet per Kalėdas jau viskas PEMBROKE, GA. — Will- 
kitaip: Per Kalėdas mes kitais iam E- Ruff> dvideszimts devy-

. - -. niu metu amžiaus vyrukas isz- ko ju namus Jos žuvo in
kaip tas piemenelis, ej° kalakutu medžioti su savo

Kietos anglies mainieriai dirbo penkias
ELIZABETH, N. J. - Ke. dienas ant nedėlios. Bet- dabar, priesz 

turios deszimts devynių metu 
amžiaus asztuoniu vaiku mo- Kalėdas, kada tik visiems daugiau pinigu-

rupinamies, mes per dienas ir 
naktis, 1
“Isz kaimo in kaima” po szto- 
rus klumpuojam 
tinkamu dovanu 
nems, draugams 
miems.

Per Kalėdas mes 
duoti, aukoti, kitus 
minti, kitiems gero 
Mes taip darome nes mes nori
me nors per ta trumpa Kalėdų 
laika būti in Pati Dieva pana- 
szus. Kalėdos yra Kūdikėlio 
Jėzaus szvente. O ta Kūdikėli 
mums davė Pats Visagalis Die
vas. Už tai kad jis davė, tai ir 
mes norime duoti.

Visas tas dovanu pirkinėji
mas yra malonus, bet ir var- 

. Kartais labai sunku 
nuspręsti kokia dovana nu
pirkti Tetai, Dedei ar tėvukui 
ar moeziutei. Teta jau kelis Daktarai Sako Reikes 
szalikus turi kuriuos ji dar nei 
syki nenesziojo; dede jau kelis 

važiavęs namo jis isz to rupes-j tuzinus pypkių turi; tėvukui ir 
ežio pats sau in kakta paleido- mamytei sunku kas intaikinti.
kulka. Jis pasimirė ligoninėje.! 
Jis su savo automobiliu buvo 
suvažinejes ir užmuszes pen-j

teta, Ponia Bertha Goodman.
jieszkodami ^eta tureJ° ant galvos raudona

tina sudege, kai gaisras iszti. reįĮęįa faį mainieriams pavėlinta tik tris

savo gimi- s^ePeta^te’ William Ruff pa- savo dukrelių, kuri jis mislino

deganti narna iszgelbeti viena dienas ant nedėlios dirbti, 
gaisre, kai jis sugryžo in de
ganti narna iszgelbeti viena

ir

BUVĘS LAKŪNAS 
NUSIŽUDĖ

MT. HOLLY, N. J. — Buvęs ‘ 
per kara lakūnas, trisdeszimts gmgas. 
asztuoniu metu amžiaus Virgil 
R. Perry, suvažinėjo dvi mote
ris su savo automobiliu. Jis bu-' 
vo kalėjime kol jo žmona gavo 
gana pinigu del jo laidos. Par-Į

pažysta- mates ta raudona skepetaite, 
i mislino kad jis mato kalakuta 
I ir paleido szuvi. Kai jis pribe- nonme . J

, go ir pamate savo teta nuszau- 
linketi ta’ sur^^: “Vieszpatie, asz 

.’ nuszoviau savo teta.” Ir pirm 
negu kas galėjo prie jo prieiti 
jis atsisuko savo karabina in 
save ir paleido kulka sau in 
kakta. Jo tetos vyras buvo ten 
pat, bet nespėjo sulaikyti ar 
sustabdyti William Ruff, kai 
jis savo karabina pasuko in sa
ve.

dar buvo tuose namuose, bet ji 
buvo pirmiau iszneszta.

Motina Ponia Jadvyga Woz
niak sudege gaisre, jos vyras 
Vladas, pasimirė in Szv. Elž
bietos ligonine, kur ju vaikai 
buvo nuveszti. Daktarai ir 
slauges vaikams nepasake kad 
j u tėvai žuvo.

Tėvu laidotuves atsibuvo m trauke in teismą Mainieriu bosą John 
Szv. Adalberto bažnyczia. Jie- . • « •• • • • 1
du buo paszarvuoti pas grabo- LcWlSa 11 KltllS IHllJOS virSZininkuS.
riu Edward Sakowicz. Bet vai- j 
kams nebuvo pasakyta kad jie

PRESKITT BROLIAI PATRAUKĖ MAI- Į 
NIERIU UNIJOS VIRSZININKUS

IN VALSTYBINI TEISMĄ

BIRMINGHAM, ALABAMA. — 
anglių kompanija, kurios mainieriai 
guli prie Mainieriu Unijos apskundė

Viena. j 
nepri- j
ir

Szeszi Preskitt broliai yra tu ne-unijos
MERGAITE PRASZO dafcar nas21aicziai’.nes Dakta mainu savininkai.

PASIMELSTI

Jai Ranka Nupjauti

rai nori kad visi jie pasveiktu 
ir apie nieką nesirūpintu.

EROPLANU
NELAIMES

Ir viskas taip paszieliszkai 
brangu!

Kai galva kasoties, jieszkote 
kios deszimts devynių metu dovanu, nepamirszkite kad 
Ponia Blanche S. Horner ir jos “Saule” yra labai graži do- 
duktere dvideszimts devynių vana ir nebrangi dovana tetai, 
metu Mariute. Nelaime atsiti- mamytei ir tėvukui. Kaipo 
ko ant vieszkelio. gražia Kalėdų dovana užraszy-

MEMPHIS, TENN. — De-j 
szimts metu mergaite taip susi
rūpino, kad ji parasze trumpa 
laiszkuti laikraszczio redakto
riui, sakydama: “Asz praszau 
kad visi kurie pasiskaitys ma
no trumpa laiszkuti, pasimels
tu už mane, kad mano rankutes 
daktarai nenupjautu ir kad asz 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Jie patraukė Mainieriu 
Unijos virszininkus in Valstybini teismą. 
Ju mažos mainos randasi arti Jasper, Ala. 

Ji intaria ir kaltina kad mainieriu uni
jos vyrai užsipuolė ant tos mainos darbi
ninku, sargu, ir pradėjo szaudyti. VienasSkerdynes Pandangese

Pavojingos Keliones tos mainos mainierys Hershell Davis, pen- 
------ j kios deszimts vieno meto amžiaus, pasimi- 

WASHINGTON, D. C. - v . , ™ x ... „
Per penkias trumpas nedeles re 11UO Zaizdll. TaS SUSlklftimaS atsitiko Rug- 
du szimtai ir septyniolika žmo- se:o 2g fj kai kiti mainieriai straikavo, o szitie 
niu žuvo eroplanu nelaimėse.

i (Tasa Ant 4 puslapio) kurie nepriguli prie unijos, dirbo.

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Taryba praneszaį 
kad William Stokes, Amerikos 
Vice-Konsulas Mukdene yra< 
Komunistiszkos valdžios suim-< 
tas ir intartas, taip kaip buvo* 
Amerikos Konsulas Angus) 
Ward suimtas ir intartas.

Kai Amerika kreipiesi in> 
Tautu Sanjunga ir pareikalavo 
kad jos Konsulas Angus Ward 
butu paleistas, Komunistiszka 
valdžia Kinijoje ji paleido, bet 
jam insake kad jis turi tuo jaus 
iszsikraustyti isz Kinijos.

Dabar Amerikos Taryba per 
savo Bendra Konsulą Peiping1 
mieste, E. Edmund Clubb pa- 
reiszke savo nepasitenkinimą 
ir pareikalavo kad Vice-Kon
sulas William Stokes butu tuo- 
jaus paleistas.

Sunku suprasti kodėl tie Ko
munistai dabar taip puolasi 
ant Amerikos atstovu Kinijoje 
o taip pataikauja Anglijos at- 

| stovams. t
Laikrasztininkai visaip spe- 

Lt ja ir aiszkina szita Kinijos Ko
munistu užsipuolimą ant Ame- 

i rikiecziu. Vieni sako kad tie 
Komunistai nori supykdinti 
Amerikieczius su Anglais; nori 
kad Anglija pripažintu ta ko
munistiszka valdžia, nepaisant 
Amerikos nusistatymo. Kiti 
aiszkina, sakydami kad tie 
Komunistai su Rusijos patari
mu nori kitiems krasztams pa
rodyti kad Amerika nėra to
kia galinga, ir kad Komunis
tai jos visai nepaiso ir nesibijo.

Kai Konsulas Angus Ward 
buvo suimtas, tai Amerikos 
Taryba isz tikro nežinojo kur 
kreiptis ir ka daryti. Amerikos 
Legijonieriai patarė Amerikos 
Tarybai pasiunsti savo karisz- 

1 kus laivus ir savo armijas sta- 
1 (Tasa Ant 4 Puslapio)



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Redaktoriaus darbas yra pa

vojingas darbas. Leisti, laik-j 
raszti tai ne baikos! Viskas,!v i rodos, kaip ant sviesto eina, ži- i 
nios patikrintos, žinutes su-! 
rinktos, paveikslai surėdyti,! 
maszinos paszmeruotos, rauko-! 
ves paraituotos... Na ir spauz- j
diname. •

Maszinos ūžia, darbininkai! 
ir darbininkes dirba, popiera 
plaukia, redaktorius straksi, 
szoka bėginėja. Viskas gerai. 
Redaktorius staibteleja ir pyp
ke užsirūkyti, viskas aut laiko 
viskas tvarkoj. Dievas dangu
je; “Saule” redakcijoje.

Ir sztai kaip koks kipszas ar 
nelabasis ateina žinios, kad ne 
taip, kitaip yra, būva ir randa
si.

Mes buvome gave patikrin
tas žinias stacziai isz 'New 
York miesto kad Lewisas vėl 
iszszaukia mainierius ant 
etraiku. Na, mes savo skaityto
jams skubinomies praneszti. 
Didėlėmis raidėmis mes pa
skelbėme “Mainieriai Vėl 
Straikuoja! ’ ’

Taip ir buvo, kai mes rasze- 
me, bet taip jau nebuvo kai 
mes spauzdinome. Maszinas 
nesustabdysi, paraszyto žo
džio neiszbrauksi, Nemuno 
bangu nesulaikysi.

Jau buvo per vėlu savo skai
tytojams praneszti, kad mai- 
riieriai dabar dirbs tik tris 
dienas ant nedėlios, kad Lewi
sas szoko kaip liuths ir nulupę 
kaip avinėlis, kad jis gazdino 
ir grasino bet niekas neiszsi- 
gando.

Mes ežia, per daug nesiskun- 
džiame, nes ne pirmas sykis ir 
ne pirmas redaktorius pražilo 
ir nupliko kaip tik del tokiu 
atsitikimu. Kai redaktoriui 
pasiseka gerai inspeti, tai ma
ža jam garbe, nes toks jo dar
bas, bet jeigu nebagu nepasi
seka ar jeigu jis km* prasi- 
szoksta, tai jis yra durnius, 
mulkis, spangas, aklas, be
mokslis, puskepto proto be
rnas, kuriam tik kelines lepinti 
ar puspadžius kalti, o ne laik- 
raszti redaguoti.

Bet mes esame tikri kad mu
su skaitytojai supranta, užjau- 
czia ir suprasdami dovanoja, 
nes redaktorius yra ir toks 
pat žmogus kaip ir skaitytojas 
tik jo bėdos didesnes ir jo 
klaidos daug aiszkesnes.

sejui pasiskundė kad jos vyras! 
jos niekados nepabueziudavo; 
už tai kad jis sake kad buezia-' 
vimasis nėra sveikas ir galima : 
kokia liga užsikriesti. Ir jis! 
neleisdavo jai sėdėti ant jo ke- ■ 
liu, nes jis sakydavo kad ji su- ! 
riaukszlina jo kelines.

Kai daug nelaimiu su tre
kais atsitiko Meksikos mieste, 
miesto valdžia iszleido insaky- 
ma kad merginos ir moterys 
negali dabar važiuoti su troku 
draiveriais.

Du vyrukai, kurie jau pir
miau kalėjime tupėjo, apvogė 
gražuole Eleanora. J oi y. Pas
kui ant rytojaus ja paszauke ir 
paprasze deito, kad ji su vienu 
ir su kitu iszeitu ant vakaro 
pasilinksminti. Ji policijan- 
tams apie tai pranesze ir abu 
buvo sugauti.

In Warren miestą, Ohio 
valstijoje, Jonas Markoviezius 
insilauže in kareiviu veteranu 
ofisus, iszvarste visus rasztus, 
sudaužė spintas, iszmusze lan
gus ir viską kojomis augsztyn 
iszverte. Kai jis buvo polici- 
jantu suimtas jis atsiprasze, 
pasiaiszkindamas kad jis mis
tino kad tenai buvo taksu ofi
sas.

Calgary mieste, karpiuterys 
Arnold Larson buvo suaresz- 
tuotas už tai kad jis būdamas 
girtas automobiliu draivino, 
bet teisėjas atidėjo bausme 
kol jis policijos namu stogą 
pataisys.

In Jefferson City, Missouri, 
Willard Drayton per kelis me
tus dirbo kaipo' kalėjimo sar
gas. Policijantai dabar dažino- 
jo kad jis buvo pabėgės kalinys 

’isz Californijos kalėjimo.

jau pasilsio. Nubudus ir iszvy-

:: Vadas ::
Kontrabandnesziu

Ar ir ji eina? Klause 
kuris turbut pažinojo

(Ta-sa Nuo 3 Puslapio)

darėsi neramus, kadangi rode-! 
si jog debesiai nesza audra iri 
nelaimes savo iszcziuje. Viena! 
Jule nedaug ant to paisejo ėjo 
drąsiai pirmin kartais nuo kar
to besiszluostydama nuo veido! 
prakaitus. Ragino ja gal prie! 
to prasiskubinimo užrubežis o 
gal daugiau mislis apie Mat jo- 
sziu, kuris ėjo paskui, kuriam ! 
norėjo parodyt savo drąsą ir! 
smarkuma.

Californijoje, kapiniu pri
žiūrėtojai neiszpilde paskuti
ni pareikalavima, testamenta 
ar praszyma vienos durnos na- 
szles, kuri buvo pareikalavus 
kad jos szunelis butu szunelis 
su ja pakavotas tame paeziame

Vienna mieste policijantai ir 
teisėjai nutarė kad loszikes, 
artistes ir kitos poniutes nebus 
priverstos prisipažinti savo 
metus jeigu nenori. Jis kad ir 
po prisieka gali savo metus su
mažinti penkiais ar deszimts 
metu.

vos nepažinstama jai mergina,! 
Jule, žiurėjo in ja kai]) žiuri

mo ir mislies, tai]) kad akys 
mato ii- žiuri, tai]) in mergaite

sidare ir norėjo atsiliept in ja 
kad sztai isz užpakalio kas

vainiko

rutu vainiką

vyras. Ir nusijuokė visi. Toji 
i valandoje pro galva pajuokei)

Atsikreipe paszokus ir iszvydo 
basa koja isz po patalo iszkisz- 
ta. Ant priegalvio gulėjo trys 
galvos, su pasisziausziusiais 
nekirptais .plaukais, vaiku.

— Szalin isz ežia, bare

Ne trukus pasiekė menka 
miesteli gulinti ant kelio. Mies- 

ypacz priemiestyje viso
se grinczelese buvo tamsu, 
žmones seniai sugulė in pasilsi 
ir szunes net lojo, nepratę rū
pestingai dabot namus savo 
gaspadoriu, neabejotinai kai
me ir szunes doresni. Jule da
bar turėjo pasilikt paskui, ne
žinodama kelio. Pranas su tė
vu žinodami kur eit ėjo nesusi- 
lai'kinedami kreivom ulycziom 
kol nepriėjo triobos, kurios 
langai buvo uždaryti langi
nėms, kuriose iszpjautos buvo 
skyles paveikslo szirdies, o pro 
kurias matyt buvo žiburis šlu
boj. Pranas pabarszkino in du
ris, o netrukus jas atidarė ir 
užklausė ne'aisžkus 
moteriszkas balsas:

— Kas ežia?
— Saviejie, pažystami, at

sake kalvis.
Duris placziau atsidarė, 

idant inleist naujai pribūvu-! 
sius sveczius.

Ineidami in stuba, iszvido 
czionais daug neblaivu vyru,: 
kurie sėdėdami aplink ilga sta-! 
la gere, kazyravo ir rūke pyp
kes, spjaudydami ant grindų 
toli nuo saves meydarni seiles j 
ezikszcziuodami pro dantis.

Jule kuri, nors sakiusi. Ma- 
tjosziui, jog ėjimas in Prusus 
jai “nepirmiena,” 'buvo ežia' 
pirmu kartu ir 'buvo teip ne
drąsi kad insiveizinedama pa-!

vaikisz'czes pakeles galva niiir- 
naneziu pro verksmus ir mie
gus balsu.

Jule pasitraukė szalin ir sto
jo prie sienos atokiai.

— Laikas jau eit, tarė gar
siai kalvis.

— Laukiame da Nastazi-

Lenktynių
Prižiūrėtojas

n- atsimusze garsiai in siena.
—TOLIAUS BUS—

knvgute.

istorijos 
Kranto,

užkimęs;

Ka raszo ponia Barbora Pa
liulis isz Scottville, Mich. — 
Gerbiami Tamistos: Prisiun- 
cziu prenumerata už laikraszti 
ant “du metu” ir siuneziu ta-

; mistoms nuoszirdžia padeka- 
vone už jusu nenuilstanti dar
bą. Mes skaitome “Saule” 
daugelis metu ir galima teisin
gai sakyti, kad nesiranda sma
gesnio ir geresnio laikraszczio 
kokiu yra “Saule” ir nema
nom sustot skaitė pakol akyse 
szviesa žibės tai ir “Saule” 
musu stuboje szvies.

KATALOGAS

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

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

Talmudo paslaptys, Du Moki
niu, Kam iszdavineti pinigus. 
45 puslapiu. 15c.

No. 166 Trys istorijos apie 
Malkiaus, Tszklausyta 

vargszo, Geras Medėjus.
Sūnūs 
malda 
15c

Vienas musu Susiedas pasi
skolino pinigu ant savo namo 
nusipirkti automdbiliu. Paskui 
jis pasiskolino pinigu ant savo 
automobiliaus pasistatyti ga- 
radžiu del • to automobiliaus. 
Kai mes jo užklausėme kaip 
jis dabar gales pirktis gazolino 
del savo to automobiliaus kai 
jis visur skolingas, jis mums 
moksliszkai paaiszkino: “Ma
tai, kai asz turiu savo namus, 
savo automobiliu ir savo gara- 
džiu, tai man gazoliną duos ant 
knygutes. ’ ’

Senatorka Margaret Chase 
Smith gardžiai nusijuokė kai 
laikrasztininkai jos paklausė 
ar ji norėtu stoti in rinkimus 
del Prezidento vietos. Bet ji 
tuo paežiu sykiu tiems ]aik- 
rasztininkams pasakė kad ta 
partija kuri pastatytu mote- 
riszke del vice-prezidento vie
tos per ateinanezius rinkimus, 
tuos rinkimus laimėtu.

Aktorka., loszike Barbara 
Lawrence gavo divorsa nuo sa
vo vyro John Fontaine. Ji tei
sėjui pasiskundė kad jos vyras 
jai sarmata padarydavo, pasa
kydamas jos draugams ir 
draugėms kad ji neduoda jam 
gana pinigu del praspendini- 
mo.

Kai musu žmones Ameriko
je isz,girdo isz Prezidento Tru- 
ma'no kad Sovietai jau turi ta 
sprogstanezia, atomine bomba, 
jie labai susirūpino, bet nuta
rė palaukti ir savo rūpesti isz- 
reikszti kai užsibaigs beisbo- 
les rungtynes tarp New York 
ir Brooklyno.

Detroit mieste, Michigan 
valstijoje, Ponia Eleanora 
Croze gavo divorsa, kai ji tei-

Mums praneszama, kad kai 
plieno darbininku vadai susi
ejo su plieno fabrikantais, visi 
labai gražiai, mandagiai, džen- 
telmoniszkai ir storžieviszkai 
pasielgė. Nei vienas nei vieno 
draugiszko žodžio kitam ne
pratarė.

No. 175 Pasiskaitymo kny
gele, Kuczios Žemaites vaizde
lis, Gudras Piemenlis, Isz ko 
susidarė Anglis (su paveiks
lais), Kaimiecziu Aimanavy- 
mai, Eiles' Kokais budais ap
gavikai apgauna žmonis, Prie
tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir 
Paveikslai. 15c.

No. 142 Trys istorijos apie 
Paveikslas gyvenimo, Nuopo- 
lei Mateuszo Jerubausko, Osie- 
czna. 40 puslapiu. 15c.

No. 144 Penkios istorijos 
t ■ , v . „ I apie Ranka apveizdos, Nedae-— Jeigu kitu žmonių neap- • 1 1 ’

kalbinėsi, tai ir apie save pik-'
sakose girdėtas grinezeles raz- to neiszgirsi. 
baininku, prispaudė prie Mat-i 
josziaus, vienok žvilgtelėjus in i 
ji, iszyydus kad ir jisai stovi 
iszpeles akis ir iszsižiojes žiop- 
sosi in nepažystamus vyru pa- 
mislijus “kvalais bernas,” nu
ėjo prie brolio.

Kalvis su savo sunumi Pra-j 
nu buvo ežia kaip pas save na-! 
muose. Tuojaus sėdo prie stalo! • • • Im tarpa apsedusiuju vyru ir, 
pradėjo gert ir rūkyt pypkes,! 
besikalbant apie ėjimą in Pru-! 
sus spirito.

Matjoszius apsidrąsinęs teipį 
gi atsisėdo ant suolo, o Jule 
nenorėdama sėst in tarpa vyru 
nuėjo in paszali ir sėdo, aiiba 
atsirėmė in lova.

Tarp tu visu vyru buvo tik 
viena jau nejauna moteriszke,' 
kuri atidarė duris pribuvusiem i 
o kuri buvo gaspadine namo, j

Buvo tai naszle kuri savo na-, 
muose laike vieta sueigos kon
trabandnesziu ir pati užsiimi-! 
nėjo neszimu kontrabandos.! 
Gyvenimas jos buvo sūnūs ir 
prięk tam nepagirtinas. Buvo ; 
isžblyszkus, akys patine ir 
sveikata menka. Turėjo ket
vertą vaiku isz kuriu vyriause 
mergaite, suvarginta, apleista 
dabar sėdėjo ant suolelio prie 
peczians ir snaude atsirėmus in 
siena idant eit ant motinos pa
reikalavimo iszpildinet jos pa-j 
liepimus, hofs nelaiminga mer- 

! gaite nuvargus labai troszko

Bill Corum, New York 
miesto sportu raszytojas už
ėmė vieta Matt Winn, kuris 
neseniai pasimirė. Jis dabar 
prižiūri arkliu lenktynes in 
ChurchilLDowns, in Kentuc
ky. Daug skaitytoju jam pa- 
siunute pasveikinimus kad 
jam teko szita garbes vieta. 
Szitos geniausiu arkliu lenk
tynes būva laikomos syki in 
metus in Kentucky.

i jusia žudinsta, Paskutine vale 
! motinos, Pakutninkas, Ar pa- I
i szaukt tęva zokoninka Berna- 
i dina. 61 puslapiu. 15c.

No. 145 Trys istorijos apie 
! Velniszkas malūnas, Kaip stu- 

Pajieszkau savo dranga, Jo-! dentas lojo o maluninkas pabe- 
pirma gyveno i gOj Stebuklinga puodą, Daine- 

15c.
istorijos apie 
Stebuklas ku- 
puslapiu. 15c. 
istorijos apie

Pajieszkojimas

I na Vizgaiczio, ]
i Hartford, Conn. Praszome at- j 
j siliepti ant adreso:

Juozas Bulotas,
3067 Clinton St., N. E.

Washington 18, D. C.

Pirkie U. S. Bonus

Uncle Sam Says

į le. 47 puslapiu.
i No. 146 Dvi 
Auka Nihilistu, 
ežios nakti. 61

No. 148 Dvi
Joną ir Alena, Pavojinga klai
da. 45 puslapiu. 15c.

No. 150 Keturios istorijos 
apie Duktė akmenoriaus, Kla- 

| ra, Nuspręstasis, Ant kiek už
laiko moteres paslaptį. 61 pus. 
15c.

No. 151 Penkios istorijos a- 
pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer- 

; ga, Gražios akys, Tanias, Varg
dienis Jonukas karalium. 61 

; puslapiu. 15c.
No. 152 Trys istorijos

Į Kajimas, Drūtas Petras, 
galis. 62 puslapiu. 15c.

No. 153 Trys istorijos 
Gailuti, 
duktė.

No.

me, Per neatsarguma in balta 
vergija, Pusiaugavenis, Viesz- 
pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
mirimą, saule, menesi, žvaigž
des' ir kitus dangiszkus kimus, 
Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis, Budyne, 
Puiki pasiskaitymui 
100 puslapiu. 25c.

No. 161 Keturios 
apie Ant Prapulties

No. 162 Trys istorijos apie 
Baisi naktis, Dzuoko pasaka, 
Protas ant proto, Keletą trum
pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c.

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

No. 102 Prakeikta, meilingas 
krim i n al iszkas a pr a szy m a s? 
202 puslapiu. 35c.

No. 103 Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku uz
beku. Su paveikslais. 177 di
deliu puslapiu. 35c.

No. 104 Trys istorijos apie: 
Nevalioje pas Maurus, Viesz- 
kelio Duobes, Karalaitis Žmo
gus. 121 puslapiu. 25c.

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Ha isz maiszo iszlins, Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga
linga ypata galybe meiles, Ra
gan iszka lazdele, Boba kaip ir 
visos bobos, teipgi juokai, ro
dos, trumpi pasakaitymai ir t. 
t. 52 puslapiu. 15c.

No. 112 Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai, Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert, Szv, 
Kristupą, Juokingi szposelei, 
Kaip traukt giliukningai eini
ki ir kiti szposelei. 20c.

No. 116 Istorija apie Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 pu
slapiu. 15c.

No. 119 Keturios istorijos 
apie Gaižia Haremo nevalnin- 
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c.

No. 120 Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios ir Ant ne
mano. 58 puslapiu. 15c.

No. 123 Septynios istorijos 
apie Stebuklingas zerkolas, Si
dabrinis grabelis, Drąsus szuo, 
Kolera, Senelis, Vargo sapnas 
ir pasaka apie čigonus. 45 pu
slapiu. 15c.

No. 127 Trys istorijos apie 
Duktė Pustymu, Peleniute ir 
Du Brolius. 60 pus. 15c.

No. 128 Dvi /istorijos apie 
Valdimieras ir apie Bedali. 44 
puslapiu. 15c.

No. 129 Keturios istorijos: 
Ketvirtas prisakymas Dievo, 
Keliautojei in Szventa žeme, 
Beda, Tamsunus prigauna. 58j 
puslapiu. 15c. .

No. 132 Trys istorijos apie! go Medaliko Dievo Motinos 
Anglorius isz Valenczijos, Ko- Garbei. 10c.

! No. 203 Knygute, Tretinin- 
, 761 kiu Seraphiszkas Officium. 10c

No. 205 Sieniniai Kalendo- 
apie riai, ant 1950 m., 15 coliu plo- 
apie cz’° Per 23'%'coliu ilgio. Po 
15cl 35c., arba 4 už $1.00.r

apie I -------

apie
Nuo-

apie

Take a good look at that plane, Dad! 
It’s the “Flying Cartoonist” and it’s 
carrying a group of Americans who 
are doing their “bit,” a great big 
“bit” for their country. The passen
gers are some of our top-flight car
toonists, every one of whom has helped 
to sell U. S. Savings Bonds, using 
their comic strips to emphasize the 
old American principle of thrift. And 
they practice what they preach, real
izing that the regular purchase of 
U. S. Savings Bonds is the one sure 
way to save. And Savings Bonds pay 
you $4 for every S3 invested, in just 
ten years. U. S., Tresuurj Department

Du broliai, Majoro 
62 puslapiu. 15c.

155 Szakinis . Nedoras 
ir Du Draugai. 136 pus- 
25c.
158 Keturios istorijos 
Kapitonas Stormfield

lapių.
No. 

apie 
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz-
tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 
15c.

No. 160 Keturiolika istori
jų apie Po laikui, Onytės lai-

Duktė 
tavos.

No. 170 Asztuonios istori
jos apie Barbele, Mokytoja, 
Velniszkas tiltas, Auklėjimas 
sveiko ir serganezio kūdikio, 
Herodas boba, Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta tėvu, Per 
tamsybe in szviesa.. Pasitaisias 
prasižengėlis, Duktė malkaker- 
czio. 121 puslapiu. 25c.

No. 172 Dvi istorijos apie 
Mariu, Sruolis isz Lie- 
68 puslapiu. 15c.
176 A-Be-Cela arba pra

džia skaitymo ir raszymo, del 
Lietuviszku vaiku. 25c.

No. 1761/2 Trys Istorijos 
apie Irlanda, Robertas V elnias 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

No. 186 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga mal
do knygele, pavesta visos Lie
tuvos Kataliku Jaunuomenei 
Apdaryta in celluloid.444 pus
lapiu. $2.50.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekurais naudin
gais padėjimais. 25c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso 
10c.

No. 197 Graudus 
arba Pasibudinimas
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga, ant Gavėnios. Pagal 
senoviszka būda 10c., pagal 
nauja būda 25c.

No. 198 Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz gro- 
matos rastos grabe musu iszga
nytojaus Jeruzolime. 10c.

No. 200 Eustakijuszas. Isto
rija isz pirmutiniu amžių krik- 

; szczionybes. 128 puslapiu. 35c.
No. 201 Istorija apie Amži

na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas, apie Jezu Kristų. 
20c.

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

Kitokios Knygos
No. 178 Tikrausias Kabalas 

arba atidengimas paslapcziu a- 
teites su pagelba kaziuom. 10c.

No. 179 Tikriausia Bury- 
kla, sudėjo cigonka isz Egipto. 
Yra tai burykla del vyru ir mo
terų. 10c.

No. 180 Kvitu 
draugystėms, del 
pinigu ligoniams.

No. 181 Kvitu 
draugystėms,

knygute 
iszmokejimo 
25c.
knygute,

del kasieriaus 
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

No. 202 Novena, Stebuklin-

■ • • TX i
žnas daigtas turi savo vieta, Ka; 
pasakė katras paeziuotas. 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi istorijos 
Neužmokamas žiedas, ir 
Drūta Alsni. 62 puslapiu.

No. 134 Dvi istorijos ;
Baisi Žudinsta, apie Urlika 
Razbaininka. 43 puslapiu. 15c.!

No. 138, Keturios istorijos:! 
Irlanda, Robertas Velnias, Me
dėjus, Kaip Kuzma 
rius likos turtingu 
puslapiu. 25c.

No. 140 Keturios 
apie Maža katiluka, 
skausmai, Mocziutes pasakoji- 
mi, Eiles, Vargdienis, Pirmuti
ne szalna. 64 pus. 20c.

No. 141 Keturios istorijos 
apie Kalvi Paszku, Atsitikimas 
senam dvare, Geležinis vyras, 
Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c.

No. 173 Trys istorijos apie

Skripko- 
ponu, 78

istorijos
Lietuvos

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz szio 

katalogo, reikia paminėti tik 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postal Note, 
Money-Order arba Express 
Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais, 
figįr’ Nepamirszkite dadeti 10^ 
ekstra del prisiuntimo kasztu.

Visi Money Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu
ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 

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



“SAULE’ ’ MAHANOY CITY, PA.

f Vadas Kontrabandnesziu t J Ules, neapsi ves, nes jokia i 
mergina neeis už jo; duosite 
tai jam maista ir butą tai ir 
viskas, o tu su puikia paezia

Laukia Motinos Ir Duktes

(Tasa)

Nesmagu vienok .jam buvo ; 
žiūrėt in ta paveiksią ir užsi-1 
gryžes nuėjo namo. Eidamas j 
gatve, ulyczia, iszgirdo szvilp-' 
telejima, susilaikė ir atsigryžo, I 
žinodamas kad toki szvilpimai 
reiszkia vaikinu szaukima. Isz- 
vydo einanti paskui kalviu 
Prana kuris prieidamas prie 
Matjosziaus, (besiszypsodamas 
tarė:

■— Ei, vaikine, gausi bart 
nuo manes.

— Už k a ?
—- Už ta, kad Povylui me

dų isz avilio vagi.
— Klejoji ar ka ? Suniurnė

jo Alatjoszius.
— Neiszsikal'binek brolau, 

macziau pats savo akimi tave 
su Jule ir girdėjau jųdviejų 
kalbas.

— Girdėjai, jai tylėk, nes 
jeigu atidarysi, kaip sena bo
ba, burna, tai turėsiu tau už
daryk

— Ha, ha, ha! Nusijuokė 
Pranas. Kažin kas daugiau tu
ri tiesos prie mergos, ar asz 
brolis jos, ar tu, kitais veltui 
paikini ja?

— Visai nepaikinu, ne 
trukdini, bet imu ja sau už pa- 
ezia, supranti ?!

— O szitaip tai kas kito,! 
szitaip kalbėk man! Žinai, Į 
man paežiam gaila sesers to-! 
kiam raiszui kaip Povylas. Tau ! 
tokis o'buolis tai tinka, tarsi 
vienas kitam esate sutverti, 
taip kaip asz su jusu Petronė
le.

— Ne mislyk apie Petronė
le, Juozas tau jos neduos, nėr 
ka szneket.

Pranas nusijuokė, bet dan
tys jo griežtelejo ir atsake:

— Kvailas tu Matjosziau, 
kokio visoj apylinkėje nerasi.

— K a ežia man pliauszki, 
sakyk aiszkiai! Suszuko in- 
žeistas Matjoszius.

— Ka-gi kalbėt, kad nesu
pranti !
‘ — Ko nesuprantu? Ar to, 
kad Petronėlė isztekedama u)ži 
Juozo negales laimingai gy
venti. Ar tu ja laimingesne pa,- 
d ar y si ?

— Tai mat. nežine! Atsake 
Pranas su kokia, tai filozofisz-

nereikalauju; užsidirbu da sa
vo reikalams pats su pageliba 
kontrabandos; duotumėt kiek 
loska. gerai, ne — provotis su 
jums visai hesipro vošiu. Po vy
lus jusu, jeigu neleisim už jo

BALTRUVIENE

O mano szirdeles,
Jan apsiszvieczia merginos, 

Neapsileidžia. moterimi, 
Nes tankiai pastoja motinom.

Tai mat vis apszvieta, 
Randasi tarp Lietuviu vieta, 

O kad Dievas laimes, 
Tai netrukus kitu tautu privis.

Kur tik girdėt,
Jau gana,

# I

Lietuviszka - Amerikonu 
pribuna.

Taigi, kas kaltas?
Atsakymas tokis: 

“Motinėlės!” 
Jeigu nesergsti dukreles, 

Tai ne dyvas, 
Kokis medis, 

Tokis ir vaisius.
Motinėlė gera, 

Da geresne bus dukrele. 
Taigi, neturi nuo ko 

paveizda imti, 
Ir neturi kur pasidėti,

Tai visokius budus turi 
jieszkoti.

Nusisuks kada skranda, 
Žilo plauko sulauks, 

M i ela szirdy stes neda si sza ūks.
* * *

Aplaikau laiszkele,
Nuo vienos rūteles, 

Su žinia, kur skambą szitaip:
Priesz Adventu,

Kokis tai vyrukas, 
Padare sutarti su mergele,

Laisnus iszeme,
Ir ant užsakų davė, 

Bet tasai vyrelis, 
Nežinojo kas tai do sutvėrimas,

ka. puiky be. Juozas yra gudrus 
eina jam apie pinigus, jis pini-1 
gus myli, o ne ja, tai blogas jos ! 
bus gyvenimas. B u dama-gi 
mano pati, vargo ir nesmagu
mu niekad nedatirtu; gyventu! 
kaip ponia, pavalgytu gardžiai1 
pasirėdytu gražiai ir nedirbtu 
sunkiai, pinigu nuo jusu visaiy

.. Ka raszo musu skaitytojas 
ponas B., isz Philadelphia, Pa. 
Asz skaitytoj as ‘ ‘ Saules ’ ’ • tu- i 
riu prūnyti kad man nemalonu 
skaityti, ka redyste' nuolatos 
priminėtu skaiytojams ir ra
gintu ant užmokėjimo su', 
džiaugsmu ir noru. Prisiuncziu 
jum su savo prenumerata du 
naujus skaitytojus už kuriuos! 
teipgi siuneziu užmokesti.

Nuo Redakcijos — Acziu p. 
B., už naujus skaitytojus. Jei
gu kožnas teip padarytu kaip 
ponas B., tai “Saule“ turėtu!

Ir kas tai do pauksztyte, 
Toji mergele, 

Mat prireikėjo pinigu, 
Tasai jai davė,

Taigi, nupirko parėdus, 
Kad gražiau iszrodys 

nuotakele,
Kaip in szliu'ba važiuos, 

Tai publika ant jos žiopsos, 
Na ir sulaukus tos dienos, 

Jau nėra nnotokeles, 
Kaip dingo, 
Tai dingo,

Ir neteko vyrelis mylimos. 
Mat, toji padare skriauda, 

Ant keliolika szimtn 
doleriuku, 

Ir dideliam smuike 
pasiliko.

* * *
Da daug naujienų turiu, 

Be sutalpyti negaliu, 
Na tai ir bus,

Ant sziandien gana.

gy ven s i t e vi szk e a,pomes 
dvarponis.

daugiau skaitytoju už visus ki
tus Lietuviszkus laikraszczius ■ 
priesz Nauju Metu. Turime 
daug skaitytoju, kurie be ra
ginimo gražiai užsimoka, bet 
yra ir tokiu, kurie užmirszta iri 
del tokiu reike nuolatos pri-| 
minti. i

žmogus drąsiau stoji.
Jule ėjo pirma visu ir kaipo 

lyg ragino savo smelkiu, bet 
smarkiu žingsniu vyrus prie 
pasiskubinimo. Vakaras buvo 
tamsus ir tykus: kilantis isz 
klonio ar isz visu drėgnu vietų, 
kokiu girioje nestokavo, tirsz- 
tas rūkas a])sunkinejo jiems 
kvepavima.

Juodi debesiai vakaru sza- 
lyje iszveizojo lyg. kad mūras 
ai- miszkas atitveriantis toli
mesne aikszte nuoregiklos; ke
liauninkai lęida tik katras isz 
ju žvilgtelėjo in tuos debesius,

(Tasa Ant 2 puslapio)

yra, pmtrauke ..Matjoszius isz 
nekantrybes gyrimu, kame 
daug meto mate net ir jisai. 
Man rodos tik bažnycziu perTame

kad visas kaimas bažnycziose žmones ir gyvena?

apsiniaukęs 
greitai prasiszviete sužaibavus^ daug tu ton prisiūtai kad isz 
žaibui ir sugriovė smarkus'hoksztu darosi giria, ne jaii-gi 
griausmas
sudrėbėjo, o prąnas neturėda
mas ramios sanžines labai per
sigando, greit persižegnojo ir į 
muszdamas su kumsziczia 
krutinę kalbėjo: “O žodis s 
josi Kimu.“

Tas griausmas lyg kad su
krėtė net ir dangų, kadangi isz i 
pritvinkusiu juodu debesiu pa
siliejo smarkiai lietus.

— Gryžkime pas mus! Ta
re Pranas. Jusu namai da toli, 
o ežia lieja kai]) iszviedro.

Alatjoszius turėdamas pri
pažint teisybe Pranui, smar
kiai jiu'bego atgal pas kalvius; 
gal paklauso Prano noringai ir 
del tos priežasties, kad norėjo 
pamatyt da Jule.

Sttiboje kalvio buvo jau ty
ku ir beveik tamsu. Szeimyna! 
kalviu sumigo kur kas puolė. 
Tik viena Jule da nemiegojo, 
vien iszsivilkus, szukavo plau
kus kamaroj pasistaezius 
priesz save sumuszta veidrodė
li ir rukstanezia maža lempu- 
ke.

Kada, vaikinai inejo in tam} 
šia šluba mergina j u nemato, 
ne girdėjo ju mojimo.

Durys in kamaraite, alkere- 
liu vadinama, buvo atidarytos. 
Alatjoszius užimant es gra
žiu paveikslu, koki per du
ris mate, pasznabždejo Pranui 
idant nesibelstu ir tykiai sėdė
tu prie jo ant suolo, idant ne- 
pertraiikinet merginai triūso 
prie plauku.

Alergina tikrai labai gražiai 
iszrode su paleistais plaukais 
kurie donge jos peezius sulyg 
juostai: balti drobniai marsz- 
kiniai donge jos patogu pa
veikslą, o jos prisižiurinejimas 
iii veidą atsimuszanti nors ne 
labai aiszkiai vienok gražiai 
sumusztam veidrodėly jo tikrai; 
prit,ra tikinėjo prie saves kiek- i 
viena vyra, tuomi labiau tas 
paveikslas neramino Alatjo- 
sziu kuris mylėdamas karsztai 
gražia mergina sėdėjo ant. suo
lo dabar lyg ant, adatų. Pranas 
vienok sulaikinejo ji ir gudriai

Neužmirszkit atnau
jinti savo prenumerata, už laik- 
raszti “Saule.“ Del daugelis 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
praneszeme! Bizni be pinigu 
sunku varyti, ypatingai laik 
raszczio, kuris sureikalauja 
kožna doleri. ACZIU!

Ka-gi tikėsi neinate

in duoeziau tau perdaug meluot, 
to-! kad tu prakeiktu szmekeriu ne 

■ bijoeziau, juk tai pavojingesni 
negu tie ka stovi ant rnbežiaus.

— Toks kaip tu. Matjo
sziau, tai rods bijo ir tokiu 
spangiu, bet ne asz, kuris jau 
ošiu iszbandes. Ne karta eina
mo visas būrys su pilnom ble- 

sztai |joja szmorkeris! 
matai, turėt ketures 

Tuoj iii rugius ar kur in
krūmus, ar kad ir in grabe! Jis 
sau prajoja nieko nesmiodes, 
mes sau juokiamės.

I tom, 
ReiL

“Talmudo Paslaptys”
Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka 

:: Tiktai 15£ ::
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa

Ar pamirszai Banasi ? Naba
gas net paskutine karvuke 
prakiszo.

bosi szypso jo, bes i geredam as
taipgi savo sesere, ant kurios 
minksztu pirsztu blizgėjo 
gražus žiedai kuriuos jis 
nesze isz Prūsu.

Neilgai vienok gėrėjosi 
ni vaikinai*tuo paveikslu 
daugi mergina suriszus 
kus raikszczin prasiszalino nuo 
regyklos, o matomai iszgirdus 
kalba, vaikinu, vela 
andaroka.

— Kada eisite in 
Užklausė Alatjoszius 
matomai mislydamas apie ko-| 
kia dovana merginai.

— Rytoj, ar gal užporyt;' 
reikia naudotis isz tamsiu nak-i 
tu. 1

— Ar gražiau ten, negu! 
pas mumis? Klause Alatjoszius ! 
kuriam neteko da but Užrube- 
žyje.

— O vaikine, ka-gi tu žino
si nematęs? Argi gali lygint 
musu grinezes prie puikiu mu- 
Tu, o visi raudoni, gražus kad 
žmogus tiesiog apsidnrnini pa
matęs; o bažnycziu boksztai 
dangų remia, o ju, tarytum, gi
ria. Ulyczia gražiai nuszlnotai 
ir numazgota, blizga kaip - sta-į 
las: ant ulyczios žmones pasi-! 
rede ponai, ežia eina kunigas,

neprakisz. Jani reikėjo biotas 
mest ir paežiam pabėgt. Szme- 
keriam eina 
už ka gauna 
valdžios.

Matjoszius 
norėjo pabandyt to smagumo, 
koki suteikia kai]) jam rodėsi 
nuėjimas in Prusus; o vėl no
rėjo parodyt Pranui, kuris nu
žemino ji nedrąsiu vadindamas 
jog ir pas ji yra drąsos. Pranas 
patemino tai ir gudriai besi- 
szypsbjo.

— Na, kaip ar neitum- 
mumi ?

— Hm, tėvas neleis.
| — Tai man isz tavęs vyras.
Tėvo da kaip vaikąs bijo! Kal
bėjo piktai pasijuokdamas isz 
Matjosziaus. .

•Na ir kaip? Klause toliaus 
Pranas kad Matjoszius siisima- 
szes ir inpiktytas tylėjo neži
nodamas ka atsakyti.

— Duok jam pakaju, atsi
liepė Jule, iszeidama isz kama
raites, jis kur dar isz baimes 
apsirgtu. Tegul sau s’edi na
mie ji e ir prigelbsti seniui 
sziaudus nuo tako rinkti.

Alatjoszius aplietas, kaipo 
karsztn vandeniu nauja banga 
piktos pajuokos, inirto teip lu

vien apie spiritą! 
gera neina nuo

Atvažiavusios isz Czeko- 
slovakijos in New York 
miestą, penkiolikos metu 
Marina Tscherenschansy su 
savo moeziute, Ponia Olga 
Ovosilchev, septynios de- 
szimts szesziu metu amžiaus 
laukia ir turi vilties kad 
mergaites Marinos motina ir 
moeziutes duktė Ponia

Tscherenschansky bus pa
leista nuo Ellis salos, kur 
Amerikos sargai ja sulaikė 
kai visos trys atvažiavo in 
New York miestą. Valdžios 
atstovai nepaaiszkina kodėl 
ji yra sulaikyta. Moeziute, 
Motina ir Duktė atvažiavo 
in Amerika nes turėjo pa
bėgti isz savo kraszto.

1

“LINKĖJIMAI” del Kalėdų ir 
jįįĮjĮtjį^ Nauju Metu Kortas (Tiktai 
yU Anglu Kalboj) su konver-

toms. Nr. 1 Setas—50 Kortas su kon- , 
vertoms $1.00; Nr. 2 Setas—50 Kor

ytas su konvertoms $1.00; Nr. 3 Sė
jas—16 Labai gražios Kortos del Ka
lėdų su konvertoms $1.00. Prisiuns-

Į kite pinigus tiktai per postai nota, 
money-orderi arba pinigus per regis- 
travota laiszka. Adresas:
Saule Pub. Co.. Mahanoy City, Pa.

bai, kad suvis pamirszo ir apie j kruptelojo ir Debiliais pastojo, 
savo meile prie Julės ir eme ji I Kas toks kampe sujudėjo ir sn- 
noras atkerszint savo kumsezia l si'belde.
net ir mergina. Bet susivaldė; Jule vienok ]>irma. supratus j 
ir drueziau užsimovęs ant gal-;ir atitekus, nusijuokė ir tarė: 
vos kepure iszejo, murmeda-į — (), tai vaiIflszczes miega 
mas: “Kad tik las jusu iszmiii-; ir per miegus sujudėjo, gal ap- 
tingumas neiszeitu jum ant į sivertė ant kito szono.
blogo.“ ■ Atsisveikino ir persiskyrė.

Priemenioje pajuto kad kas . Jule sugryžo in stiiba, Alatjo-
suitoks sulaiko ji už rankos. Tam- szius nepaisindąmas ant lie

soje nemato kas ji suturėjo vie- Į taus nuėjo ulyczia. kaimo na 
nok veik dasiprato, jog tai bu- mon. Žaibai retkareziais ap-j 
vo Jule. Iszkart norėjo nu-1 szvietinejo apsiniaukusi dangų 
stumi ja smarkiai nuo saves, į ir kankino akis Matjosziaus,' 
nes buvo užsirūstinęs labai, bet | kurios dabar atpratę buvo nuo 

i kad mergina prisiglaudė prie! szviesos ir greitai ja, iszvide ! 
jo be baimes, glamoniai kaip ir I turėjo kaip paprastinai merk- ■ 
kad kate, rūstybe jo smarkiai! tis, nes szviesa. suteikineja i

: skausmą. Ėjo lai galva nnloi- 
įdės, apie nieką įiemislindamas, j 
nes nuolat pert ra ūkine jo jam! 
;jo mislis žibame ir griausmai.

A A

pradėjo tirpt, kai]) ledo szmo- 
telis padėtas ant ugnies.

— Matjoszeli prabilo mer
gina tylomis glamonių balsu.

Alatjoszius tylėjo; nenorėjo 
parodyt savo silpnybes mergi
nai.

— Ar pyksti ant manos?

kėli
F»ar-

i Jau 
ka

pt a ti

užsisegė

Prusus ?
Prano,

.SNIEGANT.
Isz kur jus, baltos peteliszkes 
Pabirot mylimos placziai?
Del ko jus dengiat žeme szalta, 
Minksztutes puldamos gražiai?

Myliu asz jus, sniegužes baltos 
Gaivinat siela man džiaugsmu,!
Ir nors labai jus fesat szaltos, 
Vienok, asz jus myliu jausmu.

Jus keliat minti, mano siela....
O, ten, kur pradžia emet ta...
Ir man smagu žiūrėti liustant, 
Kaip sukas jusu verpetą.

Teisybe

Jonas — Ka skaitai Anta
nai?

Antanas — U-gi “Saule!“
J. — Tai da “Saule“ yra 

geriauses laikraštis, taip vi
si szneka.

A. — O, ar tu skaitai 
“Saule?“

J. — Ne skaitau!
A. — O kodėl?
J. — Kad apie viską raszo 

tiktai ne raszo kas Sziauli- 
nose girdėt, ir ka mano dede 
veike!

! Ant rytojaus po karsztai die- ! 
nai naktis užstojo negiedra; Į

i kuopinosi kamuoliai juodu de- 1 
' besiu vakaru szalyje ir trauke Į 

sa. nusijuokiau, ar užtai tu tu- palengvoje židriu dangiszko 
return pvkt ? i skliausmo linkui rytu szalies,

Jos minksztos rankos apsu-: temdindami dangų ir metyda-j 
po jo kakla. Kagi turėjo daryt mi ant visos žemes savo ne-Į 
biednas vaikinais, turėjo pasi-! linksminanti szeszeli.
duot moteriszkei, kuri kad my
li yra nepergaletina.

Keliu einaneziu per pusziiiel 
giria, ėjo keletas žmonių, tre-l

Jule.
Eik su mumis, kalbėjo jalas vyru ir viena moteriszke '

— Kur?
— In Prusus.
— Tai ir tu eisi?
— Kodėl ne? Ar man pir- 

siena? Eisiu, nes turiu teipgi 
reikalu. Knkuliute isz Kloniu/ Į
praszo manes in “druczkas“ 
j-eikia szi-ta nusipirkti.

— Per daug tu mergele ve-

seilioj, o jau ir kita, rengiesi.
Kad reikia, neką darysi.
Bet del ko reikia eit net 

rusus, ko reikia galima ir 
mieste nusipirkti, 

valkiotis naktimis!

— Basos ne laso, 
taus, tarė vienas isz

bus lie
ju, arba;

kad busi

no diena kai]) katile, bet jus už- 
sispiret eit dabar matot, isz- 
metinejo Matjoszius. Ar ne bu-Į 
tu goriau palaukt rytojaus ?

in P
pas mus
Merginai
per kabius, girias ir balas visai 
netinka, priek tam da kas gali j vis 
man tave subalamutyt.

— O nebijok, tave 
turiu, kitu man neįeik, 
kad eitum drauge su mumis.

— Gerai, eisiu kad teip už- 
simaniai eiti in tuos tavo Pru
sus. Velnias.

Greitai persigando abudu

vi ena. 
noriu

PONAI į
BIZNIERIAI!
Geisdami apteikt savo ge- ; 
rus Kostumerius, privalo ; 
isz ląiko duoti atspaudyt ;

Sieninius !
Kalendorius !

Ant 1950 m.,
' ir iszsirinkti kokiu nori’ i
J iszsirinkt.

: Dabar Laikas! užsl‘
; --------------- ------ kalbyt
[ ir nelaukti ilgai! Nes kas
[ pirmesnis, tas gales isz-
Į sirinkti puikesnius!!!

SAULE PUBL. CO., 
Mahanoy City, Penna.

WRITING SETS
by

Choose The Right Point 
for *; ‘

The Way You Write
No. 5556

No. 5668

N©. 5550

— Ah-a, poezes tai kožnas 
mandras! Atsake Pranas. Bet 
iszeja jau eit turime; iszejau 
del to, kad szianakt eina keli 
vyrai isz Kloniu kaimo, susiei- ' 
sime ir Ims smagiausia visiems!' 
eit.

Teip, pritarė senas kai-į 
Anie vyrai gerai žino visus ; 
liūs ir ežias, o priek tam 

neszasi visados ginklus, sau-1 
gok Dieve kokio atsitikimo,

Sieniniai Kalendoriai, 23% 
coliu ilgio - 15 coliu ploczio, po 
35c arba 4 už $1.00. Adresas: į 
“SAULE“ Mahanoy City, Pa.j

Can’t Leak - Won’t Flood
Writes 300 words 
without dipping

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.
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LI E T U VI S Z K A S > 
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Laidoja Kūnus Numirėliu.
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
—• Tik devyniolika dienu 

ligi Kalėdų. Atlikite savo pir
kinius anksti ir szelpkite savo 
biznierius, pas kuriuos gausite 
viską.

— Angliakasiai dirba tik! 
tris dienas in san vaite.

— Ponstva Stef. Gudai ie- 
vieziai ir sūnūs Vincas isz j 
Tamakves, lankėsi pas pažys
tamus Žegunus ir Stepanavius 
mieste, taipgi atlankė ir “Sau
les” redakcija, atnaujinti sa
vo prenumerata už laikraszti 
“Saule,” nes ponstva Gudalie- 
vicziai yra musu seni skaityto- ! 
jai. Aczin už atsilankyma.

— Seredoj pripuola Szven- 
to Ambraso. Ir ta diena 1941 
metuose Japonai be jokio per
spėjimo užsipuolė ant Ameri
kos ir subombardavo Pearl i 
Harbor, per ta Japonu niek-j 
sziszka užsipuolimą, Amerikos j 
Laivynas prarado asztuonis 
deszimts eroplanu, Armija de
vynios deszimts septynis ero- 
planus, du tukstancziai vienas 
užimtas ir septyniolika žmonių 
žuvo, asztuoni szimtai septy-i 
nios deszimts szeszi buvo su-!i 
žeisti, o devyni szimtai szeszios 
deszimts visiszkai pradingo, 
nebuvo ju nei kaulu galima su
rastu

— Ketverge pripuola Szv- 
’ encz. Panele Marijos Nekaltos 
Prasidėjimo Szvente. Szven- 
to Juozapo bažnVczioje. Szv. 
Miszios invyks: 6, 7, 8 ir 9 va
landa ryte.

Ir ta diena 1941 metuose 
Kongresas paskelbė kara 
priesz Japonu Imperija. Taip
gi ta diena 1881 metuose Ring 
Teatras, Vienuos mieste sude
gė, tame gaisre pražuvo asz
tuoni szimtai ir penkios de-J 
szimts žmonių. Ir ta diena 1854 i 
metuose Szventas Tėvas, Po
piežius Pijus Devintasis iszkil- 
mingai paskelbė Panele Szven- 
cziausios Nekalto Prasidėjimo 
Szvente, Katalikai visados ti
kėjo kad Dievo Motina buvo 
inkaltai pradėta, bet nuo szios 
dienos tas teikjimas jau vie- 
szai ir iszkilmingai paskelbtas, 
ir kiekvienas geras Katalikas 
priima ta paslaptį in savo tikė
jimo sandeli, Nekaltas Paneles! 
Szvencziausios Prasidėjimas! 
reiszkia kad Katalikai tiki,1 
kad Dievo Motina buvo pra
dėta savo motinos Onos iseziu- 
je ir gimė be pirmapradines 
nuodėmės, su kuria visi žmo
nes gimsta, nes visi nuodėme 
yra paveldėjo nuo Adomo ir 
Jievos prasižengimo.

ežioje, devinta valanda ryte, ir 
palaidos in Szv. Marijos kapi-j 
nes. Graborius J. Levanavicz- 
ius laidos.

— Ponia M. Stepulaitiene, 
isz William Penu, aplaikp žinia 
isz New York, apie mirti jos
ios tėvo, Juozo Burdlausko, 
Subatos ryta, Szvento Antano 
ligon'bute, kuris sirgo trumpa 
laika. Velionis atvyko isz! 
Lietuvos in Maizvilleje, o apie i 
asztuoniolika metu atgal persi-! 
kraustė in New Yorka. Velio-1 
uis buvo karpinterum, bet isz- 
priežasties ligos, turėjo ap
leist savo dauba. Prigulėjo! 
prie Szv. Antano parapijos 
New Yorke. Paliko savo pa- 
czia Marciela ir keturios duk
terys: Amelija, Jackson Hgts., 
L. I., J. Till iena ir E. Zarbaus- 
kiene isz New York taipgi M. 
Stepulaitiene isz Lower Wm. 
Penn ir penkis anukus. Laido
tuves in vyko New Yorke.

Frackville, Pa. — Domciela 
pati Aleksandro Nanjuno, įjuo 
137 S. Line uly., numirė Petny- 
czioj po pietų, Locust Mt. li
gon'bute. Velione gimė Lietu
voje, atvyko in Amerika 1909 
metuose, o 1915 metuose persi
kraustė su szeimyna in czio- 
nais. Paliko dedeliame nuliū
dime savo vyra Aleksandra; 
sunu Joną, Philadelphia, Pa., 
keturios dukterys: Helena, pa- 

j t i Jos. Sherman, mieste; Mare 
‘pati Alex Barto, Phoejnixvillo; 
: Ona, pati D. ^Sheaffer, Potts- 
’ ville; Minnie, pati G. Brennan, 
! Orlando, Flo. Penkis anukus, 
taipgi dvi seserys ir viena bro
li. Laidotuves invyks IJtar- 
ninke, su apiegomis Aprciszki- 
mo P. M. bažnyczioje, devinta 

I valanda ryte ir bus palaidota 
! in parapijos kapines.

Shenandoah, Pa. — Staiga

VICE-KONSULAS
SUIMTAS

DU ŽUVO; KITI 
SUŽEISTI

NUSZOVE
SAVO ŽMONA

=«-T ffiSS X
(Tasa Nuo 1 Puslapio) Automobiliu Nelaimėse

ežiai in Kinija ir pamokinti 
tuos komunistus. Bet tokis 
žingsnis staeziai nebuvo gali
mas. Kiti patarė nutraukti vi
sus santykius su visais komu- 
nistiszkais krasztais; dar kiti: 
patarė eiti staeziai in Rusija. 
Bet musu dipliomatai ir laik- 
rasztininkai gerai žinojo kad. 
Amerika nei su savo politika 
nei su savo armija nieko nebu-1 
tu galėjus padaryti.

Matyti kad Komunistai ir 
Sovietai dabar isz visu pusiu 
puolasi ant musu ir musu val
džia erzina ir kibina, gerai ži
nodami kad mes negalime at
sikirsti, nepaskelbdami atviro 
karo.

Bet tie Komunistai drysta 
tik isz pasalu pultis tik grasin
ti, o paskui nusileidžia ir pa
sitraukia. Jie taip ir su szituo 
Vice-Konsulo William N. Sto
kes padare. Jie ji per septynias 
valandas buvo sulaikė, jie bu
vo privertė ji dalyvauti szpie- 
gu ir sznipu teisme, ir paskui 
paleido ji ir insake jam ir jo 
sztabui greitai iszsikraustyti 
isz Kinijos. Visi Konsulato 
darbininkai kurie nėra Kinie- 
cziai dabar turi iszsikraustyti.

Isz viso szito suaresztavimo 
nieko neiszejo, bet Komunistai 
savo tikslą pasiekei jie parode 
kitoms tautims kad Amerika 
nėra tokia galinga ir kad ko
munistai Amerikiecziu nesibp 
jo, ir kad Amerika turi in kitas nietu amžiaus vaikinas sako

BURLEY, IDAHO. - Sep-! 
tyniu metu mergaite Glenda 
Joyce Brisbois dingo isz savo; 
namu ir per dvi dienas nebuvoj 
o-alima jos surasti. Policijantai 
paskui surado jos lavonėli ma
žame upelyje. Policij antas 
Saul H. Clark sako kad ji bu-į 
vo žiauriai ir nežmoniszkai nu
kankinta ir nužudyta.

Policijantai sako kad jie ti-Į

BLOUNSTOWN, FLA. — j 
į Ponia J. Rhoden Leath, jauna 
į moteriszke buvo ant smert nu-į 
! szauta per medžiokle. Ji su sa- 
1 vo vyru buvo iszejus medžioti 
kalakutu. Jos vyras policij au
tams paaiszkino kad jo kara
binas insivele in tvoros dratus.j 
ir kai jis stengiesi savo karabi-j 
na iszsitraukti, jis netyczia

I paspaude karabino gaiduką.
1 Jo žmona stvoejo tik apie de- kiši kad jie turi visa miesteli

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Hazleton, Pa. — Vienas ke
leivis John Conahan, dvide- 
szimts metu amžiaus vaikinas 
buvo užmusztas kai du auto
mobiliai susikalė ant Poplar ir 
Muir ulycziu, Hazletone. Jis 
važiavo automobilyje kuri 
draivino asztuoniolikos motu 
amžiaus James Coli teipgi isz 
Hazletono. Ju automobilius su
sikalė su John M. Stahura au
tomobiliu. John M. Stahura 
yra trisdeszimts metu amžiaus: 
Sužeistieji buvo: Panele Jean 
McCluskey septyniolikos metu 
amžiaus, isz Hazletono, kuri 
važiavo in 'Coll automobiliu. Ji 
buvo nuveszta in Hazleton li
gonine; John M. Stahura, ku
rio keliai buvo sužeisti; Joseph 
Demko kuriam galva buvo su
žeista; ir Ponia Mary Berrett 
isz Hazletono, kurios padėtis 
daktarai sako yra pavojinga. 
Ji buvo in Stahura automobi
liu. Conahan, kuris pasimirė 
szitoje nelaimėjo buvo treczia-

susirgo savo namuose, sena 
gyventoja ponia Agnieszka 
Sziumskiene, 509 W. Cherry! 
uly., ir likos nuvežta in Locust i 
Mt. ligonbute, kuri numirė Su
katoj, penkta valanda gyte. 
Velione turėjo sjirdies liga. 
Atvyko isz Lietuvos daugelis 
metu atgal, kuri per visi laika 
gyveno Shena Joryje. Jos vy
ras Andrius mirė 1944 metuo-i 
se. Paliko sunu Joną, Meri- į 
dan, Conn., trys dukterys: Ona 
pati L. Tragio; Izabela, pati j 
D. Smith ir Julija Zemitavicz-j 
iene; tris anukus ir sesere J. 
Ambrulevicziene, visi isz mies
to. Laidos Utafninke, su Szv. 
Misziomis, Szv.Jurgio bažny-

me mokslo skyriuje Penu State 
kolegijoje Hazletone.

Tamaqua, Pa. — Devyni me
džiotojai isz Tamaqua užsimo
kėjo po du szimtu doleriu bau
dos ir po penkis dolerius ir 
penkios deszimts centu kasztu, 
kai jie buvo sugauti su dvejais 
nuszautais meszkueziais. Me
džiotojams uždrausta szauti 
mažus, jaunus meszkuczius.

Medžiokles prižiūrėtojas 
Harry W. DeFina sugavo juos 
in Union Apygarda, Lapkri- 
czio keturiolikta diena. Me
džiotojai kurie taip brangiai 
už medžiokle užsimokėjo yra: 
Juozas Gibas, Jonas ir Edvar-

— Jeigu ant svieto nebutu 
kvailiu, tada advokatai nuo 

'• bado mirtų.

das Potoskv, Antanas Bobai’- 
sky, Clement Zierd, Charles 
Hoffman, Jurgis Lazur, Tamo- 
szius Lazur ii’ Albert Patrick.

pradėjo sekti iszdavikus ir 
Komunistus valdiszkuose dar
buose, daug tokiu iszdaviku 
iszsigando ir patys pasitraukė. 
Tūkstantis, trys szimtai ir sže- 
szios deszimts tokiu darbinin
ku kvitino savo darbus ir pa
sitraukė, kai tik ta komisija 
pradėjo juos tardyti ir apie 
juos klausinėti. Asztuoni szim
tai ir keturios deszimts asztuo- 

suims ta automobiliu, kuriame nį pasitraukė pirm negu teis
ta mergaite buvo inviliota ir mas galėjo juos nuteisti, 
iszveszta. Jie tada sugaus ir to 
automobiliaus draiveri ir tos lizdelius inkurtus Amerikos NELAIMES! mergaites nužudytoj a.

HARRISBURG, PA. —
Lietus ir ūkanos sudarė pavoju 
ant visu vieszkeliu Pennsylva
nia os valstijoje. Sherman F. 
Melcher, keturios deszimts tri
jų metu amžiaus ir Panele 
Grace V. Shorter, trisdeszimts 
keturiu metu amžiaus ir Pane
le Grace V. Shorter, trisde-' 
szimts keturiu metu amžiaus . x i _ • ąiuraiK ir, v . .'szimts pėdu nuo jo ir kulka pa- apsupę ir neužilgo sugaus u
buvo ant smert uzmuszti kai - •
jųdviejų automobilius apsi- taikė jai staeziai in galva.

i verte. Automobilius atsimusze
in troka ir apvirto. Nelaime at- EROPLANU 
sitiko apie dvi mylios nuo m r i * i

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Nors tokios skerdynes iszro- 
do baisios ir iszrodo kad ke- 

1 liauti eroplanu yra pavojinga, 
bet jeigu mes iszrokosime kiek

Komisija rado tris komunis-

tautas ir in Tautu Sanjunga 
kreiptis kai ji nori Komunistus 
priversti ka daryti. Tokie Ko
munistu szposai labai gadina 
Amerikos varda Azijoje.

APMUSZE
KUNIGUŽI

valdžioje. Komisija sako kad 
I - Jau kelios sanvaites kai mes ir ta žydelka Judith Coplon bu

tu buvus suimta, jeigu slapta 
Amerikos FBI policija ja pir
miau nebutu nustverus. Szitos 
komisijos atstovas sako kad 
valdžioje dar ir dabar randasi 
tokiu iszdavikiu kaip ta žydel- 
kaite Judita Koplon.

beveik kasdien skaitome apie 
tokias nelaimes ir tokias ne- 
žmoniszkas žmogžudystes. Vi
si tėvai turėtu labai atsargiai 
prižiūrėti savo vaikus ir jiems' 
insakyti ir juos inspeti kad jie 
su svetimais nekalbėtu ir visai 
arti neeitu prie tu kuriu jie ne- 
pažinsta.

valstijos sostines Harrisburgo. 
Automobilius du sykiu apsi
vertė.

Trys jaunieji buvo sužeisti 
kai j u automobilius paslydo ir 
sudužo in medi ant Allens 
Lane in Mount Airy, netoli nuo 
Philadelphijos.

Kita automobiliaus nelaime' myliu tie eroplanai yra isz- 
1 skridę per tas penkias nede- 
les ir kiek žmonių gerai ir sau
giai važiavo ir parvažiavo ant 
tu eroplanu, mes pamatysime 
kad eroplanai nėra taip pavo
jinga kaip iszrodo. Per ta lai
ka eroplanai iszskrido penkis 
bilijonus ir tris szimtus ir ke
turios deszimts milijonu myliu 
padangėse.

Kaip musu vieszkeliai yra kelio. ;
isz mados iszeje del nauju au- trumpas laiszkelį- 
tomobiliu ir kaip tie vieszke-! nai ir revolveris 
liai yra per siauri ir per maži jantai pranesze j 
del tiek milijonu automobiliu, 
taip ir musu eroplanams vietos 
pakilti ir nusileisti yra isz ma
dos iszejusios ir per siauros ir 
per mažos. Ne už ilgo valdžia

atsitiko apie pirma valanda isz 
ryto kai draiverys Joseph F. 
Magee sustojo ant vieszkelio, 
noredams in kaire pasukti savo 
automobiliu. Allen Woolston, 
kuris važiavo užpakalyje ne
galėjo in laika sustoti ir susi- 
musze.
. James McCarnitt, keturios 
deszimts keturiu metu amžiaus 
žmogus buvo suvažinėtas ant 
York ulyežios. Jis buvo nu- 
vesztas in Episcopal ligonine. 
Automobiliaus draiverys, Et
tore Michetti, devyniolikos

LAKEWOOD, N. J. — Liu
teronu Kunigužis, kuris davė 
dviem vaikezam “raida” bu
vo tu žuliku labai apmusztas iri 
apvogtas. Jie ir jo automobiliu 
•pasivogė. Kunigužis Arthur B. 
Renschler, Zion Liuteronu baž- 
nyezios in Rahway, pasakė po- 
licijantams kad jis dviem vai
kezam davė “raida.” Tiedu 
vaikezai ji sumusze ir pabėgo 
su jo automobiliu.

Szitokis atsitikimas visai ne 
naujiena. Policijantai nuola
tos visus perspėja ir sako nie-i 
kados neduoti “raidos” nepa- 
žinstamiems, nes labai tankiai 
taip atsitinka, kaip atsitiko 
szitam kunigužiui.

EROPLANAS
NUKRITO

GENEROLAS !
NUSISZOVE!

MERGAITE PRASZO 
PASIMELSTI 

------------- -

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

greitai pasveikeziau. ”
Mergaite Betty Marbury sa-

kad jis neužmate James Mc
Carnitt kol jau buvo per vėlai 
automobiliu sustabdyti.

Dvi moterys buvo sužeistos turės parūpinti daug daugiau 
kai Arthur M. Labovitzio au
tomobilius susikūlė su James 
Hess automobiliu netoli nuo 
devintos ir Rockland ulycziu. 
Abi moterys buvo nuvesztos in 
ligonine.

ŽEME DALINA
ITALIJOJE

CALABRIA, ITALIJA. —
Italijos valdžia dabar ima 
daug dideliu dvaru pietinėje 
Italijos dalyje ir ta žeme iszda- 
lina tiems, kurie žemes neturi.

Calabrijos kraszte daugiau 
negu 112,500 hektaru žemes 
taip buvo iszdalinta.

Tai nepaprastas ir staeziai 
keistas Krikszczioniu Demo
kratu valdžios pasielgimas.

Net Komunistiszkas laik- 
rasztis “Unitą” “Vienybe” 
sveikina valdžia už toki žings
ni.

Tokis pats žemes iszdalini
mas dabar eina ir Sicilijoje, 
nors valdžia ežia draudžia toki 
žemes padalinima.

Taryboje, Signor Nenni So-
FRANCUZIJOJE cialistu Partijos atstovas, pra-

LYONS, FRANCUZIJA. — 
Vienas Francuzijos prekybinis 
DC14 eroplanas sudužo in kai
na per ūkanas ir miglas. Trys 
lakūnai ir du keleiviai žuvo. 
Septyni buvo sužeisti. Ant to 
eroplano isz visu važiavo tris
deszimts du žmones.

Eroplanas skrido isz Pary
žiaus in Tunis. Lakūnas Louis- 
Gilles Vai per ūkanas ir miglas 
nepataike in vieta ties Lyons
kur jam reikėjo nusileisti, ir venimas pareina isz darbo fab- 
paleido savo eroplana deszimts ; rikuose. Tokie žmones vien tik 
myliu nuo tos vietos. Lakūnas kitiems gali ir moka dirbti. 
Louis-Gilles Vai buvo užmusz- į ----------- --------------
tas. Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

szo tokio žemes padalinimo po 
visa Italijos kraszta.

Bet tokis žemes iszdalinimas 
jokio klausimo neiszrisz ir nie
ko gero biedniems neduos. 
Daug tokiu mužiku ta nauja 
žeme nepasilaikys, bet tuojaus 
parduos. Tada ir vėl atsiras 
dvarai ir dideli ūkiai. Italijoje 
nėra geru ar tinkamu vieszke- 
liu ir geležinkeliu ir susisieki
mas prastas. Už tai sklypas 
žemes mažai ka reiszkia bied
niems žmonėms, kuriu pragy-

je kuris nuvarytas nuo viesz > u ,ergaite Betty Marbury sa- 
Ssalia Generolo buvo ,, d jl zino kad Dievas isz- 

klauso maldų, ir už tai praszo 
kad visi už ja pasimelstu.

Ji redaktoriui pasakė kad 
jos tėvas užmokės už to laisz- 
kuczio paskelbimą. Redakto
rius ant pirmo puslapio dide- 

I .emis raidemis iszspauzdino ta 
J°s laiszkuti ir jai greitai pa-- 
rasze, kad už toki paskelbimą 
Jau seniai ir pilnai buvo ant 

a varijos Kalno užmokėta.
. Daktarai sako kad jie dar 
! r„e ^S nedeles stengsis ta jos 

n ute gydyti, bet paskui jau 
res nupjauti, kad visas jos 

^nells neužsitrucintu. Bet 
kn^S1-iv5ra^ mergaituke sako 
Ii +i v Žin° Daktarai nega- 

tlek Paryti kiek maldos.

ts savo žmo- 
Kai polici- 

apslobo. ’ j° Žmouai- W 

Major Generolas F, Moore 
ai garsingai atsižymėjo nėr 

kara priešą Japonus ? 
gedor Salos r ‘ Corre’ 
viais buVo s.su savo karei- 
na®s pasiduoti Gevua JaP°‘ 
ta diena 1940 m 10 SZ8S2’ 
nelaisveje iki Rl. U°Se’lr ’)uv« 
nėšio 1945 metu ŽP]Uczio 

v U,

Kai jis buvo .
Parvažiavo namo ns * 
vo sveikas ir ’J Jau nebU- 
dytis. Ta n 1 • S st^aiesi oy 

SKAITYKITE “SAULE” : ta pakirto. Ve ja“

vietų dideliems eroplanams 
nusileisti ir turės intaisyti at
sargos ženklus padangėse kaip 
automobiliams yra intaisytos 
szviesos ant ulycziu ir vieszke- 
liu.
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