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Policijantai susirinko apie 
Benjamin Racenstein, kuris 
ant ulyczios sėdi, pusiau be 
sanmones, szalia savo žmo
nos lavono. Jo žmona, Lil
lian nuszoko nuo stogo, in 
Bronx, New York.

Jis, pamatęs kad jo žmo
na rengiasi nuo stogo szokti

Isz Amerikos
TIK VERGAI TYLI M

Trys Tukstancziai 
Amerikiecziu Dingo

Kodėl Musu Valdžia 
Tyli?

WASHINGTON, D. C. — 
Viena jauna moteriszke beveik 
kasdien, kartais kelis sykius in 
diena klabena in Amerikos 
valdžios Pentagon duris. Ji 
klausia kas atsitiko su jos vy
ru? Kur jis dingo? Ka armija 
dabar daro? Ar musu valdžia 
jieszko savo dingusiu karei
viu?

Ir ne jos vienos vyras yra 
taip dingės per Korėjos kara. 
Trys tukstancziai musu karei
viu iszejo in karo lauka ir din
go! ,

Tautu Sanjungoje, kartas 
nuo karto galima iszgirsti kaip 
pakukszdomis vienas, kitas 
narys iszdrysta nors koki žodi 
prasitarti apie tuos dingusius 
Amerikieczius. Bet niekas nie
ko apie juos nedaro, ir neisz- 
drysta vieszai prasitarti.

Kai kas stacziai paklausė 
musu valdininku apie kuri din
gusi kareivi? Tai tie valdinin
kai prasižioja daug ka pasako, 
bet paskui vėl nutilsta.

Ir yra dinge ne tik kareiviai 
bet biznieriai, laikrasztininkai, 
misijonieriai ir keleiviai!

Valdžios nariai dažniausiai

Nepasiseke Iszgelbeti Žmona

greitai pribėgo ir stengėsi ja 
pagauti. Jis tuo laiku buvo 
iszejes in sztora, skersai uly- 
czia, nusipirkti cigaretu. 
Kai jis pamate savo žmona 
ant stogo, jis iszbego isz to 
sztoro ir stengiesi ja per- 
szneketi, bet kai mate kad ji 
ar jo negirdi ar nepaiso, jis

piktai atsikerta kai jie buvo 
užklausti apie tuos dingusius, 
surikdami: “Kajus norite? 
Kita kara pradėti?“ Bet tas 
kitas karas jau seniai yra pra
dėtas, tai ko bijotis?

Dabar geriausia proga musu 
kraszto Sekretoriui, John 
Foster Dulles, Ponui Moloto
vui pasakyti kad mes reika
laujame pilna sanskaita visu 
musu žmonių, kurie dabar ran
dasi Komunistu nelaisvėje. 
Jeigu ne, tai pirmutinis žings
nis turėtu būti nukirsti visa 
parama, visa bizni, visa pra
mone su tais krasztais, kurie ! 
nesutiktu tokia sanskaita 
mums duoti!

AR EISENHOWERIS 
KA SLEPIA?

Kam Jis Taip Susirūpi
nės Bricker Instatymu?

Ar Jis Jau Yra Sudaręs
Į

Slaptas Sutartis?

j WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Dwight Eisenho- ; 
weris yra dabar baisiai susiru- 1 
pines tuo investu Senatoriaus 
Brickerio Instatymu, ir jis pa
siryžęs ta siūloma Instatyma 
panaikinti.

Senatorius Brickerio siūlo
mas Instatymas uždraustu 
Amerikos Prezidentui pasira- 
szyti ant slaptu sutarcziu, be 
Kongreso ir Senato sutikimo.

Daug augsztu žmonių val
džioje, daug mokslincziu, dar 

greitai atbėgo ir suspėjo ja 
pagauti, bet jis buvo par
trenktas ant ulyczios ir jo 
žmona užsimusze.

Jam buvo koja iszlaužta, 
o jo žmona pasimirė kai ja 
policijantai veže in ligonbu- 
te.

daugiau laikrasztininku, aug
sztu teisėju ir buvusiu Diplio- 
matu, sako kad tokis Instaty
mas yra būtinai reikalingas * 
Ju tarpe randasi ne tik Demo
kratu, bet ir augsztu ir inta- 
kingu Demokratu.

Reikia tik prisiminti kas at
sitiko Yaltos ir Potsdam kon
ferencijose, kur musu Prezi
dentai buvo sudarė slaptas su
tartis ir buvo invele mus in 
mums visai nereikalingus 
kraujo praliejimus.

Dabar Prezidentas Eisenho- 
weris baisiai prieszinasi to
kiam jo teisiu suvaržymui.

Dabar, kai eina visi tie ki- 
vircziai kaslink to naujo In- 
statymo suvaržyti Prezidento 
ingaliojima, Prezidentas Ei- 
senboweris yra daug ka priža
dėjęs Prancūzijai. Mes dabar 
pristatome beveik visus ka- 
riszkus ginklus, Indo-Kinijoje; 
mes dabar teveik visa ta kara 
Prancūzams vedame.

Ka Prezidentas Eisenhowe
ris yra prižadėjęs Anglijai, Is
panijai, Yugoslavijai ir Itali
jai, tai vienas Dievas žino! 
Mes nežinome kas darosi tarp 
Eisenhowerio ir Molotovo!

Amerikos Sekretorius Dul
les yra kelis sykius iszsireisz ■ 
kės, kad Amerikos Prezidentas 
gali su svetimais krasztais nu
daryti sutartis be Kongreso 
žinios; kad Prezidentas gali ir 
priesz musu kraszto Konstitu
cija eiti.

Mes pripažinstame kad ežia, 
laisves krasztas, kad kiekvie
nas pilietis gali ka jis nori sa
kyti ar mislyti; bet kai augsz
tas musu kraszto valdžos žmo-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

RUSIJAI BAISUS 
SMŪGIS

Isztikimiausias Drau
gas Juos Iszdave

TOKYO, JAPONIJA. —
Kai Rusijos augszcziausias 
slaptos policijos vadas apleido 
savo draugus ir pasidavė po 
Amerikos sargyba, visiems 
Komunistams blusos numirė.Į
Isz pradžių jie begale j o tikėti 
kad ju draugas taip padarytu. 
Paskui visi jie nutilo kaip že
me pardavės žmogus.

Kai laikrasztininkai pa- 
szaukdavo ant telefono Sovie
tu ambasada Japonijoje, pasi
klausti kas atsitiko, tai jie isz- 
girsdavo tik telefono smarku 
trinktelėjimą, ir paskui amži
na tyla.

Amerikieis karininkas Ja
ponijoje, sako kad szitas smū
gis yra kaip didelis ant karo 
lauko laimėjimas per kara; 
baisus smūgis visiems Sovietu 
agentams.

Kai szitas Rusijos augsztas 
slaptos policijos agentas, Yri 
A. Rostovorovas savanoriai 
pasidavė Amerikos kariszkai 
policijai, tai visi Sovietu agen
tai iszsigando, nes jis dabar ne

(Tasa Ant 4 Puslapio)

LAKŪNAI SURASTI

Mažas Eroplanas 
Sudužo In Kaina

McMinnville, tenn. — 
Lavonai lakūno Herbert C. 
Westpkal, keturios deszimts 
septynių metu amžiaus ir jo 
sunaus, trylikos metu amžiaus 
Richard, buvo surasti ant aug- 
szto, tukstaneziu pėdu augsz- 
tumo kalno netoli Viola mies
to, Tennessee.

Lakunu sztabas sako kad 
Herbert C. Westphal skrido 
labai žemai, nors nebuvo gali
ma matyti augszcziau negu de
vynis szimtus pėdu.

Iszrodo kad tas mažas ero
planas visu smarkumu davė in 
ta kaina ir sudužo, to kalno vi
sai neužmatydamas.

DVYNUKAI
PRIGĖRĖ

Ledas Pralužo

BOUND BROOK, N. J. — 
Septynių metu dvynukai, vie- 
natinieji vaikucziai Ponu Kari 
Ackerman prigėrė, kai jiedu 
buvo iszeje ant ledo, ant Dela
ware-Raritan upelio. Jiedu bu
vo Kenneth ir Michael Acker 
man.

Kai tas plonas ledas pralužo, 
tie vaikucziai inkrito in ta 
upeli ir prigėrė. Policijantai ir 
ugniagesiai per visa valanda, 
su griebliais grabaliuojo, pirm 
negu jųdviejų lavonėlius sura
do.

Gal Atszauks Savo
Kandidatūra

James Roosevelt, vyriau
sias buvusio Amerikos Pre
zidento Franklin D. Roose- 
velto sūnūs, ežia kalba in 
San Pedro, California, kur 
Demokratu Partijos vadai 
buvo susirinkę.

Jis stacziai nepasake, bet 
isz jo kalbos buvo galima 
spėti kad jis pasitrauks isz 
kandidatūros del Kongres
meno vietos.

Vėliau jis pasakė visiems 
jo rėmėjams kad jie dabar 
gali kita kandidata pasi
rinkti ir remti.

Prez. Roosevelto sūnūs la
bai inklimpo ir suklupo, kai 
jo žmona vieszai paskelbė 
laiszka kuriame jis prisipa
žino kad jis buvo užsidėjęs 
su dvylika svetimu moterų, 
kurias jo žmona vardais isz- Į 
vardino.

Jo žmona dabar reikalau
ja persiskyrimo, bet ne di- 
vorso. Jis, inpykes, ant to 
kerszto, dabar per savo ad
vokatus sako kad jis isz sa
vo puses pareikalaus divor- 
so. i

Kai laikrasztininkai jo už
klausė apie ta vieszai pa
skelbta. laiszka, kuri jo žmo
na sako jis jai buvo para- 
szes ir prisipažinęs prie visu 
tu paleistuvyscziu, jis nei 
neprisipažino, nei ^reužsigy- 
ne. Jis tik trumpai atkirto 
kad ir jis gali daug ka apie 
savo žmona pasakyti, ir pa
sakys, jeigu jis matys kad 
kas gero isz tokiu intarimu 
iszeis. Jis sako kad jam tik 
ghila jųdviejų vaiku.

Beveik aiszku, kad jis bus 
priverstas pasitraukti isz 
tos kandidatūros. Jeigu jis 
nepasitrauus, tai Demokra
tu Partijos Vadai greieziau- 
sia ji paszalins, iszmes.

TĖVAS PASIDAVĖ. Į
Niiszove Savo Žmona

HARRISBURG, PA. — 
Trisdezsimts szesziu metu mo
teris, trijų vaikucziu motina 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

KOMUNISTAI
SUĖMĖ 1,000

VOKIECZIU

Vokiecziai Reikalauja
Laisvu Rinkimu

BERLYNAS, VOK. — 
Sovietu Armijos visa divizija 
yra paskirta suaresztuoti visus 
tuos Vokieczius, kurie dabar 
reikalauja laisvių rinkimu sa
vo kraszte.

Daugiau negu tūkstantis Vo
kiecziu yra jau dabar suaresz
tuoti.

Komunistu kariszkos tankos 
dunda po ulyczias.

Rytu Vokiecziai penkiuose 
miestuose vieszai ima sukilti 
priesz Komunistus, ir grasina 
marszuoti ant Berlyno.

Vokiecziu “Telegraf“ laik- 
rasztis pranesza kad Vckie- 
cziai yra sukilę Leipzig, Gera, 
Dresden, Halle ir Bitterfield 
miestuose.

Vokiecziai dabar ima platin
ti plakatus priesz Komunis- 
tiszka valdžia.

Kai kuriuose fabrikuose 
darbininkai, susitarė, kasdien

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Turkijos Prezidentas In Sveczius

Turkijos Prezidentas Ce- 
lal Bayar, su savo žmona 
Bayar, atsilankė in Tautu 
Sanjungos kambarius, New 
York mieste, kur jiedu buvo 
iszkilmingai ir triukszmin- 
gai priimti, kaipo draugisz- 
ko kraszto atstovai.

Pryszakyje, isz kaires in 
deszine: Ponia Bayar, Prezi
dentas Bayar ir Selim Sar- 
per, Turkijos delegatas in 
Tautu Sanjunga.

Prezidentas su savo žmo
na važinėja po visus Ameri
kos miestus, stengdamasis 
geriau su Amerikiecziais 
susipažinti ir mus su savo 
krasztu supažindinti.

Didžiausia Broadway uly- 
ezia, New York mieste buvo 
iszpuoszta raudonomis Tur
kijos vėliavomis, pagerbti to

2 CZEKAI LAKŪNAI 
NUSILEIDO IN VA
KARU VOKIETIJOJE

BAYREUTH, VOK. — Du 
Kcmunistiszkos Czekoslovaki- 
jes lakūnai buvo priversti nu
sileisti in Vakaru Vokietija, 
kai jiedu neteko gazolino ir 
vienas jųdviejų eroplano inži- 
nas užgeso.

Jiedu tuo jaus buvo Ameri
kos Kariszko Sztabo suimti ir 
jiems sargyba buvo paskirta. 
Jųdviejų eroplanas tuojaus bu
vo kariszkos sargybos apsup
tas.

Jie neturėjo jokiu kariszku 
ginklu ar karabinu ant savo to 
mažo eroplano.

Jiedu tuojaus prasziesi pa- 
velinimo patelefonuoti savo 
virszininkams ir dabar praszo 
kad jiems butu tuojaus pavė
linta gryszti in savo kraszta.

Jųdviejų eroplanas buvo ge
rokai sumusztas ir apdaužytas 
ir ims kelias sanvaites ji patai
syti, pirm negu bus galima ji 
sugražinti in Czekoslovakija.

Platinkit “Saule”

kraszto Prezidentą.
Tos raudonos vėliavos la

bai primine Komunistiszkos 
Rusijos rauduonas vėliavas. 
Kaip dabar mes sveikiname 
Turkijos Prezidentą su to
mis jo kraszto vėliavomis, 
gal mes kada vėl sveikinsi
me ir Rusijos prezidentą su 
Rusijos raudomis vėliavo
mis. Ir visai galimas daig
ias. Ne taip seniai Turkai 
buvo viso svieto prieszai ir 
visu vengiami ir bijomi. Da
bar tokia tarptautine tvarka 
susidarė kad anų dienu bai
sus prieszas yra musu drau
gas priesz dar didesni ir bai
sesni priesza. Kaip politika 
dabar eina, tai szios dienos 
biesas gali būti rytojaus bi- 
cziulis, ir atbulai.

□ □ o
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Kas Girdėt
Valdžia dabar visomis ga

liomis stengiasi visus nura
minti, kad žmones per daug ne- 
iszsigastu del bedarbes.

-------- ; •-------- t
Valdžios mokslincziai ir ži

novai szitaip visus ramina,;
Biznis visur pastovus; toliau 

ne eis žemyn.
Ūkio vaisiai, farmeriu bul

ves, kuopusiai ir panasziai ne
atpigs. Tai farmeriai daug pi
nigu turės, daug visko pirks ir 
viskas bus gerai.

Farmeriai mažiau gauna už 
galvijus, bet daugiau užsidir
ba. (Kaip tai gali būti mes ne
suprantame, bet valdžios 
mokslincziai taip mums sako.)

Tie patys mokslincziai to
liau pranasizau ja: mesa atpigs, 
szeimininkes daugiau pirks ir 

. daugiau susitaupius ir vol vis
kas bus gerai.

Nauju automobiliu fabri
kantai sako kad biznis geras. 
Jie tikisi daugiau nauju auto
mobiliu pagaminti sziais me
tais, negu pernai. (Ar visi pa- 
mirszo, kad Chrysler kompa
nija paleido apie deszimts 
tukstaneziu darbininku tik ke
li menesiai atgal?)

Nauju automobiliu pardavė
jai Lozorių gieda. Per daug 
antru ranku automobiliu ant 
rainku, kuriu jie negali nusi
kratyti ir per mažai pirkėju 
del nauju automobiliu.

Jeigu dabar rengiotes pirk
tis nauja automobiliu, tai gali- 
4‘Pargina” gauti isz bet kurio 
tu nauju automobiliu pardavė
jo. Jie laukia kostumeriu.

’ • t

Mažesni ir biednesni nauju, 
automobiliu biznieriai jau da
bai* isz biznio iszejo, subankru
tavo.

Be sizimto tukstaneziu dole
riu žmogelis neturėtu drysti 
lysti in nauju 'automobiliu biz
ni. Tiek ir daugiau reikia toki 
bizni tik palaikyti.

Mes dabar drystame prana- 
szauti: nauji automobiliai ge
rokai atpigs pirm negu vasa
ros saulute nusiszypsos.

• • 1

Jeigu ketinate pirktis antru 
ranku automo'biliu, tai dabar 
kaip lik laikas. Visi pardavė
jai jus su iszticstomis ranko
mis priims ir ligi žemes nusi
lenks.

Ir ne tik automobiliu biznis 
prastas. 'Tas pats ir su kon- 
traktieriais, kurie naujus na
mus stato, tas pats ir su ban- 
komis, kurios duoda paskolas 
morgic.zius ant tu nauju namu.

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius Ako Turtingu Ponu.

Per paczta, 35 Centai.

Stebuklinga Puodą, 
Velniszka Maluna, 
Maluninkas Pabėgo

Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
Saule Publishing Co. 

Mahanoy City, Pa.

Dabar namai ima atpigti, ban- 
kos ima nusileisti, mažiau ant 
rankos reikalauti ir. mažiau 
procento imti.

-Seniems mainieriams pensi
jos buvo per 'puse perkirstos. 
Jie gaudavo po szimtine tik 
menesis. Dabar jie gauna tik 
po penkios deszimts doleriu 
ant menesio. Kaip dalykai da
bar stovi, tai mažai vilties ma
tyti kad jie kada nors vėl gaus 
ta visa szimtine. Gerai bus jei
gu jie dar vis gaus nors po ta 
pusszimtine.

Kai tik tas Mainieriu Fon
das del tu Pensija buvo in- 
stcigtaS mes sakome ir ras,že
me kad jis nėra pastovus ir 
kad nieko gero neiszeis. Kai 
visas fondas yra imamas isz 
kostumeriu, o ne isz darbinin
ku ar kompanijos, tai tokis 
fondas neilgai gali tverti. Jei
gu kostumeris užpyks, to ta- 
voro nepirks ar kita ką jo vie
ton ras, tai tas fondas žlugs. 
Taip ir atsitiko.

■ • •
Mainieriai butu daug dau

giau laimėjo jeigu jiems butu 
buvo parūpinta tokia pensija 
kaip geležinkelio darbininkai 
turi. Geležinkelio darbininkai 
kas pėdo mokapp biski in savo 
fondą; ju kompanija tiek pat 
prideda, ir taip tas fondas pa
silieka pastovus.

O mainieriai visai už dyka 
visa ta fondą gavo. Kompani
ja 'buvo priversta paskirti pir
miau po trisdeszimts centu nuo 
kiekvieno tono anglių in ta 
fondą. Paskui net po keturios 
deszimts centu ant kiekvieno 
tono. Bet ežia kompanija nei. 
vieno cento neprakiszo, nes ji 
anglis tuojaus pabrangino. 
Reiszkia, kostumeris, tas ku
ris anglis pirko, ta, fondai užlai
kė.

Kai tas kostumeris mažiau, 
augliu pirko, tai tas mainieriu 
fondas smuko. Tas fondas ne 
tik -smuko, bet smuks ir visai 
nusmuks. Visi turime prisipa
žinti kad anglių dienos siu 
skaitytos. Tik prisiminkime 
aliejų, gaza, elektra, vandenio 
jiegas ir dabar atomines jie- 
ern s

Ir visos tos straikos praeity
je nebuvo mainieriams in svei
kata. Jie gal gavo biski dau
giau mokėti bet neteko baisiai 
daug kostumeriu kurie, in,py
kę kad jie negalėjo gauti aug
liu kai jie norėjo, iszmete savo 
anglies peczius ir insidejo 
aliejaus szilumas. Tokiu vis 
daugiau ir daugiau visur ran
dasi.

Mainieriu Unija baisiai 'ba- 
gota. Kodėl nebuvo kiek tu pi
nigu skiriama tam fondui? Lc- 
wisas daug tukstaneziu viso
kioms kitiems reikalams yra 
iszdejes.

Ar mainieriai, kurie beveik 
visas savo dienas yra padeje 
po žeme, yra prastesni už tuos, 
kuriuos Lewisas taip miela- 
'szirdingai szelpia? Ir visa ta 
jo paszelpa yra su tuo paežiu 
mainieriu pinigais.

Klebonas paklausė mote
rėles: “Tai kiek szeimyne- 
les?” Moterele gražiai atsa
ke: ‘‘Nugi du vaikai, klebo
ne, vienas jau ženotas, o ki
tas dar gyvena.”

Price $2.30 s,‘" p°i”
COLORS: Red, Black, Green,

Blue, Gray, Copper,

MNiw-roiHr fQVNUiN rut.

Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Pa. - - U. S. A

Mikutis ir Szventieji

Gryžo Mikas iszturgaus
Gerai užsitraukęs,
Negalėjo užlipt ant kumeles
Nes buvo raitas.
Mėgina, negali, szauke

Szventa Joną,
Kad prigelbetu užkelt girta

5 Mykolą.
Ant tusezio szauke

Szventa Juozapa,
Ir da ant kumelaites

neužlipa.
Ir kas kartas, visokius

Szventus szaukia,
Kad užkeltu ant szuikos 

bet nepriszauke.
Tada suriko didžiu balsu

isz visu pajiegu,
Pagelbos tuojaus nuo 

visu Szventu.
Szoko ant kumeles su

dideliu szauksmu:
Nusiverte ant kito szono

su szauksmu:
Pamaželi, pamaželi, ponuliai

nes sprandą nusuksite,
Juk ir dvieji Szventi 

užkelti galite!

i
k “NOVENA”
i Stebuklingo Medaliko 
įj Dievo Motinos Garbei, 
* per paczta 15 Cts.

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Penna.

PONAS IR :: :: 
:: :: SZIAUCZIUS

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

ženklyva, dideles ponios, buvo 
didžiausia baidykla savo aprė
dai uos e, kokios tik Varszavo- 
jc galėjo rastis ta, laika. Jonas 
szeijp teip grajino role f pono, 
nes poniute teip buvo joje 
džiaugsminga, teip mokėjo 

persistatyt, jog trumpam laike 
pritraukė .prie savos ta drau
gyste kuri pirmiaus ja iszjuo- 
kinejo, o kuri dabar norėjo 
matyt ja. isz arti.

Paredalas, kalba, karieta, 
žmonis, priėmimas, namas gy
venimo viskas czion buvo at- 
sakaneziai; Jonui ir musu dan
gai ingai poniutai galvos apsi
suko, o nauji pažinstanii ap- 
gerdami apvalgidami ir ap

iszgrajino, tiktai prictelis jo 
Pcgorelskas, kuris laike ban
ka. Lengvai davėsi prisikal
bini Joną prie grajaus, ha tas 
dare geriausd susipažinimą 
augszta jog grajus davinėjo 
inžengima visur, jog visi žmo
nis augsztosnio. stono grajino.

‘ Jonais nor godus ir skupus, 
o gal del to jog buvo skupus ir 
godus pradėjo grajint isz .pra
džių be karsezio, nes netrukus

juokdami juos, paskolindami 
pinigus, iszszaukdami iii ka- 
ziravimus, netrukus sutvėrė 
apie juos spiebirzganeziu mu
šiu, kurrios limpa prie cuk- 
riaus.

Kaip lengva dasįprašt, Jo
nas puolė auka apgaviku, ka 
priesz ji atgrajinejo rola žmo
nių didelio svieto per juos 
imant juos sau už atipinius, 
mislino sau jog galės užlipt 
augsztyn ir insiiprast in geres
niu draugavę, nes priėjimais 
prie to visados sunkesnis negu 
sau žmonis perstatine ja. Isz- 
tikro pinigai yra raktu tyru, 
nes tuju-gi del nukalimo to 
rakto labai daug reike, o Jo- 
nas toje eiloje galėjo grajint 
role sostapyleje.

Juk-gi namas jo buvo pri- 
pildintas, ir tai no paskuti
nėm ant. pažiūros ylpatom, ku
rias blizgėjo arba tautiszkais 
ir žemiszkais orderais arba ti
tulą nesziojo 'garsinga. Teip • 
kitu itkriau su prietelum buvo 
Baronas Hintenfeldas, kurio 
pati užsiėmė mokinimu Jievos 
sostapiles būdu ir pripratini
mu josios prie ju.

Baronas Hilaros Ilintenfeld 
pačiuotis, kaip sake, isz senos 
gimines Jatlankos, nesziojo 
ordoms Szv. Huberto, Dievo- 
grabskio ir Szv. Stanislovo. 
Buvo tai vyras augsztas, juo
das, drūto 'sudėjimo kūno, su 
didelais ūsais ir barzduke Is- 
paniszka; nesziojo forma dra
panos svietimtautiszka, kalbė
jo garsai, iszrodę ant kareivio 
ir stengėsi visados parodyt, 
jog esą žmogus pažinstamas 
gerai dideli svietą.

Kalbėjo minėjo tankiai ku
li igaikszczius, grafus, senato
rius vardais, apsakinėjo apie 
didybe savo gero, aipie keliones 
o ypatingai apie pasivedimus, 
koki ji patiko kelionėje, arba 
ant dvaro karaliaus Ludviko 
N VI, kur kelis melus praleido 
kaip pasakojo kasdien būda
mas ant vakarienes ir ant gra- 
jaus iu Tuilleries.

Gražus brilijantai daugybe 
brangiu blizgucziu karais da
bintis mylėjo areszterizavojo 
ji-

Dali jauna ir graži juoda, ir 
graži juodakaite, ne auugszti- 
no saves, isztikro, teip garsiai 
aipie save, bet stengėsi grajint 
rola ponios didelio svieto.

Baronas Hintenfeldas pri
iminėjo daugybe ant Krokauc- 
kos ulyczios puikiai intaisy- 
tuose apartmentuo.se, augsztu 
svccziu, kurios pritraukinejo 
juodos akys baronienes, pui
kus stalai ir grajus.

Grajus stanavijo ypatingai 
užsiėmimą salonuose pono ba
rono, nes jog tame laike nu
puolimo moraliszko, grajino 
visur ir labai, suvis tas nedy- 
vino nieką ir neatženklinejo 
namo Inflantcziko.

Praloszinejo isztikro pas ji 
sumas labai dideles ir brolis 
ponios .Grab.... karaliszkos my
limos, du kartu namie Batono 
lig paskutinėm dukatui pralo- 
sze savo pinigus; nes kas buvo 
tame kaltais!

Hintefeldas pats nieko ne

KATALOGAS 
KNYGŲ

No. 102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy- 
mas, 202 pus, 50c.

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

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
YTa isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 

pradėjo su dideliu karszcziu 
pasiutiszkai grajint, nes laime 
nuo jo pabėgo ir neturėjo jam 
tarnaut.

Bet norint geriau.se žinojo 
savo turtus, dabar kada daejo 
stipinio, ant kurio stot norėjo, 
kvailino pats save laikydamas 
savo didėlei turtingu didžia,il
siosios iszejos piniginas rodėsi 
jam nieku, ba daylaug turėjo.

Kasdien matydamas po ke-( 
liclika tukstaneziu auksiniu 
ant staleliu grajanas, pradėjo 
kaipo visi kazirninkai dideli, 
kas kart mažiau paisint ant di
deliu iszeigu ir vertėsi skatiko.

Tuolaik pati poniute plauke 
visokiose raskažiuos, "važine-' 
dama ponsvoje karietoje, už 
kurios stovėjo du galimuoti 
lakoj i ai.

Ketvertas eržilu veže daug- 
gale ponia in bažnyczia pare- 
dinti iii blizganezes nuo auksi
niu sagucziu ir paauksuotu ap- 
riedaliu pleiszkes, del to isz to
lo kas pamate važiuojanezia 
karieta, pažinojo kas joje va- 
žiavo ir visi ipažinstami pa.re- 
geja skubinosi apn nogint gal
vas ir pasikloniot musu daug- 
galci J ievai. Viskas, ponstvos 
Parem'bsku žėrėjo nuo aukso, 
ne tiktai arklu paredalai nes ir 
name viskas tpakajuose, nevet 
uslanel.ei ’mažiukai po kojom 
pasistatyt ir tie buvo apniusz- 
ti auksinais audiniais.

Datyres to gyvenimo, kurio 
ilgai turėjo prisilaukt, Jonas 
dabartės jau rūpinosi apie ki
tokius mierius.

Kankino ji tas, jog neturėjo 
jokio orderio nei inžengimo in 
pakaju karaliszka; grauže z ji 
tie jei da,sekimai jo geismo, ku
rie buvo ne lengvi, nes diplio- 
mos su languczais pardavinė
tas jau pradėjo ir lengvai bu
vo galima savo geismą apspa- 
kajint, ha Jonas ir netrukus 
nupirko sau orderi'Szv. Stanis
lavo stanga, kurie uždėjo pir
ma diena po szlafroku, neszio- 
damas per visai diena.

Kokia tai augszta puikybe 
apsiaubė ji, dabar, norint ne
mažai kasztavo, 'liet stojosi-gi 
ponu, dideliu ponu ant svieto, 
dabar jau jautėsi Jonas, norint 
tas ne akclinejo teip labai, 
augszta,i, nes Jonas turėdamas 
pradžia sieke kas kart toliau,s 
mislemis kėlėsi kas kart augsz- 
cziau, ba savo sena titulą tuo
jaus pamote o- apie kita pradė
jo rūpintis.

— BUS DAUGIAU —/ .

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

No. 1953

sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
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.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopplei 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 Vclniszkas 
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.

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

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
le; 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; Eg-
Ii; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 1Q0 puslapiu35c.

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

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

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 Paslaipcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

No.180—Kvitu Knygute 
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.

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

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa.# - ĮJ. S. X

apartmentuo.se
geriau.se
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Ponas ir Sziauczius
(Tasa)

Apie kitus velesnus pasitiki
mus ne buvo suvis kalbos. Mor
kus turėjo pamirszt apie tuos 
ba turėtu nekenst to, kuri my
lėt norėjo.

Jonas gėdijosi.
Nes turėjo but ant galo isz- 

iiszaiszkinti ir Jonas juokda
masis,'padėjo gala ant amžių 
savo karsztato budo darbams 
ir, karais kaip sake, bridijesi 
dabartės.

Abudu broliai dabar apsakė 
vienas kitam savo gyvenimus 
Morkus, Morkus t ikrai isz szir
dies, o Jonas meluodamas, ne
prisipažindamas nei prie savo 
dideliu turtu nei jo didybes, ba 
turėtu pasakyt kaip gavosi, o 
teisybes gėdijosi pasakyt 
priesz dora dievobaiminga sa
vo broli.

Užimtas'buk buvo tiktai 
broliu ir užtvirtinimu kaip 
kalbėjo, laimes jo ateitoje, pa- 
siszventinima saves jam, but 
visados gatavu ant pagelbos, 
tikra: broliszka meile amžina ir 
tcip tolinus.

Per pusantros valandos teip 
džiaugėsi musu broliai, tarp 
saves szirdingai kalbėdami 
atpie viską ir Jonas mokėjo tcip 
persistatyt brolui, jog tas da
vėsi jam klausidamas ir visa
me tikėdamas melą palaikyda
mas už tikra teisybe, padaryt 
kas tam tik norėjosi.

Brolis tasai buvo szirdingas 
tcip, prisiriszo prie savo brolio^ 
ir su atvirę szirdžia priminėjo 
už teisybe broliszka; didžiausi 
melą.

Antrino tankiai Jonas sukt- 
trai nuduota Judosiszka mei
le.

— Ne paisau apie turtus 
atiduodu tau, imk sau viską 
daryk ka nori!

— Nes ka asz su. juoni pa
darysiu ir kaip sau rodą duo
siu, atsakae Morkus. Asz ne 
spasa’bo nežinau kokiu gal'e- 
czia apturet nei laiko ant to ne
turiu, pirmutinis provininkas 
mane apgaus ir praleisiu do
vanai viską kai tur iu isz mano 
darbo, o kažin kaip butu da!

— Tai teisybe! Kalbėjo Jo
nas, nes ka-gi daryt? Pažino
damas mane teip mažai galė
tum pamislint jog vienas be 
tavęs noriu užgriebi, o dabar 
asz matau pats nelabai noriu 
tu matai pats, nelabai noriu tu 
turtu ir noringai palikczia 
tau.

SAPNORIUS

I
 Su 283 Paveikslais Į i

160 Puslapiu ]!

8 col. ilgio, 5% col. ploczio j! 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu IĮ 
planatu ir visokiu burtu.

Knyga in minksztos po- |j 
pieros virszeliuose. :: :: i[

Pinigai reikia siusti su ;| 
užsakymu: |»

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

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

— Daryk ka nori! Atsake 
Morkus. f

— Tu daryk ka nori!
— Imkis tu!
— Ne, imk tu!
Po ilgu iszsižadejimu ir ati

davimu vienas kitam, isz vie
nos szalies tikru, o isz kitos 
apgavingu, stojo ant galo aut 
to jog Jonas matydamas kaip 
lengva broli gales užspakajint 
ba jau gerai isztirinejo, isz 
dvieju tuksitancziu dukatu ku
riuos ketino duot Morkų, davė 
tiktai tūkstanti ir aplaiike tik
ra atsižadėjimu nuo palikimo.

Morkus ir da tcip buvo tvir
tu, jog brolis daro jam didžiau- 
se loska, ba jis pats, pati ir 
vaikai pabucziavo rankas savo 
geradejaus, atimdami tai su
ma, kuri ne deszimtos dalies 
ne sttmavijo to ka jiems pri
puola isz palikimo. Jonas ap- 
laikes nuo Morkaus uredninai 
pasikvitavojima brolio, jog 
viską atiduoda brolui, nuo tur
tu atsižada, atsisveikino Jo
nas, po tam įbroli ir visa szei
myna norint jau ne taipkarsz- 
tai, ba jau 'žinojo kad viskas 
atlikta ir mate kad dabar jau 
jam įbrolis nereikalingais, sėdo 
iii karieta buk rūpindamasis 
kad pati jo iszvažiavo isz Var- 
szavos.

Apsiejimais jo su Morkum 
teip buvo puikiai atlikta ko
medija, jog meisteris su savo 
szeimyna persitikrino buvo 
apie jausiingiausi prisiriszi- 
nia aipie didžiausi pasiszventi- 
nima Jono del saves.

Buvo vienok tai ne ilgai; ant 
rytojaus po iszvažiavimui bro
lio prieszininkas Jonas Sliwic- 
kis inpuole in stulba su naujais 
prikalbinimais prie kambina- 
cijos.

Sziauczius pasveikino ji 
linksmai. >

— Et! Ponas provininke, 
jau viskas atlikta, atitolinau 
nuo savo ergelius atidaviau 
viską brolui, tegul jis provoje- 
si ir tegul jam Dievas da pade
da pasinaudot jais.

— Kaip tai?' Atidavėte 
jam viską, visa galybe davėte 
jam ant to? Hm!

— Netiktai viską pave
džiau jam.

— Yra! Žiūrėkite! Tarė 
užlauždamas rankas Slivickis, 
jeigo vale pasiklaust, o ka 
tamistai davė už tai ?

— Biednas brolis, gal pas
kutinius, gal su nuskriaudini- 
mu savos, nes davė man tuks-

i tanti dukatu.
— Metiniai? Paklauso Sli

vickis.
— Kaip tai metiniai ? Kar

ta ir galas! Advokatas juok
damasis szandijeneziai puolė 
ant kanapkos.

— Ha! Ha! Ha! Paszauke 
storu balsu tai apgaut mokėjo 
tamista, asz duotau su padėka 
penkis ir szeszis tukstanezius 
dukatu.

Morkus girdėdamas tai nusi
stebėjo, niekados jis negalejoi 
tikėt, kad jo brolis teip ji ap
gaudinėtu, kad brolis turėtu 
teip padaryt, ar-gi galėjo vė
lini jam brolis, mistino sau 

‘ Morkus, jo pradėjo kilnotis ir 

iszvare kone su piktumu advo
katą.

Nes nužiūrėjimais 'brolio ji 
apsiaubė, ne pakajus ji apėmė.

Pati, kuri ant dugno szirdies
šlepe bįskuti neu'žganadinimo

^♦-K-K-K-K****+:**-K-K*-K*-K****>*->

Mokslas sako:
“Guodok Tęva ir Motina 

savo! ’ ’
Taigi, ne vienas tėvas,

Ne viena-motina,
Kurie su 'prakaitu sunkiai 

dirbo,
Kad savo vaikams suteikti 

szioki tokį užlaikymą, 
Ir gražiai iszauginti.

Senatvėje tankiausia isz 
savo vaiku lupu,

. Iszgirsta nedoriausias 
iszmetinejimus.

Vienam vaikui tas 
nepatinka, 

Kitam kas kitas.
Žodžiu sakant, seni, geri 

gimdytojai,
Už savo darbu ir rupesezius, 

Gauna nuo vaiku tik 
Paniekinimai ir iszjuokima!

O jus vaikai, ar jus 
žinote, 

Kad už tai labai sunkiai 
Dievui atsakysite!

Juk tai didelis nusidėjimas 
Paniekinti savo gimdytojus 

ir juos iszjuokima, 
Vaikai privalo su savo senais 
Gimdytojais pasielgti gražiai, 

Nes tokia yra Dievo valia 
• ir prisakymas.

Juk prastas ir abelnas yra 
Ketvirtas Dievo prisakymas: 
Guodok tęva ir motina savo, 

Bet nepasakytai:
Guodok tęva ir motina.
Tik kaip ilgai jie bus 

tvirtais,
Ir gali da dirbti,

Alba kailp ilgai tu reikalauji 
nuo ju page!bos!

Taigi, apsupk juos savo 
meile ir geradejystemis.

Už tai tau bus atlyginta 
ežia ant žemes,

Ir anapus grabo po 
mireziai!

Vienas geras sūnūs ilgus 
Metus laike pas save senele 

motinėlė.
Ta kitados .seniau smagi ir 

darbszi moterėlė, / 
Pasiliko ant senatvės kaip 

Vaikas kuris da neturi 
proto.

Todėl reikalavo didelio 
prižiūrėjimo,

O labiausia nuo sunaus, ‘ 
Kuris ir taip buvo sunkiai 
Apsunkintas savo didele 

szeimyna.
Bet tik paklausykite kaip 

Mislino apie tai taisai 
geras sūnūs: 

Teisybe, kad mano sena 
sukudus motinėlė,

Yra man sunki naszta, 
Bet dekavoju Dievui, 

Kad galiu jai ant senatvės 
Palengvinti visame, 

Ir atsilyginti už clavima 
man gyvasties!

Taigi, lai visi vaikai ima 
pavyzdi nuo jo. 

isz vyro pasielgimo, pradėjo 
jam iszmetinet jo dideli tikė
jimą brolui kaipo pati sau.

Morkus pirma karta savo 
gyvenime pažino karezias 
jauslus kuriom kaipo tulže 
szirdi jo pripildė prie veikalu 
piniginiu.

Pirmutinis jo pakajus ir luo- 
sybe pabėgo nuo jo.

Pinigai jo tas auksas ku- 
riuom papirko brolis buvo jam 
teip sunkus teip sunkino ji, bi
josi apie juos, kad nežinojo 
kur padėt ir ka su jais pada
ryt, o pergyvenęs keliolika 
dienu didelėm ne pakajuje 
apie vagi ir atsitikima, stebė
damasis mislyse, kurios ata- 
traukinejo ji nuo darbo viena 
ryta didelei atsimainęs, nulin
dęs iszibales, nuėjo iii persky
ra kur sėdėjo tik viena Ona 
teipo-gi smutna nubudus ir 
užsimislinius kaip ir jis.

Pabucziavo ja in kakta ir 
atsisėdės prie jos ant lovos pa
mažėl i kalbėdamas:

— Szirdele mano asz ir tu 
nuludia ko tai esame nuo lai
ko tos nelaimingos sukcesijos 
pinigai musu mus smaugė ir 
sloge, norais pamalželi trutyja 
■spakainuma. Kur musu seno
vės praeita laime, kur musu 
pakajus Onuk?

Onai aszaros stojo akyse.
— Alano brangus, brangus 

tarė, ir jau asz matomai, nuo 
misliu, ergeliu gavau karsztli- 
ges.

Rodą darykime ka turime, 
daryt.

— Alane rodos ar sziau
czius geriause atiduot tuos pi
nigus ant naudingu ir geru 
darbu, iszdalint ant gero, o 
patiems pamirszius kas mus 
patiko, gyvent po senovei ir 
žiūrėt savo kaip ir žiūrėjome.

— Ir volei mylėtis ir npsi- 
rulpint apie ryt dadave Ona su
spausdama vyra.

Nuo to laiko, kaip tas auk
sas skrynoje guli, kožnas 
žvilgterėjimas darbininko bai
me mano szirdi pripildo nužiu- 
rineju naminius, bijausi vagiu!

— Ir asz teipos-gi ir asz 
mano szirdele!

— O tai-gi mielas duszelc 
darykime kaip nori, bile tik 
tai atrast musu sena praeita 
gyvenimą.

Kam-gi mums tas rūpestis 
tas ergelis?

AI eis t e ris pasiėmė dabar rū
pesti ant saves ir iszejo in 
miestą pasirodavyt žmonių.

Rado senus miesezionius ra- 
tusze (sūdąs), o tiejeipasijuo
kė isz jo gerai rodą davinėjo 
visokia, kaip kas sumislino 
sau.

A'Tieni rodi jo atiduot ant su
do, kiti ant ligonbueziu, auk- 
sorius vėlino kad nupirktu si
dabru, kunigas praeidamas 
pro szali patarė kad padarytu' 
afiera ant bažnyežios; daug to
kiu panasziu patarimu Alorkus 
ežio n gavo.

Ant galo vienas senas jau 
žmogus visiems pertrauke vi
su darodinimus:

— Žinai tamista ka, teip 
tau tai pirmose dienose sunki
na pinigai, nes kada neteksi ju
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What would you say...

If you were asked, "Do you think 
people own more U. S. Savings Bonds today than they did 
luring the war?” what would you say? YES or NO?
Ji your answer is YES, then you’re right! For the holdings of 
U.S. Savings Bonds have increased steadily since the war.Until 
ioday you and I and millions of our friends and neighbors all 
?ver America own more than 49 billion dollars worth of our 
country’s interest-earning Bonds.

And WHY has the Bond Program been so successful? 
because when you and I patriotically invested in Bonds during 
lhe war, we made a wonderful discovery. We learned that 
41. S. Savings Bonds are a sure, safe way to save money. And 
Save it at a good 3% interest!
And we discovered something else, which 
3 still trite today. Bonds not only repre- 
^ent an investment in our own personal 
piures. But in the peaceful future of our 
Country, too!

Great News! New money-earning 
features for United States Savings Bonds!

FIRST—Thanks to new Treasury regulations, every Series 
E Bond you invest in begins earning interest aftei; only 
6 months. It earns 3% interest compounded semiannually 
when held to maturity.
SECOND—Every Series E Bond you own can now go on 
earning interest for 10 more years after it reaches the 
original maturity date.
THIRD—All maturing E Bonds automatically earn inter
est at the new, higher rate (average 3% compounded 
semiannually) for 10 more years.
FOURTH—If you want to be paid the interest your Bonds 
are earning every six months, ask at your bank about the 
new Series H Savings Bonds.

Peace is for the strong! For peace and prosperity 
invest in U. S. Savings Bonds!

The U. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury 
Department thanks, for their patriotic donation, the Advertising Council cfnd

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.

bus tau gaila volei. Su pinigais 
tai visada teip lig kol yra, ne
žinai ka daryt, nes kada ne 
tenksi ju, naujas rūpestis vėlei 
kankins kad neturi ju! Geriau 
paklausyk man<3 rodos, nupirk 
sau narna, kas tau pareis isz 
raudos stribu, tas tave ne sun
kis; geriau padarysi, jeigu ta
da pavargėliui priglauda duo
si negu atiduotum pinigus jam 
ar ten ant ligonbuczio ir kitu 
daigtu. Nes ir pats ant senat
vės turėsi priglauda ir duonos 
szmoteli.

Paklausė Alorkus rodos ge- 
rosene, o ir nepoilgam laikui 
persikrausto in puiku mūreli, 
kur nusipirko ant vienos isz 
pirmutiniu ulycziu miesto.

Pats apėmė žemutini gy ve
nimą, o antra ir treczia samdi 
žmonimis, užpakalinėse stubos 
talpino biednus amatninkus ir 
kitus pavargėlius imdamas 

I

nuo ju už tai vos tiek, kad tik 
but galima sakyt jog laiko ne 
dovanai.

Pamaželi Alorkus atrado sa
vo pirmutini pakaju, linksmu
mą. vos kada niekada primini
mas liktai brolo, nu'žiurcjimas 
iszszauktas per Slivicki valan
dėlėms ji nepakajino ir pri
verstinojo rūpintis.

Isztikro pasielgimas Jono 
iszteisino, blogu apie ji misli- 
ninia aplaikes-gi ko norėjo už
griebęs visus turtus po Staros- 
tienei, atidavęs rakta Žalycu 
randytojui pats pribuvo su pa
ežiu in Varszava, nes ne pasi
rodė pas Morkų.

Alorkus dasižinojo apie ji, 
matydavo ji nevet isz tolo, nes 
nieko nesake apie tai paežiai, 
idant rupestisties neužduot ir 
gailesezio pats-gi atsidusęs gi
liai pamaželi, stengėsi pa
in i j-sz isz] i e jas kelis laszus asz- 

aru, jog turi broli. Niekados 
dabar u'ž nieką gyvenime pir
mutinis rankos iu ji neisz- 
trauktu, ne gaila buvo jam isz- 
trauktu jam isz ranku, per įbro
li turtu, nes skausimino szir
di jo paėjimas brolio apgavys
te.

Ant galo Alorkus nepyko už 
tai ir dovanojo1 jam visiką no
ringai, kalbėdamas pats in sa
ve.

— Biednas apkvaito veda
masis paskui turtus, tegul-gi 
nor ta laimingai naudoja.

Kokis tai atsitikimas norė
jo, kad ponstva Parembskai 
apimtu gyvenimą name szale 
muro Alorkaus. Del to kasdien 
mate sziauczius per Įauga Jo
ną, stengdamasis kaip nor il
giau slept ji nuo Onos, ir ne. 
greitai darbininkai pasakė po
nai meisterienei apie Joną.

Ona. tuojaus nubėgo pas vy
ra su, daneszimu jam apie tai 
ir norėjo su juom eit pas broli, 
nes Alorkus nuejas su ja in ki
ta perskyra, atidengė jai visa 
teisybe.

Ona biski paverkus, užpy- 
kus, nes ant galo tuojaus do
vanojo viską ir su kokiu tai 
pasigailėjimu tarė:

— Gerai, gerai tegul-gi sau 
prilankesniu szirdžiu ir geres
niu nuo musu jieszko.

Duok Dieve, idant jas atras
tu,
’ Tiktai senoji Alotiejene do- 
vanuot negalėdama baisįai ko- 
loja Joną, ne prie brolio, nes 
tiktai priesz Ona, kada jo na
mie nebuvo.

Ponstva Parembskai, pribu
vę in Varszava, pradėjo vest 
gyvenimą poniszkai.

Jonas norėjo atmoket sau 
nukenstus laukimus ant kaimo 
ir pildamas auksu, dare kelia 
sau in draugyste augsztesiiia. 
Jieva, kuri da norėjosi būtie 
graži ir nudavinet motere

[Tasa Ant 2 Puslapio]
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Žinios Vietines
— Petnyczioj, Vasario dvy

likta diena, pripuola Preziden
to Abraiiomo Lincolno gimi
mo dienos sukaktuves, kuris 
pagarsėjo po svietą isz savo 
teisingystes, ir ipaliuosavo juo
dukus, nigerius nuo ncvalnin- 
kystes, už ka užsitarnavo nuo 
ju dideles ipaguodones kaipo 
iszgelbetojas nuo nelaisvos ir 
davė jiems lygias tiesas su bai
tais žmonimis.

— Ana diena ponia Helena 
(Draugeliene) Kovekiene, isz 
Slienadoro, lankosi mieste su 
reikalais ir įprie tos progos at
lankė “Saules” Redakcija, at
naujinti prenumerata del savo 
mylimo tėvelio, ponas Motie
jus Skrobulis, kuris yra musu 
skaitytojas per daugeli metu. 
Ponas Skrobulis 'sako: “Kaip 
skaitau “Saule” tai jau ilgas 
laikas, ir man vis ipatinka ja 
skaityt, nes “Saule” yra ge
riausia ir neturiu kantrybes 
kol ji ateina ,po mano pastogia. 
Tikiuosiu da ilgus metus ja 
skaityt.” Acziu panei Kove- 
kienei už atsilankymu.

— Petnyczioj (pripuola 7 
Servitu Steigėjai, ir Szv. Be
nedikto, o Tautiszka Vardine: 
Damijonas. Taipgi ta diena: 
1809m., Prezidento Abraliotfio 
Lincolno gimimo diena; 1934 
metuose Prancūzija suparaly- 
žiuota-straikos sukilimas Aus
trijoje, 500 žmones 'žu vo: 1945 
metuose Trijų Didžiųjų Tautu 
Atstovai Yaltos Konferencijo
je sutinka nuginkluoti Vokie
tija; 1851m., surastas auksas 
Australijos kalnuose; 1912m., 
Kinija tapo respublika.

— Ana diena musu skaity- 
tojas, ponas Motiejus Siliokas 
isz Girardvilles, lankėsi mieste 
ir Slienadoryje su reikalais, ir 
•prie tos progos atkinkė “Sau
les” Redakcija atnaujinti savo 
(prenumerata už laikraszti 
“Saule”. Acziu u!ž atsilanky
ma.

— Su'batoj pripuola Szven- 
los Katarinos, Ricci, o Tautisz
ka Vardine: Ugne. Ir ta diena: 
1939 metuose, Teisėjas Louis 
D. Brandeis pasimirė, jis 'buvo 
asztuonios deszimts dvieju me
tu amžiaus; 1933 m., Prez. 
Hooveris pataria valdžiai su
sitvirtinti savo pinigini stovi 
ir susigrąžinti aukso paimata; 
1935 m., vaikvagis ir 'žmogžu- 
dis Harry Hauptman, kuris 
pavogė ir nužudė • garsaus 
Charles Lindbergho kūdikėli, 
mirties bausme nubaustas.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Szvento Valentino, 
patrono meiles. Ta diena isz- 
mintingi siuntinėja vieni ki
tiems gerus ir meilingus voli- 
nimus, o kiti ant kerszto siun- 
czia juokingus ir ipaniekinan- 
czius (paveikslus, idant tokiu 
'budu iszlieti savo neapykanta 
prieszais kitus. Tautiszka Var
dine: Vitalius. Ir ta diena: 
1912 m., Arizona valstija buvo 
priimta kaipo keturios de
szimts asztunta ir iki sziol pas
kutine valstija in Suvienytas 
valstijas; 1819 m., gimė Chris
topher Latham Sholes, kuris 
iszrado raszomaja maszinele, 
typewriter!; 1929 m., buvo 
razibaininku skerdynes Chica
go, Ill., per kurias sdptyni raz- 
baininkai buvo kitu razbainin- 
ku nuszauti; 1950 m., Komu- 
nistiszka Kinija pasirasze 30 
metu sutarti su Sovietu Unija.

Rusija pasižadėjo pristatyti 
$30,000,000, bet iki sziol nei 
vieno rublio nematyti; 1933 m., 
beveik visos 'bankos užsidaro 
Amerikoje.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Faustino, Jovito, o Tautiszka 
Vardine: Kastulis. Ir ta die
na: 1932 m., Prez. Herbert 
Hooveris paskiria Benjamin 
N. Cardoza kaipo augszcziau- 
sio Teismo nariu iii vieta Oli
ver Wendell Holmes, kuris del 
sveikatos pasitraukia ; 1933 m., 
Giuseppe Zangara norėjo nu
szauti Prez. Fr. D. Roosevelta. 
Jis nuszove Chicagos Mayora, 
59 metu amžiaus Cermak, ku
ris pasimirė Kovo 6-ta diena. 
Tas atsitiko Miami mieste Flo
ridoje; 1277 m., Lietuviai va
dovaujant Siipucziui, perga
lėjo Totorius ties Vilkavisz- 
kiu; 1912 m., Yuan Shi Kai bu
vo iszrinktas kaipo pirmutinis 
Kinijos Prezidentas; 1945 m., 
Amerikos lakūnai 'bombardavo 
Tokyo miestą., Japonijoje.

— Utarninke pripuola Szv. 
Julijono, o Tautiszka Vardine: 
Arminas. Taipgi ta diena: 
“Lietuvos Nepriklausomybes 
Beina.” Irta diena 1927 m., 
mirė Daktaras Jonas Basena- 
viezius.

— Utarninke Vasario Szc- 
sziolikta, tai Imdavo “Laisves 
ir Nepriklausomybes Diena”, 
o dabar tik “Asz ar u ir Gedui i o 
Diena”. Lietuviai pabėgėliai 
negryszta ir jau nebegrysz in 
“Savo Tėvynė.” Tie kurie da 
randasi Lietuvoje per prievar
ta ar isz gyvos'bėdos pavirs in 
Komunistus, o visi kiti yra jau 
baigiami naikinti. Lietuvos 
dvarai, namai ir nameliai pasi
lieka, net ir ju Lietuviszki var
dai pasilieka, bet jau Lietuviu 
tenai nėra! Ruskis dabar gy
vena in Lietuvio namus ir Lie
tuvio gražiu vardu ir pavarde 
vadinasi. Jie pasilaiko Lietu- 
viszkas pavardes, kad jeigu 
Tautu Sanjunga kada nors pa
reikalautu apyskaitos isz Ko- 
munistiszkos Lietuvos, 'butu 
galima labai gražiai parodyti 
Lietuviu ten gyvena kai]) ir 
gyveno. Valdininkai pa'bego, 
savuosius apleido; vadai neži

Szv. Valentino Sveikinimai
*

Szitos trys mažutes Skau
tes, su szita didelia Szvento 
Valentino plakatu sveikina 
Skautą, Patrick J. Franklin.

Szia sanvaite Skautai, 
New York mieste iszkilmin- 
gai apvaikszcziuoja savo ke
turios deszimts ketvirtas 
sukaktuves.

Mažytes Skautes paveiks

nojo kur vesti, ar patys in sau
gesnius krasztus iszgurmejo. 
Konferencijos neiszgelbejo, 
Tautos Sanjunga nesujunge. 
Paskutinis. Dabar liko vien tik 
malda, vien tik tas kryželis ku
ris taip gražiai visus laukus 
Lietuvoje pamargindavo ir 
Lietuvius in malda ragindavo1. 
Lietuvis kuris sziandien netiki 
in Dieva, negali tupėti jokios 
Vilties!

— Vasario (Feb.) 16-ta 
diena yra visiems Lietuviams, 
iszkil.minga, nors ta diena iv 
liūdna diena, Ibet Amerikie- 
cziams Vasario dvylikta yra 
taipgi labai svarbi ir iszkil- 

I minga diena. Dabar žmones 
szvenezia Vasario dvylikta, 
bet tikrai nežino kodėl ir del 
ko ja szvenezia. Pirmiau visi. 
Amerikiecziai szita diena ap- 
vaikszcziodaivo Abraiiomo Lin
colno gimtadieni, nes Abralio- 
mas Lincolnas iszgclbejo musu 
kraszta nuo pražūtos ir atižy- 
mejo kaipo prascziokeliu drau
gas.

Thadeus Koscziuszko taipgi 
szita diena gimė ir jo gimta- 
dit^ii visi Lenkai szvenezia ir 
apva.ikszczioja. Czia ant szito 
klausimo Lietuviai ir Lenkai 
tankiai susikerta, nes Lenkai 
Koscziuszko pasisavino, o Lie
tuviai gina ir giriasi kad jis 
buvo Lietuvis. Thadeus Kos- 
cziuszka stojo in.pagelba Ame
rikai kai mes kariavome priesz 
Anglija del “Laisves ir Nepri
klausomybes.”

John L. Lewisas, mainieriu 
bosas taipgi apvaikszczioja sa
vo gimimo diena, dvylikta Va
sario. Mainieriai iszkilmingSi 
ir triukszmingai nutarė kad jie 
ta diena, nedirbs, ne už tai kad 
pagerbus Prez. Lincolna ar 
Amerikos talkininką Kosczius- 
ka, bet ju bosą John L. Lewi- 
sa. Tai dabar mes visi Ameri
kiecziai dvylikta Vasario 
szveneziame, bet ne del. tos pa- 
czios priežasties.

— Juozas Keczinskas nuo 
511 W. Maple uly., ana diena 
puolė ant peimento ir sužeidė 
sau ranka. Gydosi in. Locust 
Mt. ligonbūtoje.

— Lietuviu Motoru Kliu-

le yra: deszimts metu am
žiaus Nancy Olson, isz New 
Hyde Park, N. Y.; asztuoniu 
metu amžiaus Cynthia Olson 
ir deszimts metu amžiaus 
Lillian Li, isz New York.

Valentino Diena pripuola 
Nedelioj 'Vasario 14-ta die
na.

-, o a □
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has isz Scliuylkillo pavieto lai
ke savo susirinkimą Utarnin- 
ko vakara in Eagles svetainė
je. To vakaro pirmininke buvo 
ponia J. Alanskiene isz miesto.

Baltimore, Md. — Vasario 
(Feb.) 16-sios minėjimo Pro
gramas: Nedelioj, Vasario 14 
diena, 10 valanda Szv. Miszios 
Szv. Alfonso ’bažnyczioje už 
žuvusius už Lietuvos laisve ir 
visus kankinamus Lietuvius. 
Szeszta valanda vakare vieszas 
iszkilmingas posėdis Szv. Al
fonso parapijos saleje. Minėji
mo kulbes svetys isz New Yor- 
ko, Lietuvos Laisves Komite
to narys, buvusis Lietuvos že
mes ūkio ministeris p. Juozas 
Audėnas. Be to, bus indoini 
menine dalis.

Utarninke Vasario 16 d., 7 
valanda vakare tradicinis ban
krotas Lietuviu saleje, kuriame 
dalyvaus žymieji garbes sve- 
cziai ir bus oficialiai .paskelb
ta Marylando gubernatoriaus 
ir Bailtimores ma.yoro prokla
macijos del “Lietuviu Respub
likos Dienos”. Vasario Sze-
szioliktoji, tai visu laisve my 
lineziu Lietuviu szvento! Taigi 
visi ir dalyvaukime! Be to, at
minkime, kad invairus žygiai 
Lietuvos laisvinimo reikalais 
tampa galimi tik per musu au
kas. Inncszkime savo dali, au
kokime Tautos Fondui! Savo 
auka atneszkite in minėjimą, 
arba indekite iii voką ir pa
siųskite pasztu. — A. J. M.

TĖVAS PASIDAVĖ
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

buvo savo vyro ant smert nu- 
szauta.

Ji buvo Ponia Kathryn 
Snook. Jos vyras, keturios de
szimts septynių metu amžiaus 
James White, už vienos valan
dos pats pasidavė Harrisburg 
miesto policijantams. Jis su sa
vimi turėjo ta revolveri, su ku
riuo jis buvo savo žmona nu- 
szoves.

Susiedai policijai pasakė 
kad jie buvo girdeje kai Ponia 
Kathryn Snook, su kokiu vy
ru bariesi savo kambaryje. Bet 
jie sako kad jokio szuvio nebu
vo girdeje.

Jie sako kad jie girdėjo kai 
tas vyriszkis vėliau, garsiai 
pats sau kalbėjo: “Asz ja nu- 
szoviau. Asz einu pasiduoti po
licijai.”

Kai jis pasidavė policijai, jis 
prisipažino kad visa ta diena 
buvo gėrės, ir kad jis tikrai 
nežino ka jis buvo padaręs.

Jųdviejų vaikucziai yra ke
turiolikos metu Joanne, sze- 
sziolikos metu Lawrence ir de
szimts metu Warren. z

RUSIJAI BAISUS
SMŪGIS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tik laisvai ir atvirai pasakoja 
apie Komunistu sznipu darbus 
bet ir vardais tuos agentus isz- 
vardina.

Dabar niekas negali užimti 
jo vieta Japonijoje, nes Japo
nai Sovietu agento nepripa- 
žinsta, kadangi Rusija nesuti
ko pasiraszyti ant Japonijos 
taikos sutarties. Rusijos agen
tams buvo pavėlinta pasilikti 
Japonijoje, bet naujiems nebu
vo valia atvažiuoti. Jeigu ku
ris iszvažiuodavo, jam nebuvo 
valia sugryszti. Dabar Sovietu

Aliejaus Fabrikas Susprogo

Baisus gaisras sunaikino 
aliejaus fabriką in Trainer, 
Pa. Kai szitas fabrikas užsi
degė, tai pradėjo dideles 
tankos pilnos gazolino su

Rusija ne tik neteko savo in- 
takingiausio ir geriausio vado 
Rytuose, bet ir kiti jos agentai 
dabar iszsiganda stengiasi isz 
Japonijos iszguiti.

Sovietai dabar ima suprasti 
kad per smurtą jie negali vis
ką nuveikti. Sovietu Rusija 
nugalabino savo .slaptos poli
cijos vada, Lavrenty Beria. 
Ta paezia diena szitas Yuri A. 
Rostovorovas, artimas to nu
žudyto slaptos policijos drau
gas, nuėjo staeziai pas Ameri
kos armijos virszininkus ir pa- 
prasze kad jis butu priimtas.

Dabar Sovietu Rusija turės 
visai naujus agentus slaptomis 
pasiunsti in Japonija, nes tie 
agentai kurie dabar tenai ran
dasi yra ar ne už ilgo bus vi
siems žinomi ir isz ju jokios 
naudos Rusija negali tikėtis.

KOMUNISTAI
SUĖMĖ 1,000

VOKIECZIU
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

sustoja dirbę del keliu minu- 
cziu, taip parodydami savo ne
pasitenkinimą.

Vokiecziai dabar vieszai rei
kalauja, kad Sovietu Ministe
ris, Vyacheslav Molotovas su
tiktu su Amerikos, Anglijos ir 
Prancūzijos Atstovais, toje 
Berlyno Konferencijoje.

Sovietu valdžia dabar bai
siausiais grasinimais stengiasi 
numalszinti Vokieczius.

Komunistai tuojaus pasiun
tė kariszka policija apsupti 
gazolino ir aliejaus fabrikus 
Leuna apylinkėje, nes jie bijo 
kad Vokiecziai tuos fabrikus 
neuždegtu.

Visur kitur Komunistai da
bar stato savo mažas tvirtoves 
ulycziose ir yra iszleide parei- 
kalavima kad Sovietu Rusija 
kuo greieziausiai pasiustu dau
giau vaisko, daugiau kariszku 
tanku ir daugiau kariszku ero- 
planu.

Dabar net ir Komunistai pri- 
sipažinsta Vokietijoje neramu!

AR EISENHOWERIS
KA SLEPIA?

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

gus szitaip prasitaria, tai jau 

sprogti. Žmones susiedyjoje 
iszhego isz savo namu. Kiek 
buvo galima dažinoti, tai tik 
vienas darbininkas buvo su
žeistas.

laikas pareikalauti pasiaiszki- 
nimu.

Nebutu pro szali Kongresui 
dabar kitokius klausimus pa
statyti ir paežiam Prezidentui 
Eisenhowerjui. Kodėl jam da
bar taip rupi Instatymas, ku
ris, anot jo paties žodžiu, nie
kam nevertas ir nieko nereisz- 
kia! Ar kokios sutartys jau da
bar sudarytos su svetimais 
krasztais, apie kurias mes nie
ko nežinome?

Jeigu viskas tvarkoj, tai 
musu valdininkai turėtu mielu 
noru sutikti pasiaiszkinti.

POPIEŽIUS
SVEIKSTA

VATIKANAS, ITALIJA. — 
Vatikano specialistai Dakta
rai pranesza kad Kataliku 
Bažnyczios Szventas Tėvas, 
Popiežius Pijus Dvyliktasis 
ima sveikti, ir kad jam dabar 
insakyta nors biski pasikelti 
isz lovos ir pavaikszczioti. Jis 
dabar gali ramiai miegoti ir 
gali nors biski valgyti.

Jo asmeninis Daktaras Ric
cardo Galeazzi-Lisi sako kad 
Popiežius dabar gali biski pa
vaikszczioti apie savo kamba 
ri, bet dar vis jam nevalia biz
ni vesti ar sveczius priimti.

Bet nežiūrint Daktaro insa- 
ky mu, Popiežius priėmė in sa
vo kambarį Pralota Domenico 
Tardini, kuris yra po-sekreto- 
rius Užsienio reikalu Vatika
ne.

Sziais metais žinoma, forte- 
pionu, pianinu gamykla Sten- 
way & Sons mini savo 100 gim
tadieni. Ja insteige pabėgėlis 
isz Vokietijos kuris 1849 me
tais buvo priimtas in szi krasz
ta. Per 100 metu tu kompanija 
pagamino daugiau nei 342,000 
instrumentu.
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PLATINKIT “SAULE“
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PENN. POWER & LIGHT CO.

When Kenneth A. Harm’s new ho- ♦ 
me, 5220 Woodlawn Drive, Harris
burg, received current from Penn
sylvania Power & Light Company 
lines late last week, Mr. Harm 
became, possibly, the 50,000,000th 
electric customer in the United Sta
tes. According to F. C. Mueller, 
vice-president of the utility’s Schuyl 
kill division, Edison Electric Insti
tute estimates showed that on Jan. 
28, between 1 and 2 p.m., the elec
tric industry would connect its 50,- 
000,000th customer.

At brief ceremonies in the Harm 
home, PP&L official presented the 
Harms with an automatic electric 
dryer, and an illuminated scroll to 
mark the occasion.

An interesting sidelight in con
nection with this newest electric in
dustry milestone is the picture of 
America’s average electric custo
mer, John Householder, based on 
Edison Electric Institute statistics.

According to Mr. Mueller, Mr. 
Householder is fortyish, married, 
with a couple of children. Odds are 
more than even that he has an au
tomobile, owns his own home, is a 
church member, belongs to one or 
more fraternal or social organiza
tions, is a baseball fan, carries life, 
insurance, has money in the. bank, 
and is a good credit risk. His in
come is a secret shared only with 
the tax collector.

By present-day standards, he is 
like most of us in his mode of life. 
But if his commonplaces of living 
arė compared with the luxuries of 
bygone days, he is a remarkable fi
gure indeed, enjoying living condi
tions unattainable by the richest of 
ancient kings.

■4
Electricity perhaps more than any 

other single factor, has brought this 
living standard into being. Through 
electric service, Mr. Householder 
has at his family’s command the ag- 
gregate energy of 35 servants work
ing a 40-hour week in his home the 
year ’round. With marvelous ver
satility, his electrical genie provides 
lighting, and operates the nine ap
pliances he is almost sure to own— 
his television set, radio, iron, refri
gerator, electric clock, washer, toas
ter, vacuum cleaner, coffee maker, 
In addition, he and his wife probab
ly have two or more other applian
ces. They might include an electric 
shaver, sandwich toaster, heating 
pad, mixer, waffle iron, range, ste- T 
am iron, water heater, freezer, spa
ce heater or ironer. /

Mr. Householder is like most of us 
also, in that he takes the daily elec
trical miracles in his life for grant
ed. If he were to pause in this 
Light’s Diamond Jubilee Year of 
1954, and think back to 1929, 
when he was in his mid-teens, he 
might be amazed at what has hap
pened in the comparatively short 
space of 25 years. if

In 1929, the year of Light’s Gold
en Jubilee, the wonders of electri
cal progress were being hailed. Fif
ty years earlier, Thomas Edison had 
developed the first practical incan
descent lamp, and, during the 1929 
anniversary, he himself expressed 
amazement at the advances which 
had been made. But in 1929, only 
a fraction of the array of today’s el
ectrical appliances were in common 
use, and there were fewer than 25,- 
000,000 electricity customers, less * 
than half the present total.

In this year of Light’s Diamond 
Jubilee, 75 years after Edison in
vented his lamp and the electric ser
vice system which made possible the 
electrical era, the Householder chil
dren are^ growing up in a home 
where the electronic marvel of tele
vision seems as ordinary as running 
water. Yet, twenty-five years ago, 
this and other amazing electrical 
advances were hardly dreamed of 
by many people.

What will be the electrical living 
story twenty-five years from now, 
at Light’s Centennial in 1979? John 
Householder, then a grandfather, 
may see his family’s use of electri
city multiplied several times by a 
variety of new applications for 
household tasks, comfort and con
venience. Electronic devices that 
will cook his family’s meals in a few 
seconds, year-round air-condition
ing which will keep his home’s at
mosphere dust-and germ-free, room 
to-room intercommunication sys
tems, and lighting adjustable to all 
degrees of brilliancy and color may 
be among the Householder electri
cal servant.

But, if anything can be learned 
from the past record it is this—de
velopments as amazing and unpre
dictable as any so far will be the 
commonplace of living in 1979.

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


