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Isz Amerikos Naujas Karabinas
Lakūnams

SUMUSZE
MERGAITE

PRASZO PENU
■-------------- ■

Vaikai Per Daug Penu 
Taupina

CHICAGO, ILL. — Valdžia 
sako kad vaikai ir suaugusieji 
per daug penu, centu taupina 
savo naminėse bankose, ir kad 
dabar valdžia reikes daugiau 
tu penu gaminti, jeigu visi tuos 
penus nepraspendins.

Fred Grimm virszininkas pi- 
nigudarymo, ir gaminimo Chi- 
cagoje sako kad žmones savo 
namuoste turi daugiau negu 
milijoną svaru penu. Tie penai 
yra isz vario padaryti, o varis | 
dabar yra reikalingas del ka- ■ 
riszku ginklu gaminimo. Jis 
sako kad apie puse visu penu 
randasi vaiku ir suaugusiu1 
bankelese namuose. Isz viso 
Chicagos mieste randasi apie 
316,300,000 penu. O apie puse 
ju randasi bankose.

Pereitais metais valdžia tu
rėjo suvartuoti du tukstancziu 
tris szimtus trisdeszimts tonu 
vario del nauju penu.

Moteris Nuteista Ant 
į Trijų Metu

NEW YORK, N. Y.
Ponia Beulah Salvatore, tris- 
desiimts keturiu metu amžiaus 
buvo nuteista ant trijų metu in 
kalėjimą už baisu sumuszima 
trijų metu mergaites Norma.

Teisme paaiszkejo kad ta 
mergaite nėra josios dukrele. 
Let josios sesers, merginos. Ji 
pasisavino ta kūdiki, kad ne-

DAKTARKA
TEISIASI

Jos Advokatas Sako
Ji Nepilno Proto

SANTA FE, NEW MEXICO
— Daktarkos Nancy Campbell 
praszo teismo biski palaukti ir

Angį i j os Ginklia- 
vimasKasztuos 15
Bilijonu Doleriu

NELAIMES DAUG 
KASZTUOJA

NEW YORK, N. Y. — Ta 
baisi nelaime ant geležinkelio, 
New Jersey valstijoje parodo 
kaip brangiai tokios nelaimes 
kąsztuoja.
i Žuvusiu žmonių toje nelai
mėje jau nebegalima sugražin
ti, ir nei jokie pinigai neatly
gins už j u gyvastis. Bet visgi 
galima doleriais iszrokoti kiek 
tokia nelaime kasztuoja ne 
vien tik tiems kurie žuvo, bet 
ir kompanijai, kurios trauki
nys sudužo.

Ta nelaime kurioje daugiau 
negu asztuonios deszimts žmo
nių žuvo, Pennsylvanijos Gele
žinkelio kompanijai kasztuos 
apie septynios deszimts penkis 
milijonus doleriu, tik iszmoketi 
tiems kurie buvo sužeisti ir tu 
žuvusiu giminėms.

Daug tu, kurie žuvo toje ne- i 
laimėje, buvo pasiturintieji 
žmones kurie gerus darbus tu-1 
rejo ir gana daug uždirbo. Kai į 
rokojama kiek reikia užmokėti į 
szeimynai už žuvusi nari, tai į 
iszrokojama kiek metu dar tas 
žmogus butu galejes gyventi ir 
kiek butu jis per ta laika už
dirbės, ir tada tiek yra reika
laujama isz kompanijos.

Ir ežia in tuos kasztus mes 
nerokojame kiek kompanijai 
kasztuos pasitaisyti savo visa į 
ta traukini ir geležinkeli.

Bet ne tik geležinkeliu kom
panijoms tokios nelaimes bai
siai brangiai atseina. Eroplanu 
kompanijos panasziai nuken-

Szitas naujas karabinas 
susilanksto ir susilaužo taip 
kad jis buvo tik keturiolikos 
coliu ilgumo, yra dabar inde- 
tas in kiekvieno lakūno mai- 
sza. Szitas karabinas nėra 
padarytas nuszauti priesza 
ar lakūnui apsiginti, bet pa
darytas mažai medžioklei. 
Kai lakūnai buvo priversti 
apleisti savo eroplana dyku- 
muose ar ant mariu, jie galės 
su szitokiu mažu karabinu 
sau nusiszauti paukszcziu ar 
kitokios medžiokles gyvunu

butu jos seserei sarmatos.
Ji teisme aiszkino kad mer

gaite Norma nupuolė trepais 
ir susižeidė. Bet policijos nu
traukti paveikslai parodo kad 
mergaite buvo baisiai sumusz-

1 ta.
Policija toliau darado kad ta 

Ponia Beulah Salvatore yra j 
buvus dvideszimts szeszis sy
kius suaresztuota už visokius 
prasikaltimus, kaip vagystes 

. ir paleistuvystes.
Jos advokatas Benjamin 

Schmier stengiesi ja pateisinti,
del maisto.

Nusileidžia Komisijai

sakydamas, kad nežiūrint koki 
‘gyvenimą ji pati gyveno, bet1 
ji stengiesi ta mažute mergaite 
gerai ir tinkamai auginti. Bet 
gerai ir tinkamai auginti. Bet 
teisėjas, pažiūrėjęs in visus jos į 
prasikaltimus praeityje, nu-! 
teise ja ant trijų metu in kalė
jimą. Jis sako kad tokia mote- 
riszke gali būti ir žmogžude.
— 

ANGLIJA | 

1 SUSIRUPINUST
—

LONDON, ANGLIJA. — 
Anglijos Žinių Ministerio Sek
retorius, Ronald Tree, sako 

(Tasa Ant 4 Puslapio)
Senatorius Kenneth S. 

Wherry, isz Nebraska vals
tijos, buvo reikalavęs kad 
Prezidentas Trumanas su
tiktu daugiau kareivm ne- 
siunsti in užsieni be Senato 
sutikimo, bet paskui jis ta 
savo pareikalavima atszau- 
ke ir nusileido. Jis sutinka 
visa ta klausima pavesti Se
nato Užsienio Reikalams 
Komisijai. Kiti Republiko- 
nai sn juo sutiko.

ežia. Vienas prarastas ar sudu
žęs prekybinis eroplanas kom
panijai kasztuoja daugiau ne
gu milijoną doleriu. Tai vien 
tik už ta eroplana, o žuvusiems 
ir sužeistiems žmonėms iszmo
keti dar daugiau kasztuoja. 
Kai laivas nuskęsta mariose, 
laivo kompanijai teipgi baisiai 
daug kasztuoja.

Isz viso to matyti, kad kom
panijos kurios rūpinasi žmo
nių susisiekimu, kurios veža 
žmones isz vienos vietos in ki
ta, turi baisia atsakomybe, ne 
vien tik del tu keleiviu apsau
gos, bet ir del savo kiszeniaus.

i

• Praszo Merginu Ir
Moterių

Pulkininke Geraldine May 
virszininke Lakūno Sztabo 
merginu ir moterų armijos, 
sako kad reikia ir labai grei
tai reikia daug merginu ir 
moterų del Lakunu armijos. 
Ji mokslus yra ėjusi in Bryn 
Mawr kolegija ir in Califor- 
nijos Universitetą ir dabar 
turi augszcziausia moterų 
laipsni ant Lakunu Sztabo.

leisti tai Daktarkai permainy
ti savo prisipažinimą kad ji pa
sivogė devynių metu mokine, 
mergaite.

Daktarka kelios sanvaites 
atgal teisme prisipažino kad ji 
yra vaikvage, bet paskui jos 
advokatas prasze kad tas jos 
prisipažinimas nebutu teismo 
priimtas. Jis sako kad Daktar
ka nėra pilno proto.

Daktarka yra kaltinama už 
pasivogima devynių metu mer
gaites, mokines, Linda Stamm, 
Lapkriczio (Nov.) deszimta 
diena. Ji isz jos tėvu buvo pa
reikalavus dvideszimts tuks
tancziu doleriu, jeigu jie nori 
kad j u dukrele butu jiems su
gražinta sveika ir gyva.

Tėvai buvo sutikę tiek pini
gu jai perduoti ir sutiko ant 
vietos kur ji gales tuos pinigus 
pasiimti. Bet tuo paežiu sykiu 
tos mergaites tėvai pranesze 
■coliciiantamn .
policijantams kurie paseke tė
vus in ta nuskirta vieta, kur 
jie turėjo tuos pinigus padėti. 
Folicijantai sueziupo ta Dak
tarka.

Daktarka Campbell buvo la
bai gerai žinoma visoje apylin
kėje ir daug žmonių ant jos la
bai pasitikėjo. Ji teisme pasi- 
aiszkino kad ji buvo tiek insi-, 
skolinus kad ji turėjo ka nors . 
daryti.

Ji dabar yra laisva ant ketu
rios deszimts tukstancziu do
leriu kaucijos. Jos advokatas 
sako kad ji dabar negali būti 
teismo pasmerkta ar nubausta, 
nes ji nėra pilno proto.

NEGAUNA
KVIECZIU

Pennsylvanijos Veteranu Mo
kyklos Bus Pertikrintos Ir Per
žiūrėtos; Senatas Sutiks Priimti
250,000 Vyru In Vaiska Kurie 
Pereina Isz Svetimu Krasztu;
Pr. Truman Atostogaus Florida
— - ’—■ -

Negyvas Komunistas

Szitas Komunistas, Ko- 
rietis ar Kinietis, guli kur 
krito, kai gazolino gaisrai ji 
apsupo, ant karo frunto.

Amerikiecziai isz eroplanu 
paleidžia gazoliną sumaiszy- 
ta su smala, kuris baisiai 
karsztai dega ir pasilieja la
bai placziai. Komunistai 
szito gazolino “bombų” la
biau bijosi negu musu di
džiausiu karabinu.

VIENNA. — Už tai kad Cze- 
kai nepristatė Sovietams viso
kiu maszinu pereitais metais, 
tai Sovietai dabar nesiunezia 
jiems kviecziu.

Czekai tikėjosi gauti tuos 
kvieczius sulyg sutarties. Bet 
kai jie savo pasižadėjimo ne- i 
iszlaike kaslink tu maszinu, tai 
jiems dabar trumpa ir trūksta 
maisto.

Czekai daug savo maszinu 
buvo pernai pardavė Vakari
nėms Tautoms, bet dabar ne
gali savo žmonėms taip prisi
pažinti. Jie sako kad dabar 
mažiau miltu randasi, už tai 
kad tie miltai daug geresni. 
Jie toliau meta visa beda ant 
ūkininku, sakydami kad bago- 
cziai dabar kraunasi kvieczius 
ir grudus, ir neparduoda nei 
valžiai, nei žmonėms.7

GIRIA CHIANG KAI-

SHEKO ARMIJA

EDMONTON, ALBERTA.— 
Carl L. Rankin, Amerikos Am
basadorius in Formosa, pasi
kalbėdamas su laikrasztinin- 
kais sako kad Generalissimo 
Chiang Kai-sheko armija yra 
gerai susitvarkusi ir kad ji yra 
pilnai pasirengus stoti in kara. 
Jis sako kad Chiang Kai-she- 
kas vis lavina savo kareivius, 
kurie jau dabar yra gerai iš
rengti ir apginkluoti.

Ambasadorius Carl L. Ran
kin važiuoja in Vaszingtona 
pasitarti. Sulyg jo iszrokavimu 
Chiang Kai-shekas turi dau
giau negu szeszis szimtus tuks
tancziu kareiviu, gerai prisi
rengusiu ir iszlavintu.

WASHINGTON, D. C. — Per tuos 
dvylika menesiu, per kuriuos Sovietai su 
Kiniecziaiš laiko ta “Draugiszkufflo Sutarti” 
baisiai daug permainų pasirodė po visa svietą.

Vakariniu "’autu Dipliomatai mato daug 
vilties de! Taikos isz visu tu permainų. 
Tos permainos duoda mums vilties, bet 
tuo paežiu sykiu ir parodo kokie pavojai 
visiems gresia! Bet, tarp vilties ir to pa
vojaus, iszrodo, kad viltis virszu dabar ima.

Yra vilties isz sekaneziu aplinkybių:
“1—Korėjos karas; nors paima daug 

musu kariuomenes ir iszveža musu armijas 
in tolimus krasztus, perspėja Kremlina, kad 
musu kariszka ranka yra ne tik galinga, 
bet ir ilga. Sovietai dabar žino, kad ki
ta tokia “Korėja” atnesz jiems labai grei
ta nubaudima, kaip dabar yra Korėjos kraszte; 
Sovietai žino, kad mes nenusileisime, ne- 
nutylesime ir kad jie negali musu iszgazdinti.

“2—Komunistu tekis užsipuolimas isz 
miego prikėlė visus Vakaru krasztus. At
lanto kariszka sutartis dabar nėra vien tik 
ant popieros, bet, ir ant karo lauko pri
taikinta. Szita sutartis dabar stiprėja su 
kiekvienu tokiu Komunistu užsipuolimu.

“3—Stalinas dabar visam svietui turi 
prisipažinti, kad jis nėra jau tokis galingas 
ir kad jo Rauduonoji Armija turi su ki
tais skaitytis, nes jis negali ir nedrysta vie-
na savo priesza pamokinti ar sutrinti, Yu- 
goslavijos Tito. Ta Tito “Liga” yra to
kia Stalinui baisi, kad jis su baime, piktu
mu ir su pasibaisėjimu mato kai daug ki- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)



“SAULE” MAHAN O Y OlTY, PA.

IZ r* 1 I ŪMU VIEKASKas Gir(let SAPNORIUS
J a ponai dar nieko nesako, 

apie pasiulinima. juos apgink
luoti priesz Komunistus, bet 
jie dabar rūpinasi apie apsi
saugojimą. Jie dar nieko nesa
ko apie kariavima ar in kara 
prisirengimą.

Prakalbininkas K e n n e t h 
Heuer, kuris daug žino apie 
žvaigždes, mums pranesza kad 
devyniolika tukstancziu žmo
nių jau yra isz anksto pareisz- 
ke norą skristi in menuli ar in 
kitas žvaigždes padangėse, kai 
tik tokia kelione bus galima. 
Jis sako kad ne už ilgo bus ga
lima in kelias dienas nuskristi 
in menuli; ims kelis menesius 
nuskristi in žvaigžde Mars; o 
nuskristi in žvaigžde Pluto ims 
penkios deszimts metu. Gal tu 
keleiviu vaikai ar anūkai isz 
tokios keliones sugrysztu.

LIETUVISZKAS TIK VIENA DIVIZIJA ..Jo pinkai sako kad jis K A p A L O G A S 
jiems skolingas daugiau negu __ ___ 2
septynios deszimts 
tukstanczius doleriu.

Jis prisipažinsta kad jis bu- visi pirmieji Katalogai dabar 
vo turejes du labai brangiu au
tomobiliu. Bet jis buvo pri
verstas parduoti. Už antra ta 
brangu “Cadillac” automobi
liu jis sako buk jis gavės tik 

' tūkstanti du szimtu doleriu, 
nes jis buvo ji nusipirkęs ant 
iszmokesczio.

Jis aiszkinasi kad jis ta biz
ni pats vienas pradėjo, bet pas
kui Russell W. Smith prisidė
jo su dvejais tukstaneziais do- 
leriu. Už kiek laiko jiedu per-| tr^inaliszka9 
siskyre ir tas Smith gavo dvi
deszimts keturis tukstanczius 
doleriu isz to biznio.

Po tam kitas biznierius Al- 
sužeisti, bert Linquist inejo su juo in

Sr 283 Paveikslais
160 Puslapiu

8 col, ilgio, 5x/2 col, ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

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

Mahanoy City, Pa.U.S.A.

PASIRENGUS

Apginti Amerika;
50,000 Auku 

Korėjoje

Los Angeles mieste, Calif or
ai joje, Thomas Anderson gavo 
“divorsa” nuo savo žmonos, 
kai jis teisėjui pasiskundė kad 
nebuvo gana, kad jo žmona ji 
darniu ir mulkiu vadino, bet 
net ir savo papūga iszmokino 
in ji spiegti: “Durniau! Mul
ki!”

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

No. 142 Trys istorijos apie
Paveikslas gyvenimo, Nuopo-'dejus> Kaip Kuzma Skripko- 
lei Mateuszo Jorubausk6, Osio-'rius likos turtingu ponu, 78 
czna. 40 puslapiu. 15c. puslapiu. 25c.

No. 144 Penkios istorijos 
apie Ranka apveizdos, Nedae- 
jusia žudinsta, Paskutine’vale 
motinos, Pakutninkas, Ar pa- 
szaukt tęva zokoninka Berija- a.rba atidengimas paslapcziu a- 

teites su pagelba kazirom. 10c.
No. 145 Trys istorijos apie ^o. 180 Kvitu knygų t

, Vclniszkas malūnas,. Kaip stu-. draugystėms,, del iszmokejimo 
No. 102 Prakeikta, meilingas i dentas lojo o maluninkas pabe- pinigu ligoniams. 25c.

; _ apraszymas,] go, Stebuklinga puodą, Daine-5
] 202 puslapiu. 35c. le. 47 puslapiu. 15c. }

No. 103 Vaidelota, apysaka No. 146 Dvi istorijos apie j 
isz pirmutines puses szimtme- Auka Nihilistu, Stebuklas ku-1 
ežio iszimta isz Lietuviszku už- ežios nakti. 61 puslapiu. 15c. 
lieku. Su paveikslais. 177 di- No. 148 Dvi istorijos apie 
dėlių puslapiu. 35c. Joną ir Alena, Pavojinga klai-

No. 111 Sziupinh (3 dalis), da- « puslapiu. 15o.
; talpinusi sekanti skaitymai: No. 150 Keturios istorijos. 
Ila isz maiszo iszlins, Apie no- aPie Dakte akmenoriaus, Kia-1 
ba ka negalėjo savo liežuvio i ra- Nuspręstasis, Ant kiek už- 

! sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga- įalko motercs Paslaptį. 61 pus.
linga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir

dos nevede savo knygas, bet vxsos bobos, teipgi juokai,, ro- 
jis atsimena, kad jis būdavo ^os’ trumpi pasakaitymai ir t. 
pasiimdavo apie szimta dole-' t- 52 puslapiu. 15c.
riu kas sanvaite isz kasos del -^^2 Trys apysakos apie 
iszlaidu ir bėgamųjų reikalu, pinigai galva-žudžiai, Ražan-

Del jo mokyklos Philadel-1 czius iszgelbsti nuo smert, Szv. .
phijoje Veteranu Administra- : Kristupą, Juokingi szposelei, 
cija buvo jam iszmokejusi Kaip traukt giliukningai eini- 
$471,213.82. Ir nors knygos ne-1 ki ir kiti szposelei. 20c. 
ra dar galutinai suvestos, pa- No. 116 Istorija apie Siera- 
sirodo kad del mokyklos Tren- į ta. Puikus apraszymas. 119 pu-' 
ton mieste, N. J., jis yra gavės slapiu. 15c. 
$156,000.40. No. 119 Keturios istorijos

Teisėjas užklausė jo kaip jis apie Garžia Haremo nevalnin- 
dabar pragyvena? Jis atsake į ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kad jis gyvena su savo motina,! kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c. 
kuri ji ir užlaiko. Jis sako kad Ko. 120 Dvi istorijos apie 
jo motina ir ta ryta buvo jam Valukas isz girios ir Ant ne
davus tik gana pinigu del mun0- 53 puslapiu. 15c.

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

No. 127 Trys istorijos apie Meszla-vežis, Grapas apie E_ 
Duktė Pustyniu, Peleniute <r Aržiuolaš ir Uosis. Budyne, 
Du Brolius. 60 pus. 15c. Puiki pasiskaitymui knygute. 1

No. 128 Dvi istorijos apie 100 pusiapiu. 25c.
Valdimieras ir apie Bedali. 44 No. 166 Trys istorijos apie į 
puslapiu. 13b. gunus Malkiaus, Iszklausyta

No. 129 Keturios istorijos:Į malda vargszo, Geras Medėjus. 
Ketvirtas prisakymas Dievo, i§c , 
Keliautoje! in Szventa žeme, 
Beda, Tamsunus prigauna. 58

SUSIRUPINE PXlap“' t .. .
No. 132 Trys istorijos apie 

Anglorius isz Valenczijos, Ko
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c. | 45 puslapin. 15e. 
žnas daigtas turi savo vieta, Ka

I pasakė katras paeziuotas. 76 
, puslapiu. 20c.
1 No. 133 Dvi istorijos 
Neužmokamas žiedas, ir 
Drūta Alsni. 62 puslapiu.

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

, No. 140 Keturios istorijos 
apie Maža katiluka, Lietuvos 
skausmai, Mocziutes pasakoji-5

j mi, Eiles, Vargdienis, Pirmuti
ne szalna. 64 pus. 20c.

penkis

yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo.

No. 176 A-Be-Ccla arba pra
džia skaitymo ir raszymo, del 
Lietuvisziku vaiku. 25e.

No. 176V2 Trys Istorijos 
Irlanda, Robertas Velnias, Me-

Kitokios KnygosWASHINGTON, D. C. — j 
Senatorius Lyndon B. Johnson 
Demokratas isz Texas, iszdave] 
savo raportą Senato Apsigink
lavimo Komisijai. Jis pranesza 
kad Amerika dabar turi tik1 
viena, divizija, kuri yra pilnai 
apginkluota ir prisirengus ap-! 
ginti Amerika nuo užpuoliko.

Jis teipgi pranesza kad Ame- 
. rika neteko penkios deszimts 
tukstancziu kareiviu Korėjoje, 
kurie buvo užmuszti, 
in nelaisve paimti ar kurie din- bizni ir tas Smith sugryžo. Lin
go nuo karo franto. quist inkiszo deszimts tukstan-

Jis teipgi sako kad galo tam ežiu doleriu. Kai visi trys szita 
karui Korėjoje dar nematyti.

Iszduodamas savo szita ra
portą, jis norėjo priparodyti 
kad dabar tikrai reikia imti in 
vaiska vyrukus nuo asztuonio- 
likos metu amžiaus.

Isz visko iszrodo kad Sena
tas priims ta byla ir nutars im
ti asztuoniolikos metu vyrukus 
in vaiska.

Kai kurie Senatoriai norėjo 
prie tos bylos pridėti kad, nors 
tie asztuoniolikos metu vyru
kai bus imami in vaiska, bet 
kad butu Armijos Sztabui insa- 
kyta juos neiszveszti isz Ame
rikos pirm negu jie susilauks 
devyniolikos metu. Kai jie ga
li musztra eiti ir prisirengti 
bet ne kariauti. Augszti kari
ninkai, kaip vienas szita pasiu
linima atmete, ir sako kad to- 
kis nusistatymas suardytu visa 
Armijos tvarka.
. Iszrodo kad prie tos bylos 
dar gali būti pridėta imti se- 

Tr n,............. . , i nesnius negu dvideszimts pen-Valdzia prižiuręs visus tuos I . v.. . . , . . kiu metu amžiaus ir net vete-
kurie mesa gamina buezie- 
riams, kad nei buezieriai nei 
kiti žmones ■negales pirktis mė
sos ant “Juodo Manketo. ”;
Reiszkia kad bagoeziai negale- ] 
tu pirktis geresnes mėsos, už! 
tai kad jie turi daugiau pini-i 
gu.

kas ir buczieiys, ir kad jis pri
versdavo ja suvalgyti visa 
visztiena, kuria, jis negalėdavo 
parduoti. Ponia Leota Ruth 
Ray, trisdes^imts metu am
žiaus, pasakė teisėjui:

“Man taip insipyko visztie
na, kalakutai ir kiausziniai, 

j kad asz negalėjau iii jokia 
pauksztiena net ir pažiūrėti. 
Asz daug sykiu pasiskundžiau 
savo vyrai, bet jis sakydavo: 
‘‘Ėsk kas lieka isz sztoro, nes 
vistiek reikės iszmest. O jeigu 
ne, tai gali badu pastipti!” Jie
du buvo tik viena menesi že- 
noti.

Rochester mieste, New York 
valstijoje, kareivis John B. 
Smart atidarė savo namu duris 
ri jam buvo paduotas telegra
mas isz valdžios. Telegramas 
pranesze jam kad jis yra din
gės ant Korėjos franto. Jis 'bu
vo ka tik parvažiavęs ant keliu I 
dienu isz vaisko, 
nebuvo mates Korėjos.

Camden mieste, New Jersey 
valstijoje, laikrasztis “ Cou
rier” pranesze kad pernai va
giai pavogė pinigu ir tavoro už 
$35,348. Policijantai tuo pa
ežiu sykiu pranesze kad jie bu
vo atgavę nuo valgiu per tuos 
metus $44,608. Tai isztikro ge
ri policijantai!

Matyti kad sunku parduoti 
antra ranku automobiliai, da
bar kai visi taip gerai uždirba 
ir jaueziasi ponais. Mes ana 
diena skaitėme kad kur ten 
Montgomery mieste, Alabama 
valstijoje, antru ranku auto- 

] mobiliu pardavėjas sutiko uki- 
. . , i ninkui Willie G. Morris duoti ir niekados ; , . . , , . ,tris szimtus asztuonios de

szimts penkis dolerius už dvie
ju motu asila, jeigu jis pirksis 
isz jo antru ranku automobiliu.

t ~ buranus, buvusius kareivius, ku
rie metu neiszbuvo vaiske per 
ana kara.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T. No. 178 Tikrausias Kabalas

No. 101 Kapitonas Velnias, dina. 61 puslapiu. 15c.
Puikūs apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu. 50c.

syki persiskyrė, tai Linquist 
kuris buvo deszimts tukstan
cziu doleriu inkiszes in ta bizni 
gavo tik penkis tukstanczius 
atgal.

Esposito sako kad jis nieka-

Jeigu kas isz musu skaityto
ju pirkosi nauja automobiliu 
szimet, tai gal szitokios žinios 
nebutu jums pro szali:

Naujas automobilius, jeigu 
nebus sumusztas, tai bus geras 
del dvylikos metu.

Galėsite su tuo automobiliu 
iszvažiuoti 103,000 myliu.

1935 metuose naujas auto
mobilius buvo geras tik del 
asztuoniu metu, ir buvo galima 
važiuoti tik penkios deszimts 
tukstancziu myliu.

1925 metuose naujas automo
bilius buvo geras tik del sze- 
sziu metu, ir buvo galima su 
juo važiuoti tik apie dvide
szimts penkis tukstanczius my
liu.

Daug žmonių sako kad pir
miau automobiliai būdavo t
daug geresni ir drutesni. Bot 
jie pamirszta kad mes nei taip 
toli nei taip greitai tada važia
vome.

Senatas sutiks priimti 250,- 
000 vyru in vaiska, kurie parei
na isz svetiniu krasztu ir da
bar randasi Amerikoje ar Eu
ropoje.

Pypkes Durnai
Tas Gyvenimas

KAREIVIAI NORI 
SZAUKSZTU

strytkario, nes jis be skatiko.
Užklaustas kur visi tie pini

gai dingo? Jis sako kad jis pats 
nežino. Jis sako kad mokyto
jams jis mokėdavo du doleriu 
dvideszimts penkis centus ant 
valandos. Kitiems jis mokėda
vo du doleriu septynios de
szimts penkis centus ant valan
dos. Kareiviams kasztuodavo 
penkios deszimts penki centai 
ant valandos, bet Veteranu Ad- 
minstracija už juos pilnai jam 
atlygindavo.

KINIECZIAI

Per Daug Sužeistu;
Negana Ligoniniu

In Michigan City, Indiana] 
valstijoje, Lake City leda įmes 
kompanija užsidarė savo le-į 
daune, nes, jos savininkai pa- ’ 
siaiszkino: ‘ ‘ Daug szalcziau i 
lauke, negu musu ledauneje.”' 
Czia szaltis buvo szesziolika že-i
minu nulio. Verkiame,

KORĖJA. — Amerikiecziai 
kareiviai Korėjoje net ir pyks
ta, kad jiems trumpa labai rei
kalingu daigtu, kurie gal 
mums iszrodytu mažmožiai, bet 
jiems tenai ant karo frunto su
daro daug nemalonumu. Jie 
nori daugiau popieras laisz- 
karus raszyti, abrusu ir abru- 
seliu, pypkių, kazyru ir szauk- 
sztu.

i
Kareiviai ant karo lauko ne

gali nieko nusipirkti, nes jie 
i labai toli nuo kromu, sztoru. O 
szitokiu mažmožiu armija

Sunku gyventi žmogui ant! iiems nepristato. O laukti kol 
svieto- xsz namu jiems prisiunezia ims 

Visur tik vargas, nelaimes i beveik visa menesi. Raudona- 
vienos- sis Kryžius dabar stengsis vie- 

i Nuo nuliudimo skaudaus ir naxP ar kitaip tokiu mažmožiu 
kieto musu kareiviams pristatyti.

Tulže apkarto gražiausios 
dienos.

Lapus nuo medžio rudenio 
vejas

Dar taip neblaszko žiauriai in 
szali,

Kaip daužo vargsza skausmas 
užejes,

Kad žmogus vietos rasti negali. 
Lopszy mes verkiam, svietą 

iszvyde; 
meiles panezius 

pažine;
Verkiam nuo kelio tiesaus 

nuklydę; 
Verkiame, karszta sau 

atsiminė.

BAGOCZIUS BE 
SKATIKO

('hieagoje, jauna nuotaka 
gavo divorsa nuo savo vyro, 
kai ji teisėjui nusiskundė kad 
jos jaunas vyras yra sztornin-

PHILADELPHIA, PA. —
Anthony D. Esposito, kuris bu
vo gavės daugiau negu szeszis 
szimtus tukstancziu doleriu isz 
valdžios, del buvusiu kareiviu 
mokyklų, dabar teisme nusi
skundžia kad jis yra likes be 
skatiko.

Jis buvo užsidėjęs laikrodžiu 
taisymo mokykla, ir mokino 
buvusius kareivius. Valdžia už 
ta mokslą jam mokėjo.

NEW DELHI, INDIJA. — 
Kiniecziai baisiai nukentejo■ 
Korėjoje ir dabar Kiniecziu va
dai yra tikrai susirupine.

Anglas laikrasztininkas, ku-' 
ris buvo nuvažiavęs in Peiping j 
miestą, pranesza kad tiek daug į 
Kiniecziu kareiviu yra sužeis
ta, kad jiems nėra gana ligo- i 
niniu. Ir visur trumpa ir trūks
ta daktaru ir slaugiu.

Laikrasztininkas Arthur 
Moore, kuris raszo in Hindu
stan Times, sako kad ligonines 
Mandžiurijoje jau negali pri
imti daugiau sužeistu kareiviu. 
Jis teipgi raszo kad Kinie- 
cziams jau pritruko gazolino ir 
aliejaus, be kurio negalima 
sziandien karas vesti.

Nors farmeriai, ūkininkai 
sako kad jiems ir dabar jau 
trumpa ir trūksta darbininku, 
bet armija vis ims jaunus vy
rukus ir nuo ukiu in vaiska.

No. 180 Kvitu knygute 
draugystėms, del kasierians 
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

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

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

No. 197 Graudus Verksmai 
] arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kančios 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 

;e Kristuso, peraszyta isz gro- 
Dn"broliai,'" Majoro matos rastos 8rabe musu iszSa- 

nytojaus Jeruzolime. 10c.
No. 200 Eustakijuszas. Isto

rija isz pirmutiniu amžių krik- 
! szczionybes. 128 puslapiu. 35c.

L • . , .. No. 201 Istorija apie Amži-lo8 Keturios istorijos . ..n na Zyda. Jo kelione po svietą fetormiida . .ir liudymas, apie Jezu Kristų. 
20c.

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

No. 203 Knygute, Tretinin
kių Serapliiszkas Officium. 15c.

No. 205 Sieniniai Kalendo
riai, ant 1951 m., 15 coliu plo
czio per 23% coliu ilgio. Po 
40., arba 3 už $1.00.

15c. j
No. 151 Penkios istorijos a- 

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

No. 152 Trys istorijos 
Kajimas, Drūtas Petras,

apie
XT Nuo-

apieNo. 153 Trys istorijos 
Gailuti,

į duktė. 62 puslapiu. 15c.
No. 155 Szakinis . Nedoras 

Žydas ir Du Draugai. 136 pus
lapiu 25c.

No.
apie Kapitonas 
danguje, Pabėgėle, 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, 
„.„ke, Del pirsztiniu, Apie; 
mirimą, saule, menesi, žvaigž-; 
dės ir kitus dangiszkus kunus, 

!<r-
Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas isz szio 
katalogo, reikia paminėti tis 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postal Note, 
Money-Order arba Express

apie 
apie 
15c 

apie

:L TRASKAUSKAS
$ lietuvTszkas
* GRABORIUS
★ Laidoja Kunus Numirėliu.

¥ 
¥ 
¥

¥ 
¥ 
¥
¥ ' 
¥

£ Pasamdo Automobilius Del J
★ Laidotuvių, Kriksztyniu *

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

★ 535 WEST CENTRE STREET
Telefonas Nr. 78

r- 
¥
* 
¥. 
**
¥¥
¥
¥ 
¥* MAHANOY CITY, PENNA.

I £-k-*-F¥*¥**¥¥*******:****'»i:*+'K

Money-Orderi, o jeigu norite 
No. 172 Dvi istorijos apie pinigais siusti, tai reikia užre- 

Dukte Mariu, Sruolis isz Lie gisfruoti laiszka su pinigais, 
tuvos. 68 puslapiu. 15c. Nepamirszkite dadeti 10$

No. 173 Trys istorijos apie ekstra del prisiuntimo kasztu. 
Talmudo paslaptys, Du Moki- Visi Money Orderei ir pini- 
niu, Kam iszdavineti pinigus, gai, o ir visi laiszkai visada tu

ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 

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

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

SKAITYKIT

PLATINKIT!

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
Viesz. Jėzaus ir

s' ''x ... MALDA...

/ \ Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkanjuolo.

Knygos Did. 3%x5*4 col.
TIKTAI, 25 Cts.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.



IL

S A U L E ' ’ mahaNOy Cit y, PA.NEBEP IRMAS
Paveikslėlis Isz Moksleiviu ' — Tai, teip-sau. •

— Ne teip-sau, ne. teip-sau!
— szauke vis labiau inkaisda- 
mas szeimininkas. Atsigręžęs 
in szalip sedenti žila seneli ra
maus veido, kalbėjo sujudin
tas :

• į — Nesitikėjau, szvoger, kad 
skėsta ' ,savo vaikams tokia valia duo

tum! Kiek jis tau pinigu su
ede! Ir kas dabar isz jo? Eis 
iszunims szeko piaut ir tiek!

Nusiminęs senelis tylėjo, 
szeimyninkas paklausė:

— Ar jis pas tave dadar, 
| namie ?

— Ne—-tyliu, liūdnu ■ balsu 
atsake senelis. Buvo sugryžes 
prasze pinigu toliau mokintis, 
bet asz jam staeziai atsakiau: 
Važiuok in seminarija, tai isz 
paskutinos duosiu, o jei ne, tai 
žinokis! Jis ir iszvaziavo.

— Ir tu jam niekur nieko! 
Szauke vėl szeimyninkas. Ne- 
dovanoeziau asz tokiam paleis
tuviui ! Arba važiuok tu man in 
seminarija, arba, iszsivedes 
kur in paszali, nuszaucziau ji, 
kaip szuni: pražūčiai tu mano 
kruvina prakaitą, tai žūk ir 
pats!

— Lengva pasakyti, tarė 
vėl senelis, sunkiai atsidusęs, 
bet vaikas vis tau vaiku palie
ka.

Gyvenimo

Pa- 
ka-

pILNA grinezia žmonių.
lybyje ties viduriu stalo 

bo lempele. Jos gelsva szviesa 
sziek-tiek aiszkiau aipszvieczia 
tik šedinezius prie stalo; abu 
stalo galu ir grinezia. 
prieblandose.

Visi buvo linksmus, 
nejuto ir nemate, kad 
menka ir oras troszkus, pilnas 
tabokos durnu, prakaito, degu
to ir surūgusių kailiu kvapo. 
Juo daugiau iszlenke iki dug-> 
nui stikleliu baltakes, juo dau- j 
giau isztusztino iizbonu alaus; 
juo linksmesni buvo visi, juo 
labiau kaito veidai ir blizgėjo

Keliems metams praslinkus, 
toj paezioj grinczioj sėdėjo da 
su gimnazisto rūbais Budriu- 
kas. Per tuos kelerius metus 
jis labai persimame. Anuokart 
jis stovėjo prisisžliejes prie sie
nos ir nedrąsiai žiurėjo ir klau
sė, ka kalba vyresniejie. At
kaklumas paliko tas pats, bet 
isz-po surauktu antakiu žibėjo 
dabar akis deganczios sausa 
vidurine ugnimi. Jau teip jau
nam amžiuje, nepaprastai isz-

Nieks 
szviesa

0

Grinezia. uže: jauni ir seni, 
vyrai ir moters sznekejo, juo
kavo, tik retkareziais per ta 
užima pakildavo riksmas 
sziandien apkriksztyto vaike
lio.

Smarkiai užkaitės tvirtas 
■\yras su staeziais, kaip szeriai, 
plaukais ir szaltomis, kaip žel- 
ves, akimis szauke, belsdamas 
kumszezia in stala.

Kad tai mano vaikas teip Į 
padarytu, nuszaucziau ji! Kaip 
mane gyva, matot, nuszaucziau!

Isztares tuos žodžius Budris 
žvilkterejo in nuoszaliai sto
vinti paskalyje gimnazistą; 
juodvieju akis susitiko. Atkak
lumas aiszkiai buvo iszbriežtas 
ant abieju veidu. Simus, iszgir- 
des grasinanezius tėvo žodžius 
nenulenke galvos: iszturejo 
žvilktere ji ma n emi rkseclama s. 
Tik sunku buvo suprast, ar jis 
pritarė tėvo žodžiams, ar pa
niekino juos?

Ne viena užgavo tie žodžiai. 
Gerai inkaitusi kurna jau buvo 
sziek-tiek užšnudusi, bet isz
girdusi tokius trankius žodžius 
pakele mieguistas akis ir pa
klausė :

— Kas ten pasidarė? Ko 
teip szaukia szeimyninkas ?

Keli vyrai, teip-gi nenugir
do priežasties to szauksmo, 
mostelejo rankomis:

— Kaip-gi ne? Kaip-gi ne? 
Pritarė daug balsu. Nors szirdi 
skauda, bet ka padarysi, pridė
jo ienas.

— Tfu! Nusispiove szeimy
ninkas. Tfu, su tokiu bobiszku 
plepalu! Ar paleistumėt vagi, 
pagavę jiji jusii arklius beva
giant? Kuo geresnis toks vai
kas, kuris, praryjes kruvina 
tėvu prakalta, eina szunims 
szeko piaut .k

Czia ve] susitiko inpykusios 
tėvo akis su apsirasojusiomis 
sunaus .akimis. Tos akytes, ta
rytum liepsnele, žibėjo ant pa
balusio veido. Jos ramiai ir 
tvirtai žiurėjo in tėvo užkaitu
si veidą, bet drebanezios lupos 
jau aiszkiai reiszke vidurine 
kova ir szirdies neramumą.

Svarbus Praneszimas Apie 
“Saules” Prenumerata

Brangus Skaitytojai:

Dabar “Saules” Prenumeratas 
bus szitoks:

Suvienytose Valstijose: 
Metams $6.00;pusei metu $3.50.

Kanadoje:
Metams $7.00;pusei metu $4.00.

Rietu Amerika, Vokieti j e ir 
Skotlandije: Metams $9.00, 
pusei metu $5.00.

Atskiras “Saules” numeris 
8 Centai.

4 *

ir iszleisti “Saule” leidėjai yra 
priversti pakelti prenumerata 
DABAR!

Tikimies kad musu Guodoti- 
ni Skaitytojai supras, kodėl 
mes esame priversti tai daryti! 
“Sziandien viskas pakilo, pa
brango: pragyvenimas, viso
kios taksos ir valdiszki mokes- 
cziai!”

TARADAIKA 
t^^-K-K-K+-K^***-K-******-X**-K*-k^ 

Vienam mieste Misureje, 
Gyvena ten gauja, girtuokliu, 

O ka jie iszdaro, 
Tai jau gana, 
Žmones sako, • 

Tie vyrai būna girti visada, 
Nedeliomis kaip pasigėrė, 
Tai namuose guli užsidarė.

O taipgi bobeles 
neapsileidžia,

Pasigeria pO tam, 
Liežuvius baisiai paleidžia, 
Kad net del kitiems biauru 

kliausyti, 
Ir turi net ausis užsikimszti!

* * *
Illinojaus vate., arti Czikagos, 

Viename pleise gyvena 
visokiu moterėliu, 

Sako kad keletą yra 
turtingesnes, 

Ir visiems badai patinka, 
Isz durnu vyreliu pinigą.

prirenka., 
Katruos ant ulycziu 

pasigauna, 
Tu saliuna veda,

Gerti daug gauna, 
Bet geras laikas jau 

pasibaigė, 
Nes vyreliai protą, gavo, 

Ir pamėtė taisės nabagėlės, 
O dypukes, merginos’ in 

czionais pribuvo, 
Tie vyreliai in ju szirdeles 

pakliuvo, 
O dabar tosios senos bobeles,

Pasiliko vela mamytes, 
Ba. tos merginos vyrelius 

joms paveržė, 
Raguczius apdaužė, 

Dabar bobeles laižosi 
prie kitu, 

Ir tikrai eina po galu.
Ju vyrai pareja isz darbo, 

Neranda ju bobelių.
Dabar dypukems visoms 

kerszina, 
Bet tos mergeles dorai 

užsilaiko, 
O bobelkios isz pikturiio 

nedalaiko.

dirbtos proto ir budo pajiegos, 
valde ir stabdė atkaldama, ku
ris aiszkiai spindėjo isz jo 
akiu. Vaikinas, susiėmęs kais- 
tanezia galva abiem rankom, 
atsirėmė ant lango ir žiurėjo in 
darželi. Te žydėjo ir kvepėjo 
žolynai ; vėjelis isz lengvo len
ke galvutes augSztesniu ju; 
žvirbliai, sutapo ant tvoros, 
pusbalsiai czirszkejo; dilgynes 
iszsikiszusios tarp varnalesziu 
anapus tvoros, tarytum snaus
damos, lingavo., Tuoj už darže
lio gulėjo nesijudindama upe.

Bet prigimimo ramumas ne- 
instenge nuraminti vidurines 
vaikino kovos. Ji drasko jau- 
nikaieziui krutinę, subraižejo 
augszta balta, kakta giliomis ir 
pripildė visas jo gyslas tary
tum ugnimi. Valandomis jo su
spaustos lupos sudrebėdavo, 
prasiverdavo, tarytum nebega
lėdamos sulaikyti visu tu so
puliu, kurie netilpo krutinėję. 
Tai gilus nuliūdimas, rūstumas 
ir pasigailėjimas spindėjo jau
nikaiezio akyse, tik nusimini
mas ne ant valandėlės jose ne- 
apsireiszke. Kartais per visa 
silpna, nesuaugusi jo kuna pe
reidavo sopuliai, bet galva vis 
buvo augsztyn pakelta ir tvir
tumas ne ant valandos negeso 
akyse, matyt, kad tam vaikui 
netrūksta drąsumo stoti in ko
va, nors ir su sunkiausiomis 
gyyvenimo sanlygomis.

in ranka norėjo bueziuot, 
priesz. ja nuslenkti, o ji ant jo 
reke piktu balsu! Sūnūs pake
le nusvirusia galva ir pradėjo 
gailingai aiszkiriti:

— Mama., juk ne vienas ke
lias tarnauti žmonėms! Visi 
kunigais negalim būti! Reikia 
ir daktaru ir visokiu amatinin-

Prenumera.to ir atskiru nu
meriu preke, kaina, yra pakel
ta, už tai, kad viskas mums 
teipgi pabrango! “Pabrango 
visas materijolas, kuris yra 
reikalingas laikraszczio leidi
mui ! ’ ’

Leidėjai “Saules” stengiesi 
palaikyti sena preke, kaina 
tol, kol galėjo, bet, matydami, 
kad kiekviena menesi sunkiau 
ir sunkiau užlaikyti spaustuve

Mums baisiai nemalonu apie 
tai jums praneszti, bet kagi ga
lima daryti? Pinigai yra rei
kalingi del laidimo “Saules” 
ir del užlaikymo darbininku!

Stengaimies vesti laikraszti 
“Saule” kuogeriausiai, kad ji 
patiktu musu mieliems Skaity
tojams, ir turime vilties, kad 
visi sutiktu su musu praszymu 
ir pasiliks musu Skaitytojai ir 
Draugai ant toliaus. Szirdingai 

' acziu!

Pats In Save
Po perkūnu, kaip asz 

su savo misus szparkinausi, 
kaip da buvo merga, tai man 
tankiai szirdi skaudėjo, o 
kaip su ja apsipacziavau, 
tai dabar kas diena po val
giui pilvą skauda!

da

Jąu saule leidosi ir denge 
rausvu szydu laukus ir pievas. 
Jos paskutiniai spinduliai ap- 
szviete jaunikaiezio galva, 
žvilkterejo in jo placziai atida
rytas, liūdnas akis, atsimusze 
stikluose szventuju paveikslu, 
kabaneziu ant sienos, bet ne
pažadino vaikino isz slegian- 
cziu mineziu.

Jo mintis iszblaszkė mote- 
riszke, inejusi in ta kambari.

— Ko tu ežia teip sėdi vie
nas užsidaręs? Kodėl neeini sa
vo drabužius susidėt! Asz tuoj 
ugni kursiu, vakariene virsiu, 
iszvirsiu ir jums mėsos kelio- 
niai.

Staiga pažadintas isz min
eziu jaunikaitis sudrėbėjo, pa
mažu atsigryžo ir, atkreipda
mas in motina akis, pratarė:

— Neteik, mama, man mė
sos kelionini, asz nevažiuosiu; 
bent in seminarija nevažiuo
siu!

Motinos rankos nusviro, 
raukszletas jos Veidas isztieso, 
lupos prasivėrė! Sunaus atsi
liepimas teip ja užgavo, kad ji 
nebegalejo nei žodžio pratarti.

Jaunikaitis prisiartino prie 
motinos, paėmė jos raukszleta, 
juoda ranka ir susigraudinęs 
bueziavo ja:

— Mama, tik nenusimink 
teip labai. Tikėk man, asz pa
liksi! visuomet doru žmogum! 
Tikėk, kad asz jus myliu! Man 
baisiai sunku buvo ta pasakyti, 
bet asz, kitaip negaliu!

Tie žodžiai da labiau užgavo 
motina. Isz piktumo ji isztrau- 
ke savo ranka, neleido jos bu- 
cziuot; atsitraukė nuo sunaus 
ir suszuko piktu balsu:

— Tu nesvajok! Tu nieku 
nezaunyk! Ar nuo tavęs Dievas 
atstojo?

Piktumas ir iszgastis niatyt 
buvo jos akyse.

Simus nesitikėjo, kad moti
na teip prakalbėtu in ji. Jis jai

Su gilia pagarba, liekame, 

•—“SAULES” LEIDĖJAI.

Amerikos Atsargos Sztabas 
už keliu dienu paskelbs ir pri- 
parodys kad musu armija turi 
apie dvideszimts keturias divi
zijas, ne asztuoniolika, kaip 
dabar visi sako.

a ‘‘NOVENA’’
Stebuklingo Medaliko

M Dievo Motinos Garbei,
Per paczta 15 Cts.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. - - U. S. A

Bet, motina negirdejo jo žo
džiu: žiurėjo in savo vaika pla
cziai iszplestoms akimis, visa ; 
baimes ir piktumo perimta. ,

— Tu tylėk! Tu man ne- 
priesztarauk! Tu mane grei- 
cziau grabe pamatysi, o ne asz 
tave ne, ne kunigu!

Perdaug sunku jai buvo isz- 
tart ta, ka ji tik sapne pama- 
cziusi, pabusdavo ir bijojo at
siminti. Dabar, iszgirdusi isz 
savo vaiko lupu toki baisu isz- 
pažinima, pati nežinojo, kas 
jai pasidarė. Piktumas ir bai
me sziek tiek atlydžo, bet szir
di suėmė toksai skausmas, nuo 
kurio galva dege, aszaros sto
vėjo akyse ir pikti nemielaszir- 
dingi žodžiai plūdo isz burnos.

— Jeigu tu manes neklau
sysi, tai neregek per mano asz- 
aras laimes savo gyvenime!

Jaunikaitis da labiau paba-. 
lo ir visas drebėdamas pusbal
siai prasze:

— Mama! Mama! Kam teip.
•Prasivėrė duris ir, sunkiai 

žengdamas, inejo pats Budris 
tvirtas da vyras, bet truputi 
jau pražilęs.

— Kas-gi ežia pasidarė? 
Isz lauko sugryžau,' o vakarie
ne da nekaista !

■.Negaudamas atsakymo, ne
galėjo jis suprasti, kas atsitiko 
tik žiurėjo nekantriai tai in pa- 
czia, tai in sūnų gimnazistą, tai 
in trejetą jaunesniuju vaiku, 
kurie kartu su juo inejo in 
grinezia. Visi stovėjo nesiju
dindami, tik motina szluoste 
priekyszczia aszarose paplūdu
si veidą. Tėvo akys jau eme 
piktumo žaibus mėtyt, o baisė
jo skambėjo didelis rūstumas.

— Ar jus kas pagadino? 
Ko stovite, kaip sužavėti? Ko 
tu motin, žlembi?!

Visi tylėjo, tik buvo girdėtis 
trijų sujudintu žmonių kvėpa
vimas. Toje trumpoje valando
je sūnus, žvilkterejes in inpy- 
kitsi rustu tęva, suprato, jog 
jis pasirižo varyti kova ne vien 
sūpaus su tėvu, bet ta sena, 
niekad neužbaigiama kova 
szviesos su tamsybe, proto pa- 
jiegu su medegiszka milžinisz- 
ka spėka, kuri tvirta, gyvuoja 
paskendusioj tamsybėse minio
je. Jaunikaitis troszko paveik
ti tas tamsybes; kietos su
spaustos tėvo kumszios naikino 
visa vilti. Surates savo silpnu
mą, jaunikaitis pajuto begali
ni szirdies skausmą, bet atsi
minęs savo pareiga, paszoko 
ir atsistojęs tarp tėvo ir moti
nos, pratarė alsiu ir kimu bal
su:

— Pasakiau motinai, kad 
nevažiuosiu in seminarija.

Jeigu pats perkūnas butu 
trenkęs szalia Budrio, jis nebū
tu teip apsvaigęs; dabar tik ke
li jo sunūs vos girdžiamu bal- 
,su isztarti žodžiai smarkiai už
gavo ji. Akte jam aptemo; vos 
ant kojų stovėjo, prislėgtas 
naszta jausmu ir mineziu. Jam 
gaila, buvo pinigu teip sunkiai 
uždirbtu; bijojo nustoti pagei
dautos garbes; žinojo kad visi 
kaimynai tycziosis ir paniekis 
ji. Bet ir sunu, jis mylėjo, ir 
viskas maiszesi galvoje, o su
nns jo, kaip ir visi szviesos ir 
teisybes mylėtojai pajuto kru
tinėję neiszsemama spėka tar
nauti tam, ka sau už gyvenimo

užduoti pastate. Bet tamsus, 
pilnas prietaru tėvas negalėjo 
paguodot, kas jam nesupranta
ma skėlė sunui per veidą ir ap
svaigino ji; sugriebęs už spran
do, atitraukė nuo jaunesniuju 
verkianeziu vaiku, kurie norė
jo ginti savo broli, nuvilko in 
jauja ir te, nesigailedams ne 
kumszcziavimu, ne spardymu 
pamėtė ant drėgnos aslos.

— Atsikvoses! įgis proto, 
kaip patupės! Murmėjo per 
dantis sunkiai kvėpuodamas 
tėvas ir užrakino jaujos duris.

Szalia jo stovėjo motina. Ta
rytum atlikę vien tik savo prie
derme, gryžo tėvai in grinezia.

III.

GRAŽUS KINIECZIU r
PAPROTYS

Vos tik rytuose auszra užte
kėjo, Budriu grinezios duris at
sidarė ir iszejo szeimininke. 
Žvaigždutes balo ir geso; ausz
ra tik kilo. Budriene pasivalgo, 
prapleszusi paputusias nuo 
aszaru akis ir sugryžo atgal. 
Už valandėlės ji su vyru ėjo 
iszmintu takeliu, klojimam

— Negaliu ne valandėlės 
užmigti, praszneko szeimynin- 
ke.

Ji buvo labai nuliudusi; jos 
balsas drebėjo! Budris ėjo 
kaip kad nieko nebūtu atsitikę; 
ar jis nenugirdo, ar nenorėjo 
nugirst paezios žodžiu.

Kas-gi galėjo suprasti kas 
darėsi motinos szirdyje? Gal ta 
szalta rasa kuri ant žolynu gu
lėjo, arba tas vėjelis, kuris bėg
damas isz rytu puses blaszke 
miglas ant upes užgulusias. Gal 
tik nujautė mažos dukreles 
szirdis, kuri pasislėpusi už dar
želio tvoros, apsiaszarojusi žiu
rėjo, kur tėvai eina.

Tėvas atrakino jaujos duris 
inejes dairėsi, bet niekur nieko 
patamsese nemate, neiszgirdo 
ne silpniausio atsidūsėjimo:

Buvo visur tyku. Vis da ty
lėdamas, iszsieme isz kisze- 
niaus degtukus, užsibrauke, 
kilnojo tai augsztyn, tai žemyn 
tai lenke iki paezios žemes, 
apszviete tamsias ir drėgnas 
užkampes ir palėpės, bet nieko 
nerado. Katrų su juo dairėsi 
szeimyninke iszbalusi, persi
gandusi. Netikėdami savo aki
mis, eme graibyt po visa asla, ir 
cziupinet pajuodavusius nely
gius sienos rastus. Ilga valan
da teip iszjieszkoje pažiurėjo 
vienas kitam in akis: motina, 
susiėmusi rankas stovėjo, ne 
verkt negalėjo, teip viskas sto
josi netikėtai; tėvo akyse vėl 
pasirodė piktumo žaibai.

— Kiaurai žemes nenueis! 
Tarė tėvas, supykęs, ir nusi- 
spioves gryžo namon; paskui 
ji ėjo motina, spausdama ran
kas tai prie galvos, tai prie 
krutinės. Tarpvartyje pasitiko 
juos duktė. Persigandusi mer
gaite žvilgterėjus in tęva 
nedryso prie jo prieiti; 
glaudusi prie motinos 
dėjo.

— Mama, neverk! 
pargrysz, sulauksi!

Motinos protas teip buvo 
prislėgtas, kad ir nesumete, isz 
kur jos dukrele galėjo žinot, 
kad brolis prapuolė. Jai pasi
darė daug -lengviau, pamaezius 

' kaip jos maža dukrele glaud
žiasi prie jos ir ramina ja. 

1 Aszaros vėl pradėjo bėgti isz 
akiu ir sziek tiek suramino ne
laiminga motina.

-BUS DAUGIAU —

Kiniecziai, kad ir ežia, Ame
rikoje, kaip musu didžiuose 
miestuose, kaip New York ar 
San Francisco, labai gražiai 
apvaikszczioja savo Naujuo
sius Metus. Naujieji Metai Ki- 
nie ežiams yra tikrai labai di
dele ir szventa szvente.

Kiniecziu paprotys, jeigu jie 
yra geri ir isztikimi Kiniecziai, 
yra visas savo skolas atsimokė
ti, kad jie galėtu Naujus Metus 
pradėti be skolų.

Ne žiūrint kaip mažai jie yra 
kitam skolingi, nepaisant ko
kia maža ta j u skola, tos sko 
los atmokejimas pradeda visa 
atmokė j imu rata, vienas kitam, 
antras trecziam, treczias ket
virtam ir taip aplink visa Ki
niecziu rata. Gal ir pasitaiko 
kad ketvirtas atmoka penktam 
penktas szesztam, o szesztas 
skolingas ketvirtam, kuriam 
jis teipgi atmoka. Tokis skolų 
atsimokejimo ratas pagelbsta 
ne tik tam kuris gauna, bet ir 
tas kuris atmoka, nes kitas ir 
jam atmokės.

Po skolų atsimokejimo visi 
Kiniecziai apvaikszczioja savo 
Naujuosiusu Metus labai 
triukszmingai ir linksmai, nes 
visi jaueziasi viens kitam ly
gus.

Jeigu musu skaitytojai atsi
lygins už “Saule,” tai mes 
tuos j u pinigus teipgi atiduosi
me tiems, kuriems mes esame 
skolingi; o jie kitiems savo 
skolas atsilygins, o tie kiti ki
tiems, kol tie pinigai vėl pas 
jus sugrysz. Nes ir Amerikie- 
cziai toki pat skolų atsimoke
jimo ir atsilyginimo rata turi. 
Jis tau, tu man, asz kitam!

Tai senas Kiniecziu papro
tys. Kad ir senas, bet geras; ar 
ne? Praszome savo skaitytoju 
pasekti tu Kiniecziu paprotį ir 
atsilyginti už “Saule.” Acziu!

Ant Gavėnios
I

bet 
prisi- 

sznibž-

Brolis

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolime 10c. 1

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kris
tų 20c. v

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

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

No. 196 Stacijos 
varija, 10c.

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

No. 203 Tretininkių 
phiszkas officium 10c.

Užsisakant knygas,
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra del prisiun- 
timo kasztu. Adresas:

Saule Publishing Co.
; Mahanoy City, Pa.

arba Kal-

Verksmai 
prie Ap-

E3F Sieniniai Kalendoriai 
1951m., 15 coliu ploczio, 23% 
coliu ilgio. Po 40c., arba 3 už 
$1.00. Adresas: Saule Publ

pagal

Serap-

reikia

q>±.uu. -aaresas: aauie ruoi., _
Co., Mahanoy City, Pa., U.S.A.1 MPirkie V. S. Bonus!
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Žinios Vietines
Frackville, Pa. — Anthony 

T. Nish (jo Lietuviszka pra
varde ‘buvo Kalinauskas) nuo 
300 So. Nice uly., numirė Pet
nyczioj 10:45 valanda naktyje 
savo namuose. Velionis sirgo 
per koki tai laika. Gimė Gil- 
bertone. Buvo, angliakasis, dir
bo Moreos kasyklose. Paliko 
savo paezia Helena; du sunu: 
Joną, kuris tarnauja del Ame
rikos, dabar randasi Japoni
joje, ir Jurgi namie; trys duk
terys : F. Toomey isz Greta, La. 
V. Waldron, Silver Springs, 
Md., ir Rūta namie; dvi sese
rys: W. Pikeli ir Marga re ta 
Nish, Baltimore, Md., taipgi 
keletą anukus. Laidotuves ba
dai invyks Ketverge su alpiego- 
mis Apreiszkimo P. M. bažny
czioje, devinta valanda ryte, 
kuna palaidos in Szv. Jurgio 
parapijos kapines Shenadory- 
je. Graborius Vincas Menkevi
czius laidos.

Paskui dar negalima' už- in kalėjimą patupdintas. Jis 
mirszti, kad tokis karas ir ap
siginklavimas ant tiek daug 
kasztuoja. Ir ežia iszkyla 
klausimas: Kaip ilgai ir kiek 
bus galima pinigu paskirti to
kiam baisiai dideliam apsi
ginklavimui?

Bet ir ežia negalima užmirsz- 
ti, ka, jeigu mums daug kasz
tuoja apsiginkluoti, Sovietams 
daug daugiau kasztuoja ir vy
rais ir pinigais pultis.

Tai, žiūrint in visa ta karo ir 
apsiginklavimo kraszta, gali
ma sakyti kad dabar iszrodo, 
kad randasi daugiau vilties del 
Taikos negu pavojaus del karo.

“Bet, visa tai gali persimai
nyti ant rytojaus, nes viskas 
dabar taip nepastoviai stovi po 
visa svietą!“

prisipažino kad jis ir savo vai
ką buvo panasziai prirakinės 
kad jis nepabėgtu.

____ £-----------------

LANGU MAZGOTO
JAS UŽMUSZTAS

Vėtros Ir Vejas Daug 
Bledies Padaro

Generolas
buvo

pir-
Me-

— Musu gerai žinoma skai
tytoja, ponia Ona Banoniene 
isz New Philadelfijos, ana die
na lankosi mieste ipas savo pa
žystamus, taipgi atlankė ir 
‘.‘Saules“ redakcija, atnaujin
ti savo prenumerata už laik- 
raszti. Ponia Banoniene yra 
musu sena skaitytoja ir sako 
kad myli skaityt “SAULE.“ 
Acziu už atsilankymu.

— Ponia Kirilouckiene ra- 
szo isz Los Angeles, California, 
kad jos motina, Ponia Juszke- 
vieziene tenai skaito “Saule.“ 
Juszkevicziu szeimyna pareina 
isz Mahanoy City, nuo Vulcan 
kaimelio. Ji raszo kad daug 
Lietuviu yra apsigyvenę Los 
Angeles mieste ir apylinkėse, 
ir dabar jau ima statytis sau 
nauja gražia bažnyszia.

“Saules’ ’ redakcija dėkoja 
Poniai Kirilouckienei ir jos 
motinai už toki gražu laiszkuti.

— Seredoj pripuola Szven
to Romano. Taipgi pasninkas. 
Ir ta diena 1950 metuose, tris
deszimts du Anglai, jurininkai 
ir keleiviai žuvo, kai ju maži 
laiveliai paskendo, jie buvo ap
leido savo lai va “Clam“ kuris 
teipgi nuskendo netoli nuo lee- 
lando; 1898 m.,
Cronje pasidavė ir karas 
baigtas Afrikoje.

— Ketverge pripuola 
ma diena Kovo (March),
nosis pas’zvenstas del Szvento 
Juozapo. Ir ta. diena: 1285 me
tuose, mirė Didžios Lietuvos 
Kunigaiksztis Traidenis; 1932 
m.-, Charles Lindbergho kūdi
kis buvo pavogtas isz Hope- 
well, New Jersey; 1950 m., 
Daktaras Klaus Fuchs buvo 
nuteistas ant keturiolikos me
tu' in kalėjimą, jis buvo intar 
tas ir teismo pasmerktas už 
atomines bombos gaminimo 
paslapcziu iszdavima; 1815 m., 
Napoleonas Bonapartas, Pran
cūzas sugryžo isz isztremties, 
nuo. Elba Salos. Kovos menulio 
permainos: Jaunutis 7 diena, 
Prieszpilnis 15 diena, Pilnatis 
23 diena ir Dclczia 30 diena; 
1310 m., Lietuviai vedami Gc- 
ląžutes pergalėjo Vokieczius; 
1939 m., Kardinolas Pacelli, 
buvęs Kataliku bažnyczios 
augszcziausios valdžios sekre
torius, buvo Kardinolu iszrink- 
tas Popiežiumi, jis pasirinko 
varda Popiežius Pijus Dvylik
tasis; 1949 m., Rumunijos Ko- 
muniszka valdžia suėmė, kon
fiskavo visus didesnius ukius, 
farmas, ūkis buvo skaitomas 
didelis jeigu buvo szimto tris
deszimts akeriu ar daugiau; 
1949 m., Amerikos B-50 bom- 
beris atskrido in Fort Worth, 
Texas," užbaigdamas pirma to
kis kelione aplink visa pasau
li.’ “■

Shenandoah, Pa. — Gerai ži
nomas del miesto gyventojams, 
Andrejus Alastiekas, kuris gy
veno pas savo broli Antana 
Alasticka, 39 E. Coal uly., pa
simirė Nedėlios ryta, apie 5:30 
valanda Locust Mt. ligonbute. 
Velionis gimė Lietuvoje, atvy
ko in Amerika daugelis metu 
atgal. Buvo angliakasis. Pas
kutini kartą dirbo Kohinoor 
kasyklose. Prigulėjo prie Susi
vienijimo Lietuviu Am., Eagles 
draugijos ir prie kasyklos lo- 
kalio. Paliko vienatini broli 
Antana.. Laidotuves invyks Se- 
redos ryta, deszimta valanda 
in Kalvarijos kapines mieste. 
Graborius V. Menkeviczius lai
dos.

Minersville, Pa. — Keturios 
Deszimts Valandų Atlaidos, 
prasidėjo Nedėliojo, Vasario 
(Feb.) 25-ta diena, 8-ta valan
da ryte, Szvento Pranciszko 
bažnyczioje, o 7-ta valanda va
kare, su Iszkilmingais Niszpa- 
ra.is. Daugelis kunigu pribuvo 
in pagelba del Klebonui Kun. 
K. J. Klevinskui. Atlaidai bu
vo szveneziami iszkilmingai ir, . igarbingai.

DAUG VILTIES DEL 
TAIKOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

VETERANU
MOKYKLOS BUS

UŽDARYTOS

/Jyr Gerai žinomas William 
E'.'Carey,’'72 metu amžiaus pre- 
židėntas Carey, Baxter ir Ken
nedy Ine., kompanijos, Kon- 
trakteriai,- numirė pereita Ket- 
tVrga, savo namuose, Indio, 
Californijoje. Paliko paezia, 
yiena sunu, broli ir trys sese
rys. Velionis buvo Katalikas. 
Likos palaidotas Subatoje, in 
Indio Kataliku kapines.

■■■— Sekantieji angliakasyk- klausimo nesutikti ir susiskal- 
Ibfs mokėjo savo darbininkams: dyti.
Vasario 26 diena: Locust Coal 
Kompanijos. Vasario 27 diena: 
Continental, Packer Nr. 5 ir 
Mammoth. Vasario 28 diena 
mokes: Mid valley, Germanto-

tu Komunistu ta liga užsikre- 
czia, kad Komunistu pasilieka 
isztikimais Komunistais, bet 
jau nei Stalino, nei Kremlino, 
neklauso ir nepaiso. Kremlin- 
as yra labai susirupines apie 
savo Komunistus Prancūzijoje 
ir Italijoje.

“4—Rusija buvo visiems 
grasinus, kad ji nepristos ap
ginkluoti Vokietija. Prancū
zija su kitais Vakaru krasztais 
ta pareikalavima dabar atmete 
ir nesiranda jokiu kliueziu ves
ti ta Atlanto 
toliau.

O kaslink 
Amerikai ir
Tautoms gresia, tai vis iszeina 
isz Rusijos. Sovietai gali kita 
toki “Korėjos“ kara pradėti 
kitame kraszte.

Kitas pavojus randasi pa
ežiuose Vakaru krasztuose kad 
jie gali ant kurio svarbaus

HARRISBURG, PA. — 
Visa buvusiu kareiviu, vetera
nu mokyklų tvarka bus peržiū
rėta ir pertvarkyta, ir daug 
bus uždaryta nuo Balandžio 
(April) pirmos dienos.

Pennsylvanijos valdžia sako 
kad daug tokiu mokyklų yra 
palszyviszkos ir už dyka ima 
valdžios pinigus, kad jos nieko 
nemokina, tik leidžia tuos bu
vusius kareivius imti pinigus 
isz valdžios ir paezios pasipini- 
guoja.

Pennsylvanijos valstijoje 
randasi trys szimtai septynios 
deszimts keturios tokios mo
kyklos kurias lanko, ar turėtu 
lankyti apie pusantro szimto 
tukstaneziu buvusiu kareiviu.

Visos tokios mokyklos bus 
peržiuretos ir pertvarkytos, ir 
daug isz j u neteks paveliftimo, 
laisniu toliau imti pinigu isz 
valdžios.

Kelios tokios mokyklos par
duodavo tuos dalykus kuriuos 
tie buvusieji kareiviai, moki
niai būdavo pagaminę. Tos mo
kyklos gaudavo visa tavora isz 
valdžios, ir kareiviams moky
tojams užmokėdavo už ju 
mokslą ir darba. Reiszkia, tos 
mokyklos už dyka pagaminę ta 
tavora, parduodavo ji ir sau 
gera bizni varydavo.

Kitos tokiose mokyklose, ka
reiviai studentai kitus darbus 
turėdavo ir retai kada pribū
davo in tu mokyklų kursus, 
nors jie kas menesis gaudavo 
savo pinigus isz valdžios.

Pasirodo kad ežia, daug kar
tu būdavo suktas ir neteisingas 
biznis.

PHILADELPHIA, PA. — 
Vejas ir audros taip apsupo 
miestą Philadelphijos kad keli 
žmones buvo užmusztį, ir dar 
daugiau buvo sužeisti. Dvi mo
terys buvo sužeistos kai audra 
jas pagavo prie Septintos ir 
South ulycziu. Ta audra iszne- 
sze kelis sztoru langus toje 
apylinkėje. Daug žmonių turė
jo vytis savo skrybėlės ir ke
pures per ta audra.

Langu mazgotojas, trisde- 
szimts metu amžiaus Calvin 
Patterson buvo užmusztas prie 
Robinsono namo, prie penkioli
kos ir Chestnut ulycziu, kur jis 
tuo laiku langus mazgojo.

Policijantu daktaras, Alfred 
Dabney sako kad tas darbinin
kas buvo tos audros nupūstas 
nuo lango ir užsimusze apie pu
se po deszimts isz ryto.

Daktaras sako kad tas langu 
mazgotojas turėjo su savimi 
apsaugos diržą, bet del kurios 
ten priežasties tas diržas ne
buvo prisegtas prie lango, kai 
ta nelaime atsitiko.

Keli kiti langu mazgotojai 
tuoj aus pribuvo ir policij au
tams pasakė kas tas žuvusis 
žmogus buvo.

Policijantai ji tuoj aus nuve
žė in Hahnemann ligonine, kur 
daktarai pripažino kad jis bu
vo užmusztas kai jis nukrito 
nuo to lango.

Žuvusis darbininkas palieka 
savo žmona.

Dvi moterys, kurios buvo su- 
, žeistos buvo nuvesztos in Penn

sylvania ligonine ir po keliu 
valandų buvo paleistos. «

; Tas vejas kelis stogus nune- 
sze ir taip daug bledies padare.

baininkus, kurie buvo jo žmona 
suėmė sztore. Jis patylomis 
priszlauže prie spintos kur jis 
vis laike revolveri, ir pasiėmęs 
savo revolveri jis pradėjo szau- 
dyti in tuos vagius.

Viena isz jo revolverio kul
kų pataikė vagiui, razbainin- 
kui Carton Bayliss nuo Arling
ton ulyczios staeziai in smakra. 
Kiti pabėgo, bet paszautas va
gis pasiliko ir pasimirė.

Vagiai tris sykius szove in j 
sztorninka, bet nepataike, iri 
jam pasisekė pasiekti savo 
spinta kur jo revolveris buvo.

Vagiai stengiesi iszsineszti 
dranga, bet paš
ant grindų ir ji

PREZ. TRUMANAS 
ISZVAŽIUOJA

kariszka sutarti

pavojaus, kuris
kitoms Vakaru

Dar kitas pavojus pareina 
isz to kad musu armijos dabar 
randasi toli nuo namu, Korėjo
je, ir negalima tinkamai ap
ginkluoti Europos krasztus, tol

wn, -Hammond, Kohinoor, Gil-, k°> musu a™ijos užimtos toli 
berton, Repplier ir Saint Clair. nu0 namu.

SURAKINO ŽMONA

Nenorėjo Kad Ji 
Valkiotųsi

Smul-
.S

GASTONIA, N. C. 
ki geltuonplauke policij autam 
paaiszkino kaip jos vyras nėra 
tinkamas vyru būti.

Trisdeszimts dvieju metu 
amžiaus Ponia Mamie Moore, 
sako kad jis vyras trisdeszimts 
penkių metu amžiaus Oliver D. 
Moore, buvo prirakinės ja su 
lenciūgu prie lovos, kad ji “na
mie butu,“ kaip jis ja musze ir 
daužė, ir uždraudė jųdviejų 
vaikui ja “motina“ vadinti.

Policijantai rado ja prira
kinta su asztuoniu pėdu lenciū
gu prie lovos. Kai policijantai 
ja rado, jos vyras szalia jos gu-

Laimėjo Golfo LoszimaNet,jai\™ieT ,t,,retn ?uti
laiszku kad sutartys ar dery
bos nieko nereiszkia tokiam 
prieszui.

SENATORIUS
ROBERT TAFT 

PERSPĖJA

turėjo apie

savo nuszauta 
kui ji paleido 
tenai paliko.

Sztorninkas
szimta doleriu savo sztore kai 
tie vagiai pas ji atėjo. Bet kai 
kada tas sztorninkas turi apie 
du ar tris tukstanczius doleriu 
su savimi, kai jis iszmaino 
daug darbininku czekiu.

Nuszauto vagio, razbaininko 
sesuo pažino savo broli ir ant 
ulyczios suszuko: “Mano bro
lis, Mano brolis!“ Bet tas bro
lis jau nebuvo gyvas.

ANGLIJA
SUSIRUPINUSI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kad Anglai bijosi kad Amerika 
neeitu per greitai ir per toli su 
Tolimu Rytu klausimu. Jis sa
ko kad tokis Amerikos žings
nis gali iszkelti kara po visa 
Azija.

Jis toliau primena Amerikie- 
cziams kad Anglijos padėtis 
Azijoje yra daug pavojingesne 
negu Amerikos. Jis parodo kad 
mes turime savo vaiska Japo
nijoje, turime biski turtu inki- 
sze in Kiniją, ir turime sziokia 
tokia pareiga kaslink Philipi- 
niecziu. Ir tai viskas.

Jis dar toliau primena Ame- 
rikiecziams kad nuo to laiko 
kada karas prasidėjo Korėjoje, 
Anglija yra paskyrus daugiau 
kaip septinta nuoszimti visu 
savo ineigu del apsiginklavi
mo. O Amerika tuo paežiu sy
kiu yra paskyrų mažiau 
szeszta nuoszimti.

kaip

Daktaras Cary Middle- 
coff, dantistas isz Memphis 
laimėjo golfo rungtynes in 
Long Beach, California, in 
Lake wood Parka. Szitas jo į 
laimėjimas davė jam daug 
garbes ir du tukstaneziu do
leriu.

Keli metai atgal golf spor
tas buvo tik bagoeziams ir 
ponams, bet dabar beveik vi
si loszia ir mėgsta ta sportą.

ISZDAVIKAS
ANT KAUCIJOS

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Trumanas iszva- 
žiuos in Key West, Florida, 
Petnyczioj, kur jis praleis bis- 
ki daugiau kaip tris sanvaites 
pasilsėdamas ir atostogauda
mas. Tai bus pirmutines tikros 
atostogos Prezidentui nuo Ko
vo menesio, 1950 metu, kada 
jis ten pat buvo iszvažiaves. 
Paprastai, jis ima savo atosto
gas Lapkriczio menesyje, bet 
jis anais metais per daug dar
bo turėjo ir negalėjo iszvažiuo- 
ti. Vaszingtono laikrasztinin- 
kas Joseph Short sako kad 
Prezidentas ir per atostogas 
daug darbo turi ir turės daug 
dirbti. Bet, tenai jis nors gales 
kelias valandas per diena pra
leisti prie mariu ir insikaitinti 
saulėje. Jis per telefoną kas
dien susisieks su Vaszingtonu 
ir žinios kas tenai darosi.

SZTORNINKAS
NUŽUDĖ VAGI

PHILADELPHIA, PA. —
Szeszios deszimts szesziu metu 
amžiaus sztorninkas nuszove ir 
nužudė jauna vagi, razbainin-

Įėjo, bet ji vis buvo su tuo leu- ka- kuris norei® j® sztora aP'
ciugu pririszta prie lovos.

Vyras buvo suaresztuotas ir
vogti.

Sztorninkas užtiko tris raz-

TRUMPAS
PRANESZIM AS

Dvideszimts Buvo
Dvideszimts Žuvo

NEW YORK, N. Y. —
Valdžios Teismas sutiko pa-1 
leisti Komunistą William W. i 
Remington ant septynių tuks- j 
taneziu doleriu kaucijos kol jis 
gales savo byla inteikti Augsz- 
cziausiajam Amerikos Teis
mui.

William Remington, buvęs 
valdžios darbininkas, buvo nu
teistas ir pasmerktas už tai kad 
jis pamelavo po prisieka, saky
damas kad jis nėra ir niekados’ 
nėra buvęs Komunistu Parti-Į 
jos Amerikoje narys. O teisme 
buvo keliu svietku prikiszamai 
priparodyta kad jis buvo Ko
munistu Partijos narys tuo pa
ežiu sykiu kai jis turėjo labai 
atsakominga darba valdžioje.

Jis buvo nuteistas ant pen
kių metu in kalėjimą ir turi už
simokėti du tukstaneziu dole
riu baudos.

Jis vis ginasi ir sako kad jis 
yra nekaltas, kad jis niekados 
nėra buvęs Komunistas, ir da-! 
bar jis kreipiasi in dar augsz 
tesni teismą. Kol tas teismas jo 
byla isziiagrines ir isztirs, jis 
yra laisvas po septynių tuks
taneziu doleriu kaucijos.

KORĖJA. — Leitenantas 
Remer Y. Brinson isz Savan
nah, Georgia labai nemėgsta il
gus praneszimus ar pasakoji
mus. Kai jo kariveiai pribuvo 
prie Han upes, jam buvo per 
radija praneszta kad dvide
szimts Komunistu ateina 
priesz ji skersai upe. “Ar nori 
kad artilerija jums in pagelba 
pribūtu?“ paklausė Leitenan
tas Pulkininkas Julius W. Le
vy, isz Augusta, Georgia. “Ko
kia pagelba jums reikalinga?“

Leitenantas Remer Y. Brin
son, per savo radija tuoj aus 
trumpai iszdave savo raportą: 
“Mums nieko nereikia. Dvide
szimts Komunistu buvo; dvi
deszimts žuvo. Viskas.“

W l’irkie U. S. Bonus! u
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WASHINGTON, D. C. —
i Senatorius Taft dar karta pa-
i kele savo baisa, perspėti Ame- 
rikieczius ir pasakyti Prezi
dentui Trumanui ir Amerikos 
Sekretoriui, kad Amerika vie-

Į na negali visa Europa apgink- 
; luoti, ir negali visiems Europos 
■ krasztams pasiunsti musu vais- 
; ka.

Jis sako kad jeigu jau kur 
isz tikro reikia musu kareivius

I

pasiunsti, tai mums reiketu pa
siunsti tik deszimta dali prily-

! ginus prie to kraszto armijų.
Jis sako kad mes patys save 

susilpniname kai po visa svie
tą iszskirstome savo armijas.

Tas pats ir su tomis paskolo
mis ir pinigais ir maistu ir 
ginklais. Mes pirmiau turėtu
me apsirūpinti namie, pirm ne
gu kitiems tokia pagelba sutik
tume suteikti.

ANGLIJA
GINKLUOSIS

PASIKORĖ ANT
TRAUKINIO STOTIES

BERLYNAS, VOKIETIJA. 
— Mecklenburg Valdžios Ta
rybos Vice-Prezidentas, Kurt 
Kroening, pasikorė save ant 
traukinio stoties, už tai kad jis 
nebuvo priimtas , in Vakarus.

Jis praszieszi kad jis butu 
priimtas ar in Anglijos ar Ame
rikos Berlyno dali, nes, jis sa
ke, jis yra persekiojamas del 
politikos Rytinėje Berlyno da
lyje.

Jam nebuvo pavėlinta apsi
gyventi Vakaru Berlyną, už tai 
kad visiems yra gerai žinoma 
kad jis darbuojasi su Sovietu 
slapta policija ir yra tai poli
cijai isztikimas kitu iszdavi- 
kas.

LONDON, ANGLIJA. —
Anglijos Ministeris Attlee pra
dėjo savo darbininku partijos 
vaju intikinti visus savo krasz
to žmones kad apsiginklavimas 
yra labiau reikalingas, negu 
pagerinimas savo aplinkybių 
ir pragyvenimo.

Jis prisipažinsta kad Angli
jos žmonėms nebus lengva 
ginkluotis, dabar kai jie tik 
ima atsipeikėti nuo ano karo, 
bet jis sako kad Sovietu Rusija 
neduoda nei vienam Europos 
krasztui kitokios iszeities.

Jis sako kad dabar nėra 
klausimo apie reikalingumą 
ginkluotis, bet kiek ir kaip 
greitai. Toliau aiszkina kad 
apsiginklavimas nereiszkia in 
kara stojimas, bet apsisaugoji
mas nuo karo.

Sovietai dabar turi mažiau
sia 2,800,030 kareiviu, 20,000 
kariszku eroplanu ir 25,000 ka- 
riszku tanku.

Attlee sako kad jis su visa 
valdžia visokiais budais sten
giesi sudaryti taika Korėjoje, 
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