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Belaisviai Pasiduoda Tardinimams

Keturios deszimts kaliniu, 
belaisviu, in Illinois State 
Penitentiary, in Joliet, sava
noriai pasidavė del visokiu 
tardinimu ir tyrimu kaslink 
užsikrėtimo nuo radium 
spinduliu.

Czia, Daktaras Andrew F. 
Stehney, isz Argonne Na

Isz Amerikos
GENEROLAS

D. MacARTHUR 
PERSPĖJA

■■ 'f

Niekas Sziandicn Ne
gali Karo Laimėti

LOS ANGELES, CALIF. —' 
Per miglas ir ūkanas, pusan
tros valandos pasivelines ero- 
planas nusileido ant Los Ange
les International Airport, , ir 
Generolas Douglas MacArthur 
iszlipo isz to eroplano. Televi
zijos maszinos negalėjo nei jo 
paveikslo nutraukti per tas 
ūkanas.

Daug žmonių, kurie to ero
plano lauke, turėjo su savimi i 
plakatus ant kuriu buvo isz- 
dnikota: “Mes Norime Mac- 
Arthur už Prezidneta!’’

Generolas Douglas MacAr
thur buvo atvažiavęs in Los 
Angeles, ana sanvaite, ap- 
vaikszczioti savo septynios de
szimts penkta gimtadienio su
kakti. Jis per du metu yra isz- 
laikes tyla ir nieko nebuvo sa
kes kaslink musu Užsienio rei
kalu.

Daugiau kaip penkiolika 
tukstancziu žmonių susirinko 
ji pasitikti ir dalyvauti iszkil- 
mese, kur Generolo stovyla bu
vo pastatyta jo garbei.

Kalbėdamas in Amerikos Le- 
gijonierius, Generolas MacAr
thur pasakė: “Amerikos Ad
ministracija Vaszingtone turė
tu paskelbti kad ji pasirengus 
su kitomis vieszpatystemis pa
sitarti kaip panaikinti kara 
nuo szio svieto.” Jeigu ne, jis 
sake tai per kita kara nebus 
nei pergalėtojo, nei nugalėtojo, 
nes visi viską praras!

Jis sake kad dabar su atomi- 
metojo, bet ir tas kuris kara 

tional laboratory, dviem 
tiems kaliniams yra uždavęs 
gerti vandenio, kuriame ran- ' 
dasi radium spinduliu. Dak- 
atras nori žinoti kiek to ra
dium pasilieka žmogaus ku
ne kai jis iszgere tokio su- 
terszto vandenio.

o o CJ

laimėtu, viską prarastu. Jis te
būti nei pergalėtojo, nei pralai- 
nes bombos iszradimais negali, 
liau sake kad musu valdžios 
vadai yra kalti, kad tiek daug 
yra kalbama apie kita kara ir 
tiek mažai apie taika. ~

Jis sako kad tie prieszai 
klysta: Sovietai tikrai tikisi 
kad kapitalistines vieszpatys- 
tes rengiasi juos nugalabinti; o 
kapitalistines tautos taip pat 
teigia, kad Komunistai rengia- 
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si visa svietą užkariauti. Jis 
sako kad reiketu surengti po
sėdi isz Rytu ir Vakaru, ir be 
politikierių stengtis ta klausi
ma iszriszti. Jis sako kad jis 
yra tikras kad taip butu gali-j 
ma prieiti prie iszeities be jo
kio karo ar kraujo praliejimo.

Jis toliau aiszkino kad So-1 
vietų musu tiek bijosi, tiek mes 
Sovietu bijomies, ir kad labai 
galimas daigtas prieszus sutai
kinti be jokio kraujo pralieji-! 
mo.

TRIJŲ VAIKU j
TĖVAS INTARPAS

---------
I

Prisipažino Prie 
Žmogžudystes

I
■----------------

LCS ANGELES, CALIF. — j 
Detektyvai sako kad trijų vai-; 
kucziu tėvas prisipažino. kad į 
jis pasmaugė gražia ir jaunai 
bankos darbininke, kuri anot; 
jo, buvo padarius gyva verge 
isz jo žmonos, priversdama ja ■ 
visokius prastus darbus jai at-! 
likti.”

Tos jaunos bankos darbinin-: 
kės lavonas buvo surastas dvi' 
sanvaites atgal netoli nuo San-! 
ta Monica kalnu.

. I
i Tris deszimts ketunu metu

■
amžiaus Joseph Meloche buvo 
policijos suaresztuotas. Polici
jantai sako kad jis juos nusive
dė, sykiu su laikrasztininkais,

(Tasa Ant 4 Puslapio)

3 SPORTININKAI IR
MOKYTOJAS

SUŽEISTI

READING, PA. — Trys 
Pennsylvania Valstijos Uni
versiteto studentai, sportinin
kai, ir ju sporto mokintojas 
buvo sužeisti, kai gryžo isz lo- 
szlmu in Millrose, N. Y. Nelai
me atsitiko apie viena myle 
nuo Straustown, per lietu, kai 
vieszkelis buvo labai slidus.

Isz viso septyni buvo sužeis
ti toje ritelaimeje.

Labiausiai buvo sužeistas, 
dvideszimts trijų metu am
žiaus sportininkas, bėgikas, 
Ollie Sax, Kearney, N. J. Jam 
buvo kairioji ranka nulaužta 
ir veidas labai sukapotas. Jis 
buvo nuvesztas in Gerojo Sa- 
maritono ligonine, in Lebanon.

Tu sportininku mokintojas, 
Charles D. Werner, keturios 
deszimts szesziu metu amžiaus, 
kuris per dvideszimts metu ta
me Universitete mokina spor
tus, buvo sužeistas ir sukries- 
tas.

To mokytojo dvi dukterys, 
szesziolikos metu amžiaus Nan
cy, ir trylikos metu Patricia, 
kurios su savo tėvo važiavo, 
taipgi buvo biski sužeistos ir 
sukriestos.

Antra automobiliu toje ne
laimėje vairavo, szeszios de
szimts metu amžiaus Ponia 
Emma R. Seyfert, isz Bern
ville, Pa. Jai buvo koja palauž
ta. Ir ji buvo nuveszta in ta pa- 
czia ligonine czia ligonine.

Valstijos policijantas Albert 
Schmutzler sako kad Ponia 
Seyfert važiavo ant plataus 
vieszkelio per ta lietu, ir tik 
sykiu jos automobilius paslydo 
ir nuvažiavo in kairiaja puse ir 
davė in tu sportininku auto
mobiliu.

Daktaras John Bothermel 
buvo paszauktas isz Strauss
town. Jis visus sužeistuosius 
aprūpino pirm negu ambulan- 
sas pribuvo juos nuveszti in li
gonine.

PERVERSME
RUSIJOJE

Malenkovas Priverstas 
Pasitraukti

Molotovas Užsipuola
. Ant Amerikos

MASKVA, RUSIJA. — 
Georgi Malenkovas pasitraukė 
isz savo vietos kaipo Rusijos 
Premieras ir savo vieta užleido 
Nikolai Bulganinui. Centro 
Komitetas, kurio virszininkas 
yra Nikita S. Khrushchevas, 
paskyrė Apsaugos Minister! ir 
Armijos augszta karininka 
Bulganin in Malenkovo vieta.

Dabar galima tikėtis kad vi
sose augsztose vietose Rusijos 
valdžioje bus baisiai daug per
mainų. Bet užsienio tvarka be

(Tasa Ant 4 Puslapio) ,

PER DAUG ASZARU 
NELIEKIME

Milijonierius Tikras
Niekszas

NEW YORK, N. Y. —
Visi laikraszcziai apseziai ir 
garsiai skelbe kad milijonierių 
Serge Rubinstein buvo nužu
dytas, ir kad dabar visi poli
cijantai jieszko to žmogžudžio. 
Kad jis buvo milijonierius ir 
kelis sykius milijonierius, mes 
neužgineziname. Bet kad jis 
buvo pirmos klases niekszas, 
niekam nevertas, isztvirkelis 
ir savo pasisavinto kraszto isz- 
davikas, mes tvirtiname ir ne- 
sibijome kad kas ka prieszin- 
go drysto mums pasakyti.

Serge Rubinstein buvo gi
męs in St. Petersburg, (dabar 
Leningradas) Rusijoje, 1908 
metuose. Jis buvo sūnūs Dmi
tri Rubinstein, paskutinio Caro 
patarėjas ir iždo globėjas tam 
nevidonui Rasputinui, kuris 
yra užsitarnavęs varda “pa
dūkusio zokoninko”.

Sulaukės deszimts metu am
žiaus Serge Rubinstein su sa-1 
vo tėvais ir broliu pabėgo, isz- 
sineszdami baisiai daug Rusi
jos turto su savimi. Jie pabėgo 
in Szvedija. Jie bego nuo Bol- 
szeviku.

Susilaukęs dvideszimts me
tu amžiaus, Serge Rubinstein 
pradėjo savo nieksziszkus biz
nio, pramones darbus, kaipo: 
biznierius, Jis už keliu, trum
pu metu tapo milijonieriumi, ir 
pateko in Prancūzijos ir Ame-1 
rikos kalėjimus, už savo suk-, 
tybes.

Kai jis buvo trisdeszimts de
vynių metu amžiaus, jis buvo 
paszauktas stoti in Amerikos 
vaiska, bet jis iszsisuko, ir pa
teko už tai in kalėjimą.

Ana sanvaite jis buvo nuga
labintas New York mieste, su
laukės tik keturios deszimts 
szesziu metu amžiaus.

In tris vieszpatystes ji pa
pirko kitus, melavo slaptai isz- 
veszdavo uždrausta tavora ir i 
taip pasipimguodavo. Jis sta-l 
ežiai pasivogė savo turtą ir sa-: 
vo neva garbinga varda tarp ! 
bagoeziu. Paskutinio kurpalo, 
sukezius, melagis ir bagotas 
vagis ir kitu isznaudotojas. Jis 
buvo tokis niekszas, kad jis ir 
savo motina butu pardavės už 
kelis skatikus. Ir beveik taip ir 
buvo padaręs?

Reikalaudamas paszporto 
isz Portugalijos, jis to kraszto 
virszininkams pasiaiszkino 
kad jis yra po vaikis, kad jo 
motina nebuvo ženota.

1947 metuose Amerikos ad
vokatas, dabar Valstijos Teisė
jas, John F. McGohey, su pasi-1 
piktinimu pastebėjo: “Bet ku-' 
ris žmogus, kuris teisme, po 
prisieka prisiektu kad jis yra 
povaikis, kad jo motina .yra' 
negeresne už paleistuve, yra' 
taip žemai nupuolęs, kad asz 
nenoriu nieko bendro su juo 
turėti, nenoriu nei ji teisinti.”

(Tasa Ant 4 Puslapio)

AMERIKIECZIAI
NUSZOVE DU

EROPLANU
i

6 Kiti Komunistu
Eroplanai Pabėgo

TOKYO, JAPONIJA. — 
Amerikos “F 83 Sabre Jet” 
eroplanai nuszove du Komu
nistu “MIG” kariszkus ero-
planus virsz Yellow Juros.

Sovietu pabudavoti eropla- 
rai užsipuolė ant Amerikos 
“RB-45” bombnesziu, kurie 
buvo lydomi greitu ‘Sabre Jet’ 
kariszku eroplanu, virsz juras
tarp Korėjos ir Komunistisz- 
kos Kinijos.

Amerikos kariszki eroplanai 
tuojaus atsake tiems Komunis
tu lakūnams su szuviais, ir du 
Komunistu eroplanai, paszau- 
ti, nukrito.

Komunistu keturi kariszki 
“MIG” eroplariai užsipuolė 
ant vieno Amerikos bombne- 
szio. Bet jie nesitikėjo kad ta 
bombneszi lydėjo greiti Ameri
kos kariszki eroplanai, kurie 
tuojaus pasirodė padangėse ir 
nuszove du tu Komunistu ero- 
planus. Kiti greitai nusinesze 
sau namo ir neiszdryso stoti in 
kova su Amerikos .kariszkais 
ero planais.

Kiek buvo galima sužinoti, 
tai nei vienas Amerikietis la
kūnas nebuvo nei sužeistas.

Tas pats atsitiko apie metai 
atgal, kai kiti du Komunistu 
eroplanai buvo panasziai nu- 
szauti. Ir nei Komunistiszka 
nei Sovietu Rusija nei žodžio 
priesz tai nevaptelejo.

M Pirkie U. S. Bonus:

Amerikiecziai Lakūnai Ant Formosa Salos

Czia Amerikiecziai lakū
nai, kurie vairuoja greitus 
Amerikos kariszkus “Sabre- 
jet” eroplanus, laukia Ko
munistu užsipuolimo in Tai
pei, ant Formosa Salos.

Atskridimas Amerikos 
Aszutoniolikto Bombnesziu

SKAITYKIT - “SAULE” - PLATINKIT

PRANCŪZAI LAU
KIA NAUJO VADO

Mendes-France
Pravarytas

PARYŽIUS, PRANCŪZIJA. 
Prancūzijos Taryba dabar atsi
dūrė in nepavdetina padėti. 
Mendes-Fance, Premieras yra 
pravarytas ir dabar Prancūzai 
nežino in kuria puse suktis ar 
kreiptis del naujo vado.

Mendes-France gerai sutiko 
su Amerika ir su Tautu San- 
junga ir buvo atžagariai nusi
statęs priesz Komunistus, ku
rie laiko pirmenybe tame
kraszte.

Mendes-France buvo suda
ręs sutarti kaslink Vakaru Vo
kietijos, Sziaurines Afrikos ir 
Irdo-Kinijos. Dabar visos tos 
sutartys yra panaikintos, ir 
naujas vadas, naujas Premie
ras turės visai isz naujo derin
tis del tu sutareziu.

In viena sanvaite du dideliu 
vieszpatyscziu vadai buvo nu
versti, iszmesti: Malenkovas, 
Rusijoje, ir Mendes-France 
Prancūzijoje.

Mendes-France, apleisdamas 
savo Premiero vieta pasakė: 
“Man visai ne pikta, kad asz 
esu pravarytas, bet man gaila 
mano kraszto, kad tokioje 
svarbioje valandoje Prancūzi
ja randasi be vado.”

Dabar Prancūzijos vienybe 
bus baisiai sunku palaikyti, I 
nes dabar, be vado, Komunis
tams tikras ragaiszius. Tikra 
politine kova Prancūzijoje da
bar paaiszkeja: tarp Kataliku 
ir Komunistu.

Prancūzijos Prezidentas, Re
ne Coty labai greitai stengiesi 
suszaukti tarybos susirinkimą, 
bet ir ta taryba yra be jiegos

Sparno in Formosa duoda 
visiems gyventojams ir ka
reiviams daug daugiau vil
ties atsilaikyti, ir parodo 
kad Amerika czia baiku ne- 
kreczia, bet rengiasi Komu
nistams kelia pastoti.

o o o

Taksės Draiverys Veže
Rubinsteina

Ernest La Medica, taksės 
draiverys, policijantams, 
New York mieste, pasakė 
kad jis parvežė milijonierių 
Serge Rubinsteina namo isz 
kliubo, ta vakara kada jis 
buvo savo kambariuose pa
smaugtas.

Jis sako kad su tuo milijo
nierių buvo gražuole, Estelle 
Gardner, ir kad jis juos par
vežė in milijonieriaus puosz- 
nius kambarius.

Policijantai dabar klausi
nėja ir tardo ta. gražuole, Es
telle Gardner ir daug kitu jo 
draugiu.

kai ji neturi premiero.
Taryba kito tokio vado var

giai susilauks, kaip buvo Men
des-France, kuris mokėjo su 
visais kitu krasztu vadais su
sitarti. Jis buvo iszmestas, pra
varytas per tris szimtus ir de
vyniolika balsu. Nebuut pro 
szli musu laikrasztininkams 
suskaityti kiek tu balsu, votu 
parėjo isz Komunistu, kurie 
jau tada žinojo ar bent nujautė 
kad ir ju vadas, Sovietu Rusi
joje, Malenkovas, bus pasza- 
lintas. Ir Komunistiszkos Ki
nijos nusileidimas priesz musu
Septinta Laivyną ant Tachen 
ir kitu salų prisidėjo prie szito 
Prancūzijos perversmes.

Niekas nesitikėjo kad Ame
rika taip drąsiai stotu priesz 
Kinijos ir Rusijos galingiau
sias armijas. Dabar Sovietu 
Rusija, Komunistiszka Kinija 
ir Prancūzija turi palūkėti ir 
vėl savo apyskaitas sudaryti, 
kad invertinus Amerikos ne 
tik kariszkas jiegas, bet ir mu- 

i su drąsą, kad mes po pat Ko
munistu Kiniecziu nosių iszve- 
že keletą tukstancziu žmonių 
kur j u karabinai ir armotai 
butu labai lengvai pasiekė mu
su laivus. Bet musu kariszki 
laivai ir eroplanai tik lauke ir, 
rodos, praszyte prasze kad 
nor vienas isz tu Komunistu pa 

i leistu nors viena szuvi. Bet tie 
Komunistai, rankas nuleidę, 
kaip žmogus žeme pardavės, 
nosis pakorė tylėjo ir nei pirsz- 
to nepakele.

Taip Amerika galėtu visus 
■ ant szio svieto Komunistus nu- 
; tildinti. Mums reikia tik savo 
jiegas parodyti, ir visi tie men
ku metu snargliai nutiltu.

Kaip Senatorius McCarthy
(Tasa Ant 2 puslapio)
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Kas Girdėt
Valdžia ketina paskirti daug 

pinigu del nauju mokyklų, apie 
dvideszimts penkis milijonus 
sziais metais.

"Walter Reuther, Automobi
liu Fabrikantu ir darbininku 
unijos (bosas sako kad Henry 
Ford Antrasis yra pasirengęs 
duoti savo darbininkams u'žtik- 
rinta alga per visus metus, ne
žiūrint ar jie per ta laika dirbs 
ar ne. Kiti fabrikantai nesutin
ka ant to ir nenori užtikrinti 
savo darbininkams metine al
ga. Jeigu taip isz tikro yra, tai 
Fordas yra. pirmutinis fabri
kantas kuris pasiulina ta ka 
darbininkai rengiasi reikalau
ti.

Daug karininku dalbar 'jau 
yieszai parodo savo nepasiten
kinimą kad armija daug kari
ninku buvo pakelti in augsz- 
tesnes vietas nors jie buvo in- 
sivele in ta to dantisto daktaro 
'byla, Peress kuris yra Komu
nistas ir kuri Senatorius Mc
Carthy per tuos tardinimus pa
rode kaipo Komunistą.

Eina gandai kad Komunistai 
Kinijoje paleis musu lakūnus 
belaisvius, ne už tai kad jie no
ri juos paleisti, bet kad jie ga
lėtu skleisti savo propaganda.

/ Amerikos Sekretorius., John 
Foster Dulles sako kad jis nei 
cento nemokės Komunistams 
už musu lakunu iszlaisvinima.

Amerikos Kongresas visai 
nepasikviete Tautu Sanjungos 
Sekretorių, Dag Hammarsk- 
jold ant pastiarimo. Kongresas 
nenori kad koks žmogus, galė
tu sakyti kad jis .kaip nors 
'buvo padaręs kokia intaka ant 
Kongreso.

Apsaugos Sekretorius, Char
les E. Wilson sako kad jis tik 
pats nuo saves kalbėjo ir neat-

Price $2.50 s,,,‘ ‘,lU
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stovavo Vaszingtona, kai jis 
patarė kad Amerika pravestu 
pramone su Sovietu Rusija. 
Amerikos sztabas yra tokiam 
bizniui baisiai prieszingas.

Pl-ez. Eisenhoweris praszo 
visu valdžios sztabo nariu pa
silikti nors del dvieju metu. Jis 
sako kad butu visiems sarmata 
jeigu dabar kai kurie valdžios 
sztabo nariai apleistu savo dar
bus.

Dabar, kai sveežiai užklau
sia Prezidento Eiseiihowerio ar 
jis vėl stos in rinkinius, jis tik 
nusijuokia. Pirmiau jis užpyk- 
davp ir nenorėdavo visai kal
bėti su tokiais žmonėmis. Isz 
visko aiszkiai matyti kad Ei
senhoweris rengiasi vėl in rin
kimus stoti del Prezidento vie
tos.

In Newark miestą, New Jer
sey valstijoje, FBI policija su
aresztavo dvideszimts metu 
amžiaus Anthony Steven Pro- 
fetto, kuris pasiuntė vienos ko
jos žmogų in “Draft Board”, 
kai jis buvo patrauktas in vais
ka. Jis tam slinkiui primokėjo 
kad jis jo varda paduotu tam 
sztabui ir priparodintu kad jis 
nėra tinkamas stoti in vaiska.

In-Sidney, Nebreska, buvęs 
valstijos Advokatas, J a c k 
Knicely, sutiko būti advokatas 
Dale Anderson’o, kuris du sy
kiu buvo jo paties nuteistas už 
vai rodama automobi liaus kai 
jis buvo pasigėrės. Szita syki 
jis ta pati draiveri gins teisme, 
už, kaip tik toki pati prasikal
timą, už vai rodama automobi- 
liaus kai jis buvo pasigėrės.

Denver mieste, vienas vagis, 
iszlauže Colorado Duntile Pro- <

Pypkes Durnai

Motinėlė
Silpnas žiburėlis, 
Pirkioje žibėjo, 
Motinėlė prie lopszio, 
Nerami stovėjo. 
Lauke pute vejas 
Ir žaibai žaibavo, 
Sodno medžiai smarkiai 
Po langais siūbavo. 
Smarkus lietus lijo 
Griausmas baisiai uže, 
Rodos luž ir stogas, 
Tr pargrius grinczele. 
Meilei in lopszeli 
Motinėlė žiurėjo, 
Jos liūdna dainute 
Neramiai skambėjo: 
Tu audra, nutilki, 
Egles nesiubuokit, 
Mano kūdikėlis miega 
Taigi, miegot jam duokit. 
Tu galingas griausme 
Neprikekl sūnelio, 
Debesiai sau kito 
Pajieszkokit kelio. 
Tu miegok sūneli 
Griausmas jau mažesnis 
Prie maldų mamytes 
Miegas bus ramesnis. 
Ryt anksti pabusi 
Ir laimingas liksi, 
Kad saulute mama 
Prie saves užtiksi.

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKIT! 

ducts fabriko duris numusze 
kelias spynas, nudaužė spyna 
nuo geležines sziepos, “safe” 
ir paskui jau inpykes kvitino, 
visa savo darba pamėtė ir pali
ko trumpa, raszteli to fabriko 
savininkams: “Szi vakara asz 
insitikinau kad neužsimoka 
vogti. Darbas per sunkus. Nuo 
szio vakaro asz tampu teisin
gas žmogus.”

> •____ _
In Taipei, ant Formosa Sa

los, trisdeszimts vieno meto 
amžiaus Chao Chun, susimisli- 
no kaip greitai ir lengvai sau 
turteli susikrauti. Jis laikrasz- 
cziuose pagarsino kad: “Graži 
dvideszimts penkių metu am
žiaus naszle jieszko sau vyro. 
Pasiųskite savo paveiksią ir 
gana sztampu, kad galeeziau 
jums atsakyti.” Jis gavo dau
giau kaip penkis tukstanezius 
laiszku, ir visuose 'buvo gero
kai gana sztampu. Bet jis buvo 
už keliu ‘dienu policijos su- 
aresztuotas, kai keli tokie ka
valieriai ir pirszliai norėjo da- 
žinoti, kodėl in ju laiszkus nė
ra atsakoma.

Visu Ražancziaus 
Paslapcziu Maldos
Del Ražancziaus Draugijos 
Nariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1.00. Prisiunskite 
savo orderi ir viena doleri ant 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.

GUDRAS PIEMENE-
LIS ARBA NARSUS 

joiUs
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

sime kasdien pasikalbėt, ir da 
neviena naudinga daigia galė
siu tave, pamokint.

Suramintas taisais žodžiais, 
atsisveikino su seniu, ėjo in 
sžale parodyta, ne trukus isz- 
ejo isz girios ir paregėjo puiku 
dvara. Nusidavė in ten, o kada 
atėjo ir prasze, idant ji priim
tu už aviniuką, likos perstaty
tu randytojui, kuris jam tuo- 
jaus pavedė avis.

Ant rytojaus iszgyne avis in 
giria, kur jo jau senis lauke 
ant pievos, o kada atėjo prie- 
szais, meiliai pasveikino. Sėdo 
abudu ant žemes ir teip 'besi
kalbant visa diena praėjo. Jau 
saule buvo už medžiu ir ketino 
leistis, tada senis liepe ganyt 
namo, o ryto velei in czion at
varyk

Ir teip vienokiai dienos be- 
go. Aviu ganyt' nereikejo, ba 
prisigane lankoje gulėjo. Aviu- 
kes in trumpa laika buvo rie
bios kaip kalades, per ka 
džiaugės nužuretojas ir tan
kiai davinėjo visokes dovanas.

Metas aviu inky stos greit 
praėjo, rodoą kaip lazda pupte- 
let ir ant antro meto vėl apsili- 
ko už aviniuką. Ganė nuolatos 
aveles iii lauka, o senis vis teip 
uleilus, kas karta kitokį moks- 
la mokina ir apsakinėja apie 
akyvus daigius; o teipos-gi 
klausinėjo kas dvare ir sviete 
girdėt, norint pats geriau apie 
ta žinojo.

Teip ir antras metas avinin
kystes praėjo dvare, o musu 
Jonas ir ant-treczio meto ap.si- 
liko; o ve povo jam gana gerai 
su mokslu ir žinojo jog reike 
būtie paklusnu.

Viena niena kada nuganė 
aveles in žinoma vieta, paklau
sė jo senis, kaip visada kas ten 
pas karalių girdėt?

— Navatnos naujienos gir
dėt, sako Jonas, sztai visus pa- 
kajus palocija su juoda gelum
be iszmusze, verke visi ir kara
lius, asz ne galiu iszmanyt, ka 
tai ženklina ir kas stojosi. 
Klausiau vieno isz tarnu -apie 
tai, o jis man atsake:

— Geriau kad nežinai, ba 
ir tu verktum, vienok netrukus 
dažinosi apie viską.

Dabar senis paėmė ji už ran
kos ir nuvedė ant kalnelio, ant 
kurio sėdosi ir teip jam pradė
jo kalbėt:

— Girioja loja yra baisus 
smakas, o jau yra nuo szimto 
metu, sztai isz pradžios ede, ka 
nutvėrė, slankiojo po aplinki
nes ir baisiai pustino žmonis, 
teip, jog niekas negalėjo pasi
rodyt arti girios o ir pritemus, 
o kada žmonis pradėjo szalin- 
tis tosios vietos, tai in namus 
atvežliodavo pora myliu tolio, 
ir nežinojo ka pradėt. Tada su
sirinko ant rodos ponai ir nu
tarė, jog kožna diena davines 
smakui po viena žmogų. Mat 
karaliszkas dvaras ir ponai ne

Buffalo mieste, New York 
valstijoje, policija sugavo ir 
suaresztavo Frederick R. Scott 
dvideszimts keturiu metu am
žiaus lakuna, kuris szcszis sy
kius buvo pabėgės isz vaisko ir 
penkis sykius vėl stojos in 
vaiska, su palszyvais rasztais. 
Jis buvo gavės daugiau kaip 
keturis tukstanezius doleriu isz 
armijos su tokiu savo bizniu, 
nes Armija primoka boniusus 
tiems kurie vėl stoja in vaiska.

——————— t •
In Pasadena, California, szu- 

niu Daktaras Ivan Peterson, 
policijai jiusiskunde kad visi 
jo trisdeszimts szunu saldžiai 
miegojo, kai vagis insilauže in 
jo namus ir pasivogė penkios 
deszimts doleriu.

In Seattle, Washington, asz- 
tuonios deszinits įlietu amžiaus 
kuprotas ir szlubas senelis, 
Leon Hubert Harent, inejo in 
paczta ir paczto darbininkui 
padavė trumpa raszteli, reika
laudamas tūkstanti doleriu. Jis 
laivo ant vietos suaresztuotas. 
Jis vėliau policijantams prisi
pažino kad jis buvo invaliduo
se kalėjimuose, metas in meta, 
net nuo 1894 metu. “Iszrodo 
kad asz niekam netikės,” nu
siskundė tas asztuonios x de
szimts metu žmogelis kai jis 
buvo vėl užrakintas in kalėji
mą.

Dviguba nelaime, ar dvejo
pas policijos patarnavimas. In 
Ohl Saybrook, Conn., valstijos 
policijantas sustabdė draiveri 
Edward .R. Bouthiette už tai 
kad jis savo mantos nebuvo už
simokėjęs skersai tilta. Jis ji 
suaresztavo kai dažinojo kad 
jis vairavo pasivogta automo
biliu. Paskui tas policijantas 
sugražino ta pavogta automo
biliu jo savininkui, Chester 
Jackson, kuri jis taip pat su
aresztavo už tai kad jis nebuvo 
užsimokejes už szeszis jam po
licijos pasiunstus tikietus už 
neteisetina savo automobiliaus 
pastatyma ant ulyczios.

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

SKAITYKIT 
“SAULE” 
PLATINKIT!

No.]O2— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy- 
nas, 202 pus, 50c.

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

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 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.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 1^9 
puslapiu, 20c.

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

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

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

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
?6 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 NaktL 
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, 35e.

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.

ketino eit ant suedimo, tiktai 
praszczįokeliai ketino laja ple- 
ga paneszinet.

Su laiku praszczįokeliai isz- 
kytro, ba suprato del ko ponai 
nuo to turi būtie liuosi. Susi
rinko visi ir kalbėjo:

— Vyrai, ar tai tik mes 
esame paskirti ant suedimo 
smakui, o ponai ne? Ir atėjo ur
mu visi pas karalių: jog jeigu 
jiems karalius nepadarys tei
sybes, tada visi pasikels ir da 
didesne plega užduos ponui ne
gu tasai smakas.

Kaip tiktai karalius paregė
jo tokia didele mynia žmonių, 
net nusigando ir tuojaus su- 
szauke rodą isz kunigaikszcziu 
ir ponu, o ant rodos nutarė, 
idant kožnas trauktu losa, kas 
gausis del smako tiktai kara
lius vienas isz to iszsiskyria. 
Ba kalbėjo: viena tiktai turi
me karalių, tai ir ta turime pa- 
guodot ir czeclyt ba jeigu ir 
karalius isztrauktu losa, tai 
kas mumis randytu. »

— Tai matai, mano sunau, 
kožnas apart karalius, turi 
traukt losa, o kiek tai in nas
rus to prakeikto smako teko 
jau kunigaikszcziu ir ponu.

— Ar-gi tai žmonis negalė
tu ta smaka užmuszt, ir kad da 
surinktu visi in kuopa, teip 
kaip tada, kaip norėjo priesz 
-karalių pasikelt? Tarė Jonas.

— Ne mano vaike, atsake 
senis, smakas tiktai nuo vieno 
žmogaus turi būti užmusztas, 
nes tai ne teip gali ta padaryt; 
jau daugelis kareiviu ant to 
keisejosi, nes ne vienam nepa- 
siseke ingalet drakono, kožnas, 
kuris tiktai dryso stot priesz ji 
likos prarytu.

— O tai gal del to visi teip 
nulindo? Paklausė vaikinas.

— Tai-gi dėl to tai, atsake 
senis, nes da tenais yra toji ap
linkybe isz kurios visi palocija 
nuliude.

— Akyvas esmių kokia! 
Paklauso va i k i nas.

— Asz tau apie viską apsa
kysiu: Sztai tas karalius pas 
kuri esi aviniuku, turi viena 
dukterį; tai gali suprast kaip 
ja labai myli. Sztai puolė losas 
ant josios, jog turi būtie ati
duota smakui ant praryjimo, o 
tai sulaukus rytojaus. Delto-gi 
teip visi nuliude. Karalius ap
garsino po visa karalysta, jog 
jeigu atsirastu tokis, ka jo 
duktere nuo smert iszgelbetu, 
tas netiktai gautu ja už paezia, 
nes ir visa karalyste aplaikytu. 
\Tienok tokis neatsirado, ba 
niekas nedrysta su smaku ga
lelis. Ryto-gi be jokios vilties, 
turi karalaite but nuvežta sma
kui in urvą.

Tu tada rytoj atginsi avis 
ankseziau kai]) visada, ba tu
riu tau svaibu dalyka apsa
kyt; o dabar ginkie avis, o nie
kam apie tai nekalbėk, ka mu
du kalbėjome.

— BUS DAUGIAU —

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

Nr. 1955

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No.158—A p i e Kapitoną* 
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; 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.

ISO1/:?—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 Viesž. 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. 15o

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa.,' - ĮĮJ. S. A,
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Gudras Piemenelis
.. .Arba...

NARSUS JONAS

Daugelis skaitytoju reikalavo 
nuo mus szitos pasakos todėl 

patalpiname in “Saule.”

yiENAS tėvas hirejo .sunu 
vienatini, kuri labai myle- 

jo, ka tiktai tas sūnelis užsima
nė tai 'gaudavo. Beveik ko'žna 
karta, kada nuvargęs tėvas 
gryždavo vakare po dieniniam 
darbui namon, tai pirmutiniu 
jo klausiniu buvo apie Joną: 
ka veikia, ar davė motina val
gyt ir ar nemusize. Jaunas vai
kas, insidrasines paikinimais 
tėvo, ne viena karta primeluo
davo jpg tai ji motina musze, 
kolojo ir valgyt nedavė, tada 
tėvas, iszklauses tu visu mela
gingu skundu užkl lipinėdavo 
ant paczios ir szeimynos, jog 
skriaudžia jo vienturtėli. Kada 
ant rytojaus eidavo in, darba, 
tada paežiai ir szeimynai kal
bėdavo: Ne skriauskite Jonu
ko, tegul sau bovijesi kaip nori, 
ba tai jo laikas. Nes apie moks
lą, apie knygele del Jonuko 
anei nepamislino, todėl vaiki
nas visokes klastas darė, pra
džioj kaimynių vaikams, o ka
da. biski paaugo, tai ir senes
niems ne karta piktybe padare.

Teip augo net iki keturiolik
to meto, nes juom buvo dides
niu, tuom niekesniu, o laltiause 
insipyko locniem tėvam.

Isz pradžios tėvas perkalbi
nėjo, kolojo, o ka da mate, jog 
tai be naudos, tada ir su lazda 
nugara pliekė. Nes jau tai bu
vo per vėlai,'jau nieko negalė
jo is'zmuszt, o ir iszkenst tu vi
su klastų nebuvo galima. Ne 
viena karta ir in kamara ji už
darinėjo, neduodamas valgyt 
per visa para. ,Vaikinas, kol 
jam valgyt norėdavosi, priža
dinėjo pataisa, nes kaip tiktai 
būdavo liuosu ir privalgydavo, 
velei buvo niekam netikės. Ka
da jau jam nubodo nruszis, ta
da pasakė sau: kam man ežia 
kenst, jok asz jau gana didelis, 
tai sau ir be tėvo veiksiu. Ir 
teip nemislindamąs ilgai, dasi- 
griebe prie tėvo skrynios, pa
ėmė gana pinigu, isz kamaros 
paėmė sikute duonos ir sviesto, 
ta viską sudėjo in krepszi, o 
kada sutemo, iszejo.

Eina teip sau visa naktį, ne
žinodamas pats in kur; eina ir 
diena, o jam gerai buvo, ba tu
rėjo ir ka valgyt, o kada in 
miestą atėjo, tai sau pavėlino 
ir visokiu niekniekiu, o vėl nie
kas jo nebaudė ne nekolojo, 
nieko nebijojo, jau rodos nieko 
daugiau negalėjo norėt ir ge
resnio gyvenimo geist.

'Nes ant nelaimes duona po 
kožnam nuriekimui malžinosi ir 
sviestas, o pinigai teipos.-gi 
iszejo. Ir vietoje, kad pamisLyt 
apie tolesni užlaikymą del sa
ves, jis be riĮpesczio vage, kol 
iszteko. Vietoje kad ipajieszkot
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del saves kokio užsiėmimo, jam 
nerūpėjo, nes eina ir eina, sztai 
ateina in giria. Akyvas kaip 
czion girioje yra, ba da savo 
gyvenime nebuvo mates', mei
lia, o iszgirdes cziulbejima 
paukszcziu, tai szokinejautės 
voveres ir pabeganezius kito
kius žvėrelius eina kas Jkarta 
gilyn in giria, nemislindamas 
apie tai, kaip gausis atgal, o 
kas niekiause, nepamislino,

★ BALTRUVIENE *
* * <*->c**-K*-»c****4<***-K******M
Ar-gi isztikruju žmones turi 

liuosybe ant svieto?
Beveik koįžnas isz mus 

elgėsi taip, 
Kaip kiti apie mus kalba:

Dirbame ta, ka ir kiti. 
O kas kiszasi maisto 

ar paredu, 
Argi nedarome ir 

Nepamegždžiojame kitus, 
Ir rodomės kaip ir 

kiti rėdosi?
Betai kada kas iszrciszka 

savo nuomone,
Būdamas tikru kad tai 

teisybe, 
Bet tankiai jo nuomone 

ta pati kaip ir kitu, 
O kas kiszasi musu 
kasdieninio gyvenimo, 

Tai darome kaip ir kiti.
Labai mažai 'žmonių randasi 

Kad darytu taip kaip 
jiems patinka.

Argi toki žmones gali 
vadintis save laisvais?

Kiek tai kartu kalbame 
ir raszome

Yra apie ta ja ne vos 
gerove Amerike!

Taip. Turime pripažinti, 
Kad yra gerove, Jbet ant 

nelaimes ne del visu.
Žinome gana gerai kad 
Amerike randasi turtas 

ir dideli skarbai.
Žmones kurie turi už 

daug, 
Tai da daugiau geidžia.
Ne vienam sklype taip 

Greitai 'žmogus nodasidirba,
Milijonu kaip czionais 

Amerike. 
Bet norinlts turi didelius 

turtus, 
Nekurie žmones, bet tieji

• Turtai yra apterszti 
Prakaitu ir krauju 

darbininku
Tėvas szeimyneles 

Neturėdamas darbo nuo 
kokio tai laiko.

Ir neturėdamas kuom 
Maityt savo mylimuosius, 

Kad nežiūrėt ant vargo 
^Savo paczios ir vaiku, 
Kada melde jo szmotelio 

duonos.
Liūdna, o bet tai teisybe, 
O Amerikas tai turtingas 

sklypas,
x Kuriame randasi daug 

turtingu 'žmonių.
Bet tieji turtai likos 

Iszspausti isz vargingo 
darbininko.

Kuris prigel'bejo tuosius 
turtus surinkti. 

jog duonos nieko o nieko ne
turi. Ir kaip teip bego giria, 
užsimanė ir valgyt- iSzmakszt 
in krepszi su ranka — nieko 
nėra, jieszko po kiszenius, nie
ko neranda. Dabar pamisimo 
apie sugryžima, o ežia vaikine' 
ir girioje pradėjo temt, o mu 
su Jonas nežino, in katra szali 
eit, kad iszeit, ba nieko ant sau 
les nenumane ir to nesimokino.

Ir pradėjo ant gero bludžiot 
ir kas kart gilyn i ir giria eiti. 
Persivalkiojo per visa nakti. 
Rytmetyje kada praszvito, ro
dėsi jam, jog randasi toje pa
ežio je vietoje ka vakar, ba vi
sur tie patys medžiai, tie patys 
paukszcziai, tie patys žvėrys 
ka mate. O ežia da sziandien 
labiaus norisi valgyt, negu va
kar. Duonos netrupinelio. Da
bar pažino savo klaida ir net 
pirsztus pradėjo sau graužt isz 
gailesties, jog pabėgo nuo tė
vu. Norėtu sugryžt pas tęva, 
būtie geru ir visame klausyti, 
nes kaip isz czion iszsigaut, o 
ir nežino in kur eit ir nuo kur 
atėjo.

Ir velei vaikszcziojo per vi
sa diena ir mato 'tuos paežius 
žalius .medžius ir girdi tuos pa
ežius cziulbanczius pauksz- 
czius, nes jau tie žali medžiai ji 
neužima, ne paukszcziu czitil- 
bejimas. Ne turėdamas trupi
nio duonas, jau ir apie valgi 
nemislino, norint, badas pradė
jo baisiai spaust ; mistino tiktai 
kaip isz girios iszsigaut, kad 
ka greieziause būtie tėvu grin- 
czeleje, o tenais bado neimtu.

Ir tokioms mislimis užimtas’, 
neapsižiurejo, jog velei pradė
jo temt, ne trukus ir naktis už
stojo, naktis baisesne už praei
ta; ba ir vilte pražudė iszejimo 
isz girios. Ir baisus rūpestis su
ėmė, jog gal greieziau numirt 
nuo bado, negu iszsigaut isz 
czion. Norėtu melstis, norėtu 
Dievo praszyt susimylejimo, 
nes nežino kaip ir prie ko mels
tis, ba namieje to nesimokino.

Ir atsisėdo1 ant Ipagalos po 
medžiu ir pradėjo verkt ir 
verkdamas užmigo ir sapnavo
si jam jog didele skranda tė
vui padare, jog tėvas paėmė 
virvagali, norėjo ji nukorot, 
nes jisai pabėgo nuo jo ir in- 
puole in gilia duobe, pilna, bai
siu žvėrių ir paukszcziu kurie 
norėjo ji suėst. Ir mėgino isz 
tos duobes iszsigaut, nes vieto
je iszsigelbet, gilyn grimsta. O 
ežia volei mato susirupinusi tę
va palei pragarine duobia, ku
ris nori jam ranka paduot isz- 
gel'bet, isztraukt ji, nes dova
nai. Ir rodosi jam, jog girdi di
deli oszima ties savim. Ir mato 
jog krasztai tosios duobes 
gripva ir smarkumu puola ant 
jo. Paszoko nuo vietos, kad isz- 
sisaugot smertise ir tame pa
bunda. Ir mislina, kas tai su 
juom dabar darosi, grabaloje 
su rankomis apie save norėda
mas matyt, kur randasi, tvėrė 
už kieto medžio, po kuriuom 
atsigulė; ir tame prisimina jam 
jo nelaime, norėtu verkt, o ežia 
negali, ba jau neturėjo pajiegu. 
Klauso ar kokio žmogaus balso 
neiszgirs, kuris galėtu ji isz- 
gelbet, nes viskas amt tuszczio, 
tiktai oszimas girios atsimusze 
in jo ausis ir tas tai da dau
giams baimes pridavinejo.

'Nuvargęs ilgu lakstymu po 
giria, suilses ir iszalkes baisiai 
ir norint baisios mįsles ji var
gino, velei užmigo. Velei bai
sus sepnai pradėjo ji vargint, 
sapnuoja, jog už dideles upes 
mato' puiku soda, o jame dau
gybe puikiu vaisiu. Pradeda 
brist vandeni, norėdamas prisi-
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skint vaisiu. O ežia girdi, kaip 
motina ant jo szaukia, idant 
saugotusi to, ba upe gili, ir ga
lėtu nuskenst. J is neklauso nes 
drąsiai brenda in vandeni, vis 
gilyn ir gilyn, sztai ant kart in- 
puola in giluma; norėdamas 
gelbėtis, nori gryžt, nes vieto
je to, kas kartas inpuola. gilyn 
ir silpsta ant pajiegu/Ir mato 
savo motina, kaip metasi pas
kui ji in vandeni, paduoda ran
ka, nes ant tuszezio, ba ne ga
li dasiekt. Kada teip galėsi su 
vandeniu, suima visas pajiegas 
paszoka augsztyn ir velei bun
da. Kaip da rodos būdamas 
miega, blaszko rankomis in 
szales, szaukia: Motinėlė! Gel
bėk! Ir volei tvėre už to paties 
medžio, po kuriuom miegojo. 
Dabartės atsikvotejo, dabar 
pažino, jog ne vandenyje, nes 
girioje randasi. Szaltis apėmė 
ir drebėjo. O vienok džiaugėsi, 
jog tai buvo sapnas, bet baisos 
mįsles neatstojo nuo jo, ba bu
vo tvirtu jog turi nuo bado nu
mirt.

Teip dunksėdamas apie savo 
nelamie, jau akis nesumerke, 
net jau ir pradėjo szvinst, nes 
jojo duszeje buvo tamsu, kai]) 
baisiause naktis.

Kada atėjo diena, atsikėlė ir 
ėjo tolyn, nes jau nesigerejo 
gražumu girios, ba tas ji neap- 
eitinejo, o ne paukszcziu cziul- 
bejimai. Kelis kartus net in 
medi atsimusze, teip buvo ap
kvaitęs.

Ėjo per visa diena ir tiktai 
vos valandėlė silsejosi ba jau 
ir kojos paklusnumą jam atsa
ke.

Kada jau artinosi vakaras 
sėdo vos gyvas ir pradėjo 
graudžiai verkt, ba jau buvo 
teip nusilpnės, jog žingsnio ne
galėjo padaryt.

Tame stojo priesz ji navat- 
nas pavydalas žmogaus; bliz- 
ganeziuose rūbuose nuo aukso, 
su balta, net iki keliu siekente 
barzda.

Ant pirmo užmetimo akia, 
mus vaikinas nutirpo ir persi
gando, nes kada iszgirdo kal
banti ir ji vėlai atsikvotejo ir 
inženge in ji viltis jog da ne
pražus.

— Ka czion veiki vaike? 
Paklausė jo tas nepažinstamas 
žmogus.

O jis jam atsake visa astiti- 
kima, ir jog jau trys dienos 
nieko nevalgo.

— Eikie su manim, kalbė
jo jam, o duosiu valgyt.

Su džiaugsmu, norint apsilp- 
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nes, stojo ir ėjo paskui,, turėda
mas ant mislies, jog da isz ba
do nenumirs.

Netoli nuo tenais atėjo ant 
puikios pievos, už kurios buvo 
nedidelis kalnelis. Kada pri
ėjo ta kaina patemino musu 
vaikinas tame kalnelije didele 
urvą, nlejo in ja. Czia tuojaus 
tas girinis žmogelis pastate 
priesz ji geresnius valgius, 
idant valgytu. Ne reikėjo vai
kino praszyt, valgė net auses 
krutėjo.

Kada jau pavalgo, tarė sene
lis:

— Dabar eisi gult, ba . ma
tau esi labai nuvargęs, o kada 
■pasilsėsi, tai pradėsi ka kita. 
Ir parode jam lovele, idant at
sigultu.

Miegojo nabagėlis, kaip už- 
musztas, ir nbpasijuto, jog jau 
diena, net senelis turėjo pabu
dint.

Volei stovėjo pusrycziai ant 
stalo ir ant paliepimo senelio 
sodo prie- stalo ir valgė.

Navatna buvo tam žmogui, 
jog vaikinas ne priesz valgi nei 
po valgiui, ne tiktai nesimeldė, 
nes ne nesižegnojo.

— Ar tu turi tėvus ? Pa
klausė jo senis.

— Turiu. Atsake.
— Ar mokino tave pote

riu ?
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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.

SAULE PUBLISHING, CO.,

SAPNORIUS

I
 Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu <
8 col. ilgio, 5% col. ploczio J j 
Iszaiszkma sapna ir kas J1 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: :: Į

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu: !'

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

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

— Ne.
— Tai nuo sziandien die

nos, kas rytas ir vakaras kalbė
sime drauge poterius, ba asz 
matau, jog tave negerai augi
no, jog tu apie Dieva nieko ne
žinai.

Ir teip suėmė vaikina dru- 
cziai jog kas rytas ir vakaras, 
priesz ir po valgiui, kalbėjo 
abudu drauge maldas, jog 
trumpam laike vaikinas iszmo- 
ko pažint Dievą, ba senis tan
kiai jam apie Dieva apsakinė
jo.

Apart to, mokino ji skaityt, 
ba turėjo visokiu akyvu kny
gų, isz ko vaikinas labai džiau
gėsi. Priek tam mokino ii ra- 
szyt ir rokundu ir kitoku 
mokslu, nepavydėjo. Nes isz ko 
labiause vaikinas džiaugėsi, 
jog iszmokino ji ant keliu in
strumentu grąžyt, o ypatingai 
ant kanklių. O kada truputi su
augo tai ir szoble davė, o ir ka
rabiną ir mokino, kaip su tais 
ginklais apsieitinet, ba kalbė
jo: jog gyvenime žmogaus, 
kožnas mokslas gali prireikt, o 
tamsunas visada beda velka ir 
reikalingesniuose kartuose ne
žino, kaip sau duot rodą.

Teip ėjo dienos ir mene- 
siaų o vaikinas nei neisjjuto jog 
tai jau metas praėjo; o ir gyve
no sutikime tarp saves; senis 
mokino, iiiaitino, apdenginejo, 
o vaikinas visame buvo pa
klusnius, ka tiktai liepe.

Dyvinosi vienok vaikinas la
bai, isz kur tasai žmogus kas 
kartas ima tuosius valgius, ba 
niekad neinate idant kada vir
tu o vienok tris kartus ant die
nos szviežiena stato ant stalo; 
o jokios kukuos toja urvoja 
neinate, ba apart stalo, dvieju 
kedukiu, dvieju lovų, lentinai- 
tes su knygom ir pecziaus, ku
riame laike žiemos kure del szi- 
lumos, kitokiu daigtu nebuvo.

Po nekokiam laikui patemi
no, jog vienoja sienoją tosios 
urvos yra durys, nes teip sam- 
dariai pritaisytos, jog vos ga
lėjo nu'žvelgt. Toliaus-gi nu- 
vaktavo jog senis in ten imeiti- 
nejo. Isz pradžios nedryso jo 
apie tai klaust, vėliaus vienok, 

insidrasinias gerybia senio, 
paklausė jo; kam tosios durys 
ir kas už ju randasi?

— Ateis laikas, jog apie1 
viską dažinosi, atsake senis, 
dabar vienok tau apie tai pa
sakyt negaliu.

Trys metai jau praėjo nuo 
laiko, kaip musu Jonas pas se
ni girioje, randasi, po kuriuom 
tai laikui tare in ji senis:

— Dabar jau laikas, kad 
ta giria apleistum, o nusiduo- 
tum in žmonis, ba mokslas kuri 
nuo manes aplaikei, ant niek 
tau butu jeigu butum atskirtas 
nu žmonių. Eikie-gi in žmonis, 
ba gali kam būti naudingu, jei
gu ta, ka tave mokinau, dru- 
cziai užlaikysi.

Negali paimt, kaip nusiminė 
vaikinas; jisai butu su juom 
buvęs visada, nes nieko nema- 
czino, turi senio klausyt, Ypa
tingai kada pasakė jog koįžna 
diena su juom matysis.

— Eikie, kalbėjo jam, in ta 
szale, parode su ranka; rasi už 
girios dvara karaliszka, ten 
reikalauja piemenio del aviu, 
praszyk kad tąve priimtu už 
aviniuką, o priims tave. Kada- 
gi iszgavinesi avis in ganiava, 
tai in czion atvarinek, ant tos 
pievos, tai tokiu spasabu gale-

[Tasa Ant 2 Puslapio]

— 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 j u nuliūdima.
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Žinios Vietines
— Marcele, mylima pati, 

pono Prano Konsaviczio, nuo 
110 So. Catawissa uly., kuri 
staiga, susirgo pareita Petny- 
czia savo namuose ir likos nu- 
veszta in Locust Mt. ligonbute, 
numirė Nedėlios vakara apie 
10:45 valanda. Velione gimė 
Lietuvoje, isz Suvalkų valsczio 
Alytaus pavieto, Ataszni.keliu 
kaimo ir Simno parpiija. Po 
tėvais vadinosi Marcele. Vil- 
kaueziute. Atvyko in Shenado- 
ryje 1904 m., po tam gyveno 
Girardvilleje, Locust Valley, o 
apie asztuoniolika metu atgal 
apsigyveno Mahanojuje. Velio
ne 'prigulėjo prie Szv. Juozapo 
parapijos; ir prie Moterų baž
nytiniu draugijų. Paliko dide
liame nuliudime savo vyra 
Prana; tris sūnūs: Juozą, mies
te; Joną, Locust Valley ir Vin
ca, Miami, Florida; deszimts 
anuku ir anūkes, viena pro- 
anuka ir seserėno ponia Helena 
Palaimene, mieste. Laidojo 
Ketverge su Szv. Misziomis in 
Szv. Juozapo bažnyczioje de
vinta valanda ryte, ir palaido
ta in parapijos kapinėse. Gra- 
borius L. Traskauskas laidojo. 
— Am'žina atilsi! A. a. ponia 
Marcele Kousaviczieiie buvo 
sena “Saules” skaitytoja.

— Musu skaitytojas, ponias 
Matiejusas Selokas isz Girard- 
villes, lankosi mieste su reika
lais ir prie tos progos atlankė 
“Saules” Redakcija, atnaujin
ti savo prenumerata už laik- 
raszti. Acziu ponui Selokui už 
atsilankymu.

— Subatoj .pripuola septy
nių Servitu Steig ir Szv. Bene
dikto, o Tautiszka Vardine: 
Damijonas. Ir ta diena: 1809 
m., gimė Prez. Ab raitomas Lin- 
colnas in Kentucky valstijoje. 
Jis ’buvo Amerikos 16-tas Pre
zidentas nuo 1861 ligi 1865 m., 
likos nužudytas ir mirė Va- 
szing'tone 15-ta diena Balan
džio 1865 m.; 1851 m., suarsiąs 
auksas Australijos kalnuose; 
1945 m., trijų didžiųjų tautu 
atstovai Vaitos konferencijo
je sutinka nuginkluoti Vokieti
ja-

— Kita sanvaite, Nedelioj 
pripuola Szv. Kotrynos, o Tau- 
tiszka Vardine: Ugne. Taipgi 
ta diena: 1933 m., Prez Herbert 
Hooveris pataria valdžiai 'su
sitvirtinti savo pinigini stovi 
ir sugražinto aukso pamato; 
1935 m., Vaikvagas ir žmogžu- 
dis Hauptman, kuris pavogė ir 
nužudė garsaus Lindbergo kū
dikėli, mirties (bausme nubaus
tas; 1912 m., Kinija tapo Res
publika.

— Panedelyje pripuola Szv. 
ValenojJ kada visi siunezia sa
vo szirdies draugiame ir drau
gėms meiles laiszkelius1; 1933 
m., beveik visos bankos užsi
darė Amerikoje; 1950 m., Ko- 
munistiszka Kinija pasirasze 
trisdeszimts metu sutarti su 
Sovietu. Unija. Rusija pasiža
dėjo pristatyti $300,000,000 
bet iki sziol nei vieno rublio; 
1912 m., Arizona valstija buvo 
priimta kaipo keturios deszimt 
asztunta valstija in Suvienytas 
valstijas; 1819 m., gimė Chris
topher Latham Sholes, kuris 
iszrado raszoinaja maszinele, 
typewriter!.

— Utaruinike pripuola Szv. 
Faustino ir Szv. Jovitos, o Tau
tiszka Vardine: Kaštuiio. Ir ta. 
diena: 1932 m., Prez. Hooveris 
paskiria Benjamin N. Cardozo

kaipo Augszcziausio Teismo 
nariu in vieta Oliver Wendell 
Holmes, krris del sveikatos pa
sitraukia; 1933 m., Giuseppe 
Zaiiigara norėjo nuszauti Prez. 
Franklin D. Roo'sevelta. Jis nu- 
szove Chicagos mayora, 5!) me-

Shenandoah, Pa. —
Teisėjas .James J. Curran pa
skelbė augsztojo teisino nu
sprendimą, kad Shenadorio 
miesto taryba, turi užmokėti 
policijos virsziniinkpi, Pranui 
Alinskiui szeszis tukstanezius

tu amžiaus Comtek, kuris pasi-, devynis szimtus asztuonios dė
mi re Kovo 6-ta diena. Tai alsi- i szimts septynis dolerius ir de- 
tiko Miami, Florida; 1277 m.J vynios deszimts tris' centus.
Lietuviai vadovaujant Sirpiu-' Augsztasis Teismas teipgi mi
ežiui, pergalėjo Totorius ties stale kad Shenadorio miesto 
Vilkaviszkiu; 1912 m., Yuan valdžia turi pripažinti ir pri-
Shi Kai buvo iszrinktas kaipo indi Prana Alinski kaipo poli- 
pirmu'finis Kinijos Preziden- ejj()S virszininku. Pirmiau Tei
tas; 194.) m., Amerikos lakūnaii sėjas Curran buvo taip nusta- 
bomharda.vo Tokyo miestą, Ja-peš, bet miesto taryba kreipėsi 
ponijoje. in augsztesni teismą, kur vals-

— Seredoj pripuola musu tijos teismas palaike teisėjo
Tėvynės Lietuviu Nepriklau
somybes Szvente, bet sziandieii 
“Vasario Szesziolikta” Dienai 
yra Godulio ir Baudos Diena. 1

Curran nustatymu.

Pirkie U. S. Bonus

Milijonieriaus Motina Prie Sunaus Kapo

Ponia Stella Rubenstein, 
padeda rože ant sunaus gra
bo. Jos sūnūs, Serge Rubėn= 
stein buvo nužudytas. Žmog
žudžio, kol kas policijantai 
dar nėra suseke.

Kai jo lavonas buvo laido
jamas in Woodlawn kapines 
New York, policijantai klau

sinėjo ir tardinejo kelis tu
zinus gražuoliu merginu ir 

keletą bagoedu biznierių, 
milijonierių. Ypatingai vie
nas bagoezius yra dabar tar
domas nes jis buvo baisiai 
susipykęs su milijonierių 
Rubinstein tik keletą dienu 
priesz jo nužudinima.

Szokike Prie Rubinstein’o Kapo

Patricia Sinnott, rauduon- 
plauke szokike, ir keletą ki
tu gražuoliu, su kuriomis 
milijonierius Serge Rubin
stein baliavuodavo, ežia prie 
jo kapo padeda gele.

Ponia Stella Rubinstein, 
motina to nužudyto milijo
nieriaus sake kad szita szo
kike Patricia Sinnott yra la
bai gera mergaite, ir kad ji 
jai labai patiko.

Jos sūnūs buvo nužudytas,

pasmaugtas savo kamba
riuose.

Kelios jo drauges “Gril- 
Frentos” yra policijantams 
pasakiusios kad tas milijo
nierius buvo gavės kelis gra- 
sinanezius laiszkus,- kuriuo
se buvo grasinama kad jis 
bus nugalabintas.

Bet iki sziol, policijantai 
nėra suseke to žmogžudžio 
ar tu žmogžudžiu.

----- □-----
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nusistatymas vargiai bus per
mainytas.

Nikolai Bulganin dabar dau
giau rūpinsis apie gaminimą 
kariszku ginklu ir kitu karisz- 
ku reikmenų ir mažiau apie 
Ruskiu maista ar ju reikalavi
mus. Kaip tik ežia Malinkovas 
pasikalto: jam labiau rūpėjo 
Ruskiu gerove, negu kariszki 
ginklai. Pasitraukdamas isz 
savo vietos, jis kaip visi geri 
Sovietai, iszpažinti atliko, pri
sipažindamas kad jis baisiai 
suklydo besirūpindamas savo 
tautiecziais, Ruskiais, ir per 
mažai rūpinosi apie kariszkus 
ginklus.

Mes “Saulėje” jau keli me
nesiai atgal raszeme kad Ma
lenkovas nėra Rusijos valdo- 

i vas, bet kad Armija, vaiskas 
valdo ne tik Malenkova bet ir 
visa Rusijos valdžia.

Dabar, Rusijos nauja valdžia 
sako kad vien tik Rusija iszlik- 
tu gyva per atomini kara, ir 
kad Amerika per toki kara bu
tu visiszkai sunaikinta.

Priesz szita permaina, jau 
buvo matyti kad viskas ne 
tvarkoj, kai Prekybos ir Pra- 

! mones Ministeris Anastas Mi
koyan pasitraukė isz savo vie- $
tos, kai jis negalėjo sutikti su 
Malenkovo taryba.

Dabar visi Rusijoje laukia 
pamatyti kuria vieta gaus 
augsztas karininkas, Marshal 
Zhukovas, kuris turi baisiai 
daug intakes valdžioje.

Kai Bulganinas ir Zhukovas 
in lindo in valdžia, beveik vi
siems aiszku kad dabar Armija 
valdo ir valdys visa Rusija, nes 
tie du augszti valdovai yra ka
rininkai ri juos remia visa 
Rauduonoji Rusijos Armija.

Kas dabar atsitiks su Malen- 
kovu, tai niekas dar nežino. 
Rusijoje, paprastai, valia tik 
syki suklysti, po tam, kaput! 
Malenkovas yra prisipažinęs 
kad jis per daug laiko pralei
do, per daug pinigu praszvilpe 
del Ruskiu geroves, ir per ma- 

, . 9žai rupinosis apie Rusijos ap
ginklavimą, apie kariszkus 
ginklus, o tokis prisipažinimas 
gali jam jo galva kasztuoti.

Szitas Serge Rubinstein lai
kydavo korteles visu tu biznie
rių, kuriuos ji norėjo suban- 
krutyti, ir kai jam pasisekdavo 
jis tu bzinieriu kortele suple- 
szindavo.

Kai jis pabėgo isz Rusijos, 
jis buvo augindamas ir auklė
damas Viennoje, Paryžiuje ir 
Anglijoje. Jis ir Amerikos 
Universitete, Camebridge mo
kinosi biznio ir pinigu tvarki- 
nimo, ir labai augsztai ir gar
bingai atsižymėjo.

Pirm negu jis susilaukė dvi- i 
deszimts keturiu metu amžiaus 
jis nusipirko maža banka Pa
ryžiuje ir pradėjo vesti ne taip 
teisinga bizni su Užsienio pini
gais. Už trijų metu jis buvo isz 
Prancūzijos už kaltūnu nu
stvertas ir iszmestas isz to 
kraszto.

Jis tada užvede užsienio pi
nigu bizni su Tolimuose Ry
tuose, kur jis už pusantro mili
jono doleriu nusipirko, ar pa- 
sipirko sau pirmenybe už sze- 
sziu milijonu doleriu bizni su 
Anglijos biznieriais.

Kai Japonai grasino užimti 
visas svetimtaueziu valdomas!i 
aukso mainas savo kraszte, 
Serge Rubinstein, kaipo ap
sukrus biznierius, nesnaudė. 
Jis visus savo pinigus permai
nė in Japonijos “yen” pinigus, 

; ir papirko kelis augsztus valdi- 
i ninkus ir taip visus savo ir tu 
kitu biznierių pinigus iszsive- 
že isz to kraszto.

Anglijosj biznieriai ji ap
skundė ir patraukė in teismą 
del pus-ketvirto milijono dole
riu. Bet apsukrus Rubinsteinas 
jau buvo Amerikoje. Bet jo tos 
suktybes taip sugadino Japo
nijos pinigu verte, kad dar iki 
sziai dienai Japonijos pinigas 
“yen” nėra atgavės savo.tikra 
verte.

1938 metais Rubinsteinas jau 
sau szilta vieta buvo pasirūpi
nės Amerikoje, kur jis insiki- 
szo in Wall Street stockas ir 
bonus ir insipirko in didžiau
sias Amerikos kompanijas. 
Vienu sykiu jis valde net sep
tyniolika Amerikos didžiausiu 

i fabriku su savo pinigais.
Jis su savo suktybėmis ir su 

savo melagystėmis galėjo par
duoti po pus ketvirto dolerio 
milijoną szieru aliejaus kom
panijos, kuriuos jis buvo nusi
pirkęs už penkis szimtus ir de
szimts tukstaneziu doleriu. 
Reiszkia, jis kelis milijonus 
tik ant szito vieno biznio pasi
darė.

Jis mokėjo net szeszias kal
bas, ir buvo szvelnus ir lipsz- 
nus. Jis baisiai daug pinigu 
praszvilpdavo ir taip prie sa
ves prisitraukė daug gražuo
liu, merginu ar mergpalaikiu.

Kiek žinoma, jis neturėjo 
nei vieno vyro kaipo savo 
draugo, bet kelis tuzinus gra
žiu mergpalaikiu, kurioms jis 
duodavo brangias dovanas ir 
raktus in savo kambarius.

i

Jis per isztisa savo trumpa, 
bet audringa gyvenimą vis bu 
vo susikirtes su teismais ir su 
valdžia. Yra sakoma kad advo
katai labiausiai galėsi kad jis

“Girl-Frenta”
, Szermenyse

Estelle Gardner, kuri gal 
buvo paskutine matyti mili
jonierių Serge Rubinstein 
gyva, atsilankė in jo szerme- 
nis.

Milijonierius Rubinstein 
kuyo pasmaugtas savo puo- 
szniuose kambariuose, in 
Fifth Avenue Mansion. Jis 
su szita gražuole ta vakara 
baliavuojo, pirm negu buvo 
pasmaugtas ta nakti.

Ji yra tik viena isz keletą 
tuzinu tokiu gražuoliu su 
kuriomis tas milijonierius 
buvo užsidėjęs.
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in ta vieta, apie pusantros my
lios nuo mariu kranto, kur jis 
buvo pasmaugęs dvideszimts 
keturiu metu amžiaus Aleksan
dra Roos.

Policijantai buvo radę jos la
voną deszimts dienu nuo to lai
ko kai ji dingo isz savo namu 
ir isz savo darbo.

Shenandoah, Pa.—
— Juozas Yurkouisi, nuo 

238 E. M t. Vernon uly., pasi
mirė. Velionis gimė Lietuvoje 
iii- atvyko in iShenadoryje dau
gelis metu atgal. Jo tėveliai 
Norbert Yurkoniai iszmire.’ Pa
liko savo ipaezia Mildreda, (po 
tėvais Tragiute); sunu ir tpen- 
kios dukterys; 14 anuku ir 5 
pro-anukus. Laidos Subatos 
ryta su aipiegoimis Szv. Jurgio 
ba'žnyczioje ir palaidos iu pa
rapijos kapinėse. Graboriai 
(Iravitz laidos.
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buvo nužudytas, nes jie balta 
duona valgė, daug pinigu gavo 
isz visu tu bylu, in kurias tas 
Rubinsteinas buvo insiveles.

Jis per ta trumpa laika susi
krovė., turteli, kuris anot kitu 
biznierių, yra daugiau kaip 
asztuoni milijonai doleriu. Jis 
buvo nuteistas ant dvieju metu 
in kalėjimą kai jis nesutiko 
stoti in vaiska per ana kara. 
Kai jis buvo kalėjime, jo žmo
na gavo divorsa nuo jo. Kai jis 
buvo paleistas isz kalėjimo, jis 
vėl užsidėjo su laisvu pažiūriu 
ir dorybių bobomis ir teatro 
gražuolėmis.

Jis buvo pasmaugtas savo 
puoszniuose kambariuose. Po
licijantai iszklausinejo apie 
pustreczio szimto žmonių, bet 
iki sziol dar nesurado kas ta 
nieksza milijonierių nužudė, 
Policijantai sako kad ju darbas 
tokis sunkus, nes jie gerai žino 
kad daugiau negu pusketvirto 
szimto žmonių to niekszo Serge 
Rubenstein neapkentė ir mielu 
noru butu ji nugalabinę!

PRANCŪZAI LAU
KIA NAUJO VADO
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yra pasakęs, kad jeigu tik 
Amerika duotu savo žodi, visa 
Komunistiszka Kinija nutiltu, 
ar jeigu mes tik uždrožtume, 
tai visi jie ka^oka szoktu.

Ant szito žemlapio matyti 
kur Tautininkai ir Komunis
tai Kiniecziai yra susikirte, 
ir kur sprogstanezios bom
bos krinta.

Generalissimo Chiang 
Kai-sheko eroplanai yra nu
skandinę Komunistu preky
bini, freit-laiva in East Chi-

na Juras, (A) ir subombar
davę Tungchi salas, (B), ir 
Yichang (C).

Komunistai isz savo puses 
yra paleidę deganezias bom
bas ant Tachen Salos (1) ir 
subombardavę Quemoy Sa
las isz Tateng (2).

o o □

— ‘ ‘ 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!
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