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NUMUSZE VIENA
BILIJONĄ NUO

PASZELPOS

Kongresas Nepaiso
Prez. Eisenhowcrio;

Senatas Gal
Sumažins

WASHINGTON, D. C. — 
Republikonu valdomas Kon
gresas nepaisindamas Prezi
dento Eisehhowerio praszymo, 
nutarė numuszti $1,100,000,000 
nuo Eisenhowerio pasiulintos 
programos del kariszkos pa
geltos ir paszelpos kitiems 
krasztams.

Kongresas balsavo už szita 
sumažinimą: 288 už, 115 priesz 
ir paskui ta savo byla pasiuntė 
Senatui, kur gal kai bus per
mainyta.

Eisenhoweris net iki pasku
tines valandos prasze kad 
Kongresas sutiktu su jo pro
grama, bet jam nepasiseke.

Kongresas sutiko paskirti 
$4,438,678,000. Apart to Kon
gresas ingaliojo Administra
cija praleisti dar $1,758,010,179 
bet insake tai Administracijai 
sugražinti Amerikos Iždui 
$414,806,298.00.

Prezidentas Eisenhoweris 
buvo praszes $5,138,922,227 
kad pagelbėjus musu draugus, 
alijantams. Jis sako kad Kon
gresas per daug numusze.

Kongresas iszmete Republi- 
kcno Kongresmono Jacob K. 
Javits praszyma kad butu su
gražinta $312,000,000 pagelba 
del Europos krasztu apginkla
vimo.

Buvo Ant Nelemta

Ponia Clara McGowan isz 
Bostono, buvo ant to nelem
to eroplano kuris nukrito in 
mares apie trys szimtai my
liu nuo Wake Salos. Ponia 
McGowan važiavo isz Guam 
Salos namo kai ta nelaime 
atsitiko. Kiek galima suži
noti tai nei vienas neiszliko 
gyvas ant to eroplano.

SKAITYKIT 
W=“SAULE”^a

PLATINKI!!

Rosemary Sheridan pa
linksmina susirinkusius in 
Times Square, New York, 
“Shriners” atstovus. Ja se
ka ir su ja szoka jaunuolis 
isz Newark miesto, N. J.,

Nelemtas Karas Baigtas
Korėjos Karas Mums! 
Baisiai Daug Kasztavo

WASHINGTON, D. C. —
Na, dabar, kai tas nelemtas ir 
visiszkai nereikalingas karas, 
Korėjoje, yra baigtas, galima 
biski stabtelti ir pažiūrėti kam 
tas karas buvo vedamas, kokia 
buvo nauda, kam jis buvo rei
kalingas?

Kai Antras Pasaulinis Karas 
užsibaigė mes galėjome pirsz- 
tu prikiszamai rodyti kad tie 
ir tie yra kalti. Kariszkas teis
mas Nuremberge nubaudė ke
letą vadu; Japonija ir Vokieti
ja pasida vė, prisipažino kad j u 
armijos ant karo lauko buvo 
sumusztos. ,

Bet ežia, po Korėjos nepa
skelbto karo, nėra nei pergales 
nei pralaimėjimo, nėra nei lai
mėtojo, nei pralaimėtojo. Ko 
munistai dabar gali vis vesti 
savo melagyseziu propaganda 
ir mus už viską kaltinti. 
Amerika, galingiausia vieszpa- 
tyste ant viso svieto baisiai ap- 
siszauke, daug szloves neteko, 
ypatingai Azijoje, kur Komu
nistai dabar visu smarkumu 
veda savo propaganda priesz 
mus.

Musu kareiviai puikiai pasi
rodė; jiems nei drąsos nei no
ro netruko. Kareiviai ir Mari
nai visur atsižymėjo; lakūnai 
teipgi savo dali gerai atliko; 
musu Laivynas sau lygaus ant 
mariu nerado.

Tai kaipgi ežia atsitiko, kad 
visos tos musu kariszkos jiegos 
visj tie musu drąsuoliai karei

kuris tik pamatęs ja szokant 
stojo jai in talka. Szitie 
“Shriners” apvaikszcziuoja 
savo septynios deszimts de
vinta seimą.

□ n n «

viai ir karininkai tiek mažai 
nuveikė?

Pirm negu suprasime kas 
tenai Korėjoje atsitiko, atsi
minkime kad szita kara vede 
ne karininkai, bet Politikieriai 
ir Diflicmatai Vaszingtone. 
Jie staeziai uždraudė musu ka
rininkams szita kara laimėti! 
Jie vede taip vadinama ,‘Apro- 
beta Kara”. Szitas karas ne
buvo Amerikos Kongreso pa
skelbtas, bet buvo užvestas per 
Tautu San jungos sutartis.

Už tai Generolas Douglas 
MacArthur buvo pravarytas; 
už tai Generolas James A. Van 
Fleet buvo priverstas pasi
traukti: Szitiedu karininkai 
mokėjo tik vienaip kara vesti: 
kariauti iki pergales! Jiedu 
staeziai negalėjo nutylėti kai 
jie mate Amerikieczius karei
vius žunant ant karo lauko už 
kokia ten trisdeszimts asztunta 
■inija. Jeigu jiems butu duota 
laisva ranka ant to karo lauko, 
tai nei to karo lauko nebutu 
buvę už keliu dienu.

Bet szita kara vede neva- 
nokslincziai Politikieriai ir 
Dipliomatai isz Vaszingtono ir 
isz Tautu Sanjungos, New 
York mieste!

Dabar svarbiausias ir opiau- 
ias klausimas, kuri daug 
Amerikiecziu kelia, tai ne tas 
nelemtas Korėjos karas, bet ta 
Tautu Sanjunga. Ka mes ežia 
sau nusipirkome su ta Tautu 
Sanjunga?

Kai Rugpiuczio septyniolik
ta diena vėl susirinks atstovai 
isz szeszios deszimts krasztu 
in New York miestą, ka jie sa-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ATEIVIS NE
PAGEIDAUJAMAS

ALLIER, PRANCŪZIJA. - 
Kaip kiti jo kraszto ūkininkai, 
žemes darbininkai, senis Pierre 
Talabard, nepasitikėjo ant at
eiviu. Jis diena ir nakti dirbo 
ant savo trisdeszimts septynių 
hektaru ūkio, apie du szimtai 
myliu nuo Paryžiaus miesto.

Szitas szeszios deszimts tri
jų metu amžiaus ūkininkas ne
pasitikėjo nei ant banku, bet, 
kiek užsidirbdavo tuos pinigus 
pasikavodavo ar po paduszka 
ar kur kituur savo namuose.

Marie-Helene jo pusiau pa- 
kvaiszusi dukrele viena vakar a 
nuėjo in szoki, kur ji susigra- 
baliuojo kūdiki.

‘ ‘ Pakvaiszusi! ’ ’ szukaudavo 
susiedai kai Marie iszeidavo 
pasivaikszczioti su savo dukre
le, kuri tėvo neturėjo.

Po kiek laiko, pasimaisze ju 
kaimelyje svetimas jaunuolis, 
vardu Jean Sigot, kuris pasi- 
siulino seniui Talabard, kad 
jis ves jo dukrele, ir taip vis
kas bus tvarkoj. Bedarbis, de
vyniolikos metu amžiaus sveti
mas atėjūnas Jean Sigot buvo 
susitikęs su jo dukrele per ki
ta toki szoki. Jis sutiko apsi- 
ženyti su ja, jeigu jos tėvas 
duos jam darba ir burda. Senis 
Pierre su džiaugsmu sutiko, 
nes dabar jo szeimynos szlove 
bus sugražinta. Taip ir buvo.

Bet ne už ilgio senis Pierre 
pradėjo nusiskusti kad jo szvo- 
geris yra tinginys, niekam ne
vertas. O jo szvogeris jam tan
kiai sakydavo: “Ateis laikas 
kada asz isz ežia sau iszeisiu, 
bet pirmiau asz visa szita tavo 
prasmirdusi ūki sudeginsiu. ’ ’

Paskui tas szvogeris Jean 
gavo darba kitame miestelyje 
ir pasakė .seniui kad jis su sa
vo žmona tenai važiuos ir tenai 
apsigyvens.

Pjūties laiku szvogeris Jean 
dirbo ant lauko, pavargęs jis 
nuėjo staeziai gulti pas savo 
žmona.

Senis Pierre su savo žmona 
:r duktere priesz tai buvo susi
tarė kas dabar daryti: ‘‘Mes 
turime ji paszalinti,” sake se
nis.

Jis isz stalcziaus iszsitrauke 
revolveri, bet revolveris buvo 
tuszczias. “Perdurkime ji per 
pilvą”, patarė jo žmona.

Galutinai buvo nutarta ji 
nudėti su medžiokles karabinu.

Kai Jean sugryžo isz lauko 
Rugpiuczio asztunta diena va
kare, labai nuvargęs ir atsiguk 
szalia savo žmonos, senis inejo 
in kambarį su tuo medžiokles 
karabinu. Jo žmona Marie 
greitai iszsirito isz lovos. Pir 
mas szuvis pataikė jam in peti.

“Ar tu pasiutai?” Suszuko 
jaunas Jean. Bet antras szuvis 
ji amžinai nutildė.-

Ant rytojaus senis Pierre 
Talabard pasiėmė savo dvirati 
ir nuvažiavo in kaima, kur jis 
apsikirpdino ir apsiskusdino 
ir paskui ramiai sau nuėjo in 
policijos stoti ir pranesze kad 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

LENKAS KAPITO
NAS PASIAISZKINA
Kodėl Jis Pabėgo Nuo

Lenku Komunistu
(Tasa)

Buvo Kalinys Be Kalėjimo

LONDON, ANGLIJA. — 
Nuo to laiko kada Gerhart Eis- 
ler pabėgo isz New York mies
to, ma no laivo ir mano paties 
bėdos prasidėjo. Isszrodo kad 
tas Komunistas Eisleris užke
rėjo ta “Batory” lai va.

Laivas “Batory” buvo visu 
intartas kai jo kapitonui buvo 
insakyta paimti Valentine Gu 
bitehev, Sovietu Dipliomata, 
kuris buvo Amerikos paskelb
tas kaipo nepageidautinas 
žmogus, už jo prisidėjimą su 
Žydelka Judith Coplon, kur; 
buvo sugauta sznipinejanti del 
Rusijos.

Už penkių menesiu, per kita 
kelione William Jesse Newton 
nusileido su savo eroplanu prie 
to laivo, kai jis buvo septynios 
deszimts myliu iszplaukes isz 
New York uosto. Per. ta paezia 
kelione ant laivo buvo surastas 
Howard Campbell, kuris buvo 
tenai pasikavojes.

Kapitonas tuos du Ameri
kiecziu paleido Anglijoje ir ta
da plauke in Gdynia, kur kapi
tonas buvo vėl intartas.

“Batory” laivo kompanijos 
virszininkai jau laike to laivo 
kapitoną likviduota ir jau 
jieszkojo kito kapitono.

Bet Lenku Užsienio Sztabas 
tik perspėjo kapitoną, kad kai 
jis sugrysz in Amerika, Ame- 
rikiecziai ji klausines ir tar
dys, bet kad jis nieko nesibijo
tu ir pasitikėtu ant Lenku 
Konsulato New York mieste:

Jam nebuvo jokios bėdos 
New York mieste, bet kai jis 
szita syki iszplauke isz Ameri
kos jam jau musu uostai buvo 
uždaryti. Jis turėjo kitu uostu 
jieszkctis Vidružemiu Jurose, 
Raudonose ar Arabijos marė
se.

Nors jam buvo pavesta ta 
laiva valdyti, bet ant laivo bu
vo daug , Komunistu szpiegu, 
kurie seke kiekviena jo žings
ni. Kapitonas sako kad jis bu
vo tik draiverys to laivo. Tik
rumoje ta “Batory” laiva val
de Petras Szemiel, Lenku Slap
os Policijos Kapitonas. Szitas 
trisdeszimts vieno meto am
žiaus Lenkas nieko nežinojo 
apie laiva ar apie mares. Jo 
darias buvo tik prižiūrėti kas 
ten darosi ir viską policijai 
praneszti.

Kapitonas Cwiklinski sako 
kad isz tu trijų szimtu jurinin
ku mažiausia szimtas buvo 
szpiegai vienam ar kitam Ko
munistui. Jis sako: “Mano tar
nas buvo szpiegas; mano virė
jas buvo szpiegas; mano radi
jo siuntėjas buvo szpiegas; ke
letą mano augszcziausiu kari
ninku buvo szpiegai. Isztikro 
dyvai kad su tiek daug szpie
gu mano laivas nenuskendo.

—,-BUS DAUGIAU—

AMERIKIECZ1AMS
PINIGAI KAIP 

VANDUO
WASHINGTON, D. C. — 

Sakytai kad Amerikiecziams 
pinigai ant medžiu auga, taip 
jie tuos pinigus praleidžia.

Pernai del taip vadinamu 
reikalingu daigtu, patogumu ir 
pasilinksminimu Amerikie
cziai praleido $218,130,000,000. 
Iki sziol dar niekados nei vie
nas krasztas, nei Amerika tiek 
pinigu nebuvo praleidęs.

Daugiausia pinigu ėjo ant 
maisto, sznapso ir tabako: $77,- 
750,000,000. Isz szitu pinigu 
ėjo $8,870,000,000 del sznapso, 
vyno ir alaus; $5,155,000,000 
del tabako.

Antroje eileje buvo pinigai 
praleisti ant namu tvarkos, 
baldu, furnisziu, pakuro, szilu- 
mos, apdraudos ir tarnu, sam- į 
diniu: apie $27,601,000,000. Na
mai, j u užlaikymas ir randos 
kasztavo daugiau kaip $24,-1 
000,000,000.

Del drabužiu, rubu ir žem- 
cziugu Amerikiecziai pernai 
praleido $25,199,000,000.

Per vienus metus Ameri
kiecziai praleido $1,500,000,000 
del “dry-cleaning” iszvalymo 
drabužiu, iszprosinimo, nu- 
kvarbavimo ar pertaisinimo. O 
moterėles siuvėjoms už naujas 
dreses, sukneles iszmokejo 
$88,000,000. O del iszskalbimo 
drabužiu, baltiniu Amerikie-

Beno Vado Nuotaka

Patricia King isz Hous
ton, Texas ežia su savo jau
nikiu, vyru, beno vadu Ed
die O’Neal. Jiedu apsiženijo 
Chicagoje. Nuotaka yra se
suo Sheppard King, kuris 
is.zsižadejo Krikszczionystes 
ir priėmė pagonystes Mosle- 
mu tikėjimą ir save pasiva
dino Abdullah, kai jis apsi
ženijo s u Samia Gamai, 
Egiptiete szokike.

^Pirkie U. S. Bonus!

Duktė Žuvo

Norman Downing isz Los 
Angeles, California ežia lai
ko savo dukreles paveikslai, 
dvideszimts asztuoniu metu 
amžiaus Louise, kuri buvo 
ant to eroplano kuris su pen
kios deszimts asztuomais 
žmonėmis nukrito in Pacifį- 
ko mares apie tris szimtu 
myliu nuo Wake Salos. Ži
nios kurios dabar ateina 
pranesza kad nei vienas toje 
nelaimėje neiszliko gyvas.

ežiai iszmokejo $874,000,000.
O vien tik už pataisyma savo 

laikrodžiu mes iszmokejome 
$147,000,000. ’

Už plauku nukirpima ir 
barzdų apskutima mums kasz
tavo daugiau kaip $2,500,000,- 
000. ' • * .. ‘gį

Ant invairiu pasilinksmini
mu Amerikiecziai praleido 
daugiau kaip $11,716,000,000,

Amerikiecziu pasilinksmini
mai dabar ima keistis. Pirmiau 
daugiausia pinigu Amerikie
cziai praleisdavo ant muving- 
pikezieriu ir teatru, bet dabar 
sanvininkai tu pasilinksmini
mu nusiskundžia kad biznis ei
na riestai. Taip pat ir su beis- 
boles sportu. Daug mažiau 
žmonių eina in tuos sportus.

Pasirodo kad dabar daug 
daugiau Amerikiecziu eina in 
arkliuku ir szunu lenktynes, 
negu pirmiau.

Teipgi paaiszkejo kad biznis 
labai geras buvo pool rūmuose, 
kregliu szaudyme “bowling'”, 
maudyklose, visokiuose par
kuose, golfo kliubuose ir viso
kiuose iszvažiavimuose.

Isz to aiszku, kad Amerikie
cziai dabar nenori tik žiūrėti 
ir žiopsoti, bet patys dalyvaitti 
ar tai sportuose ar kitokiuose 
užsiemimuese. Tai geras ženk
las.

Mes praleidome $1,468,000,- 
000 ant laikraszcziu ir žurnalu 
$638,000,000 ant knygų ir $2,- 
324,000,000 ant radiju, televi
zijų, rekordu, plokszteliu, pi
jami ir kitu muzikos instru
mentu.

Ir Amerikiecziai praleido 
daugiau kaip $2,000,000,000 
bevažinėdami po svetimus 
krasztus.
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Kas Girdėt
Jeigu paprastas angliškasis 

uždirba keturiolika ar szeszio- 
lika doleriu ant dienos, tai mo
kytoja yra verta du ar tris sy
kius tiek. Nes tik prilyginkime 
mokslą, pareiga ir svarba 
vienu ir kitu.

Mokykla tik tiek verta, kiek 
yra verti jos mokytojai. (J nuo 
tos mokyklos ir nuo tu moky
toju pareina musu paežiu atei
tis ir musu vaiku likimas. Kas 
svarbesni darba atlieka: leibe- 
rys kasdamas anglis, mergina, 
fabrike siūdama paneziakas ar 
dreses, ar mokytojas ar moky
toja, kurie lavina ir mokina 
musu vaikus, musu kraszto at
eities vadus?

Dabar jau mažiau vyruku 
armija ima in vaiska. Ateinan
ti menesi ims apie devyniolika 
tukstancziu, kur pirmiau imda
vo daugiau kaip dvideszimts 
tris tukstanczius.

Daktaru ir dantistu dabar 
mažiau imama in vaiska.

Vakaciju, atostogų biznis 
labai gerai eina. Bet žmones, 
kad ir visur važiuoja, bet ne 
taip jau meto pinigus. Vis 
jieszko kur pigiau ir kur ge- 

. riau.

Su ateinaneziu rudeniu, 
paczto patarnavimas pagerės, 
laiszkai greieziau eis, nes ipacz- 
tas panauduos daugiau eropla- 
nu, daugiau troku. Geležinke- 
laii mažiau biznio gaus isz 
paczto.

Televizija su spalvomis bus 
investa ateinanti pavasari. 
Spalvotos televizijos setas, 
kasztucs nuo asztuoniu szimtu 
ligi tukstanezio doleriu. Bet 
da? ims kokiu du metu kol jau 
visi gales toki televizijos seta 
nusipirkti.

Dabar kai tokia sausuma už
ėjo ant keliu valstijų kur augi
nama galvijai, tai tie ūkininkai 
skubinasi savo galvijas par
duoti, ir už tai galima tikėtis 
kad mesa szia vasara nors bis- 
ki atpigs.

Iszrodo kad ūkininkams 
Amerikoje pjūtis szia vasara 
bus labai gera. Visi javai pui
kiai užderėjo.

Žinios isz Rusijos geros apie 
sukilimus ir straikas.

Slaptos Sovietu policijos va
das Beria paszalintas. Ir tai 
mums geros naujienos. Dabar 
lieka tik keturi dideli valdo
vai. Dar trys isz ju turi būti 
iszbraukti, nes Rusija valdyti 
gali tik vienas. Bet tai gali už-

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. 

imti kiek laiko. Stalinas eme 
net penkis metus savo draugus 
isžbraukt i.

Kai Rusijoje neramu, tai vi
sam svietui saugiau. Kai jos 
vidaus reikalai nepastovus, tai 
Rusija tyliau ir mandagiau 
kalbės su kitais krasztais.

Augszli karininkai sako kad 
dabar laikas kirsti Rusijai, 
Dipliomatai sako kad dabar 
laikas suszaukti keturiu di
džiųjų vieszpatyscziu konfe
rencija, ir Rusija butu privers- 
ta sutikti ant visu pareikalavi
mu.

Mainieriu Pensijos Fondas 
dabar turės Imti jiertvarkytas. 
Valdžia reikalauja kad mainie- 
riai mokėtu taksas ant savo tu 
pensijų. Kompanijos, mokėda
mos keturios deszimts centu 
nuo kiekvieno tono anglių in 
ta Mainieriu Fonda, atmusza 
tuos pinigus nuo savo taksu, 
kaipo biznio iszlaidas.

John L. Lewises kreipsis net 
in pati Prezidentą Eisenhowe- 
ri, ir paskui in augszcziansiaji 
teisina, bet vargiai kas isz to 
iszeis. Jis gal ir iszszauks ke
lias straikas. Bet po viso to isz
rodo kad visa to Mainieriu 
Fondo tvarka turės būti per
tvarkyta.

R epub 1 i k ona i Politikieriai, 
kuriems Prez. Eisenhoweris ir 
nepatinka, invertina szita jo 
Politika, nes jie mato kad Ei
senhoweris bus intakingiausias 
žmogus j u partijoje per Rinki
mus.

Pypkes Durnai

Pagailekim Ju
Kodel broliai žuvo, 
Kodėl miszkai griuvo? 
Kodėl žali sodnai 
Ir lygus dirvonai 
Be priežiūros like 
Juoduoja nuplikė? 
Nameliai be stogu 
Pamanyt net baugu. 
Žmoneliai pabūgę, 
Po visur iszkrike,' 
Svetur varga kenczia, 
Alkis gresia mirczia. 
Szaltis szaldo kuna, 
Daug nuo ligų žūna, 
Nieks negelbi veikiai, 
Sako, jiems nereikia. 
Jie namu neturi 
Niekas ju nežiūri, 
Neapkenczia, kankina 
Iszgamoms vadina. 
Gal brangus tėvelis, 
Ar mažas brolelis, 
Ar jauna sesute, 
Suvargus mocziute 
Ta viską tur kęsti, 
Ar skausmuose mirti, 
Ka mumis palaiko 
Dar už savo vaika. 
Gal nenor atminti, 
Sau szirdies sužeisti, 
Gal nekantriai keikia 
Užuomarsza vaika. 
Ar dar negelbesim 
Deszines netiesim?
Tik mirties ju lauksim, 
O sau turtus krausim, 
Kolei dar jie szaukia, 
Kas minute laukia 
Sukruskim gelbėti, 
Kad nereiktu gailėti!

Platinkit “Saule”

KIETOSIOS ANGLIES
DARBININKU PA

TĮS NEAISZKI
J. A. Karalius, 

Shenandoah, Pa.

Bendroji Padėtis

geležinkeliu

naudojimas

Kietosios Anglies Darbinin
ku padėtis pastovesnes ateities 
atžvilgiu yra netikra. Buvo lai
kai kada anglies- naudojimas 
kurui vaidino labai svarbia ro
le J.A.V. gyvenime. Anglis ap- 
szilde namus, suko dirbtuvių 
ratus, trauke 
traukinius, stūmė juru laivus. 
Sziandien anglies 
tiems reikalams pasidarė per 
brangus ir mažiau praktiszkas 
Angli pakeiezia: gazai, aliejai 
ir elektra. Anglies pareikalavi
mai kasdien mažėja, anglies 
kasyklos užsidarinėja ir ang
liakasiai lieka be darbo, todėl 
keliasi kitur jieszkodami dar
bu.

Darbininku Skaiczius

Ju tarpe arti 20,000 
Anglies in meta isz- 

74,607,000 tonu.

U'Z

1903 metais kietosios ang
lies rajone dirbo 150,483 ang
liakasiai. 
Lietuviu, 
kasdavo
Sziandien (1953 metais) kieto
sios anglies iszdirbystoje dirba 
apie 63,000 darbiuinku-lietu- 
viu, bendrai kalbant, apie de- 
szimt tukstancziu. Pernai 1952 
metais, iszkase 39,000,000 tonu 
anglies.

Anglies Kainos
1903 metais pagamintos kie

tosios anglies prie kasyklų: 
taip vadinamu chestnut tonas 
kainavo $4.50, pea $2.10, buck 
ir rice $1.10. Parvežimas ir pri
statymas nuo kasyklų in na
mus vienos iki dvieju myliu to
lumo atsiejo $1.00 už viena to
na, o geležinkeliu pristatymas 
atsiejo’ $1.42 nuo tono už kiek
viena szimta (100) myliu. 
Miestuose, prie virszminetu 
kainu reikėjo pridėti po $1.00 
nuo tono anglies pardavinėji
mo tarpininkams.

Sziandien prie kasyklų tonas 
chestnut anglies kainuoja 
$15.85, buck $10.25, rice $8.25, 
barley $6.25. Pristatymas tre
kais vienos mylios iki dvieju 
$1.50 ir $2.00 nuo tono, o gele
žinkeliu $3.10 nuo tono
kiekviena 100 myliu. Miestuo
se duokim sau 100 myliu atstu
mo nuo kasyklų arba toliau, 
prie virszminetu kainu reikia 
pridėti dar po $2.00 nuo tono 
anglies pardavinėjimo tarpi
ninkams. Sziandien anglies 
kainos už 100 myliu nuo ka
syklų bus sekanezios: chestnut 
$20.95, buck $15.35, ricė $13.35, 
barley $11.35.

Darbininku Uždarbiai
/

Po 1902 metu penkių su pu
se menesiu straiko, angliaka
siu mokestis ii’ darbo sanlygos 
pradėjo, gereti. Darbininkai 
1903 metais naujoje sutartyje 
su darbdaviais iszsiderejo de
vynių valandų darbo diena ir 
10c ant $1.00 pakėlimą niokes- 
cziu. Sulig 1903 m., kontrakto 
kietosios anglies angliakasys 
kon t rektorius gaudavo 30c in 
valanda, o paprastas darbinin
kas, kontraktoriaus padėjėjas 
(labor) gaudavo 18c in valan
da ir už 9 valandų darbo diena 
gaudavo $1.62. Sziandien pa
prastas angliakasys darbinin
kais gauna $2.50 in valanda. 
Reiszkia paprastas darbinin
kas, iszskaitant federates mo-

kestis, gauna $16.17 in diena. 
Sulig paskutines sutarties dar
bo diena yra skaitoma 7 valan
dos. Be to angliakasys sulaukė 
60 metu amžiaus isz daibo at
leidžiamas nugauna $100.00 in 
menesi pensijos. Kasyklų savi
ninkai “PensijosFondan” mo
ka 50c nuo tono anglies. Pernai 
1952 m., turėjo sumokėti nuo 
39,000,000 (po 50c nuo tono) 
viso $19,500,000 bet kaikurie. 
kasvklu savininkai nėra sumo-

po $100 in menesi pensijos, 
sziandien yra virsz deszimties 
tukstancziu. Reiszkia, pensi
joms minėtas fondas iszmoka 
virsz 12 milijonu doleriu- in 
metus. Dauguma, gaunaneziu 
pensijas yra ligony? sergantie
ji angliakasiu liga “Miners 
Asthma”. Pensijos Fondas li
goniams apmoka gydymosi 
iszlaidas. Tam reikalui “Pen
sijos Fondas“ iszmoka arti 3 
milijonu doleriu in metus. Tas

kas isz to, kad per pastaruo
sius kelis metus anglies kasyk- 
los, kurios dar valdojamos, 
dirbo tik po dvi ir tris dienas 
sau va i toje. Mažėjant anglies 
produkcijai ir didėjant pensi
ninku skaic?iui, atrodo, kad 
“Pensijų Fondas” gali greit

Virsz paduoti daviniai paro- 
,do angliakasiu 
anglies iszdirbystos padėti 
ncaiszkia ateiti.

ir kietosios 
ir

MUSU
SKAITYTOJAMS

Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavoras, popiera, ma- 
szinos, ir darbininku algos, kad 
dauguma laikraszcziu dar la
biau brangsta. Redaktoriai, at- 
sipraszydami aiszkina kad jie 
jokiu bu du 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 laikraszczio 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!

Pirkie U. S. Bonus

Musu Skaitytojas
Jis skaito musu laikraszti 
Ir seka svieto sanjudi;
Jis norį viską dažinot, 
Nes jam vis rupi iszgalvot 
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, 
Baltruvienės 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 daMg girdi, daug ir mato, 
Ir skaitytojams pasako.

“Talmudo Paslaptys”
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užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo 
No. 1953

pirmieji Katalogai dabar 
Szis Katalogas

Visi 
yra negeri.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T. 

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

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses
ežio iszimta isz Li'etuviszku

apraszy-

apysaka 
szimtme-

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

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

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt1 giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

No.116—Istorija apo 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; Pelehiute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius 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, s Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

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

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

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 s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge- 
64 puslapiu, 25c.

No. 142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bemadina. 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, Tamas, 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, Nuog-alis. 62 pus
lapiu, 20c.

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

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

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

No.166—Apie Simus Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

No.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla- 

i 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-Cela,* Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

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

No. 180—Kvitu 
del Iszmokejimo 
niams. 35c.

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

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

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

Verksmai 
prie Ap-

No.197—Graudus 
arba Pasibudinimas 
mislinimo 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 grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

frW* 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.

ĮTUr> 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., - U. S.
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: Malūnas Girioje :
(Tasa)
— . . • !Klykavimas artinasi, ir sztai j 

pradėjo in duris bildet ir 
szauktie:

— Katinka, atidaryk!
— Tai tėvas! Tarė Katin

ka.
Ir vėl drucziau in duris ir in 

Įauga musze, isz ko pasirodė, 
jog tiems žmonims buvo sku
bu.

Lojimas szunu, balsai žmo
nių, iszgazdino Katinka, nes 
tas balsas galėjo subudinti 
szuni grafienes, arba kūdiki 
pabudink Jiego tas stotųsi tai 
butu viskas ant niek!

Drebėdama mergina iszbego, 
idant duris atidaryt ir invest 
at ei gi u s.

Inejo vyrai neszdami k a toki 
su savim. Katinka būdama 
tamsio priemenioje, negalėjo 
matyt. Antras vyras ve! ka to
ki neszi. Buvo tai maluninkas^ 
tėvas Katinkos, petingas vyras 
su apžėlusiu veidu, o akys1 kaip 
ugnis dege, jog nežibejo.

Ant pecziu nesze jis mote- 
re. Buvo tai kunigaiksztiene 
Petronoviene.

Baisiai buvo iszbalus! Akys 
užmerktos, visai 'be valios, 
iszrode kaip be duszios. Nei 
kvapo nebuvo girdėt.

Borisas paguldė ja ant suo
lo, pasiraivė, atsiduso driicziai 
ir patrynė su ranka kakta. Tu
rėjo but labai nuilsusiu, nes 
kaip rodos gera gala nesze.

Paskui ji da du inejo, o kož- 
nas turėjo ant pecziu sukruvin
ta žmogų, kurie innesze in 
grinezia padėjo savo nasztas 
ant žemes.

Inejo ir dar keli in vidų.
Katinka su baime žiurėjo in 

motere gulinezia ant suolo, tai 
vėl ant gulincziu vyru ant že
mes.

— f Teveli! Tarė mergina, 
kas stojosi su tais kūnais? Gal. 
abieszczykai paszove ?

— Ka? Abies'zczykai? Pa
taisyk lempuke nes spinkso 
kaip vilko akys. Padarykie ug- 
ni ant kamino, idant galėtume 
tuosius nelaimingus apžiūrėt 
ir apriszt 'žaidulius, jiego da 
katrame gyvastis klabina. O 
jus, vyrai, atneszkite pora ku
liu szaudu idant truputi pra- 
migt. Skubinkitės!

Keli vyrai iszbego laukan. 
Katinka pakeli knata lempu- 
kes ir užkure ugne ant kamino. 
Szviesa raudonai apszviete gu- 
linczius kunus. Katinka dirs
telėjo, lauždama rankas, pas
kui žiūrėdama ant tėvo tartum 
klaustu akimis tėvo.

— Teveli, del Dievo! Kas 
stojosi ? Ar papuolet iii rankas 
Kazoku? Teip,. asz tu Kazoku 
labai bijau.

— Ka Kazokai? Pertrauki 
maluninkas. Kas mane Kazo
kai apeina! Kad ir su’ dvylika 
Kazoku galiu pasitikt! Bet 
ežia prakeikta gyvate! Isztikro 
sarmata! Tiek vyru ir negalėjo 
moteries ir szunies ingalet! Su- 
szaūdyti, sudraskyti kaip ne- 
sutverimai! Nelaiminga! Ir 
mes buvome toka’is paikszais!

Katinka pabalo iszgirdus 
tuosius žodžius. Szirdi josios 
tieje žodžiai kaip peiliu pervė
rė.

Tėvas kalbėjo apie motere 
su szunim, kurios negalėjo su
imt! Toji motere galėjo but ne 

kas, kaip tiktai grafiene Mari
jona Latowskiene, o tas szuo, 
tai Nero! O pertai Marijona 
Latowskiene yra persekiota 
per tęva. Baisus daigias! To ji 
persekiota'ties jais ant vir- 
szaus! Tegul tiktai szuo sulo
tu, arba kūdikis praverktu tai 
butu po visam! O ežia Katinka
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Tebyriam laike tankiai 
girdime, 

Apie persiskyrimą vedusiu 
poru, 

Ir tankiai kalbame 
Kad senovis'zki laikai 

buvo geresni, 
Ir moterėles ne tiek 

siuto, 
Ir buvo galima jas 

suvaldyt, 
Jeigu negeru'žodeliu

Tai kumszczia per 
terla

Geriausia motere yra tai, 
Apie kuriu mažiausia kalbasi, 

Panasziai ir su vedusiu 
gyvenimu, 

Bet sziandien draugiszkas o 
gyvenimas

Persimainė labai daug. . 
Motere sziandien nesijauezia 

kaipo tarnaite,
Bet stovi ant tu paežiu 

iszlygu, 
Kaip ir vyras.

Nenori ji daugiau gyventi 
aklam paklusnume, 

’Ir net isz szliubines 
prisiegos,

Jau žodis1 “paklusnumas” 
Bet geidžia pasiimti ant savo 

pecziu dali sunkenybes.
Sziandien renkasi ji sau 

vyra, 
Su kuriuom geidžia 

gyventi, 
Isz puses per savo 

gyvenimą.
Vedusis gyvenimas tarp 

iszmintingu žmonių, 
Nevisados 'būna laimingi, 

Mato greitai kaltes viename 
ar kitame, 

Ir nenori vienas kitam 
pasiduoti.

. Tik lygios tiesos ir 
privalumai,

Gali padaryti vedusi gyvenimą 
Laiminga ir užganadinanezia! c* o

. n* *T» rp

Mokslas sako kad 
Žmogus kuris nuolatos turi 

linksma būda, 
Toliaus nueina ne kaip tas, 

Kuris turi užsiriaukusi 
veidą,

Kaip gralborius laike 
laidotuvių,

Tokis žmogus turi mažai 
prieteliu, 

Nes nuo jo visi szalinasi. 
Geriausia būti linksmu,

Nes tokis- žmogus patraukia 
prie saves žmones,

Tai geresni pasisekimą turi 
’ visame,

Ir ji visi myli. 

ir taje nelaiminga paslėpė! Ar
gi jije butu sztant apsaugot 
grafiene?

Tame sugryžo vyrai su 
sziaudais idant patys turėtu 
ant ko atsigult o ir pažeistus 
sudėt.,

A l aimi in kas paszauke Katin
ka idant prigelbetu apžiūrėt 
kunigaiksztiene. Pribuvus at
segiojo szle'be. Pasirodė, jog 
kulka tropijo in krutinę že
miau kaires peties. Nubegimas 
kraujo suvis apsilpoino pa
žeista.

Maluninkas su pagelba mer
ginos apriszo pažeista vieta 
kaip galėjo.

Laike apžiūrėjimo, kuni
gaiksztiene pora kartu lengvai 
atsiduso, akis atidarė, apsi
dairė ir vela užsimerkė.

Apžiurėjas1 maluninkas . ku
nigaiksztiene Petronoviene, 
prisiartino prie dvieju pažeis
tu vyru kuriuos jau kiti apžiu
rėjo. Vienas jau nedavinėjo 
ženklu gyvasties, kitas vos 
kvėpavo.

— Boris, tare vienas isz 
vyru, ežia nėra kas veikt Vai- 
siezius negyvas, o Kuszovas 
taip sudraskytas, jog jam joki 
lapai ir mestis nemaezins. Vi
sas kruvinas.

Maluninkas Borisas apžiurė
jo prisilenkęs ir pamate jog 
kalbantis turėjo teisybe.

— Teip Kuszavui gerai. 
Dabar turi už savo, tarė malu
ninkas. Turėjo raukuose, nega
lėjo paimt! Bet at gyvate! Už
smaugiau ja kad gantau in ma
no nagus! Ir niekas nesuprato 
taje ragana nus'zaut; arba vela 
duotis kaip lapėm del szunies 
draskytis! Aszbutau užsmau
gęs arba nuszoves tąjį szuni.

Tai kalbėdamas maluninkas 
pakele abi kumsztes, keikda
mas szuni, kuris jojo draugus 
sudraskė.

Paskui pradėjo visaip keikt 
grafiene, kuri szunim žmonis 
piude, tarydamas:

Gal su velniu susinesze, jei- 
go isz musu ranku isztruko. 
Asz kad butau nutveręs, tai 
butą,u visus kaulus sulaužęs ir 
sudraskęs. Isz mano nagu ne 
pats velnias neatimtu!

Pradėjo griežt dantimis, o 
tame vienas isz vyru atsiliepe:

— Teip butu in mano na
gus inpuolus, tai neimtu iszs'i- 
sukus. Jau netrukus bus szvie- 
su, tai diena greieziau rasime 
o ve, vyrai tūkstantis rubliu.

— Du tukstaneziai, ne vie
nas, palprovino antras.

— Vai, vyreli! Du tukstan
eziai, tai daug 'ženklina del 
biedno žmogaus. Kad tik mes 
ja surastume.

— Surasime! Atsake ma
luninkas, o tada atlygisime už 
musu sėbrus. Ir dirstelėjo ant 
gulincziu pažeistu.

Katinka ant tu žodžiu sudrė
bėjo, kuriai persekiotai toki
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giliuku prižadėjo. O toji perse
kiota randasi name, szale per- 
seketoju, kuri kožna žodi ga
lėjo girdėt ant josios- isztarta. 
Kas tada galėtu stotis? Tokiu 
ibudu grafiene negalėjo pas ma- 
luninka būtie, jau tai per szu
ni, kuris buvo dideliu apginto
jo, o dabar galėtu stotis prie- 
žaste nelaimes. Bet kaip dabar 
Katinka galėjo grafiene isz- 
vestie isz grinezios!

Mistino ir tai idant pasiektu 
duot žinia kungaikszcziui, kur 
yra grafiene Marijona su savo 
kūdikiu ir kokiam jije randa
si padėjime, jog laikas pasku
bint jai su pagelba. Kaip ežia 
buvo padaryt? Katinka netu
rėjo jokio, kad galėtu iszsiunst 
in dvara pas kuniga.ikszti, o 
pati ir negalėjo leistis in kelio
ne, nes nežinojo kas galėtu jo
sios nebuvimo atsitikt: Ar-gi 
negeriaus butu pasikalbėt su 
'bobute ?

Neturėjo varginga mergina 
vietos del saves, kuri norėjo, 
kaip iszmanydama gelbet gra
fiene. Jau norėjo Katinka eiti 
pas bobute pasikalbėt tame da
lyke, kad sztai atsiduso sun
kiai kunigaiksztiene, atidarė 
akis ir dairėsi aplinkui. Veidai 
buvo inkaite, ka rodė, jog gavo 
karszti.

Maluninkas tuo jaus prisiar
tino pas suolą, ant kurio gulė
jo kunigaiksztiene ir paszauke 
Katinka, idant niekur neši- 

• trauktu, butu grinezioje, jeigu 
ko kunigaiksztiene reikalautu.

Katinka paklusne, sėdo ant 
suolo.

— Kur asz esmių? Paklau
sė kunigaiksztiene.

— Giriniam malūne, atsa
ke maluninkas.

Norėjo greitai atsisėst, bet 
tas nesidavė suvis, jaute dide
li sopuli krutinėję ir petyje, 
vėla apsimalszinus tarė:

— Kas man stojosi? Su 
mano krutinę!

Maluninkas atsake malsziu 
balsu, idant apie tai nesirūpin
tu, nes -žaidulys nėra baisus, o 
vela gerai apžiūrėtas.

Ne žinojo apie koki žaiduli 
kalba, ir del to greitai paszau
ke:

— Ar asz pažeista ?
— Teip.
— Ha, dabar primenu! Gi

rioje! Toji gyvate! O kur yra 
ta. szuniszka veisia? Kur ja tu
rite ?

Ant to asztraus klausimo at
sake maluninkas, jog isztruko, 
bet da po giria jieszko josios, 
o kada praszvis tai nepasi
slėps !

— Jieszkokit, jieszkokit! 
Szausuke piktumu. Duosiu 
tūkstanti, ir du tukstanezius 
rubliu tam, kuris jaje dastatis. 
Jije turi isz mano ran....

- Ne pabaigė, nes kvapo ne te
ko.

Vyrai ausis pastate ant to 
prižadėjimo, nes kožnas norė
jo būtie ponu tukstaneziu.

Katinka iszgirdus taji pri
žadėjimą ir pateminus džiaugs
mą ant veidu žmonių pradėjo 

vela bijot apie grafiene. Už pi
nigus tieji žmonys viską pasi
rengia padaryt.

Kunigaikszte vela pakele 
galva ir tarė:

— Ar prislėgsite ?
— Prislėgsime! Atsake ma

luninkas.
— Toj prakeikta keiksze! 

Atveskite pas mane, duosu du 
tukstanezius rubliu! Turi ma
no rankose numirt!

Akys jos užsidegė ugnia rūs
tybes, paskui vėl uždare ir ap- 
simals'zino.

Katinka. t no jaus iszbego isz 
grinezios, užbėgo ant aukszto 
kuriame grafiene silsėjos.

.Viduryje buvo tyka. Pabala- 
dojo in duris palengviai ant 
ko szuo pamaži suurzgė. Tuo
jau s Samar i ja paklausė kas 
tau?

— Asz, Katinka!
— Ko nori?
— Noriu su tavim kalbėt, 

bet tuo jaus! Del malones Die
vo, paskubink!

— Na kas tau?
— Ne kas, asz net visa dre

bu ! ,
Tame durys atsidarė' ir pasi

rodė Samarija. Nero vėl atsi
kėlęs pradėjo urzgt. Mergina 
paregėjo, jog grafiene sėdėda
ma ant lovos ir pasvirus ant 
pagalves drueziai miegojo, ir 
Olga miegojo.

— Ach Dieve, kaip jie gar
džiai miega, o nežino, kaip ta
rėsi ant josios pražuvos.

Samarija dirstelėjus in savo 
anūke drebante paklausė: Dre
bi, kūdiki? Ka nori man pasa
kyt?

— Asz noriu tau vienai 
kalbėt.

— Tai i neik in vidų, bet 
palengvai idant ne pabudintai 
mieganezios!

Inejo skubai Katinka in ka
marėlė, o Samarija dūręs už
dare ir stumele užstume, o 
mergina tykiu balsu pradėjo;

— Ar bobute girde jei tuo
sius balsus grinezioje?

— Girdėjau, bet kaip rodos 
yra Borisius kuris sugryžo su 
savo žmonims. Ar gerai jam 
pasisekė veikalą?

:— O mano Dieve! Tėvas 
sugryžo su žmonims; bet asz 
labai bijaus! Grafiene turi tuo- 
jaus ta narna apleist drauge su 
kūdikiu ir su szunim! Ir tai 
tuojaus, nes pražūtu. Bet kaip 
ja isz ežia iszgaut? Duokie ro
dą bobute, tu geriause gali ži
not!

Susiraukė senuke iszklnu
sius tosios pasakos; gausiai 
žiurėjo ant grafienes gardžiai 
mieganezios, už valandos pa
klausė:

— Kodėl toji vargdiene tu
ri iszeit?

— Nes pražus, jeigo ’ jije 
ežia ras, atsake Katinka. Ach 
tu moeziute nieko nežinai! Tė
vas ir žmonis pr i siege ant tos 
vargdienes. Jie yra josios per- 
sekoto jais!

Akys seniukes pražibo ir 
tvirtai tarė:

— Sapnuoji mergele!
— Ne sapnuoju!
— Borisius, mano sūnūs, 

tavo tėvas?
'— Teip, sutarė ant josios 

pražuvos! Pati tai girdėjau!

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
SAULE - Mahanoy City, Pa.

— Tu?
— Taip yra, asz! Dabar ka 

tik.
— Del ko?
— Du tukstaneziai rubliu! 

Kunigaikszte prasze! Girdėjau 
tai! Kunigaikszte czion. Yra 
paszauta, tėvas ja pa.rnesze pu
siau gyva namon.

Senuke žiurėjo priesz save, 
ir tarė: Tai jije pas mus?

— Teip, yra grinezioje, ir 
net drebu visa, jog tėvas gali 
dasiprast, jog grafiene ant 
aukszto paslėpta.

— Ne, niekados! O, be to 
kunigaiksztiene mano name, o 
šunus mano josios tarnu!

— Duokie tam ramybe da
bar, moeziute Rūpinkimės ve- 
luk kaip galbet grafiene!

— Tik klausyk, kas grin
ezioje darosi! Gelbek, o gelbek 
moeziute brangi!

Sztai davėsi girdėt balsai ir 
netrūkus iszgirdo ka toki atli
pant trepais in virszu.

Katinka sublukejo ir nugai- 
szo isz baimes.

— C) Dieve! Tarė pro 
verksmus mergina, jau jie at
eina! Moeziute gelbek, gelbek!

Nero pajutęs ka pikto, galva 
pakeles ir pradėjo urzgt.

— Motin Dievo, kas ežia 
nusides?

Grafiene pasijudino, rodos 
tieje žodžiai ja pabudino.

Žingsnei kas kartas artinosi 
pas dūręs, prie kuriu Katinka 
stovėjo.

Neras pradėjo garsiau urzgt 
jog net maža Olga pradėjo bu
dintis. Tas tai labiaus pergąs
dino Katinka.

— Dieve, pamislino, jiego 
dabar kūdikis' pravirks', ar 
szuo sulos, bus povisam!

Pagriebė už snukio szuni ir 
žodžais malszino. Iszmanus 
szuo suprato tai, nes nutilo su
vis, tik akys buvo ant duriu at
kreiptos.

Katinka žiurėjo ant bobutes, 
kuri ir stovėjo prie duriu, ir 
klausė.

Žingsniai prisiartino prie 
duris; Katinka lauki szaltu 
prakaitu apipilta, ar kas nepa- 
balados in duris, bet tas žmo
gus pastovėjęs valandėlė, atsi
traukė nuo duriu. Katinka at- 
sikvotejo, bet vėla, prisispirus 
pradėjo bobutes melst, idant 
apmislytu būda iszgavimo isz 
czion grafienes, kūdikio ir szu
nies.

Samarija vienok kratė su 
galva jog ne reike, tarydama:

— Eikite mano kūdiki ir 
atvesk tęva, Borisą! Turiu su 
juom pakalbėt!

— Ne, ne in ežia paklausė 
persigandus mergina.

— Ne, ne ežia, atsake greit 
senuke. Buk czion, dabok. Asz 
pa t i pa j i eszk osi u.

Po tu žodžiu iszejo isz grin- 
czeleis palikus Katinka kaipo 
sarga prie likusios grafienes.

Samarija ėjo nuo aukszto, o 
kada atėjo ant pirm lytinio lips- 
nio, paregėjo su lempuke ran
koje einanti ant aukszto Bori
są. Rado ant trepu pasitiko, ir 
tare in motina:

— Eikime motin, auksztin!
Bet Samarija nesijudino isz 

vietos ir tarė rustai:
— Esi sun ūmi Sz ventos 

Rusijos, o neturi del motinos 
pasveikinimo?

Susi ged in e s nuleido akis 
maluninkas ir tarė:

— Geras rytas motinėlė! 
Užmirszau susimaiszime.

— Simus neprivalo del tė
vu užmirszt! Atsake rustai se
nuke.

— Ne pyk motinėlė, per- 

praszinejo. Einu dabar pas ta
ve ant aukszto. Lipkie piripa 
auksztin!

— Lipsirn žemyn! Atsake 
motina.

Jisai labai klausė motinos ir 
dabar pradėjo leistis trepas že
myn.

Kada nulipo, tarė malunin
kas in motina:

— Motin, asz noriu su ta
vim pasikalbėt.

— O as^ su tavim teipos-gi 
atsake Samarija.

— Turiu sveczia, tarė ma
luninkas.

— Asz ir turiu, atsake szaL 
tai Samarija.

Akys iszvertes žiurėjo Bori
sas ant motinos, kuri sziandien 
labai pikta iszrode.

Tylėjo abudu valandėlė, ant 
galo Samarija paklausė: Koki 
sveteli Dievas davė, mano sū
neli?

— Kunigaiksztiene Petro
noviene, tarė Borisas.

— Ar velnias jaje atnesze 
in mano narna? Atsake motina 
užpykus.

Tuojaus Borisas likos sumai- 
szytu ir už valandėlės tarė: 
Kunigaikszte yra pažeista, 
parnesziau pats ir turiu laikyt 
kol neduosu žinios in josios na
rna.

— BUS DAUGIAU —

Iszmintingi Žodeliai
— Visados turėkite gera 

nuomone apie kitus, bet ka jie 
apie jus mano, tai tegul mano 
kaip sau nori.

— Vyrucziai, ne drabužis 
žmogų dabina, bet pinigai jo 
kiszeniuje.

— Maustykite apie gyvas
tį, o ne apie mirti, nes ji ir taip 
ateis pas jumis be pakvetimo, 
o tada busite linksmesni ir pri
duos jumis sveikata ir ilga gy
vastį.

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!
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American can perform. Series E De
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Žinios Vietines
— Subatoje pripuola pir

ma diena Rugpinczio.
— Rngipintis-Angusto; asz- 

tuntas menesis szio meto. Me- 
nesis paszvenstas del Szven. 
Panelės Marijos in Daugu 
Ėmimo, Ūkininku Priežodžiai: 
Kokia Szv. Baltramejaus die
na, toks 'bus ir visa® ruduo. 
Karszta Szv. Domininkaus die
na, gabes ir szalta žiema.. Kas 
szieno negridbia, Rugpiutyje 
pėdu nerisza, rudenyje anksti 
nekeliasi, tas pamatys, kaip 
žiema klosis. Jeigu tame mene
syje tankiai rasuoja,, bus ilga 
pagada ir gražus laikais. At
mainos menulio: Delczia 1, 
Jaunutis 3, Prieszpilnis 17, Pil
natis 24, Delczia 31.
— Sukatoj pripuola Szv. 

Petro Kalėjimo, o Tautiszka. 
Vardine: Taugaudas. Ir ta 
diena: 1940 m., Gerhard A. 
West riek, Naieiu agentais’, suim
tas Westchester, N. Y., jis va
re Naciu propaganda Ameri
koje; 1949 m., Amerikos kau
kes paskolino Finlandijai 
$812,500,000'000.00; 1824 m., 
Kauno policija nuėmė nuo Per
kūno žinyczios Perkūno sitovy- 
la;- 1922 m., Steigiamasis Sei
mas priėmė Lietuvos Konstitu
cija.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola deszimta Nedelia po 
Sekminių ir Szv. Alfonso, o 
Tautiszka Vardine: Manigir- 
das. Taipgi ta diena: Yra ski
riama kaipo Draugystes Pie
ną. 1858 m., Amerikos paežius 
invede pirmutinius paczto 
taksus ant nlyczin 'Boston, 
Mass., o pirm to visi turėjo 
neszti savo laiszkus staeziai in 
paczta, o laiszkanesziai pradė
jo neszioti laiszkuisi in namus 
tik nuo 1863 meto; 1923 m., pa
simirė Amerikos dvideszimts 
devintas Prezidentas Warren 
G. Harding, jis buvo iszvažia- 
ves in Alaska ir in Vakarus, ir 
staiga pasimirė in San Fran
cisco, California; 1934 m., Hin- 
deriburgas pasimirė. Jis buvo 
asztuonios deszimts szesziu 
metu amžiaus. Hitleris dabar 
tapo visos Vokietijos Diktato
riumi; 1914 m., Rusijos karei
viai užsipuolė ant Vokietijos; 
1948 m., Prez. Harry Truma- 
na,s paskiria trijų žmonių ko
misija, invykdinti Benamiu 
“Dypuku” priėmimą in Ame
rika (U.S.A.), o Ibuvo nutarta 
priimti dn szimtai ir penkis 
tukstaneziai tokiu Benamiu.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Stepono, o Tautiszka Vardine: 
Putgine. Ir ta diena: 1492 m., 
Kristupas Kolumbas iszplauke 
isz Palos, Ispanijos su trimis
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mažais laivais: “Santa Maria ” 
“Pinta” ir “Nina”, ir už de
szimts sanvaieziu Spalio Oct. 
12-ta diena antra valanda isz 
ryto surado nauja kraszta 
“Amerika”; 1923 m., ausizrai 
dar neužtekejiis, ant ukes, far- 
mos in Plymouth Notch, Ver
mont, John Calvin Coolidge 
padare prisiega ir tapo Ameri
kos trisdeszimtas Prezidentas, 
o prisiega jam davė jo tėvas; 
1940 m., Aukszczia tįsioj i SSSR. 
Taryba (Parlamentas) daly- 
v an j a n t sk ai t tingai Li e t u v i u 
delegacijai, priėmė Lietuvos 
Socialistine Tarybų Respubli
ka lygiatiesiu nariu Sovietu 
San jungos; 1933 m., F. H. La
Guardia v ra isizkeltas del rin
kimu in Mayorystes vieta New 
York mieste; 1863 m., Rusijos 
valdžia pakeitė Lietuvoj Lie
tuvius mokytoju ir in ju vieta, 
paskyrė Rusus.

l’tarninke pripuola Szv. 
Domininko, jis insteige Domi
ninkonu zckona, jie yra vadi
nami prakalbininkai ar pa
mokslininkai, o Tautiszka 
Vardine: Gilsze: Ir ta diena: 
1792 m., gimė garsus raižyto
jas dainius Percy Blisishe Shel
ly., jis pasimirė pirm negu susi
laukė trisdeszimts' metu, Ry
moje.

— Didelis Iszpard avimas 
Vasariniu Drabužiu del Mo
terų ir Vaiku, už nužemintos 
prekes. Ateikite in Juodeszku 
Sztcra, 405 W. Centre uly., Ma
hanoy City.

— Utarninke apie 9:44 va
landa ugnis kylo ant kalno ar
ti kapinu. Ugniagesiai pribu
vo su maszinoms ir užgesino 
ugni.

Shenandoah, Pa. — Gerai ži
nomas miesto gyventojas Jo
nas P. Katalinas, kur jis per 
daugeli metu gyveno pirmam 
vorele po Nr. 333 E. Centro uly. 
numirė Utarninko ryta, savo 
mimuose. Velionis sirgo nuo 
aszmos. Paskutini karta dirbo 
Maple 11 ill augliu kasyk loję. 
Prigulėjo prie Unijos lokaliu 
N r. 807. Paliko savo paežiu 
Marijona; keturis sunits: Ed
vardą, Detroit, Mich., Juozą, 
kuris tarnauja armijoje, 
Washington, D. C., Leo, Tea- 
neck, N. J., ir Joną, Buffalo, 
N. Y., keturios seserys: Rozali
ja Franks, Brooklyn, N. Y., 
Marg. Shedwell, Bridgeport, 
Conn., J ieva Metkauskiene, 
mieste ir Teofilą Valacziunie- 
ne, Mahanoy City. Laidos Su
katos ryta, sp apiegomis in 
Szv. Jurgio ibažnyczioje 9 va
landa ir palaidos in parapijos 
kapines. Graborius L. Czai- 
kauskas laidos.

Girardville, Pa. — Kunigas 
Juozas A. Neverauskas, vnca- 
ras isz Szv. Vincento parapijos 
ana diena sugryžo isz Geisin- 
ger ligonlbuteje, Danville, kur 
jis gydėsi, jausdamas daug 
sveikesnis.

New York. — Senatorius 
Robert A. Taft, republikonas 
isz Ohio valstijos, pavojingai 
serga in New York ligonbuteje.

BELAISVIU MAINI
KAVIMAS PRASIDĖS

Rugpinczio 5-ta Diena
MUNSAN, KORĖJA. — 

Alijantai ir Komunistai sutiko 
pradėti gražinti karo belais
vius nuo Rugpinczio penktos 
dienos. Apie asztuonios de- 

szimts septyni tukstaneziai be
laisviu bus vieniems ar kitiems 
sugražinti.

Kai szitas mainikavimas 
prasidės, tai Komunistai gra
žins apie keturis szimtus be
laisviu kasdien. Tautu Sanjun- 
gos Komanda pranesza kad 
Alijantai gražins apie du tuk- , 
staneziu septynis szimtus ir 
szeszios deszimts belaisviu 
kasdien. Jie teipgi sugražins 
tris szimtus szeszios deszimts 
ligoniu ir sužeistu.

Major Generolas Blackshear 
M. Bryan, belaisviu klausimo 
komisijos virszininkas sako 
kad Araerikiecziai ir Alijantai 
buvo pasirenge kad ir nuo pir
mos dienos jau tuos belaisvius 
paleisti, bet Komunistai pra- 
sze daugiau laiko prisirengti.

Tie belaisviai kurie nenori 
gryžti in savo kraszta bus at
skirti ir nuveszti in atskira vie
ta netoli nuo Panmunjom, kur 
Komunistu agentai gales 
stengtis juo perszneketi, kad 
jie sutiktu gryžti.

Korėjos Prezidentas Syng- 
man Rhee visiems pataria ne
pasiduoti tiems Komunistu vi
liojimams ir nesutikti gryžti. 
Jis sako kad jis tikisi kad už 
keliu menesiu dalykai kitaip 
stoves ir visa Korėja bus lais
va ir suvienyta.

VOKIECZIAI MAI- 
NIERIAI ATNAUJI

NA SUKILIMUS

Raudonoji Armija 
Skubomis Pasiunsta

In Mainas
BERLYNAS, VOK. —

Yra praneszama kad nauji su
kilimai prasidėjo in Sovietu 
vedamas mainas in Rytu Vo
kietija. Daug mainieriu buvo 
suaresztuota per visa ta tu 
mainu apylinke.

Amerikos Augsztosios Ko
misijos laikrasztis Neue Aei- 
tung pranesza, kad Rytu Vo
kietijos Žmonių Armija skubo
mis buvo pasiunsta in Erz Ge- 
birge mainas, kurios randasi 
prie Czeku rubežiaus, numal- 
szinti naujus mainieriu sukili
mus.

Laikrasztis sako kad apie du 
szimtai mainieriu buvo su
aresztuota szia sanvaite už at
vira sukilimą. Szitie mainie- 
riai straikavo, reikalaudami 
kad tūkstantis du szimtai j u 

wash dishes the Automatic

draugu, kurie buvo suaresztuo- 
ti butu paleisti. Jie buvo su- 
aresztuoti ir in kalėjimus pa- 
tupdinti per Birželio septynio
liktos dienos sukilimus. |

Komunistai sako kad di- 
džiausis sukilimas invyko in 
Schwarzenberg ir Johanngeor
genstadt miestus.

Vokiecziai, kurie suspėjo pa
bėgti pasakoja kad žmones da
bar yra kas nakti suaresztuo- 
jami ir iszvežami isz savo na
mu, ir paskui visai pradingsta.

“Red Hilde” Benjamin, 
nauja Tiesos Ministerka yra 
insakius visus straikuojanezius 
ne tik suaresztuoti, bet staeziai 
nudėti.

Szimtai Vokiecziu kurie bu
vo suaresztuoti Birželio septy
niolikta diena ir paskui buvo 
paleisti, dabar yra vėl areš
tuojami.

Daug Tiesos Ministerijos 
darbininku buvo pravaryti isz 
savo vietų, kiti suaresztuoti, už 
tai kad jie per szvelniai pasi
elgė su tais sukilėliais.

Dvideszimts vienas polici- 
jantas su kitais Vokiecziais pa
bėgo isz Rytu Vokietijos ir 
praszesi apsaugos Vakaru Vo
kietijoje. Ju tarpe yra buvęs 
Rytu Berlyno Sekretorius.

Kitos žinios ateina kad Len
kijoje sukilimai vėl atsinauji
no, ir kad Komunistai vos-ne- 
vos gali tenai savo valdžia pa
laikyti.

ATEIVIS NE
PAGEIDAUJAMAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

jo pusiau pakvaiszusi duktė 
nuszove savo vyra.

Policijantai greitai pribuvo 
in jo namus. Jie nieko daug ne
sakė, bet paėmė ta medžiokles 
szautuva ir paprasze kad ta 
pusiau pakvaiszusi duktė ta 
szautuva szautu. Nabage nei 
nežinojo už kurio galo ta szau
tuva laikyti, visai nemokėjo 
szauti.

Tada senio žmona Louise 
prisipažino: Jos vyras buvo 
szvogeri nuszoves.

Už sanvaite Moulins mieste
lyje senis Pierre Talabard bu
vo nuteistas ant septynių me
tu in kalėjimą už tai kad jis 
nuszove savo szvogeri; jo žmo
na Louise buvo nuteista ant 
deszimts metu in kalėjimą už 
tai kad ji sumanė visa szita 
žmogžudyste, pakvaiszusi duk
rele buvo nuteista ant penkių 
metu in kalėjimą.

GET A FOUR-WEEK VACATION EVERY YEAR

More than 230 hours a year,. .equal to more than 
28 eight-hour days...are saved.washing dishes elec- 

’ trically for a family of four!

- No dipping your hands in hot, greasy dishwater, 
No drying slippery, easily-dropped dishes. Water, 
hotter than your hands can stand, cuts all greases 

i '...
away, leaves dishes sparkling clean,,ready for your 
®*xt ineal.

Make that after-dinner hour a‘real family hour. 
Have your electric dishwasher dealer deliver yours 
before another meal-time rolls around!

Let us show you the

MaTURALLY, they're important to you I 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 I Feel that fine, sharp raised lettering It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of rhe papers! 

form of these invitations with people who 
really know! Come in! We will be happy 
to show you the "Flower Wedding Line/'

created by /
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Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa. Phone 744-J

NELEMTAS KARAS 
BAIGTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kys apie tuos szimta trisde
szimts devynis tukstanezius 
Amerikiecziu kurie žuvo ar bu
vo sužeisti? Ar jie tik ranka 
pamos ir vėl pradės savo suo
kalbius? Ar mes vis turėsime

for the

your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct!
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jiems czebatus laižyti kai jie 
pareikalaus kad reikia žmo- 
niszkai apsieiti su Komunis
tais? Ar mes busime priversti 
nusileisti ir priimti Komunis- 
tiszka Kinija in ta Sanjunga, 
nežiūrint to kad mes dar vis 
skaitome tuos musu vaiku ka
pus.

Musu Dipliomatai mums sa
ko kad dabar prie taikos stalo 
susisėdę jie gales viską iszaisz- 

kinti ir sutvarkyti, ir jie priža
da kad visa Korėja bus vėl su
vienyta. Ptfu! Tai tik vaiku 
pasaka!

Ar nors kuris sveiko proto 
žmogus tikes kad dabar Ko
munistai sutiks ta mums duoti, 
ka mes negalėjome nuo ju at
imti ant karo lauko? Argi mes 
dabar sutiktume pavesti visa 
Korėja Komunistams? Taip ir 
jie nesutiks.

“Saule” skaito visu sluoks
niu ir sroviu žmones: darbinin
kai, biznieriai, profesijonalai, 
dvasisžkiai, valstybininkai, 
mokslincziai ir darbo žmones. 
Nes visi jie žino kad “Saule” 
teisingai raszo ir drąsiai skel
bia.

SAPNORiUS

I
Su 283 Paveikslais Į >

160 Puslapio ;!
8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkina sapna ir k&a i;

ateiteje stosis. Su priedu ![ 
planatu ir visokiu burtu. ![ 
Knyga in minksztoa po- 
pieros virszeliuose. :: :: ![

Pinigai reikia siusti su ]! 
užsakymu: j!

Tiktai,. . . $1.00 >
Saule Publishing Co., 9Mahanoy City, Pa.,Ų.S,A, 9


