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Nepaiso Komunistu; Ateina Maisto

Fenki nariai vienos szei- 
mynps isz Rytu Berlyno insi- 
kisza in krepszius ir maiszus 
ir stengiasi slaptomis ta 
maista parsineszti namo.

Daugiau kaip szimtas 
tukstaneziu badaujaneziu 
Vokiecziu isz Rytu Vokieti
jos skubinasi skersai rube- 
žiu gauti to maisto, kuri 
Amėrikiecziai visai už dyka 
duoda. Jie nepaiso visu tu

Isz Amerikos
-a ’ ■
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ANTRAS TROKO 
DRAIVERYS

NUŽUDYTAS
Perszautas Per Veidą '

Kai Miegojo į

HARRISBURG, PA. — An- 
tras troko draiverys buvo su
rastas nužudytas ant Pennsyl
vania Turnpike vieszkelio. Jis 
buvo trisdeszimts szesziu me
tu amžiaus Harry Franklin 
Pitts, isz Bowling Green, Vir
ginia. Jis buvo surastas nu- 
szautas savo troko apie trisde- j 
szimts penkios mylios nuo tos i 
vietos kur kitas troko draive- j 
rys buvo nuszautas Subatos 
nakti.

Policijos Daktaras Joseph 
R. Check sako kad draiverys j 
Fitts, nebuvo apvogtas nes jo 
kiszeniuje jis rado asztuonios 
deszimts devynis dolerius ir 
ant rankos buvo brangus laik
rodėlis.

-Jis teipgi sako kad neiszro- 
do kad draiverys stengiesi ap
siginti nuo savo užpuoliko, nes 
viskas buvo tvarkoj tame tro- 
ke. Iszrodo kad draiverys mie
gojo, kai tas žmogžudis ji ūžti-j 
ko. . '

Draiverys Pitts paliko žmo
na Elzbieta ir asztuoniu metu 
dukrele Joyce. Jis trokus drai- 
vino del Baker Driveaway 
kompanijos isz Detroit, Michi
gan, kurios kompanijos trokai 
veža naujus automobilius isz 
Fordo fabriko, Norfolk.

Pitts buvo surastas negyvas į

grasinimu isz Komunistu.
Komunistai yra suareszta- 

ve daug tu Vokiecziu ir atė
mė isz ju ta maista. Komu
nistu valdžia piktai yra pa- 
Yeiszkus kad ežia tik pra
keiktu kapitalistu propa
ganda. Bet jeigu tai ir 
propaganda, tai badaujan
tieji nors gali valgyti musu 
propaganda.

□ a a

kai jo artymas draugas, teipgi 
troko draiverys Hubert L. 
Parr, isz Balty, Virginia priva
žiavo prie jo stovinezio troko, 
ketindamas ji pažadinti kad 
jau laikas važiuoti.

Policij antai greitai uždare 
visus kelius nuo to vieszkelio 
ir pradėjo kratyti visus auto
mobilius ir žmones kad sura
dus ta žmogžudį. Tie kurie tu
rėjo savo automobiliuose ko
kius ginklus kaip karabinus ar 
revolverius buvo priversti eiti 
in policijos stotis pasiaiszkin- 
ti.

8 VAIKU MOTINA 
ŽUVO

Automobilius Atsiinu- 
sze In Medi

PHILLIPSBURG, N. J. — 
Keturios deszimts vieno meto 
amžiaus Ponia Regina S. 
Lynch, isz Pattenburg, N. J., 
užsimusze apie dvylikta valan
da nakezia, kai jos automobi
lius nulėkė nuo vieszkelio ir 
sudužo in medi, apie deszimts 
myliu nuo Phillipsburg.

Policijantai sako kad ji va
žiavo tuo placziu vieszkeliu ir 
gal nežinojo ar neužmato kad 
tas platus vieszkelis susiaurė
ja. Kaip ji tiesiog važiavo taip 
ir nuvažiavo nuo vieszkelio ir 
staeziai in medi. Ponia Lynch 
buvo asztuoniu vaikucziu mo
tina.

Paliaubos Korėjoje; Nepradėtas Karas Baigtas

SKAITYKIT 
j®=“SAULE”=^j 

PLATINKI!!

ŽUVO AUTOMOBI- 
LIAUS NELAIMĖJE

WAF Lakūnu Sztabo 
Nare Pasimirė Nuo

Žaizdų
RAPID CITY, SO. DAKO 

TA. — Dvideszimts vieno me
to amžiaus Ponia Gary R. Mitt- 
chell, isz Philadelphijos, užsi
musze Petnycrios nakti kai jos 
automoMTus paslydo nuo 
vieszkelio ir apsivertė, netoli 
Ellsworth Air Force Base in 
Rapid City, South Dakota.

Ji važiavo su savo vyru, 
teipgi lakunu, kai ta nelaime 
atsitiko. Ji už dvieju valandų 
po tos nelaimes pasimirė in la
kunu ligonine. Jai galva buvo 
praskelta. Jos vyrui tik petis 
buvo sužeistas. Jis teipgi buvo 
nuvesztas in ta lakunu ligoni
ne.

5 ŽUVO GAISRE

Buvo Iszvažiavc
Atostogų

KINGSTON, N. Y. — Ma- 
žiausia penki žmones sudege 
gaisre, kai vieszbutis ant Will
iams Lake sudege, apie sze- 
szios mylios nuo Kingston 
miesto.

Policijantai surado keturis 
lavonus, kurie buvo labai sude
ge, ir jie sako kad dar nors vie
nas lavonas randasi tuose griu
vėsiuose ir pelenuose. Devyni 
kiti žmones buvo sužeisti.

Gaisras prasidėjo apie penk
ta valanda isz ryto. Apie trys 
szimtai žmonių ežia buvo atva
žiavę ant atostogų.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien1

Generolas Wm. K. Harri
son, vyresnysis Alijantu pa
liaubų komisijos narys isz- 
eina isz “Taikos Kambaru” 
in Panmunjom, kur jis su ki
tais augsztais karininkais

MEDŽIOTOJU
KAULAI SURASTI

Nužudyti
GASPE, QUEBEC. — Kiti 

medžiotojai su policijos pagel- 
ba surado kaulus dvieju me
džiotoju, kurie buvo dinge pe
reita menesi Gaspe miszkuose.

Jauno medžiotojo Richard 
tėvo kaulai buvo surasti perei
ta sanvaite.

Buvo su nku atskirti kaulus 
vieno žmogaus nuo kito, nes 
visa mesa buvo meszku ar vil
ku nuėsta nuo tu kaulu.

Dalis kaulu Richard Lind
sey, septyniolikos metu am
žiaus isz Hollidaysburg, Pa., ir 
Fred Claar isz East Freedom, 
Pa., buvo surasta in apleista 
medžiotoju kambarį, apie ke
turios mylios nuo tos vietos 
kur Richardo tėvo kaulai bu
vo surasti ana sanvaite.

Vietines policijos virszinin- 
kas sako kad nėra jokios abe
jones kad ežia žmogžudyste. 
Keletą drabužiu buvo surasta 
kaip marszkiniu ir panasziai. 
Vieni marszkiniai turėjo maža 
skylute, kuri iszrodo kaip kul
kos padaryta.

Kaulai buvo taip kaip isz- 
barstyti po visa ta vieta. Bet 
tai galima spėti kad žvėrys, 
kaip meszkos ar vilkai užtiko 
tuos lavonus.

Policija sako kad ji tikisi 
! kad neužilgo ji suaresztuos 
tuos žmogžudžius ar žmogžudį, 
bet nieko nesako ka jie intaria.

Tuo laiku medžiotoju drau
gija in Altoona, Pa., pasiuntė 
praszyma ir pareikalavima 
kad Kanados garsi Mounted

(Tasa Ant 4 Puslapio)

pasirasze ant paliaubų su
tarties. Ji ežia seka Major 
Generolas Finch ir kiti jo 
sztabo nariai.

Dvylika valandų po pasi- 
raszymo ant tu paliaubų,

SENATORIUS
ROBERT A. TAPT 

PASIMIRĖ

“Ponas Rcpublikonas”
Valde Partija

NEW YORK, N. Y. — 
Szeszios deszimts trijų metu 
amžiaus Senatorius Robert A. 
Taft, pasimirė New York mies
to ligoninėje, Petnyczios ryta, 
11:30 valanda.

Jo keturi sūnūs su savo žmo
nomis buvo prie jo lovos kai 
jis .pasimirė.

Senatorius Taft tik diena 
priesz tai dar galėjo pasėdėti 
ant lovos ir su savo draugais 
pasisznekejo, bet tuojaus po 
tam jis atkrito ir visai neteko 
sąmones. Jis taip ir amžinai 
užmigo.

Daktarai sako, kad Senato- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

GREITAS
BOMBNESZIS

Skersai Mares 4 Valan
das Ir 45 Minutas
FAIRFORD AIR BASE, 

ANGLIJA. — Amerikos B-47 
Stratojet bombneszis szvyste- 
le j o skersai Atlanto mares, isz 
Amerikos in Anglija in ketu
rias valandas ir keturios de
szimts penkias minutas. Tai 
gal greieziausias bombneszis 
ant viso svieto.

Bombneszis iszskrido isz 
Limestone, Maine ir už trumpo 
laiko nusileido in Fairford, 
Anglijoje. Aplamai iszrokuo- 
jant, tas bombneszis skrido 
apie szeszis szimtus ir devy
nias mylias ant valandos.

Karas Korėjoje buvo baig
tas. Dabar, antras žingsnis 
bus Politinis ir Dipliomati- 
nis kad butu kaip nors gali
ma susitarti ant tikros ir pa
stovios taikos tame kraszte.

V. L. BoczkowRki, Editor and Mgr. fe 65 METAS

LENKAS KAPITO- Laikas Užkasti
NAS PASIAISZKINA

Kodėl Jis Pabėgo Nuo
Lenku Komunistu

(Tasa) t

LONDON, ANGLIJA. — 
Kapitonas Jan Cwiklinski, ap
leidęs savo “Batory” laiva ir 
pabėgės nuo Lenku Komunis
tu, sako kad Lenkija, kaip jo 
laivas, yra dabar pavirtus in 
tikra kalėjimą. Skirtumas tarp 
jo laivo “Batory“ ir Lenkijos 
kraszto, sako Kapitonas, yra 
tik tai kad Lenkija negali pa
siekti kita uosta, bet turi pasi
likti savo vergijoje.

Jis sako kad kas su juo pa
ežiu atsitiko, atsitiko su visa 
Lenkija. Slapta policija, kad 
palaikius savo vieta ir sustipri
nus savo jiegas turi aresztuoti i 
ir in kalėjimus grūsti žmones. 
Ir kadangi dauguma tu žmonių 
yra visiszkai nekalti, ta slapta 
policija turi intarti ir aresztuo
ti nekaltus žmones.

Kai kurie tos slaptos polici
jos agentai, kaip tas su kuriuo 
Kapitonas Cwiklinski susi
draugavo, patys neapkenezia 
savo darba, bet jie nieko apie 
tai negali daryti: jeigu jie ki
tus nearesztuos, tai kiti juos 
suaresztuos. Slaptos policijos 
agentai dabar prisipažinsta 
kad jie kitos iszeities neturi 
kaip Lenkijoje, taip ir Rusijo
je: jie turi kitus žudyti, jeigu 
nori patys savo kailius iszsi- 
gelbeti.

Kai pragyvenimas suprastė
ja, kad badas ima graužti, žmo
nes ima nerimauti, tada Komu- 
nistiszka valdžia paskiria dar 
daugiau slaptos policijos agen
tu. O kiekvienas agentas turi 
ka nors suaresztuoti, kad pa
rodžius savo virszininkams 
kad jos yra isztikimas. Už tai 
tiek daug visai nekaltu žmonių 
yra dabar vis aresztuojama.

Lenkija vis buvo farmu, 
ūkiu krasztas; maisto niekados 
nestigo. Dabar badas visur 
stūkso ja.

Komunistai Lenkijoje pa
naikino maisto suvaržyma. Da
bar nereikia jokiu kviteliu, 
kuponu del maisto. Komunis
tai garsiai ir iszkilmingai pa
skelbė kad dabar visi gali 
pirktis kiek tik ir ko tik nori. 
Bet tai yra tuszczias paskelbi
mas. Valdžios suvaržymai ant 
maisto yra, teisybe, panaikin
ti, bet dabar viskas taip pa- 
szieliszkai pabrango, kad žmo
gaus kiszenius jam maista la- 
t iau varžo negu valdžia kada 
galėjo suvaržyti.

Darbininkams algos labai 
prastos, nors jie vis raginami 
daugiau pagaminti, ilgiau, 
greieziau ir sunkiau dirbti. 
Viskas pabrango apie tris 
szimtus sykiu daugiau negu 
pirmiau buvo.

Kaip Rusijoje, taip ir Lenki
joje, mokyklose mokytojai mo
kina ir ragina vaikus klausytis 
ka ju tėvai namuose sako ir 
kaip jie kalba apie valdžia, ir

Bill Satterlee, isz Kansas 
City, Missouri biski užkan
dę valgo pietus, kuriuos pa
rūpino visiems susirinku
siems in Jehovo Liudytoju 
Seimą, New York mieste.

Jo sūnelis Dovydukas 
cziulpia papski ir laukia kol 
tėvas pavalgys. In szita Je- 
hovo Liudytoju Seimą suva
žiavo daugiau kaip szimtas 
tukstaneziu žmonių isz visu 
Amerikos miestu ir mieste
liu.

paskui viską savo mokytojams 
praneszti. Dabar tėvai negali 
nei savo namuose atvirai pasi
kalbėti.

Ir negalima per daug pykti 
ant tu slaptos policijos agentu. 
Daug isz j u yra priversti ta

1 darba dirbti. Vienas žmogus 
buvo suaresztuotas už per grei
ta važiavima su savo automo
biliu. Jis buvo in kalėjimą pa- 
tupdintas be jokio teismo. Už 
keliu dienu slaptos policijos 
agentas atėjo pas ji ir jam szU 
taip paaiszkino. Jis negali pa
sakyti kaip ilgai tas žmogus 
turės ežia kalėjime tupėti ar 
kada jis gales in teismą kreip
tis, bet jeigu jis sutiks padėti 
slaptos policijos agentams, jis 
gali kad ir dabar sau laisvas

i isz kalėjimo eiti. Kai jis pa- 
klausue kokia pagelba jis gali 
policijai suteikti, tas agentas 
jam pasakė kad jis turi lazduo
ti kelis savo draugus ir susie- 
dus, kurie per radija klausosi 
“Amerikos Balso“. '*?

Kapitonas Cwiklinski sako 
kad jis mažai vilties turi in vi- 

j sus tūnos gandus apie sukilimą 
Lenkijoje. Jis sako kad ir tos 
straikos mažai ka reiszkia, nes 
Lenkija yra tarp kūjo ir prie
kalo, tarp Rusijos armijos isz 
Rytu Vokietijos, ir Rusijos ar
mijos isz Rusijos.

Vienatinis būdas, sako szitas 
kapitonas, kad Lenkai galėtu 
sukilti, tai butu tada, kada

(Tasa Ant 4 Puslapio)



• • 8 A ULK ” MAHANOY CITY, FA.

Kas Girdėt
Prezidentas Eisenhoweris 

tyczia nusileidžia ir nenori nei 
vienam didžponiui Vasžingto- 
ne griežtai ka insakyti. Jis ty
czia taip daro, kad kai jam pri
reiks ko, jis gales visiems insa
kyti. Jis dabar tankiai užsi- 
kvieczia augsztus valdininkus 
ir intakingus politikierius ant 
įpietu ar vakarienes, >su jais 
gražiai pasiszneka, pasitaria;, 
bet nieko isz j u nepraszo. Isz
rodo, kad jis turi aki ne ant 
bėgamu reikalu, 'bet ant atei- 
naneziu rinkimu, kada jis pil
na savo intaka parodys.

V_____ » •_____
Sovietu Rusijoje, darbinin

kas turi trisdeszimts asztuo- 
nias valandas iszdirbti' kad už
sidirbtu gana del maisto del 
vienos sanvaites. 1928 metuose 
jis tuurejo tik dvideszimts sze- 
szias valandas dirbti kad užsi
dirbtu gana del maisto del vie
nos sanvaites. Amerikietis dar
bininkas, 1928 metuose turėjo 
tik dvylika valandų iszdirbti 
kad užsidirbtu gana del vienos 
sanvaites maisto.

Jeigu visi automobiliai, ku
riuos Fordo kompanija yra pa
gaminus, ’butu isztiesti, galas 
su galu, jie isztiestu szimta de
szimts tukstaneziu, devynis 
szimtus ir penkios deszimts 
tris mylias, ar daugiau kaip 
keturis: sykius aplink visa pa
sauli.

Senatorius Joseph R. Mc
Carthy dabar mokinasi Rusisz- 
kos kalbos. Jis p r i si pažinS t a 
kad jam ne taip lengvai sekasi 
ta kal'ba iszmokti, bet jis 'pata
ria kad visi Amerikos valdi
ninkai ir atstovai turėtu isz
mokti nors biski Rusiszkai, nes 
anot jo,, dabar ant viso svieto 
liko tik dvi galingos vieszpa- 
tystes: Amerika ir Rusija.

Eina gandai kad Mike Di- 
Salle, buvęs kasztu ir prekių 
Admin i straci jos pirm in i ] įkas 
užims Stephen Mittchell vieta 
kaipo Demokratu Partijos pir
mininkas. Bet mums iszrodo 
kad nieko panaszaus nebus. 
Niekas negali pravaryti Ste
phen Mittchell, kaip tik Demo
kratu Partijos visuomene ko
misija, kuri nėra nustaczius 
sau jokio susirinkimo. Žinoma 
Prezidentas galėtu taip pada
ryti, bet neiszrodo kad jis ka 
ežia darys panaszaus.

Oscar Chapman, buvęs Vi
daus Sekretorius nori tos Pir
mininko vietos, bet ir jis var
giai gaus. Jis yra Protestonas. 
Katalikai szita Demokratu 
Partijos Pirmininko vieta yra 
laike per daugiau kaip trisde
szimts metu. Mitchell ir Di- 
Salle yra Katalikai.

“Asz neipripažinsiu joki 
žmogų in atsa'komingai vieta 
valdžioje, kuris nenorėtu ar 
negalėtu ant smert nuplakti 
kalini ar 'belaisvi,” Szitaiip pa- 
siaiszkino Wilhelm Zaisser, 
Valdžios Apsaugos Ministeris, 
Rytu Berlyne.

Valdžia visokiu žinių skelbe 
ir aiszkino kad pragyvenimas 
dabar jau atpigo ar bent ima 
atpigti, 'bet dabar jau vieszai 
prisipažino, kad sziandien pra
gyvenimas yra brangiausias.

Dvideszimts metu atgal Uni

versitetu ir Kolegijų mokyti 
profesoriai skubinosi in Vasz- 
ingtona ir moksliszkai iszaisz- 
kino, kaip reikia takšnoti mili
jonierius, bagoeziuš: juo dau
giau jie turi, juo labiau juos 
takšnoti. Ir iszrodo kad tie mo
kinti profesoriai moksliszkai 
ta taksu klausima is'zriszo. Da
bar jau bagoeziai isznvko, Uni
versitetai ir Kolegijos baisiai 
nukentėjo. Kompanijos, fabri
kantai ir korporacijos tu mili
jonierių vietas niekados neuž
ims. Kolegijos ir Universitetai 
dabar staiga pasigedo tu mil- 
žiniszku auka i-z lokiu milijo
nierių, kaip Leland, Stanfords 
ir Wideners.

Pietų Korėja yra baisiai su
naikinta: Isz dvideszimts vie
no milijono žmonių, deszimts 
milijonu dabar be namu.

Randasi daugiau kaip szim- 
tas tukstaneziu karo naszlai- 
cziu. Trys szimtai tukstaneziu 
karo naszliu dabar reikalingos 
pagelbės ir paszelpos.

Penkiolika tukstaneziu ka
reiviu be ranku, be kojų.

Pusantro bilijono doleriu 
iszkados padaryta kai namai, 
ofisai, fabrikai, geležinkeliai, 
laivai, vieszkeiiai ir panasziai 
buvo sunaikinti, suardyti.

Senis Butkus sako kad jam 
kas pasakė ar jis kur ten skai
tė, kad nuo Maižiesziaus laiku, 
invairios valstijos yra invedu- 
sios apie trisdeszimts milijonu 
invairiu instatymu. Ar szitie 
visi instatymai patobulino 
tuos, Deszimts Dievo Insaky- 
mus ar ne, sunku pasakyti, bet, 
senis Butkus sako visi matome 
kad visi tie kiti instatymai ir 
insakymai parūpino gana daug 
darbo musu lajeriams.

Pernai paprasta Amerikos 
keturiu ypatų szeimynele užsi
dirbo, maž-daug apie $3,400. 
Isz tu pinigu ji iszmokcjo $1,- 
100 taksomis ar tiesiog kaipo 
incigu taksas ar paslėptas tak
sas kaip ant visokiu daigiu. Už 
tuos ant taksu iszmoketu-s pi
nigus ta szeimynele butu galė
jus kas sau vai t e per visus me
tus sau nusipirkti už dvide
szimts viena doleri daugiau 
maisto.

Pypkes Dūmai

Užmigk
Užmigk, ramybe szirdies mano 
Užmigk, liūdėti jau gana, 
Lai užsimerke blakstienos tavo 
Užmirszkie viską amžinai.
Užmigk, ramybėj, kaip 

pauksztelis,
Tada pasilsės tavo szirdis, 
Tarp rojaus kvepianeziu 

gėlėliu
Tavo saldus sapnai nuglamdys.
Užmigk, užmigk, nes daug 

kentėjai,
O pasilsėt juk negavai;
Nors dar skausmuose vis

žydėjai,
Nors ir kanezios, bet nežuvai.
Dabar, kada jau viskas rimsta, 
Nutilo jūres ir senai, 
Tegul skausmos szirdis 

negrimsta,
Užmigk, miegoki sau ramiai.

PLATINKI!
“SAULE”

Karininku Susirinkimas jeigu tau nepavėlinta.
— O! Ar tai tavo sesuo turi

Nežiūrint labai svarbiu 
klausimu ir reikalu, kurie 
laukia szitu augsztu kari
ninku Paryžiaus konferenci
joje, Generolas Alf. Gruen- 
ther, (po deszinei) Europos 
Alijantu Armijų Vyriausias 
Komandorius linksmai pa
siszneka su Anglijos augsz
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6 KOMUNISTU VA
DAI SUARESZTUOTI

PHILADELPHIA, PA. — 
FBI policija suaresztavo sze- 
szis vyrus, kurie yra jau seniai 
intarti kaipo Komunistai ir 
Komunisttu Partijos Vadai 
szioje apylinkėje.

Jie visi buvo suimti tuo pa
ežiu sykiu. Philadelphijoje ir 
Weymouth, New Jersey, anks
ti isz ryto.

Suaresztuotas yra keturios 
deszims vieno meto amžia us 
Juozas Kuzma, kuris yra in- 
tartas kaipo pravadorius Ko
munistu suokalbio ir keturios 
deszimts szesziu metu amžiaus 
David Davis, vadas tarp darbi
ninku Philadelphijoje.

David Davis, kurio tikras 
vardas yra David Dubensky, 
buvo FBI policijos suaresztuo
tas savo namuose. Jis yra or
ganizatorius Neprigulmingos 
Elektros Darbininku Kuopos, 
kuri buvo isz CIO Unijos isz- 
mesta, už tai kad visi jos vir- 
szininkai buvo Komunistai.

Keturi kiti buvo tuo paežiu 
laiku suaresztuoti:

tu karininku, Field Marshal 
Viscount Montgomery kuris 
yra jo pagelbininkas.

Generolas Gruenther yra 
ka tik sugryžes isz Vaszing- 
tono, kur jis buvo paszauk- 
tas Kongresui visus tuos 
klausimus paaiszkinti.

□ o o

tiesa?
— Aleksandrai, tarė szvo- 

geris, asz norint dabar turiu 
užsinit sescre, kuri nuo tavos 
apleista. Jije teip yra bloga, 
jog mažiauses susijudinimas 
gali ja užmuszt!

Petronovas to nesitikėjo isz- 
girst, stovėjo kaip nudegtas.

— Notai Aleksandrai, kal
bėjo toliaus, kad tu dabar jei 
pasirodytum, kuri tayes nesiti
ki suvis, galėtum jei daug 
kenkt, o norint, kaip tikrai ži
nau, josios nekenti, tai nenorc- 
kie jei priskubint smerties.

— Ne, to asz nenoriu, no
rint Zofija.

Szvogcris nedavė jam pa
baigt:

— Nekalbėk teip- garsiai, 
Zofija galėtu tavo baisa isz- 
girst, o ir tas gali jei kenkt.

Josios pikta sanžine 
privalo jei pasakyt, jog asz in 
ežia ateisiu.

Netrukus Petronovas atvėso 
is.z piktumo jog nusidavė abu
du su szvogeriu in kita pakaju, 
kur apie viską apsakė ir jog 
likos perszauta per grafiene 
Marijona. Netrukus liepe pa- 
szauukt Petronovas gydytoja, 
nuo kurio dažinojo, jog storo- 
ne jo bus kun. Zofija sveika. 
Gydytojas ketino jei apsakyt 
apie josios vyra ir suvest in 
taika. Ir nusidavė drauge in 
pakaju, kuriame gulėjo ligone.

Kun. Zofija gulėjo ant lo
vos, iszbalus kaip drobe. Szale 
lovos sėdėjo pakajine, laikyda
ma knyga maldų.

Petronovas incidamas in pa
kaju ketino da užklupt ant pa
ežius, bet kada ja paregėjo to
kiam buvime, nes kone mirsz- 
tanezia, jo mislis kitaip persi
maino.

— Matai, tarė szvogcris, 
jam in ause, tai vis per tave!

— Tylėk, atsake Petrono
vas, nepykink manos, nes galė
tu iszeit abiem ne ant gero.

Gydytojas tuoni laik prisiar
tino prie ligones ir paenies jei 
už rankos temindamas plaki
mą gūsiu ir su galva kraipyda
mas in szales ir pamojo ant li
gones brolio kuris prisiartinos 
paklausė:

— Kaip jautiesi sesut?
— (J negerai, atsiliepė silp

nu balsu.
— Bukie malszi, pasveiksi.
— Jau badai, ant anuo 

svieto. Jau mano gyvastis 
trumpas.

— K a kalbi sesut.
— () Aleksandrai!
— Aleksandras yra czion, 

tarė brolis.
Zofija iszdave lengva baisa, 

mano vyras czion butu?

— BUS DAUGIAU —

Dvideszimts devynių metu 
amžiaus Sherman Labovitz, 
buvęs Komunistu vadas. Jis 
buvo suimtas savo namuose.

Penkios deszimts szesziu me
tu amžiaus Walter Lowenfels, 
buvęs Komunistu Partijos 
Kandidatas in Valstijos Kon
gresą, 1940 metuose ir buvęs 
redaktorius ‘ ‘ The W orker ’ ’ 
laikraszczio Pennsylvanijoje. 
Jis buvo suaresztuotas savo 
vasarnamiuose in Weymouth, 
netoli nuo Hammonton, New 
Jersey.

Penkios deszimtts vieno me
to amžiaus Thomas Nahried, 
kuris ėjo Komunistinius moks
lus Lenino mokykloje, Mask
voje ir buvo, organizatorius 
Komunistu Partijos Pennsyl- 
vanijos ir Delaware valstijose.

Trisdeszimts devynių metu 
amž.j Benjamin Weiss, Penn- 
sylvanijos ir Delaware valstijų 
Komunistu Partijos sekreto
rius. Jis buvo suaresztuotas 
kai jis sėdosi in savo automo
biliu prie savo namu.

Visi buvo supanezioti kai tik 
buvo suimti ir jiems kaucija 
buvo nustatyta ant $175,000. 
Visi buvo nuveszti in Moya- 
mensing kalėjimą, Philadel
phijoje.

MALŪNAS ::
:: GIRIOJE

(Tasa)

— Teip yra, maloningas 
pone, guli lovoje, o gydytojas...

— Po velniu su tavo gydy
toju, pertrauke Petronovas. 
Asz ja iszgydinsu be pagelbės 
gydytojo, szalin nuo duriu!

Tarnas atsitraukė, o Petro
novas paskubino in priesz pa
ku,ju kuriame rado pakajine, 
kun. Zofijos. Toji nusiganduus 
Petrone, nieką nekalbėdama, 
atidarė duris in ponios pakaji.

Szvogeriai vienas in kita 
žiurėjo, kaip gaidžiai sueja ir 
netrukus Petronovas prakalbė
jo :

— Ko stovi prieszdis ant 
kelio “!

— Nes asz nenoriu tavęs 
in ežia inleist.

— Ka? Nenori mane inleist 
iii mano locna narna?!

Szvogcris truktelėjo pecziais 
ir už valandėlės' tarė:

— Tai tiesa, Aleksandrai 
tas iiamas yra tavo losnas, bet 
in ta pakaju, kuriame mano se
suo buna, neturi tiesa ineiti, 

KATALOGAS 
KNYGŲ

užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo
No. 1953

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas

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

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
tai pinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo- 
la 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 szposclei; 
Kaip traukt 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; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Ang]orius isz Valencziojs, Kp- 
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.141—Apie Kalvi Paszku, 
tezinis 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, 
Pakutninkac, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
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
daro Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

Kitokios Knygos

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

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

I8OV2—Kvitu Knygute 
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 
15c.

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanezios 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 Jcruzolima. 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:

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.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Ordcriai 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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Malūnas Girioje
(Tasa)

Ne temindamas ant motinos 
piktumo, kalbėjo tolinus Bori
sas: Norėjau su motina. pakal
bėt, idant iparuosztum kama
rėle kur galėtume kunigaiksz
te patalpini.

Dadave ir tai jog ir Katinka 
galėjo apie tai susiprast, nes 
iszejo isz grinezios.

—- Teip, Katinka apie tai Į 
mistino, tarė senuke, bet ne 
teip kaip tu kalbi nes niekados 
Petronoviene neguls in mano 
lova ir su ja nesidalinsiu duo
na ir druska!

— Motin! Ugi del ko?
— Asz pasakiau ir žodi da- 

laikysiu! Dabar man 'pasakyk, 
sunau kas tave risza su kuni
gaikszte?

— Nu-gi ar Kunigaikszte 
Petronoviene ne musu pone?

— Kunigaikszte Petrono- 
va laikau už musu poną, bet 
josios niekados, atsake Sama- 
rija. O tu nori priesz mane vis
ką slept; asz ant tavo kalbos 
suprantu. Ar gal pasigodejai 
ant pinigu?

Borisas prisipažino jog jam 
davinėjo užmokesti už ėmimą 
dalybų jieszkojime. Laike tos 
kalbos davėsi girdot traszki- 
mas vežimo. Priesz duris grin
ezios, sustojo karieta isz kurios 
iiszszoko vyras vidutinio am- 
žio. Borisas pažino pribuisza 
kun. Kasankova, broli kun. 
Petronovienes, ir maluninkas 
tuojaus iszejas prieszais, kepu
re nusiėmė, o tas paklausė:

— Žmogau, kas stojosi su 
kunigaikszte?

— Yra mano name, atsake 
Borisas rodydamas su pirs'ztu 
in grinezia. Likos pažeista.

— Kaip jus galėjote prie 
to daleist?

— Neyra musu kalte! Pati 
mėtėsi in nelaime.

Kunigaiksztis valandėlė pa
laukes tarė:

— O jus versziai; jiego po- 
nei bus blogai, tada po bizū
nais pasibagsite!

Tai pasakęs inejo iii grinezia 
o maluninkas pradėjo po nose 
muuremt: Graži padėka, kaip 
velnią trankydamas per visa 
nakti, o dar nori mus po bizū
nais numanyt!

Kunigaikszte buvo lig stip
resni ir viską apsakė kas dėjo
si pereita nakte.

Netrukus Kasankovas pa
ėmė seseri in karieta, prisaki- 
damas maluninkui idant jiesz- 
kotu graf. Marijonos, o pats 
nuvažiavo in Vasilogroda. Po 
iszvaževimui, visi sugryžo in 
grinezia idant pasikalbėt apie 
jieszkojima grafienes.

Graf. Marijona tuom laik 
gavo siuntini, kuris ketino da- 
mo.

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.

neszt apie tai kunigaikszcziui 
bunaneziam ant medžiokles.

♦;»
Medžiokle Kun. Petronovo
Buvo vakaras, girioje pra

dėjo temt.
Kokis tai puikus vyras, me- 

dejiszkai pasiredias, ėjo pama- 
želi, laikydamas dvivam'žde 
karabina parengta ant szovi-

Asz jums sakysiu kad 
visiems negalime intikte, 
Nes jeigu žmogus czedina 

pinigus 
Tai ji pramina szyksztuoliu,

O jeigu juos praleidžia 
Tai vadina ji neiszmaneliu, 
Jeigu juos gauna neteisingu 

bud u, 
Tai ji pramina “graftieriu”

Jeigu ju negali gauti
Tai yra valkata ir 

netikėliu!
Kampo szimts nogiu juos 

rinkti ir czedyt?
*1*n* *T* *T*

Ana diena kalbėjausi su 
jaunu vyruku,

Ir užklausiau:
Kaip sveikatele jo tėvo?
Tai lasai pusbernis nors
Užbaiges ‘ ‘ Ha i Szkules ’ ’ 

mokslą,
Atsake man kad jo 

“Old man fain”,
Gal tasai pusberiTis, 

■ Be jokio apsvarsityma taip 
iszsitare,

Bet jaunas vyrukas, 
Kuris neturi ant tiek 

paguodones,
Idant, savo gimdytoju 

vadinti “seni,”
Mat, tas. pasirodo 

dideliu pusgalviu!
Jeigu tokis vyrukas 

apmaustytu,
Kiek tai jo tėvas nukente.

Idant ji iszaukleti,
Tai turėtu didesne paguodone 

del jo.
Ir gėdintųsi ji pavadinti 

“Old Man!” 
tėvelis ilsėsis kapuose 
Gal tada, kada jo

Atsimins tokis nciszmanelis, 
Jog tėvo neguodojo! 
Kada vėliau iszgirs 

žodžiams:
“Dhi Old Man” isz lupu 

savo locnu vaiku, 
Tai bus atlyginimas 
Už jo pasielgimą su

savo tėvu!
Ar bus jam tieji žodžiai 

smagus iszgirsti,
Tai abejojame

Juk Dievo prisakymai 
mus mokina: 

.Guodot “Tęva ir Motina”
savo, 

Prie ko turime ir
taikintis!

Platinkit “Saule”

Paskui ji ėjo kiti medėjai to
kiu jau budu. -

Buvo tai Kun. Aleksandras 
Petronovas su savo pulku. Ku
nigaiksztis prisiartino prie di
deli kelmą ant kurio pažino, 
jog tai buvo rubežis. Ne turėjo 
jis mierio teip labai trauktis 
nuo savo dvaro, bet užsidegęs 
medejiszku karszcziu, ėjo sze- 
szis viorstus toliau kaip reikė
jo. Susipratęs pastanavijo 
gryžt namon atidedamas ant 
ryt medžiokle, bet kito szalyje.

Toje valandoje, daejo in ari
ses medėju balsas triaszkan- 
cziu szaku.

Petronovas mistino, jog ne
toli yra meszka.

Tuom laik pradėjo kas kar
tas labinus temt. Ant kart 
traszkejimas szaku nustojo, 
kunigaiksztis mistino, jog 
meszka atsigulė. Po valandėlei 
iszgirdo už saves žingsnius. 
Daleidinejo jog tai vienas isz 
jo pulko ir del to ne atsisuko 
in užpakali. Žingsniai tie kas 
karta labiaus artinosi, o kol 
spėjo atsigryžt, pasijuto ap
siaubtu per kokius tai žmonis. 
Neturėjo kada griebtis ant 
cielaus, nes net keli vienlaikai 
užpuolė. Norint narsiai statėsi, 
likos surisztu.

— Kur norite mane vest? 
Paklausė kuningaiksztis.

— Netrukus pamatysi, bu
vo toks atsakimas.

Dabartės, kada kunigaiksz
tis dažinojo jog ji pažinsta, jog 
papuolė in nagus savo nevido
nu, negalėjo vienok dasiprotet 
isz keno tai paliepimo stojosi.

Suriszo jam rankas ir vede 
per szila, per kelias valandas. 
Baisiai nuvargo ir tame susi
laiko priėjo prie vienos grin- 
czeles stovinezios girioje.

Isz kalbos žmonių, k a teip 
saves kalbėjo, pažino kum- 
gaiksztis, jog už pristatymą jo 
gyvo, ketino • aiplaikyt dideli 
pelną.

Pastanavijo nusiiunst viena 
isz tarpo saves pas Kniažna, 
nes jie taip vadino taje ypata, 
nevidonka Petronovo, jog teip 
pasiseko nutvert ta, katras bu
vo pasakytas. O kad negalėjo 
siuntinis ta paezia diena su- 
gryžt kip tik ant rytojaus, o 
vėl tie papirkti užpuolę^ netu
rėjo su savim maisto, tai kelis 
isz tarpo saves iszsiunte in 
mies’ta, idant parnesztu maisto 
ir arielkos. Prie kunigaikszczio 
likos tik trys vyrai. Buvo tai 
invales del sergėjimo Petrono- 
vo.

Vyrai nuvargti, gavosi ant 
suolo prie pecziaus, netrukus 
vienas pradėjo snaust ir tuo
jaus užmigo, už valandėlės ir 
antras ta pati padare. Tiktai 
treczias, kaipo vadas, Gruszi
nas jaute ir kalbėjo sau po no
se. Tai vyreli geri sargai! Vie- 
nas ir antras užmigo, o apie 
suimta ne nesirūpina.

Kun. Petronovas buvo užda
rytas kamaraite, o kada žinojo 
Gruszinas jog negali isz ten 
iszsigaut, pradėjo snaust. Ta
me laike kokis tai triukšmas ji 
pabudino. Grinczelioje kas to
kis sukruto. Gruszinas bego 
prie duriu idant pažiuruct kas 
dedasi su nevalninku. Vos dū
ręs atidarė, kad sztai stovi 
kun. Petronovas palaidas, lai
kydamas' atkiszta revolveri.

Petronovas isz kart tuojaus 
buvo užmigęs, bet ne ilgai mie
gojo nes rūpestis tuojaus isz- 
budino. Pradėjo mislyt apie 
pabėgima. Ne reikėjo ilgai 
idant virve atsiriszt ir pasise
ko tuom syk isztrauk isz kisze- 
niaus revolveri ir jau rengėsi 

duris iszverst kada Gruszinas 
atidarė duros ir paregėjo at
kiszta revolveri prie galvos.

— Vyrai kelkitės! Pasmau
kė.

Bet tame puolė szuvis tiesok 
in kakta Gruszinui, o kada ant 
to balso ir szuvio paszoko mie- 
gantięje, jau Gruszinas gulėjo 
isztesas ant žemes. Petronovas 
tuojaus pagriebė savo karabi
nai stovinezia kerezioje. Tuo
jaus vienas mėtėsi isz pabudu
siu, bet ir su tuom tas stojosi 
kaip ir su Grusziniu.

Treczias matydamas kas 
ežia atsitiko, leidosi per duris 
kaip kulka.

Petronovas ne gaišindamas 
laiko iszbego isiz grinezios. Hi
na, nežinodamas in kur, kad 
sztai pasitiko su žmogum seny
vu neszancziu ant pecziu kirvi, 
matomai ėjo ant uždarbio.

Tasai žmogus, kada Petro
novas prasze idant kele paro- 
ditu, noringai tiko. Pažino jis 
Gruszina, kaipo garsinga pik- 
tadari viso apylinke, užtai Pet
ronovas, kada dažinojo apie 
užpuola (Gruszino, noringai ap^ 
sienie kete parodyt.

Ne trukus daejo grinezia gi
rinio (liesninko) o toliausi pa
regėjo kaima, kuri pažino kai
po prigulinti prie jo. Girinys 
pasveikino ji su džiaugsmu ir 
apsakė, jog isz jo pulko žmo- 
nys klausinėjo apie ji ir jiesz- 
ko po giria.

— Acziu Dieyui, tarė giri
nys. Kad tik galėtume dabar 
sujieszkot grafiene!

— Kokios grafienes?
— Grafiene Marijona, tarė 

girinys žiūrėdamas gailei in 
kunigaikyzti.

— Kas su ja stojos? Del 
Dievo, žmogau kalbėk!

Girinys apsakė Petronovui 
kas pasidarė nakti dvare, tik 
nežinojo isz keno tai valos.

Kunigaiksztis dantimis su
griežė, sodo ant .duoto arklio 
ir leidosi keliu in d vara.

Netrukus buvo dvare, bet 
niekas neatėjo pasitikt, kaip 
tik sluginaite grafienes.

Toji apsakė apie baisu atsi
tikima, jog kunigaikszte Zofi 
ta viską padare.

Dažinojo Petronovas jog pa
gal danesizima in dvara, grafie
ne Latovskiene, gavo prasisza- 
lint, jog kunigaikszte pažeista 
randasi dvare Vasilogrode.

Petronovas. pasidrūtino 
tuom ka galėjo, gaut.

Tame, pasirodė Mironas, tei
singas tarnas Petronovo. Jiesz- 
kodamas jis savo pono, gavosi 
pas girini, o dažinojesi jis, jog 
ponas gry'žo in dvara, paskubi
no in dvara ir dabar stojo 
priesz poną, kurio per visa 
nakti po girie jieszkojo.

— Na, norint karta savo 
poną surandu, tarė ineidamas 
in pakaju.
' Petronovas dedamas ranka 
ant peties savo gero tarno ta
re:

— Tai Mirone, randi, mane 
vėl. Bet ar ne jauti, kur gali 
but grafiene Marijona ar jo
sios kūdikis?

— Ach! To nežinau! Liep- 
kie ponas, ka turiu daryt?

— Pasidrutyk, pasilsėk va
landėlė, paskui kelausi su ma
nim in Vasologroda, in kur, 
kaip dažinojau, nusidavė mano 
nevidonai. Be-to, ar ne matei 
kur Silova, kuris mus užvede 
ant klaido kelio, o paskui pa
davė in rankas nevidonu?

Mironas, kuris mate girioje 
daug medeju ir kertiku malku 
jieszkancziu kunigaikszczio, su 
Šilovu nepasitiko. Petronovas 

prisakė idant Silova pagriebtu 
ir pasodintu in kalėjimą, kaip 
tik ant dvaro pasirodis. Petro
novas negaiszino vilties sura
dimo Marijonos, kuri turėjo 
kur pasislėpt; Ne vilkines pa
ėmė ginklus reikalingus ant 
kelavimo in Vasilogroda ir in 
ėjo in ginkliniezia, Czion tuo
jaus paregėjo ir suprato, jog 
Marijona czion buvo, o ir paži
no ant slaptu duriu per kurias 
galėjo prasiszalint, Dasiprato 
jog ir josios nevidonai turėjo 
czion but.

Žinojo isz to, jog turėjo pra
siszalint.

Paėmė pora revolveriu nuo 
sienos'užprovino juos ir iszejo 
ant kiemo, kur jaudu parengti 
arkliai stovėjo; prisakė idant 
gerai jieszkotu grafienes, sėdo 
ant arklio ir drauge su Mironu 
leidosi in kelione.

Toje valandoje, mergina su 
gui'beliu rankoje, prisiartino 
prie dvaro. Buuvo tai Katinka, 
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duktė maluninko Boriso.
Per vėlai pribuvo! Kuni

gaikszczio jau ncužsipejo!
Idant skaitytoju apszviest, 

delko Borisas kuris, buvo nu
samdytas per Kun. Zofija, per
simanė ant apgintojaus grafie
nes Marijonos, iszpuola man 
czion dadurt prie'žaste neaipy- 

į kautos, kokia dege motina jo 
ant kun. Kasankovo, apie kuri 
Borisas dažinojo dabar, laike 
buvimo G ra. Marijonos jo 
grinezeje.

Praeita meta Katinka tarna
vo pas turtinga pone Golovki- 
niene. Tas Kasankovas ja pir
mu kartu paregėjo, o kad bu
vo patoga mergina ir jauna, 
inpuole in aki jam. Nuo to lai
ko pradėjo visaip ant josios 
dorybe medžiot. Ne pasiseko 
kunigaikszcziui. Jisai pradėjo 
prisispirinet ant dorybes, jog 
ant galo Katinka buvo privers
ta pamest pone Golovkiniene, 
nes nenorėjo pražudint dory

bes. Sugryžo pas tęva ir a;pie 
visiką, apsakė savo bobukei Sa- 
marijai kuri labai savo anūkė
lė užtai pagyre. Nieko niekam 
apie tai nesako, bet szirdyje 
jaute rūstybe ant Kasanko, 
brolio kun. Zofijos ir net da
bar apie tai viską savo *sunui 
Borisui, tėvui Katinkos apsa
kė.

Kaip tik kun. Zofija parve
žė brolis namon, tuojaus pa- 
szauke gydytoja, idant apžiū
rėtu žaiduli.

Pasirodė, jog žaidulis buvo 
mirtinas. O kaip dažinojo pa
žeista, jog josios pats Petrono
vas, iszsisuko isz kilpų užsta
tytu, tai da liga pasiniekino! 
Mėtėsi ant lovos ir isz karsz- 
czio visaip plovojo.

Sztai iszgirdo Kasankovas 
dundėjimą arkliu ir tuojaus 
dirstelejas per Įauga pažino 
Petronova. Ka ežia daryt? Da
bartės bus vaidas tarp sesers 
ir szvogerio, o jis turėjo laikyt 
szale sesers. Iszejo ant nemei- 
liaus pasitikimo, ant visko pa
sirengęs.

Petronovas nulipo nuo ark
lo, padavė vadeles Mironui ir 
artindamasis pas duris paklau
sė:

— Ar kunigaikszte namie? 
Paklausė tarno kuris duris ati
darė.

(Tasa Ant 2 puslapio)

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 budu negali galas su galu 
suvesti.

‘ ‘ Saules ’ ’ redakcij a nenori 
dar labiau savo skaitytojams 
pabranginti “Saule” ir nepa
brangins, jeigu-kaip nors bus 
galima iszsisukti!

Bet, už tai ‘ ‘ Saules ’ ’ redak
cij a 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 tokienis 
geriems musu laikraszczio fe
mejams, 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 galėtumėt® 
ja vis skaityti!

65 METAI KAI
“SAULE” 
SZVIECZIA 5
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Žinios Vietines
— Jonas Kris’tajpaviczius, 

nuo 37 E. Spruce uly., numirė 
Ketverge ryta 11:30 valanda, 
savo namuose. Nesveikavo per 
visa meta. Gimęs Lietuvoje. 
Atvyko in Amerika daugelis 
metu atgal. Buvo angliakasis 
ir paskutini karta dirbo Maha
noy City kasyklose. Paliko sa
vo paczia Ona; du sunu: Joną, 
kuris tarnauja armijoje Cali- 
fornijoje ir Kazimiera, New 
Jersey; keturios dukterys: 
Adele, pati Thomas Sands, 
New York; Teofilą, pati Carl 
Lamkie, Flushing, N. Y., Char
lotte, pati Raymond Paisley, 
mieste ir Mare, pati B. Ses- 
nock, Exeter, taipgi po-vaikus: 
tris sūnūs: Aleka Zuka, Frack
ville; Alberta Zuka, Tuscarora 
ir Leonarda Zuka, Chicago, III. 
Po-duktere Ona, pati Albert 
Judge, Nuremberg. Taipgi 21 
anukus ir viena pro-anuka. 
Laidojo Panedelio ryta su 
aipiegomis Szv. Juozapo baižny- 
czioje devinta valanda ir palai
dotas in parapijos kapinėse. 
Graborius L. Traskauskas lai
dojo.

-— Nedelioj Lenkai turėjo 
savo “Lenku Diena’’ Lakeside 
Parke, o Hali jonai, Lakewood 
Parke.

— Seredoj pripuola iSzven- 
cziausios Paneles Marijos Snie
gines, o Tautiszka Vardine: 
Nemiga. Ir ta diena: 1936 m., 
Premieras Generolas John Me
taxas paskelbė diktatoryste 
•Graikijoje, po Karaliaus Jur
gio Antrojo vadovyste; 1933 
m., Amerikos valdžia susitarė 
su darbininkais. Senatorius 
Robert F. Wagner yra pastir
tas pasitarimo darbininku 
sztabau.

— Ket verge pripuola Viesz- 
paties Jėzaus Atsimainymas, o 
Tautiszka Vardine: Anlasizas. 
Taipgi ta diena: 1945 metuose, 
pirmoji atomine sprogstanti 
bomba buvo paleista per Ame
rikos bombneszi B-29 ant Hiro
shima miesto; 1825 m., Peru 
krasztas iszkariavo sau nepri
klausomybe; 1908 m.,‘buvo ga
lima nusipirkti Forduka už 
$850.50. Bet tai buvo laikai ka
da doleris 'buvo vertas doleri, 
ir tiek pinigu tai 'buvo nema
žas turtelis. Vertinant doleri 
tais laikais prie sziu dienu do
lerio tada tas automobiliukas 
buvo 'brangesnis už musu bliz
ganti Fordą už kuri mes mo
kėjome daugiau kaip du tuks- 
taneziu doleriu!; 1930 m., New 
York miesto Augszcziausiojo 
Teismo Teisėjas, Joseph F. 
Carter dingo, kaip kad žeme 
butu ji prarijus ir iki sziai die
nai niekas nieko apie ji nežino.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Kajetono, o Tautiszka Vardi
ne: Prolene. Ir ta diena : 1942 
m., Guadalcanal karas Pacifi- 
ke. Pirmutinis Amerikos susi
kirtimas Pacifike per Antra 
Pasaulini Kara; 1933 m., Na
ciai nepripažinsta Anglijos- 
Prancuzijos insakymo nelysti 
in Austrija; 1252 m., Mindau
go kriksztas; 1782 m., kareiviu 
garbes purpurine szirdis už ne
paprasta atsižymejima aut 
karo lauko buvo investa ir 
Jurgis Vaszingtonas su savo 
kariuomene 'buvo apsistojęs in 
Newburgh, N. Y. Prezidentas 
Herbert Hooveris ant Vaszing- 
tono užimimo dienos, ta insta- 
tym-a atnaujino 1932 m.---- - ■ -■

Gilberton, Pa. — Paulina 
Hendrikiene (Andrulonis) nuo 
437 Main uly., pasimirė perei
ta Sereda, 10:55 va!., vakare 
savo namuose. Gimė William 
Pemi kaimelyje. Jos vyras Juo
zas mirė 1949 m. Paliko dvi 
dukterys: Morta Zelionene, 
mieste ir H. Hinkeliene, Wig
gans. Keturis sūnūs: Kazimie
ra., mieste, Augusta, Wiggans; 
Juozą, Mahanoy City ir Vaite- 
ka, Hazleton. 9 aliukus ir 7 
pro-ainukus, taipgi sieseri Mare 
Kusacziuniene isz William 
Penn. Laidotuves invyko Su- 
bt^tus ryta isz Graiboriaus V. 
Menkieviczio koplyczios 15 E. 
Cherry uly., S'liena'doryje su 
apiegomis Szv. Liudviko baž- 
nyczioje devinta valanda ir pa
laidota iii Szv. Kazimiero Len
ku kapines Shenadoryje.

_____________________________ i

Tamaqua, Pa. — Du miglia- j 
kasiai likos sužeisti ana diena: į 
Albertas Damasieviczius, 43 
metu, isz Rt. 3, sužeistas in nu
gara laike daibo Dodson ka
syklose, o Edward DeLay, 32 
metu, nuo 30 E. Elnį uly., mies
te, sužeistas1 in galva prie Fa 
brizio Bros, stripinsu. Gydosi 
in Coaldale ligonbuteje.

LENKAS KAPITO
NAS PASIAISZKINA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Amerika susikirstu su Rusija 
in Treczia Pasaulini Kara.

Jis sako kad dabar Lenkija 
tik laukia ir kenezia, kaip ir 
kitos tokios tautos kurios pate
ko po Sovietu Rusijos nagaika.

— GALAS —

— Didelis Iszpardavimas 
Vasariniu Drabužiu del Mo
terų ir Vaiku, už nužemintos 
prekes. Ateikite in Juode'szku 
Sztora, 495 W. Centre uly., Ma
hanoy City. ,
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Kai Vokiecziai darbinin
kai pradėjo straikuoti ir su
kilti priesz Komunistu val
džia Rytu-Vokietijoje, So
vietai greitai pasiuntė savo 
kareivius ir kariszkus pa

Amerikiecziai ir Pietų 
Koriecziai, nors su nekan
trumu lauke žodžio isz Poli
tikierių ir Dipliomatu kas- 
link paliautu, bet vis turėjo, 
iki paskutines dienos žengti 
pirmyn, kara vesti tolyn.

Szitiedu paveikslai buvo 

SENATORIUS
ROBERT A. TAFT

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

rius pasimirė nuo vėžio ligos, 
kuriai iki sziol dar nėra jokiu 
liekarstu ar gyduolių.

Jo žmona buvo atvažiavus 
su eroplanu isz Vaszingtono, 
bet negalėjo pasilikti, nes ji 
yra jau treczias metas supara- 
tyžuota.

Senatorius Taft net tris sy
kius stojo in rinkimus del Pre
zidento, ir tris sykius buvo sa
vo partijos atmestas. Jis norė
jo savo tėvo Prezidento How
ard Taft pėdomis pasekti.

Kai Dwight Eisenhoweris ji 
sumusze per Republikonu Par
tijos kandidatūros Rinkimus, 
Senatorius Taft žinojo kad pa
skutine jo viltis tapti Ameri
kos Prezidentu dingo. Bet jis 
nepyko ir pagiežos neliejo. Jis 
stojo Eisenhoweriui in talka

Sovietai Malsz’na Vokieczius

būklus in didesnius miestus 
kad numalszinus sukilėlius 
ir kitus iszgazdinus.

Czia, Leipzig mieste So
vietu kariszka tanka va
žiuoja ulyczios viduryje.

Belaukiant Paliaubų

nutraukti kai Komunistai 
buvo paleidę savo didžiau
sias kariszkas jiegas ant vi- 
cu-Rytu fronto.

Virsztinis payeikslas pa
rodo Amerikieczius karei
vius lipant in kaina, padėti 
savo draugams kurie buvo

Komunistu apsupti,
Žemutinis paveikslas pa

rodo viena Alijantu troka 
kuris buvo Komunistu su- 
szaudytas ir sudegintas. 
Trokas veže ginklus ir mais
tą musu kareiviams ant 
frunto.

per Rinkimus, ir vis romo Ei- p 
senhoweri.

Jis Senate turėjo daugiausia 
intaka ir ežia Prezidentui Ei
senhoweriui labai daug pade- į 
jo. Republikonu Partijai gal Į. 
reikes ilgai laukti kito tokio 

: gabaus ir intakingo žmogaus. ,
Daug žmonių pyko ant Sena- j 

toriaus Taft, už tai, kad jie jo j 
nesuprato ir nepažino. Ypa-1 
tingai darbininkai jam loskos [ 

i neturėjo už tai, kad jis invede 
1 ta “Taft-Hartly Inštatyma” i 
kaslink darbdaviu, darbininku ; 
ir straiku. Bet dabar mažu- ‘ 
pamažu net ir darbininkai ima į 
geriau suprasti ta Inštatyma ir , 
buvo pradėjo invertinti Sena-1 
toriu Taft.

Senatore Robert A. Tafto ' 
laidotuves invyko Utarninko ; 
ryta, 11-ta valanda, su apiego- 
mis in Indian Hill Episkapolo 
bažnyczioje ir palaidotas in tos I 
parapijos kapinėse Cincinnati, i 
Ohio.

Kareiviai ant tankos stovi 
su atprovintais karabinais. 
Keli Vokiecziai buvo nu
szauti per tuos sukilimus.

□ □ □

MEDŽIOTOJU
KAULAI SURASTI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Police, susirupintu szita trejo
pa žmogžudyste. Jie teipgi 
praszo musu kraszto FBI poli
cijos insikiszti.

Tie trys medžiotojai paliko 
sa vo namus Birželio penkta 
diena del dvieju sanyaicziu 
medžiokles in Gaspe ingula, 
Quebec, Kanadoje.

Gimines pradėjo nerimauti 
kai jie nieko nciszgirdo isz tu 
medžiotoju ir prancszo Kana- 

! dos policijai.
Policija surado ju apleista 

j troka. Vyresnio Lindsey lavo
nas buvo surastas ana sanvaite. 
Ant jo medžiokles; karabino 
pclicijantai užtiko koletą plau
ku, kurie iszrodo kaip žmogaus 
ne žvėries. Policijantai spėja 
kad jis buvo užmusztas su savo 
turėjo su savimi apie septynis 
karabinu. Kai jįs iszvažiavo jis 
szimtus doleriu, bot policijan- 
tai pinigu visai nerado. Už tai 
jie spėja kad ežia vagiu dar
bas.

Szitie trys medžiotojai jau 
per du motu, kas vasara suda
rė medžiokle prie St. Jean 
upes. Jiems nei sargo, nei žval
go nereikejo nes jie jau visus 
tuos laukinius miszkus gerai 
žinojo.

Let us show you the

form of these invitations with people who 
really know! Come in! We will be happy 
to show you the "Flower Wedding Line."
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Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa. Phone 744-J

your invitations and 
announcements -must 
be flawlessly 
correct I

Slower (Wedding Cine « 
created by /

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

SOVIETAI NUSZOVE 
AMERIKOS

EROPLANA
WASHINGTON, D. C. — 

Tik vienas lakūnas iszsigelbejo 
kai Sovietu kariszki eroplanai 
nuszove Amerikos B-50 bom- 
I neszi.

Leitenantas John Ernest Ro
che sako kad Sovietu kariszki 
eroplanai be jokio perspėjimo 
suszaude ta Amerikos bombne- 
szi. Rusijos valdžia sako kad 
tas Ameri. bombneszis skrido 
virsz Rusijos žemo, prie Vla- 
divostock uosto, ir kad Ameri- 
kiecziai pradėjo szaudyti in du 
Sovietu oroplanus, kurie tada 
buvo priversto panasziai su sa
vo karabinais atsakyti.

Leitenantas lakūnas, kuris 
liko gyvas, ir sako jis yra tik
ras kad ir keli kiti iszliko gyvi 
bet juos isz mariu isz trauk ė 
Sovietu laivas.

Beveik toje paežio j e vietoji 
kur trys kiti Amerikos eropla
nai buvo Sovietu nuszauti.

“Šaule” skaito visu sluogs- 
nįu i)' sroviu žmones: darbinin
kai, biznieriai, prof esi jonalai, 
dvasiszkiai, valstybininkai, 
mokslincziai ir darbo žmones. 
Nes visi jie žino kad “Saule” 
teisingai raszo ir drąsiai skel
bia.


