
‘Kelevis” 686 E. Broadway

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY
An American Newspaper published in the Lithuanian Language, 

that circulates thruout the U.. S. A., and Foreign Countries.
Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $6.00;

% Year $3.50; Canada $7.00. Advertising Rates on.Application.

SAULE PUBLISHING CO., , 
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. 9. A.

63 METASMAHANOY CITY, PA PETNYCZIA, SAUSIS 18, 1952 (FRIDAY, JANUARY 18, 1952

$5 Bilijjonus Isz

DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SA.ULE” 
1SZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA

Prenumerata: Suvienytose Valstijose $6 Metams, Vi Metu $3.50; i 
In Kanada: Met ns $7, Vi Metu $4; In Vokietije, Pietų Amerika, J 
Skotlandije, Meti >s $9, Vi Metu $5; Atskiras. Saules numeris 8 Cts. j 

taiszKUS Pinigus visados siuskite ant s-zio adreso:

LNTMIKU Al IHK MAHAMIY CITY. l'A 
CLASS MAIL MATTHi. I Nitui ACT OF MARCH 3. ISJ'.I

BoczkowKki. Editor ;tnd Mgr.

aksu
SACLE PUBLISHING CO., 

MAHANOY.AND A STRS,, MAHANOY CITY, PA. . U. S. A.

Isz Amerikos
NAUJAS

KANDIDATAS

Gen. D. Eisenhoweris 
Stos In Prezidento 

Rinkimus

Neapleis Savo Darbo 
Europoje Del Rinkimu 

Vajaus

WASHINGTON, D. C.
Pasigirdo po visa Vaszingtono 
miestą, kad Generalas Eisen- 
howeris yra dabar davės savo 
žodi, kad jis sutinka stoti kaipo 
kandidatas in rinkimus del 
Prezidento, jeigu Republikonai 
jo nori.

Dabar didžiausias klausimas 
politikierių tarpe, tai yra: Jei
gu Republikonai sutiks statyti 
Generolą Eisenhoweri, tai ar 
Trumanas stos priesz ji kaipo 
Demokratu kandidafas?

Generolas Eisenhoweris ilga 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Ugniakalnio Pedsakos Prez. T rumanas 
Pareikalauja

Philipi-Camiguin saloje, 
nuošė ug niakalnis vulkanas 
prasipylė ir visa kraszta pa
vertė in dykumynus, kaip 
matyti is szito paveikslo. 
Nudege, ogi medžiai tyso 
kaip kbkięf stulpai, kai ug-

niakalnis nuo Mount Hibok- 
Hibok iszliejo tukstancziu 
tonu ugnies ant visos apylin
kes. Dvideszimts tukstan- 
cziu įmonių pabėgo. Ameri
kos kariszki ir prekybiniai 
laivai greitai pribuvo isz- 
vesžti-visus, tuos žmones. Vi-

si pasitraukė in . artimas sa
las, kaip Mindanao. Du szim- 
tai szeszios deszimts szeszi 
žmones žūvo ir daugiau kaip 
penki szimtai dingo po to 
ugniakalnio deganczia sma
la.

NERANDA LAIVO

MOTERISZKE 
SUIMTA

TRAUKINYS APIE PABĖGĖLIUS 
PŪGOSE

Dingo Su Keturios De- Prisipažino Žmogžudy- 222 Žmonių Ant Su- 
§zimts Szesziu Žmonių ste Ir Užsigynė

BRIDGETON, N. J. — Dvi- 
deszimts septynių metu am
žiaus Pone Emogene Hurst bu

stojusio Traukinio 
Sierra Kalnuose

Ypatingas Susirinkimas
Chicagoje

Apsiginklavimą
Traukinys Pūgose Sierra Kal
nuose Californijoje, 222 Pasa- 
žieriu Iszgelbeti; Sausio 19-ta 
Diena Invyks Svarbus Susirinki
mas ApieDypukus Chicago, III.; 
Churchill Kalbėjo, Vaszingtone

Gryžo Be Akiu WASHINGTON, D. C. — Prezidentas Tru
manas pateikė savo pareikalavima del dau
giau taksu. Jis nori sziais metais apie 
$5,000,000,000 isz nauju taksu. Jis sako 
kad tiek daugiau reikia del apsiginklavi-
mo.

Jo prakalba buvo net trylikos tukstan- 
ežiu žodžiu ilgumo, jis stengiesi pasiaisz- 
kinti kodėl dabar reikia tiek daug pinigu, 

kad jis nenori ir 
per rinkimu me- 

jis nemato jokios

CHICAGO, ILL. — Sausio 
(January) asztuoniolikta ir de
vyniolikta diena, Hilton viesz- 
butyje, Chicagoje, bus laiko
mas susirinkimas, mitingas į 
septyniolikos atskiru draugijų, 
kuriame dalyvaus trisdeszimts 
penki Dypuku Komisijų atsto
vai.

John W. Gibson, Dypuku 
Komisijos Amerikoje virszi- 
ninkas ir pirmininkas, ir Ed
ward M. O’Connor ir Harry N. 
Rosenfield suszauke szita susi
rinkimą kad surados būda su-

SAN FRANCISCO, CALIF. 
Puosznus ir greitas traukinys 
su du szimtai dvideszimts du 
žmonėmis sustojo Sierra 
kalnuose kai sniego pūgos ji 
isz visu pusiu apsupo.

Southern Pacific geležinke
liu kompanija pasiuntė kitu du 
traukiniu isz abieju Sierra kal
no in pagelba. Ant szitu trau
kiniu važiuoja Daktarai, slau
ges ir darbininkai.

Szitos kompanijos traukiniu ' 
prižiūrėtojas prie Crystal eže
ro praneš: e kad jis pasiekė ta 
traukini ir sako kad visi žmo
nes gerai aprūpinti Manketais 
ir apklodėmis, bet kad jiems 
jau trūksta maisto.

Kai tas traukinys sustojo, 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

SEATTLE, WASH. — Sep
tyni eroplanai prisidėjo prie 
trijų krasztu laivu ’jieszkoti 
dingusio “Pennsylvania” pre- vo surasta kalta už nuzudinima
kybinio laivo, kuris dingo su savo vyro, Harrison. Teismas 
keturios deszimts penkiais ar praszo kad ji butu nuteista iki 
szesziais žmonėmis audroje.

Jie skersai ir iszilgai kelis 
szimtus myliu mariu iszplauke paskelbs jos bausme szio me- 
ir iszskridinejo jieszkodami to nėšio asztuoniolikta diena. Po- 
dingusio laivo. Amerikos, Ka- ne Emogene Hurst tyliai verk-

- . —■ , . . , ____ 1 . - X — —   — 1— _ - : 2 : r. z. Z.'. ">'zl z>nados ir Japonijos laivai tame 
kraszte, diena ir nakti jieszko 
todingusio Amerikos prekybi
nio laivo.

Yra žinoma kad tas laivas 
turėjo keturias valteles kaip 
tik del tokios nelaimes, kad vi
si galėtu su tomis valtelėmis 
iszsigelbeti. Bet dabar ant vi
su tu placziu Pacifiko mariu, 
laivai ir eroplanai jieszko ir 
neranda tu vaiteliu.

Lakūnai sako, kad jie dabar 
visai neturi vilties kad bus ga- ka surado ir sužinojo. Kai ji CHURCHILLIS 
Įima surasti tas laivas ar jo val
teles.

Lakūnas, Komandorius R.
M. Dudley sako, kad audros to
kios dideles toje vietoje, kur 
laivas dingo, kad jis neiszdry- 
so nusileisti su savo eroplanu. 
Jis sako kad jo eroplanas butu 
hnuves sudraskytas in szmote- 
lius. Jis sako kad bangos yra 
augsztesnes ir gilesnes negu 
szeszios deszimts pėdu ir jokis 
laivas negalėtu iszlikti tokioje 
mariu audroje.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

gyvos galvos in kalėjimą.
Teisėjas yra pasakęs kad jis

szleno teisme, kai ji iszgirdo 
teismo nusprendimą.

Ji buvo suaresztuota ketu
rios sanvaites po tam kada jos 
vyras buvo surastas nuszautas 
jųdviejų namuose. Ji isz pra
džių policijantams sake kad jos 
vyras pats save nusižudė, ir ra
do ji negyva, kai ji nuėjo ji pri
kelti del pusrycziu.

Bet va’stijos policijantai jos 
pasakei neintikejo ir pradėjo 
klausinėti ir jieszkineti ir daug

buvo suaresztuota, ji prie vis
ko prisipažino, bet vėliau, teis
me ji užsigynė ir sake kad ji 
buvo baisiai iszsigandus ir ne
žinojo ka ji sake kai ji polici- Anglijbs Ministeris Winston 
jantams prisipažino.

Per teismą James Moore, 
dvideszimts keturiu metu am
žiaus burdingierius teisėjui 
prisipažino kad jis buvo in ja jis Ketverge 12:30 valanda po 
insimylejes ir ji in ji, ir kad ta piejįu kalbėjo in musu Kongre- 
diena ji jam buvo pasakius: sa ir Senata. Jis nieko tokio 
“Eik in darba, Mylimasai, o ypatingo musu Kongresui ir 
asz sziandien nusikratysiu sa- Senatui nepasake, tik pasitarė 
vo vyro.” I apie savo kraszto reikalus.

VASZINGTONE

WASHINGTON, D. G. —

Churchillis pasisvecziąves per 
penkias dienas Ottowa, Kana
doje, sugryžo in Suvienytas 
Valstijas, in Vaszingtona, kur

komitetus in viena, bendra 
frunta sykiu su valdžios pa
gelta, kad butu galima vienin
gai darbuotis ir rūpintis tais 
pabege’iais, Dypukais.

“Dypuku klausimas Ameri
koje’ ’ pirmininkas Gibson sa
ko, ‘’“pasirodo ’kaip vieninga 
veikla per kuria galima daug 
tokiu benamiu žmonių aprūpin
ti vienu sykiu. ’ ’

1948 metuose, Kongresas su
tiko in Amerika insileisti 336,- 
000 tokiu benamiu žmonių, ku
rie neteko savo namu ir savo 
tėvynės per Antra Pasaulini 
kara. Apie trys szimtai tuks- 
tancziu tokiu Dypuku yra jau 
atvažiavę in Amerika. O tris- 
desziints szeszi tukstancziai 
laukia ar dabar yra vežami per 
Sausio ir Vasario (January ir 
February) menesius.

Gibsonas sako kad«dabar bu- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Kareivis Charles Hurizi- 
ger isz New York, buvo par- 
vesztas isz Korėjos,- kur ant 
Heartbreak Ridge, jis nete
ko akiu per muszi. Jis Kalė
das praleido su savo motina 
New York mieste. Sprogs
tanti bomba pataikė jam sta- 
cziai in veidą ir iszmusze 
jam akis.

GELTI ONPLAUKE
PAKLIUVO

Pasivogė Automobiliu 
Ir Susimusze

praszymas ar parei- 
nes Kongresas su

PHILADELPHIA, PA. — 
Pone Constance Nelson, dvide- 
szimts septynių metu amžiaus 
graži geltuonplauke, buvo su- tymas, 
aresztuota savu
South Philadelphijoje, 

.puse po vienos isz ryto.
Ji yra intarta ir suaresztuo- ■ 

ta už pasivogima vieno karei- aUUlOJU

Nors jis aiszkinasi 
nedrysta taksas pakelti 
tus, bet jis sako kad 
kitos iszeities.

Bet iszrodo kad įo 
kalavimas niekais nueis,
juo nesutinka ir nesutiks.

Prez. Trumanas Kongresui inteike savo 
dvylikos punktu programa, bet matyti kad 
Kongresas neklausys nei jo punktu, nei jo 
praszymu. Iszrodo kad sziais metais nei 
Prezidentas Trumanas, nei jo partija nega
les Kongresą už nosies vėdinėti, nes jau 
visiertis insipyko Demokratu pinigu szvais- 

0 isz kitos puses dabar visi Se- 
ir Kongresmonai rengiasi prie Rin- 
nenori savo draugu ir savo bal- 

supykinti, ir jie ne taip jau pasi- 
vio automobiiiaus ir už su tuo tj|;j kad Prezidentas Trumanas gales szitus 

rinkimus laimėti, ar savo žmogų in ’tuos 
Už tai jie dabar jau 

ima daugiau savimi rūpintis.

namuose, , . .anie natonai 
kimu ir

automobiliu susimuszima su ki
tais automobiliais.

Automobilius priguli Saržen- S įnKinillS illkis/ti.
Max Lesko vich, trisde-

(Tasa Ant 4 Puslapio)
tui
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Kas Girdėt
Dauguma vyru baisiai bi josi 

savo žmonų. Jie gal nenorėtu 
prisipažinti, bet mes gerai žino
me kad net ir petingiausias ir 
drueziausias vyras prisibijo 

• savo žmoneles.

■' Vienas karei viš Korėjoje, gri-ttevyrieje gal ir buvo-mokinti ir 
vo szitoki laiszka isz savo bu-j galėjo kitus vesti ir mokinti, 
vusios mylimosios :■“? 1 ‘ '
nai, asz susituokus su kitu, ir pranta nei musu 
už tai man jau daugiau nėra.-! 
szykie. Asz tau gražinu tavo! 
žiedą, bet jeigu jo tau nereikia, 
tai man ji sugražinkie, nes ma
no boy-f rentas neturi gana pi
nigu man kita nupirkti.

NAUJAS LIETUVIU 
TRANSPORTAS

Žmonelei nereikia nei koezie- 
lo, nei lazdos apmplszinti savo 
vyra. Jeigu no viskas po jos no
ru, ji tik paleidžia visa savo 
aszaru tvana ir viskas 'baigta. 
Priesz bobos aszaras nėra nei 
szarvu, nei jokio apsisaugoji
mo, ii* ji tai gerai žino. Tai yra 
josios geriausias ir isztikimiau- 
sias ginklas.

Dyipukas atvažiavo pas mus1 
ant musu iszmaldos ir dabar 
jau mus nori mokinti. Ar mes 
jau tokie blogi, kad turime 
jiems pavesti musu laikrasz- 
czius ir musu parapijas?

Lietuviu Motera S-liii'. lkilb 
apygardos kIiu'bas iszsirinko 
nauja valdyba. Ponia Adele1 
Lakoniene isz Girardville, Pa.,1 
buvo iszrinkta už Pirmininke.

Merginos alpsta, ir apalpa 
kai tik pasižiūri in szesziu pė
du petinga ir raumeninga vy- 
riszki, bet apsiženyja su to
kiais kaip tu ir asz, trumpais, 
storais ir pilvotais žmogeliais.

Gamta yra taip suredžius sa
vo tvarka kad patinas yra visa
dos gražesnis, szviesesnis ir 
puikesnis už patele. Tik pažiū
rėkite in pauksztelius. Bet mu
su -moterėles -su gamta- nesutin
ka ir su drug sztoriaus pagelba 
nori gamtai pasipricszinti.

Giant Forest, Californijoje, 
viena syki, per viena diena pri
snigo net szeszios deszimts co
liu sniego.

Mums atėjo žinios, kuria mes 
nežinome kaip invertinti. Gal 
musu skaitytojai jas invertins, 
sutiks ar pasimokins. Sztai ka 
mes tik vakar iszgirdome: Pa
prasta Amerikieczio szeimyna, 
per vienus metus suneszioja vi
sa tuziną poru czeveryku.

Per praeitus metus musu 
valdžia in skola inlindo del 
$7,500,000,000. Ir dar vis vi
siems duoda ir žiezina. Jeigu 
taip kokis biznierius savo biz
ni vestu, jis tuojaus atsidurtu 
in dumiu namus!

------ -■■■ ------------- :  --------- _________________________________ G JI. J.-------------“   ......... ....K- '..„.A------------ ------ ----------

Alacziuika, isz Gelvonkos k.J -VatavičžittS,-' Jonas, isz Lei-p»^Mj*****JwJ*»J**J*^
Gelvonų v. ’ palingio, Seinų ap., sunūs Juo-! .

Mackeviczius, Boleslovas isz! o ir Vilftorijos Geguziufes Va-j •• O 1!/v i/n. I u ••
Liepiu k., Žeimiu v., Kėdainių Į laviczin.
op- ! Žvirblis, Antanas ir Ksave-

Misiunas, Liudas, isz Liepiu ■ i’as, isz Bėržaniu k., Panenume- 
k., Žeimiu v., Kėdainių ap.

Padrostis, Alfonsas, isz
Gargždu m., Kretingos ap.

Pokaite, Emilija, isz Užuože-
Utenos

Mielas Jo- pef į-aį jau ne ežia., kur jie nesu-Į 
U ir! pranta nei musu reikalu, nei!

NEAV ORLE ANS, LA. — 
Sausio (Jau.) 11 diena in New 
Orleans, La., laivu “General 
Sturgis” iszplaukusiu isz Bre
merhaven Gruodžio 29 d., atvy
ko:

Albrecht, Willy, Erich Georg, _ 
in Parkston, South Dakota. — l lu 

Dypuku Capatauskas, Anditius, Omaha 
1 Nebraska. — Groop, Claus, in 
Hinsdale, Ill. — Jocheit, Hans 
A., Annicke, Edith E., Hans W. 
Erna L., in Ringgold, Va. — 
Kalinauskas, Ant., Emini, Joh
ann P., Omaha, Ne’br. — ,Kas- 
teinas, Arturas, Salomėja, Ade
le ir Irena, Chicago, Ill. — Mer- 
tineit, Georg, Highbridge, Wis. 
— Pliskaitis, Arturas, Ona, Ni
jole, Vanda, Birute, Chicago, 
Ill. — Seikiis, Rima, Romual
das, Eduardas, Chicago, Ill. — 
Sudmanas, Adomas, Trude, ir 
Frank, Benica, California. — 
Turnewitz, Albert, Adelina, El
la, Albany, Ga. — Wagner, Eu
genia, Zoja, New Orleans, La,

! musu gyvenimo!
Ar musu redakcijos, 

laikraszcziai neranda ežia au- 
” gūsiu ar ežia, nors pagyvenusiu 
■žmonių vešli -musu laikrasz- 
! cziusu, ar gal, neduok Dieve, 
jie randa Dypukus pigesnius, 
kad dabar -beveik visi musu 
laikraszcziai randasi 
rankose

Mes galėtume vardais iszvar- 
dinti, liet užteks pasakyti kad 
dabar nesiranda nei vieno Ka
ta! i kiszko Lietuviszko laik- 
raszczio, kuris- nebutu Dypuku 
intakoje. Ar tąi mums, iszeivi- 
jos, Amerikos Lietuviams ne in 
sveikata.

Paimkime tik viena, maža in-

musu

Anykszcziu v., 
ap.

! lio v.. Rokiszkio ap.
■ Jieszkomieji arba apie juos 
žinantieji, maloniai • praszomi 
atsiliepti in Consulate General 

! of Lithuania 41 West 82nd St.

Karalius Apdovanoja

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Tikimies daug* gero isz naujos vyki. lr iszpacziu Kataliku
valdybos. Szitas motoru kliu- 
bas yra labai atsižymejes Penu- 
sylvanijos valstijoje ir mes vi-’ 
so gero visoms toms poniutėms 
vėlinamo.

veiklos: Praeitais metais Szv. 
, Kazimiero Akademijos Seserys 
vede labai gražu ir pasekminga 
vaju del savo naujos Akademi
jos. Svetimtaucziai ii- net Žy
dai prisidėjo. Svetimtautis, 

Karalaite Margarita ketina.’ (’Pieagos didžiausias laikrasz- 
a. 1.-0, 411.-’..^ “Chicago Tribune” ant

pirmo puslapio apraszė apie 
tai. Bet musu Katalikiszkieji, 
Lietu vi szkieji laikraszcziai tik 
bėgamai paminėjo ir mažai ka 
rasze. Ir kodėl taip? Už tai kad 
tie musu naujieji Dypukai re
daktoriai musu darbo ir musu 
veiklos nesupranta ir neinver- 
tina. Jiems labiau rupi tie taip 
sakomi tarptautiniai klausimai

atvažiuoti in Amerika kai tik .j 
Church illis mus aplankys iri 
gaus kelis bilijonus doleriu pa
siskolinti.

V- ' •! .

Musu valdžia dabar pq Nau
ju Metu pradeda savo bizni, 
kuris inves mus in skyle, in 
skola del apie dvieju bilijonu 
doleriu.

Mums iszrodo, kad dabar 
musu iszeivijos Lietuviu tarpe- 
randasi vienas klausimas, ku
rio nevalia iszkelti ir apie kuri 
stacziai uždrausta kalbėti.

Tai yra, bendrai kalbant mu
su Dypuku stovis, būkle, nusi
statymas ir pasaulėžiūra ežia,! 
musu tarpe.

Jeigu tik iszdrysi iszsižioti,! 
tai tuojaps busi pasmerktas! 
kaipo beszirdis, nesusipratėlis,! 
ir tamsuolis. Ir tai aiszku, nes! 
musu tai thip pirmiau apgailes
taujami Dypukai dabar yra. už
ėmę beveik visus musu iszeivi
jos Lietuviu laikraszcžius, kur 
jie dabar žinias savotiszkai pa
sirenka ir mums isz tu la.ik- 
raszcziu pyszkina. Kur sapnu grožybe,

Mes nieko neturime priesz gur svajones tos? 
Dypukus, ir musu pastangomis 
keli tuzinai ju ežia rado vietas 
apsigyventi. Mes buvome vieni Niekas nebvilioja, 
isz pirmuju dėti -pastangas daina gaili 
juos ežia parsitraukti, Reika-! įsz krutinės plaukia 
lui prisiėjus, mes' juos ir var-| Ten toijj 
dais galėtume iszvardinti. Į Kur sapnu grožybe,

Bet kai tokie atėjimai stoja Kur gi laime toj? 
jau mus mokinti, tai jau per Nesužibo nūdien, 
daug! Jie, savo kraszte, savo Gal sužibs rytoj.?’

j negu musu, ežia gyvenusiu Lie
tuviu reikalai.

Pypkes Durnai

Geriausias daktaras yra tas 
kurio negali rasti kai 
suserga.

Lietuvos
Generolinio Konsulato 
New York Pajieszkomi 

Asmenys

Stockholm, Szvedijoje, 
Daktaras Edwin M. McMil
lan, kuris yra laimėjęs 
augszta chemijos mokslo 
garbe, priima sveikinimus ir 
garbes ženklą nuo Szvedijos

Karaliaus Gustavo Adolpho. 
Po kairei stovi karalaite Sy- 
tilla, Mokslinczius Daktaras 
McMillan pareina isz Gali-, 
f or ni jos Universiteto.

Niekas nebvilioja 
Jau szirdies szaitos.

— Asz labai noriu kad tu 
sziandien būtum su mumis. Asz 
taip sziandien laiminga.

Ona. isztrauke ranka, greitai 
atsisėdo, nugara atsiszliejo in 
siena. Lupos jos pamaželi dre
bėjo, akys žere piktumu:

— Ir kranksėk, kad links
mu !

Lapokiene paleido sesers 
ranka, ji niekuomet da nemate 
tokios piktos Onos. Jaunajai 
rodosi, kad sziandien ji laimin
ga, tai ir visas pasaulis kartu 
su ja turi juoktis ir džiaugtis.

— Mano vyras labai praszo 
kad tu eitum.

— Neeisiu, ne, sausai atsa
ke Ona ir pravirko balsu.

Verksmas buvo skaudus, ple- 
sze szirdi.

Lapinokiene paglostė seserei 
plaukus.

Ona smarkiau eme verkti, 
sukniubo ant Lapinokienes.

— Tu laiminga, gal tau ir 
visada taip bus, o mane luszna 
kas ims, kas? Asz niekuomet 
laimes nežinosiu. *

i
Lapnokiene pabueziavo se

serei in kakta.
Ona kruptelejo:
— Eik, eik pas savo vyra.

Palik mane luszna!
Lupinokiene norėjo kažin ka 

pasakyt, bet. sesuo neleido:
— Kam asz tokia gimau?

Palik mane viena!
Rozaliej suprato seserį Ona 

da karta pabueziavo ja ir isz- 
ejo.

Sveeziam jaunoji • pasakė, 
kad sesuo nesveika, neateis. k

Vism linksmumas Jrapiiti. -y—
sidrumsįe, bet neilgam.. Ant 
laimingu žmonių gaivu nuliūdi
mo debesys neapsistojo.

—GALAS—

Balaikaite - Matusevicziene, 
Anele, isz Marijampolės ap., 
Strazdu k.

Barauskas, Jonas, isz Ramy
galos, Barąuskiene-Skestemai- 
te, Rozalija ir Barauskaite Ma
rijona, a'bi isz Pagaidžpilio k., 
Panevėžio ap., gyvena Rygoje.

Bonzas, Stasys.
Juodelis, Adomas ir Antanas 

isz Fermos vienk., Anykszcziu 
v., Utenos ap. - ,

Krause;-Vaitkeviezius • Juo
zas, isz Pi I viszk i u, Vilkavisz- 
kio ap. ■

K Va sa uskas, Vin cas.
Matijoszaitis, Jonas isz But

rimu km., Eržvilko v., Taura
gės ap.

Miliukas, Maikųs.
Rakauskiene-Raudonytę, isz 

Kulu k., Skuodo v., Kretingos
I ap.
j Strinpiene-Vikanyte, Kasto 
isz Patilczin k., gyvenusi Stum
briuose, Žiobiszkio par., ir vy
ras Striupas, isz Baubliu k., 
Panemunio par., abu Pandėlio 
v., Rokiszkio ap.

Szulcas, Kostas isz Anyksz- 
czin m., Utenos ap.

Virszilas, Juozas.

APIE TEISYBE
^EPTYNAIS stundais ir trimij

Japonukertamais priesz 
Kare, man teko biski 
voti po platuji pasauli 
kalais. Nukeliavau in Sziknisz- 
kiu kaima, BamJbiszkiii Vaitys-. 
tos, gal daugumui, bus žinoma1 
kaipo garsi ir užeinama viela, 
prie pat Pįrdiiliu ežero, nuro- 
dauJikrai vieta, kad užtikrinus 
teisybe. .. J riu kiški tamstai szi, ta pakal-

Ten minėtam kaime randasi Kaimietis mandagiai nu- 
užeinama vieta (bet dabar ne- sį]enįe R atsake: Gerai, szvie- 
žinau) Traktierine vadinama. 
Ten galima gauti iszsigert, už
kąst, o reikalui prisiėjus ir per
nakvot, geri tikrai, szeinpnin- 
kai, bet tik tol kol pinigu turi, o 
kaip ju netenki, tai biaiiresniu' 
ant pasaulio nerastum, taip 
persimaino geriausi žmones, in 
baisiausius sutvėrimus, czion 
tai baisi indomybe; na. tiek to, 
apie juos, mum nesvarbu. Gal: 
daugiau neteks tenai nukeliau
ti, bet tuom kart nukeliavus 
daug prisistebėjau.

Asz, kaipo keliauninkas, nu
vargęs užėjau tenai taipgi at-! 
silsėti, ir psidrutinti. Netoli 
nuo manes, prie kito stalo-, 
taipgi sėdi ir drutinasi prastas 
keliauninkas, kaimietis žmoge
lis, valgo jis ant nieko neatsi
žvelgdamas, ir matyt kad su ta; 
minezia kad nors kiek duone-i 
les ir kitam kartui liktu, 
puola koks trupinėlis iss ranku 
ar isz burnos ant stalo, ju<|s ten' 
nepalieka, surankiojo kiekvie
na ir vėl in burna deda, ir taip 
be atlaidos.

Tame tarpe privažiuoja pui
ki karieta, su furmonu. Ponas 
sustojo tie's minėta Traktieri
ne, žinoma ir mes sužiurom kas 
czion do ponas ateis, tam tarpe 
iribega in mus kambarį kuria
me tik mudu keliauninkai dru- 
tinam.es, tarnas tos Traktieri- 
nės, baltai pasirodęs ir prane^ 
sza mudviem kad nerūkytume redystai užmokesti už laikrasz- 
pyipkiu ir visukuom padoriai ti “Saule,” kuria mes visi my- 
apsieitume, nes czion ateis 
taipgi pasidrūtint vietinis pa- 
vietavas gydytojas.

Na, gerai, žiūrėsimo kas 
czion nusides toliau, pirmiause 
jionelis isz^igerę gerai szampa-

no, po tani ir jis pasikvietė už
kandžio, bet nenorėjau temint 
kokio. Pakeleviugas žmogelis 
vis valgė nieko nepaisydamas

< ar czion daktaras ar advoka- vandra-", ....... tas, visvien trupinėliam neda- 
SLl 111 . ve nueiti ant nieko- bet juos su-

i Ponas daktaras insižiurejes 
in toki -žmogaus apsiejimą ne- 
iszkente, ir užsznekįno kaimie
ti tais žodžiais: Žmogeli, nesu
pyk, asz turiu pastaba, ir no-

sus pono, galite kalbėt jeigu 
yra reikalas, . o asz su atyda 
klausysiu, ir jeigu ’bus reikalas 
ar galimybe, iszpildysiu, tiek 
pasakęs -žmogelis Vėl savo val
gi baigia, trupinėlius rinkda
mas.

Daktaras prabilo: Vieszpats 
Dievas kada tvėrė pasauli turė
jo didele klaida, ypatingai 
prasta žmogų tverdamas; pras
tam žmogui reikėjo pridėti po- 
smakru ant krutinės lovyti, 
kad bevalgant trupiniai in lo
vyti subirtu, tai isz jo 'butu 
lengva iii burna susikresti, ne
reikėtų nuo stalo rankiot.

Ant ko atsake kaimietis:
Isz tiesa, butu gerai, bet kad 

taip Dievui da’bojosi, tai ir 
mum taip gerai. Bet asz tai jau 

. nuo senei galvoju, kad Viesz- 
I pats Dievas daktara tai tikrai 
I negerai sutvėrė; daktarui rei- 
j kejo viena aki palikti kaktoje, 
o kita indeti in pirszta, tai bu
tu su viena apžiūrėt galėjęs isz 
virszaus ligoni, o su kita isz vi
daus, kaip pirsztui su akia bū
nant lengva bt.uu apžiūrėti bet 
kur inkiszus! Žinoma jis kaipo 
prastas žmogelis’, tai prastai 
ir atsake, kad in užpakali.

-----GALAS------

Ponia .Urszule .Raszuviene 
isz Battle Creek, Mich., raszo: 
Prisiuncziu tamistoms užmo
kesti. už. laikraszti “Saule,” 
ant viso meto, kuria asz myliu 
labai skaityti. Vėlinu viso gero 
iszdavystai ir laimes su sziuom 
metu.

Pirkie U. S. Bonus!žmona

dakta-‘
i Pa

le.,

isz

isz

Ponas Ignas Slavinskas, isz 
Manor, Pa., raszo: Prisiuncziu

Dievas iszgydo, bet 
rui reikia užmokėti. Balcziunas, Juozas, isz 

kerniu k., Gruzdžiu v., Sziauliu 
ap.

Benediktaviczius, Juozas ir 
Konstancija isz Ližių k., Tau-

Viee-Admirolas Adam C. 
Turner Joy, virszininkas visu 
tu derybų Korėjoje sako, kad 
jis nežino ka mes darysimo kai; 
dažinosime tikrai kad tie Ko-j 
rėjos ir Kinijos Komunistai! 
yra iszžnde daug musu karei-! 
viii! Jis sako jis nežino ka mes 
darysime, bet jis gerai žino ka 
jis pats norėtu padaryti.

Apsaugos Sekretori us sako 
kad mums nereikia statyti in 
karo frantą vyras už vyra, tiek 
kiek Komunistai stato, nes jis 
sako, kad mums nėra reikalo 
su Komunistais sykiu szokti. ,

Mes, turėdami b’iski czieso 
užėjome iu tris knygynus ir ty- 
ezia pasiteiravome apie Lietu- 
viszkas knygas. Nei vienas isz 
tu knygynu neturėję nei vie
nos Lietuviszkos knygos! O 
Lietuviu tose apylinkėse ran
dasi nemažai

Sausio (Jan.) 2-tra diena, 
prasidėjo “March of Dimes 
Deszimtuku Vajus,” del In
fantilinio Paralyjo (Polio) 
liga. Visi žmones remia szita 
vaju. Tautinis gydymas pa-

rūpina medikaliszka prie
žiūra ir gydymą visoma ku- 
dikiszko paralyszaus auko
mis nepaisant rases, meta ar
ba tikybos. Vajus tesis iki 
Sausįo (Jan.) 31-ma dienai.

Bervingaite, Ona, isz Nau- 
micsiczio, Sza'kiu ap.

Brinkmanas, Martynas, isz 
Ta urages ap.

Bubnelis, Augustas, Motie
jus, Mykolas ir Pranciszka, isz 
Szapuru k., Seinų ap.

Czulkies, Jurgis, isz, Stankai- 
teliu (Abbau-Stankaiten) 
Klaipėdos ap.

Daily'denas, isz Užugoju 
Vadokliu v., Panevėžio ap.

J aneza i ty t e, Mar i joną
Garliavos.

Juraszunas, Antanas, sūnus 
Igno, isz Szancziu, -prie Kauno.

Kazėnas, Ignas.
Kiaupa, Petras, ir jo brolis,

isz Žalpių kaimo.
Kniulas, Julius, isz Tauragės 

parap.
Korolkevich,. Edvardas, 

Kauno. *

H Pirkie U. S. Bonus!

Istorija Apie . . • 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir lindimas 
apie Jezu Kristų. 

Per paczta, 25 Centai.
Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

lime skaityti. Persitikrinome j 
kad “Saule” yra labai akyvas 
laikrasztis, nes yra mums, 
linksmiausias praleidimas lai-l 
ko. Linkime jums laimes ir pa
sisekimo ateityje.

~ “NOVENA”
Ai Stebuklingo Medaliko 
FV Dievo Motinos Garbei, 
•!JI per paczta 15 Cts.

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

M Pirtie U. S. Bonus!

tinam.es
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Pirmutinis Vargas
(Tasa) . Pauliute, o motina žiurėjo in ja 

isz virszaus, ir jos veide dau
ginus matėsi bukaus nesusipra
timo, negu baimes ir vargo. Už
pakalyje ju, už duru žiurėjo 
smalsus dvaro tarnu veidai.

— Nu, gerai, garsiai kalbė
jo Mikuczio tėvas, dabar jau 
pervelu, ir nieko ne padarysi. 
Kas-link Pauliutes nesirūpin
kit. Jai ne bus bloga, o apie gy
venimą ir mirti, tai Dievo va
lia. Mes pasižadam ja pridabot. 
Sudie; Ignotai! Kagi daryt?! 
Sudie!

Tėvas mosterėjo ranka, kaip 
ir duodamas suprast, kad atsi
sveikinimas užbaigtas, bet 
nieks nesijudino isz vietos. Ig
nas tylėjo ir atbukusiu žvilgs
niu žiurėjo sau in kojas.

— Taip, mes prisižadam 
drebaneziu balsu pridūrė mo
tina, isztiesdama ranka Pauly- 
tei, bet tuojaus-gi ja nuleido ir 
atsisuko.

— Dabar jau reikalo nepa
taisysi! Vėl prakalbėjo tėvas, 
karam, matoma szitu žmonių 
tylus nusiminimas jau pradėjo 
insipykt.. Jau reikia kaip nors. 
Laikas jau ne taip didelis, per
gyvensi. Ka-gi daryt?

Mare tyliai atstume Paulyte, 
į padare žingsni pirmyn ir tylė
dama pavirto prie ponios kojų, 
dasilytedama kakta grindų.

— Marijona! Suszuko szi ir 
aszaros isz karto isztryszko isz 
jos akiu. Nesiilenk man. Mari
jona! Tu man patikėk: Asz ap
saugosiu tavo mergaite. Asz 
tau prižadu. Nepuikiu kojas!

Ji pasilenkė, dasilytejo dre
bančia ranka Mares peties ir 
pati draugo su ja pasijuto bese- 

. dinti ant grindų.
— Reikia kentei. Visiems 

reikia, kentet! Paskubomis ji. 
sznabždejo. Visiems reikia.

— Nu, gana, gana! Neslėp
damas savo nekantrumo, pra
bilo ievas. Asz labai susisielo
jęs. Asz buvau tavim, paten
kintas. Ignotai. Atbuvęs laika, 
vėl ateik. Priimsiu. Ka slink 
duktes, tai nesirūpink. Dabar 
sudie! Sudie!

Jis paėmė žmona už rankos 
ir buvo benorįs ja su savim isz- 
sivest, bet szi ranka paliuosavo 
ir da karta drueziai Mare apka
bino.

— Reikia kentet ! Da karta 
ji sznabždejo.

Mare pakilo. •Ji apvede aki
mis kambari ir apsistojo ant 
Mikuczio. Viena akimirksni 
moteris ir bernaitis žiurėjo vie
nas kitam in akis, paskui Pliku

— Pasakykite, kas atvažia
vo? •

— Dabar jau neisztruks. 
Kas atvažiavo? Ugi sztai kas 
atvažiavo!

Mikutis isz karto nesuprato. 
Tas, kuris turejes Vęžt Igną ir 
Mare in kalėjimą, persistatė 
jam dideliu, baisiu ir szlyksz- 
ežiu ant. pažiūros, o in ji žiurė
jo saule apdegęs, malonaus vei
do aukles sveczias ir bežiūrė
damas szypsojosi. Apart aukles 
ir jo, daugiau nieko ne buvo. 
Pagalios, Mikutis suprato.

— Ar tu? Nuostabiai ir 
drąsiai paklausė jis, žiūrėda
mas tiesiogi in kariszki.

— Asz! Placziai nusiszyp- 
sojes atsake szis, matomai svy
ruodamas, ar jam pries'z ponai
ti pakilt, ar sėdėt.

— Tu? Tu, tu niekszia! Asz 
tave, asz tave sudaužysiu! Su
čypė jis ir mėtėsi pirmyn.

Bet staiga jo veidas persi
kreipė burnos kampai suvirpė
jo, ir jis garsiai ir gailestingai 
pravirko, kaip verkia bejiegiai, 
nuškfiansti vaikai. Antstolis 
drovėdamasis juokėsi ir dairy
damasis juokėsi ir dairydama
sis in szalis, skeseziojo ranko
mis.

Mikutis nubėgo in savo kam
bary, užlindo in kampa palei 
savo lova ir prisiglaudė prie 
sienos besilaikydamas abiemis 
rankomis už krutinės. Bejiegis 
piktumas vis da virė jame ir 
jieszkojo sau iszeities. Jis isz- 
vydo ant grindų sesers lele, 
pradėjo mindžiot ja kojomi ir, 
pagalios trenkė ja in kita kam
bario gala. Ant sienos kabojo 
jo paties paveikslėlis; jis nu
stvėrė ji ir numėtė ant grindų. 
Nuo tokio padidėjusio veiklu
mo jo dinbsniu tamprumas bent 
kiek susilpnėjo: jis atsisėdo, 
prisiglaudė kakta prie geleži
nes lovos, nutilo ir pradėjo sva
jot. Jis svajojo apie jiega.

Jam buvo reikalinga jiega, 
idant nubaust visus tuos žiau
rius ir prasikaltusius žmones: 
teisėjus, kurie nuteisė Igną, 
antstoli, kuris atvažiavo ji vež
tis; aukle už taį kad vaisinusi 
antstoli uogomis, ir net' tęva. 
Ant tėvo Mikutis buvo supy
kęs, už jo matoma beszaliszku- 
ma kaslink Igno likimo. Jis tu
rėjęs1 užsistot, turejes iszvyt 
antstoli, o jis pasiliko, ramus, 
skaitė savo laikraszczius ir net 
pasakęs, kad Ignas “vis vien, 
kaip vagis.”

Mikutis norėjo atkerszyt vi
siems tiems žmonėms, - taip j tis bailiai nuleido blakstienas 

jo dranga nu-j ir pasiyre pirmyn.žiauriai ji ir 
skriaudusiems.

Jis svajojo apie tai, kaip jis 
nubausias tęva., aukle antsto
li ir begalvodamas apie baus
mes, krapszte nagu atszokan- 
czius nuo geležies dažus. Stai
ga jis intempe klausa : Jau pa
sigirdo garsi tėvo kalba, ir bai
lus Igno balsas. Akimirksnyj 
jis paszoko ir iszbego in szei- 
my-stube. Tarp kambario, že
mai nuleidę galvas, stovėjo Ig
nas ir Mare ir laika nuo laiko 
mindžikavo. Palei Mare, paslė
pus galva įn' jos rubus, stovėjo

■7SA Neužmirszkite guodo- 
tini skaitytojai atsilyginte su 
prenumerata užlaikraszti 
“Saule,” nes da turime kelis 
szimtus, kurie apie tai užmir- 
szo ir prasze idant nesulaikyt 
laikraszczio. Paskubinkite!

—Redakcija.

Stebuklingas Zerkolas; Sida- Į piu, 35c. 
brinis Grabelis; Drąsus Szuo;
Kolera; Senelis; Vargo sapnas;

Į Apie Čigonus; 45 pus., 20c.
No.127—Trys istorijos apie 

Duktė Pustyniu; Peleniute;
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

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

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

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

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

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

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

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

No. 142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. _40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

No.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, E i le s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge- 
64 puslapiu, 25c.

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. 
62 puslapiu, 20c.

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

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, ’Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

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

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

Jaunoji moteris suvirpėjo1 verksmo, iszprad'žios žingsniu,1 apsidairė po kambari: 
bukas nesusipratimas iszsi-^ o paskui tekinas nubėgo in sa- 
reiszkimas persimainė in bai- vo kambari ir vėl atsisėdo ant 

lovos, tamsiai žipredamas 
priesz save. Koridoriuj pasi
girdo tėvo žingsniai. Jis inejo 
in vaiko kambari ir sustojo 
ties Mikucziu.

— Ko tu czia sėdi ? Eik pas 
aukle, tarė jis.

Vaikas tylėjo ir nesijudino 
isz vietos.

— Mikai! Asztriai suszuko 
tėvas: Ar asz tau sakau, ar ne ?

Vaikas pakele galva ir mete 
in tęva rimta, ne malonu ir 
akyva žvilgsni.

— Paklausyk, sziek tiek, 
suminksztejes prabilo tėvas, tu 
rodos, pyksti ant manes? Prie 
ko czia asz? Ar-gi asz kaltas? 
Jog man rėiketu tau gerokai 
inkrest: Kaip tu iszdrysai rėkt 
ant antstolio? Taip pasakyk-gi 
man! Ne kantriai suszuko jis, 
jausdamas kad smingantis sū
naus žvilgsnis ji erzina ir kaip 
ir kliudo.

— Tegu, tykiai ir ramiai 
tarė Mikutis.

— Kas tegu?
— Tegu tu mane bari. Man 

dabar vis viena.
Tėvas ne žinojo ka atsakyt. 

_ — - Nu, gerai!. Tarą, jis,—O 
asz su tavim dabar ir kalbėt ne 
noriu.

Jis apsisuko ir buvo beeinąs 
in duris. •

— Pagal tavo nuomone, su- 
sznko jam pavymui Mikutis, 
pagal tavo nuomone, ji reika
linga arbata ir uogom pavai- 
szint, kaip aukle?

Tėvas apsistojo.
— Kiekvienas daro savo 

darba, pastebėjo jis, pildo savo 
pareigas. Antstoliui buvo insa- 
kyta važiuot ir pasivežt Igną, 
jis ir nuvažiavo. Jis szaunus, 
geras žmogus, o .tu ji nuskriau- 
diai. Ir tu užgavai mane, aukle. 
Užka?

Mikutis iszleto nuleido akis, 
ir ant jo veido aisžkiai atsi
spindėjo nesusipratimas ir so
pulys.

— Ne gerai, vaike! Pamo- 
kinaneziai iszmetinedamas 
pratarė tėvas ir iszejo isz. kam
bario.

Mikutis sėdėjo nesijudinda
mas.

“Ne gerai, vaike! Atsiminė 
jis iszmetinejariti, beveik malo- 
nu^tevo baisa. Negerai? Užga
vai ? Kankinančiai galvojo 
vaikas. Asz užgavau. O jie visi, 
Igną... už ka?

Mikutis nuleido galva ir 
vaikiszkai susiraukė.

Kiekvienas daro savo darba. 
O kaipgi iszejo tokis ne geras 
piktas darbas?

Jis pakele akis ii- jo nusiste
bėjusiame žvilgesnyje sustingo 
kankinaneziai sunkus klausi
mas. — J. N.

----- IGALAS-----

me. Drauge su ja, inkniubus 
veidu in rūbu padelkas, stovė
jo Pauliute ir drebėjo visu kil
nu. Ji iszleto pasiuko ir iszejo.

Vaikas, susilaikydamas nuo

4-4-

— Sudie! Tarė jis labai ty
kiai ir labai meiliai. Bet Mare 
tyjedama nepaliovė in ji žiūrė
jusi, lyg da kaž-ko nesuprasda
mas. Tuomet Mikutis nusikrei
pė in Igną. Jis isztiese ranka, 
Ignas ja paėmė ir staiga pasi
lenkė ties paežiu kūdikio vei
du.

— Ar gailėsies, 
Paklausė jis.

— Gailesiuos!
iszkilmingai atsake
drąsiu žibaneziu žvilgsniu pa
žvelgė in liūdnas savo draugo 
akis. Ignas paglostė ranka, vai
ko galva, paskuboms persižeg
nojo ir nusidavė in duris.

— Marijona! Kaž-kas isz 
tarnu paszauke: Marijona! Ig
nas, girdi, jau iszejo. Tavęs ten 
laukia! Iszeik! Vežimas pas 
prieiangi.

Pauliutes?

Rimtai ir
Mikutis ir

BALTRUVIENE 
t-***************** ***4-X-*>* 

Aplaikau daug žinueziu 
isz visur, 

Daugiaus apie moteriukes. 
Jau gana, jus begedes, 

Tokios moteres, 
Už nieką ėdasi, 

Ir ant galo provojasi 
Iszrodo kad visai giedos 

neturite, 
Geriausias dorai elgkites,, 

.......Ir Dievas jums padės..
* * *

Skulkine vyrukai labai 
norėtu, 

Kad mergeles po saliunius 
nesivalkiotu, 

Vyrukai apsipaeziuotu, 
Bet sztai bijosi saliuniniu 

valkatų.
Taigi, jeigu nepasitaisysite, 

Tai asz kaili iszdirbsiu, 
Ir keliu ir vardus žinau, 

Bet da pasiliksiu sau.
* * * 

Czia žinute apie viena.
Lietuviszka teveli, 

Kuris sirgo nuo’kokio 
tai laiko, 

Ir geisdamas del savo 
sūnelio, 

Iszrinkti Lietuvaite už 
paezia, 

Mat, da priesz mirti. 
Tas tėvelis apgarsino 

vienam laikrasztyje, 
Kad pajieszko doros 

Lietuvaites, 
Del savo šymaus, 

Tiksle apsivedimo.
In kėlės dienas po tam, 

Aplaike keliolika paveiksliu, 
Tarpe kur radosi ir 

jo paezios paveikslą.
Tėvelis nusistebėjo su 

tuom, 
Ir užklausė savo bobelkos:

Ka tai ženklina. 
Rodydamas jai jos 

paveiksią. 
O jo bobelka atsake:

Mat dusziuk, 
Asz maniau kad neilgai 

gyvensi. 
Tai norėjau iszsirinktl 

sau vyra isz laik, 
Idant bueziau tvirta, 

Kad turėsiu vyra! 
Mat tasai senis da

ir sziandien gyvas, 
Ir kasdien eina 

sveikyn!
* * *

Lėtumas ir dorybe, 
Yra dideliu pagyrimu 

merginos, 
Ir tokia mergina gauna 

'gera vyra.
Bet mergina ne del 

apsivedimo, 
Privalo būti dora, 

; Bet tik pat savo 
dorybes.

^Pirkie U. S. Bonus!

SESERYS

— O kur gi musu Ona?
Isz karto visi atsiminė, kad 

ežia, prie stalo nėra Inos Jovai- 
szaites, Lapokienes sesers.

Lapokiene atsistojo:
— Gal ji savo kambary,- 

tuojau atvesiu.
Iszejo.
Onos kambary buvo tamsu. 

Girdėti buvo užgniaustas, dus
lus kukszcziojimas.

Lapinokiene paszauke:
— Onuk! Ona!
Niekas neatsilieipe.
Lapinokiene uždegė žiburį.
Ona. gulėjo savo lovoje, insi- 

kniaubusi in pagalvi, visas jos 
kuunas trukeziojo.

Lapinokiene atsisėdo ant lo
vos kraszto:

— Mes jau pradėjome va
kariene, eikime, Ona.

Sesuo nusisuko in siena ir 
per dantis iszkosze:

— Ne eisiu!
— Kas tau ?
— Nieko. Eik sau!
Ko Lapokiene buvo netekė

jusi, seserys Jovaiszaites gerai 
sugyveno. Retai kada tarp ju 
juodas debesėlis praslinkdavo. 
Rozalija iszeidavo in mokykla, 
o Ona, namie ruoszdavos. Pa- 
virsztuine seserų iszvaizda bu
vo labai- - skirtinga: - Rozalija 
aukszta, raudonike, kupina gy
vumo ir sznekos. Ona isz pri
gimties kuprota, kreiva, žemo 
ugo, smulkaveide, iszbliszkusi, 
mažos kalbos, daugiau susi
masčiusi.

Lapokiene paėmė seserį 
rankos:

— Onuk, kas tau?
Sesuo piktai atsikirto:
— Sakau, kad nieko.

[Tasa Ant 2 Puslapio]

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

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

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Var r-zo; Geras Medėjus. 20c.

0.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

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

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

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

UŽ

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo 
No. 1951

ANT jaunvedžiu Lapinoku 
veidu žibėjo laime. Jiedu 

tik sugryžo isz bažnyczios susi
tuokė. Jie jauni, sveiki, pripra
tę dirbti, jis užsienio ministeri
jos valdininkas, ji pradžios mo
kytoja.

Jiedu mylėjosi' dvejus metus 
ir dabar toji meile pasiekė že- 
nyto.

Vestuves kele be isz,kilmių, 
be dideliu vaisziu; susirinko 
tik keli artimiausieji žmones.

Susėdo prie vakarienes. Isz- 
gere vyno, ir da labiau insisma- 
gino. Juokas ir skalsi kalba 
szvaitesi po visa maža butą.

Lapinokas, lyg ko pasigedęs

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No.155—Szakinis Nedora^
Žydas, Du Draugai. 136 pusią

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

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku, Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

No.123—Septynios istorijos:

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

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

1801/2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasiėriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Katali-
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun._ Piliauskio, su 

L’ nekurias Naudingais Padeji

“Talmudo Paslaptys”
. . . Apie . . .

ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai
Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS

mais. 35c.
No.196—Stacijos arba Kal

varija Viesz. Jezuso Kristus© 
15c.

No. 197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c., Pa
gal nauja būda, No. 197%, 25c.

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

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

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

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

No.203—Knygute; Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15c

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz 

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

USF’ Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiuu- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING GO.,

Skaitykit “Saule” j Mahanoy Oity, Pa., - Ų. S. A.

Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col. ploczio ![ 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu • 
planatu ir visokiu burtu. ■ 
Knyga in minksztos po- 5 
pieros virszeliuose. c: :: J

Pinigai reikia siusti su < 
užsakymu: >

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

Mahanoy City, Pa.,U.S.A. 5



SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines Draiverys Užmusztas apie pabėgėlius neranda laivo Sieniniai Kalendoriai 1952m
— Gryžes isz Europos, ten 

apie tris metus iszgyvenes 
“BALF” atstovas, p. Jonas 
Valaitis lankėsi redakcijoj ir 
papasakojo apie Lietuviu gyve 
nima Vokietijoj, Austrijoj, Ita
lijoj ir Prancūzijoj, kur dar yra 
8,000 Lietuviu. Ponas J. Valai
tis pereita Nedelia kalbėjo Ma
hanoy City, Szv. Juozapo para
pijos salėj. Po kalbos klausyto
jai suaukojo ■ $28.50 Europoj 
Likusiems Tremtiniams gelbė
ti. Aukojo: $10.00 Kun. K. J.1 
Rakauskas; $5.00 Petras Ku- 
bertavieziusu; $3.00 Mykolas 
Abramaviczius; $2.00 Stasys 
Gegužis; po $1.00: Ona Jurkie- 
vieziene, Elzbieta. Jurkievi- 
cziute, Pranas Konceviczius, 
Vincas Szerksznys, Dominin
kas Baneviczius, Vincas Dany- 
la ir Vincas Rimaviczius.

‘BALF’ Mahanoy City Sky
riaus pirmininkas yra Kun. K. 
J. Rakauskas; Ižd. St. Gegužis; 
Sekr. Charles Ruskys, 
, Kleb. Kun. P. C’zesna Maha
noy City, neužilgo surengs di
deli rinkliava BALF’ui.

Szitas mažas trekas ant 
tilto buvo to traukinio su- 
musztas ir buvo kelis szimtu 
pėdu nuvilktas pirm negu 
traukinys suspėjo sustoti.

. (Tasa Nuo 1 Puslapio) ' (Tasa Nuo 1 Puslapio)

SEATTLE, WASH. — La
kūnai ir keli laivu kapitonai 
užtiko ant Pacifiko mariu dvi

nuo nelemto Pennsylvania lai-

15 col, ploczio x 23-3/4 col., ilgio 
B7" Po 40c arba 3 už $1.00

Adresas:

— Klebonas K. A. Batutis 
isz Tamaqua, Pa., BALF’ui pa
aukojo $50.00.

Rinkliavos BALF’ui bus:
Kulpmont, kur daugiausia 

rūpinasi D. Barkauskas; Mt. 
Carmel, kur rūpinasi Kan. 
Kun. S. Dobinis; Shamokin, 
kur rūpinasi Kun. J. Klimas; 
Frackville, Kun. S. J. Norbu- 
tas; Minersville, Kun. K. J. 
Klevenas; New Philadelphia, 
Silver Creek., parapijos Salėj 
BALF atstovas ponas Jonas 
Valaitis Nedelioj, Sausio Jan. 
19-ta diena, 7 valanda vakare; 
Easton, para, salėj Panedelyje, 
Sausio 21-ma diena. 7:30 vai. 
vakare.

— Subatoj pripuola Szven-į 
to Mariuso. Ir ta diena: 1794 
metuose Lietuviu suukilimas 
Vilniuje priesz Rusus; 1936 m., 
pasimirė Anglijos 1__
Jurgis Penktasis; 1807 m. 
bert E. Lee gimimo diena; 1933 
in., Sovietai pranesza kad ke- 
tiirios deszimts penki tukstan- 
ežiai Kazoku buvo isztremti in 
Sibirą, už tai, .kad jie tyczia 
riiažai javu sėjo ir augino; 1937 
m., bagoezius lakūnas Howard 
Hughes perskrido skersai mu
su kraszta in septynias valan
das, dvideszimts asztuonias 
minutes ir dvideszimts penkias 
sekundas, (o dabar jau keli la
kūnai in pusiau tiek laiko yra 
panasziai padare); 1938 m., da
bartinio Ispanijos vado Fran
cisco Franco lakūnai subom
bardavo Barcelona ir Valencia 
miestus ir užmusze daugiau 
kaįp septynis szimtus žmonių; 
191)0 m., Bulgarijos valdžia pa
reikalauja kad . Amerikos Mi- 
nistei'is isij-to kraszto tuojaus! 
;^a$itrh]kktu, jis buvo intartas

kaipo sžpiegas ir iszdavikas, o 
Amerika sutiko parsitraukti ta 
minister!, bet tuojaus uždare 
Bulgarijos konsulatą ir minis
terija musu kraszte.

— Nedelioj pripuola SS. 
Fabiano ir Sebastino.

— “S a u les” redakcijoj 
lankėsi ponas Jonas Valaitis; 
BALF atstovas isz Brooklyn, 
N. Y., ir ponas Deksnys, “De-, 
ken’s mosties atstovas, instei- 
ges “Deken’s Ointment” atsto
vybe Mahanoy City. Deken’s 
mosties atstovas Mahanoy City 
bus p, Mykolas Abramaviczius,. 
511 IV. Alaliąnoy Avė.

— Panedelyje pripuola Szv., 
Agnieszkos. Ir ta. diena: 1793. 
m., Prancūzijos Karaliui Liud
vikui buvo galva 
1950 m., Iszdavikas 
augsztas valstybinis 
kas Alger Hiss buvo 

j ant penkių metu in

Prie tu apverstu vaiteliu ne-

tu geriau musu santykiams su 
kitais krasztais, jeigu mes pa
sirūpintume ir apie tuos, kurie 
dabar pabėga isz po anapus apverstas ir tuszczias valteles 
tos geležines sienos.

Szitie pabėgėliai yra gyvi vo, kuris Pacifiko marėse din- 
prieszai Komunizmo ir Komu- go per audras. Jis važiavo in 
nistu, kurie mielu noru prisi- Japonija, kai audros ji isztiko. 
dėtu prie kovos priesz Komu
nizmą ir kurie mums daug ga- matyti jokio ženklo gyvasties, 
lėtu pagelbeti. ~ ” ' ’ ’ ’ -----------

Jis sako kad penkios de
szimts keturi tukstaneziai sep- mate jokio gyvo žmogaus prie 
tyni szimtai keturios deszimts | tu vaiteliu. Lakūnai Leitenan- 
keturi tokie pabėgėliai yra pa- tas Komandorius Gordon H. Į 
davė savo praszymus atvažiuo-1 MacLane ir Leitenantas Ro
ti in Amerika. Bet Amerikos 
Kongresas yra patvirtinęs tik 
puse tiek. Jis sako kad reikėtų 
visus juos priimti priesz Birže
lio (June) menesi, kada visa 
tai užsibaigs. Visi szitie žmones 
yra isz Vokiecziu gimines.

Jis sako kad jo komisija pa
sitiki ant visu tikybiniu ir 
bažnytiniu draugyseziu prie 
szito darbo prisidėti, kad vi
sos tos draugystes pateiktu 

--------------- ' ............... ; praszymus įr pareikalavimus 
nadoryje. Jos vyras Adomas * 
mirė trylika metu atgal. Paliko 
tris sūnūs: Adoma, ir Juozą isz 
Shenandoah, ir .Tona namie.' 
Dvi dukterys: Betrazija, pati 
Jos. Waiidzilako, San Francis
co, Calif., ir Ona, pati Fr. Scz-Į 
la'kio, Shenandoah Heights.' 
Taipgi penkis anūkus. Laidojo; 
Ketverge,'su apiegomis SzvJ 
Jurgio bažny'czioje, devinta va-i 
landa ryte, ir palaidota in pa-Į 
rapijos kapines.

Troko draiverys Jacob Am- 
brozic buvo ant vietos už
musztas. Jis veže iszczysty- 
tus drabužius savo kostume- 
riams kai nelaime atsitiko.

ADMIROLAS
ATSISAKO

SAULE PUBL. CO. - Mahanoy City, Pa

Du Laivyno lakūnai pranesza 
kad jie žemai nusileido ir ne-

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

M A IT I A Q ‘ kasztuos. Jis sako kad tikrai
naUJAd Į reikia mokyklų, ligoniniu ir

KANDIDATAS seretnamiu.
Szitose iszkilmese dalyvavo 

penki Arkivyskupai, trisde- 
szimts trys Vyskupai ir dau-

laika tylėjo ir nieko nesake, ar giau neg u asztuoni szimtai kū
jis sutiktu ar prieszintusi tos nigu.

mandorius Keith Low pranesza augsztos garbes, bet dabar jis Czia, Greensburg mieste yra 
kad valteles buvo apie szeszio- jau vieszai yra pasakęs kad jis sukurta nauja Kataliku Bažny- 
lika myliu nuo viena kitos, bet 
kad jos yra tuszczios ir nieko 
gyvo nesimatyti.

Tos valteles buvo apie szim- 
ta dvideszimts penkios mylios
nuo tos vietos isz kur per radi- žinoti, nes vargiai kuris kitas naujam darbui, 
ja buvo pirmiausia iszgirsta Republikonas tenai stos priesz 
kad tas laivas skėsta.

Beveik visi laivai pasitraukė
ir eroplanai gryžo in savo vie- iszbrauke ji isz Demokratu 
tas, nes dabar jau visai nėra partijos kandidatūros, nes iki 
vilties kad kas liko gyvas.

sutinka, jeigu 
partija jo nori.

Jo vardas jau yra indetas in gerai darbavęsis Philadelphi- 
New Hampshire rinkimus. Bet jos diecezijoje visokiose vieto- 
isz to mažai kas bus galima su- se ir yra gerai prisirengęs savo

Republikonu ežios diecezija.
Vyskupas Lamb yra ilgai ir

ji-
. Eisenhowerio nusistaty mas Platinkit “Saule”

nukirsta; į 
ir buvęs'
darbinin- 
nuteistas

del tu pabėgėliu.
Instatymai reikalauja kad 

kiekvieno isz tu pabėgėliu at
skiras Amerikos pilietis pra- 
szytusi ir kad jam užtikrintu 
darba, keliones kasztus ir kad 
garantuotu, kad tas pabėgėlis 
netaps ubagas Amerikoje.

GELTUONPLAUKE
PAKLIUVO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

TRAUKINYS
PŪGOSE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

dabar dar daug Demokratu vis 
norėjo prisitraukti ji prie savo 
partijos.

Eina gandai, kad Trumanas 
du sykiu Generolui Eisenhowe- 
riui siulino Demokratu kandi
datūra ir buvo pasižadejes ji su 

(visa savo partija remti.

=’A - B - CELA^ES 
arba pradžia | 

SKAITYMO i;
... ir...

RASZYMO

i elek- 
gazai 
daug 

nuo to

. tai darbininkai paleido 
tros ir gazo peczius, bet 
nuo tu pecziu nuslopino 
žmonių. Keli susirgo 
szalczio ir yra labai reikalinga 
liekarstu ir Daktaro prižiureji-! 
mo.

Kareiviai ir policij antai' 
stengiasi prasikasti kelia in ta 
vieta.

Paskutines žinias, 
mes gavome, tai tenai dar ir vyskupas, užėmė 
dabar labai sniegti.

Kitose vietuose tuose kal
nuose trokai ir automobiliai ir 
autobusai buvo ant vieszkeliu 
apleisti, nes negalėjo per toki 
gilu sniegą važiuoti.

NAUJA DIECEZIJA

Pirmutinis Vyskupas, 
Hugh Lamb

szimts dvieju metu amžiaus isz 
New Castle, Delaware.

Jis sako jis susitiko su Pane
le Nelson viename saliune Su
katos vakara. Jis sako jiedu 
iszvažiavo pasivažinėti. Kai jis 
biski paklydo ir iszlipo isz au
tomobiliaus pasiklausti, ji su 
jo automobiliu sau nuvažiavo.

Geltuonplauke Nelson yra 
> už vairavima auto

je- mobiliaus Nedėlios ryta apie
Jis parasze trumpa ir asztru treczia valanda, kai ji susimu- 

laiszka Gubernatoriui John S.| sze su kitu, automobiliu, kuria- 
Fine, sakydamas kad valstijos me du ^mones buvo sužeisti. 
Senatas nesutiko patvirtinti jo j jį dahar turi atsakyti už vai- 
paskyrima in ta vieta, nes jis ravima automobiliaus be lais- 
buvo staeziai pasakęs kad jis 
neleis politikieriams kisztis in 
ta darba.

Per penkis metus, kai jis bu
vo in ta vieta paskirtas buvu
sio Gubernatoriaus James H. 
Duff, Rear Admirolas Draemel 
baisiai inpykino visus politi-

Kaltina Visus 
Politikierius

HARRISBURG, PA. — 
Rear Admirolas Milo F. Dr; 
mel atsisakė nuo sekretorystes.

ae-
.. ,—* j —„ ueiruon]

Ka eji a, mif5zku ir ežeru Pennsylvanijo- kaltinama
Karalius!J1S yi“a bnves tokioje atsako- b !

g0 i mingoje vietoje, kad kai buvęs
wot Prezidentas Franklin D. Roo-

seveltas važiuodavo in tas kon
ferencijas, Alger Hiss vis va
žiuodavo kaipo patarėjas.

— Utarninke pripuola Szv. 
Vincento ir Anast. Ir ta diena 
1901 metuose Anglijos Kara
liene Viktorija pasimirė.

niu, už susimuszima su kitu au
tomobiliu, už nesustojima prie 
tos nelaimes, ir už pasivogima 
to automobiliaus nuo to karei
vio.

REUMATISZKI 
SKAUSMAI

Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
isz daug skirtingu elementu, turi sa
vyje' galinga šzilima. Szildydama ga- 
litigai,' ijsztarpius reumatiszkus skau- 
iniis,*. ranku, kojų skąudejima ir tir
piniaidieglius, szalti. Daugeliui žmo
nių ^pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiau, bet tuojau insigyk 
‘DĖKEN’S OINTMENT’ arba raszy- 
kite in dirbtuve. Kaind: 2 oz. $1.00; 
4 oz. $2.00; Ekstra didele deže 16 
oz. $5.00. Garantuojam pasekmes, 
ar gražinam pinigus.

DEKEN’S PRODUCTS,
P. O. Box 666 Newark 1, N. J. 

fer Parsiduoda pas: M. Abramavich, 
511 W. Mahanoy Avė., Mahanoy City

Shenandoah, Pa. — Ona But
kiene, kuri gyveno pas savo 
duktere, Ona Sczlakiene, nuo 
25 Ringtown kelio, Shenan- kierius, kai jis nesutiko pa- 
doah Heights, numirė Suimtos skirti in darbo vietas tu politi- 
vakara Locust Mt. ligonbuteje. kieriu draugus. 
Gruodžio 20-ta diena, velione Gubernatorius Fine sako 
puldama arti namus likos pa- kad jis labai nenori jo paleisti, 
vojingai sužeista nuo ko mirė, bet jeigu jis užsispytes reika- 
Gime Lietuvoje, atvyko in lauja, jis nieko negali daryti 
Amerika 1927 metuose in She- kaip priimti jo atsisakyma,.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 3%x5^ col.
TIKTAI, 25 Cts.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

13 SUSTRAIKAVO

Tūkstantis Be Darbo
PHILADELPHIA, PA. — 

Trys darbininkai prie Dela
ware upes uosto sustraikavo 
del susikirtimo kaslink algų ir 
daugiau kaip tūkstantis kitu 
darbininku negalejb dirbti.

Kai tik tie keli darbininkai 
paskelbė kad jie straikuoja, ke
li szimtai kitu darbininku užsi
kabino plakatus ant saves ir 
pradėjo marszuoti prie savo 
darbo vietų skelbdami kad vi
si dabar straikuoja.

Szitas Delaware upes uostas 
netoli nuo Oregon Avenue uly., 
yra vienas isz didžiausiu uostu 
Philadelphijos mieste, kur 
daug dideliu laivu inplaukia ir 
iszplaukia.

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!

GREENSBURG, PA. — 
j Vyskupas Hugh L. Lamb, vie- 

kurias t^n^s Philadelphijos diecezijos 
savo nauja 

| ganykla naujoje diecezijoje in 
Greensburg, Pa.

Savo pirmame pamoksle sa
vo žmonėms, kuriu randasi 
apie szimtas septynios de-. 
szimts tukstaneziu, szitas sze-i 
szies deszimts vieno meto Vys
kupas kreipiesi in visus praszy- 
damas in talka. Jis pirmu pir-

64 pus. Did. 5x7 col 
Dabar Po 25c.

SAULE Publishing Co., '
Mahanoy City, Pa., U.S.A, .<

Dabar, žinios pranesze kad
visi pasažieriai likos iszgelbeti, miausia paaiszkino kiek namu 
ir sugryžo in savo vietas. reikes statyti ir kiek visa tai

. Amerikiecziai Prisipažinsta

i L. TRASKAUSKAS
: lietuvTszkas
t ‘GRABORIUS
* Laidoja Kunus Numirėliu.
J Pasamdo Automobilius Del 
t Laidotuvių, Kriksztyniu
* Vestuvių Ir Kitokiams 

Reikalams ::
* 535 WEST CENTRE STREET 

Telefonas Nr. 78 
MAHANOY CITY, PENNA. k 
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"DIP-UESS”
WRITING SETS

by

Choose The Right Point

The Way You Write
No. 5556 »I

N".S66I> ■

5550

In Panmunjom miestą, 
Korėjoje, Pulkininkas An
drew J. Kinney prisimerkia 
nuo saules, kai jis su Komu
nistu karininku laiko dali 
bombos, kuri buvo surasta 
Kaesong mieste. Jis su Tau
tu Sanjungos atstovais buvo

priverstas prisipažinti, 
musu lakūnai, per klaida, 
paleido ta deganezia ir 
sprogstanezia bomba ant 
Kaesong miesto, kur Komu
nistu delegacija yra apsigy
venus del pasitarimo kaslink 
paliaubų.

kad

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

Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa.
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