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Pasirodo Savo Spalvotas Manderas Automobilius 34 freitkarai Hitlerio tarnas 
SUDAUŽYTAS NUO RIELIU TIKRINA Anglija Mažina Vaiska

Anglijos Coldstream 
Guards, po visa svietą pagar
sėję del savo spalvuotu man- 
deru, uniformų, ežia turi 
proga peržiureti New York 
National Guard karininkus, 
Washington Greys, kai jie 
savo spalvotomis manderio- 
mis iszrodo.

Qzia Master Sergeant 
John P. Hansberry, (po kai
rei) ir Saržentas J. Nagorka,

(po deszinei) isz Washing
ton Greys, stovi su Saržen- 
tu Major L. Trimming,- isz 
Coldstream Guards, in Chel
sea Barracks, Londone.

Amerikos National Guard 
kareiviai ir karininkai buvo 
pasiunsti in Anglija daly
vauti iszkilmese kai Wash
ington Old Hall, in Durham 
buvo pavesta Amerikai.
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UŽ PUSE DOLERIO
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Meta Ir Diena In
' Kalėjimą

CHICAGO, ILL. — Valdžios 
teisėjas John P. Barnes nutei
sė, pasmerkė trisdeszimts sze- 
sziii metu amžiaus Frank Boyd 
ant metu ir vienos dienos in ka- I 
Įėjima už tai kad jis pasivogė 
puse dolerio isz vieno laiszko.

Nuteistas Frank Boyd buvo 
dirbės paczte kaipo pagelbinin- 
kas.
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UŽMUSZE SAVO
; VYRA

Jis Sudaužė Jos Nauja
; Automobiliu
t. V - ----------------------

CHESTER, PA. — Keturios 
deszimts vieno meto amžiaus 
Ponia Ethel Mae Broomall, isz 
Chesterio, yra suaresztuotas ir! 
dabar randasi kalėjime be jo
kios kaucijos. Ji yra kaltinama: 
už nužūdinima savo vyro. Po- 
licijantai sako kad ji nužudė, 
užmusze savo vyra su tuszczia 
alaus bonka, už tai kad jis su
daužė jos nauja automobiliu.

Jos vyras Pranas, keturios 
deszimts asztuoniu metu am- į 
žiaus, pasimirė Chester ligoni-! 
neje.

Policijantai sako kad pesz-

tynes, musztynes prasidėjo 
tuose namuose, kai vyras par
važiavo ir savo žmonai pasakė 
kad jam nelaime atsitiko ant 
vieszkelio ir kad jis sudaužė 
jųdviejų nauja automobiliu. 
Žmonk Ethel Mae, taip supy
kus, nusistvere už tuszczios 
alaus tonkos ir reže savo vyrui 
per galva. Ligoninėje daktarai 
greitai padare jam operacija, 
bgt jis už dvideszimts szesziu 
valandų pasimirė.

Teisėjas R. Robertson Lowry 
insake ja patupdinti in kalėji
mą be jokios kaucijos.

NUKRITO PUSANTRO
SZIMTO PĖDU

Draiverys Sužeistas;
Suaresztuotas

ALLENTOWN, PA. — Phi- 
ladelphijietis atsidūrė in Al
lentown ligonine, kai jo nau
jas automobilius buvo sudau
žytas ir jis pats buvo sužeistas 
jis atsimusze in Heidelberg til
ta.

Bethlehem valstijos polici
jantai sako kad jis bus suaresz
tuotas už tai kad jis per greitai 
važiavo ir kitus lenke uždraus
tose vietose ant vieszkelio.

Sužeistas draiverys yra dvi
deszimts devynių metu amžiaus 
Bernard J. Cantz. Jis sako kad 
jis gryžo isz Bloomsburg su 
nauju automobiliu. Automobi
lius buvo visiszkai sudaužytas. 
Iszkados padaryta ant pusket
virto tukstanezio doleriu.

Kitas draiverys isz Orelield 
buvo nuteistas ant dvideszimts 
doleriu, kai jo automobilius su- 
simusze su kitu automobiliu in 
South Whitehall Township. Jis 
yra dvideszimts dvieju metu 
amžiaus Elliot Miller. Polici
jantai sako kad jis per smar
kiai važiavo ir neturėjo drai- 
verio laisniu. Iszkados buvo 
padaryta ant trijų szimtu do
leriu.

Kitoje tokioje nelaimėje, asz- 
tuoniolikos metu amžiaus John 
C. Evans aiszkinosi kad jis bu
vo pasukęs savo automobiliu in 
szona, kad nesuvažinėtu szuni, 
ir tada jo automobilius susimu- 
sze su stulpu. Iszkados ežia pa
daryta vien tik ant jo automo- 
biliaus apie pusantro tukstan
ezio doleriu.

Ir jis turės policijantams ir 
teisėjui atsakyti ir pasiaiszkin- 
ti kodėl jis nesilaike savo pu
ses ant vieszkelio, nes jis in ta 
stulpą davė kairėje vieszkelio 
puseje.

GREENVILLE, OHIO. — 
Pennsylvania geležinkelio 
kompanijos darbininkai diena 
ir nakti dirbo kol vėl atidarė z 
geležinkelio riėles kitiems 
traukiniams, kai trisdeszimts 
keturi freitkario karai nuszoko 
nuo rieliu ir dauguma isz ju ap
sivertė.

Tuose freitkaruose buvo 
daug visztienos, vaisiu, daržo
vių ir mėsos. Žmones isz apy
linkes daug visko nusinesze na
mo pirm negu policijantai pri
buvo prižiūrėti.

Geležinkelio kompanija spė
ja kad iszkados buvo padaryta 
už daugiau kaip visa milijoną 
doleriu.

REDAKTORIAUS
SŪNŪS IR DRAUGE

UŽSIMUSZE

LOS ANGELES, CALIF. —
Trys žmones važiavo su auto- 
mcb’liu nuo labai augszto kal
no, netoli nuo Los Angeles
miesto. Tai sykiu, staiga auto
mobilius pasviro ir nusirito,
nusiverte daugiau kaip pusan
tro szimto pėdu sitacziai in pa- 
sriuvusia upe.

Visi trys iszliko gyvi ir tik 
lieki sužeisti. Vairytoja to au- 
tcmcbiliaus buvo Ponia Lulu 
Van Laethem. Ji pasiaiszkino 
kad ji nebuvo dar pripratus 
prie szitu nauju automobiliu 
vairavimo, ir per klaida, pa
spaude gazolino vietoj stabdžio 
brieku. Visi trys buvo nuveszti 
in ligonine, bet daktarai sako 
kad jie buvo daugiau sukriesti
ir iszsigande, negu sužeisti.

PLATINKIT
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Loszike Susirgus

Garsi loszike, Elizabeth 
Taylor buvo nuveszta in Los 
Angeles ligonine kai ji jau 
trecziu kartu labai susirgo. 
Ja in ligonine nuveže jos vy
ras, loszikas Michael Wild
ing. Sanvaite priesz tai ji bu
vo susirgus ir dar priesz tai 
keletą kartu ji nesveikojo ir 
turėjo važiuoti in ligonine.

Kad Hitleris Nusižudė Paleis 100,000 Kareiviu

BERLYNAS, VOK. — 
Nacis karininkas, Major Hans 
Linge, kuris buvo Hitlerio as
meninis tarnas, sako kad jis 
pats apipylė Hitlerio ir jo mei
lužes lavonus su gazolinu ir 
paskui uždege.

Jis sako kad tai buvo Balan
džio trisdeszimta diena, 1945 
metuose- Visos Hitlerio svajo
nes apie tukstanezio metu 
vieszpatystes buvo iszgaravu- 
sios tarp Alijantu ir Sovietu 
armijų, kurios veržiesi in Vo
kietijos sostine. Berlynas jau 
buvo sudaužytas ir kaip laužas 
dege nuo Amerikos ir Anglijos 
kariszku bombnesziu ir nuo So
vietu artilerijos.

Didžiu svajonių iszkeptas 
diktatorius, Hitleris, anot Ma
jor Linge, inejo in savo miega
mąjį kambarį ir paleido kulka

COSHOCTON, OHIO. —
Devyniolikos metu amžiaus 
Stephen Wallace, Redaktoriaus 
Robert B. Wallace sūnūs, ir jo 
drauge, dvideszimts metu am
žiaus Jacqueline Robson užsi- 
musze automobiliaus nelaimė
je.

Policijantai spėja kad tas re
daktoriaus sūnūs taip greitai 
važiavo su savo automobiliu, į 
kad jis nesuspėjo pasukti savo 
automobiliu prie užsisukimo 
ant vieszkelio ir jo automobi
lius sudužo in medi.

isz savo revolverio sau in kak
ta. Jo meiluže Eva Braun jau 
buvo negyva. Ji nusitrucino.

“Asz galiu tikrai tai sakyti 
ir svieczinti, kad Hitleris yra 
mires, nes asz pats sudeginau 
jo lavona”, sako pargryžes isz 
Sovietu nelaisvės Major Hans 
Linge.

Major Linge pargryžo po de
szimts metu isz Sovietu nelais
vės ir dabar randasi Vakaru 
Berlyne. Jis buvo Sovietu nu! 
teistas ant dvideszimts penkių 
metu prie sunkaus darbo už tai

LONDON, ANGLIJA. — 
Anglijos Premieras Anthony 
Eden, per savo prakalbas in 
Anglijos žmones, pranesze kad 
Anglija rengiasi sumažinti sa
vo vaiska ir dabar paleis apie 
szimta tukstaneziu kareiviu. 
Bet tie kurie dabar stos in 
vaiska vis turės užsiraszyti del 
dvideszimts keturi u menesiu. 
Ėjo gandai kad vaisko tarnysta 
bus sumažinta ant asztuonioli- 
kos menesiu, bet dabar iszrodo 
kad nieko panaszaus nebus.

Premieras Anthony Eden pa
skelbė kad nebus jokiu permai
nų kraszto sztabe, bet kad bus 
investa nauja tvarka kaslink 
pramones ir dideliu fabriku, 
kurie iki sziol buvo po valdžios 
priežiūra.

Jis teipgi pasakė savo žmo
nėms per daug nesitikėti isz at- 
einanezio Keturiu Vieszpatys- 
cziu Užsienio Ministeriu susi
rinkimo, Genevoje, Jis sake 
kad galimas daigtas kad tas su
sirinkimas ilgai tesis, bet kad 
nieko nebus nutarta.

Jis toliau pareiszkė savo ne
pasitenkinimą kad Sovietu Ru
sija siunezia girHchiFln Vidur - 
Rytus ir juos Egiptiecziams 
parduoda.

Jis teipgi prižadėjo kad 
Anglija neatsiliks nuo kitu 
krasztu kaslink atominiu gink
lu, sakydamas kad Anglijos

Į kareiviu bus padelsta isz vais- 
I ko, kad jie stotu in fabrikus ir 
pastiprintu Anglijos pramone. 
Bet Premieras greitai nurami
no visus, pridedamas kad Ang
lija neketina susilpninti savo 
kariszkas jiegas. Jis sako kad 
isz vaisko bus paleidžiama apie 
dvideszimts tukstaneziu kas 
menesis pakol vaiskas bus su
mažintas nuo asztuoniu szimtu 
tukstaneziu ligi septynių szim
tu tukstaneziu.

PASZOVE SAVO
ŽMONA

Nužudė Jos Draugu;
Pats Nusižudė

ERIE, PA. — Keturios de- 
i szimts septynių metu amžiaus 
Ponia Angeline W e r 1 i n g 
sveiksta Hamot ligoninėje. Ji 
buvo savo vyro paszauta. .Jos 
vyras, penkios deszimts perjkiu 
metu amžiaus Edward M- Wer- 
ling atvažiavo isz savo namu 
isz Wilmington, Delaware, pas 
savo žmona, nuo kurios jis bu
vo atsiskyręs ar atskirtas.. . Jis 
baisiai supyko kai pas ja jis 
rado szeszios deszimts trijų 
metu, amžiaus Oscar Erickson. 
Jis iszsitrauke revolveri ir nu- 
szove ta savo žmonos drauga. 
Jis paleido tris szuvius, viena 
in ta savo žmonos drauga, kuri 
jis nuszcve; antra in savo žmo-

Jaunuolis buvo gavės darba 
kaipo laikrasztininkas ant savo 
tėvo leidžiamo laikraszczio-

Jaunieji gryžo isz vakarusz- 
ku su kitais kolegistais ir kole- 
gistemis.

Jaunuolio tėvas Robert B. 
Wallace yra redaktorius ir pre
zidentas laikraszczio Coshoc
ton Tribune.

SALIUNINKAS
NUŽUDINTAS

SAN ANTONIO, TEXAS. — 
Dvideszimts dvieju metu am
žiaus jaunuolis, John Strick
land yra intartas ir suaresztuo
tas už nužudinima saliuninko 
Howie Fox ir už sužeidimą jo 
bartinderio, keturios deszimts 
dvieju metu amžiaus Hubert 
(Tex) Callahan.

Hovzie Fox yra buvęs garsus 
beisbolininkas, o jo bartinde- 
rys Callahan pirmiau jodinė
davo arkliukus lenktynėse.

Kiek policijantai galėjo da- 
žinoti, tai trys jaunuoliai šuke
le triukszma, lerma tame “Club 
House’’ saliune ir savininkas 
Fox juos iszmete, iszvare. Jie 
pasiprieszino ir iszkilo peszty- 
nes, per kurias savininkas Fox 
buvo nudurtas. Tie kiti jaunuo
liai buvo suimti, bet policijan
tai sako kad tas John Strick
land ji nudure.

j ^Pirkie U. S. Bonus!

kad jis buvo Hitleriui padejes 
visa kraszta užkariauti.

Jis teipgi sako kad jis mate 
kaip retai kam žinomas Martin 
Bormann buvo nužudintas. 
Kiek buvo galima dažinoti tai 
szitas nežinomas Martin Bor
mann buvo paskirtas Hitlerio 
vieta užimti. Jis buvo, anot 
Major Linge, sudegintas ka- 
riszkoje tankoje, kai jis sten
giesi pabėgti nuo Raudonosios 
Armijos.

Visa viltis buvo dingusi, ir 
Hitleris luvo užsispyrės velei 
mirti o ne pasiduoti. Pirmiau 
jis apsiženijo su savo meiluže, 
su kuria jis buvo ilga gyvenęs. 
Jis visiems likusiems pasakė 
sudie, ir inejo in savo miegamą
jį kambarį kur jo lauke jo mei
luže ir nuotaka Eva Braun. 
Apie puse po dvieju isz ryto 
pasigirdo szuvis, ir Hitleris jau 
buvo negyvas.

Jis priesz tai buvo parūpinėsi 
daug gazolino, kad jo lavonas 
butu sudegintas.

Jo tarnas, Major Hans Linge 
sako kad jis buvo prie pat du
riu kai jis iszgirdo ta .szuvi. 
Jis greitai inbego ir rado negy- 

j va Hitleri szalia savo meilužes 
Eva Braun.

Major Hans Linge yra ke
turios dsezimts metu amžiaus. 
Jis iszrodo sveikas ir stiprus, 
bet gerokai pavargęs. Jis sako 
kad jis buvo paimtas nelaisvėn 
Gegužio antra diena ir buvo 
pasmerktas ant dvideszimts 
penkių metu prie sunkaus dar-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

mokslincziai žino tiek kiek ir 
kitu krasztu mokslincziai apie 
atomines jiegas.

Jis staeziai žodžiais nepasa
kė, bet visi supranta- k#d tiek

na kuria jis tik sužeidė, o tre- 
czia pats sau in kakta.

Jis pasimirė toje paezioje li- 
gonbuteje,- Hamot Hospital, 
kur jo žmona dabar sveiksta-

Naujas Kariszkas Laivas

Naujas kariszkiems ero- 
planams “Forrestal” laivas, 
ežia iszplaukia isz Ports
mouth uosto, Virginia. Jis 
dabar stoja in eiles ant ma
riu su kitais Amerikos ka- 
riszkais laivais. Jis sveria 
szeszios deszimts tukstan

eziu tonu ir buvo užvardin
tas “Forrestal”, pagerbti 
buvusi Apsaugos -Sekretorių, 
James V. Forrestal.

Jis gal yra didžiausias ir 
greieziausias isz tokiu dide
liu kariszkiems eroplanams 
laivu ant viso svieto.



‘ ‘ S AUT. E ’ ’ MAHANOY CITY, PA.
--------------  - - - - - - _____________________ j__________________ ________________ ■ ■ - ■ ---------

Kas Girdėt
Tik maža klaida: In Denver, 

Colorado, policijantai suėmė 
Sam Girard, kai jis 'buvo pade
gęs Portland vieszbuti, in Den
ver miestą. Jis policijantams 
mandagiai pasiaiszkino kad jis 
tik tada pamate savo klaida, 
kai gaisras jau buvo pasiekęs 
antra augszti. Jis norėjo ne ta, 
'bet kita vieszlbuiti padegti. Gai
la pasakyti kad policijantai 
jam už tokia maža klaida visai 
nedovanojo.

Anksti Pradėjo: Kaip trijų 
metu mažutis Frank Lieavoli 
suspėjo ir sugebėjo tokiu trum
pu laiku tiek pinigui praszvilp- 
ti, net ir policijantai negali su
prasti. Jis pasiėmė savo moti
nos maszna ir sau iszejo pro 
duris. Masznoje 'buvo $2,528. 
Motina, Ponia Lieavoli sako 
kad ji ka tik buvo pardavus 
viena narna ir už tai tiek pini
gu turėjo prie saves. Už keliu 
minueziu ji pasigedo savo 
masznos ir savo pinigu. Dar už 
tik keliu minueziu ji susirado 
savo sūneli. Jis sztarkiai trau
ke namo su savo motinos masz
na, visai tuszczia, ir su ketu
riais penais rankutėje. Kur jis 
tuos pinigus teip greitai pra- 
szvilpe nei motina, nei miesto 
policija negali suprasti. Polici
jantai perejo visus saldainiu 
sztoru, visur iszjieszkojo, bet 
pinigus, rodos žeme prarijo.

Darbininku Dovana: Del at
minties buvusio Darbininku 
Federacijos Prezidento, Will
iam Green, Darbininku Fede
racija padovanojo szimta tuks- 
tancziui doleriu Ohio State Uni
versitetui.

Taksos I r Sznapsas: Mes ge
riame sznapsa, bet mokame už 
taksas, ne už sznapsa. Del trijų 
centu taksu ant arbatos, Ame- 
rikieeziai iszverte in mares net 
tris laivus tos arbatos.

Po tam, už dvideszims vieno 
meto, kai ant sznapso buvo už
dėta septynių centu taksos, tai 
kad kokios butu iszkilus antra 
Revoliucija Amerikoje.

Nuo fo laiko kai Amerikie- 
cziai visa ta arbata iszverte in 
mares, 1773 metais, ir kai An
tra Revoliucija koneiszkilo kai 
sznapsas buvo septyniais cen
tais takšnotas, 1794 metais, 
valdžia pamirszo apie arbatėlė 
ir jai taksas. Bet nepamirszo 
apie sznapsa. Kur ežia tau val
džia sznapseli užmirsz!

Sziandien «taksos ant sznapso 
yra $10.50 ant goreziaus.

Penkiosdeszimts szeszi cen
tai kiekvieno dolerio praleisto 
ant sznapso eina del taksu.

Taksos tokios 'brangios kad 
bravorininkai dabar daūg ma
žiau biznio turi. Bet tai nereisz- 
kia kad žmones mažiau to 
sznapso dabar geria. Visai ne! 
Butlegeriai dabar gera geszef- 
ta varo su savo muiiszaine..

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais J

160 Puslapiu ]'
8 col. ilgio, 5% col. ploczio J 
Iszaiszkina sapna ir kas J 
ateitoje stosis. Su priedu ; 
planatu ir visokiu burtu. ]> 
Knyga in minksztos po- f 
pieros virszeliuose. :: :: j. 
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Tikra Broliszka Meile: In 
Richard Center, Wisconsin, pa
trauktas in teisina už pasivogi- 
ma savo szvogerio automobi- 
liaus, dvideszimts vieno meto 
amžiaus Melvin West pasiaisz
kino: “Mano sesuo tokia man 
gera ir asz ja taip myliu, kad 
asz norėjau kad ji turėtu nau
ja automobiliu. Už tai asz jos 
vyro automobiliu pasivogiau, 
iszrokodamas kad jis gales

Pypkes Durnai
Iszeiviui

nauja automobiliu jai nupirkti 
su pinigais kuriuos jis gaus isz 
apdraudos, insurance kompa
nijos. Teisėjas pagyre ji už to
kia broliszka meile, ir paskui
paskyrė jam nuo vieno iki pen
kių metu in kalėjimą.

Mandagus Patarnavimas: In 
Frankfurt, Vokietija, kai poli
cijantai paskelbė kad pavogtas 
automobilius priguli Teisėjui 
Johannes Kuwatsch, tai ant ry
tojaus tas pavogtas automobi
lius buvo sugražintas prie tei
sėjo duriu, gražiai nuszvakso- 
tas ir numazgotas.

Nauja Banka: In McKees
port, Pa., kai policijantai su- 
cziupo devyniolikos metu Her
bert W. Gailey, kai jis landžio
jo po Tube City Lumber kom
panijos ofisus, jie rado jo cze- 
verykuose penkis dolerius ir 
dvideszimts centu smulkiais. 
Jaunuolis' gražiai pasiaiszkino: 
“Asz renku ir taupiau deszim- 

. tukus.” Gaila pasakyti kad 
musu policijantai visai nesu- 

< pratlyvi ir tokiu dalyku nesu
pranta, nes jie ta jaunuoli su- 
aresztavo ir jo pasakai neiiiti- 
kejo.

Raudonas Raudonajam: Ana 
diena Sovietu Rusijos Ambasa
dorius, Vaszingtone, užėjo in 
Raudonojo Kryžiaus ofisus ir 
paaukojo dvideszimts penkis 
tukstanezius doleriu nukentė
jusioms nuo potvaniu.

Ar meilus tau namai, 
Kur tėvelius palikai, 
Perleidęs gyvenimo ryta, 
Kur aszaroms akis, 
Kraujais jautri szirdis, ~ 
Nebuvo ne kiek suminkyta? 
Ar meilus tie namai, 
Kur Dieva pažinai, 
Kur kaitino meile krutinę; 
Isz motinos burnos, 
Kur mokinaisi kalbos, 
Ir savo mylėti tevynia? 
Ar meilus tie namai, 
Kur kvapsnus auga žiedai, 
Po pietiniu langu seklyczios, 
Jurginiai kur margi, 
Medelei puikus ir invairi, 
Siūbuoja paszaliu grinezios? 
Ar daug isz ten jausmu, 
Isznesei szventu, 
Ar juos da szirdis kūrena? 
O gal juos seniai, 
Jau užkasei giliai, 
Paskaitęs už sapna per sapna? 
Likaisi tarp svetimu, 
Gal iszama tėvu, 
Nemyli ju vardo nei budo? 
Apsvaigęs jau tikrai, 
Tu save gal laikai, 
Už svetimtauti ar Guda? 
Sugryžk kvaila avis, 
Nepametęs szirdies, 
Ba motina tave vadina; 
Tos motinos geros, 
Kurios myli visados, 
Kuri tave brangei užaugino! 
Nors sopuliais baisiai, 
Jos szirdi tu žeidei, 
Ji myli tave lyg sziolei, 
Ir randa ji, kad tu, 
Žuvai tarp svetimu, 
Kad juokias ir džiaugias!
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kalele, o kad jo duikrei ne'bufu 
ilgu, tai jis pridėjo ir Onute, 
kuri ka tik isz Lietuvos buvo 
atvažiavusi. Pasirodė, kad 
Onyte turėjo gera galva ir ana 
iszkalele greit pabaigė. Pasi
mokė ji dar pusmeti prie ko
kios ten dėdžiaus pažinstamos 
ponios ir iszkarto iszdave egza
miną in treczia gimnazijos klia- 
sa. Dėdžius vaipėsi ir nenorėjo 
kad Onyte stotu in gimnazija, 
dėlto kad jisai žinojo jau isz 
kalno, kad anai reikės padėti, 
bet Onyte užsispyrė, kad ji no
ri toliaus mokintis ir ant shvo 
pastate.

Dėdžius isz pradžios dar 
sziek-tiek padėjo, bet toliaus 
visai atsisakė. Onytės tėvai bu
vo neturtingi ir jos gimnazijos 
mokslą teip-pat skaitė už 
bergždžia ir nereikalinga. Bet 
su pagel'ba žmonių' geros valios 
ir per didelius vargus Ona už
baigė gimnazija. Pabaigusi 
gimnazija, apgarsino Lenkisz- 
kaine laikrasztyje, kad ji Lietu
voje jieszko vietos vaiku moky
tojos. Ponai Karpinskiai, Dau- 
geliszko dvaro savininkai, rei
kalavo tame laike vaikams mo
kytojos ir iszskaite laikraszty
je, kad kokia tai Lietuvaite 
jieszko sau vietos, nurasze anai 
laiszka, apraszy darni savo san- 
lygas ir jeigu ana ant to sutin
ka, gali atvažiuibti. Ona ant tu 
sanlygu sutiko, ir iszgirdusi 
nuo savo mokslo-drauges apie 
ponus Karpinskus isz geros pu
ses, dabar ji atvažiavo in Dau- 
geliszkiu dvara vaiku mokintu.

Ponios Vardo Diena
Savininkai Daugeliszkiu 

dvaro buvo ponai Karpinskai, 
žmones gana turtingi ir iszmin- 
tingi, bet jau, žinoma Lenkisz- 
kos dvasios. Visame dvare Lie- 
tuviszkp beveda nieko nebuvo: 
pradedant nuo paties pono ir 
baigiant ant paskutinio pie
mens, visi netik sznekejo, bet 
ir niislijo ('bent jau teip rūpi
nosi) Lenkiszkai. Bet koks tai 
buvo ju Lenkiszkumas? Buvo 
tai sziupynys trijų kalbu: Len- 
kiszkos, Lietuviszkos ir Balt- 
gudiszkos. Senesniejei įmones 
tarp saves dar sznekejo Lietu- 
viszkai, bet jau labai daug žo
džiu niaisze isz Lenkiszkos ir 
Gudiszkos kalbos ir sznekejo 
tarsi kažin ko prisibijodami 
ar gededamiesi, kad kas ju kal
bos neiszgirstu. Lietuviszka

kalbą toje apygardoje buvo jau 
paskutiniame laipsnyje iszny- . 
kimo. Apie jos užlaikyma nieks 
jau ir galvos nesuko. Ponai ir 
kunigai, matydami kad skait
lius Lietuviszkai kal'bancziu %
.kas meta mažinasi, Lenkiszkai 
kalbancziu dauginasi, t i k 
džiaugėsi ir rankas plojo, kad 
Lenku karalyste pasididino, o 
Chlopai iszsinerdami isz savo 
tautiszko kailo ir prisisavinda
mi Lenkiszka kalba, vėl džiau
gėsi, kad jie jau su ponais susi
lygino. Ir teip buvo visi links
mi. Teisybe pirm keletos metu 
in ta parakvija buvo atvažia
vęs už kamendoriu jaunas ku
nigėlis, kuris buvo pradejas 
sakyti Lietuviszkus pamokslus 
ir vaikus Lietyiviszkai kateki- 
zuoti, 'bet tuojaus atsirado prie- 
szai, kurie surasze skunda prie 
vyskupo, kad kunigas Litvo- 
manas, kad parakvijoje maisz- 
ta dares, kad parakvija czionai 
grynai Lenkiszka, o jis > noris 
padirbti in Lietuviszka ir teip 
toliaus. Žinoma už keletos san- 
vaiezin to kunigėlio ir nebeli
ko. Antras kunigas, iii jo vieta 
parvažiavęs tuoni keliu nebeno 
rejo eiti ir viskas liko po seno
vės'. Žmones, teisybe, buvo su
sibarė ir prie vyskupo norėjo 
raszyti, kad jiems butu sakomi 
Lie'tuviszki pamokslai, -bet Jo 
Mylista kunigas klebonas 
jiems bažnyczioje inrode kad 
Lietuviszka kalba czionai visai 
nereikalinga, kad jau visi ge
rai supranta Lenkiszkai. Žmo
nes pasznckejo apie ta keletą 
sanvaieziu, apgailestaudami 
kunigėlio ir viskas ant to pasi
baigė.

Toje apygardoje buvo labai 
daug bajoru, dvarponiu, kurie 
daugiausiai patys gyveno ir 
gaspadoriavo savo dvaruose; 
isz ju tik nekurie turtingesnie
ji važiuodavo pasilinksminti 
ant keletos sanvaieziu iii Vilnių 
ar in Varszava, kiti sėdėjo sa- 
vo dvaruose ir nekurie isz ju 
užvedė labai gera ir paveiks- 
linga gaspadoryste. Bet keno 
isz ju pripuolė vardo diena, 
kriksztynos ar kokia Veselka, 
tai jau visi susimezdavo ant ar
batos.
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Po Onos atvažiavimo in Dau- 
geliszkius praslinko jau kele
tas sanvaieziu. Ona mokino sau 
pavestas dukres ir isz to buvo 
linksma. Ponai matydami mo
kytojos prilaiikuma, jos stro
pumą, teip-pat buvo isz to la
imi linksmi ir anai dėkingi. At
ėjo ponios vardo diena ir in 
Daugeliszkus isz visos apylin
kes suvažiavo labai daug ponu, 
poniu ir paneliu. Ir kas anuos 
visus czionai gali iszrokuoti? 
Buvo czionai ir Mantvilai ir 
Mantrimai ir Butrimai, Žylevi- 
cziai. Sarudai, Bilevicziai ir 
teip toliaus. Kaip insižiuri, tai 
vis Lietuviszkos pravardes. 
Bet pasakyk tokiam Montvilai, 
kad tu esi Lietuvis, tai jis tau 
ilgai apie ta nemislijes, jeigu 
nepasitrauks, uždrebs in žanda 
ir pasakys, “ak, tu chamas, ai
tu nežinai, kad esmių 'bajoras! 
Ponu Karpinskiu mokytojai 
vis tai buvo nauji ir nepažins- 
tami žmones.

Apie valanda szeszta vakaro 
svccziu trioba jau buvo pilna 
ponu, kurie susirinkę in mažas 
kuopeles, visupirma sznekejo 
apie pagada, paskui nuo paga- 
dos parėjo ant vietiniu naujie
nų, o isz vietiniu tai nuėjo ant 
Varszaviniu arba Petropiles. Ir 
teip vienas mala visokias nau
jienas, o kiti klausosi; antra 
kuopele sznekejo apie vintą ir 
pirmybe ir įsu didele nekan
trybe lauke, kada paduos arba
ta, o po arbatos tuojaus norėjo 
atsisėsti prie žaliojo staliuko, 
ir sėdėti lyg iszausztant. Jau
nesnieji taisė kojas ir sznekejo 
apie szokius, isz laiko jau sau 
iszsirinkdami poras in kontra- 
dansa ir mazura. Moterėles aki
mis ganė savo suaugusias duk
teris, kad kartais su jaunikiu 
kur neprapultu, kitos vėl pa- 
slcptingai sznekejosi apie atei- 
nanezias vestuves arba kriksz- 
tynas.

Apie valanda septinta szei- 
mininke visus sveczius papra- 
sze in valgomąjį kambarį del 
arbatos. Czionai teip-pat isz 
pradžios visi sznekejosi kuope
lėmis: vieni apie ukininkyste, 
kiti apie politika, kiti dar vie
tines naujienas tebelamdc ir 
taip toliaus. Ponas Butrimas, 
savininkas Lazdunenu dvaro, 
visupirmu garsingai afsikrenk- 
szte, paskui tarsi norėdamas 
visu atyda atkreipti, storu ir 
garsingu balsu prabilo:

Bosci Ponie Dobrodzieju! 
Buvau neseniai vieszeti, pas sa
vo broli Žemaitijoje ir ka asz 
tenai girdėjau?

Visi svecziai nutilo ir pradė
jo klausyti kalbos pono Butri
mo.

— BUS DAUGIAU —

“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratais.
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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 apraszy- 
rnas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszka 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

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

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

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

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

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Aut 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 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
vaizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bemadina. 61 
puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 25o.

Kitokios Knygos

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

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

I8OV2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaua 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

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

ĮĮĮ^3 Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - ĮJ. S. A.
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{1ELEŽINKELIO trūkis ap

sistojo ir konduktorius pa
lei truki eidamas, didžiu balsu 
vis reke: “Stotis Mažoniszkiai, 
deszimts miliutu! Stotis Mažo- 
niszkiai, deszimts miliutu!” 
Trukini apsistojus, kaili visa
dos, ant stoties pasidarė 'žmo
nių sumizimas, vieni sėdo iii va 
g'onus, kiti laukan lipo; geležiu 
•kelio tarnai vėl bėgiojo, szauke, j 
reke, veže ant karirku keleiviu j 
daigtus in vagonus, kitur vėl 
gabeno is'z ju laukan ir taip' 
toliaus. Jauna moteriszke, po-į 
niszkai apsirėdžiusi, iszlipo isz 
vagono, stacziai inejo in vag- 
szala. Sutikusi tarpduryje gele
žinkelio tania, paklausė, ar yra 
arkliai atsiusti isz Daugelisz-j 
kiu dvaro? Tarnas, moteriszke 
nužiurejas, atsake, kad jis ne
žino bet tuojaus iszibeges in an
tra vagzalo puse garsingu bal
su suszuko: “Ar yra arkliai isz ■ 
Daugeliszkiu dvaro ? ‘ ‘ Yra,1
yra!” Atsiliepe senas vežėjas, i 
atsisėdės ant prieszakio senos,! 
palaikes briczkOfS. “Važiuok 
szian!” Suriko tarnas. Briczka 
privažiavo prie vagzalo duriu 
ir atsistojo. Tarnas paemes 1110- 
teeriszkes daigtus, sudėjo iii 
briczka ir linkterejas galva, at
sitolino. Briczka pasijudino isz 
vietos. Buvo rusta ir aipsiniau- 
kusi rudens diena. Szaltas 
sziaurinis vejas medžiu pagel
tonavusius lapus gainiojo isz 
vieno patVorio in kita. Žmones 
jau in kailinius insivilke vaik- 
szcziojo susitraukė ir atisesi 
ant žiemos. Vieszkelis nuo ge
ležinkelio stoties ant Dauge- 
liszkui dvaro, nors buvo “skar- 
bavas” rudeni buvo tai tikra 
keleiviu kankyne. Duobes, pur
vynai, marmalynai buvo ežio- 
irai neiszbredami. Puse viorsto 
pavažiavus, žiūrėk, pamatysi 
patvorija ar tai tekini sulaužy
ta, arba aszies galas numestas, 
tai vis keleiviu palaikai. Nevie
nas keleivis, tuom keliu važiuo
damas, prisikeikė ir prisikama
vo. Apie greita važiavima to
kiu keliu nėra jau ir kalbos: 
leisk arklius žingsniais ir gana. 
Teip tai visi žingsniu ir važia
vo.

— Sakyk man, tamista, ta
re moteriszke po ilgo tylėjimo 
in vežeja Lietuviszkai: Ar czio- 
nai visi tokia biaurus keliai 
yra?

Vežėjas, Lietuviszkai pra-

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.

. . . 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.

sznekintas, atsisuko, pažiurėjo 
in moteriszke ir pasimislijo: 
Kas-gi, na, pasidarė ? Asz jau 
tiek daug ponu, poniu ir pane
liu vežiau, ir visi in mane Len
kiszkai kalbėjo, o ežia ta mer- 
giszka praszneko Lietuviszkai; 
vežėjas galva palingavo ir ma
ža valanda vienas pats mislijo: 
kaip ežia atsiliepti, ar Lenkisz 
kai, ar Lietuviszkai?

— Ack, paniunka! Atsiliepe 
sudarkytai, Lietuviszkai, czion 
kelias prie musu yra biaurus.

— O delko czionais keliui 
nieks netaiso ? Juk keliai po vi
sa pasaule yra taisomi.

— Ach panic Dzieju! Prie 
musu tuom keliu gubernatorius 
nevažiuoja; spraiminkas su 
asesorium vėl rasit metuose 
karta tevažiuoja, o del musu 
kas taisys?

— Bet atminkite, kad ke
lias yra iszvestas ne del guber
natoriaus aiba ne del sprau- 
ninko su asesoriumi, bet del 
visu vietiniu gyventoju.

Teip, teip, mums patiems bu
tu geriantis važiuoti pataisytu 
keliu, bet ka reikia daryti, kad 
nieks-anuo netaiso?

— O-gi policija ar negali 
prispirti žmones kelia pataisy
ti?

— Ak, policija! Duok poli
cijai pirma penkrubline arba 
deszimtine, tai tada rnusu poli
cija su tavim tesznekes, o kad 
norėsi, kad policija tau kokia
me daigte aiba reikale padėtu, 
tai ir dvideszimtpenkine priki- 
szi. O prie musu kas duos poli
cijai tokius kyszius? Vienas sa
ko: kam asz duosiu policijai 
kiszius, asz geriaus pasidirbsiu 
nauja briczka ir per didžiau
sius purvynius iszvažiuosiu! 
Kiti vėl sako: asz tuom keliu 
retai važiuoju, man jo visai ne
reikia, ir teip nėra tarpe žmo- 
niit sutikimo.

Vienas ir antras nutilo. Bricz 
ka isz paniažo per marmalynes 
vilkosi tolyn. Valanda pavažia
vus, vežėjas vėl atsiliepe:

— Perpraszau, bene tamis
ta busi prie musu ponu už vai
ku mokytoja (guvernanka) ?

— Teip, ta pati! Atsake 
moteriszke.

— Tai tamista moki ir Len
ki szka i?

— Moku.
— Ach! Tuojaus prabilo 

vežėjas Lenkiszkai, tarsi prasi
džiugęs, ir asz Lenkiszkai kal
bu, na, ne asz vienas, bet ežia 
jau visi “po Polskiemu” kalba, 
ežia jau Lietuviszkai maž-kas 
bekalba, Lietuviszka tai yra 
“ CTiopiszka ’ ’ kalba.

— Palukiįk, tėvukai, kalbė
jo moteriszke Lietuviszkai, pa
sakyk man: kas tamista esi, ar 
Lenkas ar Lietuvis?

— Asz, asz? Esmių Katali

kas Lenkas, nedrąsiai atsake 
vežėjas, tarsi bijodamas apsi
rikti.

— O sakyk, tamista, kame 
gimini ? Ar Lenkijoje, ar Lietu
voje ?

— Asz giniau, czia-pat! Ir 
nurodė su pirsztu in szali.

— Tai yra Lietuvoje ?
—~ Lietuvoje.
— O delko tamista sakais 

esąs Lenkas?
— Gm! Asz Lenkiszkai 

szneku, ir visi prie musu teip 
szneka.

— Gerai. Žydas szneka 
Maskoliszkai. Pasakyk man ar 
jis yra jau Maskolius, dėlto 
vien, kad jis Maskoliszkai szne
ka?

Žmogutis galva palingavo, 
tarsi to viso nesuprasdamas. 
Jis jau buvo senas žmogus, bet 
tie visi klausimai jalu buvo to
kie nauji ir pirma karta girdė
ti, kad jis anų niekaip negalė
jo sau iszaiszkinti. Jis girdėjo 
kad visi ponai, kunigai, o ir 
szeip jau žmones sžneka Len
kiszkai, tai ir jis sznekejo Len
kiszkai. Teip-pat dar nuo ponu 
ir kunigu jis girdėjo, kad Lie
tuviszka kalba tai mužiku kal-

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS 

:: PRISAKYMUS ::

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai 

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

Sztai kaip musu Lietuviai 
kalba sziandien!

Gal ne visi žino kad 
szionais Amerikoj, 

Tarp civilizavotos tautos, 
Randasi kalba labai 

prasiplatinusi, 
Po visas Lietuviszkas 

kolionijas,
Kurie vargei ir kalbos 

Žiaunai galėtu suprasti.
Ant pavyzdies tosios 

kalbos, 
Prisiuntė mums apraszyma, 

Tūlas skaitytojas isz 
vieno miestelio.

Toji kalba 'buvo girdėta 
Tarp iburdingbosio ir vieno 

isz jo burdingierftr, 
Kuri skamba szitaip: 

“Sei, Dzianai!
Sziandien paemei clei off 

szapoje, 
Tai turi sziandien laca 

taim, 
Tai nulipk nuo poreziu 

ir kaman, boriop, 
Turiu tau fain džiaba.

Nusivilk kotą, užsimauk 
overąlsus, 

Džiompyk ant stepsu ir 
beibukiu bedriumi, 

" Iszimk isz bakso 
karpinterio tulszis, 

Nuneszkie in szante ant 
jardo,

Iszklynyk fain irpapiksyk 
Kas reikia aplink auza. 
Po tam indekie tulszis in

Istorija Apie . ..
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
SAULE Mahanoy City, Pa 

ba. Bet kas tas yra mužikas? 
Jo supratime mužikas buvo 
tamsus, kvailas žmogus, varg
dienis. Nors jis buvo mužikas, 
bet nenorėdamas, kad ana visi 
vadintu kvailiu, tai jis kabino
si už Lenkisizkos kalbos ir anos 
laikėsi kaip kūdikis motinos 
sijono.

Tarp ju pasidarė tyla. Va
žiavo jie dar maža valanda ir 
jau netoli buvo Daugeliszkiu 
dvaras.

— Ana ir Daugeliszkiai! 
Atsiliepe vežėjas, supliauszki- 
nes botaga ant arkliu nugara.

— • Ar didelis tas Daugelisz
kiu dvaras? Paklausė tarsi ne- 
noroms ’moteriszke.

— Nemažas.
— Tamistos ponai namie?
— Namie.
Jiems besznekant jau ir vi

sai dvaras prisiartino. Isz 
vieszkelio in dvara vede^ labai 
graži alėja, medeliais isz abie
ju pusiu iszsodinta. Vežėjas, in- 
sisukes in alėja, sukirto ark
lius ir tuojaus palbildejo po di
džiųjų kambario duriu, kurios 
beregint atsivėrė ir iszejo pri
imti jauna, poniszkai apsirė
džiusi tarnaite.

baksa, 
Paimkie vilbari ir per 

Ele nueikie in sekandhand 
sztora, 

Ten brikhauze ant kornerio 
penktam bloke, 

Bet važiuokle strytu idant 
Tave neresztytui palys.

Kada gausi už tulszis kesz, 
Džioihpyk in lendre, 
Paimk mano vest ir 

svederi, 
Nupirkie buczernej’e kelis 

slaistus porkezapsu, 
Švara steiko ir liverwursto, 

O sztore nupirk paipa del 
gazo, 

.. Du baksukus meczkiu ir 
baksuka sziuiszaino.

G rosersztoryje paimkie 
Grandžių, viena už nikeli, 

pycziu ir tameieziu,
O už faif cens cziugumo, 
Keiksu, keturis pajus, 

Keczapo, peka pateieziu ir 
dvi postkartes, 

Su pikezieriais ir stempomis.
Eidamas namon ineike in 

holseli, 
Ir užorderiuokie dvi kvortas 

viskes, 
Ir puse bakso papo ir 

krimsodes, 
Ir neužmirszkie nuneiszt 

Mano siutą del iszklyninimo.
Te tau tikieto ant karuko, 

O kaip viską supiksysi 
olrait, 

Tai užtrytuosiu tau kelis 
skuterius, ir viske, 

O vakare eisim ant 
muving pikezeriu.

iSziur, atsake burdingerius, 
Viskas bus all rait!” •

Kiek tai musu tautiecziu 
Naudoja ipanaszia kalba 

kasdiena?
O ka jau. Lietuviszkos 

motinos, 
Kalba Angliszkai in įsavo 

vaikus, 
Tai klausant, net szirpulei 

Perbėga per kuna,
Kaip pradeda kalbėti iii juos-

Pirma Pažintis
Tarnaite invedusi mokytoja 

in teip vadinama svecziu trio- 
ba, melde atsisėsti, o pati tuom 
tarpu nuėjo apreikszti poniai, 
kuri gyveno antrame kambario 
gale, apie atvažiavima naujos 
mokytojos. Po valandos iszejo 
jauna, geltonplauke moterisz
ke.

Mokytoja atsistojo nuo kė
des ir užsi rekomendavo jo:

Ona Perkunaite!
— Teip, teip, tarė szypso- 

dama ponia. Atmenu, atmenu 
tamistos pravarde. Skaicziau 
tamistos apgarsinimai Leiikisz- 
kame laikrasztyje. Tamista esi 
tikra Lietuvaite?

— Esiiii tikra Lietuvaite! 
Atsake nedrąsiai mokytoja.

— Kame tamista mokiijais?
— Petropileje. Užbaigiau 

moteriszkaja gimnazija ir tu
riu diplomą ant namines moky
tojos.

Alokytoja isztrauke isz ki- 

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

If you’re holding Savings Bonds 

you bought in 1945; 
read this important news

How you can get an 
80% return 

on your investment
Did you know that your U. S. Savings Bonds will go on 
earning money for you—even after they’ve reached their 
maturity date?
Did you know that you can get back as much as $1.80 for 
each dollar you invested in those Bonds—just by holding 
on to them?

Under the present Bond law the maturity period 
of Series E Savings Bonds has been extended 
a full 10 years. There’s nothing to sign—no visit 
to the bank reqdired. You fust hold on to your 
Bonds and let them go right on earning extra 
money for you.

With this extended interest period, your Bonds can now 
earn up to 80% more than you originally paid. For ex
ample, if you invested $37.50 in a Bond in 1945, it’s worth 
$50.00 today. But if you hold it for 10 years more, it will, 
be worth $67.34—giving you a net return of $29.84.
It’s easy to see why 3 out of 4 Bond owners are keeping 
their matured Bonds—and why so many Americans are 
investing in more through the Payroll Savings Plan. This 
is the plan that does your saving for you. You just sign up 
at the pay office where you work and tell the people there 
what you want to save each payday. They’ll put that 
amount aside for you—before you get your check. When 
enough accumulates, they’ll buy a Bond in your name and 
turn it over to you.
For your future—and the future of America—hold on to 
the maturing Bonds you have. And invest in more through 
the convenient Payroll Savings Plan.

Want your interest paid as current 
income? Invest in 3% Series H.

United States Government Series H Bonds are new current 
income Bonds in denominations of $500 to $10,000. Re
deemable at par after 6 months and on one month’s notice. 
Mature in 9 years, 8 months and pay an average of 3% 
per annum if held to maturity. Interest paid semiannually 
by Treasury check. Series H may be purchased through 
any bank. Annual limit: $20,000.

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

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa-

szeniaus diplioma ir parode po
niai, kuri greit perskaieziusi 
ana. atgal sugražino.

Juzia, Juzia! Eiksz szen!
Szauke ponia savo dukres, ku- 

i rios antrame kambaryje iszto- 
, lo žiurėjo in savo mokytoja ir 
i nedrąsiai szni'bždejosi.

Beregint iszbęgo dvi dukte- 
j ris: viena isz ju galėjo būti de
vynių metu amžiaus, o antra 
septynių arba asztuoniu metu.

— Na, pasisveikinkite su 
savo mokytoja! Tarė ponia in 

! savo dukreles, kurios linkterė
jusios galva, žiurėjo in savo 
■mokytoja, tarsi aveles, pripra- 
tusios duona esti isz ranku.

— Tamista jau žinai isz 
mano laiszko, iii tamista raszy- 
ta, kad turėsi mokinti szitas 
dvi mergis'zkas, toliaus tamista. 
turėsi prie musu duona ir...

— Teip, teip! Apturėjau 
nuo-tamistu laiszka; asz ant tu 
visu sanlygu sutinku.

— Na, ir bus gerai, dabar 

eisime pažiūrėti tamistos kam
barėlio, kuriame gulėsi ir daig
tus savo susidėsi.

Ponia iszsivede mokytoja 
per valgomąja trioba pažiūrėti 
parodyti gulimąjį kambari.

Ona. Perkunaite buvo pa
prasto ūkininko duktė. Musu 
ūkininkai duikteru ir mokslus 
leisti nemėgsta. Kam mergai 
mokslo reikia, sako jie, juk 
kunigu nebus! Ona isz pradžios 
pakliuvo in Petropile pas koki 
ten savo giminaiti ar dėdžių, 
kuris czionai ilgesni laika gy
veno ir turėjo kažin koki ama- 
ta. Tasai -dėdžius leido savo 
dukterį in kokia ten maža isz-

(Tasa Ant 2 Puslapio)

d®=A - B - CELA
, arba pradžia 
SKAITYMO 

...ir...
RASZYM0

64 pus. Did. 5x7 col. 
Dabar Po 25c.

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

GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

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

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

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

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

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

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

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

bo isz Schuylkillo pavieto suisi- 
rinkimas in vyko pareita Utar- 
ninko vakara in Mansion Res
tauranta. Kandidatai del nau
jos Kliubo valdyba del 1956 m:, 
likos iszrinkti, kaip tai: Ant 
Prezidento: Ponios Harriett 
Dalton, isz Frackville ir Mary 
Martz, Shenandoah. Ant Vice- 
Prezidento: ps: Helen Gablin, 
Mahanoy City ir Julia Uritis, 
Shenandoah. Rasztininke: ps: 
Catharine Staconis, Mahanoy 
City ir Anna Wargo, St. Clair. 
Fin. Rasztininke: Mary Rus
sen, Minersville ir Anna Knapp 
St. Clair. Iždininke: ps. Anna 
Radzievich, Minersville ir Le
ona Morgan, St. Clair. Beveik 
visos nares dalyvavo tame su
sirinkime. Kitas susirinkimas 
invyks Lapkriczio (Nov.) 8-ta 
diena in Elk’s svetainėje She
nandoah.

— Seredoj pripuola Szv. 
Petro Alkantro, o Tautiszka 
Vardine: Rustulio- Ir ta diena: 
1945 m., Alijantai suėmė 24 
Nacius; 1781 m., Anglijos 
Charles Lord Cornwallis su sa
vo armija pasidavė in York
town, Virginia, 'jis ežia buvo 
insikases, tikėdamas kad Pran
cūzas LaFayette neiszdrys ant 
jo pultis per tvirtoves', jis gerai 
numanė, 'bet nenumatė ka Ge
nerolas Jurgis Vaszingtonas 
susilaukė pagelbos isz Prancū
zijos laivyno, kuris inplauke in 
Chesapeake inplauka. Su1 Fran- 
euzu pagelba, Vaszingtonas nu
krito Anglo Charles L. Corn
wallis susisiekimą ir taip pri
vertė ji pasiduoti- Amerikos 
revoliucija del laisves ir nepri
klausomybes yra baigta.

— Ketverge pripuola 'Szv. 
Jono Kancijaus, iszpažintojo, o 
Tautiszka. Vardine: Saule. 
Taipgi ta diena: 1507 m., Zig
mantas Antrasis priima Kuni- 
gaikszczio vainiku; 1946 m-, 
Vokieeziai turėjo laisvus rinki
mus, tai buvo pirmutiniai in 
keturiolika metu. Jie nubalsa; 
vo uiž Socialistine valdžia.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Urszules, o Tautiszka Vardine: 
Gylanda. Ir ta diena: 1949 m-, 
valdžias teisėjas Harold R. Me
dina nuteisė tuos vienuolika 
Komunistu užsimokėti po $10,- 
000, ir deszimts isz ju pasmer
kė in kalėjimą ant penkių me- 
tu, ir viena ant trijų metu; 1946 
m., Rusijos Užsienio Ministeris 
Molotovas atvažiavo in New 
Yorko miestą, dalyvauti Tautu 
Sanjungos posėdžiuose ir ke
turiu. didžiųjų tautu susirinki
muose.

— Lapkriczio (Nov-) me
nesyje, Pottsvilles Sudas turės 
daug teismu. *

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

Balsuotojai Isz 
Mahanoy City, Pa. 

Balsuokite už

JOHN ONIFFREY
... Ant...

Borough Auditor
Praszo Jusu Balso ir Paramos!
Rinkimai Utarninke NOV. 8 

Szirdingai Acziu!

Balsuotojai, Pirmam Vorde 
Isz Mahanoy City, Pa. .

Balsuokite už

STEVE KLIPOLĄ ’
Ant Constable

Praszo Jusu Balso ir Paramos! 
Rinkimai Utarninke NOV. 8

Szirdingai Acziu!

Hazleton, Pa. —
Philadelphijietis, .skalbiamųjų: 
niaszinu taisintojas ir jo pabel- 
bininkas buvo sužeisti, kai ju 
mažas eroplanas pataikė in 
bažnyczios bokszta ir nukrito, 
tarp dvieju namu. To laiku 
daug žmonių ėjo isz Szv. Rapo
lo bažnyczios po Rožancziaus 
pamaldų, bet laime nei vienas 
isz ju nebuvo sužeistas. Sužeis
tieji buvo nuveszti in Hazleton 
State ligonine. Jiedu yra ke
turios deszimts dvieju metu 
amžiaus Francis J. O’Donnell, 
isz Philadelphijos ir devynio
likos įlietu amžiaus Richard 
Moore, kurio namai yra neto
li nuo tos vietos kur jųdviejų 
er op 1 anas n u k r i t o.

— “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!

Pirkie U. S. Bonus

Tuszczios Vietos Tautu Sanjungoje

Szitos vietos buvo apleis
tos Prancūzu delegatu in 
Tautu San junga, kai Tautu 
Sanjunga sutiko apsvarstyti 
Morocco kraszto padėti, New 
York mieste. Prancūzu Mi
nisteris, Antoine Pinay buvo 
pirmas pasikelti ir iszeiti, 
sakydamas kad ežia ne Tau
tu Sanjungos reikalas ar biz
nis, nes ežia yra Prancūzijos 
vidaus reikalas. Kiti Pran
cūzijos delegatai jo pavyzdi

Sieniniai Kalendoriai 1956m
15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio

Dabar po 50c arba 3 už $1.25
Adresas:

SAULE PUBL. CO. - Mahanoy City, Pa.

Pajieszkojimas

Pajieszkau savo giminiu ir 
pažins tarnu:

1—Elena Kuckailyte isz Lie
tuvos (Marijampolės miesto), 
atvykusi apie 1931 ar 1932 m.

j 2—Vincas Burdulis (iszvy- 
; kimo metu buvo apie 22 m.) isz 
j Lietuvos atvyko apie 1923 me
tais pas savo tęva. Paeina isz 
Punsko parapijos (Pupku gi
mine).

3—Katre (ar Rože) Alusz- 
kiiate, po vyrui Banevieziene, 
atvykusi isz Valineziu kaimo, 
Punsko parapijos. Atvyko apie 
1906 ar 1907 metais. Su savo 
vyru ir vaikais dar 1920 metais 
gyveno rodos Ashley ar Ash
land, Pa., mieste.

Pajieszkomus asmenis pra- 
szau atsiliepti sziuo adresu:

Vincui Sendai,
3049 So. Throop St., 

Chicago 8, Illinois.
Jeigu pajieszkonii ar ju gi

mines Imtu mire, praszau apie 
juos praneszti nurodytu adre
su man bent kas, kas juos pa- 
žinšta arba pažinojo. Atlygin
siu už tai.

M IRTI E S
KELIONĖJE

FRIEDLAND, VOK. — Vo- 
kicte moteriszke, pargryžus po 
deszimts metu isz Sibiro, pasa
koja, tik szeszios deszimts 
trys moterys iszliko gyvos isz 
dvieju tukstaneziu, per mirties 
kelione in Sibirą.

Fraulein Use Schmidt sako 
kad moterys buvo sugrustos in 
galviju freitkarius ir buvo ve-

paseke ir iszejo. Visi gryžo 
in Paryžių.

Amerikos atstovai tikisi 
kad Prancūzai sugrysz, kad 
jie taip neapleis Tautu San
junga. Prancūzai sako kad 
jie sutinka dalyvauti Tautu 
Sanjungoje, kai kiti klausi
mai bus svarstomi, bet jie ne
sutinka dalyvauti kai Moroc
co kraszto klausimas bus vėl 
svarstomas.

□ □

žarnos isz Torgau kalėjimo, Ry
tu Vokietijoje, in Sibirą. Dau
guma ju pasimirė nuo szalczio 
ir nuo bado.

Fraulein Schmidt -buvo su- 
aresztuota 1945 metuose Ryt- 
Prusijoje, kai ji buvo dvide- 
szims trijų metu amžiaus ir ga

Trisdeszimts septynių me
tu amžiaus motina, Ponia 
Lorraine Berg, isz Rural, 
Wisconsin yra pagimdžius 

lutinai atsidūrė in Vorkuta la
geri.
' Isz viso, penkios deszimts 
viena moteris, szimtas septy
nios deszimts trys vyrai ir 
trys kūdikiai pargryžo in Va
karu Vokietija, sulyg Rusijos 
sutikimo gražinti nekarininkus

Penkti Dvynukai

penktus dvynukua in Szven- 
to Juozapo ligonine, in Hart
ford. Ji sako kad ji su savo 
vyru dar nenutare kaip už

•f: 
belaisvius. b

Ju tarpe buvo Dieter Priede, 
Berlyno laikrasztininkas, žur
nalistas, kuris staiga buvo din
gės isz savo namu Vakaru Ber
lyne, asztuoni metai atgal.

Jie buvo paleisti isz Sovietu, 
Potmar lagerio, kur randasi

vardinti szitas dvynukes, 
nes jos vyras dabar turi ga
na rupesezio padidinti j u 
septynių kambariu namus. 

apie trisdeszimts penki tuks- 
taneziai belaisviu.

Dauguma moteriszkiu buvo 
nuteistos ant ilgu metu in ka
lėjimą už neva-sznipinejima. 
Keletą porelių tuose lageriuose 
“apsiženijo” be Kunigo, ir da
bar sako kad jie taisykliszkai 
apsiženys. >

Tikimasi kad dar apie sep
tynios deszimts moteriszkiu 
bus už keliu dienu paleista isz 
kitu lageriu, kalėjimu.

AnkScziau, vienas iszlaisvin- 
tas Vokietis Generolas, kuris 
pargryžo tik keletą dienu at
gal sake kad jis buvo girdėjęs 
kad Sovietai rengiasi pa
leisti visus tuos Vokieczius, 
kurie buvo sykiu su juo paim
ti in nelaisve.

HITLERIO TARNAS 
TIKRINA

. , r’..’.' i ., ..

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

bo už tai kad jis padėjo Hitle
riui visa Vokietija pavergti.

Jis sako kad Sovietai per 
tris metus jo klausinėjo, ji tar
dė, muczino ir kankino kad jis 
jiems viską pasakytu. Jis sako 
kad 1946 metuose jis ji parvežė 
atgal in Berlyną, kad jis jiems 
parodintu vieta, kur kancelia
rijoje Hitleris buvo nusižudęs.

Mahanoy City Lietuviai
PIRMAM VORDE 

Balsuokite Už

Wm. Smigo
Ant Konselmono į

Gabus - Sanžiningas - Jauslus 
Bendradarbis!

Sugražinkite Smigo In Konsel 
Praszo Jusu Balso Ir Paramos! 
Rinkimai pripuola Utarninke, 
Lapkriczio (Nov.) 84a Diena.

Szirdingai Acziu ! ! >! .■

DRAIVERYS .
UŽSIMUSZE

'it' ' ; /■ ■■c- .» .

Automobilius 
Atsimusze In Kelis

Stulpus

HARRISBURG, PA. — 
Dvideszimts dvieju metu am
žiaus Ronald L. Minnich, isz 
Millersburg-, Pa,, užsimusze kai 
jo automobilius nulėkė nuo 
vieškelio ir atsimusze in ke
lis elektros stulpus. Tas trenks
mas iszmete ji ir abudu jo 
draugu isz automobiliaus.

Dvideszimts dvieju metu 
amžiaus Evan Shaffer ir dvide- 
szimst keturiu metu amžiaus 
John L. Mattis, abudu isz Eli
zabethville, Pa., buvo sužeisti 
ir buvo nuveszti in Harrisburg 
Polyclinic ligonine. Nelaime at
sitiko apie trys mylios nuo Ly
kens miesto.

fel fel fe, fel fe, fel ISB 
Lietuviai, Schuylkillo Pavieto

Balsuokite už

JOS. J. MACHULSKY
isz Shenandoah, Pa.

... Ant...

Recorder of Deeds

Praszo Jusu Balso ir Paramos! 
Rinkimai Utarninke NOV. 8 

Szirdingai Acziu!
Ss fe fe fe fe fe fe fe fe fe




