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Isz Amerikos Seniausias Lakūnas

SENATORIAI 
VAŽIUOJA IN 

KANADA

Nori Pasiszneketi Su 
Gouzenko, Buvusiu 

Komunistu

WASHINGTON, D. C. —
Du Amerikos Senatoriai, Re- 
publikonai iszvažiavo in Kana
da, pasiszneketi su buvusiu 
Komunistu vadu Gouzenko, į 
kalėjime.

Gouzenko, kuris dabar ran
dasi kalėjime, yra prižadėjęs 
musu Senatoriams daug ka pa
sakyti apie Komunistus kurie 
dar ir dabar laiko augsztas ir 
atsakomingas vietas Vaszing- 
tone.

Isz pradžių, Kanados val
džia nesutiko pavėlinti Ameri
kos Senatoriams su tuo kali
niu, Gouzenko pasikalbėti, bet 
vėliau sutiko, bet su ta sanlyga ! 
kad Kanados valdžios atstovas 
vis bus su jais kai jie klausines 
ta Gouzenko.

Tikrumoje, niekas nežino | 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

JIESZKO BUVUSIO I
KALINIO■ - I

Intartas Už 
Žmogžudyste

--- -
PHILADELPHIA, PA. — 

Policijantai Philadelphijoje ir 
visose apylinkėse dabar jiesz- 
ko buvusio kalinio, kuris yra 
intartas už nužudinima ketu
rios deszimts vieno meto am
žiaus, Ponios Marian Summer
field. Jos lavonas buvo polici
jos surastas baisiai sužalotas, 
sukapuotas.

Policijos Inspektorius Al- j 
bert E. DuBois sako kad tas 
buvęs kalinys yra dvideszimts 
devynių metu amžiaus Benja
min Porta, szesziu pėdu, szim- 
to asztuonios deszimts svaru 
burliokas, kuris jau kelis sy
kius yra sedejes kalėjime už 
vagystes.

Policijos Inspektorius Du
Bois sako kad policijantai da
bar jau tikrai žino kad tas bu
vęs kalinys buvo su ta mote- 
riszke ta vakara kai ji buvo 
nužudyta.

Ta moteriszke buvo nužudy- į 
ta prie pat savo namu kai ji 
buvo iszejus isz saliuno. Sza- 
lia jos lavono buvo dvi sumusz- 
tos alaus bonkos, kurias ji ne
šiesi namo, kai tas žulikas ant 
jos užsipuolė. Jos masznoje po
licijantai rado szesziolika do
leriu. Tai iszrodo kad jos už
puolikas nebuvo paprastas va
gis.

Ji buvo persiskyrus su savo 
vyru, Emil. Ji buvo duktė Po-

James (Dad) Montee, de
vynios deszimts vieno meto 
amžiaus lakūnas, kuris gal 
yra seniausias lakūnas kuri 
turi laisnes del vairavimo 
eroplano Amerikoje, links
mai sako “Sudie“ savo 
draugams kai jis su savo 
žmona iszskrido isz Santa 

nu Stanley ir Mary Cybloski, , szimtuku kiszeniuje. Jis prasze 
isz Wilkes-Barre, Pa. kad ir ji jam užpundytu del

Nauju Metu. Bet ji nusijuokė,

Kalinys Prisipažino 
Kad Jis Nudure Mo

teriszke; Ji Jam
Neužpundino

Dvideszimts devynių metu am
žiaus Benjamin A. Porta, ku
ris buvo ka tik isz kalėjimo pa
leistas Gruodžio szeszta diena, 
prisipažino kad jis Nauju Me
tu iszvakarese ant smert nudu
re Ponia Marian Sommerfield.

Jis policijantams pasiaiszki- 
no kad jis ja nužudė kad ji sa- 
liune nesutiko jam užpundyti 
stiklą alaus.

Jis buvo policijos suaresz- 
tuotas apie antra valanda isz 
ryto, savo brolio namuose. 
Koks nežinomas žmogus poli
cijai buvo patelefonaves ir pa
sakęs kur policija gali ji rasti.

Porta buvo ant virszaus, kai 
policijantai William Malone ir 
James Boyle atėjo. Jis prisipa- 
žno kad dar nebuvo valandos 
kai jis pas savo broli buvo atė
jės. Jo drabužiai buvo kruvini, j

Per tris valandas jis gynėsi, 
sakydamas kad jis tos mote- 
riszkes nepažino ir nieko neži
nojo apie ta žmogžudyste, bet 
paskui prisipažino prie visko, 1 
pasiaiszkindamas kad:

Jis buvo nuėjės in saliuna 
ant Susquehanna ulyczios, ne- Į 
toli nuo Howard ulyczios, apie 
deszimta valanda, Nauju Metu 
iszvakarese. Ten, prie baro jis 
sutiko Ponia Sommerfield, ku
rios jis visai nepažino ir tik 
pirma syki buvo sutikės. Jis 
jai užpundino stiklą alaus, ir 
paskui pats pasiliko tik su de-

Monica, California, pasiva
žinėti ant savo szeszios de- 
szimtos vestuvių sukaktu
ves. Su jiemdviem skrido ke- 
turiu kartu gimines ir gimi- 
naicziai. Czia su jo stovi jo 
žmona, kuri su juo iszskrido 
ant to szeszios deszimtes su
kaktuves keliones.

pasieme nuo baro dvi kvortas 
alaus ir sau iszejo.

Jis supykęs kad ji jam neuž
pundino, paseke ja isz to saliu
no, pasivijo ja ir nudure, pa
likdamas savo kiszenini peiliu
ką jos pecziuose.

Tos dvi alaus bonkos buvo 
surastos sumusztos szalia jos 
lavono. Ji buvo persiskyrus 
nuo savo vyro ir buvo apsigy
venus su savo broliu.
Tas Benjamin Porta buvo isz- 
buves kalėjime tris metus ir ka 
tik buvo paleistas. Jis saiko 
kad jis pats nežino kodėl jis ta 
jam visai nepažystama mote
riszke nužudė.

$160,000 PAVOGTA

Pinigai Niekam Never
ti, Yra Paženklinti

WASHINGTON, D. C. —
Koks vagis, kuris daugiau drą
sos negu proto turėjo, pasivo
gė szimta szeszios deszimts 
tukstanęziu doleriu isz val
džios spaustuves, kur pinigai 
yra drukojami.

Visi tie pinigai buvo dvide- 
szimtines bumaszkos, ir ka tik 
iszspauzdintos, ir už tai val
džia visu tu pinigu numerius, 
skaiežius turi.

FBI valdžia tuojaus visu tu 
pinigu numerius paskelbė, ir 
dabar jeigu tas vagis ar jo 
draugai bet kur nors viena tu 
dvideszimtiniu iszmainys, jis 
ar jie tuojaus bus susekti.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

EISENHOWERIS
RAMINA VISUS

WASHINGTON, D. C. —
Prezidentas Eisenhoweris, kai- 1 
Ledamas per radija ir televizi- 

1 ja, užtikrino visiems Amerikie- 
cziams kad valdžia visais bu
dais stengsis visiems padėti, 
kad biznis eitu gerai ir kad vi
siems butu gana darbu.

Jis tik bendrai paliete daug j 
svarbiu klausimu, vis atkar- j 
tuodamas, kad dera reikalu su
sirūpinti, kad viskas tvarkoj, 
ir viskas bus gerai.

Jis toliau sake kad visi žino 
kad permainos reikalingos, 
kad daug dalyku reikes per
mainyti ar pertaisyti, bet, ben
drai imant, viskas tvarkoj.

Jis prižadėjo szia sanvaite 
paskelbti Kongresui savo pro
grama del viso kraszto gero
vei.

Jis szitas savo prakalbas pa- i 
sake per radija ir televizija, 
kai Kongreso ir Senato nariai 
rinkosi in Vaszingtona del pir
mutinio savo posėdžio. Eisen
howeris kreipiesi in Kongresą j 
ir in visus žmones, ypatingai in 
nepatenkintus Demokratus, 
kad visi jie remtu ta jo pro
grama kuria jis Kongresui szia 
sanvaite paskelbs.

__—:--------  
KAŠZTAI BRANGIAI'

KASZTUOJA

WASHINGTON, D. C. — 
Kas nors ant Apsaugos Sztabo 
kam nors insake datirti, kiek 
tam Apsaugos Sztabui kasz- I 
tuoja dažinoti kiek per atei- 
nanczius metus isz viso kasz-

1 tuos del apsaugos.
Iszvada to isztyrimo buvo 

szitokia: užėmė dvylika milijo
nu valandų ta patyrimą pada
ryti, kad dažinojus kiek ka- 
riszkam sztabui pinigu reikes. 
Už savo darba tie žmones gavo 

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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NETYCZIA PASZO- 
VE SAVO TĖVUKĄ

PHI1 ADELPHI A, PA. — 
Keturios deszimts devynių me
tu amžiaus Arthur M. Rosen
berger buvo netyczia pasžau- 
tas ir labai sužeistas, kai gi
mines jau eme skirstytis po 
Nauju Metu vakaruszku.

Kai jau visi laikrodžiai rode 
Nauju Metu vidurnakti, Ro
senberger iszejo ant porcziu ir 
paleido keturis szuvius in vir- 
szu, del pasveikinimo Nauju 
Metu. Jis mislino kad revolve
ris jau buvo tuszczias ir padė
jo ji ant stalo. Maža, septynių 
metu amžiaus Betty Lou Hel
ler, anūke pasiėmė . ta neva i 
“tuszczia“ revolveri ir pa
spaude jo gaiduką. Kulka pra- 
szvilpe pro jos pirszteli ir pa
taikė jos tėvukui stacziai in 
pilvą.

Daktarai ligoninėje sako 
kad tėvukas pasveiks. Jiems 
pasisekė ta kulka isz jo pilve

■ greitai iszimti.

REDAKTORKA
LABAI SUŽEISTA

Neteko Abieju Kojų 
Automobiiiaus

Nelaimėje

WILLIAMSPORT, PA. — 
Redaktorka Rebecca F. Gross, 
paraszius labai gera straipsni 
apie Nauju Metu nelaimes ant 
musu vieszkeliu, iszvažiavo isz 
redakcijos ir pati tapo viena 
isz tu Nauju Metu Nelaimiu 
auka ant vieszke’iu.

Ji savo straipsnyje buvo ra- 
sziusi: “Kas neri pradėti Nau
dėti Naujuosius Metus pas gra- 
boriu ar ligoninėje?“ Ji toliau 
rasze kad kiekvienas žmogus, 
su nors biski atsargos gali isz- 
likti gyvas per Naujuosius Mo
tus.

Paskui szita keturios de
szimts asztuoniu metu amžiaus 
garsi redaktorka ir raszytoja, 
iszvažiavo namo. Prie kryžke- 
lio ji netyczia pravažiavo ženk
lą, kuris reikalauja sustoti, ir 
jos automobi ius susikūlė su 
Sheridan E. June automobiliu. 
Jis buvo tik sukriestas bet re
daktorka buvo to trenksmo 
iszmesta isz savo automobi
iiaus ir ligoninėje daktarai tu
rėjo jai kojas nupjauti kad isz- 
gelbejus jos gyvastį.

Kai ji ligoninėje dažinojo 
kad jai bus operacija padaryta 
ir kad kojos bus jai nupjautos, 
ji tik prasze kad patarnauto
jai atnesztu jai jos raszomaja 
maszinele, typewriter!, plunks
na ir popieros, kad ji galėtu 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Ponai William Lowman, 
isz Ancortes, Washington 
augino ir laike szita dvieju 
metu beždžione savo namuo
se. Bet ta beždžione per grei
tai užaugo ir dabar reikėjo 
ka nors su ja padaryti, nes 
jau buve pavojinga ja namie 
laikytis. Jie pardavė savo 
“mylima“ beždžione “Bo
bo” Seattle miesto Zoo, ir

4,713 KOMUNISTU 
POLICIJANTU 

PABĖGO

BERLYNAS, VOK. — Va- 
karu Vokietijos virszininkai 
pranesza kad apie visas regi- 
mentas kariszkos policijos pa
bėgo isz Komunistiszko Berly- 

: no ir praszesi kad Vakaru 
i krasztai juos priimtu. Ir visa 
tai atsitiko per pereitus metus.

Vakaru Berlyno kariszka 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

3,650 DINGUSIEJI
PASKELBTI

ŽUVUSIEJI
LONDON, ANGLIJA. — 

Patikrinti szaltiniai pranesza 
kad dauguma visu tu per kara 
dingusiu žmonių Sovietu Ru
sijoje, yra iszžudyti.

Nors Tautu San junga ir kiti 
augszti Dipliomatai per kitus 
szaltinius stengiesi dažinoti 
kas atsitiko su visais tais din
gusiais karo belaisviais, bet 
niekas nei žodžio nedažinojo.

Keli Amerikiecziai ir keli 
Anglai buvo Sovietu paleisti, 
bet tai visai mažai ka reiszkia, 
prilyginus prie kiek Vokiecziu 
ir Lenku per kara pateko .in 
Sovietu Rusijos nelaisve.

Vokiecziu visa viena armija 
dingo Sovietu R-usijoje su vi
sais kareiviais ir karininkais.

Yra apskaieziojama kad 
vien tik Vokiecziu dingo So
vietu Rusijoje daugiau kaip 
trys tukstaneziai szeszi szim- 
tai penkios deszimts kareiviu.

Beždžionei. Nauji Namai

gavo už ja §5,509. Ponia 
Lowman per kelias dienas 
pasiliko Seattle mieste, pasi
tikrinti ar tai beždžionei pa
tiks nauji jos narnai ir ar ji 
nepasiilgs save anų namu. 
Bet isz paveikslo iszrodo 
kad tai beždžionei jos nauji 
namai labai patinka kur ji 
tiek daug jaunu vaikucziu 
kasdien pamato.

Apdaužė Užpuolikus

Alfredo Raccasi nusi- 
szluosto prakalta nuo savo 
galvos kai jis policijantams 
paaiszkina kas atsitiko kai 
ji ir jo žmona užpuolė du žu.- 
likai. Jis viena taip sumusze 
kad policijantai turėjo ji nu- 
veszti in ligonine. Antras . 
pabėgo. Alfredo Raccasi bu- 

j vo instumtas in vieno szto- 
ro langa, bet jis nusitvėrė už 
vieno savo užpuoliko ir, ji 
taip sumusze kad jis turėjo 
būti nuvesztas in ligonine. 
Alfredo Raccasi sako kad 
jis su savo žmona ka tik bu
vo iszeje isz saliuno, kai tie 
žulikai ant jųdviejų užsipuo
lė.

6 SUSZALO
ITALIJOJE

•* -
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Sniegas, Fugos Ir
Szaltis

ROMA, ITALIJA. Dau- 
giau kaip szeszi žmones žuvo 
per szalti ir pūgas, Italijoje, 
kai szaltis ir sniegas netikėtai 
užklupo to kraszto žmones.

Asztuoni szimtai gyventoju 
in Castelluccio di Norcia, aug- 
sztai kalnuose, Italijos vidury
je buvo nukirsti nuo susiseki- 
mo su kitais, del sniego ir pu- 
gu. Kai kuriose vietose sniegas 
yra daugiau kaip szesziu pėdu 
gilumo.

Penki žmones suszalo Itali
jos sziaurineje puseje, trys 
Skautai suszalo netoli Domo- 
dosso'a, Alpiu kalnuose, du vy
rai suszalo Trento apylinkėje 
ir vienas žmogus suszalo ant 
Mount Manfre kalno, Sicilijo
je.

Tas sniegas ir tas szaltis už
klupo visus taip netikėtai kad 
žmones nebuvo pasirenge. Vie- V

: ni buvo iszvažiave atostogų, 
vakaciju, kiti tik lengvai apsi
rengė buvo iszvažiave in dar
bus.

SKAITYKIT 
"SAULE” 

PLATINKIT!



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Amerikos Sekretorius, John 

Foster Dulles, atsikirsdamas 
Senatoriui Joseph McCarthy, 
kuris yra pareikalavęs kad 
mes nutrauktume visa pagelba 
tiems krasztams kurie bizni 
varo su Komunistiszka Kinija, 
szi taip pastebėjo: “Sziandien 
mums, rupi isztiesfi pagelbės 
ranka kai kuriems krasztams. 
Bet tai. nereiszkia kad mes tu
rime teise tu krasztu valdžia, 
permainyti, ar juos stumdyti 
ir jiems insakyti kaiip jie turi 
/savo pramone vesti, ar juos 
kad ir prekybiniais lenciūgais 
pavergt i. ’ ’

SAPNAS MOTINOS; SAUSIO MENESIS 
SZVENCZIAUSIOS

Viesz. Jėzaus ir
. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, niieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.
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SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY. PA. U.S.A.

bu: Kuris kuriam pirmiausia

Virszininkas Teisinasi

Henry; 'Cabot Lodge, Ameri
kos delegatais in Tautu Sanjun- 
ga Komunistams pasako: “ Ke
lias in taika, visiems aiszkus. 
Tai, del Dievo meiles kodėl jus, 
Komunistai tuo keliu neke
liaujate?”

Ko- 
sako:

Generolais Maxwell D. Tay 
lor, Asztuntos- Armijos 
manidoriuis „ Korėjoje, 
“Mes jokios Ipriežasties netu
rime abejoti Komunistu, ar 
mislinti kad jie sulaužys Korė
jos paliaubas, ‘bet kaipo kari
ninkai, mes visados atsargiai 
žiūrime in paliauibas ar taikos 
sutartis ir norime būti nors per 
puse metu pasirenge ta, priesza 
vėl sutikti ant karo lanko, vie
toj prie taikos stalo.”

Syngman Rhee, Pietų Korė
jos Prezidentas, pasisznekejes 
siu Kinijos Chiang Kai-sheku, 
pasakė: “Gryžkime in karo 
lauka, mes negalime- sustabdy
ti. Komunizmą su prakalbo
mis.”

Fabrikantai pranesza kad 
sziais metais visi fabrikai pen
kiolikta nuoszimti mažiau dar
bininku samdiesi. Dabar ma
žai darbininku gauna dirbti il
giau su dvigubu atlyginimu 
“overtime”. Senesni darbiu in
kai yra dabar atstatomi.

Automobiliu fabrikantai sa
ko kad jie ateinancziais metais 
gamins apie viena, milijoną 
mažiau nauju automobiliu.

Sausis, (January), yra me- 
j nesis kada mes daug geru pa- I
. siryžimu padarome, ir susilau-
! kiame daug blogo oro.

Szi menesi biznieriai ir szto-
* rininkai duoda mums kalendo- 
I rius, kad mes geriau atsimin 
I tume kada mes jiems esame 
! skolingi.

Nei jokia, valdžia nieko nie
kam negali isz saves duoti, ar 
ta valdžia butu Rusijos ar 
Amerikos. Viską žmones paga
mina ir valdžia, užlaiko. Pirm 
negu valdžia gali ka. savo žmo
nėms duoti, ji turi pirmiau isz 
tu paežiu žmonių atimti ir pas
kui tik atiduoda. Skirtumais 
yra tik tame kad valdžia vienu 
kudu atima ir paskui kitokiu 
budu atiduoda.

Tais me- 
trisde- 

buvo 
kalba.

Kai tik musu valdžia nusi
statė kiški pinigu susi taupi n ti 
ir tiek daug nepaskirti kitiems 
krasztams, Komunistai labai 
greitai fa. proga isznąudojo. 
Iki 1950 motu Amerikos biznis 
su knygomis buvo labai didelis 
ir geras Japonijoje
tais devyni szimtai 
szimts penkios knygos 
is'zvprstos in- Japonu 
Daugiau kaip1 puse tu knygų
buvo Amerikiecziu raszytoju. 
Už dvieju metu jau net tūks
tantis vienas szinatas septynios 
deszimts keturios knygos buvo 
in Japonu kalba, isz, verstos. 
Bet buvo kitokia pasaka: isz 
tu knygų, trys szimtai septy
nios deszimts buvo isz verstos 
isz Ruski u kalbos, trys szim
tai trisdeszimts buvo isz Pran
cūzu kalbos, du szimtai buvo 
isz Anglijos, o isz Amerikos 
jau buvo tik vienas szimtas ir

Dar nieko laikrasztininkai 
ar Diipliomatai nesako, bet ta 
tyla Vaszingtone dabar bai
sesne už didžiausia audra. 
Sztai kodėl visi tyli ir laukia:

Generolas Matthew B. Ridg
way, Armijos Sztabo virszi
ninkas su savo žmona surengė 
iszkiįmingąs vakaruszkas Lap- 
kriezio Nov. trisdeszimta die
na.. Vakaruszkos buvo nuo 
szesziu iki aisztuoniu.

Admirolas Robert B. Carney 
Laivyno Sztabo virszininkas 
su savo žmona surengė išzkil- 
mingas vakaruszkas Laipkri- 
czio trisdeszimta diena. Valka- 
ntszkos buvo nuo puse po sze
sziu iki puse po asztuoniu.

Admirolas Carney savo pa
kvietimus buvo pasiuntęs pirm 
negu Generolas Ridgway buvo* 
savo pasiuntęs.

Ar ežia mėty ežia taip atsiti
ko, ar ežia jau vieszas susikir
timas? Ar vieno ar kito szito- 
kis. pasielgimas, Vaszingtone, 
nedovanotinais. Ir Generolas ir 
Admirolas buvo pasikvietė 
augszcziausius karininkus diip- 
liomatus ir politikierius.

Už tai baisi tyla užvieszpa- 
tavo Vaszingtone. Kas dabar o

Pypkes Dūmai

Varnai Slidžiomis

Visokiu paukszcziu ant svieto 
buvo.

Aprokave savo edas, 
Aprinko urėdus.
Tris varnai in sudžias 

pakliuvo.
Pavasaris atėjo, 
Žalcziai iszriedejo. 
Varnos žalczius eme peszti 
Ir in lizdus vaikams neszti. 
Žąsys varnus sudan apskundė. 
Jieszko teisybes varnu rande. 
Bet varnas, varniu, akies 

nekirs,
Sėbras, sėbrą ir už pikta 

pagirs.
Mes, tarė varnai, 
Teisybes tarnai, 
Jumis, žąsis baltas 
Randame visame kaltas: 
Jus rekunes nedoros, 
Jus kledesio pilnas oras, 
Varnos gera darba pildo, 
Kad jumis nutildo.

Nepamirszkite atjaujinti sa
vo draiverio laisnes szi menesi, 
nes nauju reikes trisdeszimts 
pirma diena szio menesio.

Nelaikykite per ilgai tos ka
lėdinės egleles. Kai ji ima isz- 
džiuti ji labai greitai gali už
sidegti. Kalėdos jau praėjo, Į 
tai ir tos egleles jau neberei
kia.

Szi menesi teipgi visos bilos 
už tas Kalėdų dovanas ateina 
pas mus. Kitiems Kalėdos, o 
mums bėdos.

Sausio asztuoniolikta diena, 
deszimts minueziu iki septynių 
vakare, menulis visiszkai už
tems. Apie devinta valanda ta 
vakara bus visiszkai tamsu, 
nežiūrint kad ir butu mėnesie
na.

Sausio antra diena saulute 
buvo areziausia musu žemes, 
treczia valanda isz ryto. Tuo 
laiku saulute buvo tik 91,348,- 
000 myliu nuo mūsų žemes.

Szimtas szeszios deszimts 
vienas metas atgal, Sausio me
nesi Philadelphijos žmones 
pirma syki pamate kaip žmo
gus gali pasikelti nuo žemes su 
orlaiviu, kuris yra papildytas 
su garais.

Po Nauju Metu jau nei biz
nieriai, nei sztcrninkai nei dar
bininkai taiku nekries. Visi 
gerai žino kad biznis bus pras
tesnis, kad darbas bus sunkiau 
susirasti.

Už tai nuo dabar, visi turime 
savo ne tik dolerius, bet ir ska
tikus skaityti, jieszkoti kur ga
lima pigiau kas nors nusipirk
ti.

Patartinta per daug neinsi- 
skolinti, nes kai biznis bus 
prastesnis ir darbas bus sun
kiau gauti, tai doleris pakils, 
pabrangs. Jeigu dabar in- 
siskolinsite kai doleris tik pu
siau tiek vertas, jus turėsite 
vėliau su pilnu doleriu už savo 
pusdolerius užmokėti.

Jeigu dabar darba turite, tai 
laikykitės, nes kitas darbas 
bus daug sunkiau gauti.

Taksos gal biski atpigs bet 
apdrauda, “Social Security” 
pabrangs, tai reiszkia mes mo
kėsime kaip ir mokėjome.

Nebutu pro szali patarti sa
vo draugams ir susiedama už- 
siraszyti “Saule” del sziu me
tu, kad galėtumėte žinoti kas 
darosi po visa svietą ir kaip 
dalykai stovi Vaszingtone. 
“Saule” du sykiu in sanvaite 
savo skaitytojams pranesza 
kas darosi visur ir perspėja, 
jeigu kur nors pavojus gresia.

Carlos Prio Socarras, (po 
deszinei) tuves Kubos Pre
zidentas ir jo buvęs Vidaus 
Ministeris Sugundo Curtis 
atvažiavo in valdžios teismą 
New York mieste, kur. jiedu 
abudu teisinasi, kad Jiedu 
nieko bendro neturėjo su

tais ginklais kurie. buvo 
slaptai pasiunsti iii Kubos 
salas. Abiem buvo uždėta po 
penkios deszimts tukstan- 
cziu doleriu kaucijos, ir jie
du turės stoti in teismą Va
sario, February keturiolikta, 
diena.

MOTINA PAKLYDO

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

Per paczta, 35 Centai.

Skaitykit “Saule”

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

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

Suszalo Su Šuneliu
Miszke

PRINCE ALBERT, SASK. 
— Motina, Ponia Roger Ar- 
cand, su savo penkių metu tu
neliu Daniel, linksmai iszejo 
pasisvecziuoti per-Naujus Me
tus, ir savo draugams ir susie- 
dams palinkėti Linksmu Nau
ju Metu. Ji beeidama per misz- 
ka pas viena savo susietka, 
kaip paklydo ir nebegalejo ras
ti taka in ten ar atgal. Ji su sa
vo šuneliu suszalo miszke. Jų
dviejų lavonai buvo surasti tik 
už keturiu dienu.

: isz New York miesto, kai joą 
motina Ponia Palmira Gaspe, 
su kuria ji gyveno, pranesze 
policijai kad jos duktė dingo.

Motina sako kad jos duktė 
į dirbo International Weaving 
Kompanijai ir tuo laiku turė
jo apie tris tukstanezius dole
riu, kompanijos pinigu su savi
mi.

Ji sako kad jos duktė buvo 
ja per telefoną paszaukus isz 

| vieszbuczio, hotelio, Philadel- 
i phijoje, apie szeszta valanda 

Nauju Metu iszvakarese. Ir 
daugiau isz jos nėra girdėjus.

Jos duktė Ponia Crespe yra 
dvieju vaikucziu motina, juod
bruve ir gražios iszvaizdos. Iki 
sziol nei žodžio isz jos niekas 

.neragavęs.

PASZAUTASTRIS SYKIUS
Nenorėjo Eiti Pas Dak 

tara Per 10 Dienu

užlieku. Su paveikslais. 177 No.158—Apie Kapitonas 
dideliu puslapiu, 35c. j Stormfield Danguje; Pabege-

No.lll—Sziupinis (3 dalis) >; Kasgi Isztyre; Prigautas 
tai pinasi sekanti skaitymai: į Vagis. 60 puslapiu, 20c.
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo- ‘ No.160—Apie Po Laikui; 
ba ka negalėjo savo liežuvio Per Neatshrguma in Balta 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis,į Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
Galingh ypata galybe meiles y pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip Žyake; Del Pirsztiniu; Apie 
ir visos bobos; Teipgi juokai, Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 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.

N o.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos.’ 68 pusla
piu, 20c.

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys ; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

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

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

! GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

MINNEAPOLIS, MINN. — 
Szeszios deszimts szesziu metu 
amžiaus Cecil Davis, kuris per 
deszimts dienu nenorėjo eiti 
pas daktara, nors jis biivo tris 
sykius paszautas, dabar 
sveiksta in Minneapolis Gene
ral ligonine.

Policijantai, iszgirde apie ta 
jo paszovima ji privertė eiti in 
ligonine.

Daktarai iszpjove viena re
volverio kulka isz peties. Kitos 
dvi kulkos nebuvo pasilikusios 
jo kūne, bet žaidos jau buvo 
pradėjusios pūliuoti.

Jis policijantams pasiaiszki- 
no kad Kuczios vakara, ketu
rios. deszimts vieno meto am
žiaus Willie Mills ji paszove. 
Jiedu buvo susiginczine ir su- 
sipesze už jauna mergina.

Willie lyiills prisipažino po- 
licijantamš ir buvo suaresztuo- 
tas ir in kalte j ima patupdintas 
be jokios kaucijos.

Kuriu laikas jau iszsibaige, 
už laikraszti “Saule”, mel
džiame atsilygint! Nesmagu 
mums visados “bubnyt” in ju- 
su geras szirdis ir sulaikyt 
laikraszti del tuju kurie rado
si musų szeimynoje per dauge
li metu, bet ka daryt, pinigai 
yra labai reikalingi del vedimo 
biznio, nes kitaip turėtumėm 
paliauti iszdavinet laikraszti. 
Todėl, mylimi skaitytojai, ne- 
vilkinekite ir prisiunskite pre
numerata, jeigu ne ant viso 
meto tai nors ant puses. Acziu!

— “Saules” Redakcija.

t. t., 52 puslapiu, 20c. i
No.116—Istorija ape Siera- 1 

ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
c'zius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei;' 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 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 nem.u- 
no. 58 pus., 20c.

No.127—Try^ istorijos apie 
Duktė Pustymu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

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

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

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

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

No.142—A p i e

Kitokios Knygos

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

K rišt u so

Verksmai 
prie Ap-

Pirkie U. S. Bonus

KATALOGAS
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

No. 1953

MOTERISZKE 
DINGO

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

Kompanijos $3,000
Dingo

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

No.102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkasPHILADELPHIA, PA. -

Philadelphijos policijantai ir mas> 202 pus, 50c. 
detektyvai jieszko dvideszimts i No.103—Vaidelota, 
asztuoniu metu amžiaus mote- isz pirmutines puses 
riszkes, Ponios Gloria Crespe, j ežio

apraszy-

apysaka 
szimtme- 

iszimta isz Lietu viszku

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

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

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

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

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

No.197—Graudus 
arba Pasibudinimas
■mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygų to 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c.

No.198—Gromata arjba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso

Paveikslas Kristuso, peraszyta isz groma- 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo tos rastos grabe musu Iszgany- 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bemadina. 61 
puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

,No.l53—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

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

No.155—Šzakinis Nedoras 
Žydas, Du Drangai. 136 pusla
piu, 35c.

tojaus Jeruzolima. 10c.
No.200—Eustakijuszas. Is

torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas: b

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.

ĮįĮ^r* Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiu il
tinio 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.t - Ų. S. A.
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Ponas ir Sziauczius
(Tasa)

— Klausyk, atsako ant ga
lo puikiai.

(lai deszimts, o jeigu ne dau
giau metu tam atgal viena kar
ia kuo da žmbniu sulaikė mai
ne ant ulyczios seno miesto, 
važiuojant iii bažnyczia.

Ant laimes toje kuopoje at
sirado tėvais Serafinas kuris 
įpriejas prie karietos, apsakė 
priežastį susi kuopiu iino ‘žmo
nių. Kokia, tai 'biedna motore 
numirė namie Szv. Jono ant 
seno miesto, klir-gi buvo susi- 
knopine žmonis, palikdama di- 
delam varge dvejaia sieratu 
nežinodama, kas .buvo tos sie- 
rafos paėmiau viena iii/ savo 
aipgloba ir auginau, tai tu esi, 
Jonai ta jo sierata.

Isz popieru dasižinojau jog 
esi sunum kokios tai Teklės 
Lutinskienes, nežinau daugiau 
nieko.

— Nežinai ponia kas buvo 
mano motina? Paklauso neti
kėdamas Jonas.

— Žinau ir nežinau, atsake 
drąsiai su nekantrumu Elzbie
ta.

Pasakysiu tau viską: Turė
jau seserį Tokia, kuri prapuo
lė nežinau kur ir kaip!

— Tai mano motina, gal po
nios sesuo?

— Gal but, nes ant svieto 
yra Lntinsku labai daug, o 
ypatingai aplinkiniai . Kroka- 
vo, bet asz nesuprantu kaip 
galėtu ‘but, kad mano sesuo tu
rėtu numirt, Varszavoje to
kiam vargo noatsiszaukuis prie 
manos.

Žinojo jog esmių ya.rszavo- 
je, jeigu jijio hutu mano sesuo, 
ta 1 del ko-gi ne atėjo, pas ma
ne ?

Jonas; per kalba ponios bu
vo labai sujudintas ir didelei 
susirūpino kalbėjo teip, rodos 
teisingai, jog turėjo tikėt! Nu
leido galva ir tylėjo.

Pasakysiu tau Jonai dau
giau, dadave Starostiene nie
kaip negaili ta sau prileisi, 
idant butai mano seseriniu pats 
vardas ir pravarde tavo moti
nos buvo vienatine priežaste 
del kurios užsiėmiau tavim.

Del kitos apglaubejo.s, gal 
įimtu priežaste atstūmimo ta
vęs. Ne gana to, senai, jau mis- 
linan idant tave isz stono, ko
kiam dabar esi iszvest, nes asz 
daug turiu ant savo galvos. Ge
rai ka man tai priminei, Sta- 
rosią reikalauje rasztininko

SAPNOR1US
Su 283 Paveikslais ĮI

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

Pinigai reikia siusti su <[ 
užsakymu: f

Tiktai,. . . $1.00 ;l 
Saule Publishing Co., Į į

Mahanoy City, Pa.,U.S.A. ’>

! savo dvare važiuosi ryt in Ža- 
' licas, aplinkine Krokavo. Tai 
i pasakius atsigręžę lingterejo i , . . ’ Iį su galva ir iszejo.

Ka mislino?
Dievas tai žino tik vienais, o 

ir ar ka jei ant misliu užėjo ir 
mislino jog vaikina nuo saves 
gales atitolint, apie tai jei da
bar tik ir ėjo.

Žinojo ji jie gana gerai ir jog 
buvo sunum josios sėseres, 
nes del tos biednos neturėjo 
szirdies, nejautė prie josios, 
nejauto jokio prilankomo ir 
norėjo kad atitolint nuo saves 
ir da galėdama reikalaut už 
tai dekingystes.

Ta ji vakara Starosta . pa
skyrė Jonui dinsta raisztininko K
davė jam arki i ir insakyma pas 
poną rand'ytoju dvaro, kelis, 
rublius ant kelio ir ant ryto
jaus anksti Jonas atsisveikint 
turėjo Varszava.'

Iszsivdže isz josios daugiams 
nieko, kaip piktus savo papra
timus, prie ko isz mažumei io 
buvo pripratytas, drūta paista- 
navijima pasikėlimo kokais 
nors budais, ba savžine neisz- 

Į tubuluotu jame miego ir puse 
j kryželio ant krutinės supopie- 
rom apie praeita sieratiszka.

Norint jam draugavo viltis 
jame, jis smutnas, nulindęs, no
ras pasikėlimo graižė Joną, 
kožnas karsztas noras, yra kan-( 

į kinimu, nes tasai noras yra 
sunkiausiu ir baisesniu ! Nieka
dos to geismo ramint, nieka
dos nžmigdint ir pradėt gala 

i jam 'žmogus negali.
Kaipo karsztas noras, kaipo 

karszta meile, teip ir geismas 
pasikėlimo baisiai kankina 
žmogų ir vargina.

Ant veido dalypsteto taje 
ženklą iszskaitis kožnas vidu
rines kaukes duszios, nepakaju

Į pavydejima pekliszka nuola
tos geismą ir troszkima.

I Jonas iszjodinejo isz miesto 
sukdamasis keliniu szali Kro
kavo ant menko mažo arklio 
apie nieką nemislindamas, ne
jausdamas apsiaubanezio ji 
svieto ir nedyindamasis nie- 

i kuom, ka da, pirmu kartu savo 
i gyvenime mate vienatinai bu
vo užimtas savim ir savo atei- 
te.

— Turiu koja jau ant sti j> i - 
nio, kalbėjo in save lipsiu, lipt 
turiu ir da.iypsiu!

Kiek tai in mane panasziu 
isz rasztininku, kokiu asz es- 

! miu sziandien sėdo ant kėdės 
didžiuniszkos, paėmė bulavas 
ir lazdas!

Prisiklausė alpie tai Jonas
! T . vV arszavoje ir paveizda mažos 
: szlektos pasikelusios augsztai 
i gabumais instrigom ir kito- 
: kais budais.

Isz szlektos augo kas kart 
j didyn kliasa dideliu ponu, ku
riu dideles gimines geso ir nie- 

j ko daug tankiau negu prastos 
szlektos.

Jaute savyje pajiegas del ko- 
gi negalėjo tikėtis? Nekarta 
žiūrėdamas ant užsimiegojusio 
Starosto, pamisimo sau jauni
kaitis: del ko-gi tas sutverirrfas 
yra. naudingu ir prie ko tik ga
li ?

Ar-gi asz negalėtam pataikyt 

būtie tokiu nutukusiu Staros- 
I tu kaipo jis?

Iszjojas už miesto nepaižiu- 
I re jo ant pavasarinio dangaus, 
i ant žemes kuri žydėjo pavasa- 
i rio vainike, szirdis jam ne už
plakė, akis nepražibo, kraujas 
tekejp jo gyslose szaltai už- 
stengus, naujas regėjimas, re
gėjimas pavasario, kuris kož-

i

* BALTRUVIENE *
* *

Neapykantai yra visados 
neapykanta, 

() žinoma, yra jog ka,s 
,Neapkenczia tas yra aklu.

Neapykanta taip pat 
Žmogų apjakina kaip 

meile.
G kartais dair arsziau, 

Nes kada žmogus inpuola 
in meilinga pasiutima, 
Tai netenka proto,

O kada neapykanta juos 
apvaldo, 

Tai paprastai siunta.
Jeigu turime praszalint 

pikta su szaiknimis, 
Tai reiszkia jog turime 

iszezystyt savo szirdi.
Szvariam žmogui viskas 

szva.ru, 
Kalba priežodis,

O neszvarus visur mato 
neszvaruma,

Nes kokios kas mislies, 
Jis mano kad visi yra 

tokiais.
Žmogaus szirdis yra 

nepabaigta slaptybe.
Kas žmogaus szirdyje 

darosi,
Tas niekam neapeina,
Jr tai tankiai yra geru 

dalyku, 
' O tankiai ir negerai.

Ka.s apkaltina savo artima 
priesz žmonis,

Privalo užtvirtint savo 
uižmetinejimus. 

Kais neturi davadii ant savo
užmetinejimu.

Tai yra apjuodintoj.u ir 
aklu reakcijonierum, 

Arba tiesiog Lietuviszka.i 
pasak ius:

Kvailas asilas.
' Kol apjuodinsi arba
Paniekinsi savo artima, 

'Atsimink gerai ant tuju 
žodžiu.

* * *
Daugelis porelių apsiveda 

'be meiles, 
O po tam kad mirtis viena 

isz j u pahtia, 
Tai tik tada atsidaro 

jiems akys, 
Kad rysžys moterystes buvo 

tai gyveninio priverta,
Ir nekarta likusi naszle 

ar naszlys,
Yra dėkingu už tuja laisve, 

Kuri davė jiems nauja 
gvvasti!

“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratais.

Platinki! “Saule”

bu- 
jo

no žmogaus szirdi sujudina, 
kada pajau ežia luosybe kada 
viskas ant žemes ant naujo at
gijo, viskas žaluoje, viskas 'žy- ; 
di, kada isz visur kvepėjimas 
kyla ir pripilė orą; ach, kaip . 
linksma būna tame laike kož- 
nam žmogui, ba jauezia kad ir 
jis buk atgyjo ant naujo, pri
mena sau praeitas jaunas 
linksmas dienas, ir szirdis 
žmogaus džiaugėsi buk vėl tos 
praeitos dienos jam sugryszta, 
nes musu Jonas nieko nejautė, 
niekas jo. szirdies ne budino ir 
niekas jam nebuvo mielu suju- 
dinaneziu jojo szaltas nuludias 
paantrinedamaš.

Eisiu ir d a ei si n. .
Tie jei du žodžiai tiktai 

v o jo mislyse dabartinam 
vargi n gam gyven ime.

Melstis nemokėjo, juoktis 
nubodo, verkt gėdijosi, o aiky- 
vumoine turėjo.

Žiurėjo ant to Dievo svieto,, 
mokindamasis jo liktai ant 
naudos savo ateitai ir szaltai 
skaitydamas ant ko gali tikt jo 
mokslas? Dovanai tekejo už
dam a mėli n a upe, dovanai kai
lio jo nusiszypsodamos girios ir 
gojei apie pavasari., cziulbejo 
paukszcziai, žibėjo saule, del 
jo visi balsai ir regėjimai buvo 
jau prapuolė, viskas ji mažai 
užiminėjo. Praėjo pro ji gra
žios kaimo mergeles kibinda- 
mos ji szposingai ir prisižiuri- 
nedamos in ji akyvai, o jis 
joins atsake nėdoriai panieki- 
naneziai.

Prisiartino prie jo senas su 
žila barzda ubagas prasžyda- 
mas pagelhos ir ta pralenkė 
suspaudęs pentinais arkli.

— Turetau protą, jog pir
mutini skatiką metyczia ant 
kelio, be jokios naudos kalbė
jo in save. «

Merginois palingavo su gal
vom, senis pažiurėjo panieki- 
naneziai ne ėjo jam tiek apie 
almužna kaip apie gera žodi, 
o ir to Jonas jam nenumete, 
paprastino. Tegul jums Dievai 
prigelbsti.

Dajojes giria, Jonas nepa
pratęs prie jodinėjimo, jautėsi 
susimuczineis ir nuvargęs, pa
leido arkli pamažėl i, po tam 
nusėdo nuo arklio ir ėjo peksz- 
czias ba mislino jog daugiau 
pripratęs prie vaikiszcziojimo, 
negu prie jodinėjimo, bus jam 
eitie lengviau.

Saule pradėjo kaltint kada 
stojo girioje priesz viena kar
eziama.

Keli vežimai kaimuoeziu sto
vėjo priesz kareziama ir ant 
senos kulbes pastatytos po 
medžiu įsėdėjo jaunas vaikinas, 
valgydamas duona iszimta isz 
pakelevingo skurinio krepszio.

Pastatęs prie medžiu arkli, 
Jonas inejo in kareziama, atsi
gėrė arielkos, kuri kaipo ir 
valgis szinkarkos nesmokavo- 
jo jam ba buvo ne mažai inpra- 
tes prie geresniu valgimu, ir 
nepoilgam iszejo isz karczia- 
mos, žiūrėdamas ar kur nėra 
geros vietos kad atsigult ir 
užmigt ligi kol karsztis saules 
kiškuti neatveš, ir kada ne teip 
degins, judinsis toliaus.

Czion dabar nužvelgė jis so
dinti ant kulbbs pakeleivinga 
žmogų, valginti gardžiai sausa 
duona, o paregejas ji ligi nusi
minė ir staptelėjo akyvai žiu
rėjo in ji pakelevingas teipo-gi 
akyvai žiurėjo ant Jono ir abu
du vienokiai buvo nusiminė ir 
abiem kas tokio navatno nuisi- 
dy vine jo.

Priežaste nusidyvinimo bu

vo didžiauses panaszumas vie
no in kita, teip netikėtai susi
tikusiu žmonių, kuriuos jeigu 
paredyt vienokiai tai žiūrint 
in abieju veidą, negalima butu 
pažint kuris isz juju. buo Jo- 

■ nu, o kuris pakelevingu jauni-' 
kaic z iii.

Teip buvo tiedu jauni žmo
nis panaszius in save ir ma
žiausio skyriaus tarp ju neras
tum !

Buvo tarp judviejų tik /tas 
skyrius, jog Jonas buvo isžba.- 
leš, nuvargęs akyse, ugnis jau
nystes užgesias ir priesz laika 
pasentas; nepažinstamas jam 
vaikinas buvo priesZ.ing“ai 
skaistus, akys pilnos žiburio 
jaunystes, ant veido matyt nu- 
siszypsojimas, linksmumas, ty
kumas ir rodos vos pralžydinet 
pradėjo. Del jo tiktai dabar at- 
sidarinejo gyvenimas, praside- 
dinejo svietas ir viskas buvo 
jam misle, atidengimu slapty, 
bes linksmybe jauno Adomo 
kada pirmu kartu svietą auksi
niuose spindiiluose saules pa
mate. Jonas pažiurėjo ant jau- 
nikai'ezio ir szirdi jo suąpaude 
pavydėjimas, ba pamate jog 
tas vaikinais buvo daug augsz- 
cziau nuo jo savo grožybe, 
skaistumu, pajiegom, jaunu
mu ir tykumu.

Jis jau niekados negalėjo da- 
tirt to, ko anas ne dalypstejo. 
Prieszingai ant regėjimo Jono 
jaunas vaikinas pajau t e neisz- 
aiszkinta. mielaszirdyste, gai
lesti, ba rodėsi jam jog pamate 
koki ligota, žmogų.

Ilga valanda stovėjo nieko 
nekalbėdami vienas in kita, 
staigai perbėgo per galva Jono 
misliis, jog tas panaszus vaiki
nas gal bus jo brolis! Vienok 
pastanavijo ka nors dasižinot 
nuo jo, nes neprisipažint už 
broli, ha. galėtu būtie jam kaip 
sau mislino, didele nesmagu
mą.

Apie tiek tik buvo nudžian- 
ges susitikimu su broliu, jog 
galės ka nors dasižinot apie 
motina. Szirdyje jauno vaiki
no, Morkaus, ba kas-gi isz jus 
nedasiprato, užplakė jauslu 
broliszka. Žinojo jog turi broli, 
(pajautė ir džiaugėsi.

— Tegul bus pagarbinta, 
Jėzus Kristusas! P r a d e j o 
sziauczius Morkus.

— Ant amžių, atsake Jo
nas per dantis, o in kur tai 
Dievas veda ?

— In svietą laimes jieszko- 
tie, atsake Morkus, o jus kur 

"ponas?
— Asz joju in dvara mano 

pono in Žalicas.
Ne temyjat ponas kokis

arba pradžia 
SKAITYMO 
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tarp musu yra ipanaszunias, ta
re Morkus, isztikro ponas iisz- 
rodo man kaipo asz, kada po 
ligai pasikėlęs pažiurėjau in 
veidrola.

— Tai teisybe, atsake Jo
nas jog panaszus vienas in ki
ta, nes asz mistinu, jog busiu 
vyresniu dadave tylczioms me
luodamas jau asz turiu apie, in 
dvideszimts metu, n or ne iszro- 
dau ant tiek.

— O asz .dabar alpie sze- 
sziolika.

— Ar jus isz Varszavos ? 
Paklausė Jonais.

— Teip ponas ir sierata.
— O asz turiu gimdytojus 

Sondomirskie, tarė meluoda
mas Jonas;.

— Kaip-gi jus laimingi, at
sake Morkus, turiu teisybe mo
tina, kuri mane kailpo tikra 
motina u'žaugino, nes vis jau- 
eziuosiu kad sierata. esmių.

— Hm.! Ar-igi tai jau nepa
žinojot ne savo tėvo, ne moti
nos? /

— Ne, nieko! Isz mielaszir- 
dystes likosi painltas del isz 
auginimo per sziaucziu, amži
na atilsi jo dusza.i, o kitas bro
lis, ba motina numindama pali
ko mus du vaikuczius, dvyne- 
lius, likosi paimtas per kokia 
tai, kaip girdėjau didele ponia!

— O kaip-gi jusu motina 
vadinosi?

— Turiu popieras, tarė 
Morkus, mano motina buvo gi
mimu 'szlektos isz Krokavskos 
aplinkines ir vadinosi Tekia 
Lutinskiene.

Jonas, kuris to atsakimo ti
kėjosi nenesusijudino, nesusi- 
maišze, nes tiktai pertrauke.

— Kaip-gi mes vienas in 
kita panaszus, 'žiūrėk, nes tai 
ir tas juodas gimtas ženklelis 
ant smilkinio vienokis.

— Tai ypatingas dalykas! 
Dadave Jonas, sėsdamas netoli 
nuo Morkaus ant augszteisn.es 
kėdės ir pradėjo, isz poniszko.

— Tai kalbate, jog turite 
broli, jog jus buvo divinęliai 
jeigu nežinotau tikrai kas bu
vo mano gimdytojais, isztikro 
mislytau, jog mes esame tik
rais brolais!

— Ir asz ta mislytaiu ir pri
sipažinsiu, atsake Morkus, su 
nu liūdimu, o teip mano szirdis 
isz to nusidžiaugė. Kas tai sie- 
ratai (brolis, tai naujas svietas, 
yra su kuom pasidalyt.

— Isztikro tik to bijau ir 
nenoriu, tarė pats in save Jo
nas. Dalytis! Kada paežiam da- 
eit prie ko sunku.

— Yra kam pasiskunst, 
yra ko paisita.rtie kalbėjo to
liaus Morkus, du broliai, tai du 
pirsztai rankos. O kaip tai 
linksma gyvenime turi but, ka
da einasi dvieje ir vienas, ki
tam gali duot pagelba kokia,

Isztikro, žinodamas nuo po
nios sziaucziuvienes, kuri už
vadavo man motina, jog musu 
yra, du broliai, jog mano bro
lio vardas yra Jonas ir iszau- 
gino pas kokia tai ponia Var
szavoje ne piaszaukiau parege
jas, persipraszaus pono. Ach! 
broliam mano Jonai!

— E! Ar mažai tai yra 
žmonių panasziu in vienas ki
ta, atsake szaltai Jonas. Nega

lime'būtie brolais, ba asz turiu 
gimdytojus, ir matomai, esmių 
vyresnis už tave.

— Nes pasakykite man, 
dadave, kaipgi vadinosi jusu 
motina? J

— Tekle Lutinskiene!
— O tėvas?

' — Nežinau, nes gal su pa
gelba Dievo daseksiu kada ir 
to. Einu in aplinkine Krokavo, 
ji jie buvo isz ten gimimu ten 
stengsesiu apie tai, klausinesiu 
o gal vis dažinosiu nuo ko.

— Turite turėt ka nors ten 
isz giminu motinos jusu?

— Ir ta nežinau! Tarė gi
liai Morkus atsidusęs, ir pa
keldamas akis in virsziu. Sie- 
ratai Dievas yra tėvu, o gimi
ne visi žmonis.

— Einantie laimes jiesz- 
kot ?

— Meisteris isztairnavasi, 
kožnas nori svieto pamatyt ir 
prisižiuret amatai kitose szaly- 
se, teip ir asz einu in svietą, 
nes toli neeisiu, o tiktai kur 
apie Krokava, o po tam vėlei 
sugrysziu in Varszava pas sa
vo apglaubeja motina..

Dirstelėjo ant Jono ir giliai 
atsiduso, po tam užsimislino.

Jonas neramus, kaip ir kož
nas, jeigu papildo bloga dar
bą, sėdėjo szale ant kulbes ne
žinodamas ka daugiau’ turi 
kalbėt!

Norėjo mestis in glėbi bro
lio, nes sulaikinejo ji nuo to, 
toji bloga mislis. Turėsiu su 
juom dalytis, turėsiu but jam 
pageltoje apglaubeju, o priek 
prisipažinsiu prie jo, kam tas? 
Del ko ? Paimtau tiktai dova
nai sunkenybe ant Saves.

Bet grauže ji tas pastanavi- 
jimas, ba. jaunystėje niekas da 
ne yra, tokiu nedorėliu pablu- 
dusiu, idant jau jam jokia pik
tadaryste nieko, ir butu nieku.

Puikiai pasiklonijas brolui 
kurio užsigynė, Jonas negalė
damas jau ilgiau būtie su juom 
apleido ji nueidamas in kar
eziama ten atsigulė miegot, nes 
akys sumergt negalėjo tiktai 
vartėsi nespakainas.

Tuolaik Morkus likosi vie
nas, sėdėdamas ant kulbes nu
lindęs, užsimislinas klausė ūž
imo girios ir mislno apie ka tai 
tikiai. Pirmutine tai kelione 
buvo jo gyvenime; pirmu kar
tu biski toliaus iszejo isz dide
lio miesto ir kaipo kūdikis, ku
ri kokis piktadarys nutveras, 
iszveže isz jo tėvynės, datyri- 
nejo tarp žaliojeneziu medžiu, 
lauku, pievų ir kaimo, kokios 
tai luosybes, neiszpasakyto 
džiaugsmo, buk rodėsi jam 
kad sugryszta in savo pažins- 
tama numylėtos tėvynės szali! 
Ba kožnas isz musu esame kai- 
muoczais, o tik laikais miestu 
gyventojai, ir kožnas isz musu 
iszsigaves isz tos atmosteros 
durnu, purvyno riksmu, anksz- 
tinybes, jauezesi buk gavo'si 
isz iszsiuntimo in geresni svie
tą sugrysztie.

— TOLIAUS BUS — r
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Žinios Vietines
— Suibatoj (pripuola Szv. 

Julijono, o Tautiszka. Vardine: 
Algis. Ir ta diena: 1950 m., 
Amerika prižada ginti Yugo
slavia!, jeigu Sovietu Rusija, 
ant to kraszto užsipultu; 1950 
nu, Mainieriai pradeda daug 
mažu ir vietiniu streiku, nors 
Unija jiems nepritaria; 1788 
m., Connecticut valstija pri
jungimas prie Suvien. Valstijų 
Amerikos.

— Senas miesto gyvento
jas Simonas Buibnis pasimirė 
Philadelphijoje, p a s savo 
dukterį ir žentą Vincą Jane- 
vicziu,6114 N. Fourth uly. Jis 
per kelis menesius sirguliavo. 
Gimęs Lietuvoje, atvažiavo in 
Amerika ir apsigyveno Maha,- 
nojuje, kur jis gyveno iki pa
reita Spalio menesio, kada, jis 
nuvažiavo pas savo duktere in 
Philadelphia. Jis prigulėjo 
prie Szvento Juozapo parapi
jos, Mahanojuje. Paliko sziuos 
vaikus: Jurgi, mieste, Ponia 
Ona Wankavic, Brooklyn, N. 
Y., Juozą, Seattle, Washing
ton; Bernarda., Long Island, 
N. Y.; Elena, California; Teo
file, pati Vinco Janavicziaus, 
Philadelphia, Pa.; ir keturis 
anūkus. Laidotuves invyks 
Petnyczios ryta su apiegomis 
Szv. Juozapo ba'žny'czioje ir 
palaidos in parapijos kapines. 
Graborius L. Traskauskas lai
dos.

— Utaminke pripuola Szv. 
Arkadi jo, o Tautiszka vardine: 
Abaris. Ir ta. diena: 1938 m., 
Sovietu Rusijos pirmoji ‘‘Rau
donoji Taryba” susirinko; 
1950 m., trys žuvo ir penkios 
deszimts asztuoni dingo, kai 
Anglijos povandeninis laivas, 
submarines “ Trncilent ” nu
skendo; 1822 m., Pirmutine Se
na,torka Amerikoje, Ponia 
Hattie W. Caraway isz Arkan
sas; 1945 m., Ali jau tai su Ame
rikos kareiviu pagelba prasi- 
niusze per Vok reteži u karo 
frunta ir vijasi Nacius; 1737 
m., Gimė John Hancock.

— Kita sanvaite: Nodelio j

Gryžulis. Atmaina Menulio, 
Prieszpilnis. Taipgi ta diena: 
1951 m., Tautu Sanjunga pra
dėjo derintis del paliaubų ir 
taikos, Korėjoje; 1757 m., gimė 
Alexander Hamilton; 1934 m., 
Amerikos Laivyno szeszi ero- 
planai atskrido isz Californi- 
jos in Hawaii, in dvideszimts 
penkias valandas; 1940 m., 
Amerikos Laivynas praszo 
pusantro sziinto nauju karisz- 
ku laivu, kurie kasztuos apie ' 
$2,500,000,000; 1944 m., Prezi- j 
dent as Fr anklin I). R oosevel- 
tas uždraudžia, visas darbinin
ku straikas.

— Ponas And. Yanukie- 
czius is® Barnesville, lankėsi 
mieste pas savo paižinstamus, 
ir .prie tos ' progos atlankė 
“Saules” Redakcija atnaujin
ti savo prenumerata už laik- 
raszti. Acziu už atsilankyma.

Tamaqua, Pa. — Subatos va
kare apie 8:30 valanda, James 
J.. La.wler, 59 metu amžiaus, 
redaktorius “Tamaqua. Cou
rier” laikraszczio, krito negy
vas ant pevmento netoli nuo 
savo namo, 215 Rose uly., mies
te. Velionis nesveika v o nuo 
kokio tai laiko. Gimęs Frack
ville je. Po tam visa Lawlor 
szeimyna, apsigyveno Philadel
phijoje. Per Pirmoji Pasaulini 
Kara, jis tarnavo Amerikos 
Armijoj Pranei joj, o 1936 m., 
aplaike savo dinsta prie laik
raszczio “Tamaqua Courier”. 
Velionis prigulėjo prie keletą 
draugyseziu; nevedąs. Paliko 
dvi seserys. Jo kūnas likos pa- 
szarvotais pas Grąboriaus T. F. 
Roche koplyczioje Philadelfi- 
joje, o laidotuves invy'ko Ket
verge su apiegomis in Szv. 
Pranciszkaus hažnycziojc ir 
palaidotas in tos parapijos ka
pines, Philadelphia, Pa.

Nėra Ko Bijotis
Mariute — Kaip mane da 

karta pabueziuosi, tai pa- 
szauksiu dieduką in pagel
ba!

Jaunikis — Kodėl diedu
ką, o ne tęva?

Mariute — Ba diedukas 
yra kurezias!

pripuola Szv. Vihelmo, o Tau- 
fiszka Vardine: Ragale. Ir ta 
diena: 1946 m., Pirmas Tautu 
Sanjungos posėdis Londone, 
Anglijoje; 19'20 m., Suvienytu 
Tautu Sanjunga . instęigta; 
1944 m., pasimirė Lietuvos 
Prezidentas Antanais Smetona; 
1863 m., Sziauliuose suszaudy- 
tas sukilėliu vadas Bogdanovi- 
czius; 1934 m., Van der Lubbe, 
Holandijos Komunistas nužu
dytas, jam galva nukirsta už 
tai, kad jis buvo ihtartas už ta 
gaisra in Reichstag, Vokietijo
je.

— Pagal Koronerio Rapor
tai isz Schuylkillo pavieto per 
tuose musu paviete automobi- 
tuose musu paviete autimobi- 
liai u'žmusze 29 ypatas; 13 ang
liakasiai žuvo kompanijos ka
syklose; 14 'žmonių atėmė sau 
gyvastis, ir isz kitokiu atsitiki
mo, isz viso pareita meta bu
vo 406 netikėtinos mirtys.

— Musu sena skaitytoja 
ponia Jie va Petuszkiene ir sū
rius Vincas, isz Slienadoro, mo- 
toravo in miestą su reikalais, 
taipgi atlankė “Saules” Re
dakcija, atnaujinti savo prenu
merata ant kito meto. Ponia 
Petuszkiene yra musu sena 
skaitytoja nuo daugelis metu. 
Acziu už atsilankyma.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Higenio, o Tautiszka Vardine.-

Price $2.30StoU p°i“'
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

WlV*rOUtf MVNMIN tut

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

Philadelphia, Pa. — Musu 
miesto gyventojai Agnieszka 
Jūrini ene, 61 meto amžiaus, 
nuo 2929 E. Venango uly., pa
simirė Gruodžio 27-ta diena.in 
Episkopai ligoninėje, o Elena 
(Gerasimaite) Valickiene, 32 
metu ainž., nuo 2630 E. West
moreland uly., pasimirė Gruo
džio 28-ta diena, taipgi in 
Episkopai ligoninėje. Laidotu
ves A. Jurinienes in vyko Gruo
džio 31-ma diena, o E. Valic
kiene laidojo Sausio 2-tra die
na. Abieju kūnai likosi palai
doti su apiegomis in Szv. Jur
gio balžnycizioje ir parapijos 
kapinėse. Agnieszka. Juriniene 
■paliko savo vyra An t ana., ir 
penkis sūnūs: Andrejų, Edvar
dą, Joną, Fredrika ir Romual
da; taipgi duktere, ponia Irene | 
McGraw. Elena Valickiene pa
liko: savo vyra Stanislova ir t * ...
sunu Stasiuką. Amžina atilsi! 
Jas, laidojo gerai žinomas Lie
tu viszkas Graborius Dominin
kas Earaminas, nuo E. Alle
gheny uly., Philadelphia.

—K. V.
— Mykolas Sinkeviczius, 

szeszios deszimts vieno meto 
amžiaus barberys, buvo suras
tas apie ketvirta valanda isz 
ryto, negyvas kambaruose kur 
jis buvo ant kurdo. Policijan
tai rado kita burdingeriu, sze
szios deszimts trijų metu am
žiaus Matthew Armbuster, be
stovinti netoli lavono. Jis bu
vo visas kruvinas ir jo krutinę 
buvo su peiliu perverta. Kitas 
burdingerius sako kad jis gir
dėjo kai tiedu laibai gi nežinosi 
ir net susip'eszie ta nalkti. Ligo
ninėje .'burdingerius Armbus- 
ter mažai ka sake, tik tiek kad 
kitas burdingerius buvo ji per
daręs. Kruvinas kiszeninis. pei
liukas buvo surastas szalia 

j Sinkeviezians lavono, ant grin- 
i du. 

------------------

LIETUVAITE BOBO
\ » ------- ----------

Reikalauja 
$10 Milijonu

—
LITTLE ROCK, ARK. — 

Daug sykiu milijonierius, 
Winthrop Rockefeller, nusi
skundžia kad žmona, Lietuvai
te Bobo, nesutinka ant $5,500,-

Barbora “Bobo” 
Rockefelleriene

000.00 sau ir jųdviejų šuneliui, 
ir dabar reikalauja net $10,- 
000,000.00.

Ji teipgi nesutinka duoti 
jam divorsa, bet tik persiskyri
mą. Milijonierius Rockefeller 
sako, kad jo žmona, geltuon- 
plauke, paprasto ukininkio, 
farmerio dukrele, Lietuvaite, 
dabar viską ant kerszto daro. 
Ji pavėlina jam atlankyti jų
dviejų sūneli, keturiu metu 
Winthrop Paul, bet kai jis at
silanko pas savo sūneli, ji ne- 
iszeina isz kambario, bet visa 
laika tenai sėdi ir jam vis pri- 
kaiszineja.

Ji sutiko pragyventi isz 
$1,000,000.00 fondo,, kuri tas

milijonierius pernai buvo pa
skyręs jai ir jųdviejų šuneliui. 
Nors jis užsigina, Rockefelle- 
ris sako, kad ji variuoja szitus 
pinigus, bet Lankos czekiai ki
taip parodo.

Du metai atgal, ji gavo $32,-

pundeli, kaip laiszke buvo in- 
sakyta suvyniota tuos pinigus. 
Ir tas bago ežius nuveže tuos 
“pinigus” in insakyta vieta ir 
iszmete kaip buvo laiszke in
sakyta. Kai tik tas studentas 
prisiartino ir pasiėmė ta pun-

750.00 už kuriuos jau nereike- 
jo jokiu taksu mokėti, ir ji gy
veno puoszniuose kambaruo
se be jokios randos, ji ir tada 
bėdavojo kad ji negali pragy
venti. Ji dabar yra pasisam- 
džius nauja advokata, kad : 
greieziau priėjus prie nors ko
kio susipratimo.

Milijonierius Winthrop Roc
kefeller sako kad tik trys me
nesiai atgal ji buvo sutikus 
ant szitokios sutarties: Ji su 
savo šuneliu gaus $5,500,000.- 
00. Apart to $70,000.00 ant 
metu del pragyvenimo, arba 
$500,000.00 ant sykio del pra
gyvenimo. Jis nusiskundžia 
kad ji buvo ant to sutikus, bet 
paskui, pasitarius su savo ad
vokatais, nesutiko pasiraszyti.

SENATORIAI 
VAŽIUOJA IN 

KANADA
(Tasa Nuo 1 Puslapio!

kur tas Gouzenko randasi, nes 
Kanados valdžia ji labai slap
tai iszveže isz teismo kambariu 
kai jis buvo nuteistas ir ji pa
slėpė, kad kiti Komunistai ant 
kerszto ji nenužudytu.

Sieniniai Kalendoriai 1954m.
15 col., ploczio x 23-3/4 coL, ilgio

deli (senu laikraszcziu), poli- ; 
cijantai ji sueziupo.

$160,000 PAVOGTA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Isz tikro, graudu ir skaudu, 
tiek daug tokiu gražiu dvide- 
szimtiniu turėti ir negalėti nei 
cigarą nusipirkti.

Valdžios policija ir FBI po
licija dabar stengiasi isztirti 
kas ežia buvo kaltas, kad kas 
nors galėjo tiek daug tu nauju 
pinigu pasivogti.

Spėjama kad kuris darbinin
kas tai padare. Pinigu spauzdi- 
nimo sztabo virszininkas Hen
ry J. Holtzclaw, sako kad prie 
kiekvieno darbo toje spaustu
vėje yra virszininkas, kuris 
yra atsakemingas už visus sa
vo darbininkus. Už tai dabar 
FBI policija stengiasi dažinoti 
kuris isz tu virszininku dabar 
bus kaltas.

FBI policija suaresztavo se- 
kanezius už vagyste pinigus: 
darbininkas James Rufus Lan
dis, 29 metu amžiaus kuris dir
bo spaustuvėje, taipgi jo žmo
na Mamie, ir kita juoduką, 
William Giles, 27 metu am- 

| žiaus.

REDAKTORKA
LABAI SUŽEISTA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

savo paskutinaji straipsni pa- 
raszyti savo laikraszcziui.

Pereita pavasari ji, su sze- 
sziais kitais Amerikos redak- 
torais buvo pakviesta atsilan
kyti in Sovietu Rusija. Parva
žiavus, ji parasze keletą labai 
inspudingu straipsniu apie Ru
sijos žmones.

STUDENTAS
SUARESZTUOTAS

Buvo Pareikalavęs 
$40,000 Isz Bagotu 

Žmonių

LONG BEACH, CALIF. — 
Policijos virszininkas, William 
H. Dovey pranesza kad kolegi
jos studentas yra prisipažinęs, 
kad jis per grasinanezius laisz- 
kus buvo pareikalavęs ketu
rios deszimts tukstaneziu dole
riu isz keliu bagotu szeimynu. 
Jis aiszkinasi kad jam tiek pi
nigu reikėjo kad jis galėtu sa
vo mokslus tęsti toliau.

Suaresztuotas yra dvide- 
szimts trijų metu amžiaus stu
dentas Robert Moen. Pomona 
kolegijos profesoriai sako kad 
jis yra labai gabus studentas.

Jis keturis tokius grasinan
ezius laiszkus buvo paraszes 
isz kiekvienos szeimynos rei
kalavo po deszimts tukstan
eziu doleriu. Tuose laiszkuose 
jis grasino kad jeigu jam tiek 
nebus sumokėta, jis nužudys 
viena ar kita tos szeimynos na- 
ri.

Kitos szeimynos nieko nesa
kė ir tylėjo, bet kai jis pasiun
tė ta ketvirta laiszka viepam 
bagoeziui, jis tuoj aus paszauke 
policija. Policijantai iparuosze

iFSF Po 400 arba 3 už $1.00

Adresas:
SAULE PUBL. CO. - Mahanoy City, Pa.

4,713 KOMUNISTU
POLICIJANTU 

PABĖGO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

policija iszrokuoja, spėja kad 
per pereitus metus keturi tuks- 
taneziai septyni szimtai ir try
lika policijantu pabėgo nuo 
Komunistu. Ju tarpe buvo du 
szimtai szeszios deszimts devy
ni buvo augszti karininkai.

Tie policijantai ir karinin
kai kurie pabėgo sako kad 
daug kitu pabėgtu, jeigu jie 
tik galėtu ar iszdrystu. Daug 
isz j u bijosi kad Komunistai 
atkerszintu jiems, iszliedami 
savo pagieža ant j u szeimynu 
draugu, ir giminiu.

KASZTAI BRANGIAI
. KASZTUOJA

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

po du doleriu ir szeszios de
szimts centu ant valandos. Tai 
reiszkia isz viso jiems buvo 
iszmoketa apie trisdeszimts 
milijonu doleriu, vien tik kad 
jie iszrokuotu kiek mums ka- 
riszkas Sztabas kasztuos per 
metus.

Dabar nebutu pro szali kaip 
nors sužinoti, kiek kasztavo 
dažinoti kiek reikėjo iszmoketi 
tiems darbininkams už ta ju 
darba dažinoti kiek mums 
kasztuos apsauga.

Ir ežia mes patys nesuraiz- 
gem, nesumaiszem visus tuos 
iszrokavimus, bet taip yra da
roma Vaszingtone. Tai visai ne 
dyvai kad tiek kasztuoja 
mums valdžia Vaszingtone! 
Tik ant szito vieno klausimo 
reikėjo pirma \ iszmoketi net 
trisdeszimts milijonu doleriu, 
pirma negu mes galėjome da
žinoti kiek mums reikes mokė
ti.

Saržentas Floyd W. Johns 
ežia parodo paveiksią savo 
vaikams vieno Korieczio, 
penkiolikos metu amžiaus , 
Kina John isz Okinawa, ku
ris ne už ilgo atvažiuos pas 
juos apsigyventi, kaipo vie
nas isz ju. Jis atvažiuos in 
Takoma Park, Maryland, 
kur szita szeimynele gyvena. ,

To jauno Korieczio tikras

tėvas, Koriecziu sukilėliu 
vadas buvo Japonu nužudy
tas.

Saržentas Floyd W. Johns 
turi tris savo sūnūs: septy
nių metu Floyd jaunesnysis; 
penkių metu Lamarr, ir sze- 
sziolikos menesiu Ronald, 
kuris yra visu tu šuneliu mo
tinos laikomas ant ranku.

C3 O O

KIEKVIENAS
ATEIVIS TURI

UŽSIREGISTRUOTI!

' “Saule” skaito visu sluogs- 
niii ir sroviu žmones: darbinin
kai, biznieriai, profesijonalai,

! dvasiszkiai, valstybininkai,

‘‘NOVENA’’
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.

WASHINGTON, D. C. — ; 
Valdžia yra iszleidus isz Vasz-1 
ingtono szita praneszima ir pa- * 
reikalavima: Jeigu jus neesate 
Amerikos kraszto Piliecziai ir 
dabar randaties Amerikoje, 
jus turite užsiregistruoti, už- 
siras^ti, vartuodami ‘‘Add- ^pirki jj g 
ress Report Form 1-53”. Te- 
vai vaiku kurie dar neturi ke- iI H 
turiolikos metu, turi už tuos * 
vaikus iszpildyti ta užraszymo l * 
raszta. " *

Nuo Sausio, (Jan.) pirmos 
dienos iki trisdeszimts pirmos 
dienos, visi tokie Ateiviai turi 
nueiti in savo miesto paczta 
ar in “U. S. Immigration Off
ice” ir papraszyti to raszto, 
užvardinto “Annual Address 
Report Form 1-53”. Iszpilde ta 
kortele paduokite ja bet ku
riam paczto darbininkui. Bet 
del nei jokios priežasties, jo
kiu budu ta kortele patys ne
siųskite!

Atevis, kuris nėra szio 
kraszto Pilietis ir kuris per szi 
menesi neužsiregistruos, neuž- 
siraszys, bus tuojaus suimtas ir 
iszgabentas isz szio kraszto | 
atgal in ta kraszta isz kur jis 
ežia atvažiavo! Tokis ateivis I 
gali būti suaresztuotas, nu
baustas ar net in kalėjimą pa- 
tupdintas!

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Penna.

L. TRASKAUSKAS
* LIETU VISZKAS 
t GRABORIUS 
♦Laidoja Kunus Numirėliu, 
į Pasamdo Automobilius Del 

Laidotuvių, Kriksztyniu 
Vestuvių Ir Kitokiams
:: Reikalams ::

*
I ♦ *

A 
*
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*r 
t 535
♦
* MAHANOY CITY, PENNA.

WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78

“Talmudo Paslaptys
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai ii

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