
1'

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN)
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY,
An American Newspaper published in the Lithuanian Language, 

that circulates thruout the U. S. A,, and Foreign Countries.
Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $6.00;

H Year $3.60; Canada $7.00. Advertising Rates on Application.

SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY AND A STBS., MAHANOY CITY, PA. ū. S. A.

MAHANOY CITY, PA U FARNINKAS, RUGSĖJO 13, 1955 (TUESDAY, SEPTEMBER 13, 1955)

i • ............o.....,.,...,.

DU-KART SANVAITINIS LATKRASZTIS “SAULE” 
ISZEINA KAS ŲTARNINKA IR PETNYCZIA

Prenumerata: Suvienytose Valstijose $6 Metams, % Metu $3.50; 
In Kanada: Met» ns $7, % Metu,$4; In Vokietije, Pietų Amerika, 
Skotlandije,Meta is $9, % Metu $5; Atskiras Saules numeris 8Gtt. 

Laiszkus .r Pinigus visados siuskite ant szio adreso:

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

V. L. Boczkowhki, Editor and Mgr.No.70 ENTERED AT TUK MAHANOT CITI, PA., POST OFFICE AS SECOND 
CLASS MAIL MATTER. UNDER ACT OF MARCH 3, 1879. 67 METAS

Bette Ford, buvusi New 
York miesto gražuole dabar 
su jauczais imasi in Mexico 
City. Szitas septynių szimtu 
svaru inirszes jautis ja par

Isz Amerikos
ATKERSZINO

POLICIJANTAMS
CHICAGO, ILL. — Vienas 

draiverys, automobiliaus savi
ninkas gavo “tikieta” buvo 
suaresztuotas už tai kad jis ant 
savo automobiliaus lango ne
turėjo miesto laisniu ženkleli. 
Jis nieko nesake, bet kaip avi
nėlis užsimokėjo savo bauda ir 
sau nuėjo namo.

Bet už keliu dienu policijos 
Komisijonierius gavo trumpa 
laiszka, isz vieno “taksu mokė
tojo”, kuriame laiszke, tarp 
kito ko buvo sztai kas:

“Ponas Komisijonieriau, asz 
buvau pasivaikszczioti apie ju- 
su ofisus ir patemijau keletą 
ponu, kurie iszrode kaip kokie 
Prūsokai karininkai, su revol
veriais kybojant nuo savo dir
žu. Jie sėdosi in automobilius 
ir sau kaip ponai nuvažiavo. O 
nei vienas isz tu automobiliu 
neturėjo miesto laisniu ženkle
li ant savo lango. Sztai keletą 
tokiu ponu automobiliu laisniu 
numeriai. Buvo dar apie sze- 
sziolika kitu tokiu ponu, ku
riu automobiliu laisniu nume
rius asz nesuspėjau nusiraszy- 
ti. Bet sztai keli.”

Policijos Inspektorius, Ed- 
Win: J. Daly buvo tuoj aus pa- 
šiunstas isztirti ar tai teisybe. 
Septyni policijantai buvo tuo- 
jaus praszalinti ant dvide- 
szimts dienu be algos, ir keli 
tuzinai kitu buvo gerai iszbar- 
ti ir turėjo užsimokėti baudas.

MOKYKLOS LANGAI
ISZDAUŽYTI

METHUEN, MASS. —
Džianatoris, darbininkas Ed
gar Gaųmond, kuris dirba in 
Stephen-Baker mokykla, buvo 
praneszes kad jau viskas pri
rengta del mokyklos prasidėji
mo del sziu metu. Bet gal ir 
mokiniai ta jo raportą iszgirdo 
ir iszrodo kad jimes nelabai pa
tiko. Ant rytojaus, tas mokyk

Amerikiete Partrenkta

trenkė ir lutu sumindžiojęs 
jeigu kiti tokie jautu peszi- 
kai nebutu ja iszgelbeje. Ji 
nebuvo sužeista, ir paskui, 
biski pasilsėjus ji sugryžo in

los darbininkas pranesze kad 
toje jo taip rūpestingai pri
rengtoje mokykloje keturios 
deszimts keturi langai buvo 
iszmuszti. O ta mokykla turi 
tik vienuolika kambariu.

Bet mokslo sztabo nariai sa
ko kad nežiūrint iszmusztu 
langu mokslo metas prasidės 
nustata diena.

Policijantai dabar jieszko tu 
mokiniu, kurie norėjo dar ke-

Papasakoja Apie 
Komunistiszkus 

Darbus

/

Ponia Deborah Landy, isz 
Bradley Beach, New Jersey, 
kurios sunui buvo sustabdin- 
ta komisija in Laivyną už tai 
kad ji buvo užsidėjus su Ko
munistais, ežia, Kongreso 
komisijai papasakoja kaip ir 
kur ji darbavosi su Komu
nistais.

Ji papasakojo kaip ji Ko
munistams -padėjo pritrauk
ti prie Komunistu partijos 
darbininkus ant farmu New 
Jersey valstijoje.

Kongreso komisija buvo 
jai prižadėjus kad nežiūrint 
ka ji tai komisijai pasakys, 
tai nieko nekenks jos sunui, 
dvideszimts vieno meto Eu
gene, kuris dabar gal ir gaus 
ta komisija, nežiūrint to kad 
jo motina yra buvusi Komu
niste.

arena ir ta jauti nudure.
Kaip pas mus visi mėgsta 

futbole ar kumsztynes taip 
tenai visi mėgsta žiūrėti kai 
žmones su jaucziais muszasi.

lias dienas atostogų ir už tai 
tuos langus iszdauže.

NEPAPRASTA
KAITRA

LOS ANGELES, CALIF. — 
Nepaprasta kaitra isztiko Los 
Angeles miestą ir visa apylin
ke. Kaitra yra szimtas ar szim- 
tas du laipsniai kasdien. O ana 
Ketverga buvo szimtas de
szimts laipsniu.

Daktaras Lester Adelson, po
licijos ir miesto Daktaru vir- 
szininkas sako kad iki anos; 
sanvaites Seredos jau septy
nios deszimts trys žmones pa
simirė nuo tos nepaprastos 
kaitros.

Kitose vietose Californijos 
valstijoje baisus gaisrai degina 
miszkus ir naikina szimtme- 
cziu amžių medžius. Jau dabar 
daugiau kaip szimtas tukstan- 
cziu hektaru miszko yra iszde- 
ginta ir, iki szio raszymo, tie 
gaisrai miszkuose dar nėra su
vaidinti.

3 TROKE UŽMUSZTI
* —

CHILLICOTHE, OHIO. — 
Dvylika Baltimore ir Ohio 
traukinio karu buvo nuversti 
nuo begiu, rieliu, kai trauki
nys susimu ze su mažu troku, 
prie vieszkelio, apie, pustre- 
czios mylios nuo szio miesto.

Visi trys troke buvo užmusz- 
ti, ir penki darbininkai ant 
traukinio buvo sužeisti, ir bu
vo nuveszti in ligonine.

Policija pranesza, kad už- 
muszti ant to troko buvo: Dave 
Raynor, isz Wellston, Ohio; 
Lowell Speakman ir Pete Ba
ker isz Ray, netoli nuo Wells
ton.

Policijantai sako kad nelai
me atsitiko po pietų, pirm ne
gu dar pradėjo temti, prie 
kryžkelio, kur traukinio ir ge
ležinkelio szviesos rode kad 
traukinys atvažiuoja. Kadangi 
visi ant to troko buvo užmuszti 
negalima dažinoti, kodėl drai
verys nesustojo prie to kryž
kelio kai jis pamate tas szvie- 
sas.

KLIARKA
SUIMTAS

---------- .

Szvaiste Pinigus
LOCK HAVEN, PA. —

Miesto darbininkas, kliarka, 
kuris gaudavo $3,960 ant metu 
algos, buvo suaresztuotas, kai 
keli taksu mokėtojai valdžiai ji 
intare, kad jis kaip koks mili
jonierius ant tokios mažos al
gos gyvena.

Miesto mokeseziu rinkinio 
virszininkas, Henry Hippie sa
ko kad tas darbininkas, kliar
ka, trisdeszimts vieno meto 
amžiaus William M. Frede
ricks, in banka, ant savo vardo 
buvo pasidėjęs $41,000 tarp 
1949 metu ir dabar, per kuri 
laika jis užsidirbo tik $26,300.

Miesto policija dažinojo kad 
szitas miesto darbininkas per 
pastaruosius penkis metus bu
vo nusipirkęs keturis naujus ir 
nepigius automobilius, kad jis 
buvo atmokėjęs deszimts tuks- 
taneziu doleriu morgieziu ant 
savo namu, buvo nusipirkęs du 
televizijos setus, ir nauju bal 
du savo namams už daugiau 
kaip $6,700.

Per jo rankas perejo per ta 
laika daugiau kaip $160,000. 
Dabar miesto valdžia nori visas 
jo knygas suvesti ir dažinoti 
isz kur jis tuos pinigus eme ar 
gavo.

Jis buvo Teisėjo John P. 
Wynne laikinai paleistas ant 
penkių tukstaneziu dolerui 
kaucijos, kol visos jo sanskai- 
tos bus suvestos ir pertikrintos.

CHURCHILLIO
GIMINE .

SUARSZTUOTAS

Kaipo Girtuoklis
LONDON, ANGLIJA. — 

John Churchill, Sir Winston 
Churchillio giminaitis ir 
Prime Ministerio, Anthony 
Eden szvogeris su savo žmona 
buvo suaresztuotas. Jiedu bu
vo intarti ir suaresztuoti už 
girtuokliavimą ir sukėlimą 
barniu savo susiedijoje.

Keturios deszimts szesziu 
metu amžiaus artistas ir jo 
žmona, kuri teipgi yra artiste, 
paveikslu pieszeja, užsigina ir 
sako kad nei vienas nei kitas 
isz ju nebuvo girti. Jiedu buvo 
paleisti, kai jiedu galėjo užsi- 
dętfį po kaucija.

Kai jiedu buvo policijos 
kambariuose sulaikyti per pus
valandi, Ponia Churchilliene 
patelefonavo Prime Ministerio 
žmona, ir pasakė kad Ponia 
Eden yra labai susirupinus.

Churchillis pasakė laikrasz- 
tininkams kad buvo kokis ler- 
mas ir baderis prie jo namu, ir 
kad kas nors paszauke polici- 
jantus, bet kad “asz buvau pa
sigėrės ar kad asz ta lerma su
kėliau,” jis sake, “asz staeziai 
užsiginu ir sakau kad visai ne 
teisybe.”

Churchillis Kaltina 
Amerikieczius

Sako: Būtume Galeje Sustabdinti Sovietus
Berlyne

O

HASTINGS, ANGLIJA. — 
Buvęs Anglijos Prime Ministe- 
ris, Sir Winston Churchillis, 
per prakalbas vieszai pasakė, 
kad Alijantai butu galeje pa
tys paimti Berlyną, jeigu Ame
rikos Armijos virszininkai bu
tu jo paklausė, 1945 metuose.

Kalbėdamas kaipo Lord 
Warden isz Cinque Ports, jis 
szitaip iszsitare. Tai retas at 
sitikimas kad Churchillis mus 
intartu, nes jis vis mus užtar 
davo kai kiti Anglijos virszi
ninkai mus intarinedavo./ Su 
juo per szitas prakalbas buvo 
Field Marshal Lord Montgo
mery ir Field Marshal Lord 
Alexander, du isz didžiausiu 
komandoriu per antra Pasauli
ni Kara.

Churchillis vieszai iszgyre 
szitu du komandoriu ir paskui 
pradėjo kalbėti apie buvusi 
kara ir tada taip intare Ameri 
kos karininkus.

“Niekas kitas,” jis sake,

Chicagos Gražuole PALOCIUS ANT

Chicago yra vienatinis 
miestas Amerikoje kuri at
stovauja gražuoliu rungty
nėse in Atlantic City, New 
Jersey. Szita gražuole yra 
Panele Florence Gallagher. 
Chicagiecziai tikisi kad ji 
bus iszrinkta kaipo Ameri
kos gražiausia.

BERLYNO ALUS
KAIP SZAMPANĄS
BERLYNAS, VOK. —

Vienas Berlyno bravoras pra-
I
nesza, kad per klaida buvo isz- 

j leista isz to bravoro trisde- 
, szimts bonku brangaus szam-
pano, kuris buvo del yakarusz-

I
ku nupirktas.

Bravoro virszininkai dabar 
sako kad jie po penkios de
szimts markiu, (apie vienuoli
ka doleriu musu pinigais) už 
mokes už kiekviena sugražinta 
to szampano bonka, ir dar pri
des po trisdeszimts bonku 
alaus.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

“nebutu galejes geriau savo 
darba atlikti, kaip Generolai 
Montgomery ir Alexander per 
ana kara. Montgomery nuszla- 
ve Nacius nuo Afrikos žemes ir 
prirengė kelia Amerikos karei
viams,” jis sake.

Nors Amerikiecziai pribuvo 
mums in talka, bet turime pri
sipažinti kad Anglai kareiviai 
ta kelia Amerikieežiams, musu 
draugams prirengė, Churchillis 
toliau sake.

Jis toliau sake kad jeigu tik 
Amerikiecziai butu jo paklausė 
tai to galingos armijos kairu
sis sparnas butu paemes visa 
Berlyną pirm negu Rauduono- 
ji Armija butu suspėjus tenai 
pribūti. Jis sako kad jeigu 
Amerikiecziai butu jo ir Gen. 
Montgomery paklausė tai 
sziandien nebutu jokio klausi
mo apie Sziaure ir Pietų Vo
kietija, nes Sovietai nebutu nei 
kojos ten inkele.

o O LJJ

PARDAVIMO
MUENCHENAS, VOK. — 

Vienas isz naujausiu palociuj 
yra dabar ant pardavimo 
Muencheno mieste, ir už ji nori i 
tik viena milijoną du szimtu 
tukstaneziu doleriu ir daugiau.

Czia yra gražus pakrantis in 
Starnberger See. Bet prie to 
milijonu dvieju szimtu tuks
taneziu doleriu dar reikia pri
dėti kitus kasztus, kaip refrige- 
ratorius, baldus, furniszius, pa-1

Szitaip Reikia Pripilti Stiklą

Otto Hoecker, szposinin- 
kas in Nuernberg, Vokietijo
je parodo kaip galima pripil
ti stiklą su vandeniu.

Mes ir mokame kaip stiklą 
pilna pripilti, bet daug leng
viau ta padarome.

Jis czia yra szampono stik
lą pastatęs ant peilio, ta peili

Ginczai Del Mažos
Salos

Graikijos Užsienio Minis- 
teris, Stephan Stephanopou
los atvažiavo in Anglija pa
sitarti apie mažos Cyprus sa
les likimą. Anglija szita ma
ža Viduržemiu juroje sala 
valdo. Bet dauguma gyven
toju ant szitos salos reika
lauja prigulėti prie Graiku.

Turkijos delegacija teipgi 
yra atvažiavus in Londono 
del to paties klausimo, nes 
szita sala randasi labai arti 
Turkijos rubežiaus. Turkai 
Graikams prieszinasi.

veikslus, ir kitus. Už tuos rei
kia dar apie asztuonios de
szimts tukstaneziu doleriu.

Szito palociaus savininke 
buvo Wilhelmina Busch- 
Woods, duktė Adulpho Busch, 
kuris insteige ir pradėjo An
heuser-Busch alaus bravorą, in 
St. Louis, Missouri.

Wilhelmina buvo gimus in 
St. Louis miestą, bet jai Ameri
ka nepatiko, ir ji, 1937 metais 
pareikalavo kad jai szitas Hoe- 
henried palocius butu pastaty
tas.

insikandes, vandenio puodą 
pasidėjęs ant galvos ir taip 
ta vandeni isz to puodo pila 
in ta stiklą.

Jis sako kad jam eme tris 
metus ir kelis szimtus sudu
žusiu stiklu kol jis szita 
szposa iszmoko.

o a a
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Kas Girdėt
Trys vardai yra geriausiai ži
nomi: Stevenson, Harriman ir 
Kefauver. Harriman turi visus 
New York valstijos balsus, vo- 
tus; Kefauver per daug politi
niu prieszu turi. Iszrodo kad 
ežia bus tarp Stevenson ir Har
riman.

Bohlen nėra taip lengvai pri- 
gaunamas. Jis yra vieszai pa- 
reiszkes kad jam jau ligi gyvo 
kaulo yra gana, kad jis nenori 
nieko bendro turėti su Rus
li iais, Sovietais ar su j.u amba
sadoriais. Eina gandai kad jis 
m* už ilgo inteiks savo pasi
traukimo, savo atsisakymo isz 
tos vietos laiszka, ir kad Ei
senhoweris bus priverstas ta jo 
atsisakymo laiszka pripažinti.

rems.

Republikonai tikisi kad Ei
senhoweris sutiks stoti in rin
kimus antra syki. Jiegu jis stos 
iu Inos rinkimus, tai jis pasi
rinks Dixon stoti in tuos rinki
mus del Vice-Pirmininko.

Vice-Prezidentas Nixon ren
giasi važiuoti in Rusijai, kai jis 
pargrysz isz Vidur-Rytu.

Jeigu tik palauksite, viskas 
atpigs szi rudeni.

Bet jeigu1 Eisenhoweris nesu
tiktu stoti in tuos rinkimus, tai 
jau tikrai butu sunku inspeti 
kas butu Republikonu kandi
datas: Nixon, Knowland, Her- 
ter, Knight, Dirksen, Pricker ir

Sziais metais apie keturi 
szimtai Amerikiecziu atsilan
kys iii Rusija. Pernai tik ketu
rios deszimts tenai atsilankė.

Nors Rusija dabar kviecziasi 
Amerikiecziu s in sveczius, bet 
jie nelpavelina mums nei kojos 
inkiszti in jos pavergtus krasz- 
tus, kur vargas ir badas ka
muoja pavergtuosius.

Plieno fabrikantai pabrangi-Į 
no savo plieną, bet žmones pra
dėjo visko mažiau pirkti, ir da
bar tie plieno fabrikantai mato 
<ad jie turės atpiginti savo 
plieną ir geleži. Dabar tiems 
plieno fabrikantams biznis ge
rai eina kai valdžia ir kiti fab
rikantai liek daug plieno ir ge
ležies perka del nauju vieszke- 
liu. Bet kai tas biznis užsibaigs 
tai tada plieno fabrikantai tu
rės kur kitur biznio jieszkotis.

Dar negalima inspeti nei kas 
bus Demokratu kandidatas.

Pirkie U. S. Bonus

Pypkes Durnai

Lenkas mainierys Rusijoje 
turi paskirti keturiu menesiu 
alga kad galėtu sau nusipirkti 
maža radijo.

Retas kuris darbininkas isz- 
gali pirktis daugiau kaip viena 
pora keliniu, viena siutą, ar 
palta.

Nauju autdmobiliu fabrikan
tai dabar turi bėdos su tu nau
ju automobiliu pardavėjais. 
Tie nauju automobiliu parda
vėjai sako kad automobiliu fab
rikai per daug nauju automobi
liu pagamina, daugiau negu jie 
gali parduoti.

Nesiženyk
Ant Senatvės, Nes

Ir Tau Taip Bus

Maskvos ūpas: “Tavorscli!” 
Visi draugai; linksminkimės ir 
bukime draugai! Kremlino in- 
sakymas savo atstovams: Duo
kite ranka, parodykite szypse- 
na, pasibucziuokite.

Sovietu dipliomatai, susitik
dami su Vakariniu Vieszpatys- 
cziu dipliomatais, turi links
mai pasisveikinti, ranka isz- 
teisti ir pasilbucziuoti. Tai boso 
Khruishchevo in sakymas.

Už tai dabar geriausia proga 
nauja automobiliu nusipirkti, 
nes tie pardavėjai nori nusi
kratyti visu 1955 metu auto
mobiliu, nes jie jau dabar lau
kia nauju, 1956 automobiliu ir 
jie turi visus savo “senus” 
195'5 metu automobilius par
duoti.

Tai mes skaitome kaip Pre- 
mieras Bulganinas isztiestomis 
rankomis pakvieczia ir priima 
ir pavaiszina vakariniu tautu 
atstovus su pikninku, vodka, 
sznapsu, užkandžiais ir pietu
mis. Nieko panaszauis nebuvo 
nei susvajota kai Stalinas val
de.

Aklas žmogus, kuris laik- 
raiszczius ir žurnalus pardavi
nėjo in Allentown paczta. aplei
do savo bizni ir nuėjo in Sears 
Roebuck kompanijos fabriku 
dirbti. Ji,s pasiaiszkino laik- 
rasztininkamsi, kad daug žmo
nių ji tenai paczte apvogineda- 
vo ant žurnalu, cigaretu ir ci
garu, ir kad jis ta savo bizni 
del to buvo priverstai apleisti.

Asz. vyrelis pražuvau, 
Kam asz senas ženijaus 
Oi, oi, ojoi oi, 
Kam asz senas ženijaus. 
Mano pati vaika turi, 
Bet su manim ji neguli, 
Oi oi, pražuvau, 
Kam asz jauna paėmiau, 
Pacziule geria, uliavoja, 
Ir su kitais bambiliuoja, 
Oi oi, pražuvau, 
Kad toks kvailas asz buvau. 
Pati szilkais dabinas,
Man nebagu kiauras klynas, 
Oi oi, pražuvau,
Kad asz jaunas nevedžiau. 
Pati jauno geidžia vyro, 
Prisiglausti buczkio szczyro, 
Oi oi, pražuvau, 
Kam asz meile iszguriau. 
Mano pypke, tai patieka, 
Boba plakti, bijau grieko, 
Oi oi, pražuvau, 
Kam asz senas ženijau.

Ir paiti Maskva negali atsi
minti panaszaus invykio: Ame
rikos Ambasadorius Bohlen 
lenktyniavo mažoje vaitelyje 
su Deputy Premieriu Mikoyan; 
ar kad Khrushchevas su Mar
shall!; Zhukovu eitu rinkti avie
tes; ar kad Užsienio Ministeris 
Molotovas iszsivesztu a n t 
“raidos” mažame laivelyje, 
vieno Ambasadoriaus žmona.

Chrysler automobiliu kom
panija dabar yra,pagaminus to
kius puikius' automobilius kad 
ir geriausi ir brangiausi Ame
rikos automobiliai negali 
Chrysler kompanijos automo
biliams prilyginti. Didžiausias 
Chrysler automobilius yra kin
kas puikesnis ir puosznesnis už 
didžiausi ir puikiausi “Cadil
lac” automobiliu. Tas Chrysler 
automobilius yra “Imperial”, 
kuris kaszluoja szeszis tuks- 
tanezius doleriu ar daugiau. .

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.

Platinki! “Saule”

Irį stebuklu stebuklai, ne
girdėtas dalykas, kad “Prav
da” Maskvos intakingiausias 
laikrasiztis apie tokius szposus 
taip rimtai raszytu, ir pagirtu!

Sziandien jau nėra darbo 
žmogaus automobi liaus, nes 
mažiausias ir praseziausias au
tomobilius kasztuoja daugiau 
kaip du tukstaneziu doleriu.

DIDELES VERTES
BANKNOTAI JAU

ISZEINA ISZ
CIRCULACIJOS

Chase isz Ohio atvaizdu. Jis bu- 1 
vo prezidento Lincolno pirma
sis Iždo Sekretorius. Kitoj pu- ! 
sej gražiai. papuosztuose raido
se žodžiai Ton Thousand.

Nežinoma kur dingo laisvai 
cirkuliuojanęziai likusiai $10,- 
000 banknotai. Gal but kaiku- , 
rie savininkai laiko juos tik del 
žingeidumo, kiti taupo. Bet ka
da žmogus nori iszkeisti tokia 
didele banknotu bankas reika
lauja, inrodyti kad žmogus yra 
to pinigo savininkas ir isz kur 
jis gautas. Vienas banko vir- 
szininkas pataria kad geriau
sia yra deponuoti banknotas 
lygiai kaip czekius. Jeigu de- 
ponuotbjasi inrodo teisumu sa
vo jis gali cZeki iszkeisti.

$5,000 veertes 'banknotai yra 
antri savo didumui. Ju nelabai 
seniai buvo ligi $3 milijonu 
vertos. Szie banknotai turi ket
virto Prezidento James Madi
son atvaizdu, paveikslu ir kito
je pusėje didelėse raidose žo
džius Five Thousand.

Suvirsz $400 milijonu $1,000 
banknotu turi Grover Cleve
land, 24-to Prezidento paveiks
lą ir jie neseniai buvo cirkulia
cijoje. Žemiausias isz dideliu 
popieriniu pinigu yra $500 ver
tes banknotos su paveikslu 
Prezidento William McKinley. 
Neseniai $300 milijonu buvo 
savininku raukuose.

Netikru pinigu padirbetojai 
susilaiko ,nuo duplikavimo di
deliu banknotu kadangi jie 
peržiūrom! kuorupseziausiai. 
Vienok vis dėlto viena karta, 
buvo bandyta duplikuoti 
$1,000 banknotą. Netikri pini
gai duplikuojami daugiausia 
$10, $20 ir kartais $10Q bank
notos.

Sumažinimas cirkuliacijoje 
$500 ir daugiau vertes biliu ne
seniai sumažino ju iszdirbima. 
$100 vertes popierinis pinigas 
yra dabar aukszcziausias ir ji 
padaro Bureau1 of Engraving 

and Printing, Washington, D. 
C. Jis turi atvaizdu, paveiksią 
Benjamin Franklin ir Nepri
klausomybes Narna Philadel- 
phijoje.

Prezidentas Ulysses S. Grant 
'ir JAV, Amerikos kapitelius 
puoszia $50 vertes banknotas. 
$20 banknotos rodo Prezidento 
Andrew Jackson ir Iždo Na
mus Washingtone. Abraham 
Lincoln ir Lincoln Memorial 
puoszia $5 biliu; Thomas Jef- 
fersonas ir jo namai Monticel
lo, $2 biliu, ir George Wash
ington puoszia gerai žinoma 
$1 banknotą.

Prezidentas Woodrow Wil
son dekoruoja $100,000 auksini 
certifikata, kuris griežtai var
tojamas tik reikalams tarpe 
Federal Reserve System ir Iž
do Departamento. — C.

Girdžiutes, dvi seserys, isz 
Žagarės m., Sziauliu ap.

Ilgūnas, Jurgis, isz Pilvisz- 
kiu vai., Vilkaviszkio ap., gy
venęs Baltimoreje.

Janusizonis, Juozas, jo sūnūs 
Juozas ir duktė Elena, gyveno 
Patersone.

J a r u n i l»a u sk a s, Stanį si o v a s, 
isz Alsėdžių, Telsziu ap.

Kediene-Ramanauskaite, Ju- 
lija, jos vyras Kedys, Antanas, 
ir sesuo Ramanauskaite, Mari- 
.a-

Kuczinskas, Silvestras, jū
reivis, tarnavęs laive “Selma 
Victory”.

Kudo ha, Stasys.
Labu c k as, Kazy s.
Lazdauskai, gimines Antano 

Lazdausko, kilusio isz Raseinių 
a(p., gyvenusio Jurbarke.

Lėlytė, P.
Liubinskas, Albertas, isz Re

meikų k., Virbalio para., Vilka- 
viszko a į).

Meisztas, Silvestras, isz Ra- 
siunu k., Deveikiu v., 
apskriezio.

Aleižys, Kazimieras 
garės, Sziauliu ap.

Mockeviczius, Viktoras isz 
Naujųjų Alksnėnų k., Punsko

, vai., Seinų ap.
Moskeliunaite, Ona, isz Gin-

i czioniu k., Seiriju par., Aly
taus ap.

Pranaitiene, Judita,
Petro Pranaiezio.

Pranaitis Juozas, isz
k., Vilkijos vai., Kauno

Pužauskaite, isz Auksztuo- 
liuku k., Krakių vi., Kėdainių 
apskriezio.

Radzeviczius, Andrius isz 
Prystavoniu. L, Krasnavo vai., 
Seinų ap.

Ram a n a u skai te-Ked i en*e, J u- 
lija, jos vyras Kedys, Antanas, 
ir sesuo Ramanauskaite, Mari
ja-

Raidynas, Kostas, isz Oszki- 
niu k., Vilkaviszkio ap.

Scheideris, Gustavas isz

Utenos

naszle

Bubiu 
ap.

Aiszkus dalykas, kad dabar 
musu dipliomatu darbas yra 
daug sunkesnis. Jie dabar turi 
nukenteti visus tuos Maskvos 
malonumus, ir tuo paežiu sy
kiu savo žmones persergeti, 
perspėti kad ežia tik monai, 
kad Sovietai mus dabar malo
niai vaiszina, bet vis Sovietisz- 
kai, kiauliszkai ir žvieriszkai 
pasielgia.

Kai skaitome apie visas tas 
nelaimes su automobiliais mes 
prieiname prie tos iszvados, 
kad geriausia parduoti savo 
automobiliu ir sau peseziam ei
ti, nes grabo lenta ir taip jau 
artinasi.

Automobiliu 
kompanijos jau 
pakelti visiems 
a u t omob iii u apd raudos.

a pd r a ūdos 
dabar rengiasi o

mokestis ant

Iszrodo kad jie ir musu Pre
zidentą Eisenhoweri yra su- 
mulkine, suvedžioję ir prigavę 
su savo tokiu pasielgimu.

Bet Amerikos Ambasadorius

Dabar* jau visiems politikie
riams ima rūpėti ateinantieji 
Prezidento Rinkimai; visokie 
gandai eina, visi spėja kas stos 
in tuos rinkimus ir kas ka

WASHINGTON, D. C. — 
$10,000 'banknotos, didžiausios 
ir reteziausios denominacijos 
banknotos, Jaipsniszkai gryžta 
in Federal Reserve ir Treasury 
Departamento rankas.

Pagal dabartiniu grynu pini
gu transakcijų patvarkymus ir 
bankavimo budus tokiu dideliu 
banknotu cirkuliavo stebėti
nais kkaieziais. 1940 m., kada 
buvo daug stambiu sumu tran
sakcijų apie 60 mil. doleriu 
$10,000 'banknotos buvo cirku
liacijoje. 1947 m., ju buvo tik 
$11 milijonu vertes vieszose 
rankose ir 1955 m. Balandžio 
menesi tik $9 milijonu vertes.

Ant retai matomos $10,000 
banknotos y r a Salmon P.

Lietuvos
Generolinio Konsulato
New York Pajieszkomi

Asmenys
Agurkis, Juozas, isz Oszki- 

niu kaimo, Seinų valsczio, Su
vaiko apskriezio.

Bazis, Jonas, Juozas ir Jule, 
vaikai Bazienes-Kaziukonytes, 
Elenos ir Bazio, Jurgio.

Bielskis, Jonas ir Kazys, su
nns Elijosziaus, kilę isz Duksz- 
to apylinkių.

Cziižauskaite-Žiburiene, Ade
le, isiz iGarszviniu k., Vilkavisz- 
ko ap.

Deveikis, Stasys, isz Laba
noro miesto, Linkmenų vai.,

Sugaudaites, Ona ir Stefani
ja, isz Pakapių k., Telsziu vai.

Uždauoviczaite, Emilija, isz 
Uznoliu k., Traku vai.

Va j an a u s k i e n e, AI a r e.
Valinczis, Jonas'ir Jurgis, ir 

ju sesuo Valincziute, Anele, isz 
Alksnėnų k., Punsko vai., Sei
nų apskriezio.

Vilkaite, Morta, isz Nakro- 
sziszkiu k., Vieszvenu par., 
Telsziu ap.

Vilkelis, Alartynas, gimęs 
Amerikoje, augės Trakiszkiu 
k., Punsko v., Suvalkų ap.

Žiburiene-Czižauskaite, Ade
le isz Garszviniu k., Vilkavisz- 
kio ap.

Jieszkomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in:
Consulate General of America,

41 West 82-nd Street, 
New York 24, N. Y.

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.102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas 
raas, 202 pus, 50c.

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

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
VIa isz inaiszo 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.11 G—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

No.119—Keturios istorijos, 
! apie Gražia Haremo Nevainin- 

ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

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

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

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

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

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szvęnta 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 Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

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

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

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

No.] 55—Szakinis Nedoras
. t

Žydas, Du Draugai. 136 pusią 
pi u, 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,

apraszy-

apysaka 
szimtme- 

Lietnviszku 
Su paveikslais. .177

No.158—A p i e Kapitonai 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. GO 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 Kil
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

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

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

No.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

Verksmai 
prie Ap-

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

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

180y2—Kvitu
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.

No.197—Grandus 
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. 15c

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas is* 
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.

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

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

ir Pim-



“SAULE” MAHANOY CITY. PA.

SAPNAS MOTINOS 

RAZBAININKAS
puvo tai popiet, apie tre-Į 

ežia valanda. Sėdėjau sau 
savo szapoje ir skubinau darba 
kad pabaigti porai ezebatu, ku
rie už valandos ketino būtie 
gatavi. Užsteluoti buvo per 
mano kostumeri, bagota kup- 
cziu, ne jauna jau žmogų; keti
no jisai važiuot su reikalais in 
kelione. Iszgirdau kad kas (re
pais atlipa, mislijau, kad siun
tinys ateina ezebatu, nes nusi
džiaugiau kad ne siuntinys bet 
kas kitas.

Buvo tai jaunas žmogus,’apie 
dvideszimts dvieju metu. Sėdo' 
ant krėslo, o palaukes kokia 
valanda tarė:

— Seni, matai, tai mažas 
daigtas, pataisyk tuojaus, ba 
neturiu laiko.

Tieji žodžiai suvisai man ne
patiko, o kada ant jo pažiurė
jau, lig man knistelėjo. Buvo 
tai patogas jaunikaitis ir pui
kiai pasirėdęs. Tikai buvo la
bai iszbales kaip smertis.

Pirma turiu pabaigti tuos 
czebatus, o tai užtruksiu pora 
minutu.

Tas jaunikaitis Užkeikė bai
siai, net man yla isz rankos isz- 
puole, o teipos-gi ir czebatas, 
ėmiau paduota per ji czevery- 
ka.

—■ Kaip tai ilgai užtruks, 
paklausė nekantrai.

Apžiurėjau ta czeveryka bu
vo tai gero darbo, tiktai be kar
kos.

— Na, tardamaseko da lau
kėte? Kodėl ne atsakote, kada 
klausiu ?

— O kur, kur ka? Paklau
siau.

— Velnias žino! Atsake.
'Persigandau kada ant jo 

dirstelėjau, ba teip baisiai isz- 
rode, kad rodos norėjo su yla 
mane perdurti.

— Tai durnos puse valan
dos, atsakiau, ir tai ne bus ge
rai padaryta, ba per mažas lai
kas.

— Duodu jum penkiolika 
minutu laiko, tarė žiūrėdamas 
in laikrodėli. Pridek bilej<aip, 
kad tik laikytu.

Ėmiausi prie darbo, o , tas 
jaunas žmogus akiu nuo manes 
ne atitraukė. Teip man nusida
vė kad rodos revolveriu nume
ravo. Sulipiniau szei.p, teip, bet 
buvo ne panaiszus in savo dran
ga, kita czeveryka. Bet jis ant 
to ne at'bojo. Apsiavė ęzevery- 
ka, dirstelėjo per Įauga ant 
ulyczios, paskui jieszkojo ki- 
g.'"J . 111 11   - ■■

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
koi4us ūko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
. - Saule Publishing Co.

Mahanoy City, Pa.

SZVENCZIAUSIOS
. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.

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.

szeniuose, iszeme daugeli po
pieriniu pinigu ir mete man 
penkis dolerius.

¥ 
¥

TARADAIKA
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥

★ A * * S ★ * s * *t «^-k**********-k* <*****<*■»
Tula moterele aplaike 

Persiskyrimą nuo savo vyro,
Kad nubodo jai jo 

bueziavimas.
O antra kvailiuke aplaike 

persiskyrimą, 
Jog tasai visai jos nėbucziavo.

Bukie dabar žmogau 
mandras, 

Kaip ežia moterei užganadinti;
Kaip ja bueziuoji, 

Tai sako kad per daug, 
nebueziuok, 

Tai ji verkia kad per 
mažai. 

Geriau padarytu tosios 
Neužganadintos moterėles 
Idant apsimainytu vyrais, 

O tada kožna turėtu tiek kiek 
ji pageidauja.* **

Apie viena porele daug 
girdėjau, 

Bet ar teisybe, to nežinau, 
Sako kad. moterele vyra 

liežuvauja, 
Biustą ir visaip ji iszvadina, 

Ir nebageli kankinai, 
In kalėjimą sodina, 
O, tu boba nelaba, 

Ar 'busi taip visada?
Kaip kada gerai isz barsu, 

Ir viską svieteliui pasakysu!
* * *

Vai tas nelabas garnys, 
Kad jau dovaneliu 

n ©davinėtu, 
Nes viena mergelei ana diena 

apdovanojo, 
Tai ant sportelio uižsiklepojo, 
Bet tasai vyrelis iszsiteisino, 
O tiesėjas mergele apkaltino, 
Ji jie vela varanta iszeme, 

Bet vyrelio nepaeme,
Iszbego in tolima svietą, 

Pajieszkot sau malszia. vieta, 
Kad merginos nežadavotu, 

Nekaltai prie ju nesikabintu!

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

— Te! Tarė skubindamas, 
smulkiu neturiu, nes nenoriu!

Isz syk mislijau kad tai fal- 
szivi pinigai, bet kad prisižiū
rėjau buiivo geri!

— Na, geras', dalykas, pa- 
mislijau, penki doleriai už vie
pia kurka.

Vela žiurau in pinigą, pama- 
cziau ant vieno kampuczio rau
dona plema, kuris ne visai bu
vo uždžiuves. Nieko nemislin- 
damas, dalipcziau pirsztu ir 
jaucziu, kad tai limpa, susi- 
durninau visai ir szaukiu pa
ežiu kuri triusesi kitoj kaniba
lo j.

— Žmonele, tiktai tu eikie 
ežia!

— Kas pasidarė? Paklausė 
pacziule.

— <Ka ežia asz turiu ant 
pirszto? Paklausiau- laikyda
mas iszkelias.

— Kraujas, atsake, ar sau 
pirszta sužeidai ?

— Man teip nuduoda, kad 
ar ne kas kitas sužeistas, o gal 
ir užmusze, pasakiau, ir apie

J | viską papasakojau.
— Begkie ko greieziause in 

policijos ofisą!
— Taip, ba gatavi mane su- 

aresztavot. Geriau luitu kad 
palaukti kolei ne bus laikrasz- 
cziose, tada žinosime kad tai 
tikrai buvo razbaininkas. Dide
li man dyvai, kad ponas B., ne 
atsiuntė ezebatu, o jau treczia 
valanda.

— Gal užmirszo kad ketino 
atsiunsti, ir lauke kad tu jam 
nunesztum.

— Teisybe, pamislijau, 
ėmiau czebatus, apsiszvarinau 
ir nuėjau pas poną B. Buvo tai 
geras galas nuo manės, visu ke
liu mislijau apie raudona ple
ma ant pirszto. Užmirszau ne- 
vat numazgok Kada užskambi- 
nau, atidarė duris greitai, net 
nusigandau; priesz mane sto
vėjo penkiolikos metu mergai
te pono B., apsirengus kaip in 
kelione.

— Atnesziau czebatus po
no, tariau.

— Ach Dieve, atsake nusi
minus mergaite. Tėte da negry- 
žo, o apie treczia ketinome isz- 
važiuot. Nežinau, ka tai ženkli
na!

— Gal turi reikalus, atsa
kiau, atsakiau, ir nenorėdamas 
dirstelėjau ant pirszto sukru
vinto plemeliu.

— Kad jam tiktai nieko 
pikto nesistotu, tarė nusigan
dus.

— Bet kur-gi! Atsakiau, 
turbut ne užilgo sugrysz.

Kaip tuos žodžius isztariau, 
nežinau. Atsitraukiau ka grei
eziause, o pirszta® su raudonu 
plėniu nepa.kajino labai, ba 
man rodės kad dege.

— Klausyk žmona, tariau 
namie, turėjo kas norint pasi
daryt. Ryto bus gal laikrasz- 
cziose.

— Tu Petrai pirszto ne
mazgok, tarė mano pati, pako
lei ne dažinosime kas pasidarė.

— Ka? Žmona! Paszaukiau 
ar tai asz per naktį busiu su 
tuom plemu ant pirszto? Ach 
asz negalėsiu anie minuta už
migti.

—- Asz užrisziu su skarule- 
liu, kad plemas nenusitrintu, 
atsake pati, ir tuojaus pirszta 
apriszo.

— Negalėjau anei valgyt, 
anei dirbt, ir gana mikli ėjau 
in lova. Visa nakti negalėjau 
užmigti, visokios mislis lindo 
in galva. O tam visam Jbuvo 
kaltas pirsztas.

Ant galo užmigau ir sapna-

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS 

:: PRISAKYMUS ::

Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai 

Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

vosi man, kad pirsztas sutino, 
kas kartas darėsi storesniu, net 
pasidarė kaip mano galva. At
ėjo daktaras ir norėjo nupjau
ti©, ir kada peili pridėjo, isz
girdau per miegus riksmą, pa
bundu, o ežia pati stovi prie 
lovos ir laiko laikraszti.

— Žiūrėk! Paszauke, ponas 
B., likos vakar po piet nužudin- 
tas, o razbaininkas buvo tas, ka 
jam kurka prie czeveryko pri
dėjai, skaityk!

Laikrasztyje skamba szitaip: 
“likos rastas kūnas pono B., 
peiliu subadytas, jo krautuve 
ter.p tavom. Sziepa nuo pinigu 
buvo atpleszta ir t u s z c z i a. 
Krautuve rado kifrka nuo cze- 
bato razbaininko, kuri kada 
galejosi su savo auka likos nu- 
muszta. Razbaininko nesu- 
eme.”

Tai perskaitęs, vienu szuolu 
szokau isz lovos.

— Ir ka misliji 'dabar pa
daryt? Paklausė pati.

— Bėgsiu in policija!
Tuojaus apsirengiau ir nu

ėjau. Pasakiau viską kas atsi
tiko, o paskui sudžia eme ma
ne prie pro.tokulo ir Jeip isz 
mane kvotė, kad net mano pro
tas susimaisze ir teip man nu
davė kad asz pats poną B. nu
žudžiau.

Sudžia man parode teipos-gi 
kurka nuo czebato. Buczia pri- 
sieges kad tai ta pati, ka sto- 
kavo prie czeveryko. Tuojau 
atsiriszau pirszta ir parodžiau 
plema, ir nuo ko gavau.

Pareikalavo tu penkių dole
riu ir liepe man padaryt ženk
lą.ant to pinigo, kad paskui ga- 
leczia pažint, indejo in koper- 
ta, parasze pora žodžiu ir ju
dėjo in szepa. Tokiu budo nete
kės penkis dolerius.

'Per visa sanvaite turėjau 
triukszma savo namuose. Žmo-
nes isz viso miesto bego pas 
mane ir žiurėjo kaip ant dyvu, 
klausinėjo apie viską, ir tiek 
naudojau, kad turėjau perszka- 
da savo darbe. Policija koki tik 
suėmė panasziu pagal mano 
apsakyma, kožna karta szauke 
mane kad ‘pamatyt ar ne tas 
pats; bet razbaininko nepaga- 
vo.

Per keturis metus nieko ne- 
iszsidave. Pradėjo ir užinirszti, 
žmones palove szneketi, teip 
kaip dideluose miestuose buVo. 
Bet asz apie ta neužmirszau. 
Kaip sakiau, keturi metai pa
sibaigė, o asz sėdėjau sau kaip 
visada prie savo darbo. Viena 
karta dirstelėjau ant ulyczios 
ir pamaicziau, bet ka, razbainin 
ka pono B., einanti. Vede • su 
savim jauna moteriszke, ir 
teipos-gi szale ėjo dvieju metu 
mergaite; eidamas pro szali ne 
noroms dirstelėjo.

Tuojaus darba. mecziau iii 
szali ir nubėgau pas savo pa
ezia.

— Macziau ji! Susizukau. 
Ka tik pro szali praėjo. Imkie 
skeipeta ko greieziause ir eikie 
paskui, kur nuėjo. Vedesi su 
savim jauna moteriszke ir ma
ža mergaite. Supranti?

Po valandai pati buvo ant 
ulyczios.

— Sergėkis! Pasakiau ei- 
naneziai kad nesuprastu.

Sedejan visa valanda kaip 
akmuo. Sunku pasakyt, kas su 
manim dėjosi. Isz pradžios nu
džiugau', kad razbianinka atra
dau, bet 'paskui, kada apsispa- 
kajinau, visokios mislis spau
dėsi in galva.

Turbut buvo tai jo pati, pa
mislijau, ir kūdikis. Dieve ka 
asz darau! Ach turiu ji iszduot, 
ir paezia nelaiminga su kūdi
kiu apsiratyt!

Atėjo man ant mislies duktė 
užmuszto, kini dovanai lauke 
sugryžtanezio tėvo. Ne tegul 
latru suima! Teip pastanavi- 
jau; kas man su jo paežiai ir kū
dikiu ?

Pati sugryžo, nuilsus, ir nie
ko nesakius sėdo ant kreses.

— Na, ir kur nuėjo? Pa
klausiau nekantriai.

— Petrai! Tarė. Petrai! Ar 
esi tvirtai? Ar tikrai tas pats?

— Tas pats, kaip mane ma
tai !

— Tokiu bildu tai ne gerai! 
Ėjau paskui juos net lig namu 
nebaszninko, ka dabar naszle 
gyvena. In tp narna inejo, asz 
pamaeziau slūgine, paklausiau 
ar ežia tas ponas gyvena.

— O kas jumis galvo? At
sake szargai slūgine.o o

— Ak niekas ne galvo, ta
riau, tik tas ponas man pažins- 
tamas.

— Jeigu ji pažinsi i tai gali 
žinoti kad ežia gyvena ir duris 
drueziai užtrenkė. Petrai, Pet
rai, tai ne galima, kad jis tekis 
žmogus galėtu tai padaryt!

— O vienok tas pats asz 
tau davesiu.

Nubėgau tuojaus pas sudžia 
ir jam pasakiau viską.. Tas isz- 
klause viską, ir prisakė man, 
kad su paezia niekam, o nie
kam anie žodžio nesakytume.

Per dvi dienas nieko dau
ginus nebuvo girdėti, ir jau 
mislijau, kad policija nieką ne- 
daris, sztai dagirdau kad jauna 
poną aresztavojo, o mane pa- 
szauke už svietka..

Razbaininkas buvo sesers sū
nūs nebaszninko B. Pripažino 
jis teip. Gyvento jisai butine M.,

^Pirkie U. S. Bonus! ^Pirkie U. S. Bonus!

"Village Smithy” Is True Scot

If the village blacksmith in Olney, Maryland, resembles the 
Scotsman on the Savings Bond poster above, it’s more than just a 
coincidence. They’re one and the same. When Artist Gib Crockett 
selected the thrift theme for his Savings Bond poster, he chose 
as his model 70-year-old Samuel Josiah Finneyfrock, a true Scots
man who plies his trade in the little Maryland town just 18 miles 
north of the White House. A blacksmith who hasn’t shod a horse 
in 16 years, Mr. Finneyfrock nevertheless keeps busy at his forge 
making chimney initials and other ornaments for homeowners, 
repairing machinery, and otherwise serving as handyman for the 
neighborhood. One of the few old-time “village smithies’’ left in 
the United States, he observes: “No, I don’t have a spreading 
chestnut tree to work under. A blight killed them all around 
here 40 years ago.” Mr. Finneyfrock not only has contributed his 
smiling countenance to the nation-wide promotion of Savings 
Bonds, but he also is a regular purchaser of what he calls his 
“good, safe investment.” The poster is now being widely displayed 
all over the country.

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.

ir atvažiavo atlankyt savo dė
dė. Vakare priesz užmuszima, 
atsisveikino su juom, bet ant 
rytojaus pasivėlino ant trūkio, 
gryžo atgal in miestą ir vela 
nuėjo pas dede, kuri pamate ei
sianti in sankrove tavoru. Tada 
pagundė ji szetonas, kad dede, 
užmusztie ir pinigus paimtie. 
Niekas neinate i neinant i, anie 
iszeinanti, užmusze savo dede, 
Luyo pas mane, o paskui už 
penekiolika minutu nuvažiavo 
trukiu. Niekas ant jo netemiiio. 
Paskui pradėjo mergintis su jo 
dukteria, ta mergaite ka man 
duris atidarė, kada czebatus 
nuines'zia.u, ir po melu apsipa- 
cziavo su ja.

Nubaudė ji ant smert, 'bet 
viroka palengvino ir likos už
darytu namuose pataisos ant 
viso amžio.

Kaip kada -buvo man gaila 
žmogaus, bet kaip apsimislinau 
gerai padariau.

Susirupinus pati ^szkeliavo 
in tolima szali su kuidikiu, ir 
kas su ja stojosi, to nežinau.

— GALAS —

LAIKAS ISZGYDO
SUŽEISTA SZIRDI 

»•*♦**♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*-»
Graži meilingoji mergužėle 

durnojo -sau viena sode, kuria
me žydėjo puikiausios rožių ro
žes ir teilvė maloniausia kvapa.

Ji-gi buvo giliai užsiihians- 
cziusi, veide žymejos skausmin
gas nuliūdimas, o žerinezios 
akys norėjo ka. tokio surasti, 
pagauti ir sti intempimu svaidė 
žvilgsnius in visas puses.

“Vai, ka-gi asz bedarysiu?” 
sudejavo ji, žvelgdama in dau
sas ir laikydama baltąsias ran
keles ties krutinę, lyg netekusi 
savo szirdies. “Juoba! Asz-eū O 
praradau savo szirdi!”

Ir isz kvepianeziu rožių pasi
rodė Meile, ir žengus, stojo 
priesz ja.

“Sztai kur ji yra,” tarė ma
loniai Meile, laikydama szirdi

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais j!

160 Puslapiu ;!
8 col. ilgio, 5% col. plocxlo ' į 
Iszaiszkma sapna ir kaa 
ateitoje stosis. Su priedu Į' 
planatu ir visokiu burtu, j! 
Knyga in minksztos po- Įi 
pieros virszeliuose. :: :: Įi

Pinigai reikia siusti su j • 
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00 įSaule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.,U.S.A.

Platinkit “Saule”
vienoje rankoje, o kitaja ranka 
paimdama žemeziugine vily- 
czia. isz saidoko.

Ir graži meilingoji mergužė
le krito keliais ir visa drebė
dama pagavo szirdi -savo ran
komis.

“ Bet-gi ji yra sužeista!” Su
aimanavo rasojancziorflis aki
mis. “Ji yra sužeista!”

“Man labai gaila!” Atsake 
Meile apgailestaudama. “Asz 
gi nenorėjau jos sužeisti. Ir isz- 
tikruju! Man gaila labai!”

Ir mergužėle puolė iii Meiles 
prieglobsti.

“Vai! Ar-gi negalima jos isz- 
gydyti?” Melde ji aszarodama.

Ir Meiles veidas iszgiedrejo 
ir nuszvito.

“Kodel-gi ne?” Ramino ja 
Meile. “Laikas gali ja iszgydy- 
ti. Netrukus jis žengs sodo var
tais. Tu-gi beg ir įpraszyk jo 
iszgydyti sužeista tavo szirdi.”

Ir jaunoji mergužėle pasikė
lusi paskubo prie sodo vartų.

Ir sulinkęs žilasis senelis 
ženge placziu, nelygiu ir dulkė
tu vieszkeliu. Baltieji jo plau
kai krito ant sumenkusiu, ka
daise raumeningu tvirtu ir jie- 
gingu pecziu. Gi ramstis gelbė
jo ilgoj jo kelionėj.”

“Sustok, gerasis Laike! Su
stok!” Szauke mergužėle, sku
bindama pro vartus ir paskui 
vieszkeliu pavyti ji. “Sustok ir 
iszgydyk mano szirdi!”

Bet-gi Laikas nesusiturejo ir 
mergužėle bego paskui ji dul
kėtu vieszkeliu arba priszokda- 
nia kai kur pasitaikiusiais kliū
tis, garsiai szaukdama ir moda
ma rankomis. Saule gi kaitino 
ir sunkino kelione, debesys su
sispietė ir smarkus lietus lijo, 
o mergužėle neprarasdama vil
ties nei drąsos, kad ir didžiai 
suvargusi ir užkimusi nuo 
szaukimo, bet vijosi žilaiji sene
li ir bego paskui ji melsdama 
iszgydyti sužeista jos szirdi. 
Nelaimei, nužengė tamsus ru
kai žemen ir žilasis senelis pra
nyko tamsumoje.

Ir mergužėle nuvargusi ir 
nusilpusi visa, parpuolė žemen 
ir pradėjo raudoti.

“Vai, varge, vargeli! Laikas 
nesustojo ir sužeistoji mano 
szirdis paliks neiszgydyta!’’

I

Ir netrukus apsidairė mergu
žėle. Ir staigai tamsuma, rodos, 
pranyko o auksiniai saules 
spinduliai ‘apsupo ja ir iszyp- 
santi Meile stovėjo jos szale. Ir 
mergužėle pažvelgė in szirdi, 
esanezia jos rankoje. Ir džiaug
sme! — Szirdis atrodė sveika 
ir nebuvo sužeista. Ir Meile, ro
dydama in pasveikusią szirdi 
tarė:

“Argi asz nesakiau tau, kad 
Laikas iszgydys sužeista tavo 
szirdi ? ” — G. M.
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Žinios Vietines
jos yra sustabdytos, nes nėra 
gana pinigu ižde.

Rudenio 
Rugsėjo 
o Czedi-

.penkios deszimts 
darbininku. Fordo 
atstovas, sake kad 
darbininku strai-

Girardville, Pa.—
Veteranas isz Pirmos Svetines 
Kares, Viktoras J. Savage, nuo 
503 E. Mahanoy nily., pasimirė 
pareita Panedelio ryta in Vete
rans Administration ligonbute, 
Coatesville, Pa., kuris turėjo 
užsiėmimą tame ligonbute per 
keletą jnetu. Gimė Lotroibe, 
Pa., ir kitados gyveno Shena- 
doryje. Paliko savo paczia Isa- 
bele (Magalingiute) ir snnu 
Kazimiera namie, taipgi ketu- 
res seserys: J. Kistleriene, 
mieste, Beriute Casseliene, isz 
Massachusetts, Rože Xenidene 
ir Panele Peggy Savage isz 
New York; tris brolius: Simo
na isz Florida; Povilą ir Juli 
mieste. Laidotuves invyko Su- 
batos ryta, su apiegomis in Szv. 
Vincento bažnyczioje devinta 
valanda ir palaidotas in Szv. 
Kazimiero Lenku parapijos ka
pinėse Shenadoryje.

ti namuose. Mirė nuo plaucziu 
uždegimo. Paliko Kazimiera 
ir Aleksa Raupelius; krikszto 
dukteri Petronėlė Spaczyte ir 
Aleksa Spaiezi. Velione buvo 
sena “Saules” skaitytoja. 

Amžina atilsi!

AMERIKOS ‘COWBOY’
YRA INVAIROS 

KILMES

DU JAUNI
KARININKAI ŽUVO

Eroplanas Nukrito, 
Sudužo

— Pirma diena 
pripuola Petnyczioj, 
(Sept.) 23-czia diena, 
niino Laikas (Eastern Day
light Saving Time) pasibaigs 
Nedelioj, Rugsėjo (Sept.) 25-ta 
diena, todėl laikrodžiai ir laik
rodėliai turi būti atsukti viena 
valanda atgal (Eastern Stand
ard Time).

— Seredoj pripuola Szv. 
Kryžiaus Iszauksztinimo ir 
Szv. Kornelijo, o Tautiszka 
Vardine: Giraite. Taipgi ta 
diena: 1951 m., penkiolikos me
tu Cecelia Reil, mokine, buvo 
ant smert nudurta Ponios Mil
lie Romano, prie savo namu. 
Ponia Romano buvo suaresz- 
tuota; 1945 m., Fordo automo
biliu kompanija uždare visus 
savo fabrikus ir paleido dau
giau kaip 
tukstancziu 
kompanijos 
neteisetinos
kos trukdė ir arde visa tvarka 
ir darba; 1940 m., Italijonai in- 
siverže in Egiptą; 1901 m., Pre
zidentas William McKinley pa
simirė. Ji buvo nuszoves anar
chistas, Leon Czolgosz, kuris 
vela buvo nužudytas; 1944 m., 
viešnios ant Atlantiko mariu 
pakrantes, nuo Carolina valsti
jų ligi Kanados. Keturios de
szimts žmonių žuvo, szimtas 
milijonu doleriu iszkados pa
daryta.

— Ana diena, Panele Ona 
Makniute, isz Shenadoro, lan
kėsi mieste pas savo svaine, po
nia J. Makniene ir szeimyna, » , * 
401 W. Mahanoy uly., ir prie 
tos progos atlankė “Saules” 
Redakcija, kuri atnaujino pre
numerata del Ponia K. Berna- 
toniene isz Shenadoro, nes Po
nia Bernatoniene yra musu se
na skaitytoja ir myli skaityt 
“Saule.” Acziu Panelei Mak- 
niutei už atsilankyraa.

— Ketverge pripuola Szven. 
P. Marijos 7 Skausmai ir Szv. 
Nikodemo, o Tautiszka Vardi
ne: Sartone. Ir ta diena: 1935 
m., isz Žydu atimta Ipilietybes 
teises Vokietijoje. Kreivas kry
žius “Svastika” yra paskelbta 
kaipo Vokietijos vėliava. Žy
dai turi nesziotis plakatus ant 
krutinės parodydami visiems 
kad jie yra Žydai; 1940 m., Na
ciai bombardavo Londono 
miestą, Anglijoje. Penkios de
szimts szesizi Naciu eroplanai 
buvo nuiszauti; 1941 m., Ameri
kos kariszkas laivas “Wasp” 
kuris veže kariszkus eroplanus 
buvo suszaudytas in Guadalca
nal kur jis buvo pasiaustas 
saugoti musu kareivius, kurie 
in tas salas važiavo; 1945 m., 
eroplanas nukrito netoli nuo 
Kansas City, Missouri, dvide
szimts veteranu, kareiviu ku
rie važiavo isz Europos ir trys 
lakūnai toje nelaimėje žuvo; 
1945 m., valdžia pranesza kad 
sziais metais buvo 502,000 di- 
vorsu Amerikoje.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Cypriano ir Szv. Lucijos, o 
Tautiszka Vardine: Virgimun- 
to Ir ta diena: Meksikos Nepri
klausomybes Diena; 1940 m., 
Prez. Franklin D. Rooseveltas 
pasirasze ant bylos imti visus 
vyrukus in vaiska; 1857 m., 
Mountain Meadow skerdynes, 
kuriose szimtas dvideszimts at
eiviu buvo Indijonu iszžudyti 
in Utah valstija; 1949 m., Mai- 
nieriu bosas John L. Lewisas "M
paskelbė kad mainieriu pensi-

Pottsville, Pa.—
Sekantieji iszeme laisnus 
apsivedimo: Eleanora
Rezzis isz Girardvilles ir Peter 
Lagune isz St. Clair, taipgi 
Juozas P. Smelstoras, 27 Acre 
uly., St. Clair ir Theresa Stan- 
cavage, 631 F. Third uly., Port 
Carbon.

NEWBURGH, N. Y. — Du 
jauni karininkai, isz Amerikos 
kariszkos Akademijos užsimu- 
sze, kai ju mažas T-33 eropla- 
nas nukrito ir sudužo, netoli 
nuo Stewart Air Force Base.

Žuvusieji buvo John R. Hali, 
Jr., dvideszimts penkių metu 
amžiaus Armijos Kapitonas, 
isz Muscatine, Iowa, ir Lakunu 
Sztabo Leitenantas Eugene C. 
Etz, dvideszimts asztuoniu me
tu amžiaus, isz Independence, 
Kansas.

Jie buvo baigė Kariszka; del t
j£peu i Akademija, West Point, 1950

metais.

POLICIJANTAS
PASIMIRĖ

Philadelphia, Pa.—
Kaip teko netikietai susitikti 
diena 5-to Rugsejaus, pas nau- 
jakuri Vytautą Karalių gyven
anti nuo Richmond ulyczia 
mieste, tai pastaroji! laiku ežia 
Philadelphijoje vieszejo (o gal 
da ir dabar tebeveszi), atvykęs 
isz Romos Marijonas, Kunigas 
Daktaras Juozapas Vaisznoras 
nes nuo paezios vaikystes lai
ku jie yra geri tarp saves 
draugai. O raižantis sziuos Žo
džius su sziuo Svecziu isz Ro
mos truputi pakalbėjęs, tegali 
tik ta pasakyti apie ji, kad tai 
yra tikras szviesolis ir matyt 
labai geros szirdies žmogus. O 
Vytauto Karaliaus drauge gy
venimo, pati, ponia Irena La- 
vickaite Karaliene pastarojo 
laiku yra iszvykus pas savo tė
vus in Chicaga.

— Ponia Elena Kazakaus- 
kiene, kurioji tai yra vietiniu 
Jurgiecziu “leidžiu” - veikėju 
vadove pastarojo laiku, labai 
gaila jos; nuolat sirgulioja.

— Jurgiecziu parapijos pik- 
niikas invykes diena 14-tos 
Rugpiuties, parapijos reika
lams pelne arti 12 szimtu dole
riu, o bazaras invykes truputi 
vėliau, pelne suvirsz 25 szimtus 
doleriu naudai Jurgiecziu pa
rapijos.

— Nedelioj, 18-to Rugse
jaus pono Antano Balulio Par
ke bus iszkilmingas minėjimas 
Lietuviu Dienos, kur tarp kitu, 
Komitete parengimo tos iszkil- 
mes yra: Kunigas Dak. Vytau
tas Mhrtuiseviczius,' Kun. Juo
zapas Czepukaitis ir apszcziai 
kitu apszviestunu. —K. V.

Brooklyn, N. Y.—
Ponia Elzbieta Kairiene - Kai
lis, 62 metu amžiaus, nuo 623 
66th uly., pasimirė Rugpiuczio 
17ta diena in Kings County li- 
gonbute, palaidota Rugp. 20ta 
diena su apiegomis in Szv. 
Jurgio bažnyczioje ir palaido
ta ir Szv. Jono kapinėse. Velio
ne gimė Lietuvoje, atvyko in 
Amerika daugelis metu atgal. 
Nesveikavo per deszimts metu 
su sunkiais kojos skausmais 
nebegalejo dirbti ir turėjo ibu,-

Važiavo In Darba
GLOUCESTER, N. J. — 

Walter L. Lane, penkios de
szimts asztuoniu metu amžiaus 
policijantas sukniubo savo au-Į 
tomobilyje, apie puse po asz
tuoniu isz ryto, kai jis su poli
cijos automobiliu važiavo in 
darba, in Gloucester City Hall.

Jis už valandos pasimirė in 
Cooper ligonine.

Jis gyveno in Gloucester ir 
buvo policijantas per dvide= 
szimts szeszis metus. Daktarai 
sako kad jis pasimirė nuo szir- 
dies ligos.

WASHINGTON, D. C. —
Jis gimė rytuose, jo.jo Mauru 
arkliu, savo kelius pradedamas 
nuo Meksikos ir pasidarė le
genda. Jo garsusis titulas — 
Amerikos Kaubojus.

Sziandien, gana dažnai Kau
bojus baigės kolegija. Szian
dien jis jau patikrina elektri
nes tvoras isz savo mažukę lėk
tuvo. Jo laukai siekia Florida, 
jo ganyklos randamos prie 
Philadelphijos ir net Long Is
lande. Jis yra kapitalistas.

Isz kur betgi pirmasis Kau
bojus atsirado? Isz Airijos, isz 
Ispanijos, isz Massachusetts 
užmiszkiu isz Virginijos. Ke
liavo ilga kelia pasidaryti 
Amerikos senųjų vakaru hero
jumi, didvyrumi.

Pagal Webster žodyną ‘Cow
boy’ yra (berniukas kuris gano 
karves, (2) Tory pleszikas ar 
gyvuliu vagis, kuris vieszpata- 
vo in sziaure nuo New Yorko 
miesto Revoliucijos metu (3) 
gyvuliu ganytojas sėdėdamas 
ant balno. Pats vardas “Cow
boy ’ ’ ir jo užsiėmimas anksty
vesni net negu 1776 m. 1635 m. 
raudonieji ir juodieji gyvuliai 
ganėsi Jamestowne ir Puritanu 
Massachusetts. 1655 m., priesz 
300 metu galvijai buvo varomi 
in rytus in Bostoną isz Spring-

arba pradžia 
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field prie Connecticut upes, tuo 
metu buvo pat tolimiausia vie
ta in vakarus.

Nors Angiai ir Szkotai var
tojo varčia “gyvuliu ganytojo’’ 
bet žodis “Kauboj” įbuvo ži
nomas kolonioje tiktai 1670 m. 
Galbūt Airijos laulku darbinin
kai atnesze szi pavadinima in 
Amerika, nes jis pasitaiko Ai
riu senose baladėse priesz 1,000 
metu.

Galvijai buvo žinomi Nauja
me Pasaulyje 150 metu priesz 
1670 m. Ispanu nugalėtojai at-

gabeno in Meksika. Andalusian 
galvijas su asztriais, trumpais 
ragais ir puikius Barbary ark
lius,' net 30 metu po Kolombo 
atvykimo iii Amerika.. Iszrade- 
jas Francisco Coronado atga
beno gyvulius in sziaure nuo 
Rio Grande upes net 1540 m. . 
Yra. sakyta, kad pirmas baltas 
žmogus pereiti visa Texas vals
tija buvo Cabeza de Vaca, ku
rio vardas reiszkia “karves 
galva.”

Milžiniszkuose Ispanu 
ūkiuose sziaurinej Meksikoj 
buvo daug gyvuliu. Bet bandos 
buvo laukines ir dauginosi. Pu
siau laukiniai “vaquerois” 
(Kaubojai) sugaudavo jas ir 
indegindavo ju savininku rai
des ant telycziu. Isz sziu Mek
sikos “Vaqueru” Szkotu ir 
Anglu pasienio sargybos, vyk
dami in kas sziandien Texas, 
iszsimokino kaip indeginti rai
des ir jie inkare galviju kara
lyste. Ju gyvuliai, ju inrankiai, 
net ju žodžiai buvo Meksikie- 
tiszki kaip mustang, sombrero, 
poncho, corral, bronco, adobe, 
vigilante, vamoose, stampede.

Bet nebuvo turgaus Texas 
gyvuliams. Turgai buvo per to
li. O galviju bandos vis augo ir 
augo. Ir 1849 m., aukso atradi
mas Californijoj pritraukė 
žmones isz visur. Gelžkeliai bu
vo investi. Po Naminiu Karu 
“geležinis kelias” pasiekė 
Kansas, ir Texas bandos ta 
kryptimi buvo varomos. Mili-

joriai sziu ilgaraguocziu varo
mi in kitas ganyklas.

Jos pasiekė Abilene, Ells
worth, Newton, Icihita ir Dodge 
City, Kansas valstijoj. Kitos 
bandos buvo varomos dar to
liau iii sziaure, sekdamos Long 
Trail in Wyoming, Montana ir 
Alberta, Kanadoj; in vakarus 
in Nauja Meksika, Arizona ir 
Nevada, atneszdami nauja Te
xas styliaus gyvenimo būda.

Kaubojus pagarsėjo tik
•s r •' * priesz 90 m., nors 4 szimtme-

• ■' 1 h . s ■ . *'

dzin senumo šziame kontinente. 
Sziandien jo ilgragu galviju 
jau nėr, ju vietoj turime baltą
sias Hereforde, juodąsias An
gus, Shorthorns, ramus, nami
niai gyvuliai. Sziudienu kaubo
jus irgi ramesnis. — C. C.

BERLYNO ALUS
KAIP SZAMPANAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Ir tai ne dyvai kad keli kos- 
tumeriai viename saliune, Ber
lyne, pastebėjo kad tas alus, 
kaip szampanas.

Istorija Apie ...
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per pacztą, 25 Centai. 
SAULE - Mahanoy City, Pa.
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to show you th® "Flower Wedding Line."
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BUCZIERYS
APOGTAS

ABSECON, N. J. — Du va- 
giai, razbaininkai, apsirenge 
kaip policijantai, sustabdė bu- 
czieri su savo troku prie Black 
Horse Pike vieszkelio, netoli 
nuo Atlantic City Navai Air 
Station, ir ji apvogė ant devy
nių szimtu penkios deszimts 
keturiu doleriu.

Apvogtas buczierys yra pen
kios deszimts septynių metu 
amžiaus Edward Werner, isz 
Philadelphijos.

Jis sako kad jis buvo užbai
gęs savo bizni in Ventnor ir 
Atlantic City ir jau buvo be- 
gryžes namo, kai du vyrai juo
dame automobilyje ji sustabdė 
ant Tilton kelio, netoli nuo 
Cardiff. Vienas isz ju parode 
revolveri, kai jo draugas isz- 
krate buczierio kiszenius ir pa
siėmė jo brangu laikrodėli.
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Naturally, they're important to you! That’s why we want you 
to see these invitations for yourself. And please don't let that 
costly look mislead you ... the magic is in the making of these 
invitations! Feel that fine, sharp raised lettering. It's done by a

• very special process! Feel the creamy quality of the papers! 
Check the perfect

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

GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

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

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

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

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

Už tai, mes visu savo geru 
skaitytoju labai gražiai praszo- 
me priesz laika, ar nors ant lai
ko už “Saule” užsimokėti, kad 
mes galėtume jums “Saule.’1 
vis siuntinėti.

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

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




