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Keturiu Didžiųjų Delegatai Sovietu Zonoje

Trys delegatai isz keturiu 
Užsienio Ministeriu, ežia sė
di prie stalo, Rytu Berlyne, 
kur prasidėjo antra sanvaite 
pasitarimu.

Szitie posėdžiai yra laiko
mi ir vedami Sovietu Amba-

Isz Amerikos 4 KORĖJOS VETE
RANAI APVOGTI

NELAIMĖSE ŽUVO 
95,0000

Daugiausia Automobi
liu Nelaimėse; Tris Sy
kius Daugiau Negu Per

Visa Korėjos Kara

CHICAGO, ILL. — Szitiek 
Amerikiecziai užsimokėjo už 
nelaimes per pastaruosius me
tus!

Žuvo: 95,000. Buvo sužeista 
9,600,000. Kasztavo $9,100,000- 
000. Nors tai iszrodo baisiai 
daug gyvaseziu ir pinigu, bet 
tai buvo visu tukstaneziu ma
žiau negu per 1952 metus.

Teipgi tuvo pastebėta kad 
per szitas nelaimes žuvo tris 
sykius daugiau Amerikiecziu, 
negu per visa Korėjos kara.

Automobiliu nelaimėse žuvo 
38,300. Tai trys szimtai dau
giau negu per 1952 metus.

Nelaimėse namuose žuvo ' 
28,000; fabrikuose žuvo 15,000.

Dauguma szitu nelaimiu bu
tu buvę galima iszvengti jeigu 
žmones tik biski atsargiau va
žiuotu ir apsižiuretu.

Bet kaslink nelaimiu ant 
vieszkeliu su automobiliais, tu
rime atsiminti kad dabar daug 
daugiau tu automobiliu ran
dasi, daug daugiau žmonių da
bar su automobiliais važinėja. 
Tai iszrokuojant sulyg procen
tu, daug mažiau žmonių žuvo 
automobiliu nelaimėse pernai 
negu kada pirmiau, nes daug 
daugiau žmonių važiavo ir ° 
daug daugiau myliu iszvažine- 
jo-

^Pirkie U. S. Bonus!

sades kambaruose.
Amerikos Sekretorius, 

John Foster Dulles (1) yra 
po kairei. Viduryje^randasi 
Prancūzijos Užsienio Minis- 
teris, Georges Bidault, (2). 
Sovietu Užsienio Ministerio

Du Razbaininkai
Paėmė $1,642

CHICAGO, ILL. •— Keturi 
Korėjos karo veteranai, buvu
sieji kareiviai buvo apvogti, 
kai du razbaininkai juos už
puolė isz Fort Sheridan apylin
kes, netoli Chicagos miesto.

Veteranai sako kad jie buvo 
sutikę užmokėti po doleri už 
trisdeszimts myliu “raida”, 
bet kai jie pribuvo in Chicagos

Kavos Kasztus Tyria

Edward F. Howery, Vals
tijos Pramones Komisijos 
pirmininkas, pasakė laik- 
rasztininkams Vaszingtone, 
kad jo komosija yra nuta- 
rius isztirti kodėl kava taip 
paszieliszkai pabrango. Jis 
sako kad jis dar tikrai nega
li pasakyti, bet kad jis spėja 
kad ežia ne tik keli biznie
riai, bet ir keliu krasztu val
džios nori tik pasipiniguoti.

V. M. Molotovo tik pecziai 
matyti, (3). Anglijos Užsie
nio Sekretorius Anthony 
Eden kalta in susirinkusius 
ir gina jo kraszto ir Ameri
kos plana suvienyti visa Vo
kietijos kraszta.

miestą, draiverys pareikalavo 
penkiolikos doleriu.

Kai jie pasiprieszino, du ki
ti razbaininkai privažiavo prie 
to automobiliaus su atprovin- 
tais revolveriais ir visus nuve
žė in South Side, kur jie pri
vertė tuos veteranus jiems pa
duoti visus savo pinigus. Pas
kui visi tie razbaininkai dingo.

Tie veteranai apie savo nuo
tyki pranesze Chicagos miesto 
policijantams, kurie dabar 
jieszko tu razbaininku.

LAIVAS SUDUŽO

16 Žuvo; 2 Iszsigelbejo

LISBON. — Szesziolika ju
rininku pražuvo, kai dvieju 
sžimtu dvideszimts septynių 
tonu Portuagalijos žvejotoju 
laivas sudužo ir nuskendo ne
toli nuo Lisbon uosto. Tik du 
isz visu tu jurininku priplaukė 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ATSIVEŽĖ SAVO
LOVA

Pusdevintos Pėdos 
Ligonis In Ligonine

MEMPHIS, TENN. — Sze- 
szios deszimts asztuoniu metu 
amžiaus Jim Tarver, isz Mem
phis, Tennessee, kuris basas 
stovi asztuonias pėdas ir sze- 
szis colius, atsivežė in ligonine 
savo deszimts pėdu ilgumo lo
va.

Jis yra pusdevintos pėdos 
augsztumo ir sveria keturis 
szimtus ar daugiau svaru. Jam 
buvo isz anksto pasakyta kad 
ligoninėje nesiranda tokios lo
vos, kuri galėtu ji paneszti, ir 
užtai jis savo lova su savimi 
atsivežė in ta ligonine.

BUVĘS GARSUS 
RASZYTOJAS 
NUŽUDYTAS

Buvo Nusigyvenęs
Girtuoklis, 

Skarmalas

NEW YORK, N. Y. —
Szeszios deszimts metu am
žiaus, nusigyvenęs, kadais bu
vęs garsus szlykszcziu knygų 
raszytojas, Maxwell Boden- 
heim buvo su savo jauna žmo
na, trisdeszimts penkių metu 
amžiaus Ruth Fagan, nužudy
tas.

Jųdviejų lavonai buvo su
rasti pigaus vieszbuczio kam
baryje, kur jiedu gyveno ir 
mokėjo tik penkis dolerius in 
sanvaite.

Policija iszleido- paskelbimą 
visiems policijantams per try
lika va’stiju, suimti viena Ha
rold Weinberg, dvideszimts 
penkių metu valkata, niekszi ir 
beprotis, kuris eina po .vardu 
Joseph Greenburg. Jis yra po
licijos intartas.

Pclicijantai yra tikri kad 
ežia nebuvo vagies darbas, nes 
tiedu nužudyti nei skatiko ne
turėjo. Bodenheim ir jo žmona 
tame kambaryje gyveno tris, 
sanvaites po to Harold Wein- 
bergo vardu.

Raszytojas Bodenheim buvo 
nusiautas, o jo žmona buvo nu
durta. Bodenheim buvo para- 
szes keletą knygų ir buvo pa
garsėjęs kaipo nepaprastas ra
szytojas ir dainius, poetas. Be
veik visos j c knygos yra szlyk- 
szczios apie svetimoteryste, 
paleistuvyste ir meiles malo
niu mainikavima.

Kai jis jau ėjo trepais žemyn 
jis gavo darba ant WPA kaipo 
raszytojas, bet buvo pravary
tas kai jis po prisieka buvo pa
sakęs kad jis nebuvo ir nėra 
Komunistas, o vėliau buvo su
sekta kad jis yra Komunistu 
partijos narys.

Jo pirmoji žmona buvo Min
na Schein, su kuria jis apsive
dė 1918 metuose. Jiedu buvo 
divorsuoti 1938 metuose. Pas
kui jis apsiženijo su naszle 
Grace Fawcett, kuri pasimirė 
trys metai atgal. Jis turi viena 
sunu su savo pirmąją žmona, 
trisdeszimts metu amžiaus Sal- 
bert. Su srita treczia jis tik ne
seniai buvo apsiženijes ar apsi
gyvenęs.

Kai jis buvo garsus laisvos 
meiles skelbėjas per savo kny
gas ir savo eileraszczius, viena 
jauna ir kvaila mergina, dvi
deszimts dvieju metu amžiaus 
Virginia Drew nusižudė kai 
jis, jos meiles dainas perskai
tęs, pasakė jai kad jos meiles 
dainos tik aistringi szlamsztai. 
Kita tokia durne, asztuonioli- 
kos metu amžiaus teipgi norė
jo nusižudyti kai jos meiles 
žagsėjimai buvo szito raszyto- 
jo Bodenheim pajuokti.

Bet paskui, kiek vėliau, jis 
pradėjo eiti trepais žemyn;

(Tasa Ant 4 Puslapio)

BERLYNO KONFE
RENCIJA BE JOKIU

VAISIU /

Laikas Užbaigti Tuos 
Szposus, Gryžti Namo

BERLYNAS, VOK. — 
Jeigu Rusijos Užsienio Minis- 
teris Molotovas neturi nieko 
geresnio ir protingesnio pasiu- 
linti, tai visi tie atskiru krasz
tu ministerial ir sekretoriai 
gali dabar susirinkti savo rasz- 
tus, susikimszti savo marszki- 
nius ir apatinius in savo laga
minus ir gryžti namo.

Ir tai niekam ne dyvai kad 
isz szitos konferencijos nieko 
gero neiszejo, retas kuris ko 
gero ir tikėjosi susilaukti. Bet 
liūdna prisipažinti kad ir vėl 
Rusija viską suardė.

Molotovas yra prižadėjęs 
dar kita pasiulinima inteikti. 
Bet ir isz to nieko gero negali
ma tikėtis, nes jis tuojaus pa
leido b iauria ir neteisinga pro
paganda priesz Vakaru krasz- 
tūs ir priesz bendra Europos 
Apsaugos Draugija.

Priesz tai jis buvo inteikes 
pasiulinima kuris butu pave-., 
des visa Vokietijai Sovietu 
Rusijai. Ta pasiulinima tuo
jaus atmete Prancūzijos, Ang
lijos ir Amerikos ministerial.

Jis teipgi norėjo priversti 
tuos krasztus priimti ir pripa
žinti ' Komunistiszka Kinija, 
nežiūrint to kad ta Kinija yra 
kalta už visa ta kraujo pralie
jimą Korėjoje, kur tukstan- 
cziai musu vaiku žuvo.

Molotovas teipgi nesutiko ir 
nesutinka panaudoti Sovietu 
Rusijos intaka kad privertus 
Komunistiszka Kinija sudary
ti bent kokia sutarti kaslink 
Korėjos klausimo.

Rusijos laikrasztis “Prav
da”, kuris niekados neiszsi- 
žioja be palaiminimo isz paties 
Kremlino, dabar jau ima szu- 
kaut kad Sovietai jokiu budu 
negali sutikti ant bent kokios 
sutarties del Austrijos.

Anglijos valdžia dar nori 
derintis, dar žemiau nusileisti 
tam Sovietu Rusijos ponui, 
Molotovui. Taip ir Prancūzija. 
Bet musu Sekretorius Dulles 
niekam nėra skolingas ir nieko 
nesitiki isz Sovietu, ir už tai 
jis dabar turėtu nusispjauti ir 
parvažiuoti namo.

Bet Molotovas kaip tik to ir 
nori. Jis labai norėtu suskaldy
ti ta vienybe tarp Afiglijos, 
Amerikos ir Prancūzijos.

Tai lutu k7aida jeigu tik 
Amerikos Sekretorius ta kon
ferencija apleistu. Visu trijų 
Vakariniu krasztu atstovai, 
Prancūzijos, Anglijos ir Ame
rikos, turėtu vienu sykiu viską 
mesti ir palikti Molotovą sau 
viena prie to taikos stalo. Gal 
taip ir bus.

i ----------------------------------------------------------------

SKAITYKIT 
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PLATINKI!!

Naujas Futboles Mokytojas

Frank Leahy, keturios de- 
srimts penkių metu amžiaus 
Notre Dame, Kataliku Uni
versiteto garsus futboles 
mokytojas, po vienuolikos 
metu tokio darbo buvo del 
sveikatos priverstas pasi
traukti.

Jis ežia, po kairei, per te
lefoną kalbasi su draugu ir 
jam paaiszkina, kodėl jis 
yra priverstaas pasitraukti. 
Jis telefonuoja isz vieszbu
czio, Chicagoje.

Po kairei yra jo inpediniš, 
dvideszimts penkių metu 
amžiaus, Terry Brennan, bu
vęs garsus to Universiteto 
futbolininkas. Per pasta
ruosius tris metus jis buvo 
futbole mokines in Mount 
Carmel augsztesniaja mo
kykla, Chicagoje.

Szito jauno ir naujo mo
kytojo vieta nepavydėtina. 
Jis dabar stoja in labai gar
singa vieta ir yra inpediniš 
dvieju labai garsiu futboles 
mokytoju: Knute Rockne, 
po kurio mokytojavimu No
tre Dame Universitetas po 
visa svietą pagarsėjo su sa
vo futboles loszimu. Kai jis 
žuvo eroplano nelaimėje, jo 
vieta užėmė Frank Leahy, 
kuris teipgi po visa sporti
ninku pasauli pagarsėjo su 
Notre Dame futbolininkais.

Kiekvieno jauno futboli
ninko, ar tai pradinėje mo
kykloje, High School, aka
demijoje ar kolegijoje, vie
natine viltis ir svajone būti 
iszrinktam loszti su Notre 
Dame Universiteto futboli
ninkais. Futbolininkui Ame

SOVIETU SZPIEGAS
PABĖGO

Augsztas Komunistu 
Slaptos Policijos Narys

TOKYO, JAPONIJA. — 
leitenantas Pulkininkas Yuri 
A. Rastovorovas pats pasipra- 
sze kad Amerikos kariszka po
licija ji priimtu ir ji apsaugo
tu nuo Sovietu Rusijos agentu.

Jis buvo Sovietu nužudyto 
Lavrenty Beria isztikimas pa
sekėjas ir laike labai augszta 
vieta Komunistu szpiegu tar
pe. Jis prasze kad Amerikos 
kariszka policija ji priimtu ir 
ji apsaugotu, Sausio (Jan.)

rikoje nėra didesnes garbes.
Per pastaruosius tris me

tus nei viena kolegija ar 
universitetas nesumusze No
tre Dame futbolininku, ir 
tik du lygiai iszejo.

Futbolininku rateliuose 
paskutinis žodis yra Notre 
Lame Universitetas. Notre 
E ame futbolininkai taip 
tankiai ir taip atsakomai 
buvo svmusze Armijos gar
siausius futbolininkus, kad 
West Point, Armijos Akade
mija, ke'.i metai atgal isz- 
brauke Notre Dame Univer
sitetą isz savo knygų ir ne
sutiko priesz juos stoti ant 
futboles lauko. Tai buvo di
delis smūgis abiem mokyk
lom, nes kai Armija susitik
davo su Notre Dame, tai ne
buvo už jokius pinigus gauti 
daugiau tikietu, tiek daug 
susirinkdavo pasižiūrėti. 
Reiszkia, būdavo geras biz
nis, atneszdavo abiem mo
kyklom szimtus tukstaneziu 
doleriu. *

Už tai mes sakome, kad 
jauno Terry Brennan vieta 
dabar yra nepavydėtina. Jis 
dabar turi in didvyriu pėdas 
žengti. Nežiūrint ka jis da
rys, kaip gerai ir sanžinin- 
gai jis savo pareigas pildys, 
visi ji lygins prie tu buvusiu 
milžinu, kurie savo didvy
ris/kūmo ženklą yra palike 
tame ant pasaulio garsiau
siame Notre Dame Kataliku 
Universitete. Mes jam linki
me viso gero ir vėliname kad 
jis ta garbes vieta palaiky
tu. " :

o □ □

dvideszimts ketvirta diena.
Jis ir pirmiau buvo pareisz- 

kes kad jis nori tapti Ameri
kiecziu, bet vis dar lauke. Bet 
kai jo vadas Lavrenty Beria 
buvo nužudytas ir kai jam at
ėjo insakymas isz Maskvos, 
gryszti namo, jis tada jau nie
ko daugiau nelaukė, nes jis ži
nojo kas jo laukia Rusijoje.

Amerikos kariszkos valdžios 
ir policijos virszininkai sako 
kad tokis žmogus jiems labai 
reikalingas, nes jis beveik vis
ką žino apie Sovietu slaptus 
veikimus visuose rytuose. Jis 
sako kad jis sutinka mums vis
ką pasakyti. Jis labai gerai 
moka Anglu kalba ir yra susi
pažinęs su beveik visu krasztu

(Tasa Ant 4 Puslapię)
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Kas Girdėt
Kai kurie musu gerbiamieji 

skaitytojai ima ruguti ir pri- 
kaiszioti kad musu “Saule” 
per daug vietos paskiria ir per 
daug raszo apie vagystes, 
žmogžudystes ir pauaszias 
nuodėmės.

Mes “dėkui” sakome savo
* didžiai gerbiamiems skaityto

jams, bet tuo paežiu sykiu at- 
sipraszome ir stengiamos ipasi- 
aiszkinti, kad mes tas ‘žinias 
nesudaromo, bet tik sanžinin- 
gai rapartuojame kas darosi 
po musu kraszta.

Jeigu musu skaitytojams in- 
sipyko žmogžudystes, vagys
tes ir kitos niekszystes, tai mes 
patartume musu gerbemiems 
skaitytojams kreiptis ne in 
“Saules”redakcija,Pet in vie
tine policija, ir isz policijos pa
reikalauti pasiaiszkinimo.

• • •

Kunigai ir Kunigu'žiai jau 
seniai savo burnas auszina, 
aiszkina, ragina ir grūmoja, 
įsakydami kad motinos vieta 

■ ne fabrike, 'bet namie su savo 
vaikais. Bet sziandien tokis, 
(balsas yra tuszczias, ir smau
kiantis tyruose.

Mes didžiuojamies kad ežia, 
Amerika,, yra aukso ązalis, bet 

’ kokia szalis ta, kurioje vyras 
negali gana uždirbti užlaikyt 
savo szeimynele, ir žmona, mo
tina turi in darbą stoti?

Kai vaikas eina in mokykla 
motina turėtu ji iszleisti, jam 
pietus pagaminti, ir ji po mo
kyklos pasitikti. Jeigu motina 
taip nedaro ar negali daryti 
del savo dakbo tai ji nėra gera 
motina,. Darbas tai antraeilis. 
Jos vaikai turi pirma vieta.

Mokyklos, kad ir katalikisz- 
kos, kurios parūpina savo mo
kiniais pietus in “cafeteria” 
prisideda prie visu tu jaunu ju 
prasižengimu nes tokia tvar
ka paliuosuoja motina nuo sa
vo pareigu ir paleidžia vaiką 
ant velniu.

Per daug nekaltinkime jau
nųjų. Tėvai ežia daug daugiau 
yra kalti. Tik pažiūrėkime in 
jauno vaiko ar mergaites die
notvarke sziandien: Isz ryto 
praryja pusryczius kaip grei
tai tik gali, nes ,pramigo, nes 
motina juos ant laiko neprikė
lė. Jie iszeina in mokykla. Pie
tus valgo “caf eteri joje”. Po 
mokyklos, po pietų tie jaunieji 
eina in mokyklos szokius ar 
vakaruszkas, ar iii fufboles lo- 
szimo pratymus. Paskui, par
sega namo, praryja vakariene 
ir isz'bega ant muving-pikezie- 
riu ar inknibe žiuri in televizi
ja. O tėvas ir motina iszeina. ar 
in moving pikezierius, “ Bin
go” ar in vietini saliuna.

I
————— 1

Jeigu musu jaunieji dabar 
eina velniop, tai ju tėvai sta- 
cziai in pekla sau kelia tęsia.

Pusnuoges merginos ant te
levizijos ir ant muving-pikezie- 
riu teipgi nieko gero nedaro 
del musu vaiku dorybes.

Ar tai kam dar vis dyvai 
kad “Saule” tiek daug raszo 
apie jaunuju razbaininku nuo
tykius ar ju prisižengimus? 
“Saule” niekados nenorėjo ir

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

Per paczta, 35 Centai.

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

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa. t

nenori apie tokius dalykus ra- 
szyti, bet nei vienas laikrasztis 
žinių nesudaro, bet tik rapor- 
tuoja.kas darosi ir kas, atsitin
ka. O kad ju.su vaikai tokias 
nemalonias žinias sudaro, tai 
ne “Saules” kalte.

Kitiems nepatinka kad mes 
tiek daug raszome apie auto
mobiliu nelaimes, kuriose be
veik visados insivelia nepilnu 
metu vaikinas ar mergaite. Bet 
ka mes padarysime, kad tai 
yra ir gana? Amerikos valdžia 
sziais metais praneszo kad 
daugiau negu trys ezvereziai 
automobiliu nelaimiu praeitais 
metais atsitiko kai jaunieji, 
mažiau kaip dvideszimts metu 
amžiaus vairuoju automobi
lius. .

Mes jau 'per keletą metu es
ame zauniję, ragine ir patarė 
savo skaitytojams ir net pa
ežiai valdžiai kad pereiketu. 
iszduoti laisnes, pavelinima 
vairuoti automobiliu jauniems 
kol jie susilauks nors dvide
szimts pirmo meto. Bet dau
guma mus už toki paturima pa
juokė. Dabar tokie žmones, ku
rie mus tada pajuokė eina in 
kapines ar in ligonines aplan
kyti savo tuos jaunuosius.

Sziandien automobiliai yra, 
tokie greiti, tokie galingi, t«į>- 
kie jiegingi, kad vėliai atpro- 
vinta karabinu duoti savo vai
kui, negu savo automobiliaus 
raktukus.

Tegu tavo vaikas, mergaite, 
pešti eina in šoki, balių ar va
karuszkas ar muving-pikezie- 
rius. Tik atsiminkite kaip jus, 
jauni būdami, kelias mylias 
iszvaikszcziojote, eidami ten ir 
atgal. Ir jokis korabas jus ne
paėmė.

Platinkit “Saule”

Pypkes Durnai

Nuraminkie
Laksztingala, gražus pauksz- 

teli,
Pas mano langa necziulbek, 
In mano gimtini nameli 
Linksmai giedodama nuliek. 
Tenai mamele nuraminkie, 
Palinksmink balta galva jos, 
Jai apie mane pasakykie, 
Lai apie mane ka žinos. 
Tenai kuplioji liepužėle 
Dejuoja vėjo pucziama, 
Tvenai mamele sengalvele 
Vaitoja manes laukdama. 
Sakyk sulauksi tuoj sūneli: 
Laiminga busi ir linksma.

ISZTIKIMAS SŪNŪS
PUVO tai jau seniai, apie 3001 

metu atgalos, kada, viena 
diena apie nusileidimą saules 
kokis tai vaikinas, kareivis 
pribuvo in kaimu Strzenibosz- 
na, kuriame užgimė. Isz tolo 
ant medžiu kuriuose 'pasken
dęs buvo dvaras ir kaimas jo 
tėvu, pažino savo tėvynė, nes 
kada in jojo in kaimu, apalpo 
isz nusistebėjimo paregejas 
akmenis, pelenus ir griovas.

— Ach! Dieve mano, pa
szauke! Tai czion 'buvo Toto
riai!

Niekas jam isz žmonių ant 
to nieko neatsako, tiktai sena 
liepa rodos, drebėdama, savo 
lapelais, patvirtino dasiprati- 
mus jaunikaiezio.

— Kur mano motina?! Pa
szauke su neiszipaskytu skaus
mu szirdies. Kur mano mylima 
motina?!

Nes ir tuokart tiktai garsas 
artimoje girioje paantrino 
tuos paežius žodžius.

Nes neterukus tasai jauni- 
kailis dasizinojo, jog kada 
narsiai muszosi toli kur tai su 
nevydonais apgulėdamas savo 
tauta, tuotarpu injpuole Toto
riai in jo gimtines szalis, už
puolė ant jo kaimo ir dvaro, 
kuris buvo jo Idcnasczia ir vis
ką sunaikino, gyventojus už- 
musze, kitus nuvede in nevalo. 
Nes didžiausiu skausmu ir bai- 
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šiauše žino 'buvo jam, jog jo 
motina nusalę senuke, paėmė 
tojijaukini horda Totorių, in 
nevalo micrij, jog už ją gaus 
daug pinigu, ba buvo galima 
tada nuo Totorių isz nevalos, 
iszpirkt tai ir tada žinojo kad 
ja nepaliks pas juos iszpirks 
ir brangiai užmokės.

Szirdis kone truko isz skaus
mo sunui ir baisu rūpesti ken
tėjo, nes nepuolė ant dvasios. 
Pastanavijo kad ir savo locna 
gyvastį ataduot parsieitu in 
afiera, kad motina ne at būti- v .
nai atimt isz ranku barvarisz- 
ku pagonu, o daug ne mislinda- 
mas leidosi paskui Tatorius 
vytis.

Ilga ir sunki- buvo kelione, 
kuria jaunikaitis atlikinėjo 
kantrai. Baisiai nuvargęs nu
puolęs suvis ant pajiegu gavo
si jis in sostaipile Tatoriszko 
valdytojaus. Kada atyede ji 
priesz poną, paszauke su jaus
ią.

— Atimkit man gyvastį, 
nes leiskit, mano numylėta mo
tina!

Totorius godus naudos, po 
ilgam derėjimui tiko ant galo 
ant paleidimo senukes, nes rei
kalavo baisiu iszpirku. Perejo 
jau visokia miera, jog jauni
kaitis jau ir negalėjo pamis
imi isz kur gali tiek paimt pi
nigu kad užmokėt už’motina. 
Nes ant to suvis jis nepaisė jo 
kokia rodą duos su pinigais 
kad turės parduot visus savo 
turtus, idant galėtu surinkt 
del iszpirkimo paskirta baisi 
suma,, prižadėjo Tatoriam isz- 
mokėjimą, nes praszp tiktai 
idant jam pavėlintu pamatyt 
motina.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai

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

Kokia jausta apėmė jo szir- 
di kada likosi nuvestais in pur- 
vinuota šluba, kur ant prasto 
suolo gulėjo jo motina. Lenga 
tai sau perstatyt, nes ne leng
va tai apraszyt.

Atsiklaupęs prie josios ko
ne pusnumires paszauke 
džiaugsmingu balsu ir su ne- 
iszpasakytu skausmu vienkart 
szirdies, matydamas tokiame 
padėjime motina:

— Motinėlė mano brangi! 
Szitai asz prie tavos!

-—- Kas czion atsake motina 
silpnu balsu.

— Tai asz sūnūs tavo moti
nėlė.

— Tu mano kūdikis sūnūs 
mano numylėtas?

Ir jieszkodama žvilgterėji
mu pribuvusio savo sunaus 
prispaudė ji prie savo szirdies 
ir glausdama su primergtom. 
akimis kalbėjo szirdije pade- 
kavojenezia malda, ba žodžio 
isztart negalėjo.

Po keliu dienu buvimo Tato- 
riszkai ordoj, jaunikaitis per
sitikrinęs jog motina pasveiko 
ir pajiegos drūtesnes, rengėsi 
sngryszt atgalos, ramindamas 
motina, jog netrukus iszgelbos 
isz nevalos. Motina dasižinojus 
apie tai didelio džiaugsmo teip 
užnegalejo, jog norint suncisz- 
pasakyta jausla stengėsi rū
pestingas sūnūs apie ja, nes 
jau negalėjo pasikelt isz lovos, 
patalo sopulu. Vos isztare, pa
dėjus rankas ant galvos sunaus 
palaimiu ima. duszios josios 
persinesze in geresne karalys
te'amžina.

Smcrtis senukes szkadas Ta- 
toriau nemažiause neatnesze, 
ba kada suims norėjo paimt 
kuna numirusios motinos in tė
vynė, Tutorial prieszinosi ir 
reikalavo tu paežiu pinigu 
kaip ir už gyva.

Jaunikaitis atidavė visa 
auksa ka tik turėjo prie saves, 
o atemes relikvijas savo szir
dies nunesze juos ant ranku 
savo, neszdamus sunkinybe kū
no kaimas nuo kaimo alkanas 
matydamasis ulmužna tas uug- 
sztas jaunikaitis ubagaudamas 
ėjo ir nesze kuna. savo negyvos 
motinos. Mielaszirdingi žmo
nis matydami* ta dorybe jauni
kaiezio, dovanojo ji kuom galė
jo nes nieko imt negalėjo ba tu
rėjo ka neszt nes paėjai kelias 
mylės surinko tiek pinigu jog 
galėjo nusipirkt vežimėli ir in
de jas lavonu nuveže in savo 
tėvynė.

Prisakimas Dievo kalba: 
“iSzenavok tęva ir motina ta
vo, idant ilgai gyvent ant svie
to ir gerai tau vestųsi.” Ilgaigi 
doras jaunikaitis gyveno ant 
szio svieto ir gerai jam ėjosi. 
Dievas laimino jo gyvenimą ir 
vėlesniuose metuose savo gy
venimo savo,tėvu dvare ir už 
užlczedytus pinigus atpirko vi
sa kaima.

— GALAS —

PONAS IR :: :: 
:: :: SZIAUCZIUS

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

rio niekas ne persimainė, tik
tai laikas pabare vožna veidą 
Alorkaus, ir grąže Ona. permai
nė ir pagyvenus motore visa
dos teipgi miela ir ^veika.

Botas debesėlis perioke per 
dangų pagadna gyvenime 
Morkaus su Ona; ir buvo gal 
tiktai mažas rūpestis, nuo ku
rio niekas nesztant, prasisza- 
lint, o kuris yra- gyvenimo vi

sokia iszliga.
Vieni seno, kiti augo, o var

stotas meisterio visados buvo 
apsuptas linksmais veidais 
darbininku, pono meisterio, 
kurie visados vedi tarp savos 
linksma p^sikaTbejima, pripil- 
didami šluba juokais links
mais arba giesme, jeigo no dai
nele, nuobažna. Laikais primi
nimas Jono užtraukinejo ant 
ponstvos Parenbsku nuludini- 
ma, bet niekados Morkus gai
lėdamasis brolio, nesigailėjo 
turtu. Turėjo gana del saves ir 
del vaiku, skausmino jo szirdi 
tas, jog turėt galėjo ta szirdi 
su kurie visu kuom pasidalyt, 
galėtu kuri vadinosi broliszka.. 
Ne karta pasitikdavo abudu 
broliai, nes sziauczius nudavi- 
nejo, jog pono nopažinsta. Po
nas nei akiu niekad nepakele 
priesz 'sziaucziaus. Net ant 
smortelno patalo, baisiose kau
kėse raivydamasis, ka pamate 
priesz akis dabar visa savo gy
venimą visus savo, darbus, at
simini dabar apie Morkų ir ati
daro placziai akis paregėjo ji 
ežia stovinti prie lovos. Szian- 
czius dagirdes apie atsitikima 
brolio skubai nusidavė su dak- 
tariszka pagelba, pas broli. 
Nes jau buvo per volu, szalta 
jau tiktai ranka suspaudi, ir 
pasimeldęs prie lovos numiru
sio, palaidojo jo kuna savo 
kasztu, ba toje valandoje sko
lininkai viską u'žgriebe.

Tokis buvo galas ir pabaiga 
gyvenimo Jono; o Morkus? Il
gai gyveno da. Ir kaiip raszyta 
istorija didelis rasztininkas 
Karszevskis, buvo sveikas ir 
gyvas ir sziteip jis apie ji ra
szo :

Girdėjau asz da ji giedant 
adynas, Nekalto Prasidėjimo' 
Szvencziausios Marijos baž- 
nyczioje Szv. ,Įono balsu da 
czystu ir drutu. Ona ir jis gy
vena prie vyresnio sunaus, o 
trijų jaunesniu vienas yra 
krauezium, kitas stalorium, 
treczias kalviu.

Morkus nenorėjo paleist 
juos ant svieto su tuszczioms 
rankoms ir kožnam davė po 
amata, norint ir be to apsieit 
galėtu, ba Dievas laimino do
ram Morkui ir jo almužnos už
augo jam szimterepai, o ketu
ri murai miesto ir kapitalas 
padare ji kone turezium.

Nes negyveno kaipo turezai 
ir savo vaikam ne pavėlino.

— Turi ant iszdavimo at
liekama kalba jis pasidalink 

-su tuom ka. ant reikalu ne turi 
pats nenaudok pervirsz, ba gy
venimas tau greit nubos. Dirbk 
ir mylėk, o busi laimingu. Lai
me yra pas mus paežius.

Paiskutinais laikais girdėjau 
jog Morkus nupirkese Vulkoje 
szmota dirvos, o vietoje šlube
les uoszio norėjo pastatyt na
rna del paezios ir saves ir ten 
dagyvent savo gyvenimą ra
miai.
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KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo 
No. 1953

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

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

No.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, K20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius 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. i -

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nenut
ilo. . 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 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.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

No.152—Apie Kajimas, Druf 
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 Neatsargumą in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus ; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

No.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

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

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

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

Kitokios Knygos

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

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

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

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

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

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

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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.

ĖST3 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.t - ĮL S. A.

ju.su


“SAULE“ MAHANOY CITY, PS. i

Ponas ir Sziauczius
(Tasa) ,

Musu ponia tuolaik mokin
damas! naujo'budo nauju rnies- 
tišzku paprocziu stojosi kas 
kart juokingesnį, stojus jau 
pervirsz drąsią, kalbėjo ir daro 
nesutvertus daigius. Metėsi ne 
poilgam in iPrancizizma, ir 
pradėjo veplot visokias »andro- 
nas kuom bovino visa. Varsza- 
va.

Metas po metu plauke teke
dami kaipo upes- vanduo iii ma
res, o su vilczia ponstvos Pa- 
rembsku daejo rubežiaus to il
gai laukamo gyvenimo nesijau- 

L te teip laimingais kaip sau 
mistino apie tai.

Ponia J ieva mate jog yra d a 
daug daigtu kuriu dastot do
vanai geidžia, mate, jog da yra 
duris, kurios jei niekad ne ati- 
daris, yra žmonis, kurie jos 
niekad nepriims, mate jog turi 

bsusieit tiktai su senais vos sa
vo prietclais, o nauju, augsz- 
tesninko geido, ne pribuvine- 
jo.

Varszavoje teipo-gi persi
tikrino, jog negalėjo pasista
tyt savo grožybe, kurios eiloje 
stot norėjo, paminėdama savo 
jaunyste, daugiau negu prigu
lėjo.

Jonas po keliu dienu parei
kalavo ant savo jaunyste, dau- 
giau negu prigulėjo.

Jonas po keliu dienu parei
kalavo ant savonulpiūktos stan
gos balto arielopo tam in kė
lės dienaus rrupinos apie urė
dą Loveststvo!

Didybe kurios datyre rodėsi 
jam dabar jau suvis nieku, vos 
tiktai stipinki imnaujas.

t Tuolaik trokszdamas eit to- 
liaus kas kart augszcziaus, pa
tikdavo n e per laužomas užtva
ras. Nesuskaitini turtai mažiu
lis pradėjo su pagelba. Barono 
Hintefeldo ir gražios Baronie
nes, kuriai Jonas intikejo, O' 
vyras pavėlino.

Jonas noringai paskolinėjo 
Hintenfeldienei pinigus, o uiž- 
tai gaudavo tokius meilus nu- 
■siszypsojimus, tokius davadus 
jaustos!

Užstojo nederlingas metas, 
Žalycos neiszdave paprastiiios 
daeigos ant gyvenimo ant ka
rietų reikėjo skolint pinigu. 
Grajus ėjo kas kart puikiau, 
Jonas suvis nejpamislino ant to 
kad jau viską pragrajins ne

ik i trukus!
Jieva kas kart lalbiaus pini

go nesigailėjo iszleist ant savo 
reikalu ir užganadinimu skolos 
pradėjo augt, labai greitai buk 
ant mielu.

Ponia Baroniene pradėjus 
vienkart pradžia, vos ne kas

sanvaite ateidavo pas poną Jo
ną nauju paskolinimu, kaip tai 
buvo galima atsakyt ?

Ponas Jonas Parembskis 
dirstelejas vienkart, turėda
mas špakaina valandėlė in sto
ną savo veikalu, nusistebėjo ir 
nuėjo pas Jieva idant jei duot 
žine apie tai, kaip arti nuo ju 
pavojus.

Pora musu ponstvos Pa- 
rembsku ne senei turėjo atsky
rus shit apartamentus pabarsz- 
kines in duris pakajaus daug 
gales ponios ir aplaikias paive- 
linima inejimo, Jonas inslinko 
in miegkambary josios.

Buvo tai paikajus iszdabin- 
tas ant džiaugsmo žmoniem, 
kurie atlankinet ji galėjo.

Didele lova auksuota pakel
ta ant trepu stovėjo po balda- 
chimu adamaszkiniu su viso- 
kais auksinais mezginais apda
ilintu szniurais su auksinais 
kutais pareisziotu kampu ir 
ant virsziaus dabino ji plunks
nos strausines. Sienos alpmušz- 
tos buvo mėlynai su auksu, o, 
firankos ponsovos ir mėlynos 
k ryži a v o j o s i 1 ai ig uo se.

Firankos buvo teipo-gi ap
siūtos auksotais galonais ir 
kutais, surisztos auksinais 
szniurais, ant kamino buvo 
laikrodys padarytas isz ale
bastro, aukso murmolo juodo 
su visokiom figūrom purcoli- 
nems, su visokiom darytom 
kvietkom ir visokais blizgan- 
ezais blankinais ir stiklinais 
i szd i i■ b i m a i s a) >k a b i n tas.

Szale jo stovėjo du liktoriai, 
bronzini.

— Divonas ant grindų ir 
viskas kas tik radosi mieg- 
kambaryje viskas blizgėjo ant 
visko aukso nestokavo.

Toja valandoje kada Jonas 
inejo in pakaju Prancūzas Jie- 
vai plaukus frizavojo, nes po
nia buvo pasirėdžius jau; Jo
nas iszleides Francuza, kuris 
rūpestingai parėdė galva jau 
nuplikusia dauggales ponios 
sėdo ant sofkos, tarė su atsidu
simu.

— Na ka ponia? Laikas 
mums pamislint apie save.

— Kaip tai mylimas?
— Atėjau pasikalbėt su ta

vim ponia, ir yra apie ka ! r
— O! Mano brangus, turiu 

sziandien mingrenie szpazmus.
— Atidekime ta del sve

cziu.
— Kas tai yra žuvele ko 

nori! J a,u ežiu staigu plakimą 
szirdies, gazdini baisiai mane.

— Da lig sziol nieko mano 
ponia nes grasina mums nelai
me !

— Ak, turėk mielaszirdys- 
tc ant manos ne damuszdinek 

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

Po 40< arba 3 už $1.00 
------ —----------------------- w

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

manės, nes žinai mano stoną 
silpnumą ir sveikatos.

— Mylima! Su nusiszypso- 
jimu tarė Jonas tas geras gali 
but del svecziu, nes mes ka tai 
drauge apie indukus Žalycuo- 
se vai kszt i liejome.

— Ant Dievo! Iszgirs mus 
alpstu! '

— Klausyk-gi J ieva tarė.

****»» ******* ******* >*-***2

Asz jums sakysiu kad 
Už szimto metu,

Nei Jus, nei Mes, jau 
negyvensime!

Nes tada Jus ir Mes 
Skaitytumem liūdna istorija 

apie musu praeities, 
Apie-musu laikus, apie tai, 
Ka sziandien visas svietas 

skaito, 
Ii1 kaip ta,s viskas pasibaigs. 
Užgims naujas ir geresnis 

svietas, 
Geresni žmonysprisikels, 

Isz musu vargu ir 
nuliūdimų!

kI* n* *T*

Blogos žinios greieziau 
apibėga tarp žmonių, 
Ne kaip geros.

Tegul žmogus padaro k a 
gero, 

Tai kaimynai visai tuom 
nesusijudins, 

Bet tegul jis padaro ka 
blogo, 

Tai žino prasiplatys žaibiniu 
staigumu, 

ta lira ligi tarnai,
Kaip nuo įeidijo.

Kiek tai musu artimai • 
nukenezia nekarta, 

Nuo tokiu reidiniu žinių! 
Juk visokios nelaimes gali 

Visus patikti sziandien 
ar rytoj, 

Sziandien apjuodinam savo 
artima, 

O rytoj kiti mus apjuodina!
Paskalai nežiūri kuom 
tu esi, visi tave pasieks. 

Rūpinamės daug- veikalais 
savo artimu, 

Bet patys apie save 
nesirupinam. 

Apjuodinanti paskalai atnesza 
Rūpesti ir nelaimes ant 

žmonių, 
O toki kurie tuosius paskalus 

praplatina, 
Užsitarnauja, ant didžiausio 

paniekinimo.
Didesne meile del savo 

artimo, 
Atnesz didesni suraminima 

del saves. 
Jeigu jums kada liežuvis 

niežti, 
Ant platinimo kokio 

neteisingo paskalo, 
Alba ap juodinimo savo 

artimo, 
Sustok ir apmanstyk, u

Ar negeriau butu tuja žine 
sulaikyt,

Ir vietoje blogo, tai ka 
gero pasakyt, 

Apie savo artima. 
Juk tai nesunku,

O turėsite ramia saužine 
Ir 'žinosite kad padarote nors 
Maža geradejyste szia, diena, 
Ir busite isz to užganadinti.

Jonas esame jeigo ne nupuola 
tai puolimas jau suvis arti, lai
kas pasirodavy t, ne aipmislino- 
me pirmiaus musu pinigu, ku
rie jau baigėsi ir netrukus ga
lime likt be nieko turime ap 
žiūrėt.

Jieva pamirszo apie savo 
silpnumą ba vietoje apalpimo, 
paszoko nuo kėdės ir užsirau- 
donavus tarė:

— Ba prakaziruoji, ba pra- 
krizinio ji!

— Asz! Krestelejo peczais 
Jonas, o pine-gi mažai praleido 
kasdien ?

Abudu esam kalti!
— Ne teisybe! Ne teisybe! 

Atsake pati, tu vienas kaltas, 
tu arba tai asz butau praleidi- 
nejus, kad butai man iszįpra- 
džiu nepasakias roike užstot, o 
pasistatyt!

— Tylėk, Tylėk!
Kažin gal kas klauso po du

rimis, o kada, jau tas bus vi
siems žinomas pagelbės tada 
isz niekur ne bus, mosis ant 
musu pa,skolininkai isz visur.

— Ponia puolus ant kreses 
insiverke labai.

— Roike mumsUare Jonas 
nuduot del sveikatos musu tu
rime apleist miestą, važiuot 
ant kaimo ant czysto oro, o pa
gyvenę Zalycuose turėsimo sa
vo darba. užlopyt ta. skyle ku
ria padaromo, ne a'jmiislino 
kaip turimo gyvent mieste.

— Iszvaižiuot isz Varsza- 
vos?!

— Nes asz ne iszgyvensiu 
ant kaimo.

Jonas nusijuokė, skrestelėjo 
Iioczais ir tarė ipamaižoli:

— Ne grajikime'su: savim 
komedijų, kalbėkime iszma- 
niai ant Žalycu ir ant nupirktu 
kaimu jau turime 200,000 sko
los da isz to dabar galima bus 
iszeit nes toliaus laukt negali
ma., ba bus jau per volu!

— Juk-gi Žalycos ir kai
mai kasztuoje daugiaus negu 
600,000! Pats teiįp kalbėjai.

— Teip mano ponia, nes 
ant to 200,000 kasdien augan- 
czios skolos, tai ne mažas da
lykas.

— Asz dabar ne pataikysiu 
iszgyvent ant kaimo!

— Hm! Turėsi.
Tai pasakęs Jonas pasikėlė 

ir pradėjo vaikszcziot po pa
kaju.

— Pasirodavokime tarė po 
valandeliai tylėjimo, priesz 
laika reike pasikalbėt apie tai.

Kėlės sanvaites da gyvensi
me czion kaip gyvenome, nes 
reike nudavinet kad miesto 
anksztinybe kenke mums ir del 
savo sveikatos buk iszvažiuo- 
sim ant kaimo.

— Daryk ka nori, nes asz 
mirsiu! Atsake Jieva atsilisz- 
dama kreseje.

Jonas krestelejo peczais buk 
norėdamas pasakyt mirk sau, 
ir iszejo isz pakajaus.

Norint atsibuvo toji rytine 
scena kuri užtraukė ant ponios 
szpazmus galvos, skaudejima

Istorija Apie ... 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svjeta ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

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

“NOVENA’’
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.
SAULE PUBLISHING CO., 

Mahanoy City, Penna.

Atsiveža Szunis In Rungtynes

Ponia Jane Thompson isz 
Detroit, Michigan, rūpestin
gai prižiūri kad visi jos szu- . 
nys butu sveiki. Ji savo au
tomobilyje juos veža in 
Pinehurst, North Carolina, 

gavo dideli ant visos dienos, o 
kurios slaptybe pasiliko tarp 
ponstvos Pairem'bsku, gyveni
mas abieju ne ant plauko ne 
persimainė.

Jieva ant rytojaus tuo jaus, 
buk ant piktumo padare labai 
dideles iszeigas, o Jonas ta va
karu mėgindamas laimes, 
stengdamasis atgrajint nuo' 
Barono, leidosi teip uždaneziai 
iii kaži ras jog vos vėl diena už
stojo, pragrajino ant žodžio' 
15,000 raudonu auksiniu, ka
rietas, arklius ir visiką ka tik
tai ant kazires galėjo statyt.

Baronas'be jokios ceremoni
jos iszsinaudojas sau a.hligas 
formaliszkas, ėmėsi keliu tei- 
singystes sūdo, daeitinet savo 
prigulmystes o atradęs prie- 
žasti kurios seniai jieszkojo, 
ant pertraukimo įprietelystes 
su ponu Jonu iszauke ji ant 
pistai iet u mesdamas jaim in 
veidą paskutine laiszka raszy- 
taper ji pas Baroniene.

Jonas ne lauke dienos kada 
turės stot priesz Baronu, o 
staigai prapuolė isz miesto 
bėgdamas in Žalycas, palikes 
viena paezia mieste.

Paskolintejie Jono dagirde 
tai per Barona kas atsitiko su 
Jonu, mėtėsi ant namo jo ir ant. 
likusiu turtu Varszavoje už
griebdami vienas per kita, kas 
ka nutvėrė.

— Baronas da didesniu 
skolų pridarė, ir ligi kol Jonas 
savo iszsisukimais, iszmislin- 
to’m sunkenybėm pataikė už
dengi turtą, jau nupuolimas jo 
stojosi matomas.

Jieva lengdamasi godos ir 
vargo, kuris jai grasino, pas- 
kutinia karieta nakezia pabė
go isz Varszavos paskui vyra.

Veikalai abieju teip nelai
minga paėmė gula, jog kitriau- 
si provininkai nieko kito ne
galėjo prižadėt kaip paskutini 
puolimą.

Jonas skaitydamas jog ge
riau buvo ponios turtus perda- 
ryt ant savos, atrado sau pats 
būda ginimosi priesz paskolin- 
tojus, norint ant laiko, bet nie
ko ir tas nepagelbėjo. Žalycos 
ir kaimai netrukus likos paim
ti uiž skolas ir Jonas likos su 
r. . t vJieva. ant ma.zo namelio vos ir 
vargi ngo s s u s t en t a'ci jos.

Jieva4 plesze akis vyrai, vy
ras siuto isz .piktybes savo 
silpnos, kuri nieko jam ne pri- 
gelbinejo; gyvenimas tuju 
dvieju nelaimingu stojosi pos

kur yra laikomas szuniu 
rungtynes in Old beminion 
Brittany Field Trial Kliūba. 
Szunys isz dvylikos Ameri
kos valstijų szitose rungty
nėse dalyvaus.

mu nenukens naminiu barniu, 
o kada, ir prie musztyniu daei- 
naneziu. Ant galo pati pone 
lipsteta paraiižium numirė. Jo
nas po smart Jievos atradęs 
truputi energijos ėmėsi dru- 
cziai už procesu, ir su pagelba 
Ambražiaus Sliwickio pradėjo 
darbotis apie nustumuna. savo 
persekiotoju (savo paskolinto- 
jus teip vadino). Nelaime tiem 
ka netikriausias ir noteisin- 
giausias turėjo prigulmistes, 
mažiausiai buvo apžiurus apie 
ju užtvirtinimus. Biednus 
a.matninkus ponas Jonas at- 
provino su kviteliu, norint 
as'ztu savo duduszios, nes su 
baronu ne buvo teip lengvas 
veikalas, tas saugo josi ir jeigu 
ne kokis tai laimingas atsitiki
mas butu ne užstojas szuleriui, 
butu Jonas puolės auka baro
no. I

Po ilgu kaukiu ir darbszavi- 
mo, skola barono jau kitose 
rankose būdama, ba baronas 
matydamas jog sunku bus jam 
pastatyti ant savo szalies teis
mą, pavedė kitam žmogui ge
riau numananeziam procesus, 
nes ir tas vos pataiko isznau- 
dot pas Joną lig smertine alga 
daugiau nieko.

Buvo da daugiau skolininku 
su kurą is teip-gi per storone 
Slivickio panasziai Jonas apsi
ėjo, ir Jonas likosi vėl prie Ža
lycu ir Arnikos, netekdamas 
tiktai kaimus.

Viskas tas, ka czion ketuose 
žobžiuose apraszeme, del Jono 
kuris priesz laika naudjo savo 
gyvenimą, priskubino senatve. 
Rūpestis, procia nauji, iszdavi- 
mai, nuolatos verdanti szirdy- 
je neapykanta, karezioms jaust 
lom, iszseme isz jo, lig paskuti
nėj, pajiegas. Pasenės, rauksz- 
luotas, plikas, kosulingas, isz- 
džiuves, su indubusiom akimis, 
su karszcziu viduriniu, kuris 
degina žmonis jieszkojenezius 
ant szios žemos laimes daly
kuose, kurie josios duotie ne 
gali, po keliu metu ponas Jo
nas Parenbskis jaunikis orde
rio Szv. Stanislovo, Lowczus, 
sugryžo in Varszava. Stonas 
dalyku ta.utiszku bovino ji vil
czia nutverimo da tos gadnas- 
ties tokios tai apie kuria nenu- 
ilstancziai stengėsi ir rūpinosi.

Viskas buvo nupuolime ir 
Sumaiszyta, o isz nupuolimo ir 
sumaiszimo naudotis lengviau- 
se. iStarostva, ant galo apvai
nikavo jo stenginimus; nor tas 

vainikas labai brangei kaszta- 
VO' Jonui bet ilgai džiaugėsi 
juom, baprie kasztelanos buvo 
jam per menkas, ba norėjo ses
ti e areziau kėdės karaliszkos 
su kuriom ne galėjo da.

— Kodel-gi asz ne galetau 
ten sėst? Klause kasdien pats 
saves, kodėl? Ir atsakimo sau 
rastie negalėjo, teip jautėsi sa
ve augsztai, ir gadnu kad ka 
tik norėjo galėjo dastot.

Senatve užeinanti be laiko 
valde juom tuom budu, kokiu 
valdo paneszais jam. Norėjo, 
naudot kada jau negalėjo, pra
dėjo volei gyvent po senovei, 
nopaisiūdamas ant dideliu isz- 
eigų, atsiduodamas paleistu
vy štai. Ne stokavo tada Var
szavoje gražiu moterių, kuriu 
prilankios szirdies pritrauki- 
nejo Joną ir kure jame karszta 
meile, ir budino prie paleistu- 
vingo gyvenimo.

Senovės karsztis prie kazi- 
ravinio sugryžo; ir ko ne pa
ėmė Rožes, Emilijos ir Ernes
tines? Starosta keli balius, da
vinėjo pietus ir vakarienes ir 
vėlei po senovei ant iszkilmes 
sėsdavo. In metus ar du, nau
jos skolos prie senu likusiu 
priaugo, sau gazdint pradėjo, 
žmonis jau pradėjo szaltinis 
nuo Jono ir szaltis nupuolimo' 
paskutinio da baisesnio negu 
buvo pirmutinis apeminejo ji 
iszvisu pusiu. Ant galo, ant 
duoto ženklo vieno skolininko 
mėtėsi visi ant turtoso maty
damas save be vilties pagelbės 
Jonas, ka neturėjo to numanu- 
mo apie kitokį gyvenimą, kaip 
ta kuri vedi, paėmė trucizna 
stikle vyno ir baisiose kaukė
se gyvenimą pabaigė.

♦♦♦ ❖

Tuolaik sziauczius sau bro- 
ciavojo giedodamas linksmai. 
Szeimyna jo pasididino da 
dviem sunelais, o paezedumas 
pavėlino papirkt da viena, sza
le savo, mūra. Staboje meiste-

[Tasa Ant 2 Puslapi^)]

Ant Gavėnios

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany- 
tojaus Jeruzolime 10c.

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kris
tų 20c.

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

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 15c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekuriais naudin
gais padėjimais 35c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka būda 15c..

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra del prisiun- 
timo kasztu. Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.
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Žinios Vietines
— Sirgdamas per du metu, 

Petras Matalaiviczius, isz Park 
Crest, numirė Petnyezios ryta 
4:30 valanda, savo namuose. 
Velionis atvyko isz Lietuvos 
daugelis metu atgal in Maha- 
nojaus miestą, ir dirbo anglia- 
kasyklose, 'po tam u'žsidejo sa
ldina bizni, o apie penkiolika 
metu atgal apsigyveno in Park 
Crest. Paliko savo paezia Ka
se. Laidojo Panedelio ryta, su 
apiegomis in Szv. Juozapo baž 
nyczioje devinta valanda ir pa
laidotas in parapijos kapinėse. 
Graiborius L. Traskauskas lai
dojo.

— Scredoj pripuola Szv. 
Donato, ir Szv. F1 avi jono, o 
Tautiszka Vardine :Viltis. Taip 
gi ta diena: 1935 metuose Mas
kvoje mirė Vincas Mickevicz- 
ius, Kapsukas, Lietuvos dar
bininku vadas ir žymus raižy
tojas; 1801m., gimė Žemaitijos 
Vyskupas ir Lietuvos raižyto
jas Motiejus Valan'czius; 1815 
metuose Taikos sutartis buvo 
sudaryta New Orleans mieste 
tarp Amerikos ir Anglijos. Ge
nerolas Jackson sumuszc Ang
lijos kariuomenes ir Kongres
as buvo paszaliūtas; Menulio 
atmaina, Pilnatis.

— Ketverge pripuola ’Szv. 
Simeono,o Tautiszkai Vardine: 
Ruszkalis. Ir ta diena: 1926 
metuose mainieriu straikos už
sibaigė ir mainieriai gry'žo in 
savo darbus. Susitarimas bu
vo slaptai sudarytas Philadel- 
phijoje, Pa.; 1915m., Vokie- 
cziai per Pirmutini Pasaulini 
Kara su savo sulbmarinais, 'po
vandeniniais kariszkais laivais 
užkirto Anglijos laivams kelia 
in Anglija,

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Kondrado, o Tautiszka Vardi
ne: slarunas.

nele Leoną, duktė ponios A. 
Petuszkienes, nuo 223 W. New 
York uly., ir Richard Schwetz, 
sūnūs, ponios S. Schwetz isz 
miesto. Svotai 'buvo ponia Al. 
Balsichi ir Alvin Balschi. Jau
navedžiai apsigyveno mieste 
Wilmington, Del. 

■> - - —
Minersville, Pa. — Juozas 

Ruožtą, 54 metu amžiaus, nuo 
314 Pottsville uly., kuris buvo 
kontrakt-mainierys in Maple 
Hill kasyklose, arti Mahanoy 
City, staigai pasimirė mainuo
se laike darbo, pareita Sereda 
popiet. Likos surastas per jo 
draugai. Velionis gimė Lietu
voje. Paliko savo paiczia, Mar- 
gareta' (Razinskiute); tris sū
nūs: Daniela ir Joną mieste, ir 
Leonarda namie; duktere Pra
ne namie; ’broli Jokūbą, isz 
Grand Rapids, Mieli., taipgi 
tris brolius ir trys seserys Lie
tuvoje, ir keletą anūkus. Lai
dojo Panedelio ryta, su ūpin

gomis in Szv. Pranciszko baž
nyczioje ir palaidotas in para
pijos kapinėse.

Mount Carmel, Pa. — Parei
ta Petnyc-zia, apie 11:55 valan
da naktyje, gaisras sunaikino 
beveik visa bloką namu, ant S. 
Maple uly., tarpe G-th ir 7-th 
ulycziu. Apie 45 žmones likos 
be pastoges. Iszkados pada
ryta ant $200,000.

MOLOTOVAS SAVO 
RANKA PARODE

Austrijos Klausimas 
Per Karsztas; Moloto
vas Prisipažino Kad Jis 

Bejiegis
BERLYNAS, VOK. — So- 

vietai Austrijoje dabar, kaip 
tas sveczias, kuris atėjo ant

Iszgelbetas Isz Sniego Užgriuvimo SOVIETU SZPIEGAS
PABĖGO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

augsztais Dipliomatais.
Sovietai, dažinoje kad ju to- 

kis augsztas agentas juos isz- 
dave, dabar sako kad Ameri- 
kiecziai ji pasivogė ir po prie
varta ji dabar laiko. Jie visa
dos taip sako kai kuris ju 
augsztas valdininkas juos ap
leidžia.

BUVĘS GARSUS 
RASZYTOJAS 
NUŽUDYTAS

Shenandoah, Pa.
— Gerai 'žinomas del mies

to gyventojams, Viktoras V. 
Vaisznoris, nuo 120 E. Coal 
uly., kuris darbavosi del ang- 
liakasu Unijos, pasimirė Va
sario deszimta diena, in Ham
burg įSanitorium, ir likos pa
laidotas Vasario trylikta die
na, isz Grab. Oravitz koiply- 
czios, 30 N. Jardin uly., su 
apiegomis in Szv. Jurgio baž- 
nyczioje, devinta valanda ryte 
ir palaidotas in parapijos ka
pinėse. Velionis sirgo nuo 
asthmos, ir nesveikavo ilga, 
laika. Gimė Lietuvoje, atvy
ko in Amerika daugelis metu 
atgal in Shenadoryje. Buvo 
angliakasis, ir paskutini karta 
dirbo Maple Hill kasyklose. 
Paliko vienatine giminaite p. 
Blanch Viskauskiene mieste.

— Puldama prie savo na
mo, 13 So. Gilbert uly., ponia 
Mare Staniekiene, su'žeide ran
ka, ir gydosi namie.

— Sausio 30-ta diena, Szv. 
Jurgio bažnyczioje, Kunigas 
Bernardas Szimkus, vikaras, 
suriszo mazgu moterystes, pa-
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abouLjįįul %
says Madeleine Carroll yįĮ's

pietų, ir paskui pamirszo kada 
eiti namo.

Trijų Didžiųjų Vieszpatys- 
cziu atstovai keletą kartu bu
vo intariami ir kaltinami kad 
jie leidžia Molotova juos už 
nosies vedžioti, kad vien tik 
Molotovas vis iszdrysta szauk- 
ti “Ne!”

Bet maža Austrija ana die
na privertė ta pasiputusi Mo
lotova visa savo ranka paro
dyti.

Austrijos Užsienio Ministe- 
ris, Leopold Nigi, vieszai krei
pėsi in Keturiu Didžiųjų Viesz 
patyseziu Atstovus kad jie pa
siskubintu ir sudarytu taikos 
sutarti del Austrijos. Jis teip- 
gi prasze kad Rusija per daug 
nereikalautu isz jo kraszto.

Molotovas, nežmoniszkai su
spiegdamas, suriko “Ne!”

Sovietu Rusija dabar isz 
Austrijos reikalauja $150,000,- 
000. Sovietai nori Austrijos 
aliejų ir jos fabrikus.

Bet virsz visa to, Molotovas
‘ nesutiko kad Sovietai savo 

vaiska isz Austrijos isztrauk- 
tu. Jis pats, tik kelios dienos 
atgal, luvo inneszes patarima 
kad visu krasztu armijos pasi
trauktu isz Austrijos. Bet kai 
Austrijos valdžia kaip tik to 
paprasze, Molotovas pasipurtė 
ir suspiegė “Ne!”

Dar ir to nebuvo gana. Mo
lotovas tada padavė szitus tik
rai kvailus ir beprotiszkus pa
reikalavimus :

1— Tegu visi kiti krasztai 
savo kariuomenes isztraukia. 
isz Austrijos. Bet Sovietu ka
reiviai pasiliks ten kaipo sve- 
cziai;

2— Trieste ir Italijos klausi
mas turi būti dalis Austrijos 
taikos klausimo;

3— Austrijos sutarties klau
simas turi palaukti kol Vokie
tijos klausimas bus iszrisztas.

Mažos Austrijos Užsienio 
Ministeris, Leopold Nigi, su 

i savo teisingais ir kukiais pra- 
szymais, parode visa Molotovo 
palszyvuma. Jis parode kad 
Molotovas visai nesitiki ir vis- 
iszkai nenori jokios sutarties 
toje Berlyno Konferencijoje, 
kad jis nėra Sovietu Rusijos 
Atstovas, bet, tik padupeznin- 
kas, kuris be Kremlino žinios 
negali nei vapteleti!

Draugai, sniego sportinin
kai iszkasa isz sniego už
griuvimo dvideszimts dvie
ju metu amžiaus Jse Covar
rubias, kuris buvo beveik 
uždusintas kai sniegas pasi
leido nuo augszto kalno ir ji

užgriovė. Kai kiti sniego 
sportininkai pribuvo ir ji 
atkasė jis jau buvo be san- 
mones. Daktarai sako kad 
jis pasveiks. Tai atsitiko in 
Sugar Bowl, California.

o o o

Have you ever heard a story 
about someone that made 
you want to meet him? Well, 
I’ve just heard one. A story

about a sincere, patriotic citizen who is doing something 
practical about his future and the peaceful future of his 
country. Investing in U. S. Savings Bonds. A story
about you! And one that ought to make you feel proud.

I felt good, too, when I heard what a great success story 
the Savings Bond Program has turned out to be. For 
you see, I’m a Bond owner, too! And when you stop 
to think about how you and I and millions of our friends 
and neighbors all over America now own more than 49 
billion dollars worth of our country’s interest-earning 
Bonds—it makes you proud to be an American!

INTARIA KORĖJOS 
KOMUNISTUS

Alijantai Sako Komu
nistai Slaptomis Gauna 

Ginklu

Great News!

New money-earning features 
for U. S. Savings Bonds!

FIRST—Thanks to new Treasury regulations, every Series E Bond you 
invest in begins earning interest after only 6 months. It earns 3% 
interest compounded semiannually when held to maturity.

SECOND—Every Series E Bond you own can now go on earning in
terest fox- 10 more years after it reaches the original 'maturity date.

THIRD—All maturing E Bonds automatically earn interest at the new 
rate (average 3% compounded semiannually) for 10 more years.

I FOURTH—If you want to be paid the interest your Bonds are earning 
į every six months, ask at your bank about the new Series H Bonds. -- 

I ■ .. • - .

Peace is for the strong.;; \

•4 for peace and prosperity invest in <‘y 

p•  i u. S. Savings Bonds ( v!

r t i
h'he V. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury 
Department thanks, for their patriotic donation, the Advertising Council and

TOKYO, JAPONIJA. —
Tautu Sanjungos komanda ana 
diena intare ir vieszai prikai- 
sziojo, kas Korėjos Komunis
tai susilaukia kariszku ginklu 
in savo uostus, priesz bendra 
sutarti. Alijantai sako kad tie 
Komunistai dabar gauna ka
riszku eroplanu ir kitokiu 
ginklu, nežiūrint ta paliaubų 
sutarti ant kurios jie buvo su
tikę.

Major Generolas J. K. La
cey, vienas isz Amerikos Szta- 
bo virszininku yra pareikala
vęs kad visas tas klausimas 
butu Tautu Sanjungos atstovu 
pilnai isztirtas.

Jau keletą kartu atėjo pa-

SKAITYKIT 
“SAULE”

SKAITYKIT - “SAULE” - PLATINKIT PLATINKIT
i

tikrintos žinios kad Komunis
tai tvirtina ir didina sgvo ka
ri szkiems eroplanams vietas. 
Bet Major Generolas J. K. La
cey dabar yra pareiszkes ir 
vieszai paskelbęs laika, vietas 
ir postus, kur ir kada ir kiek 
tie Komunistai ginklu gauna. 
Jis yra pareikalavęs kad Ko
munistai sutiktu ant bendros 
komisijos, kuri prižiuretu Ali- 
jantu ir Komunistu stovyklas. 
Bet, aiszkus dalykas, Komu
nistai ant to jokiu budu nesu
tiko.

Tautu Sanjungos komanda 
dabar pranesza kad ji tikrai 
žino kad Komunistai Korie- 
cziai yra gavo daug kariszku 
eroplanu in Pongni Traechon, 
Pongyang, Uji, Sinuiju, Won
san Saamcham ir Sunan ero
planu stotis.

Sulyg paliaubų sutarties, tai 
ne j vieni neturėjo savo vietas 
geriau apginkluoti ar daugiau 
kariszku ginklu prisistatyti. 
Bet dabar aiszku kad Korėjos 
ar kini jos Komunistai tiek sa
vo žodi laiko kiek Sovietu 
Unijos atstovai, kuriems savo 
garbes žodis nieko nereiszkia.

KANADOS 
KONGRESMONAMS

ALGOS PAKELTOS
OTTAWA, KANADA. — 

Kanados Tarybos nariai, kuriu 
pareigos yra panaszios in musu 
Kongresmonu ir Senatorių, 
dabar gaus po keturis tukstan- 
czius doleriu daugiau ant me
tu. Jie iki sziol gaudavo po sze- 
szis tukstanezius doleriu ant 
metu, o dabar gaus lygiai po 
deszimts tukstaneziu doleriu.

Taryba taip nubalsavo. Bal
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savimas buvo szimtas penkios 
deszimts trys už toki algų 
pakėlimą ir szeszios deszimts 
keturi buvo prieszingi. Ta byla 
dabar eina in Senata, kur, nėra 
jokios abejones kad ji bus be
veik vienbalsiai priimta.

LAIVAS SUDUŽO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

prie kranto per tas tirsztas 
miglas.

Vienas isz tu dvieju iszliku- 
siu gyvu jurininku, pasakė kad 
Kapitonas to laivo pasiliko ant 
to skestanezio laivo kol jis vi- 
siszkai nuskendo. Jis turėjo 
proga iszsigelbeti, bet jis nu
tarė pasilikti ant savo skestan
ezio laivo.

SNIEGAS; BALTAS, 
GRAŽUS, MALONUS

. Bet Miesto Valdžia 
Uždeda Bauda

WASHINGTON, D. C. — 
Keliuose miestuose miesto po
licija yra nubaudus namu savi
ninkus kad jie in laika nėra 
nukasė sniegą nuo savo “pei- 
mantu”. Tai iszrodo kad val
džia turi ežia pilna teise nu
bausti tuos, kurie nenukasa 
sniegą nuo savo namu, nes kiti 
gali tenai parpulti ir susižeis
ti.

Bet kaip kad paprastas 
Amerikos pilietis apskustu 
miesto valdžia kai ulyczios ir 
veszkeliai yra apsnigti, kai 
automobiliai susikūlė ant le
dais nukloto vieszkelio ar uly
czios?

Jeigu ežia, Amerika yra 
laisves krasztas, tai kas nor 
turėtu apie tai praneszti musu 
mažu miesteliu virszininkams 
kurie musu kraszto instatymus 
taip lamdo kaip jiems patinka.

Jeigu vieszkelis ar ulyežia 
yra sniegota ir ledais nuklota, 
tai ežia miesto, apygardos ar 
valstijos pareiga ta vieszkeli 
ar ta ulyczia tuoj aus pelenais 
nukloti. O jeigu kuris automo
bilius ant tokios ulyczios ar 
ant tokio vieszkelię paslysta, 
tai jau miestas, apygarda ar 
valstija turėtu atsakyti. Nes 
mes už toki prižiūrėjimą gero
kai užmokame per laisnius ir 
visokias taksas.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

pradėjo labai gerti ir nieko ne- 
paisinti. Jis taip nusigyveno 

' kad jis pardavinėdavo savo 
szlykszczius raszinelius po 
kvoteri ar už sznapso stikleli. 
Jis net buvo pasidaręs maža 
raszteli: “Asz Esu Aklas” ir 
eidavo po ulyczias ubagauda
mas.

Jis po visus Greenwich Vill
age saliunus buvo gerai žino
mas kaipo besarmatis, girtuok
lis, ubagas, paskutinio karpa- 
lo skrmalas. Jis už kelis sznap
so stiklelius su savo žmona, del 
parodos, vieszai saliunuose 
glamonedavosi, bueziuodavuo- 
si ir abudu raitydavuosi. Jis 
kelis sykius pateko in “laku- 
pa” ir syki buvo padėtas in li- 
gonbute, kad nusikratytu tos 
savo girtuoklystes. Bet iszro
do kad niekas nepadėjo, nepa- 
gelbejo, kol jis pasiekė pati 
dugną girtuoklystes, biednys- 
tes ir tegiediszkumo. Kas toki 
nabaga norėtu nužudyti sun
ku insivaizdinti, nes jis pats 
save jau seniai buvo pražudęs.

Buvęs kalinys Harold Wein
berg buvo vėliau policijos su- 
cziuptas skiepe, visai netoli to 
vieszbuczio kur buvęs raszyto- 
jas Bodenheim su savo žmona 
buvo nužudytas.

Jis prisipažino kad jis buvo 
užmuszes raszytoja Bodenheim 
bet nieko nesako, neprisipa- 
žinsta ir neužsigina kaslink ra- 
szytojo žmonos nužudinimo. 
Policija sako kad žadintojas 
Harold Weinberg yra beprotis 
ir likos padėtas in Bellevue li- 
gonbute del tolimesne tyrinėji
mo.

Žmogus kuris niekad 
nesijuokia, 

Yra pavojingu kaimynu.
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“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratai s.


