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Policijantai Lavinasi Prie Rubežiaus

Vokietijos policijantai 
prie rubežiaus ežia lavinasi 
ir mokinasi karo musztra.

■

Jie yra laikomi ir skaitomi 
kaipo pagrindas naujos Vo- 
kiecziu armijos. Isz dvyli 
kos tukstaneziu tokiu karei
viu, ežia apie du tukstan-

Isz Amerikos
‘ u <

EISENHOWERIO
GIMTADIENIS

64 Metu Prezidentas 
Baigia Savo Atostogas

■» , __ - _

DENVER, COLO. — Prez. 
Eisenhoweris dabar yra sze- 
szios deszimts keturiu metu 
amžiaus. Jo gimtadienis buvo 
szio menesio keturiolikta die
na; Jo daktaras laikrasztinin- 
kams sake kad Prezidentas

Prezidentas 
b Dwight Eisenhoweris

yra pilnoje sveikatoje.
Jo draugai, kurie golfą lo- 

szia, surengė jam jo gimtadie
nio vakaruszkas in Denver

cziai lavinasi. . Virszuje eili
niai kareiviai lavinasi prie 
kariszko muszio o apaezioje 
kariszkas mažas “Jeep” au
tomobilius, krūmais apdeng
tas‘dalyvauja tose rungtynė
se.

ra ra □

Cherry Hills Country Kliuba. 
Jie pakvietė in tas vakarusz- 
kas jo žmona ir keletą jųdvie
jų artimu draugu. Vakarusz- 
kos invyko vieszbutyje, Den
ver mieste.

Szitos vakaruszkos buvo ne 
tik apvaikszczioti Prez. Eisen- 
howerio gimtadieni, bet tuo 
paežiu sykiu ir atsisveikinimo 
vakariene, nes Prezidentas bai
gia savo asztuoniu sanvaieziu 
atostogas ir gryszta in Vasz- 
ingtona. Jis su eroplanu skris 
in Vaszingtona, sustodamas in 
Indianapolis, kur jis pasakys 
savo partijai labai svarbias 
prakalbas apie ūkininku, far-

I merių programa.

Laikrasztininkai, kurie su 
Eisenhoweriu važiuoja sako 
kad jis iszrodo sveikas ir links
mas, daug sveikesnis negu kai 
jis tapo Prezidentu.

Szeszios sanvaites atgal Ei
senhoweris buvo geriausiu 
daktaru Fitzsimmons Army li
goninėje pilnai fszagzamina- 
vuotas ir visi daktarai pripaži
no kad jo sveikata kuo geriau
sia.

SKAITYKIT 

“SAULE”

PLATINKIT!

KOMUNISTISZA
KINIJA RŪPINASI

APIE FORMOSA

Reikalauja Kad Ame
rika Liautųsi Gclbejus

Chiang Kai-shek

UNITED NATIONS, N. Y. 
—Tautu Sanjunga pranesza 
kad ji yra iszdalinus plakatus 
ir rasztus isz Komunistiszkos 
Kinijos, kuri dabar reikalauja 
kad Amerika liautųsi gelbejus 
Generalissimo Chiang Kai- 
sheka ant Formosa Salos. Ta 
pareikalavima innesze Komu
nistiszkos Kinijos valdžios va
das Chou En-Lai, sakydamas 
kad bendras Tautu Sanjungos 
posėdis turėtu Amerikai už
drausti siunsti daugiau raais- 

' to ar ginklu Kiniecziams ant 
Formosa Salos.

Jis didingai ir iszkilmingai 
sako kad ‘ ’ Jokio svetimo 
kraszto insikiszimas in For
mosa Salos iszlaisvinima nega
li luti pakencziamas, ir Ame
rika turi liautis.”

Jis dabar intaria Amerika, 
kad buk mes kurstome Kinie- 
ežius ir rengiame kara ne tik 
ant Formosa Salos, bet visoje 
Azizoje. Jis sako kad Formosa 
Salos klausimas yra vidaus 
reikalas, ir jokia svetima tau- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Bėga Nuo Potvanio

Neszdama visa savo turte
li ant savo galvos, kaip mo
terys darydavo Szv. Raszto 
laikais, szita Egiptiete bus
te brida isz savo namu kurie 
yra potvanio paskandinti, 
mažame miestelyje prie Cai
ro miesto. Kai Nile upe taip 
patvino kad ji iszsiverže per 
savo krantus, visi gyvento
jai prie tos upes buvo iszga- 
benti in augsztesnes ir sau
gesnes vietas. Iszkados ežia 
padaryta del keliu milijonu 
doleriu.

Platinki! “Saule”

MAŽAS VAIKAS
SURASTAS UPEJE

I
Jo Jaunas Draugas Su
imtas; Abudu Buvo

Susipesze

CHICAGO, ILL. — Ponia 
Helen Walker kone beveik ap- 
slobo kai ji pamate savo devy
nių metu sūnelio lavona, kuri 
policijantai buvo įsztrauke isz 
Chicagos upes.

Jos sūnelis buvo dingės ana 
Subata ir policijantai, Skautai 
ir kiti visur jo jie^zkojo, pakol 
policijantai jo lavonėli su 
meszkeremis iszgrabliojo isz 
Chicagos upes.

Policija pranesza kad vienas 
deszimts metu amžiaus vaikas 
yra dabar intartas ir suimtas. 
Jis buvo prisipažinęs kad jis 
su mirusiu vaiku, Tommy Gro- 
chowski buvo haikomis susi- 
muszes ir jiedu ėjo in imtynes 
kai jaunas Tommy Grochowski 
inpuole in upe. 

_

SUKILIMAS
NUMALSZINTAS

Kaliniai Pasidavė; Pa
leido Tris Sargus

SIOUX FALLS, S. D. — 
Trys szimtai kaliniu sukilo 
priesz savo sargus in South 
Dakota State Penitentiary, ir 
suėmė tris sargus, kaipo aukas 
bet vėliau, kai Mayor Fay 
Wheeldon pranesze kad jis 
pats asmeniszkai pribus ir eis 
be jokiu sargu in ta kalėjimą, 
tie kaliniai pasidavė ir paleido 
tuos sargus, su sanlyga kad 
pats Mayoras Wheeldon pa
tikrintu kalėjimo tvarka ir 
kad jis butu pirmininkas ko
misijos kuri dabar teis tuos su
kilėlius kalinius.

Valstijos Gubernatorius, Si
gurd Anderson tuojaus isz- 
szauke szimta dvideszimts ka
reiviu. Valstijos policijantai 
teipgi greitai pribuvo.

Kai tie kaliniai pasidavė ir 
kai tas sukilimas buvo numal- 
szintas, Gubernatorius Ander
son aiszkiai visiems pasakė 
kad jis nieko tiems sukilėliams 
neprižadejo, ir kad jie bus tei
siami ir baudžiami sulyg ka
lėjimo instatymu.
“ Kaliniai skundžiasi kad 
maistas prastas, kad nėra tin
kamu daktaru, kad jiems nė
ra parūpinta jokios vietos del 
pasilinksminimo ar sporto, 
kaip beisboles ar futboles lo- 
szimo.

APVOGĖ - NURENGĖ

Nuogos Tarnaites Po
licijai Pasiskundė

MINNEAPOLIS. — Dvide- 
szirnts penkių metu darbinin- 
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37 FREIT-KARIAI
SUDAUŽYTI 

t _
Nei Vienas Nebuvo 

Sužeistas

JIM THORPE, PA. — 
Szimto dvideszimts penkių 
freitkariu greitas traukinys 
nubėgo nuo rieliu in Glen Ono- 
ko, netoli nuo Mauch Chunk 
miesto, kuris dabar yra vadi
namas Jim Thorpe.

Tas freito traukinys užgrio
vė visas rieles ant Lehigh Val
ley geležinkelio per kelias va
landas. Keli karai kurie apsi
vertė, sustojo ant Pennsylva
nia geležinkelio rieliu ir jas 
nukirto del susisiekimo.

Lehigh Valley geležinkelio 
atstovai sako kad trisdeszimts 
septyni freit-kariai buvo taip 
sudaužyti, kad jie dabar nie
kam neverti. Jie jau dažinojo 
kaip ta nelaime atsitiko: vieno 
freit-kario vienas ratas iszde- 
ge ir kai tas karas paliko rie
les, jis ir kitus su savimi nusi
traukė.

LONDONE
STRAIKOS DIDĖJA

Autobusiu Draiveriai
Straikuoja

LONDON, ANGLIJA. - 
Darbininkai dabar negali va
žiuoti in savo darbus, szeimi- 
ninkes negali važiuoti in mies
tą apsipirkti, nes autobusiu 
draiveriai po beveik visa Lon
dono miestą straikuoja. Kai 
mes szita straipsneli raszome 
tai jau daugiau kaip dvylika 
tukstaneziu draiveriai yra isz- 
eje ant straiku.

Ir tikimasi kad visi kiti pa- 
nasziai sustraikuos už keliu
valandų. Kai autobusiu drai
veriai sustraikavo tai ir troku 
draiveriai panasziai padare. 
O kai troku draiveriai sustrai
kavo, tai visi darbininkai ant 
laivu uosto neteko darbo, nes 
dabar negalima nieko isz laivu 
iszimti ar iszveszti. Daugiau 
kaip dvideszimts devyni tuks
taneziai uosto darbininku, kad 
ir be straiku, neteko darbo.

Dabar ne tik autobusiai su
stojo, bet ir strytkariai. Ir ei
na gandai kad ir vietiniai 
traukiniai sustos, jeigu kom
panijos greitai nesusitaikins 
su tais autobusiu draiveriais.

Szimtas trisdeszimts du lai
vai negalėjo isz savo uostu isz- 
plaukti, nes nebuvo darbinin
ku nuo ju tavora paimti.

— Gal jusu draugai yra
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite' 
jiems kad užsiraszytu sau 
“Saule”, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nes “Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys ju nuliūdima.

Pirkie U. S. Bonus

REPUBLIKONAI
SUSIRUPINE

Trejopa, Nelaime Juos 
Isztiko

WASHINGTON, D. C. — 
Republikonu Partijos vadai ir 
nariai, nuo Prezidento Eisen- 
howerio iki mažiausio politi- 
kieriaus, neramiai miega.

In mažiau kaip viena san- 
vaite Republikonu Partija isz
tiko trys nelaimes, bet kuri 
viena isz ju gali Republikon- 
ams baisiai brangiai kasztuoti 
per ateinanezius rinkinius.

Pirmasis nelemtas invykis: 
Alaskos krasztas jau turėjo 
savo rinkimus, ir Republiko
nai buvo visur atsakomingai 
sumuszti. Demokratai viską 
laimėjo. Du metai atgal ežia 
Repullikonai buvo beveik vis
ką laimėje. O dabar kaip tik 
atbulai.

Dauguma Alaskos gyvento
ju baisiai pyksta, kad Republi
konu Partija nesutiko priimti 
Alaska in Suvienytu Valstijų 
skaieziu. Jie dar labiau pasi
piktino ir supyko kai Prezi
dentas Eisenhoweris ta ju by
la ar praszyma priėmė ir Se
natui pasiuntė. Bet Republi
konu Partijos valdomas Sena
tas tos bylos nei neprieme ir 
net neleido ta klausima išskel
ti per savo posėdžius.

Czia gal iszrodytu mažas da
lykas, juk Alasaka, prilyginus 
prie visu Suvienytu Valstijų, 
mažai ka turėtu reikszti. Bet 
visi politikieriai gerai žino, 
kad net nuo 1943 metu Alasa- 
kos rinkimai vis parode kaip 
visi kiti rinkimai eis. Ir per 
vienuolika metu Alaska nei sy
ki nesuklydo.

Ar tai dyvai kad dabar Re
pui likonai neramiai miega? 
Alaska Demokratiszka kaip

Pasitaria Apie 9 Tautu Sutarti

Amerikos Sekretorius, J. 
Foster Dulles, Londone, pa
sitaria su Prancūzijos Pre
mjerių, Pierre Mendes-Fran
ce (po kaire) apie tos konfe
rencijos sutarti tarp devy
nių vieszpatyscziu kaslink 
Vokietijos apginklavimo. 
Visi tos konferencijos na

bus per musu rinkimus.
Republikonai prasiszoko, 

prasižengė, suklydo ir sau vir
ve pamuilino kai jie susikirto 
su Repullikonu Senatorių J. 
McCarthy.

Republikonu Partijos val
doma Senato Komisija, kuri 
nutarė kad Senatorius McCar
thy yra prasikaltęs ir kad jis 
turėtu būti nubaustas, visai 

.savo partijai szermenis pri
rengė.

I Senatorius McCarthy dabar 
vieszai iszejo priesz Preziden
tą Eisenhoweri ir visa jo szta- 
ba, sakydamas kad Republiko
nai dabar baisiai skriaudžia 
musu ūkininkus, ir visus kitus 

j darbininkus, ir .viską .duoda 
į didėlėms tūzams, kaip fabri
kantams ir dideliu kompanijų 
savininkams. Ir iszrodo kad tie 
ūkininkai dabar remia Sen. 
McCarthy, o ne Prez. Eisenho
weri ir jo sztaba.
• Nežiūrint kaip ar ka mes 
misliname apie Sen. McCarthy, 
bet visi turime prisipažinti 
kad visi politikieriai turi su 
juo skaitytis.

Armijos susikirtimas su tuo 
McCarthy nebuvo Armijos vir- 
szininkams in sveikata. Eisen- 
howeriui nebuvo gerai kai jis 
uždraudė Sen. McCarthy vie
szai visiems mums paskelbti 
laiszka apie Komunistus aug- 
sztose vietose Vaszingtone.

Sen. McCarthy buvo vieszai 
pasakęs kad Armijoje ir val
džioje randasi keli szimtai Ko
munistu. Eisenhoweris ji pa
juokė ir sake kad jis nežino ka 
jis plepa.

Už keliu sanvaieziu daugiau 
kaip du tukstaneziai tokiu ar
mijos ir valdžios darbininku 
sakti gavo. Vieni buvo intarti 
kaip Komunistai, kiti kaip 
szpiegai, sznipai; dar kiti kai
po kraszto gerovei pavojingi 
asmenys.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

riai tikisi kad jie gales pri
eiti prie nors kokio susitari
mo, kuris užimtu vieta Eu
ropos Apginklavimo Sutar
ties kuria Prancūzu Premie- 
ras Mendes-France suardė 
ir panaikino savo prieszta- 
r a vinių.

ra o ra
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Kas Girdėt
Daug žmonių Philadelphijos 

ir Camden miestuose dar vis 
teiraujasi ir klausinėja apie 
tuos neva-stebuklus Philadel
phijos Fairmount Parke, kele
tą menesiu atgal.

________••_____
Keli skaitytojai ir keletą net 

ir Kunigu keletą kartu musu 
klausė ir dabar klausia, kodėl 
“Saule” apie tuos .stebuklus 
neparaszo ir juos nepaaiszki- 
na.

" • •
Musu paaiszkinimas tik toki* 

—Stebuklai tai ne “Saules” 
reikalas ar darbas. Czia Baž- 
nyczios vyresniųjų reikalas ir 
pareiga.

■ • •
Kol Bažnyczia nieko nesako, 

tai ir “Saule” turi tylėti.
.." • • ■■

■ Tas n.eva-stebuklas in Fair
mount Parka, sudarė daug bė
dos ir galvosūkio miesto val
džiai. Žmones prie tos vietos, 
kur buk Panele Szvencziausia 
buvo pasirodžius, palieka, daug 
pinigu. Ir miesto valdžia nebe
žinojo ka su tais pinigais dary
ti, nes ne vien tik Katalikai te
nai aukojo, bet ir Protestonai 
ir net Žydai.

• •
Vienas miesto valdžios na

rys labai gudriai ta klausima 
iszriszo. Jis patarė su tais pi
nigais inrengti mažiems vai
kams pasibovinimui vieta, 
“playground” kur visu tiky
bų vaikai lygiai galėtu bovin- 
tis.

Diktatorius Peron, yra sergan
tis žmogus, kad jo nervos sui
rusios ir kad jis turi baisius 
galvoskaudžius ir kad jis tan
kiai apslobsta.

AMERIKIECZIAI IR 
JUNGTINES 

TAUTOS

Kiti gandai eina- kad ap
draudė s kompanijos dabar jau 
tariasi brangiau imti už ap
draudė isz tu kurie daug ruko. 
Jos dar nieko nėra, sukusios 
apie tuos kurie per daug ge
ria. Reiszkia, anot ju iszroka- 
vinio, daug pavojingiau per 
daug rūkyti, negu per daug 
gerti. 

_____ • • ____
Deszimts metu atgal Pary

žius buvo iszlaisvintas; Ame- 
rikiecziai insilauže in Vokieti- 
ja; Sovietu armijos mmarsza- 
vo in Czekoslovakija ir in 
Vengrija; Finlandija atsisakė 
kariauti ir pareikalavo kad 
Vokiecziiai isz ju kraszto iszsi- 
kraustvtu. •r

Deszimts men atgal Al 
Smith, katalikas kuris stojo in 
Prezidento ^rinkimus ir buvo 
suniusztas vien tik už tai kad 
jis buvo Katalikas, pasimirė. 
Jis buvo septynios deszimts 
metu amžiaus.

Valdžia dabar stengiasi par
duoti daug fabriku, sztoru ir 
kitokiu ofisu, kurie, nėra jai 
dabar reikalingi. Tokie ofisai 
valdžiai yra kasztave daugiau 
kaip du szimtu milijonu dole
riu.

PASKUTINIS
NORAS

Bet kaslink to stebuklingo 
Paneles Szvenicziausios Pasi- 
rodinimo, mes galime tik tiek 
sakyti, kiek Kataliku Bažny
czia sako — ‘ ‘Skubinkis isz 
lieto.” Czia nėra jokio strioko 
dažinoti. Jeigu tikrai czia bu
vo Stebuklas, tai ne “Saule”, 
bet “Roma” tai paskelbs.

Spalvotos televizijos biznis 
prastas. Žmones nesiskubins 
pirktis naujus, spalvotus tele
vizijos setus. Vienas dalykas., 
jie per brangus: apie tūkstan
tis doleriu už pigiausia. An-‘ 
tras dalykas, jie rodo per maža 
paveiksią. O treczias dalykas, 
labai mažai tokiu spalvotu

Senato komisijos ginezai 
apie Senatorių McCarthy dar 
vis tęsiasi. Keli Senatoriai sa
ko kad McCarthy turėtu būti 
nors isžbartas, bet nei vienas 
nesutinka ji asmeniszkai užki
binti.

Ar girdėjote, ar gal skaitėte 
kaįp Amerikos Apsaugos Sek
retorius Charles E. Wilsonas 
prilygino darbininkus prie 
szunu? Darbininku unija -va
dai yra pareikalavę kad Prez. 
E'isenhoweris ji paszalintu isz 
Vaszingtono. Bet szitas Wilso
nas yra artimas Prezidento Ei- 
senliowerio draugas ir už tai 
pasiliks savo vietoje;

Pypkes Durnai
programų galima gauti: apie 
tris ar keturias valandas in 
sanvaite.

WASHINGTON, D. C. — 
Spalio 24 visose Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse b u s 
szveneziama Jungtiniu Tautu 
diena. Czia ir visame pasauly
je jai yra uoliai ruosziamasi. 
Jau paruoszta ir iszsiuntineta 
minėjimu programos ir pa
skaitos. Sudaryti komitetai, 
minėjimu dalyviai baigia pa- 
siruoszti. Mokyklose ruosziami 
atatinkami paminėjimai. Vi
suomenes veikėjai visur yra 
pasižadeje iszkelti szios die
nos reikszme minint organiza
cija kuri tik viena gali laiduo
ti pasauliui taka.

Nebūtu Jungtiniu T a u t u 
diena tiek prisiminta, jei Jung
tinėse Valstybėse neveiktu 
szimtai draugijų atstovajan- 
cziu milijonus Amerikiecziu, 
kurios siekia musu valstybes 
gyventojus kuo tiksliausiai su
pažindinti su Jungtiniu Tautu 
organizaicija, jos tikslas ir 
darbais. Szios invairiais var
dais privaezios organizacijos 
dar pažinstamos kaip NGO or
ganizacijos, tai yra “Non-Go- 
vernmental” instaigos atsto- 
vaja visu profesijų ir darbu 
Amerikieczius — ūkininkus, 
darbininkus, pramone, dvasi
ninkus, szvietimo darbuotojus. 
Ju parama Jungtinėms Tau
toms yra budingas Amerikie- 
tiszkos demokratijos pavyzdys 
privati savanoriszka iniciaty
va atskiru ypatų siekiant bem 
dro tikslo.

Jungtiniu Valstybių vyriau
sybe, kaip Amerikos tautos 
oficiali atstovybe, yra pasi- 
szventusi Jungtiniu Tautu 
Czartos tvankams ir nuoszir- 
džiai bendradarbiauja visuose 
JT darbuose ir sumanymuose. 
NGO savanoriszku organiza
cijų darbas yra nemažiau svar
bus kaip vyriausybes Jungti
niu Tautu atžvilgiu nes viena, 
kad jos intikina tau ta palai
kyti vyriausybe jos JT politi
koje, antra —informuoja Ame
rikieczius, kas Jungtinėse Tau
tose vyksta ir yra nuveikta. 
Kaikurios isz,sziu organizaci
jų ruoszia specialias radijo ir 
televizijos paskaitas a p i e 
Jungtines Tautas ir prikalbina 
vietines radijo stotis perduoti
specialia Jungtiniu Tautu ra
dijo programa savosioms ben

Kas Tave . . .
druomenėms. Kita szvietimo

Retpuiblikonai dabar prižada 
kad biznis pagerės ir kad dau
giau darbu bus visiems szi ru
deni. Ruduo jau ežia, bet biz
nis dar vis prastas ir daug 
darbininku dar vis tu darbu 
jieszko ir laukia.

" • • ■
Jeigu kas isz jus ketinate 

pirktis naujus namus, tai pa
skola ar morgiezius laibai leng
vai gauti, bet ne taip lengvai 
iszmoketi.

Sziai^ metais daug mažiau 
nauju automobiliu buvo par
duota. Apie penki milijonai 
mažiau. Tai už tai mes galime 
tikrai sakyti kad ateinaneziu 
metu nauji automobiliai nei 
vienu skatiku nepabrangs.

.. 1 • •

Mums yra praneszama kad 
kiauliena, versziena ir gal 
pauksztiena dabar ne už ilgo, 
nors biski atpigs.

Eina gandai kad Argentinos

Kas tave, paukszti, 
Suvaldys?
Dangiszkam augsztyj 
Sustabdys?
Kas užgint gali 
Tau plasnot, 
Po dvasiu szali 
Beskrajot?
Kas tave cziulbant 
Numaldys?
Kas tavo giesme 
Sutrukdys?
Kas ta iszpildys 
Vis iszvien?

’ * ' ■••'i’,-

Tave nutildys 
Smertis vien!

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

grupe ruoszia specialias filmas 
apie Jungtines Tautas ir ju 
specialias instaigas dirban- 
czias žmonijos gerovei. Jung
tiniu Tautu korespodentu nuo
mones ir darbu apžvalgos kitu 
grupiu yra ulžrekorduojamos, 
kad vėliau .'butu panaudotos 
invairiems tikslams;

Szalia viso szio darbo padė
ti Jungtinėms Tautoms mini
mos organizacijos ruoszia 
spaudos konferencijas, semi
narus, organizuoja, institutus 
ir katedras prie auksztuju mo
kyklų. Kaikurios sziu organi
zacijų organizuoja prie univer
sitetu ir viduriniu mokyklų 
paskaitas .“Alode! UN Meet
ings”; .ju metu stengiamasi 
gyvenimiszkai atvaizduoti 
kai|p dirba susibarė vienon or
gan izacijon viso pasaulio žmo
nes.

Draugija su tikslu remti ir 
populiarinti Jungtiniu Tautu 
minti gausumas Jungtinėse

(Tasa Ant 4 Puslapio)

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

paėmė laiszka in savo rankas, 
o ne norėdamas vargingo Fili- 
po kankint da labinus insidejo 
in kiszeni kad nusiunst atgal 
pas ta, katras resize lai-szka.

Ne trukus užsiėmė ' szerme- 
nimis Maksimaus Varnos, o 
aplinkines gyventojai sudėjo 
po kiek ant szermenu, kad pui
kiai žmogeli palaidot.

Szermenys buvo puikios.
Isz kaimo ir isz aplinkiniu 

susirinko daugybe žmonių kad 
atiduot paskutinia tarnyste 
del pažinstamo doraus žmoge
lio kuri visi mylėjo ir paguo
doje. Susirupinias ir apsiera- 
tytas Filipas, apverkiąs tevelo 
kapa, gry'žo pas savo geradeju 
ir slinkiai dirbo, kad tiktai už- 
laikyt likuse szeimynelę.

Dabar turiu del skaitytoju 
pasakyt apie taje laiszka, ku
ria Morkus prisiuntė, o kuria 
kunigas buvo paemes. ’

Morkus, kaip tai jau au'gsz- 
cziau buvo pasakyta pastana- 
vi-jo da geriaus padaryt ir su 
savo brolu susitaikini, negu 
paežiam nusiduot in kelione.

Ne isztikejo jisai ne savo', ne 
brolio drūtumui ir ne buvo 
tvirtu, ar sulauks pavasario ir 
ar galės pasimatyt su savim. 
Pastanayijo kanecz paraszyt 
loma ranka laiszka pas Maksi
ma, nes jam labai buvo p'ersz- 
kadoja Agota. Jisai labai to
sios bobos bijojo, o tokia turė
jo ant jos intekme, jog nieka
me negale del josios pasiprie- 
szint. Intike in jajie ir nieka
me nesiprieszino.

Pažines-gi gerai, apie ka ji- 
jie labiause ėjo tada, kada ne
norėjo jam pavelyt raszyt 
laiszka pas broli, o ne norėda
mas už josios viernuma palikt 
be apdovanojimo, ant rytojaus 
po iszvaževimu Filipo, iszejas 
in miestą, sugryžo apie pora 
valandų vėlaus .kaip visada, 
nes linksmas ir sveikas, jog 
niekados tokiu nebuvo. Agota 
net pabūgo pamaezius savo po
ną, ha nežinojo kas su juom 
dedasi.

— Oho, oho mano Agota 
ne nesitiki, ka asz dabar misti
nu, kalbėjo in save sėsdamas 
prie savo stalelio iszimdamas 
isz kiszeniaus pluoszta popie- 
ru.

Agota vaktuodania savo 
Morka, pasžauke už duriu.

— U-gi. ka cze-ve.
— Raszysiu laiszka, tarė 

Morkus trindamas rankas.
— Pas ka ?
— Pas ka? Klausi! U-gi 

pas ka, jeigu ne pas mano my
lima broli Maksima, kuris be 
manes negali numirt ne susi
taikęs.

— O-ho! Tai velei prade
da kllejot:

— O ne, ne!
Tai ne klejojimas, tai jau 

viskas, pabaigta dadave rody
damas, ant pluoszto popieros 
szimtu isz kiszeniaus:

— Kaip tai? Jau ponas 
laiszka parasziai?

— Ne laiszka, nes da ka

^Pirkie U. S. Bonus!
“Saule”, kaip szviete, taip 

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

svarbesnio. „
— K a toki?
— Ar ka? Atmink.
— Ne galu dasiprast.
— Na minkie.
— Ne žinau.
— Na tai pasakysiu.
— Paraszian testamenta.
— Didis Dieve ar tai tokis 

st rokas ?
— Sirokas ne sirokas, Die

vas skaito valandas musu gy
venimo.

O kada jau testamentas ga
tavas ir per valdžia patvirtin
tas, tai ir laiszka galu drąsiai 
raszyt pas broli.

'— Szitai velei? Tai kam 
prie tosios laiszkos reikalingas 
testamentas?

— Tai! O ar isz mano laisz- 
ko negalėtu tave tašyt po pro- 
va?

— Tai poneli intikejei ma
no žodžius, karais norėjau tam 
valkatai uždaryt snuki.

— Nes ne, suvis ne apie tai 
eina.

— Tu mistini poneli, jog 
asz apie save daug rūpinausi.

— 'Saugok Dieve, mano 
szirdele'Agotėlė saugok Dieve! 
Esmių labai persitikrinęs apie 
tave, o kad apie testamentą ne 
užmirszau, tai tau pripažinau, 
jog jau senei apie tai mislinau.

— O vienok ponelis ne tiki, 
jog man buvo laibai nesmagu, 
jog gal asz dideliu nenoru bu
vau priežaste tosios smutnos 
istorijos.

— Smutnos istorijos? Ka 
tu kalbi! Tai ve! Jeigu vienam 
gaunasi viskas ir tai da ne ma
žas turtas.

Agota nutilo. Ponas Morkus 
po valandėlei nežiūrėdamas in 
veidą savo gaspadines, kuris 
butu supraties kas dedasi jo
sios duszioja, iszpletojas arku- 
sza popieros, ant kurios buvo 
pa.raszytas testamentas, skaitė 
jai garse! pradžia, pripažinda
mas .jajie už vienat ine, kuri ap
ims visa turtą ir dadave:

— O ar ne palaikysi už 
pikta, jog del tavęs pavedu 
mano brolo szeimynele? Mat, 
atiduodu ant tavo valos,- duosi, 
del jojo vaiku kiek norint, jei
gu jau bus numirias.

— Ach Dieve! Da. apie tai 
neveik e kalbėt!

— Tai ne yra juokas,. ha 
net man linksma ant szirdies.'

— Jeigu jau teip, tai po
nelis gali 'būtie be baimes, asz 
apie ponelio broli ir jojo vai
kus neužmirsziu.

I

— Asz žinau, ba tau mano 
szirdele tikiu. Nes ne užmirsz- 
kie apie tai, jog mano visa tur
tą sudedu in tavo rankas.

— O Dieve mano! Ar-gi asz 
tiek nupelniau!
, — Už teisinga prisiriszi- 
maprie manes, asz ir savo gy- 
vaste užmokėtam

O ka tasai žemiszkas turtas 
giluoja.

— DUS DAUGIAU —

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

No. 1954

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
ITa isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis J urgis, 
Galinga ypata 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, 20c.

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.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant npmu- 
no. 58 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko
žnas daigtas turi savo vietai 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiui 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, Osicczna. 40 pus
lapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausy ta M a 1 d a 
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 Apgaunaz Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir V 
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.

I8OV2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del- Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c. v

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

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

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu> 
su Jezusę Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavenięs. 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 Badymas apie Jezu Kristų. 
Pūkius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

įbšV5 Užsisakant knygas isa 
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.

ĮĮT4V3 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 GO., 
Mabanoy Gity, Pa*. - ĮJ. S. M
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SAPNAS MOTINOS SZVENGZIAUSIOS

Paskutinis Noras
Apysaka isz Gyvenimo Gyven

toju Kalniniu 
I

(Tasa)

— Kaip in czion ryto ateis 
tasai kalniu gyventojas, tai 
tuojaus mane paszauk galesite 
prie manės apie viską szneket 
su savim. Paskui duosi ka 
loska ir prižadėk, jog pavasa
rio sulaukus atsilankysi ipas 
juosius, kad su broliu pasima
tyt. i

— O, tai szventi tavo žo
džiai !

— Tai matai ponas. Ir ne 
sigraudink, ba tas tau labai 
ant sveikatos kenke.

— Na, na, nesirūpink apie 
mane. Ar asz laikais negale- 
tau ka del Maksimo parašzy- 
tie.

— U-gi kam?
— Ane ve?

S

Da jam 'butu skaudžiau pa- 
mislytu jog tiktai nori su 
laiszka ji atsikratyt geriaus 
prižadėt atsilankyt.

Ir prižadejima dalaikytie.
— Kaip Dievas duos, teip 

bus.
— O duos, duos labai ge

rai laibai man duodi rodą.
Tokiu tai badu gaspadine 

Cemovskiene kalbėjo su Mor- 
kunmgana ilgai ir ne atsitrau
kė greicziau, kol ne apmalszi- 
no savo poną.

Morkus visame atsidavin del 
josios, apsimalszino josios ro
dą ir linksmas nusidavė ant at
ilsio.

Ant rytojaus Filipas atėjo 
im'žale narna tuojaus rytmety
je.

Ne žinojo jisai poniszko bu
do, kadai ateis 'ba jam buvo la
bai skubu namon.

Kada ji in lei do in kancelari- 
ja pone Morkaus, kaip nudieg
tas stojo ant slenksczio.

— Kas ponas esi vienas, 
paklausė susijudinąs. Juk tai 
ponas vakar su manim ant 
ulyczios kalbėjai?

— . Asz esmių Morkus, bro
lis tavo tėvo!

— Ar tu poneli?! Pasmau
kė su skausmu? Filipas, o jo 
szirdyje kažin kas darėsi Ma
tydamas tėvo broli, jaute mei
le prie jo, kaip supus prie tėvo 
balsas gamtiszkas atsiliepe jo- 
szirdyje, bet velei dyvijosi, jog 
dalžinojas apie serganti broli 
savo, da teip ilgai vilkino su 
pasimatimu, per ka paniekinsi
ma sukildino jo szirdyje ant 
tokio dėdės, ir tarė:

— Tai tu poneli?
— Asz, atsake, drebancziu 

balsu Morkus, ar tas tavo tokis 
didelis pilvas.

— Kaip poneli galėjai bū
tie teiip ilgai kantrum, kam va

. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

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

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.

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

kar apie tai nepasakai, o ma- 
no-tevelis guli ant mirtino pa
talo.

— Mano brangus, m a n o 
brangus matai asz nevienas 
būnu.

— Tiek to, lie’s nežinau, ar 
padarysi ponelis tai, apie ka 
praszysiu.

— Kalbėk, kalbėk, mano 
brangus!

— Mano tėvas mirsztanitis, 
tu poneli esi jo brolis, nes jisai 
gulėdamas ant smertelno pata
lan viską atleidžia ir praszo 
nuo tavęs atleidimo.

— Tu gal kaip matyt neži
nai visko, mano brangus, tarė 
ineidama ant tu 'žodžiu Ce
movskiene, ir nė turbacikie ne
reikalingai smitoji seneli, ku
ris myli tavo tęva kaipo broli.

—■ Tai asz galu parneszt 
mano tevelui tavo atleidima? 
Parasziykie poneli loma ran
ka? Kalbėjo, ne paisydamas 
ant posmavimu gaspadines, o 
kas kartas pasikelinedamas in 
piktumą Filipas.
asz atlankysiu mano broleli

— Ne! To ne padarysi!, 
asz atlanysiu mano broleli pa
vasari.

Jisai pavasario, mano poneli 
nesulauks!

— Isz kur tu eis tokiu dak
taru, mano vaike, tarė insiki- 
szius gaspadine.

— Ne žinau kas jiegamas- 
tiene esi, nes asz tiesiog sakau, 
jog asz ne pas ponia pribuvau.

— IIo ! Ho! Kokis dantuo
tas!

— Tai ka ponulis pasaky
si? Tarė vaikinas ne paisyda
mas ant tauszkinimo Agotos.

— Atvažiuosiu, atvažiuo
siu, o ežia paimk kelis auksi
nus ant paszelpos tėvui. Tai 
iszt arias, in bruko Morkus vai
kinui sugniauszte popieriniu 
pinigu.

— Tai mano tevelui su pi
nigais norite akis u'ždaryt?

Ant Pardavimo
Labai •pigiai' parduodamas 

mūrinis namas ant 231 East 
Centre St. Loto didumas 22 x 
125 ped., taipgi ant to loto ran
dasi kitas namas, medinis ant 4 
East Railrėad St. Locnininkas 
gyvena kitam mieste. Del pla- /tesniu informacijų, atsiszauki- 
te pas:

Nelson T. Davis Agency, 
120 E. Centre Str., 
Mahanoy City, Pa. ___ 1

“AMŽINA ŽYDĄ”
Jo kelione po svietą ir lindimas 

apie Jezu Kristų.
Per paczta, 25 Centai.

SAULE - Mahanoy City, Pa. 

Paszauke tada Filipas, deda
mas pinigus ant stalelio. Ne 
del to in ežio n pribuvau.

— Gal tu apgavike pribu
vai palaikius paimt?. Tarė 
Agota vaikino in akys inlin- 
dus.

— Poneli, da karta mel
džiu, idant paraszytum laiszka 
pas mano tęva.

— A-ha, tai tu apgavikia 
nori turetie davada rankosia, 
k ad pa sk ui p r o v o t i s gale turn ? 
Velei tauszke Agota.

— Ne poneli. Mano tėvas 
meldžia tave idant ant jo netu-

Sziandien beveik viskas 
iszsipildo,

Ka Vieszpats pasakė. 
Pasakė Jis kad užstos 

netikyste, 
Tas jau yra;

Kad brolis ant brolio, 
Vaikai ant tėvu,

O tėvai ant vaiku, spyens;
Visoki luomai iszsižades 

Dievo,
Ir ves niekinga gyvenimą, 

Tas ir iszsipilde;
Kad tikri krikszczionys bus 

persekiojami už teisybe, 
Tas ir iszsipildo.

Kad bus dideles kares ant 
viso svieto.

Ir ant galo Iszganytojas 
pasakė:

Dangus ir žeme persimainys'
Bet žodis: mano niekad 

ijepersimainys!
Netikėliai, n ei szmano 

tikėjimo,
In tai netiki ir isz visko 

juokėsi,
Bet geri krikszczionys tuju 

•žodžiu neįižmirszta!
Tieji visi pranaszauti ženklai, 

Per pati Iszganytoju, 
Jam pasirodinėja kaip 

pranaszai pabaigos švietė.
Tai-gi, artinasi baisi valanda!* * *

Tankiai 'žiniai prasergsti 
motinas,

Kad iszeidamos isz namu, 
Nepaliktu be priežiūros mažu 

vaiku,
Bet mažai motinu atsimena

Ant tuju prasergejimu,
O tokis apsileidimas tankiai 

buria labai pavojingu del 
vaiku.

Viena moterėle iszeidama in 
miestą,

Paliko keletą mažus vaikus 
namie,

Be jokios priežiūros,
O kada sugryžo, rado visus 

užtroszkusius nuo gazo.
Vienas isz vaiku isz netycziu, 

Atsuko kranuka ir gazas 
greitai pripildė visa nameli.

Nors motinėlė susirgo nuo 
tojo atsitikimo, bet jos 

gailestis jau buvo per vėlu!

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius -iko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

return jokio piktumo.
— Asz atvažuošiu, atva- 

žuosiu, kalbėjo vos girdėtu 
balsu Morkus.

— Ar girdi, tu kurt ini! Po
nas sako, jog atvažuos, o jeigu 
esi tokis sziauczius ir ne nori 
paszelpos, neszkis laukan!

— Asz ežia ne pas tavo pri
buvau, tai sueziaupk burna, ba 
norint esmių įprastas vaikinas, 
bot turiu szirdi ir jausla! ’

— Isztikro szneka kaip ant 
teatro.

— Kodėl tu ’poneli nieko 
nesakai? Paklauso vaikinas.

— Atvažuosū, sakau atva
duosiu !

— Szelauk isz pakajaus la
tre ir apgavike!

— Tu boba manės ne py
kink, tarė Filipas, jog net se
nas Morkus nuo kėdės paszoko 
ir kiek tikai turėdamas pajie- 
gu, ęaszauke ant Agotos:

— Tu boba in tai nesikisz- 
kie!

— iSzalin isz namo! Pa
szauke kaip padukus Agota, 
tu senei turi klausyt manes, o 
tu latre kame tuojaus neszkis 
laukan!

— Asz atvaduosiu, tarė pa- 
sznabžda Morkus.

— Ar tai visas atsakymas? 
Paklausė da karta Filipas. 
Kunigas Valentas liepe pone- 
lui apie save primint.

— Jau to uždaug, paszau
ke Agota ir pradėjo iszstumi- 
iret vaikina per duris, ir szaukt 
tarnus kad iszmestu.

— Tu seni daug kentėsi už 
tai tarė Filipas, o Morkus ro
dos in akmeni pavirto ir puolė 
ant aslos kaip ilgas.

— Gelbėkite! Paszauke 
Agota, iszvarykite ta. valkata, 

i

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

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

JOINTHL
TAKE YOUR PLACE WlN AMERICA'S BIGGEST JOByf;? 

DEFENSE'

rWOM ENmSERVICES
WAC • WAF • WAVES • WOMEN MARINES • ARMY NURSE CORPS • NAVY NURSE CORPS 

s AIR FORCE NURSE CORPS • ARMY WOMEN'S MEDICAL SPECIALIST CORPS
’ •^-^AIR FORCE WOMEN'S MEDICAL SPECIALIST CORPS

Contributed as a public service by

SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA

o ka greic'ziause gelbėkite savo 
poną.

Filipas jau buvo ant uly
czios, su skausmu nuszluosti- 
nejo gailos aszaras, o szirdis 
vos netruko.

Morkus atsipeikėjo. Kada 
paklausė: kur dingo sunūs 
Maksimam? Atsake Agota, 
jog pei/prasze už savo pasikė
limu jog paėmė pluoszteli pini
gu del tėvo' ir prasze idant ne 
uižmirszfu apvasari pas juo
kius atsilankyt,.

— Ar isztikro?
— Isztikro, galiu prisiek- 

tie. i
— Na tai Dievhi dėkui.
Asz turiu gera mįsle, tai ma

ne suvis apmalszins.
— Dabar ne laikas misly- 

tie.
— Teip, teip, turi teisybių, 

dabar ne laikas, paskui apie 
jai pakalbėsimo. Dabar dėkui 
tau Už tavo rodą ir prisiriszi- 
ma prie manes.
—Matai persitikrinai!
— Da viena karta.
Už tai tau puikiai atnagra- 

dinsiu.
— Na, na! Bus viskas ge

rai, dabar ponas truputi pasil- 
sekie.

— Isztikro rodos man nuo 
szirdies akmuo nusirito.

— Apsimalszines Morkus, 
ne trukus velei buvo kaip rei
kia.

INPEDINIAI
Filipas sugryžinejo namo su 

suspausta szjrdžia. Tikėjosi ji
sai priesz thi negero priėmimo 
pas dede, važiavo in Krokava 
su 'baimių ir žinojo, jog ant 
tuszczio ta jo kelione. Labiau- 
se rūpinosi tuom jog del ser- 
ganezio tėvo jokio suraminimo 

neparvežė. Pamate jisai aisz- 
kiai, jog Morkus yra silpnas 
žmogelis ir da silpnesnio budo, 
kur nedoria. boba užkarevo ir 
ne tiek kaltino Morkų, kiek tą
ją. boba.

— O tai ne motore, tiktai 
velnias, mislino keliaudamas- 
namon, mano gaSpadoris ja jie 
gerai pažinsta ir isz kur paei
na, kode! jijie teip’ bijojo kad 
Morkus neraszytu.

Filipas aipieprovas nieko ne 
iszmane, nedasiprato ne tiek, 
jog Ągota bijojo idant brolui 
ganiusi iii rankas laiszka, o 
kuri butu davadu, jog Morkus 
turi gimines.

— Sunkus buvo pasveiki
nimas levo, kada Filipas ®u- 
giyžo.

— Tai sūneli mano kalbi, 
jog jisai atvažiuos, nes ar ras 
mane gvva?

— < Dievas da užlaikys, ma
no teveli, tarė Filipas, slėpda
mas priesz tęva ka jisai pasi
dėta datiri.

— Tai. jisai ant manės ne
pyksta, kalbi?

— Nepyksta, teveli, ne!
— . Ir tikrai atvažuos ?
— Tikrai atvalžiuos!
■— Dieve duok, idant da 

norint karta galetau pamatyt.
Tikrai norėjo Maksimas pa

matyt broli, nes ar sulauks to
jo laiko liga jo tai nelszgydo- 
ma, ba tai isz senatvės! Ne tu
ri pajiegu ne isz lovos pasikel- 
tie! Kas dien menkyn eina, 
szitai ant pagalos atėjo pasku
tine valanda.

Buvo tai sunki valanda!
Kum Valentas, kuriam Fili

pas viską apie Morkų apsakė, 
buvo ii’ Mykolą, plusdamas sa
vo marezia Agota, Morkaus

GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavoras, popiera, ma- 
szinos, ir darbininku algos, kad 
dauguma laikraszcziu dar la
biau brangsta. Redaktoriai, at- 
sipraszydami aiszkina kad jie 
jokiu budu negali galas su galu 
suvesti.

“Saules” redakcija nenori 
dar labiau savo skaitytojams 
pabranginti “Saule” ir nepa
brangins, jeigu kaip nors bus 
galima iszsisukti!

Bet, už tai “Saules” ’redak
cija labai gražiai praszo visu 
“Saules” skaitytoju in laika 
užsimokėti už savo prenumera
ta, kad redakcijai butu mažiau 
kasztu, sekti tuos, kurie pavė
luoja ant laiko užsimokėti.

Pirmiau ‘ ‘ Saules ’ ’ redakci- I 
ja galėdavo laukti per koki tai 
laika, kol skaitytojai užsimoka 
už savo prenumerata. Mes jums 
siusdavome “Saule” kad ir per 
kelis menesius, ir laukdavome 
kol jus užsimokėsite, “bet da
bar, aplinkybes tokios, kad mes 
negalime laukti!”

Už tai, mes visu savo geru 
skaitytoju labai gražiai praszo- 
me priesz laika, ar nors ant lai
ko už “Saule” užsimokėti, kad 
mes galėtume jums “Saule” 
vis siuntinėti.

Daug laikraszcziu yra instei- 
ge taip vadinama “Popieros 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams popie
ros nupirkti. Mes tokio fondo 
neturime, bet nuoszirdžiai ir 
vieszai padėkotume tokiems 
geriems musu laikraszczio rė
mėjams, kurie ir mums padėtu 
nusipirkti popieros “Saulei.”

Bet, kas mums ir jums svar
biausia, tai “teisingas atsily
ginimas,” mes galėtume “Sau
le” leisti, ir kad jus galėtumėte 
ja vis skaityti!

gaspadinia o ir visa szeimyne- 
le buvo apsiaubus lova mirsz- 
tanezio Maksimaus, o jisai su
omes visas pajiegas galedama- 
sis su smerezia, laimino sunui 
ir anūkais ir prasze visu, idant 
melstųsi už jo duszia.

— O mano Ibrolui, kalbėjo 
ant galo vos girdėtu balsu, pa.- 
sakykyte, jog jam laiminu va- 
landoja smerties ir viską at
leidžiu. Žinau ir tikiu szian- 
dieu, jog jisai savo (piktumia 
atsileido, Iba jisai ne buvo pik
tu žmogum ir turėjo gera szir
di. Melskitės idant Dievas do
vanotu man nusidėjimus, kaip 
asz jam dovanoju.

Nutilo, o per taja valanda 
tylėjimo, visi sul<laupe, mels- 
damiesi už duszia mirsztan- 
czio.
Kada Maksimas atsipeikėjo 

peržegnojo silpna ranka sunu 
ir anukus, atsiduso isz gilumos 
ir pabaigė gyvasti.

Daibar tai suspaudė szirdi 
Filipui, kaip atsiminė apie dė
dė Morkų ir apie ta nedora pri
ėmimą . Apsiverke graudžiai ir 
klūpodamas gale kojų numiru
sio tėvo, nepatemijo jog kokis 
tai svetimas 'žmogus inejo in 
grinezele, Tuom ateigiu (buvo 
Mykolą Ominis.

At.nesze jisai laiszka, kuris 
ka tiktai atėjo ant paczto, nes 
jau Maksimo gyvo neu'žspejo 
Laiszkas buvo raszyta pas 
Maksima, nuo 'brolio Morkaus 
isz Krokavo. Kun. Valentas(Tasa Ant 2 puslapio)
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ŽiniosVietines
— Naujas kėlės isz Big Mi

ne Run in Centralia likos ati
darytas.

— , Utarninke, Spalio - Oct. 
19-ta diena, penkta valanda 
ryte, iszvažuos in Wilkes-Bar
re, Pa.., 7 vyrukai, kurie likos 
paszaukti del kariszkos tar- 
nysztos. Žemiau paduodame 
vardus kurie apleis isz:

Mahanoy City—Howard W. 
Scheithauer.

/\

Barnesville (Locust Valley) 
Robert J. Bruce,

Barnesville—Edw. L. Kon- 
savage,

Gordon—Lawrence V. Dan- 
do.

Ashland— John J. Omlor, 
John Ed. Bentzley ir Lewis G. 
Mather.

— Seredoj pripuola Szv. 
Jono Kanicijo, iszipaižintojo, 
Szv. Irenos ir Szv. Mortos, u 
Tautiszka Vardine: Saule. Ir 
ta diena: 1507 metuose Zig- 
montas Antrasis priima Lietu
vos Kunigaikszczio vainiką; 
1946m., Vokiecziai turėjo lais
vus rinkimus, tai buvo pirmu
tiniai in keturiolika metu. Jie 
nubalsavo už Socialistine val
džia.

— Lapkriczio (Nov.) men
esyje Pottsvilles Kortas turės 
nusprensti daug teismu.

— Ketverge (pripuola Szv. 
Urszules ir draugu, ir Szv. Hi- 
liarijono, o Tautiszka Vardi
ne: 1949 metuose valdžios tei
sėjas Harold R. Medina, nutei
sė jaise tuos vienuolika Komu
nistu užsimokėti po $10,000, ir 
dėšzimts isz ju pasmerkė in 
kalėjimą ant penkių metu, ir 
viena ant trijų metu; 1862 m., 
gimė Kun. Jonas Macziulis- 
Mairouas, Raseinių apskrityje 
Pasandvario dvare. Lietuvos 
dainius ir poetas; 1946m., Ru
sijos Užsienio Ministeris Mo
lotovas, atvažiavo in New 
Yorko miestą, dalyvauti Tau
tu San jungos posėdžiuose ir 
keturiu didžiųjų tautu susirin
kimuose. Dabar visai nieko ne
girdėti, kur dingo tas intakin- 
gas ir iszkalbus sovietu tarnas 
Molotovas.

— Petnyczioj pripuola: Szv. 
Alividija, o Tautiszka Vardi
ne: Narbutas.’ Ir ta diena: 
1934 metuose Razibaininkas ir 
žulikas “Pretty Boy’’ Floyd 
buvo policijantu susektas ir 
iiuszau ta s.
I — -...  ..... .

Pottsville, Pa. — Albert Ed
ward Zakarevicz, isz Shenado- 
ro, praszo korto, kad permai
nytu jo pravarde nuo Zakara- 
vicz ant Zack. .

Gilberton, Pa. — Helena St- 
ankiene (Stensiky), 45 metu 
amžiaus nuo 332 Main uly., nu
mirė pareita Ketverga 12:10 
valanda ryte in Ashland ligon- 
bute. Staiga susirgo Rugpiu- 
czio dvylikta diena ir per visa 
ta laika gydosi ligonibuteje. 
Velione gimė Turkey Run, 
Spalio 15-ta diena 1908 metuo
se. Paliko savo motinėlė, Do
rota Drumstiene, isz Maha
noy City; trys dukterys: Mare 
Del Rio, mieste; Agneszka No- 
worn, New York ir Morta Sou- 
czak, Mahanoy City. Laidojo 
Panedelio ryta, su apiegomis 
in Szv. Liudviko bažnyczioje 
Maizėvilleje, devinta valanda, 
ir palaidota in parapijos kapi
nes. Graborius L. Czaikauskas 
laidojo.

Shenandoah, Pa. — Antanas I 
Balsza (Boxer), nevedąs, nuo į 
308V2 W. Popolar uly., pasi
mirė pareita U t am ink a. in 
Ashland ligonibuteje, kuris gy
dosi ten jau nuo Spalio 4-ta 
diena. Gimė Lietuvoje, atvy
ko in iShenadoryje daugelis 
metu atgal, o keliolika metu 
atgal persikėle in Connecticut 
vals, o 1948 metuose vela apsi
gyveno Shenadoryije. Paliko 
savo ‘ dediene Betracija Vala- 
koniene, Girardvilleje. Laido
jo Petnyczios ryta, isz Grabo- 
riaus Wentz koplyczios, 20 W. 
Cherry uly., su apiegomis in 
Szv. Jurgio bažnyczioje de
vinta valanda ir palaidotas in 
parapijos kapinėse.

MPirkie U. S. Bonus!)

even EDISON would have been amazed

132,500 NEW ELECTRICAL MUSCLES FOR CENTRAL EASTERN PENNSYLVANIA—Unit No. 1 at Martins 
Creek power plant on the Delaware River some 10 miles above Easton. Far to the left is (A) the 250 ft. chimney; (1^) the 
electrostatic precipitator for removing flue dust; (C) the “out-door” type main structure; (D) 250,000 gallon filtered water 
storage; (E) the office and service building; (F) the fuel conveyor system on which 600 tons of coal an hour can be moved; 
and (G) the coal crusher house, Just out of the picture to the right is the 100,000-ton coal storage area.
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The plant is notable, too, for its unique out
door-type design. One of the first in the north, 
it incorporates the very latest in power plant 
engineering. It is the result of a whole series of 
developments in many of the materials that went 
into its construction and of the equipment used in 
its operation.

One phase of the electric utility industry that 
Edison would still recognize, because of his own 
intense belief in financing his research through 
investment by many individuals, would be the source 
of money that made Martins Creek possible. For 
Martins Creek, too, is the result of the invested 
savings of thousands of people. In fact, more than 
86,000 partners share the ownership of PP&L. 
Nearly 7 out of 10 of these shareowners are 
residents of Pennsylvania, the majority of them 
customers as well as owners of the business.

even EDISON would have been amazed—At the time of Light’s Gblden 
Jubilee in 1929, Edison himself remarked, “Z must confess that I never 
dreamed that from the incandescent lamp would come the stupendous electrical 
industry of today.” Now . . . another 25 years have passed! Think of the 
new electrical wonders created since Edison made that statement, such a 
short time ago.

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

REPUBLIKONAI
SUSIRUPINE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Dabar Republikonas McCar
thy neduoda ramybes Republi- 
konu Partijai.

Treczia Nelemta Nelaime: 
Amerikos Apsaugos Sekreto
rius Wilsonas daugiau žalos, 
iszkados padare savo partijai 
per kelias minutas, negu viso 
kraszto Demokratai butu galė
ję padaryti per tiek metu.

Apsaugos Sekretorius Wil
sonas kalbėdamas apie darbi
ninkus, darba ir bedarbe, De
troit mieste davė baisiai ne- 
lemta prilyginimą. Jis sake 
kad darbininkai yra kaip dvie

F i
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75 YEARS AGO this very week, Edison was on 
the verge of finally perfecting the first practical 
incandescent lamp. His new lamp,' a workable 
reality October 21, 1879, was destined to light the 
way to a bright new world of electrical magic.

As we approach the peak of Light’s Diamond 
Jubilee, celebrating Edison’s invention, it is par
ticularly appropriate that we dedicate the new 
Martins Creek power plant so representative of 
the great progress in electric service.

Martins Creek Unit No. 1 now brings the 
electric power resources for Central Eastern Penn
sylvania to well over a million kilowatts.

This new kilowatt “factory” is the Company’s 
second big postwar power plant. Its 132,500 
kilowatt turbine generator is the biggest so far in 
the PP&L system.

ju rusziu szunys.

Darbininkai kurie sau dar
bus susijieszko, yra kaip med
žiokles szunys, nes jie eina, įbė
ga, prakaituoja kol susijieszko 
sau maisto. O bedarbis darbi- 

■ ninkas yra kaip naminis szuva, 
j kuris nieko niekados nejieszko 
bet laukia kol kas ji paszers.

i
Reiszkia, ar tu dirbi ar ne- 

Į dirbi tu esi ar vienos ar kitos 
ruszies szuva. Darbininku uni
jų vadai baisu lerma šukele ir 
pareikalavo kad Prez. Eisen- 
howeris savo ta Sekretorių isz- 
mestu, ji pravarytu, jam sakti 
duotu. Bet Eisenhoweris yra 
to Apsaugos Sekretoriaus arti
mas draugas. Jis už jokius pi
nigus jo nepravarytu. Bet jo 
szita isztikimybe gali jo parti
jai kasztuoti ateinanczius rin

kimus. Tai visai nedyvai kad 
Republikonai po visa musu 
kraszta, neramiai miega.

APVOGĖ - NURENGĖ
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ke restaurane, Ponia Dorothy 
Sheffield ir devyniolikos metu 
tarnaite Teresa Jaeger, prisi
dengusios su staltiesiemis po- 
licijantams szitaip pasiaiszki- 
no kas joms atsitiko..

Apie vidurnakti jaunas vy
rukas inejo in restaurtanta, ir 
grasindamas jas su atprovintu 
revolveriu, pasiėmė isz regis
ter! apie septynios deszimts 
doleriu.

Tada jis privertė abi tarnai
tes nusirengti nuogai, kad jos 

nesuspėtų pagelbos szauktis. 
Jis jųdviejų virsztuinius ir a- 
patinius isznesze.

Kai policijantai pribuvo abi 
tarnaites turėjo tik szypsenas 
ir viena staltiese pridengti sa
vo Dievo duotas gražybes.

BAISI VIESULĄ
—i---------

♦

Daug Iszkados Padare
HARRISBURG, PA. — Bai- 

si viesulą “Hazel” užtiko per 
visus miestus valstijoje. Apie 
dvideszimts vienas žmonių žu
vo Pennsylvanijoje. Daug ne
laimiu atsitiko ant vieszkeliu 
nuo puolancziu medžiu, stulpai 
iszversti ar nulaužti, namu sto
gai nuneszti ir kiti nugriauti, 

taipgi labai daug namu buvo 
be elektro per kelias dienas. 4

■ f _

KOMUNISTISZA
KINIJA RŪPINASI 

APIE FORMOSA
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 
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ta ežia neturi jokio biznio in- 
sikiszti.

Tuo paežiu kartu Sovietu 
Rusija visus nustebino kai ji 
sutiko perskelti Trieste mies
te lygiai tarp Yugoslavu ir Ita- 
lijonu. Visi tikėjosi kad ežia 
Rusija baisiai prieszinsis.

AMERIKIECZIAI IR *
JUNGTINES 

TAUTOS
(Tasa Nuo 2 Puslapio)

Valstybėse parodo, kaip Jung- 
tinemis Tautomis yra sžiamej 
kraszte domimasi. Taipgi link 
dija, kaip mielai ir nuoszir-' 
džiai Amerikiecziai remia rei
kalą jei jie juom tiki. Jie ne
laukia ranku sudeje ka ju vy
riausybė sziuo reikalu (pada
rys. Amerikoje yra dar stipri 
prieszinima tarptautinio ben
dravimo idėjoms ir jei szi o,po- j 
zicija ir priesziszkumas stip
riau nepasireiszkia. reikia dė
koti ankseziau minėtoms ne
pelno privaezioms draugijoms 
ir organizacijoms. • • . „

Mes Amerikoje, kaip ir. vi
sos kitos pasaulio ‘demokrati
nes tautos, bijomes ir nekem 
ežiam karo ir esam pasirupsze 
visais budais jo iszvengti,'. to
dėl mes tikime, kad Jungtines 
Tautos yra. /‘žmogaus tikroji 
viltis ingyvendinti pasaulyje 
taika. ” — C. C.

SAPNORIUS
■ • -.. ■ . j ■. •• .v

ISu 283 Paveikslais ] i
160 Puslapiu

8 col. ilgio, 5% ool. plocrio ')! 
Iszaiszkma sapna ir . kas J » 
ateitoje stosis. Su priedu j! 
planatu ir visokiu burtu.

Knyga in minksztos po- k 
pieros vlrszeliuose. :: :: f!

Pinig ai reikia siusti su j! 
užsakymu: /

Tiktai,. . . $1.00 !•
Saule Publishing 0b? į > 

Mahanoy City, Pa.,U.S A '
. . I ■ /■’ ■’< ’

Istorija Apie 
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