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Tautu Sanjunga Pasmerkia
Sovietus Kasliuk Vengrijos

Henry Cabot Lodge, Jr., 
Amerikos Ambasadorius in 
Tautu Sanjunga, New Yorke 
pasitaria su Ponia Walter 
Elliot, Anglijos delegacijos 
nare, pirm negu bendras 
seimas pasmerkė Rusijos
žiaurumą Vengrijoje.

Nusistatymas, pasiryži
mas, kuri parėmė Amerika 
su penkiolika kitu krasztu, 
visai nepripažino Soviteu 
padupezninka Kadar, dabar
tini Vengrijos valdovą, Bu- 
dapėszte, pasmerkė Sovie
tus kaipo užpuolikus ir isz- 
naudotojus.

Daug laikrasztininku 
szauniai apie tai rasze ir li
gi padangių iszgyre tuos 
Tautu Sanjungos atstovus, 
ir dar daugiau žmonių ran
komis plojo ir jautiesi kad

Isz Amerikos
--------- <-------- Į

MOCZIUTE |
NUŽUDĖ ANUKA . ’ • Į

PHILADELPHIA, PA.
Mocziute, paleista isz Phila- j 
delphia General ligonines del 
Kalėdų szveneziu nudure, nu- i 
žudė' savo anuka ir paskui pati į 
nusižudė.

Lavonai penkios deszimts i 
dvieju metu amžiaus Ponios 
Margaret Kane ir dvylikos me- j 
tu John Lombard buvo surasti; 
ant 3019 South Smedley uly-| 
ežios.

Vaikas gyveno su savo tėvu- į 
kais, kai jo motina buvo gavus; 
divorsa ir vėliau antru kartu ; 
apsiženijo.

Jo motina, Ponia Helen Mc
Williams atvyko tenai del Ka-1 
ledu in sveczius. Kai niekas 
neatidare duriu, ji inlipo pro 
langa ir rado savo valka ir sa
vo motina negyvus.

Vaikas buvo apie dvide
szimts sykiu subadintas su di
deliu peiliu, motina, jo moeziu- 
te teipgi buvo negyva. Ji pati 
save nusižudė.

dabar jau reikalas baigtas.
Bet mes tik viena trumpa 

klausima dar vis turime: 
“Tai kas?” Ar gana tik pa- 
reikszti savo nepasitenkini- I ......ma, savo pasipiktinimą; ar 
gana tik tokius žmogžudžius
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: Loszikas Nužudintas

Siunsti Amerikos Ka-I Kaip Policija Vykdo
iuomene In Vidur : Aresztus

Rytus Ar nors pagalvojai kaip po
licija vykdo aresztus? Daugu
mas žmonių niekad negalvojo 
apie tokius dalykus. To pasek
me, kuriems isz j u tenka atsi
durti policijos būstinėje ir ne
turėti nei mažiausio supratimo 

sako dur RVtus’ Sovietai isz apie savo teises.

BIRMINGHAM, ALA. — i WASHINGTON, D. C.
i Juodukai kurie inlipo in auto- į Valdžia vis grasina kad labai 
: busius ir atsisėdo tarp baltųjų užsimoka pinigus taupinti, 
žmonių tavo suimti ir suaresz- P£rkant valdžios Bet

■ tnoti. Isz viso dvideszimts vie- i tikrumoje visai neužsimoka.
nss juodukas buvo taip suim- Jeigu jus pirkote valdžios 
tas ir suaresztuotas, bet vėliau kona, sakysime 1946 metais, ir

j visi buvo paleisti po szimto do- dabar P įmainysite, prilygt-j 
: u-rin hanpiinQ ; nūs Prie dolerio vertes tada ii“Ivll LL i* (X LL v/l J O, į '

' Kunigužis, juodukas, Rev. dakar> Jus neteksite viso savo
, Tinnwimnyin ir rlar trie rlnU SUS miSteblllO jeigU ne ISZgHZ- F. L. Lhuttlesworth, sako kad nuoszimczio ir dar tris dole-.................. J e °i . rį11c dmo, .<ai lis patarė pasiustidabar kai tie juodukai buvo rlus- ' .. , .

. / ■ . Rankipriai ir kiti knrip ni Amerikos kariuomenes m Vl-suaresztuoti, bus galima visa tfamaeriai ir kim Kune pi
ta klausima iszkelti valstybes n^us valdo R tvarko, !

! teisme. Jo namai buvo per Ka- kad valdžia turėtu mokėti ne 
■ledas susprog’dinti ant kersz- nuoszimcziais bet sulyg 
to dolerio verte tada kada tie bo-

i Jis sako kad jeigu valdžia naa kuvo iszmainyti.
i taip norės, tai visi to miesto 
i kalėjimai bus pripildinti su 
: juodukais, kuriu prasikaltimas 
; bus vien tik tas kad jie važiuo- 
’ ja ant miesto autobusiu. Jis 
; sako jeigu valdžia nori taip 
: daryti, tai jis su visais savo

WASHINGTON, D. C. — 
Prez. Eisenhoweris beveik vi-

tenai nepasitrauks.
Retas kuris iszdryso stacziai kanczius dalykus: Yra trys ru-Į 

pagirti ar papeikti toki pasiu-1 szys nusikaltimu pagal kuriasi 
linima. Beveik visu krasztu žmones yra aresztuojami: pik-j 

Reiszkia, jeigu kai pirkote i atstovai nutarė “palaukti ir tadarystes (felonies), nedorus 
tuos bonus, doleris buvo vertas ' pamatyti.” i pasielgimai (misdemeanors) ir
szeszios deszimts du centu, o' Prez. Eisenhoweris pargry- i prasikaltimai (offenses), 
dabar tas doleris vertas tik žo isz atstogu isz Atlanta, Ga’., į Piktadarystes yra paczios ; 
keturios deszimts asztuonis' ir tuojaus susiszauke Kongres-; rimcziausios. Joms priskiria- 
centus, tai valdžia turėtu at- monus ir Senatorius pasitarti.; mi nusikaltimai kaip užmuszi- 
moketi sulyg to pirmo iszroka- j Vienas intakingas Senato- j mai, žmogžudystes, pagrobi- į 

mai padegimai ir didžiosios 
Nedorus pasielgi- į 

mai lieczia mažesnius nusikal-
i timus, pavyzdis: nedideles va-i 
i gystes, ir prasikaltimai yra 
1 mažiausiai svarbus instatymu

I parapijiecziais padės tuos ka-yimo 0 ne sul^ kiek sziandien; rius stacziai pasakė Preziden- 
j Įėjimus prikimszti.
i Suaresztuotu tarpe buvo du}
j kunigužiai.
I Beveik per visa meth juodu- i

(Tasa Ant 4 Puslapio)
pasmerkti? ;

Sovietai dabar gali nusi- ' 
spjauti ir gardžiai nusijuok
ti. Ka jie paiso ka mes mis- 
linarne ar kaip mes jauezia- 
mes? Ka jie paiso kad mes i 
juos “pe smerkiame” ? Juk 
musu nuomones ar musu pa
smerkimai žodžiais jiems vi- 
siszkai nieko nebereiszkia.

Jeigu kada mes tik misli- 
nome kad Tautu Sanjunga 
yra bejiege, dabar ta San
junga pati pasirodė ir priši- 
pažmo kad ji be jokios jie- 
gos.

Isz Vengrijos In
Florida

I 
i

Maria Zsotzak, isz Buda- 
peszto atskrido in Austrija, j 
Isz ten ji tikisi atskristi in 
Miami, Florida, susitikti su Į 
jos motina Ponia Dora Ro
binson, kuri ten apsigyve
nus.

Ponios Kane vyras, penkios 
deszimts szesziu metu amžiaus 
troko draiverys, Jonas, sako; 
kad jo žmona buvo paleista isz 
Philadelphia General ligonines

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Tie žmones turėtu žinoti se- Losz kas Malcolm Beggs, 
kuris losze in muving pik- 
czierlus “No time For Ser
geants,” Chicagoje, buvo 
surastas sumusztas ir už- 
musztas savo kambariuose. 
Iszrodo kad vagis ar vagiai 
in jo kambarius insilauže ir 
ji užmusze. Policijantai lai
ko du intartus: Robert Mit
chell ir Maskell Keliems.

' tas doleris vertas.
(Tasa Ant 4 Puslapio)

. . ’

Dingusio Erophno
Žemlapis !

i I I ICANADA ,

I
I

I

!i 
i

Kanados Air Lines ero- 
planas kuris d;ngo su pen- ' 
kios deszimts devyniais ke
leiviais ir su trimis lakūnais i I 
per audras ir ūkanas, yra ; 
dabar visu jieszkomas. Czia ■ 
žemlapis kur tas eroplanas 
dingo, in Vidur Pietų Bri- ' 
tish Columbia. Eroplanas i 
buvo iszskrides isz Vancou- i 
ver ir skrido in Rytu Kana- ! 
da.

KOMUNISTU BOSO
LINKĖJIMAI j

Grasinimas Vakari- > 
niams Krasztams

I —;— I
LONDON, ANGLIJA. — 

Sovietu Komunistu bosas, Ni
kita S. Kruszczevas, Linksmu 
Szveneziu visiems linkėdamas, ' 
perspėjo vakarinius krasztus, 
kad jeigu jie dar vis stengsis 
pagelbinti tiems žmonėms ku-Į 
rie yra nusistatė priesz Komu
nistus, tai jiems bus tinkamai 
atlyginta.

Jis sako kad Komunistai da-i

tui, kad jis savo žodžio neisz- vagystes.
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Sportininko Vestuves

j e arba mėginant nusikalsti, 
jis nebūtinai turi turėti insa- 
kyma aresztuoti. Pavyzdis: 
jeigu nusikaltėlis atsisakė ati
daryti duris policininkui, jis

sulaužymai. Czia ineina susi
siekimo nusikaltimai, rūky
mas požeminiuose traukiniu©-Į 
se, neuždarymas sziukszliu de- 

■ žiu ir visokios kitokios mažes- 
' nes nuodėmės.

Jeigu policininkas pats ne
matė asmens daranezio prasi- [ 

'žengimą ar nusikaltimą jis ne-į 
turi teises aresztuoti pirma ne-i 

i gavės aresztavimo insakymo. j 
Szis yra teismo insakymas,; 
duotas pagal kito pasiskundy- 

i ma ir pasiraszytas magistrato 
! ar teisėjo. Szis nuostatas kal- 
į tina tam tikru nusikaltimu ir 
insa.ko policininkui atvežti nu
sikaltėli in teismą.

i Jeigu policininkas pagauna; 
nusikaltėli nusikaltimo vieto-

gali insilaužti per duris ar lan
ga.

Syki jis pagavo nusikaltėli 
jis daugiau nebegali vartoti 
jiegos, iszskyrus tuo atveju 
jeigu prasikaltėlis mėgina gin
tis. Tokis pasiprieszinimas 
yra nusikaltimas paeziame sa
vyje.

Jeigu nusikaltėlis galvoja 
kad jis neprasikalto jam reika 
tik .palaukti. Jeigu teismas 
suras kad nusikaltėlis yra 
aresztuotas neteisingai jis tu
ri teise patraukti policininką 
už neteisinga aresztavima in 
teismą.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

I
; Linksmas Susistikimas

Dvideszimts dvieju metu 
amžiaus Big Bill Russell, 
vienas isz Amerikos kriap- 
sziasvaidžiu, basketboles lo- 
sziku, kurie laimėjo aukso 
ženklą, medali, per Olimpia
da, Melbourne, Australijoje, 
czia linksmai nusiszypsoja 
su savo nuotaka, *kai jiedu 
apsiženijo in Oakland, Ca- !

bar yra gana galingi atsikirs
ti priesz bet kuri kraszta, ku
ris drysu priesz juos pasistoti.

Tai pirmutinis jo vieszas 
dszsireiszkimas nuo to laiko 
kada Komunistu bendro ko
misijos vadai buvo susirinkę 
Maskvoje, dvi sanvaites atgal.

Jis toliau sake kad dabar vi
siems aisžku kad vakariniai 
krasztai nori kita kara pradė
ti, nes jie tai parode ir parodo 
szelpdami Vengrijos pabėgė
lius.

Jis ir žodi turėjo tiems tau
tiniams Komunistams, kurie 
palaiko Komunizmą, bet nie-

lifornijoje.
Jo nuotaka yra dvide- ; 

szimts metu amžiaus buvusi 
Rose Swisher. Russed svei
kinasi su Gerald Tucker, Į 
kuris yra vienas isz jo rate
lio sportininku. Jis isz toli f 
atvažiavo dalyvauti szituose j 
iszkilmese. i

a o f I
. - _ . - r—i—j-

ko bendra nebeturi su Kremli-Į
■ nu. Nors jis vardu nepaminėjo 
Yugoslavijos vada Marshall 
Tito, bet jis sake kad tokie Ko-' 
munistai, atsiskyrė nuo parti-( 
jos ir nuo Maskvos, daug žalos 
ir iszkados daro visai partijai. į 
Ir kai jis kalbėjo apie vakari-! 
nius krasztus, visi žinojo kad- 
jis apie Amerika kalba, nors' 
jis vardu Amerikos nepaminė-i 
jo.

I
■ I

Dabar ‘Saules’ prenumerata; 
in Suvienytose Valstijose: Me
tams $7.00; puse metu $4,00. į

i
i

In Haifa uosta, kai Israel . 
laivas inplauke in ta uosta, 
veszdamas Žydus pabėgėlius 
isz Egipto, Vengrijos ir Ro- 
munijos, visi kurie tik gale-

jo iszbego isz tu krasztu. 
Czia žmona su savo vyru pa
sisveikina ir per aszaras 
džiaugiasi kad abiem pasi
sekė pabėgti nuo Sovietu.

i
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kolegija ar universitetą.

Kas Girdėt
Daibar net ir buvusieji karei

viai, veteranai vargiai gaus pa
skolas ant namu už mažesni 
procentą.

' — • •

Už penkių metu mums rei
kės net trisdeszimta nuoszimti 
daugiau pradiniu mokyklų ne
gu daibar. Už penkių metu 
mums reikes visa penkios de- 
szimta nuoszimti daugiau aug- 
sztesniuju mokyklų, “High 
Schools. ’ ’

Mes dabar turime apie 1,- 
200,000 mokytoju. (Ir tas skai- 
czius kasdien mažėja, nes vie
ni mokytojai meta savo dar
bus ir stoja in fabrikus, kiti 
pasensta, kitos apsiženyja ir 
meta mokytojavimo darba, o 
kiti tik pailsę ir pasipiktinę ar 
nulbiednieje, meta tuos dar
bus.)

e t -1

Už penkių metu mums rei
kės 1,800,000 nauju mokytoju, 
užimti senu vietas ir padidinti 
ju eiles del didesnio skaicziaus 
mokiniu. Mums dabar trumpa 
ir trūksta kas metai 200,000 
mokytoju.

Musu vieszosios mokyklos 
gali Dievui ir Bažnycziai de- 
kavoti kad Kataliku vaikai 
lanko parapijines mokyklas. 
Jeigu tik del vieno menesio vi
sos parapijines mokyklos užsi
darytu, tai visi musu valdžios 
mokslo sztabo tūzai isz pręto 
iszsikr austytu.

Mes taip akyliai sekdlne* me
tu permainas, szventes ir bėga
muosius invykius. Mes taip in- 
vertiname, taip augsztai sta
tome, taip svarbiai apvaiksz-' 
cziojame metu pabaiga ir Nau
jus Metus, kad rodos, kai laik
rodis iszmusza meto pabaigos 
vidurnakti ir Nauju Metu pra
džia, kad kažkaip, per koki ten 
stebuklą, pasaulis ir visas svie
tas persimainys, pasikeis ir 
viskas jau bus kitaip.

Bet su visomis tomis metu 
permainomis, su visomis 
szventemis ir su kitomis mums 
taip svarbiomis dienomis, pa
dangėse, danguje randasi tie 
dalykai kurie tokiu musu per
mainų nesuprantą ir neinver- 
tina, nes jie yra amžini, nemo
ka skaityti, nei metu,, nei 
szveneziu, nei szimtmecziu.

Szitie- amžini dalykai, kaip 
žvaigždes padangėse, meile 
žmogaus szirdyje, tikėjimas 
žmogaus sieloje, palaiko pa
saulyje lyg švara nežiūrint 
žmogaus straksejima su savo 
metu permainomis, savo* szven- 
etmis, savo neapykantomis, sa
vo kersztais ar savo užgaido
mis.

Metai, ar nauji ar seni, ne
gali būti linksmi, nei nelinks
mi. Tik žmones, kurie tuos me
tus yra pragyvene ar kitus

pragyvens bus linksmi ar ne
linksmi.

Musu linkėjimai savo* skai
tytojams sziandien yra “Lai 
būva daug laimingu žmonių 
ateinaneziais metais!” O tie 
metai tegu savimi rūpinasi, 
mums visai nesvarbu ar jie bus 
linksmi ar nelinksmi, ,'bile 
mums ir mušta draugams bus 
linksma.

Ir ežia mes padedame savo 
taszka ant praėjusiu metu, ti
kėdamiesi vis iszgirsti isz sa
vo skaitytoju, sveiku, linksmu 
ir svarbiausia, gyvu.

_ • • - _
Televizijos programos dabar 

nori viena kita nužudinti, taip 
stodamos priesz viena kita. 
Viena programa pradeda sa
vo programa puse po septynių, 
antra pradeda savo* programa 
dvideszimts penkios minutes 
priesz septynias; kita progra
ma pradeda visos valandos 
pasaka, paveiksią priesz asz- 
tunta valanda, ir tas parengi
mas turi tęstis iki puse po de- 
szimtos, bet kitos stoties tele
vizines programe pradeda sa
vo paveiksią ar bent savo pa
rengimą pusvalandi priesz tai 
ir tikisi kad ji tai programai 
pakenks. Kur ežia krasztas, 
kur ežia galas. Tegu tos kom
panijos susitaria ir duoda vi
sas ju programas viena po ki
tos.

Televizijos programos taip 
dabar yra sumenkęjusios taip 
suprastejusios, kad vargiai 
verta bet kurios klausytis.

O kaslink Operos, tai visai 
neverta klausytis ant televizi
jos, nes jos niekam nevertos 
kaslink tu dainininku balsu.

Naujas Full Injection Sys*- 
tem in Chevrolets automobi
lius dabar kasztuos apie ketu
ris szimtus asztuonios deszimts 
keturis dolerius. Chevrolet 
kompanija sako kad ji yra pra- 
kiszus, iszdavus kelis milijo
nus doleriu ant szito* naujo isz- 
radimo.

Nauji automobiliai daug 
daugiau kasztuoja; jie yra di
desni, ilgesni ir platesni ir gra- 
moz'diszkesni, bet žmones juos 
perkasi ir nepaiso kiek jie pa- 
trotina ant savo* senuojo auto- 
mobiliaus. Bile naujoviszkas, 
tai ir grainozdiszkas.

Pypkes Durnai

Dabar daug žmonių vairuo
ja automobiliu bet retas isz j u 
tikrai yra to* savo* automobi- 
liaus savininkas. Beveik visi 
moka kas menesi algas už pasi- 
laikyma tokio* automobiliaus.

PLATINKI!

Ka reikes daryti apie szito- 
kia nelemta padėti; kas atsa
kys už musu vaiku mokslą ir 
auklejima?

Daibar jau aiszkus dalykas 
kad valdžia Vaszingtone neke
tina nieko* daryti. Tai visas 
jungas turės pulti ant vietiniu 
valdžių, ant valstijų, apygar
dų, miestu ir miesteliu.

Per valstybines ir miesto 
taksas mes turime naujas mo
kyklas statydinti ir tinkamas 
algas mokytojams mokėti.

Ir tai mums reiszkia tik vie
na dalyka: didesnes taksas. li
tai bus neiszveng’iama. Ir tas 
taksas .turės surinkti vietines 
valdžios per pardavimus, pir
kimus, per invairius laisnius, 
ar per -staicziokiszkas del mo
kyklų taksas.

Kolegijų ir Universitetu bė
dos dar didesnes. Už tai kad 
tiek daug kūdikiu užgimė pen
kiolika ar dvideszimts metu 
atgal, tai daibar visi jie yra 
kolegistai ar in kolegistu eiles 
nori stoti.

iSziandien musu kolegijose 
ir universitetuose randasi 
apie 3,200,000 studentu, kole-i 
gistu. (Deszimts metu atgal 
ežia radosi tik 1,700,000). Už 
deszimts metu rasis daugiau 
kaip 5,200,000. Szeszios de- 
szimtas nuoszimtis daugiau.

Kolegijos ir universitetai 
neturi gana pinigu didinti sa
vo kambarus ar, samdintis *
daugiau mokytoju profesorių.

Reiszkia, valstijos ir val
džios kolegijos ir universitetai 
kurie yra musu taksomis re
miami, turės visus tuos kitus 
studentus, kolegistus p r iim t i. j

Bet tai visam krasztui'nege-j 
; ai, kada jaunas ir gabus stu
dentas negali sau mokslo vie-i 
a pasirinkti, bet turi stoti in 
aidžios ar valstijos paskirtai

SAULE”

Laimingiause

Kada protas ir noras yra 
malszius,

Szirdis žmogaus 
laimingiause.

Turtingiausias ir
Laimingiauses tasai

žmogus,
Kurio szirdyje vieszpatauja 

pakajus.
Tik tas turi pakaju,
Kuris turi tikėjimą 

apkvepta meile.

Lietuvos
Generalinio Konsulato 
New York Pajieszkomi

Asmenys
Adaszkeviczius, Povilas.
Aleksaitiene - Vokietaity te, 

Magde, ir jos sesuo* Szalaszevi- 
cziene, Elže.

Auszra, Jonas, sūnūs* Jurgio 
isz Degueziu apylinkes, Zem. 
Naumiescizio vai., Tauragės ap.

B a j ai y t e -Kr ip i e n e, Teodora, 
vyras Kripas, Motiejus* ir sū
nūs Jonas ir Mykolas

Baranauskiene - Didžiunaite 
Ona, ir jos broliai Didžiūnas, 
Ambrozijus, Jurgis ir Tamo- 
szius, vaikai Karolio.

B ark aus kas, Bm anueli s.
Bružas, Pranas, sūnūs Denio.
Czepelis, Domininkas, gyve

nęs ‘West 35 St., Chicago*, Ill.
Daugėla (Dowgialioj Alek

sandras, ’ sunns Prano.
Didžiūnas, Ambrozijus, Jur

gis ir Tamoszius, ii- ju sesuo 
Baranauskiene, Ona,, vaikai 
Karolio.

Draugelis, Bronius, sūnūs 
Igno.

Dudutis, Vincas, isz Valki
ninku pa ra p., Vilniaus ap*.

•Gedutis, Kostas.
Gradinskas, Povilas isz Pa

svalio vai.
Grakau skiene - Grusz ai te, Ur - 

szule, isz Verduliu k., Sziauliu 
ąpskr., gyveno Gary, Indiana.

Ivoszkus, Juozas, gyvenęs 
Spring Valley.

Jodaite-Stąpuliene, Ona, isz 
Laukuvos.

Juknevicziene - Kaniauskai- 
te, Marijona, ir jos sesuo* Vai- 
vadiene, Valese, isz Žiogaicziu 
k., Naumiesczio vai., Tauragės 
apskriezio.

Kaniauskaite - Vaivadiene, 
Valese ir jos sesuo Juknevi
cziene . Marijona, isz Žiogaicziu 
k., Naumesczio vai., Tauragės 
apskriezio.

Katinskas, Domininkas ir 
J uozas.

Klimaviczius Vladas, ir jo
(Tasa Ant 3 Puslapio)

KATALOGAS
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isx 
szito Katalogo 

Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
| Puikus apraszymas, didele 
j cuvtra. 4-04 puslapi m 50c.

No.102— Prakeikta, meiliu 
i

gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

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

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
1.1., 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., 
20c.

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

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

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

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

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

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

“Saule” gražiausia ir tin
kamiausia dovana nuo Lietu
vio, Lietuviui.

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kai# 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

No.150—Apie Duktė Akrne- 
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.

Pirkie U. S. Bonus

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

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

No.166—Apie Sūnūs Mai
tinus ; Iszklausy ta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

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

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

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

Kitokios Knygos

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

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

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

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kum 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 Motino* 
Garbei. 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

Nepamirszkite dadeto 
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. g. &
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

(Tasa)

Praeitis palengva užsimirsz- 
davo ir, lyg senas paveikslas, 
blaivė jo. Jadvyga atgimė. Isz 
kvailios, romanu iszaukletos 
siuvėjos, nebeliko nieko. Rodė
si jai, kad juoduosius gyveni
mo knygos laksztus jai isz- 
plesze kažikokia gailestinga 
ranka, arba, kald tai buvo ka- 
žiikoks baisus sapnas, stengėsi 
intiketi, kad tikrai to- visa ne- 
kuomet nei nebuvo.

Rodėsi jai, kad tai girdėta 
kur istorija kokios Leduos 
mergaites, paniekintos, kuri 
paleistuviavo su girtais stu
dentais, kad numalszinus bada, 
ir nors valanda gavus szilta 
pastoge.

Jadvygos mintis dabar buvo 
giedrios, szvairios, protas už
imtas, siela iszkilusi augsztyn 
prie sizviesiu mincziu.

Darbavosi su protu. Ir toje 
szvarioje roinoje, tame atgiji
me szyptelejo in ja laime', atė
jo meile.

Buvo tai jausmas niekuo ne
panašaus in ana, kitokius tu
rėjo pamatus. Ne nuo kūno- ir 
kraujo paėjo: broliszkos sielos 
susirado ir abudu pajuto, kad 
sutvėrė czielybe neskaidoma. 
Buvo tai ponios giminaitis, va
sarop ■ pasilsėtu atvažiavęs.

SVARBUS
PRANESZIMAS!

Apie ‘Saules’ 
Prenumerata

Brangus Skaitytojai!
Leidėjai “Saules” stengiesi 

palaikyti sena preke, kaina 
tol, kol galėjo, bet, matydami, 
kad kiekviena menesi sunkiau 
ir sunkiau užlaikyti spaustuve 
ir iszleisti “Saule,” leidėjai 
yra priversti pakelti prenume
rata Dabar!!!

Dabar “Saules” Prenumera
tas bus szitoks:

Suvienytose Valstijose: Me
tams $7.00; puse metu $4.00.

Kanadoje: Metams $8.00; 
puse metu $4.50.

Pietų Amerika, Vokietijoj ir 
Skotlandije: Metams $10.00; 
pusei metu $5.50.

Atskiras “Saules” numeris 
10 centai.

Prenumerato ir atskiru nu
meriu preke, kaina, yra pakel
ta, už tai, kad “viskas” mums 
teipgi pabrango! Pabrango vi
sas materijolas, kuris yra rei
kalingas laikraszczio leidimui! 
“Taipgi sziandien viskas paki
lo, pabrango, pragyvenimas, 
visokios taksos ir valdiszki mo- 
kescziai!” Tikimies kad musu 
Guodotini Skaitytojai supras, 
kodėl mes esame priversti tai 
daryti!

Mums baisiai nemalonu apie 
tai jums praneszti, bet kagi ga
lima daryti? Pinigai yra reika
lingi del laidinio “Saules” ir 
del užlaikymo darbininku!

Stengiamies vesti laikraszti 
“Saule” kuogeriausiai, kad ji 
patiktu musu mieliems Skaity
tojams, ir turime vilties, kad 
visi sutiktu su musu praszymu 
ir pasiliks musu Skaitytojai ir 
Draugai ant toliaus. Szirdingai 
Acziu!

Su gilia pagarba, liekame,
— “Saules” Leidėjai.

Žmogus rimtas, iszlavintas. in- 
sĮpudingas, pamylėjo ja, ir po
ra sanvaicziu prabuvęs- paklau
sė, ar nenorėtu jam gyvenimo 
drauge likti.

Mergaite apėmė baime, my
lėjo- ji isz viso vieko, troszko 
laimes, gyvenimas jar viliojo-, 
bet isz- tamsios praeities szesze- 
liai grasino- jai. Atmintyje sto
jo- troszki siuvykla, nevidonas^ 
artistas, mylimas, paskui ta 
baisi isztvirkim-o bedugne.

Ketino iszsižadeti, pabėgti 
nuo jo, paskui nutarė visa, vi
sa jam pasakyti, nuo- szirdies, 
bet pritruko pajėgu: ji tos lai
mes taip tros-zko, taip ilgėjosi, 
ir sziandien jai atėjus, iszsiža
deti jos, atstumti? Ne, ne, ne
galiu. Ir stengėsi inkailbeti sau, 
kad szita siuvėja niekinama, 
nuodėminga, purvina, nieko- su 
ja bendra neturi, kad ji mirė, 
kad ja. amžinas užmirszimas 
pridengė, o- ji is-zmintinga, do
ra, gyvens toliau ir apie ta 
vargsze pamirsz. Ir tikrai pa- 
mirszo- pamažu.

Iszvajžiavo su vyru toli, ne
bematys jau nei tu ulycziu, nei 
tu žmonių, visa pasiliks kaži- 
kur toli, toli, o rasit tai tikrai 
buvo vien baisus sapnas?

Ponios. Jadvygos kambarys 
primine iszsvajoto rojaus mie
la užkamp-eli.

Buvo ežia dideles vertes pa
veikslai, minkszti divo-nai, 
brangus baldai, kvietko-s sve- 
timu szaliu, visur žymėjo ar- 
tistiszkas skonis, visa kalbėjo 
apie didele meile to, kurio1 ta 
kampeli savo numylėtai parū
pino.

Buvo ežia malonu, smagu, z O
Kuuo buvo tas meilus kampe
lis tai, kuri ligsz-iol gyveno- pa
niekinime ir varge, apsakyti 
žiedžiais negalima; tai gali su-' 
prasti ir atjausti tik tas, kuris 
gyvenimo sziurkszczia mokyk
la perėjo-.

Ji tai suprato ir atjautė, ir 
mokėjo branginti. Iszaugusi 
szaltoj neapykantos aplinke ir 
paniekinime, juo jautriau at- 
jauzdavo meilumą labdaringu 
meiles spinduliu, ju galybe, 
svaiginosi jais neatsidžiaug
dama.

Kartais vienok apimdavo ja 
liūdnos mintys: juk tenai, 
trukszmingo miesto- ulyczio-se 
slankiojo bėdinos, pana-szios 
jai, žmogystos, veltui stengda
mos laimėti toje daisioje ko
voje už būvi, kad gyvenimo 
audros numeta tas nelaimingą
sias pragaro bedugniu gelme ir 
žūva daug tokiu bednu varg- 
sziu, kurios kitokiuose gyveni
mo santikiuose galėtu gyventi, 
darbuoties naudingai, o vienok 
žūva ju be pagelbos tukstan- 
cziai, milijonai. Žūva, girdisi 
pagelbos maldauja ju kliksmai 
veltui, teisybes sauluže kaži- 
kur toli, toli.

Nieszpasakytai jautėsi lai
minga, jog jis, jos numylėtasis 
darbuojasi del labo szitu nelai
mingųjų, jog tikslas jo -darbo 
tame, kad pasaulyj vieszpatau- 
tu. Darbuoties szale jo, eiti su 
numylėtu iszvien in kova, tai 
buvo- jos svajone, bet pirmiau 
reikiai mokyties, žinias- prapla
tinti, pažinti ta teisybe-, apim
ti visa protu, sutvarkyti.

Ponia Jadvyga isztikro ėmė
si už darbo-, jausdamai, kad jos 
esybe turi dar atgimti.

Darbavosi, jis jai padėjo;

kas karta recziau manste ponia 
Jadvyga apie liūdna, savo pra
eiti. Buvo visu gerbiama, jos 
pasielgime buvo rimtumas mo
teriškes žmogaus.

Miesto linksmajame gyveni
me dalyvauti nebuvo- juodum, 
nei laiko, nei noro, lankėsi pas 
juos- vien darbo žmones, jo 
draugai. Teatruose, koncer
tuose buvo dažnai, nes jie at
jausdavo ir mylėdavo daile.

-Szi vakara vaidins Moniusz-

Per Kalėdas kokia tai
bobele pribuvo, 

Negirdėjau isz kur 
atvažiavo, 

Bet szirdeles kad riaukė tai
, riaukė guzute, 

Po didelia pilna čzierkute, 
Per kėlės dienas

nei szsįpa gi r i o j a, 
Nei gert visai nenustoja, 
Liežuvi baisu labai turi, 
Ant nieko- visai nežiūri, 
Ar tai vyrai ar vaikai,

* Pliauszke kaip pleįperis, 
Ar p'ucmalunis,

■Moterėlės rengėsi jai 
talka padaryti, 

Ir in tolima miestą iszvaryti.* * *
Daugelis moterėliu per 

-Szventes gėdos neturėjo, 
Valkiojosi po urvas, ant 

nieko nežiūrėjo, 
Viena maeziau labai 

stora, 
Ant guzutes turi dideli 

norą, 
Prie visu kabinosi, 

Kad pundyti provijosi, 
Po tam trepsi ir kly'kia, 

Kaip padukus-ios staugia, 
Ir tai per Naujus Metus, 

Net piktino kitus, 
O jus besarmates, 

Vaikus savo neprižiūrite, 
Jokios sarmatos neturite, 
Jau iszp-urtia kaip kalados
Prirugia kaip drankos, 
Argi negalite grinezioje 

sėdėti, 
Savo vyra ir vaikelius 

apžiūrėti.
O jus avingales, 

Bamlbilines valkatos.* * *
Puikiausia gelelei, 

Jeigu szakni pakirsim, 
'Tai be laiko- suvys 

Ir jos gyvybe supus.
Taip ir žmogui ant 

žemes, 
Jeigu jo dorybia atimsim,

Jo laiminga sriove 
Nepasiliks ir turės 

pražūti.
Ypatingai cziona-is kalbasi 

apie motere.

Motinos Persergejimas

Motina in savo dukrele: 
Tu Mariuk, kaip ateinai, vy
rai, tai sueziaupkie lupas 
kuolabiausia, tai gražiau isz- 
rodysi!

Mariuką — Kad asz nega
liu mamyte, nes nuo kramty
mo cziugumo labai mano lu
pos iszsiplerino!

kos Halka, Jontko rolėje dai
nuoja koks tai nežinomas artis
tas, visas miestas subruzdės 
ruosziasi ton, dvasios puotom 
Ponia Jadvyga su vyru persi- 
spraudžia per minia, jaunu, 
iszkilmingu, gražu, susėda pa
staroje ložo-je. Gerai jaueziasi, 
laimingu.

Nuo sceno-s plaukia, graudi 
meliodija, pavergianti žmogų, 
kažikoks ilgėsis alpima, norė
tumei lėkti tenai, in ta erdve, 
in kalnus, ergelio sparnais isz- 
kilti in padanges ir ten skrajo
ti, skrajoti.

“Gaudžia egles, siubuoneles,
“Gaudžia oi, toli.
Ponios Jadvygos siela lyg 

akmuo užgulė-, ji ta daina, ta 
gaida taip gerai atmena, dai
navo- ja jaunas artistas, tas už- 
mirsztasis, tas pirmasis. Ji 
'klaus-esi tada sujaudinta,, szir- 
dis plake, isz akiu biro aszaros. 
Atsiminimai, o, tie atsiminimai 
sugryžo staiga su nepaprasta 
pajiega, suskaudo- isznaujo už
gydytos szirdies žaiždas: 
graudinga daina plesze siela 
in plauszus.

Poniai Jadvygai pasidarė 
silpna.

Pasibaigus pirmam veiks
mui, mielu noru sugrysztu na
mo in ta nesudrumseziama ra
mybe, bet nenorėjo vyrui su
teikti nesmagumo ir neiszejo.

Kas kartas didesne neramy
be apimdavo visa jos esybe, ra
sit, tai buvo koks prijautimas. 
Publika gryžo savo- vietosna, 
visoj' salėj pasidarė trukszmas.

Ponia Jadvyga, lygsziol be
sikalbanti su vyru, staigai pa
kele galva, kokia tai pajiega 
patraukė jos akis. Veidas jos. 
nubalo- lyg drobe, žado krutinė
ję pritruko.

Ložoj prieszais stovėjo jis, 
garsus artistas, gražus, puikus, 
galingas, jos pirmasis myli
mas.

Atsirėmęs baliustrados, žiu
rėjo in ja; szypsodamas, tame 
jo szypso-jime buvo begale iro
nijos.

Rodėsi nelaimingai mote- 
riszkei, kad kokia tai vilnis 
dumblina insiverže in jos ty
ku, meilu, taip branginamąjį 
kampeli, ir toji purvina vilnis 
paveržta ja, velka, gramzdina 
savo bangose., in juodas praga
ro bedugnes!

—- Asz tai nieko! Bet už k a 
ji, ta dora, numylėta žmogų 
turi aptaszkyti szito-s vilnies 
nesmagumai? Už ka isz jo ty- 
cziosis minia, už ka neiszven- 
giamai turi nukristi ant jo tas 
baisus smūgis, už ka? Ji dabar 
tik suprato- savo didele klaida, 
neatleidžiama nuodėmė, kad 
apgavingai inszlianže in na
mus doro žmogaus, priėmė pa
varde numylėto, neturėdama 
teises mylėti pamilo, o- jis jai 
taip tikėjo, taip ja mylėjo! Ir 
ta pavarde- ji amžinai sutersz!

—■ Kodėl! Kodėl! Szauke 
kažikas, guodėsi jos sieloje, ar
gi moteriszkei nėra atleidimo, 
argi nėra kaip -paklydus prisi
kelti, atgimti?

— Nėra, nėra nei sugryži- 
mo, nei atleidimo ! Tvirtino jai 
stebėtinas žvilgsnis szios die
nos liaureato, isz ložos priesz 
žiurėjo in ja su kokiu o tai gy
vuliniu troszkimu akyse. Žiu
rėjo, kaip niekados niekas ne
žiūri in gerbiama, dora mote- 
riszke. Vėl užgeso szvieša. Te
nai, aut scenos, Halka laukia 
mylimojo, laukia po jovaru 
skarotu, ponia Jadvyga nieko 
nemato, nieko- negirdi, sudie 
laime, sudie ramybe, nėra at-

Sieniniai Kalendoriai 1957m.
15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio

ĮF^* Dabar po 500 arba 3 už $1.35

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.

Adresas:

SAULE PUBL. CO. - Mahanoy City, Pa.

leidimo, priėjo galas. In loža 
priesz inejo du vyru. Ponia 
Jadvyga pažino juodu, tai vy
ro draugu, kalbasi su jaunu ar
tistu, apie ka, ji jau-ezia, sztai, 
visi-žvilgezio ja in ja, szypso 
ironiszkai, žinoma, kaip vyrai. 
Jis ne tryt-poryt sužinoti gales 
visa, pasakojo jam, ji žino, kad 
artistas triumfato-rius jos ne
pasigailės sutrypti, mato isz 
jo žvilgsniu, isz jo- szypsojimo- 
si. Visa niekai, bet už ka jis, 
jis, tas szvarus, doras žmogus 
turi kentėti už ka?

— Sulaikykit ja,. szaukia 
nuo scenos Jontek. Staiga ložo- 
je girdisi kliksmas ir nejaut
rus kūnas ponios Jadvygos nu
virsta ant vyro ranku.

Szitas vakaras padidino ar
tisto garbe: visi kalbėjo kad 
vienai isz klausytoju szirdis 
truko nuo inspudžio-.

Publika žiedais užpylė ga
liūną, jis mindė juos meiliai 
szypsodamas.

— GALAS —

Lietuvos
Generolinio Konsulato 
New York Pajieszkomi 

Asmenys

(Tasa Nuo 2 Puslapio)

sesuo Vitkauskiene Ona.
Kondrotas, Jonas, sūnūs 

Alekso.
Kripiene-Bajalyte, Teodora, 

vyras Kriipas, Motiejus, ir sū
nūs Jonas ir Mykolas.

Lubinaite-Nėbereziene, Ma
rijona.

Maurus, Antanas, Jonas, Na
talija, Nikodemas ir Ona, gy

venę Chicagoje.
Mažutyte, Brone, duktė Vin

co.
N ebereziene-Lubinaite, Ma

rijona.
Notmonas, Karolis, isz Dar

žininku k., Žaliosios vai., Vil
ka viszkio ap.

Paszkauskas, Vytautas, sū
nūs Vacio-.

Pumputis, Mykolas ir Pra
nas.

Ralys, Antanas, sūnūs Jono 
isz Pecziuliszkes k., Varnių 
vai., Telsziu aps.

Ralys, Petras, sūnūs Jono, 
isz Ežeriszkiu k., -Skaudvilės 
vai., Tauragės ap.

iSzalaszevicziene - Vokietai- 
tyte, Elže ir jos sesuo Aleksai- 
tiene, Madge.

iSzereckis, Juozas, isz Gude
liu kaimo.

iSziksznius, Adomas-, sūnūs 
Prano.

iStapuliene-Jodai te, Ona, isz 
Laukuvos.

iSzvedas, Mikas.
Tinkunas, Veronika, gyve

nusi Endicott, N. Y.
Vaivadiene — Kaniauskaite, 

Vales-e ir jos sesuo Juknevi- 
cziene, Marijona, isz- Žiogai- 
cziu km., Naumiesczio vai., 
Tauragės ap-.

Valiūnas Antanas.
V anarauskas, isz Skituriu 

k., Simno parap., Alytaus ap.
Vitkauskiene - Klimavicziu- 

te, Ona, ir jos brolis Klimavi- 
czius Vladas.

Jieszkomieji arba apie juos 
Consulate General of America, 
žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in:

41 West 82-nd Street,
New York 24, N. Y.

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

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai

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

‘Saules’ prenumerata 
in Suvienytose Valsti
jose: Metams $7.00; pu
se metu $4.00.

^=A - B - CELA=egj

I
arba pradžia t

SKAITYMO i;

...ir... ■;
RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col.;!
Dabar Po 25c. ;l

Saule Publishing Co., Į>Mahanoy City, Pa., U.S.A. J

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

It’s Your AMERICA

CL/HE RI6HT OP AMERICAN! WOMEN TO 

VOTE CAME ONLM AFTER YEARS OF 
AGITATION ANP PETITION, INCLUPINO 
A PRAMATIC PROTEST ACTION PURINO 
WORLP WAR I WHEN SUFFRAGETTES 
CHAINEP THEMSELVES TO THE GATES 
OF THE WHITE HOUSE.

WINNING THE VOTE
[Long after the constitution became 

LAW, ONLY PROPERTY OWNERS COULP
VOTE. PAN'EL WEBSTER ARGUEP THAT
‘VIOLENCE ANP REVOLUTION' 

■NOC'JO RESULT IF THOSE WHO MAP
NO PROPERTY WERE A4COWEP 
TO VOTE.

S>Ear+ cl. 
— ^r>as<?

Oe^ooe^cy^, —-

Iopay OVER 103 Million MEN ANP WOMEN ARE ELIGIBLE TO VOTE BECAUSE 
AMERICANS REFUSED TO GIVE UP THE FIGHT EOZ FREE UNIVERSAL BALLOT.

CAST YOUR \CJTE ON ELECTION PAY. ©FU

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS
; ... MALDA ... ;
; Viesz. Jėzaus ir ;
; Motinos Szvencz. ;

! Sapnas Motinos Szven- ]
! cziausios, mieganezios Į
1 ant kalno Alyvų, žemei Į
! Batanijos, bažnyczioj ;
I Szv. Mykolo Arkaniuolo. Į

I Knygos Did. 3%x5% col. Į
[ TIKTAI, 25 Cts. ;

' SAULE PUBLISHING CO., <
MAHANOY CITY. PA. U.S.A. !

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais f

160 Puslapiu į!
8 col. ilgio, 5y2 ooL ploczio J • 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu.

Knyga in minksztoe po- Įi 
pieros virszeliuose. ::

Pinigai reikia siusti su Į > 
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00 j
Saule Publishing Co., Į>Mahanoy City, Pa.,U.S.A,4 >

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

SKAITYKIT 
“SAULE”

PLATINKIT!



“SAU L E ’ ’ MAHANOY CITY. PA.

7* * U’ i* Pinigiszkas Vajus Del Gydymo Paralyžiaus 
ZiDIOS V ICilIlCS Prasidės Sausio - Jau. 3 Diena ir tesis iki 31 D.

Sausis — January.

— Szaltas ir nepastovus; 
oras.

— Per Naujus Metu buvo- 
daug automobiliu nelaimiu.

— Subatoj 'pripuola Szv. 
Telesforo, o Tautiszka Vardi
ne: Vytautas. Ir ta, diena: 1933 
metuose Amerikos Preziden
tas Calvin Coolidge numirei 
nuo szirdies ligos, jis 'buvo 6J 
metu amžiaus; 1950 m., Angli
jos valdžia pripažinsta. Komu- 
nistiszka valdžia; 1950 m., Pre
zidentas Harry' Trumanas ne
sutinka gellbeti ar ginti For
mosa Salas, iii kurias yra pa
sitraukęs Kinijos Generolas 
Chiang Kai-shek; 1777 m., 
Benjamin Franklinas pribuvo 
in Prancūzija isz Amerikos 
praszydanias kad Prancūzijos 
Laivynas padėtu Amerikie- 
cziams kariauti priesz Anglus.

—■ Musu senas gyventojas 
Vincas Vilimaviczius isz mies
to, gydosi in Jefferson ligon
ini te Filadelfijoje.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Trys Karaliai, o Tau
tiszka Vardine: Radiszius. 
Taipgi ta diena: 1912 m., New 
Meksiko valstija prasiskaityta 
prie Suvienytu A’alstiju, kaipo 
keturios cleszimts septinta val
stija.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Liucijono, o Tautiszkai Akrili
ne: Rūtenis. Ir ta diena: 1950 
m., keturios deszimts vienas 
pasimirė, žuvo Katalikiszkoje 
ligonbuteje, kuria baisus gais
ras isztiko in Davenport, Io
wa; 1911 m., pirmos sprogstan- 
czios bombos buvo paleistos 
kad butu galima pamatyti kiek 
iszkados jos gali padaryti! Tai 
buvo San Francisco mieste; 
1949 m., Amerikos Sekretorius 
AIarslia.ll pasitraukia isz savo 
vietos; 1789 m., pirmieji viso- 
kraszto rinkimai yra laikomi 
Amerikoje.

— Utaminke pripuola Szv. 
Apolinaro, o Tautiszka Vardi
ne: Nemira. Taipgi ta diena: 
1948 m., Prezidentas AVoodrow 
AVilsonas jnteikc savo “Ketu
riolika Punktu” musu Kon
gresui del Pasaulines Taikos; 
1547 m., Prusu Lietuvoje at
spausta pirmoji Lietuviu kal
ioj knyga: “Katekizmo Prasti 
Žodžiai. ’ ’

zRememberJfcH
Rememoerr How could you forget her?

This little girl is one of tens of thousands who need your March 
of Dimes help today — who will need care for a long time. Long, 
because care doesn’t stop until all possible recovery is achieved - 

bro matter how long; no matter how costly.

Saule Publishing Co., ~ Mahanoy City, Pa

Szv. Jurgio bažnyczioje devin
ta valanda ir palaidotas in pa
žinios kailinėse. Graboriai

KAREIVIS siraszyti arba atsakinėti in limos iszimtys isz tu apklausi-
klausinius, praneszk apie tai nejimu.

NUSZAUTAS savo advokatui arba General
--------  Prokurorui.

3— Tu turi teise duoti žinia gali priversto teisėja spręsti ar

1—Jeigu tu esi apkaltintas 
mažu prasikaltimu apklausi-

MOCZIUTE
NUŽUDĖ ANUKA

FORT MEADE, MD.
Dvideszimts penklu metu am- asmeniui kuriam norėtum. Tai nekaltas, ar tave paleisti ar nu 

iž'aus kareivis, Saržentas Ver- gi ikai tik policija pranesza teisti.
non L. Dillard, isz Pittsburgh, apie in tave nukreiptus kalti-i 2—Jeigu esi apkaltintas ne- 
Pa., buvo kariszko policijanto, nimus tuojau praneszk savo doru pasielgimu teisėjas tave 

sten- szeimynai ar advokatui. gesniam laikui jo ar kitame
Tu turi teise praszyti užsta- laikys teismo sprendimui ii-1

i to, tai yra pinigai ar kitas už- teisme. 1
3—Jeigu buvai aresztuotas 

Je gu užstatą gali piktadaryste tai teisėjas per
busi paliuosuotas iki duos atsitikima ‘Grand Jury.’ 

Grand Jury sesijos yra pai- 
nuotos. Gali pasirodyti prie

sargo nuszautas, kai jis
' g’esi isz armijos kalėjimo pa
bėgti.

Saržentas Vernon L. Dillard tikrinimas kad tu pasirodysi į
i buvo intartas už apvogimą teisme.
' Western Union telegramų ofi- gauti,
> s.a. Jis buvo suaresztuotas ir teismo dienos.
padėtas in armijos kalėjimą, 
isz kur jis stengiesi pabėgti.

J Jis su keliais sargais susi- 
musze ir paskui stengiesi pa-

l bėgti, ir tada vienas isz sargu 
’ ji nuszove.

NAUJAS
EISENHOWERIO

PASIULINIMAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

laiko taip pasiulindamas, nes 
priesz rinkimus jis buvo priža
dėjęs nieko panaszaus nedary-i kers, 
ti, be Tautu Sanjungos sutiki-

i mo.
! Anglijos atstovai sako kad

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Panedelyje, del szvenoziu. 
Ji butu turėjus po szvenoziu 
vėl gryszti in ta ligonine nes 
ji buvo labai nervuota.

tik

JUODUKAI SUIMTI
ANT AUTOBUSIU

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Shenandoah, Pa. —
Martynas Miszkinis, senas ang 
liakasis nuo 1039Į'2 AV. Centre 
uly., Brownsville, pasimirė Pa - 
n odelio ryta, antra valanda. 
Velionis sirgo ilga laika nuo 
azmos. Gimė Lietuvoje, atvy-1 
ko in Amerika daugelis metu 
atgal. Prigulėjo prie Lietu- 
viszkos parapijos, S.L.Am.,ir 
U.M.W.A. unijos lokalio. Pa
liko savo paezia Rože (Bozis) 
duktere, Helena Lewis namie; 
penkis sūnūs: Juozą, Alberta, 
AJponša, Viktorą, visi namie, Į 
taipgi Jurgi isz Mahanoy City | 
ir tris aliukus. Laidojo Ket- 
verga ryta, su apiegomis in

— Sieniniai Kalendoriai, su 
Lietuviszkais ar Angliszkais 
menesiais, su szventomis ir 
pasninkais. Po 50ę? arba 3 už 
$1.35. Adresas:

Saule Publishing Co., Maha
noy City, Pa.

PLATINKIT “SAULE”

Už mažesnius nusikaltimus
j (pavyzdis. trafiko prasižengi- granjj Jury, bet ta nedaryk ne 
ma ir taip toliausi, policija ga- susitarus

i Ii nustatyti užstatą. Svarbes
niuosiuose ;
nustatė uztato didi, ii tu turi patestį akcijai arba pasmerkti, 
teise pasirodyti priesz ji tu-; paskutiniu atyeju žlw,.us 
cztuojau, sužinoti koks yra už- ,turi stoti prie5z visuotina teis. 
stato didis. , ma vekau —c,C.

Dideliu nusikaltimu atvejui  
kaip žmogžudyste ar pagrobi-

j mu tau greieziau nebus leista _ , < „ , , .......... , , . . . v„ . . i Dabar ‘Saules prenumerata valdžia ir su baltaisiais zmo-■ gauti užstato. . _ . ™ > . n . . . .~ , . , , . . .. m Suvienytose Valstijose: Me- neims, kūne įaucziasi geresniGal tu pats galėsi parūpinti, yi .. .. „ , . . tams $7.00; puse metu $4.00. : uz juodukus,reikalinga užstatu suma, bet i _________ __________  J
jeigu tos sumos neturi yra ga
limybe gauti ja isz “Bail Bro- Jono Ir Angelinos Andruliu Ir Ju Szeimynos 
Sknino^wo^woJ MICHIGAN FARM SURIS
Užstatu ligi $180 už $5,000. FOUNTAIN - MICHIGAN

: namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAN 
~ FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelinos 
Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.

Szis Suris yra gaminamas pagal receptą, atsivežta isz Lietuvos, ir bus 
gaminamas tik Andriuliu ir ju szeimynos. Tas jums užtikrina gera kokybe 

; ir jusu mėgiama skoni. Szis Suris taip yra mėgiamas Lietuviu, kad jo dide- 
liūs kiekius siunezia jn visa Amerika ir Kanada.

Andrūliai gauna daug laiszku, kuriuose yra labai palankiai atsiliepiama 
apie ju gaminamus Sūrias ir praszoma, kad jis butu pavadintas “TEVELIU 
SURIS,” nes jis gaminamas pagal ju Teveliu Receptą, kurie ji dar buvo at
sivežė isz Lietuvos, Reikia tikėtis, kad ta praszyma p. Andriuliai patenkins 
ir susilauksime Sūrio su nauju pavadinimu “TEVELIU SURIS.” .

Jeigu panorėsite “Michigan Farm Suris,” tai raszykite ant adreso:

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, Inc.,
JOHN ANDRULIS, Pres. ' ’

__ _ FOUNTAIN — MICHIGAN

su savo advokatu.
Grand Gury nuspręs ar pa k an 

atvejose teisėjas jnrodymu priesz tave

kai ežia nevažiavo ant autobu- 
siu nes j«ems buvo insakyta 
sėstis tik in autobusiu užpaka
li. Autcbusiu kompanijos ežia 
labai nukentejo ir turėjo su- 
stabdinti daug savo autobusiu, 
nes jie važiavo tuszti.

Czia ginezas ne su autobusiu 
kompanija, kuri nori juoduku

' JUS esate 

‘musu Prezidentas, pirmiau pa-ĄKifinlo Teisme 
'smerkės Anglija ir Prancūzija. rvioiuilna lui&illt:
j už insikisz’ma in Suez Kanalo Ka da syki žmogus yra aresz- 
Iklausima, dabar pats prisipa- tuotas jis turi stoti priesz teis-;

-----------------------------------žinsta kad jis huvo baisia klai. ma ga’imai greieziau. Jis gali

M tisu Skaitytojas
i būti pristatytas teismui tucz- 

Bet jeigu teismas ne-

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 ginezais.
Bet jis “Saule” pasiskaito, 
Ir jis gauna protui maisto. 
Linksmina ji Taradaika, 
Baltruvienės balabaika. 
Jis skaito vietines žinias 
Apie krikszczynas 

ir t. t.
Senesnieji teipgi skaito 
Kas kur mire in kiek laiko.

i Nes “Saule” visur szvieczia, 
Tolimus krasztus palieczia.

Nelaimes ant Amerikos viesz- Ji daug girdi, daug ir mato, 
keliu per Naujus Metus Szvon- Ir skaitytojams pasako.
tęs paseko 42 J niirczin, o kito- Žmogus skaitantis žines, mato 
kiu nelaimiu .170 niirėžiu. I nelaimėms ir atsitikimais.

Gravi I z laidojo.

Philadelphia, Pa.—
‘ ‘ Jlumnier ’s I’aroda ’ ’ invy ko

A.pie milijonas žmonių mate ta 
didelė paroda.
szita paroda daugiau

ma dovana, laimėjo:
Francy Division — Klein.
Comič Division — Purul.

Oregon. Comic Div., Liberty i

Treczia Dovana: Fancy Div 
Hog Island; Comic Div., Mur 
ray, ir String Band, Ferko.

WASHINGTON, D. C.

da padaręs.
Komunistai, Sovietai sako tuoJau-

kad czia Eisenhoweris parodo ra e’S°je'tai iis bus
kad Amerika tik priežasties Foliciios būstinėje ligi sekamo 
jieszlko kita kara pradėti.

Syrijos Ambasadorius Farid
į teismo.

Jeigu tektų atsidurti tokio- 
j Zeineddine sako kad Amerika Pa^e^je Paskmk advokata 
j pirmiau turės su visu Arabijos 
krasztu vadais pasitarti, pirm 
negu galeut tenai siunsti

I

kariuomenes.

NEUZSIMOKA
PIRKTI BONUS

I

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Į in teismą. Jeigu ne esi pilietis 
tai turėtum susisiekti su Soci-

’ a1ine agentūra kuri žino Imi-V U j
i gracijos Instatymus.
' Jeigu neturi advokato, tai j 
teisėjas turi praneszti kad gali 

! pasiimti advokatu ir jis turi 
tau duoti pakankamo laiko, su- 

; sisiekti advokata net ir jeigu 
Į uždelstu apklausinėjimas.

Ka daryti kai neturi piirgu 
advokatui? Tuo atveju jeigu į

Lenktynes Laimėjo; Olimpiada Pralaimėjo

Gal kaip tik už tai žmones esi apkaltintas piktadaryste ar. 
i------ 4„ jj@doru pasielgimu papraszykj

teisėjo paskirti advokata tavo 
veikimams apginti. Kai ku
riose valstijose instatymas to 
reikalauja, bet kitose teisėjas 
gali papraszyti Legal Aid So- 
cietu arba Bar Association.

ARESZTUOTAS Syki jau esi pasiruoszes sa-1 
i ve apginti, teisėjas praves ap- 
‘ klausinėjimą liudininkai liu
dys priesz ar už tave, tu pats 
liudysi ar ne liudysi, tas pri
klausys nuo tavęs.

Bendrai kalbant yra trys ga-

vestuves dabar daug mažiau tu bonu ir 
perka.

Pirmutinis Sniegas New Yorke Mieste

Dvideszimts dvieju metu 
amžiaus Gwen Cook stabte
lia ir paženklina in sniegą, 
kai pirmutinis sniegas ap
klojo New York miestą.

Mieste buvo palyginamai 
szilta, bet priemiestyje snie
gas įkrito ir parode kad žie
ma, nežiūrint kalendoriaus, 
jau yra atėjus.

KA DARYTI
JEIGU ESI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Ka Darvti Policijos 
Būstinėje

Jeigu esi aresztuotas polici- i 
ninkas paims tave in policijos\ 
bustino arba ofiso. Ten tau' 

i 
bus pasakyta už ka esi kaltina
mas, nufotografuotas ir paim
ti pirsztu antspauda.

I Tu busi tuoj nuvedamas prie 
magistrato, skvajero. Priesz 
tai turi gerai prisiminti sziuos! 
keturios patarimus:

Į 1—Tavo pinigai ir kiti ver
tingi da’gtai gali būti polici-' 
jos paimti. Sziuo atveju turi' 
isz policijos gauti daigtu san- j 
rasza ir pakvitamima. Apsi-; 
žiūrėk kad jie ta padarytu.

j 2—Tau nereikia atsakyti jo
kiu klausimu ar pasiraszyti, < 

i bet kokiu popieru kad ir prie 
to tave spaustu. Tikrai, ge
riausia padarysi, jeigu nieko 
nesakysi kol neturėsi advoka-

i ta.
Jeigu kas nors vers tave pa-

Svarbus Praneszimas

Mes mėgstame teisingysta iH 
geidžiame, kad ir visi teisin j 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiais 
primename, idant kožnas skai-! 
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu ii 
gai su atnaujinimu užmokės 
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 ■ 
kavoj ame 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 j ūmią szirdingai 
dėkingi

sportininkai, 
kurie tiek

Amerikos 
lenktyniauto j ai, 
daug pirmu vietų, aukso me
daliu, ženkleliu laimėjo per 
bertaitini Olimpiada tikėjo
si kad Amerika ta Olimpia
da laimes. Bet visai kitaip 
iszejo, nežiūrint visu musu 
garbes ir laimėjimo ženklu. 
Ameriikiecziai buvo pirmas 
vietas laimėje lenktynėse, 
jszokimuose, plaukime, ir

'Saules” Redyste.: tokliavime, ir pasimerimuo-

įse, bet Kuškiai visas pasku
tines garbes nusinesze.

Czia, virszuje Bill Yorzyk 
po kaire isz Northampton, 
Mass., yra sveikinamas Ja
pono Takashi Ishimoto, kai 
jis laimėjo dvieju szimtu 
metru plaukimo lenktynes, 
in Melbourne, Australijoje.

Apaczioje Bob Clotworthy 
po deszine, Amerikos neri- 
kas yra sveikinamas Meksi
kos neriko Joaquin Capilia.




