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Augsztu Merginu Karaliene SOVIETU LIETUVA
PACZTO VEIDAS

RAUDUONAS
MASKVA, RUSIJA. — So- 

vietų laikraszcziai nusiskun
džia kad j u paežiu pacztas yra 
pro savo rankas praleidęs daug 
visokios propagandos priesz 
Sovietus ir Komunistus.

Szitie laiszkai yra raszyti 
ranka ir visi pataria kad tie 
laiszkai butu perraszyti ir ki
tiems penkiems pasiunsti. Len
ku Komunistai ypatingai nusi
skundžia kad tokia propagan
da inviso ju kraszte.

Sovietu radijas prižada kad 
tokie laiszkiai bus sustabdinti 
ir tm propaganda bus užkirsta.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

T R E J O P A 
ŽMOGŽUDYSTE
Burdingerius Intartas

Iris House, kuri, basa pa
siekia daugiau kaip szesziu 
pėdu, yra ežia apkarunavuo- 
ta kaipo augsztu merginu 
karaliene in Pasadena, in 
California Tiptoppers Kliu- 
ba. Po kairei szesziu pedu 
vieno su pusantrų coliu gra
žuole Pat Farley buvo isz-

rinkta kaipo antra nuo kara
lienes.

Szesziu pedu puspenkto 
colio augszto ūgio Ray Lom
bardo uždeda ta karalienes 
karūna ant naujos karalie
nes. Po deszinei, szesziu pė
du dydžio gražuole sveikina 
nauja karaliene.

Isz Amerikos
■ I

VIENAS DANTIS 
$50,000

GALESBURG, ILL. — Po- 
nia Violet Glover Kelly yra ap
skundus savo Dantistą del pen
kios dsezimts tukstaneziu do-

jimu su Rauduonaja Kinija, 
kaslink susikirtimu Tolimuose 
Rytuose ir apie klausima tai
kos ar karo ant Formosa salos.

Bet Amerikos Sekretorius 
aiszkiai pabrieže kad musu 
krasztas pareikalaus gero už
tikrinimo isz tu Komunistu, 
kad jie tikrai nori derintis ir 
kad jie isz tikrųjų nori prieiti 
prie nors kokios sutarties kas
link susikirtimu prie Formosa

leriu, už tai kad jis jai nulau-i salos. Jis toliaus sako kad Ko
še viena danti. Ji sako kad tas munistai vis stato ir tvirtina 
dantistas iszgramde jai viena savo tvirtoves Kinijoje, prie 
danti be jos pavelinimo, ir kad pat Formosa salos, o Amerika 
jis ta danti nulaužė. Ji toliau neketina derintis su atprovin- 
sako kad tas dantis jai žanda i tu revolveriu prie savo kaktos, 
isz vietos iszstume ir jos visa Sekretorius toliau pasakė 
veidą iszkreipe. i kad szitokis susirinkimas pasi

jai kasztavo del Daktaru ir tarti negales vėl būti Komunis- 
dcl ligoniniu daugiau kaip du tams proga savo propaganda 
tukstaneziu doleriu. Ir ji dabar skleisti.
del to vieno danezio skundžia Pieniau Dulles buvo griesz- 
ta dantistą, del penkios de- tai nusistatęs in jokias derybas
szimts tukstaneziu doleriu. Ji 
sako kad jos veidas ir dabar 
iszkreiptas, ir ji verta tiek pi
nigu del veido iszkreipimo ir 
viso to skausmo kuri ji iszken- 
tejo.

AMERIKA SUTINKA
DERINTIS 

*
Laukia Žodžio Isz

Komunistu Kiniecziu
WASHINGTON, D. C. — 

Amerikos Sekretorius, John

nestoti be Kinijos Chiang Kai- 
sheko, isz Formosa salos, bet j 
dabar jis nusileido, ir sako kad I 
jis sutinka derintis vien tik su! 
Komunistiszkos Kinijos Pre- 
mieriu, Chou En-lai, be Chiang 
Kai-sheko. Bet jis vėl greitai 
pasiaiszkino kad tokios dery
bos butu tik kaslink kitu salų, 
Formosa salos apylinkėje, bet 
ne apie paezia Formosa sala.

Nežiūrint kaip Amerikos 
Sekretorius dabar aiszkinsis ar 
teisinsis, kaip ant delno aiszku 
kad ežia mes vėl nusileidžiam© 
Komunistams.

Jau dabar eina gandai kad

PONCE, P. R. — Keturios 
deszimts metu amžiaus burdin
gerius ir darbininkas ant ukes,1 
farmos, Gustavo Diaz, buvo su- 
arseztuotas ir intartas už trejo
pa žmogžudyste.

Trys vienos szeimynos na
riai, Brooklyn e buvo nužudin- 
ti. Jis teisinasi ir sako kad Po
nia Rosa Grancitano buvo “In- 
simylejus in mane’’. Jis buvo 
in kalėjimą patupdintas be jo-; 
kios kaucijos ir yra intartas už 
nužudinima Ponios Grancita
no, jos vyro, Peter ir ju dvieju 
metu sūnelio Peter.

Visi trys buvo surasti nužu- 
dinti, savo namuose, Brookly- 
ne. Vaiku ežio subadintas lavo
nėlis buvo inkimsztas in refri
gerator!, o jo teveliu lavonai 
buvo ant grindų užkloti su 
paklode.

Policijantai sako kad Diaz 
prisipažino kad jis nužudė Po
ne Grancitano, bet sake kad jis 
taip padare tik save atsigin
damas nuo jos.

Diaz sako kad kai jis atėjo 
tenai jis rado jos vyra, negyva 
ant grindų. Kai. jis jos užklau
sė kas ežia atsitiko, ji, anot jo, 
jam pasakė: “Ne tavo biznis. 
Tik žiūrėk kas tau dabar bus. ’ ’ 
Ir tada, anot Diaz, ji puolėsi 
ant jo su peiliu. Jis gindama
sis, ja netyczia nudūrė. Tada 
jis pabėgo. Jis sako kad jis to 
vaikuczio lavonėlio visai nei

‘LINKSMA, LAISVA’

Taip Liudija Sovietai
GENEVA, SZVEICARIJA. 

— Sovietai patarė Tautu San- 
jungos Komisijai ant Žmonijos 
Teisiu, kad jai nereikia rupin-1 
tis kaslink Pabalti jos krasztu, ! 
kurie dabar randasi po Sovietu 
Rusijos prieglauda. Jie visi 
yra laisvi, ju žmones linksmi 
ir viskas tvarkoj.

Sovietu delegatas P. D. Mo
rozovas sako kad visu tu krasz
tu žmones džiaugiasi laisve ir 
nepriklausomybe. Estonija, 
Latvija ir Lietuva, savanoriai 
stojo in Sovietu Unija ir dabar 
džiaugiasi savo laisve.

Szitie krasztai, sako P. D. 
Morosovas yra padare daug 
pažangos nuo to laiko kada jie 
susidėjo su Sovietais.

Ponia Oswald B. Lord buvo 
iszkelus klausima kaslink to
kiu. krasztu kaip Lietuva, bet 
Sovietai visai neatsake ir Tau
tu Sanjungai jai visai neprita
rė.

Ji taip greitai nenutilo, bet 
paklausė ar Sovietai sutiktu 
kad Tautu Sanjungos komisija 
paskirtu ypatinga komisija isz- 
tirti ta prieglaudos klausima 
isztirti ir ar ta komisija galėtu 
laisvai pasikalbėti su Lietuvos 
žmonėmis, kaslink tos ju .nau
jos laisves ir nepriklausomy- 
fes, kuria Sovietai sako kad jie 
tani krasztuo yra dabar sutei
kė. Kaip Sovietai, taip ir Tau
tu Sanjungos nariai, kaip žeme 
pardavė, nutilo ir nieko neatsa
ke.

Sukilimas In Saigon
ran | reivius, kurie dabar yra užve-dvu uzmubzii,. . j de kariszka tvarka aplink visa 

Suki'.cliai Numalszinti i šeštine.
______ Prancūzijos valdžia yra pa- 

SAIGON, SO. VIETNAM. — ireiszkuskad Ngo Dinh Diem 
Daugiau kaip penki szimtai dabar yra bejiegis, nereikalin- 
kareiviu ir taip žmonių žuvo gas ir Prancūzams nenaudin- 
per sukilimą in Saigon. ! gas. Prancūzai sako kad jie 

Ngo Dinh Diem, to kraszto pasirenge kita vada pripažinti 
Premjeras kuri Amerikos vai- jeigu kitas vadas bus iszrink- 
džia remia, su savo kareiviais tas ar paskirtas.
numalszino sukilėlius, kuriuos' Prancūzijos valdžia vos su
veda Generolas Le Vau Vien,1 spėjo szitaip iszsireikszti, kai 
buvęs tikras razbaininkas. Jo atėjo griežtas praneszimas sta- 
armija, kuri susidaro isz apie ežiai isz Vaszingtono: “Araeri- 
penkiu tukstaneziu kareiviu,: ka remia ir rems esamaji to 
pasitraukė giliai in Kinijos kraszto vada, Ngo Dinh Di- 
arroyo. cm.” Prancūzams baisiai ne-

Jis dabar praszosi pagelbos patiko, bet jie nieko negali nei 
isz Generolo Bacut, in Cho Lon daryti, nei sakyti priesz Ame- 
miesta, Bet vargiai jis ežia rikos valdžios nusistatymą, 
susilauks kokios pagelbos ar Tai pirmas sykis kad vieszai 
paramos, nes szitas Generolas pasirodė tas jau seniai verda- 
vargiai iszdrys dab ar stoti m as nesutikimas tarp Francu - 
priesz impykusius valdžios ka-j (Tasa Ant 4 Puslapio)

Uždrožė Komunistams

nemate.
Jis sako kad jis pirma syki 

susitiko su Pone Grancitano 
pernai, kai ji buvo ežia atva
žiavus in sveczius pas savo mo
tina. Ir jiedu tuojaus insimyle- 
jo. Jis sako kad vėliau ji jam 
prisiuntė gana pinigu atva
žiuoti in New York miestą. Jis 
teipgi sako kad kelis kartus ji 
kalbėjo apie bendra jųdviejų 
nusižudinima.

Jis vėliau tapo tos szeimyne- 
les lurdingierius.

Poniso Grancitano motina, 
Ponia Aleksandra Rivera, poli- 
cijantams prisipažino kad jos

Foster Dulles, atidarė duris, ar Amerika pasirengus pasiunsti duktė ir burdingierius Diaz bu-
jas bent pravėrė del pasikalbe- (Tasa Ant 4 Puslapio) vo meilužiai.

CZEKH MOTERYS
DIRBA KAIP •

GYVULIAI
CZEKOSLOVAKIJA. — 

Jauna Czekoslovakijos slauge 
sako kad devynios isz deszimts 
Czekoslovakijos moterių tame 
kraszte dirba Komunistams 
kaip ūkininkui dirba galvijai 
ar gyvuliai.

Amerikos Informacijos Cen
tras ir Amerikos Radijo Balsas 
pranesza kad szita slauge pabė
go isz savo tėvynės, nes apylin- 
ky bes ligoninėse tapo neapken- 
czianjos. Ji sako kad Muenche- 
ne, Vokietijoje, moterys po 
Komunistu botagu dirba kaip 
tikri gyvuliai.

Slauge, kuri laukia pavelini
mo atvykti in Amerika, apie 
Czekoslovakijos moteris szi- 
tick turi pasakyti: Po Komu
nistu botagu, moterys turi ma
žai pinigu sau, ir dar mažiau 

’ laiko apsirėdyti. Visi ju pini
gai eina del maisto. Ir kai jos 
eina apsipirkti, jos turi ilgas 
valandas iiszstoveti eilese 
pirm negu gali prieiti prie bet 
kurio sztoro, ir paskui jos ne
žino ar jos gaus ko jos buvo 
atėjusios nusipirkti ar ne.

Ta slauge, ežia atvažiavus, 
sako, kad ji nustebo pamatyti

(Tasa Ant 4 Puslapio)

PAKVAISZES
LAKŪNAS

Pavogtas Eroplanas 
Sudužo; 4 Žuvo

VALENCIENNES, PRAN- 
CUZIJA. — Jaunas, trumpa
reges lakūnas, kuris neturėjo 
nei laisniu vairuoti kariszka 
crop]ana, nukrito su savo pa
sivogtu eroplanu ant dvieju na
mu ir užsimuszū ir tris kitus 
užmusze.

Jis, kaip tikrai pakvaiszes 
per penkias valandas ta dideli, 
dvieju inžinu kariszka eropla- 
na vairavo po padanges virsz 
Anglijos ir Prancūzijos.

Jis buvo dvideszimts metu 
amžiaus Nanik Agnani, isz Ka- 
rachi, Pakistano, kai tas mies
tas buvo Indijos dalis.

Anglijos Lakunu Sztabas ir 
i Ministerija, sako kad tas jau
nas lakūnas, kuris neturėjo nei 

i laisniu skrsiti, pasiėmė ta di-

įdėli, dvieju inžinu, “Vickers 
Varsity’’ eroplana, apie septin
ta valanda vakare ir iszskrido. 
Jis vos ne vos ta eroplana nuo 
žemes pakele; kad biski jis bu
tu ten pat susidaužės.

lakūnas Leitenantas John
ny Emiles greitai pakilo su sa
vo eroplanu ji vytis, ir privers
ti kad jis nusileistu, bet ne už 
ilgo jis sugryžo, sakydamas 
kad tokio kvailo jis dar nėra 
mates padangėse.

Tas jaunas lakūnas visai že
mai, kartais tik dvideszimts 
pedu nuo žmees nusileido ant 
Londono miesto, skrido skersai 
ir iszilgai nustatytus padangė
se kelius prekybinėms eropla- 
nams.

Po tam jis ta savo pasivogta 
eroplana,, kuris kasztavo apie 
septynis szimtus tukstaneziu 
doleriu, pasuko skersai Eng
lish Channel, ir pradėjo vėl la- 
l ai žemai skristi, kad iszgazdi- 
nus visus, Vicq miestelio gy
ventojus.

lik biski po vidurnakties,

Lickarstos Nepatinka

Dvideszimts devynių me
tu amžiaus Nguyen Van 
Thoai, laisvas delegatas isz 
Indonezijos in Azijos-Afri- 
kos konferencija in Bandung 
visus nustebino ir visus Ko
munistus inpykino, kai jis 
pirmiausia užsipuolė ant Ko
munistu ir juos intare už 
vergyste visoje Indijoje. Jis 
vieszai pasakė kad Komunis
tai nei jokios laisves neketi
no jo žmonėms duoti, bet 
anaiptol, jie sudaro didesne 
ir vargingesne vergyste ne
gu tenai iki sziol buvo. Jis 
sako kad Komunistai nori 
tik isznauduoti tuos krasz- 
tus.

Jo kalba buto tokia asztri, 
žiauri ir audringa, kad keli 
Kcmunistu vadai pakilo it 
iszcjo isz tos konferencijos.

Jis, savo audringoje kal
boje, patarė visiems Azijos 
gyventojams, kurie tik gali, 
bėgti isz savo kraszto, nes 
Komunistai nori visus juos 

j pavergti.
Nguyen Van Thoai gerai 

moka Anglu kalba, nes jis 
mokslus ėjo Anglijoje ir 
Amerikoje. Jis pareina isz 
karaliszkos szeimynos, bet 
jis nuo pat jaunystes, nuo 
pat mažens yra pasiszventes 
darbuotis savo kraszto varg- 

i szams. Jis kelis metus pra
leido mokindamas mokyklo- 

j se, kaip paprastas mokyto- 
į jas.

Carolyn Bittingham, mo
kine in Lauraville mokykla, 
in Baltimore, Maryland, gar
biai protestuoja kai jai in 
ranka yra inszaujama tu 
nauju liekarstu “Salk” nuo 
jaunuju paralyžiaus. Dakta
ras Alan Foord jai tas lie-

karstas in ranka inleido. 
Czia tik keturios deszimts 
szeszi mokiniai buvo taip pa- 
cziepinti priesz ta “Polio” 
liga. Vėliau visi kiti gaus 
szitu liekarstu, kai tik dau
giau tu liekarstu bus pri
statyta.

tas jo . eroplanas visu savo 
smarkumu davė in du namu ir 
užsidegė.

Ugniagesiai vienoje šluboje 
rado lavonus dvieju vaikucziu, 
deszimts metu Vladislav Mlyn- 
czak ir jo sesutes, devynių me
tu Stephanie. Toje paezioje na
me, ugniagesiai rado tu vaiku
cziu tėvukus, Martin Moudjack 
ir jo žmona labai apdegintus.

Per siena, kituose namuose, 
jie rado sudegusi lavona, pen-. 
kios deszimts penkių metu am
žiaus Ponios Henriette Gille- 
rand.

To pakvaiszusio lakūno la
vonas teipgi buvo surastas, su- 
dužusiame erplane.

Ka jis mislino, ka jis norėjo 
padaryti, kodėl jis taip padare, 
Anglijos Lakunu Ministerijos 
atstovai sako kad jie nežino ir 
nesupranta.
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Kas Girdėt
Nauju automobiliu ir nauju 

namu biznis dalbai- yra didžiau
sias, ir, kol kas, geriausias. Už 
tai visi kiti biznieriai laibai se
ka ut automobiliu ir namu biz
ni, nes nuo ju biznio priklauso 
ir visa kita kraszto prampne.

dabar tariasi kuriuos kandida
tus remti per ateinanczius rin
kinius. Biznierių draugijos no
rėtu uždrausti uniju vadams 
kisztis in politika, bet mažai 
kas isz to iszeis, nes patys po
litikieriai kviecziasi tuos uni
ju vadus in politika, nes uni
jos bagotos, turi daug pinigu ir 
nepaiso kaip jos tuos pinigus 
szvaisto per rinkimus.

— 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 nuliūdim a. r

6—Neduokite vaikams aku- 
loriu, kaip tai yra papratimu 
ypatingai mažom mergaitėm

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS

1 orius.
7—Vaikai privalo ka dau

giaaše būti lauke ant szviežio 
oro, ypatingai ant pievų, kur 
visokia žaluma labai tinka del 
akiu.

Automobiliu fabrikantai ke
tino 'pagaminti apie pus-szesz- 
to milijono nauju automobiliu 
sziais metais, bet dabar iszro- 
do kad jie pasieks net ir asz- 
tuonis milijonus.

Uniju vadai kursto Demo
kratus, sako kad jiems dabar 
gera proga iszeiti stacziai 
priesz Prezidentą Eiisenhowe- 
ri, ir visos unijos Demokratus 
rems.

ERGELIAI DZŪKO

— Nu, nu, sename pecziuje 
vėluos kūrina.

Asz su dzidzelu džiaugsmu 
nuguglinau in lova pilnas sma
gumo. Iszguliec ne buvo možna 
atsikelau ir vos iszbegau per 
duris. Už valandos iszejau ir 
vėl sugryžau. Ir teip ėjau lau
ka apie dzieszimc rozu.

Tada klausė mane žonka:
— Kas tau Mocejau ?
— Ne žinau. Pilvą labai so-

apraszy-

apysaka 
szimtme- 

Lietnviszku 
Su paveikslais. 177

pa.
. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Automobiliu pardavėjai tiki
si parduoti apie pus-septinto 
milijono tu nauju automobiliu. 
Tai aiszku, kad dalbai- jau sun
kiau tuos naujus automobilius, 
parduoti. Daug biznierių dabar 
turi ant ranku daug nauju au
tomobiliu, ir negali juos par
duoti. Už tai dabar jie siulina 
daug daugiau už jusu sena au- 
tobiliui ir mažiau reikalauja už 
nauja, kad tik nusikratyti tu 
nauju automobiliu.

Sovietai vėl mums už akiu 
užbėgo, kai jie sudaro taikos 
sutarti su Austrija. Jie siulina 
Austrijai nepriklausomybe ir 
laisve, jeigu ji sutiks nesigink- 
luoti ir nestoti in jokias sutar
tis su vakariniais krasztais. Jie 
dabar tai pati siulina ir Vokie- 
cziams. Ir iszrodo kad mes ne
galime būti per tikri kad Vo- 
kiecziai pasiliks su mumis, ne-, 
žiūrint kiek mes esame jiems 
padeje.

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.

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

— Ar prauda porini? Pa
klausiau1.

— Ceip, poneli, dzievaž 
prauda. Busi jaunesnis nuo sa
vo žonkeles; veidzas pasidaris. 
glotkas, kojos lengvos, o turė
si šilu, kaip jaunikaitis. Pone
lis spardisiesi kaip jaunas ku
lnelis, teip busi gudras.

— Ar kaip kulnelis?
— Teip, kaip kumelis svei

kas ir drūtas, ka visos kumeles 
apie jin sukasi. Dzievaž pone-

— Tu eurejei ka suvalgie?
— Dzieve gink!
— Tai gal vėjo priryjai, ba 

vis turi burnu atidaryta.
— Cieisibia turi, kaip šau

tu re jau 
turėjau 
turėjau

Dabar galima ir antru ranku 
automobiliu pigiau nusipirkti, 
nes tie 'biznieriai turi ir tu per 
daug.

Bet vasaros laiku tie auto- 
mobilui fabrikai daug mažiau 
nauju automobiliu gamins. Ir 
galimas daigtas kad ir straikos 
iszkils. Daug 'biznierių, net ir 
fabrikantu tikrai laukia ir nori 
kad darbininkai sustraikuotu. 
Unijos vadai ta žino ir už tai 
dabar jau ne taip smarkauja, 
mažiau reikalauja.

Jau galima beveik tikrai sa
kyti kad Amerika nestos priesz 
Kinieczius Komunistus, kai jie 
užsipuls ant Quemoy ir Matsu 
salų. Jeigu Amerika stotu ežia 
in kara, ji neturėtu nei vieno 
alijanto, iszimant Chiang Kai- 
sheka. Bet jeigu Amerika 
lauks ko! tie Komunistai pulsis 
ant Formosa salos, tada visi 
alijantai stotu mums in talka. 
Eisenhoweris turi pasirinkti: 
ar salas, ar ali jautus. Mes esa
me tikri kad jis pasirinks ali
jantus ir lauks Komunistu ant 
Formosa salos.

Price $2.50s'**” ■*tU-
COLORS: Re<l. Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

"Vos spėjo sziu metu nauji 
automobiliai pasirodinti, kai 
fabrikantai pradėjo gaminti 
jau ateinancziu, 1956 metu au
tomobilius. Kai kurios kompa
nijos jau pradėjo juos statyti.

Pypkes Durnai

Dar vis yra reikalaujama 
nauju namu, ir jie vis labai 
brangus; bet valdžia ir bankos 
dabar daug atsargiau apsižiu
ro pirm negu sutinka duoti di
delius morgiczius.

I
Ar Atminsi Mergužėle

Nauju namu statymo biznis 
gal eis gerai iki rudenio. Po 
tam tai dar per anksti pasaky
ti kas bus.

Per daug žmonių nori turteli 
labai greitai susikrauti: jie 
perka stockus ir szierus ant 

( iszmokesczio; jie net skolinasi 
pinigus kad galėtu inkiszti in 
Wall Street. Už tai valdžia da
bar yra nustaczius kad visi tu
ri bent tris czvertis grynu pi
nigu turėti, del tokio biznio.

Fabrikantai ketino pabran
ginti tokius daigtus kaip re- 
frigeratorius, skalbamasias 
■maszinas, peczius ir panaszius 
baldus, furniszius; bet biznie
riai, sztorninkai taip pasiprie- 
'szino, kad tie fabrikantai var- 

. giai iszdrys pabranginti.

Valdžia rengiasi daugiau 
taksuoti geležinkelius, ir ma
žiau troku kompanijas.

Dabar elektros kompanijos 
rengiasi pradėti dideli vaju, 
garsinti kad daug geriau pato
giau, net ir pigiau namus szil- 
dinti su elektra negu su angli
mis ar su aliejumi.

Ar atminsi, mergužėle, 
Viena nakti, naktužėlė, 
Viena nakti ar atminsi? 
,0a! pamirszi žiburėli, 
Juru, mariu švyturėli? 
Gal tu ji neatsiminsi? 
Ar atminsi, mergužėle, 
Blizguonele juružele, 
Viena nakti mėnesiena, 
Kuomet rusczios vilnys szele 
Duke visa dienužele, 
Audė, pyne laime viena. 
Kuomet vilnys sidabrines, 
Ramios, tylios ir naktines 
Glūdumėlės, isz tamsumo 
Pyne laimes begalines 
Vainikėli, isz ugnines 
Aszareles, isz tusztumo. 
Atsiminsi, mergužėle, 
Atsiminsi, lelijele, 
Ta naktele atsiminsi. 
Nusiskynus gražia gele, 
Nusiskynus rugiagėlė, 
Jau kitos gėlės neskinsi. 
Nepriseksi jau gėlėlės, 
Nepapuoszi jam galveles, 
Bernužėlio nedabinsi 
O, tuomet tai ta nakele 
Prisiminsi, mergužėle, 
Ir juruže, prisiminsi. 
Jurai tamsiai intikejai, 
Juros daina pamylėjai, 
Tavo miele žino jura. 
Dingo laimes szvyturelis, 
Žuvo tavo bernužėlis, 
Jura! Ji sapnus subure!
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Skaitykit “Saule”
“Saule”, kaip szviete, taip 

ir dar tebeszvicczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie- 

. tuviai “Saule” palaiko su
vo prenumeratais.

DABOK AKIS
VAIKU

sa-

'Szviesa akiu yra didžiausia 
brangenybe nuo Dievo duota. 
Tas yra vertas didelio papeiki
mo ir didelei nusideda, kas ne
sirūpina guodoti savo ir vaiku 
akis.

1— Rūpinkitės apie tai, idant 
szviesa nepuolinetii 
miegancziu vaiku.

2— Nepavel inki t e 
žiopsotis 'per ilgai 
daigto.

ant akiu

ant

AFL ir CIO uniju vadai jau

SKAITYKIT 
“SAULE” 
PLATINKI!!

Net man zlascis trupuci už
ėjo ir tariau, jog asz ir szian- 
dien ne blogai iszrodzau, turu 
da sylos davalnei, nu ir da kaip 
in posznia joju, tai ant kumia- 
les greitai užszoku.

— Ciek to, zapasats ne no- 
■postas, tariau, Szak jau gung- 
lino iszesztu križeli, cik man 
api ten kokias kumiales ne po- 
rik — cik noretau teip mano 
žonkai geriau paeiki.

Ir net sau usa pasukau.
O tas uncvata senelis iszeme 

isz savo gumulo dziežukiu ir 
parodze pigulkus žalus.

— Ar dzauk kaszcuoje? Pa
klausiau.

— Asz noparduotau uiž jo
kius pinigus niekam. Mažai tu
ru, ale ponulelui už tokia gos- 
cina, tris parduosiu Teip, tris 
bus invales. Reike uživoc ant 
nakties priesz einant gule.

— O ar pamaezis ? Paklau-

vaikams 
kokio

a—©pavėlink ite per 
skaityti prie žiburio.

ilgai

lyti knygų su smulkiu druku.
5—N ep avel inkile skaityiti

važuojent geležinkeliu.

siau.
— Ar pamaezis? Kaip1 dra

ins! Viena kasztuoje rubli.
Teip brangiai.
Ar tai brangiai ? Ka tai 

žnoczina tris rubliai, už metus 
jaunystes. Ryto iszrodisi pana 
ant trisdesziints metu. O sylos 
'pribus kaip pas Galijotą. Ole
gui skradžai Siame nueinu, jei
gu neteisybe porinu.

Padėjo tas uncvata tris' pi- 
gulkas priesz mani. Asz pare
gėjus, iszemiau isz ikiszcniaus 
tris rublius ir padaviau senam 
Vengrui. Paėmė pinigifs, usi- 
dejo savo gumulą ant kuprps ir 
iszcjo. Asz sulaukiąs pavakai- 
res nuryjau visas pigulkas, už- 
geriau guirkszni vandene ir sto
jau priesz zerkola. Dzievaž, 
jau mano terla pasidarė szvel- 
nesne. Ir jau raudonumas ant 
veido pasirodzi. O szirdziales 
ir akis mano pradzejo žibec! 
Busu jaunesnis. Kur dingo ta 
mano žonkeli su vaikuicais? 
U-gi kas do noposcis man pil
ve gurguluoje? O, tai mainąu- 
siu ant jauno ir tai pradedu bū
ti jaunu nuo 'pilvo. Ledaka 
man, ale tai nieko, bus gerai.

Kada sugryžo mano žonka, 
asz paszokau kaip jaunikaicis, 
ale sustenėjau, ba man szoni 
prasopo. Žonku savo saldžiai 
paibneziavau, o j i jie paszauike:

— Ar tu žmogeli paszelai?
— Paszelau, paszelau. Ir tu 

paszelsi! Palauk! Ar žinai ka? 
Asz jauezuosiu, rodos turu 
trisdeszimts metu. Ir volei pra- 
dziejau glamonitis prie paezios 
kaip katinas prie lasziniu ir 
tarė:

lele nusileidzinejo, 
žiople acidaryta, tai 
žiople acidarita, tai 
veju prigiarc.

— Ne reike žiocis.
— Kudziel ?
■— Gali musie inlekci, o ta

da. ruiboku priperetu.
, Vėlai eurejau bege laukon ir 
jau vos galėjau kojas pavilko.

— Nugi, gireisi, jog jautie
si jaunucielu! Kas tau?

— Žmona ne gnievok ma- 
nis. Kad tu ciek vėjo pritrau- 
eum, tai da durniau bucu.

O mani, Dzievulelau kaip ap- 
eugom žnaibo. Arielkos namie- 
je nebuvo, o oze nakcis, mano' 
žonka privirė remunelu, asz 
geriau arbotu per ciela nakci, 
ir vis biegau laukan. Strosznai 
stenejdu. Isz rico paregėjau in 
zerkolu. Kur tau busu jaunas! 
Skūra ant veidzo susigarbavo- 
jus, veidas pasmelas. Ir baisiai 
u žp y k i a s, p a s z auk i au:

— Ar girdi žonka, jokiu 
ubagu ir valkatų in šlubu ne
priimk. Ne gerai tureli niiela- 
szirdy stia!

— , Ale duszka, yra ir coki, 
ka verti mielaszirdystes ir nie 
žinau dzielko tu ceip kalbi ir 
žlastiniesi.

Asz jau nie galėjau žodžio 
prakalbeci ir savo duszoje kei
kiau senuką. Kad ne butau jon 
priejnias, tau butau sveikas. 
Tasai iclus zladziejus!

Kame inbego mano žonka:
— Mocejau, kas paėmė ma

no ražanezu su sidabriniu kry
želi!?

— O tas pelu perkūnas! Ir 
ražanezu pavogė!

— Ne radau szu'pledžoj 
niasznaites su deszimts rublais 
ir szlubaunu žiedzu. Kas cinais 
buvo? .

— U-gi kas, tasai vialnis 
Vnegras paėmė.

— O Dzievluelau, Dzievule
lau! Visa musu bagotystu iisz- 
nesze.

— Gilėk, cilke, duszka bus 
gerai, ciklai begk pas daktaru, 
jau asz busu tau visados giaras 
ii- klausysiu.

Daktaras mani pataisė, u u ir 
visi klapacai nu mano galvos 
nuslinko ir jau ne busu tokis 
gi up as kokiu buvau.

— GALAS —

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

Nr. 1955

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No J 02— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses 
ežio iszimta isz 
užlieku.
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai:. 
.Yla isz maiszo iszlins; Apie bo- L 
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.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 pacziuojas, 
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—Apie Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

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

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.

i 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.

N0.172—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 Baszymo. 25c.

Kitokios Knygos

Kristuso

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

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

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

No.194—Trumpas Kataln 
kiszkas Katekizmas, pagal isz^ 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

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

No.197—Graudus Verksmai 
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 Motinos 
Garbei. 15c.

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

prie Ap-

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas įsa 
szio Katalogo, veikia 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.

ĮUU 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., - ĮJ. S. A.

prisiun-

ir Pini- 
‘ ‘ visada 
{ik ant



■•BAULB” MAHANOT Omr, PA

- Griežle Boba “Talmudo Paslaptys”

Arba Nevalioje Pas Savo Boba

BONIFACAS pabudo. Pama
rėli. isztasžo galva isz po pa

talu ir apsidairė. Bobos jo jau 
grinczioja nebuvo, nuėjo iii ka
mara. Insidrasin.es tuom, szoko 
isz lovos ir pradėjo skubiai rė
dytis.

Sztai atsidaro durys, ineina 
boba. .

Ar jau atsikėlei, prakalbėjo 
per sukandstus dantis, (boba 
turėjo tiktai keturis dantis pri- 
szakyje)? Žiūrėk tu jo, teip 
anksti kete, kada jau laukia vi
si ant kojų.

— Jau asz, del tavos, mano 
Barborele, niekad negalų intik- 
ti; kada noriu anksicziaiu atsi
kelti, tai ružije, kad neduodu 
tau miegoti, jog per mane ne
gali triustis.

— Kaip intikt. Nezauny
tum po ii ogiu! Argi asz už tai 
ružintam? O jau su tuom 'mei
lum žodžiu “Barborele” iiuį- 
stotumai. Asz nenoriu idant 
mane kaip už kokia snargludta 
piemene laikytumai. Asz esmių 
kumele, kad mane glostytum ir 
su ranka klepotum, szuni glos- 
tykie! ,

— Tik tu Barbute, Barbo
rele.

— Tylėk kvaili! Asz. aptei
kiau ant krikszto varda Barbo
ra.
.—• Na tai Barbora, del mei

les Dievo!
— Ar ne nustosi, ba varda 

Dievo dovanai minavosi!
— Barbora!
— Mano vardo neminėk! 

Bonifacas tylėjo ir ant lovos 
sėdėjo, knaibydamas su pirsz- 
tu kojas taipupirszti.

—■ Ir ko teip sėdi kaip he- 
bylis? Ar jau su manim nei kal
bėt nenori?

— Isztikro jau, nežinau!
— Tai-gi kad tu nieko ne

žinai, nieko nemoki, niekam 
netikės. Ko sėdi kaip žioplys I 
prie kelio ? Dieve, tu mano Die
ve! Negalų nei lovos pakloti, 
puse dienos turiu gaiszuoti, o 
jis sėdi, nesirodo nei nesiprau
sė.

— Tai mat, mat, vis.
— Asz žinojau, jog tai pa

sakysi! Tai jau asz kalta, jog 
tu gramezdasi? Dieve, už ka 
teip mane baudi? Asz ji maiti
nu, rėdau, isz mano pasogo, o 
jiis nieko neveike, tiktai kaip 
meitėlis ėda. •

Bonifacas ėmėsi už prausi
mo. Ta darba dare labai atsar
gai, kad aslos neaplieti.

— Pavelįk , man Barbute, 
atsilidpe jisai' atsikreipdamas 
sumuiluotu veidu, juk tu man 
pati liepai ulž tarnysta padyka
vote, o dabar man iszkalbi.

— Ka? Asz tau iszkalbu?

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

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

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

Isztikro svietas augsztyn ko
joms stoja. Asz jam iszkalbu! 
(pradeda verkti). Asz ji lai
kau kaip pakulose, visa diena 
apie ji mislinu, kad turėtu ka 
valgyti ir gert, pritarnauju 
jam kaip kokie nevalninke! O 
tu nedorėli!

Priszoka prie jo perpykus:
— Tu rakali! Gal ne esi ra- 

kalium, ka? Kalbėk szuni! Kal
bėk, juk tu esi rakalium?

Jau po nogiu ar nors 
karta, 

Negal i te apsimalszyti, 
Už savo žiotis pakilta 

daryti,
Net jau man sarmata 
Po pakampes vežliot, 

Po lietuviszkus kaimelius 
vis žines rhnkiot, 

Jau laikas paku ta už 
nusidėjimą daryti, 

Ir. namie vakarais sėdėt, 
Nekurie visokiais budais 

iszsikalbineja,
Ir be reikalo rūgo ja.* * *
Motinėlės! Jeigu jus 

Nueitumei pažiūrėt ant 
szokiu, 

Ant kuriu jusu dukreles 
lankosi, 

Tai neturėtumėt kur padėti 
akiu isz sarmatos, 

Ir iszvestumete savo 
Dukreles laukan, už 

ąusu!
Dievaž net veidas rausta 

nuo sarmatos,
Žiūrint kaip jaunumene 

sziandien szoka 
Ir pasielgineja laike szokiu.

Isz tikrųjų kibą pats' 
Liuiciperis iszrado tuosius 

szokius, 
Kokius sziandien szoka!* * *

Matyt jog ir malsziausi vyrai, 
Kartais sukelia revoliucija

Priesz savo prisiegeles, 
Nes kaip priežodis skelbia: 
Kas per daug, tai szelauk!
Panasziai padare kokis 

Tai vyras isz New Yorko, 
Kuris apskundė savo 

prisiegele, 
Kad per tris menesius 

Negalėjo isztart nei žodelio, 
Nes. jo prisiegele su uoszve 
Ji privertė prie tylėjimo, 

Kada tik atidarydavo savo
Lupas ant prakalboj imo. 
įSudžia ji perskyrė nuo 

prisiegeles,
Bijodamas kad gal taisai 

nelaimingas vyra, 
Užmirsztu visai kalbėti 

ateityje.
Yra tai prasarga del kitu 

pan as z i u pri siege 1 in, 
Kurios myli, ulž daug kalbėti 
Ir naudotis isz savo liežuvio 
Bet pavėlintu ir savo vyrams 
Nors karta in. para atidaryti 

savo burna!

SKAITYKIT
“SAULE”

ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

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

— Teip, teilp, esmių raka- 
liu, isztare Banifacas kaip už
springęs,

— Matai, to negali užsigin
ti. O-gi isz kur toji bala czion 
ėmėsi? O tu mano Dieve, pri
teisti kaip1 szuo isz balos isz- 
ejas.

— Asz nuszluostylsiu, Bar
borele!

— Da to reikėjo! Tinginys, 
girtasi priesz visus, jog jis vis
ką dirba. Ne trukus žmonis 
tauzitu, jog Banifacas grindis 
mazgoję. O tiktai szukuose sa
vo kudlu nepalik, ba tai mane 
vemti verezia.

Banifacas norėjo pasakyti, 
jog jis plauku kaip ir neturi, 
nefe susilaikė.

Tuom teik atnesze tarnaite 
kava ir duona.

— Sėsk ir ©sik, gal po ilgam 
.miegojimui izssilkai.

Banifacas skubiai sėda gere 
kava ir duonele kramto.

— O ka norėsi ant piet?
Bonifacas turėjo pilna bur

na duonos, negalėjo tuojaus at
sakysi.

— Kas-gi mate teip godžiai 
ryti, juk tu užslpringsi. Asz an
tru kartu klausiu, ka valgysi 
ant piet?

Bonifacui net prakaitas pra
dėjo isz kaktos verstis.

— Juk žinai Barborele, jog 
man viskas gardu, ka tik tu už
sakyti.

— Tai ve, ne bus gardu. 
Žiurekisi jo, ne bus gardu ! Juk 
asz bile kaip nesumurmuluoju 
valgi. Žinai, jog moku visokius 
valgius pasteluoti!

—■ Asz žinau Barborele, ži
nau ir nieko apie tai nesakau, 
Dievaži nesakau!

— Da tu rakali prisiegausi! 
Tai mat gremėzdas!

— Asz ne prisiegauju.
—■ Ka! Pradėjo garsiau 

Barbora, gal norėtum mane 
muiszti? O Dieve! Žmoneliai 
gelbėkite!

Inbega tarnaite.
— O tave ko velnias atne- 

sze, ko nori? Ar asz tave szau- 
kiau? Gal už duriu stovėjai ir 
klausai?

— Asz mislinau, jog....
- — Kam tau mislyti, tu kale 
beuodege! Tai mat velnionka! 
Kur kitur menesio ne iszbutu- 
mei, kad' ir butu gaspadine ge
resne už mane!

Tarnaite iszeina. Bonifacas 
naudodamas isz to barnio su 
tarnaite, greitai baigė kava.

— Tai ka, nesakai ka nori 
ant piet ? Ar-gi sarmata teip il
gai laukti.

—- Jeigu losklei, Barboro
je, praszytau sziandien, kad 
padarytumai szaltuosiu isz mė
sos.

— A, kad loska, kad taške
li! Tai mat praszytu! Rakalis 
praszo su nusižeminimu, ir da 
ka szaltuosiu, pyragaieziu isz 
mėsos.

— Kad tu Barborele.
— Ar negali iszmintingai 

praszyti. O gal nori kopūstu su 
rakinta mesele?

— Kodėl ne, ir labai!
—< Asz tikiu! Ir da gardžiai 

estam! Kopūstu neturim, mesa 
brangi, o jam užsinorėjo ko
pūstu! Ar asz velniui duszia 

į parduosiu, už ka pirksiu? Ka?

Da su galva linguoji! O gal 
paukszticnos nori? Ka?

—• Iszvirk morkeliu, Bar
borele.

— Teip, iszvirk morkeliu 
Barborele! Gal norėsi skųst 
ka? Gal nori keptu karveliu? 
Na, sakyk.

— Tai duok.
— C) ka, asz mislinau, jog 

užsimanysi karveliu. Žinau 
asz tave gana gerai. Karvelie- 
nos nori! Musza su kumezia in 
state, ar tu, rakali karvelienos 
užsimanai ?!

— Jule tu pati, Barborele, 
siūlai.

—- Teip, Barborele pati val
gytu, kad turėtu, nenoriu kar
veliu, kaip tu! Ir velei musza 
su kumsezia in stata. Asz tau 
sakau, bus bulviniai kukuliai 
ir .atlikta!

Bonifacas insistojo in czeve- 
rykus, paėmė laikraszti “Sau
le” in ranka ir pradėjo skaityt. 
Už valandos stoja 'boba priesz 
ji-

— Ar tai szitaip, griniczio- 
je tamsu, o tu su laikraszcziu 
visa tanga užimi. Ir tai da ve
jas szvilipe per Įauga, gausi ru- 
matizma ir velei turėsiu tepti 
su liekarstu!

— Juk da niekad mane ne- 
tepai.

— Da ko nereikėtų. Ar tai 
asz tau mazgote isz ligonines? 
Ar tu mane ant to pasamdai? 
Jau szito ne dalaikysu. Liepsiu 
tepti, tasai . gremėzdas, kada 
jam jaunystes griekai kauluo
se mėtosi!
Bonifacas traukėsi nuo lango 
su laikraszcziu.

— Ko trankaisi po grinezia 
kaip vilkas užtvaroje. Su kojo- 
mi trankosi, kaip artais aleini- 
czio! Tuojaus už sienos žmonis 
subus.

— Asz nesibeldžiu, Barbo
rele.

— Teip, nesilbeldi, tiktai su 
czeverykais nemoki vaikszczio- 
ti. O velei, darai grinczioja ve- 
je ir asla mindžioji del heroi
kai o.

— Tai asz Barborele iszei- 
siu biski laukan ant kiemo.

—• Teip tu tik to lauki, kad 
nuslinkti in kareziama! Nebus 
nieko isz to.

Primenioja kais ten girdėti. 
Inbega tarnaite:

— Praszau ponios, atvažia
vo sena pone!
x — Bonifacas mat da turė

jo ir uoiszvia!
— Jėzau, Marija! Mama at

važiavo o ežia da ne aptriusta! 
O szitas gremėzdas da kaip 
burba apsileidęs. Greicziau rė
dytas, kad mamai pasirodytum 
kaip žmogus! Tu rakali suvis 
mano mamos ne guodoji! Žiū
rėk kad in penkes miliutas bu- 
tumai pasirėdęs! Asz tuom laik 
einu pasveikinti. 

Platinkit “Saule”Bonifacas nubėgo in kama
raite, apsirėdė greitai, paėmė

B WEODISfi
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SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.

kepure ant galvos, lazdele in 
ranka ir kitom durimi iszbego 
o sutikės tarnaite lauke prie 
vandenio tarė:

— Maruk, pasakyk ponai 
jog- cinu ant mitingo.

—- D a nebuvo iszeja pen
kios minutes, o Bonifacas jau 
sėdėjo vienoja traktiernoje ir 
gere aluti.

—GALAS-----

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 skaityto j aus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

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

Saule Publishing Co. 
Mahanoy City, Pa.

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.

Gerai Atsake
Vyskupas važinėdamas po 

savo diocezija, panorėjo at
lankyti viena isz kaimiszku 
mokyklų, o kuri buvo isz- 
girsta per vietini kleboną.

Daraktoris žinodamas apie 
teip dideli sveteli, per kėlės 
dienas mokino vaikus, kaip 
atsakinėti ir kaip vadyti.

Pribuvo vyskupas ant pa
skirtos dienos, atlikęs dva- 
siszkus privalumus bažny- 
czioja, nusidavė in mokykla, 
ir terp visu kitu klausimu 
užduotu vaikams, paklausė 
vieno vaikiuko:

— Pasakyk man mano 
vaikeli, kokis yra septintas 
prisakymas Dievo?

— Ne vogk Guodotinas 
Vyskupe.

- Ergeliai Dzūko -
kec, o jis užgiedzojo:

— Asz gyvenu ant augs1- 
cybes!

^OKIS asz durnius buvau tai I 
net mani zlascis ima. Jau 

turėjau suvirszum trisdeszimc! 
metu, kaip pamylėjau vienu 
merginu, nu ir paėmiau ulž žon- 
ku. Buvo tai jauna mergina gal 
asztuonlikos metu, duktė fur- 
mono isz Metelu dvaro, kur ir 
asz buvau ant službos už no- 
miesnika. Mano žonka buvo, la
bai linksmai mocieris, niekam 
žodžio ne skupejo ir . lubino 
cankiai isz manis ktepkavoc, 
jog czesais niet zlascziuis paim
davo. Vienu rozu sugryszcu isz 
posznios jau saulalei leidzen- 
tes, žurau iszcolo, mano žonku- 
ci porina su kokiu tai jaunu 
vyru gale stubos. Kaip mani 
žonka 'paregėjo, moscelejo su 
ranku, atsisuku ir nuėjo instu- 
bu. Tasai vyras, macic da jau
nas, atsisuku ir nuėjo savo ke
liui. Asz norėjau dawic jin ir 
dzirstelec in akis, ale pamisli- 
niasi daviau pakaju. Jau mano 
szirdzije kaip sunkokai sedzejo 
rodus kad kas su: apeugais žai
bo. Ale kad asz nebuvau ciei'p 
raptaunas tai daviau pakaju. 
Ba tai ne žertas jauna žonka ir 
graži ir žartaima.

Kaip asz inejau in stu’ba, dū
savau kaip kalvio dumples ir , 
truipuci palinkėjas paklausiau, 
kas tai zo cim'balas buvo, ka su 
juom porino ?

— Tai buvo kokis tai jau
nas vaikinas, macic tinginis, 
kuriam nesinori diibci ir pra- 
szi valgio, asz nedaviau jam.

A-ha medavai jam, niedavai 
o jis cavis praszi! Ha, norėjo 
valgio? Ar žinai žonka, tai ne 
katalikiszkai ? Ar tu žinai, jog 
nuogus pridengė, alkanus pe- 
peniee?

—- Nu, nu. Cik tu man ko- 
zoniu neporink. Tasai galgonas 
ne buvo alkanas, ciktai gal ko 
kičo norėjo. i 1 I If1

Asz sakau žonkele, jog Džio
vas mums ne blagaslovins, rei
kė buci mielaszirdzingu, ba tai 
Dievas to nori.

Ale mano žonka jau ne klau
si mano perinimo, priszoku pri 
manis pasodzino gale scailo teip 
drueziai, jog ka cik zidlus ne 
sulaužo, pascaci bulviniu koszu 
su spirgais ajpsmožicu, paiscaci 
puodą su pienu ir pači nuėjo 
karvucia milže. Asz sumaumo- 
jau koszu su pienu, iszejau kai- 
mon in baudževu ragio. Eida
mas rakiau laiku ir ne jocau, 
kaip in kaima inejau ir gal bu- 
tau praejas, kad ndbutu mania 
prasznekias vienas klopas ku
ris ant stogo užliptas taisė. O 
buvo tai laibai pabažnas žmo
gus, kuris kas Nedele Ibažny- 
ezoje giedzodavo. Jis ir dabar 
giedojo gadzinkus prikimusiu 
balsu, jog net mane žlascis pa
ėmė. Asz norėjau in ji praszne-

O asz isz zlascies negaledams 
trivoc, paszaukiau:

— Ar vialnis tavi ten užne- 
sze? Ricoj anksti ateisi ant 
paneziznos!

Kada visu perėjau, parėjau 
namon, da buvo, szviesu, sedzau 
lauke ant kaldzes rukiaus tal
ku ir dūmojau.

Tame išgirdau: Nek 'bendze 
paukvaloni J. Kri.

— Naveki veko, atlporinau 
ir pekelau gaivu kad pažurec 
kas ci do vienas. Buvo tai 
Vengras su visokais aleikais, 
laibai nusimuezijas, su dideliu 
tar'bu ant pecziu, sustojas prie 
varcelu, prasze ant nakvynios.

Nu, tai eike in stuba, o ar 
nuo toli acieni?

— Nuo Serijų poneli. Tu
riu visokiu lekarstu nuo viso
kiu ligų nuo kojų ir dancu gėli
mo ir nuo sudratinimo šilu. 
Vandravoju po svietą, esmių 
biednas žmogelis iszalkes, isz- 
troszkias ir nuvargias.

Tasai Vengras buvo jau se
nas žmogus ir žilas, nu ir pra- 
sziau in stubu.

Senukas inejo in stubu ir 
pradėjo cekavai dairicis.

Asz ant to cekavumo ne uvo- 
žojau, ciktai pasodzinau ir lie
piau žonkai atnesze sviesto, sū
rio, duonos ir arielkos ir pra- 
sziau valgio.

Jau buvo vėlus laikas, nuve
džiau! senuką in tvartu ant 
sziieno kad galėtu spakainai 
miegoc.

Ant rytojaus buvo tai Nede
le, a,sz acikelas anksci apjojau 
posznia, sugryžau ir radau se
na Vengrą jau acikelusi, o bu
vo tai pabažnas senelis,' ba il
gai klupo jip ir meldzesi. Lie
piau žonkai paseluot sniedonia, 
senukas valgė ir vis dzekavojo:

Dzenkuje ponui, dzenkuje, 
labai alkanas vakar buvau, pri
valgydinote mani. Dzieve už
mokėk ponui.

Asz nubėgau pas praventava 
pisoriu, parnesziaui arielkos, o 
tuom czes, tasai senis acidare 
stalelio szuflode, iszeme masz- 
nele su deszimts rubliu, paėmė 
žonkos karolius, du sidabrinius 
žiedus, viską in kiszeniu insi- 
dejo, paėmė ir žonkos burszti- 
nini ražaneziu su sidabriniu 
kryžiuku, ka nuo jegamascienes 
gavo-. Greitai alpsitrusias velei 
sėdėjo.

Asz sugryžias nieko nežino
jau, kad tas senis tokiu zla^- 
cziu padare.

Iszgereva po keliszka ariel
kos, valgeva skilandžio, ka 
žonka pastelavo, o jis vis ant 
manės žiurėjo kaip lelis in sa
vo kiauszini, o kada pavalgė 
tarė:

— Dzenkuie ponui už gas- 
cinu ir nakviniu, asz jus neuž- 
mirszu ir da noru paklauso po
no kiek turi metu. > ■

— Kiek turi metu?
Asz atlporinau penkesdze- 

szimts ir keturis.
— O pono žonkele?
— Trisdzeszimc szeszis.
— Ar noretumai ponas bu

si jaunesniu ?
— Žinoma norėčiau, na tai 

ku?
— Asz turui tokiu szakne- 

liu ir žolelių, ka tai iszmislijb 
vienas szventas pustelnikas, 
kaip ji velnes kusijo persiver- 
tias in jaunu gražiu merginu.

(Tasa Ant 2 Puslapio)

Insidrasin.es
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Maizcville, Pa.—
Szv. Misijos prasidėjo Nedė
lioję in Szvcnto Liudviko baž- 
nyczioje, per Misijonieriu 
Kum Jonas Klebauskas, M.I.C. 
Misijos bus Lietuviu ir Anglu 
kalbose.

SUKILIMAS
IN SAIGON

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

cziu, kurie paskui melžia pas- deszimts yra tiesiog sakant ne
kutini graszi isz vargszuoliu. atsakomingas draiverys ir am 

“Pravda” toliau nusiskun- tomobiliaus savininkas.

MAY SAVE
Y08K LIFE,
’’OUR CAR

NOW the owner can feel relaxed and sure . .. his car is 
State-approved for safety. Inspection often brings to light 
hidden defects . . . mechanical faults that would become 
worse, or even disastrous, if they weren’t discovered. And 
not only is the owner better protected against accidents, 
but he saves money on repair bills.

-This State’s compulsory inspection law is largely respon
sible for the very low percentage of accidents due to 
defective equipment.

Have your car's "Danger Areas 
checked today 
brakes 
steering 
wheel alignment 
mirrors 
windshield wipers 
window glass 
horn 
tires 
exhaust muffler & pipe 
lights

Wilkes-Barre, Pa. —
Ugniagesiu kapitonas užsimu- 
,sze kai jis nukrito dvylika pė
du, kai 'stengiesi savo drau
gams padėti užgesinti gaisra1. 
Ugniagesiu kapitonas, penkios 
deszimts penkių motu amžiaus, 
Loliver Fraley, už pusvalan
džio, pasimirė in Mercy ligoni
ne. Daktarai dar negali pasa
kyti ar jis mirė nuo to susikrie- 
1 iino kai jis puolė, ar mirė nuo 
szirdies ligos. Kapitonas nebu
vo ant ugniagesiu sargybos kai 
gaisras isz,tiko sztore, kuri ve
da Louis Atlas, ant South Main 
ulyczios, bet jis greitai stojo 
savo draugams in talka. Iszka- 
dos buvo padaryta ant virsz 
penkios deszimts tukstaneziu 
doleriu. Tuose kambariuose tuo 
laiku buvo asztuonios deszimts 
metu aklas! Frank Stivers su i
savo žmona. Visi misi i no kad 
jiedu tame gaisre žuvo, bet vė
liau dažinojo kad jie kaip ten 
iszsigelbejo ir iszbego isz tu de- 
ganeziu kambariu. Stivers 'bu
vo ka tik iszleistas isz General 
ligonines, Panedelio vakara, 
atsilankyti, bet turėjo ant ry
tojaus vėl gryszti in ligonine. .

zijos ir Amerikos.
Nors. Prancūzija dar vis no

ri iszmesti Premiera Ngo Dinh 
Diem, bet armija, vietoj to, pa
skelbė kad nuo dabar Impera
torius Bao Dai, valdžios virszi- 
ninkas yra iszmestas ir bus isz- 
tremtas, kai tik jis sugrysz.

Amerikos valdžia dabar ty
li ir nieko nesako, bet laukia 
pažiūrėti kas isz szitu sukilimu 
iszeis. Prancūzai dar vis nori 
remti paszalinta Bao Dai, bet 
jie gerai žino kad jie nieko ne- 
pesz be Amerikos pagelbos.

LANGU SIETYNAI, 
LOVŲ MATRASAI,

RADIJO IMTUVAI

de kad biznieriai tankiai ar ty-! Pirmiau buvo manoma kad 
ežia ar netyczia pasiunezia ne- teveik devynios deszimts 
tinkamus daigtu, kaip keletą penktas nuoszimtis visu auto- 
troku czeveryku del tik tiesios mobiliu savininku turi nors 
ar kaires kojos. Paskui jie su- kokia apdrauda.
perka tuos czeverykus už pus- į Dėt sziais metais, kai valsti- 
dyke, nes jie turi anos kojos i ja- pareikalavo kad visi kurie 
czeverykus ir tada keletą kar- nori sziu metu laisnius gauti 
tu brangiau reikalauja. turi pasakyti kiek apdraudos

jie turi ir su kuria kompanija,

iszriszimas: Gubernatorius tu
rėtu investi instatyma, kad vi
si kurie turi automobilius ar 
juos vairuoja, butu priversti
nai priversti apsidrausti, kai 
jie perkasi automobiliu, ar kai 
jie iszsiima laisnius automobi
liu draivinti.

Kitos valstijos jau seniai 
taip reikalauja.

OFFICIAL INSPECTION PERIOD
STARTED MAY 1-INSPECT EARLY

' MAKE
SURE YOUR 

CAR IS SAFE—
THEN DRIVE IT 

SAFELY

COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA
Department of Revenue

GEORGE M. LEADER, Governor

GERALD A. GLEESON 
Secretary of Revenue

COLONEL E. J. HENRY 
Commissioner of 

Pennsylvania State Police

Žinios Vietines
— Gegužis — May. 
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— Nedelioj priėmė Pinna 
Szv. Komunija, 7 vaikai ir 14 
mergaites, Szv. Juozapo 'bažny- 
ezioje laike Szv. Misziu 9-ta 
valanda ryte.

— Seredoj pripuola Szven- 
to Augustino motinos Monikos 
ir Szv.'Florijono, o Tautiszka 
Vardine: Mintaute. Ir ta die
na: 1950 metuose szimto dienu 
automobiliu darbininku strai- 
kos baigtos; 1941. m., Preziden
tas Franklin D. Roose vėl tas 
pareiszke kad Amerika yra pa- 
siruoszusi vėl kariauti. Hit
leris ka tik buvo pasigyras, 
kad niekas ant szio svieto ne
gali jo armijų nugalėti; 1942m. 
Japonijos Laivynas sunaikin
tas in Coral Juras; 1950 m., su
sprogo kelios senos įbomltos Si
cilijos mieste, penkiolika žmo
nių žuvo.

— Ana diena lankėsi, mies
te ponia Marijona Nalioniene, 
isz Philadelfijos, kuri sveezia- 
vosi pas savo sesute, ponia Jie- 
va Petruszauskiene i r patinsta
mus, ir prie tos progos atlanko 
“Saules” Redakcija, kuri užsi- 
rasze sau laikraszti “Saule”, 
nes ponia Nalioniene myli skai
tyti “Saule”. Acziu uiž atsilan- 
kyma.

— Ketverge pripuola Szv. 
Pijaus Pentojo Popiežio taipgi 
Aniuolo ir 'Szv. Irenejaus, o

Tautiszka Vardine Tradeuio. 
Taipgi ta, diena: 1949 metuose 
darbininkai dvejuose Fordo 
fabrikuose sustraikavo; 1769in 

i Napoleonas. Bonapartas pasi
mirė trend yje ant Szventos El
enos salos; 193Gm., Italijos air- 
mijos u'žima Addis Ababa ir 
karas su Kthiopiecziais baig- 

, t as.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Jono apasztalo, o Tautiszka 
Vardine: Baltasio. Menulio at
maina: Pilnatis. Ir ta diena: 
Armijos diena; 1942 metuose 
Amerikos Generolas Wainwri
ght Japonams pasidavė ant 
Corregidor salos. Amerikie- 
cziai buvo taip isz visu pusiu 
apsupti, taip sumuszti, kad ki
tos iszeities nebuvo1 kaip tik 
pasiduoti;!93'2 m., Prancūzijos 
Prezidentas Jloumer Ipivo pa
siutusio ’ Riiiskio nuszautas. 
1840 m., pirmutinis (paczto žen
klelis' 'buvo pavartuotas ant 
laiszko Amerikoje; 1937m. Vo
kietijos lengvesnis negu oras, 
orlaivis užsidegė in Lakehurst, 
N. J., trisdeszimts sudege. Ju 
tarpe žuvo ir Kapitonas Hrnest 
Lehmann; 1626m., Peter Min
ui t nupirko nuo Indi jonu ta že
me kur dabar randasi New 
York miestas; 1937m., Vokie- 
cziu oro laivas “Hindenburg” 
buvo viešnios sunaikintas in 
Lakehurst, New Jersey, trisde- 
szimits szeszi žmones žuvo. Tai 
paskutinis tekis lengvasnis už 
oro laivis statomas.

Pottsville, Pa.—
Dvidesziints septynių metu 
amžiaus, Kazys Klėvis, isz 
Frackvilles, norėjo save nnsi- 
žudinti Pottsville miesto kalė
jime, kur jis 'buvo ipatupdintas 
kai jis norėjo savo 'žmonos mo
tina. ir kelis kitus nuszaiuti. Jis 
kalėjimo ligoninėje iszmusze 
įauga ir su stiklu isz to lango 
sau gerkle ir ranku gyslas per
sipjovė. Bet sargai ji užtiko 
ir Daktaras Win. Walters buvo 
paszaūktas. Jis jam turėjo jo 
žaiždas su penkiosdesziints 
vienu stieziu susinti. Nežiūrint 
kaip jis buvo save susibadės su 
tuo stiklu, daktaras sako kad 
jis iszliks gyvas. Jis 'bus kal
tinamas* už keletą prasikalti
mu: Jis turėjo uždrausta gink
lą, revolveri; jis norėjo savo 
gimines nuižudinti; jis nepasi
davė policijantams ir in juos 
szove.

MASKVA, RUSIJA.
Žmones anapus tos geležines 
sienos dabar vartuoja langu 
sietynus ir lovų matrasus ir 
springsus del savo radijo dra- 
tu, kad jie galėtu iszgirsti 
Amerikos radijo baisa. Taip 
pranesza George C. Wynne, isz 
Statesville, North Carolina.

Wynne, kuris ilga laika dar- 
bavuosi su Amerikos Informa
cijos Radijo Centru Mueniche, 
Vokietijoje, ir dabar randasi 
namie pasilsėti, sako kad pa
bėgėliai isz anapus tos geleži
nes sienos jam yra pranesze, 
kad daug žmonių klausosi 
Amerikos Radijo Balso, nors 
tai yra po mirties bausme už
drausta. Jis sako kad žmones 
tenai pasigamina savo radijo 
aparatus, pasigamina dratus 
isz langu sietynu ar isz lovos 
springsu ir matrasu.

Jis sako kad visiems tas la
kai aiszku isz tu laiszku, ku
riuos Muencheno Radijo Cen
tras kasdien gauna.

Jis sako kad Sovietai negali 
visus kelius užkirsti ir už tai 
daug laiszku ateina isz Lenki-

Dar prie to, Informacijos 
Agentūra sako kad “Pravda”! 
laikrasztis intaria kelias kitas 
Sovietu ministerijas, kad jos 
nieko nedaro isztobulinti ir j 
iszakieti laukus in Sibirą iri i 
Kazakhstan, kur partijos vir- 
szininkas Nikita Krushchovas 
buuvo pareikalavęs kad lauko 
vaisiai, ir ukiu užderejimai bu
tu padvigubinti. O kaip tik 
prieszingai visur ten viskas tik 
per puse dabar pasirodo. 
“Pravda” labai asztriai iszko- 
lioja visas tas ministerijas ir 
sako kad patys Sovietu Parti
jos szulai dabar yra rankas nu
leidę ir nieko nedaro.

Ir maisto visur trumpa ir 
trūksta. Pieno sunku kad ri ant 
farmu gauti. Ūkininkai, farme 
riai dabar savo karves skiedžia 
ir laiko mesa pasikavoje. Taip 
ir su visztomis. Ūkininkai ne
nori kiausziniu, nes valdžia 
kiauszinius isz ju atima. Jie 
dabar visztiena valgo ir val
džia negauna kiausziniu.

DESZIMTAS
NUOSZIMTIS

Be Jokios Automobiliu 
Apdraudos

ALBANY, N. Y. — Dabar, 
kai teveik visi New York vals
tijoje, iszsieme sziu metu lais- 
mus savo automobiliams, pasi
rodo kad deszimtas nuoszimtis 
tokiu draiveriu ir savininku, 
neturi nei jokios apdraudos ant 
savo automobiliu. Reiszkia, 
New York valstijoje, vienas isz

SKAITYKITE “SAULE”

jos, Vengrijos ir kitu užkariau
tu krasztu.

Jis toliau sako kad Ameri-

k + A-M- 4- M-» M- » 4 U * * » M * M- M- 4- M- 4- M-» 4- »» 
| L TRASKAUSKASJ 
i LIET U V I S Z K AS J 
i GRABORTUS * 
* Laidoja Kunus Numirėliu. * 
J Pasamdo Automobilius Del J 
I Laidotuvių, Kriksztyniu * 
J Vestuvių Ir Kitokiams * 
I :• Reikalams :: *

______ * 
838 WEST CENTRE STREET J 

Telefoną* Nr. 78 *
MAHANOY CITY, PENNA.

<*******<♦««■« «**«*♦« «««***

Pirkie U. S. Bonus!

Pirkie U. S. Bonus
PLATINKI! “SAULE”

kos Radijo Balsas kasdien pa
siekia tokius krasztus, kaip 
Sovietu Unija, Bulgarija, Len
kija, Vengrija, Estonija ir net 
Lietuva. Jis sako kad visi la
bai akyliai klausosi musu balso 
ir vis turi nors liepsnele vilties 
kad kas nors gero iszeis isz vi
su tu žinių isz laisves kraszto 
Amerikos.

“JUODUOJI
PRAMONE”

Sovietu Rusijoje
MASKVA, RUSIJA. — 

Sovietu laikraszcziai dabar 
puolasi ant Sovietu Rusijos 
pramones Ministerijos ir sako 
kad pramone Rusijoje yra la
bai suvaržinta ir sukta, kad pa
ti ministerija neprižiūri kaip 
maistas yra iszdalinamas, ir 
kad daug sukeziu pasipiniguo- 
ja, supirkdami reikalingus 
daigtus ir paskui baisiai bran
giai už juos reikalaudami.

Amerikos Užsienio radijas 
szitas žinias pranesze.

Amerikos Radijo Balsas pa- 
kartuodamas Sovietu Rusijos 
“Pravda” laikraszti, sako:

“Pravda” reparatuoja kad 
net ir tie daigtai kuriu gana 
daug randasi Rusijoje ir visa
me kraszte, yra superkami suk-

pasirodė kad vienas isz de
szimts neturi jokios apdraudos 
jie prisipažino kad jie neturi 
nei tos mažiausios, $.10,000 ap
draudos del huosavyhes ap
draudimo ir nors $5,000 del ki
to sužeidimo.

O apie savo automobiliaus 
apdraudima nebuvo nei sznek- 
tos; dar mažiau žmonių turi to
kia apdrauda.

Ir patyrimas parodo, kad 
dažniausiai tie kurie neturi jo
kios apdraudos yra tie kurie 
negalėtu užmokėti už jokia isz- 
kada jeigu jiems reiketu. 
Reiszkia, tie kurie nėra visai 
atsakomingi, neturi jokios ap
draudos. Teipgi reiszkia kad 
jeigu tekis žmogus, be apdrau
dos ka nors suvažinėtu ar ko
kia iszkada padarytu, nebutu 
galima isz jo nei cento gauti. 
Kas isz to jeigu jam laisniai 
tuna atimti? Kad jam nebus 
valia vairuoti automobilius 
maža užmokestis tam kuris bu
vo jo sukolieczintas ar kuriam 
buvo kokia iszkada padaryta.

Szitam automobiliu apdrau
dos klausimui yra tik vienas

SOVIETU
PACZTO VEIDAS

RAUDUONAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Lenku Komunistiszkas ofi
sas ‘Gazette, Dziennik Ustaw’ 
sako kad dabar visas pacztas 
bus labiau suvaržintas ir kad 
visi telegramai bus suimti, bet 
visiems grasina kad visiems 
bus nedovanotina už bet kokia 
propaganda priesz valdžia.

CZEKU MOTERYS 
DIRBA KAIP 

GYVULIAI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

musu sztoru langus ir pamaty
ti kaip szia pus tos geležines 
sienos žmones gyvena.

Demokratas s
Pranaszauja
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Trumanas Su Plaktuku
Paul M. Butler, Demokra

tu Komisiijos pirmininkas, 
laikrasztininkams pranesza. 
in Los Angeles, California, 
kad jis nieko nežino isz kal
no, isz anksto apie ateinan- 
cziu metu rinkimus. Bet jis 
drąsiai prižada kad Demo
kratai sumusz bet kuri kan- 
ididata, kuri Republikonai 
pastatys. Jis sako kad jis ne
paiso kad tai tas kandidatas 
butu ir pats Eisenhoweris. 
Jis sako kad Demokratai 
tikrai ateinanezius rinkimus 
la imes ir kad Ponas Eisenho
weris negales nieko priesz ta 
pasakyti ar padaryti.

AMERIKA SUTINKA
DERINTIS

Buves Prezidentas Harry 
Trumanas pasiraszo savo 
varda ant plaktuko del na- 
yiu Senate Majority Policy 
Komiteto, Vaszingtone, kai 
jis pribuvo ant Senato Užsie
nio Reikalu komisijos susi
rinkimo del Tautos Sanjun- 
gos.

Trumanas pasakė kad jis

jauezia kad Tautu Sanjunga 
nežiūrint kaip ji yra silpna, 
yra vienatine musu viltis del 
taikos.

Eina gandai kad gal jis 
vėl stos in rinkimus del vice
prezidento vietos, bet jis vis 
nusijuokia ir sako kad jis 
jau per senas stoti in politi
ka.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
i '

savo Marinus ant Formosa sa
los, kai Komunistai užims Que- 
moy ir Matsu salas. Tie Mari
nai butu pasiunsti ne tiek del 
apginklavimo tos salos, kiek 
pataikauti Chiang Kai-shekui, 
kad jis per daug nesupyktu ant 
musu, kad mes ji apleidžiame 
kaslink tu dvijeu salų. Isz vis
ko matyti kad Amerika jau pa
sirengus pripažinti Komunis
tams tas dvi salas, be jokio tik
ro pasiprieszinimo.




