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Penki Žuvo Susprogime JIESZKO FINU

Penki vyrai buvo užmus?- 
ti kai Wieboldt Department 
sztoro naujas peczius su
sprogo, in River Forest, Illi
nois, netoli Chicagos. Czia 
ugniagesiai stengiasi isztirti 
kaip ir kodėl ta nelaime atsi
tiko: Isz kaires in deszine:

Isz Amerikos
20 MILIJONU

MOTERŲ DIRBA
WASHINGTON, D. C. —

Dabar Amerikoje daugiau kaip 
dvideszimts milijonu moterų 
dirba invairiuose darbuose 
Amerikoje.

Ponia Alice K. Leopold, Mo
terų Darbininku Sztabo Direk- 
torka sako kad niekados pir
miau tiek moteriszkiu nedirbo. 
Net ir per Antra Pasaulini Ka
ra tiek moteriszkiu nedirbo, 
kaip dabar. Ji teipgi sako dau
guma darbininku moterų yra 
tarp trisdeszimts dvieju ir tris
deszimts asztuoniu metu am
žiaus.

Dauguma moteriszkiu dirba 
fabrikuose, kur pirmiau vyrai 
dirbdavo. Moterys mažiau al
gos gauna negu vyrai, bet jos 
ilgiau dirba ir už tai daugiau 
uždirba negu vyrai.

O ypatingai dabar, mainu' 
miesteliuose, jeigu ne moterys 
fabrikuose, tai biznieriai isz 
biznio iszeitu, nes didžiuma in- 
eigos szeimynose pareina isz 
moterų, kurios dirba fabrikuo
se.

TRYS ŽUVO
. NELAIMĖJE 

ASJUITH, SASK. — Trys 
žmones žuvo ir vienas buvo 
labai sužeistas, kai automobi
lius susikūlė su traukiniu, ku
ris važiavo isz Winnipeg in 
Edmonton. Nelaime ^atsitiko 
prie kryžkelio netoli nuo North 
Saskatchewan miesto.

Iszrodo kad per miglas drai- 
verys neužmate to greitai va-

Howard Schatzen, Leitenan
tas Bob £chaff, Walter Mc- 
Carran ir Bernard Gerad. 
Namai susprogo kai beker- 
nes naujas peczius, dar, ro
dos, nei neužkurtas suspro
go.

o .o o

žiuojanczio traukinio.

LOSZIKE INTARTA

Jos Dukrele Nužudinta
CHICAGO, ILL. - Cook 

Apygardos teismas antru kar
tu nuteisė dvideszimts szesziu 
metu amžiaus buvusia loszike, 
Ponia Lola Dewitt Stewart už 
nužudinima savo trijų metu 
dukreles, Fancy.

Ji jau buvo vieno teismo in- 
tarta, kai antras, augsztesnis 
teismas panasziai ja intare ir 
pareikalavo kad ji butu sulai
kyta del dar kito teismo.

Daktarai sako kad dukrele 
buvo nutrucinta. Policijantai 
buvo jos motina suradę pusgy
ve, nes ji rodos norėjo ir save 
nusižudinti. Isz pradžių polici
jantai mislino kad ta mažute 
buvo uždususi, bet vėliau jie 
darado kad ji buvo nutrucinta.

Vicszpatystes Susi vien y jo

Kai Egiptiecziai susikirto 
su Israelio kareiviais ana 
sanvaite in Gaza miestą, be
veik visi Arabu krasztai su- 
sivienyjo ir dabar sudarė 
vieninga frunta priesz Žy
dus. Tamsesniai nudažyti 
krasztai parodo Arabu viesz- 
patystes, kurios dabar yra

VAIKAS SUMUSZE
AUTOMOBILIU

Paskui Pats Pasiszovc
WASHINGTON, D. C. — 

Szesziolikos meut amžiaus vai
kas, kuris tik biski sumusze 
savo tėvo automobiliu, kai jis 
nesziojo laikraszczius isz ryto, 
pasiszove isz to iszgasczio, ka 
jo tėvas jam pasakys.

Jo tėvai ji surado paszauta 
kai jie nubėgo in jo kambari, 

i kai jie iszgirdo ta szuvi. James 
i Howard buvo nuvesztas in li- 
j gonine. Daktarai dar negali 
pasakyti kaip pavojingai tas 
vaikas yra sužeistas. Jo tėvai 
sako kad jie savo sunu rado 
ant grindų. Jie nei nežinojo 
kad jis buvo ju automoiliu bis- 
ki sumuszes, ir tėvas sako kad 
jis visai nepaisė ir nepaiso apie 
ta automobiliu, nes jis yra ap
draustas, ir kad visai nebuvo 
vaiko kalte kad jis netyczia 
buvo automobiliaus sparna su
muszes.

LAKŪNAS ŽUVO
LANGHORNE, PA. — La- 

kūnas Major John C. Ziegler, 
trisdeszimts vieno meto am
žiaus, isz Langhorne, Pa., ne
toli Philadelphijos, žuvo Muen- 
ihene, Vokietijoje, kai jo ero- 
planas nukrito.

Jis su trimis kitais lakūnais 
buvo tik deszimts minucziu 

j pasikėlęs in padanges, kai ne
laime atsitiko. Jie buvo pakilę 
nuo Fuerstenfeldbruck aero
dromo. Kaip ta nelaime atsiti
ko dar nežinia.

Jis buvo atsižymejes, ir Vo- 
kiecziu pagirtas už savo drąsą 

I per kara, kai jis daug kartu 
' dalyvavo musziuose padangė
se su Naciais virsz Berlyno. Jis 
teipgi atsižymėjo kai potva- 
niai isztiko daug miestu. Jis su 
savo eroplanu daug žmonių isz- 
geltejp ir kitiems maisto parū
pino.

Jis paliko žmona, Dorothy ir 
tris vaikuczius, devynių metu 
Ronald, szesziu metu Linda ir 
vienuolikos menesiu Cynthia, 
kurie gyvena in Frankfurt.

nusistacziusios priesz Žydus. 
Szitokia vienybe iki sziol ne
buvo galima nuo to laiko kai 
Iraq krasztas buvo sudaręs 
taikos sutarti su Turkais. 
Bet dabar visi Arabai, rodos, 
nori vienybe palaikyti ir Žy
dus isz tenai iszguiti.

□ □ CJ

LAIVO

Laivas Veža Aliejaus 
Komunistams

WASHINGTON, D. C. — 
Senatoriai dabar piktai reika
lauja kad valdžia pasiaiszkintu 
kodėl ji nesustabdė ta Finlan- 
dijos laiva su aliejumi del Ko
munistu Kinijoje.

Finlandijos “Aruba” laivas 
iszplauke in Hong Kong uosta 
su tuo aliejumi. Sen. McClellan 
Demokratas isz Arkansas, sako 
kad musu valdžiai gyva sarma
ta, kad tam laivui pavėlinta 
veszti aliejų del Komunistu ka- 
riszku eroplanu.

Kaipo pirmininkas Senato 
Komisijos, Sen. McClellan sa
ko kad jis pareikalaus kad val
džia pasiaiszkintu kas czia da
rosi.

Senato Republikonu vadas, 
Senatorius William F. Know- 
land sako kad jeigu valdžia isz 
Vaszingtono nieko nedarys, tai 
Senatas insakys Amerikos Sep
tintajam Laivynui, kuris ran
dasi prie Kinijos kranto, ta lai
vą sustabdinti ar nuskandinti. 
Eina gandai kad Komunistai 
ta laiva su savo submarinais ir 
kariszkais eroplanais sutiks ir 
palydės in uosta.

Kinijos vadas, Chiang Kai- 
shekas yra jau iszsiuntes savo 
laivus to laivo jieszkoti ir jam 
kelia pastoti.

Kiti Senatoriai nesutinka, 
aiszkindami kad mes neesame 
paskelbė viesza kara priesz Ki- 
nieczius ir už tai negalime lai
vus, plaukianczius in ju krasz- 
ta sustabdinti. Jie sako tokis 
žingsnis butu tikras karo pa
skelbimas. O kiti sako kad jie 
nepaiso apie karo paskelbimą, 
kad jau laikas nustoti szposus 
kriete ir pasakyti tiems Komu
nistams kad mes baiku nekre- 
cziame.

Tas laivas, kurio dabar visi 
jieszko, veža trylika tukstan- 
cziu tonu aliejaus del Komunis
tu kariszku eroplanu. Dar kiti 
sako kad czia turėtu būti musu 
dipliomatu klausimas, ir jie 
turėtu Finlandijos valdžiai in- 
sakyti kad ji ta savo laiva at- 
szauktu.

Finland! ja neuriguli prie 
Tautu Sanjungos ir už tai Tau
tu Sanjunga nieko negali saky
ti ar daryti. Bet Finams jau ke
letą kartu buvo patarta, jeigu 
ne stacziai insakyta jokiu ka
riszku daigtu nesiunsti in Ko- 
munistiszkus krasztus.

Finlandijos valdžia aiszkina- 
si kad ji nieko apie ta laiva ne
gali daryti, nes jis nėra val
džios laivas bet priguli kompa
nijai, kuri nieko bendra su Fin- 
landįjos valdžia nebeturi.

Amerikos Septintas Laivy
nas tik laukia žodžio kad jam 
butu pavėlinta ta laiva sustab
dinti. To laivyno komandorius 
sako kad jam butu tik baikos 
ta laiva surasti, sustabdinti ar 
kad ir paskandinti.

Niekszas Bagoczius
Vėl In Teismą

Patrauktas

Minot F. (Mickey) Jelke, 
dvideszimts keturiu metu 
amžiaus palaidūnas bago
czius vėl patrauktas in teis
mą in New York miestą. Jis 
yra intartas už privertima 
jaunu mergaicziu pasiduoti 
paleistuvystei. Jis tas mer
gaites ir merginas iszranda- 
vuodavo už penkios deszimts 
ar szimta doleriu kitiems to
kiems niekszams bagocziams 
ir paskui imdavo daugiau 
kaip puse tu pinigu sau. Jis 
buvo teismo nuteistas ir pą- 
smerktas, bet paskui jo Ad-. 
vokatai kito teismo pareika
lavo, sakydami kad per pir
mutini teismą teisėjas buvo 
uždraudęs laikrasztininkams 
dalyvauti. Dabar teismas at
sidarys ir visi laikrasztinin- 
kai gales laisvai raszyti apie 
visas tas szlyksztybes ir pa
leistuvystes. 

___ ____ _—------ -— ---------

JAPONAI NORI KAD
AMERIKIECZIAI

ISZSIKRAUSTYTU
TOKYO, JAPONIJA. — 

Japonijos Apsaugos Ministeri
ja yra nustaczius szesziu metu 
plana, veikimą, ir tvarka, per 
kuri laika Jaronai susitvertu 
sau gana dideli vaiska, kad; 
Amerikiecziai kareiviai tenai 
nebūtu reikalingi, ir galėtu va- į 
žiuoti sau namo.

Japonu laikrasztis “Asahi” 
raszo, kad Amerikiecziai turė
tu isz Japonijos iszsikraustyti 
apie 1961 metuose.

Bet iszrodo kad nebus taip 
lengva, nes Japonijos pramone 
dar prasta ir Japonai biedni. 
Sulyg ta nauja Japonijos tvar-! 
ka, Japonai tada jau turėtu 
180,000 kareiviu vaiska, 120,- 
000 tonu laivyną ir apie pusan
tro tukstanczio greitu, karisz
ku eroplanu. Bet laikrasztis 
“Asahi” pamirszta ar nenori 
pastebėti, kad visi pinigai del 
tokio vaisko, laivyno ir lakunu 
sztabo turėtu pareiti isz Ame
rikos.

^Pirkie U. S. Bonus!

MOTERISZKE ■ KARALAITE
PREZIDENTEI MARGARITA

WZ SHINGTON, D..C. —
Senatorius Richard L. Neuber
ger, Demokratas isz Oregon 
valstijos, sako kad ne už ilgo 
bus visai ne dyvai jeigu kuri 
moteriszke bus iszrinkta kaipo 
kandidate in Prezidento ar 
Vice-Prezidento vieta.

Jis kalbėjo in Moterių Kliu- 
ba in Virginia ir sake kad jis 
nežino kodėl mes negalėtume 
susilaukti moteriszkes in pre
zidento vieta.

Jis sake kad dabar jau be-1 
veik visuose darbuose ir visuo
se vietose moterys sau vietas 
randa, tai kodėl ne in Baltuo
siuose Namuose.

TĖVAI NUŽUDYTI

Jieszkoma Kareivio
HAYWARD, WIS. — Poli- 

cijantai jieszko jauno kareivio, 
kurio jie nori paklausti apie 
tėvu mirti, ir nužudinima.

Policijantai jieszko dvide- 
szimst keturiu metu amžiaus 
Eugene Salzman, in St. Paul, 
Minnesota, nes automobilius,! 
kuris buvo dingės, buvo suras
tas in St. Paul miestą.

Nužudyti tėvai buvo ketu
rios deszimts penkių metu am
žiaus Emil Salzman ir jo žmo
na, trisdeszimts devynių metu 
amžiaus Clara. Jiedu buvo nu- 
szauti su karabinu, bet niekas! 
nebuvo isz ju namu pavogta ar 
paimta, iszimant ta karabina,Į 
kuris isz ju namu dingo.

Kunigas Sveikinasi Su Savo Motina

Kunigas Georges Bisso- 
nette, Kataliku Bažnyczios 
Kunigas, isztremtas isz So
vietu Rusijos sutinka su sa
vo motina New York eropla
nu stotyje ir su ja pasisvei
kina. Po kaire yra jo tėvas 
J. Georges Bissonette, isz 
Central Falls, R. I. Sovietai 
be jokio pasiaiszkinimo ji 
isztreme, iszvare isz Rusi
jos. Bet galima inspeti kad 
dvi priežasties susidarė del 
jo tokio staigaus isztremimo.

Pirma: Vaszingtonas ne- 
pagerbe pravoslavu kunigu- 
žio atvažiavimo in Amerika. 
Jis buvo ir yra Sovietu pa-

Ar Ir Ji Anglijos Sosto 
Iszsižades?

SYDNEY, AUSTRALIJA. - 
Da ar eina gandai po visa 
Anglijos karalyste ir visos bo
bos putas plaka, kad Anglijos 
jauna ir graži karalaite, Mar
garita, yra insimylejus in di- 
vcrsuota, dvieju vaiku tęva, 
Kapitoną Townsend, ir kad ji 
ketina už jo iszteketi.

Jeigu tai butu teisybe, tai ji 
butu priversta savo sosto iszsi- 
žadeti, nes nei jos szeimyna nei 
karalisska valdžia to nepave- 
lintu.

Jis gyvena mažuose kamba
riuose už kuriuos jis moka du 
do'eriu ir asztuonios deszimts 
centu ant dienos. Apie tuos jo 
kambarius dabar priviso apie 
szimtas laikrasztininku. Ame
rikos televizijos kompanija in- 
taise ir savo televizijos maszi- 
nas prie pat duriu. Visi laukia 
kokiu žinių, ir redaktoriai yra 
i n sake savo laikrasztininkams 
diena ir nakti tenai budėti, 
nes jie jauczia kad ne už ilgo, 
ar Kapitonas Townsend ar pa
ti karalaite ka pasakys apie 
szitus gandus.

Bajoras Windsor atsisakė to 
sosto kai jis apsiženijo su Ame
rikiete. Už tai dabar visi lau
kia pamatyti ka Margarita da
rys. Ji yra aug jaunesne už Ka
pitoną Townsend.

Kai kurie laikrasztininkai 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

dupczninkas.
Antra: Kunigas Georges 

Bissonette gerai moka Rus- 
kiu kalba ir už tai yra nepa
geidaujamas, nes jis su pa
prastais Ruskiais galėjo 
lengvai ir. laisvai pasikalbė
ti ir daug ka dažinoti apie 
Sovietu valdžia. Panasziai 
musu buvęs Ambasadorius 
in Sovietu Rusija, Bedell 
Smith buvo paszalintas kaip 
tik už tai kad jis Rusiszkai 
mokėjo geriau negu Mask
vos valdytojai. Tokie žmo
nes yra Sovietams pavojingi 
ir už tai nepageidaujami.

□ o □
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Kas Girdėt
Girdot kad General Motors 

kompanija kuri gamina Cadil
lac, Oldsmobile, Buick, Ponti
ac ir Chevrolet automobilius, 
galėtu visus savo automobilius 
taip atpiginti kad visos kitos 
kompanijos subankrutuotu, ir 
net ir tada General Motors vis 
pasipiniguotu.

■ • •
Chrysler automobiliu kom

panija praleido szimta milijo
nu doleriu sziais metais ant 
savo niauju automobiliu, ir da
bar grasina visoms kompani
joms kad ji nepaiso kiek jai 
kasztuos, bet ji pagamins ge
resnius ir pigesnius automobi
lius negu kita kompanija.

n • • -l
Prez. Eisenhoweriui gal rei

kės baisiai sunkiai darbuotis ir 
visomis pastangomis stengtis 
preszneketi Kongresą, kad ne
būtu sumažinta pinigine para
ma Tautu Sanjungai. Kongres
menai teipgi reikalaus daug vi
sokiu’permainų in Tautu San- 
jungO'S tvarka, kai ta konstitu
cija turės būti atnaujinta atei
nanti Rugsėjo menesi.

1 • •
Senatus virszininkas, Will

iam Knowland, Republikonas 
isz Californijos, sako kad Ko
munistai .isznauduoja Tautu 
Sanjunga ir Iper susirinkimus 
gauna progos savo propaganda 
po visa svietą visai už dyka 
skelbti.

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.

nistus kaipo pilnus Tautu San- 
jungos narius. 

' • • '
Mums sunku suprasti kodėl 

tiek daug musu laikrasztininku 
ir augsztu dipliomiatu vis kalba 
apie Sovietu Rusijos kariszkas 
jiegas, ir kailp mus1 gazdina, 
kad Sovietai yra galingesni už 
mus ir kad mes priesz juos ne
galėtume atsilaikyti. Jie pa- 
mirszta kad per ana Antra Pa
saulini Kara, kai Hitleris ka
riavo net ant trijų frontu ir 
paskui kai jis Užsipuolė ant tos1 
novos galingos Rusijos, tai So
vietai tuojaus szaukesi pagel- 
bos isz Amerikos. Jei mes ne
būtume Sovietams pristatė 
tiek kariszku eroplanu, tanku, 
laivu ir ginklu, nieko nesakant 
apie visa ta maista, tai Hitleris 
butu visus juos nugalabinęs. O 
mes gelbėdami Sovietus nuo 
Hitlerio, tuo paežiu sykiu ka
riavome priesz Japonus, Itali- 
jonus ir tuos paežius Hitlerio 
Nacius.

rai eina ir bus galima viską 
biski pabranginti.

Amerikiecziai kurie dabar 
važiuoja in Europos krasztus 
yra tikrai ponai, nes Europie- 
cziai laibai gerbia Amerikiecziu 
doleriukus, kuriu tenai jau 
trumpa ir trūksta.

Kai Kongresmenai, 1939 me
tuose gaudavo deszimts tuks
taneziu ant metu algos, ir turė
jo tris szimtus septynios de
szimts du doleriu taksu užsi
mokėti, jie geriau pragyveno, 
negu dabar kai jie gaus dvide- 
szimts du tukstaneziu ir penkis 
szimtus doleriu ant metu ir mo
kes taksu keturis tukstanezius 
tris szimtus szeszios deszimts 
du doleriu taksu.

Aszfuoniolika tukstaneziu 
vienas szimtas trisdeszimts 
trys doleriai sziandien mažiau 
nuperka negu 1939 metuose 
devyni tukstaneziai. keturi 
szimtai trisdeszimts du dole
riai nupirkdavo.

■ • • 1
Nepaisant kas k a sako ar 

prižada Vaszingtone, apie tak
su sumažinimą, nieko tikro ne
galima pasakyti ar tikėtis iki 
kitu ar dar kitu metu.

Pirkie U. S. Bonus

•S^VlN^

Pirkie U. S. Bonus

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

BAISI KLAIDA

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Sovietu karo sztaibo vadai 
visa tai gerai žino, ir nors Ka- 
boka szoka ir mums grūmoja, 
bet susikirsti su mumis var
giai iszdrystu.

Amerikos Sekretoriaus John 
Fosetr Dulles kelione iii Azija 
ir kitus Rytu krasztus nebuvo 
tokia pasekminga. Tu krasztu 
vadai tikėjosi kad jis ir jiems 
daug pinigu, maistu ir kitu 
dalyku pristatys, kaip Ameri
ka yra Europai pristaczius per 
ta Marshall Plana, Tvarka. Bet 
Iždo Sekretorius George Hum
phrey buvo jam isz anksto pa
sakęs kad jis nieko, Amerikos 
vardu negali tiems žmonėms 
dabar prižadėt. 

———————— , , I
Augszti dilpliomatai jau da

bar vieszai sako ir pranaszauja 
kad kai dar syki Komunistai 
pareikalaus Quemoy ir Matsu 
salas, tai Amerika nusileis ir 
sutiks. Jie teipgi sako ateiiian- 
cziais metais Amerika sutiks 
pripažinti Kinieczius Komu-

Musu Skaitytojas

Jis skaito musu laikraszti 
Ir seka svieto sanjudi; 
Jis nori viską dažinot, 
Nes jam vis rupi iszgalvot 
Kaip ir kur dalykai stovi; 
Ka pasaulis isz jo nori. 
Ar dalykai eis blogyn, 
Ar žmonija ein’ geryn. 
Jis skaito laikrasztininkus. 
Ir seka korespondentus. 
Jis nesistato su mokslincziais, 
Ir neužsideda su ginczais. 
Bet jis “Saule” pasiskaito, 
Ir jis gauna protui maisto.- 
Linksmina ji Taradaika, 
Baltruvienės balabaika. 
Jis skaito vietines žinias 
Apie krikszczynas, vestuves 

ir 1.1.
Senesnieji teipgi skaito 
Kas kur mire in kiek laiko. 
Nes “Saule” visur szvieczia, 
Tolimus krasztus palieczia. 
Ji daug girdi, daug ir mato, 
Ir skaitytojams pasako. 
Žmogus skaitantis žines, mato 
nelaimėms ir atsitikimais.

Eina gandai kad automobiliu 
uniju vadai rengia straikas. 
Už tai automobiliu fabrikantai 
dabar skubinasi kuo daugiau
sia nauju automobiliu paga
minti, nežiūrint ar kas dabar 
pirks juos ar ne.

Daihininkams algos pakils 
ir fabrikantai ir komlpanijos 
visai nepaisius, nes biznis ge-

Pypkes Durnai
Pavasaris

Tylus gegužio vakaras. 
Aplink laukai žieduoti. 
Einu ežia geredamos, 
Taip lengva ežia kvėpuoti. 
Rugiu diegus beplaukianczius 
Braukau rasota sauja 
Einu užmirszes aszaras, 
Kentėjimas ir krauja.
Ir sztai daina isz pagirio 
Tyloje suskambėjo, 
Laukuos garsai atsiliepe 
Ir plotais nuaidėjo.
Tai vėl, Lietuva prakalbi 
Dainelėmis vilioji!
Klausau: deja, ne musu tai 
Jautri daina gimtoji. 
Tik svetima atplaukusi 
Nuo Volgos ir Uralo 
Czionai, kur mus’ daineles vien 
Skausmus ramint privalo. 
Klausau, ir vėl krutinėję 
Kas skaudžiai nyksta yra 
Ir vėl galva apsunkinta 
Žemyn be vilties svira.
Rugiu diegus beplaukianczius 
Braukau rasota sauja, 
Matau vien karezias aszaras 
Kentėjimus ir krauja.

PLATINKIT “SAULE”

SKAITYKIT 
“ŠAULE”^gS 
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Amerika leidžia Kanada 
siunsti in Amerika, be jokiu 
taksu, be jokios mantos,bet kai 
mes anglis siuneziame in Ka
nada tai musu kompanijos tu
ri gerokai užsimokėti. Toki 
musu mainicriams pavoju su
daro kompanijos Meksikoje ir 
Kanadoje.

Nors kiauliena per daug ne
atpigo, bet farmeriai nusiskun
džia kad jie dabar už kiaules 
mažiau gauna negu priesz ką
rą.

Pennsyl vau i jos sostinėje, 
Harrisburg mieste, Kongres- 
monas Wilbur R. Hamilton da
vė inneszima kad investa byla 
kad visi valkatos, suimti ir su- 
areszfuoti, turėtu užsimokėti 
už nlakvyne kalėjimo po pus- 
treczio dolerio ant nakties.

Price $2.50s“" poi°* “Tl<
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.
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Kuom ilgiau Katre stovėjo 
prie lango tuom. daugiau josios 
duszia kentėjo kanezias. Po 
tam mate, kaip kitos mergaites 
prisiartino prie josios Elutes, 
stengdamiesi ja apmalszyt ir 
pralinksmyt, bet paezios varg- 
szes alpsiverke. Tik atėjimas 
dažiuretojos iszvaike vaikus. 
Su piktumu instumde mergai- 

žibu-tęs in loveles ir užgesino 
rius iszejo.

prie
man-s t o v i n c z i o aut omobi 1 iau s, 

stydama sau jog vaikus 
gaus isz tosios prieglaudos. To
dėl kada sugryžo namo, tuo
jaus davė telefoną savo advo
katui idant atnaujintu teismą. 
Mane jog gal tuom kartu su- 
džia susimylės ant motiniszkos 
szirdies, jog pavėlins vaikams 
praleist szvente Kalėdų su jaja 
josios name.

Advokatas iszpilde josios 
praszyma. In kėlės dienas po 
tam vela atsibuvo perklausi- 
inai sude, kauke imogiszkos 
duszios.

Kada advokatas iszreiszke 
sudžiui kruvina padėjimą nrn- 
tiniszkos szirdies, Katre pati 
atsistojo, o isztraukes rankas 
in sudžia melde jojo su ataro
mis:

— Ponas sūdžiau susimy
lėk ant manes! Nuo kada mano 
vaikai likos atimti nuo manės, 
neturėjau ramybes nei ant va
landėlės, o aszaras kokias isz- 
laiscziau už juos galėtum lie
piant visas žmogiszkus1 nusi
dėjimus. Susimylėk, neatstumk 
mane! Nepleszyk mano sužeis- 
ots szirdies, gellbek mane nuo 
papaikimo, nuo mirties, juk ir 
tu turėjai motina kuria mylė
jai. Ak, susimilk ant manės 
vargszes,nes keneziu peklisz-

Sud’žia sėdėjo gilei užsimis- 
linias, rustus. Girdėjo jisai jau 
nekarta tokius iszpažinimus, 
todėl turėjo kieta szirdi del 
prasižengėliu. Juk ji buvo kal
ta, patys vaikai apsakė apie 
motinos pasielgimą ir kad jo
sios vyras nebuvo tėvu juju. 
Todėl neiszklause josios mal
davimu, tiktai paliepė palici- 
jantui kad ja iszvestu isz sūdo, 
kalbėdamas:

— Niekas czion ne yra kal
tu tiktai tu viena, tu daugiaa
še prasikaltai ir del visuome- 
niszko gero, vaikai pasiliks ten 
kur yra. Su tokia motina nega
li gyventi ir draugauti. ’

Iszgirdo tuosius žodžius 
kaip per sapna. Paskutine vilti 
žibtelėjo jai in sužeista szirdi. 
O gal tėvas atsilais ir sutiks 
ant josios maldavimo. Dirste
lėjo ant sedinezio, Ibet dingo jo-

sios visa viltis, kojos sulinko 
po ja, mate isz jojo akiu jog į 
ant to nesutiks. 1

Apalpusia Katre palicijan- 
tai iszneszc isz sūdo.

* 1
Kada atsikvotejo, Katre isz

ejo ant ulyczioš, sodo in auto
mobiliu ir nuvažiavo namo. 
Vakare vėla iszvažiavo. Tuom 
kart jau neslaipstesi, bet inejo1 
tiesiog in kancelarija kur nuo 
perdetines pareikalavo idant 
duotu pasimatyt su savo vai
kais. Sake jog iszkeliauna in 
Europa, todėl geistu priesz isz- 
važiavima. pasimatyt su jais. 
Perdetine staeziai apreiszke 
jai, uždraudė su jais pasimatyt 
nes tokis yra sūdo nusprendi
mas. 1

— Sūdo tokis nusprendi
mas, . paantrino Katre, rodos 
gerai negirdėdama ka jai da- 
žiuretoja kalbėjo. Katre iszejo 
nuliūdus visa viltis pasimaty
mo su vaikais dingo. Sėdo in 
automobiliu ir nuvažiavo in 
szale upes.

Buvo tai tyki, szviesa nak
tis. Ant dangaus mirksziojo 
milijonai žvaigždžių. Privažia
vus prie upes, Katre paliko au
tomobiliu ant ulyiczios, o pati 
nuėjo prie kranto. Aplinkinėje 
nesirodo gyvos dvasios. Užlipo 
ant pristoveles prie kurios su
stodavo laivai apsidairė aplin
kui. Suprato dabar savo neisz- 
mintinga iszpaižiniina ir kokia 
klaida padare, apie piataisyma 
tosios klaidos buvo jau per vė
lu, todėl paskutiniu josios 
troszkimu 'buvo viską užbaigt, 
paliauti jausti paliauti mislyt, 
paliaut kankytis ir gyvent. 
Pamažėl i užėjo an t atsikiszu- 
sios lentos. Buvo tik keli 'žings- 
nei nuo gilumos in kuria mane 
szokt. Katre pasilenke ir puola 
in vandeni.

Viena sekunda grabinio nial- 
szumo, jauezia jog ant josios 
vanduo užsidengė, rodos per 
sapna iszgirdo pažystama bai
sa panaszu in Stasio, josios 
mylimo vyro: “Katriuk, Kat
ulk! Katulk!” Girdi tuos žo
džius aiszkiai nori atsiliept, 
bet vanduo užlieję jai burna 
vis in giluma. Katre kovoje 
baisiai, da, nori gyvent, nes 
sztai rodos vela girdi Stasio 
baisa, josios mylinio Stasiuko, 
kuris tuom paežiu balsu szauke 
kaa buvo suižiedoti, 'bet po va
landėlei jauezia Užima galvoje 
ir skensta, skensta!

* * *
Kada ant rytojaus Katre at

sipeikėjo miesto ligonbuteje, 
szale josios lovos sėdėjo Stasys 
laikydamas josios rankele 
sznabždejo jai in ausele: “Kat- 
ruk, Katryte asz tave myliu.”

Stasys seke paskui Katre ta- 
ji vakara ir suprato josios tiks
lą, atėmimo sau gyvasties. Pri
buvo in laika prie upes idant 
Katruka iszpleszt isz šzalto ir 
szlapio kapo kas jam ir pasi
sekė. GALAS.

KATALOGAS 
KNYGŲ

pirmieji Katalogai dabar 
negeri. Szis Katalogas

Visi
yra 
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.102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses 
ežio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
VIa 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; Razan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

No.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
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- 
ao. 58 pus., 20c.

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

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

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

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

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

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

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

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur-v 
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 o Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kubzios 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.

apraszy-

apysaka 
szimtme-

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 Ka
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

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

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

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

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

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

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

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

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

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

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jėzų 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:

HEgr5 Užsisakant knygas įsa 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankine Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai 
gai, o ir visi laiszkai 
turi būti siusti vien 
szio adreso: >
SAULE PUBLISHING CO 
Mahanoy City, Pa., - Ų. S. j

prisiun-

ir Pim- 
“ visada 
tik ant



I " B AC LI ” MAHANOY OUT, H.BAISI KLAIDA
Norėjo Atkerszyt Savo Vyrui, 

Bet Pati Kente Pekliszkas 
Kankes

fJANA to! Paliauk! Užteks 
to. Dakar matau aiszkiai 

priežastį tuju nuolatiniu iszsi- 
kalbejimu, rugojimu, panieki
nimu ir musu nesutikimu, da
bar iszejo in virszu tavo biau- 
rumas szirdies: Esi pat mylin
tis niekszas, kuris- geisdamas 
tiktai rūpintis alpie save ir dau
giau nieko nematai. Eik, Eik! 
Prakeiktas! Tegul mano akys 
tave daugiau nemato!

' Jisai atsikėlė, dirstelėjo ant 
josios 'baimingai, pasiėmė over- 
koti nuo krėslo ir tarė malsziai:

— Einu, einu, bet tu gai
lėsiesi to. Nemanyk, kad asz 
tavęs nesupantu! O, asz tave 
gerai pažystu, 'žinau tavo apga- 
vinga veisle gerai, tavo pra
keikta lyti. Nuo sziandieii esi 
liuosa. Eik, sziek kiek nori ir 
pastipk savo linksmybesia, bet 
nuo vaiku, szelauk! Vaikai ma
no! Neduosiu norints mirtau 
prie juju. Po tu 'žodžiu trenkė 
durimis, jog net visi langai su- 
braszkejo ir iszejo.'

Buvo tai da gana auksztybas 
vakaras. Po jojo iszejimui Kat
re mėtėsi ant sofkos ir suėmus 
galva in delnus pradėjo verk
ti. Antram kambarije, siautė 
du vaikai*, mergaite ir berniu
kas, nežinojo vargszai kas at
sitiko terp tėvo ir motinos. My
lėjo lygiai abudu tėvus. Stebė
josi del ko juju tėvelis teip 
piktai kalbėjo in mamyte, ne
galėjo dasiprast kas terp juju 
užėjo.

Jie tankiai bardavosi terp 
saves norints patys da buvo 
kaip vaikai, todėl vienas kitam 
nenorėjo pasiduot. Jiji mate 
jame kas yra pikto, jisai ta pa
ti mane apie ja. Diena ulž. die
nos teip bego ir atėjo prie ga
lo.

Niekas jiems daugiau nepa
siliko kaip persiskyrimas, to
dėl iszsiverkus Katre per visa 
nakti, nuėjo isz ryto pas advo
katą inneszti teismą del persi
skyrimo.

Skunde padavė prieižaste, 
buk su jaja vyras pasielgineja 
žveriszkai ir spyrėsi visiszko 
persiskyrimo. In keliolika die
nu; po tam atsibuvo perklausy
mai laike kuriu sudžia pasakė, 
jog vaikai pasiliks po josios ap 
globa kaip aplaikys persisky
rimo poipieras.

Ir nuo tos dienos persiskyrė 
dvi mylinezios szirdys kurios 
prisiege viens kitam prie alto
riau meile, isztikimysta ir pa
klusnumą.

Vaikaį pasiliko prie moti
nos lyg persiskyrimui. Jisai

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS 
; ... MALDA ... ;

: Viesz. Jėzaus ir ; 
; Motinos Szvencz. •

! Sapnas Motinos Szven- | 
| cziausios, mieganezios ; 
| ant kalno Alyvų, žemei 
[ Batanijos, bažnyczioj 
[ Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Į Knygos Did. 3%x5% col.
• TIKTAI, 25 Cts.
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turėjo mokėt ant ju užlaikymo, 
už ka jam ’buvo pavėlinta juos 
atlankyti karta ant sanvaites, 
ir pagal sutarto atlankydavo 
juos tankiai.

Diena, kada jisai ateidavo, 
Katre iszeidavo isz namo arba 
pasislėpdavo idant su juom ne- 
sueit ir kad neturėtu progos in 
ja prakalbėt kokio žodelio. Ne-

**** ************** ***** ►*"*
Negalime sūdyt žmogaus 

verte, 
Isz to ka jis daro už namo 

Arba slaptai arba 'kad 
Jis eina, in baižnyczia, 

Bet pagal ta, kaip 
Jis pasielgineja namie 

tarp savo szeimynos.
Tik naaflie galima toki 
Žmogų pažinti kuom 

jis yra, 
Kada numeta nuo veido 

uždangalia, 
Ir pasirodo ar jis yra 

velniu ar aniuolu, 
Leidoku, ar karalium ar 

apgaviku.
Lai jo vardas būna 

pažemintas, 
Arba jo tikėjimas.

Jeigu jo vaikai dreba 
isz baimes, 

Kada, tėvelis pareina. liauno, 
O paežiai szirdis smarkiai 

plaka isz baimes, 
Kada jo papraszo keliu 

doleriu,
Del naminiu pirkiniu, 
Tai tekis vyras .yra 

Apgaviku pirmam laipsnyje, 
Norints jis melstųsi 
Diena ir naktį ligi 

pamelynavimui, 
Ir rėktu ant visos gerkles:
“ Garbe ant augsztybes” tai 

tas nieko negelbėtų!
Bet jeigu jo vaikai iszbega 

Priesz ji su džiaugsmu 
'Pasitikti ant naminio 

slenksczio, 
O jo varginga motore su 

džiauksmu, 
Iszgirsta jo prisiartinanezius 

žingsnius, 
Tai atvirai galima sakyti, 

Kad tasai žmogus yra 
geras, 

Kad jo stuboje vieszpatauja 
sutikimas,

Ir jame randasi Dievo

apkente jojo dabar ne ant akiu.
Jisai ateidavo kas sanvaite, 

mylėjo labai savo vaikus, o 
praleistas laikas su jais buvo 
jam smagiauses. Vaikai glarno- 
nedaini su juom, apkabino* jojo 
kakla kalusdavo, del ko juos 
apleido ? Wel ko namie nemie
ga? Del ko drauge su jais ne
valgo? Del ko yra tokiu piktu, 
kaijp jiems mama apie tai kal
bėjo? mamy te mums kalba buk 
tėtulis mus daugiau nemvli, 
jog privalome apie tėtuli vi
sai užmirszti.

Jisai rydamas aszaras, ap- 
reiszkinejo jiems, buk tai ne
teisybe, jog jisai juos visada 
mylėjo ir myli ir gal pasiims 
kada su savimi ant visados, o 
kada, apleisdavo narna, su
spausdavo kumsztes, prislėg
damas jai atkerszyti.

V *♦* *♦*

In kėlės sanvaites po tam, 
Katre susipažino su jaunu vy
ru kuri labai pamylėjo, o jisai 
tik lauke tokios progos.

Karta dažinojo nuo vaiku 
'buk kokis tai vyras tankiai at
lanko mama vakarais ir iszei- 
na net isz ryto,” pasamdė ke
lis detektyvus, paliepdamas 
jiems paskui ja sekti. In dvi 
sanvaites po tam dažinojo vis
ką, teip viską, —daugiau ne 
kaip geide žinot. Todėl atejas 
paženklinta diena atlankyti 
vaiku ir užtikęs jaja namie, 
tuojaus pradėjo jai iszmetineti 
josios nedora pasielgimą.

Katre sudrėbėjo, pabalo 
kaip lavonas, bet atsikvotejus 
tare in ji malsziai:

— Stasiuk, Stasyti. Del ko 
tu manes teip nekenti? Stasiuk 
mes nebuvome del saves 'Su
tverti, ir tai buvo priežastis 
musu nesutikimu. Bet dabar, 
kad esame liuosi, nepažystami 
vienas kitam ir daug iszmintin- 
gesni, neprivalome turėti ne
apykanta vienas del kito. Už 
kokio tai laiko galėsime vela 
apsivesti ir busime isz naujo 
laimingi pradedami gyvenimą 
isz naujo.

— O tu apgaviugas sutvė
rime ! Da isz tavo ausu neiszga- 
ravo keiksmai ir barnis su vie
nu, o jau mislinai a|pie kita! Ne 
ant valandėlės nepamislinai 
apie juos, apie vaikus, kurie 
privalo būti viskuom tavo gy
venime. Ne, ne! Asz niekados 
ant to nesutiksiu! Tu gali te
kėt už kito, norints sziandien, 
bet vaikus, mano vaikus, pasi
imsiu su savim!

— Niekados ant to besutik
siu! Vaiku neatiduosiu, nes

Palaiminimas ir tikras 
dangus.

Galima daug atleisti 
tokiam žmogui,

Kuris privercziai kita 
ant pikto, 

Bet suezedina moterei 
aszaras, 

Kas iszszaulkia didele 
Neapykanta ir pirktumo 

viso svieto, 
Ne kaip paniekinot savo 

motore, 
Kuris būna baime kitiems 

'Ne kaip iszveria baime 
Ant veido savo kūdikio, 

Ir tosios kuria prie
Altoriaus prižadėjo mylėti 

ir gyventi sutaikoje.

SAPNORIUS

!
Su 283 Paveikslais Į i

160 Puslapiu ;
8 col. ilgio, 5% col. ploczio Į» 
Iszaiszkma sapna ir kas Į t 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. Įi 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. J

Pinigai reikia siusti su Į į 
užsakymu: !'

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

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

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS 

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai 
Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

priguli prie manes, suriko Kat
re kaip žvėris.

— Atiduosi, atiduosi tu pa
leistuve! Su tais žodžiais rože 
su kumszte in stala jog net vis
kas sudrėbėjo. Ji suklyko per
si gandus ir nubėgus prie sta
lo isztrauke isz stalcziaus re
volveri.

— Neszkis lauk tu pra
keiktas. Iszeik, ba nuszausiu 
kailp pasiutusi szuni!

Tame atsidarė durys kam
bario isz kurio iszbego mergai
te, o paskui ja. vaikas, szaukda- • « mi:

— Tete, tetuk! Suszuko 
abudu bėgdami prie tėvo, bet 
vos ženge kelis žingsnius, mo
tinu užbėgo jiems už kelio pa
griebė už ranku szaukdama:

— Vaikai! Neprisiartine- 
kite prie jo, tai ne jusu tėvas, 
tai svetimas ižgama. Kalbėjo 
tai žiūrėdama ant jo su di- 
džiause neapykanta ir panieki
nimu. — “Eik lauk ir daugiau 
in czion neateik! Kalbu tau 
prie szitu vaiku ir imu juos už 
savo liudintojus, jog tu ne esi 
juju tėvas. Juju tėvu buvo tas 
už kurio dabar manau teketi. O 
tu kvaili ir lyg sziam laikui to 
nedasipratai! Ha,ha,ha! Juo
kėsi szetoniszkai, žiūrėdama 
ant jo koki inspudi padare jo
sios tie žodžiai ant jo,

Jisai neisztare nei žodelio. 
Stovėjo kaip iszkaltas isz ak
mens. Nuleido galva ant kruti
nės, aszaros pradėjo jam byrėt 
isz akiu, iszejo.

Buvo tai viesulinga naktis. 
Lietus nupuolinejo kaip isz 
ceberio. Katre gulėjo ant lovos 
vaiku ir apsikabinus abudu 
teip pergulėjo visa nakti.

Bet ir jisai neužmerke akies 
per visa nakti. Netemindamas 
ant lietaus ir szalczio valkiojo
si po miestą nulindęs, o kada 
sugryžo namo, turėjo padary
ta tvarka, 'baisiu tvarka.

Po kokiam tai.laikui stojo 
albudu sude ant paskutinio nm 
sprendimo. Buvo tai viena isz 
baisiausiu dienu juju gyveni
me — tikras Dievo sūdąs!

Abudu buvo gerai žinomi, 
abudu utrejo gerus advokatus, 
abudu turėjo daug davadu, to
dėl ilgai tęsęsi perklausimai, 
kurie kaip užtrucinti peiliai 
perverinejo juju szirdis. Sar
mata apdenginejo juju veidus, 
o bet kovojo viens priesz kita 
lyg paskutiniam kaipo didžiau
si nevidonai.

Ant galo atėjo 'baisiause va
landa, ka priesiegsi vaikai. Ma- 
žiulelei mylėjo tėvus, bet me
luot da neiszmoko, vaikai liu
dijo ka žinojo, girdėjo ir ma
te, todėl jieje parasze dekretą 
ant savo loenos motinos.

Kada sudžia iszklause vaiku, 
pasakė staeziai motinai, jog ne* 
yra gadna neszioti varda moti
nos ir liepė atiduot vaikus in 
prieglauda del iszauginimo.

Sudžiaus nusprendimas bu
vo del josios kaipo nusprendi
mas ant smert, o ji tame buvo 
kalta! Isz pradžių apsiverke. 
Szirdis jai baisiai skaudėjo. 
Nežinojo kas su ja darosi.

Jisai paėmė vaikus už ran
kelių ir iszejo isz sūdo. Nepa- 
veliiio jai nei nedalypstet juju, 
nei atsisveikyt su jais.

* * *

Nuo tojo laiko1 praėjo metas. 
Katre isztekejo už antro vyro. 
Tasai žmogus mylėjo ja szir- 
dingai, duodamas jai viską ko 
tik pasinorejo. Bet atsitikimas 
sude atsimuszinejo jai ant vei
do. Gyvenimas josios buvo 
tuszczias. Būdavo tanikiai užsi-

:: JUOKAI ::
Teip Yra

Sztorninkas — Asz matau 
jog tu nuo manes slepiesi ir 
nemislini atiduoti ka priėmei 
sztoria.

Kostumeris — O man ro
dosi jog tu tyczia mane gau
dai.

Dvieju Troszkimai

Maginto — Norecziau te
keti už gydytojo. Tiktai insi- 
vaizdink, tamsta, kaip malo
nu butu turėti vyra, kuris pa- 
siraszydamas visur, po savo 
vardu ir pavarde dėtu rai
des: Dr.

Onute — Mano norai yra 
truputi mažesni. Asz nore
cziau kad mano vyras pasira- 
szydamas visur po savo var
du ir pavarde dėt pilna žodi: 
Bankininkas. 

rakydavo savo kambarije per 
keliolika valandų arba iszeida-
vo in miestą nesugryzdama lyg

If you’re holding Savings Bonds 

you bought in 1945; 
read this important news

13 id YOU KNOW that your U. S. Savings Bonds will go on 
earning money for you—even after they’ve reached their 
maturity date?

Did you know that you can get back as much as $1.80 for 
each dollar you invested in those Bonds—just by holding 
on to them?

Under the present Bond law the maturity period 
of Series E Savings Bonds has been extended 
a full 10 years. There’s nothing to sign—no visit 
to the bank required. You just hold on to your 
Bonds and let them go right on earning extra 
money for you.

With this extended interest period, your Bonds can now 
earn up to 80% more than you originally paid. For ex
ample, if you invested $37.50 in a Bond in 1945, it’s worth 
$50.00 today. But if you hold it for 10 years more, it will 
be worth $67.34—giving you a net return of $29.84.

It’s easy to see why 3 out of 4 Bond owners are keeping 
their matured Bonds—and why so many Americans are 
investing in more through the Payroll Savings Plan. This 
is the plan that does your saving for you. You just sign up 
at the pay office where you work and tell the people there 
what you want to save each payday. They’ll put that 
apiount aside for you—before you get your check. When 
enough accumulates, they’ll buy a Bond in your name and 
turn it over to you.

For your future—and the future of America—hold on to 
the maturing Bonds you have. And invest in more through 
the convenient Payroll Savings Plan

Want your interest paid as current 
income? Invest in 3% Series H.

United States Government Series H Bonds are new current 
income Bonds in denominations of $500 to $10,000. Re
deemable at par after 6 months and on one month’s notice. 
Mature in 9 years, 8 months and pay an average of 3% 
per annum if held to maturity. Interest paid semiannually 
by Treasury check. Series H may be purchased through 
any bank. Annual limit: $20,000.

The V. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury Depart
ment thanks, for their Ctxunc.il and.

How you can get an 
80% return 

on your investment

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa«

velylbam vakarui, o kada vyras 
užklausdavo kur buvo, parau
donavo Ivg ausu ir neatsakv- 
davo nieko. Jisai suprato koki 
sunkuma ir neramumą tureio c
ji ant szirdies. Daugiau ne- 
kl ausdavo apie tai, nenorėda
mas atnaujint žaiduli motinisz- 
koje szirdyje.

<La M,*»!• •T’

Buvo tai apie Kalėdas. Žie
ma da neprasidėjo, visas svie
tas džiaugėsi prisiartinimu 
szveneziu. Važiuodama auto
mobiliu je Katre mate stovin- 
czes eglaites ant kampu uly- 
cziu, o kroniu languosią radosi 
tukstaneziai visokiu zoboveliu 
del vaiku: “O tos szventes eg
laites ir zoboveles”. Szirdis 
drebėjo josios krūtinėje, kaip 
jiji pergyvens Kalėdas be vai
ku, kurie gal mausto dabar jog 
tevelei juos parsigabens namo 
ąnt szveneziu.

Sugryžus vakare namo, Kat
re apreiszke vyrui, jo^’ ta va
karu turi reikalą pas savo1 
drauge ir todėl iszvažiuos tuo
jaus po vakarieniai. Melde jojo

U^=A - B - CELA
arba pradžia 

SKAITYMO
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RASZYMO
64 pus. Did. 5x7 col.

Dabar Po 25c,
Saule Publishing Co., 

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

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimai 
apie Jezu Kristų.

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

— 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.

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

Saule Publishing Co. 
Mahanoy City, Pa.
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idant jai paliktu ir apie ja nesi
rūpintu. Jisai suprato' kur ji 
važiuos, bet nedave ta ant sa
ves paižyti, ipasake; jai idant ap
sisaugotu nuo nelaimiu ir su- 
gryžtu namo anksti.

Apie asztunta valanda Katre 
iszvažiavo. Naktis buvo tamsi, 
miglota, žmonis netemino ant 
oro, automobiliai leke in visas 
szalis.

Po pusei valandai Katre ra
dosi ant vietos. Malsziai inva- 
žiavo in maža giraite, kur (pa
liko automo'biliu, o ipati nusi
davė ipekszti (prie didelio mūri
nio namo.

Buvo jau kelios minutes po 
devynių. Žinojo jog apie ta lai
ka juos pamatys; visados apie 
ta laika eidavo gult in savo 
loveles. Griebe sau už krutinės, 
skausmas pervere josios szirdi 
kaip peilis, jiji ant to netemi
no, norėjo tiktai savo mylimus 
vaikus (pamatyti kol atsiguls in 
loveles ir užmigs.

Per langus priglaudus da 
buvo matyt szviesa. Per plonas 
firankas Katre užteminus ke
liolika mažu mergaieziuku nu- 
siredant, terp kuriu akyvai 
jieszkojo savo mylimųjų. Stai
giai užtemino ja sėdint ant lo
veles. Ant mergaites veidelio 
davėsi matyt aszaros, verk© 
kūdikis.

Katre suspaudė nagus in del
nus lyg kraujui, o isz josios 
krutinės iszejo dejavimas. 
Sztai josios mylimas kūdikis 
verke. Mislino ne'bagele apie 
mama, apie jaja, tęva ir broliu
ką su kuiTuom likos perskirta. 
Ir kas tam visam buvo kaltas? 
Kas ?

(Tasa Ant 2 Puslapio)

t

Ctxunc.il


• • S A U L B ” MAHANOY CITY, F*.

ŽiniosVietines
— Su'batoj pripuola Szven- 

to Juozapo, o Tautiszka Var
dine: Plutonio. Ir.ta diena: 
13G7 m., Lietuviai sugriovė 
Kryžeiviu pilis: Kaiustaiten ir 
Splitten; I860 m., gimė garsins 
advokatas ir prakalbininkas 
William Jennings Brylan; 1946 
m., Tautu Sanjungos Posėdis 
atsidarė.

— Gerai 'žinomas del mies
to gyventojams, Dennis J. 
Creedon, kuris sirgo per koki 
tai laika, numirė pareita Nede- 
lia savo namuose, 138 W. 
Spruce uly. Velionis gimė Pott
sville je. Daugelis metu atgal 
turėjo1 barber szaipa ant W. 
Centre uly., po tam turėjo kon
traktą su Mahanojaus miesto, 
del iszvežimo pelenius ir szasz- 
lavus, o keliolika metu atgal, 
isz priežasties senatvės prasi- 
szalino nuo darbo. Paliko sunu 
ir duktere. Laidojo Ketverge' 
ryta. Prigulėjo prie Szv. Kani- 
ko parapijos.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola ketvirta Gavėnios 
Nedelia, taipgi Szvento Vulfra- 
no ir Szv. Joki.mo, o Tautiszka

.
Vardnie: Zilibarto. Ir ta diena: 
1514 m., Rusai paveržė isz Lie
tuviu Smolenską.

— Juozas Teninis, nuo 528 
W. Mahanoy uly., agentas del 
Home Life Insurance kompa
nijos, staiga susirgo ana diena 
savo namuose ir likos greitai 
iszvesztas in Veteranu ligonbu- 
te, Wilkes-Barre. Mos visi vė
liname Juozukui greito pasi- 
sveikimo.

— Pan odelyje pripuola Szv. 
Benedikto, o Tautiszka Vardi
ne: Lingailo. Taipgi ta diena: 

- Pirmoji pavasario diena; 1906 
m., Vilniaus dvasiszkoji semi
narija pradėtai mokinti Lietu
viu kalbos.

— Utarninke pripuola Szv. 
Katarinos ir Szv. Povylo, o 
Tautiszka Vardine: Gedgaudo. 
Ir ta diena: 1565 m., Lietuviai 
atome isz Rusu pili Knasnaja; 
1939 m., Vokiecziai užima Klai
peda, Lietuviai pasitraukė; 
1920 m., pripalžinta moterims 
Amerikoje lygios teises su vy
rais; 1868 m., gimė 'žymius Lie
tuviu naszytojas Vydūnas.

Pottsville, Pa. —
Septynios deszimst trijų metu 
api'žiaus John Adams, isz Val
ley View, apie dvidcszimst my
liu nuo Pottsville, pasimirė in 
szio miesto ligonine. Jis buvo 
automobiliams suvalžinetas, kai 
jis ėjo skersai vieszkeli netoli 
savo namu. Daktarai sako kad 
jam buvo pakaiuszis praskeltas 
ir jo viduriai 'buvo suk riesti. 
Automobiliu vairavo dvide- 
szimts keturiu metu amžiaus 
Aaron S. Mattern isz Sacra
mento, Pa.

Mount Carmel, Pa. —
Petronėle (Yuskauskiene) Pe- 
leckiene, nuo 19 So. Locust 
uly., pasimirė pareita Petny-

*-*»-»*»*» 4>M-***>4-****>**** 
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ežia. Velione kitados gyveno' 
Shenadoryje. Gimė Lietuvoje. 
Atvyko iii Amerika kuri gyve
no mieste Shenadoryje, ipo tam 
apsigyveno Mt. Carmel. Velio
ne vedus du syk; pirmas vy
ras vadinosi P. Yuskauskas, 
antras Juozas Polockas. Paliko 1 
sunu Juozą, isz Lavelle ir duk
tere Ona Kiesakiene isz miesto, 
taipgi keletą anukus. Laidojo 
Seredos ryta su ulpiegomis in 
Szv. Kryžiaus bažnyczioje ir 
palaidota in 'parapijos kapinė
se.

Shenandoah, Pa. —
Sekantieji miesto gyventojai 
praszo Pottsvilles Korto kad 
permaiįvytu ju pravardes, kai]) 
tai: Cleman II. Wosnavage ir 
pati Helen, taipgi žinomi kaipo 
Wozinewicz, nuo 235 S. Jardin 
ulv., ant Cleman II. ir Helen 
Wagner, taipgi, Frank Zokus- 
kie ir pati Theresa, ant Frank 
ir Theresa Zack.

Allentown, Pa. — 
Dvideszimts szesziu metu am
žiaus Leroy E. Keller isz Em
maus, u'žsimusze kai jo auto
mobilius susikūlė su geležiniu 
tilto stulpu, ant vieszkelio, ne
toli nuo Emmaus miesto. Jis 
buvo nuvesztas in Allentown 
General ligonine, kur jis ir 
pasimirė. Jam žandas buvo sn- 
skaldintas ir viduriai sukriesti.

Syracuse, N. Y. —
Penkiolikos metu amžiaus Ro
nald Skinner, sukniubo ant 
basketball loszimo grinda. Jis 
žaidė basketibole in suburban 
Mattydale mokykla. Ugniage
siai greitai pribuvo ir stengie
si ji atgaivinti. Už pusvalan
džio Daktaras Mari inHilfinger 
patvirtino kad vaikas pasimi
rė. Jis sako kad vaikas mirė 
nuo szirdies ligos.

Lietuvos 
Generolinio Konsulato 
New York Pajieszkomi

Asmenys
Aksonaitis, Kostas.
Buzas, Kazimieras, isz Sar

geliu dvaro, Kauno apskriezio.
Czernauskas, Mareijonas, isz 

Barjysziu kaimo, ir'žmona Moc
kute, Barbora., isz Da.usiszkiu 
kaimo, Lygumu valsczio, jiedu 
isz Sziauliu aipskriezio.

Dabsziene - Siuiblaite, Ona, 
isz Skliau'stu-Spelcziu kaimo, 
Luokės vailsczio ir Telsziu ap.

Grisznanauskaitc isz Plateliu

Automobilius Kelis Sykius Apsivertė

Earl Motter, isz Hayward, 
California net tris sykius su 
savo mažu automobiliu apsi
vertė per lenktynes in Fres
no Airport. Jis visai nebuvo 
sužeistas. Czia paveiksle, ki

vals., Kretingos apskr.
Kaczinskas, Jonas, kilęs isz 

■Snialenu vals., Anykszcziu vai.
Keys - Stiklakyte, Juze, jos 

sesuo Peterson, Jule ir brolis 
Stiklakis, Stanislovas, isz De- 
gucziu kaimo, Marijampolės 
apskr.

Kuczinskyte, Ona, isz Šaka
lines kaimo, Gaures vals., Tau
ragės apskr.

Kulka, Edward, kilęs isz 
Szileiku kaimo, Vyžuonų vai., 
Utenos apskr.

Lacbner ar Raehner, iszteke- 
jusi Mazat ar Maržai,’Johanna 
isz Lietuvos Gross-Scheller  in”.

A1 ae z inn as, K az i m i eras.
Mazat, ar Marža,t, gimusi 

Raehner, ar Laekner, Johanna, 
isz Lietuvos, “Gross-Schelle- 
rin”.

M o c k u t e - Czcrnauskicne, 
Barbora isz Dausiszkiu kaimo, 
Lygumu vals., ir vyras Czer- 
nauskas, Mareijonas isz Sąry
šiu kaimo, abudu Sziauliu ap.

Peterson - Stiklakyte, Jule, 
jos sesuo Keys, Juze, ir 'brolis 
Stiklakis Stanislovas, kilę isz 
Dcgucziu kaimo, Marijampolės 
a,pskr.

Petruszkeviczius, Vincas ir 
jo du broliai isz Raliu k., Kros
nos vals., Seinų apskr.

Pivoriūnas, Petras, isz Rosz- 
kenu k., Panemunėlio v., Ro
ki sz k i o upskr.

Szimitas, Izidorius, isz Szi- 
lu l<., Szilales vals., Tauragės 
apskr.

Szimkaitis, Jurgis, isz Nau- 
miesezio, Szakiu apskr.

Szirvelis, isz Gclucziu k., 
Taujėnų parap., Ukmergės ap. 
(buv. Kauno ap.)

Skauradžiiųs, Karois Ir jo 
įbrolis.

Teleiszyte, Vladze, isz Sas
navos v., Marijampolės ap.

Užusenis, Kazys, isz Skvar
bu k., Subacziaus vals., Pane
vėžio ap.

Jieszkomicji aiba apie juos 
žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in:

Consulate General of America,
41 West 82-nd Street,
New York 24, N. Y.

In Louisville miestą, Kenlu'c- 
ky, antru ranku ^automobiliu 
pardavėjas, James McEwen, 
p aa i szk i n o po 1 i c i j a i ka d vagiai 
insilauže in jo ofisą ir pasivogė 
raktelius nuo keturiolikos au
tomobiliu, ir paskui pasivogė 
sena, 1942 metu lauža, kurisi 
yna vertas tik penkios deszimts 
doleriu. ,

PLATINKIT “SAULE”

tas lenktyninkas, Johnny 
Boyd, sustojęs, žiuri kai tas 
mažas automobilius, atsimu- 
szes in siena kelis sykius ap- 
įsiverczia.

□ o o

1 VYRUS NUŽUDĖ

Iszvenge Teismo:
Pakvaiszus

namus. Ji buvo nužudžius net 
keturis savo vyrus. Ji dabar 
iszvengs teismo, bet butu gali
ma ja vėl patraukti in teismą, 
jeigu kada nors ateityje dakta
rai pripažintu kad ji pasveiko 
nuo tos proto ligos.

Paskutinis jos vyras, kuri ji 
nužudė, buvo Samuel Doss, ku
ris dirbdavo ant vieszkeliu.

Ji linksmai ir su mielu noru

Jurininkai Pravaryti

Fred Jones, Kenneth Ans 
tee ir Ronald Costello buvo 
pravaryti isz savo darbo vir
tuvėje ant “Queen of Ber
muda” laivo. Jie piketavo ta 
laiva New York uoste kol jis 
iszplauke in Bermuda. Trys 
szimtai kitu tokiu darbinin
ku ant to laivo ir to uosto

TELEFONO
DARBININKAI 

SUSTRAIKAVO

5,000 In Devynias
Valstijas

ATLANTA, GA. — Apie 
penkios deszimts tukstaneziu 
Southern Bell Telephone kom
panijos darbininku sustraika- 
vo, kai tik j u kontraktas užsi
baigė ir unija negalėjo su kom
panijos atstovais sutikti ant 
naujo kontrakto.

Szitas straikas unija paskel
bė in sekanezias valstijas: Ala
bama, Florida, Georgia, Ken
tucky, Louisiana, Mississippi, 
North Carolina, South Caroli
na ir Tennessee.

Tos straikos prasidėjo in At
lanta miestą, kur darbininkai 
niekam nieko nesake paliko sa
vo bartus ketvirta valanda isz 
ryto, nors unija buvo nusta- 
czius tas straikas pradėti sze- 
szia valanda isz ryto, kai darbi
ninkai sziptais mainosi.

Unijos -Direktorius, W. A. 
Smallwood, sako kad nors 
straikos jau yra prasidėjusios, 
bet derybos ir pasitarimai vis 
eina, kaip ir ėjo, tarp kompani
jos ir unijos.

Gal svarbiausias klausimas 
ant kurio jie negali sutikti, tai 
yra unija reikalauja kad darbi
ninkams butu paveinta, bet ka
da paskelbti straikas, nežiūrint 
kad kontraktas dar nebutu už
sibaigęs.

prisipažino ir paaiszkino kaip 
ji savo vyrams pagamindavo 
valgi sumaiszyta su žiurkių 
trucyzna. Ji užsigina kad ji 
tuvo ir savo motina panasziai 
nutrucinus.

Ji paaiszkino kad ji susitiko 
ir susipažino su savo tais vy
rais per paczta, per laiszkus.

Ji sake kad kai ji buvo su-

TULSA, OKLA. — Dakta- 
rai pripažino kad Ponia Nan
nie Doss yra beprote, ir patarė 
kad ji butu padėta in beproeziu 

imta ji jau dar kitam busima
jam vyrui buvo paraszius mei-; kompanija suimti ar nugala- 
les laiszkuti ir vienam naszliui binti du Japonu kareiviu, ku- 
buvo pasiunezius pyraga. Ji 
sako kad ji nužudė savo ketvir
ta vyra už tai kad jis privers
davo ja eiti anksti gulti, nenu
pirko jai televizija, ir neleisda- 

i vo ja vakarais klausytis radijo.

M Pirkie U. S. Bonus!

teipgi piketavo ta laiva bet 
laivo virszininkai pasisam
dė kitus darbininkus ir isz
plauke. Dabar unijos rengia
si to laivo kompanijai už
drausti inplaukti su savo lai
vais in New York ar in kitus 
Amerikos uostus.

□ o o

Kitas klausimas, gal taip pat 
svarbus, tai darbininkai nori 
kad jiems algos butu padidin
tos. Tokis algų pakėlimas tele
fono kompanijai kasztuotu 
apie szeszis milijonus doleriu 
ant metu.

Darbininkes prie telefonu, 
operatarkos dabar gauna apie
penkios deszimts septynis do
lerius in sanvaite, didesniuose 
miestuose, ir apie keturios de
szimts tris dolerius mažesniuo
se miestuose. O tie, kurie dirba 
prie telefonu gaminimo ir pri
žiūrėjimo, ir taisymo, gauna 
apie devynios deszimts viena 
doleri in sanvaite.

KIAULES GERES
NES UŽ ŽMONES

NEW YORK, N. Y. — 
Daugiau kaip szimtas žmonių, 
kurie kasdien važiuoja ant

i New York Central West Shore 
geležinkelio, susirinko in stoti, 
užsidėję snukius, kaip kiaules 
ir parszai.

Jie taip dare, kaip pareiszki- 
ma savo nepasitenkinimo, pro- 
testavimo priesz geležinkelio 
kompanijos nusistatymą, dau
giau neveszti žmones ant to ge
ležinkelio, nes neužsimoka. Bet 
freitkariai vis važiuos.

Al Messed, isz New York 
miesto, visu tu protestuojan- 
cziu žmonių atstovas, paaiszki
no ka tie kiauliszki snukiai 
reiszkia:

“Kiaules gali ant szito gele
žinkelio važiuoti, bet ne žmo
nes.”

DU JAPONAI
KAREIVIAI

Vis Nepasiduoda;
Kariauja

MANILA, PHILIPPINES. 
— Philipiniu armija dabar 
rengia ir lavina viena kareiviu 

rie nepasidavė, kai karas užsi
baigė. Jie su keliais kitais to
kiais kareiviais insikase in ma
žos Luhang salos kalnus ir ne
pasiduoda.

Tik jiedu dabar yra like isz 
dvideszimts vieno. Visi jie ne
sutiko pasiduoti kai Japonija 
pasidavė ir karas buvo baigtas. 
Valdžios kareiviai yra suszau- 
de ar kitaip nugalabinę visus 
kitus. Tik szitiedu yra like, bet 
jie visgi nepasiduoda.

Pulkininkas Salvador Abce- 
de sako kad tie kareiviai buvo 
nužudė keturiolika žmonių nuo 
karo pabaigos.

MILIJONAS
BADAUJA

HAIPHONG, INDOKINIJA 
Ateina patikrintos ir teipgi 
liūdnos žinios isz Haiphong, 
kad daugiau kaip milijonas 
žmonių badauja, ir gal mirs 
nuo bado, sziaurineje Indokini- 
jos dalyje, jeigu Komunistisz- 
ka Kinija nepasiskubins su pa- 
gelba.

Mat, visa szita Indokinijos 
dalis yra Komunistu valdoma, 
ir kiti nekomunistiniai krasz- 
tai negali tu žmonių pasiekti ar 
jiems pagelba suteikti.

Komunistiszkos Kinijos ra
dijas užsigina, ir sako kad tai 
gyvas melas; bet tuo paežiu sy
kiu Komunistu laikraszcziai 
raszo kad valdžia skubinasi 
tiems badaujantiems maisto
tuoj aus pristatyti.

MOTINA INTARTA

Prigirdė Savo 
Vaikuczius

—

UXBRIDGE, MASS. — 
Dvideszimts septynių metu 
amžiaus Ponia June Demers 
buvo policijos suaresztuoti, ir 
be jokios kaucijos sulaikyta 
kalėjime.

Ji yra intarta už prigirdini- 
ma savo dvieju vaikucziu, vo
nioje, cieberyje. Vaikucziai 
buvo keturiu metu amžiaus Ro
bert ir septynių menesiu Patri
cia.

Demer szeimynos daktaras 
policijai aiszkina kad Ponia 
June Demer buvo labai susirū
pinusi ir nervuota, nuo to laiko 
kada Patricia užgimė, septyni 
menesiai atgal.

PALSZYVAS
SVIETKAS

— ——
EL PASO, TEXAS. — Har

vey Matusow, in El Paso, Te
xas, pats prisipažino kad jis po 
prisieka teisme buvo pamela
vęs, kai jis kelis szimtus žmo
nių buvo intares kaipo Komu
nistus. Dabar jis sako kad tie 
žmones nėra Komunistai.

Bet keista, kad po deszimts 
dienu, nei vienas tu intartu ne
pasinaudojo progos, ateiti, pa
siteisinti, prisipažinti ar užsi
ginti.

Buvęs Kommunistas Harvey 
Matusow yra vėl patrauktas in 
teismą, szita syki už melaginga 
prisieka.

Mes sehiai au abejojome ar 
galima per daug pasitikėti tais 
‘ ‘ atsivertėliais Komunistais. ’ ’ 
Kai tik vienas isz j u sako , ir 
dar su pasididžiavimu, kad jis 
jau iszsižadejo Komunizmo, tai 
visi mes iszsižioje jo klauso- 
mies, kaip kokio pranaszo. Ži
noma, gerai ir jam in sveikata, 
kad jis susiprato, in protą atė
jo ir mete ta Komunizmą. Bet 
mes nematome jokio reikalo 
“papjauti peneta verszi’’ ir su
kelti jam pokyli. Po tokios vie- 
szos iszpažinties, mums rodos, 
jam pakuta būti tinkamesne, 
negu balius.

iKARALAITE
MARGARITA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

jau pranaszauja kad jiedu ap 
siženys szi pavasari, gal Birže 
lio menesyje.

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” skajtytoju in laika 
užsimokėti už savo prenumera
ta, kad redakcijai butu mažiau 
kasztu, sekti tuos, kurie pavė
luoja ant laiko užsimokėti.

Pirmiau “Saules” redakci
ja galėdavo laukti per koki tai 
laika, kol skaitytojai užsimoka 
už savo prenumerata. Mes jums 
siusdavome “Saule” kad ir per 
kelis menesius, ir laukdavome 
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- 
gc 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!

— “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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