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Isz Amerikos P A C Z T A S ROSENBERGAI PIL-
PABRANGS NAI UŽSIMOKĖJO

SUVAŽINĖJO 
ŽMONA

BIRMINGHAM, N. Y. — 
Szešzios deszimts metu am
žiaus Ponia Elsie Collins buvo 
savo vyro automobiliaus šuva- [ 
žineta ir užmuszta.

Kiek policijantai galėjo da- 
žinoti isz jos susinervavusio ir 
iszsigandusio vyro, tai szitaip 
tenai atsitiko:

Jis privažiavo prie savo ga- 
radžiaus, jo žmona iszlipo isz 
automobiliaus ir ėjo in .stuba, 
eidama aplink automobiliaus 
užpakali. Jos vyras nemate 
kad ji buvo nuėjus užpakali 
automobiliaus, ir jis paleido 
savo automobiliu biski atgal, 
kad geriau invažiavus in gara- 
džiu. Taip ir jo žmona pagavo 
tai ir suvažinėjo.
užpakaliniai automobiliaus ra-

Vyras greitai paszauke poli
cija, kuri pribuvo su ambalan- 
cu ir jo žmona nuveže in ligo
nine, bet ji jau buvo negyva.

IR MOKYTOJOS
GALI SUKLYSTI

Klaida Gerokai Kasz- 
tavo Kiekvienai 

Mokytojai
NEW YORK, N. Y. — Pri- 

pa sodini mas kad ir mokytojos 
gali pasimokinti, paaiszkejo, 
kai trys gražios mokytojos isz 
Memphis, Tennessee pasiveli-; 
no del savo laivo in Europa. 
Jos važiavo su viena savo že- 
nota drauge.

Visos keturios linksmai pri
buvo ant uosto asztunta valan
da isz ryto, kur stovėjo Caro- 
nia laivas, kuris neketino isz- 
plaukti iki pietų.

Visos keturios tuoj aus inlipo 
in ta laiva ir isz jo nei gražios 
noseles neiszkiszo, iki laivas 
iszplauke isz uosto.

Jos pasiaiszkino kad jos sun
kiu ir brangiu budu pasimoki
no, kad reikia anksti in savo 
laiva inlipti; juo ankseziau, 
juo geriau.

Tos keturios yra dvideszimts 
szesziu metu amžiaus Ponia 
Margarita Walsh, szeiminin- 
ke; jos sesuo dvideszimts ketu- j 
riu metu amžiaus Martha Mc
Nulty ir dvi kitos mokytojos, 
dvideszimts penkių metu am
žiaus.

Szitu gražiu merginu visi 
drabužiai iszplauke ant 
“Queen Mary’’ laivo ir jas ant 
uosto paliko. Jos baikaudamos 
nusiskundė kad dabar jos turės 
tuos paežius drabužius, ku
riuos jos dabar neszioja, ne- 
szioti per asztuonias dienas, 
kol gales gauti savo baksus ir 
lagaminus nuo to kito laivo.

Užklaustos ar jos norėtu isz- 
žengti isz to savo laivo kad 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Laivyno Fondui
Sumažinimas Priesztaraujantis

Generolas Lenuel Shep
herd, Komandantas Marinu 
sztabo, ežia pasitaria su Lai
vyno Sekretoriumi Robert 
B. Anderson, viduryje, ir su 
Admirolu William M. Flet
cher, po deszinei, kuris savo 
vieta apleidžia, priesz tai 
kada jis turi pasirodyti ir 
pasvieczinti Senato komisi
jai, kuri nori dabar nutrauk
ti bilijoną doleriu nuo lakū

laikrasztininkai galėtu kelis 
paveikslus ju nutraukti, jos vi
sos vienbalsiai suriko: “Vi- 
siszkai NE!”

Jos sako jos gerai pasimoki
no ir brangiai už ta savo moks
lą užsimokėjo.

Kai jos pasivėlino d e 1 
“Queen Mary’’ laivo, kur jos 
buvo gavusios turistu vietas 
po $175.00, jos turėjo prie to 
dar po $215.00 pridėti, kad ga
lėtu ant to antro laivo Caronia 
važiuoti, nes tenai jos galėjo 
gauti tik pirmos klases vietas.

Jos linksmai nusijuokdamos 
pastebėjo kad gal jos dabar 
parvažiavusios namo bus pri
verstos savo mokiniams prisi
pažinti kad net mokytoja, gali 
suklysti ir pasimokinti.

DURNAS
MOKSLINCZIUS

WASHINGTON, D. C. — 
Visi mes gerbiame mokslą ir 
mokslinczius ir j u mokslui mes 
lenkiamies.

Kai Profesorius Einstein

Prof. Einstein

kalba ir mums aiszkina apie 
dangaus žvaigždes ir apie At
omines jiegas, mes nors nesu
prasdami jam lenkiamies, ir 
jam tikime.

Bet tegu tokis gabus moks
linczius pasilieka dangaus 

nu iszlaidu. Laivyno Sztabas 
sako kad jie gales apsieiti be 
tu bilijono doleriu, bet kad 
daugiau negalima pakirsti.

Laivyno Sztabo Sekreto
rius Andersonas sako kad 
laivynas gales apsieiti be tu 
pinigu, bet kad vėliau dar 
daugiau laivu reikes negu 
dabar yra per rasztus iszka- 
savojima.

o o a

augsztybese, kur jis jaueziasi 
savas ir kur jis viską žino ir 
viską pažysta. Garbe jam ir [ 
mums nauda.

Bet kai tokis mokslinczius 
insivelia ir Komunistu Politi- i 
ka, tai su visa pagarba, mes es- | 
ame priversti ji kvailu pava- 1 
dinti.

Profesorius Einstein gal 
žvaigždes gerai pažinsta, bet j 
žmogaus jis dar nėra pažines, j 

Jis dabar drąsiai stoja už 
tuos du musu kraszto iszdavi- ' 
kus, Ethel ir Julius Rosenber- 
gus, ir reikalavo kad jiems bu- , 
tu dovanota.

Gerbiamas Prof, mokslin- ! 
ežius, Einstein turėtu žinoti j 
kad Amerikos valdžia yra su- , 
sekus ir dabar žino, kad Ger- i 
t lamas mokslinczius Einstein ; 
yra rėmės daugiau negu pen- ! 
kios deszimts Kcmunistiszku 
draugijų Amerikoje.

Gerbiama j aui Profesoriui, 
mokslincziui Einšteinui reikė
tų atsiminti kad ir didžiausias 
mokslinczius nėra nei geresnis 
nei didesnis už isztikima darbo 
žmogeli Amerikos pilieti.

Mes tikrai gerbiame jo mok- 
si a, bet stagiai spjauname in 
jc Komunistiszka politika. Jo 
kvaila pasilegimas primena 
mums Forduko jogamintoja 
Henry Fordą. Jis mokėjo ir 
žinojo kaip turteli susikrauti. 
Už tai, mes ji gerbiame ar jam 
pavydejome. Bet kai jis pra
dėjo mums pamokslins pysz- ; 
kinti, jis pasirodė durnas, ir I 
kvailas, tikras bemokslis.

Taip ir su musu mokslincziu 
Einšteinu. Jis, in žvaigždes 
insižiurejes, kupsto užkliuvo.

SKAITYKIT
“SAULE”
PLATINKI!!

Keturi Centai Už 
Laiszka

WASHINGTON, D. C. —
Paczto Sztabas pareikalaus 

kad visi paprasti laiszkai butu 
pabranginti, nuo trijų ligi ke- 
turiu centu. Ir kad panasziai 
visi kiti laiszkai ir pundeliai 
butu taip pat pabranginti. Gal 
tasai naujas pabranginimas 
invykys Spalio (Oct.) 1-ma 
diena 1953m. ‘

Pacztas per metus in skyle 
ineina ant szesziu milijonu do
leriu.

Pabranginimas paprastu 
laiszku nuo trijų centu ligi ke- 
turiu centu atnesztu paežiui 
$223,0C0,000 daugiau, bet vis- 
tiek nepadengtu visas paczto 
isszlaidas.

Jeigu pacztas priverstu vi
sus valdžios Politikierius užsi
mokėti už savo laiszkus tai tas 
musu? pacztas turėtu daugiau 
pelno negu jis žinotu ka su juo 
darytu.

Dabar paprastam žmogeliui 
tas vienas centas daugiau ma
žai ka reiksz, bet redaktoriams 
ir laikrasztininkams bus gyva 
t ėda! Redaktoriai negali vėl 
labiau pabraginti savo laik- 
raszcziu prenumaturas, nors 
jie turės daug daugiau mokėti 
už savo laikraszcziu iszsiunti- 
ma.

PLIENAS
PABRANGO

Keturiais Doleriais Ant 
Tono

PITTSBURGH, PA. — 
Amerikos Plieno Fabrikantu 
Atstovai yra paskelbė kad vi
sas plienas dabar keturiais do
leriais ($4.00) ant tono bran
gesnis.

Mes kaip tik taip sakeme ir 
raszeme, kai plieno darbinin
kai gavo didesnes algas.

Sziandien fabrikantai ir di
deli biznieriai visai nepaiso 
kiek daugiau darbininkai nori 
ar reikalauja, nes jie gali, be 
valdžios insikiszimo pabran
ginti savo tavora.

Dabar viskas kas yra isz 
plieno paminiama, pabrango ir 
dar labiau pabrangs!

KAS CZIA
SUKLYDO?

WASHINGTON, D. C. — 
Vokietys inžinierius, 1945 me
tuose, siulinosi Amerikai ir 
Anglijai, kad ji pasisamdytu 
kaipo kariszku eroplanu inžin
ierių.

Už kiek laiko Sovietai ji pa
sisamdė. Szitas inžinierius 
Siegfried Guenter Sovietams 
pagamino ta kariszka MIG-15 
eroplana, kuris yra geresnis, 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Mirties Bausme Iszpii- 
(lyta; Vyras Pirmiau, 

Žmona Paskui
SING SING, NEW YORK. - 

Julius ir Ethel Rosenberg, 
szpiegai ir savo kraszto iszda- 
vikai, kuriu prasikaltimas di
desnis net ir už žmogžudyste, 
užsimokėjo su savo gyvastimis, 
apie asztunta valanda Petny- 
czios vakara.

Per pustreczio meto ju byla 
buvo varoma per augszcziau- 
~ius szio kraszto teismus. Ga-• 
lutinai Augszcziausias Teis
mas, ypatingame susirinkime 
nustatė kad jiedu buvo teise- 
tinai pasmerkti ir nėra jokio 
pasiaiszkinimo. Po tam dar bu
vo kreipiamasi in Prezidentą 
C wight Eisenhoweri — tai 
buvo jau septintas sykis —, ir 
jis atmete j u praszyma susimy- 
lejimo.

Prez. Eisenhoweris kelis sy
kius buvo pasakęs, kad jeigu 
tiedu iszdavikai prie visko 
prisipažins ir viską ka jie ži
no apie kitus szpiegus pasakys 
tai tada butu galima kalbėti 
apie dovanojimą ar susimyleji- 
ma.

Trisdeszimts septynių metu 
amžiaus Julius Rosenbergas 
buvo pirmas eiti in ta mirties 
kambarį. Su juo ėjo Rabinas 
Irving Roslowe, isz Mainaron- 
neck, N. Y., kuris garsiai kal
bėjo isz Szvento Raszto. Po ke
liu minutu jis paseke jo žmo
na, rudaplauke ir biski storo
ka, Ethel.

Iki paskutines minutos jiedu 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

BAISI EROPLANO 
NELAIME

129 Kareiviai Žuvo
TOKYO, JAPONIJA. -Pa- 

reita Ketverga, didelis lakunu 
eroplanas “Glotemaster” C- 
124, nukrito ir susprogo, už- 
muszdamas szimta dvideszimts 
devynis kareivius.

Tai didžiausia nelaime ero
planu istorijoje!

Dauguma tu žuvusiu karei
viu gryžo nuo atostogų isz To
kyo. Kitu atostogos buvo su
trumpintos, ir jie skubinosi at
gal in Korėja, kai Korėjos Pre
zidentas Rhee paleido dvide
szimts penkis tuksta.nczius be
laisviu.

Nei vienas isz tu keleiviu ar 
lakunu neiszliko gyvas!

To eroplano lakūnas, kai tik 
pakilo isz Tachikawa, per radi
ją pranesze kad vienas jo ero
plano inžinas užgeso. Jis pa
suko savo eroplana atgal, bet 
nesuspėjo sugryžti, ir nukrito.

Tas eroplanas daug gazolino 
vežasi. Kai tas gazolinas už
sidegė, tai visas tas gazolinas 
užsidegė, tai visas eroplanas 
susprogo!

Audros Centras

Pietų Korėjos Prezidentas 
Syngman Rhee, buvo iszlei- 

j des insakyma Seoul mieste, 
kad visi karo belaisviai butu 
tuojaus paleisti isz kalėjimu.

Jis taip buvo padaręs, 
kad parodžius savo žmonių 
nepasitenkinimą su Ameri
kos nusistatymu kaslink pa
liaubų su Komunistais.

Amerikos Prezidentui D. 
Eisenhoweriui szitas Prezi
dento Rhee pasielgimas bai
siai nepatinka, nes jau be
veik viskas buvo surengta 
del paliautu, kai Rhee szi
taip padare ir inpykino Ko
munistus.

Dabar Komunistai atidėjo 
paliaubų derybas ir reika- 

, lauja kad Amerika ir Tautu 
' San junga vėl sugautu visus 

tuos paleistus Nelaisvus.
Pietų Korėjos Prezidentas 

Syngman Rhee sako kad to
kios paliaubos, kokias Ame
rika rengia Korėjai butu tik
ra mirtis visiems Korie- 
cziams. Jis sako kad jo žmo
nes yra pasirenge ta kara 

i priesz Komunistus vesti kad 
ir be Amerikos ar Tautu

! Sanjungos pagelbos.
Amerikos Prezidentas Ei

senhoweris sako kad be mu
su pagelbos Kcriecziai nei 
dvideszimts keturias valan
das neiszsilaikytm

Siamese Dvynukas Sveikas Ir Linksmas

Dvideszimts menesiu am- trisdeszimts keturios valan-
žiaus Rodney, yra slauges 
prižiūrimas ligoninėje, kai 
jos dvynukas brolis pasimirė 
nuo operacijos ant j u dvieju.

Jo broliukas pasimirė

DERYBOS KORĖ
JOJE ATIDĖTOS

Paleisti Belaisviai Turi
Suimti

MUNSAN, KORĖJA. — 
Komunistai, baisiai inpyke 
kad Pietų Korėjos Prezidentas 
Syngman Rhee paleido apie 
dvideszimts szeszis tukstan- 
czius karo belaisviu, atėjo in 
derybų susirinkimą tik parei
kalauti kad visi tie paleisti be
laisviai butu vėl suimti ir in 
kalėjimus padėti, pirm negu 
bus kokios derybos del paliau
bų.

Szitaip darydami, Komunis
tai parode kad jie nor nenu
traukia visu derybų, bet nestos 
in derybas tol kol tie belaisviai 
nebus sugražinti in kalėjimus.

Komunistai Kiniecziai sako 
kad ežia ne vieno Pietų Korė
jos Prezidento darbas, bet kad 
jis szitaip padare su Amerikos 
karo Sztabo žinia ir patarimu.

Dabar nežinia ka Komunis
tai darys jeigu Tautu Sanjun- 
ga negales visus tuos paleistus 
kalinius sujieszkoti ir in kalė
jimus sugražinti.

Pietų Korėjos Prezidentas 
Rhee, pirm negu paleido tuos 
belaisvius, buvo pasakęs kad 
paliaubos dabar butu mirties 
isztarme visai Korėjai ir bai
sus smūgis Azijos žmonėms.

SUKILIMAI RYTU
BERLYNE

Sovietai Paskelbė
Kariszka Tvarka

BERLYNAS, VOK. — Vo- 
kiecziai Rytu Berlyne sukilo 
priesz Komunistus ir Sovietus.

Darbininkai pasiliko namie, 
ne ėjo in darbus. Tukstancziai 
Vckiecziu sudarė parodas.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

dos po operacijos, atskirti 
juodu. Likos dvynukas, ma
tomai, nežino kas ežia buvo 
atsitikę ir už tai linksmina
si su lėlėmis.

ENTEHK.il
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Kas Girdėt
bijoniszkai pasielgia ir kitus 
prasztus i iįpy k ina. ANTANAS :: :: 

:: :: KAREIVIS

Vienas tėvas geriau užlaiko 
deszimts vaiku, negu deszimts 
vaiku užlaiko viena tęva.

* • • ————
Dabar Amerikoje randasi 

mažiau kaip pusantro milijono 
žmonių be darbo. Valdžia tiek 
'bedarbiu skaito kaipo nieknie
ki, nes paprastai, pustreczio 
milijono žmonių be darbo nie
ko valdžiai nereiszkia, nes dau
guma tokiu žmonių paprastai 
yra be darbo tik laikinai, kai 
jie viena darbu pameta ir kito 
jieszko.

Fabrikantai dabar per daug 
nauju automobiliu gamina: 
aipie septynis milijonus per 
metus. Valdžia norėtu kad tie 
fabrikantai tik apie penkis mi
lijonus per metus pagamintu, 
ir kad jie atpigintu tuos auto
mobilius, kurie dabar yra per 
brangus. z

Žmones vis daug daigiu per
kasi ant jszmokesczio, ypacz 
naujus automobilius. Valdžia 
norėtu szitoki pirkimą suval
dyti, bet pirm negu valdžia 
ežia insikisz, ji praszo banku ir 
iszmokesczio, paskolų kompa
nijų, kiek galima sumažinti to
kias paskolas1, suvaržyti, ma
žiau laiku duoti del iszmokeji- 
mo, ir daugiau reikalauti ant 
rankos.

Automobiliams aliejus ir ga
zolinas pabrangs.

Daug darbininku uniju da
bar rengiasi grasinti su strai- 
komis, nes Unijų Vadai nori 
savo nariams gauti tokias al
gas, kurias gavo sziais metais 
a utom o b i 1 i u darlbin in k ai.

Darbininku Unijos dabar ne
gali tikėtis pagelbės isz val
džios, kai jos paskelbia strei
kas, nes valdžios nusistatymas 
yra nesikiszti in darlbininku- 
fabrikantu susikirtimus. Gene
ral Electric Jet inžinu darbi
ninkai streikavo per szeszios 
deszimts penkias dienas, ir 
paskui nusileido, kai suprato 
kad valdžia nesikisza ir nesi- 
kisz.

Kongresmonai dabar norėtu 
sau algas padidinti nuo $15,000 
ligi $20,000 ant metu, bet ne- 
drysta inpykinti balsuotojus. 
Nors jiems butu galima dar ir 
daugiau paskirti, nes ju iszlai- 
dos baisiai padidėjo.

Ir kitu valdininku algos per 
mažos, prilyginus su kitu biz
niu ir biznierių algas. Už tai 
daug tinkamu ir tikrai reika
lingu valdžiai žmonių negali
ma prisitraukti in Vaszingto- 
na.

Pacztas vis bedavoja kad 
kas metai jis keliais milijonais 
doleriu in skyle eina, ir nega
li iszsilaikyti. Už tai mins vis 
brangina ta paczta. Vienas bū
das labai daug pinigu sutau- 
pinti butu priversti visus Poli
tikierius ir Valdininkus mokė
ti už “savo paczta” kaip ir 
mes turime mokėti. (Jie visi 
dabar už dyka siuntinėja viso
kius visai nereikalingus, rasz- 
tus.) Kai jie turėtu pilnai užsi
mokėti, tai jie daug mažiau 
siuntinėtu, ir pacztui butu 
daug mažiau darbo ir daug 
daugiau pinigu.

— Jungtines Amerikos 
Valstybes, turėdamos savo 
universitetuose apie 30,000 stu
dentu, yra vienintele pasauly
je szalis tiek svetinga.

— Didžiausia prekyba JAV 
vyksta Ohio upes baseine, ku
riuo praplukdomas didžiausias 
tonažas upinio laivyno.

— Amerikos lakūnai tin
kamose ‘ ‘ iszlikimo mokyklo
se” mokinami, kaip iszsiversti, 
jei nelaime juos isztinka negy
venamose srityse, kur jie buna 
priversti nusileisti. Mokinami 
maistui naudoti gyvates, viksz- 
riis, driežus, lokustus, deles ir 
juros augmenis.

rodos neužilgo ir jis keliaus 
teii, in kur szinkoris isz tėvelio 
ba jau saikas nedorybių kum
pina.

— GALAS —

* BALTRUVIENE *

Pypkes Durnai

Nemunėlis

Trumano administracija vis 
kiszdavosi in tokius susikirti
mus tarp fabrikantu ir darbi
ninku. Dabar jau kitaip!

Europos Dipliomatai dabar 
veda szitokia propaganda : Ru
sija nori taikos; Amerika nori 
Karo. ’ ’ Sovietai kaip tik szito 
ir nori! Alijantai Europoje ima 
trauktis nuo Amerikos. Italijo
je De Gasperi valdžia yra puo
lama isz visu pusiu, už tai kad 
De Gasperi yra intartas kaipo 
draugas karingos Amerikos.

Sovietai labai gudriai ir ap
sukriai dabar reikalauja “Tai
kos” Korėjoje, kad suskal
džius vis us Alijantus, ir kad 
parodžius visiems1 kad ne Rusi
ja, bet Amerika nori ta kare 
toliau pratęsti.

Nemunėlis, srauni upe
Sau tykiai tekejo,

O jo tyras vandenėlis
Kaip perlas žibėjo.-

Nemunėlis krantais savo
Lietuva dabino

Ir kiek viena pasidžiaugti 
Prie saves vadino.

Kad seseles vaiksztinejo
Nemuno kranteliais,

Ten jos tankiai susitiko
Su jaunais berneliais;

Tenai tarp juju skambėjo
Dainos sutartines,

Dainomis praeitis rokuota 
Mus brangios Tėvynės.

Nemunėlis ten toli kur
In jūres tekejo,

O jo tyras vandenėlis
Kaip perlas žibėjo.

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

QENOVES laikuose slaptesi
Szlezinges kalnuose razbai- 

ninkai. Taukios girios ir giles 
daubos labai del ju tiko jog ne-

bažnyczia.
Nusiszypsojo Mariuke buvo 

linksma, o svetimtautis mokėjo 
daigtus, ir ne pasijuto, gera 
jai apipasakinoti apie puikius 
gala ir iii užinieste.

— Ach gryžkime k a grei- 
cziause, paszauke, nes kunigas 
pyks ant manės, jeigu negiedo
siu laike Miszparo.

Tame spengentis szvilpimas

užlicku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
YTa 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

No.158—A p i o Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
le; 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 
des ir Kitus Dangiszkus Ku-

Baisiai daug nesusipratimo 
dabar randasį kitu tautu tarpe 
kasi ink Amerikos nusistatymo. 
Czia teipgi prasideda, kad jie 
bijosi musu pramones ir musu 
galybes, Galima dar pridėti 
kad czia yra daug pavydo ran
dasi ir negalima pamirszti kad 
musu Dipliomatai tankiai gru-

— JAV Oro Biuras kiekvie
na diena isz 5,000 užsienio ra
dijo stoeziu gauna 25,000 pra- 
neszimu. Savo ruosztu, JAV 
meteriologijes biuro stebėji
mai, kartu su Karo Aviacijos 
Metirologijos Biuro praneszi- 
mais, yra siuneziami kitiems 
krasztams.

* ¥
Mušti paviete, netoli nuo 

Pottsvilles miesto, 
Randasi viena Lie t u visiką 

panele, 
Kuri bėga kas vakaras isz 

• namu,
Kada motinėlė su aszaromis 

Medžią, savo mylimos 
dukreles,

Kad sėdėtu namie, 
Taip, mano mylima, dukrele, 
Užtepai ant savo snuki-ežio 
Visokio pauderio ir milteliu, 
Peczius apnuoginai, szlebuke 

da daugiau sutrumpinai, 
• Begi kaip beprote sutikti 

laukiama autoLiliu, 
Kuriame laukia ant tavęs 

kokis szetonpalaikis? 
Ir tu manai kad tokis 

gyvenimas,
Tau turtus po kojų 

paklos?
Ne, szirdžiuk, ne tokis!

Jeigu atsiras vyrukas kuris 
jieszkos laimes,

Tai eis ten kur randasi 
Dievo baimingumas, 

Darbsztumas ir szeimyniszka 
meile, 

Ir tikėk kad tik siu tokiu busi 
laiminga, 

Bet apie kitokį nenianstyk.
Paliauk trankytis naktimis su 

autobiliais, 
Atmesk nuo saves miltelius,

Tepelus ir ražus, 
Kurie tavo veideli tik 

subiaurina, .
Nes ant senatvės iszrodysi 

kaip ragana !
Neflirtuok nes neteksi 

dorybes ir panystos, 
Ir sutrumpinsi gyvenimą ne 

tik savo motinėlei, 
Bet ir pati dingsi kai

po tvora, 
Arba rodhauzeje. 
Paliauk mergele, 

Nes kitaip busiu priversta 
Apgarsyti visam svietui 

tavo pravarde, 
Kaipo pavyzdi kitoms 

mergelėms.
* * *

Kiek naujienų krapszye 
turėjau, 

Tai visas jum sziandien 
sudėjau, 

Bet da vienas pilnas stovi, 
Bet jau man dainuoti 

nesinori,
S zi a n d i en s usto s i u, 
Ba in Atlantik Siti 

važiuosiu.
Tuom syk Gud-Bai.

galėjo ju jokiu spasabiu surast. 
Terp1 tu visu piktadariu, apie 
viena, razbaininka. padavimai 
žmonių ir iki sziandien nciszve- 
sejo, o kuri vadina Juodas Eri
cas. Daugy'be jisai pridirbo ne- 
dory'bu ir jokis pakeleivingas, 
j okis kaimas nuo užpuolimo jo 
negalėjo iszlikt. Pakelevingas 
apipliszinejo ir užmuszinejo, 
namus ir kaimus degino, plesze 
ir žudo baisiai, turėdamas dik- 
toka goveda in pagel'ba. Jau 
didele nagrada uždėjo ant jo 
galvos, nevienam nei pasiseko 
iszsznipinet jo kavones, ka nie
kas negalėjo susilygini su 
juom kytrume. Tekinom tai 
buvo Juodas Ericas, kuris ne 
tiktai Szlezingeja buvo baisus1, 
nes ir užrubežiaus.

Tame tai laike atvyko in 
miestą Jelcne, kokis tai nepa- 
žinsta.mas. Buvo jaunas ir pa
togus, o kaip rodos, turtingas, 
daug kai liejo apie jo gerus dar
bus ir tikyba. Mažai su kuom 
malėsi, sėdėjo namieje, hrba 
iszeitinejo pats vienas pasi- 
vaikszcziot ir nepareidavo kar
tais per diena arba visa nakti. 
Mergos žiurėjo in ji akyvai, 
nes jisai rodėsi ant visko* abe- 
j ojo, tiktai ant vienos lig tu
rėjo aki. Buvo tai Mariuke, 
duktė kiipcziaus isz Jeleniu 

• miestelio. O norint kitos mer
ginos divijosi, del ko ne insi- 
mylejo in katra isz ju, tai ne
buvo patogiausia. Linksma ir 
mikli kaip pauksztelis, kaip 
laksztingalelis dainavo ir vi
sas savo balseliu peraugsztino.

Būdavo kada žmoįrys'bažuy- 
ezioje giedodavo, tai Mariukes 
balsas visus peraugsztino.

Tankiai tasai svetimtautis 
eitinejo iii bažnyczia, nes nesi
melst, tiktai prisiklausyt gie- 
dalui Mariukes žmonis ji laike 
už dievota, ba žmonys papras
tinai sudi ja kaip mato. Del vi
su buvo nuolankus, nuolanku
mu patiko Mariukai ir pradėjo 
tankiai ateitinet pas josios tė
vus.

Pamėgo ji visi, tiktai motina 
Mariukes turėjo ant jo aki ir 
sergėjo dukreles. Suprato tai 
ir jisai ir isztolo storojosi Ma
riukai intikt, kol nepamusze 
josios szirdele. Ne tiktai Ma
riuke, ir josios motina pradėjo 
jam kaip saviszkui tikėt.

Viena diena buvo bažnyczio- 
je pavakare Meszparas. Mari
jona kai po giesmininke 'bažny
tine turėjo būtie ant Miszparo. 
Nes kada atėjo laikas eitic in 
bažnyczia, atsitaike, jog tėvas 
iszejo su reikalu in miestą, mo
tina turėjo serget kroma, o tar
nai 'buvo užimti naminiu dar
ini..Per ka motina tijre in Ma
riuke:

— Negaliu su tavim eiti in 
bažnyczia, namieje visi užimti, 
tai turi eitie pati viena.

— Bene tai toli, motinėlė, 
nieko nekenke,bėgsiu pati, nes 
mieste visi pažinstami, o volei 
ka tai kenkc? Jog mane niekas 
nesues.

Tai pasakius, pasirodo grei-
Atsimink! Mielas Skaityto

jai kad nuo tavęs priklaugo 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity

tai ir iszejo. Einant susitiko su 
jaunu svetimtaucziii matomai 
lauke ant josios. Pasveikinės

davėsi girdot Mariukai, alsi- t. t., 52 puslapiu, 20c.
gryžo, La jai nudavė, jog tai
s v e t iii it a u t.i s s z v i I p t c 1 e j o.

— Ar tai ponas szvilpte- 
lai?

— Tai-gi asz ir dairausi, 
atsake malsziai jaunikaitis, isz 
kur tas szvilpimas galėtų pa
eit.

— Ach kaip as!z bijau, tarė 
Mariuke, ir norėdama gry'žt 
greitai, atsitolino nuo svetim- 
tauezio, bet tas ja sulaikė.

— Ko teip skubini, ar gal 
ko bijot, jeigu a:sz czion esmių?

— Asz nežinau del ko, nes 
mane baime ima, tarė drebėda
ma Mariuke, rodos ka pikto 
prijaueziu.

— Kūdikis esi, atsake su 
juoku jaunas žmogus, kad szi- 
tai ant kart davėsi girdėt net 
du szvilpimai ir tuojaus dundė
jimas arkliu atsimusze in ausis.

Tada paimta-baimę mergina
pradėjo bėgt. Ne vijo tuom 
kart josios tas svetimtautis 
tiktai pri'buvusjem raitelem, 
parode su ranka, o pats kaip 
niekam, atsitolino.

—Bus Daugiau—

Price $2.30 state point *ty,e-
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nūs; Meszla-vežis; Grapas; Eg-
No.112—Trys apysakos apie Ii; Aržiuolas; Uosis; Budyne.

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 plepėjimas, 62 pus., 
20c.

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

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

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

No.132—Trys istorijos: Apie

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

No. 1953

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

^Pirkie U. S. Bonus!
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!

gražiai, paklausė ar gali pave
dei, ba ir jisai sumano eiti in

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

Apie 100 puslapiu35c.
No.166—Apie Sūnūs Mal- 

kiaus; Iszklausy ta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

No.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; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

Ang]orius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c. .

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

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; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu PoYiu. 35c.

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.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, 
Pakutninkac, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

No.145—Apie ‘ 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 Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

Kitokios Knygos

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

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

180^2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
15c.

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

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabo 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. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15o

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

ĮUFU Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - Ų. S.
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UŽBAIGIMAS
4 Pi'aejo du metai nuo tu atsi

tikimu. Buvo tai Nedėliojo. 
Po sumai, kada žmonys iszeiti- 
nejo isz bažnyczios, o zokristy- 
j o, j e <bu voku m ai. O k on o ' I >u v o 
tas kūdikis? Žinoma Antano 
Pakulos.

Kriksztynos atsiprovino. Bo
bos klykė su neprastu dainų, 
kada su viryta gazele gerai 
gerkles pavilgo. O kasgi toki 
buvo kumucziai? O-gi szalty- 

jf szius, Onukos tėvas, su senąją
* Pakuliene. Tai tikai vyreli tas 

Antanas sutaikė kumuczius! 
Dabartės buvo žentu ir sumini. 
Kūdikėlis aplaike krikszto 
varda Antanas, tėvo varda.

Kada sugry’žo kuinai isz baž
nyczios, jokios bobeles pasiti
ki a nedainavo.

Tiktai patykiai inejo in 
grinczia, pagarbino Vieszpati 
Dieva, laimino tėvams kūdikio 

Y džiaugsmo. Žinoma jog ir be 
sveteliu neapsiejo, ba netrukus 
a (keliavo ir klebonas, kaip pas 
gerus savo parafijonus. Ir Ta- 
miene buvo ant. kriksztynu, 
truputi drąsesne, nes nuoltos 
buvo nubudus ir susirupinus, 
nes be atlaidos sanžine vargi
no. Gere saldu miduti padary
ta per Antana, isz midaus1 loc- 
nu biteliu, ba Antanas parvežė 

įĮ keliolika ayyliubrėžiu apie ku
rias mokėjo apsieit, prie ko pa- 
maczino ir apdegintas Jokūbė
lis. Baisiai iszrode tasai vai- 
kinelis! Ant jo veido, pilna 
riauks'zlin, kaklio ir ranku, nes 
prie Antano nes Jokūbėlis pra
dėjo sto tis doru m vaikinei i u. 
Jau sziandien kitokis; papiro- 
siu nerūko, iri karcziama ne ei- 

4 na, tiktai sėdi S'zventomis die
nomis, parejas isz bažnyczios, 
skaito naudingas knygeles. 
Buvo darbszius vaikinelis. 
Dievui ir žmonims tikras.>

Ir Jokūbėlis buvo ant krik
sztynu, o norint prie peczias 
sėdėjo, vienok nebuvo užmirsz- 
tas.

Kada visi linksmino ant 
kriksztynu, staigai sulojo sziu- 
nys ant kieno. Kokis tai žmo- 

f gus gindamasis' su lazda, arti
nosi prie duris. Ilgai jieszkojo 
klingelio, isz ko buvo galima 
suprast, jog nepratus prie to 
klingelio. Ineina in grinczia 
ubagas. Veidas iszblyszkes, 
barzda apželius, plaukai ilgi ir 
gerai pražyle. Ant pavydalio 
buvo pažint jog da ne senas. 
Ant pecziu turėjo du nesujuo- 
dusius krepszius. Pasirėmęs 
ant lazdos, pilna akyse turėjo

* aszaru, ir ne drasai pagarbinęs

Dieva, pradėjo malda:
Teve musu, kuris, esi dan

guose, ...
Baldas del visu buvo pažins- 

taniu, visi žiuri in u’baga. o ir 
vienas szuo balczius” kuris bu
vo prie Jokūbėlio, priejas, pa
uosto ir pora, kartu linksmai 
•sulojo, pradėjo Gydamas laižy
tis.

— Tamoszeli! Paszauke 
jo pati.

— O-gi tėvelis musu, pa
szauke Jokūbėlis.
-Tas verkdamas, kalbėjo pote- 
sriu.

Teip ! Tai buvo isztikro Ta- 
moszius Pakula., o krcpsziai 
buvo tie patys, kuris tėvus ap
teikė iszvarinedamas juosus 
isz namu. Atsisėdėjo jis savo 
bausmia Kalvarijos balejime 
ant kart negavo arielkos, pra
dėjo protas maiszytis, tai nega
lėdami duotie rodą su juom, o 
ir ant storones Antano, likos 
paleistas ant luosybes. Prie to 
sanžinia vargino už pereita gy
venimą.

Kada paleis, neturėjo in kur 
nusiduot, ba mistino sau, kad 
triobos sudege, likusi pati gal 
ubagauju, ar gal Dievas žino in 
kur nusidavė.

Ėjo in gimtnes kaima, visaip 
laistydamas. Sanžine vargino 
da labiau, Kada prisiartinejo 
prie kaimo, pradėjo in save 
kalbėt:

— Kada dabar pradesu? 
Kur savo galvele priglausu? 
Kaip ežia tėvui pasirodyt, ku
ri teip nusiž eminau ant turto 
ir szloves! Kaip motinai pasi
rodyt, kuri tiek aszaru iszlejo 
isz mano priežasties! Kaip 
sveikinsuosi su vaikais kurie 
nenąres tokio tevio pažinti 
kaip dirstelėt paežiai in akis, 
kuri tiek ezieso už mano galvos 
turėjo nu kenst! Eisu ubagaut! 
Pirksiu krepszius ir iki smert 
ubagausiu!

Teip sau murmėdamas prisi
artino pas kaima. Praėjo kar
cziama, praėjo kelis mimus, ir 
inejo pas Mauszku!

Mauszkus, tuojaus pažino 
savo mokini ir sziape, pasvei
kino:

— Na, kaip tau einasi Ta- 
moszau, ar jau tave paleido? 
Ui, kokom tu planas pasidarai! 
Asz tuojaus sakiau kam teip 
daryt? Asz teip nedarytum. Tu 
daug gužutes gerei, tai ir pasi
darė negerai! Jau tu tiktai ty
lėk Mauszkau! Tiktai man pa
sakyk, kas stojosi su. mano tė
vais?

— Ui! Jam sveiki ir pati 
sveika ir jiem dabar gerai ei- 
il as i.

— Dievas neapleido už pa-

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. S^xS1/^ col.
TIKTAI, 25 Cts.

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

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius Ako Turtingu Ponu.

Per paczta, 35 Centai.

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

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

darytas skriaudas per mane, o 
Antanas ?

— Ui! .Gvalt! Tam Anta
nas ponas pas jam sziandien 
krapsztinai! O jam turi už pa- 
czia tara Onuka szaltyszaus 
dukteri.

— Gilukningas žmogus! O 
gal ant mano vi etos gaspado- 
riauje?

— Gilukningas žmogus! O 
gal ant mano vietos gaspado- 
riauje 1

— UI vai! Kam to! Jam di
delis gaspadorius, jam senas 
szaltyszius viską atidavė, nes 
jam gėriau apsieina su savo ta- 
tele ir mamele, nes kaip tu ap
siėjai. Tai ne gražu ir ncrecht.

— Jau tylėk ir nieką ne
kalbėk Mausziuk! Pasakyk 
tiktai man, kas stojosi su ma
no dirva?

— Antanas ant jam, gaspa- 
dorauja!

— Asz teip mislinau, jog 
jis viską užgriebs už dali.

— Ar jam užgriebė ar ne, 
asz apie tai nežinau. Asz tik ži
nau tiek, jog tavo Jokūbėlis 
tenai daugiaaše dirba!

— Gal služyja pas ji už 
pusberni ?

— U j! Kad ir tavo pati ten 
sukasi, ravi, kasa ir triusesi.

— Tai gal už kampa dirba?
— Kam už kampu, jam sė

di savo grinezuke ka Antanas 
pastate ir nu,

— Ar ir g rinezia pastate? 
Tiktai ne del manes!

— Tu Tamosziau teip ne- 
miolyk, jam geras vyras! Nuei- 
kie tu sziandien pas ji, tau bus 
geraus kaip pirmai buvo.

— Ne drystu Mausizuli pas 
ji eitie, kuri norėjau nu
skriaust! Tegul turi sau ka 
Dievas davė asz eisiu u'bagut.

— Nu, juk galėsi eitie uba
gaut, nes pirma eikie pas bro
li!

— Be to, turi u nueitie pa- 
czia ir vaikus' pamatyt.

— Tu visus ten pamatysi. 
Jie ten visi geria midus ir val
go keptu paršuku.

— Kaip asz ten pasirody- 
tau ?
kie, Mauszkus tau sakai.

— Uj, kokis tu kvailus! Ei-
— Kad turetau krepszius, 

tai nueitai! kaip u bagas pras- 
zytie almužnos, ir nesiduoda- 
mas .pažint, visus pamatytam

— Uj! Asz krepszius turi 
pardot! Pirkie Tamoszus, galė
si tuojaus užsidėt!

Paszauke Mauszkus savo So
re ir liepė paijieszl^ot tuosus pa
ežius krepszius, ka del tėvu 
buvo parūpimos, o kuriu doras 
Antanas pasaitus nupjovė.

— Tai tavo paties1 tie krep- 
sziai, ka tavo pati pasiuvo del 
senus Pakuli! Jau jem turėjo 
ant savim, tai tu gali džiaug
tis.

Nu, pirk Tamoszius! O kiek 
duosi?

— Turiu da trisdeszimts 
kapeikų, ka kalėjime, uždirba u 

tai imkie tuosus.pinigus!
— Duok jam duok! Bile 

bandelis eina!
Ir atidavė Tamab paskuti

nius pinigus už krepszius, ku
rie Žydui nieką nekasztavo. 
Žydas už kožna daigta, turi 
pelnyt.

Užsidėjo Tamas krepszius, 
g ran d ž i a i ve r kd amas.

Mauszkus kaip velnias isz.to 
szypsojosi.

Sore už pasiuvima pasaitu, 
provijasi penkiolika kapeikų. 
Prižadėjo Tarnas atiduot kaip 
tiktai surinks kelis skatikus. 
Ir iszejo ir ėjo pamaži net, net 
atsivilko in grinczia Szalty-, 
sziaus. Ir sztai ju matome terp 
pulke! o susirinkusius svecziu 
ant kriksztynu.

Czia užmirszo apie kaltes 
.pilkavusio, o ko'žnas skubinos 
pasveikint Su džiaugsmu. An
tanas po pasisveikinimui pa<- 
griebe iszgalandsta peili nuo 
stalo ir szoko prie Tarno ir nu
pjovė pasaitus krepsziu.

— Ka dirbi, 'broli! Tai ma
no locni, asz pirkau tuosus 
krepszus!

— Jeigu tėveliams nepave- 
linau ei tie ubagaut, tai ir tau 
neduosu būtie ubagum.

Del manes jau niekas ant 
svieto nepasiliko, kaip tiktai 
lazda ir krepszis! Tiktai tiek 
szirdi skauda, jog pati ir vai
kai neteko grinczeles, ba tu už 
dali, o tėvai anslpiže pasilaikė
te. Asz jau duotau rodą ir terp 
žmonių iszsimaitintau. Gal 
Dievas nusidėjimus atlais, o 
žmonis susimylės!

— Ne Tamosziu! Tu busi 
ant s avo! Grinczele ir triobos 
naujos, tavo dirvos nereika
lauju, Dievas man davė inva- 
les! Apie mano dali nesirūpink 
teguu buna del tavo vaiku. Jo
kūbėlis jau papratęs prie dar
bo, jisai dirbs, o tu jam prigel- 
bėk.

— O tu mano 'brangus bro
leli! Kokis tu esi geras1! Nes ar 
tėveliai man atlais kaltes? Ar 
žmones padarytas skriaudas 
atleis ?

— Jeigu Dievas mielaszir- 
dingas dovanos ir žmonis, tik
tai neužmirszkie ta jog czigo- X , t.nai ir Žydai tai ne yra musu 
prietelais del mus Dievais ir do
rybe turi būtie ant szirdies, 
Dievas mums palaimina kada 
dorai gyvename kunigas tarė:

— Avis paklydus likos at
rasta. Džiaugėsi dangiszkas 
piemuo, džiaugkimes ir mes, o 
tu Taniai sėsk prie stalo, ba 
sziandien pas tavo broli kriks'z-

VIENAS SKAITO,... 
prie valgio, kitas po savo dar
bui, o kiti prie 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 sumiszimu ir kariu, kada 
žinios ateina isz Korėjos ir Eu
ropos, laikrasztis yra žmogaus 
geriausiu prietelium. Negana 
kad ji skaito, bet mato ir pa
veikslus isz kares lauku, ženk- 
lyvu ypatų, miestu, naujo isz- 
radimo ginklu ir laivu ir pa
veikslus nelaimiu kuriu pats 
savo akimis negalėjo matyt.

Tokiu laikraszcziu yra 
“Saule,” kuri nesigaili kaszto 
ant paveikslu, kad savo skaity
tojus supažindint su visokioms 
savo akimi kas dedasi ant viso 
svieto.
Žmogus skaitantis žines, mato 
nelaimėms ir atsitikimais.

your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct!
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I NATURALLY, they're important to you! That’s why we want you 
to see these invitations for yourself. And please don t let that 
costly look mislead you ... the magic is in the making of these 
invitations! Feel that 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! Come in! We will be happy 
to show you the "Flower Wedding Line."

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa. Phone 744-J
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parvažiavo nu- kūnas.tynos.
Kokie linksmybe užvieszpa- 

tavo grinezioje Antano, tai 
czia negali to visko apraszyt. 
Debesis nuludimo nuslinko. 
Dievas užmokėjo už gera szirdi 
Antanui.

Daug jau metu prabėgo nuo 
tu visu atsitikimu. Sziandien 
Girksziur kaimo nepažintu. Se
nas kunigas da gyvas', ir del 
naujos kaleinos da yra tėvu. 
Namelis Taniosziaus Pakulas 
suvis kitaip iszrodo. Sodelis 
puikus užvestas pilnas avilu Su 
bitelėms. Sodyba szaltysziaus 
iszrodo kaip tikras rojus. Ko 
ne rasi! Triobos puikios sodas 
kaip dvaro, szimta rubliu už 
meduti kas metai ateina. Szei- 
myna szvarai parėdyta. O dir
vos turėjo in tris szimtus mar
gu. A ntanas per savo dora el- 
gima teip patiko del aplinki
nes gyventoju, jog likos ap
rinktas vaitu. O kokis buvo tai 
vaitas! Kokis buvo paretkas 
giminioje ir kancelarijo, tai 
net miela! Ponas vaitas kožna 
daigteli prižiūrėjo, o rasztinin- 
kas rasze. Jokiu užvilktu pa- 
datku nebuvo. Su ūkininkais 
arielka ir alų kareziamose ne
gėrė, nei kringeliu su silkėms 
nevalgė. Žinoma atkeliavusiu 
su v eikalais negaiszino. Kelei 
tiltai buvo sutaisyti. Žodžiu 
kalbant, viską dažiurejo ir ant 
visko laiko' turėjo. Ir namieje. 
ir giminoje buvo geru prižiu- 
retojum.^

Viena karta 
ludias isz kancelarijos ir pa
klausė pati:

— O-gi kas tau Antanėli 
kenkia?

Ar gal kas tau pikto atsiti
ko.

Man nieko, ba Dievas mumis 
apiekavojosi, nes asz ant kitu 
nelaimes daug keneziu. Jog tu 
Onuka pažinojai Andriu, kuris 
apie tave kitados tupinėjo?

Kode! neturetau pažint ir at
simint! Girdėjau jog labai 
geria!

Sztai vakar netoli kancelari
jos rado grabyje negyva nuo 
arielkos. Pasibaigė kaip gy
vulys, b e Szv. Sakramentu ir 
be kunigo. Kaip girdėt, tai ne 
bus nei ant kapiniu palaidotas

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais $

160 Puslapiu <!
8 col. ilgio, 5% col. ploczio ![ 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu ![ 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: :: !'

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu: ]!

Tiktai,. . . $1.00 ;i
Saule Publishing Co.,Mahanoy City, Pa.,U.S.A.

Asz teip mislinau jog tokia 
.pabaiga ji patiks.

O Dieve, Dieve! Kaip tai 
žmogui girtuokiai pareina. O 
ar girdėjai Onuk, kas atsitiko 
su szinkorium Girkszniu, ka su 
czigonais sėbravo ir Tamosziu 
buvo prisitraukiąs prie saves! 
Sziandien atvarė in kanceleri- 
ja in koza. Rankos surakintos', 
ryto gabensi! in Seberija už 
visokias piktarystas. Už tai 
gminos1 koze pabus kol ne pa
silsės ba susirgęs. Gerai tas, te
gul žmonys žino kokia pabaiga 
piktadariu.

Tai-gi Dieve! Kas bus su 
vaikelais? Jog žmonys pirsz- 
tais užbadės1. Kibą tu Antanėli 
u'žsiimsi tais nelaimingias vai
kais.

Žinoma jog ne kas tiktai asz!
Sztai ir pabaiga szita apsu

kime.
Szaltyežius da gyvas, ant 

lazdeles kretena ir anūkėlius 
lai, meldžesi už mylimus savo 
bovina. Da gyvi ir seni Paku- 
vaikus.

— O-gi kas isz to Tarno per 
gaspadorius, tai net szirdis 
džiaugėsi. Visko pilna pas ji, 

o T ainiene teip persimainė jog 
geresnes moteriszkes toli rei
kėtų pajies'zkot!

Dievas dorybe ant szio svie
to pa graudina, o nedoras at
laiko už savo piktybes korone !

Mauszku da, laikosi, nes ka
(Tasa Ant 2 puslapio)
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Žinios Vietines
— Vasara.
— Seredoj (pripuola Szv. 

Jono Kriksztytojo, o Tautiszka 
Vardine: Pupuolis. Ir ta diena: 
1947 metuose du szimtai tuks- 
tancziu minksztos anglies niai- 
nieriu sustraikavo, pareikszda- 
mi savo priesztar avima priesz 
ta “Taft-Hartley Byla”; 1950 
m., penkios deszimts asztuoni 
žmones žuvo kai didis eropla- 
nas nukrito in Lake Michigan 
ežerą; 1812 m., per Lietuva 
plūdo Prancūzijos kareiviai in 
Rusija, vedami Napaleono; f 
1947 m., Generolas D. Eisenho- 
weris yra paskirtas kaipo Co
lumbia Universiteto pirminin
kas in vieta Daktaro N. M. 
Butler, New York mieste; 1945 
m., Generolas Arnold pasakė 
kad Amerika turi pasilaikyti 
Salas Pacifiko vandenyse del 
savo apsaugos; 1941 m., Prez. 
Franklin D. Roose vėl tas pasi
žadėjo kad Amerika stos Rusi
jai in talka, ir tuojaus insake 
paleisti, sugražinti suszaldytas 
Rusijos pinigus, apie keturios 
deszimts milijonu doleriu; 
1497 m., John Caibot atrado 
Kanados kraszta.

• — Ketverge pripuola Szv. 
Vilimo, o Tautiszka Vardine: 
Baniute. Taipgi ta diena: 1876 
m., karas ant Little Big Horn 
lauko in Montana tarp Ameri
kos kareiviu ir Sioux Indijonu, 
Generolas George A. Custer, su 
savo 276 kareiviais buvo su- 
musztas ir nužudytas; 1942 m., 
maža Finlandi ja paskelbė kara 
priesz Rusija; 1530 m., Marti
nas Liuteris buvęs Kataliku 
Bažnyczios Kunigas, paskelbė 
savo priesztaravima priesz Ka
taliku Bažnyczia; 1950 m., 
Sziaures Koriecziai užsipuolė 
ant Pietų Korėjos žmonių.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Jono ir Szv. Povilo, o Tautisz
ka Vardine: Jausius. Menulio 
atmaina: Pilnatis. Ir ta diena: 
1917 m., Amerikos pirmuosius 
armijos pribuvo in Prancūzija, 
kai Amerika buvo paskelbus 
kara priesz Vokietija, Balan
džio szeszta diena. Pirmieji ka
reiviai isziplauke is'z Amerikos, 
Birželio keturiolikta diena, o 
in dvylika dienu Amerikos ka
reiviai jau marszavo per Pa
ryžiaus ulyczios ; 1945 m., Tau
tu Sanjunga sutverta San 
Francisco mieste, Californijo- 
je; 1941 m., Popiežius Dvylik
tasis per devinta Eucharistini 
Kongresą, susirinkimą, perspė
jo kad “Juodas Pagonizmas” 
gresia visam svietui.

— Nedelioj, Birželio 21-ma 
diena, barbenai isz apylinkes 
turėjo savo pirmutini metini 
Pikninka, Lakewood Parke.

. — Nedelioj, Birželio 21-ma 
diena., vienuolikta valanda ry
te, Szv. Juozapo bažnyczioje, 
panele Ona Baranauskiute nuo

MPirkie U. S. Bonus!
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1105 E. Pine uly., su Rowland 
M. Burt, isz New Jersey, likos 
suriszti mazgu moterystes pei 
Kum L. Pecziukieviczia, vika
ras. Svotai 'buvo Regina Bara
nauskiute ir Mykolas Bara
nauskas. Priėmimas ir pietai 
invyko Mansion Kestauraaite, 
mieste.

Shenandoah, Pa. — Gerai ži
nomas Unijistais, Steve Lazor, 
nuo Nr. 54, Yatesville, kuris tu
rėjo szirdies liga ir gydėsi iii 
Locust Mt. ligonbuteje, pasimi
rė Pelu y ežios vakara 7:20 va
landa. Velionis ginies Yatesvil- 
leje. Buvo angliakasis per dau
gelis metu, o paskutini karta 
buvo pumpsmoiiLi Knickerboc
ker kasyklose. Paliko savo pa- 
czia Amelija (Norkievicziute); 
sunn ir duktere, taipgi savo tė
velius Andrew Laizar, namie; 
broli, trys seserys, taipgi 'bro
lėną Kunigą Bernarda Lazor 
isz Rymo. Laidojo Utarninko 
ryta su apiegomis1 Szv. Stepono 
(Slavoku) ’bažnyczioje 9 va
landa ir palaidojo iii parapijos 
kapinėse Shenadoryje. Gralbo- 
riai Oravitz laidojo.

— Jurgis Balutis isz ‘Gi- 
rardvilles, turėjo operacija in 
A sh 1 an d lig onbut e j e.

400 ŽVEJOTOJI!

DINGO
MADRAS, INDIJA. — Apie 

keturi szimtai žvejotoju su sze- 
szios deszimts keturiomis val
telėmis dingo, kai baisios vie
šnios isztiko Pietų Indijos pa
krantes.

Ju laiveliai buvo viesulu ir 
baisiu bangu iszsklaidyti ir 
iszneszti toli in mares. Jau 
daugiau kai dvi dienos nieko 
isz ju negirdėti, nors jie jau 
turėjo būti sugryže isz to žve
jojimo dvi dienos atgal.

Keli laivai iszplauke ju 
jieszkoti, bet dar nei nuo tu 
laivu nėra jokios žinios.

Bangos dar vis dideles ir 
viešnios dar vis siauezia ir už 
tai sunku tu vaiteliu ir jieszko
ti.

MUSU
SKAITYTOJAMS

Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavoras, popiera, ma- 
szinos, ir darbininku algos, kad 
dauguma laikraszcziu dar la
biau brangsta. Redaktoriai, at- 
sipraszydarni aiszkina kad jie 
jokiu budu negali galas su galu 
suvesti.

“Saules” redakcija nenori 
dar labiau savo skaitytojams 
pabranginti “Saule” ir nepa
brangins, jeigu kaip nors bus 
galima iszsisukti!

Bet, už tai “Saules” redak
cija labai gražiai praszo visu 
“Saules” skaitytoju in laika 
užsimokėti už savo prenumera
ta, kad redakcijai butu mažiau 
kasztu, sekti tuos, kurie pavė
luoja ant laiko užsimokėti.

Pirmiau “Saules” redakci
ja galėdavo laukti per koki tai 
laika, kol skaitytojai užsimoka 
už savo prenumerata. Mes jums 
siusdavome “Saule” kad ir per 
kelis menesius, ir laukdavome 
kol jus užsimokėsite, “bet da
bar, aplinkybes tokios, kad mes 
negalime laukti!”

Už tai, mes visu savo geru 
skaitytoju labai gražiai praszo- 
me priesz laika, ar nors ant lai
ko už “Saule” užsimokėti, kad 
mes galėtume jums “Saule” 
vis siuntinėti.

Daug laikraszcziu yra instei- 
ge taip vadinama “Popieros 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams popie
ros nupirkti. Mes tokio fondo 
neturime, bet nuoszirdžiai ir 
vieszai padėkotume tokiems 
geriems musu Idikraszczio rė
mėjams, kurie ir mums padėtu 
nusipirkti popieros “Saulei.”

Bet, kas mums ir jums svar
biausia, tai “teisingas atsily
ginimas,” mes galėtume “Sau
le” leisti, ir kad jus galėtumėte 
ja vis skaityti!

C**Z**X**Z**Z********Z**Z**ZiM’Z*<4>*4*

nistas sako kad baisiai daug jo 
draugu norėjo ir nori pasiduo
ti, bet negali ar nedrysta, nes 
negali ant kitu kareiviu, kad 
ir geriausiu draugu pasitikėti. 
O kiti nenori ar bijosi, nes ži
no kad Komunistai savo pa
gieža iszlietu, jiems atkerszin- 
tu paimdami j u szeimynas ar 
artimuosius.

PIRMUTINE M0TE- 
RISZKE AMERIKOJE 
MIRTI 1N ELEKTROS 

KRIESLA

Už Prasižengimą Priesz 
Valdžia ___

NEW YORK, N. Y. — Ponia 
Ethel Rosenberg buvo pirmu
tine moteriszke Amerikoje, 
mirti in e’ektros kriesla už 
prasižengimą priesz Amerikos 
valdžia.

Ji buvo antra moteriszke 
mirti už toki prasikaltima 
Amerikoje. Pirma buvo Mary 
Suratt, kuri buvo pakarat už 
tai kad ji prisidėjo prie suo
kalbio nužudyti Prezidentą 
Abrahoma Lincolna.

Paskutine moteriszke mirti 
elektros kriesle New York val
stijoje, priesz Ponia Rosenberg 
buvo Martha Beck, suvirsz 
dvieju szimtu svaru boba, ku
ri buvo pasmerkta už nužudi- 
nima keliu vyru per “Pasiil
gusiu Szirdžiu Kliuba”. Ji mi
re Kovo asztunta diena, 1951 
metuose. ,

Moteriszke, kuri buvo pa
garsėjus net ir labiau negu 
szita Ethel Rosenberg, buvo 
Ruth Snyder, kuri mire Sau
sio dvylikta diena 1928 me
tuose, su savo meilužiu, Henry 
Judd Gray, už nužudinima sa
vo vyro.

Bet tai pirmas sykis kad vy
ras su žmona butu mirties 
bausme nubausti už iszdavi- 
kystes prasikaltima Ameriko
je.

Pasižiurėjo Pirm Negu Szoko

Mashood Olabis Ajala, 
dvideszimts keturiu metu 
amžiaus studentas, kuris 
ežia buvo atvažiavęs pasi
mokinti in San Pedro, Cali
fornia, užsilipo in augszta 
sztieba, apie asztuonios de
szimts pėdu nuo žemes, ir 
grasino visu kad jis nuo to 
sztiebo nuszoks ir užsimusz, 
jeigu policijantai prie jo

ras prasidėjo nuo pecziaus, 
skiepe, ir paskui kaminas užsi
degė ir po tam kalėjimo stogas. 
Ugniagesiai suspėjo gaisra už

gesinti, pirm negu kiti kalėji
mo kambariai butu užsidegė.

Kai kaliniai dažinojo kad 
kalėjimas dega, jie pradėjo 
spiegti ir szukauti, bet kai sar
gai pribuvo, visi paklusniai ir 
tvarkingai isz to kalėjimo isz- 
ejo. Nei vienas nebuvo sužeis
tas.

stengsis prieiti. Bet jo drąsą 
iszgaruojo kai jis augsz- 
cziau lipo ir jis pradėjo lipti 
atgal in žeme, kai jis pasly
do ir nukrito deszimts pėdu 
nuo žemes. Valdžios atstovai 
dar nebežino kas su juo da
ryti, bet iszrodo kad jam bus 
pavėlinta ežia musu tarpe 
pasilikti.

o ct o

KAS CZIA
SUKLYDO?

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

greitesnis ir pavojingesnis už 
Amerikos geriausius.

Jis toks geras, kad dabar 
Amerikos valdžia siulina So
vietu lakūnams $100,000 jeigu 
kuris isz j u atvesz mums tik 
viena isz tu MIG-15 eroplanu!

Kur buvo musu valdininku 
protas 1945 metuose, kai tas 
inžinierius mums siulinosi?!

ROSENBERGAI PIL
NAI UŽSIMOKĖJO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

vis tikėjo kad kas nors atsitiks 
ir kad jiedu iszsigelbes. Bet tas 
stebuklas neinvyko, ir jiedu 
pilnai savo krasztui užsimokė
jo už savo prasikaltima.

VENGRIJOS
VYSKUPAS

SUARESZTUOTAS

VATIKANAS, ROMAS. — 
Kataliku Bažnyczios laikrasz- 
tis isz Vatikano pranesza, kad 
Vengrijos Vyskupas, Joseph 
Petery, isz Vacz yra Komunis
tu suaresztuotas. Nors jis dar 
nėra kalėjime, bet yra kalinys 
savo namuose, kurie yra Ko- 
munistiszkos policijos apsup
ti.

Vatikano laikrasztis sako 
kad szitas Vyskupas buvo su
aresztuotas kaip tik po Kalė
dų.

Eina gandai kad jis buvo su
aresztuotas už tai kad jis ne
sutiko stoti in talka Kunigams, 
kurie, Komunistu kurstomi, 
buvo pradeje visu Vengrijos 
Kunigu Taikos vaju.

Vyskupas sake kad tokis va
jus nieko gero negali atneszti, 
nes jis yra tik Komunistu pro
pagandos inrankis.

‘ N O V E N A ’ ’ 
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.
Saule Publishing Co., 

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

“Talmudo Paslaptys”

ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::

Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai

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

NUŽUDĖ DRAUGĄ
KOMUNISTĄ

Kad Galėtu Pasiduoti 
Amerikiecziams

KORĖJA. — Jaunas Kinie
tis kareivis pasidavė dviem 
Amerikiecziam kareiviam ant 
Ryt-Vidurinio frunto. Jis sako 
kad jis buvo priverstas nudur
ti savo dranga Komunistą, ku
ris jam per du metu neleido 
pasiduoti Amerikiecziams.

Jiedu per du metu slapties! 
Korėjos kalnuose. Ju trys buvo 
bet vienas pasimirė apie mene- 
sis atgal, o antra jis turėjo už- 
muszti, kad galėtu Amerikie
cziams pasiduoti.

Karininkai, kurie ji iszklau- 
sinejo, sako kad viskas ka jis 
sako iszrodo teisybe.

Tas jaunas Kinietis Komu

Musu Skaitytojas

Jis skaito musu laikraszti 
Ir seka svieto sanjudi; 
Jis nori viską dažinot, 
Nes jam vis rupi isz.galvot 
Kaip ir kur dalykai stovi; 
Ka pasaulis isz jo nori. 
Ar dalykai eis blogyn, 
Ar žmonija ein’ geryn. 
Jis skaito laikrasztininkus. 
Ir seka korespondentus. 
Jis nesistato su mokslincziais, 
Ir neužsideda su ginezais. 
Bet jis “Saule” pasiskaito, 
Ir jis gauna protui maisto. 
Linksmina ji Taradaika, 
Baltruvien.es balabaika. 
Jis skaito vietines žinias 
Apie krikszczynas, vestuves 

ir t. t.
Senesnieji teipgi skaito 
Kas kur mire in kiek laiko. 
Nes “Saule” visur szvieczia, 
Tolimus krasztus palieczia. 
Ji daug girdi, daug ir mato, 
Ir skaitytojams pasako.

115 KALINIU UŽ
VESTA ISZ GAISRO

.
ĄKRON, OHIO. — Kalėji

mo sargai su policijos pagelba 
greitai iszvede, iszmarszavo 
szimta penkiolika kaliniu isz 
deganezio kalėjimo. Kalėjimas 
yra keturi os deszimts septynių 
metu senumo.

Ugniagesiai spėja kad gaiš-

RAZBAININKAI 
POLICIJANTAMS

PADEDA

Visi Jieszko Pavogto 
Politikieriaus

CHICAGO, ILL. — Illinois 
valstijoje dabar net ir didžiau
si razbaininkai stoja policijan- 
tams in talka ir jieszko valsti
jos Kongresmono, Clem Graver 
kuris buvo tu j u vyriu pavog
tas ana sanvaite.

Isz pradžių policija kaltino 
razbaininkus ir geniblerius, 
bet dabar matyti, kad ir jie su
sirūpinę, ir nieko nežino.

Visiems razbaininkams ir 
gembleriams labai rupi, už tai 
kad jie nenori kad valdžios 
slapta FBI policija neinsikisz- 
tu.

FBI policija jau pasirengus j 
pasiunsti savo agenttus in Chi- 
cagos miestą. Razbaininkai isz 
praeities gerai žino kad FBI 
policijos agentai, jieszkodami 
to dingusio politikieriaus, 
daug kitu suktybių surastu ir 
vieszai paskelbtu.

Laiikrasztininkai, kurie su- 
sipažinsta su tais razbainin- 
kais, sako kad tikra kvailyste 
juos kaltinti. Razbaininkai bu
tu ant vietos ji nudeje, nužudė, 
jeigu jie butu noreje.

Pavogti politikierių Chica- 
goje dabar per pavojinga net 
ir razbaininkams, nes jie dar 
neatsiduso nuo Senato Komisi
jos tardymu, ir nuo valdžios 
tyrinėjimu kai politikierius

Charles Gross buvo nužudytas 
Vasario menesyje, 1952 me
tais.

Jeigu tas politikierius Gra
ver bus surastas negyvas, tai 
jis bus szesztas politikierius, 
kuris buvo nužudytas Chicago- 
je per penkis metus.

; Dvideszimts metu atgal Chi- 
cagos gengsteriai, razbainin
kai stojo policijai in talka, kai 
John Factor buvo panasziai 
pavogtas. Ir ne policija, bet tie 
gengsteriai daseke, sugavo ir 
policijantams pristatė ta pra
sikaltėli, Roger Touhy, kuris 
dar ir sziandien tups kalėjime.

Policijos virszininkas, Kapi
tonas Eugene McNally, sako 
kad visas szitas žmogvagystes 
klausimas tokis painus nes ne
galima iszrokuoti, kodėl kas 

i norėjo ta politikierių pavogti.
Gengsteriai ne galėjo ant jo 

pykti ar už ka jam atkerszinti, 
| nes jis kaip tik jiems buvo rei
kalingas ir naudingas.

Kai Illinois valstija norėjo 
paskirti $400,000 komisijai, 
kurios darbas butu susekti 
gengsterius ir razbaininkus 
Chicagoje, kaip tik szitas poli
tikierius Garver tam inneszi- 
mui baisiai prieszinosi. O da
bar be jo, tas inneszimas yra 
investas.
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SUKILIMAI RYTU
BERLYNE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Rusijos vėliavos buvo su
mindžiotos, Stalino ir Malen- 
kovo paveikslai buvo nuplesz- 
ti nuo sienų.

Sovietai pasiuntė vaiska ir 
kariszkas tankas tuos sukilė
lius numadszinti.

Komunistu vadai galvatruk- 
cziomis pabėgo skersai rube- 
žiu pas Amerikieczius.

Sovietai suszaude kelis tuos 
sukilėlius ir kelis szimtus už
dare kalėjimuose.

Mažai žinių galima gauti isz 
anapus tos geležines sienos, 
bet kiek žinių ateina parodo, 
kad Rytu Berlyne ne ramu.

Ant Pardavimo
Farma, 8 akru, margu žemes; 

12 kambariu namas, su maudy
ne, elektriką; sziltais ir szaltas 
vanduo; “Hot Water” sziliu-: 
ma ipeczius. Du mylės nuo 
Brandonville Country Club; 
vieta. Parsiduodasi 'pigiai.

Atsiszaukite ant adreso:
Mrs. A. Greiblick, Box 146, • 

, Girard Manor, Pa. į

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai. ; 
SAULE - Mahanoy City, Pa.
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“Saule” gražiausia ir tin
kamiausia dovana nuo Lietu
vio, Lietuviui.

Platinkit “Saule”

Baltruvien.es

