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Isz Amerikos Tyli Aistra

VAGIS NUSZAUTAS
. Netylu

Norėjo Apvogti
Gazolino Sztora

s tvarkoj 
Ant Derhokratu

Pasilsi Kavos 
Iszsigeria

KORIECZIAI
STRA1KUOJA

PHILADELPHIA, PA. — 
Policijantai nuszove ir nužudė 
vagi, kuri jie vijosi per dvi 
mylias per Philadelphijos uly- 
czias.

Vagis buvo policijantu už
tiktas apie pirma valanda isz 
ryto, kai jis lipo per iszmuszta 
langa in gazolino sztora, stoti, 
ant Frankford ir Welsh uly.

Policijantai Wil’iam Foster 
ir Anthony Crescitelli, beva
žiuodami pro ta vieta pamate 
automobiliu, sustojusi prie tos 
stoties su savo szviesomis ati
darytomis. Jiedu taip pat už
mato kai tas vagis lipo per lan
ga in ta sztora, stoti.

Kai vagis iszgirdo kad po- 
licijantai sustojo prie tos sto
ties jis greitai insiszoko in sa
vo automobiliu ir dūme isz te
nai. O policijantai paskui ji.

Jis važiavo penkios de- 
szimts penkias mylias in va
landa. Jis sudaužė kelis auto
mobilius bebėgdamas.

Policijantai per savo radija 
pasiszauke kitus policijantus 
kurie nusiskubino in ta vieta. 
Policijantai paleido kelis szu- 
vius in augszti, kai tas vagis 
iszszoko isz automobiliaus ir 
stengiesi pesezias pabėgti. Kai 
jis nesustojo, abudu policijan
tai tada jau staeziai in ji szo- 
ve. Jis sukniubo ant ulyczios 
su kulka szirdyje.

Policijantas Saržentas John 
Gara sako kad policijantai da- 
žinojo to vagies varda, pen
kios deszimts dvieju metu am- 

, žiaus David Thompson, isz 
Holmesburg.

Rita Gam, loszike, yra 
garsinama, kaipo moterisz- 
ke kuri gali vyro aistras in
ks įtinti, nei žodžio neprasi
tardama per televizija, da
bar yra gavus kontrakta 
loszti muving-pikezieriuose, 
kur ji nei žodžio neisztarda- 
ma ir nei per penkias pėdas 
vyro neprisileisdama to vy
ro protą sumaiszina.

Naujas Cziampijonas

studentas 
atsižymėjo sporto rungty
nėse toliausia numesdamas 
metama jeti. Jis ta jeti nu
mėtė toliau negu du szimtu 
dvidesžimts asztuonias pė
das ir taip toje sporto sza- 
koje tapo naujas cziampijo
nas.

SKAITYKIT 
r“SAULE”^ 
PLATINKIT!

Demokratai Susikali© Neturi Tikro Vado
Teherane Sukilin 

skelba Kariszlį
•ai, Valdžia Pa 
Stovi Mieste

CHICAGO, ILLINOIS. — U 
Įgali iszkelti dar didesnes 
buvo iszkele Rcpublikonai per 

Rcpublikonai buvo susikalde 
dalis, tarp Generolas Dwight D. 
erio ir Senatoriaus Robert Taft, 
mokratai dabar turi daugiau kaip 

Amerikos Generolas žino Kandidatu, ir vi§i jie tikisi 
Mark Clark Sako viens kitam neužsileidžia.
“Milžinas Su Molio

Kojomis” ri
IrWASHINGTON, D. C. —

Generolas Mark W. Clark sa- jo 
ko kad Komunistai su Sovie- • 
tais yra padvigubinę savo ka-,. •» J 
riszkas jiegas Korėjoje, per ta 
laika, kada eina derybos del 
taikos ar nors del paliaudu.

Jis sako: Komunistai turi 
gana karo ginklu ir pabūklu, 
bet jie nebegali tuos ginklus 
pristatyti ant karo frunto, už 
tai kad juos isz padangių ple- 
kia musu lakūnai.

Amerikiecziai, kuriu skai- 
czius nėra padangėj es, dabar 
yra daug galingesni, nes jie 
daug iszmoko, ir, isz kitos pu
ses jie gauna gana ginklu ant* 
pat karo frunto.

Jie sako, kad jis yra tikras, 
kad prieszui baisiai brangiai 
kasztuotu, jeigu jis užsimany
tu visu savo smarkumu, ant 
musu kareiviu pultis.

Generolas Clark, Tolimųjų 
Rytu Komandorius, sako, kad 
Komunistai Korėjoje padau
gino savo armijas nuo puses 
milijono iki viso miijono, jie 
pirmiau turėjo apie tūkstanti 

: eroplanu, o dabar turi daugiau 
kaip du tukstaneziu.

Jis sako, kad Amerikiecziai 
yra gerai iszmokine Pietų Ko
rėjos kareivius, kurie dabar 
yra geri ir drąsus kareiviai.

SOVIETU J1EGOS 
PADVIGUBINTOS

PASIMIRĖ TENISĄ 
BELOŠDAMAS

BOSTON, MASS. 63 me
tu amžiaus Charles Mitchell 
isz Back Bay, sukniubo ir pa
simirė, tenisą, beloszdamas in 
Newton Centre.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

riauszm:

hiatai ARMIJAI GAILA 
g u GEN. EISENHOWER

Seimą, 
tik dvi 
snhow-

Dė
tu-.

Buvo Viso Sztabo 
Gerbiamas

Generolas Matthew Ridg
way, Europos Armijų ko- 
mandorius, stabtelia ir bis- 
ki pasilsi, iszgerdamas puo
duką kavos Italijoje, Romo
je. Jis ežia buvo atvažiavęs 
pasitarti su Italijos virszi- 
ninkais. Jis dabar keliauja 
po visas Europos sostines.

Senatorius Estes Kefauver iki 
daugiausia Delegatu, bet, rodos, 
kas jam dar labiau pakenks, tai 
paties Partijos Vadai jam 
nenori.
Vice-Prezidentas Albcn W. Barkley bu 
geriausias, bet net jo artemiausieji drautu

gai sako, kad jis jau per senas.
Gubernatorius Adlai E. Stevenson gal 

ir butu geras Kandidatas, bet, jis sako, kad 
jis volei butu Illinois valstijos Gubernato
rius, negu viso kraszto Prezidentas!

WASHINGTON, D. C. — 
Armijos Sekretorius, Pace, ‘su 
susigraudinimu’ priėmė Gene- 
rollo Dwight D. Eisenhowerio 
atsiskyma nuo Armijos.

Sekretorius Pace buvo vie
nas isz tu, kurie Generouli Ei- 
senhowerui patarė stoti in 

i Prezidento Rinkimus, bet vis- 
tiek sako kad jam ir visam 
Karo Sztabui galia atsisvei- 

jp kinti su tokiu gabiu Generolu 
ir malonu žmogumi.

Karo Sztabas vieszai pa
skelbė Generolo Dwight D. Ei
senhowerio atsisakymo nuo 

i Armijos laiszka.
Sekretorius Pace, viso karoĮ

sztabo ir visos Armijos vardu 
i vieszai padekavojo Generolui 

už jo danba ir pasiszvcntima 
per tiek metu armijoje.

ŽEMES
DREBĖJIMAS

Iszgazdino Gyventojus

Pirkie U. S. Bonus

Po Sukilimo

Ofc

Kai Amerikiecziai karei
viai, po nauja vadovyste, 
jokiu baiku nekriesdami ir 
jau tiems sukilėliams be
laisviams nepataikaudami, 
pradėjo juos malszintį, be
veik visi greitai pasidavė 
ant Koje salos, Korėjoje.

Tie belaisviai buvo taip 
insidrasine, kad jie iszdryso 
net ir Amerikos Generolą 
paimti in savo nelaisve. Ta
da jau Amerikiecziai su at- 
provintais karabinais ir su 
sprogstaneziomis bombomis

pradėjo tuos sukilėlius mal- 
szinti.

Jau dabar matyti kad tie 
sukilimai buvo Maskvos su
rengti del propagandos, kad 
Sovietai galėtu visiems sa
kyti ir rodyti kaip mes be
laisvius žudome.

PUSAN, KORĖJA. — Ko
rėjos darbininkai yra sustrai- 
kave. Jie dirbo del Amerikos 
Armijos, Pusan uoste. Jie da
bar reikalauja du sykiu tiek 
algos. Jie iki sziol gaudavo ke- 

Į turis centus ant valandos. Jie 
dabar reikalauja du sykiu 
tiek. .

Armija savo žmones parsi
traukė visus darbus atlikti per 
tas straikas.

Korėjos virszininkai sako 
kad reikia darbininkams pa- 

į kelti nors kiek algas.
Choi Chang Soon, Darbo 

Ministeris, sako, kad valdžia 
jau seniai jaute kad darbinin
kams reikia pakelti algas. Jis 
sako kad Amerikos Karė Sžtą- 
bas jau rengiesi taip padaryti, 
bet kai darbininkai sustraika- 
vo, tai Amerikos Karo Sztabas 
taip pat užsispyrė ir sako kad 
tie Korėjos darbininkai negali 
Amerikieczius už nosies ve
džioti. . •/

NUKANKINO SAVO 
VAIKA

LOS ANGELES, CALIF. — 
Gana didelis ir ilgas žemes 
drebėjimas iszgazdino Los 
Angeles miesto gyventojus; 
apie penkta valanda isz ryto, 
Panedelyje.

Net tris sykius žeme sudre- vai John ir Alice Cliffe, 26 mc- 
bejo, bet iszkados buvo labai 
mažai padaryta.

Van Nuys apylinkėje visu 
j namu elektros szviesos užgeso.

San Francisco mieste taipgi 
buvo pajusta tas žemes drebji- 
mas.

Iszkados gal už tai buvo 
' mažai padaryta, kad ta.s dre
bėjimas buvo taip placziai ir 
taip p ovaliai atėjo.

Žmones sako kad j u namai 
ne tiek sudrėbėjo kiek buvo

: supami kaip vėjo nendre.
Nors iszkados mažai pada

ryta Los Angeles ir San Fran
cisco miestuose, bet mažas Te
hachapi miestelis buvo beveik 
visis-kai sunaikintas. Mažiau
sia 9 žmones žuvo ir daugiau 
kaip szimtas buvo sužeista.

Tėvai Intarti Už 
Žmogžudyste

TAMPA, FLORIDA. — Te-

tu porele, yra intarti ir su- 
aresztuoti už savo keturiu .me
tu sunaus nukankinimą.

Policijos virszininkas L. J. 
Sevann sako jie yra prisipaži
nę kad jiedu savo sunui Way
ne Dolham, per tris dienas nie
ko nedave valgyti ir per tris 
naktis laike ji pusiau pakarta 
už sprando taip, kad jo kojy
tes vos tebepasieke grindas.

Jiedu teisinasi, sakydami
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Parvažiavo

JURININKO

Jis Norėjo Savo 
Žmona Suvažinėti

LOS ANGELES, CALIF. — 
Los Angeles policija per savo 
radija visu apylinkes miestu 
policijantams pranesze, kad į 
dabar yra jieszkoma Leonardo 3’ra savo 
Calloway, 30 metu amžiaus 
jurininko, kuris su savo auto- į' 
mobiliu norėjo suvažinėti savo 
žmona Beverly, kuria jis ant 
ulyczios užtiko su svetimu vy
ru 28 metu. Ted Steward, kai 
jiedu sau bevaiksztinejo neto
li jos namu.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Major Generolas Daniel 
Hudelson, 40-tos pėstininku 
divizijos Komandorius par
važiavo isz Korėjos ir ežia 

i žmonos meiliai 
sveikinamas.

Jis po szito pasveikinimo, 
pasikalbėjo su laikraszti- 
ninkams kuriems jis pasakė 
kad Amerikiecziai kareiviai 
galėtu greitai visus Komu
nistus isz Korėjos iszgainio- 
ti/ jeigu jiems tik butu pa
vėlinta.



'SAULI'1' MAHMOT PA,

Kas Girdėt
1888 1952

NeJėlioj, Liepos (July) 27- 
ta diena, sueis 64 metai, nuo 
kada pasirodė pi r m u t i n i s 
‘ ‘ Saules’ ’ numeris, kuri uždė
jo a. a. D. T. Boczkauskas.
“Saule” tarnaus taip kaip 

tarnavo praęituosia metuosia, 
del labo musu žmonelių, o mes 
stengsimės jums visame užga- 
nadyt mieli skaitytojai, kol tu
rėsim pajiegos ir sveiktos, ir 
dirbsim del jusu labo ligi 
smert!

—“Saules” Iszdavyste.

pasklido per laikraszczius, 
John G. Bennet, gerai apsi- 
rynes politikierius, kuris iki 
ada in talką stojo Senatoriui 

Duff, jam greitai pasiuntė te- 
egrama, sakydamas: “Sena- 
oriau, mums dabar rupi dele

gatai, o ne Jack Porter. Tu vi
sus Repu'blikonus inpykirti ir 
atstumi nuo musu. O ju votai, 
halsai mums labai reikalingi. ”

Senatorius Duff, inpykes, 
jam atkirto: “ Vaikeze, asz esu 
Texas valstijoje, o tu Vaszing- 
tonę!” Ir baigta,

ŽINIOS ISZ 
PAVERGTOS 

TĖVYNĖS
Laisvojo Pasaulio Spaudos 

Puslapiuose

Ir mokyti kartais Suklysta. 
Tie. kurie politika gerai pa- 
žirisią, sako kad Generolas 
Dwight D. Eisenhoweris butu 
galejes iszvengti to nemalo
naus susikirtimo Texas valsti
joje apie delegatus, jeigu jo 
rėmėjai butu szvelniau ir mo- 
kycziau pasielgė.

Senatorius Duff norėdamas 
Gen. Eisenhoweriui padėti 
jam daug daugiau pakenkė 
ežia, nes dabar matome kad 
Texas valstijos Republikonai 
vienbalsiai remia Senatorių 
Taft.

Generolas Eisenhoweris, bū
damas jaunas ir durnas' politi
koje, pernai pasiuntė Guy Ga- 
brielson kad jis prisikalbintu 
Jack Porter isz Houston mies
to, Texas, Repuibli koriu Komi
teto virszininka, kad jis remtu 
Generolą D. D. Eisenhoweri.

Tai buvo 'baisi klaida, nes 
sžitas Gabrielson turi labai 
mažai intakes politikoje savo 
valstijoje.

Su szitu žingsniu Generolas 
Eisenhoweris inpykino Henry 
Zweifel, kuris yra intakin- 
giausias -Repulblikonat, ir visu 
Republikdnu vadas Texas 
valstijoje.

Italijonas Rossellini, kuris 
prisitraukė prie saves musu 
garsia loszike Ingrid Bergman 
ir su kuria jis turėjo vaika, kai 
ji dar buvo ženota su Daktaru 
Lindstrom, dabar grasina kad 
jis atvažiuos, in Amerika ir eis 
in teismą priesz Daktara Lind
strom del jo dukters Ria, dabar 
sako kad jis visus , apskųs už 
szmeižtus. Tegul jis skundžia! 
Visi žino koks jis yra! Ir jeigu 
musu valdžia jam pavėlins 
ežia atvažiuoti tai ta musu val
džia neiszmano apie szita. da
lyką. Tokiam pasileidėliui ežia 
nėra vietos. Jis viena paveiks
lą, muving-ipi'k'CziėTi yra iszlei- 
des, kuriame viena mergina, 
pagimdžius povaikini kūdiki, 
teigia kad ji yra panaszi in 
Panele Szvencziausia, kuri bu7 
vo pagimdžius Dievo Simu, 
nežinodama vyro. Didesnes 
sžvejatvagystes. mes dar neesą? 
me girdėjo.

Yra statoma baisiai daug 
nauju namu ir nauju vieszke- 
liu.

Dai’ ir to nebuvo gana. Kita 
didesne klaida 'buvo padaryta 
PennSylvanijoS Senatoriaus 
Duff. Sen. Duff yra geras ir in- 
takirigas politikierius savo 
Valstijoje, liet jis mažai ką su- 
praiitri apie ta didesne, viso 
krašztb (politika. Praeita Spa
lio' menesi, jis nuvažiavo in 
Texas pasitarti su Gen. Eisen- 
howerio draugu Jack Porter 
ir baisiai inžeide ir inpykino 
visu Republikonu vada Zwei
fel, laikrasztininkąms prasi
tardamas:’ “Jis yra niekam 
vertas’politikierius. Priesz to
kius niekszus asz nuolatos ko
voju.”
" Kai tik tas jo prasitarimas

Už keliu sanvaicziu vėl isz- 
girsime apie szpiegus ir iszda- 
vikus, kurie ežia, Amerikoje 
darbuojasi Sovietu Rusijai.

Armija vis reikalauja kad 
Visi jauni vyrukai butu imami 
in vais'ka, bet Kongresmonai ir 
Senatoriai bijosi tokia'byla in- 
vesti, nes Rinkimai per arti.

v A

Pypkes Durnai

arba pradžia 
SKAITYMO 

...ir...
RASZYMO

Priesz Szliuba Ir 
Szliubui
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64 pus. Did. 5x7 col.
Dabar Po 25c.

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

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;. Budy ne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No. 166—Apie Sūnūs: Mąl- 
i kiaus; Iszklausy ta Malda 

Vargszo; Geras Medėjus. 20c._
Ko.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—Kuczioš Žemaites; 
Gudras Piemenis; Tsž Ko Štisi- 
dare Anglis; Kaimiecziu Aima
na vy iriai; Eilės; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20b. b > ;

No. 176—A- B e-Cel ė, Pradžia 
Skaitymo ir Rasžymo. 25c.

vyr. vadas yra Marszalas Ko- 
nievas, po Žukovo laikomas 
vienu isz., gabiausiu Sovietu 
strategu raudonu armijoj va
dinamas “Kanevo hercogu’ ’: 
mat, ten jim pavyko smarkiai 
sutriuszžyjti Vokiecziu ka- 
rioumend.; Pats Konievas labai 
mėgsta
Pietų rUČjžui su vyriausybe 
būstine “ Sofijoj vadovauja 
Marsz. Malinovskis, kuris, 
pradėjęs ^karjera nuo puskari- 
ninko, laikomas paežiu Bol- 
szevikiszkiąusiu isz visu So
vietu Manualu. Sovietiniu 
‘ ‘ ClausewitZu’ ’ laikomas Mar
szalas Rolžįjsovskis, kurio ži
nioj yra 41^,000 Lenku kariuo
menes, tani skaieziuj 24 nau
jausiais tankais ginkluotos 
szarvuoczi|i divizijos. Veng
rus manoma turint 12 divizijų, 
Bulgarus 11, Rumunus 15. Da
bar Žukovas stengiasi nauja- 
gadyniszkaĮs instaigimais su- 
darytis satelitiniu krasztu ar-

■ mijas ir j įveikimą sulyginti 
su minimąją Sovietine “Atlan
to komanda”, turinezia at
sverti Vakaru Atlanto pajie- 
gas'

Ždanovai jau 1936 m., skel
bė Pabaltijo užimta. B. Meiss- 
neris, ^uodamas spaudoj Žda
novo vaizda, ypacz nusakyda
mas jo politine veikla, kiek ji 
apėmė 
pa” 1
pirmieji tos ruszies užsieni
nes politikoj pasirodymai pra
sidėjo 1^5 m., per 7-ji Komin- 
terno Pasaulini Kongresą, kai 
jis buvo paskirtas Kominterno 
vykd,, komiteto nariu. Veikiai 
jis “iszgarsejo” savo “dekla
racija” per 8-ji visuotini sah-

sulaikyt; Girtiuklis Jurgis, 
Galinga ypata (alybe meiles; | 
Raganiszka lazdjle; Boba kaip ] 
ir visos bobos; Pėipgi juokai, 
rodos, trumpi pisakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-židžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti iuo smert; Szv. 
Kristupą; Juolingi szposelei; 
Kaip traukt giiukingai Einiki 
ir kiti szposeliti, 20c.

No.116—Isterija ape Siera- 
ta. Puikus' ąiraszymas. 119 
puslapiu, 20c. ■

No.120—Dv!' istorijos apie 
Valukas isz gifios; Ant nemu- 
no. 58 pug., 2)c. '

No.119—Kdūribs istorijos, ‘ 
apie Gražia Raremb Nevalnin- j 
kė; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu pUpejimas, 62 pus., 
20c. A U

No.123—Septynios istorijos: 
Stebuklingai Zerkola'š; Sida
brinis Grabelis; Brasus Sžuo; 
Kolera; Senelis; Vargo sapnas; 
Apie Čigonus; 45 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyriiu; Peleniute;
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

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

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

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

No.133—Dvi istorijos: Neuž- 
m'okariias Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 2Dc.

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

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

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

No.142—Apie 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.145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

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.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c. '

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

No.l 55—Sžakiriis Nedoras
Žydas, Du Draugai. 136 pusią- 

ba ka.. negalėjo . savo liežuvio Į piu, 35c.

NAMELIS :: :: :: 
:: PUSTELNINKO

(Tasa nuo 3-czio puslapio)
iksusini gyvenimą.

Nes k°lei stosime in vieta, tai 
ligoniai amžius n aduos.

In valanda jau perženge 
slenksti Teodoros. Iszgirdus 
Teodora ateinanezius isztrau- 
ke ranka' isz po užklod'alo ir 
padavė Beatusui tardama:

— Na ar teisybe geras 
veli, truputi iszbalau? *

— Su Dievo pagelba,
poni busi sveika ir drūta. O 
jeigu to nebutu, tai ir ne yra 
ko rūpintis, viską ka Dievas 
žmogui paženklina mums yra 
laime. Jisai geriausiai numa
no, ko mums reikia. Tegul jo 
vardas bus palaimintas.

—BUS DAUGIAU—

Insruty Inkurdinta Vyrau- ; 
sybe Sovietu “Atlanto Ko- • 
manda”. Gautosiomis žiniomis ■ 
kurios jau pasirodė ir Vokie- 
cziu spaudoj, Sovietu “Atlan
to komandos ’ ’ vyr. būstine yra 
Insruty, Rusu pavadintoj 
Čzerniachovsko vardu. Isz ten 
eina insakymai 85 aktyvioms 
“Vakaru grupes” divizijoms, 
kuriu veikimo sritis nuo Bal
tijos juros per Pripetės pelkes 
nusitęsia net iki Juoduju juru. 
Sziai vadovybei priklauso ne 
tik 30 Sovietu ‘divizijų, esan- 
cziu Vidurio Vokietijoj, bet 
taip pat divizijos Austrijoj, 
Bulgarijoj ir Rumunijoj su vi
sais kariniais daliniais satelit. 
krasztuose. Ju vyriausias va
das yra marsz. Bulganinas, o 
sztaibo virszininkas, ne kas ki
tas kaip Marszalas Žukovas, 
kurio daliniai priesz 7 metus 
paėmė Berlyną ir palaike, pa
lyginti, neblogus santykius su 
Gen. D. Eisenhoweriu. Marsz. 
Žukovas pernai netikėtai pasi
rodė szalia Molotovo Varszu- 
voje, kai tas, atvykęs, “inspe- 
jo” Lenku vyriausybe. Savo 
karine karjera Žukovas yra 
pradėjęs per pilietini Bolszevi- 
ku kara, kai. savanoriu stojo 
in kavalerija ir Trockio buvo 
pakeltas in karininkus. Jis lai
komas vieninteliu Sovietu ka
rininku, mokėjusiu tinkamai 
eilgtis su Eisenhoweriu ir 1 
Anglu Marshal Montgomery. 
1946 m., jis tyliai dingo isz 
Berlyno del to, kad per dažnai 
priiminėjo Gen. Clay pakvieti
mus ir ji vizituodavo. Maža 
kam težinoma, kad jis savo 
karines karjeros pradžioj buvo 
Vokiecziu Gen. von Seeckto 
pakviestas in Berlyną ir kelis 
menesius lanke Reichswehrui 
skirtus karinio ruoszimo kur
sus. Isz tu laiku jis ir Vokisz- 
kai moka. Dabar jo satelitu ar
mijos reorganizuojamos ir ruo- 
sziamos galimiems veiksmams 
už linijos Lubeckas-Triestas- 
Sofija.

‘ ‘ Frankfurter Allgemėine 
Zeitung” raszo, kad negali bū
ti jokio abejojimo, jog žygiui 
stovi paruosztos 175 Sovietu 
divizijos. Tol. Rytu kariuome
nes grupes vyr. būstine yra 
Czitoj (1000 km in rytus nuo 
Baikalo ežero), kitos grupes 
Rusijos viduj vyr. būstine yra 
Taszkente, Kaukazo-Tiflise. 
Insruty ‘insikurusiai Žukovo 
komandai taip pat priklauso 
vidurio ruožas su vyrausybe 
būstine Prahos mieste. Jos

Po

O tu mano meilute, 
Mano saulute ir žvaigždute, 
Mano gyvastį, mano aniuoleli, 
Mano žeideli, mano kūdikėli, 
Mano, laime, mano žemcziugele 
Mano viskas, mano saldutėlė.

O tu mano kankytoja, 
Mano gyvasties užtrucintoja, 
Tu mane suedai, 
Ant amžių prapulčiai, 
O, tu boba isz peklos, 
Neatstoji nei valkatos, 
Uždaryk savo snuki prakeikta, 
Duok man pakaju szventa, 
Gana jau man dakakai, 
Per dienas guzute lakai, 
Nelaimingas asz ant visados, 
Nuo savo bobos prakeiktos.

Pirkie U, S. Bonus

te-

vel

Pensijos visiems bus padi
dintos.

Žmones daugiau pinigu turi 
ir daugiau iszduoda. ■

Užsienius (“Osteuro- 
r. 2*/52), pažymi, kad

'-'“J A 

jungini Sovietu Kongresą, kai

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS

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

“NOVENA”
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.

SAULE - Mahanoy City, Pa.

1936 m.->£riiadžio menesio ne- ■ 
paprastai smarkiai užsipuolė j 
Suomija ir Pabaltijo valstybes i 
jau tada be jokiu skrupulu at
skleisdamas, kokie yra be kau
kes Sovietu tikrieji planai, bū
tent, kad joms lemta būti So
vietu užgrobtoms. Girdi, tie 
mažucziai nuksztukai tene- 
purksztauja, nes raudonoj a ar
mija ta “net per maža langeli 
in Europa” prasilausz pati 
viena jiega, kai tik tam susi
darys tinkamesne proga. 1938 
m., pradžioj Ždanovas buvo 
paskirtas Sov. Sanjungos Už
sienin politikos komiteto vedė
ju ir jau galėjo tiesiogiai kisz- 
tis in Litvinovo vadovauta už
sieniu reikaliu komisariata. 
Tai buvo baisus Vakaru ne
kentėjas. Muncheno invykiai 
paskatino Sovietus, ypacz 
ždanpva ir Berija, “imtis 
energingesnes Užsienio politi
kos.” ■ Daugjausia Ždanovo 
spaudimu buvo nusodintas 
Litvinovas ir 1939 m., pavasa- 
ri pakeistas Molotovu. Zdano- 
vui rūpėjo vėl insijungti Suo
mija su Pabaltijo valstybėmis 
atgal in Rusija ir insivieszpa- 
tauti Baltijos juroje.

— BUS DAUGIAU — I - «'•

Jieszkomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai praszomi
atsiliepti in: Consulate Gene
ral of Lithuania 41 W. 82nd St. 
New York 24, N. Y. ,

^Pirkię U. S. Bonus!

Make today 
/ yw p iii) 1
W Unitetl states 
defense Bonis \

KATALOGAS 
KNYGŲ

Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Šzis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 

užsisakykite knygas isz 
szito katalogo

No. 1952

TAIP YRA

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

Kitokios Knygos

Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu «
8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkina 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.

Kožnam drūtam taip 
atsieina.

Kaip apsipacziuot pareina. 
Jonas gana drūtas buvo iki 
In nagus bobos pakliuvo, 
Nes tuoj boba ji užkariavo 
Ir drūtybe gala gavo!

Nors Kongresmonai norėjo 
ir reikalavo anksti viską už
baigti, bet iszrodo kad Kon
gresas neužsidarys savo du
ris prięz Liepos (July) pabai
gos.

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

No.103—Vąidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czi'o iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
tai pinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins'; Apie bo-

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

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

180%—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirik 
kimu. 25č. ' • ' 'J

No.l94--Truinpas Kdtąli- 
kiszkas Katekizmas, pagal isZ- 
gūldinia Kuri’. PifiJ.uskio, su 
riėkuriaš Naudingais Padėji
mais. 35c. ‘

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jėzuso Kristuso 
l5c - :■

No.197—Graudhs Verksmai 
arba Pasibudinim’as prie Ap- 
mislinimo Kanczios VieSz.' 
su Jezuso Kristūsd. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszkb būda, 15c., Pa
gal nauja būda, Nd. 197i%> 25c.

No.198—Grbm'ata arba Mu
ka musu Iszganytojaus'Jezuso 
Kristuso, peraszyta. isz groma- 
fos rastos grabe musu Iszgany- 
tojaus Jeruzoliriia. 10c. •

No. 200—Eustakijuszaš. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Kriksžczionybėš; 128'puš? 35 c.

No.201—TsfoYija apie 'Amži
na Žydą. jo kėliofiė'pčį'i'^ie'fa 
ir liudyitiaš apie' Jezu Kristų. 
Pūkini apraszymas. ŽOc. A'

No.202—Novena, Stebuklhi- 
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei-.-- 15c. ; 1- h

- NO.203-Knygute, Triėtinin-
• kiu Sėraphiszkas Officium. 15o

. i . y:'Ji, :■

Kaip Užsisakyti Knygas L

S®3 Užsisakant knygfts^isz 
sžio Katalogo, reikia papilnėti 
tik numeri 'knygos1;, ? j^riigtt/ 
siuskite per PA'cztino (Mbnijjr- 
dėti, Express ar Baubino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu' Iftjlitė pirii- 
gais siusti, tai reikia’ Užregis
truoti laiszką su pinigais. ' t

Nepariiirszkite dadėti 
deszimtuka ekstra del prišiUn- 
timo kasztu. ; i •

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING COJį 
Mahanoy City, Pa., - U. S. £

>



S A tT l,.g “ MAHAMO? GIT*, M.

Namelis Pustelninko
(Tasa)

Pu keliu metu Leitando^na
melyje persimainė. Rožuka isz- 
tekejo, o veseile buvo puiki. 
Išzlido už Klauso. Gyveno su 

•‘te savini sutikime, o Dievas lai- 
niirio visame. Susilaukė pora 
Vąifcucziu, isz kuriu nemaža

■ turėjo džiaugsmą. Tankiai Ro- 
žė šu savo vaikucziais atlanky- . • /• . -te
davo senukus.

Turim laiku Teodoros name
lyje nieko neatsitiko. Gyveni
mas puikios ponios buvo ty
kus. Linksminosi tuo, jog jai 
gerai prisivedė, o taipogi ir 
jpk sūriui. Ne viena karta žiū
rėdama' in sunu džiaugėsi, nes 
mate, kaip tas Vaikinas už ja 
triūse.r
te ’— 0, kad butu ežia mano 
'Henrikas, tai džiaugtųsi isz 
sgVO sūnaus! Ta rnislis sugrau
dino iki ašzai'ri. Taip ne viena 
karta verke, kada pamislijo. 
paregejėS tai'mylimasis sūnūs, 
tuojaus priszokes sakydavo : 
';JBrangi mano mamute! 
Ar ant manes už ka pyksti? 
Ar asz kame neklausiau? Ak, 
verki kada tik ant manes dirs- 
teleji. Ak, mamutė! Pasakyk 
jeigu- kame negerai, o asz tuo
jaus prisitaisysiu.
— Ne del to asz verkiu, at

sake Teodora, spauzdama prie 
szirdies. įTu visada esi getas ir 
paklusnus kūdikis; Dievas tau 
ūž tai padės, kad esi geru sū
num savo inotinai. Dabar, kaip 
jau esi didesnis ir taip geras, 
tai labiaus liūsta mano szirdis, 
riekaip-pirma, užtai, jog netu- 
fime tėvelio, kuris galėtu ta
vim džiriugtis; dėlto asz tan
kiai’vėi'kiri. Viėriok mano szir- 
dte'pTijauczia;' jog jis da gyvas 
ir kad dė karta savo gyvastyje 
pamatysim O kad man kas ga
lėtu pasakyt, kur ji Ditriclias

• liūdėjo, tuojaus begeziau te- 
riaįs, kad ir gyvasties nusto- 
cziau; Putežiau po kojų tam 
nedoram žmogui ir gal su- 
mihkszfincziau jo szirdi, kad 
paleistu mano vyra. 0 jeigu 
nėpžteiktri; tai praszycziau, 
■idanFpriVėlytu su juo drauge 
kristi kalėjime.
^' Trikiė būVri” Teodoros žo- 
Wait o- 'jaYrikaifeizio szirdyje 
pakilo pirma karta rnislis, 
illrint ' pamesti viską, o eiti. 
Nore jo ėitiin svietą, kad ka 
nrirint dažiuot aipie tęva. Su ta 
misti'.nuėjo’ gult ii-su'ta ant 
rytojaus keTes. YpaėZ ir nakti 
apie tai sapnavo. Vafksztinejo 
kaip1 nesavas, ariba sėdėdavo 
po IteJpaHr mislijo.
pPaijaigė ant galo1 penkioli

ka mėtų. Buvo patogiu jauini- 
kaiėžirii te Kožnas, kas tik pa- 
ma'tė,'negalejb'atsigkrti. O bu- 

‘^0 'di’uths;’ kad niekas tame 
•kėlime negalėjo su juo susily- 

• - 'giiiti. \ Prie visko vbuvo' tikes.
s ‘ ^tivri geru’sti'ielczimn, kožna 

’•Srikalu’ liždri‘atrado ir kad ir 
■:arigŠžcziansia buvo, iszeme. 
Mokėjo att ii visus lauko dar
bus. Visi stebėjosi isz jo ąky- 
•vuino.
te' Phrgryžes, viėmt1' vasaros 
-vakaru nuo darbo, prisiartino 
j|rič inoti’nris, ’ kuri1 darželyje 
laistė kvietkas ir tave:

— Eiki, mama, su manim 
ant.sudtelib; tėhais Sau atsise- 
’siine': prišitkįyšiu-gi' tau; ka risz 
apmi-slijau ; po tam noriu pra- 
szyt,-idant ant- to'pf istotriini

Niisiszypsojo motina ir nu-

ėjusi sėdo ant suolelio, norė
ti ama dafeinoi tos naujienos; 
po tam tarė Otonas:

— A težinki, motinėlė, ka 
■a’sz apmisfijan"? Asz apmisli- 
jaii kad eiti jieszkot tėtulio. O 
jeigu sakai ir prijauti, kad jis

★ *

TARADAIKA* 
į

■Gana su tokia moterele, 
Kuri vis kitiems nesmaguma 

duoda, 
Filadelfijoje tokie randasi, 
Kuri ne Dievo nei žmonių 

nesaugojesi, 
Mat, tai vis iper giituoklysta, 

Po tam pamyli paleistuvysta,
Tikėjimas del t'Okios 

nereikia,
Ba nuo ryto ligi vakaro 

pliovoja ir keikia, 
Geri vyrai negali klausyti,
Nes turi iri kita kambarį

■ ■ ' - " ■ Užsidaryti. ■
Kada in ten pribusiu,

■ Tai vela padainuosiu, 
Ir apie ta bobelia 

apsakysiu,
0 gal lyg tam laikui

veda. Nereikalauju tavęs' mo
kinti, kaip toje kelionėje Igtis: 
Juk isz-mažumėlės tave moki
nau. Turiu vilti, kad tuos ma
no pamokinimus gerai atsime
ni. Eiki sii Dievu.' Tegul 

šargtiš būna tavo

kitaip iSzrodai, ne taip kaip 
pirma.

-— Nesibijokite, atsake Teb*- 
dora. Žinoma rūpinosi apie sa
vo sunik Galima suprasti, kaip 
kelionėje atsitinka. O vėl man 
labai nuobodu be savo vienati
nio kūdikio. Mažu Dievas duos 
po keliu dienu apsiprasiu.

— Duotu tai Dievas! Tarė 
Leitandas, pakeldamas akis 
augsztyn.

Kada, buvo su Gertrūda du 
vienu, purtydamas galva tarė':

—- Ar tu žinai mano pa- 
cziule, asz labai bijau, kad ji 
nenumirtu pakolei sugrysz sū
nūs. Ji labai serga, bet nenori 
pasidpoti. Kad tai butu pava
saris, tai kas kita, oras kito- 
kis. Nes tas laikas ligoniams, 
ypaez musu pakalnėje, kur 
sniegas trobas užverezia, tai ’ 
ne labai gerai.

Ne ant tuszczio rupinosĘLei- 
landas. Kada ant rytojaus at
ėjo jos atlankyti, stojo, idant 
pasakyti pagal buda,_ labas by
las nerado jos prie stalelio, 
prie kurio kas rytas sėdėdavo. 
Nuėjo in kukiiia,riuejo in dar
želi ir visur nieko nerado. Sto
jo prie kamaraites duriu ir pa- 
szauke:

— Ar daprini lovoje?'
Ari t ko jam Teodora silpnu 

balsu atsakė:
— Draszau labai teeikite 

Leitande!
Kada inejo labai persigando

nes buvo iszbalusi kaip dr'dbe. 
Ka nebuvo' pasirėdžius ant lo
vos.

Ak dabar turiu pripažinti, 
kad esmi tikra liguište. Jau szi 
ryta nepajiegiari apsirėdyti. 
Baisus sapnai Vargino mane ir 
tas s’uvis mane pabaigė. Ak 
kad tai butu por žemrii! Bet ji 
dabar tik artinasi. Getas' Lei- 
tandai! Man rodos kad asz pa
vasario nesulauksiu.

— Turėki tiktai ponia Die
vu, je vilti; atsake Leitaridas, d 
vėl pasveiksite. Sirgau ir asz 
labai ir kbžnas misljjo, kad jau 
nepasitaisysiu' ir kad paskuti
ne valanda atėjo: Gertruda, 
riiano mieliausia pūti, prie ma
no lovos verke be jokios pa
liovos, o taipgi1 ir Rožuka. Vie
nok Dievas mieliausias drive 
sveikata.

— Tegul dedafei jo szven- 
cziausia valia! Tarė Teodora 
ir vėl atsigulė, jausdama vis 
blogiau. |

— Asz eisiu Gertrūdos pa- 
szaukti, tarė Leitandas, tegul 
nors lova pataiso, poniai bus 
minkszcziau gulėti. Tures ka 
norint iszVirti, kad .pasidrū
tinti. Do tam bus kiek geriaus.

Tai pasakęs iszejo isz grin- 
cziutes. Netrukus atbėgo Ger
trūda. Žiūrėdama ant jos pra- 
dejd verkti. Iszvire sriu'butes, 
pavalgydino ir stovėjo pine 
lovos. Nepoilgam Teodora jau
tėsi drūtesne. į

Po valandai ja vei atlankė 
Leitandas, norėdamas1 dasiži- 
noti, ar ko nereikalauja. Teo
dora vos atsikėlus tarė: 
. — Labai norecziau maty
ti tęva Beatusa, pakolei nenu
mirsiu. Dievobaiminga jo kal
ba Visada mane suramindavo, 
sudrutindavo mano vilti' Die- 
Vujė. Isz jo regėjimo labai 
džiaugiuosi. 0 taipos-gi turiu! 
pasakyti jam ta, kas'sunkina 
mano šzirdi. Turiu jam pasa
kyti! Bukite- taip geri, nusiųs
kite ka nors pas Beatusa. Pa
sakykite, kada asz labai ; inel- 
džiu. Noriu- kad jiš! mrine1 sura
mintu tojejiaskutinėje valan
doje per ka lengvesne triresiu 
smėrti. ■

Tuojaus viskas stosim 
pagal jusri norą, atsake' Lei- 
taridas. Asz patik eisiu pas tęva 
Beatusa. Norint manb kojos 
nėra- taip greitos ir gudrios, 
vienok paskūbtein kiek galė
damas; ' •' i

Greitai apširėiige'bmb' lazda 
rankon ir nutraukė in kalnus. 
Dievobaiminga- senuką radai 
darželio pavėsyj. Kada prisi
artino, prakaita sari ntfd kak
tos' szlrioste, Beatusriš pamatęs 
paszarike:

L- Ar tai tū Leitande; ko 
taip skūbinaisi, ari negalėjai 
pasilsėti ? Asž britoziau pasilsė
jęs, kad bueziau in ezi'onai ejes 
su linksmu nau jiena; bet mane 
iii czionai atsiuntė poniai, kad 
jus pas ja papraszycziau; ji 
yra labai silpna. ' '1 ?
' — Silpna ? Paklattee grei
tai’ senelis su rupestimi. Ar 
blogai /. D'!* te
' — Duotu Dievas, kad pa
sveiktu, atsake Leitandas su 
aszaroriite. Kaip rūpintųsi Oto
nas, kad "žinotu apie savo ser
gami ežia motinėlė! Nesitikėjo 
vaikiriėlis eidamas kelidlien. 
Da tada' motifiri.!buvb sveika ir 
stipri. Gal vaikiriėlis ant am- 
žifi' su ja atsisveikino! '

Beatusas davė senukui szio- 
kio tokio valgio, kad kiek pa
sidrūtinti. Po trumpam pasil- 
siui, tatd'-Leif'aridas:T' ..... ■■■

—' 'RiMnin Jfltt iri ""pakalne.
(Tasa Ant Žriuslapio)

baimingo ' senelio. Atlankė 
teipogi Klausa ir Rožuka, ku
rie atsisveikindrimi graudžiai 
verke. - . . -

Ant rytojaus arisztant paki
lo Otonas ir kuogreieziausiai 
apsirėdė, persi klibino per. peti Ailtuolas S; 
dvi kletkas su-sakalais ir sto-,. Vadovu. Eite sveikas! O kada 

metinį Su kanklėmis dažinosi apie tėvą,- tftojaus 
gfyžki'ritgUlio'S" ir parneszlfi 
airiu'linksma žinia.' ; ' ‘

Cžja Otonas pradėjo balsu 
verkt ir tarė: ‘

— 1 NesiYupink taip labai, 
juk pavasaryj vela busiu pas 
tave; ' -J- - - 1

Pabucziavo motinai ranka 
ir tarė: . .

— Na motinėlė buki svei
ka ir meldžiu perdaug nesirū
pinti.

Teodora' padavusi jam pun
deli da karta pabucziavo ir ta
rė: Na sūneli brangus; asz gry- 
sziu namo; o tu trauk svietam

Taip ir stojosi. Teodora nu
ėjo savo keliu, o Otonas savo. 
Da kelis kartus Otonas atsi- 
gryžo, bet jau motinos neinate.

❖ ❖ ❖

Vos perejo pora sanvateziu 
nuo atsiskyrimo Otono su savo 
motina, sztai žmonele apsirgo. 
Negalėjo suvis miegot, mažai 
ka valgė, vos ant kojų laikėsi, 
tankiai negalėjo pastovėti. 
Gertruda su Leitandu žiurėjo 
ant to su baime. Viena karta 
tare Gertruda: Kaip rodos po
ni esi Suvis silpna, nes suvis

* yra gyVu, asz ji'turiu surasti. 
Gal vaitoja kalėjime ir veltui 
laukia pagalbos. Nuobodu ir 
man, motinėle; be tėtulio, o ka- 
da apie ji pamislųu, kozna 
karta apsiverkiu. Dabat-gi ap
siėmiau bėgti iii svietą su savo 
sakalais. Su jais visur turėsiu 
prieiga. Tokiu 'būdu visas 
drutvietes atlankysiu. Gal'but, 
jog kur norint apie ji dažiiio- 
siu.

Cžia nutilo Otonas. Žiurėjo 
tiktai motinai iii akis ir lauke 
ka pasakysi. Teodora, prisislte- 
kus prie jo rodos su baime, kad 
jo nepatrotytu, tarė su aszaro- 
mis:

— Tu mano Otoneli! Ar tu 
mane turėtai apleisti? Ka asz 
veiksiu, kaip tu iszeisi in svie
tą'? Tu vienas esi mano sura
minimu, mano vienatine vilti
mi T Žinai, kiek turėjau vargo, 
pakolei tave užauginau; Su 
kuo asz pasidžiaugsiu, jeigu 
tavęs netekeziau? O tu mano 
šimeli! Negaliu'taVe leisti! O 
jeigu tu kur pražūtum, asz ta
da tO' negaleežiau pėrgyvėnt. 
Tukstancziai imsitemano du- 
szioje talpinsiu. Mtelyšiu gal 
tave žvėris kur tankiose girio
se sudraskė arba kitokia nelai
me’ patiko. Gali gautis kur in 
kalėjimą, o tada kas tave isz- 
liuosuos? Kas tau ranka gales 
paduot?'

Ne, sūneli! Asz ant to nega
liu siutikt. Per aszarias negalė
jo toliaus kalbėt. Bet Otonas, 
norėdamas 'ja suraminti tarė:

— Alano motinėle! Tau vi
saip rodos, ir mislyji, jog asz 
pražūsiu. Parneški tas rnislis, o 
reikia suprast, jog visur ran
dasi Apveizda. Asz tikrai ži
nau, jog nepražūsiu ir vela ant 
tavo džiaugsmo sugryžiu. Ne 
ant ilgo laiko atsiškirsimė. Nes 
netruks metai, o asz vėla busiu 
atgalios. O kaip džiaugsidsi, 
kaip apie teveli žinia parne- 
sziu! Ta valanda, kurioje' asz 
sugrysziu, visus tavo sopulius 
iszgydins. Buki rami, brangi’ 
motinėlė! F Turėki vilti pas 
Viešzpati Dievą, atsiduoki jo 
globai ir melskis už malte. Ta
da keliausiu' sali linksmai, ba 
Dievas iė-maldos mano moti
nėlės, saugos mane' nuo viso 
pikto. 1

— Na ka, motinėlė, ar pa
tinka tavo sūnaus rnislis?

Teodora tylėjo valandėlė pa
kėlusi akis in dangų, bet po- 
tam tarė su-nenoru: 1

— Ak gerai, galėsi eiti var
dan Dievo! Jeigu, iki to laiko 
Dievas tave saugojo, saugos'ir 
toliaus. Mano szirdis prijan- 
czia, kad Sugryži su linksma 
naujiena. Dabar nūsiszluoste 
aszaras. Ir Otonas paliko 
linksmesniu. Mate jis mislyje 
puikius palocius ir drutvietes. 
O naktį sapnavo apie didėle 
drutviete ant augšzto kairio; 
kurioje rado ir mate savo tę
va. 1 ’ 1

Otonas pradėjo i'uosztis ke
lionėn. Teodora pasiuvo jam 
ruba, kokis pritinka sakalnin- 
kamš. Gražiai gulėjo ant jauni- 
kaičzio tas rūbas. Turėjo rau
donus ezebataiezius su trum
pais auteliais. Apsijuosęs buvo 
su platinu diržu, prie kurio ži
bėjo plienine saktis. Ant gal
vos turėjo kepuraite šu aukso 
galioneliu apsiūta, kuri Teodo
ra pasiėmė toj baisioj naktyje, 
kada bego isz savo dvaro. Tik
rai Otonas puikiai iszrode. Ka
da dažinojo pakalnes gyvento
jai, subėgo visi jo atsisveikint, 
'trieila priesz kelione nuėjo 
'Ottte‘a*srpas ■Bcainsa. kad3 paini- 

1 ti palaimteima nuo to dievo-

jo priesz
pri pažastė, ir įffizarrimis. ' Ir ji 
negalėjo’dalaikyti nuo verks- 

mio. ■■ < :

— Asz tave; mano siūleli, 
palydėsiu noriais pora varsnų! 
Ir taip iszejo abudu. Teodora 
nesze pundeli feu jo marszki- 
niais. Eidairia per darželi nu- 
skine kuopuikiausia rožė ir 
prisegė prie kėpurės taryda
ma: te; ■

— Kiek kartu pamatysi ta 
rože, ktsiminkie ripie savo mo
tina'. -jįi

Kada jau buvo toli nuo na
melio, atsigryžes Otonas dirs
telėjo ir paniislijo: Buki svei
kas nameli, kuriame užaugau.

Kada ėjo per kaima, visi ve
lijo laimingos . jam keliones, 
szaūkdami: ' ' ■

Keliauk sveikas ptbneli! 
Tegul t'aVė DieVits Veda- ir 
sergsti' nuo visokiu nelaimiu.

Kada radosi kilt kalno toje 
vietoje, kriirie pt’iėsz devynis 
metus isžalkės sedejb, kur juos 
Rožuka užtiko, Teodora susi
laikius tarė:

V’— Dabar asz, mano'Otorie- 
li sugrysziu; tegul tave Dievas

W5

me

V I

Ir truputi susivaldys!
* * *

Vargingas gyvenimas yra 
žmogaus, 

Kuris nieko neiszmano 
ir nieko nežino.

Tokis vargsza kožnas 
apgaudinėja, 

Ir kožnaš skriaudžia!
« '

Melagyste drauge stf 
žmogum afii’ga.

Mažas vaikutis mažai 
meluoja, 

O kada užauga didesniu 
" '* tai,

Ir didesniu melagium 
'pastoja.

Peikia visi Valka, 
Jeigu yra“ szyksztus; 
Bet kaip užauga ant 

vyrio, 
0 yra szyksztum, 
" Tai ji visi gire, ’

Kad yra paezedus žmogus. 
Jeigu žmogus yra’kam 

kaltas pinigais,
Tai geriau padarys, 
Jeigu sau tesi taisys

■ ■ nauja apredala,
Ne kaip atiduoti skola. 1 

Juk žinote kad szia gadynė, 
Aprėdyta žmogų visi 

paguodoja..
“Būkle tamsus kaip 

aklas arklys, 
Ir turekie skolos

ligi ausu, 
0 bukie pasirėdęs,

Tai jau isziriiritinga^l” 
Musu žtnohes yra tosios 

. nuomones.
Turime ir tokiu iszmintingu 

žmoriiu(i) 
Kurie yra kalti 

visiems, 
0 skolos nemariu
• užmokėti,

. Arba’ itenori; b štatosy
' įave'“ KasTaT asz. ”

7 ‘
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Naturally, they're important to you! ThatJ why,we want you 
to see these invitdtlbns for yourself. And please dbnT let that 
costly look mislead you . . . the magic is in the making of these 
invitations! Feel'tfiqf fine, sharp raised lettering. It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers! 
Check the perfect form'of these invitations with people who 

really know! tome ml*We wlAM happy 
to show you the "Flower Wedding Line."
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ZiniosVietines
’— Utarninko ryta, pirma 

valanda, Bomano peczeje, nu
mirė Jonas Makonis, savo na
muose, kuris sirgo per visą me
nesi. Velionis gimė Bomano 
peczeje. Buvo Aiigliakasis ir 
dirbo Springdale; .kasyklose. 
Buvo narys Primrose ' lokalo 
Nr. <510. Paliko savo motinėlė 
Katarina Makoniėne, seseri 
Mamie Stokuviene, mieste, ir 
broli Alberta namie. Kūnas li
kos paszarvotas pas savo sese
rį ponia Stokuviene, 413 W. 
Maple uly., Mahanojuje. Lai
dotuves invyks Subatos ryta, 
su apiegomis Szv. Juozapo 
bažnyczioje devinta valanda 
ir palaidos in parapijos kapi
nes. L Graborius Liudvikas 
Traskauskas laidos.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Jokūbo, o Tautine Szvbnte: 
Aušzra. Tik penki menesiai li
gi Kalėdų.

— Szfurmas su lietum Pa- 
nedelio naktyje pridirbo dide
lius nuostolius szioje apylin
kėje., Seniausi gyventojai ne
pamena tokios audros. Žaibos 
trenke in Szv. Juozapo bažny- 
czios bokszta, Jaipgi ir in san
krova (warehouse) prigulintis 
prie L. A. Lutz Kompanijos, 
prie West End galo miesto. .Vi
sas sąnkrovis likos sunaikin
tas ir bledies padaryta ant 
$75,000.
' — Sukatoj Szventos Onos, 
Szventos P. Marijos Motina. 
Tautine Szvente: Meile. Ir ta 
diena: 1939 metuose Amerika 
panaikino savo Prekybos Su
tarti su Japonais; 1945 m., 
Winston Churehillis, Anglijo
je per rinkimus buvo sumusz- 
tas, jo vieta užėmė Darbininku 
Partijos vadas Attlee.
<. Kita is'anvaite: Nedelioj 
pripuola asztunta Nedelia po 
Sekminių. Taipgi Szventos 
Natalijos kara., Pantaleonas. 
Tautine Szvente: Živile. Ir ta 
diena: 1888 metuose D. T. 
Boczkauskas pradėjo leisti 
pirma numari “Saules,” yra 
tai antru seniausiu Lietuvisz- 
ku laikraszcziu; 1779 m., 
Amerikos Tarybos sudaryta; 
1941 m., Harry Hopkins, Ame
rikos vardu kalbėdamas Lon
done, Sovietams prižadėjo vi
sokeriopa pagelba, ir didele 
paskola.
: — Ana diena lankėsi mies
te su reikalais, gerai žinomas 
ūkininkas, ponas Andrejius 
Yanasaviczius isz Locust Val
ley, ir prie tos progos atlankė 
ir ‘.‘Saules” redakcija atsinau
jinti savo prenumerata už laik- 
raszti “Saule.” Acziu už atsi
lankymą.

-—Panedelyje pripuola Szv. 
Nazarijo ir Komp., o Tautine 
Szvente: Ante. Ir ta diena: 
1945 metuose Amerikos Sena-1 
tas priėmė ir patvirtino Tau
tos Sanjungos sutvėrimą; 1945 (A .
m., Amerikos bombneszis su
dužo in aūgszeziausiaji New

44-4-***4-M.4.4-4-***-****4-****4» • |l. traskauskas j 
J LIETUVISZKAS J
* GRAB ORIUS j 
J Laidoja Kunus Numirėliu. *
* Pasamdo Automobilius Del J
* Laidotuvių, Kriksztyniu *
j Vestuvių Ir Kitokiams J 
J :: Reikalams :: *
: ■—- : 
IS3S WEST CENTRE STREET *
* Telefonas Nr. 78 4
* MAHANOY CITY, PENNA. *

York miesto dangoraiži, “Em
pire State Building”, trylika 
žmonių žuvo ir dvidešizimts 
buvo sužeisti; 1945 m., Komu
nistas Earl Browder, buvo pa
szalintas isz savo vietos kaipo 
Amerikos Komunistu Partijos 
Prezidentas. Jo inpedinis 
VViljiam Z. Foster. Nepriklau
somybes Diena Peru kraszte> 
1414 m., numirė paskutinis 
Kriviu Krivaitis, Gintautas.

— Utarninke pripuola Szv. 
Mortos, Olavo kąra., ir Szv. 
Felikso pop. 1922 m., Ameri
kos Susivien. Valstijas pripa- 
žina Lietuvos Respublika, de 
Jure; 1506m., Lietuviai perga
lėjo Totorius ties Cipra.

—- Ponas Antanas Sidara 
įsz Girardvilles, motoravo in 
miestą su reikalais, ir prie tos 
progos atlankė “Saules” re
dakcija atnaujinti savo prenu
merata už laikraszti. Acziu už 
atsilankymą.

Nanticoke, Pa. — Ponstva J. 
Sholtemonai, isz Chicagos, 
sveeziavosi pas savo gimine, 
ponia Elzbieta Vosiliene ir 
szeimyna ant Front uly. Yra 
tai pirmas susiejimas in penkis 
deszimts metu kada ponios 
Sholtemoniene ir Vosiliene esą 
mates nuo to laiko kada da 
buvo jaunos mergaites Lietu
voje. Buvo, tai linksmas susi
ejimas.

Philadelphia, Pa. — Vien
gentis Tamoszius Kerszis am
žiuje 62-ju.inetu, gyvenęs 3349 
Richmond St., prie to da ir 
naszlys, nes jo žmona, Marijo
na Kersziene mirė 1950-tais 
metais, diena 14-tos Liepos pa
simirė vietiniame Episkopatu 
Ligonbuty; o 18-tos Liepos po 
iszkilmingu želabnu pamaldų 
už jo duszia, isz Szv. Jurgio 
bažnyczio'S, jo kūnas tapo pa
laidotas Szv. Grabo kapuose. 
Ji laidojo gerai ežia žinomas ir 

‘gerbiamas musu viengentis 
Dominikas Earaminas. Velio
nis T. Kerszis dirbo skuru isz- 
di«rbystes dirbtuvėje, papras
tai ežia vadinamoje “garbar- 
neje”. Mirdamas, gyvais jis 
paliko keturias dukterys: Ona 
Dudzinskiene, Josephina Moz- 
dzeriene, paneles: Maryte ir 
Elena Kerszytes; trys sūnūs: 
Antaną, Tamosziu ir Joną.

SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Naujas
Cziampijonas

NUKANKINO SAVO 
VAIKA

TEHERANE
NERAMU

Parry O’Brien pralenkė 
geriausius sportininkus nu- 
mesdamas “shot-put 
kia, szesziolikos svaru bole
toliau negu kiti.. Jis ta sun
kia bole numėtė beveik pen
kios deszimts asztuonias pė
das.

sun-

Sziam nabasznikui: amžina at
ilsi! O jo vaikams užuojauta 
skyriama. — K. V.

:: JUOKAI ::
AKYVAS,

Gydytojas — Kodėl ponas 
nori idant po smert padaryt 
sekcija (pjaustyt kuna)?

Ligonis — Mat, ponas gy
dytojau, asz norecziau žinot, 
kokis • velnias mano vidu
riuose sėdėjo!

PRIE SUTARTUVIU

Onute — Ar tu Jonuti bu
si man isztikimu per visa 
gyvenimą? ''

Jonutis — Mano bran
giausia! Juk asz ne esmių 
pranasziu, tai negaliu žinot!

Sovietu Rusija paskyrė Ža
mbiu kaipo savo Ambasadorių 
Amerikai. Szitas Zarubin bu
vo insimaiszes ir insiveles in 
visus tuos s'znipinejimus ir isz- 
davimus Kanadoje, kai buvo 
pavogta daug slaptu žinių apie 
atomine bomba. Mums dyvai 
kad Amerika ’ ji priėmę. Bet 
mes tikimies kad musu slapta 
policija dabar seks kiekviena 
jo žingsni ežia, Vaszing'tone.

Kolegisto Naszle

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kad jie visai nei nepamislino 
kad sūnelis nuo tokio kankini
mo pasimirs.

Motina Aįice Cliffe, buvusi 
tarnaite salftmc, sako ji taip 
baudė savo ^sūneli už nepa
klusnumą.

Žmones, tezgirde apie toki 
nežmoniszkl tos motinos pasi
elgimą taip^buvo inpyke kad 
policijantaifs|ąptai iszveže ja 
’ ” ‘ id niekas nežino-

lasi.
j e susilaukė duk-

in ligonine
tu kur ji ra

Ji ligoni:
reles.

VIENAS SKAITO,... 
prie valgioį’k^tas po savo dar
bui, o kiti įįbfie darbo. Geras 
laikrasztis pranesza žmogui 
kas sziandien ant svieto atsi
tinka. Mokina žmones kaip gy
vent ir ko turi^saugotis, žodžiu, 
lavina žmogaus protą visame.

Sziandien, laike visokiu švie
timu sumi 
žinios ateina 
ropos, laikrasžtis yra žmogaus 

 

geriausiu prfetelium. Negana 
kad ji skaito, bet mato ir pa
veikslus isz kares lauku, ženk- 
lyvu ypatų, miestu, naujo isz- 
radimo ginkfti ir laivu ir pa
veikslus njląimiu kuriu pats 
savo akii

Toki
“Saule,” kuri nesigailiJcaszto 
ant paveikslu, kad savo skaity
tojus supažindint su visokioms 
nelaimėms ir atsitikimais. 
Žmogus skaitantis žines, mato 
savo akimi kas dedasi ant viso 
svieto.

u ir kariu, kada 
iz Korėjos ir Eu-

legalejo matyt, 
laikraszcziu yra j

TEHERAN. — Premieriaus 
Ahmed Ghavam, politiniai 
prieszai vieszai grasina nuga
labinti ji, kai jis užėmė buvu
sio Premierio Mossadegh vie
ta.

Policijantai ir vaiskas jau 
kelis sykius'susikirto su tais 
Sukilėliais. Valdžia ketina pa
skelbti kariszka stovi per visa 
miestą.

Buvęs Premierius Moham
med Mossadegh pasitraukė isz 
savo vietos kai valdžios szta- 
bas nesutiko jam duoti dikta
toriaus ingaliojimus. Jis sake, i 
kad per tokius nepastovius lai
kus kaip dabar randasi jo 
kraszte jam turi būti pavėlinta 
visiszka valdžia turėti. Kai 
valdžios sztabas ant to nesuti
ko, jis pasitraukė.

Naujas Premjeras Ghavam 
stengiasi su Anglais susitai
kinti, kuriuos buvęs Premie
res Mossadegh buvo isz savo 
kraszto iszvijes.

Kai Anglai isz to kraszto 
pasitraukė, tai visas to krasz
to aliejaus biznis buvo supara-

I lyžiuotas, nes tenai buvo Ang- j 
lijos milijonai doleriu ir ge
riausi Anglijos inžinieriai.

Žmonėms nepatinka naujas 
Premieras, Ghavam, nes, jie 
sako, jis per daug Anglams pa
taikauja, o jie Anglu baisiai 
neapkenezia ir juos ju kraszto 
isznaudotojais vadina.

Beveik visi to kraszto laik- 
raszcziai reikalauja kad szitas 
Premieras butu paszalintas ir 
anas sugražintas.

Automobiliai, ypatingai 
nauji automobiliai atpigs ma
žiausia deszimta nuoszimti.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 
... MALDA . . .

Motinos Szvencz.

Yfla -foikomą, -kad d.ajbąr tik 
biediii 'žmones perkasi televi
zijos setus, nes jie gali po kelis 
dolerius ant menesio už juos 
mokėti.

PASIMIRĖ TENISĄ 
BELOSZDAMAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Daktarai Thomas M. Gal
lagher sako kad jis pasimirė 
nuo szirdieš ligos.

Jo draugas, Neal Andrews 
sako, kad jiedu vos tik buvo 
pradeje tenisą loszti kai jis 
sukniubo.

Jis paliko dukterį Ponia Ed
na Maynard isz Wilton, Conn.

JIESZKO
JURININKO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Jis jodu su savo automobilu 
prispaudė prie ’ dratines tvo
ros. Kai jie suknubo,. jis aplei- 
leido savo automobiliu ir pa
bėgo.

Žmona buvo labai sudaužy
ta ir apdraskyta, o jos draugui 
koja, buvo nulaužta.

Platinkit “Saule”

*who is the dish - jockey 
at your house$-

Kl

3

7

Every home used to have one! But 
there’s a new dish-jockey in modem 
homes.. .Reddy Kilowatt and his electric 
dishwasher!

It’s wonderful music to your ears to 
-,j hear your electric servant humming away 

as the electric dishwasher washes and 
dries the dishes...and the whole family 
relaxes. Simply place the dishes in the 
dishwasher.. .turn the switch!...Reddy 
does the whole washing and drying job.

i Do away with this old-time thankless
■ job in your home! Set your electrical 

appliance retailer today about dishwashing • 
the electric way.

not.counting the d| and only J', 
uash dishes N e place < •
motions to^ ^d 
ting electricahy

ta

fe

Sapnas Motinos Bzven- 
cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijbs, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 33/įx5% cbl 
TIKTAI, 25 Cts. ‘

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

Trys Istorijos 
Velniszka Maluna, 
Stebuklinga Puodą, 
Maluninkas Pabėgo
Ir 1.1 Per paczta, 20 Centai.

Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius .iko Turtingu Ponu.

Per paczta, 35 Centai.
Adresas: . - 

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

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.

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

“Talmudo Paslaptys”
. . . Apie . . .

ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai
Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

Price $2.00stal’poSnt “yIa
COLORS: Red. Bfock. Green, 

Blue, Gray, Coppet1.
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NUMBERED POINTS

Barbara Reynolds, (po 
kairei) teisėjui pasakė kad 
jos vyras labiau myli eiti in 
kolegija ir mokintis negu su 
ja gyventi ar ja mylėti.

Teisėjas davė jai divorsa 
nuo jos vyro, studento Ri
chard E. Reynolds.

Su Ponia, dabar gyva- 
naszle yra Donna Shaheen, 
(po deszinei). Ji teisme pa
tvirtino ka Ponia. Reynolds 
teisėjui sake. Teisėjas, isz- 
klauses jos nusiskundimą 
davė jai divorsa ir laisve, 
Los Angeles miesto teisme.

PENNSYLVANIA 
POWER <5- LIGHT 

COMPANY

A BUSINESS-MANAGED A ,HA't‘AT,p‘G COMPANY
MANNED BY «,«> J FRrENDLV „OME.TOm) KopL£

AND OWNBD BY f. j

MOST OF THEM YOUR NBICHBORS AND FELLOW FENNSYLWNIANS

B tax-paying company

•IHIW.FOIKT 4QUNTAIN MM

Adresas:
SAULE - Mahanoy City,. Pa.
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