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Isz Amerikos
» —

REIKIA DAUGIAU 
KAREIVIU IN 

KOREA

Pirmiausia Ims 25 
Metu Vyrus

WASHINGTON, D. C. — 
Apsaugos Sztabas iszleido in- 
sakyma kad tuoj aus reikia dvi-| 
deszimts tukstancziu kareiviu 
daugiau. Iki sziol dar buvo ti
kėta kad gana vyru stos sava
noriais in vaiska, ir kad nerei
kės juos pane valia imti, bet da
bar jau iszejo insakymas kad 
turi būti dvideszimts tukstan
cziu vyru daugiau vaiske.

Dabar kad ir Apsaugos Szta
bas skubinasi tuos vyrus paim
ti in vaiska, nebus galima j u vi
su paimti taip greitai. Užims 
apie du menesiu kol viskas bus 
sutvarkyta. Matyti kad tas ka
ras Korėjoje nėra mažas kaip 
isz pradžios buvo many ta.

JAUNI DRAIVERIAI

Geras New York 
Valstijos Instatymas

NEW YORK, N. Y., —
New York valstija iszleido 
Nauja Instatyma jauniems au
tomobiliu draiveriams. Valsti
ja dabar duoda jauniems, sze- 
sziolikos ir septyniolikos metu 
amžiaus, pavelinimus, laisnes 
draivinti automobilius, bet, da
bar jiems nevalia varinėti, 
draivinti automobiliu kai su-' 
temsta, jeigu su jais nevažiuoja 
senesnis žmogus, kuris teipgi 
turi valstijos pavelinima drai
vinti automobiliu.
■ Szitas Instatymas buvo in- 
vestas už tai kad jau per keletą 
metu, Apdraudos Kompanijos 
ir policija yra priparode kad 
jaunieji, tie kurie dar neturi 
dvideszimts motu turi devynios 
deszimts nuoszimczio daugiau 
nelaimiu su automobiliais negu 
senesnieji.

Ir dar daugiau nelaimiu at
sitinka tiems kurie tik kelis 
menesius turi savo tuos paveli
nimus draivinti automobilius.

Mums iszrodo kad tokio in- 
statymo ar jam panaszaus jau 
seniai reikėjo. Gal reiketu dar 
ir asztresnio. Kai kurios valsti
jos neduoda pavelinimo drai
vinti automobiliu iki asztuonio- 
likos metu amžiaus. Mums isz
rodo kad butu dar geriau jeigu 
visos valstijos nustatytu dvide
szimts metu del tokio pavelini
mo.

Mes per daug skaitome ir per 
daug raszome apie tokias auto-' 
mobiliu nelaimes, kur jaunas, 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

NEDOVANOJA
ŽMOGŽUDŽIUI

Gubernatorius Nesu
tinka Ji Paleisti

HARRISBURG, PA. — 
Pcnnsylvanijos Gubernatorius 
nesutiko dovanoti Gerald C. 
Wentzeliui, kuris dabar pa
smerktas in kalėjimą nuo de
szimts iki dvideszimts metu už

RAZBAININKAS
NUŽUDYTAS

Italijonas Salvatore 
Guiliano Nuszautas

PALERMO, ITALIJA. —
Salvatore Giuliano, kuris save 
vadinosi Razbaininku Karaliu
mi buvo nuszautas priesz pat 
auszra kalnuose. Italijos val
džia sako kad su szito razbai-

Kapitonas Trumanas

nužudinima gyvanaszles, dvi
deszimts asztuoniu metu am
žiaus Miriam Green, Pottstown 
mieste.

Valstijos Dovanojimo Komi
sija buvo vienbalsiai nutarius 
pritarti kad szitas žmogus butu 
paleistas ir jam viskas butu do
vanota.

Gubernatorius atmete ta pa
tarimą, nepaskelbdamas kodėl 
jis taip pasielgė.

Gyvanaszle Miriam Green 
buvo pasmaugta savo kamba
ryje, Gruodžio devinta diena 
1946 metais. Szitas Wentzel bu
vo nuteistas Balandžio devinta 
diena 1948 metais.

Szitas Wentzel teisme prisi
pažino kad jis buvo susineszes 
su ta gyvanaszle ir su ja slap
tai gyveno, nors jis buvo ženo- 
tas su kita. Jis aiszkinosi, kad 
kai jis parvažiavo isz medžiok
les keliones jis rado ja pa
smaugta, ir skubinosi pabėgti 
kad jis nebutu inveltas.

Per kelias sanvaites po tos 
žmogžudystes, vietine policija 
beveik nieko nedare, nedryso 
toki didinga ir garbinga žmogų 
kaip Gerald C. Wentzel intar- 
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ninko mirtimi užsibaigs visu 
razbaininku szelmystes Italijo
je. Per dvi sanvaites Italijos 
geriausi policijantai seke szita 
dvdeszimts asztuoniu metu am
žiaus razbaininka. Per pastarą
sias kelias dienas jie buvo ji 
suseke Castevetrano kalnuose, 
apie penkios deszimts myliu 
nuo Palermo miesto.

. Razbaininkas, isz visu pusiu 
apsuptas, dar stengiesi pabėg
ti ir pradėjo in poli ei j autus 
szaudyti. Bet kai jis bego isz 
vieno namo in kita, policij an
tai ji su kulkomis sukapojo.

Per septynis rpetus szitas 
razbaininkas savo ta razbainin- 
kystes darba vede. Jis buvo in- 
tartas už nužudinima daugiau 
negu szimta policij antu. Apie 
du tukstaneziai policijantu ji 
per dvi sanvaites seke, kol su
sekė.

Razbaininkas Giuliano syki 
buvo paskelbęs “Sicilijos Ne
priklausomybe.” Jis pirma sy
ki susikirto su valdžia, kai jis 
nuszove policij anta, kuris buvo 
pasiunstas ji suaresztuoti, 1943 
metais.

Premieras Alicide de Gaspe- 
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Akliems Namas

3 suuroųj, sniJoą'Buioąno 
Dewesy, New York, priveda 
mažute, szesziu metu Nancy 
Jackson prie kertinio akme
nio, kuris buvo iszkilmingai 
padėtas ant pamato, kur bus 
pastatytas namas Akiems. 
Mažute Nancy Jackson teip
gi negali matyti.

Naujas namas Akliems 
New Yorke bus pastatytas 
prie seno namo, kuris vadi
nasi “Lighthouse for the 
Blind.”

Po kairei stovi Eli Whit

ney, kuris yra tos instaigos 
prezidentas.

Prie szitos progos Guber
natorius Thomas E. Dewey, 
per savo prakalbas pasakė, 
kad jis pasitraukia isz Poli
tikos. Jis sako, kad jis per 
dvideszimts metu darbavosi 
Politikoje ir dabar nori pa
silsėti.

Jo pasitraukimas isz Poli
tikos dabar palieka savo 
Partijos vadovyste ir kandi
datūra in Prezidentus labai 
neaiszkia.

Prezidentas Harry Truma
nas, kuris kadaise buvo arti
lerijos kapitonas vaiske, ežia ’ 
peržiūrinėja ir patikrina 
Saržento Arthur Ripke kara
biną.

Prezidentas atsilankė in 
Marinu stovykla, in Quanti
co, Virginia. Su juo peržiū
ri tuos Marinus, Brigados 
Generolas Robert G. Landry.

114 AMERIKOS KA
REIVIU BELAISVIU

Komunistai Kulia 
Amerikos Armi

jas Korėjoje
Karas Korėjoje Nėra Mažas 
Kaip Buvo Manyta, Komunistai 
Giriasi Kad JieTuri Daug Ame
rikos Kareiviu Belaisviu; Mdj. 
Generolas L. Hershey Sako Gal 
Reikes Imti Moteris In Vaiska

TOKYO, JAPONIJA. — Ko- 
munistu Sziaurines dalies armi
jos giriasi kad tenai randasi 
apie suvirsz szimto Amerikos 
kareiviu belaisviu, netoli nuo 
Pyongyang, Sziaurines Korėjos 
sostines.

Tu paežiu žinių praneszejas 
sako kad buvęs Socialistu Par
tijos vadas, Cho So Ang, kuris 
valde Pietines Korėjos žmones
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ARMIJOS BOMBERIS
SUDUŽO

16 Lakiniu Žuvo; Antra 
Nelaime In Viena Diena

—

LEBANON, OHIO. — Armi
jos didelis B-50 bomberis su
sprogo padangėse ir nukrito 
netoli nuo Lebanon. Szeszioli- 
ka lakunu žuvo toje nelaimėje.

Szitas kariszkas eroplanas 
skrido isz Biggs Field, El Paso, 
Texas. Isz pradžios buvo spė
jama kad tik vienuolika žuvo 
bet dabar jau patikrintos žinios 
ate j o kad net szesziolika lakū
nu žuvo ant to^eroplano. La
kūnu, lavonai buvo iszmetyti po 
visa ta lauka kur tas eroplanas 
nukrito.

Tai buvo antra tokia nelaime 
ta paezia diena. Vienas lakū
nas žuvo, trijų dar nesurado ir 
szeszi kiti iszszoko isz kito to
kio B-50 bomberio Galiuro kal
nuose, apie keturios deszimts 
myliu nuo Tucson miesto, Ari
zona. Armijos virszininkai sa- 
ko kad tas antras eroplanas, 
bomberis v e ž i e s i su savimi 
sprogstanezias bombas.

AMERIKIECZIA
RIESTAI

TOKYO, JAPONIJA. — Amerikos ka
riszkos tankos dabar veda kara ant beveik

Komunistai Ant Visu 
Fruntu Stumia Ameri- 
kieczius Atgal; Ameri
kos Eroplanai Daužo
Komunistu Tankas

Ir Tvirtoves
TOKYO, JAPONIJA. — 

Amerikos kareiviai vis trau
kiasi atgal, o Korėjos Komu
nistai su savo tankomis vis ei
na pirmyn ant visu fruntu.

Komunistu kariszkos tankos 
yra daug didesnes ir daug ga
lingesnes negu Amerikiecziu. 
Komunistu tankos turi viena 
didele armota su kuria jie gali 
szauti daug toliau negu Ameri
kos tanku karabinai.

Amerikos Karo Sztabas da
bar skubinasi pristatyti tuos 
‘ ‘ bazooka ’ ’ karabinus musu 
kareiviams. Su szitais karabi-

visu karo fruntu Korėjoje. Jos prakirto 
taka eiliniams kareiviams, kurie sugryžo in 
tas vietas isz kuriu jie buvo iszvyti, ke
lios dienos atgal.

Amerikos kariszkos tankos susikirto su 
Komunistais apie dvideszimts myliu nuo lai
kinos Pietines Korėjos sostines, Taejon. Per 
septynias valandas ežia ėjo muszis, ir Ko
munistai buvo priversti pasitraukti.

Amerikiccziai atgavo visas tas vietas isz 
kuriu jie buvo priversti pasitraukti; jie taipgi 
atgavo visus savo ginklus kuriuos jie bu
vo priversti palikti.

Czia net tik Amerikos kariszkos tankos 
bet ir musu kariszki eroplanai labai daug 
prisidėjo, nes oras buvo gražus ir musu 
kariszki eroplanai galėjo žemai nusileisti ir

nais Amerikiccziai gali tas Ko. bombarduoti ir net s u s z a u d y t i daug tu 
munistus tankas suszaudyti ir 
sustabdyti. Komunistu.

Bet Amerikiecziu armijos 
jau yra pristumtos prie Kum 
upes, kuri yra paskutine Ame-

Jau dabar Amerikiccziai suspėjo susta
tyti savo didelius armotus, savo artilerija,

nkos tvirtove tame kraszte^ Į^j atfrĮusze Koilllinistll tankas 3111 keli U 
Amenkiecziai kareiviai Ko

rėjoje praszo daugiau ginklu ir fruntu. Jau Leitenantas Joe E. Griffith
X“ ™ri apsako kad kai Komunistai pamate musu tankas 
resnius karabinus ir kitus ka- if ISZgirdo fflUSU CTOplanU StaUglITia padail- 

Chochiwon mieste buvo per ,,e "CSMeSl ISZ tO fl llMO k3IP P3- 
visa diena tyku ir ramu, bet va- baidyti 'zuikiai.» 
kare Komunistu artilerija pra- ~ f • j • ... -
dėjo szaudyti ir Amerikos ka- Dabar vis daugiau ir daugiau kariszku
rabinai tiems Komunistams gįnkki yra pastatoma IHUSU kareiviams SU 
pradėjo atsakyti.

Amerikos kariszki eroplanai eroplanais. Ir visi žino kad dar daugiau 
ir bomberiai isz Japonijos per ginėju pribus UŽ kcllll dlCHU kai pillUUti- 
visa diena daužė ir sprogdino .... . . . *
Komunistu tvirtoves, tankas ir 0131 laivai pribus in Korėja.

(Tasa Ant 4 Puslapio) 1 (Tasa Ant 4 Puslapio)



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Dabar, kai ‘ ‘ Amerasia ’ ’ 

žurnalas pasimirė, nustojo ejes, 
visi apie ji szneka, bet kai jis 
gyvavo ir ėjo, labai mažai žmo
nių ji skaitė. Jis dabar pragar
sėjo kai buvo dažinota kad jo 
redaktorius yra Amerikos 
kraszto iszdavikas ir Stalino 
padupczninkas. Gaila kad jis 
pats taip savo skaitytojams ne- 
pranesze keli metai atgal; gal 
butu buvęs geras biznis.

In Mauch 'Chunk, Pennsylva- 
nijoje, Havelock McTavish, at
budo treczia valanda isz ryto 
ir pamate kad jo namas jau de
ga. Jis greitai nubėgo in skie
pą ir prikėlė isz miego savo 
szuni, ‘‘Brunhild,” ir iszbego 
isz to deganezio namo. Laime 
kad Havelock McTavish atsi
kėlė ir savo szuni pabudino isz 
miego. Jeigu ne tai jie butu su
degė. Isz szito atsitikimo aisz- 
ku kad ne tik szuva yra žmo
gaus geriausias draugas, bet 
kad žųiogus yra szunies geriau
sias draugas.

politikieriai, policijantai, advo
katai ir kartais net ir teisėjai.

Szita bizni tie razbaininkai 
sergsti ir saugoja smurtu ir 
žmogžudyste. Szimtai ar net 
tukstąneziai žmogžudyseziu 
buvo papildyta už ta numeriu 
bizni.

Teisėjas Vincent Girard, bu
vo mirtimi grasinamas, kad jis 
nesutiko paleisti ant kaucijos 
viena toki numeriu darbininką.

Mobile mieste, Alabama vals
tijoje vienas redaktorius buvo 
primusztas už tai kad jis kelis 
straipsnius savo laikrasztyje 
buvo paraszes priesz tuos nu
merius.

Teisėjas Franklin R. Jones, 
New York mieste sako kad jis 
nieko panaszaus dar nebuvo 
girdėjęs per visus savo metus 
teisme: Keturiu metu amžiaus 
Philibert Margotson buvo pa
trauktas in teismą už tai kad 
jis buvo bailiai sumuszes savo 
tęva. Susiedai buvo ji apskun
dė. Teisėjas vaika iszbare ir nu
teisė kad jis turi viena meta 
praleisti in Vaiku Darželi, mo
kykloje ir turėjo prižadėti kad 
nuo szio laiko jis gražiau pasi
elgs su savo tėvu.

Kiekviena sekunda 
valdžia praleidžia du szimtu 
deszimts doleriu daugiau negu 
ji gauna.

musu

Mokyklose, fabrikuose, sa- 
liunuose, buezernese, sztornose, 
visur randasi tie numeriu dar
bininkai, pardavėjai, kurie kad 
ir paskutinius skatikus isz mu
su paima.

Tie kurie tikina kad nume
riai negali būti sukti, kad ne
galima nieko prigauti, nes nu
meris pasirodo laikrasztyje, 
kur visi gali ji patys pamatyti, 
labai mažai ka žino ir dar ma
žiau supranta. Ar jie kada pa
siklausė kas ta numeri tenai in 
ta laikraszti indeda, paskelbia ?

Tik ana menesi Dennison Du- 
ble, kuris yra ar buvo Sekreto
rius in Cincinnati Clearing 
House, isz kur iszeina viso biz
nio apyskaita kasdien ir isz ku
rios apyskaitos galima iszskai- 
tyti tas laimingas numeris, bū
vi suimtas ir suaresztuotas; ir 
jis prisipažino kad jis buvo pa
pirktas ta numeri sudaryti, 
taip kaip jam buvo kasdien 
praneszta isz tu kurie tuos nu
merius valdo.

Jis už ta savo da.rba gaudavo 
tūkstanti doleriu'ant menesio. 
Kad jis butu žinojęs keik jo tas 
mažas patarnavimas 'buvo 
tiems razbaininkams vertas, jis
butu galejes pareikalauti pen- lime jums taip pat priparodyti 
kios deszimts tukstaneziu in devynis szimtus ir devynios de- 
menesi ir butu gavės! . szimts asztuonis kurie pralai-

Tie numeriai sudaro labai di- ■ me.i°> jeigu tie numeriai buvo 
dele ir gražia pagunda: Už vie- i 
na peną gausi penkis dolerius! 
Už penktuką gausi dvide- 
szimts penkis dolerius! Už de- 
szimtuka p 
szimts doleriu! O už pusdoleri

nis! Tai visai nedyvai kad ma
ži vaikai, darbininkai ir davat
kėlės tai pagundai pasiduoda!

Nedyvai kad moterėles tuos 
numerius net ir sapne iszsap- 
noja, bažnyczioje maldaknygė
se randa, net ir visokius burtus Į 
iszsimislina.

Kai kurie duonkepiai par
duoda “gerus” numerius; jie 
turi ypatinga duonos banduke, 
kuria reikia perlaužti ir tenai 
rasi tos dienos laiminga nume
ri.

Yra kitas biznis, kuris yra 
staeziai sakant szventvagyste; 
sztornose galima nusipirkti,! 
“Dievo Laimingiausio Smilka
lo Puodeli.” Sudegink smilka
lą ir puodelio dugne rasi lai
minga numeri.

Kitois moterėles bažnyczioje 
klausosi kai klebonas prane- 
sza kiek kolektos buvo praeita 
Nedele, ir isz to paskelbimo su
sidaro sau laiminga numeri.

Kiti automobiliu laisniu nu
merius seka ir kas treczia ar 
kas dvylikta numeri nusiraszo 
ir ji grajina, nes tas numeris 
turi būti laimingas ir geras nes 
jis pagal Szventa Traice ar 
Apasztalus yra parinktas.

Mes galėtume visa vežimą 
tokiu durnu burtu ir budu pri- 
raszyti.

Sveiko proto žmogus gerai 
žino kad nėra tokio daigto kai
po laimingo numerio, sveiko 
proto žmogus gerai žino kad 
pas sukezius nuėjės tu nei su 
burtais nieko nelaimėsi.

Mes gerai žinome kad musu 
skaitytojai gali mums tuojaus 
papasakoti kaip ir kiek jie ka
da ten laimėjo, ar kiek žmonių 
jie pažinsta, kurie kelis szimte- 
lius ar gali ir visa tūkstantėli 
laimėjo. Mes su tuo sutinkame 
ir dar net ir pritariame. Bet del 
kiekvieno kuri jus mums pripa- 
rodysite kurie laimėjo, mes ga-

Karininkas ir Dipliomatas

Laivyno Admirolas Ches
ter W. Nimitz, (po kairei) 
pamokina ir duoda kelis pa
tarimus Daktarui Ralph J. 
Bunche, kaip mesti patka- 
ves.

Daktaras Ralph J. Bunche 
yra Tautu Sanjungos tarpi-

IMIGRACIJOS IR
NATŪRALIZACIJOS

KLAUSIMAI

Prižiureti ir tvarkyti Austri
ja Amerikai kasztavo per tris 
metus daugiau negu $49,127,- 
934.

Numeriu grajinimas Ameri
koje yra didžiausias ir suk- 
cziausias, neteisingiausias biz
nis.

Ponai, kurie tuos numerius 
valdo ir ta bizni veda yra suk- 
cziai ir tankiausiai razbainin- 
kai, žulikai ir neretai žmogžu
džiai.

Tu dideliu biznierių tarnai, 
numeriu pardavėjai surenka 
penus, penktukus ir deszimtu- 
kus isz jaunu vaiku, mokiniu, 
darbininku, gaspadiniu ir ne 
retai net ir isz geru dievobai
mingu davatkėlių.

Szitie penaif penktukai ir de- 
szimtukai sudaro milijonus do
leriu. I

Tas, kuris perkasi ta numeri 
labai mažai vilties turi laimėti, 
bet jis to nežino ir netiki jeigu 
jam kas taip pasako.
< Yra 999 numeriai, o tik vie
nas isz visu tu laimes. Reiszkia, 
kad beveik isz viso tukstanezio, 
tik vienas laimes, jeigu tas nu
meriu biznis bus teisingas. Bet 
tu greieziau szventa velnią ra
si negu teisinga numeriu bizni.

Paprastai daugiausia ka de
da ant vieno numerio yra vie
nas, doleris; bet daug daugiau 
deda ant tu numeriu po kelis 
centus, po penktuką ar po de- 
szimtuka.

Tas numeriu biznis yra suk
tas, neteisingas ir sukeziu, va
giu vedamas: Szita bizni palai-: 
ko ar nors pavėlina papirkti'

j teisingi. O teisingo numeriu 
biznio, kaip paparezio žiedo 
jieszkosite.

Mes tik viena gera numeri 
ži

no: tai yra “Saules” numeris.
gausi penkios de- žinome ir musu skaitytojai

, ninkas tarp Žydu ir Arabu 
Palestinoje. Jis buvo atva
žiavęs in sveczius pas Admi
rolą Chester W. Nimitz in 
Berkeley, California, kur jis 
pasakys prakalbas in Cali- 
fcrnijos Universitetą.

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 Pustyniu, 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, 
Keliautoje! in Szventa žeme, 
Beda, Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu. 15c.

No. 132 Trys istorijos apie 
Anglorius isz Valenczijos, Ko
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c. 
žnas daigias turi savo vieta, Ka 
pasakė katras pacziuotas. 76 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi istorijos 
Neužmokamas žiedas, ir 
Drūta Alsui. 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. 141 Keturios
apie Kalvi Paszku, Atsitikimas 
senam dvare, Geležinis vyras, 
Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c.

No. 140 Keturios istorijos 
apie Maža katiluka, Lietuvos 
skausmai, Mocziutes pasakoji-

apie 
apie 
15c 

apie

kad ateivis kuris tapsta visuo- 
meniszka naszta in penkis me
tus po atvykimu gali būti isz- 
deportuotas, bet szitas patvar
kymas nelieczia asmenį jeigu 
jis gali inrodyti kad buvo liga 
užkrėstas po atvykimu in szia 
szali. Tave negali iszdeportuo- 
ti.

Skripko- 
ponu, 78

istorijos

KATALOGAS

Visi pirmieji Katalogai dabai Eiles, Vargdienis, Pirmuti- 
Szis Katalogas ne szaina. 64 pus. 20c.yra negeri.

užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS,
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101 Kapitonas Velnias.
21 metu ! Puikus apraszymas, didele 
gyvena knyga, 404 puslapiu. 50c.

No. 102 Prakeikta, meilingas 
apraszymas,

gausi pustreczio szimto! Tai i Jeigu jusu draugai ar susiedai 
isz tikro iszrodo kaip geras biz-1 kada jusu užklaus ar žinote ge- 

: ra numeri, patarkite užsiraszy- 
~~~~ ---------  ---------- t i “Saule” kurios numeriai yra

; visados teisingi, ir kuria skai
tant ir perkant gaus daug ko 
gero už savo penktukus ir de- 
szimtukus.

Pypkes Durnai
Poeto Nepastovumas
Kol’ krutinę, dega meile, 
Kol’ svajones džiaugsma pina į 
Apie mylima mergina, 
Tu, rods, svietą tada visa 
Mintims savo aplakstytam.... 
Pastatytum Laimes Kambarius 
Žvaigždėmis tu juos 

nuszviestum: 
Takus rožėmis'nutiestum; ; 
Nesiliautum diena-nakti 
Meiles daina jai dainavęs— 
Jos szirdele susigavęs.... 
Matyt viską tu norėtum, 
Imtum viską apraszyti, 
Kad kiekvienam apsakyti. 
Ir — garbes vainikais, rodos, 
Padabinęs galva savo 
Geretumeis darbais tavo.... 
Bet, beskraidant po beribe — 
Užsiekt visko dar nespėjai, 
O jau keistiesi pradėjai: 
Jau atszalo geismai tavo....
Kas sielon tau džiaugsma pyle j e Amerikoje. 
Dabar tu jos jau nemyli....
Nebetrokszti tu to visko, 
Ko pirma geidei-norejai — 
Tas mintis iszblaszke vejai..

Gražiausia Beno 
Vedeja

Isz szesziu szimtu gražiu 
mergaicziu, be nu, kapeli j u 
vedeju, septyniolikos metu 
amžiaus Rachel Ikard, isz 
Casper, Wyoming buvo isz- 
rinkta kaipo gražiausia viso-

Ji moka gražiai ir sztar- 
kiai bena vesti ir apart to pa
ti moka kaip bubna gerai

Į muszti.

Pilietybes Klausimas
Klausimas — Mano draugas; 

gimė Lietuvoje 1923 metuose? 
Szesziais metais vėliau jo tėvas ’ 
iszsieme Amerikos popieras.: 
Ar szis mano draugas yra ame- j 
r ik ietis?

i

Atsakymas — Gal ir pilietis. ■ 
Priklauso nuo pabudimo ar jis 
buvo inleistas pastoviam apsi-į 
gyvenimui (permanent resi
dence). Jeigu taip, tai yra pi-| 
lietis. Asmenis gimęs Užsieny-Į 
je priesz Gegužes (May) 24 d., 
1934 m., ingija Amerikos pilie
tybe savo tėvo naturalizavimu! 
jeigu dar nesulaukęs 
amžiaus ir legaliai
Jurtg. Valstybėse (U. S.) kadai 
tėvas buvo naturalizuotas, arba* kriminaliszkas 
jeigu jis neturėdamas 21 m.,' 202 puslapiu. 35c. 
buvo legaliai inleistas pašto-1 No. 103 Vaidelota, apysaka 
viam apsigyvenimui 
naturalizavimu.

Vaiku Pilietybe
I

Klausimas — Mano vyras ta
po Amerikos pilietis Vasario talpinasi sekanti skaitymai: 
(Feb.) 7 d., 1946 m. Priesz dvi Ha isz maiszo iszlins, Apie bo- 
sanvaites asz prasziau antru ba ka negalėjo savo liežuvio 
popieru. Turime du vaikus,! sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga- 
dukra dvylikos metu ir sunu linga ypata galybe meiles, Ra- 
dvideszimts. Jie gimė Lietuvo
je. Koks pilietybes stovis musu 
vaiku ?

21 m., 
inleistas pašto-1

i po tėvo įsz pirmutines puses szimtme- 
I ežio iszimta isz Lietuviszku už- 
lieku. Su paveikslais. 177 di
deliu puslapiu. 35c.

No. 111 Sziupinis (3 dalis),

Atsakymas — Kadangi pati 
esi ateive, vaikai yra ateiviai. 
Jeigu tapsi piliete priesz mer
gaites 18 gimtadieni ji ingys 
Amerikos pilietybe abieju tėvu 
naturalizavimu, jeigu ji lega
liai buvo inleista in szia szali. 
Sūnūs, jau virsz 18 m., amžiaus 
turi pats praszyti pilietybes. 
Jeigu neturėdamas 16 m., atva
žiavo in Jung. Valstybes jis ga
li naturalizuotis be pirmu po
pierių kada sulauks 21 metus
jeigu praszys pilietybes priesz. kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c. 
22 m. amžiaus. ! No. 120 Dvi istorijos apie

I Valukas isz girios ir Ant ne- 
l muno. 58 puslapiu. 15c.

ganiszka 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 Garžia Haremo nevalnin- 
ke, Luoszis, Viena motina, Vai-

Iszdeportavimas
Klausimas —Atvykau priesz! 

keturis metus. Praeita 
susirgau skarletina ir 
nuveže in ligonine kur 
vau kelias sanvaites. 
mano draugas sako kad 
galiu būti iszdeportuotas kaip! 
‘ ‘ visuomeniszka naszta. ’ 
teisybe? Ka galiu daryti?

Atsakymas— Jeigu buvai j — 
inleistas pastoviam apsigyve-l * Labradore vasara yra 
nimui nėr ko bijotis. Teisybe,! tik du menesius, po tam žiema.' 

\

monp^i i Neužmirszkit atnau1AAC1LCA j

mane jin^ savo prenumerata už laik- 
iszbu- Į raszti “Saule.” Del daugelis 
Dabai ' lail<as Jau pasibaigė ir apie tai 
už tai' pranesseme! Bizni be pinigu 

įp' sunku varyti, ypatingai laik 
,yr; raszczio, kuris sureikalauja 

j kožna doleri. ACZIU!

100 puslapiu. 25c.
No. 162 Trys istorijos apie 

Baisi naktis, Dzuoko pasaka, 
Protas ant proto, Keletą trum
pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c. 
Nevalioje pas Maurus, Viesz- 
kelio Duobes, Karalaitis Žmo
gus. 121 puslapiu. 25c.

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

No. 172 Dvi istorijos apie 
Duktė Mariu, Sruolis isz Lie
tuvos. 68 puslapiu. 15c.

No. 173 Trys istorijos apie 
Talmudo paslaptys, Du Moki
niu, Kam iszdavineti pinigus. 
45 puslapiu. 15c.

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. 176 A-Be-Cela arba pra
džia skaitymo ir raszymo, del 
Lietuvisziku vaiku. 25c.

No. 176^2 Trys Istorijos 
apie Irlanda, Robertas Velnias 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

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- 
sz^zionybes. 128 puslapiu. 35c.

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

Kristuso

Verksmai 
prie' Ap-

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

No. 144 Penkios istorijos 
apie Ranka apveizdos, Nedae- 
jusia •žudinsta, Paskutine vale 
motinos, Pakutninkas, Ar pa- 
szaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu. 15c.

No. 145 Trys istorijos apie 
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. 
15c.

No. 151 Penkios istorijos a- 
pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer
ga, Gražios akys, Tamas, Varg
dienis Jonukas karalium. 61 
puslapiu. 15c.

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

No. 153 Trys istorijos
Gailuti, Du broliai, Majoro 
duktė. 62 puslapiu. 15c.

No. 
Žydas 
lapių

No. 
apie
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 
15c.

No. 160 Keturiolika istori
jų apie Po laikui, Onytės lai
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 kunus, 
Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis, Budyne, 
Puiki pasiskaitymui knygute.

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

Kitokios Knygos

apie
Nuo-

apie

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

No. 178 Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas paslapcziu a- 
teites su pagelba kazirom. 10c.

No. 180 Kvitu knygų t 
draugystėms, del iszmokejimo 
pinigu ligoniams. 25c.

No. 181 Kvitu k n y g u t e 
draugystėms, del kasieriaus 
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

No. 202 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 10b.

No. 203 Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 10o

No. 205 Sieniniai Kalendo
riai, ant 1950 m., 15 coliu plo- 
czio per 23% coliu ilgio. Po 
35c., arba 4 už $1.00.

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas isz szio 
katalogo, reikia paminėti ti& 
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. 
£ ’ 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., - Ų. S. A.
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Žmogus Nepliuszkis
(Tasa)

jau

tai 
mer- 

graži,

i neiszmete ant aslos stiklu, terp
1 duru matėsi besistebianti vei- ■ 
j dai tarnaieziu, pakajavuju;
I senele poni Turmer sėdėjo su 
veidu, per kuri bėgiojo juokas 
ir linksmybe ir

galva linkseziojo. ' ta žmona ir niekados neatide- ■
Tomas stovėjo prisiglaudės, davo nepabaigus syki pradėto 

prie nugarėlės vieno isz krėslu, darbo.
Jo ranka vėl drebėjo, o szirdis
vėl muszesi ir tartum iszszokti
norėjo isz krutinės. Laimingai

i jog ta krutinę tvirta buvo.
01 i , ■ mTuom tarpu praskambėjo I omasa.

paskutinis balsas. Berta nuszo- — Tai gerai, jog jis

Pamokslas buvo apie Tamo- 
sziu Mažatiki ir poni Turmer 
nenorėdama užsimislijo 
savo Tamosziu apie sunu

apie;
savo

toks

— Ar tamistos sūnūs 
apsirinko?

— Teip; jeigu da ne, 
greit ta padarys. Tai bus 
gele — Gregerson. Ji
turtinga, ir gerąi užauginta, iri 
to neskaitant, yra mergele vi
siszkai nepliuszke, o tas yra 
svarbiausias daiktas. Musu na
muose moterys visuomet buvo 
tiktai nepliuszkes.

— Kitu vaiku tamsta netu
ri, kaip tik sunu? Užklausė 
Berta.

— Dukterį da turėjau. Dėl
to ir tamista man teip patikai 
iszkarto, jog ana man primeni. 
Tai buvo toks pat, kaip ir ta
mista, orinis sutvėrimas. Ji pa
simirė szesziolikos metu.

— Tur but neužtektinai,1 
kaip priguli, buvo tvirta, pra- 
sznabždejo Berta, tykaii atsi-! 
duksejo ir toliaus vartė lapus 
albumo.

Poni Turmer vėl pamokslą| 
skaitė ir vėl tykumas užviesz-! 
patavo, tiktai karts nuo karto 
ji dumste terszkejimas akine- j 
nangliniu, karolių, pervereziant 
seneliai knygos lapus.

Durys atsidarė ir iri kambarį 
inejo Tomas.

— Vieszpatie', kaip ežia yra: 
tyku! Pasakė jis. Poniut, ar ne- į 
galėtum tamista ant rojalio ka' 
pagra jin t i ?

— Su didžiu noru, atsake ji, 
da ir padainuoti galiu, jeigu 
tamistos norite.

Poni Turmer padėjo knyga.
— Man labai patinka dai-; 

navimas, ji prakalbėjo.
— Tamista patinka daina-: 

vimas1! Apsidžiaugė Berta. Ge
rai, tai asz tamistoms padai- ' 
nuosiu ir tai kuo linksmiausia 
dainele.

Berta numėtė savo skarele, ; 
atgavo kva pa, prisėdo prie ro-; 
jalio ir, greieziaus negu esan
tieji to lauke, jau dainavo 
linksma Szvediszka žmonių 
dainele. Jos mažucziai pirszte- 
liai greitai bėgiojo po kliavi- 
szus, baltas kaklelis truputi at- . igal atsiloszes buvo, o isz jos | 
szviežiu lupeliu teip ir byrėjo 
linksmos treles.

Senas rojalis nuo tokio bece- 
remoniszko apsiejimo didžiai ! 
užsirūstinęs buvo, o pedalisj 
gailiai girgždėjo. Rustas senas 
tarnas, ant taces prietaisus ant; 
kavos atneszes, vidurije paka-j 
jaus apsistojo ir vos isz nagui

BALTRUVIENE

New Haven mieste- 
užtikau, 

Ant dvieju moterėliu 
užėjau, 

Kaip rodos prie 
vienos stryto, 

Vos ant manes 
neužkrito.

In saliuna bego 
greitai,

Isz ko 'buvo juokai. 
Sztai, pažinojau ant 

terlos, 
Jog niekam nevertos;

Viena 'buvo teip 
pasigėrus, 

Kol saliuninkas vesti 
namo turėjo.

Kad pati jau paeiti 
negalėjo.

O antra net in 
autobili insisedo, 

Ir in narna 
nudundėjo.

O jes, ir merginos 
ten negeresnes, 

Kaip sakant,

. . , , ko nuo savo sėdynės ir vos ko- tvirtas! Mislijo sau viena. Ki- 
UčHTČll x • •• I A • • 1 4. • • 4-pu nepamusze senam rustam taip jis galėtu insimyleti 111 ta 

tarnui, kuris nežinodamas ka1 mažute, nes isztikro ji labai 
daryti, tehestavejo viduryj meili.

j kambario.
Į — Kavai prietaisus pasta- 
tykit ant stalo! Paliepė mergi
na linksmu balsu. ,

' — Jeigu daleisite, tai kava
i asz pripilsiu? Pridūrė ana in 
ponia atsigryžusi. Ta mes, jau- 

! uos moteres, visuomet paezios, 
i Prancūzijoj dirbdavom.

Ir ji ruosztiesi pradėjo. Ta- 
j mistai kiek cukraus? Girdejo- 
: si jaunas balselis. Trys szmote- 
įliai? Argi neteisybe? Praszom! 
i Ir balti pirszteliai darbavosi 
apie sidabrini kavos indą, ku
riame jos szviesus veidelis atsi- 
muszinejo ir kuris teip tvaksė
jo kaip niekados; nuo sienų isz 
auksiniu reniu žiurėjo sąna
riai Turmeru gentkareziu su 
didžiu padyvu ant'to viso, kas 
dėjosi sename svecziu kamba
ryj; o mažutis rausvas sutvėri
mas pildyte pildė kambarį jau
nu linksmumu ir Prancuzisz- 
kais kvepelais.

Kada Turmeru karieta buvo 
paduota del pervežimo Bertos 
namon, nieks suprasti negalė
jo, kada diena praėjo.

— Molinei, argi neteisybe, 
jog ji meili? Klause Tomas, su 
motina isz prieszpakajaus su- 
gryžes, iki kur jie mergina bu
vo palydėję.

— Teip, ji meilus vaikelis, 
bet tikras gi vaikelis. Ji neka- 
dos nebus tvirta. Ryt neuž- 
mirszkie atsilankyti pas Stok- 
field ir Gregersonus.

Tomas nieko neatsake, bet 
skubiai in savo kambarį nuši-

Naszle susiturėjo ir pradėjo 
sau iszmetineti svietiszkas mis-1 
lis laike pamokslo skaitymo; 
Įjotam ji perskaitė paskutinius 
deszimts lapu apie Tamosziu 
Mažatiki.

Pamokslo pabaigoje buvo ei* 
lėles isz psalmo ir poni Tur
mer su iszgascziu save pagavo1 
jog tas eilutes perskaitė pasi-I 
turėdama takto Szvediszkos' 
žmonių daineles. Nepakajingai 
ji knyga užvože ir in lova atsi-Į 
gule.

Ant rytojaus ji viena sėdėjo I 
ir mezge paneziakas pavargę-j 
liti vaikams, kada prieszkam- 
baryje suskambėjo nedrąsus 
varpelis.

Po valandai inejo Berta. Ji i 
buvo prastai apsitaisius, iszba- 
lusi ir labai nelaimingai iszro- 
de.

— Tamista viena? Užklau
sė ji naszles.

— Kaip matote.
— O tamistos sūnūs?
— Tikiu, jog jis su vizitą 

nuvažiavo pas Stokfielcl ir Gre
gersonus, tvirtai naszle atsa
ke;

— Ak poniute, asz didžiau
sioj nelaimėj! Suszuko mergi
na. ~

^DIP-LESS”
WRITING SETS

by

Choose The Right Point

smarkesnes, 
Autobiliais trankosi 

nuolatos, 
Ne klauso savo 

mamytes,
Ligi vėlybai nakeziai 

valkiojesi,
Kaip monkies szaiposi. 
Tankiai ir in stikleli 

pažiūri,
Apie save visai 

neapsižiuri, 
Dreses net atsiduoda 

smarve.
O jus mergeles pasitaisykit, 

Taisės muses iszvarykit, 
Nes jeigu da karta 

in ten pribusu, 
Tai ilgiaus truputi 

pabusiu,
O tada kitaip apie jus 

padainuosiu, 
Ir visiems apie 

viską iszdainuosiu.
* * *The Way You Write

No. 5556

Can’t Leak - Won’t blood

Writes 300 words 
without dipping

Saule Publishing Co 
Mahanoy City, Pa.

Pranesze man per 
tiligrama, 

Kad tam Harrisone, 
Vertos keletą bobeles 

truputi pa bar tie, 
Bet da ant ju,' 

Susimylėsiu ir nutylėsiu, 
Taigi, visko neiszduosiu.

Tik tiek pasakysiu, 
Kad savo namus 

apsivalytu, 
Ir sumazgotu diszius 

nuo stalo, 
Kaip pavalgo pietus, 
Už tai kad autobiliais 

važinėje, 
Po pakampes girszuoje. 
N e u ž i 1 gi o atvažiuosiu, 
Tai gerai iszkoėziosiu.

Kareivis Iszdavikas
:: JUOKAI ::

*♦**♦**❖**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦*!

Gudriai
Petras — Kaimyne, ar ne

norėtum žuvies? .
Antanas — O, butu labai 

pravartu!
P. _ Na, tai pasigaudyk!
A. — Bet, kaip?
P. — Nu-gi vandeni nu- 

gerk, o žuvi rasi ant dugno!

David Greenglass, dvide- 
szimts asztucniu metu am
žiaus buvęs saržentas armi
joje, (viduryje) yra Ameri
kos Slaptos FBI Policijos su
imtas ir suaresztuotas, New 
York mieste.

Jis yra intartas už perda
vimą daug žinių ir slaptu 

, rasztu szpiegui ir iszdavikui 
Harry Gold, 1945 metuose. 
Jis per ta Harry Gold prane- 
sze Rusijai kad Amerikos 
mokslincziai buvo padare ta

sprogstanczia atomine bom
ba tais metais.

Suimtas David Greenglass 
buvęs kareivis, saržentas ar
mijoje, stengiasi pasiaiszkin- 
ti ir pasiteisinti, sakydamas: 
“ Asz mislinau kad Amerikos 
valdžia didele klaida daro, 
neduodama Rusijai visas ži
nias apie ta atomine bomba, 
nes tuo laiku Rusija buvo 
musu drauge ir buvo kovo
jus priesz bendra priesza.”

darys! Motina patvirtino. Ber- Praslinko sanvaite, baisiai 
to atsikėlė. ! ilga sanvaite. Motina ir sūnūs

— Sudiev, pasakė ji liud- matėsi tiktai prie stalo.

Žinojo
Kunigas — Kiek yra Sak

ramentu Szventu? Užklausė 
naujas kunigas ate j as in pa
rapine mokykla Pennsylva- 
nijoje.

Pirmas Vaikas — De
szimts!

Kunigas — Ne. Antras 
kiek?

Antras Vaikas — Asztuo- 
ni!

Kunigas— Treczias, kiek? 
, Treczias V. — Szeszi!

Paskutinis mokytojas sė
dintis paskutine j e sėdynėj e 
pakele ranka ant ženklo, jog 
nori atsakyti.

Kunigas — Matote, pasku
tinis jus visus užsarmatys; 
pasakyk kiek yra Sakramen
tu Szventu?

Paskutinis Vaikas — Sep
tyni!

Kunigas — Gerai, labai 
gerai! O koki jie?

Pas. Vaikas — Pirmas, 
January, antras, February, o 
treczias yra,....

Kunigas — Gana, jau ga
na! Asilas esi kaip ir kiti!

Tada 
ma’ ji sėdėdavo tyli ir rusta puikio- 

! nim nebūtum buvus teip malo- je valgytuveje.
ni! Pikto apie mane nemislyki
te. Isz tikro asz tame nekalta!

— Bet-gi jis tamistai patin
ka, argi neteisybe? 
klausė toliaus.

— Ne, ne visiszkai ne! At-

i nai. Ak, jeigu tamista su

Ne sykio terpti ju ne tapo 
vardas Bertos isztartas.

Laike tu dienu Tomas labai 
Senele sublogo ir iszblyszko. Jis iszro-

— Kas atsitiko?
— Tamistos sūnūs.
— Mano sūnūs?
— Jis, bet ne, asz negaliu 

pasakyti!
— Vieszpatie, kas-gi atsi-'

įtiko? Užklalise naszle nepaka- 
dave ir atsisėdo raszyti laiszka ' jingai,

i> apie koki! — Jis, jis parasze in mane! 
! laiszka ir praszo už jo teketi.

— Tomas?
— Teip. Bet, isztiesu, asz

ir, tur but, laiszka 
prekybos reikalą.

Tuom tarpu naszle Turmer 
apsidairė po svecziu kamliari.

— Kaip ežia tuszczia! Ji tame nekalta! 
prakalbėjo.

Po tam, pSemus savo pa
mokslu susirinkimą, 
in miegkambari, 
skaityti pirma pradėta pa
mokslą. Ji buvo labai užtvirtin-

Negali Atsisėsti

Trijų metu Patrick Ellin- 
ger, in Los Angeles miestą 
labai linksmai praleido Ne
priklausomybes Diena, žiū
rėdamas kai didesni vaikai 
szaude ir leido visokius szu- 
vius ir szviesas, bet dabar 
nabagėlis yra tikroje bėdoj e. 
Jam koks ten vaikas, ant 
szposu indėj o viena tu szuviu 
in kiszeniu. Kai tie szuviai 
susprogo tai jam nunesze vi
sa lopą nuo kelnių, visa ki
szeniu ir dabar jam taip ten 
skauda kur kelnes buvo kad 
jis negali atsisėsti.

Senele sielvartauti pradėjo.
— Mano Tomas! Po dvieju 

nusidavė dienu pažinties! Manes nepasi- 
idant baigti rodavijes! Ir tai jis, kuris tokio 

tvirto pobūdžio buvo, iki už ru- 
bežiaus ne pabuvojo.

— Teip, ir tamista dabar 
tikrai turi mislyti, jog asz, jog 
asz jam tinklus buvau iszme- 
tus! Verkdama sake Berta. Bet 
asz to nedariau, poni Turmer, 
isz tikro asz to nedariau! Del to 
asz ir atėjau pas tamista, idant 
pasakyti, jog, kaip Dieva myliu 
taip to-o-o neda-ariau!

— Bet, tamista ji myli?
i Ne, ne. Asz to nemisliju.
i — Ir tamista tame esi per- 
i sitikrinusi. Asz jo ne trupUczio 
nemyliu!

Ji užsidenge veidą rankomis 
ir da labinus raudoti pradėjo.

— Taigi nusimaldykit! Pra- 
sze ja rusti poni.

— Sztai, padavė 
naszlei raszta. Bukit 
jam ta raszta atiduoti. Asz jam 
raszau, jog vienodais pajauti
mais negaliu atsakyti ant jo 
jausmu, ir jog ryt, kaipo mo
kintoja, isz ežia iszaviuoju.

— Tai tamista gavai vieta ?
— Da ne, bet gausiu. Asz 

apie savo lekcijas ne apgarsin
siu, ir.namieje sėdėsiu. Nieks 
neprivalo manes jieszkoti ir jis, 
jis teip pat tegul manes nejiesz- 
ko! Ar galiu asz tam pasitikėti?

— Tai tikrai, jog jis to ne-

Berta 
maloni

sake mergina. Jeigu ji asz ir 
mylecziau, tai in tamistu na
mus inneszeziau vien viena 
liūdnumą ir neapykanta. Juk 
gi asz neganėtinai tvirta.

— Tamistos teisybe, atsake 
tyliai poni Turmer. Gal but, 
kad mums visiems bus geriaus, 
jeigu persiskirsime.

— Sudiev, poni Turmer!
— Sudiev, mano mergele!
Senele apkabino jauna mer-i 

gina; ta palenkė galva ant jos 
krutinės, bet greitai atgal pa- 
szoko.

— Kas tamistai? Naszle už-1 
klausė.

— Niekas! Tai tamistos ka
roliai. Jie teip szalti.

Ji iszejo.

I de didžiai nubudęs.
! Subatos vakare, ant galo, po
ni Turmer atsidėjo prakalbėti.

— Tomai, sztai jau visa 
sanvaite kaip tu namieje. Ryt 
isz teisybes, priderėtu tau atsi- 

i lankyti pas Stokfieldus ir Gre- 
gersonus.

— Syki ant visados, atsake 
i sūnūs, praszau tavęs, motin, 
i palikit mane pakajuje su tais 
i Stokfieldais ir Gregersonais. 
Asz niekados neapsivesiu! Pri- 

I dure jis supykęs ir atsistojo už
stalėje.

— Firma Turmer ir Sūnūs 
numirs tada podraug su tavim, 

'su iszgascziu motina užklausė.
— Nieko nėr ant svieto am

žino! Atsake jis ir iszejo.
— BUS DAUGIAU —

♦

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

:: Tiktai 15^ ::

Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų. 

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.
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Poni Turmer keletą valandų 
pasiliko ant tos paezios vietos 
su laiszka rankoje^ po tam ji 
paskambino.

— Pažiūrėkit, pasakė ji in- 
ejusiam tarnui, ar ne kantoroj 
prekejas ir paszaukie ji pas, 
mane. Pasakykit, jog asz noriu 
su juom pasikalbėti.

Netrukus po tam Tomas in
ejo.

— Sztai tau rasztas nuo 
merginos Geihart, pasakė moti
na.

— Ji buvo ežia?
— Teip!
— Tai tu jau žinai?
— Viską žinau! Pasakė ji, 

raszta paduodama. Perskaityk, 
kada vienas busi, ir buk vyru. 
Gyvenant daug galima iszken- 
teti, bet ant to reikia tvirtu but. i

IJis tyloms raszta paėmė ir m' 
savo kambarį nusidavė, o nasz- 
le atsisėdo ant savo kieto kres-| 
lo ir toliaus vol mazge pancze-i 
kas betureziu vaikams.

Laimėjo Lenktynes

Betty Hass, isz Scarsdale, 
New York, laimėjo 1,400 my
liu lenktynes padangėse. Ji 
tokia ilga kelione iszskrido 
per deszimts valandų, ketu
rios deszimts tris minutas ir 
keturios deszimts dvi sekun
das.

Ji dirba kaipo patarnauto
ja ant eroplanu ir pati moki
na kitus kaip eroplanus vai
ruoti, draivinti.

64 pus,, Did. 5x7 col.
Dabar Po 25c.
“SAULE” 

MAHANOY CITY, PA.

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKIT!

Pirkie
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Žinios Vietines Baigė Mokslą; •
58 Metu Amžiaus

— Subatoj, apie 10:27 va
landa ryte, Ugnis ky'lo namuose 
Mrs. Charles Scherer, 403 E. 
Mahanoy u'ly. Langatieses užsi
degė nuo elektrikino peczio, 
virtuvėje.

— Seredoj pripuola Szv. 
Vincento Paulieto.

— Gerai žinomas John D. 
Giffin, kasierius del American 
banko, kuris nuo kokio tai lai
ko nesveikoja, randasi Good 
Samaritan ligonbute, Pottsvil- 
leje del gydymo.

— Ketverge Szvento Jero
nimo Emil.

— Ponia Zuzana Boczkaus- 
kiene, dukterys Teofilija ir 
Eleanora nuo 338 W. Mahanoy 
Avė., ir ponios Boczkauskienes, 
sesuo, ponia Ona Hogeniene isz 
Philadelphijo'S, visi sugryžo isz 
atostogų.

— Petnyczioj pripuola Szįv. 
Praksedo.

Francis L. Lee, 58 metu 
amžiaus studentas, Los An
geles kolegija, baigė savo ko
legijos mokslus. Jis yra ke- 
turiu vaiku tėvas ir trylikos 
anuku tėvas. Jis vis norėjo 
daugiau pasimokinti apie 
muzika ir dabar, kai rado 
liuoso laiko jis stojo in szita 
kolegija ir gavo mokslo už
baigimo laipsni.

TAUTU SANJUNGOS 
SEKRETORIUS

PRASZO PAGELBOS

BELAISVIAI
NUŽUDYTI

Isz Visu Kitu Tautu
TOKYO, JAPONIJA. — 

Sziaurines Korėjos Komunistai 
persilaužė skersai Kum upe ir 
dabar užsipuola ant Amerikie
cziu isz visu pusiu. Eina Ko
munistu pastangos apsupti 
Amerikieczius ir taip priversti 
juos pasiduoti. ,

Amerikiecziai buvo pasitrau
kė prie tos Kun upes ir tenai ti
kėjosi atsikirsti priesz Komu
nistus Korieczius, bet ir ežia tie 
Komunistai su savo .naujau
siais ginklais perbrido ta upe ir 
dabar jau vėl puolasi ant Ame
rikiecziu.

Amerikos Karo Sztabas grei
tai pasiuntė pareikalavima kad 
jam butu pristatytas geras la
kūnu sztabas ir daug daugiau 
eilines kariuomenes.

rininkai mums sake ir mus tiki
no kad tokios tankos negali per 
tokias ryžiu pelkes važiuoti, 
kad jos tik inklimps ir bus be- 
jiegios, bet dabar visi mato 
kaip tie musu karininkai su
klydo.

Komunistai dabar gavo dar 
septynios deszimts penkis tuk-1: 
stanezius kareiviu Koriecziu, 
kurie buvo kariavę Kinijoje. 
Bet ir Amerikiecziai tikisi už 
keliu dienu susilaukti daugiau

ar mergaites varinėti j u auto
mobilius.

Ir mums iszrodo kad tėvai 
kurie duoda ir leidžia savo vai
kams draivinti automobilius 
nežino ir nesupranta ka jie da
ro. Kam tam vaikui reikia au-

PABĖGO NUO LEN
KU KOMUNISTU

BERLYNAS, VOKIETIJA. 
— Paul Bernard Grieger, Len
kijos pilietis, kuris per ana ka-JtS-lJVD jJlllVLlO, nulio pui *>.<41

tomobiliaus? Ar jam nėra gana ra kariavo su Anglijos laku-

Shenandoah, Pa. — Laidotu
ves a. a. C. (Dalias) Daltuvie- 
nes isz Baltimore, Md., invyko 
Pagedėlyje isz Graboriaus Vin
co Menkieviczio koplyczios, 15 
E. Cherry Uty., Shenadoryje, 
'su apiegoinis Szv. Jurgio baž- 
nyczioje 9 valanda ryte ir pa
laidota in Szv. Marijos kapines. 
Velione pasimirė Seredoje, pas 
savo žentą ir duktere J. Gabiai, 
302 Jeffrey U’ly., Baltimore, 
Aid. Daugelis metu atgal velio
ne turėjo saliuna bizni Shena
doryje, po tam apsigyveno Bal
timore kuri taipgi turėjo saliu
na tarpe mieste. Jos vyras Jo
nas Deltuva mirė 1933 metuose. 
Paliko duktere Katarina Ga- 
,'biene isz Baltimore; sunu Joną, 
South Bound Brook, N. J., sese
rį A. Croce, Tamaqua ir penkis 
anukus.

Lancaster, Pa. — Trys buvo 
sužeisti dvejose automobiliu 
nelaimėse, netoli nuo Lancas
ter miesto. Dvideszimts devy
nių -metu amžiaus Dale Munger 
isz Philadelphijos buvo nuvesz- 
tas in General ligonine. Jam 
buvo koja nulauszta kai jo au
tomobilius sudužo ant Harris
burg vieszkelio netoli nuo* Eli
zabethtown. Septyniolikos me
tu amžiaus Jack Bomberger ir 
szesziolikos metu Auna May 
Wenrich isz Reinholds buvo, 
nuveszti in Ephrata Communi- 
tp ligonine, kai tos mergaites 
automobilius susikūlė su Read- 
ingo Kompanijos traukiniu, 
kuris stovėjo ant kryžkelio. 
Vaikinui buvo galva praskelta, 
o mergaitei buvo krutinę su
trinta.

Nors musu kariuomenes yra 
priverstos trauktis, bet musu 
eroplano sztabas be jokio palio- 
vimo bombarduoja Komunistu 
Koriecziu tvirtoves.

Bet per pastarąsias kelias 
dienas oras buvo miglotas ir 
ūkanotas kad musu kariszki 
eroplanai ir bomberiai neturėjo 
geros progos užsipulti ant savo 
prieszu. .

Dabar jau eina gandai kad 
Amerikos vaisko sztabas ims I 
ne tik jaunus vaikinus, bet ir 
merginas, kurios sutiks stoti in 
kara.

Japonijos ir Korėjos sukilė
liai dabar stoja in talka tiems 
Korėjos Komunistams priesz 
Amerikieczius.

Philadelphia, Pa. — Budd 
Kompanijos straikos baigtos. 
Apie 8,000 darbininkai gryszta 
in savo darbus, po septynios 
dienu straiku.

Washington, D. C. — Sztor- 
ninkai po visa Amerika sako 
kad žmones dabar skubinasi 
prisipirkti cukraus, nes visi bi
jo kad vėl bus sunku to cukraus 
pirktis jeigu Korėjos karas dar 
ilgiau prasitęs. Valdžia visiems 
užtikrina kad bus visokio mais
to gana visiems, bet matyti kad 
žmones dabar jau nei valdžiai 
nepasitiki. Jei'gu visi taip viską 
pirks ir krausis in savo namus, 
tai laibai aiszku4 kad visokis 
maistas dar labiau pabrangs.

Pottsville, Pa. — Ana diena i 
Lietuviu Moterų Kliubas iszj 
Schuylkillo pavieto, laike savo 

* susirinkimą 'Necho-Allen sve
tainėje. Gydytojas, Daktaras 
Lewis Bacon isz Pottsvilles tu- 

. ręjo prakalba apie “Socialized 
Medicine. ” Kitas susirinkimas 
in vyks Rugpiuczio (Aug.) 9-ta 
diena, Elk’s svetainėje Shena
doryje. Iždininke, ponia Irene 
Saponiene isz Minersville, pra- 
nesze kad Kliu'bo “Arbatine 
Parte” atsibus Rugsėjo (Sept.) 
menesio.

-----------O---- -------
— Nori turėti gerai per 

diena, pasirupyk papjaut visz- 
ta viena.

— Sumatroje, Indijosia ran
dasi daugiau visokiu auguoliu 
ir žvėrių ne kaip kokiam kitam 
sklype ant svieto.

— Greicziause aszaros 
džiūsta: merginiu prie szliubo 
o naszliu prie vyru grabo.

NEDOVANOJA
ŽMOGŽUDŽIUI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ti, nes jis buvo labai augsztai 
laikomas toje apylinkėje. Jis 
buvo vienas isz pirmųjų visuo
se miesto parengimuose ir ge
ras ir isztikimas savo bažny
čios narys ir rėmėjas. Bet kai 
FBI policija'pasisuko apie ta 
miestą, tai visai trumpu laiku 
jis buvo suimtas ir suaresztuo- 
tas.

Gubernatorius Duff sako, 
kad jis per szeszis menesius ty
re ir tardė ta teismą ir ta dova
nojimo pareikalavima, ir pri* 
ėjo prie tos iszvados kad jis 
negali tokiam žmogui dovanoti. 
Ir mums iszrodo kad Guberna
torius labai protingai ir gerai 
pasielgė, nes tas Wentzel, ne
žiūrint koks garbingas ar aug- 
sztas jis yra ar buvo, nėra nei 
biski geresnis už kitus žmones. 
Ir jeigu teismas rado kad jis 
kaltas, tai jis turi kaip ir kiti 
žmones už savo pasielgimą at
sakyti. Isz viso to kas buvo 
teisme paskelbta, mums buvo 
dyvai kad jis tik tokia maža 
bausme gavo už toki pasielgi
mą.

114 AMERIKOS KA
REIVIUBELAISVIU

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

dabar jau yra pasidavęs Sziau- 
rines Korėjos Komunistams ir 
jiems darbuojasi. Szitos Cho 
So Ang buvo iszrinktas Pieti
nes Korėjos žmonių per Gegu
žio trisdeszimto rinkimus.

KOREA. — Septyni Ameri
kiecziu kareiviu lavonai buvo 
surasti szalia kelio. Ju rankos 
buvo surisztos užpakalyje. Visi 
jie buvo nuszauti su kulka sta
eziai in veidą. Leitenantas D. 
C. Gates isz Joinerville, Texas 
su savo kareiviais užtiko szi- 
tus savo kareiviu lavonus.

Generolas MacArthur buvo kareiviu ir daugiau ginklu, 
pasakęs tiems Korėjos Komu
nistams kad visi j u kareiviai 
kurie bus paimti in nelaisve 
bus tinkamai ir gerai prižiuro- 
mi ir aprūpinami, ir jis jiems 
sake kad jis tikisi kad ir jie E-52 eroplanu. Visi jie dabar 
panasziai pasielgs su musu ka
reiviais.

Dabar karas tenai jau žiaurė
ja. Amerikiecziai kareiviai vi
sai neima belaisviu, kaip jie 
darė kariaudami priesz Japo- AMERIKIECZIAI 
nūs. Kai Amerikiecziai karei
viai buvo inpyke ant Japonu 
jie nei vieno isz j u neeme in ne
laisve, bet visus suszaudydavo. 
Tada Amerikos Karo Sztabas 
turėjo net papirkti savo karei
vius, jiems prižadėti gera už
mokesti kad jie nors viena gy
va Japona paimtu ir atvestu 
pas karininkus. Iszrodo kad 
taip ir dabar bus Korėjoje.

Koriecziai Komunistai daro 
ta paezia klaida, kuria buvo 
padare Japonai; jie mislina 
kad jie Amerikieczius iszgaz- 
dins kai jie ims belaisvius žu
dyti, bet jie nežino ir nepažins- 
ta Amerikieczio būda.’ Dabar 
Koriecziams Komunistams bus 
sunkiau karas vesti, už tai kad 
Amerikiecziai jokiu budu ne
pasiduos, juos nepaims gyvus, 
jie kariaus isz paskutinuju ir 
su kersztu ir pagieža, kaip jie 
kariavo priesz Japonus.

Szitokis Koriecziu Komunis
tu pasielgimas yra supranta
mas ir visai nenuostabus, nes 
Rytuose žmogaus gyvastis la
bai pigi. Jie panasziai ir su sa
vo žmonėmis pasielgia.

Bet Generolas Douglas Mac- 
Arthur dar karta perspėja vi
sus tuos Komunistus, kad jie 
atsakys už tuos žiaurumus, kai 
karas užsibaigs ir kai jie bus 
suimti.

Korėjos Komunistai dabar

Amerikos Karo Sztabas yra 
pasiuntęs daug savo geriausiu 
kariszku eroplanu kaip: B-29, 
B-26, bomberiu; F-80 greitu 
eroplanu, pesztuku ir F-82 ir

daužo tvirtoves-, ardo kelius ir 
suszaudo traukinius ir trokus 
kurie veža Komunistams gink
lu ir maisto.

ATSIKERTA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

TOKYO, JAPONIJA. —
Sziaurines Korėjos Komunistai 
persikėlė skersai Kum upe, ku
ria Amerikiecziai buvo sudau
žė ir sunaikinę visus tiltus. 
Czia, Sziapus tos upes Ameri
kiecziai buvo insikase ir buvo 
visiems pasakė kad jie isz czia 
jau nesitrauks. Bet Komunis-! 
tai su savo artilerija ir su savo 
tankomis skersai szita upe per
brido ir dabar jau kovoja su gali tikėtis kad j u laukia tokis 
Amerikiecziais ten kur Ameri-I 
kiecziai buvo pasiryžę tiems 
Komunistams kelia pastoti.

Amerikiecziai ant karo frun
to dabar prakeikia savo vadus 
ir savo visa sztaba. Jie praszo 
daugiau kariszku tanku ir dau
giau didesniu armotu, kad jie 
galėtu atsiginti nuo Komunistu 
milžiniszku tanku, kurios tiek 
daug iszkados yra padariusios 
ir dabar daro ant viso to frun
to. Jie sako kad jie turi tik 
prastus armotus su kuriais jie 
turi stengtis apsiginti nuo tu 
Komunistu tanku, nuo kuriu j u 
kulkos atsimusza.

pat likimas kai jie papuls in 
Amerikiecziu rankas. Dabar 
Amerikiecziai jau visai nenori 
imti belaisviu, nes juos baisiai 
supykino tie žiaurumai.

AMERIKIECZIA 
RIESTAI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Nežiūrint ka kiti laikraszcziai 
raszo ar raszys per kelias die
nas nuo dabar, galima būti tik
ri kad musu kareiviai nuo kiek
vieno frunto dabar traukiasi ir 
negali niekur Komunistams ke-

didelius karabinus. Jie nuo 
saulėtekio iki saulėleidžio skri
do in Korėja su staugiancziais 
karabinais ir sprogstancziomis 
bombomis. Viena karta du Ru
sijos kariszki eroplanai pakilo 
in padanges priesz Amerikos 
eroplanus, bet buvo greitai nu- 
szauti.

Bet nežiūrint viso tu musu 
laku nu bombardavimo, Komu-

Didžiausi Amerikos eropla
nai dabar veža ginklus ir kito
kius karui reikalingus daigtus 
staeziai isz Amerikos.

Amerikos kariszki eroplanai 
dabar valdo visas padanges 
virsz Korėjos. Komunistu ka
riszki eroplanai dabar nei ne- 
drysta pasirodyti a.r susikirsti 
su Amerikos lakūnais.

Kai karas prasidėjo, Ameri
kos lakūnai vartuojo savo grei- 
cziausius kariszkus eroplanus 
ir tuoj aus pamate kad jie nėra 
tinkami, nes Komunistu eropla
nai negali taip greitai skristi, 
ir musu eroplanai juos pra
lenkdavo padangėse pirm negu 
galėdavo nors viena szuvi pa
leisti. Dabar Amerikiecziai 
parsitraukė savo senus karisz
kus eroplanus, ir su jais tiems 
Komunistams kaili pila.

. Bet Amerikiecziai dar vis 
tik ginasi; jie laukia kol jiems 
bus prisiunsta ir pristatyta da 
daugiau tanku, karabinu, ar
motu ir eroplanu. Tada jie jau 
ims pultis ir tuos Komunistus 
vytis.

Bet nors Amerikiecziai tik 
ginasi, tik laikosi, bet musu la
kūnai per viena diena susprog
dino trisdeszimts szeszias Ko
munistu tankas ir szimta tris
deszimts penkis ju trokus.

Pietines Korėjos kareiviai 
dabar gavo vilties ir drąsos, 
kai jie pamate kad Amerikie-! 
ežiai nesibijo tu baisiu Komu
nistu tanku, kurioms tiek žalos 
buvo padariusios tiems Korie- 
cziams. Pirmiau jie neszdavosi 
kai tik pamatydavo tas tankas,1 
bet dabar jie drąsiai stovi ir 
nesitraukia.

Komunistai dabar mato kad 
jie turi labai greitai pultis jei
gu jie nori ta kara laimėti, nes 
jie dabar mato kad Amerikos 

Į kariszkos jiegos tik pradėjo in 
ta kraszta plaukti.

JAUNI DRAIVERIAI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

pienburnis draivino per greitai
lia užkirsti. Visi Amerikos ka- nistai Pasiuntė net penkiolika ir per smarkiai. Mes ir ant ke- 

divizijų savo kariuomenes su liu ir vieszkeliu per daug tokiu 
asztuonios' deszimts kariszku jaunu draiveriu sutinkame kas- 
tanku priesz Amerikos nusta- dien.
tyta frunta. Automobilius tokiu jaunuju

Iki dabar, visas karas Korė- rankose yra kaip atprovintas 
joje eina labai riestai Ameri- 
kiecziams.

Niekas nesitikėjo kad tie Ko
munistai turėtu tiek daug tu di
deliu karsizku tanku. Musu ka-

reiviai laukia paramos ir pa
gelbės isz savo kraszto. Jie sa
ko kad jiems dabar labai reika-i 
linga daug daugiau kariszku 
eroplanu, daugiau kariszku 
tanku ir kareiviu, jeigu Ameri
ka nori atsilaikyti ir atsimusz-1 
ti szituos “Komunistus,” kuriei 
yra labai gerai prisirengė del 
Sjzito karo.

karabinas; jie gali save nusi
žudyti ar kitus nužudyti.

Apdraudos kompanijos jau 
pernai didesniu mokeseziu isz 
tu kurie leidžia jaunus vaikus

kas daryti namie ar savo mies
telyje?

Jaunam automobilius tai gy
va pagunda. Jis tada susiranda 
ir merginu ir mergpalaikiu, ir 
velniai žino ka daro, kur va
žiuoja.

Tėvas ir mamyte visados 
mislina kad, gal kitu vaikai 
iszdyke, bet ne ju sūnelis, f 
dukrele. Bet tam šuneliui, tai 
dukrelei labai greitai ragai isz- 
auga ir velniai inlenda in gal
va.

Ir negalima pamirszti kad 
sznapsas ir alus yra labai ma
doje, ir kad musu jaunoji karta 
labai madas varinėja.

Sziais metais, per mokslo už- sukrauti visus savo drabužius 
baigimo vakarus, labai daug in viena krūva, pirm negu jie 
musu jaunimo po tu iszkilmiu eina gulti. Paskui, už keliu va- 
iszvažiavo kur. Tėvai netikėtu 
jeigu mes pasakytume kur j u 
tie avinėliai iszvažiavo, ka jie 
gere ir ka jie dare. Mes galėtu
me ir vardais ir pavardėmis 
iszvardinti kelis tuzinus, kurie 
iki treczios ar ketvirtos valan
dos gere, uže, baliavuojo saliu
nuose; ir paskui, su gaidžiais 
svyruodami parvažiavo namo. 
Ir nemislykite kad tie jaunieji

nais, pabėgo isz Lenkijos kur 
Komunistai ji laike kalėjimuo
se nuo Sausio (Jan.) menesio 
1949m, Jis pabėgo nuo tu Len
ku Komunistu ir perplauke 
upe, kad galėtu pasiekti Ang
lus ar Amerikieczius.

Per szeszis menesius jis buvo 
kamuojamas ir kankinamas 

Ju kaipo sznipas, szpiegas. Jis pa
pasakoja kaip tie Komunistai 
kamuoja savo kalinius. Jie pa- 
siunezia sargus in kalėjimus 
kas valanda per isztisa nakti. 
Tie sargai vis užžibina szviesas 
kad visi prisikeltu kas valan
da. Da kita kankinimo priemo
ne yra: Sargai priverezia visus

landu jie duoda insakyma, kad 
visi turi per pusvalandi apsi
rengti. Tuo tarpu jie visus dra
bužius tyczia sumaiszo. Tie ku
rie nesuspėja in ta laika apsi
rengti yra baisiai muszami. 
Kai jie apalpsta nuo tu kan- 
cziu, sargai ant j u užpila szalto 
vandens kol jie atsigaivina ir 
paskui juos vėl musza.

Anglijos kariszka valdžia 
negali gauti sznapso ir alaus yra prižadėjus szitam Lenkui, 
saliunuose. Tik iszeikite kuri Paul Bernard Grieger saugia 

vieta. Jis bus iszvesztas isz 
Berlyno in Londoną.

saliunuose.
vakara in bet kuri saliuna prie 
vieszkelio ir jusu akys atsida
rys. Ir tokie pienburniai, po 
vieno kito sznapso tampa bai
sus drąsuoliai ir tada jau sau
gok Vieszpatie visus kurie 
žiuoja vieszkeliu.

va-

— Tarp kvailiu ir iszmin- 
tingu žmonių randasi da vienas 
sztamas kurie vadinasi tamsus.

RAZBAININKAS
NUŽUDYTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ri pats asmeniszkai davė poli-

Siuncziant pinigus per ban
kini czėlki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,”-pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite

ei j ai insakyma ta razbaininka 
suimti ar nugalabinti, kai pra
eita Rugpjuczio menesi jis su 
savo razbaininkais nuszove 
septynis Italijos policijantus. 
Jis teipgi buvo intartas už nu- 
szovima asztuoniu žmonių per 
Gegužio Pirmos Dienos paroda. 
Tada trisdeszimts trys buvo 
sužeisti, isz kuriu keturi vėliau 
pasimirė.

Keli jo leitenantai, kuriu 
tarpe randasi du jo giminai- 
cziai dabar yra suimti ir bus 
teisiami.

ateityje, kada sinusite czekiu? 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu siunsite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

“Saules” Redyste.

L. TRASKAUSKAS

— Paprastas voras gyvena 
4 metus, bet yra ir tokiu ka gy
vena ir po 12 metu.

Neužmirszkite kad dabai 
“Saules” prenumerata in Su 
vien. Valst. yra $5.00 metama 
o $3.00 ant puses meto.

LIETUVISZKAS 
GRAB ORIUS 

Laidoja Kūnus Numirėliu. 
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 
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