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Belaisviai Parvažiuoja

Kareivis Har. Dunn, (an
tras isz kaires) isz Baldwins
ville, N. Y., kuris vieszai 
prisipažino kad jis buvo vie
nas isz tu pažangesniųjų be
laisviu, yra vienas isz pir
mutiniu belaisviu gryžti in 
New York miestą.

Jis sako kad jis lanke Ko- 
munistu-Kiniecziu pamokas 
kur visi buvo Komunizmo 
mokinami, nes jis norėjo ži

Isz Amerikos
ŽINIOS UŽMUSZE 

TĖVUKĄ

MT. HOLLY, N. J. — Sep
tynios deszimts devynių metu 
amžiaus John L. Bunting, isz

Jurininkas Nužudytas

Policijantas stovi prie ap- 
kruvinto automobiliaus, ku
riame jurininkas, Edw S. 
Bates, isz Amityville, N. Y., 
buvo ant smert užmusztas. 
Apkruvintęis automobilius 
buvo surastas ant tuszczio 
loto, netoli nuo Rockaway, 

noti kaip Komunistai in szi- 
ta Korėjos kara žiuri. Bet 
jis užsigina kad jis kada 
nors butu viena savo draugu 
iszdaves.

Czia ant LaGuardia aero
dromo, isz eroplano iszlipa, 
isz kaires in deszine: Pvt. 
Wm. Bullock, Piermont, N. 
Y., Cpl. Harold Dunn; Pvt. 
T. L. Thompson, Brooklyn, 
N. Y., Cpl. Camilo Rosario,

Bustletown, Road, Florence, 
pasimirė in Burlington Town
ship ligonine, kur jis buvo at-, 
vesztas kai jis staiga susirgo, 
iszgirdes kad jo anūkas buvo 
troko suvažinėtas. Už trijų 
valandų jis pasimirė.

Policijantas Earl Severs sa
ko kad Ponas Bunting su savo 
septyniolikos metu amžiaus 
anuku Larry ka tik buvo bai-

Beach, N. Y. Policijantai 
sako kad jurininkas buvo 
linksmai praleidęs ta vakar 
ant Rockaway Beach su ke
liomis merginomis. Kai jis 
buvo surastas negyvas į is 
dar vis neszojo tik maudini- 
mui kelnaites.

San Juan, Puerto Rico; Pvt. 
Warren Henderson, Phila
delphia; .Cpl. Ed Hall, Du
quesne, Pa., Cpl. Harvey 
Haywood, Philadelphia, Pa. 
Pfc. Albert Waters, Phila
delphia, Pa., Sgt. Terron 
Sanchez, Puerto Rico, Pvt. 
Rich. Krammes, Pine Grove, 
Pa.

ge iszluoduoti pilna troka to- 
mecziu in Folsom, netoli Ham
monton, kai nelaime atsitiko.

Tėvukas, dažinojas kad jo 
anūkas buvo jo paties troko 
suvažinėtas ir kad jam koja 
buvo nulaužta, taip susirgo 
kad jis greitai buvo nuvesztas 
in ligonine, kur jis už trijų va
landų pasimirė.

MOTINA SU VAIKU-
CZIAIS ŽUVO

PITTSBURGH, PA. — Moti- 
na su penkiais vaikucziais žu
vo gaisre, kai j u namai sudege 
netoli Pittsburgh miesto.

Jos vyras, keturios deszimts 
metu amžiaus Paul Krizanich, 
kuris labai/ apsidegino savo 
rankas, tik vienas isz tos szei- 
mynos iszliko gyvas.

Žuvusieji buvo: jo žmona, 
trisdeszimts penkių metu am
žiaus Hattie Deer Krizanich ir 
vaikucziai: Janet Lee, de
ss imts metu; Paul, asztuoniu 
metu; Larry Ervin, penkių 
metu; Karl Edward, dvieju 
metu ir Shirley, szesziu san- 
vaicziu senumo.

1 ‘ Asz atsikėliau anksti, ’ ’ 
vyras, “ir ėjau darbo jieszko- 
ti. Asz buvau iszejes in darža 

' kur buvau apie pusvalandi kai 
išgirdau vaikus verkiant. Bet 
asz mislinau kad tai Susiedu, 
nes viskas buvo tvarkoj, kai 
asz buvau iszejes isz savo na-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

KOMUNISTAI 
GRASINA

Atims Namus, Darbus 
Jei Ims Maista Isz

Amcrikiecziiu
BERLYNAS VOKIETIJA. 

Alkani ir badaujantieji Rytu 
Vokietijos žmones, kurie da
bar drys imti maisto isz Ame- 
rikiecziu, grasina Komunistai, 
neteks savo namu ir bus pra
varyti isz darbo.

Szitie nauji grasinimai buvo 
paskelbti, kai Vakaru Berlyno 

i Majoras Ernst Reuter viesziai 
I pareiszke kad Amerikos mais
tas labiau sumusze ir suardė 
visa Komunistu propaganda ir 
programa negu darbininku su
kilimas Birželio septyniolikta 
diena.

Per Ameriko radija Mayo- 
ras Reuter sake kad daugiau 
kaip trys milijonai Vokiecziu 
isz Rytu Vokietijos iszdryso 
eiti ir pasiimti to maisto, ne
žiūrint ir nepaisant visu tu 
grasinimu isz Kcmunistiszkos 
valdžios. Jis sako kad kasdien 
vis daugiau ir daugiau Vokie
cziu ateina to maisto.

Labai aiszkiai matyti kad 
Komunistai dabar labai susi
rūpinę. Jie yra iszleide insa- 
kyma visiems fabrikantams ir 
darbdaviams pravaryti visus 
tuos darbininkus, kurie eina 
gauti to maisto isz Amerikie- 
cziu. Tuo paežiu sykiu iszejo 
grasinantis insakymas kad tie 
Vokiecziai kurie eis to maisto 
pasiimti neteks savo namu, ir 
bus iszmesti ant ulyczios.

Laikrasztis ‘Neues Deutsch- 
lan’ pranesza kad szeszios de
szimts szesziu metu darbinin- 

I kas, Richard Sieloff buvo pra
varytas isz valdiszko darbo už 
tai kad jis pasinaudojo ta pro
ga ir parsinesze sau ir savo 
szeimynelei maisto ir pasiža
dėjo stoti in Vakru Vokietijos 
armija, kai tokia armija bus 
sutverta. Tas pats laikrasztis 
pranesza kad fabrikantai suti
ko pravaryti kiekviena darbi
ninką kuris isz Amerikiecziu 
ims maisto, nes tekis darbinin
kas yra savo kraszto iszdavi- 
kas.

Komunistai dabar veda nau
ja melagystes propaganda 
Berlyne. Jie sako kad Vokie- 
cziai negauna už dyka to mais
to isz Amerikiecziu, bet jie 
mainikauja, jie Amerikie- 
cziams atnesza daug kitokio 
maisto, kaip sviesto, kiauszi- 
niu ir mėsos. Jie taip sako nes 

i kaip tik tokio maisto labai 
trūksta Rytu Vokietijoje da
bar, nes Sovietai visa tai iszve- 
ža in Rusija. Jie dabar nori 
visiems pasiaiszkinti, kad ne 
jie, bet Amerikiecžiai kalti, 
kad Vokiecziai badauja.

Atsimink! Mielas Skaityto 
jai kad nuo tavęs priklausc 

1 “Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at 
silygipsi, ar ja paremsi!

KAS RANDASI Pasveikina Generolą
NUSKENDUSIAME 

LAIVE

Ne Tik Pinigu Jiesz- 
koma Ant To Laivo
BRUSSELS, BELGIJA. — 

Tukstancziai Amerikoniszku 
ir Angliszku bumaszku buvo 
iszimta isz nuskendusio “Fly
ing Enterprise” laivo, ir buvo 
slaptomis padėta in Brussels 
banka.

Tuos pinigus isz to nusken
dusio laivo iszeme darbininkai 
nuo Italijonu “Rostro” laivo. 
Visi tie dvideszimts septyni 
darbininkai ant to laivo yra 
padare prisiekas nieko niekam 
apie savo darba nesakyti.r

Atsimenate kai tas “Flying 
Enterprise” laivas nuskendo 
Sausio menesyje 1952 m., jo 
kapitonas neapleido to savo 
laivo kol jau jis visiszkai nu
skendo. Jis prie jo prisikabi
nės ir prisiriszes laikėsi beveik 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

2 KOMUNISTU
VADAI SUIMTI

FBI Juos Užtiko 
Kalnuose

SAN FRANCISCO, CALIF.— 
Du Komunistu Partijos Ameri 
koje vadai, pabėgėliai, buvo in 
kalėjimą patupdinti, kai neap- 
siskute, apžėlė FBI agentai, 
kaip medžiotojai juodu užtiko 
augsztuose Sierra kalnuose.

Keturi kiti žmones buvo su- 
aresztuoti už tai kad jie buvo 
padeje szitiems Komunistams

Kai laikrasztininkai užklau
sė tu FBI agentu kaip jie daži- 
nojo apie szitus du Komunis- 
etus ir kur jie buvo pasilepe, 
tie agentai trumpai atsake kad 
kol kas jie nieko negali pasa
kyti, nes jie turi dar penkis ki
tus susekti.

Tiedu Komunistu vadai bu
vo nusikvarbave plaukus užsi
auginę usus ir rodos visiszkai 
persimainė, kad sunku pasa
kyti kaip tie FBI agentai juos 
pažino.

Trisdeszimts asztuoniu me
tu amžiaus Robert G. Thomp
son, vienas isz vienuolikos 
augsztu Komunistu buvo Ko
munistu buvo Komunistu par
tijos paslėptas nuo to laiko ka
da jis buvo pasmerktas keturi 
metai atgal. Jis buvo tuojaus 
nugabentas in Alcatraz kaleji- j 
ma.

Antras, trisdeszimts aszluo- i 
i niu metu amžiaus Sidney Stein 
berg, kuris nuo policijos slaps- 
tiesi nuo Birželio menesio 1951 
metu, kada dvideszimts vienas 
Komunistas buvo suaresztuo- 
tas. Jis buvo nuvesztas in San 
Francisco apygardos kalėjimą.

Trys kiti kurie padėjo szi- 
tiemdviem Komunistam pasi
slėpti buvo teipgi in kalėjimą 
patupdinti,

V. L. BocxkoWNki, Editor and Mgr.

Pietų Korėjos mergaites 
sveikina Generolą James A. 
Van Fleet, buvusi Asztuntos 
Armijos komanderiu. Gene
rolas dabar sugryžo in Korė

Beveik tuo paežiu sykiu kai 
szitie buvo aresztucjami, kiti 
FBI agentai suaresztavo szesz- 
ypata.

Moteriszke, kuri pasidavė 
savo varda kaipo Patricia 
Blau, keturios deszimts dvieju 
metu amžiaus, kuri teipgi yra 
žinoma kaip oJanet Conroy, 
buvo sustabdyta kai ji važiavo 
su savo automobiliu isz Modes
to Stockton, Californijoje. 
FBI agentai sako kad tie Ko
munistai dažnai vartuodavo ta 
automobiliu.

Ta moteriszke, kuri dar ko
kias szcszias kitas pravardes 
vartuoje, buvo suaresztuota ir 
in San Joaquin apygardos ka-
lejima patupdinta.. FBI agen- žino kaip ilgai jie'ta vieta šer
tai sako kad jis jau seniai pa- gejo ir temijo, pirm negu tuo- 
žinsta ta boba; ji buvo veikli i du Komunistu suėmė.
-— ------------- ------------------_____----------------- -— ------

Rusijos - Indijos Klausimas Tautu ;
Sanjungoje

Henry Cabot Lodge, Ame
rikos Ambasadorius in Tau
tu Sanjunga, New York, ku
ris sako kad jis yra tikras, 
kad Indija nebus priimta in 
Korėjos Taikos Konferenci
ja, czia stovi ir pasiszneka

G5 METAS

ja kaipo pasaulietis su Rusk 
Atstatymo Misija. Per kara 
visi vaikai Korejojo beveik 
dievino Generolą Van Fleet 
ir dabar maty ti, nepamirszo.

! ir darbszti Komunistu partijos 
nare in Bangor, Maine, 1946m., 
in Colorado, 1948 metuose ir 
dabar buvo apsigyvenusi in 
San Jose, Californijoje.

Teipgi buvo suaresztuoti: 
keturios deszimts metu amž., 
Carl Edwin Rasi, Komunistu, 
vadas in Minnesota, keturios 
deszimts dvieju metu amžiaus 
Samuel I. Coleman isz New 
York ir Benia Shirley, Keith 
Kremen, viena isz ‘‘pažanges
niųjų” Komunistu. '

Ponia Kremen buvo isžfan- 
davus tuos vasarnamius ant 
keturiu menesiu, pereita Bir
želio menesi. FBI agentai nei 
laikrasztininkams neprisįpa- 

su kitu Tautu Sanjungos de
legatu, kai V. K. Krishn Me
non, po deszinei: isz Indijos 
pakukždomis tariasi su ki
tais. Kiti yra, isz kaires in 
deszine: Semyon K. Tsary- 
kin, V. J. Oberemko ir G. N. 
Zarubin.
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Kas Girdėt
ta taucziu, bet visi buvo Kata
likai.

Generolas Mark W. Clark, 
Tolimu Rytu Komandorius sa
ko: “Komunistai gerai žino 
kas bus jeigu jie dabar szita 
sutarti sulaužys. Jeigu jie ką
rą vėl pradėtu, tai ju laukia 
tikra pražūtis.”

Kcngresmonas Howard W. 
Smith, Demokratas isz Virgi
nia valstijos, kalbėdamas ajpie 
investa byla insileisti in musu 
kraszta du szimtu septynioli
ka tukstanezm daugiau “dy
puku,” Kongrese suriko: 
“Mes jiems esame davė savo 
pinigus, paaukoję savo vaikus 
ir savo krauja. Del Dievo mei
les neatiduckime jiems* musu 
kraszta!” .

Viename mainu mieste, ar 
bent mainu apylinkėje ana Ne- 
dele 'buvo gražios, lietuviszkos 
vestuves, bet kasi ink szliuibo 
tai nežinome ar tei buvo tokis 
gražus ir Katailikiszkas.

Du dypukai susivineziavojo, 
ąpsiženijo. Iszorinis inspudis 
tikrai gražus. Lietuviszki ru
bai drabužiai, lietuviszkos dai
nos, daineles, lietuviszki pa- 
proeziai; tikrai dypukiszkai.

Mės ežia nenorime pamokslą 
drožti ir nei' vieno1 sanžine ne- 
nagrinejam. Jeigu jau tie dy
pukai nori grieszyti, tai tegu 
duris užsidarė sau grieszina 
kiek tik jię nori ar kiek tik jie 
drysta. Bet vieszai taip dar
ant, tai jau tikrai sarmata.

Ar jiems ta Vodka buvo rei
kalinga ant drąsos priesz Ko
munijos ay jiems tai]) gerkles 
buvo saugos, ar jie taip pripra
tę, ar jie stacziai nei žmonių, 
nei BažnyczLs nupaišė l

. Gal mes da'bar imam? su
prasti kodėl Dievas taip nu
baudė musu tauta.

Keletą, musu skaitytoju vis 
klausia mus kodėl mes nei 'žo-< 
džio neparasizeme aipie Lietu
viu Diena mainosie. Mat sena, 
Lotynu patarle sako kad apie 
mirusius ar gera, ar nieko. 
Mes apie ta Lietuviu Diena, 
nieko gero negalėjome pasa
kyti, ir už tai nutylėjome.

Isz tukstancziu žmonių tame s
parke vos-ne-vos aipie^lu szim- 
teliai susirinko in sale ant pro
gramos.

Visas pulkais ipa'sirenges pri
imti Poną Dieva, Szventa Ko
munija per szliulbines Miszias. 
Tai isz tikro tikrai Lietuvisz- 
kas ir Katalikis'zkas paprotys !

Ir ežia žmones nekalti. Lie
tuviu Diena buvo visai be rei
kalo laibai placzia.i iszgairsinta, 
bet programa visai ne. Dauge
lis atvažiavusiu svecziu suži
nojo apie ta programa visai po 
■programos.

Gaila kad Vodka visa, ta gra
žu insipudi visiszkai sunaikino.

Miszios nustatytos deszimta 
valanda,. . .atidėta iki vienuo
liktos. Dvideszimts minuežiu 
po vienuolikai pulkas pasirodb 
B a žn y c žios p obinrcz i u j e.

Priesz iszvažiuojaint in baž- 
nyczia, visi to gražaus pulko 
vyrai iszsitrauke po nemažiu- 
ka “mažiuką.” Vodka maukia 
isz alaus skulteriu priesz Mi
szias ir priesz Szventa Komu
nija.

Mes sakome kad ta Lietuviu 
Diena nėra reikalo taip įpla- 
cziai garsinti, nes beveik visi 
Lietuviai apylinkėje ir net ir 
isz toliau jau seniai žino apie 
ta diena. Bet programa reikė
tų ne tik gerinus iszgarsiinti 
bet ir patobulinti. Kalbėtojai 
per daug kalba, ir per mažai 
pasako. Per daug politikierių 
būva kviecziama. Per mažai 
invairumo. O isz visos tos die
nos, per mažai pelno isz tokios 
dideles minios.

Ar tai ežia naujas, ne Lietu
viu bet dypuku paprotys? Ar 
tie musu dypukai, bebėgdami 
isz Lietuvos pabėgo ir nuo 
Bažny ežios?

Užklausus vieno isz to pulko 
Vodka maukiauezio dyjpuko ar 
jis yra Katalikais, jis net su pa
sididžiavimu tikino kad jis 
esąs dar ir nepaprastas. Katali
kas. Taip, mes sutinkame, 
‘ ‘ Nepaprastas Katal Įkas. ’ ’

Neimtu jau tokia mums sar
mata kad taip butu atsitikę 
vien tik savųjų tarpe, bet te
nai buvo ir Airisziu ir taip ki-

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

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

Mahanoy City, Pa.,U.S.A.
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VIENAS SKAITO,... 
prie valgio, kitas pt> savo dar- 

‘ bui, o kiti prie darbo. Geras 
laikrasztis pranesza žmogui 
kas sziandien ant svieto atsi- . I
tinka. Mokina žmones kaip gy
vent ir ko turi saugotis, žodžiu, 

, lavina žmogaus protą visame.
Sziandien, laike visokiu svie-1 

tiniu sumiszimu ir kariu, kada
i žinios ateina isz Korėjos ir Eu-; 
ropos, laikrasztis yra žmogaus 
geriausiu prietelium. Negana' 
kad ji skaito, bet mato ir pa
veikslus isz kares lauku, ženk- 
lyvu ypatų, miestu, naujo isz-i 
radimo ginklu ir laivu ir pa
veikslus nelaimiu kuriu pats 
savo akimis negalėjo matyt.

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

“Saule” skaito visu sluogs- 
niu ir sroviu žmones: darbinin
kai, biznieriai, profesijonalai, 
dvasi szkiai, vai st ybin inka i,
mokslincziai ir darbo žmones, 

j Nes visi jie žino kad “Saule” 
teisingai raszo ir dvasiai skel- i 

i bia.

^Pirkie U. S. Bonus!
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Reikalams
WEST CENTRE STREET

Telefonas Nr. 78
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SAUlE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Penna.

’ Neužmirszkit atnau X
jinti savo prenumerata už laik- 
raszti “Saule.” -Del daugelis 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
praneszeme! Bizni be pinigu 
sunku varyti, ypatingai laik 
raszczio, , kuris sureikalauj^ 
kožna doleri. ACZIU!

•» **
*
*

t
 “NOVENA”

Stebuklingo Medaliko 
. Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts. 
Saule Publishing Co., 

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

Stebuklinga Puodą,
Velniszka Maluna,

Maluninkas Pabėgo
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

65 METAI KAI

“SAULE

SZVIECZIA

KATALOGAS 
KNYGŲ

- ■, t

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 1

No. 1953

ISTORIJOS, PASAKOS, 
■ APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 

j knyga, 404 puslapiu, 50c.
• No. 102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

No.Į03—Vaidelota, 
isz pirmutines puses
ežio išzimta isz Lietuviszku

apraszy-

apysaka 
szimtme-

Vienas siveczias isz New Jer
sey savo ins-ipudžius trumpai ir 
tiksliai pareiszke ‘Garso’ laik- 
rasztyje, Rugpiuiczio dvide
szimts septintos dienos nume
ryje.

Pypkes Durnai
In Mintis

Siauczia kyla, kaip audruže, 
Svajonėlės ypatingos, 
Tarsi bangos po juruže, 
Liūdnos, jautrios ir gailingos.

Lyg paukszteliai, ten, giraitėj. 
Skaidria vasaros dienele 
Cziulba klausancziai mergaitei 
Teikiant meile in szirdele.
Ak, jus, dainos, jus szirdingos! 
Mintis žadinat-viliojat.
Su paguoda ir viltingos, 
Sieloj tankiai užbanguojat.

Platinki! “Saule”
“Saule”, kaip szviete, taip 

ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratai s.

Platinkit “Saule”

It’s a Woman’s World of Opportunities
Women of Importance: 1952
Never before have women held such respon
sible jobs—in fields formerly restricted to 
men. You'll BE as important as you'd like 
to FEEL when you join the women in the 
services. There are more than 450 different 
kinds of exciting, man-size jobs: commu
nications experts, interpreters, administra
tors, electronic specialists, plane dispatchers 
... many, many more.

It’s a full partnership with our men! 
Today, in the women’s services, you’ll re
ceive equal pay, equal rank, equal oppor
tunities with our men. PLUS 30 days’ vaca- y 
tion a year, clothing designed by top cou
turiers, medical care, allowances, travel.
Volunteer for a Vital Job
If you are a woman 18 or over, you’ll find 
more in life in uniform. Choose from the 
nine services the one best suited for you.

TAKE YOUR PLACE J IN AMERICA'S BIGGEST JOB y
I “■ defense!

IOMENt "SERVICES
WAC • WAF % WAVES • WOMEN MARINES • ARMY NURSE CORPS • NAVY NURSE CORPS 

AIR FORCE NURSE CORPS • ARMY WOMEN’S MEDICAL SPECIALIST CORPS >
AIR FORCE WOMEN'S MEDICAL SPECIALIST CORPS

Contributed as a public service by , • ’

Saule Publishing Co., -Mahanoy City, Pa

užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c. '

No.111—Sziupinis (3 dalis) 1 
ta] pinasi sekanti skaitymai: 
YTa isz mąiszo 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 i 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

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

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia. Haremo Neva] įlin
kę; ’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 
Anglorius isz Valencziojfc, 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; Tamsiinus 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 Pąszku, 
lažinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

No.138—Apie' Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius LikosTur- 
tingu Ponu. 35c.

No.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos' Skausmai, Mo- 
cziptes -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, Nedaejušia Žudinsta, 
Pakutninkaė, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka ^Bornadina. 61 
puslapiu, 20c.

No:145—Apie Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

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

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

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

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

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

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

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

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
piu, 20c. v •

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys ;J)u Mokiniu; Kam Isz- 
davinetiį Pinigus. 45 pus.,'20c.

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis ; Jsz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kolos Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

Kitokios Knygos

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

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

180V>—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 
15c.

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 
Krikszcziony'bes. 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

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

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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Slaptybe Antgrabio
(Tasa)

Gibray trauke toliau.
Ant kelintos valandos vakar 

iszvažiavai ?
Priesz pietus 'penkiolika mi

liutu ligi dvyliktai. Nuvažia
vau tiesiok ant stoties geležin
kelio vakaru szalyje, kur tuo
jaus pažiniiau tuojaus paė
miau kokia tai ponia su vai
kais turėjau, turėjau važuot, 
net ant kitbs stoties geležinke
lio, Montparnasse. Toli per
kūnu! Gavau viena f ranka, 
szeszideszimts szeszis centus 
ant arielkpis.

Tai kaip szūnmuse, nes ka!
Sudžia velei pertrauke:
— Palikime dienios užsiė

mimą.
O dabar pasakykie, ant ke

lintos valandos užsiėmimą.
O dabar paslakykie, ant ke

lintos valandos naktį sugryžai 
namon praeita nakti?

Cadetas vėlai pasikasė gal
va, kas ženklino, jog tame turi 
ergeli ir tylėjo.

— Del ko nieko nesakai? 
Paklausė 'Gibray.

— , Tai-gi, kad tame sunkus 
dalykas.

— Ar ne pameni?
— Juk biski pamenu.
Terip tikrai negalų pasaky- 

tie. Gal galėjo būtie antra va
landa po pusiaunaktui, o gal 
vėliau, o gal ankscziau. Pra
dėjo snigt. Drebi man įn akis.

— Dasižinosme apie kelin
ta valanda pradėjo snigt.

Ligiai ant antros valandos 
ponas sūdžiau, pettrauke bri- 
gadierius miestiniu szergetu, 
asz vaikszcziojau su sargais ir 
tame laike atėjau in cirkula.

-— O matai ponas! tarė, su 
džiaugsmu. Tegul žmdgus ir 
iszgere, bet 'pamena..

—> Juk tamistai turėjo kas 
bromą atidarytie? Klause Gi
brai. - 

t

—- Ne, turėjau su savim 
rakta.

— Kaip tai?
Savininkas karietų paaisz- 

kino ta, pati, ka jau kamisao- 
riui pasakojo.

— Tai uono važnyczios šil
ti? Paklausė sudžia.
gryžineje visokais laikais naik-

-- Taip.
Man sargas daug kasztuotu.
Gibrai pradejb toliaus Cade- 

ta kvost:
' — Sugryžias namon, kaI 

darai ?
* — Nuvedžiau arkli in tvar
tą, o karieta instumiau in va- 
zaunia. Prisiteriojau gana tai 
pamenu laukia buvo szalta, a- 
kyse man margaliavo ir viskas 
sukosi, in runda.

Ar karieta suvis neatidari-

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS 

Viesz. Jėzaus ir 
. . . MALDA . . . 

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

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

Knygos Did. 3%x5t4 col.
TIKTAI, 25 Cts.

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

nėjai ?
— Gal atidariau, o gal ir 

to nepamenu. Nes arklinis tar
nas gali ponui pas'akytie.

.— Isz kur jis gali žinoti, 
jeigu jo prie to nebuvo?

— Tai nieko neženklina.

J *«***** ** ** ***** **********-»
Kad žmones yra pikti,

Tai apie taii visi žinome.
Nuo žmonių turime labai daug

iiukensti, 
Tankiai nekaltai ir turime 

nuolatos klaustis: 
Isz kokios priežasties' turime 

kęnšti, 
Ir už ka mus kiti persekioja 

' ir 1.1.
Ne karta puse musu 

gyvenimo, 
Pereina nuolatinėje kovoje su 

inpratimais, 
Ir budais žmonių, kad net 

kantrybes pr i t r a u k i a, 
O bet turime savo didžiausius 

prieszus mylėt, 
Ir pildyt Dievo prisakymus,: 

Mylėsi artima savo, kaipo 
pats save, 

Idant mes patys užsipelnytum 
ant meiles kitu!

* * *
Dabar užėjo gadyne, 

Kad žmones turi laikyti 
liežuvi už dantų! 

Sląptiiigiausi daigtai tikybos 
reikale,

Tuvi būtie slaptybėje 
užlaikyti. , 

Netikėkite niekam, o niekas 
.tave neiszduos, 

Jeigu pats save i szd u o si, 
Tai niekas tavęs neguodos ir 

ant tavęs sznairuos. \ 
Kiek tai randasi ant svieto 

žmonių, 
Kurie skaito o bet nepamislina 

ka skaito!
Kiek tai yra žmonių kurie 

klauso kitu, 
O bet nemislina apie tai ka 

girdėjo!
Mat v t, kad musu kas v 7

dienin i am gy venimte, 
Ar tai vyras ar motore, 

Mažai kada rūpinasi apie tai 
ka skaito,

■ Ir ka girdi aplinkui save. 
Rodosi kad didesne dalis.

žmonių, 
Užimt i savo kasdieniu ii 

užsiėmimu.
Mažai mistiną, nepasinaudoja 

isz žinystoS)
O ir patys nieko niekam 

neduoda!

— “Saule” turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytoj aus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavyste^. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

Pirkie U. S. Bonus!

— Del ko?
.0! Tame n ėdy va i.
Ponas musu liepe minu važ- 

nycziom, idant sugryžius' na
mon, tai iszminetume iszsimi- 
netume isz karieta dėkas ir dė
tume ant važyncziaus sėdynės, 
idant iszdžiutu, jeigu drėgnas. 
Ar dabar ponas supranti.

Jeigu Pranas rado dęgutie 
ant važnycziaus sėdynės tai 
ženklina, jog karieta atidariau 
o jeigu ne tai žinomas daigias, 
jok per girtavimu užmirszau 
apie prisakymo.

— Ar dėkis 'buvo ant važ
nycziaus sosto? paklausė su- 
džią Prano, arklinio tarno.

— Ne, atsake Pranas.
— Ar tikrai atsimeni?
— Tikrai.
Gibrai velei ątsigryžo in ve

žėju ir tarė:
Tai buvo antra valanda 

isz ryto kadai sugryžai. Isz kur 
sugryžai ?

— Nuo ulyczios Montor- 
queit, atsake Cadetas.

Virsizininkas tyrinėtojas po
licijos žiirejo staicziai ant dvie
ju agentu; kurie laike rankose 
užrasiziu knygeles ir užraszine- 
jo. Tasai dirstelėjimas davė 
jiems suprast idant pakreiptu 
savo pateimimus ant kvotimo.

— Ka toki tamista: vežiojai 
ant ulyczios Montorqueit?

— Dvi ypatois.
— Ar vyra ir motere ?
— Ne, du vyrus.
— Priesz koki vieszbuti, 

lioteli iszlipo, ar priesz kitokį 
narna? I

— Užvažiavau prie viesz
buti.

* —- In koki vieszbuti liepai 
užvažuoti?

— Neatsimenu, jog vienas 
isz pasažieriu pasakė man: 
Ant ulyczios Motorqueit, va- 
žuok pamažėl i, asz sulaikysiu 
prie vieszbuti, kur sustot, ba 
užmirszau numeri vieszbutaus.

— Kur tiedu pasažieriai 
in sėdo?

— Dviejuose vietose.
Vienas Saint Maude, antras 

ant stoties Vakarines.
Sudžia tyrinėjimo dirstelėjo 

ant prokuratoriaus ir virszi- 
ninko policijos tyrinėjimo, tie
ji in ji, visi sau in knygeles ra- 
szinejo.

— Na tai vėžiai ka norint 
in Saint Maude?

— Vežiau poną ir ponia 
per ulyczia Eugenia.

— Kokis laikas .galėjo bui
tie?

— Pribuvau in Saint Mau
de apie puse septintos valan
dos. '

— Ir paleidals pasažierius, 
paėmiau vien isz tu vyru.

— Ne daug vėliau.
Nuvažiavau toliu, tikėda

mas, jog gal pasiseks paimtie 
ka toki in Paryžių. Perszalau 
baisiai, gert užsimaniau, o 
kuom žmogus daugiau gere, 
tuom labiausi nori, kaip tai ži
noma ponas sudžiai.

Gavau ant areialkois, dvide- 
szirnts su, ir tariau sau jog ga
lu iszsigert.

Atvažiavęs priesz Žale sztan- 
ga restaurantyje priesz rogat- 
kos sostynes, pamaeziau priesz 
bromą dvi karietaites, ir pa- 
mi si in au sau:

Czion yra mano draugai, tai 
ežia turi būtie kokia vestuve, 
arba besieida. Gal žmogui ne
reikės tuszczia sugryžinetie/ 
Sustojau užpakalyje kitu ka
rint eliu ir nuėjau in restaur an
ta.. Du mano draugai girksz- 
nojo pusėtinai. Vienas buvo 
del manes patinstamas, lauke

jie ant pulko besiedninku, ku
rie užkandi nėjo tame restau- 
rantoje. Iszsiskirt nuo draugu 
neiszpiiolą ba tai negražu, ka 
iszriaukiau kėlės czierkas, sė
dome prie stalelio ir pradėjo
me bovintis isz kauleliu.

— Isz ten paėmiau pirmu
tini pasažiera.

— Tiktai ne isz restauran- 
tos. Buvo sztai: Bovijomėse 
sau ir gereme tryse.

Laikas bego greitai.
Liežuvis man biski painuo- 

josi, o akys darėsi dvilynkos. 
E&eszke rodėsi dvylikta, o vie- 

Į nas keturakis. Nes asz turė
jau giluki! Nenorėjau Jaut 
grajus, o kada savininkas, res- 
taurancijois rengėsi uždarinėto 
duris, tarė: Ar gal kas nori pa
sažiera nuveszt?

Asz atsiliepiau:
Pasažiera,s pasirodė duryse, 

ir tarė: Greicziau, ba man la
bai skubus!

— Katra galėjo 'būtie va
landa, paklausė in sudžia.

— Jau gal vidum ak te, kaip 
man rodosi. Ba gana ilgai, 
traukėsi veikimas su grajuo- 
tus.

— i Ar gali man alpsakyt, 
kaip tas pasažieras iszrode?

— Cadetas susiraukė bai
gsi ai.

— Apsakyt? Panantrino 
tai butu labai sunku. Tegul 
tik' ponas sudžia pamisima, 
jog buvau 'pusėtinai užsitrau
kęs, ne sakiau jaujai jog turė
jau szalika apsisukęs kone su 
lig akiu, skrybėlė užsmaukta 
ant akiu ir ap i k aki e nuo plos- 
cziaus užversta.

Ba buvo velniszkas szaltis, 
ar ne? /

— Tai nematei tojo vyro?
— Maeziau, po teisybiai. 

Jaunas vyras, szviesius, ir to- 
kei plaukai ūsai, o ant nosies 
s u sjp a u d ž i am i ak u 1 >r i a i.

— Ar puikiai buvo pasirė
dęs?

— Ka nuolpuiki ause. Tar 
re in mane. Asz tamista imu 
ant valandų?

— In kur ' važiuosime ? 
Paklausiau.

— Ant stoties geležinkelio 
Vokarinio, nes gerėiczia, va- 
žuoja pas viena prieteli, kuris 
ketina pribut ant pirmos va
landos, pusiau naktyje.

— Seskie ponas, atsakiau.
— Insisedo, uždariau ka

rietos1 dureles, atrisziau pava- 
disu su kuriom buvo arklys 
pririsztas prie stulpo, užsi
rioglinau ant karietos sėdynės 
ir nuvažiavau prie stoties Va
karinio geležinkelio. Galvoje 
man puikiai sukosi, o akyse 
žiburėliai pasirodinejo, o bet 
pasažiera davežiau.

— Ar savininkas restau- 
rantos mate taji pasažiera, 
kaip mistini, ar temino ant jo?

— Ant katros valandos pri
buvote ant stoties gelėžinke- 
lio? To negaliu pasakyti.'

— Trys ketvereziai ant 
pirmote. Žinau gerai, ba dirs
telėjau ant laikrodžiaus.

PAAŽIERIAI
— Ka. dare tavo pasažieras, 

kaip pribuvote ant stoties? 
Paklaus sudžia.

— Iszlipo isz karietos, nu
ėjo in stotie, kur laukėsi ant 
pasažieru. Ant pirmos valan- 
os užszvilpe trūkis. Paskui už 
minutos mano pasažieras su- 
gryžo su kitu vyru, in sėdo abu
du in karieta, ir tada, kaip jau 
ponui sudžiui sakiau, liepe 
man n u važuot ant uly czios 
Montorgucil.

— Ar gali apraszytie ta 
antra pasažiera? 

— O, ne!
Buvo apsiūkiąs su dideliu 

baltu sza.liku, teilp jog nebuvo 
matyt veido.

Tiktai ta pameniu?
— Katra ranka turėjo paisi- 

riszias prie juoteles, prie kak
lo.

— Ar tikrai tai žinai? Pa
klausė Gibray,

— Tikrai!
— Tai gerai. Da. turiu už

klaust kelis punktus. Dabąr 
gerai suimkie savo mislis,o už 
v i saka k a Įbėk i e a t viriai.

— Juk asz ligi sziol, atviriai 
kalbėjau, atsake staeziai važ- 
nyzcia, ne meluoju visai, ir dė
kui Dievui, neturiu ka meluot. 
Jeigu sau užsigeriu, tai tiktai 
mano kiszenis kenezia, o tas 
nekenke del doriaius žmogaus 
b ut ie gerai vežimą. Tegul po- 
iiąs sudžia paklausi o mano po
no.

— Girtybe labai biaurus 
pa pratimais, daro isz žmogaus 
gyvuli ir asz tau duodu rodą, 
idant nustotum, nes) pripaižins- 
tu ir tai jog tai stos doras 
žmogus, apie ka ant galo visi 
sako, as? ir apie tai tikiu be- 
abejones.

Caedtas apkaito, kaip vežis 
tarė:

— Dėkui ponas sudžia, jei
gu ponas ąpie mane turi tokia 
nuomone.

— • Praszau tiktai tamistos 
atsimintie sau gerai. Kokiu

i

laiku pribuvote ant ulyczios 
Moiitorgveil; ar ližskambino 
idant sustotum priesz valanda 
kalbėjai?

— Taip, ponas sūdžiau.
— Ar abudu pasažieriai 

iszlipo isz karietos?
— Asz mistinu, jog turėjo 

iszlipt, jeigu atvažiavome.
— Ar mes tai vis tok, asz 

. esmių tvirtu, jog iszlipo isz 
karietos?

— Asz nesuvis tamista su
prantu. Pasakyk aiszkiau. Ar
gi jau ant tiek buvai girtais jog 
jau negalėjai matyt kaip isz 
kareitos iszsedb tie žmones?

— Tuojaus ponas sudžia 
suprasi. Kada sustojau, tai 
ipasažieras su geltonais plau
kais, tas ka paėmiau isz Saint 
Mari de, iszlipo pirmut inis ir 
praklabejo in savo draugo.

Palauk ponas isz savo malo
nes, turiu paimtie smulkius 
nuo važnycziaus. Paskui pada-
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ve man keturesidesizinits fran- 
kini pinigą, ir tarė:

— Esame užganadinti isz 
tavo paževimo, paimk sau der 
Sizimts franku.

— Užmokestis buvo puikus 
nes neturėjau prie saves 30 
franku smulkiu. Pasakiau jam 
o jisai atsake: jog neturi smul
kiu, nes gal da galėsiu kokioje 
k a r-ezia m o j e i szm a iny t.

Užmokė jo man vietoje sze
szis deszimts franku, tai kaip 
jo nepkl ausy t?

Nulipau nuo ožio ir nuėjau 
in viena kareziama iszmainyt, 
ant ulyczios Montmartie, kuri 
per vista, nakti ne būna uždary
tai. Kada sugryžau, pasažieris 
ant manės lauke prie ,bromo 
vieszbuiczios ir pas'zauke.

— Greicziau, ba suszalau, 
o ir pradeda snigt.

— Tikrai pradėjo su tsizlą- 
piu sniegu drebi. Atskaicziau 
jam pinigus, ir tariau:

— O pono prietelis ar ne
is žl i ps?

—■ Jisai nusijuokė, ir atsa
ke: Mano prietelis jau senei 
iszejo. Bukie sveikas.

— Ir dingo vieszbutyje, už- 
dareslbromo duriukes. Karie
ta mano stovėjo uždaryta, 
sniegas dr'ebe kas kartas, didės 
uis, užlipau an ožio ir judinau- 
siu namon, in kur sugryžiau a- 
pie antra valanda, kaip jau po
niui sakiau:

— BUS DAUGIAU —
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ŽiniosVietines
— Karsztingas oras.

— Tai ir 'biski palijo. •

— Subatoj 'pripuola, Szv. 
Lauryno, Justino, o Tautiszka. 
Vardine: Teisutis. Ir tai die
na: 1774 metuose pirmutinis 
Kongresas, Amerikoje, suk 
s z a u k t as Philaideįphijoje 
(Pa.); 1951 m., Alijantu karei
viai užėmė “Bloody Ridge’’ 
netoli nuo Jaggu po asztuonio- 
likos dienu kruvino kariavi- 
mo. Ant rytojau Komunistai 
szita. kaina apsupo, bet Ameri- 
kicczįa.i su anuotu ir eroplanu 
pagelba suspėjo pasitraukti; 
1933m., Priesznininkai užėmė 
valdžia Kubos kraszte; 1914 
m., Anglija,,. Prancūzija ir Ru
sija pasirasze ant sint arties,. 
kad nei viena valstybių, ka- 
riaujancziu priesz Vokietija ir 
Austrija, nsuudarys jokios san 
taikos be kitu 'žinios ir sutari
mo.

— Isz priežasties didelio 
sausumo, krūmai visur dega 
ant kalnu.

'— Kita sanvaite: Nėdelioj 
pripuola penkiolikta Nedelia 
po Sekminių, i$zv. Filomenos,, 
Szv. Zaeharijuszio, o Tautisz
ka Vardine : Vaismone. Taipgi 
ta diena: Rinkimai Vakarinė
je Vokietijoje; 1951 metuose 
buvęs kareivis Howard B. Un
ruh pasiutęs, nuszove trylika 
visai nekaltu žmonių, Camden, 
New Jersey; 1940m., Rumuni
jos Karalius, Carol Antrasis, 
apleido savo sostą ir pabėgo; 
1948m., Nederlandijos Kara

liene, Wilhelmina, po penkios 
deszimts metu karaliavimo, 
apleido savo sostai, jos d akete 
Julian tapo Karaliene; 1950m. 
Prezidentas Hai ry Trumanas 
vieszai atsiprasze, kad jis 'bu
vo Marinus pažeminęs ir pa- 

.azmeijes.

— Ponia Rita Bockauskie- 
ne, linotypis't, del “Saules“ 
spaustuve, turėjo operacija in 
Pottsville ligonbuteje. Gydo
si namie, 514 W. Pine uly. — 
Mes visi vėliname greito pasi- 
sveikimo del Ritai.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Reginos, o Tautiszka Vardine : 
Reda. Ir ta diena: Darbo Die
na’’ Amerikoje; 1533 metuose 
gimė pirmoji Anglijos Kara
liene Elzbieta; 1939m., pirmie
ji Anglijos kareiviai pribuvo 
Prancūzijoje, sustabdyti Hit
lerio Nacius; 1945m., eropla- 
nas beskrisdamas isz Miami., 
Florida in New York miestą., 
nukrito in pelkes, netoli nuo 
Florence, South Carolina, dvi
deszimts du žmones žuvo; 
1822m., Brazilijos krasztas ga
vo savo nepriklausomybe nuo 
I-panijos; 1950m., Vengrijos 
valdžia, visiszkai panaikino vi
sus Katalikiszkus kliosiztorius 
savo kraszte.

v

— Utarninke pripuola Sz- 
vepcz., Paneles Marijos Gimi
mas arba, Sziline; Menulio at
maina: Jaunutis. Ir ta diena: 
1943 metuose Italija pasida
lo Amerikiecziams po 'Genero
lo Dwight D. Eisenhowerio va
dovybe; 1946m., Bulgarijos 
žmones nubalsavo priimti res
publika del savo krai-zto; 1935 
m., keturios deszimts dvieju 
metu amžiaus Huey Long, 
Louisiana valstijos, jo nužu- 
dytojas buvo ant vietos nuga
labintas, o Huey Long pasimi
rė už dvieju dienu; 1934m.,

■ i 
“Morro Castle” laivas sudege l 
prie New Jersey kranto, suim
tais trisdeszimts žmonių žuvo; 
1933m., Iraq kraszto Karalius 
Faisal Pirmasis pasimirė, 
Bern mieste, Szveicari joje; 
1943m., Italijos valdžia, po 
Badoglio administracija, susi
taikino su Amerikiecziais; ■ 
1926m., Tautu Sanjunga, Ge- 
nevoje, vienbalsiai

" S A U L B ” MAHANOY CITY, PJL

munistu agentu, kurie buvo in I vaikai vos iszliko gyvi kai ju 
lindę in Vakaru Vokietija su- į automobilius sudaužė trauki- 
kelti buntus ir suardyti rinki- nys ant geležinkelio kryžkelio 
mus.

Kai kurie isz ju buvo sugrus
ti in trokus ir nuveszti prie ru- 
bežiaus ir tenai iszmesti, kiti 
buvo sulaikyti kalėjimuose ir 

l«tus policijos tardomi.
Tie kurie buvo nuveszti prie 

ir tenai iszmesti

Paszautas Vaikas Pargryžo Namo

ant Oxford ulyczios.
Moteriszke buvo Ponia Shel

ley M. Bowles. Policijantai 
sako kad ji buvo ant sykio už
muszta, kai traukinys, važiuo
damas isz Camden in Millville 
sudaužė jos automobiliu.

i Anūkas deszmts metu Johnpriėmė rtbežiau,
Vokietija in savo Tan'ba.; 1664 ; gryžti isz kur atėjo, prakeikė Bowles su savo draugu, dvyli- 

' us, policijantas ir grasino kad jie kos metu amžįaus Norman 
sugrysz ir jiems atkerszins. ‘ 
Bet kiti prisipažino kad jie 

dvideszimts pen- priesz savo norą buvo privers- 
Panele Kay ti taip daryti, nes Komunistai 

grasino ne tik jiems patiems,^ 
Let ir ju szeimynoms jeigu jie 
nesutkis daryti taip kaip Ko- I 
munistai buvo jiems insake.

m., New Amsterdam • miestas., 
kuris yra New York miestais 
buvo Anglijos kareiviu paim
tas; 1951 m.
kiu metu amžiau;
Hutchins, isz Salt Lake City, 
Jaunėjo garbe, buvo Užrinkta 
Amerikos gražuole in Atlantic 
City, 5\. J., bu. o seniausia mer
gina ta garbe laimėti.

New Philadelphia, Pa.—-Bu
vus miesto gyventoja, nuo 2)9 
V alley uly., Ponia Ona. Zutilie- 
ne (Ku'pczimiienie), pasimirė 
Sub at o j, 4:45 valanda poĮpietn 
,pa,s savo duktere, Ponia. Hele
na Neisis, in Fountain Spring. 
Velione si,rgo per koki tai lai
ka. Yreli.one taipoisigi gyveno 
Maizevįlle ir Mahanoįy Plane, j 
kurios pirmutinis vyrais a. a. 
Juozas Kupczinnas laike salili
ną. Velione paliko dideliame 
nulindime: savo vyra. Kazimie- ■ 
ra Zutilio; keturiois dukterys: 
Ii-.izalbele, pati Petro Vasiliaus
ko, Shenandoh (isz kur invyko 
laidotuves); Mare Weetherbee 
Maine; Bertha Keller, Atlan
tic City; Helenai Neiss, Foun
tain Springs, Kapitonas, slau
ge in Amei ikos Armija, taipgi 
keletą anuku ir anūkes. Lai
dotuves invyko Ketverge ryta 
su apiegCimis in Szv. Liudviko 
foažnyczi'oje, 9 valanda, Maize
ville, ir palaidota, in parapijos 
kapinėse. Amžina atilsi!

Wlliiamsport, Pa. — Tris- 
deszimts asztuoniu metu amž
iaus Ponia Dorothy Eleanor 
Hill buvo policijos suimta ir 
suareszliiota. .Ii yra i atarta 
už va i k žudysi e. Policijantai 
sako kad ji savo dvieju mene
siu sūneli Donald, indejo in ga 
zo pecziu, uždare pecziaus du
ris ir paleido gaza. Ji valdžios; 
advokatui 'buk pasakius: “ Asz 
mislinau kad mano šuneliui ge
riau mirti negu gyventi. Val
džia dar nieko nedarys ir ja n'ž 
ta vaikžudyste nekaltins kol 
daktarai ja. Lzagzami naruos., 
datirti ar ji yra sveiko proto.

1,600 RAUDONU
AGENTU SUIMTA

BONN, VOKIETIJA. —
Vakaru Vokietijos policijantai 
yra suėmė ir suaresztave apie 
tūkstanti szeszis szimtus Ko-

POLICIJANTAS, 
ŽMONA IR SŪNŪS 

ŽUVO
WILDWOOD, N. J. — Phi- Į 

ladelphijos policijantsa, jo I 
žmona ir sunūs užsimušze apie • 
penkta valanda po pietų, kai

I ju automobilius susikūlė su ki
tu automobiliu apie 3 mylios 
nuo Wildwood.

Policijantas buvo penkios 
deszimts vieno metu amžiaus 
Frank A.Bowes, jo žmona bu-, 
vo keturios deszimts trijų me
tu amžiaus Almira ir sūnūs 
asžtuoniolikos metu amžiaus 
William.

Toje nelaimėje du kiti žuvo; 
dvideszimts dvieju metu am
žiaus Paul Lazuk, isz Shenan- 
odah, Pa., ir devyniolikos me
tu amžiaus Panele Mildred Py- 
lent, isz Chester, Pa.

Jiedu buvo automobilyje ku
ri vairavo dvideszimts szesziu 
metu amžiaus Jerome A. Tisz- 
kiewicz, teipgi isz Shenandoah 
su jais teipgi buvo žuvusios se
suo, szesziolikos metu amžiaus 
Panele Margarieta. Ji ir drai- 
verys dabar randasi Burdette 
Tomlin Memorial ligoninėje.

Policijantas su savo žmona 
ir sunumi buvo iszvažiave ant 
vienos dienos žvejojimo.

Policijantai sako kad Jero
me Tiszkiewicz ir Paul Lazuk 
susitiko su Pylent seserimis, 
kurios pareina isz Shenandoah 
prie mariu kranto, ir jiedu jas 
iszsiveže ant “raido.“ Abi 
mergaites buvo tik su maudy
mo siutais. Jcdvi iszsikrauste 
isz Shenandoah tik apie dvi 
sanvaites atgal.

Marshall suspėjo isz to auto
mobiliaus iszszokti pirm negu 
traukinys ji sudaužė.

Traukinio inžinerius D. S. 
Harris sako kad kai jis pamate 
ta ant begiu, reiliu sustojusi 
automobiliu, jis stengiesi savo 
traukini sustabdyti, Let jau 
buvo per vėlu. Jis saiko kad ta 
moteriszke teipgi buvo iszzzo- 
kusi isz to automobiliaus, bet 
kai traukinys ta automobiliu 
trenke tai ji buvo savo auto
mobiliaus sutrinta.

Ji važiavo su tais dvejais 
vaikais in Malaga Lake ežerą 
pasimaudyti, kai nelaime atsi
tiko.

3 VAIKU MOTINA
. PASZAUTA

Iszszoko Isz
Savo Meilužio 

Automobiliaus
PITTSTON, PA. — Trisde- 

szimts penkių metu Leo J. Gre
gor buvo suaresztuotas ir in 
kalėjimą patupdintas be jokios 
kaucijos už tai kad jis paszove 
trijų vaikucziu motina Ponia 
Regina Danouski.

Policijos virszininkas Louis 
i G. Geldman isz Luzerne apy
gardos sako kad jiedu buvo su- 
apie keturi metai atgal ir per 
ta laika slaptomis meilikavosi.

Ponia Danouski, trisde- 
szimts vieno meto amžiaus 
žmona sako kad Leo Gregor 
patelefonavo ja ir prasze kad 
ji susitiktu su juo prie jos na
mu, deszimta valanda vakare. 
Ji sutiko. Jiedu susibarė ir jis 
privertė ja insisesti in jo auto
mobiliu. Jiedu nuvažiavo in 
laukus, kur vėl barėsi. Ji sako 
kad jis norėjo kad ji su juo pa
bėgtu. Ji nesutiko. Jis palei
do viena szuvi isz savo revol
verio ir automobiliaus sėdynė, 
ja iszgazdinti. Po tam jiedu 
nuvažiavo in West Pittston, 
kur ji iszszoko isz jo automobi
liaus. Tada jis paleido keturis 
sžuvius in ja. Viena kulka pa
taikė jai in peczius. Ji suspė
jo pribėgti prie vieno namo, ir

Moteris Užmuszta į pabeldus kuri apslobo.

AUTOMOBILIUS 
SUDAUŽYTAS 
TRAUKINIO

VINELAND, N. J. — Penkios 
deszimts metu amžiaus mote
riszke buvo užmuszta ir du

Harvey Lockwood, kuris te
nai gyvena, atidaręs savo na
mu duris pamate sukniubusia 
moteriszke. Jis ja insinesze ir

Raketos Isz Greito Eroplano

Anglijos Lakunu Sztabas 
isrmėgina nauja ginklą pa
dangėse. Czia greitas Mo

kumus skrisdamas padangė
se paleidžia raketa virsz 
Aberporth, Wales. Szito-

leistos, vis būna isz to didžio 
eroplano taikomos ir valdo- 
mos.

teor eroplanas, visu smar kios raketos kai buvo pa- o □ C3

MUSU
SKAITYTOJAMS

Septynių metu amžiaus T. 
Fgan pargryžo isz ligoni
nes, kur jis visa menesi isz- 
gulejo, kur geriausi dakta
rai visomis galiomis stengė
si ji iszgelbeti nuo mirties. 
Mažutis buvo razbaininko

pasiautas grocerneje, sztore 
kai razbaininkas ta sztora 
apvogė. Czia visos susie- 
dijos vaikai atėjo pasisvei
kinti su sveikstaneziu Tom
my Egan. Su juo sveikina
si Louis Capio.

paskui paszauke policija.
Tas Gregor yra du sykiu bu

vęs ženotas, o Ponia Danouski 
teipgi yra ženota, jos vyras 
dirba in New Brunswick, N. J., 
ir parvažiuoja tik sanvaiežiu 
pabaigomis. Jis ka tik ta va
karą, szeszta valanda buvo isz- 
važiaves in darba.
—Kai jos vyras iszvažiuodavo 
in darba, ji ‘deitus’ darydavo 
su tuo Leo Gregor. Mat, labai 
buvo patogu; vyras iszvažiuo- 
ja dirbti, o moterėlei vienai il
gu ir nuobodu, tai meilužis 
kaip tik patogus!

darbininku algas tiek pinigu 
neužsimoketu.

Laikrasžtininkai spėja kad 
ežia buvo daugiau negu pini
gu, kad ant to laivo buvo ir gal 
dabar randasi tokie daigtai ar 
dalykai apie kuriuos valdžia 
nenori kad kiti žinotu.

MOTINA SU VAIKU
ČIAIS ŽUVO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Musu Skaitytojas
Jis skaito musu laikraszti 
Ir seka svieto sanjudi; 
Jis nori viską dažinot, 
Nes jam vis rupi iszgalvot 
Kaip ir kur dalykai stovi; 
Ka pasaulis isz jo nori.
Ar dafykai 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 daug girdi, daug ir mato, 
Ir skaitytojams pasako.

asz buvau iszejes isz namu, 
mai buvo vienas baisus gais
ras.“

Ugniagesiai dar nesužinojo 
kaip tas gaisras prasidėjo. 
Bet Ponas Krivanich spėja 
kad vienas isz jo vaiku gal na
mus uždege netyczia, nes jis 
mėgdavo bovy tis su degtukais.

Pavogtas Su
Automobiliu

KAS RANDASI 
NUSKENDUSIAME 

’ LAIVE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Kai vagis pasivogė auto-

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 j 
kol jus užsimokėsite, “bet da
bar, aplinkybes tokios, kad mes 
negalime laukti!“

Už tai, mes visuzsavo 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 musii laikrasžėzio 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 galėtumėt© 
ja vis skaityti! 4

“Talmudo Paslaptys’*
ŽYDU TIKYBOS .

:: PRISAKYMUS ::j
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai

Saulė Publishing Gompany,
Mahanoy City, Pa., U.S.A, .

. . t

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”  .»

Jo kelione po svietą ir liūdima© 
apie Jezu Kristų.

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

per visa sanvaite, kai visi kiti
jurininkai ji jau buvo apleidę.

Laikrasžtininkai dabar sten
giasi inspeti kas toks brangus i 
buvo tame laive, kad taip tas 
kapitonas ta lai va sergėjo kol 
jis visiszkai nuskendo. Eina 
gandai kad isz to laivo iszimta 
apie du szimtai tukstaneziu 
doleriu. Bet tai niekniekis, 
tik arba pinigėliai, ir neužsi- 
moketu partraukti tam tyczia 
laiva ir darbininkus,, kurie su 
savo intaisais gali nusileisti 
virsz dvieju szimtu pėdu po
vandeniu ir dirbti. Tik už tu

mobiliu jis nežinojo kad ta
me automobilyje, užpakali
nėje sedyneje bovinosi sze
sziu metu George Bennett, 
isz Baltimore, Md.

Policijantai visur jieszko- 
jo to vaiko ir to pavogto au- 
tcmobiliaus. Kai jie surado 
ta automobiliu, tas mažutis, 
visai, rodos kad niekas ne
atsitiko dar vis automobily
je bovinosi. Iszrodo, kad 
kai tas vagis pamate ta ma
žuti, jis iszsigando ir paliko

^Pirkie U. S. Bonus!

mažuti ir automobiliu.
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