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Atstovai Tariasi Kaslink Nusiginklavimo MOKINYS PRAVARYTAS BAN- LAIKRASZTIS tarpe randasi ir Canterbury 
Arkivyskupas. Anglijos Baž-

P A S Z A U T A S KOS DARBININKAS 
“AtKERSZINO”

Du Perdurti Po 
Futbolcs Loszimo

PERSPĖJA
' KARALAITEI

Rytiniu-Vakariniu krasz
tu atstovai pasiszneka ir pa
sitaria pirm negu posėdis 
buvo prasidejes Tautu San- 
jungoje, New York mieste. 
Iszkeltas klausimas yra kas
link nusiginklavimo.

Izs kaires: Jacob Malik, 
Rusijos Ambasadorius in 
Anglija, pasisreka su Sovie- 
Delegatu, A. A. Sobolev. Po 
deszinei: Amerikos Ambasa
dorius Henry Cabot Lodge, 
pasiszneka su Anthony Nut-

Isz Amerikos
KONGRESMONU

KELIONES

nyczia yra nusistaezius priesz 
tokias vedybas.

Kitas intakingas to laikrasz- 
I ežio prižiūrėtojas yra Anglijos 

LONDON, ANGLIJA. [ Kanceliarijas, Viscount Kil- 
Intakingas “London Times” muir. kurio ištaka yra svar- 
laikrasztis pirma syki vieszai j liausia visame kraszte. 
prasitarė apie Karalaites Mar-

Dave Su Eroplanu In 
Banka, Gala GavoPHILADELPHIA, PA. —

Trys mokiniai buvo sužeisti, 
South Philadelphijoje, po fut- 
boles loszimo tarp Southern ir 
Simon Gratz High Schools.

Jauni mokiniai susimusze, 
susipesze, beeidami namo isz 
futboles loszimo, susikirtimas 
tesiesi nuo vietos kur buvo ta 
futbole losziama, ligi asztuo- < 
nioliktos ulyczios, apie szeszis! 
skvierus.

Simon Gratz High School ta 
loszima buvo laimėjus.

Sužeistieji yra szesziolikos 
metu James Williams, kuris 
buvo du sykiu per peti perdur
tas su peiliu. Jis buvo nuvesz
tas in Szventos Agnieszkos li
gonine. Jis yra mokinys in 
Simon Gratz School.

Penkiolikos metu Allen Lan
dry, mokinys in Southern High 
School buvo paszautas in szo- 
na. Jis buvo nuvesztas in Me
thodist ligonine.

Ir trisdeszimts keturiu metu 
Edward M. 

panijos sztorai ir garadžiai in Malloy, buvo perdurtas per pe

ting, Anglijos atstovu.
Sovietas Sobolevas nesu

tiko atidėti nusiginklavimo 
klausima kol Užsienio Minis
terial susitars Genevoje ir 
nustatys nors kokia tvarka.

Dar ir to negana; apart ke-! dabar prisirasze prie AFL 
liones kasztu, sziais metais mu Teamsters’ Unija ir pradėjo 
su tie Kongresmonai ir Senato-j derybas su General Motors 
riai yra praleidę daugiau kaip kompanija, kuri szimet užsi- 
penkis szimtus tukstaneziu do- dirbs daugiau kaip bilijoną do
leriu tuose svetimuose krasz-' leriu pelno. (Nei viena kompa- 
tuose. Ir tuos pinigus mes su nija tiek pelno nėra pasidarius 
savo taksomis jiems prista- per vienus metus iki sziol.) 
teme. General Motors kompanijos

Ir paskui dar kai kurie virszininkas sako kad tik dalis
WASHINGTON, D. C. —

Kiek musu Kongresmonai ir
Senatoriai musu pinigu pralei- Amerikiecziai dyvinasi ir net tu bagotu darbininku sustrai- 
džia ant kelionių in svetimus pasipiktina kai iszgirsta ar kavo. Bet jau matyti kad di- 
krasztus, mes vargiai kada da- pasiskaito kiek kurio krasztui džiausi ir puoszniausi tos kom- amžiaus žmogus, 
žjnosime. Bet yra spėjama kad karaliui ar karalienei kasztuo- 
jp tos keliones mums kasztuoja ja keliauti. 'Kir'~ x‘‘~ 
nuo vieno bilijono ligi penkių 
bilijonu doleriu kas metai. 

•> f 

Net tik musu Kongresmonai

Mes paprastus 
žmones, kuriuos mes patys isz- 
rinkome in tas vietas Kongre
se, siuneziame kaip kokius po- 

ir Senatoriai važiuoja in toli- • nūs karalius in svetimus 
mus krasztus už musu pinigus, krasztus padengiame. Iszrodo 

kad Amerikos Kongresmonas

Manhattan, Bronx, Brooklyn ir 
New Rochelle jau užsidarė.

Nepaprasta Garbe

bet ju szeimynos ir gimines.
Vienas dalykas; sunku su- ar Senatorius puikiai gyvena, 

sekti kiek tos keliones kasztuo poniszkiau važinėja negu kitu
I 1 _ _ _ _ A 1 .

ja nes trys atskiri sztabai pa
dengia tuos kasztus: Kongre
sas, Valdžios ir Apsaugos szta- 
bas. Ir niekas nežino ir vargiai 
kada dažinos kieke kuris szta- 
has szitokioms musu Kongres-
monu kelionėms paskiria pini- Į W. Morris ant vieno sykio nusi-

— 1------------------------------ -- 1----------------------____ U « l • 1gu.
Kai vienas laikrasztininkas 

paprasze pamatyti sanskaita tu 
iszlaidu, jam buvo trumpai pa
sakyta, kad czia vien tik Kon
greso reikalas. Vienas Apsau 
gos virszininkas jam pasakė: 
“Mes esame tik draiveriai, tik 
szauferiai tiems ponams.”

Yra iszruokuojama kad neszti.” 
sziais metais mažiausia pusket- j *^s juos užsimokėjo dau

krasztu karaliai ir karalienes.

NUSIPIRKO SZESZIS 
AUTOMOBILIUS

WAUKEGAN, ILL. — Geo.

pirko szeszis brangius “Cadil
lac” automobilius, ir už juos 
ten pat užsimokėjo.

Užklaustas kodėl jis tiek 
daug tokiu brangiu automobi
liu ant vieno sykio nusipirko, 
jis nusijuokdamas pasiaiszki- 
no: “Už tai kad asz savo pini
gus negalėsiu su savimi naši- j • 4 t

virto szimto Kongresmenu ir £Pau kaip keturios deszimts i 
apie penkios deszimts j u skere- Wkstancziu doleriu.
troku buvo iszvažiave kur in Jis sako kad jis su vienu da
svetimus krasztus. Ir apie du važiuoja in Florida, o pen 
szimtai ju žmonų važiavo sy
kiu. Ir visus ju kelionių kasztus sūnums ir dukterims 
mes su savo taksomis padengė- į 
mę.

Pernai vien tik Kongresas 
paskyrė tris milijonus doleriu 
del ypatingu kelionių in sveti
mus krasztus.

Bet visi szitie kasztai dar ne- s
priskaito Armijos kasztus kai | kuo jautieji darbininkai uždir- 
kuris Senatorius pareikalauja I

kis kitus jis padovanos savo

$17,000 ANT METU
Visgi Straikuoja!

NEW YORK, N. Y. -
Czia gal bagoeziausi straikuo 

' tojai musu kraszte! Szitie strai

la nuo septyniolikos tukstan-
kad jam butu parūpintas ka- 
riszkas eroplanas ji kur nors 
nuveszti. Ir jie tankiausiai 
taip ir važiuoja. Mat, jie jau- 
czia kad jie didesne intaka pa
daro ant svetimu krasztu vir- 
szininku, kai jie atvažiuoja su 
Amerikos kariszku eroplanu.

ežiu ligi keturios deszimts tuk
staneziu doleriu ant metu.

Už tai czia ne algos ar pinigu 
klausimas su jais. Jie sustrai- 
kavo, reikalaudami apdraudos 
nuo savo kompanijų.

Jie yra brangaus “Cadillac” 
automobiliaus pardavėjai. Jie

Už tai kai “London Times” 
laikrasztis ka pasako, tai reisz- 
kia kad jis beveik už visa 
krasz to valdžia kalba, taip 
kaip “L’Csservatore Romano” 

| už visa Kataliku Bažnyczia 
kalba.

į “London Times” sako kad 
Karalaite Margaritą neturėtu 
klausyti ar paišinti ka žmones 
plepa ir visi kiti laikraszcziai 
zaunija, bet ji turėtu gerai ap- 
sirekoti ir nepamirszti kad ji 
yra gimus Karalaite, ir kad ka
ralius, karaliene ar karalaite 
turi svarbiausia ir pirmutine 
pareiga savo sostui.

Anglijos Bažnyczia viena 
ranka laiko su kraszto valdžia, I
bet ja valdo kraszto Karaliene, 
Margaritos sesuo. Karaliene 

j Elzbieta Antroji iki sziol dar 
Szitas laikrasztis Karalaitei n^e^° vieszai nėra pasakius, 

Margaritai primine kad tokios £erai žino kad ji to-
ženystos su divorsuotu Kapi- kicins vedyboms yra prieszin- 
tonu Peter Townsend panai- Sa
kinti krasztui isztikimybe daug 
žmonių ir krasztu. |______________

Szitas laikrasztis vis tylėjo draudžia ženytis su divorsuotu 
ir nieko nesake, nieko nerasze vyru ar moteriszke, bet vargiai 
apie tuos gandus kad Karatai- kas panaszaus bus. Nes jeigu 
te ketina iszteketi už prasezio- taryba ežia nusileis, tai ji bus 
ko iki dabar. i priversta visiems gauti divor-

Szita “London Times” laik- sus ir vėl ženytis; o tai butu 
raszti veda ir tvarko augsz- ■ priesz valdžios bažnyczios in- 
cziausi kraszto valdovai kuriu! (Tasa Ant 4 Puslapio)

Karalaite Margarite

LOS ANGELES, CALIF. - 
Buvęs Armijos lakūnas užsi- 
musze kai jis, rodos, tyczia pa-! 
leido savo pasisamdyta eropla
na staeziai in banka, kur jis

i buvo dirbės. Jis tai padare, ro
dos, ant kerszto, nes jis buvo 

. isz tos bankos sakti gavės.
Bankos virszininkas, kuris 

buvo jam sakti davės, buvo bis- 
ki sužeistas.

Žuvęs lakūnas ir bankos dar
bininkas buvo dvideszimts de
vynių metu amžiaus Benjamin 
Fauth, isz Inglewood.

Vienas isz bankos virszinin- 
ku, A. L. Wagnon sako kad jis 
spėja kad tas buvęs lakūnas no
rėjo kam nors atkerszinti, už 
tai kad jis buvo sakti gavės isz 
tos bankos. t

Lakūnas Fauth buvo už- 
musztas ant vietos. Nors buvo 
keletą kostumeriu ir darbinin
ku bankoje tuo laiku, bet nei 
vienas nebuvo labai sužeistas.

Policijantai ir eroplanu kom
panijos virszininkai spėja kad 
tas buvęs lakūnas užgesino sa
vo eroplano inžina ir paskui ty
czia pasuko savo maža Aeron- 
ca eroplana in banka

, - Trisdeszimts septynių metu
S’sitss. amžiaus Robert J. Workman,

, , i
Policijantai ant ju rado de- kuris buvo tam lakūnui sakti 

szimts peiliu ir kiszeniniu pei- davės, buvo biski sužeistas nuo 
liuku, viena britva ir daug dra- 
to.

Mokiniai isz Gratz High 
School sako kad kiti studentai 
isz Southern mokyklos po lo
szimo pradėjo juos vytis ir 
muszti.

riauszes yra visisz- 
Ne tik vai- 

nubausti, bet ir 
ju tėvai turėtu būti paimti na- 
gan. Jau per daug tokiu invy- 
kiu atsiranda kad studentai ar 

I 
mokiniai baisu triukszma, ler- 
ma kelia po futboles loszimu. 

Jau laikas ar tuos mokinius 
suvaldyti, tinkamai nubausti ir 
pamokinti, ar ta futboles loszi
ma visiszkai panaikinti isz mu- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ti. Jis teipgi buvo nuvesztas in 
Methodist ligonine.

Penkios deszimts trys moki 
niai buvo policijos suimti, ku 
riu tarpe buvo septynios mer-

Daktaras Albert Schweit
zer, asztuonios deszimts me
tu amžiaus mokslinezius, 
daktaras, milijonierius, ir 
muzikantas, kuris buvo in- 
steiges pirmutine raupsuo
tiems ligonine Afrikoje, eina 
isz savo namu, Londone, in 
Buckingham palociu. Jis bu
vo iszkilmingai priimtas Ka
ralienes Elzbietos Antrosios, 
kuri jam suteikė garbes
ženklą “Order of Merit”. 
Tai augszcziausias garbes 
ženklas kuri gali svetimtau
tis Anglijoje gauti. Tik vie
nas kitas žmogus tokios gar
bes yra susilaukęs, tai musu 
Prezidentas Dwight Eisen- 
howeris.

garitos ženybos klausima, per
spėdamas jauna karalaite kad 
žmogaus laime gludi, randasi 
ne tiek meileje, kiek atliktoje 
sau ir saviesiems pareigoje.

Anglijos Taryba galėtu pa- 
! naikinti ta instatyma kuris už-

stiklu kai langai subyrėjo prie 
jo stalo. Jis sako kad jis tam 
lakūnui buvo pasakęs kad butu 
geriau jeigu jis kur kitur dar
bą susirastu, nes jis netinka 
lankos darbui. Jis sako kad 
jam iszrode kad tas lakūnas nei 
nesupyko, sakydamas, kad ir 
jam jau insipyko bankos dar-' 
bas ir kad jis sau tinkamesni 
darba susijieszkos.

Kiek policijantai galėjo su
žinoti, tai tas buvęs lakūnas, 
Fauth pasisamdė ta maža ero
plana, prisipylė pilna tanka ga
zolino in Hawthorns airport ir 
sau iszskrido. Tie, kurie mate 
ta ere p ana virsz bankos, mis- 
lino kad lakūnas jieszko vietos 
nusileisti, kai jis tik staiga pa
suko staeziai in bankos langus 
ir leidos žemyn.

Iszliko Gyvas

APVOGĖ
BARTINDERI LIGONIS PASIKORĖ

PHILADELPHIA, PA. —NEW YORK, N. Y.
Victor Beutsch, manadžieris ir Trisdeszimts szesziu metu am- 
bartinderys in Westover saliu- Haus, drugsztoro, aptiekos dar
na buvo apvogtas ant pustre
čio sz:mto doleriu. Jis polici- j sikore savo garadžiuje, in Fox 

j jantams pasiaiszkino kad nieko
nebuvo saliune, kai apie treczia
valanda isz ryto inejo in jo sa
liu na vienas jaunas vaikezas,

bininkas, Eric B. Hallman pa

Chase, Abington Township.
Policijantai sako kad Hali- derzb 

man buvo paleistas isz Norris
town ligonines tik ant keliu

laivyno Leitenantas Da
ren Hillery, (po kaire) tris- 
3__'mts metu amžiaus lakū
nas, pasekmingai apleido sa
vo kariszka eroplana in

kad jis negali saugiai nusi
leisti su savo greitu karisz- 
ku “Banshee” eroplanu, jis 
pasuko ji nuo visu szviesu, 
kurias jis mate žemai, kad jo

apie dvideszimts metu amžiaus. 
Jis viena ranka laike kiszeniu- 
je ir bartinderiui pasakė kad 
jis tardė kiszeniuje turi revol
veri, ir pareikalavo visu pini
gu isz registerio. Vagis insiki- 
szo visus pinigus in kiszeniu ir 
dingo.

dienu. Jis sirgo proto liga ir 
buvo daktaru priežiūra toje Ii-j 
gonineje.

SKAITYKIT 
®^‘SA'ULE”W 

PLATINKI! !

dykūnus kad nieko jis nesu
žeistu, paskui pats iszszoko 
su parasziutu.

Leitenantas Komandorius 
Dan Klinger ji czia sveikina 
kai jis sugryžo in Los Alimi- 
tos Naval Air Station, Calif.

Kai lakūnas Hil’ery mate

eroplanas nenukristu ant 
miesto ir stubu, ir kai jis isz
skrido virsz dykuma, jis pa
leido ta savo eroplana ir 
pats iszszoko. Jis nusileido 
su parasziutu sveikas ir gy
vas.

D o ta
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Kas Girdėt
czius rinkimus ateinaneziais 
metais.

Dideli biznieriai ir sztornin- 
kai dabar neramiai miega; 
jiems rupi kaip politika eis at- 
einancziais metais, jeigu Eisen
howeris nestos in rinkimus del 
Prezidento.

Galimas daigtas kad pats 
Prezidentas Eisenhoweris vėl 
stos in tuos rinkinius.

Demokratai ir Republikonai 
dabar beveik lygiai stovi ir 
niekas nedrysta spėti kaii;p rin
kimai iszeisi.

Bagocziams ir fabrikantams 
labai rupi kad Republikonai 
laimėtu rinkinius, nes Republi
konai visados užstoja fabrikan
tus ir bagoczius.

Pirmutinis ir didžiausiais biz
nieriams rūpestis yra taksos. 
Jeigu Demokratai laimėtu Pre
zidento rinkimus tai visiems 
fabrikantams ir bagocziams 
taksos butu tuojaus padidintos.

Valdžia nori pakelti kasztus 
del laiszku per paczta, bet ne
drysta priesz ateinanczius rin
kimus. Pacztas yra taip giliai 
skylėje, skoloje kad jokiu budu 
jis neiszsikas isz savo skolos 
be pakėlimo, padidinimo kaso
tu del laiszku siuntimo.

Republikonai yra labai susi
rūpinę apie farmeriu balsus, 
votus; visi farmeriai baisiai 
pyksta ant Republikonu, kurie 
jiems tiek daug buvo prižadėję 
ir tiek mažiau jiems yra davė.

• ■
Valdžia prižada pertaisyti ir 

naujai statyti daug vieszkeliu 
po visa musu kraszta. Bet iki 
sziol visi tie pasižadėjimai lie
ka pasižadėjimais, ir mažai kas 
yra daroma.

Teipgi galimas daigtas kad 
tuose ateinaneziuose rinkimuo
se pasirodys Eisenhoweris 
priesz Dewey, o ne priesz Ste- 
veensona, ant kurio dabar daug 
Demokratu nepasitiki. •

Genevos konferencija į jau 
prasidėjo su keturiu didžiųjų 
vieszpatysczin atstovais. Jau 
dabar galima spėti ir pranai- 
szauti kad nieko gero isz tu mi
tingi} ir posėdžiu neiszeis, nes 
Sovietu Rusija yra atžagariai 
nusistacziuisi priesz visas trejas 
v a k a ru v ieszpaty st es.

Beveik *visi Vakaru Europos 
krasztai yra lajbąi susirūpinę 
apie Eisenhowerio susirgimą. 
Tu krasztu vadai ir žmones vi- 
siszkai negali suprasti kad 
Amerikos tvarka gali eiti ir be 
galvos, be Prezidento. Už tai 
jiems dabar taip rupi Eisenho
werio susirgimas. Ju krasztuo- 
se viskas pareina nuo vado, 
nuo prezidento, diktatoriaus ar 
karaliaus, ir už tai jie negali 
suprasti kaip Amerikoje gali 
būti tvarka kai Amerikos Pre
zidentas serga.

————— t ' ■
Isz tu keturiu viešzpatyscziu 

susirinkimo Genevos mieste 
mažai ko gero galima tikėtis. 
Ten bus audringu prakalbu ir 
gražiu nutarimu, bet mažai, gal O z j z O
visai nieko gero.

Mainieriai teipgi dabar yra 
nepatenkinti. Republikonu val
džia buvo prižadėjus pirkti 
szimtus tukstancziu tonu aug
liu, ir jas pasiunsti in svetimus 
kraisztus, kad davus mainie- 
riams daugiau darbo. Bet iki 
sziol musu valdžia perka anglis 
isz svetimu krasztu ir jais siun- 
czia in kitus svetimus krasztus, 
kai musu mainieriai darbo ne
turi!

Vokieeziai jau dabar vieszai 
parode kad jie nieko bendro 
nenori turėti su Prancūzija. 
Prancūzai, isz savo puses, nesu
tinka su Prancūzu reikalavi
mais kad Vokiecziams nebūtu 
pave]inta apsiginkluot i.

Pypkes Durnai

Didžmaris

Valdžia yrą paskyrus keletą 
milijonu doleriu tiems žmo
nėms Naujoje Anglijoje, kurie 
yra nukenteje nuo tu potvaniu. 
Valdžia .tuos pinigus skolina 
ant treczio procento. Bet tai tik 
biznieriams. Paprastas darbo' 
žmogelis nieko negauna ir ne
gali gauti isz valdžios.

—————— a e
Valdžia dabar rengia ap- 

drauda, insurance nuio tokiu 
potvaniu, nes nei viena apdrau- 
dos kompanija neiszdrysta, 
stacziai negali tokios aipdrau- 
dos duoti.

Didžmaris platus orinis, 
Vedas kaimenes žvaigždžių, 
O ant jo juodos krutinės 
Ju nelieka nei pėdu.
Ant lauku kuonoplacziausiu, 
Dar už mėlynu dausu,
Laksto siauezia kuogražiausiai 
Didės gaujos debesų.
Nei linksmybes, nei liūdnumo 
Jie netur ir neturės

\. •
Jokio žmogaus prielankumo 
Jie nenor ir nenorės.

:: MOKYTOJA ::

A m etikos Laivynas isz 
Westinghouse kampanijos bu
vo užsiorderiaves daug karisz- 
kn eroplanu, kurie yra niekam 
verti. Apie penki ar szeszi la
kūnai žuvo tokiuose eroplanuo- 
se pirui negu Laivynas juos pa
smerkė. Laivyno sztabas prisi- 
pažinsta kad jis ežia klaida bu
vo padaręs.

Kandidatu del Prezidento 
vietos dabar abiejose partijose 
randasi kaip pavasaryje grybu. 
Dar per anksti spėti kuris isz 
ju tikrai bus tinkamas stoti 
kaipo kandidatas per ateinan

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

isz musu moksladraugiui, . žiū
rėk ka padare : parasze Prancu- 
ziszkoje kalboje eiles ir priesz 
lekcija padėjo ant profesoriaus 
staliuko. “Monsieur profes- 
seur” paemes popiergali per
skaitė ir paraudonavo. Kas ra- 
sže tas eiles? Paklausė. Visos 
tylime. Antra karta paklausė ir 
isz antros • klaupkos atsistojo 
mergina kaip žilvitis. Asz! At
sake: Bien! sėskis, ma chere!” 
Tarė ponas profesorius. Už pu
ses metu jie apsivineziavojo.

— Ak, ant ko szios gady
nes mergos nesimeta, tarė po

nia Mantviliene ir pasidairusi 
in visas puses pasznabždžiu už
baigė: t ei p ir jie, nuo Lietuvys
tes pradėjo, o ant stono mote
rystes gali pabaigti. Neduok 
Dieve!

— Neduok Dieve; pridūrė 
ponia Mantrimiene.

— Neduok Dieve; patvirti
no ponia Karpinskiene. Aplink 
fortepijonus vienos sėdėjo,, ki
tur stovėjo keturios ar penkios 
merginos, kurios juokės i, 
sznabždejosi ir sznekejo, rodos, 
apie vaikinius. Ponia Butrimie
ne sukosi po val'gonjaji kamba
rį su savo tarnais ir rengė arba-' 
ta. Apie septinta valanda szei- 
mininke viltis paprasze in val
gomąjį kambarį ant arbatos.

Vakariene Su Lietuviszkais 
Klausimais ir Atsakymais
Po arbatps kaip paprastai 

vieni k i bosi už szokius, kiti uiž 
kortas, kiti už savo kaimynu ir 
pažystamu alpkalbinejimus. Ir 
teip visi linksminosi lyg de- 
szimtos valandos, kada poni 
Butrimiene paprasze visus sve- 
cziiis ant vakarienes. Laike va
karienes, visi svecziai isz pra
džios sznekejosi kuopelėmis, 
paskui vienas atsiliepė balsiaus 
ir visi nutilo tarsi klausydami 
jo kalbos. Ponas Butrimas viso
je apygardoje buvo garsingas 
isz savo tvirtu Lonkiszku nuo
monių, kurias prie kiekvienos 
progos stengėsi,' iszreikszti ir 
paženklinti. Baigiantiems vaka- 
rienai, pasiėmęs, in rankas vy
no stikleli jis atsistojo nuo kė
dės ir prabilo:

— Garbingi ponai! Deka- 
vodams visiems už aplankymu 
ir velydama dar karta visiems 
laimes ir pasivedimo ant szio 
ateinanezio meto, negaliu ne- 
iszreikszti to troszkimo, kad 
terp musu vieszpatautu savi
tarpine ir tautiszka meile ir 
vienybe. Bet ant nelaimes terp 
musu kaimynu labiausiai terp 
jaunuomenes, atsirado kokia 
tai nauja dvasia, budinanti at
siskirti nuo savo prigimtu tau- 
tiszku tobulybe ir atsiduoti in 
prieglobsti kokios tai iszinisly- 
tos lit vomanijos, ar chlopoma- 
n i jos. Vardan teisybes, meiles 
meldžiu ir užkeikiu visus, kad 
netraukytumėte tu tautiszku 
rysziu, kuriais Dievas ir musu 
prosenoliai suriszo mus pirm 
keturiu szimtu metu su Len- 
kais, nuo kuriu apturėjome kal
ba, tikėjimą ir apszvietima. 
Saugokitės neteisingu prana- 
szu! Sako szventrasztis. O asz 
sakau: saugokitės neteisingu 
tėvynainių, kurie kaipo ansai 
Evangelijos liūtas (liavasi) 
vaikszczioja terp jusu jieszko- 
dains, kuri nors praryti. Tegul 
gyvuoja Lenkiszka kalba ir 
vienybe su Lenkais! Mylėki
mės !

— Tegul gyvuoja Lenkisz
ka kalba’ir vienybe su Lenkais! 
Visi bajorai suriko ir stikle
lius susidaužė. Prie stalo pasi
darė dundulys. Kada visi nusi
ramino ir atsisėdo ant savo vie
tų, valanda visi tylėjo ir tuo
jaus visi atkreipė akys ant pa
nos Onos, Karpinskiu mokyto
jos, kuri anot pono Butrimo 
žodžiu buvo tasai liūtas, kuris

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.

Price $2.50su,e "rl*'
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

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

visus musu bajorus norėjo 
“praryti”. Pana Ona nusimi
nusi sėdėjo ir tylėjo. Proga bu
vo gera atsiliepti, bet kaip ir 
kokiu budu. Ponas Butrimais 
savo kalba pirm keliu dienu ra
sit ja n apnianste, paskui iszsi- 
rasze ir ant galo isz atminties 
iszsimokino. O ežia tuojaus ana 
reikėtų atremt iszrodant jos 
neteisingumą ir kvailumu. Pa
gunda buvo nemaža atsiliepti 
ir pana Oną ncisztureejo ir at
siliepė.

— Perpraszaui garbinga po
lis Butrimą už mano drąsą, ta
rė nedrąsiai pana Ona, kad asz 
prie tamistos kalbos noriu pri 
dėti keletą paaiszkinimo žodžiu 
arba, antraip sakant, noriu pa
sakyti, kad asz su tamistos kal
ba visai nesutinku ir czionai 
visu akyvaizdoje noriu užpro
testuoti.

Ponas Butrimas pažiurėjo in 
pana Ona baltomis tarsi norė
dama isztarti:

— Aa, nori užprotestuoti ? 
Na, protestuok!

Visi bajorai tylėjo ir sėdėjo 
kaip pele po szluota.

— Asz tamistai ir daugybe 
isz esaneziu czionai ponu viena, 
karta jau iszrodžiau ,kas tie 
yra litvomanai ir kokie ju sie
kiai, tarė pana Ona, ir dabar 
apie ta asz visai nemisliju kal
bėti, bet pasakysiu tiek, kad 
anų tautiszki rysziu, kuriais 
Dievas ir prosenoliai mus pirm 
keturiu szimtu metu Lenkais 
'suriszo, mes visai nemislijame 
traukti, dėlto kad tie rysziai 
yra jau patys per save sutrukę 
ir nebeturi ne jokios verties. 
Prapuolė Lenkijos politiszka 
laisve, teip-pat prapuolė tą pa
ti ir Lietuvos laisve! Visi dip- 
lomatiszki aktai sudaryti tarp 
Lenku ir Lietuviu pamėtė savo 
svarbumą.

— O ne! Insikiszo ponas 
Butrimas Lenkai su Lietuviais 
susivienijo ant visados, tai yra, 
ant amžių.

— Gerai! Bet aname susi
vienijimo akte Lietuviai su 
Lenkais nebuvo pasakyta, kad 
Lietuviai iszsižada savo kal
bos savo apszvietimo, savo pa

proeziu. Terp Lenku ir Lietu
viu buvo sudaryta tiktai poli- 
tiszkas susivienijimas, o kaip 
politiszka Lenkijos ir Lietuvos 
laisve prapuolė, teip visi poli- 
tiszki aktai pamėtė savo verte. 
Ar neteip?

Teip, bet paliko Lenku ir 
Lietuviu tauta, tarė ponas But
rimas, kuri kovojo ir dabar ko
voja už savo tikėjimą, kalba, 
tradicija ir taip toliaus.

— Teisybe, kad paliko Len
ku ir Lietuviu tauta, kuri su 
visokiais savo nevydonais turi 
kariauti, bet kaip Lenkai teip 
ir Lietuviai yra jau visai liuo- 
si, nuo vienas kito visai nepri- 
guili ir terp saves nėra nejo- 
kiais surisze. Vienutinis ryszis 
kuris Lenkus su Lietuviais 
risztu, tai kataliku tikėjimas. 
Mes to tikėjimo ryszio siu Len
kais neiszsižadame: tikėjimo 
dalykuose mes su Lenkais už
laikome kuodidžiaiTsia vienybe 
bet savo tautos dalykuose, auk
lėjimo savo kalbos, mokslo ir 
apszvietimo, Lenkams tu, pasa
kyti: “Noli me tangere!” Kaip 
Prancūzas, katalikas su Vokie- 
cziu, kataliku tikėjimo daly
kuose turi visudidžiause vieny
bių, bet tas-pats Prancūzas su 
tuom, paežiu tegul dasilyti tau
tos dalyku, tai tuojaus vienas 
palieka Prancūzas su visomis 
savo tautiszkomis ypatybėmis, 
o antras Vokietys. Czia terp ju 
nebėra nejokio ryszio: vienas ir 
antras pasilieka, prie savo kal
bos ir paproeziu. Teip ir mes su 
Lenkais norime būti: tikėjimo 
dalykuose, vienybėje, bet, taui- 
tos dalykuose kiekvienas prie 
savo!

— Bet Lietuviai užmirszta, 
kad jie tikėjimą apturėjo nuo 
Lenku, kad ne Lenkai, tai jie 
seniai jam butu palike Pravo- 
slauriais, Maskoliais, insikiszo 
pone Butrimiene.

— Tai-kas ? Už ta Lietuviai 
Lenku nekeikia, už. tikėjimo 
szviesa, kuria Lenkai atnesze 
Liputviams, mos esamo dėkin
gi. Katalikui Bažnycziai nuo at- 
sivertusiuju in katalikiszka ti
kėjimą nereikalauja ypatingu 
auku arba dovainu, bet tik rei
kalauja, kad atsivertusiejie bu
tu gerais katalikais ir daugiaus 
nieko. Tame dalyke Bažnyczia 
sako tiems kurie atvertė neti
kėlius arba stabmeldžius in ti
kėjimą, kad jusu užmokesnis 
yra danguose. Teip ir pirmiejie 
Lenku apasztalai, kurie Lietu
viams nesze tikėjimo szviesa, 
seniai jau apturėjo nuo Viesz. 
Dievo' užmokesni už savo 
apasztaliszkus darbus. O szios 
dienos Lenkams vis dar už ta 
nuo Lietuviu reikalauti kokio 
tai užmokesnio arba ir papras
to dėkingumo, mums iszrodo 
paprastai juokinga. Czionai 
jau iszeina kaip anoje pasakoje 
su tomis žąsimis, kurios gyrė
si, kad ju ainiai kita, karta .Ry
ma nuo prapulties iszgelbejo.

— TOLIAUS BUS —

KATALOGAS
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

Nr. 1955

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No.102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No J 33—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 LikosTur- 
tingu Ponu. 35c.

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

•No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 6.. 
puslapiu, 20c.

No.145—Apie Veluiszkas 
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 Kąjimas, 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; Prigautai 
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, Žvaigi 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Mesžla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Simus Mal
daus ; Iszklausy ta 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. 25c.

Kitokios Knygos

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

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

180^2—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 
15c.

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
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- 
ui-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

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,, - U. & <
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:: MOKYTOJA ::
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Lazdunienu Dvare

'Buvo diena. Nauju Metu. Žie
ma laikėsi gana, tirsztai. Po Vi
su Szventu kaip apsnigo, teip 
jau szaltis ir sniegas lyg-pat 
Nauju melu tdbesilaike. O žmo
nes isz to labai džiaugėsi, dėlto 
kad jau daug gerinus su szaloj- 
mis žiemos keliu1 (pasivažinėti 
nekaip su briczka po marma! y- 
nus valkioties. Visi bajorai su
tarė Naujus' Metus sveikinti 
Lazdunienu dvare pas poną 
Butrima. Toksai jau buvo nuo 
senu laiku, užvedimas, kad 
pirma diena visi susirinkdavo 
pas ponus Karpinskius, antra- 
diena pas Mantvilus, o Naujai 
Metu dienoje pas Butrimus.

Lazdunienu dvaęo savinin
kas ponas Butrimas gyveno ne- 
pertoli nuo ponio Karpinskio, 
Daugeliszkiu. dvaro. Jie buvo 
teip sakant kaimynai ir dėlto 
tai ant Visu Szvencziu ir Vardo 
dienu vienas prie kito su pa
sveikinimais važinėdavosi. To
dėl Nauju Metu dienoje ponai 
Karpinskiai iszsirenge pas 
Butrimus su visais savo vai
kais ir mokytoja pana vOna.

Buvo jau v ak a rop71< a,cta*?ve- 
cziai pas ponus Butrimus pra
dėjo rinkties. Sniegas lauke 
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Naturally, the/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 form of these invitations with people who 

really know! Come in! We will be happy 
__ ■_ to show you the "Flower Wedding Line."

your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct I

buvo tvirtas. Einant sniegas po 
kojų tik vien ir czirszkejo. Vi- 
sulpirmu atvažiavo ponai Kar
pinskiai, kuriuos priangoje, 
priėmė tarnas apsirėdęs juodo
je su geltonais guzikais nudi
lusioje Hberijoje, kuri, matyti, 
kita karta geresnes dienas bu
vo macziusi. Svetainėje sve- 
czius sutiko namu szeiminin- 
kai. Ir prasidėjo savitarpinis 
kinkavimas, lingavimas su 
szirdingais 'buk iszreiszkimais 
vienas kitam kaipo Nauju Me
lu dienoje visokios! laimes, pa
sivedimo ir 1.1. Už mažos va
landos atvažiavo ponai Žylevi- 
cziai ir ta pati regykla atsi
kartojo su visais iszgaliais, tai 
yra, su visais tinkavimais, lin
gavimais 'ir iszreiszkimais vi
sokios laimes, pasivedimo ir 1.1. 
Bųivo jau, rodos, valanda szesz- 
ta, kada ponas Butrimas pas- 
kutiniamsiems svec'ziam.s isz- 
reiszke savo paskui iriausius 
velijimus laimes ir pasivedimo. 
Svetaine buvo pilna ponu, ku
rie teip saves klegėjo, juokėsi, 
garsiai siznekejo. Vienoje ker- 
czioje prie mažo staliuko sėdė
jo trys ponai: viens isz ju buvo 
ponas Mantrimas, žmogus jau 
augės, su iszpustu pilvu, su 
raudona nosimi ir su plika kak
ta. ir pa.kausziu kaip su kulni
mi; isz visoko buvo matyti, kad 

jis ant szio svieto buvo jaui gy
venęs. Jis buvo savininku Pli- 
kiszkiu dvaro, kuri bankas ne
seniai už skola Maskolvedžiui 
pardavė. Antras isz ju buvo, po
nas Janutas žmogus nedidelio 
augumo, biszkiuko isz prigimi
mo būvi kuprotas, aut nosies 
nesziojo szpikuilus • arba aku- 
liorius, bet in žmogų neveizde- 
jo per akuliorus, o vis žiurėjo 
per akulioriu virszu. Jis buvo 
savininku nedidelio dvaruko, 
vadinamo Pipliais. Treczias isz 
ju buvo jau pažinstamas ponas 
Karpinskis, žmogus dar nese
nas, bet labai lėtas ir visame, 
kame savo paczios klausas.

— Hm! Panie Dobrodzieju! 
Pradėjo ponas Mantrimas, ci
garą rūkydamas ir durnus per 
uosi leizdamas, musu broliams 
dvarponiams szioje gadynėje 
reikia imties už pramones, už 
laikrasztyje iszskaite, kad Pa
ryžiuje esanti koki tai iszdirbi- 
ninkystes (už fabriku), o prie- 
szingai jie visi subankrytys. 
Pramone! O kas duoda szian- 
diena pinigą! O su viena žeme, 
prie mažu prekių jos' vaisiu vi
si musu dvarponiai bus bankro
tais!

Perpraszau poną, tarė labai 
szvelniai ponas Karpinskis, 
kad pramone arba iszdirbtuve, 
esant atsakanczioms iszlygoms, 
gali duoti gera pelną, asz apie 
ta neabejoju, bet tos iszlygoš 
nevisados teatsitinka/ Pagal 
mano isznlanymo, kad tpramo- 

nė arba iszdirbtuve duotu gerą 
pelną, neatbutiniai reikia trijų 
dalyku: visupirmu reikia turė
ti kapitalu, kurio musu broliai 
dvarponiai tankiausiai neturi; 
antra dirbtuve arba fabriką už
dėjus, reikia turėti gera ir su
prantanti žmogų, kuri teip-pat 
nelengvai gali atrasti; ant galo 
treczia, uždedant dirbtuve, rei
kia atminti ir ant to, ar atsiras, 
iszdirbiniams arba fabrikan-

Rugoja tėvai, gimines 
Baižnyczia ir laikraszcziai, 

Kad musu jaunuomene 
Su svetimtautėms merginoms 

Arba jaunikaicziais ir su 
jais apsiveda.

Dukreles ir sūneliai 
neklauso tėvu, 

lt daro saviszkai kaip 
priežodis sako: 

Nes neklauso geros rodos, 
Tegul klauso szunc skuros. 
Susipažinta su kokiu ten 

Svetimtaucziu ar svetimtaute
Duodasi prisigaut saldžiais 

žodelais, 
K a k 1 a v i m u o se a u t o m ob i Ii u o s e

Atiduoda savo szirdi, 
Paniekina. puruvyne savo 

darybia, 
Ir pasilieka smirdanczioj 

'baloje. 
Toki apsivedimai tankiausia

Atsibuna ipas skvajeri, 
Arba bėga in kita miestą, 
Norints tėvai su aszaroms

Meldžia savo dukreles, 
Kad nedarytu ir nebjaurintu 

savo szeimyna.
Ir ant galo vaisai tokio
Sumaiszyto apsivedimo 

užsibaigė persiskyrimu, 
Apleidimu arba nužudinimu 

sm i r d a n cz i o s u n k s e s. 
Lietuvaite tik lyg tam laikui 

Yra saldi kol nesusilaukė 
Vaisiaus savo neiszmintingos 

meiles, 
Raszydamas apie tokius 

su s i v i e n i j ii n u s po r n, 
Atėjo man ant. mislies sekantis 

atsitikimas,
Luzerno paviete:

Tula Lietuvaite patogi 
mergele, 

Susipažinus su kokiu tai 
svetimtaucziu, 

Apsivedė norints tėvai gana 
prieszinosi, 

Bet padare tai ant . 
kerszto.

Toji porele greicziau 
persiskyrė, 

Ne kaip žmones to 
tikėjosi.

Svetimtautis pradėjo 
unke paniekinet, 

Muszti ir taip jai 
daede, 

Kad buvo priversta savo 
vyra apleisti. 

Vyrelis sugryžo namo pas 
Savo motinėlė su aszaromis,

O motinos szirdis priėmė 
Savo kūdiki savo szirdies, 
Nes katra motina neturi 

Jaustos ant nelaimes savo 
kūdikio, 

Ir neatlais jam kalte?
Kuriam davė gyvastį. 

Gaila kad musu Lietuvaites 
Neklauso geros rodos, 

tams pirkliu arba antraip sa
kant, ar atsiras konsumentas. 
Pridirbti visoko kažin kiek bu
tu galima, bet tik ar bus kam 
parduoti tai klausimas visus 
svarbiausis.

— O, o. o! Teisybe ponas 
iszkalbejo, kad dirbtuve užde
dant reikia, turėti gera, ir viską 
užtikrinta žmogų, insikiszo po
nas J ar ūdas jog paveiksią ta
me dalyke turime kaimynuose. 
Ponas Bileviczia,, musu kaimy 
n a s, kažin kokiame tai visetu 
perinamoji maszina, kuri kasz- 
tuoja, tris szimtus rubliu. Na, 
pabandys, ir jis visztas perinti 
su maszina! Nusiuntė tris szim- 
tus rubliu, ir teisybe, tuojaus 
jam parsiuntė reikalaujama 
maszina, kuria, tuojaus sustatė 
ii- sudėjo tris szimtuis kiauszi- 
niu, isz kuriu buk tris szimtai 
visztu turėjo iszsipereti. Pra
ėjo viena sanvaite, žiuri, kad 
kiausziniai kokie buvo pirmu 
tokie ir dabar tebėra, praėjo 
antra sanvaite, žiuri kad kiau
sziniai biski paraudanavo, pra
ėjo treczia sanvaite, žiuri, kad 
visi kiausziniai pavirto in 
kliunkius arba uiŽĮperins. Kas 
na'pasidarė? Palaike kiauszi- 
nius. ma-szinoje dar viena san- 
va.ite ir visi kiausziniai supuvo. 
Tipfiu; nuispiove ponas Bilevi
czia. Na, ka padarysi? Pirma 
karta nepasiseke, tai rasit an
tra karta pasisekt. Ir vėl su
pirko tris szimtus szviežiu 
kiau'sziniu ir visus sudėjo in 
maszina. Perino tris1 samvaites 
ir vėl iszejo tie patys kliunkiai. 
Vienas kiauszinis tarsi buvo 
beskilstas ir tarsi viszcziukas 
jau norėjo iszrieteti, bet vaikai 
kažin kaip priėjo, užgavo ir tas 
-pats nunyko! Supyko ponas ir 
maszina numėto in szali. Teip 
ana jau ir gulėjo pusantrų me
tu be darbo. Viena karta atėjo 
Žydas. Jankelis, anasai gruidu 
pirklys, insistebejo ui maszina 
ir nupirko už deszimts rubliu. 
Žydas visztu neperino bet sake, 
lova sau isz aušo pasidirbės. 
Begulėdamas kada nors rasit 
koki Jankeliuka isziperejo. Ir 
teip visi pono Bileviczios geri 
norai iszejo ant nieko. O delko? 
Dėlto kad ne buvo gero ir par- 
mananezio žmogaus, kuris bu
tu viską kaip reikiant padir
bės. Kad atsirado tokia maszi- 
nia, tai turi būti galiniu isztiesu 
visztas iszperinti, bet žinoma, 
reikia mokėti, o kad nemokėsi, 
tai nieks isz to ne iszais, nemo- 
kedams tik $ave juokais apleisi 
ir daugiaus nieko. Dabar jau

— “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!

Juk senesni žmones yra 
Dasekiai savo gyvenimo 

visokius atsitikimus, 
Ir žino kas yra gerai 

del savo kūdikio. 
Gaila tuja skaiseziu musu 

mergeliu, 
Kurios atsiduoda

s vet imt aiu c z iam s, 
Kurie yra neverti nei pado 

musu mergaieziu. 
Taigi geriausia imti 

patarima: 
Kas neklauso geros rodos 

Tegu] klauso szunc 
skuros!

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

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

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

mūsų apygardoje, kad kam ne
pasiseka. koks nors dailias,- tai 
ir sako: na ir tau teip iszejo 
kaip (tonui Bilevicziai su visž- 
tu perimamąja, maszina! ,

— Ka, ka, ka! Nusijuokė 
szirdingai visi tris'ponai.

Antroje koreziojo stovėjo 
tris jauni vaikineliai, kurie žiu-' 
rodami in paneles kažin ka 
sznekejo ir juokėsi. Vienas isz 
ju buvo gana augsztas ant tėvu 
kaip gandro kojų su akuliorais 
arba teip vadinam “pincenez” 
ant nosies, su plaukais ant gal
vos pasisziauszuisiais ir vadino
si .Juozapas Mantrimas, sūnūs, 
to paties. Montrimo, kurio ban
kas neseniai dvara pardavė. Jis 
sake buvęs universitete, bet už 
studentu maisztus, prie kuriu 
jis buk prigulėjęs, vyresnybe 
iszvare isz universiteto laukan, 
o dabar, jis gyvendamsi prie tė
vu ir valkiojasi be darbo.

Antra isz ju buvo nedidelio 
augumo su nuszaszusia burną, 
bala žino isz. kur atsivilkęs, gy- 
veno pas. Mantrimus ir vadino
si Anupras Peczkieviczia; tre- 
tytis'buvo ant pažiūrėjimo tar
si nesenas, bet a rc z i aus prisi- 
žiureju;sb tuojaus galėjo pama
tyti, kad tai buvo jaunas sene
lis, kuris turėjo laibas kojas, 
inbudusia. krutino, o ant galvos 
kame plaukai dar nebuvo isz- 
bereje, ten jau visi buvo praži
lę. Vadinosi jis Petras Jakavi- 
czia, jo levas valde Žąsinu dva
ra. Jie visi tris dar tebebuvo 
po valdžia levu, bet jau ant 
szio svieto neviena, linksmybe 
buvo pergyveno. Rūkydami il
gus papirosus ant ilgesniu ci- 
buku jie terp saves sznekejo.

— Sakyk, sakyk, visupir
mu atsiliepe Jakaviczia Mant- 
rimuka, kas ta tokia facetka 
stora, drūta su trumpais plau
kais, sėdžia szalip tamistos se
sers ? ■

Mantrimuks pažiurėjo per 
savo szipikulus viena aki pri-

d^=A - B - CEL A=^8 
Iarba pradžia s 
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merkes ir paaiszkino:
— A, a, tai pana Ona, o 

kaip jos pravarde nežinau, vai
ku mokytoja ponu Karpinskiu.

—- Ak ta, ta litvomane.
— Ta pati.
— Na, na, niekas! Pradėjo 

Jakaviczia vienas pats po nosi
mi kalbėti, snukis tik biski per- 
ilgas, nosis visai tiesi, akis mė
lynos kaip dangus, ženklas tei
sybes.

— Asz, pernai žiema, laike 
meisedžio (karnavalo) atsiliepe 
Peczkieviczia buvau Varszavo- 
je. Ak, kad ten gražios mergos! 
Iszais merga amt gatves kaip 
stirna ir negali žmogus atsižiū
rėti: akis dega tarsi ugnimi, lu
pos kaip rožiukes, o krutinę 
kaip gulbes!

— Ee, asz jau gerai pažys
tu tas stirnas, perkirto Jakavi
czia, yra tai paprastos nudauĮ- 
žytos lapes. Nuimk tas visas 
dažyves, kuriomis jos savo vei
dą isz-tepe, paskui iszimk isz 
burnos padirbtus dantis, at
imk nuo galvos svetimus plau
kinis visaip raitytus, o paregė
si, kad tavo Varszavine stirna 
paliks biauresne už paprasta 
ragana.

— Ak, tai ' neteisingyste 
žmogaus! Galva linguodams ir 
tarsi atsidusejes pridūrė Man- 
trimukas.

— Svetaines gale prie sta
lo ant sofos sėdėjo kuopa mote
rų, tarpe kuriu buvo ponios 
Karpinskiene, Mantvilieue, po
nia Mantrimiene ir dar keletas 
poniu. Jos tarp saves vėl male 
visokias naujienas. Ponia Kar
piu skitui e pasakojo, kad ponas 
Pavlaviczia prie ju tankiai at
važiuoja ir su pana Ona moki
nasi Lietuviszkai.

— Kada asz mokinau® Var- 
szavoje pensijone ponios Tryl- 
skienes, pradėjo ponia Kar- 
pinskiene, buvo vienas profe
sorius Prancuziszkos kalbos, na 
užmirszau jo pravarde, bala su 
jo pravarde, bet jis buvo tok
sai jaunas, gražus, visados mei
lingas, kad viso musu pensijo- 
no mokytinęs, neatskirant ir 
Madame Trylskienes buvome 
in ana insimylėjusios. O viena

(Tasa Ant 2 Puslapio)
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— Lapkritis — November.
— Utarninke Visus Szven- 

tuju, o Tautiszka Vardine: Ka
ributas.
.— Gerai žinomas del musu 

gyventojams, Lietuviszkas bar- 
berys, ponas Juozapas Ancera- 
viezia, nuo 409 W. Centre uly., ■ 
apvaiksztines savo gimimo die
na Utarninke Lapkriczio Nov. 
pirma diena. — “Šaules“ Re
dakcija sveikina poną Ancera- 
viezia su gerais veliuimais, 
daug sveikatos ir ilgo pagyve
nimo.

— Lietuviai isz pirmo vor- , 
do, balsuokite už Thomas O’
Connell, ant Property Asses
sor. Praszo jusu balso ir para
mos! Rinkimai Utarninke Nov. 
8-ta diena. Acziu.

— Bažnyczia apvaikszczjo- 
ja Visu Szventu1 Szvente ir Už- 
duszines. Utarninke Katali
kai szvenezia Visu Szventuju 
Szvente, kada jie atiduoda pri- 
deranezia garbe tiems kurie 
jau savo tikslą atsiekė. O ta 
Vakara jau visi Katalikai eina 
ini bažnyczia ant Uždusziniu 
Miszparu, kada, jie meldžiasi 
kitus tikėdami kad ir kiti už 
juos melsis kada ju kelione ant 
szios žemes užsibaigs.

— Szv. Juozapo parapijos 
pamaldų tvarka per Visus 
Szventuju, Utarninke: 6, 7, 8 ir 
9 valanda ryte, o Miszparai 7 
valanda vakare, o Seredoj,.Už- 
duszines pamaldų tvarka: 7, 
7:30 ir 8 valanda ryte.

— Jonas Buidraviczius, gro- 
serninkas nuo 334 W. Pine uly., 
kuris nesveikauja nuo kokio 
tai laiko, gydosi in Jefferson 
ligonbute Philadelphia, Pai.

— Seredoj pripuola Uždu- 
szines, o Tautiszka Vardine: 
Szalna. Ir ta diena: 1927 me
tuose lietus pyle per kelias 
dienas Naujoje Anglioje, uipes 
taip patvino ir krantus iszs,įlie
jo, kad net szimtas dvideszimts 
žmonių žuvo; 1945 m., Amerika 
pripažino laikina V engri jos 
valdžia; 1948m., Harry Truma- 
nas iszrinktas Prezidentu, o 
Albert W. Barkley Vice-Prezi- 
dentu. Demokratai dabar val
do Senata ir Kongresą; 1783m. 
Jurgis Vaszingtonas atsisvei
kino su savo armija in Rocky 
Hill, N.J., ir pasitraukė isz vais 
ko. Po jo prakalbos visa Ame
rikos armija buvo panaikinta.

— William Smigo kai gir
dėt; bus iszrinktas Konsulmo- 
nu Pirmam Vorde, nes už ji vi
si ketina balsuoti.

— Ana diena lankėsi mies
te pas pažinstamus, ponstva 
Jonai Varnai, isz New York. 
Ponais Varnas užlaiko didele ap 
tieka New Yorke. Jo žmona po 
tėvais vadinasi Marijona Drau 
geliute, isz Shenandoah, Pa. 
Pons. Varnai taipgi atlankė 
“Saules“ Redakcija, už ka ta
riame szirdinga acziu u|ž atsi- 
lankyma.

— Ketverge pripuola Szv. 
Huberto, o Tautiszka Vardine: 

. Eidvyle. Taipgi ta diena: 1947 
metuose Stanislaw Mikolaj- 
czaykas atvažiavo in Anglija 
isz Lenkijos, kad jis nekurtu nu
žudytas Lenkijoje; 1936m., 
Prezidentas Franklin D. Roose 
veltas su New York Gubernato
rių Herbert H. Lehman laimė
jo Demokratu rinkimus; 1935 
m., Graikijos Karalius Jurgis 
Antrasis sugražintas ant savo 
sosto; 1903m., Panama pasi
traukė nuo Colombia vieszpa-

15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio 
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tystes, kai Colombia nesutiko 
susitaikinti su Amerika kas- 
link Panama Kanalo intaisini- 
mo. Mes buvo siuline Colom
bia krasztui milijonus dolerius 
už ta kraszta, bet to kraszto 
žmones sukilo priesz valdžia ir 
pasiskelbė nepriklausomi ugi. 
P a s k ui A m ori k a. t a k r a s z t a g a-' 
vo visai uiž dyka; 1883m., Blai
vininku Moterų draugija su
tverta in Detroit, Michigan.

— Petnyczioj ’pripuola Szv. 
Karoliąus Borromiejo, o Tau- 
tiszka Vardine: Ordinio. Ir ta 
diena: 1959 metuose eroplanas 
isz Bombay in Londoną sudu
žo, visi žuvo; 1879m., Will Ro
gers, garsus loszikas ir raižy
tojas užgimė; 1873m., Dakta
ras Jobui B. Beers iszrado kaip 
apmauti puvanezius dantis su 
aukso kepure, San Francisco 
mieste; 1950 m., Tautu San jun
ga nutarė stoti Pietų Korėjos 
armijoms in visiszka, pagelba 
su pinigais ir kareiviais. Ame
rika jau buvo ankseziau taip 
nusistaiežiuis, tik lauke Tautu 
Sa n j u ag os p r i t a r i:m o.

negyvas savo miegamoje kam
baryje pareita Sereda, iper savo 
žmona. Velionis turėjo szirdies

Philadelphia, Pa.— 
Viengentis Jurgis Dura, 76 me
tu amžiaus, gyvenęs czia sziuio 
adresu: 3338 E. Thompson ulv- 
czios diena 15-to Spalio, sziais 
metais namie mirė. O diena 20 
Spalio po želabnn pamaldų uiž 
jo duszia, isz bažnyežios Szv. 
Jurgio, jo kūnas palaiduotas 
Szventoje Kryžiaus kapuose. Ji 
ne'tikta.i kad laidojo, bet jis 
buvo ir paszarvotas pas musu 
viengenti Grab. Dominika Ea- 
ramina, kuris czia gerai yra. 
žinomas ir gerbiamas kaip tik
rai į imtas ir sanžiningas žmo
gus. Nabaszninkas Jurgis Du
ra, tarp kitko, buvo nariu vie
tines Lietuviu Muzikaliu Namo 
Bendroves ir Edgemonto Klu
bo. Paliko broli, Leona Dura 
ir sesere, ponia Karolina Sau- 
czumiene. Amžina atilsi! O jo 
artimiausioms pareisizkiama 
yra viesza szirdinga užuojau
ta. — K. V.

Shenandoah, Pa. — 
Vaitelius Kiselius, nuo 209 E. 
Coal uly., kuris nesveikavo il
ga laika nuo aznios, ipasimire 
pareita Sereda, savo namuose. 
Velionis gimė Lietuvoje, atvy
ko in Shenadoryje (langelis me
tu atgal. Buvo angliakasis ir 
paskutini karta dirbo Maple 
Hill kasyklose. Prigulėjo prie 
Ma.inieriu. Unijos Lokalo Nr.
807, taipgi prie Lietuyiszkos 

Paliko savo pacziaparapijos.
Agnieszka; duktere Olesa Berk 
slauge del Locust Mt. ligonbute 
ir du auukus. Laidojo Sukatos 
ryta, su aipiegomis in Szv. Jur
gio bažnyczioje devinta valan
da ir palaidotas in parapijos 
kapinėse.

Minersville, Fa. —
Juozas .Gudelauskas, isz Lle
wellyn Road, buvęs angliaka- 
sis ir ūkininkas, likos surastas

Detroit, Mich. —
Spalio 22-tra diena, mirė buvęs 
Szv. Jurgio ir Dievo Apvaizdos 
parapijų Klebonas Kun. Juozas 
Czižauiskas. Iszkilmingos laido
tuves invyko Spalio 25-ta die
na. isz Dievo Apvaizdos bažny- 
czios ir palaidotas in Holy Sep
ulchre kapinėse. Velionis buvo 
gimęs 1891 m., Kovo 1 d., Kė
dainiuose. Mokėsi gimnazijoj 
Kaune; Kauno, Petrapilio ir 
Orchard Lake, Mieli., semina
rijose. In Kunigu inszventas 
1921 meluose. Velionis buvo 
gabus muzikas ir kompozito
rius, su kaires daug Lietuviszku 
dainų ir giesmių melodijų. Jo 
brolis Jonas, kuris dabar var
gonininkauja Elizabeth, N. J., 
irgi yra inžymus muzikas 
kompazitorius.

BALDWIN, L. L, N. Y. —
Policijantas David L. Carpen- j 
ter isz Freeport, Long Island, 
narys Nassau County Highway 
Patrol polieijantu per pus
penktų metu buvo suaresztuo- 
tas už pasivogima vienuolikos 
doleriu ir trisdeszimts centu.

Jis buvo paszauktas in poli
cijos ofisą ana vakara, kai ki
ti policijantai užtiko jo polici
jos automobiliu su užgesinto
mis szviesomis ir uždarytu ra
diju, prie deszimtuku sztoro, 
ant Grand Avenue.

Kiti policijantai sako kad jis 
prisipažino kad jis isz to de
szimtuku sztoro buvo pasivo
gęs vienuolika doleriu ir tris- 
doszimts centu. Jis parode po- 
licijantams kur jis tuos pinigus 
buvo pakavojes po medžiu.

Carpenter, sūnūs buvusio De
tektyvu Kapitono, Frank Car
penter, vėliau prisipažino kad 
jis keturis ar penkis kitus szto
rus buvo apvogęs, per pasta
ruosius du menesiu.

Jis pasiaiszkino kad jis tas 
vagystes papilde už tai kad jam 
truko pinigu, ir jis sako kad 
isz visu tu vagyseziu jis gavo 
tik szimta keturios deszimts 
viena doleri ir trisdeszimts cen
tu.

Jo tėvas nenorėjo intiketi 
policijantams kai jie jam apie 
jo sunu pranesze.

Jaunas policijantas yra že- 
notas ir yra jurininkas vetera
nas. Jo žmona yra neszczia. Jis 
buvo suaresztuotas ir padėtas 
ant pustreczio tukstanezio do
leriu kaucijos.

statymus.
Mat, reikia atsiminti kad 

Anglija, tai ne Amerika; Ang
lijoje valdžia ir Bažnyczia vie
na ranka laiko.

Iszmintingas Petrukas
Petrukas — Mamyte, man 

pilvą skauda.
Mamyte — Už tai kad 

sziandien nieko nevalgei, tu
ri tuszczia pilveli, todėl su
sitraukė, bus tau geriau, ka
da ka suvalgysi.

Po piet atsilankė dede ir 
kalbasi su motina, skunsda- 
masis, kad jam skauda gal
va. Petrukas sėdėdamas sza- 
le motinos, akyvai prisiklau- 
sineje ka dede kalba, ir ant 
galo atsiliepe: Asz žinau dė
duli del ko tau skauda galva, 
nes turi tuszczia galva!

Pajieszkojimas
ir

ir

Platinkit “Saule

Atsilankė Pas Eisenhower!

Attorney Herbert Brow
nell, (po deszinei), ežia pasi- 
szneka su Prezidento Spau
dos Sekretoriumi, James C. 

. Hagerty, kai jis atskrido in 
Denver, Colorado, pasitarti 
su Prezidentu Eisenhoweriu

in Armijos Fitzsimons ligo
nine. Jis sako kad jis tik taip 
sau atvažiavo aplankyti Ei- 
senhoweri ir kad jiedu visai 
nekalbėjo apie Politinius da
lykus.

“Talmudo Paslaptys”

ŽYDU TIKYBOS 
PRISAKYMUS

Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai

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

Musu Skaitytojas
Jis skaito musu laikraszti 
Ir seka svieto sanjudi; 
Jis nori viską dažinot, 
Nes jam vis rupi iszgalvot 
Kaip ir kur dalykai stovi; 
Ka pasaulis isz jo nori. 
Ar dalykai eis blogyn, 
Ar žmonija ein’ geryn. 
Jis skaito laikrasztininkus. 
Ir seka korespondentus. 
Jis nesistato su mokslincziais, 
Ir neužsideda su ginezais. 
Bet jis “Saule“ pasiskaito, 
Ir jis gauna protui maisto. 
Linksmina ji Taradaika, 
Baltruvienės balabaika. 
Jis skaito vietines žinias 
Apie krikszczynas, vestuves 

ir t. t.
Senesnieji teipgi skaito 
Kas kur mire in kiek laiko. 
Nes “Saule“ visur szvieczia, 
Tolimus krasztus palieczia. 
Ji daug girdi, daug ir mato, 
Ir skaitytojams pasako. 
Žmogus skaitantis žines, mato 
nelaimėms ir atsitikimais.

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

Saule Publishing Co.

su mokyklų. Kokia gi ežia tvar
ka jeigu mokyklos jaunuoliai 
gali autobusiu draiverius ka
muoti, praeinanezius kibinti ir 
užpulti, langus daužyti, lerma 
triukszma kelti, vien tik už tai 
kad ju mokyklos futbolininkai 
koki loszima tenai laimėjo ar 
pralaimėjo?

Balsuotojai, Pirmam Vorde 
Isz Mahanoy City, Pa. 

Balsuokite už

STEVE KLIPOLA 
Ant Constable

Praszo Jusu Balso ir Paramos! 
Rinkimai Utarninke NČV. 8 

Szirdingai Acziu!

GUODOTINI j .
SKAITYTOJAI!

Czia jau ne mokytoju parei
ga ar kalte, nes tie vaikezai to
ki triukszma kelia kai jie jau 
yra laisvi isz mokyklos ir jau 
nepareina po mokytoju prie
žiūra. Czia jau tėvu reikalas. O 
jeigu tėvai savo tu vaiku nega
li iszmokinti ar suvaidinti, tai 
jau policijantai turi juos su laz
da sutvarkyti.

Lietuvos
Generolinio Konsulato 
New York Pajieszkomi 

Asmenys

Pajieszkau savo giminiu 
pažinstamu:

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

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

3— Katre (ar Rože) Alusz- 
kiuite, po vyrui Banevicziene, 
atvykusi isz Valincziu kaimo, 
Punsko parapijos1. 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 pajieszkomi ar ju gi

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

^Pirkie U. S. Bonus!
Uncle Sam Says -

s
y

■

i W fe ; %
Defense is everybody’s job. You can 

play an important part in this national 
emergency by keeping yourself and 
your country economically strong. Buy 
U. S. Defense Bonds NOW and REGU
LARLY. Those who don’t save regular
ly, generally don’t save at all. Sign up 
today for the Payroll Savings Plan 
where you work, or the Bond-a-Month 
Plan at your bank. Series E Bonds are 
now a better buy than ever. They go 
on earning interest every year for 20 
years from the date of purchase. Hold 
your maturing E Bonds and let them 
continue to work for you.

U. $. Treasury Department

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

Bladikas, Pranas, iszvykes 
isz Kaltinėnų valsczio Taura
gės aipskriczio.

Bleizgiute-Virlbaliene? Kazi
miera, isz Leipalingio.

Bražinskas, Jurgis, isz Tra
ku aipskriczio, gyvenęs Cam
bridge, Mass.

Budreckiene, Jadvyga, isz 
Prienų.

Czegys, Jonas, isz Ceikinių, 
Szvencziohiu ap.

Chawes (ar Chafs), Beri 
(Boris) isz Druskininku.

K a j e n a s, isz Rubelniku, 
Szvenczioniu ap.

Kalvaitis, Augustas gyvenęs 
Anglijoje, o 1949 metais iszvy
kes Amerikon.

Konrad, Heinrįch, kilęs isz 
Lietuvos, gyveno Agate St., 
Philadelphia, Pa.

Norkeviczius, Leonais, sūnūs 
Juozo ir Aleksandros Pociutes- 
Poeevicziutes Norkevicziu pra
szo atsiliepti gimines.

Pruzinskiene, Agota.
Selvenis, Antanas isz Viduk

lės, Raseinių ap., gyvenęs 
Scranton ir Harrisburg, Pa., 
praszomi atsiliepti jo gimines 
ar žinantieji apie juos.

Szimekviczius, Gvidonas.
Szkadauskiene-Okaite, Ane.
Stankeviczius, Vladas, isz 

Ginczioniu kaimo, Seiriju vals
czio.

Starkis, Jonas. . J
\Tumasonis, Anitanas, isz No

ra geli u kaimo, Seiriju vai.
Vaiczius, isz Obelyno k., 

Kražių vai., Raseinių ap.
Valau linas, Antanas ir jo sū

nūs Vaclovas.
Virszila, Antanas ir Kon

stantas isz Kazokiszkiu pair., 
Žaslių vai., Traku aipskriczio.

Zagreckaite Ona.,
Zagreckas, keli 'broliai, kilę 

nuo Sziauliu.
Žinys, keli broliai, isz Svete

liu kaimo, Musninkų vals., Uk
mergės apskr.

Žukauskas, Romualdas ir 
Silvestras, isz Kazokiszkiu pa
rapijos, Žaslių valsz. Traku ap.

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

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

Skaitykit “Saule”

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

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

Bet, už tai “Saules“ redak
cija labai gražiai praszo visu 
“Saules“ skaitytoju in laika 
užsimokėti už savo prenumera
ta, kad redakcijai butu mažiau 
kasztu, sekti tuos, kurie pave 
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!“ 'y"

Už tai, mes visu savo geru 
skaitytoju labai gražiai prasžo- 
me priesz laika, ar nors ant lai
ko už “Saule“ užsimokėti, kad 
mes galėtume jums “Saulė’* • 
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 ii* 
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 galėtumėt® 
ja vis skaityti!

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!

Mahanoy City Lietuviai
PIRMAM VORDE

Balsuokite Už

Wm. Smigo
Ant Konselmono ;

Gabus - Sanžiningas - Jauslus 
Bendradarbis!

Sugražinkite Smigo In Konsel
Praszo Jusu Balso Ir Paramos!

Rinkimai pripuola Utarninke, 
Lapkriczio (Nov.) 8-ta Diena.

Szirdingai Acziu ! ! ! 5'

PLATINKIT “SAULE” ■




