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Kongresas Remia 
Prez. Eisenhoweri

munistai Kiniecziai praszysis 
derybų, nes jie jau dabar yra 
pamate kad Amerika taiku ne- 
kreczia, ir jie atsimena kas at- 

i sitiko su Japonais kai jie pa
sistojo priesz Amerika.

Amerika Pasirengus 
Bombarduoti Kinija
WASHINGTON, D. C. — 

Prez. Eisenhoweris buvo pra- 
szes kad Kongresas ji ingalio- 
tu pavartuoti musu kariszkas 
jiegas, Armija, Laivyną ir La
kūnus priesz Komunistus, jei
gu jie užsipultu ant Formosa, 
Salos, Pescadores ir kitas sa
las. Jis paaiszkino kad tokis 
Amerikos nusistatymas paro
dytu Komunistams ir Sovie
tams kad mes esame pasirenge 
stoti in kara kad ir ant ryto
jaus.

Erne mažiau kaip szeszias 
valandas Kongresui ir Senatui 
priimti visus Prezidento Ei- 
senhowerio patarimus ir pra- 
szymus. Keli Senatoriai sake 
kad jie nemate jokio reikalo 
del tokio nusistatymo, nes Pre
zidentas yra ir dabar ingalio- 
tas musu vaiska pasiunsti kur 
tik jis matys reikalą.

Keli valdžios augszti atsto

vai yra pareiszke kad Ameri
kos vaiskas ir dabar yra pasi
rengęs pavartuoti net ir ato- 

, mines bombas priesz Komunis- 
i tus, jeigu tik bus reikalas. Da- 
I bar visi žiuri ir laukia pamaty- 
; ti kas atsitiks kai Komunistai 
msipu’s ant Quemoy ir Matsu 
salų, kurios randasi labai arti 
Formosa Salos.

Prez. Eisenhowerio kalba, 
Kongrese davė visiems Komu
nistams Kinijoje gerai žinoti, 
kad Amerika pasirengus stoti 
in kara, jeigu jie nesiliaus už- 
puldineje ant tu mažu salų.

Prez. Eisenhoweris pasakė 
kad jis nieko naujo neinnesza, 
kad per Trumano ir Demokra-: 
tu partijos valdymu, tas pats 
nusistatymas buvo innesztas 
ginti Formosa Salos žmones. 
Bet jis sako kad jis dabar 
tiems Komunistams tik prime
na ir paantrina kad Amerika 
savo žodi iszlaikys.

Kai kurie tarptautines poli-1 
tikos atstovai dabar spėja ir 
sako kad, ne už ilgo laiko, Ko-

Isz Amerikos
PRASTA AMERIKOS 

SARGYBA

‘Ruskis’ Pulkininkas 
Laisvai Visur
Vaiksztineja

POTTSTOWN, PA. — Vie- 
nas laikrasztininkas, tyczia ap
sirengė kaip Sovietu Armijos, 
augsztas karininkas, pulkinin
kas ir po visa miestą vaikszti- 
nejo.

Laikrasztininkas Normand 
Poirier, isz “Pottstown Mer
cury’’ redakcijos, apsirėdęs 
kaipo Sovietu Armijos pulki
ninkas, norėjo pamatyti ka val
džia ir valdžios policija darys, 
kai Sovietu pulkininkas po ta 
miestą vaiksztines. Ir jis pa
skelbė kad jam visur buvo va
lia eiti ir kad niekas ji niekur 
nei nesustabdė paklausti ka jis 
tenai daro.

Kaip žinote, Pottstown mies
tas yra vienas isz tu miestu,

gale j e būti nuodai užtrucinti 
ta vandeni; privažiavo prie di
delio tilto, ir tenai paliko ne
maža maisza, kuriame butu 
galeje būti sprogstanti bomba; 
sustojo in kelis saliunus ir pa
reikalavo vodkos; ir užėjo in 
kelis sztorus apsipirkti.

Ir visa tai jis dare, apsiren
gęs kaip Sovietu Armijos pul
kininkas. Ir niekas jam nei žo
džio, nors Pottstown miestas 
yra visiems Sovietams už
draustas. f

Vienas praeinantis žmogus 
pastebėjo: “Jis gal yra augsz
tas karininkas in Salvation Ar
mija.’’

Viena moteriszke pastebėjo: 
“Asz nežinau kas jis per viens, 
bet jo iszvaižda man nepatin
ka.’’

Kitas laikrasztininkas seke 
laikrasztininka ‘ ‘ pulkininką’ ’ 
Poirier ir klausėsi ir temyjo ka 
žmones sakys ir darys.

Tai dabar visiems to miesto 
gyventojams dabar aiszku kad 
Amerikos policijos sargyba 
baisiai prasta, jeigu in jiems 
uždrausta miestą, ‘ ‘ Sovietas 
karininkas’’ gali taip laisvai 
visur vaiksztineti. Kas gi butu 
buvę, jeigu tai butu buvęs tas

kurie yra visiems Sovietams 
uždrausti. Sovietams nevalia 
nei kojos inkiszti in ta miestą. 
Tas insakymas yra iszejes isz 
pat Vaszingtono.

iSzitas laikrasztininkas, ap
sirėdęs kaip Sovietu Armijos 
pulkininkas, laisvai važiavo 
ant traukinio, ant autobuso ir 
pasisamdė takse; nutraukė 
daug paveikslu tu fabriku, ku
rie yra ir Amerikiecziams už
drausti nutraukti paveikslus; 
nuvažiavo prie miesto ežero,

Sovietu Armijos pulkininkas 
tikrai Sovietas, o ne tik pa
prastas laikrasztininkas?

VIESZBUCZIO SAVI
NINKAS NUSIŽUDĖ

PHILADELPHIA, PA. —
Keturios deszimts metu am
žiaus Edvardas Vitkus, Dublin 
vieszbuczio, hotelio savinin
kas in Bucks apygarda, netoli 
nuo Philadelphijos, buvo su-

isz kurio visas miestas gauna 
savo vandeni ir tyczia inmete 
kelis akmenėlius, kurie butu

rastas negyvas savo miegama
jame kambaryje, savo vieszbu-
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Amerikos trumpas ir griesz- 
tas insakymas visiems Kinijos 
Komunistams dabar yra: Liau
tis kariavimo ant visu fruntu, 
jeigu jie nenori paragauti rau
tu atomines bombos.

Eisenhoweris vieszai pasakė 
kad musu pareiga dabar yra 
remti pinigais, ginklais ir, jei 
reikalas bus, ir armijomis vi
sus Kmieczius tautininkus 
priesz Komunistus.

Prezidentas prasze Kongre
so duoti jam ingaliojima pa
vartuoti musu armija ir laivy
ną priesz tuos Komunistus, jei 
tus reikalo.

Kol kas, Kiniecziu radijas ir 
Komunistiszki Kiniecziu laik- 
raszcziai nei žodžio nėra vapte- 
leje apie Prezidento Eisenho
werio kalta. Visi Komunistai 
nustebo kad Amerikos Prezi
dentas taip drąsiai ir vieszai 
pasakytu kad Amerikiecziai 
yra prisirengė stoti in kita ka
ra.

Isz savo agentu ir slaptu 
sznipu jie buvo insitikine kad 
Amerikiecziai už jokius pini
gus nestotu in kita kara. Taip 
jiems buvo praneszta isz j u bo
bų, paleistuviu, keksziu, iszda- 
vikiu, kurios buvo tiek musu 
karininku suviliojusios ir isz 
ju gavusios daug slaptu žinių 
apie musw apsiginklavimą ir 
apie musu kraszto nusistaty
mą.

Dabar tos bobos, mergpalai- 
kes, gražios paleistuves gal ne
teks ne tik darbo, bet ir galvos 
kad jos nedažinojo ka Prezi
dentas Eisenhoweris buvo vi
siems Kinijos Komunistams 
surengęs ir dabar paskelbė per 
savo prakalbas in Kongresą.

LENKU
AMBASADORIUS

PERMAINYTAS
WASHINGTON, D. C. — 

Komunistiszkos Lenkijos Už
sienio Ambasadorius in Ameri
ka, Jozef Winiewicz, po asz- 
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NUŽUDĖ ŽMONA
NANTICOKE, PA. Ignas 

Jaskulskis nužudė savo žmona 
penkios deszimts szesziu metu 
amžiaus Lottie, paskui pate
lefonavo savo sunui Kazimie
rui in Baltimore, Maryland, 
jam pasakydamas: “Asz ka tik 
nužudžiau tavo motina ir da
bar pats nusižudysiu.’’

Sūnūs greitai paszauke su- 
siedus in Nanticoke, kurie pa
szauke policijantus. Bet jau 
buvo per vėlu. Policijantai ra
do Ponia Jaskulskiene negyva 
ant grindų kuknioje. Skiepe 
jie rado Igga Jaskulski, labai 
jie rado Igną Jaskulski, labai 
kulka sau in galva.

Policijantai greitai ji nuveže 
in Nanticoke vaistine ligonine 
kur jis trumpu laiku pasimirė.

AMŽINA ATILSI

Liūdna Didvyrio 
Pabaiga

ARIZONA. — Kai Ir a 
Hayes lavonas buvo surastas 
ant Arizona dykumu, Daktaras 
pripažino kad jis pasimirė nuo 
persigerimo, girtuoklystes ir 
nuo szalczio.

Tai buvo keliones galas, gir
tuoklystes keliones galas, — 
szitam Pima Indijonui, kuris 
ne taip seniai taip garsiai bu
vo atsižymejes kaipo didvyris, I 
kad jo vardas yra amžinai in-į 
raszytas in Amerikos istorija, i 

Su keturiais kitais Marinais 
ir su vienu jurininku, jis per 
pati užlipo ant Mount Suriba- 
chi ir iszkele Amerikos vėliava 
parodyti visiems Kiniecziams 
kad Amerikos vėliava dar vis 
plevėsuoja.

Vienas laikrasztininkas ta 
paveiksią tu szesziu drąsuoliu 
nutraukė, kaip tik tuo laiku 
kai jie kele Amerikos vėliava 
ant to kalno.

Praeita Lapkriczio menesi 
tas paveikslas, isz vario nulie
tas buvo padėtas prie pat Ne
žinomojo Kareivio kapo in Ar
lington kapines, kaipo Marinu 
atmintis.

Ir ta diena Ira Hayes, nors 
tai iszkilmes iszsipagiriojes, 
dalyvavo tose iszkilmese su 
dvejais kitais likusiais isz tu 
szesziu drąsuoliu.

Tai buvo jo paskutinis pa- 
sirodiflimas. Jam baisiai nepa
tikdavo visos tos garbes, visi 
tie saldus žodžiai, visi tie pa
gyrimai. Jis niekados negalė
jo pamirszti tuos tris kitus sa-j 
vo draugus, kurie žuvo kai tik 
jie ta vieliava buvo iszkele, 
kurie nebesugryžo, ir niekados 
negirdejo visu tu pagyru. Jis 
sakydavo kad jis kaip tik už 
tai taip geria, kad jis nori pa
mirszti, nenori atsiminti.

Bet nei vienas tikras Ameri
kietis ji neteis, nesmerks net 
nei neatsimins kaip szitas did
vyris mirė, kur jis savo kelio
ne užbaigė. Jis amžinai .pasi
liks Amerikos istorijoje kaipo 
vienas isz tu drąsuoliu, kuris 
per kara musu vielava iszkele.

Veteranai buvo susirupine, 
kad gal del tokios nelaimingos 
jo mirties jam nebus suteikta 
garbingas paskutinis patarna
vimas ir palaidojimas, bet isz 
Marinu Sztabo greitai iszejo 
paskelbimas kad Indijonas, Ira 
Hayes, buvęs Marinas bus gar
bingai ir tinkamas palaidotas 
in Arlington kapines, prie pat 
to paminklo kuris buvo pasta
tytas jo ir jo penkių draugu 

i darbei.

LAIVYNAS NEPASI-! 
RENGES KARU!

Galėtu Tik Laikinai 
Atsilaikyti

WASHINGTON, D. C. — 
Laivyno Sekretorius, Thomas 
seko kad Amerikos Laivynas 
yra pasirengęs del mažo susi
kirtimo, bet kurioje pasaulio 
dalyje ir galėtu laikinai atsi
laikyti ar net ir atsikirsti, bet 
negalėtu stoti in kita kara da
bar.

Jis vardu nepaminėjo For
mosa Salas, bet sako kad mu
su Laivynas galėtu bet kurias 
salas apsupti ir iszlaikyti 
prie~z bet kuri priesza. Bet jis 
greitai pridėjo, kad jeigu to
kis susikirt’mas su prieszu at
sitiktu, tai reiketu labai grei
tai imti baisiai daug vyruku in 
Laivyną.

Marinu Komandorius, Le
muel C. Shepherd sako kad 
Marinai dabar turi tris divizi
jas, pasirengusias kad ir szian- 
dien stoti in karo lauka. Jie 
teipgi turi tris lakunu sparnus 
pasirengusius kad ir dabar 
keltis in padanges priesz prie
sza.

Bet tiedu vadai sako ir per
spėja kad jeigu Prezidentas 
Eisenhoweris dabar sumažins 
ju skaiczius, tai bus pavojus 
musu krasztui ant mariu ir pa
dangėse.

Prezidentas Eisenhoweris 
dabar nori sumažinti musu 
vaiska, laivyną ir marinus. 
Jis sako kad reikia sutaupinti 
pinigu. Jeigu musu Preziden
tui rupi sutaupinti mums pini
gu, tai ar nebutu patartina 
pradėti ta taupinima, sumažin
ant musu aukas svetimiems 
krasztams? Kas svarbiau ir 
kas reikalingiau mums: ar kad 
Vokietija, Anglija ar Francu- : 
zija turėtu daugiau ginklu, ar 
kad musu vaiskas, laivynas ir 
lakunu sztabas kutu sustiprin
tas? Mes dabar mažiname sa-j 
vo vaiska, kad galėtume dides
nes armijas sutverti svetimuo
se krasztuose!

Po Deszimts Metu
Nelaisvos

NEW YORK. — Buvęs Rus- 
kiu nelaisvis, John Noble, po 
deszimts metu vėl susieina su 
savo motina ir pasisveikina. 
Jis būdamas tik penkiolikos 
metu amžiaus, buvo paimtas in 
Sovietu nelaisve ir po deszimts 
ar daugiau metu buvo paleis
tas isz tos nelaisvės. Jis dabar 
yra trisdeszimts vieno meto 
amžiaus.

Sovietu paleistas isz nelais
vės jis gryžo namo per Londo
ną, in New York, kur jo moti
na Ponia Charles Nobel ji pa
sitiko ir ežia ji pasveikino 
New Yorke.

Jis buvo tik penkiolikos me
tu kai jis paliko Michigan 
valstija su savo tėvu, kuris bu
vo g'mes Vokietijoje. Jiedu 
ifzvažiavo in Kissingen, Vo
kietija, kur jis buvo Naciu pa
imtas belaisviu. Paskui kai So
vietu Armijos užėmė ta*krasz- 
ta jis pateko in Sovietu ne
laisve, kur jis iki dabar isz- 
buvo. Jis per daug metu turė
jo dirbti prie sunkiu darbu So
vietu kalėjimuose. ’

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

Skaitykit “Saule”

MIRTIES BAUSME 
PASMERKTAS

Ballen Dainavo, 
Juokus Krėtė Priesz

Pasmerkimą
MEDIA, PA. — Francis X. 

Bailėm szlykszczias dainas 
dainavo ir juokus kriete kai 
teismo “Jury” svarstė jo liki
mą, kaslink žmogžudystes in- 
tarimo.

Nuvestas atgal in teismo ofi
sus jis iszgirdo tos Jury nu
sprendimą: Jis kaltas už 
žmogžudyste ir turi būti nu
baustas mirties gausme.

Bailėm nusikvatuojo, kai jis 
iszgirdo tos Jury pirmininkes, 
Ponios Pearl Q. Roberts nu
sprendimą, ir savo pasmerki-

MILIJONIERIUS 
NUŽUDYTAS » _

Buvo
Nepageidaujamas 

Amerikoje
NEW YORK, N. Y. — Ketu- 

rios deszimts szesziu metu 
amžiaus Ruskis, Serge Ruben
stein, garsus milijonierius bu
vo nužudytas savo kambariu
os.

Per Antra Pasaulini Kara 
jis buvo suimtas, intartas ir 
suaresztuotas už tai, kad jis, 
kaipo Amerikos pilietis nesu
tiko stoti in vaiska.

ma, in,Delaware County teis
mo ofisus, in Media. i

Paskui jis apsidairė ir su
kniubo ant stalo.

Jis buvo intartas ir dabar 
yra pasmerktas uz nuzudmima 
darbininko John Dopirak, ku
rio lavona jis sukapojo. Buvo 
priparodinta kad jis praeitai 
Balandžio menesi, dvideszimts 
treczia diena iszsiviliojo ta 
darbininką, Dopirak, ir parsi
vedė ji namo, in Bywood, kur 
jis ji nužudė ir jo lavona suka
pojo.

Ke’i daktarai stengiesi pri- 
parodinti kad jis nėra pilno 
proto ir už tai negali būti lai
komas atsakomingu, bet val
džios advokatai kitus dakta
rus pasiszauke, kurie rado ji 
pilno proto.

“Jury” nariai per asztuo- 
riolika dienu svarstė szito jau
no vyruko intarima ir likimą.

Jis skaitėsi save garsiausiu 
ir geriausiu dainių, eilių raszy- 
toju, bet gal niekas jo eilių ne- 

I ra nei skaitės, nei girdėjęs, isz- 
imant teismo parinktos “Ju
ry” kurie keletą jo eilių isz- 
klause, kai teisėjas pareikala-
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Policijantai sako kad penki 
menesiai atgal szitas Ruben
stein buvo gavės kelis grasin- 
aneziu slaiszkus, kuriuose bu
vo reikalaujama kad jis ko
kiems ten razbaininkams isz- 
moketu puse milijono doleriu. 
Jei ne tai tie razbaininkai gra
sino ji nudėti.

Viskas jo kambariuose buvo1 
iszversta ir iszvarstyta, taip 
kaip kad iszrodytu kad vagiai 
ji nužudė.

Jo tarnas rado ji negyva 
apie devinta valanda isz ryto, 
ir greitai paszauke policija.

Nužudytas Rubenstein buvo 
valdžios intartas ir butu buvęs 
isz szio kraszto iszvarytas kai
po nepageidaujamas žmogus. 
Nežiūrint visu tu intarimu, ir 
nepaisant kad jis buvo tik ant 
kaucijos laisves, Rubenstein 
gyvenno kaip kokis baisus po
nas, baliavuodamas ir kitus 
vaiszindamas.

Jis atvažiavo in Amerika 
1938 metuose, kaipo Ruskis, 
bet su Portuagalijos paszpor- 
tu. Portuagalijos valdžia jo 
nenori ir ant to klausimo ran
kas nusimazguoja ir sako kad 
ji jo nepriims.

Visai ne dyvai kad jis mokė
jo kaip sau turteli susikrauti, 
nes jo tevaas, Dmitri buvo Ru
sijos Caro patarėjas, Rasputi- 
no iždo globėjas ir virszinin- 
kas keliu banku Maskvoje ir 
St. Peterburge.

Nuo 1952 metu, Rubenstein, 
su savo advokatais yra stengę
sis kaip nors iszsisukti isz tei
smo nusprendimo kad jis turi 
isz szito kraszto iszsikraustyti.

Vienas, koks ten Emanuel 
Lester, trisdeszimts vieno me
to amžiaus, pernai, per grasini
mas buvo isz jo pareikalavęs 
penkis tukstanezius doleriu. 
Jis aiszkinosi kad tas Ruben
stein buvo jam skolingas net 
septynis szimtus penkios de
szimts tukstanieziu doleriu. Jis 
aiszkino kad jiedu vede bizni 
iszveszti naujus automobilius 
isz Amerikos in kitus krasztus 
be valdžios žinios.

Kelios to nužudyto milijonie
riaus drauges, “Giri Frentos” 
dabar yra policijos klausinėja
mos ir tardomos su viltimi kad 
jos gal galėtu ka nors policija 
pasakyti apie to milijonieriaus 
draugus ar neprietelius.
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Kas Girdėt
sekti ir galutinai intarti už to
kius iszdavimus, buvo tik in 
kitas vietas perkelti.

Amerikos eiliniu kareiviu, 
ris yra paragavęs musu tu 
rininku poniszko botago.

ku-

Eisenhoweris dabar praszo 
isz Kongreso sszimto ir vieno 
bilijono doleriu del. nauju 
vieszkeliu. Jis gaus; bet ne 
tiek; nes Kongresas nori pa
skirti kiek tu pinigu del nauju 
mokyklų statymo.

Farmeriai, bedarbiai dides
nes pagelbos, ir paszelpos ne
galima tikėtis.

V a 1 s t y b i n i a m s d a r b i n i n k a m s 
algos bus pakeltos. Jie savo 
darbus yra gave per politika 
ir dabar per politika reikalau
ja didesniu algų uiž mažiau 
darbo.

Buvo daug szturmo bereika- 
Jaiujant kad asztiioniolikos me
tu jaunimas galėtu balsuoti, 
votuoti. Tie kurie to reikalau
ja sako kad jeigu musu asztuo- 
niolįkos metu jaunimas gali 
būti patrauktas in vaiska ka
riauti už musu kraszta, tai 
jiems reiketu pavėlinti balsuo
ti, votuoti per rinkimus. Bet, 
rodos isz to nieko nebus. Val
džia. sako “ne!”

Vienas eilinis kareivis buvo 
susektas, kad jis buvo tik užsi
dėjęs su. Japanaite. Kariszkas 
Teismas jam paskyrė dvylika 
metu kalėjimo prie sunkaus 
darbo.

Tai kur Amerikos laisve; tai

Pypkes Durnai

be!
Nemunas Pavasari

minaiezio Adolfo.
— Iszmesk ji! Tarė Jurgis. 

"— Pavelyk man su juom 
apsieiti, isztare Arturas.

Suriko Ber- 
norėsiu jusn ro
jum apie tai ži- 
Adolfa, Jonai,

do s tai duosiu 
not. Paszauk 
nes pasakyk jam jog tebiriam 
laike ne turiu jokiu ‘ drapanų 
del iszdavimo del tokiu ubagu

prietelium dabar, kada visi ta
ve apleido, kada daugiausia 
nub juju, reikalauji pagelbos.

Nusistebėjimas ir piktumas 
apėmė sena Bertha ir jo szei- 
myna, iszgirde tokius žodžius

apraszy-

apysaka 
szimtme-

Mums butu lengva visa 
zina tokiu musu iszdavikn 
rininku iszvardinti, kurie 
vo sugulovėms viską iszplepe- 
jo ir paskui kariszko teismo 
buvo tik perkelti iii kita vieta.

tu-

Mes vis sakome ir dabar sa
kome, kad jokis kariszkas teis
mas neturėtu turėti jokios tei
ses teisti eilini kareivi. Eilinis 
kareivis kariszkame teisme, 
kuri veda karininkai randasi 
tokioje padėtyje, kai]) bernas 
butu jeigu ju ponu komisija 
teistu.

Jau seniai laikas kad musu 
virszininkai paimtu visa musu

Biznieriai tikisi ir drąsiai 
pranaszauja kad sziais metais 
biznis bus labai geras su auto
mobiliais, keleiviais, naujais 
namais ir tiems naujiems 
maras naujais 'baldais.

in pirmapradžiu mokiniu suo
lus pasodintu ir jiems in ju 
pustuszczius pakauszius ’nekal
tu keletą iszventu tiesu:

1—Eilinis kareivis yra lais
vas pilietis, laisvo kraszto.

na-

Amerikos fabrikantai tikisi 
pagaminti nauju daigtu per 
szios metus už daugiau kaip 
tris szimtus septynios deszimts 
tris bilijonus doleriu.

molio minkytas kai])'ir eilinis 
kareivis, ir jis neturi nei ma
žiau nei daugiau teises už ki
tus.

3:—Metai vaisko tarnyboje 
nereiszkia nei daugiau proto, 
nei daugiau szventeny'bes; me
tai tik reiszkia senatve.

Tai reiszkia kad musu fab
rikantai ir biznieriai tikisi, 
kad žmones sziais metais dau
giau visko pirksis, negu bet 
kada pirmiau, kad ir geriau
sius biznio metus.

Amerikos valdžia dabar at
sidūrė laibai keblioje padėtyje.

Komunistai nori . pirktis 
sviesto isz Amerikos. Bet jie. 
nori ta musu sviesta pigiai 
pirktis.

Sovietai sutinka mums pi
nigais ar mums reikalingomis 
geležimis atmokėti.

Naujai Sovietu valdžia yra 
savo žmonėms prižadėjus dau
giau maisto. Bet ilgos ir bai
siai szaltos Rusijos žiemos su
mažino visokį maista 
kraszte.

Ruskiai dabar gauna 
viena švara sviesto del
vieno žniogaus per metus.

Amerikiecziai per vienerius 
metus suvartuoja daugiau 
kaip po devynis svarus to 
sviesto.

tame

apie 
kiek-

Dabar musu valdininkams 
yra iszkiles baisiai keblus ir 
painus klausimas: Ar ta svies
tai už pusdyke parduoti savo 
neprieteliams Ruskiams; ar ji 
ežia pasilaikyti kol jis suges ir 
reikės ji iszmesti.

Nuo pradžios Antrojo Pa
saulinio Karo, bobos, merginos 
gražuoles, szokikes, loszikes ir 
staeziai paleistuves, kekszes 
yra. suvyliojusios baisiai daug 
musu augsztuju karininku ir 
valdžios darbininku, kurie 
toms boboms yra iszdave musu 
valdžios ir musu armijos di
džiausiu kariszku paslapcziu.

Karininkai, kurie buvo su-

Jis

Jis

tija, ne Prašoku armija, ne So
vietu N. K. V. D. Amerikoje 
visi lygus ir didžiai gerbiamas 
Generolas turi tiek laisves, tei
ses ir galybes kaip pienburnis 
eilinis kareivis. Juk jie yra. 
laisvi laisvo kraszto piliecziai.

Mums syki, per ana kara, te
ko nusivesti eilini kareivi in 
sal i ima iszsigerti. Prie baro 
stovėjo Major Generolas, gar-

Pamatęs ta eilini kareivi 
prie to paties baro, tas Prūso
ko nusistatymo karininkas, vi
sa kosere paskelbė kad jis ne
gali gerti prie to paties baro 
su eiliniu karininku. Ir jis pa
reikalavo kad tas eilinis karei
vis pasitrauktu.

Nabagas kareivsi tuojaus 
traukėsi nuo baro. Bet mes 
tam gerbiamam karininkui 
mandagiai patarėme, kad jeigu 
musu kompanija jam nepatin
ka, tai mes, mielu noru jam 
pavėlinsime paežiam pasi
traukti.

Jis irszo, pyko ir putliojo, vi
sa litanija iszkalbedamas savo 
nuveikimu; bet paskui besipur- 
tindamas pasitraukė, grasin
damas kad visas karo sztabas 
to inžeidimo nepaini rsz.

Iki isziol visas karo sztabas 
yra pamirszes ar neatsiminęs.

Prusijoje, Vokietijoje ir Ru
sijoje, karininkas yra baisus 
ponas, bet Amerikoje jis yra 
tarnas. Kas nors ta. tiesa turė
tu musu karininkams iszaisz- 
kinti.

Jeigu kas jau ežia ar mistiną 
kad mes per asztriai ežia, kal
bame apie musu Armijos va
dus, tegu tokis musu skaityto
jas pasiszneka su bet kuriuo

Nemuno liuosa krutinę 
banguoja,

Ilgas jo kūnas tarp kalnu 
vingiuoja;

Szalcziai prispaudė jam 
trukdė veikimą, 
dabar siunezia ledams 
prakeikimą, 
jau sulaužė ta pluta 
ledine,

Pasiliuosavo prislėgta 
krutinę,

Nesza suskaldė seszaltasias 
sunkybes,

Kad jas iszsklaidžius po 
mariu platybes.

Kriokdamas bėga galiūnas 
innirtes,

Giliąją vaga vargais 
iszsikirtes;

Liuosas jis, džiaugias, jau 
panezius sutraukęs,

Krantus bueziuoja, liuosybes 
sulaukės.

Puszys ant krantu ir tos 
jau ramesnes,

Džiaugias, kad Nemuno 
veidas gražesnis;

Lankos kaiszys ji 
margiausiais žiedeliais,

Szlamanczios girios prakalbis 
lapeliais.

Nemunas musu, o koks 
jis laimingas,

Mylimas, laisvas, keliauja 
turtingas;

Mirga pavirsziumi bangos 
pūtuotas,

Mainosi, žiba szviesiai 
paauksuotos;

Vilija glaudžia prie savo
krutinės

Ir glamonėja meiliai 
apkabinęs;

Vilijos meile jam szirdi 
gaivina,

Pajiegu duoda, saldžiai 
suramina.

re tarnas ir iszejo paszaukt 
Adolfą kuris lauke už duriu.

Užtrukus valandėlė inejo ve
la tarnas o paskui ji ėjo aug- 
sztas vyrukas su apdegusiu 
nuo saules veidu. Matyt jog 
bipvo meilus ir geraduszis. Žiū
rėdamas ant jo galejei tuojaus 
suprast jog labai reikalavo 
permainos drabužiu, ha buvo 
apiplyszes, apdulkėjus ir isz- 
rode kai]) kokia baidykla.

— Heilo dede! Heilo visi! 
Paszauke linksmai nueinantis, 
kada tarnas atsitolino. Links
ma man jus vela reget, norint 
dasiprantu isz jusu veidu jog 
neesate linksmi mane reget. 
Tik viena ypata buvo linksma 
mane pasimatyt, o tai yra pa
naite Holmes, mokytine vaiku, 
kuri kone apsiverke isz 
džiaugsmo kada mane pamate.

— Gali atsisėst Adolfai, 
isztare senas Berthas, szaltai 
ini savo giminaiti, iszklausysiu 
ka turi kalbėt. Nes matau jog 
sugryžai atgalios labai pui
kiam padėjime!

— Hum! Iszrode ant to, ar
gi ne? Isztare Adolfas pulda
mas in minkszfa krėslą, szyp- 
sodamasis linksmai in visus. 
Isztikruju mažai ka turiu kal
bėt; mano drapanos jums ge
riausiai aiszkins mano padė
jimą ne kai]) asz pats jums 
apie tai papasakoezian.

— Žinoma, jog esi be ska
tiko, nes tai tavo visa kalte. 
Gana gerai žinau jog man pa
sakysi jog neturėjai gilukio 
dasidirbt jokio turto, nes ži
nok, jog “akmuo rytantis nie
kad neapauga.”

Adolfas nusijuokė.
— Mano mylimas

galėjo nei ‘žodžio prakalbėt, 
nes kada prakalbėjo, tai rodos 
su kirviu kapojo žodžius:

— Pana Holmes, yra tai ne 
gražu ir ne moteriszkai isz ta
vo szalies klausinėt už duriu, 
kas terp szeimynos darosi!

— Teip, klausiau, kone isz
tare pro verksmą, nes negalė
jau mm to susilaikyt. Ar tai 
mano kalte buvo, jog ponas 
t ei]) garsiai kalbėjai, jog net 
darželije buvo girdėt? O kada 
isz girdau tuosius kiaurus 
džius apie ponaiti Adolfą, 
galėjau ilgiau susilaikyt, 
stanavijau pribūti ir gint 
kaltai užklupta.

Adolfas atsikreipė in ja, o 
jojo akyse galima buvo matyt 
linksma žiburyis. Atejas prie 
josios, pakele ranka, ir pabu- 
cziavo.

■ — Acziu tau. Linksma man 
joj norints viena ypata apie 
mane rūpinasi ir gailesi manes.

žo- 
ne- 
pa- 
ne-

— Nes tuom kart, atsimyk 
sau, jog esi mano’name ir jog 
tavo vieta yra ant kitu pusiu 
duriu. Laukan su tavim! Ne 
noriu matyt tavo veidą dau
giau. Iszejai isz czionais uibagu 
ii- sugry'žai ubagu. Traukis!

ja czionais, tai liepsiu tarnams 
iszmest tave kaip szuni!

— Einu, (*inu, pasilik svei
kas dede!

Pana Holmes sėdėjo kampe
lyje! verkdama, tykiai. Prisiar
tinęs prie josios Adolfą, pa
glostė galva ir iszejo laukan.

NEDORAS DEDE
(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Ponas Berthas pabalo. Adol
fas buvo tai giminaitis kuri va
dino “juoda avele.” Buvo isz- 
augytas per Bertha, ant likusio 
mažo turtelio, kuri jam paliko 
tėvais, o kada daejo dvide- 
szimts pirmu metu, likos isz- 
siunstas in Australija jieszkot 
sau giluko. Berthas negirdejo 
nuo jo per ilgus metus ir 
džiaugėsi isz to, jog atsikratė 
niuo jo teip lengvai. Kada tar
nas apznaimino jojo pribuvimą 
ne be reikalo pabalo Berthas 
isz baimes ir užsisfebejimo.

piktai.
— Turiu ponui pasakyt

sai žinot ar negalėtum jam pa- 
skolyt kokiu drapanų idant ga
lėtu persiredyt kol ineis in 
czionais.

Paskolyt drapanų! Na, tai 
jau. buvo už daug. Tas rakalis 
dryso sugrVžt, teip kaip tas 
dingusia sūnūs, ka Szv. Raszte 
apraszyta; apiplyszes nuvar
gęs ir ubagas. Ne galėjo to
iszkcntet.

— Kaip jisai dryso ateit in 
czionais tokiam padėjimo ? Ta
rė Mabole, kuri kitados turėjo 
sziek tiek meiles del savo gi-

dede, 
kaip rodos tai džiaugiesi kada 
man pasakoji pamokslus, nes 
tegul asz tau tik tiek primenu, 
“jog niekados nespirk žmogų, 
jeigu tas parpuolęs.”

Berthas net pažaliavo isz 
piktumo.

— Kaip dry'sti tu vai kate 
sugrąžęs da man czionais pri- 
kiszinet!

Adolfas nusijuokė kareziai.
— Gal tikėjotės,-jog jeigu 

sugryžeziau apkrautas turtais, 
tai mano griekai 'butu man at
leisti, o ant mano priėmimo už- 
musztumet puikiausia avi. Nes 
prieszingani laike, ir padėjime 
kokiam esmių, negaliu to tikė
tis nuo tavęs anie nuo mano gi- 
minaieziu. Turėsiu gelbėtis 
kaip galiu.

Akmeniniai veidai keturiu 
ypatų sedineziu prie^stalo, žiu
rėjo ant jo kaip ant kokio isz- 
gamos.

— Teisybe, jusu veidai ta 
man parode, nesiranda terp 
jus ne vienas, kuris man pa
duotu ranka mano nelaimėje.

kratom nuo jo, isztare Jurgis.
— Tai nuobrodiis, paszau- 

ke Mabele.
— Kad da. ilgiau užtruktu, 

bueziau jam kaulus sulaužęs, 
insikiszo Arturas.

Senas Berthas tylėjo. Nes po 
valandėlei atsikosės paszaūke 
in pana Holmes;

— Per koki tai laika užimi- 
neja dinsta mokytinos mano 
mažu vaiku, ne turėjau nieko 
prieszingo priesz tave per ta 
laika; nes tavo apsiejimas 
sziandien, yra netinkamu idant 
ant toliaus turėtum savo apglo- 
byje mokinimą mano vaiku. 
Tavo susimylejimas ant ubago 
ir valkatos, užtikrina, jog ne 
esi tinkama, idant vaikai ras
tųsi po tavo priežiūra. Per tai 
nuo sziandien už menesio, gali 
sau pasijieszkot kitos vietos. 
Supranti!

Mergina nieko sau isz to ne
darė ir atsiliepė:

— Eisiu da ta paezia diena.
— Kaip sau nori, kuom 

greieziau, tuom geriau, atsake 
Berthas pasisziauses.

(BUS DAUGIAU)
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Nr. 1955

— Sarmata baisi sarmata, 
jog negaliu nuo aszaru susilai
kyt. Ponaiti Adolfai, buvai del 
manes labai geras kol iszvaža- 
vai in Afrika ir to negaliu už- 
mirszt. Tegul asz hunu tavo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No.1Q2— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses
■zio iszimta isz Lietuvis?,ko 
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; 
Kaganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

No.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

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

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

No.128—Dvi isztorijos: 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- 
m. 62 puslapiu, 20c. °

, No.134—Dvi istorijos: Baisi
, Žudinsta, Urlika Razbaininka, 

43 puslapiu, 20c.
• No.141—Apie Kalvi Paszku,
1 ležįnis Vyras, Smakas ir Niki

tas. 61 puslapiu, 20c.
No.138—Apie Irlanda; Ro- 

' bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
1 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 Naktį. 
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.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 Sūnūs 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.l7š—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis ; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

Kitokios Knygos

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

ILSU 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.

ĮĮPgr* Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai 
gai, o ir visi laiszkai 
turi būti siusti vien 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO, 
Mahanoy City, Pa., - U. S. J

prisiun-

ir Pim- 
“ visada 
tik ant



“SAULI ” MAHANOT CITY, Pl.

:: APSIGAVO ::
Isz Gyvenimo

p O N A S Rudzinskas p r i e 
penkis deszimts meteliu sa- 

to, apsirėdęs 'primynė savo 
penkias deszimts tukstaneziu 
pinigais.

Viena diena atsikėlęs isz ry- 
ryto, apsirėdęs primynė savo 
saipna, kuris per visa naktį ji 
kankyno nusijuokė, pastanavi- 
jo ji apimainyt ant tikrųjų, tai 
yra. apsipacziuot kanogrei- 
cziausia.

Ba ir kam turėjo užrazsyt 
savo turtą? Pus-broliams, ku
rie niekados neturėjo geros 
szirdies del jo? Seserei senei 
panai kuri užsiminėjo tik ka
tinu ir szuninT?

Ne! Niekados!
Pasakė draugams ir prasze 

ju idant-jam surastu tinkama 
prietelka, nes visi jam atsaky- 
n o a ]) si p a czi a Vi m u.

— Prietelau, kalbėjo vie
nas. Tavo metuose irntie pa
ežiu, tai pasiutimas!

— Ne teip, kaip jum nu
duoda!'Gynėsi ponas Radzins- 
kis. Da asz jaucziuosiu drūtas 
ant pajiegu.

— Nes tu nematai toliau 
kaip tavo nosis!

— Del ko ?
— Ba apsipacziuot tai ne 

laikas. Kas po tam ‘buna.
— Kaiip tai po tam. Na, ži

noma.
— Ba, tas, jog tavo metuo

se ne labai žinai!
— Ej! Ka jus ten porinate 

apie metus. Turteli turiu, val
giau gerai, geriu kaip žuvis, 
kojas turiu kaip plienas.

— Gana, kas ten, do kojos!
—■ Idant jus pertikrint, pa

rodysiu jum, jog pataikysiu 
padaryt motere laiminga.

Kaimynai namie kone ta pa
ti paantrinę jo.

— Ponas Rudzinski! Ne
daryk ponas juoku! Ne pa- 
cziuokis tavo metuose!

— Ej, ar ne per vėlai!
— Ne pajiegsi guodotinas 

ponuli.
— O kad jus dundens su

degtu, rūkaliai! Mislino sau. 
Ant kerszto apsipacziuosiu ir 
gana.

Na, ir kur velnias negali, ten 
sinnczia 'boba, atsirado s vodka 
ypatoje ponios Pasturgalienes, 
kuriosios sunu laike prie krik- 
szto szvento.

Pagyre jo iszmintinga žings
ni, ir prirode jam geraduszia . 
jauna panaite asztuoniolikos 
metu senumo mergaite, sierata 
gyvenante su motina, naszle. 
Mergaite buvo puiki, saldi 
kaip cukrus, o iszmintinga, lio, 
ho!

Kada pats jau rudino idant 
gerai ta apsvarstytu ir nesku
bintu, jie atsake:

— A'pmislinau gerai nuo 
pirmo pamatymo pono ir es
mių pasirengus. Patykai man 
ponas tuojaus! Nuolatos misli- 
nau apie senesni vyra, datirta 
ir paguodotina. Prie snargliu 
niekados neturėjau pririszimo.

— Gal kalbi ir teisybe. O 
ant galo turiu turteli, nieko 
panaitei neužtruks. Kozna ta- 
kur nupirko puikia dovana ir 
užkalbino reikalingus daigtus 
ant artinancziosios svodbos.

įSvodba atsibuvo po Szv. My
kolui prie iszkelmingu ceremo
nijų, o jaunikaicziai pacziuoti 
ir visi užvydejo ponui Ru- 
dzinskui jaunos saldžios ir pui

kios paežiui es.
Ant ry tojaus iiszkeliavę 

Rudzinskas su savo paeziule in 
Valakus, kur po triju menesiu 
sugryžo in puikiai palpuoszta 
narna Pilvą iczi u o se.

Pradžioje žiemos apėmė po
ną Rudzinska rumatizmas pol
ka turėjo atsigult in lova. Pa
eziule neatstojo nuo lovos nei

Sziandien beveik visas 
Svietas gyvena, nesutikime.

Taigi, nesutikimai tarp 
Vieszpatycziu, 'žmonių, 

Dvasiszkuju ir kitu.
Tai kaip galimai stebėtis 

isz prascziokeliu, 
Jeigu vieni su kitais 

pjaujasi, 
Nes neturi geros pavyzdies 

nuo tu, 
Kuriu privalo turėti.

Jeigu tarp tautos nėra 
sutaikos, 

Tai nepasikels niekados.
* * *

Nekurie yra tosios 
nuomones, 

Kad m o t eres yra dideliais 
szeszkais, 

Bet isz sekainiczio 
atsitikimo, 

Pasirodo kad vyrai yra 
Didesniais szeszkais kaip 

moteres.
Vienas vyrelis isz Vestu, 

lusimylejo in mergele, 
O kad toji ji nenorėjo,

Vyrelis nnrasze jai 
laiszkeli, 

Kad isz gailesties pasikars.
Ir tasai vyrelis pakabino 

balvona prie lubu, 
Parodyta in savo drapanas. 
Mergele aplaikius laiszkeli,

Dave žinia policijai,
Ir drauge su ja, 

Nusidavė in gyvenimą 
jaunikio, 

Km- paregėjus ‘pasikoreli’, 
Papuolė in nerviszka liga 
Isz kurios daugiau n e isz gis. 
Norints po tam atsitikimui, 

Prižadėjo apsivesti ja, 
Bet tasai rakalis jos 

dalbar nenori,
Su nerviszka liga. 

Argi tai teisingysta?
* * *

Teisybe kaid laimingi ir 
giliukningi esame, 

Kad ateitis yra uždengta 
nuo musu akiu. 

Kiek tai žmonių linksmai 
Važiuoja sau automobiliais, 

Nežinodami kad skubina 
• Tiesiog in ligonbute ar 

ant kapiniu!
. Bet turime tokiu kvailiu, 

Kurie neatsimena ant to,
Ir varo maszina tiesiog • 

in pragaru,
Būdamas pavojum ir 

del kitu.

SKAITYKIT 
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Visu Ražancziaus 
Paslapcziu Maldos
Del Ražancziaus Draugijos 
Nariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1.00. Prisiunskite 
savo orderi ir viena doleri ant 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.

vo norą iszpildysiu ir užgana 
padarysiu!

— E, praszau apie tai ne 
kalbėt apie tokius niekus neno
riu neklausyt.

— Turiu jau penkis de
szimts metu.

— Ka kalbi ponas, tai nie
ko, juk laikas greitai bėga o ir 
asz už dvideszinist metu busiu 
sena. —

— Tai man patinka, teisy
be turi!

— Juk vyras penkis de
szimts metu tai suvis ne senas 
amžius.Ponas esi paežiam drū
tume.

— O teip, esmių paežiam 
drūtume. O! Saldžiuk esi tikru 
aniuoleliu!

— Kalbu ta, ka mistinu.
— Ar gal nesigraudinsi! 

Tuojaus po szlubui padarysiu 
testamenta ir u'žraszysiu tau 
mano visa turtą.

— O, tik praszau apie to
kius daigtus ne kalbėt!

— Del ko ne? Juk tai pa
prastas yra daigtas, jog asz 
pirmiau numirsiu.

— Nuobrodus esi ponas, 
praszau neggraudyk mane to
kai s žodžiais. .

Ponas Rudzinskas buvo sep
tintam danguje! Suspaudė 
mergina, iszbucziavo rankas ir 
kojas ir nuvažiavo in miestą 
ant valandėlės. Saugojo ji kaip 
geriause sesuo mielaszirdystes.

— Ne žinau kuom tau atsi
mokėsiu už visas tavo gerade- 
j y s t e s, stenėdamas.

— Juk tai mažas daigtas. 
Ar-gi ne esmių tavo pati, atsa
ke.

— Teip, teip, isztikruju. 
Nes ar tu duszele negailėsi, jog 
už manė’ iszejai? Ka?

— Del ko ? Ar ne esmių lai
minga ?

—r Nes asz mislinau, jog už 
tai jog esmių per senas del ta
vęs.

— Eikie, jau eikie, kvailuk 
ne zurzėk! Del mane esi jaunas.

— Aukse mano mylima! 
Kalbėjo man žmonis visaip 
priesz svodba nesutvertus 
daigtus, o tai viskas neteisybe. 
Nes to nesigailėsi. Visa savo 
turtą užraszysiu del tavęs.

—' Vela'pradeda ? Praszau 
tavęs nekalbėk alpie tai ba 
verksiu.

— O nebijok. Tu viską po 
manim apimsi! Asz teip noriu 
ir teip turės būti.

— Nei nemislinu apie tai. 
Jeigu turecziau tave pragai- 
szyt, tai ne pragyveneziau ta
ve.

— Ne plauszk Mariute!
— Ne plauszkiu, nes kalbu 

teisybe: numirsi tu, numirsiu 
ir asz su tavim!

— Nes asz tau uždraudžiu! 
Supranti?

— Nemielaiszirdingas žmo
gau, ka asz be tave's veikeziau 
ant szios pasaulės?

Ir nupuolė aszarele isz akiu 
jaunos pacziules. Ponas Ru
dzinskas nubueziavo ja nuo 
akeliu ir džiaugėsi szirdyje jog 
ji pati teip myli.

Perejo trys metai. Rudžius- 
kas inpuolinejo isz vienos ligos 
in kita, ant galo gavo uždegi
mą plaucziu ir jautėsi artimu 

smerties. Mariute! Sudejavo 
per aszaras eikie paszaukt ne
tari jusza, turiu padaryt testa
menta, ba noriu tau užraszyt 
savo turtai, viską!

— Nekalbėk man apie tai, 
sukliko. Jeigu numirsi, nereike 
man nieko ant svieto daugiau, 
ba asz to nepraigyvensiu^

— Apsimalszyk, kalbėjo.
—1 Ne, ne! Tu manos nepa

žysti. Asz be tavęs gyvent ne
galiu, ba tave myliu!

— Laikais iszgydins tavo 
nuliūdima.

— Ne, niekados!
— Kaip ji mane myli, pa

misimo sau.
— Ant galo iszejo ir atve

dė notarijusza, kuriam ponas j 
Rudzinskas padiktavo testa
menta.

Vakare pasidarė blogiau, 
pati puolė prie jo, užtikrinda
ma jam jog to nepergyvens.

— Tikiu tau paeziuk, tarė 
vyras ir atidavė Dievui duszia.I

Ant rytojaus notarijuszas 
paszauke pas save visa sze i my
na nabaszninko, mierije per
skaitymo paskutinio testamen
to niebaszninko. Puiki naszle 
atėjo juodai pasirėdžius su ap- 
verktom akimi.

Užstojo grabinis tykumas, 
tik davėsi girdėt dūsavimas 
naszles. Notarijuszas atidarė 
testamenta ir skaitė garsiai ir 
aiszkiai:

—• Persitikrinęs ant tikrų
jų, jog mano mylima paeziule

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

j nedagyvens mano smerties,
I kaip pati ne karta man apie tai 

. .tvirtino, uzraszau visa savo 
į turtą . mano dviem giminai- 
I ežiams ir mano seserai po ly-
ges dalisi

Pensigandus naszle užlaužė 
isz gailesczio rankas, puldama 
ant kėdės suriko:

— Tas senas balvonas! Tas 
prakeiktas asilas! Ir asz misli
nau jog jisai man nuolatos ti
kėjo, Oj! O! Tai apsigavau!

—.GALAS—
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Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius Ako Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus

Naturally, they're important to you! That’s why we want you 
to see these invitations for yourself. And please don i let that 
costly look mislead you . . - the magic is in the making of these 
invitations! Feel that fine, sharp raised lettering. It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers! 

form of these invitations with people who 
really know! Come in! We will be happy 
to show you the "Flower Wedding Line."

Check the perfect

Nedoras
.’. Dede

piRSTELEJAS ant Mr. John
Berto, kožnas galėjo jame 

pažint skupuolu, užvyduoliu ir 
pat mylineziu žmogum. Teip 
pat iszrode trys ypatos sedin- 
ezios prie stalo; jojo du sūnūs 
ir duktė: Arturas, Jurgis ir 
Mabelc. Mr. Barto papratimu 
buvo, perskaityt tykumoje sa
vo laikraszti laike pusrycziu, o 
radęs ka tokio svarino, per
skaitydavo visiems. Atsikose- 
jas su dideliu pasisziauszimu, 
pradėjo skaityt ir dabar viena 
isz užimanezio straipsniu isz 
laikr'aszczio.

— Gilukis ne kuriu žmonių 
yra stebėtinais, pasakė. Klausy
kit ka czionais raszo:

Straipsnyje radosi jog kokis 
tai Konstantinas Makvort su
krovė milžiniszika turtą, pribu
vęs in Klondika. Skaitydamas
Berthas straipsni, net jo mažos 
akutes žibėjo isz pavydumo, ir 
numetė laikraszti su piktumu 
ant grindų.

— Tegu] velnias pagriebė 
tokius giliukus. Asz senas gy
ventojas kuris dirbdamas sun
kiai per tiek metu, vos sudėjau 
maža turteli, o toki valkatos ir 
veja-vaikai sukrauna milijo
nus in kelis metus.

— Musu tėvas sziandien

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

. . . MALDA ... I 

Viesz. Jėzaus ir : 
Motinos Szvencz. :
Sapnas Motinos Szven- ![ 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
t - . >
Knygos Did. 3%x5% col.

TIKTAI, 25 Cts.

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

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai. 
SAULE - Mahanoy City, Pa.

— ‘ ‘ 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!

piktam padėjime, susznalbžde- 
jo Arturas in savo broli. Tur
būt negaufeiu sziandien penkti- 
ne, kuria norėjau isz jo iszpra- 
szyt.

— Nei nemislyk kvaili jog 
gausi, suniurnėjo Jurgis, sar
in at i n tu ra ai s p r aszy t.

— Uždaryk snuki, atsako 
Arturas, muszdamas smarkiai 
kiauszini ant stalo.

Dabar ir Mabele insikiszo in 
kalba.

— Tai dabar visos mergi
nos kibs prie to naujo milijo
nieriaus kaip muses ant me
daus. Kad teip man nors karta 
atsitiktu proga pagavimo ko
kio turtingo jamiikaiczio, tai 
tuojaus isztekecziau už jo.

— Asz to labai norecziau, 
atsake josios tėvas, jau ir lai
kas idant apsivyruotum ir gau
tum koki turtinga jaunikaiti, 
tai norints atsimokėtum man 
už panesztus kasztus kai ant ta
vęs iszdaviau ant tavo mokslo.

— Senas skupuolis, pamis
imo sau Mabele : Jeigu kada no 
rints apsivyniosiu su turtin
gu ‘žmogum, tai saug’osiuosiu 
idant tėvas nei skatiko isz ja 
negautu in savo nagus.

Tame senas tarnas Jonas įli
ejo in pakaju labai susimai- 
szes. > . . . ;

— Perpraszau pono, iszta- 
re in Bertha, ar galeeziau su 
ponu ant valandėlės pasikal
bėt ?

— Ko tu teip slapstaisi po 
velniu, suriko senas Berthas. 
Kas atsitiko?

Tarnas užsimislino -truputi 
ir vela tare:

— Ema tai apie ponaiti 
Adolfą.

(Tasa Ant 2 Puslapio)
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Žinios Vietines Sieniniai Kalendoriai 1955m.
— Vąsaris-February; an

tras menesis szio meto. Szis 
menesis'paszvenistas del Jėzaus 
užslėpto - gyveninio. Seredoj 
pripuola Szven.cz. Paneles Ma
rijos Invedybos taipgi Grabny- 
czios, kada Katalikai eina in 
bažnyczia ir parsinesza pa- 
szventintas žvakes. Ir ta diena 
jeigu, barsukais pamatys savo 
szeszeli, reiszkia, jeigu szian- 
dieni saulute pasirodys, žiema 
dar bus szalta ir ilga. Tautisz
ka Vardine: Vandene. Ir ta 
diena: 1560 metuose Lietuviai 
užgriebė Rusu pili Tovarch; 
1950 m., Anglių, kasyklų, mai
nu savininkai sutiko ant 70 
dienu derybos, pirm negu 
straikos butu iszszaiuktos; 1937 
m., Darbininkai straikuojo 
Flint fabrikuose, Michigan 
valstijoje. Neklauso teismo.

— Gerai ’žinomas musu se
nas tautietis, ponas Jurgis Bu
dnikas, isz Shoemakerio pe- 
czies, kuris nesveikauna nuo 
kokio taii laiko, ana diena likos 
iszvesztas in Schuylkillo pa
vieto ligonbuteje del gydymo. 
—Vėliname ponui Budnikui 
greito pasveikimo.

— Ketverge pripuolai Szv. 
Blažiejo, kada Katalikai eina 
in bažnyCziai kad kunigss pa- 
szventintu jiems ju gerkles, o 
Tautiszka Vardine: Rasta. Ir 
ta diena: 1949 m., Vengrijos 
Kardinolas Jozef Mindszenty, 
Bud apes z t o Komu n i st i s z k ai n e 
teisme, prisipažino kad jis kal
tas. Jis per kankinimus buvo 
priverstas taip prisipažinti; 
1268 m., Gerimantas užėmė 
Lietuvos Kunigaikszczio sos
tą; 1950 m., mokslinczius Klaus 
E. J. Fuchs, Anglijos pilietis 
buvo suaresztuotas. Jis buvo 
intartas u’ž iszdaivima daug pa- 
s] a p ežiu Sovietams; 1917 m., 
Amerika nutraukė visus’ ry- 
szius su Vokietija; 1811 m., gi
mė Horace Greeley, New York 
Tribune laikraszczio instoige- 
jas ir garsus redaktorius; 1944 
m., Mount Passino vienuolynas 
buvo Amerikos lakūnu su
griautas ir susprogdintas Ita
lijoje; 1945 m., Vaitos Konfe
rencija kurioje dalyvavo ‘Trys 
Didieji’, Amerika, Anglija ir 
Rusija; 1945 m., Amorikiecziai 
su visu tukstaneziu eroplanu 
bombardavo Berlyną.

15 col., ploczio x 23-3/4 col, ilgio 
Po 400 arba 3 už $1.00

Adresas:
SAULE PUBL. CO. - Mahanoy City, Pa.

dotuves invyks Utarninko nyta 
su apiegoms in Szv. Marijos 
Rusnaku bažnyczioje devinta, 
valanda ir palaidos in tos pa
rapijos kapinėse.

— Petnyczio j pripuola Szv. 
Audriojo Corsini, o Tautiszka 
Vardine: Parkus. Taipgi ta 
diena: 1950 motuose Mainioriu 
bosas John L. Lewisas atmetė 
Prezidento Harry Trumano 
pasiulinima kad butu iszrink- 
tas komitetas, kuris isztirtu ir 
nustatytu mainioriu darha ir 
algas; 1565 m., Žemaieziai per
galėjo Szvodus ties Damuliu- 
de; 1899 m., karas tarp Ameri
kos ir Filipinų prasidėjo; 1861 
m., Pietines valstijos sudarė 
sanjunga ir iszrinko Jefferson 
Davis, kaipo Amerikos Prezi
dentą, ir Alexander H. Ste
phens kaipo Vice-Prezidenita.

Pottsville, Po. —
Utarninke, Sausio 25-ta diena, 
Lietuviu Motoru Kliubas isz 
Schuylkillo pavieto, turėjo sa
vo pus-motini Vakariene ir 
Szokiai in Necho Allen svetai
nėje. To vakaro virszininke 
buvo ponia A. Bonediktiene, o 
po-virszininke G. Gladskiene. 
Daug nares dalyvavo tame va
karienei ir szokiai.

Ant Gavėnios

LENKU
AMBASADORIUS

PERMAINYTAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tuoniu metu tarnybos grysz in 
Varszava ateinanti menesi del 
atostogų, ir paskui bus paskir
tas in kuria kita Užsienio rei
kalu vieta, bet jau nebegrysz 
in Amerika.

Jo vieta ežia užims Romuald 
Spasowski, kuris dabar yra 
Lenku Ministeris Argentinoje.

VIESZBUCZIO SAVI
NINKAS NUSIŽUDĖ

— Graborius Harry Elczi- 
sak, nuo 311 W. Centre ui., ku
ris sirgo visa meta ir gydosi in 
Pottsvilles ir Philadelphijos 
Jigonbutes, pasimirė pareita 
Petnyczia 1:15 valanda popiet 
savo namuose. Velionis gimė 
Shenadoryje. Baigės Grabo- 
rystes mokslą 1923 metuose, o 
1930m., apsigyveno Mahanoju- 
je. Paliko savo paiezia, dukte- 
re, sunu ir tris anūkas. Taipgi 
du brolius ir trys seserys. Lai- 
C<^Z^Z^^Z,^Z**Z**Z**Z**Z**Z**Z**Z*'

“Talmudo Paslaptys”

ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai 
Saule Publishing Company.
Mahanoy City, Pa., U.S.A.
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LAIMINGOS
LENKTYNES

Mažas Laivas Bangose, 
Didis Eroplanas

Audrose
NEW YORK, N. Y. — Asz- 

tuoni jauni vyrukai sziandien 
gali džiaugtis kad ju eroplanas 
ir mažas sargybos laivas sykiu 
laimėjo lenktynes priesz ban
gas, audras ir sutema.

Didelio keturiu inžiniu ka- 
riszko eroplano lakūnas, per 
radija pranesze Lakunu Szta- 
bui in Bermuda, kad jis nebe
turi gana gazolino, ir kad jis 
randasi padangėse apie tuks- 

! tanti myliu nuo Bermuda. Jis 
pasakė kad audros yra tokios 
kad jis neturi vilties pasiekti 
Bermuda.

Tada jis su kitais szesziais 
lakūnais pradėjo viską isz to 
eroplano iszmesti, kad jis bu
tu lengvesnis, bet visa tai bu
vo veltui. Audros ta ju eropla
na varste ir daužė, o gazolinas 
kas minuta mažėjo.

Lakunu Sztabas, Bermudoje 
tuojaus per radija paszauke 
kapitoną “Coos Bay” sargybi
nio laivo, kuris tuo laiku buvo 
kaip tik mariu viduryje. Tam 
laivui paežiam tuo laiku buvo 
gana bėdos, nes bandos ji taše 
ir vartė, bet Kapitonas per sa
vo radija greitai susisieke su j 
to eroplano lakunu ir jam nu
statė kelia kur skristi ir kur 
nusileisti ant mariu. O tas lai
vas visu savo smarkumu plau
ke vis areziau prie to eroplano.

Erne beveik pustreczios va
landos, kol tas eroplanas ir 
laivas viens kita pasiekė. Ta
da lakūnas savo eroplana nu-

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszgany tojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany- 
tojaus Jeruzolime 10c.

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir Ii adymas apie Jezu Kris
ta 20c.

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

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 15c.

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

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

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

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra del prisiun- 
timo kasztu. Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

leido ant bangu, o isz to laivo 
greitai buvo pasiunsti du maži 
laiveliai ir visus isz skestan- 
czio laivo in mažiau kaip dvy
lika minueziu paėmė, iszgelbe- 
jo. Ir nebuvo nei minuta per 
anksti, nes jau buvo beveik su
temę. O jeigu butu sutemus, to
kioje audroje nebutu buvę jo
kios vilties tam laivui rasti ta 
eroplana.

Buvo spėjama kad tas ero
planas netyczia kur nors pamė
tė pus ketvirto szimto goreziu 
gazolino tanka, bet vėliau, la
kūnas, Kapitonas Paul S. 
Evans, isz New York, paaisz- 
kino kad kas nors buvo brokas 
su vienu jo eroplano inžinu. 
Jis sako jis turėjo gana gazo
lino del septyniolikos valandų 
skridimo. O jo kelione turėjo 
užimti tik trylika valandų. Jis 
sako kad ežia negalima sakyti 
kad buvo kieno klaida ar neap
sižiūrėjimas, bet kad vienas 
inžinas sugedo.

To laivo kapitonas, koman- 
dorius yra William S. Vaughan 
isz Yarmouth, Mass. Jis sako 
kad jis yra dėkingas visiems 
savo jūreiviams, kurie taip 
drąsiai stojo in savo vietas, kai 
jiems buvo praneszta kad ero
planas szaukiasi pagelbos. Ir, 
nežiūrint audros ir penkiolikos 
ar daugiau pėdu sziaucziancziu 
bangu jie pasuko savo laiva in 
ta kraszta isz kur buvo atėjės 
tas pagelbos praszantis balsas 
ir nepaisindami sau pavojaus 
stovėjo prie savo vietų kol tos 
lenktynes su audromis, bango
mis ir naktimi buvo laimėtos.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tyje. Policijantai ji ten rado.
Jo szvogeris; Viktoras Kalu- 

nis sako kad jis iszgirdo szuvi 
ir rado lavona apie penkiolika 
minueziu po keturiu po pietų.

Bucks apygardos policijos 
Daktaras, Russell J. T. Ferris 
nusprendė kad Vitkus nusižu
dė, paleisdamas kulka sau 
staeziai in szirdi.

TRYS APVOGĖ 
SALIUNA

COLORS:

Mažoji devyniolikos me
nesiu Diane Shifflet, yra 
dvieju slaugiu, nursiu rami
nama in Pittsburgh South 
Side ligonine, kur ji buvo 
nuveszta, kai ji apsidegino 
namie. Mažute patraukė nuo

stalo elektrikini prosą kai 
jos motina buvo tik ant va
landėlės iszejus isz kamba
rio. Slauges Jean Englert 
ir Monteane Westbrook, ežia 
aprisza mažutes apdegusias 
rankutes.

Price $2.50 s““po1’*
Red, Black, Green, 
Blue, Gray, Copper.

PHILADELPHIA, PA. — 
Sidney Norwood, szeszios de- 
szimts metu amžiaus bartinde- 
rys, jau rengiesi saliuna užda
ryti, apie puse po vienos isz ry
to, kai trys vyrai, kostumeriai 
inejo.

Vienas isz ju iszsitrauke re
volveri, ir pareikalavo visus 
pinigus isz registerio. Antras

priėjo prie to registerio ir isz- 
sieme apie penkios deszimts 
doleriu, kol treczias isztuszti- 
no bartinderio kiszenius, kur 
jis gavo tik tris dolerius. Tada 
visi trys iszbego isz to saliuno 
ir dingo.

Clarence Watkins, to saliu
no savininkas buvo ant vir- 
szaus ir visai nežinojo kas to 
laiku dariesi saliune.

MIRTIES BAUSME
PASMERKTAS

Sttoifauock.
Saule Publishing Co., 

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

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

vo kad tos eiles butu garsiai 
iszskaitytos, parodinti kaip 
szitas intartas vyras in gyve
nimą žiurėjo.

It’s a Woman’s World of Opportunities
Women of Importance: 1952
Never before have women held such respon
sible jobs—in fields formerly restricted to 
men. You'll BE as important as you'd like 
to FEEL when you join the women in the 
services. There are more than 450 different 
kinds of exciting, man-size jobs: commu
nications experts, interpreters, administra
tors, electronic specialists, plane dispatchers 
.. . many, many more.

It's a full partnership with our men! 
Today, in the women’s services, you’ll re
ceive equal pay, equal rank; equal oppor
tunities with our men. PLUS 30 days’ vaca
tion a year, clothing designed by top cou
turiers, medical care, allowances, travel.
Volunteer for a Vital Job
If you are a woman 18 or over, you’ll find 
more in life in uniform. Choose from the 
nine services the one best suited for you.

JOIN THE
I u .v ■" ?

TAKE YOUR PLACE IN AMERICA'S BIGGEST JOB 
DEFENSES

rWOMEN IN 
THE SERVICES

WAC • WAF • WAVES • WOMEN MARINES • ARMY NURSE CORPS • NAVY NURSE CORPS

Contributed as a public service by

AIR FORCE NURSE CORPS • ARMY WOMEN’S MEDICAL SPECIALIST CORPS 
AIR FORCE WOMEN’S MEDICAL SPECIALIST CORPS —"

SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.

GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

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

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

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

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

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

Daug laikraszcziu yra instei- 
gc 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!

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

Szven.cz



