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Isz Amerikos
NUŽUDĖ SAVO 

ŽMONA

Velykos, Kristaus Prisikėlimo Szvente

Ji Reikalavo Divorso

YOUNGSTOWN, OHIO. — 
Vyras, kuri jo žmona buvo pa
traukus in teismą del divorso, 
iszvilko savo žmona isz lovos 
už plauku, ja nudure ir pats 
pabėgo.

Policijantai dabar jieszko 
dvideszimts keturiu metu am
žiaus John Urtin, kuris yra 
kaltinamas už savo žmonos,, de
vyniolikos metu amžiaus Emi-; 
ly nužudinima.

Policijantai sako kad jo 
žmona miegojo su savo motina, 
Ponia Catherine Tischler ir 
kad jis insilauže in jųdviejų 
miegamąjį kambarį, nusistve- 
re savo paezia kuri gulėjo sza- 
-lia savo motinos.

t

VALDŽIA PAIMA IMA TRUMANA 
PLIENO FABRIKUS NAGAN

Prezidentas Trumanas 
Parsidavė Unijų 

Bosams

Keta? ZĄusu Dieva?

Sziandien mum kėlės musu Dievas, 
Kad antrąkart nebemirtu, 
Kad jojo paskelbta teisybe 
Kovas su pragaru laimėtu.

“Mudu gausiva divorsa,” 
jis suriko, iszsitraukdamas ja 
isz lovos.

Jo žmona buvo pareikala
vus divorso nuo jo kelios die
nos priesz tai, sakydama kad 
jis yra baisus žiaurus ir kad jis 
ja buvo apleidęs.

__ .____ Jjpj-___ _

NAUJAS VALDŽIOS

ADVOKATAS ■

Su pragaru, kur jai grūmoja 
Piktu žmonių piktos szirdys’, 
Ir isz ju proto menkucziuko 
Kreivu didžios puikybes sostu 
Primest pasauliui veltui bando 
Melu ir prievartos karūnai.

Sziandien mum kėlės musu Dievas, “ '' • " 
Kad mes atgimtume su Juo,
Kad nedaug but ’ del teisybes 
Gyvent, ir kęst, ir mirt, kaip Jis.

Kad.. .meile didžiąją sukure
PHILADELPHIA, PA. — 

Valdžios Teisėjas James P. 
McGranery iszvažiavo in Vasz-

Savoj szirdy... ne vien mylėt 
Mes ja mokėtume savy, 
Bet jaja skleistame kituos’.

Straikos Atszauktos.
Kompanijos Nesutin
ka. Prez. Trumanas 
Kaltina Kompanijas, į 

Sako Visiems 
Gresia Pavojus 

----- I
WASHINGTON, D. C. — ’ 

Buvo tik pusantros valandos 
nuo vidunakties, kada visi 
Plieno darbininkai butu su- 
straikave. Plieno fabriku pe- 
cziai jau buvo gesinami, dar-;
bininkai jau rinkosi savo tul- p™artot7 Taft-Hartley insta- 
rtrvMC* v-ziva/vi nni /sa4-i VY O vn O V> f ' ,

' tyma sustabdyti straikas, bet 
, jis nenorėjo ir nedryso nes Tin
kinai per arti ir jam rupi dar
bininku votai, balsai.

Bet jis drąsiai pats sau pa
sisavino teise kuria Kongre
sas jam ne tik nedave, bet sta- 
cziai uždraudė, ir užgrobė plie
no fabrikus. Trumanas sako 
kad Amerikos Konstitucija 
jam ta ingaliojima duoda.

Dabar, po Trumano prakal
bos, užtariant unijas, CIO Pre
zidentas Philip Murray gali 

■ iszduoti Trumanui receptą, ra- 
cyte, “užmokėta pilnai.” Da
bar unija ligi paskutinujti 
rems Trumana ir visus jo pa- 
dupezninkus.

Charles Wilson augsztas 
valdžios virszininkas pasi
traukė isz savo atsakomingos 
vietos už tai kad Trumanas sa- 
vę ožius varinėjo.

szis ir rengiesi eiti namo ant! 
straiku.

♦ Prezidentas Trumanas, per 
radija ir televizija paskelbė 
kad valdžia nuo szios valandos 
užima visus Plieno fabrikus, ir 
dabar visi darbininkai dirba 
po valdžios tvarka. Jis insake 
Prekybos Sekretoriui Charles 
W. Sawyer tuojaus užimti vi
sus fabrikus kad iszvengus 

, straikas, kurios sudarytu vi
siems mums pavoju.

Philip Murray, CIO unijos 
prezidentas tuojaus insake vi- į 
siems 659,000 Plieno darbinin- į 

pkams, kad jis su visais savo 
unijos nariais paklausys Pre
zidento Trumano, ir kad visi 
dirbs kaip ir dirbo. Straikos 
atszauktos.

“Vidunaktyje” Prezidentas 
Trumanas sake, “valdžia už
ims visus Plieno fabrikus. Ta
da darbininkai ir fabrikantai

NEW YORK. — Clarence 
Randall Plieno kompanijos 
Prezidentas, kaip Prezidentas 
Trumanas, per radija ir televi
zija, labai karsztai ir griežtai 
ir drąsiai atkirto Amerikos 
Prezidentui, ne kaipo musu 
kraszto pirmajam valdovui, 
bet kaipo Ponui Trumanui.

Jis sako, kad Ponas Truma
nas turėjo proga ir ingaliojima

ingtona dęl pasitarimo su Pre
zidentu Trumanu, kuri jis vis 
vadina bosu.

Jis buvo Prez. Trumano pa
skirtas in ta atsakominga vie
ta per telefoną. Jis užima J. 
Howard McGrath vieta kuris 
pasitraukė,/ kai jis pravarė 
Newbold Morris. Jam taip 
karszta tenai pasidarė, kad jis 
pravaręs ta Morris, ir už keliu 
valandų pats atsisakė.

Laikrasztininkai naujo val
džios advokato užklausė ar jis 
ketina vėl pasisamdyti ta pra
varyta Newbold Morris.* Jis 
labai taktingai atsake, kad jis 
to žmogaus visai nei nepažins- 
ta ir už tai dabar dar nieko tik
ro negali pasakyti.

Jis sako kad jis nemislina 
kad jam reikes ka nors dau-: 
giau samdytis ar kokia nauja 
komisija įtverti, nes jis misli- 
na kad dabar yra gana komisi-. 
ju Vaszingtone ta darba gerai | 
atlikti,

McGranery yra labai inta- 
kingas.jr geyai Philadelphijoje 
žinomas, žmogus. Jis yra ge
ras Katalikas, buvo artimas 
draugas pairusio Kardinolo 
Dougherty, ir yra gavės kelias 
labai augsztas garbes dovanas j 
isz paties Szvento Tėvo, Po
piežiaus.

Ne vien mokėtume kentet
Del josios bandymo metu,
Bet ir kovot del jos su prieszais 
Nesudrebetu mum szirdis.

Y * ‘ "

Nor ta kova but žūtbūtine, 
Nor ir su pragaru visu, 
Nor ir be ginklo, be pagelbos, 
Nor ir be draugu ir be davadu.

Sziandien mum kėlės musu Dievas, 
Szviesus Laimėtojas kanezioj...
Ne poilsiui po kryžiaus kelio, 
Tik naujai kovai su melu!

Ir mes, kurie su Juo nu einam, 
Mes Jojo esame kariai! , 
Kovon! Tam kėlės musu Dievas! 
Tam. nu atgimti turim mes!

Sziandien mum kėlės musu Dievas, 
Ir nieks Jo karsto nebužovosz! 
Su Juo nu kilkime mes kovai... 
Ir nieks parblokszt mes nebinstengs!

LINKSMA
ALELIUJA!

• Ll'

Per szįta szvente Prisikėli
mo Vieszpaties Kristaus isz 
numirusiu, lai ir musu szirdys 
prisikelia isz neapykantos del 
savo artymu, lai užžydi dides
ne meile tarp mus ir sutikimas 
tarp Lietuviu. Lai Dievas pra- 
szalina pavoju sviete, kuris 
sziąndien yra apimtas godu-

jau dirbs valdžiai ir visi tada 
supras savo pareiga gaminti 
plieną be jokiu straiku.”

Dabar Kongrese iszkils daug 
gineziu, nes daug Senatorių ir 
Kongresmonu sako kad Tru
manas neturi jokio ingaliojimo 
taip pasielgti, visus plieno f ab
rikus užimti, kai nėra karo.

-------- ’

SOVIETAI JIESZKO 
BIZNIO

I Nori $7,500,000,000 

Isz Kapitalistu

MASKVA, RUSIJA. — So
vietu Rusija praszo kad vaka-

lysta, neapykanta ir užvyde- 
jimu, ir nereikalingu pralieji
mu kraujo musu artymo.

Visiems Lietuviams, siun- 
cziame musu szirdingiausius 
velinimus su taja linksma 
szvente ir kad Dievas visus 
užlaikytu sveikus ir prailgin
tu visiems gyvastį, kad galė
tu sulaukti linksmai kitu Ve
lykų!

To viso vėlina isz szirdies, %
“Saules” Redakcija.

riniu tautu biznieriai daugiau 
biznio darytu su Sovietais, ir 
kad sumažintu mantas ant ru- 
bežiu.

Sovietams labiausiai reikia
laivu, visokiu maszinu ir ta
rankiu.

Anglijos biznieriai nori da
ryti bizni su Sovietais ir yra 
parasze laiszkus ta savo val
džia, praszydami pavelinimo.

Bet tie Anglai biznieriai ro
dos pamirszta, kad Rusija 
jiems mokes rubliais o ne Ame- 
rikoniszkais doleriais. Tai 
ežia baisiai didelis ir svarbus 
skirtumas.

------------------ ----------------------r- ■

Sveikiname Visus Su 
Szv. Velykomis!

Trumanas visus plieno fab
rikus užėmė, už tai kad jie jam 
nepataikavo.

Trumanas sako kad bago- 
cziai ir milijonieriai isznaudo- 
ja plieno dartinnkus, bet jis 
pamirszo, nežinojo ar nenorėjo 
žinoti kad plieno fabrikai pri
guli dviem milijonam žmonių, 
kurie yra paprasti darbo žmo
nes.

Valdžios komisija del darbi
ninku ir darbdaviu buvo vien 
tik del patarimum bet neturėjo 
jokio ingaliojimo.

CIO unijos sekretorius, Da
vid McDonald ana diena pasi- 

; gyre kad jis turi nemaža inta
ką Vaszingtone ir kad Prezi
dentas yra jo szirdies drau
gas.

(Tasa Ant 4 Puslapio)
_____ _______

SENMERGE NUŽU

DĖ MERGAITE
HOUSTAN, TEXAS. — Po- į 

licij antai sako kad penkiosde- 
szimts asztuoniu metu amžiaus 
senmerge prisipažino kad ji 
musze, daužė ir spardė penkių 
metu mergaite, ir paskui pa
smaugė, už tai kad ta mažyte 
ja buvo baisiai sunervavus.

Senmerge Vita Williams bu
vo suaresztuota ir patupdinta 
in valstijos kalėjimą už ta, 
vaikžudyste.

Daktarai sako kad ta sen
merge nėra pilno proto.

DRAUGAS LEIDO 
DRAUGA 

NUSIŽUDYTI

PHOENIX, ARIZONA. — 
Dramos studentas kolegijoje 
po'icijantams papasakojo, 
kaip jis nuveže savo drauga su 
pasisamdytu automobiliu in 
Arizona valstijos dykumas, 
pyskynus, ir tada palauke, sė
dėdamas ant akmenio, kol jo 
draugas nusižudė.

George Lee Augspurger, 
dvideszimts dvieju metu am
žiaus studentas policijantams 
szitaip papasakojo, apie savo 
draugo dvideszimts dvieju me
tu amžiaus draugo Fred Wege 
nusižudinima.

Jis sako kad jis palauke pus
valandi, paskui savo nusižudu- 
si drauga parsivežė namo, kur 
jis su kitu draugu per kelias 
valandas sznekejosi apie mirti 
ir savižudyste, su savo draugo 
lavonu ant lovos. Po tam jiedu 
praleido dar kelias valandas 
šaitane, besikalbėdami apie 
savo draugo nusižudinima. 
Paskui jis policijai pranesze. 
Jis sako kad jis praleido visa 
diena su savo to draugu. Ant 
rytojaus jiedu atsikėlė apie de- 
szimta valanda.

“Sziandien tai jau ta die
na,” jo draugas buk jam sa
kes, “kai visi mano draugai 
bus mokslo klasėje, Phoenix 
mieste, asz padarysiu. ’ ’

Tie studentai ta diena buvo 
pasirenge stoti in Phoenix ko
legijos studentu rateli.

Rasztelis nusižudusio stu
dento kiszeniuje palieka visa 
jo turteli savo draugui, o savo 
lavona paskiria Daktarui Her
bert Stahnke, Arizona Kolegi
jos profesoriui. Jo tėvas yra 
karininkas Armijoje, ir dabar 
randasi Korėjoje. 

—-------- --------

ATKASĖ VYSKUPO
KAPA

Komunistai Nori Ji 
Palaidoti Kalinio

Drabužiuose '

HONGKONG, KINIJA. — 
Kataliku laikrasztis “Catho
lic Sunday Examiner” intaria 
Kinijos Kcmunistus, kad jie 
atkasė Arkivyskupo Cyril Ru
dolph Jarre kapa ir jo lavona 
iszvilko isz jo Vyskupiszku rū
bu ir vėl palaidojo ji kaipo pa
prasti ka’ini.

Septynios deszimts asztuo
niu metu Arkivyskupas pasi
mirė Kovo asztunta diena, isz- 
buves kalėjime asztuonis me
nesius. Jis buvo nuteistas ir in 
kalėjimą patupdintas už tai 
kad jis nesutiko invest! nauja, 
neprigulminga bažnyczia, ku
ria Komunistai stengiasi in
vest! ir visus Katalikus suve
džioti.

Arkivyskupas buvo po žiau
ria priežiūra diena ir nakti, ir 
nebuvo Kunigui pavėlinta su
teikti jam Paskutini Patepimą, 
Sakramenta, jam mirsztant.

TELEFONO UNIJA
STABDO

PATARNAVIMA

43 Valstijos Atjauczia 
Telefono Straikas

WASHINGTON, D. C. —
CIO susisiekimo darbininku 
unija insake savo straikuojan- 
tiems darbininkams pikietuoti 
darbo vietas kad ir kiti nedirb
tu. (pikietavimas tai yra ra
mus vaikszcziojimas prie dar
bo vietos kaipo pareiszkimas 
kitiems tenai nedirbti.)

Joseph Beirne tos unijos 
prezidentas sako, kad szitplcis 
pikietavimas iszszauks ant 
straiku ar nors sulaikys nuo 
darbo apie tris szimtus tuks- 
taneziu darbininku.

Tikrai kalbant, unija nėra 
paskelbus straikas per visa 
kraszta. Unija tik sako kad 
straikuo j autieji pikietuotu tas 
vietas kur jie dirbo tose ketu
rios deszimts trijose valstijose. 
Kiti darbininkai neperžengs 
skersai szitas ju sudarytas li- 

i nijas prie darbo vietos. ■ (
New York mieste jau dajbgr 

darbininkai kurie dirba prie il
gu telefono szaukimu palieka 
savo darbus. Jie gali visus te
lefonus suparalyžiuoti po visa 
kraszta. .’.y

Dabar straikuoja apie sėp-
(Tasa Ant 4 Puslapio)

----------------- ■ '

PAVOGTAS
AUTOMOBILIUS

SUMUSZTAŠ

Draiverys Sužeistas, 
Suaresztuotas

PHILADELPHIA, PA. — 
Pavogtas automobilius, ku
riam kelias buvo policijantu 
užkirstas, sudužo ta siena prie 
Lankenau ligonines.

Bet du kiti policijos automo
biliai susimusze, besivydami ta 
pavogta automobiliu.

Policijantas, Saržentas Jo
seph Morace, isz valstybines 
porcijos užtiko ta pavogta au
tomobiliu apie antra valanda 
isz ryto. Jis tuojaus pradėjo ji 
vytis ir per radija kitiems po
licijantams pranesze. Jis suši- 
musze su dvejais kitais auto
mobiliais, bet nebuvo sužeis
tas. Keli kiti policijantai pra
dėjo vytis.

Policijantas Louis Benoit 
ti policijantai ji pasivijo ir jam 

] susimusze su taxi-cab. Bet ki- 
: kelia užkirto. Pavogto auto- 
mobiliaus draiverys stengiesi 
ant pavemento užvažiuoti, da
vė in stulpą ir atsimusze in 
siena. ’ •

James Kennedy, devynioli
kos metu draiverys to pavogto 
automobiliaus buvo nuvesztas 
in ligonine.

Automobilius buvo pavog
tas nuo John C. Whitehead isz 
Fairfax vieszbuczio.



Sveikiname Visus Su
Szv. Velykomis!

Kas Girdėt
' > Mes daug-esame skaitė apie

tuos 'banku darbininkus kurie 
keletą tūkstantėliu buvo pasi
vogė isz tu banku. Tik per vie
nerius metus, banku peržiūrė
tojai iszrokavo kad buvo dau
giau kaip szeszi szimtai tokiu 
vagiyscziu. Nuostolio nuo tokiu 
vagyseziu galima iszrokoti iki 
kokiu pehkiu szimtu milijonu 
doleriu. Bet daug tokiu vagys
eziu būva užslėpta, kitu tokiu 
vagiu nesngauna. Aprokojama 
kad per metus gal penkis sy- 

' ■ kius penkis szimtus milijonu 
doleriu yra pavagiama nuo bo
su ir kompanijų.

-------------------------
Mes in viena valanda pralei

džiame daugiau pinigu del ka-
■ risžku reikalu, iiegu visas svie
tas praleidžia ant maisto per 
visus metus.

------ -------------
Vieiras Chicagos gengsteris, 

;>■. razbaininkas nuszove kita
gengsteri ant smerties ir tuo- 

' jaus paszauke ant telefono
garsu advokata, lajeri, New 

t ■ Yorke, kad ji teisme apgintu 
ir iszteisintu.

<■ Advokatas tuojaus isz New 
York miesto telegrama pa- 

. ' siuntė: “Atvažiuoju szi vaka- 
. ra ir atsivežu su savimi tris 
sviet'kus, kurie nieko nemate 
ir nieko nežino ir už tave pri
sieks. ’ ’

• . t ------------ -----------------

i -Valdžia kalba apie tokius 
pinigus, kuriu mes’ nesupran
tame. Ka tai reiszkia vienas 
bilijonas doleriu? Jeigu mes 
skaitytume tūkstanti doleriu 
kas sekunda, szeszios deszimts 

,,... tukstaneziu doleriu kas minu-. ...„ ta, diena ir nakti, be jokio su
stojimo, tai mums imtu trisde- 
szimts du metu ta bilijoną do
leriu suskaityti. 

----------- --------
Kitas advokatas paklausė. 

Dzūkelio, kuris buvo svietkas, 
kaip toli ar arti jis buvo nuo. 
vietos kur atsitiko nelaime. 
Dzūkelis1 sau 1 ramiai sudėjo

■ rankas ir pasakė: “Szeszi 
mastai, dvi pėdos ir septyni 
coliai.’’

Neva mokytas advokatas 
• pasziepdamas atkirto, “Bet 

tai kad atsake! Juk kaip: tu
■ gali ‘žinoti net ligi colio kaip 
toli ar arti buvai ? ’ ’

Dzūkelis nųsiszyipsojo ir pa-’ 
.siaiszkino: “Mat asz taip ir 
manstinau kad koks durnius 
manęs užklaus, tai asz ėmiau 
ir pamieravau. ”

M,.-...—. ... . ._______ ________

O kiek laiko užimtu vienam 
žmogui suskaityti aszttionios 
deszimts penkis tokius bilijo
nus doleriu, kurios musu val
džia ketina, sziais metais pra
leisti, tai, jau tegu kas' kitas 
iszrokoja.

------------------ -------------- 7---------

Yi*a iszrokota, kad Ameri
kietis užmoka daugiau per me
tus del taksu, negu del maisto!

- ---------------- '

Du kareiviai vilko dideli 
puodą isz armijos virtuves, ki- 
czino. Pulkininkas, praeida
mas juos sustabdo ir pareika
lavo sauu-zio. Kai jam atnesze 
dideli samti, jis pasisėmė pilna 
ir paragavo.

“Ptfu! Ar tai tokia sriuba, 
zupe jus duodate mano ka
reiviams!” Piktai suszuko 
Pulkininkas.’

“Atsipraszau, Pone Pulki
ninke,” paaiszikino vienas ka
reivis, “ežia ne sriuba, ne župe 
bet pamazgos kurias įbes ne- 
szame kiaulėms.”

. ----------
Per vieno Pulkininko laido

tuves, keli oficieriai jau seili- 
nosi prie Generolo ir tikėjosi 
gauti nabaszninko szilta vieta 
ant Karo Sztabo.

Vienas Leitenantas, norėda
mas kitiems už akiu užbėgti, 
užlysti, prisiartino prie Ge
nerolo, kuris stovėjo prie na- 
basziiinko grabo.

“Gerbiamas Generole,” jis 
tyliai pradėjo, “ar jus u'žpy'k- 
tumete jeigu asz papraszy- 
cziau užimti nabaszninko Pul
kininko vieta?”

‘‘Visai ne,” atsake Genero
las, “eik ir pasakyk grabo- 
riui. ”

Pypkes Durnai
I

Mieloji Mano

Mieloji, vakar dar taip buvo 
apsiniaukęs

Dangus man: nemaeziau ne 
vieno spindulėlio.

Ir Ryto jau buvau beveik nu
stojęs laukes,

Ir savo pradedąs buvau bijot 
szeszelio.

Tik sztai Tu atėjai, ir man 
dangus praszvito.

Pradėjo plakt szirdis, ir drąsą 
pajutau,

Savim pasitikėdamas, szvie- 
saus jau laukiu Ryto

Ir aukso daineles dainuoju 
Tau.

Ir nors dar debesys užeina kai 
kada

Tamsus, bet jau manės jis ne
bebando,

Nei dvasioj abejones nebsuke- 
lia, nei vaido.

Tik plaukia isz krutinės drąsi 
dainos gaida,

Ir lekia, kur paguodos isz- 
troszke laukia broliai. '

Mieloji mano, szvieski, kaip 
szvietusi lig szioliai.

Ka raszo musu skaitytoja 
ponia J. Strelkauskiene: Ger
biama “Saules” redakcija — 
Atsipraszau tamistoms, kad 
taip ilgai neprisiuneziau pini
gus už laikraszti “Saule,” nes 
asz labai buvau apsirgusi. 
Acziu Dievui jau sveika, gale- 
su vėl “Saule” skaityt. Dabar 
prisiuneziu szeszis dolerius 
kaipo atnaujinima mano pre
numerata už laikraszti “Sau
le.’’
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ALELIUJA!
Lietuvos Beisbolininkas Ant 

Generolinio Konsulato 
New York Pajieszkomi

Asmenys

Aleknaite-Jąraszunaite,

Artungas (Hartungas), 
nas, isz Jurbarko paraip.

Blažyte, Julija, gyvenusi Pe- 
lyszeliu k., Troszkunu v., 
nevežio ap.

Blodžiunas, Walter. John.
Brazauskas, Justinas ir VIa- ■ 

das isz Drut imu km., Kaltine- Į 
nu vi., Szvenczioniu ap.

Grieziene, Elena isz Anyksz-. 
ežiu m., Utenos ap.

Hermanas, Otto ir Richar
das1, isz Žvyrių k., Raseinių ap.

Jaksztas, Jonas ir Kazys, isz 
Latveliu k., Panemunio par., 
Pandėlio v., Rokiszkio ap.

Koliavaites, Marijona i r 
Ona isz Kupriu k., H Gudeliu 
vi., Mari jampoles ap. •

Malvicaite - Rimkiene, Ona, 
isz Jomantu k., Szveksznos vi.,

Mertinaitis, Mikas-.
Mikuliunas, Aleksandras isz 
rlekniu k., Radviliszkio v.,

OSzkarlaites, isz Meiželiu k,, 
Szveksznios v., Tauragės ap.

Petrauskas ir jo žmona Riip- 
kauskyte-Petrauskiene Mina

Razmaitės, Kašte, Liuba ir 
Vera, dukterys Jono Razmos,

Sta.nis-
lo vate’.

Waclaw,

Urbonaviczius, Pranas 
Urbonavicziute, Brone 
Kurszenu m.,. Sziauliu ap.

Vengelytesr Ema,. Emilija, 
Natalija ir Ona, isz Lydavenu 
k., Sziluvo-s v., Raseinių ap.

Jieszkomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in: Consulate Gene
ral of Lithuania 41 W. 82nd St.

SKAITYKIT •

PLATINKIT

Televizijos

iru o

Jo-

įvyra už nieką palaiko.

I ‘Piktai tada motore būna do- 
I ra kada vyras nuolatos turi 
I užsiėmimą namuose.

Mot ere pripažinsta laikais 
jog ji buvo kame kalta, bet 
tuojaus tuoni teisinosi, jog ir 

į kita butu ta pati padarius.

Merginai iszrodo, jog tas 
yra protingiausias katras ja 
kalbina paeziuotis,' bet kada 

japsipaeziuoja tai protingiausia

Garsus beisbolininkas Joe 
DiMaggio linksmai szypsosi 
rodydamas nauja kontrakta, 
New York mieste. Jis, sulyg 
to kontrakto, pasirodys ant 
televizijos kas nedėlios ryta 
ir aiszkins beisbole jau
niems.

KA MISLINA SENI 
:-: JAUNIKIAI

Konia koŽha mergina katra, 
užsipuszina, labai per savo ve- 
seilia, ipo veseilai stojasi su- 
szvinkus' boba.

Geriau padarytu Lietuyisz- 
kos mergeles, kad vietoje czir- 
pinįmo ant 
skambinimo 
iszsimokintu 
ii' skalbt.

vargonėlių ■ arba 
ant _ fortepijono, 
gerai virt valgyt

Amerikoniszkos moteres la
bai gailesį savo vyru jog turi 
sunkiai dirbt, bet už tai ju 
kruvinos procios ne pasigaili.

Tankiausia vyras su mote- 
re susitaiko visame, tiktai vie
name daigte ne, ba jeigu vy
ras katra motere ar mergina 
giria'tai motere peikia.

Jeigu Katro vyro, pati 
szventomis dienomis eilinėje 
in bažnyczia, tai ir vyrui ro-' 
dosi, jog ir jis yra pabažnu.

KATALOGAS 
KNYGŲ

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

Kožna moterų mislina, jog 
kaip apsivyriuoja, tai kaip 
ant szimto arkliu užsisėda! O

vyras mislina jog po apsipa- 
cziavimu sumolugo sustoja.

Del to mergos mokinasi gra- 
jyt idant kaip apsivyruoja, ga
lėtu vyrai szoktie pagal ju

Jeigu katros moteres visai 
apserga ir guli per tris san- 
vaites lovoje, tai konia kožna 
mergina mislina apie tai, kaip 
ji pasirėdytu laike szermenu.

Bartis su boba, tai taip kaip 
kate u'ž uodegos traukt, tiktai 
paimk katei už uodegos 
traukytai katinas trauksis 
priszaki ir padąro riksmo

ir 
in
ne

Kožnas vyras isz moteres 
slapcziausia daigteli iszgaus, 
kad tiktai žinotu, kaip prie to 
imtis. —* Kožna motere misti
ną, jog su skrybėlė ant galvos 
gražiau iszrodo, negu be skry
bėlės. — Ir koižna viszta su 
kuodu ta. pati mislina.

Kol da mergina, tai nieko 
ne geidžia, tiktai kada vyra 
gauna tai visko užsimano.

Moteres ant tiek yra lai
mingos, jog ne žino kas tai yra 
turėti boba.

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 uemu- 
iio. 58 pus., 20c.

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

No.123—Septynios istorijos: 
Stebuklingas Zerkolas; Sida
brinis Grabelis; Drąsus Szuo; 
Kolera; Senelis; Vargo sapnas; 
Apie Čigonus; 45 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.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

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

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

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

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

No.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, E i le s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge- 
64 puslapiu, 25c.

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

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—Apie Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

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

Np.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

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

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

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

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo-

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

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsargumu 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; Grapaš; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausy ta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.:

1*10.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

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

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

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

Kitokios Knygos

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

No.180—Kvitu K n y g u t o 
del Iszmokejimo 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 Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

• • i .5 % ■

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

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristus©. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c., Pa
gal nauja būda, No. 197%, 25c.

No.198—Gromata arba. Mu
ka musu Iszgany tojaus Jęzuso 
Kristuso, peraszyta isz gr©ma
tos rastos grabe musu Iszgany- 
tojaus Jeruzolima. 10c.

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

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo keliope 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

HSF5 Užsisakant knygas isz 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankinę Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti; tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais. .

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi* laiszkai “ visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. A.
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DORA MERGELE

jr (Tasa)

Majoras nusiėmė suszlapuse 
skraiste ir sėdo tylėdamas 
priesz kamina, idant apsiszylt. 
Sena moteriszke iszejo isz 
kambario ir netrukus sugryžo 
su mergaite, kuriai tarė:

— Pasikloniok ponui!
Mergaite rangiai iszpilde 

paliepima.
— Gerai, o dabar eik už- 

dengk stata, tarė senele pa
duodama mergaitei cziysta su
dėstyta staltiese.

Mergaite turėjo ant saves 
juoda szlėbuke su ’berankovine. 
vystaite; marszkinukai buvo 
balti, drobinei. Ant jos gražaus 
smulkaus veidelio matomas 
buvo nuliūdimas ir kaip koks 
gilus besiilgejimas. Uždengus 
stala, arba užtiesus staltiese 
sudėjo reikalingus daigtus ir 
nuėjo.

Majoras stebėjosi matyda
mas stala puikiai parengta; in
dai buvo sidabriniai, purcule- 
niniai bliudai ir torielkos, o 
net ir sidabrines szakeles ir 
peiliai žodžiu negalima buvo 
sakyt, jog ežia gyvena prasti 
žmones ir kokie pavargėliai. 
Majoras būdamas isz visko la
bai užganėdintas tarė:

— Dėkui Tau Vieszipatie 
Dieve, kad suteikiat teip gera 
vietele. Po sunkenybių ir var
gu galima bus smagiai pasil
sėt.

Mergaite kuri atnesze kapsė
ta sriuba, girdėdama tuos žo
džius pažiurėjo in dievuota 
Žmogų su neapsakomu graudu
mu ir aszaros iszisirito isz po 
blakstienų ant jos nublankusio 
veidelio, ka matomai slėpda
ma nuo “pono” užsigryžo ir 
nuėjo.

“Stebėtinas dalykas ipamis- 
lijo majorus, kad ta mergaite 
teip dideli inspudi daro ant 
manes savo liudnumu! Ji ver
kė, o kaip sunku but nebyliu, 
ypacz moteriszkei, o kad ir 
mergaitei, vis tiek. Bet kaip 
rodos apart to turbūt ir kita 
priežastis jos liudnasties yra, 
Dievas žino kokia. Bet kodėl 
man teip pagailo to kūdikio? 
Isztikro graudu, kad tas 
aniuolelis, teip tikrai ji man 
įsižiūri negal pasiskunst, kas 
ja kenkia.

Tuo taupu maža Urszule at
nesze garuojanezia stirnoj 
kepsni ir salota, prie bliudo 
slaptomis paliko popieros 
laiszkeli, kuri parodžius majo
rui akimis ir tokiu jau budu 
Užtėmijo, idant pasisaugotu 
nuo senes, aipsigryžo ir nuėjo.

Majorui suprantamos buvo 
mislys mergaites, kad net be 
tos jos pasargos butu paslėpęs 
veik laiszkeli perskaitęs ji, ka
dangi 'žingeidumais jo kaslink 
jaunos mergaites buvo labai 
dideliu ir visai toje valandoje 
nemislijo kodėl teip nor pasi
elgt? Pasitraukus mergaitei, 
kuria palydėjo akimis užden

gęs laiszkeli su ranka prade jo 
pro tarpu pirsztu skaityt žo
džius alaveliu paraszytus:

“Pone! Bukite atsargus! 
Czia , gyvena žmogžudžiai! 
Nakczią. nori jus nužudint. 
Melsiu Dievo idant jus gelbėtu 
Jisai!” . ' ‘

Majoras lyg užgautas in gal
va kokiu kuju, ką tik įieap- 
k:vaito nuo smarkaus atplau
kimo in galva bangos kraujo. 
Szirdis jo pradėjo smarkiai 
plakt krutinėję, bet veikiai su
sivaldė ir buk suabjutnejo 
idant neparodyt savo susijudi
nimo seniai kuri, nors triūse1 
virtuvėje bet vis žiurėjo pyo 
duris in stuba nevos del para
ginimo sveczio prie valgio. 
Pradėjo giliaus svarstytis su- 
aibejojas apie tikrybe mergai
tes iszpažinimo, bet nenoroms 
tikėjo jai ir atėjus isz stonios 
po apžiūrėjimui arkliu, Baitui, 
atsiliepe in ji Czekiszkai idant 
Vokiete nesuprastu. Apsakė' 
jam tai ka daižinojo ir paklausė 
ka turi dabar daryt kada pate
ko in spąstus.

Bartus nublanko ir sudrėbė
jo-

-— Na, na, tarė majoras 
— jaugi toks bailus esi? Rodos 
nors tai ne laukas kares ir 
prieszas gali but neapveikiamu 
tokigm pajiegom kokias turi
me, bet nežudykime drąsos; 
ypacz nereikia rodyt jokios 
baimes1 nei nusiminimo, bet bū
ti linksmi lyg kad nieko neži
notume, gal pasiseks mums isz- 
vengt. žmogžudžiu peilio. Esa
me vyrais, reikia veikt ir ne
duot gaspadiniai nieko dasi- 
prast.

Bartus garsiai nusijuokė, 
tartum majoras ka juokingo 
jam pasakęs".

— Toks garsus juokas, ta
rė majoras, nelabai esąs reika
lingas nors nieko nekenkia, nes 
sene pamiislys jog kalbame su
visai apie ką kita. Eik vereziau 
in stonia, paimk isz balno pis- 
tolietus ii" atneszk in stuba, 
idant turėt po ranka del reika
lo. Mano kalavijas1, kuris ker- 
czioje stovi taip-gi patarnaus 
mums. Tu pasznipinek po kam
pus ar nerasi kur ginklu, ar 
pasislėpusiu latru, ar negalė
tume gelbėtis pabėgimu. Asz 
tuotarpu užtrukdinsiu sene 
klausymais idant tavęs nese
kiotu ir neužtemintu ka veiki, 
kaip tik iszeis isz virtuves 
tuojaus pasiszauksiu ja prie 
saves.

Bartus iszejo, o netrukus at
nesze pistolietus ir dedamas 
juos ant stalo, tarė drebaneziu 
isz baimes balsu.

— O ka asz ten maeziau! 
Stonioje yra kamaraite,, inejas 
in ja iszvydau lova. Apžiūrinė
damas gerai su žiburiu, radau 
po lova grindyse duris kurias 
pakeles iszvydau laiptus in 
kelnore. Nuėjau pate nežinoda
mas ka darau, pamirszau kad 
gal ten galiu rasti žmogžudžiu 
buri, laime mano kad nieko ne
radau, tik mil'žiniszkus lobius l 
Szilkai, atlošai, kraujais su- 
terszti. Tarp kitko radau bal
ta aksomine jeke su skyle ant 
krutinės per kuria matomai 
isztrys'zko gąusi sriove kraujo' 
isz szirdies to, kas ja dėvėjo 
nes sukruvinta toje vietoje; ne
žiūrėjau daugiau in nieką, nes 
apėmė mane didele baime ir

SVEIKINAME

VISUS

' su
SZV. VELYKOMIS!

NUO

“TARADAIKA

IR

BALTRUVIENĖS”

isz'begau isz skiepo. Tikrai esa
me namuose žmogžudžiu.

Pabėgti negalima kadangi 
vartai, žiurėjau, užrakyti drū
ta spyna, o gaspadine raktus 
turi. Murine tvora gana augsz- 
ta ir be kopecziu, jos perlipt 
negalima, galiaus arkliu- nega
lima palikti. Kaslink žmogžu
džiu, tai pagal mano nuomones 
dabar nėra jo nevieno kieme.

— O tegul stoja kad ir 
dvylika, ant syk, tai nenusigą
siu ! Suszuko majoras. Manau 
kad raktus reiketu atimt nuo 
senes, jeigu ji tik viena rauda
si namuose, o po tam į .su ark
liais apleist urvą razbąininku.

Iszpažinstu kad noringai 
ven'gcziau kraujo praliejimo.

— 11 ei moeziut! Tarė ma
joras Vokiszkai. Norecziau 
jums viena žodeli pasakyt.

Sene iszejo isz virtuves ir 
szlubuodama prisiartino prie 
sveczių klausdama.

— Ka tokio svarbaus ?
' Toje valandoje sudundėjo 

aržuolines lentos vartų užgau
tos kumszczia tris kartus.

— O, suszuko sene, lukte
rėki! valandėlė, sūnūs par- 
gryžta, eisiu ji inleist.

Majoras nevos del mandagu
mo, paėmė žvairia nuo stalo ir 
nuėjo paskui sene idant jai pa
žibini priemenėje ir ant kiemo, 
bet tikrybėje padare tai del to 
idant persitikrinf ar vienas ar 
daugiau latru pribuna.

— Pribuvo tik vienas, sū
nūs senes, kuris žibinaneziąm 
svecziui gana patogu atidavė 
pasveikinimą, matomai gavės 
informacija nuo atidaranezios 
vartus senes.

Kada visi inejo in stuba, ma
joras užueme vela savo vieta 
užstalėje kur gulėjo revolve
riai ir pradėjo linksma pasi- 
sznekejima su gaspadorium 
kuris pradęjo klausinėt apie 
szi, ta o pagalinus nukreipė 
kalba ant kares dalyku. Kal
bėjosi ilga valanda, o majoras 
buvo taip linksmas ir.ramus 
kad mažiausio szeszelio baimes 
ant .jo veido negalima buvo už- 
temint. , , . .

Bartus sėdėdamas ant usla- 
iio kitam galę stalo valgė da 
savo vakariene visai abejodu 
nuduodamas) lyg neklausyda
mas kalbos ne netemindamas 
in kiekviena sujudėjimą gasi- 
padoriaus. Majoras atsiliepe in 
ji 'Czekišzkai:”

— Valgyk greieziau, liepk 
idant tau parodytu mano kam
barį kame nakvosiu ir nuneszk 
mano klumszi.

Persitikrinęs kad gaspado
rius nesupranta ju kalbos, tarė 
vela: \

— Pasakyk kad nori tuo
jaus eit gult, buk atsargus ir 
jautrus. Kaip tik užteminsi isz 
stonios kad apleidau stuba, 
ateik in mano kamlbari, paimk 
taipgi savo ginklus.

Bartus taipgi suprasdamas 
ka turi veikt, paėmė klumszeli 
ir pskui gaspadine nuėjo ant 
augsztutinio gyvenimo, o ten 
pradėjo žiovaut ir raivytis, ap- 
reikszdamas seniai kad nuvar
gęs labai ir nori pasilso tarė: 
Asz stonion eisiu gult.

Nuejas žemyn, da. atsisėdo 
prie stalo, bet nukores galva 
pradėjo snaust arba nudavinet 
snaudžianti, o kada gaspado
rius užtemino kad vereziau ei
tu gult negu ka snaudžia, pa
kele galva pažiurėjo in kalban
ti lyg užmiegotom akimi ir 
žiovaudamas plateziai iszsižio- 
jo.

— Tau žandai truks ir bur
na penpleszi taip placziai isz- 
sižiodamas lyg norėdamas ma
ne visa, praryt, pasijuokė gas- 
padorius.

Bartus nusijuokė ir atsake:
— Netrūksta; man ant to 

noro. Bet juokai in szali, ka
dangi be miego sunku praleist 
para. Nuvargęs per diena tik
rai pasilso noriu ir jeigu ponas 
majore daleidžiate, einu jau 
gult.

— Gali eit, jai toks miega
lius, rytoj prikelsiu, jai pats 
nenubusi, atsake majoras lyg 
tikrai iszreikszdamas misli.

— O pone, o kas paszers

Naujas Armi jos Eroplanas

Armija vieszai parode sa
vo nauja ir labai greita ero- 
plana, Delta Wing XF-92A. 
Szitas eroplanas yra be 
sparnu ir labai greitai gali 
pasikelti in padanges. Jis

pirma syki buvo iszmegintas 
in Muroc, Californijoje. Ar
mija dar nepaskelbia kaip 
greitai ir kaip augsztai sai
tas eroplanas gali skristi.

□ o □

arklius; velycziau kad mane 
kas ankseziau u'ž poną nubu- 
dintu nes galiu veik pamigt.

— Gerai, gerai jau asz ne
duosiu tau pamigt, tarė 
džiaugsmingas gaspadorius. 
Eik sau ir atsigulk. Palauk, 
parodysiu tau kur pernakvosi, 
juk ant plikos žemes negulsi.

— Acziu, bet kareivis pri
pratęs, kad ii" ant plikos žemes, 
vistiek.

— Rasis ten ir lova tik pa
lauk, kalbėjo gaspadorius ži
bindamas žibinte.

Nuvedės kareivi parode jam 
ta paezia kamaraite kuria Bar
tus jau apžiūrėjęs buvo pirma. 
Bartus padekavojas tik žodžiu 
bet ne mislimis gasipadoriui, 
pradėjo nusirengti, o piktas 
žmogus su piktais savo užma- i 
nymais nuėjo in stuba in kur į 
inejas visupirmu žvilgtelėjo in 
guliuczius ant stalo revolve- 
riuą o kada sędds vėl 'pradėjo 
kalbėtis, pagalinus majoras 
matydamas kad gaspadorius 
žiuri in pistalietus tarė:

— Ar patinka jums tas 
ginklas?

— Labai gražus pistalietai j 
bet sunkus nesziojimui, reikė
jo palikt balne, czia. ponas esi 
kaip locnuose namuose, niekas 
ju nekliudys. Kaip teisingu es
mių, taip niekur geresnes vie
tos nakvojimui žmogaus nie
kas ne ras.

— Tikiu, ir ibereikalo tams
ia užtikrineji mane, bet karei
vis ginklą daugiau turi dabot 

• negu savo galva, ypacz aficie- 
rius visados paveizda karei
viui. Abudu pilni, galėtu da 
kas blogo atsitikt.
.— Jeigu ponas daleisi tai 

užrakysiu juos szepoje ir rak
ta ponui atiduosiu.

— Nematau reikalo, mano 
prietel. Asz su jais niekad ne
siskiriu, pasiimsiu su savim in 
miegtuve. Toks jau mano pa
protys, o nors gal tamista pa
vadinsi už juokingumą, bet to 
atprasti turbut negalėsiu nie
kad.

Gaspadorius nieko nekalbė
damas, tik biski užsimislines 
kelis kartus perėjo per stuba.

— Bet kas czia? Greitai su- 
suszuko. Ponas majore geri 
vandeni! Ar pas mane nėra 
vyno? Da ir szampano atsiras. 
Ar gaspadine nedave? A, ta se
ne visai jau žudo omene! Teik
siesi palūkėt valandėle, atne- 
sziu vyno, igizgersime po stiklu- 
ka už savo sveikata.

Tai kalbėdamas iszejo tares 
motinai pro duris isz ist-ulbos in 
virtuve:

— Motin, paimkit žiburį ir 
eikite su manim atneszt sve
cziui vyno.

— Ka-gi tas latras misti
ną ? Pamislino majoras. Ar ma
ne nori užmigdyt ar nunuo
diji!? Ne, ne, nepasiseks taip 
lengvai pagaut sena žvirbli. 
Tures pats mano stikleli isz- 
gert.

Kada taip beman-stydamas 
majoras vaikszcziojo po stuba, 
greitai atbėgo gaspadorius lyg 
iszsigandes ir suszuko ant 
slenksczio:

Iszrinkime Susivieniji
mo Lietuviu Amerikos 

(SLA) Iždininku 
AL. S. TRECZIOKA

Kad butu sutaupyta daug pi
nigu ir laiko SLA nariu naudai 
kad SLA reikalai butu atlikti 
gerai ir greitai, kad SLA ap- 
drauda ir paszelpa butu sti-

ALBINAS S. TRECZIOKAS

priausia ir kad SLA nariu vi
si reikalai butu pilnai apsaugo
ti, yra būtinai reikalinga bal
suoti už
ALBINA S. TRECZIOKA

ir iszrinkti ji in Susivienijimo 
Lietuviu Amerikos Centro Iž
dininko vieta!

ALBINAS S. TRECZIOKAS 
i

dirba SLA nariu naudai virsz 
25 metu! Buvo SLA seimuose 
iszrinktas in Apszvietos ir Fi
nansų Komisijas ir pavyzdin
gai dirbo jose 10 metu! Taip 
pat be pertraukos yra SLA 245 
Kuopos ir 5-to Apskriczio Val
dyboje virsz 25 metu! Be to, 
jis yra New Jersey - New York 
valstybių pripažintas Apdrau- 
dos Žinovas. Todėl, visi SLA 
nariai yra praszomi balsuoti už

ALBINA S. TRECZIOKA
in SLA Centro Iždininko vieta!

SLA 245 Kuopos ir 
SLA 5-to Apskr., 
Valdybos Nariai.

— O brangus pone! Susi
milk, eik szia inipagelba! yiano 
sena motina beži'bindaina man 
nupuolė nuo laiptu ir užsimu- 
sze, nežinau gal da gyva, bet 
buk malonus pone, .eik su ma
nim, tegul persitikrinsiu, isz- 
neszime ja, man vienam sun
ku.

— Labai noringąi!. Tarė 
majoras kaip nesuprą'sdamas 
vilt vilystes žmogžudžio. Pa
imk tamsta tik žibin’i, eik ko- 
veikiausiai.

Gaspadorius paėmė žiburį ir 
užsigryžo, majoras slaptai pa
ėmė pistalieti ir insikiszo in 
kiszeniu eidamas paskui.

Kada atėjo prie laiptii, gąs- 
padorius 'žibindamas verks
mingu balsu kalbėjo.

.— Žiūrėk ponas, ten ji,gu
li matoprai jau be gyvasties;

Majoras iszvydes gulinezia 
sene skiepe, tikrai nežinojo ar 
tikrai atsitiko nelaimingas at
sitikimas, ar buvo;tik sutaisyti 
jam spąstai idant intraukt, ji 
in kelnore. Nesiduodamąs vie
nok prisigaut tarė:

— Eik tamsta pinna su ži
buriu idant ir asz sau sprando 
nenusisukeziau.

Gaspadorius nors, slaptomis 
žvilgtelėjo in majora, bet nu
ėjo o toje valandoje majdrąs 
iszvydo gala sztilieto isz po je- 
kės. . . '

Majoras viską suprato tojei 
valandoje ir vos žmogžudys 
nuėjo kelis žingsnius žęinyn 
greitai užkisžo kaiksžcziu gar
siai ir piktai tardamas:

— Kas kam duobe kasa tas 
pats in ja inpuola! Pagavau 
judu paukszteliai! •

Gaspadorius užgautas duri
mis in galva su trenksmu nu
griuvo žemyn ant senes kuri 
suriko. ’ -J

— O tu prakeiktas jsy^Įli! 
O szonaš, mano szonas. Sulau- 
žiai man kelis szonkaulius! O 
jai, o jai, dejavo! J,,.

— Dejuok ragana, kalbė
jo piktai majoras užsistojau su 
pasididžiavimu ant durų. . ^Te
trukus paszauke savo draugą.

(TOLIAUS BUS)

Pasiskaitymo Knygeles 
Trys Istorijos r 
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius liko Turtingu Ponu.

Per paczta, 35 Centai: 
•. ■

■ ■■ /' -• t. „L
Velniszka Maluna, ; ' 
Stebuklinga Puodą, 
Maluninkas Pabėgo

Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

“Talmudo Paslaptys”
. ; . Apie . . .

ŽYDU TIKYBOS ■ 
:: PRISAKYMUS .
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai
Adresas: / '

SAULE - Mahanoy City, Pa.



“SAULE ” MAHANOY CITY, PA.

Sveikiname Visus Su 
I Szv. Velykomis!

ŽiniosVietinej
West End Ugniagesiai 

laikys savo Baliu Pancdelio 
vakara, Balandžio (Apr.) 14- 
ta diena, Lenku svetainėje.

Primary “Rinkimai” 
atsibus Utarninke, Balandžio 
April 22-tra diena.

Laikas vela bus permai
nytas Nedelioj, Balandžio Apr. 
27-ta diena, Laikrodžiai bus 
pastumti greieziau viena va
landa. Tasai laikas vadinamas 
kaipo ‘Daylight Saving Time. ’

V isos angliakasyklos 
nedirba isz priežasties Velyki
niu Szvencziu. Pradės dirbti 
Utarninke.

Visiems musu skaityto
jams, mes vėliname ir linkimo 
kuo Linksmiausiu Szventu Ve
lytu!

Didž. Sukata, taipgi 
pripuola Szv. Julio ir Szv. Vik
toro. Gavėnia pasibaigs 12-ta, 
valanda (pietus). Tautines 
Vardines: Jūrate.
■ Kita sau vaite: Nedelioj 
pripuola Velykos, Kristaus 
Prisikėlimo Szvente. Taipgi ta 
diena: Szv. Teodoro ir Szv. 
Hormone Gildo, o Tautines 
Vardinės: Strutis, Ir ta diena: 
1934 motuose, 4,700,000 szoi- 
įnyiiu Amerikoje ima paszelpa 
isz valdžios, nes negali darbo 
susirasti; 1941 m., Rusija suda
rė Sutarti su Japonija ant pen
kių, motu; 1743 m., gimė Tho
mas Jeffersonas, treczias 
Amerikos Prezidentas; 1906 
m., Califomijos valstija paju
to žemes drebėjimas,

Pąnedelyje p r i p u o 1 a 
Szv. Justino, o Tautines Var
dines : ViSvaldis. Taipgi ta die
na: 1865 metuose Prezidentas 
Abrahomas Lincolnas likos 
nužudytas per John Wilkes 
Booth; 1785 m., sukaktuves 
uždėjimo miesto Harrisburg, 
Pa.

Utarninke pripuola. Szv. 
Anastazijus ir Szv. Petero 
Gonzales. O tautines Vardines: 

. Vaidute. Ir ta diena: Balan- 
dzio 15-ta, meszkeriavimas, 
kuria ta diena žuvininkai po 
visa Amerika keliaus in vietas 
kur randasi užtektinai žuvy- 
cziu. Daugelis žuvininku turės 
gili ūki, bet ir daug 'bus nusi-' 
mine su ’blogu giliuku.

Musu skaitytojas ponas 
S. Kodis, gerai žinomas saliu- 
ninkas isz Frackvillcs, lankėsi 
mieste su reikalais ir prie tos 
progos, atlankė ir “Saules” 
^edal'įcija/atnaujinti savo pre- 
nimiėrafa už laikraszti “Sau
lė. Ponas Kodis yra musu se-

įLTRASKAUSKASJ 
į LIETUVISZKAS J 
t GRABORIUS J
* Laidoja Kimus Numirėliu. *
* Pasamdo Automobilius Del J
★ Laidotuvių, Kriksztyniu *
į Vestuvių Ir Kitokiams į 
t :: Reikalams :: *★ ___ *
* 535 WEST CENTRE STREET *
JTelefonas Nr. 78 4
* MAHANOY CITY, PENNA. J

Visi Meldžiasi

Devyniolikos metu am
žiaus kareivio Warren Mc- 
ConneT szeimyna ir gimines 
meldžiasi už ji ir praszo Vi
sagalio Dievo pageltos. Jis 
buvo kariszko teismo nuteis
tas ant deszimts metu in ka- 
riszka kalėjimą už tai kad 
jis užmigo eidamas sargybos 
darba Korėjoje.

Jo tėvas, Dorsey McCon
nell laiko Szventa Raszta sa
vo rankose. Jo tėvas yra ga
vės laiszka nuo savo sunaus 
kuri tame laiszke buvo nusi- 
skundes, kad jis buvo pri
verstas eiti sargyba per sep
tynios deszimts dvi valan
das be jokio poilsio. Jo moti
na apie tai dažinojo, kai ji 
gavo laiszka isz Vaszingto- 
no, kuriame buvo pasakyta 
kad jos sūnūs yra ant de
szimts metu nuteistas in ka
lėjimą.

Mes nežinome kas ten isz 
tikrųjų atsitiko, bet mes

tiek galime staeziai sakyti, 
kad musu karininkams rei
kėtų priminti, kad ežia ne 
Naciu ar Sovietu armija ir 
kad jie nėra teisėjai, bet tik 
musu tarnai. Vaszingtonas 
tvirtina kad mes nekariau
jame Korėjoje, bet tik veda
me policijantu darba tenai. 
Jeigu nėra karo stovio Ko
rėjoje, tai musu karininkai 
neturi jokios teises taip ka
reivi nubausti. Tegu kari
ninkai ir ponai Vaszingtone 
pirmiausia patys susitvarko 
ir paskui tegu jie mums pa- 
aiszkina kas ten Korėjoje 
darosi. Iki jie patys nesusi
tvarkys, tai tegu kitus pa
lieka ramybėje. Jeigu szitas 
kareivis užmigo ant sargy
bos, tai jis tyczia taip nepa
darė. Tegu būva nubausti tie 
karininkai, kurie jie ji taip 
ilgai ant to sargybos buvo 
pastate.

to gyventojas Kazimieras Mi- 
kulieviezius, 59 metu amžiaus, 
pasimirė Subatoje Ashland li- 
gonbute.

----- —--------

TELEFONO UNIJA 
STABDO

PATARNAVIMA

IMA TRUMANA 
NAGAN

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tynios deszimts septyni tuks- 
taneziai, bet unijos preziden
tas sako kad du szimtai dvide- 
szimts penki tukstaneziai tele
fono darbininku, nors nestrai- 
kuos, bet nedirbs, nes jie ne
peržengs tas straikuojaneziu 
linijas.

Unijos prezidentas sako kad 
jo unija stengiesi gražumu su
sitaikinti, bet dabar, kai kom
panijos nenori susitaikinti, tai 
jie taip straikuos kad kompa
nija bus priversta taikintis.

Yra vilties kad pirmiausiai 
susitaikins Detroit mieste, kur 
CWA unija dabar derinasi su 
kompanija.

^Pirkie U. S. Bonus!

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Trumanas, taip remdamas 
unijas, pareiszkia kad jis pri
taria unijoms priversti visus 
darbininkus prie j u prisira- 
szyti, nes be to nėra darbo.

Trumanui laisve yra be reik- 
szme. Jis užėmė visus plieno 
fabrikus, kad privertus visus 
darbininkus prisiraszyti prie 
ju unijos.

! Trumanas nežino ir nesu-j 
pranta didelio biznio. Jis kal
ba apie kiek plieno fabrikam j 
tai uždirbo ant tono plieno. Jis j 
sako kad pelnas yra $19.50 ant 
tono. Bet jis nepasako kad 
Trumanas, valdžia per taksas 
atima du treczdalis to pelno.

Plieno kompanijos užsidir
bo penkiolikta procentą ma
žiau szimet, negu pernai.

Pragyvenimas pabrango vie
nuolikta nuoszimti, bet plieno 
darbininkui per ta kivireziu 
laika turėjo del pragyvenimo 
mokėti pus-keturiolikto nuo- 
szimezio daugiau, kai. plieno 
darbininku algos buvo pus-ke- 
turiolikta nuoszimczig pakel
tos.

Kol kas, nei fabrikantai nei 
tie razbaininkai nepaiso apie 
mažas vagystes.

Trumanas dabar visiomis 
galiomis stengiasi prisitraukti 

Į prie saves dumiu draugu, ku- 
I rie ji rems.

Politikos Kalinys;
Amerikietis Suaresz- 

tuotas Argentinoje

Amerikos Sekre., Dean 
Achesonas ir Senatorius 
Moody isz Michigan valsti
jos buvo papraszyti užtarti 
Amerikieti, dvideszimts tri
jų metu amžiaus Saul Saul- 
son, kuris buvo Argėntinos 
valdžios nuteistas ir patup- 
dintas in kalėjimą. Jis yra 
intartas už insikiszima in 
Argentinos politika.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.

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

VELYKOS

nas skaitytojas. — Acžiu už 
atsilaiikyma.

Sekantieji angliakasyk
los mokes savo darbininkams:

April 10 — Locust, Gilber- 
to¥i, Packer Nr. 5, ir Morea.

April 11 — Mammoth.
April 15 — Hammond, Ko- 

hinoor, Repplicr, St. Clair, 
Continental, Midvalley ir Ger
mantown.

Maizeville, Pa. Marijona 
Buskievicziene, numirė Utar
ninke in Schuylkillo pavieto li- 
gon'bute. Gimė Lietuvoje, at
vyko in Shenadoryje, po lain 
apsigyveno Maizevilleje. Pali
ko savo vyra Simona ir suuu 
Simona isz Brooklyn, N. Y. 
Laidotuves invyks Sukatos ry
ta, deszimta valanda isz Gra- 
koriaus W. Menkieviczip kop- 
lyczios, 15 Cherry uly., She
nandoah, ir palaidos in Vytau
to kapines Frackvilleje. 

—----------------
Frackville, Pa, Juozas 

Graibosky, isz miesto, likos sn- 
aresztuotas už. sumuszima sa
vo paezia ir motinėlė, Tessie 
Grabosky, ir pastatytas po 
$2,400 'kaucijos ligi teisinos 
diena, per skvajeri John Ta- 
tusko. 

■'
Shenandoah, Pa. Buvęs 

miesto gyventojas isz ■ Turkey 
Run, Juozas Luszkas, kuris 
dirbo del Stanley Tool Co., 
Connecticut vals., ir gydo
si per septynis menesius Gene
ral ligdnbute, Now Britain, nu
mirė-Nedėlios ryta. Velionis 
gimė Shenadoryje, ir apie ke
turi metai atgal dirbo Maple 
Hill kasyklose, 1948I metuose 
apsigyveno pas savo svogeri ir 
seseri Ant. Sarokai, 106 Fair
view Drive Kensington, Conn. 
Paliko szeszios seserys: Kons
tancija, pati Antano Saroko, 
isz Kensington, Conn., Ona,

pati Juozo Kolansko; Elzbieta, 
pati Jerome Hyland; Katrie 
Zuber ir Helena Czerniauskie- 
ne, Turkey Run, ir Alesa, pati • ... fWm. Shustack, mieste; trys 
broliai: Jurgi isz Bethlehem; 
Vaiteka, Wilkes-Barre ir Al
berta, Turkey Run. Laidojo 
Seredos ryta su apiegomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje devinta va
landa ir palaidotas in parapi
jos kapines. Gralboriai Oravitz 
laidojo.

Pranas Delinskas, nuo 
112% N. Lehigh uly., staiga 
susirgo szirdies atako Seredos 
ryta, ir in trumpa laika pasi
mirė. Velionis gimė Shenado
ryje. Buvo angliakasis ir dir
bo prie Ellangowan bankus. 
Paliko paezia. Vera (Link); 
broli Juozapa, isz Springfield, 
Mass., ir seseri R. Beltz isz 
miesto. Laidos Sukatoj 2-tra 
valanda popiet, isz Graboriaus 
Oravitz koplyczios 635 E. Cen
tre uly., ir palaidos in Kalva
rijos kapines.

Girardville, Pa. Kazimie
ras Drižas, nuo 124 W. Ogden 
uly., pasimirė Nedėlios ryta, 
savo namuose. Atvyko isz Lie
tuvos 1907 metuose in Shena
doryje, o 1916 m-, apsigyveno 
Girardvilleje. Buvo angliaka
sis ir dirbo Packer Nr. 5 ka
syklose ligi 1946 metuose. Pa
liko savo paezia Marijona; 
duktere Izabele Simoniene, 
mieste; du sunu: Jurgi, isz Eli- 
zalbeth, N. J., ir Kazimiera, Ne
wark, N. J., du brolius; Joną, 
potografistas, Shenandoah ir 
Elmera, Toledo, Ohio. Taipgi 
tris anukus. Laidotuves invy- 
ko Seredos ryta, su Szv. Mi- 
sziomis devinta valanda ir ku
na palaidojo in parapijos ka
pines Frackvilleje. Graborius 
A. J. Wilinsky laidojo. 

----------- --------
Mount Carmel, Pa. Mies

Si

WATCH THESE RULES AND YOU’LL 
ALWAYS ENJOY KITE-FLYING!

Kite-flying's all fun and no danger when you follow these simple rules.

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

NEW YORK. — Kartu su 
pavasariu per žeme ateina Ve- 
Ij kos — atgaivindamOs ir pa
žadindamos po ruszczios žie- 
mos’žmoniu dvasia.

Kartu su szia pennaina 
gamtoje ir tarp žmonių atsL 
randa intymumas1, geresnis 
vienas kito supratimas ir 
draugyste. Tik pažvelkite per 
Amerika — mažiuose mieste
liuose ir kaimuose, kaimynai 
kurie per visa žiema vienas ki
to nemato ir pratupėjo na
muose, su pavasariu szankia 
vienas kita per tvoras ir szne- 
ka, szneka.

Ar nėbutu gera kad pava
saris tokiai draugystei paža
dintu 'pasaulyje isztisas tau
tas? Jai neturet.il ręikszmes, 
kad tos tvoros ir kiemai gal 
nuo kaimynu per tukstaiiczius 
kilometru. Nes laiszkai pava
sario džiaugsmą ir Velykų 
nuotaika gali pernes’zti tuks- 
tanezias myliu, per marias ir 
kalnus.

Ka gi reikėtų raszyti Vely- 
kiname laiszke? . :

Aiszku tai butu Prisikėlimo 
nuotaikos, atgimimo vilties ir 
naujo gyvenimo troszkimo, 
ląiszkas. ■ ’ -
,Rytuose, anaįpus “Geležines 

tPždangos, ’ ’ žinones nesza ver
gija/dreba po sunkia prie
spauda. Vakaru Europoje jie 
rūpinasi del vis brangstauezio 
pragyvenimo, del Vis- didejan- 
cziu biudžetu ginklams, su bai
me laukia prasidedant naujojo 
karo. Tikekite, jiems toks pa
guodžiantis ląiszkas tai graži 
Velykine dovana.

Ainerikieeziai rasza anapus 
‘ ‘ G ei ežiuos Uždangos ’ ? in ly
dėtoju kraszt.ua- visada. buri 
prisiminti, jog'politika laiszke 
grėstų isztremima bieziuliui 
kuriam tas laiszkas butu.skir
tas1. Bet jie gali laiszke prisi
minti szvente vientik religi
niais samprotavimas, kad 
žmogus juk niekada uemirsz- 
ta,, nes jis priskelia amžinajam 
gyvenimui, taip kaip žeme at
gimsta pavasario prisilcėli- 
mui.

Laiszkuose. in Vakaru Euro
pa Amerikiecziai gali būti vi
sai atviri ir isZ. szirdies isž-sį- 
pasakoti visas jiems ruoimas 
dalykas. Jis net, norėdamas 
gali prilyginti dabartini gyve
nimą “ taikoje ” lyg su tuo Ga
vėnios laika religijoje, jpo ku
rio Velykos da linksmesnes,' ir 
mielesnes. Jis galėtu iszreiksz- 
ti savo nuomone, jog dabar 
kaip tik atrodo einama prie 
tosios Gavėnios pabaigos. Tau
tos vienijasi, stiprėja, ir kiek
viena diena -Sovietu Unijos 
klastingo užpuolimo baime 
blėsta.

Beje, visai vietoje 'butu pa- 
stdbejimas, jog Amerikos ryž
tingas asistojimas szalia Ęu- 
rapieeziu taikos ir laisves sar
gyboje daug areziau priartino 
ta džiaugsminga diena, / i ..

Laiszkas tikrai padrąsinan
tis kiekviena eilini ir protiszka 
Europieti galėtu baigtis. “Mes 
esame su jumis. Mes esame su 
jumis visa siela ir ryžtinga va
lia, kad daugiau, niekad, o 
niekad, per Jusu ir musu žeme 
netryptu užpuolikas, ar insi- 
verželio kaustyta koja. Ir jei 
mes ir toliau budėsime kartu, 
sieksimo ir eisime in savo tiks
lą kartu — tikekite, netrukus 
Europoje nuskambęs tikrieji 
prisikėlimo varpai!” —C.

Pirkie Ų.’ S. Bonus Sziandien!
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