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Vienas Isz Žuvusiųjų Marinu

Ligonines ambulanso dar
bininkai iszkelia viena lavo
ną isz sudužios automobilius 
kuriame septyni Marinai ka
reiviai, užsimusze, kai j u au- 
tombilius susikūlė su dideliu

Isz Amerikos
DARBININKAS

SUIMTAS

Buvo Pasivogęs $8,000 
Nuo Kompanijos

NEW YORK, N. Y. —
' Baliavuojimas, moterys, kozy- 

ros ir brangios keliones priver
tė viena kliarka, darbininką in 
Overseas Airways kompanija, 
pasivogti asztuonis tukstan- 
czius doleriu isz savo kompani
jos.

Dvideszimts asztuoniu metu 
amžiaus Joseph Bissignano, isz 
Bronx, New York, kuris uždir
bo penkios ^deszimts doleriu in 
sanvąite, padidino savo ineigas 
per-:pastaruosius tris menesius, 
pasisavindamas pinigu isz 
kompanijos iždo.

Jis prisipažino kad jis pasi- į 
vogė apie asztuonis tukstan- 
czius doleriu, ir kai buvo suim
tas turėjo tik apie pusantro 
sz'mto doleriu savo kiszeniuo- 
se.

Detektyvas, policijantas Pe
ter Burke ji suaresztavo ir nu
vedė in policijos stoti ant 35- 
tos ulyczios.

Per keletą menesiu eroplano 
kompanija stengiesi dažinoti 
ar susekti kas ten darosi, kad 
daug tikietu yra perkama del 
eroplanu kelionių, bet pinigu 
vis trumpa ir trūksta.

Kompanija parsitraukė savo 
detektyvą isz Londono, Angli
jos ir jis tuojaus suseke ir in- 
tare ta darbininką. Szitas dar
bininkas, kuris uždirbo tik pen
kios dsezimts doleriu in sanvai- 
te buvo iszvažiaves ant atosto
gų in Barbados ir Bahamas sa
las ir taip pinigus mete ir 
szvaiste kaip koks pasigėrės 

aliejaus troku, netoli nuo 
Santa Ana, Californijoje. Jie 
tuo laiku gryžo in Camp 
Pendleton, Oregon, kai ta ne
laime atsitiko.

□ O CJ

milijonierius. Kai jis buvo su- 
aresztuotas teisėjas Bottiglie- 
ri uždėjo jam pustreczio tuks- 
tanezio doleriu kaucija.

PENKIOLIKOS
SVARU GRYBAS

Saliuninkas Rado
Nemaža Viensėdi

DEARBORN, MICH. — 
George T. Rudy, restauranto 
saliuninkas, iszejes medžioti, 
rado penkiolikos svaru grybą, 
viensėdi. Tas grybas yra tris- 
deszimts keturiu coliu skersai 
ir apie asztuoniu coliu dydžio. 
Jis sako kad kai ji ta grybą pa
mate, jis savo akimis negalėjo 

! intiketi. Jis sako kad jis dabar 
visiems savo kostumeriams pa-' 
rucsz grybu vakariene.

$21,000,000
ISZKADOS

BOSTON, MASS. — Ponas 
A. D. O’Conner Vidaus Apsau
gos Administratorius Bostone 
sako kad Naujos Anglijos val
stijose iszkados per tuos po- 
tvanius buvo padaryta ant dau- i 
giau kaip dvideszimts vieno 
milijono doleriu. Tie potvaniai 
daugiausia iszkados buvo pa
dare, Connecticut, New York, 
New Jersey ir Massachusetts 
valstijose.

To potvanio iszkados yra ap -! 
rokojamos tik del trijų dienu, Į 
bet ir kitose dienose ir kituose; 
miestuose beveik tiek pat isz- į 
kados buvo padaryta.

Dabar žmones ir kompanijos 
reikalauja kad valdžia turėtu 
investi kokia nors apsauga, 
apdrauda nuo tokiu nelaimiu, 
kadangi apdraudos kompani
jos tokios apdraudos neduoda.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

TAXI DRAIVERYS 
GYVENO KAIP

MILIJONIERIUS.
I _______

Jo Draugas Suaresz- 
tuotas; Draiverys 
Gryszta Iii Darba
—

HONOLULU. — Smutnas ir 
nuliūdęs taxi draiverys dabar 

! stengiasi sugryszti in New 
| York miestą po keliu dienu po- 
niszko gyvenimo su savo nau
jai rastu draugu.

Jo draugas buvo dvideszimts 
vieno meto amžiaus Charles 
Martel Nost, New York bankos 
kasierius, kurio sanskaitos pa
rode kad yra trumpa apie tris- 
deszimts septyni tukstaneziai 
doleriu.

FBI policija ji suaresztavo in 
Honolulu, kai jis linksmai szo- 
ko viename puoszniame kliu- 
be.

Jo draugas, taxi draiverys, 
keturios deszimts metu am
žiaus Tony C. Pagano tikrai 
poniszkai su juo gyveno ir ba- 

į liavuojo per kelias dienas. Jie
du skrido ir važinėjo po Cali
fornia ir Las Vegas.

‘‘Asz niekados nežinojo jo 
tikro vardo,” taxi draiverys 
pasiaiszkino.. ‘‘Asz ji vis vadi
nau Jaunuoju. Taip ji vadino 
visi arkliuku lenktynėse.” 
Graudingai ir liūdnai draive
rys Pagano FBI policijai su
gražino devynis szimtus ir pen
kios deszimts doleriu kurios jis 
buvo gavės isz savo naujai su
sirasto draugo. Jis sako kad 
jis savu pinigu turi apie pus
treczio szimto doleriu, su ku
riais jis tikisi pasiekti Los An
geles miestą. Paskui jis steng
sis isz savo draugu pasiskolinti 
gana pinigu parvažiuoti namo, 
in New York miestą.

Jis sako kad Nost praszvilpe 
apie trylika tukstaneziu dole
riu in Yonkers arkliuku lenk
tynes, kur jis ta savo drauga 
buvo per kelis menesius vis nu
vežęs ir parvežęs.

Paskui, viena gražia diena, 
tas draiverys sako, szitas jo ba
getas draugas parode jam visa 
krepszi, pilna pinigu, ir jo pa
klausė ar jis norėtu su juo va-

PATVANIAI KITUO
SE KRASZTUOSE
SETTAT, MOROCCO. — 

Potvanis netikėtai isztiko maža 
Prancūzu miestą in Morocco. 
Dvideszimts trys žuvo ir be
veik visas miestas sunaikintas.

Szitas miestas randasi apie 
keturios deszimts myliu nuo 
Casablanca. Lietus ežia be jo
kios pertraukos lijo apie ketu
rios deszimts asztuonias valan
das. Oued bou Moussa upe per
si] ie j o per savo krantus ir taip 
visa ta miesteli beveik paskan
dino.

Ispanijoje, Malaga miestas 
teipgi buvo potvanio užsemtas 
ir beveik paskandintas. Dau
giau kaip deszimts žmonių žu- 

, vo ir apie penki tukstaneziai 
žmonių likosi be pastoges.

EISENHOWERIS
SVEIKSTA

DENVER, COLORADO. — 
Prez. Dwight Eisenhoweris jau 
dabar tikrai sveiksta nuo savo 
szirdies ligos ir jau gali net ir 
pavaikszczioti.

Daktarai sako kad jis už ke
liu sanvaieziu jau gales važiuo
ti in savo namus, in savo far- 
ma Gettysburg, Pa.

Dabar visi Republikonu par
tijos vadai ir szulai turi vėl ap- 
sirokuoti ir savo propaganda 

del ateinaneziu rinkimu per= 
mainyti, nes labai galimas da
lykas kad Eisenhoweris vėl 
stos in Prezidento rinkimus.

Kai Eisenhoweris susirgo tai 
visi Republikonu partijos va
dai susirūpino ka pasirinkti in 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Buvcs Argentinos
Ministeris Kalėjime

Jorge Antonio, buvęs Iždo 
Ministeris, Argentinoje, po 
Juan Perono valdžia, pasi- 
sznekejo su laikrasztininkais 
kalėjime, kur jis su kitais 
dabar randasi Buenos Aires 
mieste. Nauja valdžia 
pavėlina laikrasztininkams 
pasiszneketi su visais buvu
siais valdininkais kurie tapo 
in kalėjimą kai Juan Peron 
buvo praszalintas nuo savo 
sosto ir isztremtas.

žiuoti ant atostogų? Draiverys 
Pagano ant vietos sutiko nes 
jis niekados nebuvo nei kojos 
ūzkeles isz New York miesto.

‘‘Tai kur buvo gyvenimas,” 
sako smutnas draiverys Paga
no, ‘‘mudu nuskridome in Los 
Angeles, ir isz ten in Las Vegas 
kur mudu pasisamdeme auto
mobiliu. Jis kailiukais losze ir 
mažiau nedejo kaip’du-szzmtu

I

doleriu: Antra diena jam biski 
i pasisekė ir jis iszlosze du tuk
staneziu doleriu. ’ ’

Po tam jiedu sugryžo in Los 
i Angeles, ir kai jiedu lauke ero 
i plano, skristi in Hawaii, jo 
1 draugas prakiszo septynis 
tukstanezius doleriu Holly
wood Park arkliuku lenktynė
se.

Draiverys Pagano sako kad
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Beisbolininku 
Prezidentas Susirgo;

Pasimirė

Clark Griffith, asztuonios 
deszimts penkių metu am
žiaus Prezidentas Washing
ton Senators, beisboininku 
labai susirgo, ir daktarai li
goninėje, Vaszingtone, sako 
kad jis randasi pavojingoje 
padėtyje.

Jis rengiesi apvaikszczio- 
ti savo asztuonios deszimts 
szeszta gimtadienio diena, 
Lapkriczio (Nov.) dvide- 
szimta diena.

Vėliausios žinios atėjo 
kad p. Griffith pasimirė po 
tos ilgos ligos ir po keliu 
operacijų.

VAGIS PASZAUTAS
CAMDEN, N. J. — Camden 

miesto policijantai, Joseph Va
leria no ir Richard Brooks grei
tai nuvažiavo in Dave’s Grill 
saliuna, biski po keturiu isz ry
to, kai per elektros intaisyta 
sargyba buvo praneszta kad 
kas nors tenai insilauže.

Vienos sargybos kompanijos 
agentas jau buvo prie duriu 
kai tiedu policijantai atvažia
vo. Jis su policijantu Brooks 
inejo pro pryszakines duris, o 
Valeriano nuėjo prie užpakali
niu duriu.

Policijantas Brooks ir sargy 
bos kompanijos agentas pama
te kai koks ten žmogus greitai 
iszbego pro szonines duris. Jie-
du ji vijosi apie puse skviero 
ant Broadway uly. Policijan-, 
tas Brooks paleido viena szuvi 
in virszu, kad tas žmogus su
stotu. Kai jis nesustojo, tai po
licijantas antra szuvi staeziai 
in ji ir jam pataikė in koja. Tas 
žmogus dar perlipo per tvora, ‘ 
bet paskui sustojo ir buvo su
imtas.

Jis sake kad jis yra dvide- 
' szimts fzesziu metu amžiaus, 
: Charles Miller ir kad jis yra to 
į salinu o savininko Susiedas. Sa- 
liuno viduryje policijantai ra
do kirvi, su kuriuo tas vagis 
buvo iszdaužes langa ir kelias 
duris pirm negu galėjo ineiti 
in saliuna.

SKAITYKIT
“SAULE”

KARALAITE SOSTUI 
ISZTIKIMA

Nesiženys Su Divoi- 
suotu Karininku

LONDON, ANGLIJA. — 
Kaip mes keletą sanvaites at
gal pranaszavome ir raszeme, 
taip ir invyko. Anglijos Kara
laite nesiženys su tuo divorsuo- 
tui karininku, Townsend ir pa
siliks savo kraszto sostui iszti- 
kima. Taip ji ana diena vieszai 
paskelbė.

Per kelias sanvaites visi 
laikrasztininkai putas plake 
apie Karalaites Margaritos in- 
simylejima in karininku Town
send, kuris yra penkiolika me
tu už ja senesnis ir kuris yra 
divorsuotas ir dvieju vaiku tė
vas.

Pirmu pirmiausia Anglijos 
Bažnyczia ir tos bažnyczios 
virszininkai labai prieszinosi, 
o antra, jos sesuo Karaliene, 
būdama bažnyczios galva ir 
virszininke teipgi prieszinosi.

Jeigu Margarita butu viską 
metus ir sutikus iszteketi už to 
karininko, tai Anglams nebutu 
naujiena, nes tai nebutu pir
mas sykis kad taip atsitiko.

Tas Kapitonas Townsend ga
vo divorsa nuo savo žmonos 
Rosemary už tai kad ji jam ne
buvo isztikima. Ji dabar antru 
kartu ženota, ir laikosi savo du

Senatoriai Pasiaiszkina

Du Senatoriai pyksta ir 
dabar pasiaiszkina laikrasz
tininkams kad jie nieko ben
dra neturėjo ir visai nei neži
nojo, kad Administracija isz 
Vaszingtono buvo iszleidus 
inrakyma kad Amerikos ka
riszki eroplanai nuvažiuotu ’ 
in Europa juos parveszti ; 
namo.

Demokratai Senatoriai J. ! 
C. Stennis (viduryje) isz J 
Mississippi ir John. L. Mc- ' 
Clellan (po deszinei) isz Ar- i 
kansas, sako kad jiedu visai 
nesupranta kas ežia atsitiko, 
ir kas toki pareikalavima bu 
vo davės, kad juos ir j u szei- 
mynas kariszki eroplanai 
parvesztu.

Jiedu arsikrido namo su 
savo szeimynomis ant pa
prasto Armijos prekybinio

vaiku, po pirmos ženystvos su 
r Kapitonu Townsend.

Anglijos valdžia buvo inve- 
dus instatyma 1772 metuose, 

1 kad karaliszkos veisles vaikai 
l ar mergaites negali ženytis 
Į pirm negu susilaukia dvide
szimts penkių metu, be Kara
liaus ar Karalienes pavelinimo. 
(Margarita yra jau susilaukus 
dvideszimts penkių metu.) Ir 
tas instatymas toliau nustato 
kad karaliszkos gimines vyras 

j ar mergina, po dvideszimts 
; penkių metu gali ženytis su 
kuo tik nori, bet pirmiau turi 
valdžios sztabui praneszti apie 
tai ir paskui dar laukti vienus 
metus.

| Dauguma Anglijos laikrasz- 
cziu, sake ir rasze kad tokis in- 
statymas yra jau seniai isz ma
dos iszejas ir turėtu būti pa
naikintas, nes divorsas yra 

. sziandien visu priimtas ir pri
pažintas.

Bet ‘‘London Times” laik- 
rasztis f.u kitais laikraszcziais 
nesutiko, sakydamas: Jeigu 
Karalaite Margarita jauezia 
kad sosto pareigos yra, jai per 

I sunkios ir kad jos szirdis ir 
meile daugiau reiszkia negu jos 
pareiga savo krasztui, tegu ji 
pasitraukia ir atsisako savo 

i sosto, ir niekas nieko nesakys.
< ■ /.f : ■

^Pirkie U. S. Bonus!

eroplano in National airport.
Senatorius McClellan sa

ko: Mes pargryžome taip 
kaip mes bu vome nutarė 
gryszti, pirm negu mes isz- 
važ’avome.

Tie kariszki eroplanai bu
vo paskirti juos parveszti 
butu kasztave po dvide
szimts tukstaneziu doleriu, 
jeigu ne daugiau.

Galimas daugtas kad ežia 
buvo kieno sukurstyta pro
paganda, parodinti kiek pi
nigu Demokratai valdžiai 
kasztuoja.

Prekybinis eroplanas, ar 
tai armijos ar tai kurios ero
planu kompanijos daugiau 
mažiau kasztuoja negu ka- 
riszkas eroplanas, kuris bai
siai daug gazolino suvartuo- 
ja tokioje kelionėje.
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Kas Girdėt
SAPNAS MOTINOS

Ph ii adelph i j o j e pol ici j auta i 
stengiasi isztirti apie skaudini
mus tame mieste, kai keletą 
jaunuoliu, kurie su revolveriais 
atsake policijantui, kuris no
rėjo juos sustabdinti. Tie jau
nuoliai turėtu būti suimti ir 
patupdinti in pataikos namus 
ir ju tėvai turėtu būti teipgi 
patupdinti in kalėjimus, kol jie 
iszmoks kaip savo tuos pien
burnius suvaldyti.

--------- :;----------
Camden mieste jaunuolis pa

mate gaisra ir pranesze polici- 
jantams, bet paskui buvo pats 
tame gaisre pagautas ir apde
gintas, jis buvo nuvesztas in Ii 
gonine, kur daktarai sako kad 
jis randasi pavojingoje padė
tyje. 

' • • ‘
Milijonierka Gertrude Sil

vers sveiksta, ji jau dabar su
pranta kad jos duktė buvo nu- 
žudinta per neteisetina opera
cija, kūdikio nusikratyti. Jos 
daktaras sako kad ji negali bū
ti paleista sau viena, nes ji ga
li nusižudinti. Bet valdžios 
daktarai sako kad ji dabar ga
na sveika stoti in teismą ir 
pasakyti ka ji bendro turėjo su 
savo dukters mirimo. Jeigu ji 
nebutu tokia bagoczka tai ji 
butu seniai buvus pasmerkta 
už savo dukters nužudinima. 
Bet pinigai baisiai daug ka 
reiszkia musu valdžioje ir po- 
licijantu virszininku tarpe.

Arhtur Godfrey, radijo ir te
levizijos sizposininkas pravarė 
dar kita savo dainininke, Lu 
Ann Sims, už tai kad ji susi
laukė kūdikėlio. Ji yra dvide- 
szimta loszike ar darbininke 
isz tos programos patapti po 
Pono Godfrey kirviu. Tas te
levizijos dievaitis, Arthur God
frey nori kad visi jam lenktųsi 
kad visos dainininkes ir loszi- 
kes jam kojas bucziuotu ir kad 
jam jo raudonus plaukus gla
monėtu ir ji garbintu.

Nebutu pro szali kad visi ku
rie klausosi radijo ar žiuri in 
televizija pasakytu tam ponui 
kad visiems butu labiau in 
sveikata jeigu jis pats pasi
trauktu.

Jis jau keletą kartu buvo su- 
aresztuotas ir labai riebiai už
simokėjo už tai kad jis norėjo 
szposus iszkriesti su savo dide
liu eroplanu.

Kaip vienas Pliiladelpliijos 
laikrasztis patarė: visiems, ir 
paežiam Godfrey butu geriau 
jeigu jis pasitrauktu, nusileis
tu, nutiltu bent del vienu metu, 
ir per ta laika dasiprotetu ir 
paskui galėtu vėl sugryszti in 
savo darba. Bet Ponas Godfrey 
yra intakingas žmogus, inta- 
kingas su savo pinigais ir už 
tai jis gali daryti ka tik jis no 
ri.

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

Knygos Did. 3%x51/ž col.
TIKTAI, 25 Cts. 
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SZVENCZIAUSIOS
. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.

SAULE PUBLISHING CO., 
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Isz to neva-pono, Godfrey, 
aiszkiai matyti kad Amerika 
valdo pinigai.

Du veteranai, buvusieji ka
reiviai buvo pravaryti isz 
augsztu vietų Vaszingtone. Jie 
yra intarti kad jie yra susidė
ję su Komunistais. Jie dirbo in 
Wilmington, Delaware.

Barbenai, Philadehphijoje 
dabar ima pusantro dolerio, ar 
doleri ir szsezios deszimts pen
kis cen tus už'plauku apkirpima 
ir pusantro dolerio už pirsztu

nagu apkarpinima. Mes atsi
mename kai barborys mums 
plaukus pakirpdindavo už vie
na kvoteri.

Dideli fabrikantai ir kompa
nijos dabar insteigia koply- 
czias ir pasisamdė kapelionus, 
kuriu pareigos yra sutaikinti 
darbininkus. Keli fabrikantai 
yra pastate koplyczias už ketu
rios deszimts1 ar penkios de
szimts > tukstaneziu doleriu 
tiems kapelionams.

Unijos pareiszke savo pasi- 
prieszinima, sakydamos kad 
jeigu fabrikantai ir kompani
jos tiems kapelionams algas 
parūpins, tai jie 'bus negeresni 
kaip anų dienu kompaniezni 
sztorai ar kompanijos daktarai 
mainieriams. Jie vis stos už 
fabrikantus ir kompanijas 
prisez darbininkus, nes ju duo
na pareis isz tu fabrikantu ir 
kompanijų. Ir ežia iszrodo kad 
unijos teisybe kalba. .

Nežiurint kiek gandu dabar 
eina apie nauja Republikonu 
kandidata in Prezidento vieta, 
negalima pamirkti kad pats 
Eisenhoweris dar gali vėl stoti 
in tu kandidatu eiles. Jo- dak
tarai sako kad jis taip gerai 
ir greitai sveiksta kad už keliu 
menesiu jis bus vėl sveikas ir 
drūtas kaip' ir buvo.

Eisenhoweris, laikrasztiniir- 
ku užklaustas ar jis ketina sto
ti in rinkimus, jiems; atsake 
kad tokis klausimas per anks
tyvas ir kad jis dabar dar ne
gali jiems pasakyti. Jis nesako 
nei Taip nei Ne.

Pypkes Durnai

Žmogau, Melskis
Melskis ne tik lupoms, 
Bet visa, dvasia ir 

jausmais,
O ne bus tau sunku 

skriauda nukenst,
Lengviau tau bus mylėt ta 
Kuris yra del tavęs

Farizejum, skriaudiku.
Mylėk ji kaipo savo 

artima,
Matykie jame ta kas yra 

geru,
O piktybių jo saugokis, 
Kad tavęs nedalypstetu. 
Tu busi laimingas 
Atlikdamas szventa darba 
Kuriame apsireiszkia 

Dievyste.

^Pirkie U. S. Bonus!

SOVIETAI
SVECZIAI

Laikrasztininkai
Susipažinsta Su 

Amerika
NEW YORK, N. Y. - 

Sovietai laikrasztininkai, 
savo rankraszcziais, atvyko in j leis. 
Manhattan ana sanvaite. Visi 
septyni yra pirmutiniai Sovie
tai laikrasztininkai czia atvyk
ti nuo to laiko kada rasžytojas 
Ilya Ehrenburg, 
laikraszczio 
su dvejais 
“Pravdos” 
Žvaigždes” 
nėjo po Amerika, 1946 metais.

Sovietas rasžytojas Boris 
Nikolaevich sako kad jie atva
žiavo susipažinti su Amerikos 
žmonėmis, kad jie galėtu savo 
skaitytojams tikra teisybe pa
sakyti apie mus.

Juos pirmiausia pasikvietė 
Wall Street, ‘Pinigu Ulyežios’ 
tagoeziai, kurie perka ir- par
duoda szierus, bonus ir valdo 
didžiausius musu kraszto fab
rikus ir biznius.

Stock Exchange Prezidentas 
Keith Funston jiems paaiszki- 
no kaip paprastas darbininkas 
kompanijai dirbti ir tuo paežiu 
sykiu tapti tos kompanijos 
szierininkas, ir bendrasavinin- 
kas. Kai vienas isz Sovietu, be- 
baikaudamas pastebėjo kad jo 
draugas, Anatoly Vladimiro
vich Šofronov yra ne tik redak
torius ir savininkas žurnalo 
“Ogonek”, bet yra ir bago- 
czius, jam-tuoj aus buvo pasiu- 
linta pirktis szieru ar bonu in 
Amerikos pramone, bizni.

Boris Romanovich Izakov 
paaiszkino kad Maskvos Uni
versitete tūkstantis asztuoni 
szimtai jaunuoliu mokinasi 
žurnalistikos ir visus j u kasz- 
tus valdžia padengia.

Isz Tautu Sanjungos ofisu in 
United Press ofisus, per bago- 
cziausius, puoszniausius kliu- 
kus kaip “Stork Clu6” Sovie
tams musu laikrasztininkai 
viską parode.

Iszrodo kad Sovietai labiau
siai dyvinosi musu laikrasz- 
cziais ir žurnalais, kad jie yra 
tokie dideli, tokie pigus, tokie 
puikus ir kad ju tiek daug ran
dasi. Jie prisipažino kad pana- 
sziu laikraszcziu ar žurnalu vi
sai nėra Rusijoje.

Jiems pirma syki teko pama
tyti kaip musu laikrasztininkai 
dirba Overseas Press Kliube, 
kur musu laikrasztininkai tiek 
sunku klausimu taip greitai 
iszpyle, kad jie negalėjo nei 
pradėti atsakyti. Užklausti ko
dėl jie truko “Amerikos Bal
so’’radijo programas, kurios 
yra siuneziamos in Rusija, vie 
nas isz ju atsake: “Visai ne-

verta tiek darbo padėti mus 
iszlaisvinti.”

Kai vienas Žydas laikraszti
ninkas ju užklausė apie kelis 
Žydus laikrasztininkus, kurie 
dingo Rusijoje, Valentin Mik
hailovich Berzekhov patarė: 
“Paklausk Molotovo.”

Clevelande vienas laikrasz
tininkas j u užklausė ar jie kur 
iki sziol buvo mate nors koki 
ženklą kad Amerika rengiasi 
in kara? Jie atsake kad jie nie
ko panaszaus dar nebuvo mate.

Kai Chicagos vienas redak
torius užklausė kodėl Sovietai %
yra isztreme jo žmona in Sibi
rą, redaktorius Izakov piktai 
iszejo isz kambario, .murmėda
mas, “niekai!”

Tie Sovietai laikrasztininkai 
mažai ka daugiau pasakė apie 
savo inspudžius, pasiaiszkin- 
dami kad jie tiek daug turi ap- 
važineti, tiek daug pamatyti, 
kad jie neturi laiko nei savo 
laikraszcziams pasiunsti savo 
inspudžius, bet kai jie pargrysz 
in Rusija jie viską savo skaity
tojams pranesz, gal net ir bend- 

su ra visu ju inspudžiu knyga isz-

Izvestia” 
laikrasztininkas, 

savo draugais isz 
ir ‘‘Rauduonosios 
laikraszcziu važi-

Kytras Ūkininkas
Antanas — Ar tu žinai 

Juozai del ko kviecziai taip 
greitai iszauga, jeigu yra 
meszlinga dirva?

Juozas — Sziur, kad žinau. 
Nori kuogreieziause iszsi- 
gaut isz meszlo ant szviežio 
oro.

Skaitykit “Saule”

rėjas, butu jau seniai....
— Ui, ui! Perkirto Žydas 

ranka prie krutinės pridėjęs, 
musu Žydiszka patarle sako: 
kad bus gerai pradžia, bus geras 
galas! Czia. ko reikia? Reikia 
gero pirszlio, ny, kad bus1 ge
ras pirszlys, bus veseile.

Ponas Mantrimas galva pa
lingavo, tarsi apie ta bejodams 
ir jau norėjo prie paezios inei- 
ti ir pasirodavoti, bet Žydas 
apie pirszl}bas kaip užsidegė, 
dar tolyn kalbėjo:

— Ny, ar ponui Pavlavi- 
cziai ne vistiek-pat: ar tamis- 
tos duktė ar kokia ten vaiku 
mokytoja, jog jis pasogos ar

apraszy-

apysaka 
szimtme-

— “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!

jis pinigu gautu, tai kas kits 
butu, ooo!

Ponas Mantrimas inejo prie 
savo paezios pasirodavoti, O' 
Žydas vienas pats trioboje pa
likes mislijo, kad gerai butu 
anus sUpirszti, dėlto kad per 
paezia su ponu Pavlayiczia jis 
ineitu in artimes ne pažinti ir 
perkant arba mainant vis szi-ta 
galėtu laimėti. Neilgai trukus 
Maut rimas su paezia abudu in
ejo prie Žydo ir visi pradėjo 
rodavo!ies, kaip galėtu Elzbie- 
tuke iszpirszti už pono Pavla- 
viezio. Jankelis nurodė’vis ant 
to, kad reikia tik gero pirszlio 
ir viskas eis kaip su sViesu pa
tepta. Bet kas bus tuom pirsz- 
liu ? Jankelis gerai vėl suprato, 
kad jis pirszliu negales būti, 
dėlto kad jis Žydas ir ponas 
Pavlaviczia supykęs už karta 
ana gali iszvaryti laukan ir 
viskas ant to pasibaigs. Kad 
reiketu vesti nioteri tokiam po
nui Butrimui, tai ir patsJan- 
kelis nesidrovėtu pirszliu būti, 
dėlto kad ponas Butrimas jam 
buvo jau. kaltas, rodos, arti 
tukstanties rubliu, bet ponas 
Pavlaviczia Jankeliui dar ne
buvo kaltas ne kapeikos ir dėl
to Žydas ano bijojo.

— Ny, tarė Jankelis barzda 
glostydams, asz sziandiena už
važiuosiu pas savo prieteli ir 
geradeji poną Butrimą, mes 
jau bus galima, visiką padary
sime.

MOKYTOJA
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Poni Butrimiene tuom dar 
pasilinksmino, kad tai žinia 
yra vis rasit netikra, teip sau 
“bobų iszmislas”. Jiems be- 
sznekant inejo Mantrimu duk
tė Elzbieta, kuri jau buvo su
augusi merga ir kad atsakanti 
kraiti butu turėjusi, seniai jau

bet dabar ji buvo kaip ir jos 
tėvas, neturtinga. Jankelis, pa
žiūrėjęs in Elzbieta, galva pa
lingavo, bet nieko neatsake. 
Kada, motina su dukterinis isz
ejo in antra kambari, Žydas 
prisiartino prie pono Mantri- 
nio ii- padaręs toki paslaptinga 
veidą, tarsi jis butu suradęs vi
sus siūlo galus kokios begali- 
nes spekulacijos, tarė:

— Ar, žinai, panie Mantrim 
kas man in galva atėjo?

— Na-gi! klausau! Tarė po
nas M ant rimas flegmatiszkai.

— Ny, kad teip ponui Pav- 
lavicziai papirszus taniistos 
dukterį • pana Elzbieta, tarė 
Žydas Mantrimui in,akis žiu- 
redams, ir niislydams, koki in- 
slp'udi ant jo žinia padarys.

“Panie Dobrozie- 
ponas Mantrimas, 
kas isz to. Ponas

— Gm! 
ju”! Tarė 
vargu bus 
Pavlayiczia mano dukteres jau
seniai pažinsta, kad butu no-

— Tik “panie Jankelu”, 
žiūrėk kad kaip noi;s anuos ga 
lėtu sukibyti, mes jau tavęs 
niekados neužinirszime, tarė 
poniai Mantrimai apsidžiaugė 
Žydo pirszlybomis.

Tuom tarpu Jankelis pasku
tini dvi karves nuo pono Man- 
trimo nupirko už puse prekes, 
ba, jis ir veltui Imtu’ anas ap
turėjęs bile butu panorėjęs, dėl
to kad ponai Mantrimai Žydo 
pirszlybomis teip jau užsidegė, 
kad apie karves visai užmir- 
szo ir kiek Žydas pasiūlijo, už 
tiek jam atidavė.

Jankelis iszvažiavo pas pOna 
Butrimą, o ponai Mantrimai 
ilgai dar sznekejo ir save links
mino ta, mislimi, kad jui duktė 
pana Elzbieta bus ponia. Pav- 
lavicziene.

(TOLIAUS BUS)

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas iss
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 
mas, 202 pusv 50c.

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses
ežio iszimta isz Lietuviszku 
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 ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapių, 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 nemu 
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, 
76 puslapiu. 25c.

No.129—Keturios istorijos; 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
pusiapiu, 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, Nuopolci Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

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

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

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Naktt 
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 Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

No.166—Apie Sūnūs Mul
kinus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

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

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

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

Kitokios Knygos

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

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

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

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

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padeji- 
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 
Krikszcziony'bes. 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:

ITU?3 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.

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. S. £
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:: MOKYTOJA ::
(Tasa)

— Bet Lietuviu tautiszkas 
susipratimas yra labai silpnas 
literatūra dar mažai iszdirbta, 
o ir ta pati Maskolijoje už
drausta jeigu Lietuviai neeis 
vienoje kruvoję su Lenkais, tai 
anus pagaus Maskolystes vilnis 
ir nuneša ten, kur daugybe tau
tu jau pražuvo, vėl insikiszo 
ponia Butrimiene.

— Kad Lietuviui tautiszkas 
supratimas tebera dar silpnas 
arba teip sakant lopszyje, mes 
apie ta nesiginczijame, 'bet is® 
to ir nesistebiame, dėlto kad 
mes tikroje tautiszkoje dvasio
je ir pakraipoje tedirbame dvi- 
deszimt metu ir vaisiais savo 
darbu jau sziandiena galime 
pasigirti: paczioje Lietuvoje 
laikraszcziu; skaitytiju turime 
deszimts, bet szimtus ir tuks- 
tanczius, nors mums Maskolių 
valdžia tame dalyke daro neap
sakomas kliūtis. Su Lenkais 
mes, kaip sakiau, vienybe te
galime užlaikyti tikėjimo da
lykuose arba priesz abelna 
priesza ' Maskolių galime ka
riauti krūvoje ir tautos daly
kuose, bet jau kiekvienas pasi
likdami prie savo kalbos ir tra
dicijų. Mes drąsiai tvirtiname, 
kad sulenkėjau Lietuvis grei
cziau pavirs in Maskolių skiz- 
matika, kaip paprastas Lietu
vis, kuris tebsilaiko savo Lie- 
tuviszkos kalbos, delTo kad 
pirmasis, sulenkėjas Lietuvis,

GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

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

“Saules” redakcija nenori 
dar labiau savo skaitytojams 
pabranginti “Saule” ir 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!”

Už tai, mes visu savo gerij 
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!  

nuo Rūsio jau. tesiskyria vienu 
tikėjimu, jo kalba greicziaus 
yra panašai in Rusiszka kaip in, 
Lietuviszka, tokiam 'bereikia 
užmesti tik Pravoslavija ir jis 
bus jau teip sakant iszkeptas 
Rusas slui visomis tautiszkomis 
ydomis ir dorybėmis. O prie- 
szingai Lietuvis, kuris tebesi
laiko savo Lietuviszkos kalbos, 
nuo Rusu jis skiriasi netik ti-' 
kojiniu, bet ir savo kalba, jam 
užmesti Pravoslavija bus jau 
daug- sunkiausi.

O kad tokiam Lietuviui dar
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Nekurios mergeles, 
Pamėgo laike tamsios 

nakteles, 
Ligi velVbam laikui 

bambiliuoje.
Kaip szvinta namo 

pa r važiu oje, 
Geriau tosios mergeles 

padarytu, 
Kad naktimis nesivalkiotu,

O jeigu da karta apie 
tai dažinosiu,

Tai pravardes visu 
iszgiedosiu.

* * *

Sziandien Lietuviai gyvena po 
visa Amerika, 

Todėl, Lietuviai privalo 
paduoti

Yhlįi kitiems įprįeteĮįszka
ranka,

Susiriszti in sanryszi ir privalo 
Sutikime darbuotis del labo 

Musu paežiu ir visos 
visuomenes.

To reikalauja ne tik 
Pasikėlimas musu tautos 

czionais Amerike, 
Bet locnas gerbūvis.

Kuom greicziau Lietuviai 
ta padarys,

Tuom greicziau pasirodys 
svetimtaucziams, 

Kad ir mes ne esame 
paskutine tauta, 

O ypatingai Politikoje! 
Kol neatstumsime nuo 

Saves to nevidono visuomenes 
musu nesutikimo, 

Užvydejimo vieni kitiems, 
Kol nepaduosime kitiems 

prieteliszkos rankos, 
Kol nepaliausime

Apsmeižineti vieni kitus, 
Tai niekados nepaslkelsime, 

Ir visados busime už 
Paskutinius palaikyti per 

svetimaczius.
Tikėjimas arba iszpaižinimas 

Neprivalo maiszytis in » 
tautysta, 

Jeigu tik Lietuvys tai 
ir brolis 

Privalome vieni kitus remti 
ir mylėti.

Tik tas musu tauta pakels 
Ir suteiks, mums visiems 

gerbūvi.

SKAITYKIT 
“SAULE”^S 
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Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai
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inkvepsime tautiszka dvasia' 
arba prisiriszima prie savo kal
bos, tai nors ana įpjaus ar kars 
ir teip in Rusa anuo nepadirbs. 
Kas isz to iszeina? Iszeina tas, 
kad Lietuvos 'polonizacija yra 
pirmutinis ir paskutinis laips
nis prie Pravoslavijos, o prie- 
szingai platinamas Lietuvisz
kos dvasios arba prisiriszimo 
prie Lietuviszkos kalbos yra 
tai vienatinis musu iszganimas 
vienatinis būdas apsaugojimo 
musu tikėjimo nuo Pravoslavi
jos.

— Bet jog ir sulenkėję Lie
tuviai gali būti gerais Lenkisz- 
kais patrotais ir nepasiduoti ir 
Pravoslavija, atsiliepe ponia. 
Mantrimiene.

— Teip, gali būti, bet jie 
sziandiena tokiais nėra; visi 
sulenkeje Lietuviai yra tai 
tamsiausi sutvėrimai, kurie ne
turi nejokio supratimo apie 
Lenkiszka patriotizmą, bet jau 
visai menkai tesuprantas ir sa
vo tikėjimą, o tokiems pravo
slavija užmesti laibai lengva.

— Na, jog musu žaliasis 
staliukas jau seniai laukia! At
siliepe ponas Žyleviczia ir pa
žiūrėjęs in ponia Butrimiene, 
norėjo nuo stalo atitraukti.

— Aa, tarsi isz miego atsi
budusi ponia Butrimiene 
knioszterejo ir nuo stalo atsi
stojo, o paskui jos ir visi sve
cziai atsikėlė ir dekavojo už 
vakariene. Buvo jau rodos, 
apie dvylikta nakties valanda. 
Visi svecziai suėjo-in svetaine 
ir vėl linksminosi: vieni drožė 
vintą ar proferansą, kiti szoko, 
kiti iii kuopele susimėtė vienas 
kita apkalbinėjo ir 1.1. Pana 
Ona, iszraudonavusi kaip rože
le, sėdėjo pasienyje viena pati. 
Ponas Pavlaviczia priėjo prie 
jos ir suspaudęs ranka pasz- 
nibždejo in ausi: geraijszi va- 
kara tamista muisu bajorams 
burna užriszai. Duok Dieve ta- 
mista.i sveikata! Buvo jau vė
lus laikas, kada svecziai prade-, 
jo namon skirstyties.

Plikiszkiu Dvare

Važiuojant vieszkeliu nuo 
Lazdųninu dvaro per Paupiu 
soda, po kaires pasisukus, galė
jo matyti isz tolo krūva triobe- 
siu, kurie iszrode ne tai soda, 
ne tai dvaras, 'bet areziaus pri
važiavus galėjo pažinti, kad 
ežia yra, ar butą, dvaro, kuri 
vadino Plikiszkiais. Sugriuvi
mas czionai buvo didis: visi 
dvaro trobesiai sukrypę, sulu
že, stogai nusmukę, visur kiau
ri, žodžiu sakant, tarsi per visa 
dvara butu vėtra perėjusi. To 
dvaro savininku lyg sziol buvo 
ponas Mantrimas, bet, kad jis 
bankui buvo kaltas ir negalė
jo beužsimoketi paluku, tai 
bankas už skola jo dvara ir 
pardavė Moskoliszkos kilties 
obyvateliui. Ponas Mantrimas, 
kuris tame dvare buvo gimęs, 
iszauges ir jau be-maž-ko pase
nės diena po dienos taisėsi su 
visa gimine iszvažiuoti, o kur, 
tai jis pats dar nežinojo. Nau
jasis Plikiszkiu dvaro valdyto
jas buvo Vokiety s su Maslisz- 
ka duszia, ir vadinosi Dimitri 
Karlo viez baron von Biber- 
steiin. Jis buvo Petroipyles ko
kioje tai ministerijoje urednin- 

ku. Parvažiavęs, iii Plikiszkius 
ponas baronas visu pirmu Man
trimo paklausė ar yra dvare 
Maskolių cerkve? Bet kad 
Maut rimas jam apreiszke, kad 
cerkves nėra netik dvare, bet 
jau ir artimoje apygardoje jos 
nėra, tai ponas baronas lyg au
sti susiraukė ir tuojaus liepė 
pavadinti savo naujai parvežta 
kamisoriu, kuriam prisakė 
rengti tuojaus medžiaga staty
mui dvare naujos cerkves. Ka- 
misorius, rodos, buvo vėl isz 
Vokiecziu, bet be Maskoliszkos 
duszios ir kada savo ponui pra
dėjo iszrodyti, kad cerkve ežia 
visai nereikalinga, dėlto kad 
neivieno Maskoliaus nėra, tai 
ponas baronas taip supyko, kad 
trinktelejes su koja in asla pa
sakė: kad bus cerkve, atsiras ir 
Maskoliai! By t po siemu! Ne
buvo ko daryti reikėjo prade ii 
taisyti medžiaga statymui nau
jos cerkves.

Tuom tarpu poniai Mantri- 
niai diena po dienos žadėjo isz- 
važiuoti isz savo teviszkes ant 
visados. Szeimyna ju buvo ne 
didele, pats, sunūs ir dvi suau
gusi dukteri. Bet ar jie pirmi 
arba paskutini iszvažiuoja to
kiu budu isz savo teviszkes, ant 
visados? O, ne! Szimtai musu 
bajoru jau. tokiu budu apleido 
savo teviszkes ant visados, o in 
ju vieta parsidanginę, bala ži
no isz kur, visokie Bibersteiniai 
arba Konokradovai, pradeda

L
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savo gyvenimą nuo inrengimo 
cerkves.

Besirengiant ponams Man- 
trimams isz Plikiszkiu iszva
žiuoti, pirm keletos, dienu atva
žiavo Žydas Jankelis senas po
no Mantrimo prietelius ir gc- 
radejas. Jankelis daugiausiai 
važinėjosi per visus dvarpo
nius ir pirko kas jam papuolė: 
grūdus, arklius, karves, linus, 
sėmenis ir 1.1. Jis ir nuo poni 
Mantrimo daugiausiai pirko 
grūdus ir gyvulius, o reikalui 
esant jis ponui Mantrimui pir- 
miaus, kada jis sziek-tiek dar 
pasiturėjo, paskolindavo po 
keletą szimtiniu ant 50 procen
to. O ar misyjait, kad musu 
dvarponiai yra teip prikibęs, 
kaip dagis. Ar ne tiesa? Ar-gi 
■Jankelis dabar pas poną Mon
trimą atvažiavo atsisveikinti, o 
rasit jam kaipo pavargėliui at
vežė kokia szimtine ant kelio 
isz tu szimtu ir tukstaneziu 
rubliu, kuriuos jis pirkdams 
arba, skilindams per kelias de- 

tfedding
Each distinctive invitation 

thermographed on 25% rag 
china-white vellum paper, 

giving you fine raised lettering 
that speaks of the » 

highest quality.

szimtis metu nuo jo buvo iszvi- 
liojes? Saugok Dieve! Jis tos 
inislies ir galvoje neturėjo. Jis 
dar nujautė, kad ponas Mantri
mas turėjo sziokius tokius se
nus baldus perduoti ir jis pus- 
voleliui anuos norėjo nulpirktj, 
ir dėlto jis atvažiavo.

— Aaa! Pan Jankiel! Visu 
pirmu pasveikino ponas Man
trimas savo buvusi prieteli ir 
geradeji, paduodame jam ran
ka.

— Aa, ai! aa, ai! Girdime, 
kad ponas nuo musu nori iszva
žiuoti! Ai! Kas ny bus? Aima
nuoja Žydas tarsi dabar apie 
ta teiszgirdes.

— Na, Panic Jankieliu, ne- 
norecziau iszvažiuoti, bet kad 
varo, reikia važiuoti, tarė duk- 
saudams ir tarsi verkti norė
dama ponas Mantrimas.

— Ak! Ir Žydas balsu atsi
dūsėjo tarsi sajausdams jo ne
laimei, bet savo szirdyje p ainis- 
lijo: ar ne tai pats kaltas, kad 
nemokėjai gyventi!

• —— Na, kas girdėtis apygar
doje ? Paklausė-ponas Mantri
mas.

— Oi, kas bus girdeties1? 
Poniai Žylevyczieniai Dievas 
davė sunu, atsake Žydas peisus 
krapsztydaimas.

— Mania, ar tu girdėjai1? 
Žylevycziene pa, pa, pagimdė 
sunn, tare Mantrimas. in savo 
paezia, kuri buvo antrame

Yonr choice
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kambaryje ir kažin ka dirbo.
— Pagimdė sunu! Ta nu

sistebėjusi suszuko ir rankas 
sudaužė.

— O kas tau apie ta sake? 
Paklauso Mantrimas Žydo.

— Ui, prie man vakar buvo 
ju akamoiias (urėdas) kriksz- 
tynoms puse karves paėmė! 
Ui, jis man apie ta sake!

Mantrimai pradėjo tarp sa
ves antrame kambaryje szne- 
keti, kad savo iszvažiavima 
verta butu atidėti ant tolesnio 
laiko ir palaukėti kriksztynu.

— Na, kas daugiaus begir- 
deties? Iszejes isz antro kam
bario, klausė ponas Mantrimas 
Žydo.

— Ui, žmones daug szneka, 
kažin ar viskas teisybe?

— Na-gi, delko nebus teisy
be? Apie ka szneka?

— Ny, asz tamistai pasaky
siu po sekretu, tarė Žydas pa
slaptinga veidą padaręs, visi 
szneka, kad ponas Pavlaviczia 
moteri nori vesti kokia ten 
Karpinskiu vaiku mokytoja.

— Mania! Mania! Ar girdi? •
— Girdžiu, girdžiu! Atsi

liepe ponia Mantrimiene, ant
rame kambaryje.

— Jankelis sako, kad Pav
laviczia už moteri nori vesti 
Karpinskiu mokytoja p. Ona. 
Ar tu girdėjai? Tarė ponas 
Mantrimas in savo paezia už- 
mirszes apie sekreto užlaiky
mą.

— O Jėzus Marijele! Suri
ko iponia Mantrimiene, rankas 
sudaužusi, ponas Pavlaviczia 
nori vesti ta loki! Ar jis isz 
proto iszejo? Ai, ai, ai!

Ir ponia Mantrimiene iszeju- 
si prie Žydo, pradėjo klausinė
ti, kas jam ta pasakojo, isz kur 
jis ta naujiena isztrauke. Jan
kelis “pod clierim”, pasakojo, 
kad jis ta girdėjo ir nuo po
nios Mantvilienesi ir nuo ponios 
Butrimienės, ir dar nuo kpkios 
tai ponios.

(Tasa Ant 2 Puslapio} ,
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Žinios Vietines Sieniniai Kalendoriai 1956m.
— Jurgis Buibnis, 58 metu 

amžiaus, nuo 329 E. Pine uly., 
likos surasltas negyvas savo na
muose Panedelio ryta 8:15 va
landa per kaimyną Vai tieka 
Szukauska nuo 326 E. Market 
uly., kuris paskui paszauke 
Juozą Želinska nuo 328 E. Mar
ket uly. Žinia likos praneszta, 
policijai ir Deputy 'Coroner 
Martin Murphy. Tyrinėjimas 
parodo kad Jurgis Bubnis pa
simirė nuo szirdies at ako. Ve
lionis gimė Lietuvoje, atvyko 
in Malianojuje daugelis metu 
atgal. Buvo angliakasis ir pas
kutini karta diiJbo Knickerboc
ker kasyklose. Velionis buvo 
veteranas isz Pirmos Svetaines 
Kares. Jo tėvai Simonas ir Ur- 
szule Bubniai iszmire kelioli
ka metu atgal. Nevedąs. Paliko 
trvisi seservs: Ona Vonkoviczie- 
ne, isz New York; Teofilai ir 
Helen, Philadelphia, Pa., du 
brolius: Juozas, Seattle, Wash., 
ir Bernardas, Long Island, N. 
Y. G raibomis L. Traskauskas 
laidos Ket vergą ryta devinta 
valanda ir palaidos in L. D. K. 
V. kapinėse in Frackvilleje.

— Repulblikoniszki kandi- 
• datai isz Schuylkillo pavieto 
turėjo savo prakalbas Seredos 
vakaru in Mahanoy City High 
School svetainėje. Daug publi
kos dalyvavo tame susirinki
me.'

— Ponas Albertas Drauge
lis ir žmona, isz Queens Village, 
N. Y*., ana diena motoravo in 
Schuylkill pavieto apygardose, 
kurie svecziavosi pas savo gi
mines ir pažins'tamus, taipgi 
atlankė “Saules” Redakcija. 
Acziu už atsilankyma.

— Lietuviai, balsuokite už 
Joseph J. Machulsky (Juozas 
J. Macziulskis) isz Shenadoro 
ant Recorder of Deeds. Ponas 
Macziulskis yra tinkamas vy
ras amt to urėdo, taigi balsuo
kite už Macziulska už k a bus 
jums szirdingai dėkingas už j il
su baisa ir parama!

— Subatoj pripuola Szv. 
Elzbietos ir Szv. Bertillo, o 
Tautiszka Vardine: Judre. 
Taipgi ta diena: 1895 m., pir
mutinis automobilius užregis
truotas Vaszingtone, Ponio 
George B. Selden, o 1899 m., jis 
ta savo registracija pardavė už 
du sziintu llukstancziu doleriu. 
Sziandien tokia registracija 
butu tiek milijonu doleriu ver
ta; 1940 m., Franklin D. Roo- 
seveltas laimėjo Prezidento 
rinkimus virsiz Wendell Will- 
kie. Demokratai valde Kongre
są; 1605 m., dūlis, dinamitas 
buvo iszrastas ant “Guy 
Fawkes Day ” kai buvo suokal
bis susprogdinti Anglijos Ta
rybos ofisus.

-— 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.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola dvideszimta Nedelia 
po Sekminių. Taipgi Szv. Leo
nardo, o Tautiszka Vardine: 
Ragelis. Atmaina Menulio: 
Delczia. Ir ta diena: 1944 m., 
mirė Daktaras Jonas Szliupas 
Berlytnoje; Szia sanvaite yra 
visoms kaliems paskirta; 1869 
m., invyko pirmutinis kolegijų 
futboles losizimas tarp Prince- 

' ton ir New Brunswick; 1928 m., 
Herbert Hooveris suinusze Al 
Smith del Prezidento vietos;

15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio 
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1941 nL, Prezidentas Franklin 
D. Rooseveltas Sovietu Rusi
jai prižadėjo visa 'bilijoną do
leriu kaipo draugiszkam krasz- 
tui; 1941 m., Maksimas M. Lit
vinovas 'buvo paskirtas Sovie
tu Rusijos Ambasadoriumi 
Amerikai.

— Utarninke, Lapkriczio 
('Nov.) 8-ta diena, pripuola Po
li! iszki Rinkimai. Tegul kožnas 
balsuoja pagal savo sanžine ir 
protą. Patariant balsuoti, už 
tuos kurie yra del mus prielaln- 
kus, gero velijanti ir neužmirsz 
po rinkimu!

— Lietuviai isz pirmo vor- 
do, balsuokite už William Smi
go, ant Konselmono. Balsuoto
jai privalo visa savo suszelpi- 
ma iszrinkinie ant Konsulmo- 
no, nes yra tinkamas ant tos 
urėdo. Smigo yra svetingu ir 
prietelingu žmogum, žinomas 
per daugelis žmonių musu 
mieste. Taigi, balsuokite už 
William Smigo, o jis jums pa
tarnaus visame laike jusu pa
reikalavimo, nes jis niekad ne- 
užmirszta savo prietelius! Rin 
kiniai pripuola Utarninke, 
Lapkriczio (Nov.) asztunta, 8 
diena. Taigi, sugražinkite Smi
go in Council. —Acziu! 
Acziu.

— Panedelyje, 6:30 valan
da ryte, szeszi vyrukai iszva- 
žuos ini Wilkes-Barre, Pa., ku
rie likos paszaukti del karisz- 
kos tarnystes. Žemiau paduo
dame vardus kurie apleis isz:

Frackville: Edward Greene.
Girardville: Francis Lock- 

ner.
Ashland: Wm. R. Fanelli, 

Robert J. Bolich ir Victor H. 
Sc line.

Kasha: Edmund J. Govern.
— Pirmam Vorde, vietas 

del balsavima per Election Day 
pirma vieta, precinct, Ukrai
nian Church Hall, 439 AV. Ma
hanoy uly., o antra vieta, pre
cinct, St. Mary’s Greek Church 
Hall, 622 W. Pine uly.

— Rinkiniai bus Utarnin
ke, Lapkriczio (Nov.) 8-ta die
na. Schuylkille paviete rinksis: 
Du County Commissioners, 
County Controller, County 
Treasurer, Prothonotary Clerk 
of the Courts, Recorder of 
Deeds, Register of Wills, Coro
ner, County Suveyor, o inusu 
mieste Malianojuje, rinksis: 
Auditor, du School Directors,

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima® 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
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— 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.

Pirkie U..S. Bonus 

Councilman ant 4 metu, Con
stable ant 6 metu, Property As- 
sesor, ant 4 metu, Judge of 
Election, ant du metu ir In
spector of Election, ant du me
tu.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Villibrodo ir Szv. Floreintinos, 
taipgi ta diena: 1917 m., Rusi
jos revoliucija, paskelbta. Leni
nas paėmė visa valdžia ir Rusi
ja ipasitjauke isz Pirmojo Pa
saulinio Karo; 1808 m., Fin- 
landija buvo pasidavus Rusi
jai, bet lai buvo nei pirmutinis 
nei paskutinis sykis. Rusija 
pradėjo brautis in Finlandijos 
kraszta nuo J529 metu, ir sziais 
musu dabartiniais laikais So
vietu Rusija taipgi stengias 
užkariauti ta maža Finlandija. 
Bet nežiūrint kiek sykiu Fin
landija buvo užkariauta; ji vis 
prisikelia ir vėl prieszui in 
akis stoja; 1916 m., Jeannette 
Rankin isz Montana valstijos 
buvo iszrinkta in Kongresą. 
Tai pirmutine moteriszke Ame
rikos Kongrese; 1917 m., Bol- 
szevikai po Lenino vadovyste, 
užėmė valdžia Rusijoje. Gene
rolas Ludendorffas, savo prisi
minimuose raszo, kad Vokie- 
cziai buvo pasiuntė Lenina isz 
iSzveicarijos per kelis kitus 
krasztus, po Rusu revoliucijos, 
kad jis tenai skleistu savo Bol- 
szevizma.

— Rinkimu Diena. Utar
ninke pripuola Szv. Severino ir 
Szv. Godfredo, o Tautiszka 
Vardine: Svlrblltas. Ir ta die
na: 1940 m., Hitleris sako kad 
Amerikos pagelba neiszgelbes 
Anglija; 1933 m., Kuboje vėl 
siauczia karas; 1939 m., Hitle
ris stebuklingai iszliko gyvas 
kai bomba susprogo Munich 
Saliune. Szeszi kiti žuvo.

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

— Kita Petnyczia pripuola 
Amerikos Tautiszka Diena Ka
ro Paliaubų Diena — Armisv 
tice Day.'

— Per menesi daug va
gy scziu invyko ir praneszta in 
policija. Tik pareita Subatos 
vakara vagys iusigaivo in Kline 
Bros., Texaco Garadza ant W. 
Centre uly., mieste, in trumpa 
laika miesto policijautas Har
vey Hinkle susekė viena vagi, 
apie szesziolika metu amžiaus, 
kili trys likos suaresztuio- 
ti per valstijos policija, ir pa- 
tupdinti in Pottsvilles kalėjimą 
del teisino.

Tamaqua, Pa.—.
Poniu G. Kaminskiene, nuo 400 
E. Union uly., kuri nesveikavo 
per keletu menesius ir gydėsi 
in Coaldale ligonbute, numirė 
Panedelyje po piet. Velione ki
tados gyveno Shenadoryje. Jos 
vyras Jurgis mirė septyniolika, 
metu atgal. Paliko savo moti
nėlė Elzbieta Neukliene, mies
te; sunu Jurgi, kuris tarnauja 
Amerikos armijoje in New- 
ciimberlaiid; keturios seserys: 
P. Sinkievicziene, isz miesto; 
Elžbieta, Philadelphia; Kapi
toną, Konstancija, kuri tarnau

ja armijoje in Fort Knox, Ky., 
ir Margare'ta, New York. Ketu
ri 'broliai: Juozą, mieste; Joną, 
PI i i I atl e lp h i a; E d v ar d a, B u f f a - 
lo, N. Y., ir Prana, namie. Lai
dojo Ketverge su apiegoniis in 
SS. Petro ir Povilo bažnyczio- 
je 9 valanda ryte ir palaidota 
in parapijos kapinėse.

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.

Longmont, Colorado. —
Didelis pasažierinis eroplanas 
DC-7 prigulintis prie. United 
Airlines, užsidegė ore ii- su
sprogo, 38 pasažieriai ir 3 lakū
nai žuvo. Nelaime atsitiko 
Utarninko vakara apie 6:52 va
landa, kai eroplanas skrido isz 
Denver, Colorado iiu Portland. 
Kompanija tyrinėja nelaime.

TĖVAS IR DUKTĖ 
ŽUVO

CHARDON, OHIO. — Sze- 
szios deszimts trijų metu am
žiaus žmogus ir jo ženota duk
tė, atskiruose automobiliuose 
žuvo kai jiedu susimusze ant 
vieszkelio.

Tėvas, Arch R. Kimmick va
žiavo in miestą vandenio parsi- 
veszti kai jo farmos szulinys 
iszdžiuvo. Jo duktė, Ponia Ma
rilyn May, važiavo in ta pati 
miestą apsipirkti grocerneje. 
Tėvo automobilius susikūlė su 
dukters ir jiedu žuvo.

DINAMITO TROKAS
SUSPROGO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

HOT SPRINGS, ARK. —
Trys vyrai buvo in szmotelius 
susprogdinti kai dinamito tro- 
kas susprogo Hot Springs 
mieste.

Tas susprogimas iszdauže 
langus namu ir sukriete net ir 
pamatus namu tame mieste.

Tu darbininku lavonai buvo 
surinkti bet graborius sako 
kad b us sunku j u gabalėlius at
skirti. Kaip ir kodėl tas su
sprogimas atsitiko dar nežinia 
ir gal nebus galima sužinoti, 
nes visi trys kurie buvo ant to 
troko yra mirė.

Jau Nekarta,...
Priminėm musu skaityto

jams ir tiems kurie ne yra skai
tytojais, jog kada raszote koki 
užklausima arba szeip su kokiu 
reikalu raszote geisdami atsa
kymą, kad butumet ant tiek 
malonus indeti pacztine mar
ke del atsakymo! Redakcija 
aplaiko daugybe laiszku kas 
diena, o po tris centus susiren
ka gana ženklyva suma per me
nesi ir tik nereikalingas kasz- 
tas del redakcijos, o nepriskai- 
tant prie to laika ant sujieszko- 
jimo tokio atsakymo ant už
klausimo. Bukite ant tiek man
dagus ir neužmirszkite apie tai 
ateityje jog jeigu neindesite 
markes del atsakymo, “tai 
laiszkas eis in gurbą,” ir galė
site patys dasiprast, del ko ne- 
aplaikete atsakyma del jusu 
užklausymo.

$21,000,000
ISZKADOS—I

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Jau dabar yra investa byla in 
Kongresą kad valdžia paskirtu 
keletą bilijonu doleriu del to
kios apdraudos ir pavėlintu ap- 
draudas duoti ir valdžia toms 
kompanijoms atlygintu.

Musu Skaitytojas TAXI DRAIVERYS
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.

VAŽIUOJAME
IN MASKVA! Į

NEW YORK, N. Y. — Pan 
American Airways ana diena 
paskelbė kad dabar galima;
skristi in Maskva, ir kad ta ke
lione kasztuos $1,083.30, be 
taksu, paszportu ar vizų, ten ir 
atgal. Tai butu isz New York 
miesto, per Helsinki, Finlandi
ja ir in Maskva.

Pigesne tokia kelione kasz
tuos $882.80, taipgi nepriro- 
kuojant taksu, paszportu ir vi-

Kompanija taip paskelbė kai dies liga nepakirto Eisenhowe- 
Amerikos valdžia panaikino rio sveikata. Bet nežiūrint visu 
visus suvaržymus tiems kurie tu geru žinių, jo daktarai sta- 
nori važiuoti in Rusija. ežiai jam yra.insake kad jis jau

Amerikos valdžia sako kad negales golfą loszti.

Tautu Sanjugos Deszimtas Metas

Trijų metu Paima Funi- 
cello, kuri gyvena tik sker
sai ulyczia nuo Tautu San- 
jungos ofisu, New York mies 
te, bovinasi su savo leliute 
prie tu ofisu, kai buvo ap- 
vaikszcziojama deszimtas 
metas Tautu Sanjungos in- 

ji tikisi kad Sovietai panasziai 
savo žmonėms pavėlins pas 
mus atvažiuoti.

Keli szimtai Amerikiecziu 
tuojaus nusipirko tikietus isz 
tos eroplanu kompanijos va
žiuoti in Rusija ar in kitus 
krasztus, Sovietu valdomus.

GYVENO KAIP
MILIJONIERIUS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

jo draugas jam parūpino, nu
pirko daug geriausiu drabužiu 
ir davė daug pinigu, sakyda
mas kad tai niekniekis nes jis 
yra pavelde j es daug pinigu ir 
keletą geru aliejaus szuliniu, 
ir kad pinigai jam dabar nieko 
nereiszkia.

Tik tiek draiverys Pagano 
buvo patemyjes, kad jo drau
gas buvo baisiai nervuotas ir 
labai del kokios priežasties su
sirūpinės. Jo draugas dabar 
yra FBI policijos suimtas ir 
padėtas ant trisdeszimts tuks- 
taneziu doleriu kaucijos, o 
draiverys Pagano graudingas 
ir liūdnas, laukia gana pinigu 
sugryszti namo.

EISENHOWERIS
SVEIKSTA

Eisenhowerio vieta. Dabar jie 
turi laukti ir pamatyti ka pats 
Eisenhoweris pasakys, ar jis 
stos in tuos rinkimus, ar ne.

Dabar Eisenhoweris yra ga
na sveikas net ir apie politika 
rūpintis. Jis jau yra sudaręs 
byla pakelti kasztus del laiszku 
ir ta byla yra jau pasiuntęs in 
Kongresą. Kasdien jau dakta
rai jam pavėlina daugiau ir 
daugiau posėdžiu su savo pa
tarėjais ir kitais politikieriais.

Tikrai iszrodo kad ta szir-

steigimo, sutvėrimo.
Tautu Sanjunga buvo su

tverta San Francisco, Calif., 
Birželio dvideszimts szeszta 
diena, 1945 metais, ir buvo 
patikrinta Spalio dvide
szimts ketvirta diena 1945 
metais.

:: POLITIKA ::
Mahanoy City Lietuviai

PIRMAM VORDE 
Balsuokite Už

Wm. Smigo
Ant Konselmorid

Gabus - Sanžiningas - Jauslus 
Bendradarbis!

Sugražinkite Smigo In Konsel 
Praszo Jusu Balso Ir Paramos!

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

Szirdingai Acziu ! ! !

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!
------------------- ę.----

Balsuotojai, Pirmam Vorde 
Isz Mahanoy City, Pa. 

Balsuokite už

STEVE KLIPOLA
Ant Constable

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

Szirdingai Acziu!

Balsuotojai Isz
Mahanoy City, Pa.

Balsuokite už

JOHN ONIFFREY
... Ant... '

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

Szirdingai Acziu!

Price $2.50 s“”
COLORSi Red, Black, Green,

Blue, Gray, Copper.

MNIW-rOMir MVNtAMI MS

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

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




