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Isz Amerikos Komunistu Paleistas

KOLEGIJA j 
NEPRIEME $140,000

I

EASTON, PA. — Lafayette 
Kolegijos prižiūrėtojai vieszai i 
paskelbia kad jie nepriima 
140,000 doleriu kuriuos tai ko
legijai buvo palikes Frederick 
F. T. Dumont isz Lancaster, 
Pa. Szitas Ponas Dumont buvo 
palikes tiek pinigu tai kolegi-, 
jai del studentu mokslo, bet Į 
buvo nustatęs sanlygas kad nei 
Žydas, nei Katalikas studentas 
negales tais pinigais pasinau- ‘ 
doti.- . j

Lafayette Kolegija buvo pri- i 
emus szituos pinigus, bet pas
kui labai apsidegino nagus, kai 
visi laikraszcziai pradėjo tos 
kolegijos vadus ir virszininkus 
imti nagan ir net prikaiszioti 
kad jie tokius pinigus priima 
su tokiomis sanlygomis priesz 
Žydus ir Katalikus.

Ir ežia, tikrai butu baisi sar
mata ir skriauda jeigu viesza 
kolegija sutiktu taip nu- -
skriausti Žydus ir Katalikus. 
Kolegija yra valdžios palaiko
ma isz taksu kurias ir Žydai ir 
Katalikai lygiai su kitais mo
ka.

Kai laikrasztininkai ir re
daktoriai šukele baisu lerma, 
tai tie tos kolegijos ponai nusi
gando ir in protą atėjo ir pa- 
reiszke kad jie tuos pinigus ne
priima.

Tai antras tokis atsitikimas 
per pastaruosius kelis mene
sius. Keli menesiai atgal, kitas 
tokis žmogus buvo palikes net 
kelis milijonus vienam Uni
versitetui, su beveik tokioms 
paezioms sanlygomis; jis buvo 
pridėjęs kad ir Juodukams ne
būtu valia to mokslu ar tais pi
nigais pasinaudoti. Ir tas Uni
versitetas tu pinigu neprieme.

VAGIUI
NEPASISEKE

CHICAGO, ILL. — Du va- 
giai drąsiai inejo in viena sa- 
liuna su atprovintais revolve
riais ir pareikalavo isz saliu- 
ninko ir isz kostuineriu visus 
pinigus. Vienas isz tųdviejų 
vagiu, Frank Kamick užėjo už 
baro ir atidarė registeri. Bet 
tiedu vagiai nebuvo gerai ap- 
rokave, nežino kas tame saliu- 
ne buvo. Slaptos policijos, 
Martin Conroy, detektyvas bu
vo užejes iszsigerti po savo 
darbo. Jis paleido tik vięna 
szuvi ir vienas vagis, Kamick 
krito negyvas. Antras suspėjo 
pabėgti.

Pirkie U. S. Bonus-----*----

William N. Stokes, Ameri
kos Vice-Konsulas Mukden 
mieste, Kinijoje, buvo Ko
munistu Kiniecziu paleistas. 
Jis buvo intartas, suaresz- 
tuotas, ir in kalėjimą paso
dintas už tai, kad Komunis
tai ji intare kad jis buk szni- 
pinejes del svetimu valstijų. 
Jis buvo antras Amerikietis 
atstovas, kuri Komunistai 
buvo suėmė ir suaresztave. 
Bet Komunistai visus palei
do kai Amerikos valdžia 
tiems Komunistams pradėjo 
grasinti.

STOJA IN
KLIOSZTORIU

Jo Žmona Rengiasi In 
Vienuolyną

_____
SAN FRANCISCO, CALIF 

— Penkios deszimts metu am
žiaus ženotas žmogus, valstybi
nis virszininkas ir biznierius, 
viską meta ir stoja in Benedik- 
tonu kliosztoriu. Jo duktė jau 
dabar yra vienuole, meniszka; 
jo žmona sako kad ji tik viską 
sutvarkys ir paskui pati stos 
in vienuolyną.

Donald D. Foster, sako kad! 
jis per dvideszimts metu ren- i 
giasi stoti in kliosztoriu ir kad 

i jis susavo žmona tankiai ir il- 
! gai kalbėdavosi apie toki gy
venimą.

Jis su savo žmona pernai ap- 
vaikszcziojo savo dvideszimts 
penkių metu vedybos sukak
tuves. Jis dabar stoja in Szv. i 
Jono Benediktinu kliosztoriu.

I Jo žmona May sutinka ant to 
ir jos viena rūpestis tai kad gal 
Minnesota valstijos szaležiai 
nebus jos vyrui in sveikata. Ji

Paliko Turtus

Devynios deszimts ketu- 
riu metu vienisza Ponia Lin
da Knox, Chicagoje, Illinois, 
paliko visa savo turtą isz 
žemeziugu ir deimantu savo 
palociuje. Ji per savo amžių 
rinko brangius ir senus žem-
cziiigus. Jos kambariai buvo 
apleisti ir sugruve kai ji pa
simirė.

BAISUS GAISRAS

DAVENPORT, IOWA. —
Gaisras isztiko moterų ligoni-

Mainieriai P yksta;
Kompanijos 

Skundžia Lewisa

Y

Lafayette Kolegija Neprieme 
$140,000Kurie Buvo JaiPaves- 
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ti; Beprocziu Namai Sudege, 40 
Žuvo Davenport, la; Lietuvaite 
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jonieriaus Vyro W. Rockefeller
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WASHINGTON. — Kai tik Kongres- 
monai susirinko in Vaszingtona, iszkilo la
bai svarbus klausimas. Keli Kongresmonai

KAS YRA TAS 
BRANNAN PLANAS?

Kai Kongresas nubalsavo 
priesz Brannan Plana, tai Kon
gresas nutarė:

1—Mainytis su Argentina; 
isz ten parsitraukti mėsos ir

j Argentinai siunsti kviecziu?
—Iszsiunsti isz Amerikos 

perteklius javu ir maisto in
Europa kaipo dovanas isz 
Amerikiecziu?

3— Parūpinti geresnius lau
kus ir ukius, užtvenkdami 
upes Vidurvakaruose, kur uki-

; ninku ūkiai dabar yra labai 
, prasti?

4— Mokėti ūkininkams už 
i visus ju vaisius, kuriuos jie 
• negali tokia brangia kaina 
į parduoti, ar kuriu jie per daug 
I turi, kad jiems nereikėtų atpi-
■ ginti savo ūkio vaisiu kainas? 
i 5—Padidinti, pabranginti 
1 taksas ant visu vaisiu kurie 
yra in Amerika isz užsienio 

, siuneziami?
i “Saules” skaitytojai gerai 
žino kad, kai Kongresas nubal
savo priesz ta Brannan Plana, 
jie nutarė kad ūkininkai gautu 
isz valdžios kaip ir pirmiau ga
vo parama, ir kad valdžia dar 
ir dabar tiems ūkininkams pri
mokėtu už visus ūkio vaisius

i kuriuos tie ūkininkai negali 
į parguoti taip brangiai kaip jie 
yra nusistatė. Gal “Saules” 
skaitytojams tokia tvarka ne
patinka, bet jie gerai žino kas 
ten darosi už tai, kad “Saule” 
jiems du sykiu in san vaite pra- 
nesza kas darosi ne tik Wash
ingtone, bet ir visoje Ameriko
je. Skaitykite “Saule” ir ki
tiems patarkite skaityti ir už- 
siraszyti.

sako kad ir ji už trumpo laiko 
stos in vienuolyną.

! Jos vyras Donald Foster sa
ko kad jis nutarė, kad jeigu gy
venimas toks trumpas prilygi
nus prie amžinystes, tai ge- i 
riausia praleisti szitas trumpas 
gyvenimo dienas Dievo tarny
boje ir maldoje.

Jis buvo nemažas valdinin
kas ir geras biznierius. Jis da
bar paleido ant pardavimo sa
vo trisdeszimts tukstanezius 
doleriu vertes namus ir parda
vė savo bizni. Jis sako kad da
bar nei jam, nei jo dukrelei, nei i 
jo žmonai pinigai nerupi.
____ ______ __ _____ ---------

Bajoriszkas Kraujas

Szitas jaunas jaunikaitis , 
į sako kad jo gyslose teka ba- ■ 
į joriszkas kraujas. Jis sakosi . 
! kad jis yra Kunigaiksztis 
’ Otto Wilhelm von Hohenzol-

lern, jauniausias Vokietijos 1 
Kaizerio sūnūs. Jis dabar 
randasi Meksikoje, kur jis 
apsiženijo su Virginia Kirk, 
isz New Orleans. Hozenzol- 
lerns kunigaikszcziu szeimy- 
na užsigina ir asko kad jis 
nėra jokis gimine.

ne, kur yra laikomos ir gydo- į 
mos moterys, kurios proto Ii-, 
gomis serga. Už tai, kad tokios 
ligones buvo ten laikomos, visi į 
langai buvo su geležinėmis 
sztangomis apkalti. Ugniage
siai negalėjo insilauszti taip1 
greitai, ir už tai tiek daug tu
moterų tenai žuvo.

Dvideszimts penkias mote
ris ugniagesiai suspėjo iszvesti
ar iszneszti.

Sesute Mary Annunciata, tos 
ligonines virszininke sako, kad 
isz viso tenai buvo szeszios 
deszimts trys žmones. Vienos 
moterįszkes dar negali surasti.

Policijos virszininkai dar 
nežino kaip tas gaisras prasi
dėjo, bet jie spėja, kad gal vie
na isz tu ligoniu rūke cigareta 
lovoje ir užmigo su rukstaneziu 
cigaretu.

Viena slauge Ellen Hilde-
brand užtiko ta gaisra apie an
tra valanda isz ryto ir paszau- 
ke ugniagesius. Nors ugnia
gesiai labai greitai pribuvo, 
bet gaisras jau buvo insigale- 
jes. Ugniagesiai sako, kad bu
vo baisu net ir pažiūrėti ar pa
siklausyti kai tos moterys szau- 
kiesi pagelbos ir nebuvo galima 
prie j u prieiti.

DAKTARAS
ŽUVO EROPLANE

NOVINGER, MO. — Dakta- 
ras Don W. Dykstra, isz North 
Little Rock, Ark., buvo už- 
musztas kai jo mažas eropla- 
nas nukrito ir sudužo. Polici- 
jantai sako ežia tuo laiku buvo 
tirsztos ūkanos ir miglos, kai 
ta nelaime atsitiko. Su Dakta
ru nieko kito nebuvo. Jis skri
do isz Des Moines in Little 
Rock.

tuo jaus pareikalavo, kad Amerikos Taryba 
pasiaiszkintu: Ka ji ketina daryti su For
mosa Sala, kur dabar Kinijos Tautininku 
armijos rengiasi atsilaikyti ir atsimuszti 
priesz Komunistus?

Senatorius Wm. F. Knowland isz Cali- 
fornijos tuojaus pareikalavo, kad Taryba
pasiaiszkintu ir aiszkai pasakytu: “Ka Ame
rika valdžia rengiasi daryti apie tas Salas?” 
Jis sako, kad eina gandai ir kad jis turi 
patikrintas žinias, kad Amerika ketina tas 
Salas Komunistu armijoms.

Eina gandai isz Tokyo miesto, kur laik
rasztininkai sako, kad jie jau tikrai žino 
kad Amerika ketina apleisti tas Salas.

Senatorius Knowland per telefoną pa-1 
sikalbejo su Po-Sekretoriu James E. Webb 
ir parasze laiszka Sekretoriui Acheson pa
reikalaudamas pasiaiszkinimo. Jis sako, kad 
jeigu Sekretorius tuojaus nepasiaiszkins, tai 
jis kreipsis in Senato Ginklavimosi Komi
sija, per kuria jis privers Sekretorių Ac
heson ateiti ir asmeniszkai pasiaiszkinti. 

' Tuo paežiu sykiu Kongreso vadai ne
prieme buvusio Amerikos Prezidento Hoove- 
rio ir Senatoriaus Taft patarima, kad Ame
rika turi tuojaus pasiunsti in tas Salas mu
su kariuomenes ir Komunistams kelia užkirsti.

Senatoriai ir Kongresmonai labai skiriasi 
ant szito klausimo. Vieni sako, kad jie 
gerai žino, kad Amerika (U.S.A.) reikes 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

PREZ. TRUMANAS 
VIS TYLI

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Trumanas vis tyli 
ir nieko nedaro apie Mainieriu 
klausima. Mainu Kompanijos 
ir Kongreso Vadai ir gražumu 
ir piktumu, ragina Prez. Tru- 
mana ka nors daryti.

John L. Lewisas yra nusta
tęs, kad visi Mainieriai dirbtu 
tik tris dienas ant nedėlios, 
nors Kompanijos, sako, kad. 
joms neužsimoka tik tiek dirb
ti. Ir patys Mainieriai jau ima 
rugoti ir sako, kad jiems labai 
sunku pragyventi isz tu trijų 
dienu darbo.

Iki sziol, nei Kompanijos 
nei Lewisas nenusileidžia, o 
Mainieriai nukenezia. Ypacz 
per szventes Mainieriams jau 
visai buvo prastai, nes jie gavo 
tik dvi dienas po Kalėdų ir po 
Nauju Metu dirbti.

Prezidentas Trumanas galė
tu ežia insikiszti, nes “Taft-
Hartley Instatymas” duoda 
jam ingaliojima. Bet jis vis 
laukia ir tikisi, kad kaip nors 
jis galės iszsisukti, nes jis bijo
si dabar inžeisti Kompanijas 
ar Mainierius ar užpykinti 
John L. Lewisa, nes jam Rin
kimai labai rupi!

PASAKOS PABAIGA

NEW YORK, N. Y. — Jau 
eina gandai ir kai kurie tele
gramai skamba, kad Barbora 
Sears, mainierio duktė, Lietu
vaite jau jieszko “Divorsa” 
nuo savo milijonieriaus vyro, 
Winthrop Rockefeller.

Ji užpernai isztekejo už szito 
milijonieriaus ir visi laikrasz
cziai labai daug rasze apie tas 
vestuves.

Laikrasztininkai norėjo ju 
paklausti: Ar tai teisybe? Bet

(Tasa Ant 4 Puslapio)'



“SAULE” MAHANOY CIT Y^ PA.

Kas Girdėt
In Salt Lake City, kalėjimo 

laikraszczio redaktoriai sako, 
kad nei vienas žmogus nėra vi- 
siszkai nereikalingas ąnt szio 
svieto; kad blogiausias žmogus 
gali būti kitiems pavyzdys 
kaip negyventi.

Szitaip kalba beveik visi mu
su augsztieji karininkai; jie 
netiki kad mes vien tik su 
sprogstan.cziomis Atominėmis 
Bombomis galėtume priesza 
sumuszti.

Naujas Lietuviu Transportas KATALOGAS

Londone, teisėjas nuteisė G. 
E. Croxford ant trisdeszimts 
dienu in kalėjimą už tai kad 
jis nukando uosi
Cartney. Teisėjas pasakė jam 
kad tokis pasielgimas nėra tin
kamas geram Anglui.

Arthur Mc-

Prezidentas Trumanas ana 
nedele gavo raportą apie So
vietu intaisus priesz kariszkus 
prieszo eroplanus, ir dabar net 
ir jis netiki kad mes daug ga
lėtume padaryti su savo ka- 
riszkais eroplanais ir su savo 
tomis bombomis.

Rimkus—Adolfas, 2838 Vine 
Sausio (Jan.) wood Ave., Detroit 16, Mich.

-■ ~ Sabaliauskas —Juozas, Kp-
ir Antanas, 7238 137th 

ka atvyko szie Lietuviai Trem- St., Brooklyn, N. \ .
tiniai: Sadauskas—Edvardas, Box

Alkaitis — Antanas, Valeri-, 583, 80 Eagle St., Albany, N. \ . 
ja, Audrone, Saulis ir Algiman- Į Sakalauskaite Eugenija,

NEW YORK, N. Y. —
Panedelyje,

9-ta diena 1950m., laivu ‘Gene
ral Heintzelinan,’ in New Yor- tryna

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

szito Katalogo.

ia St. Louis miestą, Delphia 
Mercurio pasiaiszkino polici- 
jantams: Kodėl ji paleido tris 
szuvius virsz savo sužieduoti
nio galvos? Jis norėjo jųdviejų 
vestuves atidėti.

Laikrasztininkai sako kad 
John L. Lewisas neiszdrys ki
tas streikas iszszaukti. Jie sa-, 
ko kad Lewisas gerai žino kad 
Prezidentas Trumanas tik lau
kia tokios progos Lewisa nu
bausti.

In Miami miestą, Fred H. 
Kautzmann apskundė savo ap- 
tiekoriu, drugsztorninka, už 
tai kad tas aptiekorius srnnai- 
sze jam liekarstas. Per visa me
ta jis tryne ant savo galvos ir 
kasdien szmeravo nuo pilvo 
skaudėjimo liekarstas ir kas 
diena gere liekarstas del plau
ku ataugamo.

Automobiliu apdrauda “in
surance” yra brangesne ir dar 
labiau pabrangs. Kompanijos 
sako kad per daug nelaimiu at
sitinka ir už tai jos turi ta ap
drauda pabranginti.

In San Antonio miestą, viena 
moteriszke buvo suaresztuota 
už tai kad ji buvo girta. Ji pik
tai užsigynė, pasiaiszkindama 
kad ji negalėjo būti girta, nes 
ji buvo iszgerus tik viena bon- 
ka sznapsp ir asztuonis alus.

Philadelphijoje vienas visai 
nepažystamas žmogus sustojo 
padėti Ponui Walter Bowe, 
prastarduoti jo automobiliu. 
Jiedu prakaitavo ir darbavosi. 
Paskui tas svetimas žmogus, 
insisedo in automobiliu ir pa
tarė Ponui Walter Bowe auto
mobiliu pastūmėti. Jis pastū
mėjo, automobilius prastarda- 
vo ir tas nepažystamas žmogus 
sau nuvažiavo su Pono Walter 
Bowe automobiliu. •

Laivyno Kapitonas John D. 
Crommelin buvo Laivyno Szta- 
bo nubaustas be jokio teismo. 
Naujas Laivyno virszininkas, 
Admirolas Forrest Sherman, 
kuris neseniai užėmė Admirolo 
Denfeld vieta neleidžia Kapi
tonui Crommelin kreiptis in 
teismą, nes jis gerai žino kad 
Kapitonas Crommelin yra ne
kaltas. Bet Admirolas Sher
man gal dar iszgirs isz Kon
gresmenu ir Senatorių, kurie 
kaip vienas stoja už Kapitoną 
Crommelin. Ir jau beveik lai
kas musu didžponiams kari
ninkams susiprasti ir žmonisz- 
kai pasielgti.

Septyniolikos metu vyrukas, 
Sherman Lovelace in Roanoke, 
Virginia, buvo suaresztuotas 
už tai kad jis turėjo tris žmo
nas.

Dabar, tiek daug vaju, fondu 
ir kolektu priviso, kad žmogus 
nežino kam duoti, kur aukoti. 
Visi tie vajai turi gera tikslą, 
bet ju tiek daug priviso kad 
dabar reiketu visa savo pede 
atiduoti jeigu visiems nors po 
biski paaukotume!. Vienas biz
nierius, kuris retai kada nusi
skundžia, mums ana diena pa
sakė kad per viena nedele jis 
gavo penkiolika laiszku. Visi 
laiszkai praszo paramos, pa
gelbės, pinigu.

Amerika negali ir negales 
iszsipirkti isz visu szitu tarp
tautiniu bedu. Ateis laikas, ka
da Amerika turės prisipažinti 
kad mes negalime amžinai visa 
svietą maitinti, negales bilijo
nus szvaistyti. Tada Amerikie- 
cziai turės pasirinkti ar apleis
ti visus tuos karsztus, ar imtis 
už ginklu.

Nauji Metai tai laikas sau 
apyskaita pasidaryti, skolas 
užsimokėti, atsilyginti, laikas 
ir savo laikraszti “Saule” už
simokėti, nes ta “Saule” jums 
per visus metus stengiesi kuo 
geriausiai patarnauti.

Buvęs Amerikos Prezidentas 
Herbert Hooveris, labai pro
tingai pataria, kaip Amerika 
gali pinigu susitaupinti. Ame
rikos armija ir laivynas gali 
tukstanezius darbininku pa
leisti, kuriu darbas visai nėra 
reikalingas.

Vienas atstovas isz Pietų 
Amerikos užklausė Generolo 
Eisenhowerio: “Kodėl jus 
Amerikiecziai neiszmetate ke
lias sprogstanezias atomines 
bombas ant Rusijos, ir butu at
liktas kriukis?”

Generolas Eisenhower jam 
atsake: “Ar tu gali man pasa
kyti kur mes gautume trisde
szimts milijonu kareiviu užim
ti ir sulaikyti Sovietus kai mes 
tas Atomines Bombas paleis
tume ? ’ ’

Beveik visi Amerikos laik- 
raszcziai parsitraukė savo ra- 
szytojus ir laikrasztininkus na
mo isz Rusijos. Tenai tiems 
laikrasztininkams nevalia lais
vai raszyti ar žinias praneszti. 
Vien tik New York Times laik- 
rasztis turi savo laikrasztinin- 
ka Rusijoje. Kiti laikraszcziai 
parsitraukė savo atstovus na
mo. Jeigu Rusijoje randasi to
kis rojus, tai sunku suprasti 
kodėl tie Ruskiai uždraudžia 
musu laikrasztininkams visam 
svietui praneszti apie ta Rau
donąjį Rojų.

tas, pas 139 W. Market St.,) 7711 Lokyear Ave., Cleveland, 
Scranton 8, Pa.

Baltuszka — Petras, Alexan
dra, 6459 S. Artesian Ave., Chi-! 
cage, Ill.

Baniukaitis — Antanas, Ka
ze ir Brone, 2556 W. 45-th St., 
Chicago 32, 111.

Brazaitis — Antanas, 1626 i 
Magnolia Dr., Cleveland, Ohio. I

Cinkus — Jonas,
Irving Park Rd., Chicago, 111.

Dirda — Petras, Agota ir 
Viktoras, Slingerlands, N. Y.

Drunas — Povilas, Karolina, I 
ir Irene, 801 Third St., N. E., 
Minot, N. D.

Dambrauskas — Juozapas, 
Zofija, Vytautas ir Bronis, 
123rd and Archer Ave., Lemont 
Ill.

Gaigalas — Pranas, 1316 
50th Ct., Cicero, III.

Gausys — Stasys, 3265 
57th St., Cleveland, Ohio, z

Gudaitis — Pranas, Agota, Į dner, Mass.
Irena, Vladas ir Aldona, 141 i 
Schuyler Ave., Kearney, N. J. į

Jaszinskiene — Marija; 4441
S. Monore St., Chicago, 111.

Kakstas — Ansas, Ona, Vy-1 
tautas ir Rūta, Ocean View, j 
Del.

Kairusis — Juozas, 2711 W. I 
59th St., Chicago 24, 111.

Kilius — Zofija ir Povilas, 
3736 Pulaski St. E. Chicago, 
Indiana.

Kovalskas — Vladas, Mor
ta, Aleksas, Virginija ir Brigi
ta, Pinkneyville, III,

Kubilius — Vytautas, 1125
E. 31st St., Chicago 8, Ill.

į Kunczaitis — Juozas, Elena, 
Marija, 85 Baxter St., So. Bos- j 
ton, Mass.

Liutkeviczius — Zenonas,1 
3928 Alier St., E. Chicago, Ind.) 

! Macaitis — Andrius, Marija 
ir Edvardas, 611 W. 59th St., 
Chicago 21, Ill.

Mackeviczius —Vladas, 1508
S. 49th Avė., Cicero 50, 111.

Marazas — Mykolas, 23 Dor
chester St., S. Boston 27. Mass.

Makszys — Liudas, 48 19th 
St., Pittsburgh 3, Pa.

Marcinkeviczius — Juozas, 
809 Hoover, Cleveland 19, Ohio

Marcinkus — Pranciszkus, 
Matilda, Danguole ir Arūnas, 
R.F.D. 3, St. Cloud, Minn.

Makstutis — Juozas, Irena, 
Renata, 3905 First St., E Chi
cago, Ind.

Mikoliūnas — Antanas, Ale-!
ksandra, 495 Brand St., Brook-

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

Ohio.
Sakaviczius — Klemensas, 

Elena ir Gražina, 723 Prospect 
Ave., Buffalo, N. Y.

Seibutis — Leonas, 6419 So.
Maplewood Ave., Chicago, Ill.

Šimulis — Izabele, Valenti
nas, 69 White Rd., Athol, Mass.

Stankeviczius — Leonas, Va- 
3931 W.! lerija ir Leonas, 718 Mcllvaine 

) St., Chester, Pa.
Suduikis — Vytautai, 1132

S

Svicziullyte — Nijole, 3449 
W. 62iid St., Chicago 29, Ill.

Tamasauskas — Jonas, 3922 
Adler St., E. Chicago, Ill.
' Tamoszaitis — Alfonsas, In
ga, Laimute, Rockledge Farm, 

I Watertown, Conn.’ 
i Vaiezius — Stasys 
I 36th St., Chicago, 111.

Vainauskas — Adolfas, 
Inina ir Vida, 3 Maple St.,

2908 W.

Julius ir Saulius, 3711 Deodar 
St., E. Chicago, Ind.

Zickus — Alfomis, 105 Etpa

—BALF Imigracijos Kom.

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

No. 140 Keturios istorijos 
apie Maža katiluka, Lietuvos 
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.

15c.
No. 151 Penkios istorijos a- 

pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer
ga, Gražios akys, Tarnas, Varg
dienis Jonukas karalium. 61 
puslapiu. 15c.

į No. 152 Trys istorijos 
Kajimas, Drūtas Petras, 
galis. 62 puslapiu. 15c.

No. 153 Trys istorijos 
Gailuti, Du broliai, Majoro

I dūkto. 62 puslapiu. 15c.
I No. 155 Szakinis . Nedoras) 
Žydas ir Du Draugai. 136 pus
lapiu

apie

apie

apie

25c.
158 Keturios istorijos 
Kapitonas Stormfield 

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

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

. me, Per neatsargiima in balta No. 142 Trys istorijos apie .. . .- J . XT vergija, Pusiaugavems, Viesz- Paveikslas gyvenimo, Nuopo- _ . . . .
lei Mateuszo Jerubausko, Osie- 
czna. 40 puslapiu. 15c.

No. 144 Penkios
apie Ranka apveizdos, Nedae- yĮeszja,Vežis, Grapas apie Eg- 
jusia žudinsta, Paskutine valelę Aržiu0]as ir Uosis, Budyne, 
motinos, Pakutninkas, Ar pa-[Plliki pasiskaitymui knygute, 
szaukt tęva zokoninka Berną- -įqq pUSĮapįUt 25c.
dina. 61 puslapiu. 15c. ^o. 162 Trys istorijos apie

No. 145*Trys istorijos apie|Baisį naktis, Dzuoko pasaka, 
Velniszkas malūnas, Kaip stu
dentas lojo o maluninkas pabė
go, Stebuklinga puodą, Daine
le. 47 puslapiu.

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.

. pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
mirimą, saule, menesi, žvaigž- 

istori.jos įr kitus dangiszkus kimus,

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

ežio. 121 puslapiu. 25c.
172 Dvi istorijos apie 
Mariu, Sruolis isz Lie- 
68 puslapiu. 15c.
173 Trys istorijos apie

Protas ant proto, Keletą trum
pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c.

No. 166 Trys istorijos apie 
Suims Malkiaus, Iszklausyta 
malda vargszo, Geras Medėjus. 
15c

No. 170 Asztuonios istori 
jos apie Barbele, Mokytoja, 
Velniszkas tiltas, Auklėjimas į 
sveiko ir serganezio kūdikio,' 
Herodas boba, Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta tėvu, Per 
tamsybe in szviesa., Pasitaisius 
prasižengėlis, Duktė malkaker-

Because of You

Nors mesa biski atpigo; nors 
kiauliena dar daugiau atpigo, 
bet dabar ta kiauliena vėl pa
brangs, ir bus brangi per ko
kius tris menesius. Kai plieno I 
darbininkai ii- mainieriai su-i 
gryžo in savo darbus jie prade- j 
jo daugiau mėsos savo szeimy- 
noms pirktis ii- už tai ji dabar 
vėl brangsta.

Navickas —- Zigmantas, 509
i E. 12th St., Georgetown, 111.

Niaura — Alfonsas, Hebron, 
Ind.

Pauliulis — Petras, Elena, 
Terese, Birute, Petras ir Dalius 
105 Main St., Athol, Mass.

Patlaba — Vale ir Marija, 
Reusaelaer, Ind.

Plėnys — Aleksandras, 1006 
Decatur St., Brooklyn, N. Y.

Pocziura— Lionginas ir Jū
rate, 93 Mill St., Orange, Mass.

Prokuratas — Petras, 7217 
S. California., Chicago, III.'

Radževieziute — Brone, 305 
Armitage Ave., Chicago, Ill. |

Ramanauskas — Aleksam į 
dras, Veronika, Remigijus Na- 
mida ir Snieguole, 81 Layden 
St., Brockton, Mass.

January 16-31

FIGHT 
INFAHTtLC 
PARALYSIS

The National Foundation for Infantile Pa ra lys, 

FRANKLIN D ROOSEVELT, founder

Duktė 
tuvos.

No.
Talmudo paslaptys, Du Moki
niu, Kam iszdavineti pinigus. 
45 puslapiu. 15c.

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

No. 176 A-Be-Cela arba pra
džia skaitymo ir raszymo, del 
Lietuviszku vaiku. 25c.

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

No. 186 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga mal
dų 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-
Kristuso

Verksmai 
prie Ap

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.

200 Eustakijuszas. Isto- 
isz pirmutiniu amžių krik- 
onybes. 128 puslapiu. 35c. 
). 201 Istorija apie Amži- 
yda. Jo kelione po svietą 
adymas, apie Jezu Kristų.

rųa

arba

Yra 
teru.

nuo

riai, 
ežio

Kitokios Knygos
>. 178 Tikrausias Kabalas 
atidengimas paslapcziu a- 

s su pagelba kazirom. 10c.
d. 179 Tikriausia Būry- 
sudėjo cigonka isz Egipto, 
tai burykla del vyru ir mo- 
. 10c.
a. 180 Kvitu knygute 
igystems, del iszmokejimo 
gu ligoniams. 25c.
o. 181 Kvitu knygute 
igystems, del kasieriaus 
sudėtu pinigu ant susirin- 

u. 25c.
3. 202 Novena, Stebuklin- 
Medaliko Dievo Motinos 
bei. 10c.
o. 203 Knygute, Tretinin- 
Seraphiszkas Officium. 10c 
o. 205 Sieniniai Kalendo- 
ant 1950 m., 15 coliu plo- 
per 23% coliu ilgio. Po 

, arba 4 už $1.00.

aip Užsisakyti Knygas: 
žsisakant knygas isz szio 
ilogo, reikia paminėti tik 
eri knygos. Pinigus sius- 
pet paczto Postal Note, 

ley-Order arba Express 
iey-Orderi, o jeigu norite 
gaiš siusti, tai reikia užre- 
[•uoti laiszka su pinigais. 
Nepamirszkite dadeti 10^ 
ra del prisiimtimo kasztu. 
isi Money Orderei ir pini- 
o ir visi laiszkai visada tu- 
iti siusti vien tik ant szio

PUBLISHING CO., 
I City, Pa., - U. S. Ą.
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Neapkencziamas Bagoczius
"yELYVAS rudens vakaras.

Sniego dar nebuvo bet szal
tis kasdiena didinosi, ant keliu ■ 
purvynas gerokai buvo susza-' 
les ir lyg kokios szukes styrojo.

Lipenczuose buvo jomarkas. 
Žmones trauke isz visu szaliu, 
kiekvienas beveik su szokiu- 
tokiu reikalu: vieni nesže szi, 
ta parduoti, kiti-gi nusipirkti, 
buvo ir tokiu kurie norėjo tik 
pažiopsoti, ir sutikę savo pa- 
žinstamus, ėjo iszsigert alaus! 
stikleli; protingesnieji-gi, ne
turėdami jokio reikalo, sėdėjo 
sau namie ir szildesi prie kros
nių.

Vakarop, kuomet iszgirdo 
ratu tarszkejima, iszejo pasi
tikti gryžtaneziuju isz jomar- 
kio žmonių; sustoja klausinėjo 
pravažiuojanezius apie javu ir 
kitu prekių kainas.

Ypacz skubinosi pas savo j 
kaimynu vartus ir pasitikus 

^rios paerzinti “kermoszavu.”
— Szimet, vaikine, ne to

kia jomarkas kaip kad praeitai 
meta buvo, kalbėjo vienas pra- i 
važiuo janeziu j u.

— Tiesa, tokios negreit su
silauksime, atsiliepė antras.

—■ Pernai, vyrueziai ir ke
lias kitokis buvo negu szian
dien. Pamenu kaip mudu su se
nuoju Pempių važiavome rogė
mis, net vejas pro ausis szvilpe.

— Bet ir sziandien nema
žai žmonių ėjo. Į

— Tai kodėl ne eis, jeigu 
reikalas yra. Bet vaikine, 
priesz pernykszczia jomarka 
tai toli gražiu. Tai bent buvo 
jomarkas!

* * *
— Žiūrėkit, žiūrėkit, koki 

szirmuka insitaise! Tarė kas 
■tai isz būrio.

— O ka, jis jums tinka ?
—- Puikus arklys, nėra ka 

sakyti. Asz manau jog reikėjo 
koki szimteli padėti, už ji.

— Kad uodega kaip žiur
kes!

— Ka tu paisai ant uodo- 
gos! Žiūrėk ant kareziu, ant 
kojų, o ne ant uodegos.

— Sztai, sztai! Suszuko 
keli balsai, “Bagoczius” trau
kia namon. Turbut meiteliuka 
pardavė!

—' Žinoma kad pardavė, 
mat be meitėlio pareina, tur
but ir gerus pinigus paėmė.

— Toks vis turi rubliuka; 
kad jis kur pasikartu su savo 
turtu!

— Kaip jis galėjo taip pra
lobti Paklausė vienas isz jau
nesniu ju. Asz, žinote, visaip 
apie tai maniau ir niekaip ne- 
iszmanau, atsake kitas.

— Bene bus tik isz tu dvie
ju lapių!

— Ka jam reiszkia tos dvi 
lapes. Jisai butu seniai nuo ba
do nustipęs jeigu ne tas nekal
tas kraujas!

— Koks kraujas? Ka tu 
czia zauniji?

— Lyg“ tu apie tai nežinai 
ii- negirdėjai ?

— Dievaži, kumuti, nieko 
•nežinau!

— Tai mat, asz pats nema-

cziau, tik girdėjau kaip žmones 
szneka. Kuomet buvo Lenk
metis tai netoli musu buvusi 
batalija. Giria buvo maža, tai-

BALTRUVIENE

Filadelfijoj kokia tai 
bobele atsirado, 

Su dukrelėms tunes 
iszdaro, 

Publika apjuodina, 
Visus už nieką iszjuokina, 

Ju liežuviai ilgi, 
O pažysta jaises daugelis, 

Girdėjau kad isz New 
Yorka pribuvo, 

Ir czionais nuo kokio tai 
laiko apsistojo. 

Jeigu greitai neapsimalszys,
• Tai asz pribusiu, 
Ir su kocziolu gerai 

užduosiu.
* 
merginas 
užtikau, 
net

* *
Skrantone keletą

Tai sesutes 
apkvaitau, 

Josios visai nežino 
apie gieda.

Nes kada koki 
svetima sporteli 

pamato, 
Tai net pas save 

szauke,
O jus begedes ir 

beprotes, 
Nevertos esate,

Su smirdėtais sėbraujate, 
Nei publikos, 

Nei Dievo nebijote. 
Girdėjau kad viena

“Talmudo Paslaptys”

Prisiplake prie sportku, 
Ant kuriu nori savo 

griekus užmesti.
Ir su vienu apsivesti, 

Dabar rodos pas 
žmonis klausinėja, 

Net pas advokatus 
bėginėja, 

Kas isz to bus tai 
dažinosiu,

Ir del visu gražiai 
padainuosiu.

* * *
O tu rūtele 

isz Czikagos,
Gausi per snuki, 

Jeigu su vedusiu nepaliausi 
sebraut,

O savo mylima vyra 
apgaut,

Jau karta tave 
vyras užtiko,

Nes tavo pasielgimas 
jam nepatiko,

O kada namo sugryžo, 
Tas kita vos nepastipo 

nuo paralyžo, 
Net per Įauga iszgriuvo,

In vyro rankas 
pakliuvo,

Da karta duodu jums
Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka 

:: Tiktai 15£ ::

Saule Publishing Co 
Mahanoy City, Pa.

Nuo Dievulio susimy Įėjimo 
praszyt,

O jeigu greitai 
nepaliausi, 

Ant tikrųjų per szonus

gi ne'buvo kur slėptis. Viena 
syki užpuolė ant j u kariuome
ne ir iszmusze juos; dalis ju pa
bėgo o vienas paszautas inbego 
in musu kaima pas ji. Tas pa- 
szautasis turėjo daug pinigu 
uos pas ji viso Lenku būrelio 1 
kasa būvi. Bet tas Judoszius 
suuodė tuos pinigus, o su pa
žeistuoju juk ne daug triūso 
reike: suriszo, atėmė pinigus, o 
ji pati kariuomenei atidavė. 
Kareiviai puolė ant jo kaip isz- 
alke vilkai ir kaip matai už- 
musze ta nebaga; jo kuna-gi 
nuvilko in giria ir ten užkasė. 
Tai mat isz ko tas latras pra
lobo!’

— O, rakalis!
— Ar-gi Dievas taip kan

trus ir kaip szventa žeme gali 
toki latra neszioti?!

— Tai vyrueziai, lyg laiko 
tik, asz jums sakau, paminėsi
te mano žodi!

Tuo tarpu, minėtasis “Bago- 
czius” praslinko pro szali sa
vo kaimynu ir skubinosi in 
grinczia, ne kiek nepažvelgda
mas iu kalbancziuosius, nesu
prato kad apie ji kalba; mat, 
visu akys kaip ylos buvo in ji 
insmeigtos. Ne nuo sziandien 
žmones jo nekente, jis jau pri
pratęs žmonių neapkencziamas 
būti, ne 'vienas ir akmeni 
užkampio paleisdavo in ji.

Inbeges “Bagoczius” in
vo kiemeli, apsidairė ir baisiai 
sukeikė:

— O kad jus perkūnas 
trenktu, szunies 
niurnėjo senis 
gniaužęs.

* *

grinczios laukan.
Senis alsuodamas repliano 

ant suolo.
Palauk tu szun-galvi! Szau- 

ke sukandės dantis ir knnisz- 
ezia grasindamas, palauk! Asz 
tau parodysiu!

— Del Dievo! Suszuko se- 
savo kūdiki

žmogžudys!
ragana! At
ta ve tuojau

Komunistams Nereikalingas Svarbus Praneszimas

sa

vaikai!
kumszti

nu-
Su-
su-

*
Valandėlė pastovėjo, pasi- 

žvdlge ruscziai žibancziomis 
akimis; apcziupinejo savo 
niasznele, kur pinigai sudėti ir 
inejo in grinczia.

Grinczioje buvo jo visa szei- 
myna: žmona ir vienatinis su
ims, kurie pas krosui sėdėjo ir 
sznekucziavosi, bet tęva pama
te nutilo.

— Duok valgyt! Ar nema- 
Piktai surikotai kad laukiu? 

jis.
Žmona padėjo 

da su bulvėms.
batviniu bliu- 
Senis pradėjo 

godžiai ryt, nuolat žvilgterėda
mas in savo sunu pas krosui 
sėdinti, kuris apie ka tai sva
jojo.

iroji, žmogžudy 
nori užmuszti

— Tylėk tu 
kirto žmonai, asz 
užmigdysiu!

— Ne, asz tai jau netylė
siu! Vžmuszk mane, bet kūdiki 
neduosiu skriausti, nes tai mu
su vienatinis sūnus. Turek-gi 
proto galvoje; juk tai tikras 
tavo suims, tau mirus jis pasi
liks' tavo vietoje.

— Kad jis nesulauktu po' 
mano mirties! Tegul pastimpa 
kaip szuo!

— Žmogau, susivaidyk, ne-

— Ar buvai pas Jankeli? 
Paklausė tėvas, ar ateis rytoj 
versziuko paimti?

— Ne, atsake sūnūs, nebu
vau !

— Kodėl nebuvai, ar asz 
tau nesakiau ?

— Bene asz szuo kad tokia
me szaltyje begeziau basas. 
Nupirk batus tai eisiu.

— Asz tau balvone nupirk
siu; užsidirbk tai turėsi!

— Užsidirbk! Atsake už
gautas suims: Kur-gi man su
rasti taip greit uždarbis, kai 
jums!

— Senis paszoko nuo stalo, 
jo akys lyg žarijos sužibėjo.

— Ka? Suszuko dreban- 
cziu balsu, koki uždarbiai ?

— Žmones žino koki!
— O tu szunie!
Puolė ant vaikino ir pagrie

bęs už plauku pradėjo grum- 
ties keikdami vienas kita. Se
noji stengėsi perskirti juodu 
bet nieko neinveikdama, lyg 
apsvaigusi, rankas laužydama 
ir graudžiai verkdama, atsi
traukė szalin! Ant galo suims 
tęva nuveikęs, iszsprudo isz

s gausi,
Jau visi žino tave, 
O apgauti negali 

mane.

kalbėk taip kad tikras kūdikis 1 
lauktu tavo mirties.

— Nesulauks nieko! Kolei 
asz gyvas nuo manes nieko ne
turės, o ir po mano mirties 
taipgi nieko. Tegul pastimpa, 
pastipkite judu abudu, nuo 
manes nieko negausite!

Greitai atsikėlęs ir nusitve
ręs pinigu maiszeli eina pro 
duris laukan.

— Ir vėl eini, mat geriau 
velniui tarnauti negu kūdiki 
apauti.

— 0 tu ka žinai kur asz ei
siu ir ka darysiu ?

— Asz jau žinau. Visada, 
kaip tik sutaupini keletą ska
tiku, tuojau ir neszi velniui!

— Nutilk boba, zaunijusi, 
jai tau dar maloni gyvybe!

Trenkė duris ir iszejo lau
kan. Kieme paszauke szuni ku
ris jam isztikimai tarnavo ir 
netrukus isznyko tamsumoje.

* * *
Neužilgio sugryžo suims.
— Ka, ar jau jo ne yra? 

Paklausė vaikinas ir kumsz- 
czia grūmodamas in duris kal
bėjo :

— Palauk tu, senas szunie, 
jau asz tave kada nors suszni- 
pinesiu.

Ulž keliu szimtu žingsniu nuo 
kaimo riogsojo didokas kalnas 
medžiais ir tankiais krūmais 
apaugės. Kalno plotas, skersai 
ir iszilgai, užima viena myle. 
Ta vieta vadinosi vilku daubo
mis.

Apie taisės vilku daubas 
žmones visaip kalbėjo: Kita
dos girdi, buvo tai žmogžudžiu 
ir vilku slaptuve. Kadangi jau 
vilkai liko iszgaudyti, ir tik 
kada nekada prabėgdamas vil
ku pulkelis sustodavo pasilsėti 
nors trumpa laika: žmogžu
džiai, kurie czia gyveno, taip
gi kraustėsi kitur, jieszkodami 
turtingesnių aplinkiniu gyven
toju.

Atmintis žmonyse pasiliko 
iki sziai dienai ir visame kaime 
nebuvo t okio drąsuolio, kuris 
nakties laike leistųsi iii tas 
daubas terp kalnu ir grioviu 
stovinezias.

Apart tu pramanytųjų bai
dyklių buvo ir kiti pavojingi 
dalykai. Tos daubos buvo labai 
staezios, apaugusios apyniais, 
kur vieszpatavo juoda, tamsi 
naktis. Ant dugno visokį kel
mai ir atlaužos buvo, o apa- 
czioje niaurodamas bego upe
lis: czia kibždejo in kamuolius 
susiraieziusios invairiu rusziu 
kirmėlės.

Tiktai vienas musu “bago
czius” nieko nepaiso ir daug 
naktų tuose daubuose praleido. 
Ka jis ten darė, apie tai niekas, 
apart žmonos ir jo sūnaus, ne
žinojo. *

Kinietis kareivis, kuris 
buvo tuojaus paleistas ir 
jam buvo pavėlinta važiuoti 
in Hong Kong, kur Anglijos 
valdžia dar laikosi. Komu
nistai szita kareivi paleido, 
kai jie pamate kad jis tik 
viena koja, turi ir nėra jiems 
reikalingas.

Anglijos
patvirtina savo 
apie Hong Kong miestą, ne

Karo Sztabas 
tvirtoves

tiek kad jie jau laukia Ko
munistu užsipuolimo, kiek 
kad jie butu pasirenge jeigu 
tokis užsipuolimas invyktu.

Anglijos valdžia labai no
ri pripažinti Komunistiszka 
valdžia Kinijoje, kaip tik už 
tai kad ji nori kad Komunis
tai užtikrintu ir prižadėtu 
palikti Anglams Hong Kong I • .miestą.

na isztikima dranga, szuni ir 
pinigu maiszeli pasibraukęs 
nukeliavo savo žinomais ta
kais daubu tankumynuose. 
Vienok, sziandien, pirma kar
ta apėmė ji baime. Ne, tai dar 
ne baime, bet koks tai keistas 
jausmas apėmė jo szirdi. Kas-
gi tai butu? Gal tasai gailiai skiedreles laksto; per kaminus 
staugiantis vejas daubuose, ža-1 ugni net in vidurį aslos žere, 

sęhiai - ir vėl apsimalszina ant valan-

Isz vakaro jau pradėjo tirsz- 
tai snigti ir vėl nusiblaivino 
dangus. Vėliaus pradėjo pusti 
nedidelis vejalis. Apie vidur
nakti vejas urnai persimaino 
in didele audra; pradeda bai
siai dūkti, net grynczios brasz-. 
ka, o sziaudai nuo stogu kaip

dino jo sieloje koki tai 
užmigusi baisa?

* * *
K jo užsimanstes ir galvojo 

sau: gal but geriau sugryžti, 
nes naktis tamsi, vejas baisiai 
staugė. Ne! Jo akyse rodosi su
ims, kuris tykojo jo turtą. Tas 
ji rūstino ir gandino.

— Ne bus nieko! Mane sau. 
Ir vėl ėjo pirmyn. Viesulą kas 
kart vis didinosi ir su sniegu 
maiszesi.

— Juk jau arti, tik dar vie 
uas užsisukimas.

Pirm jo„ bėgantis szunelis 
staiga sucypė ir prisiglaudė 
prie .jo koja ežia vėl apie ausis 
vejas sudejavo taip keistai, lyg 
kad krioktu mirsztantis žmo
gus.

Senis sudrėbėjo. Szaltis pe-' 
rojo per. visa jo kana. Tasai 
dejavimas skambėjo jo ausyse, 
o baltas kaklas su raudona »
juosta stovėjo jo akyse.

Staiga tik apėmė ji 
baime!

dos, rodos kad ilsėsi. Czia vėl 
audra didinasi ir viesulą siau- 
czia baisiai kriokdama: girdė
ti buvo szunio skalijimas ir 
staugimas kuris rodos artinosi 
ir vėl tolinosi nuo kaimo, ir 
balsas mažinosi.

Pradėjus auszti nutilo aud
ra tik toli girdžiamas buvo szu- 
nies balso staugimas, o dar to
liau buvo girdžiami klyksmo 
balsiai, bet tik ne szunu balsai. 
Valandėlei prasi inkus 
nutilo, o vejas vėl 
smarkiau szelti.

Žmones vėl pradėjo
ti, tik sztai iszgirdo baisu riks
mą, nepaprasta riksmą!

* * *
Kaimo gyventojai 

įszoko isz miego dantis

balsiai
pradėjo

inmig-

staiga

didele

Sznabždejo jam ant insies

Mes mėgstame teisingysta ir 
geidžiame, kad ir visi teisin- 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu il
gai su atnaujinimu užmokes- 
ties, nes ilgai negalime laukti. 
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, popiera 
ir kiti intaisymai, nes uždyka 
laikraszczio negalime siuntinė
ti. Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de- 
kavojame visiems už platinimą 
“Saules,” lai visus Dievas už 
laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes jusu laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingai 
dėkingi. — “Saules” Redyste.

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Burike 

ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senovės 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. . .25^

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20^ 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

Neužmirszkite kad dabai 
“Saules” prenumerata in Su 
vien. Valst. yra $5.00 metams 
o $3.00 ant puses meto.
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Dabar Po 25c.
“SAULE” 

MAHANOY CITY, PA,

kindami, žegnojosi mirties bai- 
’ mes apimti. Riksmas ant kar

to nutilo, dar syki sukriokė ro
dos lyg tūkstantis pasiutusiu 
žvėrių balsai, ir vėl viesulą pa
sikėlė.

Anksti ryta, saulutei tekant, 
! oras iszsiblaive, tiktai sniego 
1 sunesztos kupetos rugsėjo.

* * *
Tūli žmones leidosi in kalno 

daubas apžiūrėt audros veiks-I ■ . ■' ma, bet sztai atranda kelius

WRITING SETS
by

leidosi 
ne tuo 

keliu, kuriuo atėjo. Po valan- 
delse suprato, kad paklydo, liet 
tuoj pasuko kitu taku: o galvo- 1 
je tik maiszesi, uže, nežinojo : skudurus, viena bata su koja, 
kur esąs, o ausyse girdėjo ta kraujo ženklus ir vilku vilnas, 
baisu nuolatini dejavimą kuris ; Skudurus pavarte, pažino to 
vijosi paskui ji rodos iszlindės j paties . “Bagocziaus” rubus 
isz po žemes siurbėsi in jo szir- kuris nesze savo lengvai ingy- 
di ir jis nieko kito nemanė kaip tus pinigus kavoti. 
tik: “Begk, Begk!”

Ir bego kaip beprotis isz-!
verstomis akimis ant kelmu ir į state kryžių su paraszu:

— “Neatmink Vieszpatie 
musu nusidėjimu! ’ ’

----- GALAS-----

Ir greitai

Sekanti pavasari toje vieto- 
jje kokia tai dievota ranka pa

akmenų klumpdamas, o ausy
se rodos, kad kas nuolatos gai
liu balsu kriokė.

Ta naktį daugumas kaimo 
gyventoju taip-gi ne be baimes

į Ir dabar, turėdamas tik vie-j praleido.

Clioose The Right Point 
f°r

The Way You Write

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.
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Žinios Vietines
— Szaltas 

oras.
— Bonas Petras uarmus 

isz Gilbertono, lankosi pas sa
vo pažystamus'mieste, ir prie 
los progos atlankė “Saules” 
redakcija su reikalais. Tu rime 
prūnyti, kad ponas Garmus 
yra musu senas skaitytojas, 
Acziu už atsilankyma.

— Seredoj pripuola 
Ilygino. Ir ta diena .1934 me
tuose szeszi Laivyno kariszki 
eroplanai nuskrido isz (Jalifor- 
nijos in Hawaii in dvideszimts 
keturias valandas. Taipgi ta 
diena 1757 metuose gimė Alex
ander Hamilton, jis buvo Ame
rikos Sekretorius, jis susigin- 
czino ir susipesze su Amerikos 
Vice-Prezidentu, buvusiu New 
York valstijos Senatoriumi, 
Aaron Burr, ir sutiko stoti iii 
dvikova su juo, jiedu susitiko 
prie Hudson upes in Weehaw
ken, New Jersey valstijoje, 
Sekretorius Hamilton nenorėjo 
tos dvikovos ir jis savo szuvi 
paleido in virszu, bet Aaron 
iBurr ji nuszove.

Kongresmonas In Kaleiima PROFESORIUS
PASZAUTAS

Žmona Paszove Ji Ir Jo 
Sekretorka 

i

Buvusi Sekretorka Liudijo Teisme

i 8

su mumis skaitytis jeigu jie 
iszdrystu užsipulti ant Yugo- 
sla vijos.

Jis ta pati perspejima Rusi
jai inteike Amerikos Ambasa
doriui, George V. Allen kuris 
ka tik iszvažiavo in Yugoslav!- 
ja. Trumanas jam insake kad 
jis nznusileistu Sovietams nei 
ant vieno punkto. Prezidentas 
Trumanas pasakė kad Ameri
ka nori kad Yugoslav!  j a pasi
liktu Nepriklausoma.

Trumanas duoda Sovietams 
žinoti, kad jiems nevalia pultis 
nei ant vieno kraszto, ir kad 
Amerikos valdžiai ypatingai 
rupi Yugoslav!jos krasztas.

. Szitokis vieszas perspėjimas 
labai nepaprastai skamba

i Washington© ofisuose. Sovie- 
j tai to visai nesitikėjo, ir dar 
! nieko neatsake in Prezidento
Trumano perspejima.

ATHENS, GEORGIA.
Ponia Kathleen Dewry, ketu
rios deszimts penkių metu am
žiaus, moteriszke, buvusi Pro
fesoriaus ir Kolegijos virszi-. 
ninko John E .Dewry žmona, 
paleido penkis szuvius isz re
volverio ir labai sužeidė savo 
vyra ir jo jauna ir gražia sek
retorka, rasztininke, dvide
szimts asztuoniu metu Panele 
Miriam Thurmond. • j

■ Panele Trurmond buvo labai 
pavojingai sužeista kai trys 
kulkos pataikė jai in pilvą. I 
Profesorius Dewry buvo su-

i žeistas kai dvi kulkos pataikė. 
jam in krutinę. Abudu buvo 
nuveszti in Athens General li
gonine. Ligoninėje Daktaras 
Harry Talmadge sako kad jis 
tikisi kad abudu pasveiks.

Profesoriaus žmona buvo 
taipgi nuveszta in Szventos 
Marijos ligonine, nes ji yra! 

I baisiai susinervavus.
Ant rytojaus ji vienam laik-1 

i rasztininkui papasakojo, kad 
diena priesz tai ji buvo pasi- 

, sznekejus su savo buvusiu vy
ru, tuo profesoriumi ir jie su
tiko vėl apsiženyti, ir kad vis- 

! kas jau buvo vėl tvarkoj.
! “Jis man labai gražiai pasa- 
' ke Laba Nakti, ir iszejo,” sake 
jo žmona. “Asz buvau taip 

į linksma kad mudu vėl susitai- 
keva, kad asz per telefoną ji • 
paszaukiau. Bet niekas neatsa- j 

j ke. Asz tada supratau kur jis 
I ta nakti praleidžia. ’ ’
i Ji tada atsikėlė, apsirenge ir į 
į nusiskubino in tos Paneles na- i 
mus, kur ji rado savo vyra ir: 
Panele Thurmond. Ji turėjo.! 
rankoje revolveri, prakeikda-1 
ma savo vyra ir ta jo sekretor-, 
ka ji pradėjo szaudyti isz to re-! 
veiverio.

Jiedu buvo ženoti dvide- į 
szimts keturis metus, bet per-1 
nai buvo gave divorsa. Profe-1 

. sorius Dewry yra savo studen-! 

. j tu labai gerbiamas, jis per ke- { 
lis metus jau mokina žurnalis-1 

i tikos ir nedeliomis jis katekiz-
■ ma, tikėjimą mokina Baptistu
■ bažnyczioje.

Pottsville, Pa. - Mare Kra-. beveik pasigėrės kai jis prade-j 
k, isz St. ('lair, dainuos perjj0 savo žmona daužyti. Teis-' 

406 A. j M BBA radijo stoti ant I rote- llias feva iszteisino ir rado kad

Kongresmonas J. Parnell 
Thomas, Republikonas isz 
New Jersey valstijos buvo 
nuteistas nuo szesziu iki asz- 
tuoniolikos menesiu in kalė
jimą ir turi užsimokėti de
szimts tukstancziu doleriu 
baudos, už tai kad jis daug 
pinigu sau nusisuko, pri
versdamas'darbininkus jam 
sugražinti dali j u algos, ir 
jis buvo pasisamdęs savo gi
mines, pažystamus ir kitus 
in darbus, kuriuos jie nedir-

— Kas metai renkama “ l)e-

i ilgoj nuo

romą.

— Ketverge Szv. Arkadio. 
Ir ta diena 1714 m., sulyg kai 
kuriu kalendorių, gimė raižy
tojas Kristijonas Duonelaitis, 
kiti kalendoriai paduoda jo gi
mimo diena kaipo Naujieji Alė
tai.

—■ Petnyczioj pripuola Szv. 
.Veronikos, ji už savo sunu Szv.
Augustina ilgus metus meldie-Į'būdamas szit 
si, jos sūnus tapo mokycziau- Į nuo paraližio 
»sias moksli nezius ant szio svie- i gyvenimą szl 
to. Taipgi ta diena 1942 metuo- i “Deszimt uku 
s e Am e r i k i ecz i a i s u s i k i H o su 
Japonais ant Solomon Salų, i

— Stanislovas Derlunas ir 
szeimyna ana diena lankėsi 
mieste pas pažystamus ir prie 
tos progos atlankė “Saules” 
redakcija atnaujinti savo mo
tinėlės, į). S. Derlunienes pre
numerata, isz Frackvilles. 
Acziu už atsilankyma.

— Gerai žinomas visiems 
mieste, Leon Trusky, Lenkas, 
28 metu amžiaus, nuo 321 W. 
Spruce Uly., numirė Nedelioj, 
9:40 valanda vakare. Velionis

1 dienai.

Shenandoah, Pa.

su

nojuje, ir baigės miesto High 
School mokslą 1939 metuose.
Paliko savo paezia Olesa (Skl
idute) ir sunu Leona; savo te-į 
vėlius Jos. Traškiai
Spruce Uly., brolius: Jurgi ir 
Edvardą. Kurias paszarvotas 
pas jo tėvelius, 406' W. Spruce 
Uly. Laidos Ketverge su apie- 
gomis Szv. Kazimiero bažny
čioje devinta valanda, ir pa
laidotas iii parapijos kapines. 
Graborius L. Traskauskas lai
dos.

— BALE’o Centraliniame

ko ir algų negavo. Bet jis tas 
algas sau in kiszeniu kiszda- 
vosi.

Czia jis stovi tarpu Ame
rikos valstijos policijantu, 
kai jis iszejo isz teismo ofisu 
Washingtone. Jis buvo nu- 
vesztas in valstybini kalėji
mą in Danbury, Conn.

Jis isz savo vietos Kon
grese pasitraukė, ir jo žmo
na tuojaus paskelbė kad ji 
tos vietos nori ir kad ji savo 
vyro darba tęs toliau.

Panele Helen Campbell, 
buvusi sekretorka, aszaras 
szluostosi iszeidama isz teis
mo kambaru. Ji buvo pa
traukta in teismą kai Kon
gresmonas J. Parnell Tho
mas buvo teisiamas už suk
tybes. Jis labai gražiai pasi
pinigavo kai buvo Kongres
monas, priversdamas savo

darbininkus jam beveik pu
se savo algų sugražinti. Jis 
uždėdavo ant savo darbinin
ku algos daug savo giminiu 
ir pats imdavo ju algas. Czia 
jo sekretorka aszaras lieja 

• iszeidama isz teismo su savo 
advokatu, John R. Fitzpat
rick. Ji yra szeszios deszimts 
keturiu metu amžiaus.

U. S. A. APLEIS
FORMOSA SALAS

PASAKOS PABAIGA Naujas Gyvenimas
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

West Chester, Pa. — Septy- 
os deszimts trijų metu am-

szove savo žentą, keturios de
szimts keturiu metu amžiaus 
Robert G. Asbury. “Mano žen
tas,” tėvas sako, “musze ir 
daužė mano (lukteri, ir nesu
stojo ja daužės pakol jo dvyli
kos metu sūnelis, Bobby neat-

grasino savo tęva nuszauti jei
gu jis jo motinos nepaleis.”

Danville ie. • , , •’ ; juo bartis

metu

ta valanda ryte ir kulias laido
tas iu parapijos kapines.

i, dainuos per jsavo žmona daužyti.

sntai-

Svieczino Priesz 
Harry Bridges

jie negalėjo nei jos, nei jo su
rasti.

Barboros motina užsigina 
ir sako kad ji nieko apie tokius j 
gandus nežino ir kad neteisybe.

Keli metai atgal, Barbora 
buvo iszrinkta kaipo gražiau
sia Lietuvaite Chicagoje. Ji 
pirmiau buvo ženota su Rich
ard Sears isz Boston, Mass.,: 
bet gavo “Divorsa” 1937 me-i 
tuose. Jis dabar randasi Ame- ) 
rikos Ambasadoje Paryžiuje. į

Tai iszrodo, kad ta graži pa-1 
saka apie karalaiti ir biednai 
mergele jau baigiasi.

--- :-----------/
NUPLAKĖ SAVO

ŽMONA

kur nors su savo armijomis pa
stoti kelia Komunistams, bet 

I jie sako, kad jie netiki, kad 
Formosa Sala yra tokia vieta 

I ar tokia proga. Kiti sako, kad 
; ta Sala neverta tiek, kad mes 
: tenai iszszauktume Komunis- 
i tus in atvira kara.

Kiek galima sužinoti, tai. 
Prezidentas Trumanas yra nu- 

i sistates nieko nedaryti apie 
i szita klausima, nes jis sako kad 
I insikiszimas su armija, gali 
: iszkelti kara su Rusija!

Vyras Suaresztuotas

Kunigaiksztyte Edda Cia
no, Mussolynio duktė, dabar 
gyvena su savo motina ir 
broliu ant Ischia Salos. Ji 
paveldėjo visa savo tėvo tur
tą ir dabar yra viena isz ba- 
gocziausiu moterų visoje 
Italijoje,

; MOTERYS IR
VEIDROLAI

i NEW YORK. — Viename 
fabrike kur daug moterų ' .ir 
merginu dirba, sanvininkai vi
sokiais budais stengiesi,' toms 
moterims patarti kad jos tro
pais greitai neliptu, nesisku
bintu, nes czia daug nelaimiu 

i atsitikdavo kai tos moterys nu- 
puldavo nuo trepu.

Jie ant visu trepu buvo pri
kalė plakatus, perspėjimus:

i “Nesiskubinkite! Isz Lėto 
Žengkite! Atsargiai Eikite!” 

i Bet visi tie perspėjimai nieko 
negiliavo. Kai tik merginos sa
vo darbus užbaigdavo jos tais 

i trepais szokdavo žemyn ir 
lauk.

Sanvininkai pasisamdė kelis 
gerus inžinierius ir su jais ta
riesi ka jie gali padaryti, nes 
vis daugiau ir daugiau tu dar
bininkių susižeisdavo, ir tada 
tiems sanvininkams sudaryda
vo daugiau kasztu del daktaru 

i ir ligoniniu ir paszelpos.
i Vienas jaunas inžinierius 
I prižadėjo kad jis ta klausima 
i labai lengvai iszrisz ir sanvi- 
I ninkams ne daug kasztuos, jei
gu jie paliks ta darba jam vie
nam ir nieko neklaus ir ant vis
ko sutiks. Sanvininkai pavede 

PERSPĖJA STALINA ta darba jam.
I Jis ant visu tu trepu intaise 
i didelius veidrolus, zerkolus ir 
I nuo to laiko nei viena moteris 
nesiskubino. Jis to fabriko san
vininkams paaiszkino kad vi
sados reikia suprasti moterisz- 
ka būda. Jis sako, kad moteris 
niekados negali' pro veidrola 
praeiti, nepasižiurejus in save. 
Taip ir buvo; merginos ir mo
terys tame fabrike dabar isz 
lėto lipa trepais ir vis in save 
pasižiūri. Dabar beveik visai 
jokiu nelaimiu ar susižeidimu 
nėra tame fabrike.

Karininkas Szuva

NORWICH, CONN. — Dvi-i 
deszimts trijų metu amžiaus 
moteriszke, kuri dirbo kaipo 
tarnaite Philadelphijoje, buvo 
savo vyro labai nuplakta.

Ponia Joyce Lawler buvo 
persiskyrus su savo vyru, bet 
jis atvažiavo isz Norwich mies
to in Philadelphia, Pa., ir pa-į 
aiszkino jai, kad jai reikia ant 
kokiu ten rasztu pasiraszyti 
del jųdviejų vaiku, kurie ran
dasi seratu namuose.

Ji sutiko su juo nuvažiuoti- 
ir visus reikalus sutvarkyti, i

Bet vietoj kad jis važiuotu 
in Norwich miestą, taip kaip 
jis buvo jai prižadėjęs, jis ja 
nusivežė in toki vasarnami 
kalnuose, kur tenai žiema nie
kas negyvena. Jis czia ja nu
rengė, suriszo jai rankas ir pa- ' 
skui ja taip prie balkio pririszo: 
pakabino, kad jos kojos grindų 
neseke. Tada jis pasiėmė stora 
diržą ir prade j a ja muszti, 
plakti!

Jis jai davė deszimts sykiu 
su tuo diržu, sakydamas, kad 
jis dabar jai atmoka už tas de- į 
szimts dienu kurias jis už ja 
kalėjime sėdėjo. Paskui jis 
da tris diržus jai davė del prie
do. »

Ji paskui pabėgo, kai jis isz- ■ 
ėjo apsikirpti. Ji policijai; Prezidentas Trumanas i 
pranesze apie ta nuplakima ir, kalbėdamas su Amerikos 
policijantai ji suėmė ir suaresz- daktoriais ir laikrasztininkais,

žinutes

• stoti 
t rumpa

soriaus Lew Edwards progra
mos. Jo programa vadinasi 
“Keyboard Moods.” Lietuvai-

visame
as.

ii- paskui in ta 
paraižytumėte

— Jeigu vaikine protą 
vesi, tai mylimos netekias

t u-l
ne-

programa
u uos Seredoj, szio menesio vie-1 .., .i Vienna, Austrija nuolikta diena pirma valanda . . . v.jiiais numirė gerai žinomas 

Itistas Emil Jannings, 62 metu 
! senumo. Briesz mirti jis perėjo

sandelyje isz Brooklyn, N. Y., | klausytumėte 
pranesza kad isz Szv. Juozapo ' radijo 
parapijos Mahanoy City, Pa., 
aplaike 3,230 svaru Drabužiu, 
kur buvo labai gerai supakuo
tos ir tinka tolimesniam siun- 
tinui in Europa. Visu szelpia- 
muju vardu BALE dėkoja kle
bonui Knn. B. C. Czesniui, 
Kun. K. Rakauskui, vikarui ir 
kiliems veikėjams už parodyta 
gailestingumą ir artimo meile,

I

į i1'-'

nors 
jums

k on vertelio: Broad-i su nekencziamas bus.

Philadelphia, Pa. — “Mum-J 
mer’s Parade” paroda invykoj

L. TRASKAUSKAS

Szitas szuva n e s z i o j a 
ženklus kuriuos jis užsitar
navo per kara. Jis buvo at- 
vesztas isz Municho in New 
York miestą, kur jis susitiko 
su savo vieszpacziu ir sanvi- 
ninku Master Sergeant Ber
nard Gajzik. Jis atvažiavo 
isz Decatur, Illinois priimti 
savo szuni.

*
KALENDORIAI

1950 M.

S
g?

mate
“* $ j tyli visa

15 coliu ploczio x 23 k col. * 
ilgio., Po 35c, arba 4 už $1 | į 

Adresais: J
SAULE PUBLISHING CO., J 

MAHANOY CITY, PA. U.S.A, >

Apie milijonas žmonių , 
ta didele paroda. Lama-j

valandas į
.'(‘ii, nes loam uiaeie ir 
Birma dovana laimėjo: j

LIETUVISZKAS 
GRABORIUS

Laidoja Kūnus Numirėliu.
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiame 
:: Reikalams ::

aociation $1,500.

835 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 73 

MAHANOY CITY, PENNA. i

John Sxhomaker, Jurinin
ku Unijos dalyvis, teisme 
svieczino priesz Harry Bri
dges, San Francisco teisme. 
Jis piiparode kad tas juri
ninku unijos vadas, Harry 
Bridges prigulėjo prie Ko
munistu unijos kelis metus 
priesz tai kada jis tapo tos 
unijos pirmininkas. Jis sako 
kad tas Harry Bridges per 
tuos metus stengiesi prira- 
szyti kitus prie Komunistu 
Partijos. Jis teisme daug ža- 
loš’ pridarė tam Jurininku 
Unijos vadui,

Nedrysk Pultis Ant 
Yugoslavijos, Sako 

Prez. Trumanas

WASHINGTON, D. C. — 
i pasi- 

re-
1 • ... , 1tavo pirm negu jis spėjo plan-' 
kus apsikirpdinti. Jis užsigi-į 
na, bet daktaras kuris jo žmo
na egzaminavo, peržiurėjo, sa
ko, kad visi jos pecziai sukapo- vija kaip ir už kitas Europos 

hi.

aiszkiai pasakė kad jis perspė
jo Staliną, pasakydamas jam 
kad Amerika stoja už Yugosla-

tautas, ir kad Sovietai turėtu Pirkie V. S. Bonus Seiandieu!


