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Sužieduotuves

Jean Pierre Aumont, ku
ris neseniai pirszosi loszikei 
Grace Kelly, kuri dabar yra 
susižiedavus su Karalaicziu 
isz Monaco, dabar yra susi
žiedavęs su loszike Marisa 
Pavan, Pier Angeli dvynuke. 
Ji yra garsi loszike.

Policijos Virszininkas

Policijos virszininkas She
riff Paul Whaley, isz Daw
son apygardos, Nebraska 
valstijoje, paliudlno Senato
Komisijos tardinime apie 
Senatorių Francis Case, ku
riam buvo pasiulinta pustre- 
czio tukstanczio doleriu jei
gu jis balsuotu panaikinti 
taksas ant gazo.

Su szituo policijos virszi- 
ninku pribuvo ir advokatas 
John M. Neff, kuris buvo 
tuos pinigus pasiulines Se
natoriui Francis Case kad jis 

.balsuotu už ta byla.
e*——---- ------- ----- --------------------------------------------

Isz Amerikos
TRUMANAS IR

MacARTHURAS
VĖL RIEJASI

Viens Kita Intarineja
WASHINGTON, D. C. —

Ir vėl iszkilo tas klausimas: 
Kodėl buvęs Prezidentas Har
ry Trumanas buvo davės Ge
nerolui Douglas MacArthuriui

Eina gandai kad jiedu ne
užilgo paskelbs savo Vestu
vių veikimus. Aumont buvo 
apsiženyjes su garsia gra
žuole Marie Montez, kuri 
staiga pasimirė Paryžiuje, 
1951 metuose.

o o o

I “sakti”, 1951 metuose.i ’
Į Trumanas sako jis buvo pri
verstas pravaryti Generolą 
MacArthur už nepaklusnumą, 
ir už tai kad MacArthuris mu
su kraszta vedb in treczia pa
saulini kara.

i Gen. MacArthur sako kad 
Trumanas ji pravarė vien tik 
isz pagiežos ir kerszto, už tai 

j kad Generolas norėjo vieszai 
I parodinti, kaip iszdavikai 
i Vaszingtone vagineja musu ka- 
I riszkas paslaptis ir jas parduo
da Sovietams.

Szitas klausimas vėl iszkilo, 
kai Trumanas davė ‘Life’ žur
nalui viena straipsni isz savo 
Prisiminimu knygos, ir kai Ge
nerolas MacArthur tame pa- 
cziame žurnale Trumanui atsa
ke ir atsikirto su penkių tuks- 
tancziu žodžiu straipsniu.

MacArthuris sako kad visas 
tas Trumano straipsnis yra isz 
pirszto iszcziulbtas, ir nieko 
bendra neturi su tikrenybe!

Trumanas, isz savo puses, 
įsako: “MacArthuris man ne
davė kitos iszaities. Jis, tiesa 
buvo geras ir gabus Generolas, 
bet jis nieko nenorėjo klausyti 
ir nieko nepaisė. Jis musu 

1 kraszta buvo pastatęs in pavo
ju del treczio pasaulinio karo, 
ir už tai asz, kaip Prezidentas 
Lincolnas pravarė Generolą 
George McClellan per Civilini 
Kara, asz buvau priverstas 
pravaryti Generolą MacArthu- 
ri.

MacArthuris užsigina kad 
jis buvo nepaklusnus, ir inro- 
do, kad Trumanas, būdamas 
Baltnamuose, nei syki, nei ne
paminėjo apie koki ten nepa
klusnumą. Jeigu Trumanas bu
tu ji už nepaklusnumą intares, 
tai butu buvę pareikalauja ir 
isz Trumano ir isz MacArthu- 
rio inrodinimu. O tokis parei
kalavimas nebuvo iszkeltas.' i

MacArthuris sako kad Po
nas Trumanas dabar, kaipo pa- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

NEPATENKINTI
MOKYTOJAI

Pareigu Nepaiso
• į --------------

WASHINGTON, D. C. —
Beveik visur, po visa musu 
kraszta matyti kad m asu mo

kytojos ir mokytojai yra nepa- 
tenkinti, ir ne labai paiso apie 
savo darba.

Tie musu mokytojai dabar 
nesiskubina priimti atskiras 

j pareigas po mokyklos valandų,' 
kaip mokinti mokinius szokiu, 
dainų, teatru ar sportu. Jeigu 
jie kur ir sutinka užimta szitas 
pareigas, jie reikalauja kad 

i jiems Lutu už tai atlyginta.
Kai kur patys mokiniai ir j u

tėvai primoka mokytojams kad 
jie ju vaikus mokintu tokiu da
lyku po mokyklas.

Ir visas tas nepasitenkini- | 
mas ir mokytoju nepaisinimas ' 
yra už tai kad j u algos tokios I 
prastos, ir už tai kad jie gerai 
žino kad jie labai lengvai gali 
geresni ir lengvesni darba fab
rike gauti, kur jie dvigubai už- Į 
sidirbtu.

Valdžia milijonus paskiria 
naujoms mokykloms, naujiems 
ir puoszniems mokslo kamba
riams. Bet kas isz tu puikiu 
mokyklų tu naujausios mados 
mokslo kambaru, jeigu tenai 
mes rasime prastus mokytojus, 
ar mokytojus kurie nepaiso 
apie savo darba?

Dabar sunku prikalbinti jau
nikaiti ar mergaite kad jie mo- 
kintusi ant mokytoju, nes ir jie 
mato kad mokytojas nėra ger
biamas, kad mokytojas kur kas 
mažiau uždirba negu paprastas 
bemokslis darbininkas.

Musu valdžia ir musu žmo- i 
nes turės tuojaus susirūpinti i 
szituo klausimu, nes dabar vis 
mažiau ir mažiau jaunuju mo- j 
kinasi ant mokytoju, o musu 
mokyklos daugėja musu moki-j 
niu skaiczius didėja.

FBI policijos agentai su
ėmė szituos buvusius kali
nius, in Buffalo, New York. 
Jie yra intarti už bankos ap
vogimą kur jie gavo apie 
trisdeszimts penkis tukstan- 
cziu doleriu. Apvogta banka 
yra Bank of Suffolk, in

38 MARINAI ŽUVO

Antra Nelaime In 24
Valandas

_____ I
OAKLAND, CALIF. — Ma

rinu eroplanas su trisdeszimts 
asztuoniais mariniais, sudužo 
ir sudege in Almeda apygarda. 
Jis buvo tik devynios minutoS' 
nuo Almeda Naval Air Station 
kur jis butu nusileidęs.

Laivyno'Daktarai su kitais 
pasiekė ta vieta apie puse po 
penkių po pieta in Niles Cany
on. Jie nerado nei vieno gyvo.

Szitoje apylinkėje nėra nei 
keliu, nei taku, ir gal ims ke
lius dienas kol kelias bus pra
kirstas kad butu galima tuos 
lavonus isz tenai iszveszti.

Isz EI Toro, Marinu vietos, 
vienas marinu virszininkas sa
ko kad trisdeszimts trijų metu 
amžiaus Major A^xander 
Watson buvo to nelemto ero 
plano lakūnas. Jis gyveno in 
Santa Ana, California.

Kitu žuvusiu vardai nebuvo 
paskelbti.

Nelaime atsitiko Niles kal
nuose, apie dvideszimts myliu 
nuo Oakland, California.

Beveik szitoje paczioje vie
toje, 1951 metais, Rugpjuczio 
dvideszimts ketvirta diena, 
penkios deszimts žmonių žuvo, 
kai didelis DCGB eroplanas nu
krito ir sudužo.

Szita marinu eroplano nelai
me tai antra in dvideszimts ke
turias valandas, Californijoje. 
Greitas “Jet” bombneszis, 
B-52 susprogo padangėse ir nu
krito apie trisdeszimts myliu 
nuo tos vietos, kur tas marinu 
eroplanas dabar nukrito. Trys 
lakūnai iszsigelbejo, bet Major 
Edward L. Stefanski isz Sana
toga, Pa., su trimis kitais ka
rininkais dingo, ir dabar jau 
spėjama kad jie žuvo.

Armija dabar iszleido insa-
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Kaliniai Intarti Už Rankos Apvogimą
Aigerijos žmones triuksz- 

mirgai susirinko aplink Jac
ques Soustelle, kuris vra bu- i 
ves Fremh Resident General 
to kraszto. Jis cz:a atsisvei
kina su visa’s nes jis turi 
gryszti in Paryžių. Jo vieta 
užėmė Generolas Georges 
Catroux.

Brentwood, Long Island, N. 
Y. Trys buvusieji kaliniai 
ežia stovi priesz Amerikos 
Komisijonieriu Boyce H. 
Butterfield. Jie yra, isz kai
res in deszine: Abraham Ni
renberg, isz Brooklyn; Louis 
Soviero, teipgi isz Brooklyn;

Stengiasi Dvynukus
Iszteisinti

Dvylikos metu Leo Brad
ford buvo poszauktas in teis
mą kaipo liudintojas, kai ke
turiolikos metu dvynukai 
Joseph Williams ir jo brolis 
Thomas policijantams pasa
kė kad szitas vaikas žino kur 
jiedu buvo tuo laiku, kada 
jaunas Skautas David Po- 
well, isz Wheeling, West 
Virginia buvo nužudintas.

Dvynukai sako kad jiedu 
buvo su szituo vaiku visa ta 
laika, kada tas skautas buvo 
nužudintas. Tie vaikai, savo 
kliube turi užsiėmimą gan
dinti karvelius.

— ‘ ‘ Saule ’ ’ turi tiek agen 
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agemu. 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 j asu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

ir Joseph Tomaselli, isz Bsa- 
con, N. Y. Po deszinei stovi 
Richard Goffey, FBI polici
jos virszininkas. Visi trys 
buvo susekti kai jie stengie
si iszmainyti kelis pasivog 
tus czekius.

C3 a o

SUNKU SURASTI
POLICIJANTA

NEW YORK, N. Y. — 
Kartais žmogus, ypatingai ža- 

1 notas žmogus, nori nuo vis vis
ko pabėgti ir pasilikti sau vie
nas, nors del keliu dienu. Bet 
dvideszimts vieno meto Henry 
L. Slayback iszrado kad ne 
taip lengva kaip iszrodo.

į Neseniai paleistas isz vaisko 
į ir tik trys menesiai kaip ženo- 
tas, Henry Slayback susipesze 
su savo žmona, nuotaka, asz- 
tuoniolikos metu Elena.

Jis isz to piktumo, trenke 
duris ir iszejo sau. Bet kas da
bar daryti? Jis neturėjo darbo, 
ir kas dar arsziau, jis neturėjo 
pinigu.

Aha! Bet buvo viena vieta, 
kur jis galėjo apsistoti kad ir 
be pinigu! Tai kalėjimas.

Jis bent iena dalyka gerai 
žinojo, tai kaip vairuoti auto
mobiliu. Jis nuėjo in traukinio 
stoti, rado taxi be draiverio. 
Jis nutarė ta taxi pasivogti. Už 
tai jis iszrokavo kad jis gaus 
apie du metu kalėjimo. Tai bu
tu gana laiko jo paeziute pa-i

Sukilimai, Buntai Aigerijos Kraszte

GIRTUOKLIAMS
PATOGUMAS

CAMDEN, S. C. — Polici- 
jantams szitzme mieste insipy- 

,ko, vesti, vilkti ar neszti in- 
nes'ti in kalėjimą girtuoklius.

Miesto virszininkai dabar 
tiems policijantams ju darba 

jpa’engvino. Jie intaise kelia 
staeziai in kalėjimą, kad poli
cija ntai galėtu su savo automo
biliais invažiuoti staeziai in ka
lėjimą prie pat kalėjimo kam
barėliu duriu, ir ten iszleisti, 

i iszriszti ar iszmesti girtuok
lius.

mokinti.
Jis insisedo in ta taxi ir pa

leido inžina taip smarkiai kad 
jis net staugė. Bet niekas neat
sitiko. Jis pradėjo triubinti 
kuo garsiausiai. Ir vis niekas 
neatsitiko.

Jis pradėjo su savo pasivog
ta taxi važiuoti. Niekas jo ne
sustabdė. Jis tyczia nuo vieno 
szono in kita svyravo su ta ta
xi; ir vis nieko! Jis tada tyczia 
invažiavo in ulyczla kur visi 
automobiliai t k isz atbulo 
kraszto važ avo, pastate savo 
ta pasivogta taxi uždraustoje 
vietoje, nuėjo in slaugiu na
mus, paskambino prie duriu ir 
nustebusiai slaugei pasakė: 
“Paszauk policijautus, asz ka 
tik pasivogiau szita taxi ir su
laužiau visus miesto ir valsti
jos instatymus. ”

“Eik sau namo ir iszsipa- 
giriok,” atkirto jam slauge ir 
užtrenkė duris jam beveik in 
veidą.

'Inpylkes jis davė su savo 
kumsztimi in duriu langa ir ta 
langa iszmusze.

Tada tu slaugiu virszininke 
paszauke policijantus.

fTasa Ant 4 Puslapio)

Inpyke žmones grasino 
kad bus kraujo paliejimo, 
jeigu Prancūzijos Premieras 
Guy Mollet nesugražins 
jiems Jacques Soustella. Kai 
Generolas Catroux pamate 
kaip jo tie žmones neapken- 
czia, jis pats pasitraukė ir 
tos vietos atsisakė.

Reiszkia, gerai iszsitraukes 
žmogelis, bus ka'p ponas nu- 
vesztas staeziai nuo baro ar isz 
sal'uno in jam paskirta kam
barį kalėjime.

Tai isz tikro geri szito mies
to virszininkai, kad jie yra 
taip susirupine savo girtuok
liu patogumu, kad dabar nerei
kės jiems po ulyczias strapalio- 
ti, bet, iszmauke “viena del ke
liones” insises in automobiliu, 
ir policijantas, kaip geras szau- 
ferys juos nuvesz iszsimiegoti, 
iszsipagirioti.

Pirkie U. S. Bonus!



‘SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Musu Skaitytojas

Mums visi saiko ir teigia, kad 
Amerikoje visi lygus; o jauna, 
kolegiste juoduke negali mo
kintis in viena universitetą, už 
tai kad jos oda, skūra biski 
tamsesne už musu. Kur ta lais
ve, kur ta lygybe?

Vaszingtone, in Pentagon 
„valdžios, ofisuose, sekretorka, 
Ruth C. Marecsaill buvo nu
bausta ant szimto doleriu už 
tai kad. ji neužsimokejo savo- 
taksas ir neatsake in laiszkus 
kurie jai buvo- pasiunsti, ku
riuose valdžia gražumu prasze 
kad ji savo ineigos ir taksu ra
portą iszduotu.

Ji turėjo ta szimta doleriu 
užsimoiketi nežiūrint kad ji szi- 
taip stengiesi pasiaiszkinti:

1— Ji neatsaike in tuos val
džios laiszkus už tai kad jos 
vardas ir pavarde buvo netai- 
syklyszkai iszraszyta.

2— Ji nesutiko su valdžios 
taksu agentai per telefoną kal
bėti nes ji mistino kad jie tik 
norėjo “deita” su ja padaryti.

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 dąlykai eis blogyn, 
Ar žmonija ein’ geryn. 
Jis skaito laikrasztininkus. 
Ir seka korespondentus. 
Jis nesistato su mokslincziais, 
Ir neužsideda su ginezais. 
Bet jis “Saule” pasiskaito, 
Ir jis gauna protui maisto. 
Linksmina ji Taradaika, 
Baltruvienės balabaika. 
Jis skaito vietines žinias 
Apie krikszczynas, vestuves 

ir t. t.
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.

ten nežmoniszkas balsas ji su- 
I kurstė ir jam insake iszeiti isz 
spavednyiczios in Wesminister 
Katedros, atidaryti spavied- 
ninko kunigo- spavednyczios 
dureles ir jam duoti in alki. Ku
nigas Edward Bushey dabar 

I turi pan odų šia aki, sako kad

In Marshfield, Wisconsin, 
drai very s Richard Giles, dVide- 
szimfs vieno meto, amžiaus, bu
vo suaresztuotas ir turėjo užsi
mokėti penkios deszimts dole
riu ir jam laisniai buvo atimti 
del devynios deszimts dienu, 
kai jis susimusze su Apygardos 
troku ant Yello River tilto. Už
simokėjęs ta penkios deszimts 
doleriu bauda, jis ant kerszto 
vėl sugryžo prie to tilto, su sa
vo automobiliu iszmusze pen
kis stulpus ir nusiverte in ta 
upe.

Pypkes Durnai

In Los Angeles miestą, Cali
fornia, įdvideszimts asztuoniu 
metu amžiaus Roy Campbell, 
atsargiai artinosi prie Brad’s 
saliuno, kuri jis buvo keturis 
sykius apvogęs ir buvo- keturis 
sykius sugautas. Prisiartinęs 
jis pamate kad kitas vagis ta 
pati saliuna dabar apvagia. Jis 
greitai paszauke policijantus, 
sakydamas: Jus ežia greitai 
pribukite- ir ta vagi suimkite, 
nes asz gerai žinau kad ant ry
tojaus. jus mane vėl intarsite. ’ ’

Taegu mieste, Pietų Korėjo
je, dvi sanvaites po to laiko 
kada jis pabėgo- 'isiz kalėjimo, 
už 'žmogžudyste intartas Kank 
Woo Won pasiuntė laibai gra
žu ir mandagu laiszka. policijos 
virszininkui: “Kai asz kalėji
me tupėjau ir laukiau mirties 
bausmes, asz ne kaip jaueziau- 
si, bet dabar, aeziu jums, asz la
bai gerai jaueziuos!”

Gimtinėje Likusiems

In Launceston, Australijoje, 
trisdeszimts trijų metu am
žiaus Maxwell Edward Aylett, 
gemlbleris ir szioks toks advo
kato mokslo sekėjas, kuris bu
vo suaresztuotas kai jis paga
mino palsziyivas divorso pop-ie- 
ras, paszauke policijantus ir 
jiems per telefoną pasakė kad 
jis dabar meta tuos advokato 
mokslus ir kitas suktybes nes 
jis nemyli teisėju, kurie savo 
žarų ir jo nemyli.

Cleveland mieste, septynios 
deszimts metu amžiaus Ponia 
Loretta Giarizzo apskundė sa
vo namu pentoriu, maliavotoja, 
Stanley Gonsior ant dvide- 
szimts penkių tukstancziu do
leriu. Ji teisėjui nusiskundė 
kad kai ji tam pentoriui pasakė 
kad jai spalva, kvarku nepa
tinka, tai jis ja abi rankas nu- 
nialiavojo su žaliu pentu.

Svarbus Praneszimas

Mes mėgstame teisingysta ii 
geidžiame, kad ir visi teisiu 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu il
gai su atnaujinimu užmokes- 
ties, nes ilgai negalime laukti. 
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, popiera 
ir kiti intaisymai, nes uždyka 
laikraszczio negalime siuntinė
ti. Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de- 
kavojame visiems už platinima 
“Saules,” lai visus Dievas už 
laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes jusu laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingai 
dėkingi. — ‘‘Saules” Redyste.

Vaszingtone, policijantai už
tiko automobiliu kuris buvo 
sustojęs uždraustoje vietoje. 
Policijantai tam automobiliui 
tikieta iszrasze. Bet paskui 
vienas policijantas dirstelėjo 
iii ta automobiliu; rado trisde
szimts tris kitus panaszius ti- 
kietus už toki sustojimą. Ir visi 
tie tikietai buvo labai gražiai 
indeti in knyga, užvardinta 
‘Prasižengimas ir jo Bausme.’ 
To automobili aus savininkas, 
dvidetszimts dvieju metu am
žiaus studentas dabar gales sa
vo mokslą apie prasižengimą ir 
bausme tęsti toliau ne kolegi
joje, bet kalėjime.

Nors audros mus blaszke 
bet vis,

Jums sykiu mes jautėm 
iki szioliai!

Mes jausim jums sykiu 
iki toliai,

Kol dienos szviesesnes 
praszvis!

Atlantiko plataus vilnimis
Mes toli nuplauti nuo 

jusu,
Bet mintis ir manimai 

musu,
Kas diena vis ten, su 

jumis.
Neužmirszime jus nekada!
Isztumti isz tarpo savųjų,
Už jurįUj namuos svetimųjų.
Paliksim tie patys 

visada!

SKAITYKIT
“SAULE“
PLATINKIT

KEIDOSZIU ONUTE

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

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., 
Mahauoy City, Pa. U.S.A.

Meiles takas akmeniuotas: 
Policijantai suome ir suaresz- 
tavo Fred Owen už tai kadi jis 
buvo isizkeszinesi, iszmaines ant 
pinigu kelis nevertus, palszy- 
vus czekius, kad jis galėtu savo 
ketvirtai paeziutei nupirkti su- 
ži ėdu o t u vi u ži e d a.♦

Jo treczioji paoziute ji yra 
patraukus in teismą už tai kad 
jis nuo jos buvp- pasivogęs jos 
automobiliu, kad jis galėtu su 
savo ketvirtąją paicziute iszva- 
žiuoti ant medaus menulio ke
liones.

Jo bosas yra patraukęs ji in 
teismą už tai kad jis nuo jo 
buvo- pasivogęs tūkstanti tris 
szimtus doleriu, kadi jis gale-
tų savo ketvirtajai paeziute 
gražiai ir tinkamai palinksmin
ti.

tos kaip ir neisztikedama, jog 
tai ja kalbant girdi. Ka. pate- 
myjes Vincu Vincas pridėjo:

— Sziandien pana Ona Kei- 
dosziute tapo inraszyta in 
skaitliu Litvomanu, apgarsi
nama kas meta ant ambonos 
per kunigą kleboną ir patvirti
nama per Lenkstudenti ir da-

įSanlžines Dalykas: Londone, 
trisdeszimts: szesziu metu am
žiaus, Harold Allen policijan- 
tams pasiaiszkino kad kokis

— Ponas Vincentai, atsi
liepė užrūstintai Onute, už ga
la jusu. kalbos asz jums deku 
negaliu sakyti, be reikalo- jus 
užgavo-te kunigą kleboną. Se- 
n as jis žmogus, ginies ir augės 
ir amžių pėrgyvenes- prie senu 
incleju, jis negali teip greitai 
naujas suprasti ir jomis persi- 
liudyjas stoti in greta su nau
ja karta Lietuviu. Jeigu jisai ir 
klysta, tai jis daro tikėdamos 
naudingai dirbąs ir del savo 
kampo ir del dusziu ganomu 
per ji aviu.

— Pana Ona, kaip matau, 
jus karsztai užstojate už kuni
gą. Dėlto asz jums ka pasaky
siu : ta. jeigu jis drįsta mane ne
kalta užgauti ir mano varda 
terszti, tai ir asz turiu tiesa

kalbėti apie kunigą nors teis'y'- i 
be, norsi ne teip-, kaip jis apie : 
mane kalba melą. Ba kiekvieno 
žmogaus darbai ir žodžiai pri
guli kritikai tai ir jo.

-—• Perpraszau, jus užmirsz- 
ta.te, jog jis kunigas!

— Ar tai kunigas turi ypa
tingas tiesas ant žmoni n užpul
dinėti neteisiai?

— Jis kunigas, ponas Vin
centai, ir jis turi ant savo san- 
žines ypatinga atsakymu, del 
to reikia jam duoti ir ypatinga 
tiesa. Jis atsako už dvasiszka 
padėjimą, ganomos parakvijos, 
per tai jam, jeigu jis ir neturė
tu ypatingu tiesu, reikia tas 
tiesas, pripažinti, kad galėtu 
iszipildyti savo pareiga. Tai 
viena. O antra, jeigu jisai isz- 
pildydamas pareiga tu r nesu
pratimą ir neteisiai užpuola, 
reikia jam tai atleisti, nes tai 
jis daro, norėdamas gero- savo 
kampui, kaip ir jus norite.

— Turiu prisipažinti, jog 
jus mane pergalėjote, •! pana

I Ona. Del to ir pasiduodu jums 
ant loskos, in neloskos. Atver
tė truputi pamislyjes 
Vincas.

— Ir gerai darote, 
palieku jums gyvastį, 
draudžiu karanti priesža.i ku
nigai kleboną.

— O tiesa ar valna man 
pasakoti?

— Ne, ir tiesa uždrausta.
— Kad teip, tai asz ant to

kiu in stat u netinku.
— Ant kitokiu asz negaliu, 

tikti, nes negaliu girdėt apkal
bant kunigą.

— Gal tiksite ant to, jog 
asz prie jusu nieko nekalbėsiu 
apie kleboną?

— Na gerai! Tegu bus nors 
teip. Norins asz ir labiau meg- 
cziau girdėti nuo jusu prižadė
jimą niekados ji neužgauti, ar 
tiesiai ar neteisiai. Senas žmo
gus, nuo jo nėr ko ir norėti.

In kelias dienas po szitu kal
bu, Onute sn savo- bendrove 
gryžo atgal in Lietuva. Nelai
minga ponia jaute, jog Onute 
suvis iszejo isz po jos intek
mes. Mažai to, ji pasijuto pati 
patekus po mergaites intekme.

— Ponia priesz iszvažiavi- 
ma atlankė ir Lenkstudenti, 

4 pateko ir Lenku draugija, kur 
teiipogi nemažai girdėjo viso
kiu kalbu. Dabar ji sugryžusi 
namo ne syki atmintyje paly
gino tai ka girdėjo terpu Lie
tuviu pas Vincu Vinco, su tuo 
mi ka kalbėjo Lenkai pas 
Lenkstudenczio. Pirmųjų siau
ri mieriai, kaip ir ju tėvynė, 
neblizga niekuomi. Antrųjų 
platus, kaip ju phantaziszka, 
tėvynė nuo mariu iki mariu, 
blizgantis, kaįp senoviniai 
Lenku rūbai, pakilus kaip Tat
rų kalnai. Bet ten, tuose siau
ruose mieriuose jautėsi jai 
kaip plieno branduolis; tame 
tarpe kada jos tautiecziu inde- 
jose mieriai iszrode puikumi 
žibaneziu augsztu moliniu sta
bu. Lietuviu neaugszti mieriai 
panaszejo in luitą plieno gu
linti ant -žemes, kuri nei inkas 
ti, nei sukulti, nei apvresti ne
gali ; tame tarpe kada molini 
stalb-a ir vaikas lazda, gali su
griauti.

Toliau alpmislydama. ponia 
patemyjo, jog Lietuviai savo

Vincu

Del to 
bet už-

mieri gali dasiekti nežiūrint 
nei ant vietos nei ant laiko. Ga- į 
les dasiekti Europoje, tai da- i 
sieks -Europoje, o jei neduos, 
jiems Europoje, tai jie persi
kėle in naujaji svietą dasieks . 
mieri naujoje vietojo. Paskui 
jei pasirodė, jog daseke viena 
mieri, jie nęužsiganadys. Isz- 
tarimas Vincu Vinco, jog Lie- 
utviai nori tik vieno: naudoties 
isz dovanu kultūros, kaip ir ki
tos tautos neženklina suvis, 
kad jie padare viena žingsni 
tame naudojimos, norėtu pada
ryti kita,. Poniai pasirodė, jog 
tas Lietuviu mie-ris panaiszus in 
pleiszki, kurio ji mato tik 
smaigalį, in pleiszki plienini.

— Tiesa, pratarė ji in save, 
Lietuviai nori ir ta norą jie da
sieks ar Europoje, ar Ameriko
je, ar Afrikoje, vis-tiek. Jie no
ri žmogiszku tiesu, ir jie tas 
tiesas gaus. Dabar pervelu jau 
juosius draitfsti nuo szito, da
bar jau nesudrausi. Suprato 
jie reikalą žmogiszku tiesu, at- 

. si rado noras gauti tas tiesas, o 
jo iszsipildymas jau tai tik 

i klausimas, prigulintis nuo lai
ko. Negaus sziandien, tai gaus 

• rytoj, ne rytoj, tai už metu, už 
- deszimties, o- gaus. Jie moka 

norėti:-nori mažai, bet labai, o 
prie tokiu aplinkybių noras vi
sados iszsipildb. Bereikalo dėl
to ir kariauti su jais. Kaip pri
gimimas davė medžiam savo 
tiesas, vandeniui savosias, teip 
ir žmogui davė savosias. Kol 
medžias sėkloje, jis nereikauja 
savo tiesu; kol vanduo- debesy
se mes nejaueziame ji tekant 
per dirvas ir pievas, teip ir su 
žmogum. Kol jis miega, nerei
kia jam niekė, o kaip pabudo, 
tai geriaus duoti jam valia 
naudoties isz žmogiszku tiesu, 
kaip tai einasi visame prigimi
me.

Tokioje linkmėje parasziusi 
kelias gromatas poni iszsiiinti- 
nejo ir in vairias szalis pas in- 
tekmingus Lenkus.

Kelione ne be intekmes buvo 
ir ant Onutės. Dabar ji aiszkiai 
pamate ir pažino, delko jauni 
Lietuviai nenorėjo susidėti su 
Lenkais, pamate ir pažino, ki- 
teii/ sakant tvarkiszkai, orga
nizuota, nuo seno užvesta isz- 
tautinima jaunu Lietuviu per 
paežius Lietuvius ankszcziau 
aplenkintus. Dviveide, vili, 
Lenku politika stojo prięsz ja 
visoje savo negražioje nuogu
moje. Tas brolis Lenkas pasiro
dė jai dideliu veidmainiu ir apL 
gaviiku, viliojancziu isz brolio 
Lietuvio paskutini jo turtą, 
kalba. Vincu Vincai, Burnotu 
Andriai ii’ kiti jauni Lietuviai, 
apkalbami per alplenkejusius, 
pasirodė Onutei milžinais dva
sios, kovojaneziais su dvivei
džiu smaku melo.

(TOLIAUS BUS)

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

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. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kris
tų 20c.

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) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis J urgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszką 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. 119 
puslapiu, 20c.

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

5 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- 
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 J 33—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
vaizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bemadina. 61’ 
puslapiu, 20c.

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

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Naktn 
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, Tamas, 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; Prigautais 
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 Simus 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-

Kny gute

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

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

ISO1/?—Kvitu
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas isa 
szio Katalogo, veikia 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.

ĮĮplgr’ -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., • U. S. £>



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.
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Keidosziu Onute
(Tasa)

— Tiesa sakantis, asz nesu
prantu gerai, kame tas viskas 
gydantis moklo vaistas. Ne
viena asz apszvieta Lietuvi pa
tinstu,o nieko tokio visuose 
asz nematau. O kiek asz ma-

dalykas klysti. Del to ir asz 
apmislyju savo nusįprendima 
ne metais.

— Akyva laibai bucziau pa
klausyti jusu mislies, net szyp- 
telejusi linkon Vincu Vinco, 
pratarė pone.

— Nesubrendusią misli ne-
cziau Lietuviu pabaigusiu kal
ini, in vairiu universitetu, mai- 
czi au ir neviena advokato, ir 
matematika macziau; ant galo 
pridėsiu it medikus. Ir neviens 
isz ju, man rodos, negales nie
ku pakelti padėjimą savo sza- 
lies, nei darbu, nei žodžiu.

— Tiesa,*lig sziol, jus to 
nematėte; 'bet neužmirszkite, 
jok Lietuvystes indeja tik ne
perseniai gimė. Jog tie1 moky
ti Lietuviai kuriuo^ teko jums 
jums matyti, tai pirmeji, einan 
lis in nežinomas del musu tau
tos szalis. Ju niekas negalėjo 
persergeti, kur eiti ir kur neei
ti; niekas jiems nepasake, ko 
reikia mokyties ir ko ne rei
kia. Ėjo jie apcziupa ir skynė 
kelius. Isz visu pusiu ju ta 
darba tramdė ir tramdo. Tik
tai nemažai žuvatu pirmeju, ne 
mažai (bereikalingu žygiu jie 
atliko, žudydami ir savo amži 
ir isztekius. Bet metas nuo 
meto' musu svietas ingija dau
giaus datyrimo, nesu,taikos 
mažinusi, randasi vis daugiaus 
darbininku.

— Jusu mylista atleiskite, 
'bet tai vis tik žodžiai ir.žodžiai 
ir žodžiai. Isz szitu žodžiu nie
ko iszeiti negali. Mokslas tai 
ne viską gydantis vaistas ir jis 
prie didžiausio datyirimo ma
žai ka gali duoti. O ir sveikas 
esi jau, gal, nemažai datyres, 
bet jeigu kas paklaustu, kuomi 
galėtum pakelti savo szali, tai 
man rodos, neturėtum ka atsa
kyti, nes tai ir negalimas be
veik daigtas.

— Atsakyti asz rascziau ka 
vienok ne tame darbas, net ame 
bronduolis jo. Ir jeigu nuo ma
nes nieks da negirdėjų mano 
numanymo tauttiszka.me dar
be, tai priežastis to suvis kita. 
Asz viena gerai žinau, jog ‘hu- 
manum errare ėst, ’ žmogiszkas

Ant Gavėnios
No. 197 Graudus Verksmai 

arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu- / J
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka būda 15c..

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany- 
t’ojaus Jeruzolime 10c.

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

No. 203 Tretininkių Serap- 
pliiszkas officium 15c.

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

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

Užsisakant knygas, reikia

Jeigu motinėlės savo 
dukreliu neprižiūrėsite, 

Tai giedos invales turėsite, 
Tankiai duodasi girdėt, 

Kad dukreles nori iszrunyt, 
Su bile vaikinu,

Ba. kožna. vadina ženteliu, 
O kada dukrele patarpsta 
Del visu ženteliu pakarta, 

Dukrele isz turgaus iszeina, 
Ir ant niek nueina.

Tada prikalbina bile vyruką, 
Ir su tuom pabėga, 

Suranda, kur koki pryczeri, 
Katras už dolereli,

Szliuba duoda, 
Ir pabaigta beda.

Taigi neverkite motinos, 
Nekaltos jus dukreles, 

Kaip iszmokinote, 
Tai taip ir turite!* * *
Prižadėkime sau

Kol musu szirdis plaka, 
Nepraleisime nei vieno 
Daigtelio palikto musu 

proseniu, 
Tiktai cielybeje užlaikysime 

del musu vaiku. 
Mokinkime musu, vaikelius 
Skaityti, raszyti kalbėt ir 

m aus ty t Liet u viszkai, 
Taipgi dainuoti gražias 

daineles,
Ta.utiszkas ir bažnytines. 
Prižadėkime sau taipgi, 
Kad in jaunas szirdeles

Inkvepįnešime meile 
Lietuvystes,

Ir kad sergėtu ju kaip 
Jauni erelei savo lizdą.

Tauta Lietuviszka ne yra 
mirusi tauta,

Bet gyvuojanti tauta, 
Turinti savo garbingumą, 

Savo nuopelnus priesz 
civilizacija,

Ir savo užduoti priesz 
kultūra.

Musu visuomene turi 
Tiesas ant gyvatos,

Ir tuju tiesu neiszsižaclam 
Ir neprivalome iszsižadet.* 5jt *

Mirti yra lengva, 
Kožnas gali mirti. 

Bet gyventi yra daug 
sunkau, 

Tai yra, gyventi dorai, 
Mielaszirdingai ir iszpildiiieti 

prisakymus Dievo.

paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite

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

dadeti 10 c. ekstra dsl prisiun- 
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vo prenumeratais.

Platinkit “Saule”

norecziau nuo saves paleisti, 
atsakydamas, pratarė Vincu 
Vincas.

Vienok suerzinti jo pažins- 
tarni, neiszimant ir Onutės;, 
puolė ant jo ir to'laik kol nepri 
verte ant galo.

— Na, gerai! Gerai! Pris- 
į spirtas prie- kampo pratarė 
Vincas ir pradėjo:

— Galutiniu, tai yra: svar
biausiu del musu kampo moks
lu asz sakau chemija. Tai 
mokslas ateities! Chemijos 
darbas, isz žemes padaryti, pa
gaminti viską: Ir valgi, ir dra
buži ir visoki inran'kiai.

-— Gerai, bet del ko jus mis- 
lyjate, jog jus neklystate? Pa
klausė ponia. Bet yra ir kiti 
mokslai, isz kuriu svietas nau-i •
dojasi: yra. philologija (kalbu 
m o ksl as); m e d i ci n a (gydymo 
mokslas); jurisdrudencija (tie 
su mokslas); yra ant galo ma
tematika (skaitliu mokslas) 
su inžinierija. yra technologija 
yra kilybos mokslas. Kuo-gi 
tie visi negari arba nors nely
gus su chemija.

— Poniute! Asz kalba ve
du apie Lietuva ir Lietuvius, o 
ne apie visa svietą. Jeigu mes 
gyventumem pamaryje arba 
ant salos, tai asz sakycziau, 
jog mokslas apie mares mums 
reikalingiausiass. Bet mes ne 
ant mariu gyvename. Kiti 
mokslai, kaip philologija, ju
risprudencija ir-gi mums ne
tinka, nes su tais mokslais gali 
būti tiktai priveizdetoju (tar
nu valdžios), o valdiszkos vie
tos musu žmonėms neduoda. 
Per tai patemykite kiek moky
tu musu kampo vargsta be vie
tų. O da labiaus vargsta tie$ 
kuriems teko valdybos vietos, 
nes jiems davė tokias kuriu ki
tiems nereikia. Ir teip, kaip 
matote, visi mokslai, kurie su- 
riszti yra su tarnavimu del vai 
džios, mums netinka. Mums 
reikalingi tie mokslai, kurie 
patys per save gali duoti už
pelną, gali duoti duonos kąsni. 
O kur mokslas gali daugiaus 
žadėti nei chemija? Ant che
mijos remiasi ir technologija, 
gausiausias mokslas savo pa
sekmėmis. Chemija pamokino 
Kruppa Vokieti daryti gera 
plieną, chemija parode jog nau
dingas dalykas krėsti lauka su 
perphos'phatais. Chemija at
rado vaistus nuo invairiu ligų. 
Chemija rado, kaip daryti' 
stiklą, kaip isz mariniu žolių 
jodą ir bromą gaminti; kitaip 
sakant, chemija sakant, chemi
ja mokina iszrasti nauda isz 
invairiu daigiu, duotu per pri
gimimą. Jeigu mes isz datyri
mo supratę, jog mus • kiti ke
liai užkirsti o imsimesi už nau
dingo del musu mokslo, jeigu 
mes vietoje tykoti kokios nors 
valdiszkos vieteles, o imsimesi 
už darbo, tai mes greitai pavy
sime kitas pralenkusias mus 
tautas. Chemija, tai mokslas 
ateities. Kas pirmas ja sunau
dos, tas ir pakils, nežiūrint ant 
to, ar jis liuosas ai* pavergtas’ 
Reikia tiktai vienybes ir sutai
kęs del musu žmonių, kad jie 
iszra.de ka pirmiausiai siektu- 
si apversti ant naudos savo 
žmonių. Dabar užtektinai jau. 
turime mes inteligentu del su
darymo rankv ėdžiu visokiu 
mokslu, be kuriu butu sunku 
suprasti chemija ir naudoties 
isz jos.

— O asz mislyjau, jog jus 
norite jaunus Lietuvius moky
ti chemijos ypatingose mokyk
lose. t

— Tai jau kitas dalykas,

kur jie turi mokyties, ir kaip 
turi mokyties. Pirmiausiai 
reikia žinoti, ko mokinties, o 
ko ne.

— Tiesa, tai didele tiesa! 
Pridūrė Kurpiunas, kiek da
bar vargsziu philologu musu 
kampo be vietų sėdi ir negali 
kąsni duonos užsidirbti, nori- 
kasni duonos užsidirbti, norius 
kiekvienas isz ju yra. su dide
liu mokslu. x Kitas tiktu ir už 
profesorių akademijos, bet, 
vietos vis tiek neduoda; Ir 
kaip man rodosi, tai mislis po
no Vincento apie valdiszka 
tarnavima labai svarbi. Kiek
vienas isz musu kampo einan
tis in mokslą turi pirmiausiai 
už si ža d e t i vai d i szlk o tarn avi - 
nio, in mokslą turi pirmiausiai 
užsižadėti vakliszko tarnavi
mo, nejieszkoti ir nelaukti, val
diszkos vietos ir duodant ne
imti. Kada jaunas vaikinas 
su szitokia mislia eis mokslą, 
tai jis mokinsis tik to, isz ko 
paskui gales turėti nauda ir be 
vietos valdiszkos. Kitaip sa
kant pabaigęs ar sizioki, toki i 
mokslą, užsiims darbu duo- 
daneziu jam duona. Nesival- 
kios kampas nuo kampo, bet 
dirbs, del savo naudos ir del 
naudos savųjų.

— Matote, poniute, prita
rė Vincu Vincas, atsakymas 
ant jusu klausimo ne teip sun-
kus, tiktai nežinia, ar jis teiip 
tiesus, kaip man rodosi. C ka 
apie praktiszkus pamatus, tai 
jis turi ju užtektinai.

— Szventa tiesa, atsake 
ant szito, ir ponia, szventa 
tiesa!

— Del jo bus skirt karalys
te terpu vienu vagiu, ir tokio 
matote, prireiks, kada republi- 
konu prasi vogusius virsznin- 
kus pastaru gadynių atskirs, 
in viena kaima.

Iszgirdusi Kurpiuno žodžius 
apie viltis, ponia labai sznariai 
pažiurėjo, nes pajuto juose 
ironija ant jos tautiecziu, bet 
kaipo datyrusi žmona nudavė, 
jog'nepatemyjo nieko, ir tru- 
sesi tekiau apie arbata.

— Bereikalo, vyrueziai ap
kalbę! formas valdystes, atsi
liepė Vincu Vincas. Invairos 
szalis reikalauja ir invairiu i 
valdyscziu. Kaip Amerikai! 
pritinka visotine forma valdys 
tęs, teip Turkijoje gali ‘būti 
tiktai monarchija. , Oka apie! 
vagystes valdancziu liuomu, 
tai jus, ar jus žinote, kur pa
prato vogti tie liuomai tai vogs 
neattsižiurint ne ant formos 
valdystes. Vogs jeigu bus mo
narchija, kaip Franci joje prie

Napoleono, vogs ir tada, kada 
bus insteigta visotine valdžia, 
kaip tai pasatruose laikuose 
toje* paezioje Francijoje paro- 

! de Panama, todėl suriszti in 
j krūva dvi prasme: vagyste ir 
valdžia, bereikalingas darbas.

— Na matote dabar, poniu- 
niute, ka daro Lietuviai su vil
timis. ateitoje neva skusdamas 
Kurpiunas kalbėjo in ponia, 
jau tik ass norėjau padaryti 
proga Lietuviams patapti ka
raliais, kaip Vincu Vincas visa 
mano darba ant nieku pavertė.

— Tiesa poniute, pridėjo 
ir vienas isz svecziu, keblu vil- 
cziu Lietuviai, nemėgsta,. Del 
to musu mieriuose bereikalo 
ju ir jieszkoti. Inkiszius to
kias viltis. in musu mierius mes 
jas rastume ir su juokais isz- 
mestume.

— Man tai net dyvai, jog 
taut ieczi ai M ickev i c z i a,u s,
Kondratavicziaus, vaikui poe- 
tiszkos tautos, o teip tolymi

non viso ko poetiszko, pasakė 
tai iszgirdusi poniai. Ar tai tik 
ne ženklas isztvarkimo tautos?

— Poniute! Atvertė Onute, 
turbut tos poezijos ir phanta- 
cijos mes turėjome pervirsz, ir 
laibai gal būti, jog mylėtojai ir 
gerbikai tokiu nieku su apgau- 
naneziais poezijos durnais ir 
iszleke, kaip durnai in padan
ges.

— Tai teisybe pasakyta, 
tai gryna teisybe, tai liudyja ir 
atsitikimai paskutiniu metu 
musu kampe, kalbėjo Vincu 
Vincas, pritariant visiems.

Ponia tik pažiurė jo ant Onu-
(Tasa Ant 2 Puslapio)

Pirkie U. S. Bonus Pirkie U. S. Bonus

— Tai. jus tinkate, ant to, 
jog musu mieriai geri?

—> Gerumo jie geri, tiktai, 
ant. ju tikti asz negalecziau.

— Del ko-gi?
— Susimildami, kokie tai 

mieriai, kurie be jokiu vii ežiu, 
be jokiu praszvaisitu ateiteje?

— Bet. tie musu mierai da- 
siekiami?

— Ne apie tai kalbu. Asz 
sakau, kad jusu mieriuose, ju
su programoje nėra nieko, kas 
galėtu pakelti žmogų, kas ga
lėtu inkvepti jam vilti szviese- 
sniu laiku ateiteje. O 'be to
kios vilties, asz nežinau, kaip 
gali gyventi?

— Jei tik vileziu neužten
ka poniute pridūrė Kurpiunas 
tai asz jau nuo saves in pro
grama pono Vincento kiek 
reiks indesiu. Po szimtui me
tu Lietuviai ingy s toki apszvie 
tima, kad juosius paszauks in 
visas žemes karaliauti ir tokiu ’ 
budu visa tauta taps karaliais.

— Tik del ko nepridejote, 
ar tai teip daug bus karalys- 
cziu po szimtui metu, ar teip 
mažai užsiliks Lietuviu, prita
rė vienas i svecziu.

— Hm! Ozion ir klausi
mui nėra vietos; žinomas daly
kas,., jog bus teip daug karaly- 
seziu atkirto tas.

— Žiūrėkite, kad nepavirs- 
visos in respublikas, pridėjo 
Onute.

— Tai-gi, tai-gi! Pratarė 
Kurpiunas, pirmiausai visos 
pavirs in res|publikas, paskui 
resppuiblikonai ims vogti vie- 
sza laba, kol visiko neiszvogs. 
Paskui ims-pesztis terp saves, 
paskui iszsidalyis ant skirtu 
kaimu, arba parapijų ir susi
pras, jog be tvirtos monarch- 
iszkbs valdžios negalima gy
venti; nuo tada mes patapsime 
in karalius, kaipo nemokantie- 
je vogti.

— Tai matai, sveikas sa
kai jog visi bus karaliais, na, o 
Balandinskutis kur dings?

The Sci«?rsgs Bond

that went through

the wringer —

without shrinking §

There’s no doubt about it. The modern auto

matic washer does a pretty thorough job on a 
Savings Bond. But it takes more than damp
ness, decolorants, or detergents to destroy its 
value as this story illustrates.
The abo/e photograph shows what happened 
when a U. S. Savings Bond, left by mistake in 
a' man’s shirt pocket, went through the family 
washing machine. It looked like a real blue 
Monday for that -Bond-owning family —until 
they told their story to the U. S. Treasury. The 
Government replaced the Bond. The family, 
realizing more than ever the value and safety 
of Bond ownership, stepped up their Bond
buying program. And they all lived happily 
ever after.
This true story illustrates why Bonds are said 
to be “Safer than Cash.” Each year the Treas
ury replaces thousands of Bonds lost either 
through carelėssness or through the whims of 
nature. Every major flood, tornado, explosion 
or fire brings a wave of applications for Bond 
replacement.
So here’s something to remember. Any of your 
Savings Bonds that are lost, stolen or destroyed 
will be replaced, by (he Unite! States Treasury 
without charge. »■
U. S. Savings Bonds are not only safer than cash 
but one of the best investments you can make. 
You can be sure of the principal, sure of the 
returns (an average 3% interest when held to 
maturity) —and sure of the future when you 
invest regularly in Savings Bonds.
So start investing in Savings Bonds today — either 
on the Payroll Savings Plan where you work or 
at your bank. That’s the safe and sure way to 
clean up.
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GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

_______ /

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

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

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

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

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

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

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

iszra.de


‘ ‘SAULE’ ’ MAHANOY CITY, PA.
*

Žinios Vietines ‘ ‘ Džjuri. ’ ’ t eismuose Pottsvill- 
es Korte, (pradedant Kovo 
(March) 19-ta. diena, su daugy
be teismu.

— iSzaltas oras.
— Puldama savo namuose, 

522 W. Centre uly., ponią Mild- 
reda Traskauskiene, pati p. 
Prano Trasikausko likos su
žeista in kojina rieszi. Likos 
nuveszta. in Locust Mt. ligon- 
hute.

— Su'batoj pripuola. Szv. 
Motiejo, o Tautiszka Vardine: 
Sirtautas. Menulio atmaina: 
Pilnatis. Ir ta diena: 1831 m., 
Lietuviai pirmu kartu reikala
vo panaikinimo baudžiavos 
Lietuvoje; 1910 m., Oregon 
valstija invede naujas taksas, 
pradėjo takšnoti automobiliu 
gazoliną. Sziandien visos vals
tijos milijonus doleriu isz to
kiu taksu kas metai gauna; 
1819 m., pirmoje taupinimo 
banka buvo testeigta. Philadel- 
phijos mieste, kuri buvo pava
dinai “Philadelphia Saving 
Fund Society. ”; 1804 m., R<?- 
publikonai turėjo savo pirma. 
Kongreso posėdi, per kuri jie 
paskyrė Thomas Jeffersona del 
Prezidento. Tai buvo pirmas 
tekis posėdis politikierių. Ir 
kasnuostalbu ir žingeidi! yra tai 
kad szitas pirmas posėdis bu
vo vadinamas Repuiblikonn po
sėdis, kurie sziandien yra. musu 
Demokratai; 1950 m., Maskva 
paskelbė inkurima naujo lai
vyno; 1909 m., pasimirė Domi
ninkas T. Boczkauskas, uždėt o- 
jas laikraszczio “Saules”.

— Musu paviete randasi 
daug szunu, kurie da neturi o i
laisniu. Pavietas bus privers- * ...tas tos szunis nuszauti, jeigu 
locnininkai neiszims del ju la.is- 
nius.

— Szimet “Primary Elec
tion” bus laikomos Utarninke, 
Balandžio-April 24-tą diena.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola antra Gavėnios Nede
da, taipgi Szv. Tazarijo, o Tau
tiszka Vardine: Gerdenis. Ir ta 
diena: 1936 m., Amerikos Karo 
Sztabas užima valdžia Japoni
joje. Kariszka valdžia paskelb
ta; 1947 m., Lewis W. Douglas 
paskirtas Amerikos Ambasa
doriumi Anglijai; 1848 m., Ka
ralius Louis Philippe buvo nuo 
Prancūzijos sosto nuverstas; 
1848 m., Antra Prancūzijos 
Respublika, buvo insteigta; 
1949 m., Amerikos kariszkas 
ibombneszis “B-50 Superfort
ress,” iszskrido isz Carswell 
Air Force Base, Fort Worth, ir 
apskrido visai pasauli be jokio 
sustojimo. Jis skrido apie du 
szimtu keturios deszimts devy
nias mylias ant valandos ir vi
sa ta kelione aplink visa pa
sauli atliko in devynios de
szimts keturias valandas ir vie
na minu t a.

— Sekantieji isz Maliano- 
jaus: Anna Frick, Nellie Aller 
ir Joe Anceravage, tarnaus del

— Panedelyje pripuola Szv. 
Leoandero ir Szv. Aleksandro, 
o Tautiszka Vardine: Skirman
te. Taipgi ta diena : 1933 m., 
Vokiecziu Tarybos ofisai su
degė Berlyne. Naciai kaltino 
Sovietus ir Komunistus.

— Utarninke pripuola Szv. 
Gabrielio, o Tautiszka Vardi
ne: Pergula. Ir ta diena: 1898 
m., Generolas Cronje pasidavė 
ir karas buvo baigtas Afrikoje.

—■ Kita Ketvergą pripuola 
pirma diena Kovo-March, tre- 
ezias menesis szio meto.

Girardville, Pa.—
Ugnis kuris atsitiko pareita 
Subata, popiet in American Le
gion namuose ant West Main 
ulyežios, pagal tyrinėjimo, bu
vo nuo ei garėto. Kas tekis pali
ko deganti cigareta ant kreslio, 
nuo ko užsidegė pasodinto, ir 
ugnis prasiplatino po visa 
kam bar i. Bledies padaryta ant 
tūkstanti doleriu.

38 MARINAI ŽUVO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kyma sulaikyti visus tokius 
“Jet” bomhneszius ant žemes, 
kol bus galima isztirti kodėl 
tas bombneszis susprogo pa
dangėse kai jis buvo 32,000 pė
du pasikėlęs.

50 ANGLAI
KAREIVIAI ŽUVO

Didelis Eroplanas 
Nukrito, Sudužo

MALTA, Viduržemiu Juro
se — Didelis Anglijos privati
nis eroplanas su keturios de
szimts penkiais kareiviais ir 
penkiais lakūnais, skrisdamas 
atgal in Anglija, nukrito in ju
ras ir sudužo.

Kiek buvo galima dažinoti, 
tai visi ant to eroplano žuvo.

Anglijos lakunu sztabas sa
ko kad dar nebuvo galima isz
tirti ar dažinoti kodėl szitas 
eroplanas nukrito, nes iszrodo 
kad viskas buvo tvarkoj, kai 
lakūnas per radija tik keletą 
minueziu priesz tai buvo pa
skelbęs kur jis randasi padan
gėse ir in kur jis lekia. Paskui 
kai tik tas jo radijas nutilo, 
eroplanas staiga nukrito.

»j**j»*j**X*»j**X**X**Z**Z**Z**Z**Z4*Z*‘
— Sieniniai Kalendoriai, su 

Lietuviszkais ar Angliszkais 
menesiais, su szventomis ir 
pasninkais. Po 50d arba 3 už 
BĮ.35. Adresas:

Saule Publishing Co., Maha- 
noy City, Pa.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

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

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

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

Nepaprastos Lenktynes

Keturiu metu mergaituke, 
Ellen Weill, iszsižiojus žiuri 
in szita maža straige, kuria 
David Howell laiko ant savo

pirszto. Maži vaikai buvo su-, 
renge szltokias nepaprastas 
lenktynes in Madison Square 
New York mieste. Szita

straige tose lenktynėse 
me j o ketvirta vieta.

o o o

lai-

sirinke ant pamaldų, kurias 
laike Kunigužis Clarence F. 
Kulp, tos bažnyczios klebonas.

Kunigužio sūnūs yra ugnia
gesys, ir jis ta gaisra užgesino 
pirm negu reikėjo paszaukti 
ugniagesius.

Gaisras prasidėjo bažnyczios 
skiepe, bet buvo užgesintas 
pirm negu per daug iszkados 
buvo padaryta.

Visi vaikai, Skautai tvar- ........................ ..... . . . i kingai iszejo isz baznyežios, ir 
paskui kai gaisras buvo užge
sintas, sugryžo in pamaldas.

KITAS BAGOCZIUS
APVOGTAS

Vagiai Gavo Apie 
$20,000, Pinigais Ir

Žemcziugais

TRUMANAS IR
MacARTHURAS

VĖL RIEJASI

APVOGĖ NASZLE
PHILADELPHIA, PA. — 

Ponia Sadie Stevens, penkios 
deszimts metu amžiaus naszle, i 
iszsieme isz bankos septynis 
szimtus doleriu, nes ji norėjo 
pertaisyti kelis savo namu 
kambarius.

Ji tuos pinigus paskirstė in 
tris dalis ir in tris atskiras vie
tas pakavo jo savo namuose. Ji 
sako kad kai ji buvo iszejus pas 
savo drauges del keliu valandų 
vagis ar vagiai insilauže in jos 
kambarius ir pasivogė visus 
tuos pinigus. Jie rado tas tris! 
vietas kur ji buvo tuos pinigus 1 
pakavojus. Ji dirba in John B.į 
Stetson kompanija kaipo sek- 
retorka.

NEDOVANOTINA
KLAIDA

Marinu Sztabas Turėtu 
Susitvarkyti

NILES, CALIF. — Kai tris- 
deszimts marinu, mažiau ar 
daugiau žuvo eroplano nelai
mėje, Marinu Sztabas, per klai
da ir per neapsižiurejima pa
skelbė kitu marinu vardus, ku
rie ant kito eroplano važiavo ir 
kurie ir sziandien yra sveiki ir 
gyvi.

Szitokia klaida yra nedova
notina, ir kas nors turėtu už to
ki neapsižiurejima atsakyti.

Lakunu Sztabas pasiuntė 
laiszkus trisdeszimts dviem 
szeimynom, praneszdamas kad 
ju sūnūs, vyras ar brolis žuvo 
ant to eroplano, kai tie marinai 
visai nebuvo ant to eroplano.

Iki szio raszymo Marinu 
Sztabas dar tikrai nežinojo 
kiek Marinu ant to nelemto 
eroplano žuvo. Bet jie pasisku
bino visiems tu žuvusiu mari
nu szeimynoms praneszti.

Szitokis pasielgimas yra gai- 
letinas, nes daug szeimynu vi
sai už dyka buvo iszgazdinta. 
Marinu virszininkai turėtu pa
simokinti isz redaktorių ir 
laikrasrfininku, kurie niekados 
nesiskubina paskelbti vardus 
žuvusiu bet kokioje nelaimėje, 
kol jie tikrai žino kad tie žmo
nes yra žuvę.

Lavonai dar buvo neszami ir 
jieszkomi, netoli nuo San Fran-

Almeda, netoli Oakland, Cali- Į werio brolis, per politines pra- 
fornia. Jie veže szimta szeszios kalbas, szitaip laikrasztinin-
deszimts Marinu. kams pasakė:

Vardu eiles treczio ir ketvir
to eroplano buvo per klaida su- 
maiszytos. Tai kai treczias ero
planas nukrito ir sudužo, Mari
nu sztabas paskelbė ketvirto 
eroplano Marinu vardus, kaip 
žuvusius.

Szita baisi klaida paaiszkejo 
kai viena motina patelefonavo 
EI Toro ofisą ir pasakė kad jos 
sūnūs jai buvo telefonaves po 
to laiko kada ji buvo gavus ži
nia isz Vaszingtono kad jos sū
nūs buvo žuvęs ant to eroplano.

Marinu Sztabas stengiesi at- 
szaukti savo tuos laiszkus, bet 
jau buvo per vėlai.

“Jie vis netiki kad asz gy
vas, net ir kai asz jiems pate
lefonavau,” sako Sarzentas Ri
chard W. Hali, dvideszimts tri
jų metu amžiaus Marinas isz 
Mt. Kisco, New York. “Mano 
tėvas tiki, bet mamyte vis ver
kia, aszaras lieja kad asz žu- 
vau tame eroplane.”

Marinas Donald Lee Alcorn, 
devyniolikos metu amžiaus, isz 
Lockland, Ohio sako kad jo tė
vai baisiai iszsigando kai jie 
isz Vaszingtono gavo ta laiszka 
apie jo pasimirima.

Ir visi kiti tėvai visu tu Ma
rinu buvo visai už dyka taip 
iszgazdinti kai jie gavo žinias 
apie savo vaiku Marinu mirti.

Szitokia klaida visai nedova
notina ir nereikalinga. Kas to
kio kad diena ar kita vėliau to
kios liūdnos žinios butu pra- 
nesztos toms szeimynoms? 
Kam ežia toks striokas? Re
daktoriai ir laikrasztininkai 
laukia kartais ir visa sanvaite 
pirm negu pranesza, paskelbia 
vardus žuvusiuju. Jie taip da
ro kad butu tikri kad nebutu 
jokios klaidos. Marinai pana- 
sziai turėtu daryti.

SAKO PREZIDEN
TAS STOS IN 

RINKIMUS

‘ ‘ Gerai pažindamas savo 
broli ir žinodamas kaip jis mis- 
lina ir kaip jis iszrokoja daly
kus, asz esu tikras kad jis jau- 
czia, kad jo darbas nėra dar 
baigtas, ir jis nepasitrauks kol 
jo pradėtas darbas bus vienaip 
ar kitaip užbaigtas.

“Kadangi jo szeimyna nesi- 
prieszina ir kadangi jo dakta
rai yra jam pasakė kad jis svei
kas ir kad jis gali vėl in darba 
gryszti, ir kadangi tas jo dar
bas ypatingai kaslink Užsienio 
Reikalu nėra užbaigtas, asz esu 
tikras kad mano brolis pasiliks 
savo toje vietoje, kaip ilgai jis 
galės.

“Kol Sovietai su mumis pe- 
szis ir ginezysis, tol mano bro
lis jausis kad jo darbas dar ne
baigtas. “Už tai”, sako jo bro
lis Edgar Eisenhoweris, “asz 
esu tikras kad mano brolis stos 
in ateinanezius rinkimus del 
Prezidento ir stengsis savo pa
reigas pildyti del dar keturiu 
metu.”

APVOGĖ SZTORA

EL CENTRO, CALIF. —
Vienas Prezidento Eisenhowe- 
rio broliu, sako kad jis tikras 
kad jo brolis stos in rinkimus 
del Prezidneto.

Edgar Eisenhoweris, advo
katas Tacoma mieste, antras 
vyriausias Dwight D. Eisenho-

Gavo $1,300
CLARK, PA. — Du vagiai 

su atprovintais brauningais, 
revolveriais, pasivogė apie 
$1,300 isz Baumel’s sztoro ant 
Westfield Avenue.

Abe Baumel, savininkas to 
sztoro sako kad jo szvogeris, 
Enrico Gannett buvo prie ba
ro kai tiedu vagiai inejo. Tie 
vagiai iszkrauste sztoro regis
ter! ir nuo jo szvogerio paėmė 
pusantro s: imto doleriu.

Du kiti jaunuoliai lauke prie 
to sztoro duriu, prie automobi- 
liaus. Už keliu minueziu po tos
vagystes policijantai gavo pa

cisco Bay, kai Marinu Sztabsa 
visu neva žuvusiu vardus pra- 
nesze ir j u szeimynoms davė 
apie tai žinoti. '

Vienas Marinu virszininkas 
in EI Toro, Californijoje, szi
taip pasiaiszkino: Penki ero- 
planai iszskrido isz EI Toro, in

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at 
silyginsi, ar ja paremsi!

Platinkit “Saule”

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

prastas pilietis labai patogiai 
pamirszta kad visi Karo Szta- 
t o vadai tuo laiku, po prisiėka 
sake ir teige kad Generolas 
MacArthuris niekados nesi- 
prieszino Trumanui, ir kad jis 
buvo paklusnus.

Jis toliau priparodina kad 
kai tik jis pradėjo vieszai kaL 
beti apie iszdavikus ir szpiegus 
ir prižadėjo juos iszvardinti, 
Trumanas jam sakti davė. Jis 
sako kad mažai ka% jam tikėjo 
apie tokius szpiegus, kol Ang
lijos Užsienio Reikalu Sztabo 
du virszininkai pabėgo ir din
go už tos geležines sienos. Jie
du buvo Guy Burgess ir Do-

PHILADELPHIA, PA. — 
Po ilgu dienu ir kiauru nak- 
cz’u laukimo, vagiai susilaukė 
laiko kada nieko nebuvo na
mie in bagoeziaus namus in 
West Philadelphia, ir jie isz tu 
namu pasivogė apie dvide
szimts tukstaneziu doleriu, pi
nigais, žemcziugais ir bran
giais kailiniais.

Pirmiausia apie ta vagyste 
sužinojo moteriszku suknelių, 
dresiu pardavėja, Ponia Sally 
Goldsmith, in kurios kambariu 
duris kas nors buvo du ar tris 
sykius pabarszkines, bet kai ji 
atidarė duris tenai nieko ne
buvo. Iszrodo kad tie vagiai 
narėj o būti tikri kad visi butu 
isz tu kambariu iszeje. Jos vy
ras buvo iszejes isz savo namu 
in sztora apie deszimta valanda 
o ji iszejo biski priesz pietus.

Matyti kad tie vagiai lauke 
kol visi isz tu kambariu buvo 
iszeje pirm negu jie pro langa 
inlindo in bagoeziaus kamba
rius. Jie gavo viena žiedą, ver
ta apie tris tukstanezius dole
riu ir du kitu pigesniu, daug 

į žemeziugu ir kitu brangemynu 
ir vienus kailinius, vertus apie 
tūkstanti doleriu.

Szita buvo apie treczia ar 
; ketvirta tokia vagyste. Iszrodo 
kad ežia jau tikrai mokinti va
giai savo darba veda; jie lenda 
tik in bagoeziu namus ir pasi
renka tik brangiausius daig- 
tus, gerai žinodami ir tevertin
dami kas verta pasivogti ir vi
sa kita jie palieka. Tik keliomis 
dienomis priesz tai du bagoeziu 
namai buvo apvogti in Over
brook ir keli kiti ant City Line 
kur teipgi bagoeziai gyvena.

UŽDUSO SAVO
GARADŽIUJE

skelbimą kad vienas automobi
lius buvo su važinėjęs viena 
žmogų prie to sztoro ir nesu
stojo.

Policijantai tiki ikad tas pats 
automobilius, tie patys vagiai, 
kurie apvogė ta sztora suvaži
nėjo ta žmogų ir nuvažiavo.

GAISRAS
BAŽNYCZIOJE
PHILADELPHIA, PA. —

Apie dvideszimts penki vaiku- 
cziai turėjo iszbegti isz Meto
distu bažnyczios, kai' tenai 
gaisras isztiko tos bažnyczios 
viduryje.

Tuo laiku Skautai buvo su-

PHILADELPHIA, PA. — 
Richard Borngesser, penkios 
deszimts septynių metu am
žiaus, buvęs inžinierius likos 
surastas negyvas savo namu 
garadžiuje, in Cheltenham 
Township.

Policijos virszininko pagel- 
bininkas John T. Jackson sako 
kad to žmogaus lavonas buvo 
jo žmonos Myrtle surastas, kai 
ji sugryžo namo apie puse po 
penkių po pietų.

Policijantai sako kad jis nu
sižudė, nes jis pridėjo paipa 
prie automobiliaus paipos isz 
kurios težino durnai iszeina, ir 
paskui ta paipa teleido in savo 
automobiliu, kur jis buvo atsi
sėdės su visais langais uždary
tais. Jo žmona sako kad jos vy
ras jau keli metai kaip sirgu
liavo.

nald MacLean; ir jiedu daug 
slaptu žinui tenai nusinesze.

Trumanas ir kiti Demokra
tai mislino kad MacArthuris 
tik nori pažeminti Demokratu 
partijos varda ir politika vesti 
priesz juos, nes ka tik priesz 
tai visa Demokratu Partija bu
vo tetarta už iszdavikus Alger 
Hiss ir Harry Dexter.

Szitie viens kito intarima ne
greitai užsibaigs. Bet iki sziol 
iszrodo kad ežia MacArthurio 
virszus.

Gal Trumanas teisybe sake 
kad Gen. MacArthuris, su savo 
pareikalavimais ėjo baisiai ar
ti kito karo. Bet isz kitos puses 
Trumanas nei Korėjos, nei Ki- 
nijos klausimo neiszriszo ir te
nai taikos neinvede.

Mums dabar tiek bėdos su 
Korėja, už tai kad ji suskaldte- 
ta. MacArthuris norėjo Komu
nistus isz visos Korėjos iszva- 
ryti ir Korėja suvienyti. Ir da
bar visi mato kad jis tai butu 
galejes padaryti.

Beveik penki metai atgal Ge
nerolas MacArthuris sake kad 
Kiniecziai tada tikrai žinojo, 
kad Sovietai nesikisz, kad ir 
priesz Kinija karas butu pa
skelbtas. Dabar tas aiszkiai 
matyti kad taip ir butu buvę. 
MacArthuris norėjo vesti kara 
prie pergales, siunsti musu 
bombneszius ir armijas už tos 
Yala upes ir visus Komunistus 
nugalėti ar in juras instumti.

Dabar, kai Vaszingtono di
džiūnai sutiko ant suskaldintos 
Korėjos, tai nei Koriecziams 
nei mums nėra ramybes. Tas 
Korėjos karas nebuvo ne tik ka 
nelaimėtas, bet ir nebaigtas.

Žinoma, ežia tie ginezai nesi
baigs, ir Trumanas nenutyles. 
Galime tikėtis kad net ir dabar 
Trumanas rengiasi atsikirsti ir 
MacArthuriui atsakyti.

Gaila, kad tokie garsus ir 
garbingi žmones turi taip pik
tai rietis ir bartis vieszai per 
laikraszczius. Mums rodos, kad 
butu geriausia kad jiedu viską 
pamirsztu, kas buvo tai buvo. 
Nėra tokios žmogaus kuris nie
kados jokios klaidos nepadary
tu. Czia ir viens ir kits gal su
klydo, viens ir kits gal prasi
kalto, tai kam czia mirusias 
szmeklas isz praeities prikelti?

SUNKU SURASTI
POLICIJANTA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Teisėjas Paul J. Wilditz te 
Mineola, Long Island nuteisė ji 
ant penkių dienu in kalėjimą.

Henry L. Slayback, nustebės 
suriko: “Tik tiek!”


