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Egipto Ir Indonesijos Vadai

Egipto Premieras Gamai 
Abdel Nasser sveikina ir isz- 
kilmingai priima Indonesi
jos Prezidentą, Ahmed Soe- 
karno, (po kaire) kai jis at
važiavo in Cairo miestą.

Egipto Premieras neseniai 
apvaikszcziuojo savo revo
liucines valdžios trecziu me
tu sukaktuves, per kurias 
buvo surengta penkių va

Isz Amerikos
McCarthy inta-

RIA PREZIDENTĄ
Sako Pardavė Kinija 

Kaip Rooseveltas
Lietuva

WASHINGTON, D. C. — 
Senatorius Joseph R. McCar
thy, Republikonas isz Wiscon
sin valstijos sako: “Asz dabar 
eisiu ir kreipsiuos in paprastus 
Amerikos darbo žmones ir 
jiems pasakysiu ir paaiszkinsiu 
kaip Prezidentas Eisenhoweris 
pardavė visus Kinieczius Ko
munistams, kaip Rooseveltas 
pardavė pabalti jos krasztus 
Sovietams.”

Jis savo audringa prakalba 
pasakė Senate ir pasmerkė Pre
zidento Eisenhowerio veidmai
nyste.

Senatorius McCarthy gerai! 
žino kad jis neturi draugu tarp 
Senatorių ar tarp Eisenhowe
rio rėmėju, už tai jis dabar sa
ko, kad jis kreipsis in Ameri
kos pilieczius ir jiems paaisz- 
kins kokis veidmainys yra mu
su Prez. Eisenhoweris.

Jis sako kad dabar Prez. Ei
senhoweris yra Komunistams 
ir Sovietams pardavės laisva ir 
neprigulininga Kinija.

Jis pranaszauja kad Prez. 
Eisenhoweris visus mus par
duos ir iszduos Sovietams, 
stengdamas Amerikieczius in- 
tikinti kad jis visam musu 
krasztui taika atnesza.

Bet jis sako, nors visi mes tos 
taikos norime ir troksztame, 
bet visgi visi mes norime ir rei
kalaujame žinoti, kiek ta taika 

landų paroda, kad parodžius 
visam svietui jo kraszto ga
lybe.

Tuo paežiu kartu, Israelio 
Apsaugos Ministeris, Ben 
Gurion stengiesi susieiti ir 
pasitarti su Egipto Premie- 
riu Nasser, kad kaip nors su
darius tvarka ir taika Szven- 
toje Žemeje.

mums kasztuos.
Senatorius McCarthy sako 

kad Eisenhoweriui dabar labai 
trumpas žingsnis isz tos Gene- 
vos konferencijos in pasibu- 
cziavima su Komunistiszkos 
Kinijos vadais.

Ir ežia Senatoriui McCarthy 
stoja in talka Chiang Kai-she- 
ko Kiniecziai, kurie per tiek 
metu yra kariavę priesz Ko
munistus.

Sen. McCarthy sako, kad 
Prezidento Eisenhowerio kitas 
žingsnis bus pavest Formosa 
salas Komunistams, kur dabar 
randasi Kiniecziai kurie ka
riauja priesz Komunistus.

BAGOCZKA BOBA 
NUSIŽUDĖ

NEW YORK, N. Y. — 
Neženota Alice Belmont, ba- 
goczka ir pavelde j a milijonu 
doleriu nuo bankieriaus Aui-I 
gust Belmont, nusižudė savo 
kambariuose in Manhattan, 
New York.

Keturios deszimts keturiu 
metu amžiaus bagota senmer
ge paleido gaza savo kamba
ryje ir nuo to. gazo užduso.

Ji per ilga laika nebuvo svei
ko proto ir jos gimines, per 
teismą sulaikė jos pinigus. Ji 
mislino ir save skaitėsi kaipo 
muzikante, ir tukstanezius do
leriu ant mėnesio praleisdavo 
ant pamoku del muzikos. Ji 
tukstanezius doleriu praszvilke 
ant brangiu skripku ir pi j anų. 
Jos gimines buvo ja del trum
po laiko pade j e in beproeziu 
namus ir jai buvo paskirtas ad
vokatas kurio pareigos buvo 
prižiūrėti kad ji už dyka neme- 
tintu savo pinigus.

Ji už viena skripka, smuiką
(Tasa Ant 4 Puslapio)

EROPLANAS SUDE
GĖ; 30 ŽUVO

PORT LEONARD WOOD, 
MO. — Amerikos dvieju inži
nu eroplanas su dvideszimts 
septyniais keleiviais ir su tri
mis lakūnais, kuriu tarpe buvo 
du mažieji vaikucziai, nukrito, 
sudužo ir sudege.

Eroplanas buvo tik apie 
szimta pėdu nuo vietos, jam 
prirengtos nusileisti, kai jis 
nukrito ir užsidegė. Jis važiavo 
isz Tulsa, Oklahoma in New 
York, kai nelaime atsitiko.

Tie, kurie mate ta eroplana 
krintanti isz padangių, sako 
kad vienas jo inžinu jau dege 
pirm negu is nukrito in miszka.

Policijantai isz Port Leonard 
Wood trumpai pranesze kad
visi ant to eroplano žuvo.

Lakūnas, kuris ta eroplana 
vairavo buvo Kapitonas Hugh 
C. Barron; jo pagelbininkai 
buvo William G. Gates isz Tul
sa, ir patarnautoja stewardess 
Ruth Ballard isz Tulsa.

Tai antra tokia nelaisve szi- 
toje apylinkėje in keletą san- 
vaieziu. Paprastai szitokis ero
planas veža apie keturios de 
szimts žmonių. Lakūnas buvo 
praneszes per radija kad jis 
jieszko vietos greitai nusileisti 
nes vienas jo eroplano inžinu 
dega. Jam buvo greitai parų 
pinta vieta nusileisti, bet jis 
nesuspėjo ir tos vietos neda- 
sieke.

Po Penkios Deszimts 
Metu

Septynios deszimts penkių 
metu amžiaus Ponia Giusep- 
pina Cimino, (po deszinei) 
sveikinasi su savo sesere, 
septynios deszimts metu am
žiaus Adrianna Di Lorenzo, 
New York mieste. Jodvi bu
vo nesimaeziusios per pen
kios deszimts metu. Dabar 
ponia Giuseppina Cimino 
yra atvažiavus isz Milano, 
Italijos, pas savo sesere, ku
ri gyvena in Rochester, New 
York. Ji buvo isz Grotte, Si
cilijos iszvažiavusi 1905 me
tuose.

Ponia Cimino atvažiavo in 
Amerika, kai ji Italijoje bu
vo per loterija laimėjus apie 
trylika tukstaneziu doleriu.

PLATINKIT “SAULE”

KOKIA CZIA 
KVAILYSTE?

WASHINGTON, D. C. — 
Mums jau insipyko ir nusibodo 

i skaityti apie musu valdininku 
kvailystes ir grynas durnystes, 
kaslink pilietybes rasztu ir 
paszportu.

Visi tie musu valdininkai pu
tas plaka laika ir musu pinigus 
aikvoja, ginezydamiesi apie 
dvieju metu mergaituke, ku
rios baisi nuodėmė buvo kad ji 
gimė kitame kraszte, ir dabar 
negali būti skaitoma kaipo 
Amerikos piliete.

Czia sveiko proto žmogus 
gali tik nusispjauti ir pasaky
ti “Ptfu!” Visiems gerai žino
mi Komunistai, musu kraszto 
iszdavikai, žulikai, nevidonai, 
razbaininkai gali czia pas mus 
ramiai gyventi, o dabar maža 
visai nekalta mergaituke šuke
le toki lerema po visa musu 
sztaba New York ir Vaszingto- 
ne.

Gal nebutu pro szali tuos 
musu valdininkus isztremti kol 
jie nors kiek proto gaus.

Kur czia protas, dvieju metu 
Lesley Sharon Jacobs, isz Phi- 
ladelphijos, dabar turi važiuo
ti in Kanada, ir isz tenai pra 
szytis Amerikos pilietybes po
pierių, rasztu, vien tik už tai 

i kad musu trumpo proto valdi
ninkai yra invede tikrai kvai- 
liszkus instatymus, kurie su 
varžo nekaltuosius ir duoda 
pilna laisve salikams ir nevi
donams. Jau atėjo laikas kad 
mes pareikalautume kad mu
su valdininkai nor per nago 
juoduma proto parodytu.

ANGLIJOS
ERE1TLAIVIS

BOMBARDUOTAS

HONG KONG, KINIJA. — 
Anglijos freitlaivis “Inch
wells” buvo Komunistu Ki- 
niecziu apszaudytas ir subom
barduotas in Foochow inlanka 
ant Komunistiszkos Kinijos 
kranto.

Laivo savininkai Williamson 
kompanija in Hong Kong sako 
kad jiems per radija buvo pra- 
neszta kad jurininkai tikrai 
negali pasakyti kas ant j u bu
vo užsipuoles, bet visi spėja 
kad tai buvo Komunistai Ki
niecziai.

Vienas jurininkas buvo la
bai, beveik mirtinai sužeistas, 
o antras buvo tik biski sužeis
tas per ta užsipuolimą. Laivas 
neturėjo karabinu ir negalėjo 
atsiginti.

Anglijos valdžia tyli ir nieko 
nesako, nes Anglijos valdžiai 
labai rupi biznis su Komunis
tais Kinijoje, nežiūrint kaip 
mums tokis jos biznis nepatin
ka. Anglija tiems Komunis
tams parduoda net ir karabi
nus ir kitokius kariszkus gink
lus, nors Amerika yra nusta- 
czius insakyma visoms viesz- 
paty stems kad jokiu ginklu ne
būtu parduodama Komunis
tams Kinijoje. .

SUTINKA PALEISTI Sovietui Ūkininkui Golfo Sportas Rupi
40 AMERIKIECZIU

Komunistiszka Kinija 
Gerinasi

GENEVA, SZVEICARIJA. 
— Komunistiszka Kinija dabar 
pranesza, kad ji prisirengus 
paleisti keturios deszimts 
Amerikiecziu, kurie iki sziol 
randasi tenai nelaisvėje.

Tuo paežiu sykiu Komunis
tiszka Kinija yra pareikalavus 
kad mes paleistume Kinieczius 
studentus, kurie buvo czia at
važiavę pasimokinti musu uni
versitetuose.

Szius draugiszkus pareikala
vimus yra pastatęs Komunis
tiszkos Kinijos Ambasadorius 
Wang Ping nan. Szitie ju pa
reikalavimai buvo inteikti mu
su Ambasadoriui W. Alexis 
Johnson, kuris musu kraszta 
atstovauja szitose derybose.

Ambasadoriai abieju krasztu 
turėjo susirinkimą, kuris tęsę
si daugiau kaip valanda.

Tuo paežiu laiku buvo pa
skelbta kad vienuolika musu 
lakunu buvo paleista isz nelais
vės ir kad jie yra siuneziami in 
Philippinu salas. Jie savo szei- 
mynas susitiks in Travis Air 
Force Base, in San Francisco 
ar McChord Air Force Base ne
toli nuo Seattle, Washington.

Musu lakunu sztabas visai už 
dyka tenai nuvesz tu lakunu 
szeimynas. Isz viso yra apie 
dvideszimts szeszi tu lakunu 
gimines.

Nors visiems gražiai skamba 
tos žinios kad tie Amerikiecziai 
dabar bus iszlaisvinti, bet, isz 
kitos puses, nėra jokio reikalo 
mums džiaugtis ar tiems Ko
munistams dekavoti. Dabar 
musu valdžia turėtu pareika- 
'auti kad tie Komunistai pasi- 
aiszkintu kodėl jie taip ilgai 
laike tuos musu pilieczius ne
laisvėje. Ir tie Komunistai tu
rėtu būti priversti užmokėti

Ugniagesiai per kelias va
landas dirbo kol suvaldė szi- 
ta gaisra ir iszgelbejo New 
York miesto garsųjį žuvu jo

Alexander Tulupnikovas, 
vienas isz Sovietu farmeriu 
delegacijos, kurie dabar va
žinėja po musu didžiuosius 
ukius, valandėlė lukteria 
kad pasimokinus ka apie ta 
golfo loszima, kuri musu 

kiekvienam tu musu piliecziu I 
už kiekviena diena praleista 
nelaisvėje.

Bet czia dabar iszrodo kad 
musu Prezidentas Eisenhowe
ris parduos visa Kinijos krasz
ta, kaip Rooseveltas buvo par
davės Pabaltijos krasztus ir 
Lietuva.

41 MAINIERYS ŽUVO

GELSENKIRCHEN, VOK.
1— Keturios deszimts vienas
I . . , vmainierys buvo užgriautas 
mainose in Dahlbusch, netoli 
nuo Ruhr miesto.

Keturios deszimts keturi ki
ti mainieriai buvo sužeisti, irI 
keli buvo net ir pavojingai su
žeisti' per susprogima.

Iszgelbejo Žuvų Jomarka

marka nuo sudegimo.
Coast Guard laivai teipgi 

pribuvo su pagelba. Laivy
nas pasiuntė net devynis sa

Prezidentas Eisenhoweris 
taip mėgsta, ir kuris yra be
veik nežinomas Rusijoje. Ji 
czia pamokina graži, septy
niolikos metu Ruby Cum
mings.

o o tn

Gaisras buvo tokis didelis ir 
tokis karsztas kad kiti darbi
ninkai negalėjo prie sužeistu 
mainieriu prieiti.

Mainu virszininkai sako kad 
dar dvideszimts penki mainie
riai randasi kur ten tose mai
nose, bet dabar jau nėra vilties 
juos gyvus isz tenai iszvesti.

Kiti darbininkai buvo iszne- 
sze szesziolika negyvu mainie- 
riu, pirm negu kaitra ir ugnis 
ir jiems kelia užkirto.

Kaip tas gaisras isztiko tuos 
mainierius dar nežinia, bet 
mainu virszininkai dabar sten
giasi dažinoti kaip ir kodėl te
nai taip greitai ir staiga viskas 
pavirto in baisu gaisra.

W, l’irkie U. S. Bonus!

vo ugniagesiu laivus in tal
ka. Nors iszkados buvo labai 
daug padaryta, bet jomarkas 
buvo iszgelbetas.
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Kas Girdėt
jie tyczia sugadina, suardo ma- 
szinas, kad jiems nereikėtų sa
vo javus in Sovietu jomarka 
veszti.

KAIP ISZGYDINT
SAVO VYRA IDANT 

SĖDĖTU NAMIE
, Senatorius Irving įves, Re- 

puiblikonas isz New York val
stijos yra, nemažai supykęs ir 
jaueziasi inžeistas, kad Baltie
ji Kambariai pirmiau su juo 
nepasitarė, pirm negu Marion 
Folsom buvo paskirta in Po
nios Oveta Gulp vieta, kaipo 
'Sveikatos, Mokslo ir Labdary
bės Sekretorka. Paprastai bū
va praneszta tos valstijos Sel 
natoriams kai isz ju valstijų 
būva kuris, ar kuri paskirti in 
tokias sziltasi vietas. Bet tai 
ne pirmutinis sykis kad Vasz,- 
ingtonas butu visai nepaisęs 
Senatoriaus įves1. Už tai, per 
ateinanezius rinkimus Repub- 
likonai gali visai mažai para
mos tikėtis isz szito Senato
riaus, kuris jaueziasi kad jis 
yra dabar Baltųjų kambariu 
inžeistas.

Komunistu Partijos gyviau
sias vadas ir “Pravda” laik- 
raszczio redaktorius buvo pa
skirtas kaipo Centro Komisijos 
sekretorius. Eina gandai, kad 
ne už ilgo jis užims Užsienio 
Ministerio, Vyacheslav Molo
tovo vieta. Szitas “Pravda” 
laikraszczio redaktorius yra 
artimas draugas Nikita S. 
Khrushchevo, kuris yra Komu
nistu partijos bosas.

Mažiausia keturi nariai Bal
tųjų Kambaru jau dabar ren
gia knygas apie savo darbus ir 
pareigas Vaszingtone. Jie yra 
net ir pasisamdė gabius raszy- 
tojus visas ju žinias, o ypatin
gai ju pasikalbėjimus su Pre
zidentu Eisenhoweriu, sura- 
szyti.

Amerikos dipliomatai, atsto
vai ir laikrasztininkai dabar 
tikrai ir vieszai sako kad jie 
yra insitikine kad dabar nei 
vienas kuris Sovietas valdo So
vietu Rusija, bet kad visa val
džia randasi komisijoje. Jie 
taip sako ir spėja, sakydami 
kad visa tai paaiszkejo kai So
vietai negalėjo viena kuri bosą 
paskirti del szitos konferenci
jos Genevoje, bet trys, vienas 
kitam lygus atvažiavo in ta 
konferencija.

— Asz labai noreczia idant 
mano vyras sėdėtu namie ir ne- 
sitrankytu naktimis, tarė tūla 
moterėlė in savo kūma.

— Tai iszgydink ji, taip 
kaip vienai mano pažinstama 
iszgyde savo vyra kuris val- 
kiodavosi per visa nakti. Viena 
nakti sugryžo jisai labai vėlai, 
kaip sakant po gaidžiu, o buvo 
jau treczia valandai ryte. Su
gryžo' namo laibai tykiai, nusi
movė savo czeverykus prie du
ra, atidarė duris ir tykiai užli
po trepais ant virszaus ir inejo 
in mįegkam'bari. Nemažai nu
sistebėjo kada paregėjo savo 
paezia stovinezia prie zerkolo 
puikiai pasirėdžius in kuria 
tarė:

—- Nesitikėjau kad taip vė
lai sėdėsi ir manės lauksi.

— Asz tavęs nelaukiau nes 
ir asz k a tik sugryžau namo.

Nuo tos dienos vyras jau ne
sitraukė naktimis po miestą.

Milijonierius ii* keliu Prezi
dentu patarėjas, Bernard Ba
ruch dabar sako, kad laibai ga
limas daigtas1 klad Demokratai 
galėtu iszrinkti ir paskirti Gu
bernatorių Averell Harriman 
kaipo savo partijos kandidata 
in Prezidento rinkimus. Jis sa
ko kad szitas Harriman, būda
mas kelis sykius milijonierius, 
galėtu padengti beveik visus 
kasztus Demokratu partijos 
rinkimu vajaus.

Apsaugos Sekretorius dabar 
atstzaukia keletą darbininku, 
kurie dirbo po Trumano val
džia. Charles A. Coolidge, bu
vęs Apsaugos Sekretoriaus pa- 
geįbininkas dabar gryszta kai
po ypatingas patarėjas. Gor
don Gray, buvęs Trumano Ar
mijos Sekretorius dabar yra 
Apsaugos Sekretoriaus pagel- 
bininkas.

Prisipažino Prie
Teisybes

'Nors Demokratai neiszdrys- 
ta pultis stacziai ant Prez. Ei- 
senhowerio, bet jie per rinki
mus rengiasi priparodinti kaip 
Eisenhowerio patarėjai ji su
klaidina ir už nosies vedžioja.

Isz szitos konferencijos Ge- 
nevoje nieko aiszkaus ir nieko 
tikro negalima tikėtis. Sziu 
krasztu didžiūnai ežia susirin
ko vien tik pasitarti ir pasi- 
szneketi. Dauguma žmonių ti
kisi kad isz szitos konferenci
jos paaiszkes musu stovis kas- 
link taikos ar karo. Bet nieko 
panaszaus nebus ežia nutarta 
ar nuveikta.

Vyras — Jau tu man ne- 
kalbekie ir neužvertinekie 
galvos, kad tu eini atlankyti 
sergante Ona. Nemeluokie 
biaurybe, jeigu nori, tai asz 
tau pasakysiu kur tu tran
kaisi ir pas ka eini.

Pati — Acziu. Nesikarsz- 
cziuok teip daug, asz pati ži
nau.

O j Toji Grypa
Petras — Baisus oras vy

ruti! Kone visi žmones serga 
szalcziu!

Jonas — Teip, mano szofe- 
ris turi toki kosuli, kad ne
reikalauja naudoti automo
bilines triubos.

Prez. Eisenhoweris norėjo 
pabūdavo ti “taikos lai va”, ku
ris butu varomas atomine jie- 
gia, bet jam Demokratai Kon
grese koja pakiszo, ir ji sustab
dė. Dabar Demokratai rengiasi 
investa ka panaszaus, bet tai 
bus jau ju garbei ir naudai.

Viena priežastis kodėl nie
ko per szia konferencija, nebus 
nuveikta yra tai kad niekas ne
žino kas tikrai valdo Rusija: 
ar Khrushchev, Bulganin, Mo
lotovas, Zhukovas ar kurie ki
ti.

SKAITYKITE “SAULE”

INGRABANAS

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Pypkes Durnai
Indijos Ambasadorius V. K. 

Krishna dabar parvažiavęs na
mo turės prisipažinti kad visos 
jo jiegos nuėjo niekais, kai jis, 
atvažiavęs in Amerika, sten
giesi sutaikinti Amerika su 
Komunistiszka Kinija. Jis ar 
tikrai durnas ar toks kytras ir 
gudrus kad jis nesupranta 
Amerikiecziu, nei Komunistu. 
Jis mistino- kad jis ežia atva
žiuos in kalnus nuvers. Ameri
kos Sekretorius John Foster 
Dulles jam greitai koja paki- 
•szo ir jam pasakė kad tokie pa- 
siulinimiai Amerikai yra tikri 
juokai ir kad jis nežino ka jis 
daro ar ko jis praszo.

Pasaulio Invairumai

Sovietu Rusijos valdininkai 
vėl turi 'baisiai daug bėdos. Jie 
negali ūkininkus priversti savo 
rugius in laika pjauti ar in 
tvartus krauti. Dauguma ma- 
szinu 'būva pristatoma per vė
lai; iy tos maszinos kurios yra 
pristatydintos trūksta keliu 
raitu rateliu, kad negalima su 
jomis dirbti. Matyti kad ūki
ninkai Rusijoje nenori 'bendra
darbiauti su savo valdovais ir

Szis pasaulis nėra blogas, 
Nieks negali to sakyti. 
Žmones geri, savimyli, 
Akiu nėra kam badyti. 
Visi geri, apsiszviete. 
Vienas kita myli, gerbia, 
Glosto, spaudžia apkabinę, 
Patol, iki, vienas kito 
Ant syk sulaužo krutinę. 
Ir isztogi pasidžiaugia. 
Vienas kitam užsileidžia 
Kaip szuva su kate žaidžia. 
Norius kalboj paguodoja, 
Bet vis spaston kisza koja. 
Kad tik kita parsimesti. 
Kitas lupa gailestauja, 
Bet akmeni laiko saujo 
Bet akmeniu mest netinka, 
Szuniu lot geriaus pritinka 
Na ir loja apszmežimais. 
Kiti turi ypatybes, 
Gal iszvengt nemalonybes, 
Bet nor būti keturkoju, 
Kagi daryt tokiam “gojui“ 
Tegul liekti keturkojis.

tam ar aname gyvenime, kaip 
kad Jam patiks. Ir delko asz 
noreczia godotinas teveli pasi- 
rodytie dėkingu priesz dan
gaus Vieszpati. Asz girdėjau 
kad tu ateini pas mus palbuda- 
votie Dievo namus. Asz turiu 
sklypą žemes1, ir norėta u kad 
tu ta žeme paimtai ir pastaty
tai įbažnyczia, kur kunigas ga
lėtu už mane ir mano giminai- 
czius miszesi atkalbet, idant 
mes rastum malone po Jo akiu.

— Kaipo iszmintingas vy
ras, kuris už savo gerove rūpi
nasi, kalbėjo Asulfas.

Už valandėlės atsiliepe Abol- 
das:

— Ir mes žinom gaila gerai 
kad jis garbingas vyras yra. 
Bet asz nemislinu kad jis vie
nas turėtu tiesa įbažnyczia bū
davot ir kunigą užlaikyt, kuris 
už ji turėtu melstis. Asz prisu- 
liau ir sklypą dirvos netoli jo, 
ir mislinu, kad daugiau viesz
patis mane nepaniekins, ir ma
no dovana priims.

— Asz noriu teipat dary- 
tie, szauke vienas ir kitas bal
sas, ir prisiulijimai dirvos del 
bažnyczios statymo didinosi.

— Ka jus prisiulet, atsilie
pe Winfredas, tai asz ta priimu

vardan dangaus karaliaus 
idant tas jums ir jusiu gimi
nėms ant iszgonimo iszeitu. 
Žengkyt artyn ir patvirtykit 
ta, ka jus prižadejot.

Vyrai prižengė prie altoriaus 
ir patvirtino ta ka buvo priža
dėjo.

Kol 'buvo pagonai in szali at
sitraukė'ir iszjuoke tuos, kurie 
del bažnyczios statymo buvo 
tiek dirvos pavede. Bet kada ir 
treczia laiszka isz Rymo per
skaityta tapo, kuri in visus 
Tirmgius raszyta buvo, tai jau
tėsi ir jie pagarbinti, kada Ry
mo vyskupas ir juos teip guo- 
dojo.

Nuo Pranku vėliavos ženge 
krikszczionis vedami Winffe- 
do ir kunigu prie altoriaus, kur 
po vienu medžiu pastatytas bu
vo. Dievo služiba prasidėjo. Pa
gonai atsitraukė in szali ir 
klausė isz tolo maldos ir szlo- 
vinga kunigu giedojimą. Tada 
prižengė Winfredas prie alto
riaus ir aiszkiu balsu kalbėjo 
pamoksta, praneszdamas kad 
dangaus Vieszpatis atsiuntė in 
szi svietą savo viengimusi Su- 
nu, idant tas visus žmones isz 
grieku iszvalnytu, idant jie po 
smert gautu vieta pas Ji dan
guje. Jo pamokslas pereine 
krikszczioniu szirdis ir pago
nai klausė jo pamokslo nusidy- 
vindami. Niekada da.nebuvo 
vyrai toki pamokslą apie dan
gų ir žeme girdeje ir jiems žo
džiai per szirdi ėjo. Kaip Vin- 
fredas palove kalbejas, atsi
klaupė krikszczionys, idant jis 
juos žegnotu. Ir pagonai buvo 
nutilę ir nejokis iszjuokimas 
nebuvo girdimas. Visi nedrįso 
paniekinanti žodi isztart, ir 'bi
jo j savo poniu, o gal da labiau 
grafo Raitelus, kurie ant ark
liu užsisėdę sergėjo susirinku
sius krikszczionys.

Po atliktai maldai apsupo 
'žmonių virszininkai irI 
žmones Winfreda isz visu pu
siu ir kožuas norėjo koki no
rint meilinga žodi iszgirstie, 
arba norint jo drapanas,pakru- 
tint; nes jis kalbėjo in kožna 
viena kaipo kunigaiksztis in 
savo tarnus, jis klausė visu, 
maldas ir praszymus, visus pa
linksmino. Grafas Geroldas ji 
sveikino tarydamas:

— Viskas tau pasisekė ir 
asz džiaugiuosiu kad tu czionai 
atkelevai, nes žmones man vei
kiau duokle mokes kada tu 
juos prie to versi, ir asz nusiti
kiu, kada tu ju ginklus laimin
si tai jie ir Vendus pergales.

Tada mate žmones nusidy- 
vindami, kad grafo pati priesz 
vyskupą pasikloniojo. ir in ji 
teip kalbėjo:

— Guodotinas teve, jai man 
teisingai praneszta yra, tai 
szventose knygose yra para
ižyta kad ženoti vyrai neturi 
glo'botis su innevale paimtom 
moteriszkems. Bet asz girdė
jau kad szito žeme žmones teip 
daro ir dėlto asz tavęs praszau 
kad tu Gerolda del to sugrau
dintum.

Szita prižadėjo jai Winfre- 
dlas.

Ir vėl pradėjo vienas virszi- 
ninkas. -

— Asz nepavydžiu kitam 
garbes, bet, mums visiems dvi- 
nai pasirodo, kad szventasis 
tėvas ir Gundari savo laiszko 
paminavojo. Jis prietelaujasi 
su pagonais; ir Viena karta at
sitiko, kada jis jau girtas buvo, 
kad pagonai ji verte valgytie 
arklienos, bet jis to jokiu, budu 
nedare.

—- Kad jis girtas 'būdamas

kiti

neatsimete nuo tikėjimo, tai 
jis 'bus ir ant visados tvirtas, j 
linksmino Winfredas, ir krei- 1 
peši in grafa. Asz 'pirmai ma- 
cziau kad Tirmgietis Ingraba
nas tarp susirinkusiu yra, kuri- , 
asz pirma kėlu dienu pas Sve- 

-bus nusiuneziau, idant mano 
Dievo turtu galetut iszvalnytie 
nevalninkus. Mane baime ima 
kad jis sugryžo, o prie manės 
nesiartina jai tavo loska, tai 
lipk ji pavadint i e, idant jis 
man apie viską pranesztu.

— Tas vyras yra garbingas 
ir teisingas, kiek asz apie ji 
.girdėjau, atsiliepe grafas. Jai 
jis pareina nuo Svebu, tai ne 
tik krikszczionis, bet ir pago- 
nams jis gera žinia parnesz. Ir 
jis sake vienam savo kareiviui:

— Suszauk virszininkus ir 
parodyk Ingrabana, kad jis 
pas vyskupą ateitu.

Viszininkai susirinko ir In
grabanas stojosi įpriesz vysku
pą; jo veidas buvo isizibales ir 
jis nedrįso akis pakeltie:

— Kur yra Golfredas, kur 
yra vaikeliai, klausė’ susijudi
nęs Winfredas.

— Asz nežinau, atsiliepe 
trumpai Tngra'banas.

— O tu stovi nepaiszkadin- 
tas prieszai mane.

— Tavo paslas iszvalnijo 
moterys ir vaikus tavo sidab
ru, ir viskas jam prie Ratico 
pasisekė. Penkios dienos atgal 
jie nuo Ratico iszkeliavo, mano 
vyras juos gera gala palydėjo; 
ju pedsakius' asz -atradau ta 
diena po to netoli juodoju van
dens; juos paežius asz negalė
jau atrastie.

Winfredas nusisuko in szali 
idant jis susiramintu. Bet rūs
tingai jis kalbėjo vėl in In- 
grabana atsikreipęs:

— Asz visada girdėjau kad 
kareivis neturi aipleistie savo 
dranga vargoje.

— Ne asz prasziau tavęs, 
kad tu man duotai tavo pasla 
U'ž dranga, bet tu man ji pats 
prisiulai. Ir vede jo 
mane 
mano

Dievas, 
tikimas, kuri dievaieziai 
suteikė.
Bet žmones sako, kad tu 
dranga neapleistai, kad 

ir pats gala- gautai, pradėjo 
grafas, jei tau patinka tai pa
sakyk mums, kas tave nuo tavo 
draugo atskyrė.

Ingrabanas nuleido akis ir 
tarė:

— Asz tik negalų užsileptie, 
kadangi žmones tai tik patirs. 
Asz grainau su Ration ir patro- 
tijau mano valnyhe. .

Susirinkusiejie sujudo ir ke
li pasikėlė nuo sėdynių.

— Tu be jokio apsimislini- 
mo loszai, atsake grafas, asz 
mislinu tu pigiai iszsipirkai.

— Tie szunes man nelaikė 
prižadėjimą ir norėjo mane sa
vo dievąicziams ant garbes pa- 
aukaut. Asz sekanezia nakti 
nuo ju pabėgau, o paskui mane 
užsidegė Ratico abazas.

— TOLIAUS BUS —

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 apraszy
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimt’me- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieki!.' Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
tai pinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.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 Sier'a- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.160—Apie Po Laikui? 
Per Neatsargumu in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Svaigi 
dės ir Kitus Dangiszkus Hu
nus; Meszla-vežįs; 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., 20o.

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

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

Kitokios Knygos

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

Kristuso

Ver karnai 
prie Ap-

No.178—-Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateitos su pagelta Kazyrom. 
25c.

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

180 V2—Kvitu
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas •KatalL 
kiszkas Katekizmas, 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. 
Pūkius apraszymas. 20c.

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

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15<j

Kaip Užsisakyti Knygas: I

Užsisakant knygas i b a 
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 laiazka su pinigais.

HAŠF* Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

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

ir Pim-

tik ant



“SAULE’ ’ MAHANOY CITY, PA.

INGRABANAS
(Tasa)

», ‘:—
Kaipo sžernas, kuris isz szu- 

niu iszbeges, in savo guoli in- 
szoka, teip atvyko Ingrabanas 
aut savo dvaro. Jis atstume 
nuo saves Wunihilda savo ver
ge, kuri ji norėjo apsikabinfie; 
ir savo vyrams, kurie ji sveiki
no, jis trumpai atsiliepe. De- 
gancziomis akimis, ir nuilsės 
mėtėsi jis ant guoto, bet iszgas- 
tingos misliš ji ant visu pusiu 
vartė. Jis da syki mate Ratica, 
kaip jis užrisztie liepe, deganti 
sodžių ir Walburga, kuri nuo 
jo su piktumu atsitraukė. Jis 
numėtė meszkos kaili, kuriuom 
jis užsiklojęs buvo nuo saves.

— Ar jie jau namie? Pa
klausė'jis inžengenczio Volfra
mo.

—• Sodžiuje tik keli tebude- 
jo tr ne vienas aipie juos nieko 
nežinojo; ir apie kunigo grin- 
czia buvo viskas tyka, atsiliepe 
Wolf rainas, dabar nežine kur 
jie yra, bet jai in koki kaina su
lindo, tai kaži kada jie sugrysz.

Ingrabanas nutvėrė jam už 
rankos ir norėjo per duris lau
kan begtie. Bet Volfrainais ji 
sulaikė ir tarė:

— Kur tu dabar nori begk, 
tu jau visai nuilsai per ketu
rias naktis nemiegodamas, asz 
jokiu budu tave neleistu da kar
ta ant arklio liptie. Mes darėm, 
kiek tik galėjom ir dar daugiau 
ant musu pedsakiu mes vilojem 
Svebus jai jie ant žemes vaik- 
szczioja, tai gal but, kad mes 
juos tokiu budu iszvalnijom. 
Jai giria jiem ka pikto padare, 
tai už tai mes nekalti. Drąsiai I
mes gry'žt autiems Svebams se
kėm, o ir antru kartu mes juos 
negalėjom rastie. Jei jie butu 
musu broliai buvę, ir tai mes 
nebūtume galėja daugiau ka 
del ju daryt. Dabar jau musu 
spėkos pasibaigė; rūpinkimės 
dabar apie save.

Tok ai s žodžiais jis Ingraba- 
nai perkalbėjo: ir ties jo guolu 
atsisėdės jam viską apie joji
mą pasakojo, kol anas užmigo. 
Tik tada Volframas isz jo kam
bario atsitraukė.

Kaip antra ryta Ingrabanas 
isz gilaus miego pabudo, stovė
jo Volframas ties jo guolu.

— Buvo neteisingai pone 
tave budintie, bet tu didei nu- 
sidy visi kada tu nuo tavo dva
ro nuaisi in kluoną. Visas kluo
nas yra persimainęs, ir daug 
vyru isz musu žemes yra, susi
rinkę; isz visapusiu prikeliau- 
je da daugiau kareiviu, tarp 
kuriu randasi ir moteriszkiu.

Svarbus Praneszimas
Mes mėgstame teisingysta h 

geidžiame, kad ir visi teisiu 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu il
gai su atnaujinimu užmokes- 
ties, nes ilgai negalime laukti. 
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, popiera 
ir kiti intaisymai, nes uždyka 
laikraszczio negalime siuntinė
ti. Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de- 
kavojame visiems už platinima 
“Saules,” lai visus Dievas už 
laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes jusu laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingai 
dėkingi. — “Saules” Redyste.

Ingralbanas paszoko nuo 
guolo ir iszejo in savo dvaro, 
kur jo draugai ji linksmai svei
kino ir nusidyvydami in jo nu
varginta veidą žiurėjo. Visi 
žiurėjo in kluoni kur daugybe 
raitelu ant smarkiu arkliu sė
dėjo. Ingrabanas pats pamate 
karūnas keletos savo draugu, 
kurie su savo palydovais susi
rinkę buvo, kaip tai A sulfas,

Tegul žmogus buna 
malsziauisio budo, 

Kuri sunku inpykinti 
kokiu nors budu, 

Bet jeigu motere pradeda ji 
traukinėti, 

Nereikalingai per dantis, 
Tada isz tojo malszaus 

budo,, 
Pakyla būdas szetono,
Kuri velijus sunku 

apmalszinti.
Bobos liežuvis davede * 

viena žmogeli,
Kuris buvo labai 

malszaus budo, 
Prie papildymo visokiu 

prasižengimu, 
O net ir prie žudinscziu.

Vienas vyras kuris nuszove 
Ant smert savo paczia, 

Norints ja szirdingai mylėjo 
ir guodojo, 

Bet toji paeziule turėjo
Kasdien papratima 

Traukinėti be paliovęs 
Savo vyra per dantis, 

Už mažiausia priežasti.
Žmogelis jau netekes 

daugiau kantrybes, 
Szove in liežuvninke po taną 

pats in save, 
Bet jis isz savo žaiduliu 

iszsigydino, 
O motere guli ant kapiniu, 
Kurios liežuvis apmalszytas 

ant amžių!
Nesiranda didesnes peklos ■ 
Ant szios Aszaru Pakalnes, 
Kaip jeigu ar tai vyras ar 

motere, 
Nereikalingai suranda visokias 
Priežastis priesz vienas kita,

Ir be paliovos mala su 
Liežuviu kaip užkeiktos 

girnos. 
Motere liežuvninke padaro

Isz malszaus vyra tikra 
szetona,

Kada jo būdas karta 
sukila, 

Tai sunku ji apmalszyti,
Kol vienas ar kitas 

Paaukauna savo gyvastį, 
Arba kol atsiduria in 

suda teisingystes.

— Geriaus pas prietelius 
pasisvecziuoti negu su jais il
gai gyvent.

— Žiaunai viską iszranda 
ant svieto, tiktai neiszranda 
smegenų del tuszcziu gaivu.

SKAITYKIT 
K?=“SAULE”^S 

PLATINKIT!

vienas isz bagocziausiu visos 
žemes Giindbarys, Ralbario sū
nūs, stiprus kareivis, Godalo- 
vas vienas isz garbingiausiu 
vyru, virszininkas Aboldas Al- •z z
berto sūnūs, kurio dvarai iki 
Ingrabano sodžiaus sieke. Bet 
ir garbingu vyru, kurie kriksz- 
czioniszka. tikėjimą baisiai ne
kentė.

— Isz tiesu, kalbėjo Wol- 
framas, daug garbes iszrodo 
ponai atėjūnams, kad jie juos 
to prasto grinczele atlanko, 
kurios stogas visai kiauras yra.

— Niekad asz nebucziau ti
kėjas, kad tiek daug garbingu 
vyru, priesz kryžių savo galva 
lenkia, kalbėjo Brunas Bern- 
hardo sūnūs, garbingas vyras 
isz teip vadinamos karos valos, 
kurio gimine isz senovės prie- 
telavosi su Ingrabano gimine. 
Svetimasis yra su savo lazda 
visa žeme sujudinę^, kaipo 
skruzdina; visais kelais atjo
ja pas ji paslai; jis pats buvo- 
atkeliavęs in Erfurtą, kur gra
fas 'tuomlaike suda laike, ir 
grafas tuojau davė jam du ka
reiviu, kurie del jo jotu ir ji 
apsergetu. Maty'kit, svetimasis 
iszeina isz grinczios,.ir jis visai 
persimainęs yra, drapanose ir 
ant veido; kaipo prakilnus po
nas jis iszrodo.

Wolf rėdąs iszejo isz grin- 
czios vyskupiszkuose rūbuose, 
kurie auksu ir sidabru iszsiuti 
buvo, rankoje laike ji§ riesta 
lazda’; paskui ji ėjo Mema ir da 
vienas kunigas.

— Tai ežia yra ir Barda, 
žilsermegis, kuris prie grafo 
stalo sėdi, neviena kąsni ark
lienos asz macziau ji ryjant. 
Sziandien narsusis vyras vaik- 
szczioja, su nusižeminimu 
priesz svetimąjį. Isz tikro sve
timasis žino daug- gaivu nu- 
lenktie.

— Ne musu, suszuko1 In
grabanas ir nusisuko in szali.

Isz klonio užžengė pas In- 
grabana Kunibertais, senas In
grabano prietelis ir tarė:

— Su kvaile yra visi žmo
nes, ir tu Ingrabaniai, kaip kad 
asz girdėjau, jojei reikaluose 
vyskupo pas Svebus.

— Asz jojau mano lomiuo
se reikaluose pas Svebus, atsa
ke Ingrabanas rūstingai, bet 
jus, kaip asz matau esat susi
rinkę, idant savo galvas lenk
tume! priesz vyskupą.

— Tu nelžinai del ko pas ji 
tiek kareiviu susirinko, jis yra 
laiszkas, nuo Pranku karaliaus 
in musu virszininkus ir visus 
Tirmgius atsiuntęs kuri del jo 
raszyta yra. Grafas Geroldas, 
davė szita laiszka per viena jo 
kunigą perskaitytie. Vyras tas 
yra visai valnas, ir mes netu
rim jokios tiesos ant jo; bet 
jei mes ant jo ka pikto iszran- 
dam, tai turim męs kreiptis pas 
Pranku karalių. Visi susirinkę 
di vi josi, kada kunigas nuo sku
ros atkalbėjo žodžius Pranku 
karaliaus. Sunku yra priesz to
kia galybe galva pakeltie.

— Nepritinkamus žodžius, 
kurie in ausi insigauna, rodo 
laukan liežuvis, o jei ne liežu
vis, tai kardas, suszuko Ingra
banas.

— ‘ Kaip gali vyra kovotie 
priesz neregemas galybes, ku
rios isz tolimu krasztu in mus 
kalba, suriko Kunibertas, isz- 
tikro žino krikszczionis; daug 
slaptybių priesz kares mes per 
silpni esam. Jie kalba Lotinisz- 

ka kalba, kurie tik keli isz mus 
tesupranta. Laiszkuose jie kal
ba kaipo tautiecziai, kad jie ir 
savo žmones invaliduose liežu
viuose kalba. Kada asz da jau
nas buvau, kovojau asz Pranku 
vaiske pelei Reiną, o putam pa
gal Dūnoju ir visur asz užtro- 
pijau Lotinisizka kalba su pa- 
slaptomis literomis. Jie pri- 
siunczia savo žodžius vienas 
kitam paraszytus ant skuros. 
Su szeiva jie raszo ant skuros 
savo paliepimus ir žodžiai tie 
liekasi ant visados; jei mes 
priesz juos pasikelem, tai rodo 
jie ant raszyto parlamento, ir 
anei vienas negali jiems priesz 
tarautie. Ka vienas pirm daug 
metu kalbėjo, ta darodo jie 
rasztuose, ir nusprendžia apie 
tai kas mano ir tavo.

— Isz tiesos, suriko Ingra
banas, prisiega garbingu vyru, 
yra didesne guodone, kaipo ji 
juodas rasztas ir jai asz del ko
kios laiszko kurie jie man pairo 
dytu turecziaui atiduotie mano 
turtus, tai velik asz kovoju 
priesz juos pulke mano tautie- 
cziu.

— Krikszczionis nelabai 
griebėsi už kardo, ir dėlto asz 
ju nėkencziu. Jei jie butu kar- 
žigiai, kurie ant kovos vietos 
pasirodo galingesni už savo 
prieszininkiis, tai galėtu ir nar
sus kareiviai, kad ir su nenoriu 
jiems pasiduotie. Bet negink
luotam ateiviui tokie garbe isz- 
rodytie, kaip tai iszrodo Pran
ku karalius szitam Vinfredui, 
yra mums sarmata. - Ir asz at
stojau isz susirinkimo, kadan
gi mane piktumas paėmė.

— Bet asz veliju, kalbėjo 
Volframas, kuris prie ju prisi
artino, kad ponai ir tenai nuei
tu, neisi kiek asz girdėjau tai 
anie da daugiau laiszku per
skaitys. Teip ko da ne yra mu
su sodžiuje buvę.

IT’S not hard to figure out what you’d 
like to do 10 or 20 years from now 
when it’s time to retire—if you have the 

money. A trip to Tahiti—a home all your 
own with a garden for puttering. Such 
dreams come true easily, if you start 
investing now in United States Series E 
Savings Bonds.

It’s easy to save the
U. S. Savings Bond way

Join the Payroll Savings Plan where you 
work. Just tell your company payroll 
.department how much you want to save 
each payday. They’ll do the rest—saving 
out that amount from your check before 
you have a chance to spend it. If you’re 
self-employed, invest in Bonds regularly 
where you bank.

It's safe to save the
U. S. Savings Bond way

There’s no sense taking chances when it 
comes to retirement. Be smart and be 
sure. Bonds are one of the safest, surest 
investments in the world today.

It pays to save the
U. S. Savings Bond way

When held to maturity each Series E 
Bond pays an average of 3% per year, 
compounded semiannually. Now with 
the automatic extension privilege it will 
go on paying that same fine interest fol
10 more years.
// you want your interest as current m- 
come, ask your banker about 3% Series
11 Bonds that pay interest semiannually^ 
by Treasury check.

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

SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

SAPNAS MOTINOS

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

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

Kad ir murmėdami nuėjo vy
rai ten link. Ingralbanas su nu
lenkta galva, kadangi jis neno
rėjo su vyskupui susitiktie, dėl
to jis ir slėpėsi.

Szale liepos, kur Pranku ka
rūna plėtojo, pakele grafas Ge- 
rolnas pergamentą in augszti, 
ir iu susi rinkusius sekancziai 
kalbėjo:

— Szita yra laiiszkas is.z 
Rymo, kurie szventaisis tėvas, 
kuris ton ant auksines kreses 
sėdi, Tirmgiu virszininkams 
raszes ir atsiuntęs yra. Kais no
ri girdėtie jo žodžius, tas tegul 
prisiartina.

Visi sus i r i 11 k us i e j e aps up o 
liepa; vienas kunigas perskai
tė Lotiniszka laiszka, ir vienas 
kitam aiszkiu balsu jie iszaiisz- 
kino. Susirinkusieje 'žmones 
iszgirdo -sekanczius žodžius: 
“Galingiems karžigems, savo 
sūnumis, Asulfui, Godolavui, 
Wilariui, Gundariui, Aboldui 
ir visiems kitimes vyresniems 
Tiringieczems, kurie tikri 
kriksziczipnis yra, siunczia szi
ta popiežius Grigorius.

Pakeltomis galvomis ir pa- 
raudonavusais veidais prisiar
tino vyrai, kuriu veidai minėti

SZVENCZIAUSIOS
. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.

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

buvo, ir Gundaris suszuko:
— Asz esmių Gundoris ir 

czionai aszistoviu.
i

— Visi žvelge ant to gar
bingo vyro ir isztiese kaklus, 
idant galėtu ta rasztamatyt.

Kunigas tolimus skaitę: 
Mums yra praneszta kad jus 
tvirtai iržlaikot szventa tikėji
mą. Nes kada pagonis verte 
jus, idant apieravotut ju die
vams, jus tvirtai tikėjime bū
dami atsiliepet kad jusi pirmiau 
iszganytingai numirtie noretut 
negu nuo Kristaus tikėjimo, 
kuri jus dalbai- syki priėmėt, at- 
sisakytut.' Mums tai buvo di
dis džiaugsmas, ir szirdingai 
musu Dievui ir Iszganytojui 
dėkavojom. Jo malone da ir 
daugiaus jums laimes suteiks, 
jei jus nuobažnam tikėjime prie 
szventu' apaisiztalu sosto iszga- 
nimo jieszkosite, Ilginai kaipo 
karalių sūnūs ir žemiu valdy
tojai jieszko laimes prie savo 
karaliszko tėvo. Isz tos prie- 
žastes’ mes jums atsiuntem mu
su broli Bonifaciju in pagelba. 
Mes praszoni kad jus jam vi
suose dalykuose pritartume!, 
idant jus tikrai apturetut isz- 
ganima.

Bo szitam praneszimui, seke 
tikumą, galiaiisai praklalfoejo 
Asulfas, kuris pagal gimine ir 
turtus prakilniauses buvo, gra
žus vyras, kuriam žili plaukai 
ant pecziu nusidriekė:

— Jei tau patinkai pone, tai 
praszau man ta vieta parodyt 
kur iszventasis tėvas mano var
du paraszes yra.

Winfredas paėmė pergamen
tu ir parode visu vardus; visi 
spraudės artyn, idant galėtu 
rusėta matyt.

— Didi yra grabe, kurie tu 
mums per szita laiszka iszro- 
dai, pradėjo Godolovas, pra- 
szom paskaityt mums ir žmo
nėms da karta szita dyvna ži
nia. Nes jie man geriau patin
ka kaip geras arklysi arba kai
mine, kuri mano girio maitina
si.

Da karta perskaitė Winfre
das laiszka, o vyrai lingavo 
Di’ie kožnos eiles.

— Visada asz mislijau, pra
dėjo Asulfas, kad krikszczio- 
niu Dievas, kuriam mes tarnau- 
jem, labai daboja ar Jo garbin
tojai ir pagal jo instatymus el
gėsi, bet dabar asz matau kad 
Jo akis per tolimas žemes sie
ke, kadangi ir jo vietininkas 
ant žemes gerai žino kaip asz 
elgiuosi. Ar-gi tai tas Dievas 
nebutu visogalingas. Kad Die
vas tai žino, tai jis ir viską ži
no, ir jai asz Jam ko gero da
riau, tai asz tikrai nusitikiu 
kad Jis man viską atlygis szi-

(Tasa Ant 2 puslapio)

GODUS ŽYDAS t
IR GERAS '.
PAMOKINIMAS

I *■ *.“*...........

Tūlas Žydelis atėjo pas poną 
su kokiu tai reikalu, o užtikias 
ji raszanti ir nenorėdamas jam 
perszkadyt darbe, atsitraukė 
adbulas iii prieszpakaju, idant 
palaukt pakol ponas nepabaigs 
savo darbo. Žydas užtemino 
stovinti buteli su arielka ant 
stalo; prisiartinias prisipylė 
stikleli pamaželi ir iszgere, ne
trukus antra ir treczia. Ponas 
sėdėdamas priesz zerkola viską 
mate ir nutarė Žydeliui duoti 
gera, pamokinimą idant neimtu 
kas prie jo nepriguli. Inejo in 
prieszpakaju, Žydelis klonioje- 
si ir kalba, jog nenorėjo ponui 
perszkadyt ir pradėjo kalbėti 
abudu apie reikalą. Tame inei- 
na lekajus, o ponas užklausė jo, 
del ko paliko ir nepadėjo in 
szali taja trucizna su buteliu? 
Daduodamas — da gali kas at
sigerti, pamislinias jog tai 
arielka.

Žydas tai iszgirdias baisiai 
persigando ir užklausė: “Ar 
tai labai didele trucizna?”

— Ne teip laibai, nes nuo 
vieno stiklelio nieko nekenktu.

—■ O kaip du? Klause Žy
das.

— Jeigu du iszgertu, tai 
reiketu greitai gelbet.

— O kaip tris iszgertu ? Už
klausė Žydas vos stovėdamas
ant kojų.

—• O-ho, jeigu tris iszgertu 
tai jau nebutu jokios pagelbos !

Žydas tik bumbt ant žemes 
ir apalpo isz baimes.

Ponas paliepė lekajui at- 
neszti aliejaus ant sujudinimo 
viduriu, kuriu nemažai uždavė 
Žydui, jog tais per kėlės dienas 
neužsege knypkiu.

Nuo to laiko Žydas negaspa- 
doriavo svetimoje šluboje ir 
niekad nejudino svetimo daig- 
to kada ateidavo su reikalu. J x
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— Subatoj apie 6:35 valau- J 

da vakare, krūmai užsidegė ar- ' 
ti West Maple uly., ir ugniage- 
šiai su maszinoms pribuvo, ir 
in trumpa laika užgesino ugni.

— Seredoj pripuola Szven- 
to Lauryno, o Tautiszka Var
dine: Laima..Menulio atmaina: 
Delczia. ’ Ir ta diena: 1945 m., 
kai Japonai pamate ir pajautė 
tas atomines bombas jie tuo- 
jaus pasidavė. Karas baigtas. 
Nepriklausomybes Diena Ecua
dor kraszte, Pietų Amerikoje; 
1874 m., gimė Herbert Clark 
Hooveris, kuris buvo trisde- 
szimts pirmas Amerikos Pre
zidentas. Jis labai daug pasi
tarnavo savo krasztui, bet re
tas kuris jo darba suprato ar 
jo prakaita pažino.

— Italiai isz Luzerne, Car
bon ir Schuylkillo pavietu lai
ke savo “Italių Diena“ Lake
wood Parke Nedelioje. Daug 
Italių dalyvavo.

— Ketverge pripuola Szv. 
Zuzanos, o Tautiszka Vardine: 
Parute. Ir ta diena: 1928 m., 
valdžia pradėjo slpauzdinti 
mažesnes pinigu bumaszkas; 
1794 m., Rusai užėmė Vilnių; 
1807 m., Robert Fulton pasek
mingai plauke su savo gariniu 
laivu “Clarmont“ ant Hudson 
upes.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Klaros, o Tautiszka Vardine: 
Banguolis. Taipgi ta diena: 
1941 m., Prancūzijos augsz- 
cziausias karininkas Marshal 
Petain, ragina savo žmones 
remti Nacius ir stoti priesz So
vietus. Petain pasimirė Liepos 
22-tra diena 1951 metuose (tu
rėjo 93 metu amžiaus) kalėji
me, be jokios valdiszkos gar
bes, kaipo savo kraszto iszda- 
vikas. Bet dabar jau matyt, 
kad gal jis geriau ir toliau ma
te negu mes ir visi Prancūzai. 
Ka jis per karai Prancūzams ir 
mums sake, dabar jau vystosi. 
Bet nei vienas Prancūzas- ne
nori pripažinit; 1937 m., Sena
torius Hugo Black yra paskir
tas kaipo narys Augszcziausio- 
jo Teismo Amerikoje; 1936 m., 
Vokietija sutinka nesikiszti in 
Ispanijos vidurini kara, bet 
savo žodžio neiszlaiko; 1933 
m., Prez. Gerardo Machado ap
leido savo vieta prezidento pa- 
lociuje, Kuboje; 1560 m.,Liubi- 
no Unija tarp Lietuvos ir Len
kijos; 1918m., pacztas pradėjo 
veszti laiszku su eroplanais 
tarp New York miesto ir Vasz- 
ingtono; 1851m., Issac Singer, 
pradėjo savo amata darydamas 
siuvimą “Singer“ maszinas. 
Jis tada turėjo tik keturios de- 
szimts dolerius. Dabar jo pra
mone tokia didele, kad ju tur
tas yra bilijonais skaitoma.

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

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

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

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

daliau, isz Girardville®. Pra
perte randasi Butler Town
ship.

Pottsville, Pa.— ,
— Pottsville® Kortas pra- 

nesza buk Rev. Michael F. 
Daumantas, isz Detroit, parda
vė praperte už viena doleri del 
Joseph Pridotkas ir pati Mag-

* 
*
* 4 4* *

i L TRASKAUSKAS
| LIETUVISZKAS 

GRABORIUS
* Laidoja Kunus Numirėliu. į
* Pasamdo Automobilius Del *
* Laidotuvių, Kriksztyniu
* Vestuvių Ir Kitokiams
i :« Reikalams ::
* ---------
* 835 WEST CENTRE STREET
į Telefonas Nr. 78
* MAHANOY CITY, PENNA.

v;*****************-*
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(Tasa Nuo 1 Puslapio)

SVEIKAS
IR NESVEIKAS

NUOVARGIS

buvo iszmokejus $31,000, o ji 
visai nemokėjo kaip ant tos 
skripkos grieszti. Ji del muzi
kos pamokas mokėdavo po 
penkių szimtus doleriu ant me
nesio. Ji per du metu prakiszo, 
praszvilpe daugiau kaip $70,- 
000.

UŽMANYTA
PADIDINTI SOSTI

NES KAPITOLIU

Shenandoah, Pa.—
M ar g are t a (Vasakoniene) 
Martinoniene nuo 510 W. Penu 
uly., numirė pareita Sereda, 
apie septinta valanda vakare 
savo namuose. Velione nesvei- 
kavo per asztuonis metus. Gi
mė Shenadoryje. Po tėvais va
dinosi Margareta Juck. Pali
ko savo vyra Juozą Martinoni; 
duktere Rūta Strencziokiene, 
isz Philadelphia; szeszis 'bro
lius: Joną. Juck, Philadelphia; 
Petra Juck, Tamaqua; Alberta, 
Antana, Juozą ir Jurgi Juck 
visi isz Shenandoah; dvi sese
rys: Katarina Saldukiene, 
mieste ir Ona Valukoniene isz 
Girardville, taipgi viena anu- 
ka. Laidotuves invyko Su’bato- 
je, su apiegomis in 'Szv. Jurgio 
bažnyczioje devinta valanda ir 
palaidota in Szv. Marijos ka
pinėse. Graboriai Oravitz 
dojo.

lai-

ILGOS BARTINDE- 
RIU STRAIKOS 

BAIGTOS
DUBLIN, AIRIJA. — Bar- 

tinderiai net per dvideszimts 
szeszias dienas, ir tai karsz- 
cziausias dienas buvo sustrai- 
kave del didesniu algų. Apie 
du tukstancziai tu bartinderiu 
straikavo del didesnes algos. 
Beveik nebuvo galima gauti 
alaus stiklas visame Dublino 
mieste per visa ta laika, kai tie 
bartinderiai straikavo.

Jie reikalavo dvideszimts 
penkis szilingus per sanvaite 
daugiau, ir kad jie gautu lais
va Nedele kas antra sanvaite. 
(Dvideszimts penki szilingai, 
musu pinigais iszeina apie pus
ketvirto dolerio).

Jie po straiku sutiko ant 
penkiolikos szilingu daugiau, 
apie du doleriai ir deszimtukas 
musu pinigais. Dabar bartin
deriai ežia uždirba apie asztuo- 
niolika szilingu per sanvaite, 
tai apie dvideszimts du dole
riai ir dvylika centu musu pini
gais.

Istorija Apie...
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų. 

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

‘Talmudo Paslaptys’
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

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

WASHINGTON, D. C. — 
Po 92 metu 'be svarbesniu arch- 
itektiniu pakeitimu, Preziden
tas Eisenhoweris ir Atstovu 
Kambariai dabar patvirtinta 
padidinti sostines ka.pitoliu 
kad Kongresmonams butu dau
giau vietos ir kad kupolą butu 
padailinta. Toks padidinimas 
parūpintu net 42 naujus kabi
netus Kongresmenams, du di
delius iszklausymams kamba
rius ir kita restorana.

Jau 1860 m., Kapitoliaus ar
chitektas reikalavo pakeitimu. 
1905 m., 40 pėdu pailginimas 
buvo pasiūlytas. Ir pats Eisen
howeris kalbėjo apie szi pailgi
nimą kada jis pasiūlė užmany
mą. Daugelis žmonių mano kad 
Kapitelius kaip jis dabar stovi 
yra neužbaigtas. Kiti, istori
niais sumetimais, nenori jokiu 
pakeitimu.

Dabartinis pastatas buvo pa
statytas iszpildyti Jurgio Va- 
szingtono pageidavima turėti 
gražu, kuklu ir patogu kapite
liu. Pirmieji užmanymai buvo 
gydytojo Dr. William Thorn
ton. Inteikdamas užmanymą jis 
laimėjo $500 ir plota žemes. 
Bet Vaszingtonas ir Jefferso- 
nas (kurio užmanymai buvo 
vartojami pastatyti jo puiku 
narna Monticello, Virginijos 
Universitetą ir Virginijos vals- 
tiszka Kapiteliu) prisidėjo 
prie Kapitoliaus pastatymo, 
kuris isz lėto kilo.

Vaszingtonas indejo kampi
ni akmeni 1793 m., su iszkil- 
mingomis ceremonijoms. Pra
džioje abi svarbesnes Kapito
liaus dalys buvo sujungtos me
diniu takeliu. Po 1812 m., karo 
kada Britai .pastati sudegino, 
jungiama rotunda buvo pridė
ta.

Civiliniame kare Senato ir 
Buto kambariai buvo kareivi
ne Unijos kariuomenes pir
miems savanoriu daliniams, 
Skiepe Georgetown kepyklų 
miltai buvo slepiami, o virszui 
darbininkai state nauja, auksz- 
ta kupolą. Thomas Crawford, 
Rymoj užbaigė jos Laisves Sto- 
vyla 1863 m.

Szia 9,000,000 svaru.“kaban- 
czia kupolą“ iszlietos geležies 
reikia kas keturiais metais nu
dažyti su 1,000 galonu dažos. 
Po kupolos yra daug statulų 
garsiausiu Amerikos vyru, ant 
sienų daug istoriniu paveikslu. 
Prie Kapitoliaus koridorių yra 
api e435 kambariai, restorantai 
ir virtuves, rasztines reikmenų 
krautuvėlės, bilietu ir banku 
instaigos, gydytojo kabinetas 
ir 1.1.

Vieta aplink Kapitoliu laik- 
raszcziai mėgsta vadinti “The 
Hill”. — C.

NEW YORK. — Nežiūrint 
koki darba dirbamo, visi pa
vargstame, ir tas yra natūralu. 
Vienok labai svarbu, kad po 
pavargimo, butu gaunama už
tektinai laiko atsilsėti, ir at
naujinti sunaikinta, energija. 
Dažnai girdime apie kitus ku
rie serga nuo persidirbimo, ar
ba turi džiova; visi apgailes- 
tuojame, vienok nepagalvoja
me, kad ir mums tas pats gali 
atsitikti.

Kartais, nežinome kad esa
me pavargę. Pervargimo sim- 
tonu yra daug ir invairiu. Pa- 
praseziausis pervargimas yra 
tas, kuris paeina nuo labai sun
kaus darbo, ir atakuoja tuos, 
kurie vartoja muskulus nepra
tusius prie smarkaus manksz- 
tinimos. Geriausia gyduole yra 
poilsis, tol kol nuodai kuriuos 
kūnas prisirinko, yra iszplau- 
nami ir energija sugryžta.

Protinis pervargimas yra 
papraseziausia sziu dienu liga. 
Jis paeina nuo užsikimszimo 
kraujo gyslelių smegenyse, ir 
tas yra isz priežasties didelio
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protavimo, rupesezio ar kito 
protinio intempimo. Geriausia 
tam poilsis yra fizinis manksz- 
tinimas, kurie atitraukia krau
ją isz smegenų ir kitas kūno 
dalis.

Nuolatiniai protiniai darbi
ninkai, ir tie kurie apsunkinti

rupeseziu, nepaiso, kuomet 
smegenys pradeda, duoti perT 
vargimo ženklus — galvos 
skaudėjimus, nemiegojimą, ir 
kitus, kurie parodo, kad cirku- 
lacijos padėtis jau nesutinka 
su sveikata.

I Pavargęs žmogus kuris jiesz- 
ko pasilinksminimo daug pro
tingiau daro, negu tas kuris pa
rėjės isz darbo insigilina in 
moksliszkas knygas. Szeimi- 
ninkes noras atsitraukti nuo 
savo pareigu yra teisėtas nes 
jos darbas yra laibiausiai var-

1 ginantis, vien dėlto, kad jis yra
• monotoniszkiausias.

» Pavargimas dažnai yra prie-
> žastimi vaiku piktumo ir ne-
• atydžiai prižiūrėti, kad jie
> gautu užtektinai miego ir tin- 
i karna maista. Dažnai viena isz 
Į didžiausiu priežaseziu, kaip
> vaikuose taip ir užaugusiuose, 

yra nedavalgymas. Nes per
vargęs anas retszkia ir pervar-

. gusi skilvi, pasekmes kurio yra 
neturėjimas apetito.

Nedavalgymas ir kitos ligos 
kurios paeina nuo pervargimo 
yra dalykai vedanti prie džio
vos, ir nors yra nomalu ir svei
ka dirbti tol kol pavargsti, vie
nok pervargimo pavojai, kol 
kas nėra atjaueziami. — C.C.

___ ___ :_
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;

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.

— “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. Bandykit# 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule“ bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

JUOKAI

C.

Gal jusu draugai yra jiems kad užsiraszytu sau jiems smagu gyvenimą ir M' 
Saule ’, o bus jie jums už tai varys ju nuliūdima.

szios bedarbes, tai pasakykite] dėkingi, nes “Saule“ priduosPlatinkit “Saule”
nusiminė ir neramus laike

Q

Pradeda Nuo Galo
Vincas — Girdėjau kūmai 

kad jusu duktė apvaiksztina- 
ja svarbia diena.

Antanas — Ugi teip. Turi
me sziandien kriksztynas. '

Vincas — Kaip tai, pas jus 
kriksztynos, o Veselkos dą 
nebuvo? . r, '

Antanas — Vyruti, dabir 
iszejo nauja mada. Pradeda
mi nuo galo. į ;,;

Du Žydeliai, kurie baisiai 
pykosi, buvo užkviesti, in va
kariene, in bankieta. Joszkis 
patemijo, kaip Moszkis slap
ta pasiėmė viena sidabro 
szaukszta nuo stalo ir insir 
dėjo in savo cziebata.

Kai Joszkis buvo pakvies
tas pasakyti kelis žodžius, 
jis atsistojo ir pradėjo: “Ki
ti kalbėtojai vis pasako viso
kiu juoku, kai pradeda kal
bėti. O asz jums parodysiu 
gera triksa. Sztai, žiūrėkite, 
asz paimsiu szita gražu ir 
brangu szaukszta ir inside- 
siu in kiszeniu.“ Taip saky
damas jis ir insidejo toki pat 
szaukszta in kiszeniu, koki 
Moszkis buvo insikiszes in 
cziebata. ‘ ‘ Dabar, ’ ’ paąisz- 
kino Joszkis saldžiai ir gar
džiai nusijuokdamas, “žiūrė
kite, tas szauksztas yrą 
Moszkio cziebate. ’ ’

Taip ir buvo. Žmones ne
galėjo suprasti kokie ežia 
monai. Moszkis negalėjo 
jiems paaiszkinti. O Joszkis 
ne tiktai ka visus nustebino, 
netiktai ka Moszkiui atker- 
szino, bet dar ir gera szauk
szta parsinesze namo.

Sūnūs, lepsze, nenaudėlis, 
parvažiavo isz kolegijos ir 
szneka su savo tėvu:

“Žinai, seni, asz esu tik
ras, kad asz daug daugiau ži
nosiu, kai tavo metu sulau- 
Siu.“ • . V:’

O senis tėvas, pypke insi- 
kandes, szitaip atsake: “Sū
nau, asz tau dar daugiau ir 
geriau vėlinsiu in linkėsiu. 
Asz tau linkiu ir vėlinu kad 
kai tu mano metu sulauksi, 
kad žinotai tiek, kiek szian- 
dien tu mislini kad tu žinai.

Pirkie U. S. Bonus




