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Szeszios deszimts vieno 
meto amžiaus loszikes Doro
thy Lamour motina stovi pas 
savo dukreles vyro, William 
Howrad, kai ji buvo iszgel- 
fceta isz savo Beverly Hills 
namu, Californijoje, kuriuos

Isz Amerikos
INTARTAS

DAKTARAS IN
SZERMENIS

Savo Nužudytos 
Žmonos Tėvuko

CLEVELAND, OHIO. — 
Daktaras Samuel H. Sheppard 
intartas už savo jaunos žmonos 
mirti buvo pavėlintas isz kalė
jimo iszeiti ir atsilankyti in sa
vo mirusios, nužudytos žmonos 
tėvuko szermenis. Jis buvo 
praszes kad jam butu pavėlin
ta dalyvauti in laidotuves bet 
kalėjimo virszininkas jam pa
vėlino tik užeiti in szermenis, 
kur jam buvo pavėlinta tik ke
turios deszimts minucziu pra
leisti.

Szitas trisdeszimts metu 
Daktaras, Osteopath, su asza- 
romis akyse atėjo in kambarį 
kur jo žmonos tėvukas buvo 
paszarvuotas.

Su juo atėjo trys slapti poli
cijantai, detektyvai, ir jis bu
vo per visa ta laika supanczio- 
tas.

Niekas nežinojo kad jis tuo 
laiku atsibus in szermenis ir už 
tai visai mažai žmonių tenai 
buvo. ,

Clevelando miesto polici j an
tes keli policijos automobiliai 
buvo prie tu namu kai tas dak
taras tenai atsilankė.

Nei vienas isz jo szeimynos 
nebuvo tenai tuo laiku.

Tai buvo pirmas sykis kada 
Dak. Sheppard buvo iszleistas 
isz kalėjimo nuo to laiko kada 
jis buvo intartas už savo žmo
nos nužudinima.

gaisras isztiko. Ji buvo už
migus bežiūrėdama in t Re
vizijos programas, kai gais
ras isztiko. Kaip tas gaisras 
prasidėjo nei policijantai 
nei ugniagesiai dar nesuži
nojo.

Daktaras Sheppard vis sako 
ir teigia kad kokis razbainin- 
kas, vagis, žulikas buvo ta 
nakti insilaužes in ju namus ir 
nužudė jo žmona ir ji baisiai 
apdaužė.

Valdžios advokatas sako 
kad jis turi daugiau svietku 
negu to daktaro meiluže, ir 
kad jis tuos svietkus pristatys 
kai eismas prasidės.

Daktaras ginasi kad jis ne
kaltas ir kad koks ten vagis ar 
razbaininkas jo žmona nužudė. 
Ir jo gimines ir jo motina jam 
tiki.

5 UGNIAGESIAI 
ŽUVO

Kompanija Intarta
PHILADELPHIA, PA. — 

Gaisras isztiko viena fabriką 
in North Philadelphia, kuris 

iužmusze tris ugniagesius ir 
dar du darbininkus kurie dir
bo prie paipu del vandenio del 
to gaisro ir sužeidė devynioli- 

j ka kitu ugniagesiu.
Dabar valdžia insikiszo ir 

apdraudos kompanija reika
lauja dažinoti kaip ir kodėl ta 
nelaime atsitiko.

Miesto ir valdžios atstovai, 
kuriu pareiga yra prižiūrėti, 
kad tokie fabrikai turėtu tin
kamas apsaugas del gaisro da
bar kaltina ta kompanija ar to 
fabriko savininkus kad jie tin
kamai nebuvo prižiureje savo 
fabriką del tokio gaisro.

Savininkai Walter Alkus, 
nuo Williams Avenue, netoli 
nuo Mt. Pleasant ir Eric K. 
Berg, nuo Ashbourne Road, 
dabar su savo advokatais ta
riasi kaip pasiaiszkinti.

Miesto apsaugos prižiureto- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

‘FBI’ POLICIJA MOTINA 
INTARIA 72 KARALIENE

KOMUNISTUS AMERIKOJE

Viena Boba Isz 
Shenandoah, Pa., 

Intarta
WASHINGTON, D. C. — 

FBI policija yra susekus sep
tynios deszimts du kitus Ko
munistus Amerikos valdžios 
darbuose.

FBI policijos agentas Ralph 
K. Heltzinger, isz West Rea
ding, kuris per deszimts metu 
buvo tos FBI policijos slaptas 
agentas, ana diena vardais isz- 
vardino tuos septynios de
szimts du iszdaviku, Komunis
tu, kurie dirba del Sovietu 
Rusijos.

Tu intartu Komunistu tarpe 
yra dvideszimts penki isz Phi- 
ladelphijos, ir viena boba, Po
nia Henrietta Molonocki isz 
Shenandoah, Pa., kuri yra in
tarta kaipo Komunistu parti
jos uoli darbininke ir rėmėja.

Daug kitu tokiu intartu pa
reina isz vietinio miesto, Al
lentown, Pa.

FBI policijos slaptas agen
tas Ralph K. Heltzinger buvo 
tuojaus priimtas in Komunistu 
partija, kai tik jis pareiszke 
norą prisidėti. Ir po to, per de
šimts metu jis su Komunis
tais darbavuosi ir su jais visur 
dalyvavo kad viską dažinotu 

i apie ju darbus ir ju narius.
Dabar jis vieszai visus juos 

iszdave ir vardais iszvardino 
kurie priguli prie Komunistu 
partijos.

Ju, tu Komunistu partijos 
nariu tarpe randasi ir keli Lie
tuviai. 

___________

PUS DEVINTO
MILIJONO DOLERIU

MAINIERIAMS
WASHINGTON, D. C. — 

Prezidentas D. Eisenhoweris, 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Vieta kur arkliukai bėga 
in Wheeling Downs, West 
Virginia dabar yra užsemta 
ir vien tik vanduo ežia da

j NEW YORK, N. Y. — Ang
lijos Kara’iene, Motina Elz
bieta atvažiavo in Amerika ir 
tuojaus iszejo apsipirkti, nes 
Amerikoje galima gauti daig- 
tu kuriu nėra Anglijoje.

Policijantai ir slaptos poli
cijos agentai sulaikė visus ku
rie norėjo Karaliene Elzbieta 
pasveikinti kai ji ėjo po szto- 
rus apsipirkti.

Ji pirko daug dovanu savo 
szeimynai, nes ji neturi mokėti 
mantos, taksu už daigtus ku
riuos ji isz musu kraszto iszsi- 
vesz.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

MAŽA MERGAITE 
NUŽUDYTA

Jieszkoma Beproczio
JOHNSTOWN, PA. — Jau- 

na, szesziu metu amžiaus ir 
na, szesziu metu amž. ir graži 
mergaituke buvo žvierisz- 
kai ji su keliais savo susiedy- 
jos draugucziais buvo iszejus 
kitus palinkminti ir pasilinks
minti priesz Visu Sz vent u va- 
kara.

Policijantai jieszko žuliko 
kuris tokia maža ir jauna mer
gaite užpultu ir iszniekintu.

Mažoji, Karen Mauk buvo 
surasta iszniekinta ir nužudy- 

f

ta ant kapiniu prie Johnstown 
miesto.

Jos drabužėliai buvo surasti 
prie tu kapiniu, o ji pati buvo 
surasta visiszkai nuoga.

Policijantai greitai suėmė 
visus žulikus ir buvusius pra
sikaltėlius bet iki sziol dar ne
galėjo susekti kas taip žvie- 
riszkai buvo pasielgęs su ne
kalta mergaituke.

Jos motina jai buvo insa- 
kius sugryszti namo priesz 
septinta valanda. Kai ji ne- 
motina tikrai iszsigando ir pa- 
szauke policija.

Potvanis Užsiėmė Visa Miestą

bar bėga. Kai Ohio upe per
silaužė per savo krantus tai 
szita vieta buvo visiszkai 
užsemta. Daugiau kaip trys

ŽINIOS ISZ 
PAVERGTOS 

TĖVYNĖS

Bus Ir Stalinas
I ---------

Paskutiniuoju laiku isz Lie
tuvos iszvykti in Vakarus tu
rėję progos asmenys pasakoja, 
jog ten Kolchozuose kiaules 
pavadintos Princu, Karalių, 
Churchillo, Trumano ir kitu 

i Komunistu prieszu vardais. 
Vienok kai vienam Kolchoze 
brigadininkas, tikrindamas 
kiaulininkes darba, paklausęs, 
ar dar ji savo kiaulių tarpe ne
turinti Stalino? Ta atsakiusi 
‘nenusminkit, bus ir Stalinas!’

Dažniausiai
Užraszoinas Szukis
Užimantoje Lietuvoje daž

nai pasirodo ant tvorų ir sienų 
užraszytu antisovietiniu szu- 
kiu. Dažniausiai pasitaikantis 
tarp tokiu szukiu yra “visu 
szaliu proletarai, vienykitės 
priesz Komunistus.’’

Skurdas Verczia 
Žmones Vogti

Užimantoje Lietuvoje labai 
sunkios gyvenimo sanlygos 
ypacz viengungiams. Valgyk
lose ir restorantuose maitintis 
isz gaunamos uždarbio nein- 
manoma. Prisiglausti kur prie 
szeimynos taip pat sunku. Už 
viengungio maitinima imama 
350 rubliu, o jo gaunamas at
lyginimas yra 250 ligi 350. Del 
szio skurdo visose darbo viete- 
se vyksta vagystes.

Ir Pašiuręs įskaito
mos In Gyvenamo 
Ploto Kvadratura

Lietuva, užimantieji Sovie
tai ne karta giriasi, kad ju val
džioj žmonėms labai gerai gy-

tukstaneziai gyventoju buvo 
priversti apleisti savo na
mus per szita potvani.
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Mayoras Intartas

Erie miesto, Pa., mayoras 
Thomas W. Flatley buvo su- 
aresztuotas su kitais dvejais 
virszininkais už prisidėjimą 
prie gemhleriu. Jis ežia, po 
deszineje klausosi kaip Ray 
Moss, po kaire, iszskaito jo 
apskundima, kad jis priėmė 
pakiszius isz gembleriu, kad 
jiems butu pavėlinta vesti 
savo bizni jo mieste.

venti, net savus namus gali tu
rėti. Vienok nenacionalizuoti 
buvo palikti tik tie namai, ku
rie didesniuose miestuose turi 
ne daugiau kaip 210 kvadr., 
metru gyvenamo ploto, o ma
žuose miesteliuose 170. O in ta 
plota inskaitomi taip pat ir 
visztininkai, sandeliai, iszvie- 
tes ir pasziures.

Už Privaczia Praktika 
40,000 Rubliu

Mokescziu
Privacziai praktikuojaneziu 

gydytoju Lietuvoje nelike, nes 
noris privaczi praktika verstis 
gydytojas in metus turi mokėti 
40,000 rubliu mokescziu. Imas 
in namus darba amatininkas 
turi mokėti in menesi 000 rub
liu.

Kunigas Turi Mokėti 
Trigubai

Komunistine valdžia Lietu
voje kunigus yra priskyrusi 
prie nenaudinga žmonių kate- Į 
gorijos. Del to jiems, nuomo- 
jant nacionalizuotuose namuo
se patalpas, reikia trigubai už 
jas mokėti.

Akiniu Reikia Laukti 
Keturis Menesius

Kai kurie dalykai Sovietu 
valdomoje Lietuvoje ypacz 
sunkiai gaunami. Akiniu dau
geliu atveju reikia laukti 4 ligi 
6 menesius. Taip pat labai 
trūksta ne tik baterijiniu ra
dio aparatu, laikrodžiu, bet ir 
tokiu visiems kasdien reika
lingu dalyku, kaip dubeniu, 
lekszcziu, keptuvių. Net sunku 
esą rasti pastata, kuriame butu

Jis prisipažino kad jis 
gaudavo puspenkto ar pus- 
szeszto szimto doleriu ant 
menesio isz tu gembleriu. Jis 
tiek gavo per szesziolika me
nesiu ir nei cento, hepaskel- 
be ant savo taksu. Daugiau 
kaip keturios deszimts žmo
nių yra ežia suaresztuota ir 
intarta.

o □ o

duru kabliukas. Nuo langu, 
duru, iszviecziu kabliukai tuoj 
dingsta, nes jie yra pasidarė 
brangi preke. — -

Valdines Kainos Už
imantoje Lietuvoje
Visiems žinoma, jog užiman- 

otje Lietuvoje nevaldines kai
nos yra labai auksztos. Vienok 
ir oficialios kainos kooperaty
vuose, palyginamai su gauna
mais atlyginimais, yra tokios, 
jog gyventojai sunkiai gali 
reikalingus dalykus inpirkti, 
kai net ir pasitaiko galimybe 
ju gauti. Sziu visiems reika
lingu dainos yra tokios: tuo- 
aletinio muilo gabalas 2 rubl; 
skalbiamo muilo kilogr. 10 
rub; szukos (labai blogos ko
kybes) 3 rubl; siūlas (200 mir.) 
20 rub; prastos ruszies papiro
su 20 szt. 1.40 rb; degtuku dė
žutė 11 kap. Ypacz brangus ap
daras. Vyriszku aprangos da
lyku kainos yra tokios: marsz- 
kiniai 103-120 rb; menkos ko
kybes eilute 630 ligil,500 rub.; 
paltas 1,000 rubl; kaklaraisz- 
tis 90 rub, 1 pora menkos ko
kybes batu 100 ligi 120 rb; in- 
veszti isz Czekoslovakijos ar 
Rumunijos batai 350 ligi 450 
rb. Moterų apdaro tokios kai
nos: suknele 120 rb; vilnone 
suknele 450 iki 500 rb.; paltas 
900 rbl., menkos kokybes ba
tai 100-110 rb; invežti isz Cze
koslovakijos arba Rumunijos 
350 450 rb; medvilnines koji
nes 11 rb; kupron kojines (pa
nas ios in nylon) 20-50 rubliu, 
bliuskutes rayon 100-120 rb.

Prie Sziauliu Apgyven
dinti Mongolai

New Yorke leidžiamas Vo- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėtį

Kasi ink rinkiniu, niekas nie
ko tikra negali pasakyti. De
mokratai sako kad jie yra tik
ri kad jie laimes pirmenybe 
Kongrese, ir jie tikisi laimėti 
Sena t a.

Kaip tie rinkimai iszeis mes 
nedrystume spėti, bet szitiek 
aiszku, Repulblikonai taip susi
rūpinę, kad jie privertė pati 
Prezidentą Eisenhoweri stoti 
in zsita kova ir pyszkinti poli
tines prakalbas.

Jeigu Demokratai laimėtu 
pirmenybe Kongrese, jie rem
tu Prezidentą Eisenhoweri ant 
užsinio tvarkos, nežiūrint kad 
jis yra Repulblikonas.

Bet Demokratiszkas Kon
gresas baisiai prieszintusi Pre
zidentui Eisenhoweriui įpriesz 
taksas, priesz farmeriams pa
gelba ir priesz tiek milijonu 
doleriu del netinkamos musu 
krasztui apsaugos.

Dauguma laikrasztininku 
spėja ir sako, kad szitus rinki
mus Demokratai laimes. Jie 
sako kad Prezidento Eisenho- 
werio irikekme jau iszgaravo, 
ir kad jis dabar, žmonių akyse 
yra tik politikierius o ne kaip 
pirmiau, didvyris, kuris kara 
užbaigė ir musu vaikus isz sve
timo kraszto namo parve'že.

——————— , ,
Tie laikraszt in inkai valdžia 

po valdžios iszvardina ir drys- 
ta sptei kaip tie rinkimai eis — 
Demokratams.

Repulblikonai ma'žai pagal
bos gali tikėtis isz mainieriu, 
nes jiems labiau rupi darbas 
negu golfo loszimas. ■

O kaslink szitu rinkiniu, tai 
kiek mes esame mate ir kiek 
esame skaitė, tai eilinis žmo
gus, paprastas darbininkas vi
sai nepaiso ir vargiai eis bal-

Price $2.30s“" p°i“1
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.
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suoti. Darbo 'žmogus yra jau 
per daug kartu nusivylęs tais 
už kuriuos balsavo ir beveik 
galva guldė. Jie tiek prižadėjo 
ir paskui tik szpyga parode.

Darbininku unijos sako kad 
jos iszrinks Demokrata Prezi
dentu, 1956 metuose.

Eisenhoweris kaiž-kaip ten 
labai patiko moterėlėms ir 
dauguma isz ju u'ž ji balsavo, 
bet per szitus sziu metu rinki
mus Eisenhowerio vardo nebus 
ant balsavimo lenteles, ir dau
guma tu paežiu moterėliu da
bai-jau balsuos už Demokra
tus..

Dar del keliu sanvaicziu ne
bus praneszta, bet Amerikos 
valdžios Administracija, dabar 
labai ir akyliai seka ir stengia
si isztirti ir patikrinti visa tai 
ka dabar yra iszpasakojes vie
nas Sovietu delegatas in Tau
tu San junga. Jis paliko savo 
vieta irprasze saugios vietos ir 
sargybos isz Amerikos'polici
jos. Jis yra buvęs augsztas So
vietu valdžios karininkas ir 
dipliomatas, Maskvoje.

Ka jis yra pasakęs mums ne
valia vieszai paskelbti, kol 
Vaszingtono Administracija 
duos pavelinima. Mums net ir 
jo vardo nevalia paskelbti.

Tautu Sanjungos apsaugos 
policija ir kiti atstovai dabar 
labai k valiai seka Prancūzijos 
Apsaugos Minis'teį-i, kuris da
bar yra delegatas in Nusigink
lavimo Komisija, Tautu San- 
jungoje.

Jis susibicziuliavo su Sovie
tu Ambasadorių Viszinskiu, il
su juo beveik kasdien pasita
ria.

Kai Prancūzijos valdžiai 
apie tai buvo praneszta, tai ji 
stacziai atsake, kad tas jos at
stovas Moch nėra gavės jokio 
paliepimo ar insakymo taip 
daryti, ir kad jo tas su Sovietu 
Rusijos Ambasadorių susibi- 
cziul i avimas yra jo asmeninis 
dalykas.

Daktarai in Bethesda ligoni
ne, in Maryland, yra Senato
riui Joseph McCarthy1 pasakė, 
kad jie turės jam padaryti dar 
viena operacija, kuri bus skau
di, bet nepavojinga.

In Los Angeles miestą, Cali- 
fornijoje, Senato Komisija yra 
susekus ir sužinojus, kad Ko
munistai Kiniecziai partraukia 
narkotiku, svaigiuancziu ciga- 
retu, isz Kinijos ir juos par
duoda musu jaunuoliams, kaip 
mokiniams kuriė yra tik in

Pypkes Durnai

Bodejimas
Ant kaukaro pliko

paviene puszaite, 
Žaliuoja naktų szalyje; 
Siūbuodamas snaudžia, visa

apszarmojus,
Po sniego ir ledo 

skraiste.
Per sapna lyg regi ji

paima augsztdange,
Rytuos, kur saulutes 

vyge,
Kaip ta ant inkaitusios

uolos linguoja, 
Vienaite, liūdna, nebyle.

“High School” augsztesnia- 
sias mokyklas. 

» •_____
Vaszingtone eina milžinisz- 

kas darbas; Senatoriaus Jo
seph McCarthy darbininkai 
įraukia paveikslus isz tukstan- 
cziu laikraszcziu straipsniu, 
kad Senatorius McCarthy ga
lėtu prilparodinti, kad kiti ’Se
natoriai apie savo draugus Se
natorius yra daug daugiau 
szmeižtu paskelbė negu jis 
priesz Armija yra tiesos pasa
kęs.

Darbininkas, sulaukės ketu
rios deszimts metu jau per se
nas. Jeigu jis dar gali savo 
daiba palaikyti, tai dar sziaip 
taip; bet jau tegu nciszdrysta 
kito darbo jieszkotis, nes jis 
jau netinkamas. Taip sako ir 
perspėja pramones ir fabrikan
tu didžiūnai.

Biznierių draugyste visus 
biznierius ir bendrai visus per
spėja gerai ir atsargai apsižiū
rėti su czekiais priesz Kalėdas, 
kada visi perka ir kada tiek 
pinigu mainosi rankas. Daug 
sukeziu lik laukia tokios pro
gos palszyvus czekius ar pini
gus pakiszti.

Pietų Amerikos vieszpatys- 
tes jau ima tolintis nuo musu 
ir jau .medaus menulio laikas 
praėjo. Pietų Amerika tikėjosi 
daug daugiau pinigu gauti isz 
musu negu gavo. 'Tik su keliais 
milijonais doleriuku mes bū
tum galeje prisitraukti, ar pa
pirkti visas tas vieszpatystes. 
(nes szimta sykiu daugiau da
vėme kitiems krasztams, kurie 
dabar su Komunistais uliavuo- 
ja.) Bet tokie pinigai del už
sienio yra vieno žmogaus val
džioje, Amerikos Iždo Sekre
toriaus Humphrey kurio dėka, 
mes jau dabar daug draugu 
esame neteke.

:: JUOKAI ::
Mariute susipesze su savo 

broliuku ir abudu gerokai 
apsidaužė. Motina pasiszau- 
kus Mariute ja perspėjo ir 
pamokino.

“Žinai Mariute,” Tave 
velnias prigunde Juozuką 
taip už plauku tuzikuoti.”

“Gal jis prigunde mane 
Juozuką už plauku patuzi- 
kuoti, bet asz pati susimis- 
linau jam in blauzdas inspir- 
ti.”

Duodant Dirmavones, Su
tvirtinimo Sakramenta Fi- 
ladelphijoje, Vyskupas už
klausė vaikucziu kas isz j u 
nori eiti in dangų. Visi pa
kele rankas, tik vienas ma
žiukas pipirukas. Vyskupas 
patemyjo kad vienas rankos 
neiszkelia. “Na, Jonuk” pa
klausė Vyskupas, ar tu ne
nori eiti in dangų?”

Jonukas atsistojo ir ne
drąsiai atsake: “Ne, Jusu 
Ekselencija, asz nenoriu eiti 
in dangų.”

“Na, na, na, kas gi ežia?” 
Nustebo Vyskupas. “Kodėl 
tu nenori eiti in dangų?”

“Mat Sesute mums pasa
kojo kad jeigu nori eiti in 
dangų tai turi dirbti, o asz 
jau ir taip per daug darbo 
turiu.”

Vyskupas parapijoje už
klausė vaikucziu ar Dirma
vones Sakramentas padarys 
juos szventus. Viena mer-

Grandpa 
came to visit
Įt always became an extra-special day 
when Grandpa came to visit. Remem

ber? There was always something extra-nice for us in his 
pocket. And only Grandpa had a big railroad watch with 
the magic ticking that never failed to intrigue us.
Maybe that’s why we remembered the things he told us so 

I? well. Like when he took a coin out of his pocket and slipped 
| it to us when Mother and Dad weren’t watching and 
ft whispered, “Put this away for a rainy day.” It was so hard 
p; not to spend it—but we put the money in our bank and 
f waited. And one day we were happy we had.

Yes, Grandpa was wise and his advice was sound. And 
though it’s even more difficult not to spend extra money 
today, we realize how necessary it is to provide for the 
future—ours and our children’s. That’s why eight million 
of your neighbors are putting something aside each pay
day—for a “rainy day”—on the Payroll Savings Pl,an. 
Why don’t you sign up and tell the people in your pay 
office how much you want to save each payday? They put 
that amount aside for you. When enough accumulates, 
they buy and turn over to you a U. S. Series E Savings 
Bond. And Bonds now pay 3% interest for as long as 19 
years and 8 months I Get the Bond habit now I
If you want your interest as current income, ask your 
banker about 3% Series II Bonds that pay interest semi
annually by Treasury check.

If you want approximately

Choose your own savings goal

$5,000 $10,000 $25,000

Each week for 9 years 

and 8 months, save.................. $8.80 $18.75 $45.00

Each week for 19 years
$3.75 $7.50 $18.75

This chart shows only a few typical examples of savings goals and 
how to reach them through Payroll Savings. Remember, you can save 
any sum you wish, from a couple of dollars a payday up to as much as 
you want. The important thing is, start your Plan today!

The V. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury Depart- i 
ment thanks, for their patriotic donation, the Advertising Council and

SKAITYKIT - “SAULE” - PLATINKIT
gaituke pakele ranka ir drą
siai atsake kad, ne, Dirma
vones Sakramentas nepada
ro žmogų szventu.

Vyskupas norėjo žinoti 
kodėl ir kaip ji žino.

Mergaituke pasiaiszkino: 
“Mano brolis ana syki gavo 
Dirmavones Sakramenta, o 
mama sako jis gyvas velniu
kas.”

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

KATALOGAS 
KNYGŲ

APIE SEPTYNIS
:: BROLIUS ::
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

džius paszauke:
— Mano jaunikaiti, paye- 

lykie man matytie, kokiu baidu 
tu jos atgaivinsi, o busi mylė
tas nuo manes ir po tu stebuk
lingu darbu, galėsi imtie mano 
vienatinia duktere už ipaezia, o

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

ipo mano galvai apimsi mano 
sostą.

Tada Sixtusas su pagelba. 
nagaikos visus atgaivino ir su 
Kalifu nuėjo in paloca. Tuo- 
jaus atsibuvo įpuiki veseile ku
ri traukėsi per kėlės dienas, o 
po Kalifo smertei apėmė sostą 
ir laimingai gyveno su savo 
paeziule ilga laika, o ju paka- 
lainija da ir dabar gyvuoja.

— GALAS —

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

No. 1954

užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis 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 Pustymu; 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, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku

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

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

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

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

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

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

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

Kitokios Knygos

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

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 Katalb 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

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

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

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

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

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jobkelione 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. 15o

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas isa 
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 GO., 
Mahanoy City, Pa.4 - ĮJ, S. <
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★Apie Septynis Brolius
QENOVES gadynoje gyveno 

vienas turtingas ūkininkas, 
kuris iszgyveiies meilei su savo 
pacziule apie didesne puse am- 
žio, o no sulaukė nejokio pa- 
tomko (vaiku), pastanavijo 
s^mst karsztas maldas prie 
Dievo ir dalyti almužnas uba
gams, szelptie pavargėlius, o 
vis ant tos intencijos kad jiems 
Dievas apteiktu koki nors vai
keli. O ir per trumpa laika li
kos iszklaiusytos ju maldos, 
davė jiems Dievas sūneli, ku
riam. davė varda Petras. Po 
tam davė jiems Dievas antra, 
treczia, ketvirta, penkta ir 
szeszta ir septinta, kurioms 
davė vardus Antanas, Tamo- 
szius, Karolius, Povylas, Simo
nas ir Sixtusas, o kuris 'buvo 
jauniausias. Visus puikiai au
gino ir labai dideli džiaugsma 
turėjo isz savo mylimu vaike
liu. O kada visi suaugo, buvo 
labai patogus vyrai. Viena die
nia visi septyni 'broliai iszejo in 
lauka, szienaut, prieszienavia, 
sukrovė visi ipo kūgi, o sulau
kia vakaro ėjo visi linksmi na
mon, danesztie savo tėvams, 
apie visos dienos darba kiek 
szieno turi. Ant rytojaus ėjosi 
visi draugia, su tėvu apžiūrėt 

^szieno, kada nuėjo, vieno kū
gio nerado, ba tik rado szeszis, 
o kuriu buvo sudėti septyni 
kūgiai. Tada volei sukrovė 
septinta kūgi ir pastanavijo 
kad kožnas isz. j u eitu dabot 
szieno. Pirma nakti nuėjo vy
riau,sės sūnūs pas sziena atsi
sėdo ir sėdėjo iki pusiaunaktu, 
o nieko nesulaukdamas užmi
go. Kada palindo vieno kūgio 
jau nerado ir teilp dėjosi su ki
tais ponkais jo įbrolais. Septin
ta nakti nuėjo jauniauses su
nns Sixtusas dabot sziena. ir 
atsisėdo pas kūgi ir teip sėdė
jo iki pusiaunaktu, ant galo 
pradėjo sna.ust tuom Įnik isz- 
girdo dideli žvengimą. Kada 

pjis pabudo pamato prie kūgio 
puiku žirgą papuoszta auksu 
ir deimantu, o kuris oda sziena, 
tada jis nugriebė ta. žirgą už 
kamanų ir pradėjo labai 
muszt.

.Tada žirgas prakalbėjo in ji 
žmogiszku balsu:

— Palauk prietela.u mane 
me muszk, o asz tau attarna.il- 
siu.

— O kaip tu man attarnaii- 
si ? Tare Sixtusas.

— Asz tau tada tarnausiu, 
kada jums visiems duos tėvas 
po arkli, tai tu neimk ne jokio 
arklio, o eik peksztes, asz pri
busiu pas tave ant. reikalingo 
laiko.

Tada jis paleido žirgą ir ėjo 
namon, kada parojo namon, 
pasakė' visiems jog szienas vi
sais, ir nuo to laiko niekas 
szieno nevogdavo.

Pagyventa koki laika, užsi

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

manė jie visi jot in svietą, tada 
ju tėvas padalino visiems po 
arkli. Sixtusas neeme nejokio 
arklio, tada jo 'broliai užsėdo 
ant arkliu ir jojo, o Sixtusas 
ėjo paskui peksztes. Jojeti bro
liai atsigryždami szidijo isz jo 
kaip tik katras iszmane, o jis 
nieko jiems ant to neatsako. 
Nes sztai paregėjo prieszai '.sa
ve atbėganti arkli nuo vienu 
auksu ir deimantu, tada bro
liai norėjo pagaut nes jis ne
prisileido, aplėkė apie juos, o 
prilekiąs prie 'Sixtuso sustojo.

Tada jis atsiminė, jog tai tas 
pats arklys kuri jis pagavo, 
prie szieno, tuojaus užsėdo ant 
jo ir jojo drauge su brolais.

Kada ji oje pamate ji jojanti 
ant. tokio puikaus arklio, norė
jo ji atimt, ba jiems buvo dide
li sarmata, jog Sixtusas iszro- 
do kaip karalaitis, o jie visi 
kaip tarnai, nes arklys nedasi- 
leido, idant ji paimtu ir turi 
drauge jot visi. Jojo, jojo ir 
prijojo dideli dvara, tada jie 
užjojo prie dvaro, nusėdo nuo 
arkliu ir norėjo eiti in pakajus, 
nes sutiko viena isz tarnu ir 
paklau.se:

— Kas tam dvare gyvena 
ir prie ko priguli ?

Tarnas jiems atsake;
Tas dvaras priguli prie ra

ganių, kurios vakare parlekia, 
o isz ryto iszlekia ir ežia už ma- •i
riu randasi palocius Kalifo ku
ris jokio svetimžemio neprilei
džia, kožna priima ir duoda ge
ra diuista. O kad gana laiko bu
vo insivedia juosius tarnas in 
pakajus ir iszrode visus paka
jus, o kurie buvo labai puikiai 
iszredyti, po tam parode jiems 
ant katro laivo nusiduot, ku
ris juosius greitai pervež per 
marias.

Jaunikaicziai padekavojo, 
sėdo ant arkliu ir nujojo ant 
pristovo, kaip tik kapitonas 
dažinojo jog jie nori kelaut 
per marias, tuojaus užtraukė 
žeglns ir iszkeliavo. Laivas ėjo 
kaip žaibas, o ir ne ilgai trukus 
pervažiavo per marias.

Tada užsėdo ant arkliu ir jo
jo toliau. Ne ilgai trukus pri
jojo ta paloci, apie kuri jie bu- 
vb girdėja raganių dvaria ir 
tuojaus stoja priesz paloci, o 
tuom tarpu Kalifas žiurėjo per 
Įauga ant atjojaneziu kokiu tai 
jaunikaieziu. Tada paszauke 
vyriausiai! vezira ir liepe da- 
žinot isz kur jie paeina ir in 
kur kelauja.

Veži ras dažinojas nuo jau
nikaieziu, apsakė Kalifui tada 
lieįpe vezirui, idant josius in- 
vestu in paloci, o arklius pa
statyt in stonia.

Kada jie inejo in paloci, tuo
jaus puolė visi ant žemes ir pa- 
bueziavo, ba ten tokis paprati
mas buvo.

Tada.Kalifas liepe atsikeli

. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

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

Knygos Did. 33/4x5y2 col.
TIKTAI, 25 Cts.
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ir iszklausinejo apie viską, 
tuojaus davė jiems visiems 
dinsta. Sixtusa uždėjo už pri-

Lai niekas nenusimena, 
Kada nesza sunkia naszta 

savo gyvenime, 
Apsidarykite aplinkui save.

Randasi daugybe kitu, 
Kurie nesza da. sunkesnes 

nasztas kaip jus, 
O bet ant to nesiskundžia, 
Nes su kantrybe atlieka 
Savo gyvenimo užduotis.

•v

Viename mieste kelios 
mergeles randasi, 

Bet ne kaip joms
vedasi,

Priesz keletą meteliu, 
Juokėsi isz musu tautos 

vyreliu, 
O kad jau dabar sensta,
Puikurna savo pameta, 
Bet vietiniai vyrukai, 

Atszalo visai,
Dabar vargszes budus 

iszradineja,
Po visa Scbuylkillna 

važinėja,
Su vilczia kad koki 

vyreli užtiks,
Del katro mergele patiks. 

Mergeles ne’bedavokite, 
Dievuiiui pasliecavokite, 
Juk tai nedidelis giliukis 

apsivyravus,

Dn jdgii veikia verkti
girtuokli gavus,

Nes daugelis tokiu yra, 
Kurios jau toki gavo vyra.

* * *
Vai kad ūžia, tai ūžia, 
Aplinkines moterėlės 

staugia,
Materijolo turi užtektinai, 
Sutino ir liežuvis bekuriai.

Bet szirdele mano, 
Jeigu asz atidarytai!

savo žioti, 
Ir jusu slaptybes svietui 

turecziau užgiedoti,
Tada neturetumet kur 

pasidėt.
Teip, lengvai apjuodinet, 

Kitu kaltes iszrodinet, 
Bet ar ant savu atsimenate?

Juk Dievas aiszkai 
pasakė:

Jeigu kas yra be grieko, 
Tegul meta ant 

prasikaltėlio,
Jeigu nemato akyje savo 

krislelio.
Bet. Dieva s kaltes atleido, 
Nes grieszninko prapulties 

negeide,
Pirma ant saves 

atsiminkite, 
Po tam kitus Budinkite.

Butkus pasivėlino ir, kai 
inejo in mitinga vienas pil
votas politikierius jau gera 
pusvalandi kalbėjo. Butkus 
prisėdo prie Dzūkelio ir už
klausė: “Apie ka jis szne- 
ka?”

Dzūkelis nusispjovė ir pa- 
aiszkino: “Juk tik kalba, 
bet nieko nesako.’’ 

Platinkit “Saule”

žiūrėtoja ant viso palociaus, už 
ka jo broliai labai ji nekente. 
Tada jie susikalbėja, norėjo ji 
nužudinti, nuėjo pas Kalifa ir 
sake kad jie mate raganių dva
ria toki katina, jog ant svieto 
kito tokio nesiranda, o ji 'Six
tusas gali parneszt. Kalifas isz- 
girdias juos teip kalba n ežius 
paszauke Sixtusa ir tarė:

— Klausyk Sixtusai ka asz 
nuo tavęs reikalauju, tiek tu 
man esi vierniauses isz visu 
mano ipadonu, tai asz noretau, 
kad tu man parnesztum ta ka
lina, kuris randasi raganių 
dvaria, o jeigu nepąmeszi, tai 
busi smerezia kerotas. Tada 
Sixtusas uižsedias ant. savo 
arklio, leidęs in kelione ir tiep 
griaudžiai verke, jog net savo 
kelio neinate.

— Neverk Sixtusai, »tik 
klausyk ka asz tau pasakysiu, 
žiūrėk po desziniai pusei po 
balnu rasi szilkine skepetaite, 
paimk ja ir kaip prijosi prie 
mariu mestelk su ja, stosis va
rinis tiltas.

Jis teip ir padare ir tuojaus 
perjojo per marias, tada, ark
lys sustojo ant vienos lygumos 
netoli nuo dvaro raganių ir ta
re:

— Tas katinas randasi po 
desziniai pušiai pakajui, nes 
neeik in pakaju kol raganai ne
sumigs, o kada *jie sumigs, tai 
tu ineik in pakaju paimk ta 
katina. ir begk ko greieziausia 
pas mane, nes tik skepetaites 
nepamesk!

Sixtusas teiip padare, kaip 
jam arklys sake ir kaip tik 
spėjo katina paimtie, tuojaus 
raganai pabudo ir pradėjo ji 
vytie, o jis vos, vos spėjo pri- 
begtie ir užszoktie ant arklio, 
tada arklys leidos kaip žaibas, 
o raganai paskui, nes arklys 
perleke tuom’patim keliu ku- 
riuom pribuvo per marias, o 
raganai likos ant. kraszto ma
riu.

Tada jis buvo labai linksmas 
jog gavo katina pavogtie ir 
numanė jog Kalifas isz to turės 
dideli džiaugsma. Kada parne- 
sze Kalifui katina, tada jis la
bai džiaugėsi, o broliai velei 
tare in Kalifa:

— Valdytojau viernuju tas 
kai, nes kad mes matėm tam 
paežiam dvaria laikrodi, kuris 
labai gražus, o ir didelis, tai 
jeigu kas norėtu padarytie ka 
szlekto, tai jisai pasako:

— Kalifui laibai patiko tas 
daigtas ir velei tare in Sixtu
sa.

— Dabar tu turi parneszt 
man laikrodi isz to paties dva
ro.

Tada velei Sixusas sėdo ant 
arklio ir iszjojo ir velei tokiu 
budu gavosi ant tos vietos kaip 
ir pirmu kartu, tada arklys ta
re:

— Kada, tu in ta pakaju in- 
eisi, tai rasi žvakele, tuojaus 
ja. uždeg tai raganai negales- 
pabust tol kol toji žvakele su
degs, o tu paimk ta laikrodi ir 
beg kogreiezia.usia pas mane.

Jis teip ir padare, nes kada 
leidosi per duris su laikrodum 
privėrė kampa tos skepetaites 
ir liko duryse, o jis atbėgo pas 
arkli užszoko ir leidosi tiesiog 
ant mariu, griebės ulž skepetai
tes, o jau jos nerado.

Arklys insibegejas nespėjo 
susilaikyt, puolė in marias ir 
pradėjo plaukt, plauke, plauke 
ir jau arklys pailso ir pradėjo 
skenst, kaip tik Sixtusas spėjo 
kojas isz kilpų isztraukt, ark
lys nuskendo.

Nes ant jo giliuko pamate ne 
toli saves lenta, o kad mokėjo 

gerai plaukt, prifplauke prie 
tos lentos, pradėjo plaukt užsi- 
gulias ant lentos ir teip giluk- 
ningai iszplauke in kraszta.

Kada Sixtusas gavosi ant 
sauso žeme, pakabino savo ru
blis ant medžio, kad iszdžiutu 
priesz saule, o pats atsisėdo 
szale medžio ir pradėjo verkt 
ba nežinojo ka pradėt be savo 
mylimo arklio. O kada jau ru
bai iszdžiuvo, apsirenge ir pa
stanavijo eitie kur jo akys ve
da. ir kojos nesza.

Leidos verkdamas pamariu, 
kad sizitai sutiko milžiną, tada, 
Sixtusas davė laba diena, o 
milžinas tarė:

— Ka reiszkia tavo tas 
laikrodys?

— Tada Sixtusas tare:
— O ka reiszkia. tavo laz

da kuria laikai rankoje?
— Kad ežia butu tukstan- 

eziai vaisko, tai asz su taje laz
da vieno užsimojimo visus už- 
muszczia.

Sixtusas tare:
— O jeigu kas norėtu man 

da pikto padarytie, tai man 
tas laikrodys pasako.

Tada milžinas užsigeidė 
mainyt lazda ant laikrodžio ir 
davė priedo pora.' nauju viŽu.

— Sixtusas tare:
— Ka. reisžke tavo tieje 

vizai ?
Milžinas atsake jam:
— Kada, asz prieinu labai 

dideli kaina, tai užmaunu vie
na viža ant kojos, suduodu in 
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Let us show you the 
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Naturally, they're important to you! That’s why we want you 
to see these invitations for yourself. And please don t let that 
costly look mislead you . . . the magic is in the making of these 
Invitations! Feel that fine, sharp raised lettering. Its done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers! 
Check the perfect form of these invitations with people who 

really know! Come in! We will be happy 
to show you the "Flower Wedding Line."

Saule Publishing Co 
Mahanoy City, Pa. Phone 744-J

kaina tai puse kalno nugriau
nu, o jeigu noriu nugriaut an
tra puse kalno, tai užmaunu 
antra viža., ir suduodu, o kal
nas dingsta.

Tuojaus juodu sumainė laik
rodi ant lazdos ir vižu, o Sixtu
sas tare in lazda:

Užmuszk ta žmogų!
Ir tuojaus milžinas likos už- 

musztas, tada Sixtusas paėmė 
ta laikrodi, lazda ir vižus, ėjo 
toliau ir sutiko antra milžiną, 
turinti rankoja nagaika ir ta
rė in Sixtusa:

Ka. reiszkia. tavo laikrodys?
-r- U-gi ka reiszkia tavo 

nagaika?
— Jeigu asz randu koki 

kanla, tai suduodu per ji su na
gaika,, tai tas stojasi gyvu ku
rio tas kaulas yra.

— O jeigu man kas pikto 
mislino, tai mano laikrodys 
man pasako.

Tada milžinas tarė:
— Asz noreczia, kad mudu 

mainytume nagaika ant laik
rodžio.

— Galim mainys, atsake 
Sixtusas, kada sumainė, tarė 
velei in lazda:

— Užmuszk ta žmogų!
Kada milžinas likos užmusz- 

tas, tada jis paėmė laikrodi, 
nagaika, lazda ir vižus ir su- 
gryžo atgal mislydamas ar ne
ras savo mylimo arklio nors 
kaulu. Kada, sugryžo ant tos 
vietos, kur jis iszplauke isz 
mariu, rado savo arklio kaulus

$

I
i iszmestus ant kranto, tada, jis 
sudavė per kaulus su nagaika 
ir velei stojo tas pats arklys.

— Tada jis sėdo ant arklio 
ir leidos kaip žaibas pas Kali
fa.

Parjojąs inleido savo arkli 
in. Kalifo dukters darželi, kur 
radosi puikiu kvietku, o ark
lys visas kvietkas iszmindžio- 
jo ir isz szaknu iszrove. Kali
fas pamatęs/ tokia nedorybe, 
nusiuntė visus szeszis brolius 
ir liepe Sixtusa atvest in palo- 
Ci , •.. ' . ?'•

— Kada jie prisiartino prie 
Sixtuso, tada jis tarė iii lazda:
'— Užmuszk tuosus žmonis:-
Tuojaus likos prisakymas 

iszpildintas, o broliai visi gulė
jo ant. dvaro negyvi. Kalifas 
pamatęs jog jis užmusze sze
szis vyrus, nusiuntė ant jo vi
sa batalijona vaisko, nes ir 
tieji likos visi užmuszti.

Tada Kalifas pamatęs visa 
vaiska negyva, iszejo pats ir 
melde dovanojimo, jog teip 
asztrai su juom apsiėjo ir da- 
dave ateis laikas laimes tavo ir • 
užsiėmimo sosto, nes tik man 
gaila jog labai daug vaisko ne
tekome.

Sixtusas tare:
— Szviesiauses vieszpatie 

ir valdytoją viernuju, per ma
no galybe likos nužudintais ir 
velei per mano galybe gali vi
si but gyvais.

Kalifas iszgirdes tuosus žo-
(Tasa Ant 2 puslapio)

paklau.se
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Žinios Vietines
— Biski pasnigo.
— Lapkritis — November.
— Utarninke Rinkimai.
-— Sekantieji Kandidatai 

Rejpublikonu ir Demokratu 
Partijų:

Judge of Supreme Court: — 
Robert E. Woodside, R; Ralph 
T. Bell, R ; George W. Griffith, 
R; Chester H. Rhodes, D; F. 
Clair Ross, D; Charles Pal
mer, P.

Governor: —-Lloyd H. Wood 
R; >Geo. M. Leader, D; Henry 
Beitscher, Prog.; Louis Dirle, 
Soc. Lab.

Lieutenant Governor: —Fr. 
F. Truscott, R., Roy E. Fur
man, D; Alex Wright, Prog., 
Fr Knotek, Soc. Lab.

. Secretary of Internal Af
fairs: —Gaynelle M. Dixon, R ; 
Genevieve Blatt, D.; Elizabeth 
P. Frazier, Prog; Thomas Gra
dy, Soc. Lab.

Representative In Congress: 
Ivor D. Fenton, R; Charles E. 
Lotz, D.

Representative in the Gene
ral Assembly 1st Dist. — Way
ne M. Breisch, R ; H. Franklin 
Kehler, R; John J. Downey, D; 
Ezra 0. Koch, D.

Representative in the Gene
ral Assembly: G. Edgar Kline, 
R; W. K. Knecht, R., John C. 
Phillips, D; John J. Breen, D.

— Balsuokite visa Demo
kratu Tikieta! Už ka visi kan
didatai bus jums szirdingai 
dėkingi!

— Seredoj pripuola Szv. 
Huberto, o Tautiszka Vardine: 
Eidvyle. Atmaina Menulio, 
Prieszpilnis. Ir ta diena: 1883 
m., Blaivininku Moterių drau
gija sutverta in Detroit, Mich., 
1903 m., Panama 'pasitraukė 
nuo Colombia vieszpates, kai 
Colombia nesutiko susitaikinti 
su Amerika kaslink Panama 
Kanalo intaisinimo. Mes buvo 
siuline Colombia krasztui mi
lijonus doleriu už ta kraiszta, 
bet to kraszto valdininkai ne
sutiko. Už trijų dienu Panama 
kraszto žmones sukilo priesz 
valdžia ir pasiskelbė nepri- 
klausomingi. Paskui Amerika, 
ta kraszta gavo visai už dyka,; 
1794 m,, gimė Wm. C. Bryant, 
kuris buvo advokatas, bet 
Amerikieeziai ji geriausia at
simena kailpo dainių, poetu ir 

• raszytoja.
— Ketverge pripuola Szv. 

Karolio Baromejo, o Tautiszka 
Vardine: Ordunas. Taipgi ta 
diena: 1950 m., Tautu San.jun- 
ga nutarė stoti Pietų Korėjos 
armijoms in va i ska pagelba su 
pinigais ir kareiviais. Ameri
ka jau buvo ankszcziau taip 
nusistaczius, tik lauke Tautu 
San jungos pritarimo; 1928 m., 
staiga dingo gembleris Arnold 
Roths New York mieste. Iki 
sziai dienai nieko apie ji neži
nia; 1826 m., Erie Kanalas bu
vo atidarytas, pirmutinis lai-

vas iszplauke isz Buffalo, Spa
lio 26-ta diena, ir inplauke in 
New Yorko miesto uosta Lap
kui ežio 4-ta diena; 1945 m., ke
turi Didžiųjų Tautu Užsienio 
M'misteriai pirma syki susiejo 
New Yorke mieste pasitarti.

.— Petnyczioj pripuola Szv. 
Bertiles, Szv. Zakarijo ir Szv. 
Elzbietos, o Tautiszka Vardi
ne: Judre. Ir ta diena: 1605 m., 
buvo iszrastas ant “Guy Faw
kes Day,” kai 'buvo suokalbis 
susprogdini i Anglijos Tary
bos ofisus.

Philadelphia, Pa. — Czia 
vienas senas Karino padauža, 
mokantis gerai taip Rusu kaip 
ir Lenku kalba paskiausioju 
laiku in vietini Lenku laik- 
raszti: “Gwiazda” inbruko 
gan graižu eileraszti apie a.a. 
Generolą Vlada Nageviczia. O 
apie Vlada Czekanauska-Klau- 
suti, musu in’žymu laikraszti- 
ninka kuris tai pastaroji; laiku 
minėjo savo 60 metu amžiaus 
sukakti, suposmavo Lietuvisz- 
kai siekanti eileraszti: 
Czekanauska visi giria 
Kaipo plunksnos vyti, 
Nes jis vertas mat to yra, 
Kaip galim matyti.
Tad ir asz del jo szukauju 
Nors: Valio!... tarp ruoszos, 
Nes ir lauru lapu rauju, 
Kad jais ji papuoszus. 
Kadangi ta. užtarnavo, 
Kaip sako ir Mauskas, 
Labai kilnia veikla savo 
Vladas Czekanauskas!
Ka žinomas kaip veikėjas 
Ne kaipo mažutis,
Bet kaip inžymus raszejas 
V. ir M. Klausutis. —K.V.

bila kasztu in Anglijos Kara- 
liszkus ofisus.

Kur tik ji ėjo Amerikos po
licija ir detektyvai paskui ja 
seke, kad prižiuretu kad ji bu
tu apsaugota nuo visu draugu 
ir prieszu.

Ji sako kad ji tikisi kad tai 
jos paskutine kelione in Ame
rika ir ji nori pasilinksminti, 
nori musu teatrus pamatyti ir 
in musu “Night Clubs” atsi- 
'ankyti. Bet visiems laikrasz- 
tininkams iszrodo kad czia tik 
kitas politinis atsilankymas 
pirm negu Anglija vėl papra- 
szys kitos keliu milijonu dole
riu iszmaldos isz musu val
džios.

»*-*-****♦ *****
I L. TRASKAUSKAS j i ___
J LIETUVISZKAS J 
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WPirkie U. S. Bonus!
* ».

Hazleton, Pa.
Pirmas žiemos sniegas pasvei
kino miestą, kur sniego, pa
reita Petnyczios vakara ir Su- 
batos ryta buvo alpiu trys co
liai. Automobiliai slydinėjo 
po ulyczias. Kai kurie draive- 
riai net ir lenciūgus ant savo 
automobiliu ratu turėjo užsi
dėti jeigu jie norėjo saugiai in 
kalnuotus ulyczias važiuoti. 
Tie kurie pranaszauja air pa
sako apie orą sako kad Penn- 
sylvanijos kalnuose bus snie
go. Žiema Pennsylva.nijos 
kaip Wilkes-Barre ir Scran
ton jau atėjo ir žmones dabar 
jau insirenge del žiemos.

— “Saule” turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytoj aus, tai 
didelia geradejyste' padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

Platinkit “Saule”

MOTINA
KARALIENE

AMERIKOJE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

In Hammacher - Schlemm- 
er’s sztora ji pirko dovanu už 
daugiau kaip tris szimtus do
leriu in pusvalandi.

Nors Anglijos valdžia nepa- 
velina savo piliecziams pirktis 
daugiau negu už penkios de- 
szimts doleriu Užsienyje, bet 
Karaliene szimtus szvaisto.

Ji nei viename sztore nei 
cento nemokėjo, bet vis sake 
kad tegu sztoras pasiunczia

PUS DEVINTO
MILIJONO DOLERIU 

MAINIERIAMS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

paskelbė kad valdžia yra pa
skyrus pusdevinto milijono 
doleriu mainieriams, kad butu 
galima vandeni nusemti nuo 
mainu. Bet tas darbas tik bus 
del vandenio kuris randasi 
virsz mainu. Kai mainieriai 
pransze kad valdžia darytu ka 
apie tas visiszkai upes po žeme 
tai valdžia ir Eisenhoweris 
nieko negirdejo. Ir kaip tik 
po žeme mainieriu didžiausios 
bėdos randasi.

Prezidentas Eisenhoweris sa 
ko kad apie du tukstancziai 
darbininku gaus darbus po 
szita nauja tvarka.

Eisenhoweris pareikalavo 
kad tuojaus butu paskirta pus 
antro milijono doleriu tam 
darbui, kurio dauguma bus 
Pennsylvanijos valstijoje.

Czia labai aiszku kad rinki
mai jau czia, kad politikieriai 
yra susirupine apie darbinin
kus, kurie balsuos.

SZVIESOS
JUBILIEJUS

WASHINGTON, D. C. — 
1879 m., Spalio (Oct.) 21 d., 
keletą JAV-biu mokslininku, 
ju tarpe ir Thomas Aiva Edi
son, sėdėjo prie stalelio ant ku
rio stovėjo maža stikline lem
pute kurioje elektros srove ėjo 
per suangleta szmoteli vatos 
padaryti stipria, tvirta szvie- 
sa. Szviesa pasiliko 40 valandų 
ir bendrai tikima jog elektros 
amžius isz szio pabandymo 
prasidėjo.

In tris metus, pirmas centri
nis gaminimo stotis pradėjo 
veikti New Yorko miesto Pearl 
ulyczioje, kuris pristatė szvie
sa net 440 lempu.

Ir per tuos 75 metus nuo isz- 
radimo pigios szviesos lempu
tes elektros industrijos iszsi- 
vystijimas JAVeese yra pasa
ka negirdeto progreso ir iszsi- 
pletojimo. 1902 m., buvo 3,600 
centriniu elektros instaigu ir 
apie 50,000 izoliuotu instaigu 
produkuojant 1,000,000 kilo- 
watt-valandu elektros per me
tus. Pereitais metais suvartuo- 
ta 513,000 milijonu kilowatt 
valandų.

Szi milžiniszka jiega pro
dukuoja netik privaczios ben
droves su daugiau negu 3,000,- 
000 szerininku, bet ir federa
tes, valstijos ir miestu agentū
ros, daugelis pietuose ir vaka
ruose.

Ir sziandien elektros kaina 
yra žymiai mažesne n egu pir
mose dienose buvo. Pirmose 
dienose reikėjo 10 svaru ang

lies pagaminti viena kilowatt 
valanda elektros ir kainavo 24 
centus; sziandien instaigai rei
kia tik tris-ketvirtdalius sva
ro anglies pagaminti kilowatt- 
valanda, kaina keli centai.

Per trumpa laika elektra pa
keitė Amerikos ūkio pagrindi
ni pobūdi. Priesz jos invedima 
gyvuliai pristatė beveik 79% 
visos energijos JAV-ese, ba
lansą pristatė žmones ir maszi- 
nos. Rokuojama kad jau 1960 
m., maszinos pristatys' 96% 
musu visos energijos, žmones 
3% ir gyvuliai tik 1%. Eilinis 
Amerikos darbininkas gali 
vartoti 15,835 kilowattu jie- 
gos, kas žymiai prisideda prie 
didesniu darbininku algų nuo 
$8.00 už 54% sanvaite 1900 
metais, ligi $72 už 41 valandos 
sanvaite 1953 m.

Nors dvi-trecz dalys visos 
pagamintos elektros yra varto
jama komerciniams ir indus
triniams tikslams, bet vartoji
mas invairiausiu elektriniu in- 
rankiu padare žymiu pakeiti
mu namuose. Apart szviesos, 
szaldytuvai, skalbiamos-maszi- 
nos, elektriniai prosai, siuvia- 
mos maszinos, valytojai, radi
jai, televizijos, elektriniai laik
rodžiai palengvina szeiminin- 
kes gyvenimą. ^Tarnas kuris 
1900 vartojo tik 200 kilowatt- 
valandu, elektros dabar varto
ja 2,355 kilowatt valandų.

Bet sziandien jau elektros 
stebuklą pervirszija atomines 
jiegos galimybes. Ir gal jos 
pirmas taikos meto vartojimas 
gal invykti per elektra. Elek
tros bendroves jieszko budus 
kaip pakeisti atomine energija 
naudingiems tikslams ir ko
operuoja su Atomic Energy 
Commission pastatyti pilnos 
skales jiegos reaktorių.

Kada Thomas Aiva Edison 
mirė 1931 m., buvo pasiūlyta 
nusukti rvisa elektros jiega 
JAVese vienai minutei pa
gerbti szi žymu iszradeja. Bet 
kada buvo matyti kaip pra- 
gaisztinga tas butu, tai buvo 
apleistas. — C. C.

5 UGNIAGESIAI 
ŽUVO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
------ „

jai sako kad tie savininkai bu
vo keletą kartu perspėti kad j u 
fabriko tankos sudaro pavoju 
visai tai apylinkei. Bet jie sa
ko kad tie fabrikantai apie tai 
nieko nedare ir nieko nepaisė 
iki szita nelaime atsitiko.

ŽINIOS ISZ
PAVERGTOS

TĖVYNĖS
I ———_

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kiecziu kalba “N. Y. Staats 
Zeitung u. Herold” Rugsėjo 
30 d., numery pateikia san
trauka pasakojimo vienos Vo
kietes, kuri isz Rytprusiu bado 
metu buvo nukeliavusi in Lie
tuva ir tik paskutiniu j u laiku 
gryžo in Berlyną: Pasakota 
gyveno Sziauliu apylinkėj ir 
sziltais žodžiais atsiliepia apie 
Lietuvius, kurie visais gali
mais budais gelbėjo bado in 
Lietuva atblokštus Vokieczius, 
nors tokia pagelba teikti So
vietu buvo draudžiama. Kartu 
pasakotoja pažymi, jog Sovie
tines užimantos Lietuviai yra 
labai prislėgti ir varginami. 
Paežiuose Sziauliuose Lietuviu

State

inspection

exposes

danger

The owner of this car inspected early. He 
discovered that his brakes were badly out 
of adjustment and two linings unsafe . . . 
and that a sudden need to stop on a wet 
road could have killed him. He THOUGHT

......
‘ . i . p į-’

_________ ' : ___ v

szio uždavinio nustatytos di
deles pinigines baudos: nuo 
100 ligi 500 rubliu kiekvienam 
Kolchozininkui. Rajonu vyk
domieji komitetai Kolchozinin- 
kus inspeja, kad jei nubaustie
ji neturės pinigu baudoms su
mokėti, bus parduotos valdi
nėmis kainomis j u karves. Val
dines kainos yra apie 60% že- 
mesnes, kaip rinkos. Kadangi 
sziais metais Kolchozininkai 
turėjo iszleisti savo pinigus 
valstybinei paskolai, todėl sziu 
bausmių grėsmė jiems kelia 
ypacz didelio nerimo.

GUODOTINI . .
SKAITYTOJAI!

his car would pass the inspection without 
a hitch . . . and gave thanks for a wise 
State inspection law.

hupectfodq
DRIVE SAFELY TOMORROW

j

O®

/ MAKE
SURE YOUR 

CAR IS SAFE- 
THEN DRIVE IT

SAFELY '

DON’T tempt Janger—DO inspect early 
in this compulsory inspection period. 
Face winter driving with the assurance 
that your car has been State-approved 

, for safety. Have your "car’s "danger” 
areas checked-BRAKES-STEERING 
-WHEEL ALIGNMENT-MIRRORS 
—WINDSHIELD WIPERS-WINDOW 
GLASS-HORN-TIRES-EXHAUST 
MUFFLER AND PIPE-and LIGHTS.

OFFICIAL INSPECTION PERIOD 
STARTED NOVEMBER 1. INSPECT NOW I 

BE PREPARED FOR
WINTER DRIVING

COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA
Department of Revenue 

JOHN S. FINE, Governor

OTTO F. MESSNER 
Sacrstary of Revenue

COLONEL C. M. WILHELM 
Commissioner of 

Pennsylvania State Police

dar tebera, bet taip pat yra ap
gyvendinta jau ir daug Rusu. 
Prie Sziauliu esanti apgyven
dinta kažkokia Mongolu kiltis.

Pateikia Padėties 
Lietuvoje Apžvalga
Vidurio Europos Krikszczio- 

niu Demokratu Sanjungos 
New Yorke leidžiamas “Chris
tian Democratic Review” 
Rugsėjo men. numery duoda 
gana ilgoka dabartines padė
ties užimantoje Lietuvoje ap
žvalga. Apžvalgoje santrauk- 
liai apžvelgiama Sovietines 
Lietuvos rusinom pastangos, 
tikėjimo persekiojimas, propa
ganda priesz vakarus ir krasz
to gyventoju nuotaikos užim- 
antu ir j u pastangų atžvilgiu.

In Pasilinksminimus 
Lietuviai Mažai

Lankosi
Komunistines organizacijos 

užimantoje Lietuvoje organi
zuoja daug Visokiu pasilinks
minimu. Ypacz szokiu organi
zavimas sustiprinamas Adven
to ir Gavėnios metu. Kalėdų ir 
Velykų iszvakarėse ypacz visi 
kviecziami pasiszokti. Vienok 
in tuos szokius lankosi dau
giausia invairus pareigūnai ir 
kiti, kurie bijosi, kad nebutu 
del to nesilankymo apkaltinti 
anti-sovietiniu nusistatymu.

mu vengia. Ypacz mažai in 
juos lankosi kaimiecziai.

Arkivyskupas 
M. Reinys Esąs Gyvas?

NEW YORK (LAIC) — 
Lenku kataliku žinių agentūra 
Inter-Catholic Press Agency, 
Inc., skelbia isz Szveicarijos 
gauta žinia, jog isz Sovietu ne
laisvės gryžusiu Vokiecziu ži
niomis Vilniaus arkivyskupas 
Meczislovas Reinys Sovietu 
kalėjime tebesąs dar gyvas. 
Apie Arkiv. M. Reinio kalini
mo vieta isz buvusiu Sovietu 
nelaisvėje Vokiecziu buvo jau 
ankseziau gauta žinių. Vienok 
paskutiniuoju laiku isz anapus 
geležines uždangos pasieku
siomis žiniomis arkivyskupas 
neseniai kalėjime mires. Tame 
pat agentūros praneszime pa
žymima, jog sziuo metu vienin
telis Lietuvoje dar iszlikes 
vyskupas yra Panevėžio vysk. 
K. Paltarokas, kuris kartu val
do ir Vilniaus vyskupija, nors 
reziduoja Panevėžy.

Kas tik gali, tu pasilinksmini- delus,

i Neinstengiancziu Su
mokėti Pabaudas 
Parduos Karves

VILNIUS (LAIC) — Ry- 
szium su Sovietu sziais metais 
didele skuba kuo greieziausiai 
Lietuvoje ne tik nuimti derliu, 
bet ir nurinkti grudus in san- 

už neatlikimą laiku

Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavoras, popiera, ma
szinos, ir darbininku algos, kad 
dauguma laikraszcziu dar la
biau brangsta. Redaktoriai, at; 
sipraszydami aiszkina kad jie 4 
jokiu budu negali galas su galu 
suvesti.

‘ ‘ Saules ’ ’ redakcij a nenori 
dar labiau savo skaitytojams 
pabranginti “Saule” ir nepa
brangins, jeigu kaip nors )jus 
galima iszsisukti!

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

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

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

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

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