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Buvusios Karalienes Stovy la 250 NUZUD1NTI PRIE ŽYDU Loszike In Muving-Pikczierius

ISRAELIO RUBEŽIAUS

Nederlandijos Karaliene, 
kuri dabar lankosi in Dutch 
West Indies, stovi prie savo 
motinos, buvusios Karalie
nes, dabar Karalaites Wil
helmina stovyla. Stovyla

isz Amerikos
POLICIJANTAS PA- 

SZOVE SAVO 
ŽMONA

NEW YORK, N. Y. — 
Vienakojis policijantas paszo- 
ve ir labai sužeidė savo žmona, 
kuri buvo nuo jo atsiskyrus. Jis 
ja paszove kai jie lauke teisėjo 
teismo kambaryje, Brooklyne.

Apie septynios deszimts žmo
nių buvo tame kambaryje kai 
jis savo žmona paszove. Trisde
szimts septynių metu amžiaus 
policijantas, Herman Baker, 
buvo tame kambaryje, su savo 
žmona trisdeszimts asztuoniu 
metu amžiaus, Sandra, kuri bu
vo jau keletą sykiu ji in teismą 
patraukus, už tai kad jis nesi
laikė teisėjo insakymo kada 
jam valia atsilankyti pas jųd
viejų vaikus.

Policijantai sako kad polici
jantas Baker priėjo prie savo 
žmonos, kuri sėdėjo; iszsitrau- 
ke policijos revolveri ir palei
do viena szuvi jai in sprandą ir 
paskui dar tris ar keturis szu- i 
vius jis paleido in ja kai ji su
kniubo ant grindų. Tada jis 
iszbego isz to kambario bet bu- 
vo kito policijanto greitai su
čiuptas. Jis visai nesiprieszino 
bet pasidavė, sakydamas kad 
visi tie ergeliai, barniai ir ne
susipratimai su savo žmona ji i 
isz proto iszvede.

J u susiedai sako kad polici
jantas Baker su savo žmona jau i 
ilgi metai kai nesutiko ir kar-1 
tas nuo karto in teismą atsi
durdavo.

Policijantas Baker buvo ke
letą menesiu iszbuves in ligo
nine del nesveik proto, bet vė
liau buvo paleistas ir gavo lai
kini darba kaipo policijantas, 
bet jam buvo uždrausta neszio- 

randasi in Oranjestad, Aru
ba, in Parka, Wilhelmina už
vardintu. Stovyla nukalė 
garsus Umberto Lualdi, Flo
rence mieste, Italijoje.

o o o

tis revolveri.
Jis buvo vienos kojos nete

kės in motorciklio nelaime.

SENATORIAUS GI
MINAITE NUSIŽUDĖ

CINCINNATI, OHIO. —
Trisdeszimts vieno meto am
žiaus Lucia Chase Taft, buvu
sio Senatoriaus Robert A. Taft 
giminaite nusižudė savo na
muose. Policijos Daktaras Co
roner Herman P. Lyle pranesze 
kad ji buvo sau gerkle persipjo
vus su dideliu peiliu.

Jos lavona užtiko viesznia, 
Ponia James Short, isz London, 
Anglijos. Ji buvo jieszkojus jos 
pasakyti jai kad jos tėvas buvo 
gavės tikietus, bilietus del Cin
cinnati-Detroit futboles loszi- 
mo.

Jos tėvas, kuris nepasekmin- 
gai stengiesi laimėti kandida
tūra in gubernatoriaus rinki
mus, Ohio valstijoje, sako kad 
jo duktė jau keletą sanvaites 
kaip nesveikavo ir buvo sugry- 
žus isz Carnegie House kolegi
jos, New York mieste kur ji bu
vo mokytojavus.

Panele Lucia Chase Taft bu
vo mokslus baigus in Hillsdale 
mokykla ir buvo du metu moks
lus iszejus in Cincinnati Uni
versitetą ir buvo baigus savo 
mokslo metus in Vassar, mer
ginu kolegija, 1948 metais.

Jos tėvas yra garsus advoka
tas ir buvęs Episkopalu Bažny- 
cziu draugijos pirmininkas. Ji 
yra giminaite buvusio prezi
dento ir teismo virszininko, 
Chief Justice William Howard 
Taft.

SKAITYKIT 
“SAULE” 
PLATINKIT!

JERUZALIMAS. — Israelio 
ir Egipto armijos susikirto jau 
treczia ar ketvirta syki in vie
na sanvaite, ir spėjama kad 
daugiau kaip pustreczio szim- 
to žmonių Žuvo tuose susikirti
muose.

Tai didžiausi susikirtima 
nuo 1948 metu, kai Palestino 
karas buvo baigtas.

Beveik visi dipliomatai ir 
’aikrasztininkai tenai sako kad 
Rusija ežia kalta už tuos susi

ŽYDAI NUŽUDĖ
EGIPTIECZIU

i

Suėmė 40 Per 
Paliaubas

TEL AVIV, ISRAELIS. — 
Apie penkios deszimts Egiptie
cziu buvo nužudinti ir daugiau 
kaip keturios deszimts buvo 
suimta, kai Žydai ant j u užsi
puolė per paliaubos, per kurias 
jie buvo prižadėję liautis to ka
ro ant rubežiaus.

Israelio Žydai nori iszvyti, 
iszguiti Egiptieczius isz EI Au- 
ja apylinkes, kuri yra paskelb
ta nei vienam ,nei kitam krasz- 
tui prigulminga.

Israelio valdžia sako kad jos 
vaiskas parsinesze keturis nu- 
žudintus Žydus ir devyniolika 
sužeistu isz to susikirtimo.

Tai antras tokis Žydu užsi
puolimas nuo to laiko kada 
Komunistai pradėjo pristatyti 
ginklus Arabams.

Tautu Sanjungos atstovai, 
New York mieste dabar pastū
mė visus kitus klausimus in 
szali ir pradėjo ta Israelio ir 
Egiptiecziu-Arabu klausima 
svarstyti. Iszrodo kad Tautu 
Sanjunga pareikalaus kad Žy
dai liautųsi Israelyje ir palai
kytu taika.

Kariszka tanka paslydo 
nuo tilto, Pietų Vokietijoje, 
per pratybas, vadinamas 
“Cordon Bleu’’. Kita tanka 

kirtimus, ir kad Sovietai yra 
jau dabar pristatė daug karisz- 
ku ginklu kaip greitu kariszku 
“Jet” eroplanu Arabams.

Eina gandai kad Israelis da
bar jau rengia, rikiuoja visas 
savo armijas prie rubežiaus, ir 
galimas daigtas kad ežia gali 
iszkilti tikras ir ne mažas ka
ras, in kuri ir kitos vieszpatys- 
tes gali būti intrauktos.

Jau dabar ateina žinios kad T i.. . . .Israelis yra pasiuntęs apie tris

Amerikos atstovas Tautu 
Sanjungoje negali per daug ka 
sakyti,, nes jis turi skaitytis su 
Žydais ežia Amęrikoje.

SLAUGE UŽMUSZTA
32 SUŽEISTOS

—---- —
■

Autobusas Susikūlė 
Su Troku

____
CHARLOTTE, NORTH CA

ROLINA.— Autobusas, kuria
me važiavo slauges, nurses mo
kines, isz Charlotte miesto, su- 
simuszesimusze su dideliu tro
ku, kuris buvo ant vteszkelio 
sustojęs. Nelaime atsitiko apie 

i penkiolika myliu nuo Charlot
te miesto. Viena slauge buvo 
užmuszta, ir trisdeszimts dvi 
sužeistos.

Užmuszta slauge buvo devy
niolikos metu amžiaus Clara 
Jean Dillingham, isz Wester
ville, North Carolina.

Visos tos mokines slauges 
važiavo su Atlantic Grey
hound autobusu isz Wiuston- 
Salem, North Carolina in Char 
lotte. Jos buvo tenai nuvažia
vusios in slaugiu seimą. Su
žeistųjų slaugiu vardai nebuvo 

I paskelbti. 
-----------------

^Pirkie U. S. Bonus!
Kariszka Tanka Pavojuje

buvo greitai pasiunsta sulai
kyti ta tanka kad ji nenu- 
virstu nuo to tilto. Dabar 
Amerikos Armijos inžinie

tukstanezius savo vaisko priesz 
szirnta Egiptiecziu in EI Sabha 
tvirtove.

Tautu Sanjunga yra praszius 
kad abi vieszpatystes partauk- 
tu savo armijas nuo rubežiaus 
kol bus galima gražumu, be 
kraujo praliejimo ta klausima 
iszriszti, bet iszrodo kad nei 
Egiptiecziai nei Žydai neklau
so tu patarimu ir yra pasiryžę 
savotiszikai, ant karo lauko ta 
klausima iszriszti.

BOMBNESZIS 1N
STUBA

EAST MEADOW, N. Y. — 
Dvieju inžinu armijos bomb- 
neszis, B 26, gryždamas in 
Mitchell Airfield nukrito ant 
vienos stubos apie viena mylia 
nuo savo nusileidimo vietos.

Laime kad nieko tuo laiku 
tenai nebuvo namie. Savinin
kas, Paul Koroluck, darbinin
kas redakcijoje buvo darbe, o 
jo žmona su ju dvieju metu du
krele buvo iszeje josios pasi- 
sveczioti pas jos motina ir ttuo 
laiko tik gryžo isz svecziu.

Keli maži vaikai bovinosi 
i ulyczioje prie tu namu, bet jie 
nebuvo nei sužeisti.

Lakunu sztabas pranesza kad 
žuvusieji lakūnai buvo: trisde
szimts devynių metu amžiaus 
Kapitonas Clayton S. Elwood, 
isz Fairfield, Conn., ir Staff 
Sergeant Charles R. Slater, 
dvideszimts trijų metu am
žiaus, isz Mitchel Field.

DU POLICIJANTAI
SUŽEISTI

PHILADELPHIA, PA. — 
Policijantai Louis Little ir 
Charles Freeman buvo sužeisti 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

riai turi iszrokuoti kaip ta 
tanka nuo to tilto atitraukti.

CJ □ C3

Loszike Ingrid Bergman 
ir jos Italijonas, muving pik- 
czieriu direktorius, vyras, 
Roberto atsilankė in muving i

Eroplanas Susprogo
44 žuvo; gal tyczia 

susprogo
LONGMONT, COLO. —

United Airlines eroplanu kom
panija yra pasisamdžius sprog- 
staneziu bombų žinovus isztirti i 
kas ten atsitiko su tuo DC-6B 
eroplanu kuris skrido isz New 
York in Seattle ir susprogo pa- 

I dangese kai tik jis pakilo nuo 
žemes.

Kompanija sako kad galimas 
daigtas kad ant to eroplano bu
vo sprogstanti bomba kieno 
padėta ir už tai jis taip suspro
go.

Eroplanu kompanija sako 
kad ežia ir valdžios policija, 
FBI turi insikiszti.

Colorado valstijos policija 
jan dabar stojo in ta darba ir 
laukia kol FBI oplicijos agen
tai pribus.

United airlines tuojąus pasi
samdė garsu žinovą sprogstan- 

•cziu bombų, Charles Wilson, isz 
Wisconsin. Eroplanu kompani- 
jes atstovai ir darbininkai sa
ko kad j:e negali suprasti ko
dėl tas eroplanas taip susprogo 

I dangese, nes jis buvo gerai ir 
pilnai peržluretas pirm nega 
jis pakilo.

Szlta nela’me iszkele viena 
labai svarbu klausima: dabar 
eina lakunu straikos szitoje 
eroplanu kompanijoje ir daug 
lakunu isz kitu kompanijų vai
ruoja szitos kompanijos eropla- 
nus per szitas striukas. Taip 

į buvo ir su szitu nelemtu eropla
nu kuris susprogo.

Bet straikuojantieji lakūnai 
su piktumu atsikirto, sakydami 

i kad jie nieko panaszaus nieka
dos nei nemislintu padaryti, ir 

I jie tuojaus pasiuntė kelis savo 
geriausius narius in ta vieta 

p kezierius Paryžiuje pama
tyti pirma vieno muving pik- 
czierio parodinima.

n o o
---------------------------- i i , r*nn«------- 

padėti policijantams ir kompa
nijos atstovams isztirti kaip ta 
nelaime atsitiko.

NEŽINOJO
KA PASIVOGĖ

OSAKA. — Japonas vagis 
gal gerokai nustebs ir gal dar 
labiau iszsigas kai jis pamatys 
ka jis pasivogė, Osaka mieste, 
Japonijoje.

Policijantai sako kad vagis 
pasivogė viena krepszi, kuria
me buvo dvideszimts trys gy
vos gyvates.

PARSISIUNTĖ
KARABINA

STOCKTON, CALIF.' — 
Vienas kareivis parsisiuntė sau 
urmo karabina, dalis po dalies 
:n keletą pakeliu, isz Korėjos. 
Pankui, parvažiavęs namo jis 
ta karabina sau susidėjo ir su 
juo apvogė keletą sztoru.

Policijantas, detektyvas Ka
pitonas Rex Parker ji suaresz- 
tavo rž tris vagystes.

Detektyvas Parker saiko kad 
dvideszimts trijų metu amžiaus 
Robert Kirby, Korėjos karo ve
teranas buvo suaresztuotas su 
savo szesziolikos metu amžiaus 
draugu už trijų vietų apvogi
mą.

Jiedu buvo apvogė du saliu- 
nu ir viena sztora ir isz tu va- 
gyseziu buvo isz viso gave tik 

' tris sz'mtus ir keturios de
szimts doleriu.

Jie tas tris vagystes buvo pa-
(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS :: POLITIKA ::

Neimtu pro szali jeigu kas 
pareikalautu žinoti kiek muisu 
Kongresmenai ir Senatoriai 
musu pinigus praszvilpia ant 
tu kelionini iii svetimus krasz- 
tus kas metai. Daug tu musu 
valdovui su savo szeimynomis 
kas motai važiuoja iii Paryžių, 
kur jie baliavuoja ir kaip po
nai gyvenai su musui pinigais. 
Karaliai niekados tiek pinigu 
nepraszvilpe kiek musu Kon- 
gresmonai ir Senatoriai kas 
metai praszvilpia ant tokiu vi
sai nereikalingu kelionių.

• •

Valdžia dabar sako kad per 
kitas pratybas del prieszo už
puolimo ant musu kraszto, bus 
surėdyta kad visi Vaszingtono 
miesto gyventojai iszsikraus- 
tytu. Mat valdžia sako kad jei
gu 'žmones dažinotu kad visas 
valdžios sztabas iszsikrausto 
tai iszkiltu baisus termas ir 
trinkszmas ir visi galvatruk- 
cziais begiu isz to miesto.

Prezidentas Eisenhoweris tu
rės apsirūpinti savo sierais ir 
bonais del pragyvenimo, jeigu 
jis. neketina stoti in Prezidento 
rinkimus. Kai jis. sutiko stoti 
in rinkimus pirmaji syki jis at
sisakė armijos pensijos kuri 
jam iki gyvos galvas butu da
vus dvideszimts tukstanczin 
doleriui ant metu.

. . . MALDA ... >

Viesz. Jėzaus ir s 
Motinos Szvencz. •:
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganczios / 
ant kalno Alyvų, žemei ?
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Mahanoy City Lietuviai
PIRMAM VORDE

Balsuokite Už

Wm. Smigo
Ant Konselmono

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

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

Gabus - Sanžiningas - Jauslus 
Bendradarbis!

Sugražinkite Smigo In Konsel
Praszo Jusu Balso Ir Paramos!

Eina gandai kad Eisenhowe
ris vieszai pasakys ar jis stos 
in rinkimus ar ne, Sausio dvi- 
deszimtai diena, ateinancziais 
metais, nes tai bus lygiai trys 
metai po jo instojimo in Prezi
dento vieta.

In Iowa City, Iowa, vienai 
moteriszke apskundė ir in teis
mą. patraukė viena vyra, saky
dama kad ji jam jo drabužius, 
drapanas skalbė net nuo 1924 
metu, ir kad jis jai nei cento 
per vis'a tai laika, neužmokėjo. 
Ji dabar reikalaiuja $1,196.

■ • • "

Perži Hired amas savo senus 
laiszkus, septynios deszimts 
devynių metu amžiaus žmogus 
in Towson, Maryland, rado 
viena pageltusi laiszka kuris 
parode kad Baltimore apygar
da jam skolinga keturis dole
rius, kai jis 'buvo paszauktas in 
“jury“ 1903 metuose. Jis ta 
laiszka teismui parode ir ga
vo keturis dolerius.

• •

Las Vegas miesto muving 
pikczieriu savininkas gavo 
penkiolika doleriu laisžke nuo 
vienos moteriszkes, kuri savo 
laiiszke pasiaiszkino kad ji bū
dama jauna tankiai inejo in 
tuos muving pikczierius kaipo 
mažyte, jaunesne negu dvyli
kos metu, už puse prekes, kai ji 
jau buvo sensne negu dvylika 
metu. Ji sako kad jos sanžine 
jai nedaive ramybes kol ji tuos 
pinigus tam muving pikczie
riu savininkui pasiuntė.

Crockett ” kuri buvo isz knygy
no iszimta 1882 metais. Kny
gyno virszininkai nutarė ne
reikalauti kad jas žmogus už- • 
sunokei n už visas tas dienas 
per kurias jis ta knyga laikėsi, 
nes tai 'luitu apie septyni szim- 
tai asztuonios deszimts asztno- 
ni doleriai.

I • •-------- ..-------- -

Paszantas in koja., 1880 me-1 
tuose, asztuonios deszimts sep
tynių metu amžiaus Ali* Cogar, ' 
isz Webster Springs, West Vir- i 
ginia,, ana diena nuėjo pas dak-' 
tara ir paprasze kad jisai ta i 
kulka, isz jo kojos jam iszimtu, 
nes tik dabar jam Ja koja pra
dėjo skaudėti.

Daug fabrikantu, ir kompani- į 
ju sako kad jiems trumpa, ir 
trūksta darbininku. Valdžios 
sanska.itos rodo kad daugiau i 
kaip szeszios deszimts penki I 
milijonai Amerikiecziu dabar 
gerus darbus turi. 

.. ————
Eina gandai kad ateinan

cziais metais viskas dar labiau 
pabrangs!

Sztorai dabar turi prisipirkę 
labai daug invairiu daigtu del 
Kalėdų ir sztorninkai tikįsis 
labai gera bizni vesti priesz. 
Kalėdas.

Automobiliai dabar pabran
go tarp szimto ir trijų szimtu 
doleriu.

Daug' Amerikiecziu dabar 
perkasi putomobilius isz Euro
pos, Anglijos, Prancūzijos, Ita
lijos ar Vokietijos. Tokiu au
tomobiliu dabar ežia randasi 
apie penkiom deszimts t ukstan- i.ežiu.

Fabrikantai rengia naujos 
mados skrybėlės vyrams. Tos 
skrybėlės jusu sztoruose pasi
rodys už keliu sanvaicziiL

Ar jus žinote kąd Amerikoje 
.randasi daugiau kaip dvide
szimts keturi'milijonai kacziu?

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::

Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai

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

%

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.

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!

Pilkio U. S. Bonus!

Balsuotojai Isz 
Mahanoy City, Pa. 

Balsuokite už

JOHN ONIFFREY
... Ant...

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

Szirdingai Acziu!

Pypkes Durnai
Kaip Merginos Privalo

Apsieiti Su Vyrais

PLATINKIT 
“SAULE”

Nors vežimai ir arkliai jau. 
seniai isz mados iszeje, bet dar 
vis Amerikoje randasi apie ke- 
tutrios deszimts tukstanczin! 
kalviu. Pilnas skaiezius, isz 
Vaszingtono parodo kad ežia 
randasi keturios deszimts' pen
ki tukstaneziai, vienas szimtas 
trisdeszimts du kalviai.

Negeiskie nuo vyro,
Kad apie tave tupinėtu,
Bet teip elgkis,
Kas jisai džiaugtųsi,
Jeigu del tavęs kame 

pritarnauje.
Nepavelinkie jokiam vyrui,
Kalbėt prie tavęs apie kita 

motere.
Netekiek už tokio vyro,
Kuris daro skolas ir ju 

neužmoka.
Tokis vyras tave prigaudine
Paslapta ir niekados 

teisingu nebus.
Netikėk meilei vyro, kuris apie 
Kitas moteres piktai kalba, 
Nes tokis ir tavęs priesz kitas 

apkalbinės.
Geras žmogus niekados kitu 

neapkalbines,
O ir tuom biaurinasi.
Ne eikie už vyro jeigu jo 

nemyli,
Nes už tai, per visa savo 

gyvastį atpakutavosi,
Už ta lengva žingsni.
Geriau pasilik sena merga, 
Dirbanti ant saves, 
Prisiglaudus prie artimausiu 

giminiu.

Skaitykit “Saule”
Szeszios deszimts keturiu 

metu amžiaus žmogus in Glen
wood, Georgia, per laiszka ga
vo tris dolerius nuo jaunystes 
dienu “girl-frentos” kuriai jis 
buvo- paskolinės tuos tris dole
rius kad ji galėtu sau skrybė
laitė nusipirkti. Jis tada buvo 
dvylikos motu amžiaus.

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

O-" Dabar po 50<t arba 3 už S1.25
Adresas:

Knygynas in Toledo gavo at
gal paskolinta knyga “Davy SAULE PUBL. CO. - Mahanoy City, Pa.
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nosigineziju. Bet ji yra mužike, 
o tomistą, esi bajoras, ji yra 
litvomane, bedieve, turi visai 
so u i a I i st i szkus pepsi tikri n i mus, 
ar-gi ji taniistai gali būti pora?

— Ar žinai, pone, asz su jos 
persitikrinimais ir nuomonė
mis visai sutinku, atkirto po
nas Paylaviczia.

— Tomistą sutinki šit jos 
soeialisztiszkomis ir litvonia- 
niszkomis nuomonėmis? I’asžo- 
ko ponas Butrimas nuo krėslo 
ir pradėjo po asla vaikszczįoti.

— Sutinku!
— Na, na, na, ir to nesitikė

jau! Kalbėjo vienas pats ir gal
va lingavo ponas Butrimas, po 
t rioba vaikszcziodams.

— Noriu; tamistai pasaky
ti, kad pana Ona, kiek asz ana 
pažinau, yra visai ne bedieve ir 
ne socialiste, bot paprasta Lie
tuvaite, kuri myli savo kalba ir 
literatūra, o ta ana už nusidė
jimą negalima skaityti, paaisz- 
kino ponas Pavla vieži a.

— Isz tos kalbos, ponas 
Butrimas jau mate, kad jo 
pirszlybos iszeis ant nieko, kad 
ponas Pavlaviczia jau buvo 
prie Onos prikibęs visa szirdi- 
mi, bet vieftok jis dar norėjo 
pabandyti, o rasit.

— Ar žinai Jonai, toro po
nas Butrimas, tu sakai po pa- 
czios kraiezio -nenoris. Gerai. 
Asz ta,u norecziau pirszti vie
na labai gera ir iszminga mer
gele be kraiezio, užtikrinu, kad 
ana tavos jnyles daug geidaus 
ulž pa.ua Ona.

— Akyva žinoti, kas ana ir 
isz kur ?

•— Tanais tos netolima kai

myne pono Maut rimo duktė, 
pana Elzbieta, paaiszkiinio po
nas Butrimas, szypsodams.

— Gali būti, kad ana mane 
mylėtu, bet ana man netinka!

Ir vol tas pats! Kad ana pa-' 
imtumi, sakau Jonai, padary
tum! darbo miclaszirdystes, 
isztraukiami isz vargo naszlai- 

! te bajore, jos tėvams1 bent ta 
džiaugsimi dar padarytum!, 
kad už gero žmogaus gali išž
iosiu savo dukteri. Mus visus 
ta nelaime gali sutikti, kad sa
vo dvaru galimo nustoti. Kad 
mes vienas kito negelbesime, 
tada kąsnius kits pagelbės?

Ponui Butrimui pamokslu 
besakant inejo senute, pone 
Pavlavicziene ir poną Butrimą 
paprasze ant arbatos.

Ponas Butrimas prie arbatos 
jau nieko nebesako apie savo 
pirszlybas i.r su, ponia Pavlavi
cziene, sznekejosi, rodos apie 
buroku sodinimą.

Dar Pirszlys
Buvo jau po pietų. Poni Pav

lavicziene nėrini im rankas pa
siėmusi*, sėdėjo ant kanapos ir 
viena pati galvojo, kaip ežia 
reikėtų nupirszti siiiiiui ta pana 
Zyleviczaite, kuri turėjo de- 
szimti tukstanczin rubliu krai
ezio. Kada ponia Pavlaviczie- 
iuo teip sau; galvojo, iiibego prie 
jos tarnaite ir apreiszke, kad 
poni Montviliene atvažiavo jos 
aplankyti. Senute, apie ta isz- 
girdusi, laibai prasidžiugo ir 
tuojaus pati iszejo priimti po
nios Montvilienės.

— Ak, ak! Kaip asz tamis- 
tos pasiilgau! Tarė ponia Mont
viliene, mojusi in svetaine ir 
pasveikinusi ponia Pavlavi
cziene.

— A ežiui, acziu už ta my
li st a, kad mane į ion i tele, ap- 
lankiaį, kad manos senos neuž- 
mirszai! Kalbėjo pone Pavla- 
vieziene, sodindama savo viosz- 
nia ant kanapos.

— Dabar jau stojo graži 
pagada, pradėjo Montviliene, 
sakau, važiuosiu aplankyti sa
vo sena ]>ažinstama draugo ir 
geradeje.

Ak, acziu1, acziu! Vis dekavo- 
jo pono Pavlavicziene, galva 
languodama. Ir teip pono Mont
viliene gera valanda vis pasa
kojo apie savi) aplankyma, o 
pono Pavlavicziene vis deka- 
vojo.

Kada pone Mantviliene už
baigė pasakoti apie savo ap
lankyma ir pono Pavlavicziene 
anai perstojo1 dekavoti, tai pas
kutinioji paklauso pirmosios:

— Kas girdot ies, ponitele 
apygardoje? ,

— Et, k a tu žmogus gero 
iszgirsi? Atsake susiraukusi 
pone Montviliene.

— Pono Pavlavicziene gal
va pakraipo ir labai atsidūsėjo.

Pone Montviliene vėl atsidū
sėjo tarsi suprasdama jau prie- 
žasti, del kurios pone Pavlavi
cziene dūsauja.

— BUS DAUGIAU —

KATALOGAS 
KNYGŲ

Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
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Nr. 1955

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
^nyga, 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.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi 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., 
2Qc.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusią 
pin, 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, 20«.

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

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

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

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

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

18014—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
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 Mo
ką 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 isn 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Of- 
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,, - ĮL &

pa.ua
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Triausziu Dvare

Iszvažiafvus isz Plikiszkin 
dvaro ir viesizkeli iii pavažia
vus tris ar keturias viorsllas, 
buvo koiplyczia kurioje 'buvo 
didele pavydala. Pono Jėzaus, 
neszanezio ant nugaros kryžių, 
iszrežta isz medžio. Žmones ta 
koplyczia vadino steibuklinga, 
ir ne karta czioįnai galėjo maty
ti atėjusius isz tolymo kraszto 
su visokiomis ligomis pasimels
ti ir sveikata apturėti. Pro sza- 
li tos kotplyezios isz abieju pu
siu iszsodyta medialiais, ėjo 
graži ulyczia in Triausziu dva
ru, kurio savininku buvo ponas 
Pavlaviczia. Triausziu dvaras 
buvo neperdidelis, bet gerai už
laikomas. Isz tolo jau galėjai 
matylfi jo gražius mūrinius tro
besius, su raudonais dokai ku, 
stogais ir su; dideliu sodnu, pri
augusiu visokiu vaisiniu mede
liu. Tas viskas buvo palikimas 
senojo nabaszininko pono Paiv- 
lavicziaus, kuris savo dvara 
iszredes ir iszpuoszes paliko 
sunui, kuris dabar gyvena su 
savo-motina senute, kuri jau 
turėjo apie septynias desz imt is 
melui amžiaus.

Lankei 'buvo jau pavasaris. 
Isz stipriu žiemos nagu visas 
prigimimas tarsi laukan sprūs
ti pradėjo: kur-ne-kur, žiūrėk 
ir žole jau pasirodė ir medeliai 
jau savo lapel in i n galvas pra
dėjo kiszti. Saulele tarsi meilin
gi aus ir linksni i aus jaut szvinte. 
Buvo vakaras. Ponas Pavlavi
czia, sėdėjo vienas pats savo ka
binėti e i r-galvojo, del ko pava
sari. netik gyvuliai, bet žmones 
yra. vis silpnesni. Tai vis yra 
žiemos in tėkmė, galvojo vienas 
pats. Jis kuo tik buvo pargry- 
žes isz laukiu, kuriuose kume- 
cziai dirvas are ir pats mate, 
kaip jie ilgas valandas ant 
ežios atsisėdę ilsėjosi, o kada 
prie ju priėjės paklausė, vaiku- 
eziai, delko neariate? Tai jie 
visi viepti balsu atsake : A,k, po>- 
nuti, silpni esame, netik mes, 
bet ir gyvuliai! Pavasaris! Hm! 
Pamišti jo jis, koks jums pava
saris, tinginiai esalte ir gana! 
Bet pabandė jis pats arklius 
varyti ir, teisybe arkliai neno
rėjo jau plugu traukti. Hm! 
Pavasaris, jis galvojo, pavasa
ri. visi sutvėrimai atgija ir atsi
gauna! Bet delko musu: arkliai 
ir knmecziai pavasari yra. silp
nesni? Dievai atnus! Turi būti 
dėlto, kad per žiema kaip vieni 
taip antri yra blogai maitina
mi, ooo! Tas gali būti. Jam 
apie ta begalvuojant, jis nejus
to, nepajuto kaip in jo kalbinėta 
inejo motina, senute ir szalip 
stalo ant kėdės atsisėdo.

— A a, mama! Jis tarsi isz 
miego knioszterejas atsiliepe.

— Asz! Tarė senute in ran
kas nėrini imdama.

Gera valanda jie teip sėdėjo 
ir tylėjo. Senute pasiėmusi in 
rankas neriui galvojo nuo kat
ro galo reik.es pradėti kalba, o 
sūnus pasiėmęs in rankas laik- 
raszti, vartė ir tarsi skaitė.

— Ar žinai, Jonai, atsiliepe 
senute po neknrio tylėjimo, asz 
noriu su tavim, apie viena 
svarbu dalyka pasiszneketi. -

— Klausau Mamyte, tarė 
supus laikraszti in szali nume- 
tes.

— Asz jau uratai esmi sena, 
mano sveikata ne kažin kokia, 
galiu'-, — senute noi;ejo pasaky
ti numirti, bet tarsi pabugusi

Netoli nuo Vilkes-beri, 
Kokia tai baidykla užtikau, 
Kada in tonais nuvažiavau, 

Panaszi in tikra ragana, 
Isz sztorio rinkes ant ranku, 
Dideli ratai kabo ant ausn, 

Ana diena ant partes nuėjo,
Bartis su kitais pradėjo,
Bet greitai in kaili gavo,

Kad net laukan iszlingavo, 
Buvo rėkimas ir dantų 

griežimas.
Badai laukan iszbego, 

Žmonos isz namu iszbego, 
Mane kad tai kokia

» koniodijoiika,
Bet pažino tuoj ragana, 

Badai su savo vyru pasimetė, 
Kuri jau seniai nuo saves 

atmetė.
* * *

Ant susirinkimo politikierių 
Vienam mieste ana diena,
A sz t u r o j an pa s i k aibėj ima 

apie Lietuvius, 
Del ko politikieriai inedavineja 

“Džiabus” del musu 
tautiecziu.

Ant tojo klausimo vienas 
politikierių atsake: x 

Asz žinau kad ęzionais randasi 
daug Lietuviu, 

Bet kas isz to kad neturi jokios 
Politiszkos galybes,

Nes ne yra suorganizavę,
Ėdasi tarp saves ir vieni 

Kiliems yra baisiai užvydus, 
Ir kožnas politikieriai! ja 

Ant savo kurpaliaus.
Tokis užmefinojimas yra gama 

teisingas.
Bet politikieriai priesz 

rinkimus,
Nežiūri ar Lietuviai 

„Susiorganizavę ar no, 
Prižada mums viską, priesz

1 a ik, 
•O kada buna iszrinkti

Sako kad neturime jokio 
ženklyvumo,

Ir tame iszklaidyti in visas 
szali s.

Teisybe, ar ne!
Taigi, jeigu ir ateityj taip 

darbnosime politikoje, 
Tai niekad neturėsime jokio 

ženklyvumo, 
Ir mus vedžios toliams už nosių 

kaip vedžiojo!

smerczio apsistojo ir užtylėjo.
Bet sūnus jau suprato, kad 

motina apie smerti szneka ir 
tarsi ana ramindama atsiliepe:

— O, mama dar stipri, tebe
esi, dar ilgai gyvensi ant svie
to, apie taular nėra ko szneketi.

— Bet sunau mano, tarė se
nute tarsi, verkti norėdama, 
asz noriu tave prie mano gyvos 
galvos parėdyti.

— T a i • y r a, k a i p p a r ed y t i ? 
Paklauso nesuprasdams sunirs.

— Asz įnoriu, kad tu vestu- 
mi moteri! Trumpai drūtai at
kirto senute.

— Ant to netikėto atsaky
mo, sūnūs pažiurėjo tik in mo
tina ir peczius patrauko isz nu
sistebėjimo. Ir, teisybe, kad bu
vo isz ko st obelies: lyg sziol,

4-4-4- M- 4-4-4- 4444 4- X- 44 4>
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160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col. ploczio ' 
Iszaiszkma sapna ir kas J 
ateiteje stosis. Su priedu Į 
planatu ir visokiu burtu, j 
Knyga in minksztos po- Į 
pieros virszeliuose. :: :: Į 

Pinigai reikia siusti su J 
užsakymu: Į;

Tiktai,. . . $1.00 i
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jis apie savb vestuves sui moti
na niekados nei puse žodžio ne- 
primyne, o kad ir kiti kartais 
jo motinai primindavo apie jo 
vestuves, tai sienute nuduodavo 
tarsi apie ta negirdinti ir tuo- 
jaus pradėdavo apie kita szne
keti. Simus sau ta teip iszgul- 
de: kada jis parves moteri, tai 
namuose ponia bus jaunoji, o 
senoji eis jau in antra gala; jo 
marezios dar nenorėjo. Simus 
motina apie teip-pat suprato ir 
žinojo, kad jam kada nors mo
terį reikės vesti, bet žinodams 
kad jo motina dar nenori, idant 
jis moteri vestu, teip jau vis ir 
tęsęsi. O ežia dabar trumpai, 
drūtai motinėlė, jam ■apreiszke, 
kad. jis'turi moteri vesti. Kas, 
na, pasidarė ?

— Gerai, tarė sumus valan
da 'pamislyjes, asz galiu mote
ri vesti, bet apie ta dar reikia 
pamislyti, dar asz nežinau ka 
vesit i ?

— Aaa, visoje apygardoje 
žmones jau žino, ka tu nori ves
ti, o tu pats dar nežinai, ir ežia 
iszsitcisinimas!

— Sakyk, mama, aiszkians, 
asz to nesuprantu! Tare sūnūs 
in motyfna tarsi per si gaudes.

— Aa, tu nesupranti, viso
je apygardoje netik bajorai, 
M mužikai ir Žydai, kaip iii 
būgną musza pasakodami, kad 
tu nori vesti už moteri ta Kar- 
pinskiu mužike, bedieve, litvo- 
inane Ona!

— Ak, Dieve! Suszuko sū
nus ir norėjo kažin ka pasakyti 
būt motina ant jo vis szauke, 
rėk e.

— Sakaiu tau, .lasiau, kal
bėjo senute su pirsztu gražoda- 
ma, kad tu parvestumi iii ma
no namus ta Žemaitiszka be
dieve, asz jau nežinau, kas su 
manim pasidarytu! Asz, asz, 
tuojaus in graba inlyscziau! 
Praszau tavęs, nedaryk musu 
namams tos gėdos! Atmink ant 
savo prosenoliu, kad jie visi 
buvo bajorai. Tavo bobute bu
vo grapaite Kinskaite, o jos bo
bute buvo giminėje ketvirtame' 
laipsnyje su Lenku karalium 
Szeszkiu II isz VI amžiaus po 
užgimimo Kristaus. Tavo gys
lose teka karaliszkas kraujas, 
o ana kas? Mužike! Sūnūs apie 
vedima Onos už moteri visai 
dar nebuvo mislyjes; jis teisy
be, turėjo koki tai jausma. arba 
patraukima prie jos, bet tas 
jausmas, buvo ne meiles, dau
giausiai saujausma. Jonui buvo 
sanjausma netiek, rasit, pati 
Onos yipata, kiek jos mokslas, 
iszmintis, jos tvirti Liotuviszki 
persitikrinimai ir 1.1.

■— Bet asz, mama, tare su
nns, visai ir nemislijau panos 
Onos vesti už moteri. Kas ta 
praminė ?

— Vesk, ka tu sau nori, tik 
ne ta bedieve litvomane! Vėl 
kalbėjo tarsi supykusi motina, 
ar-gi musu apygardoje nėra ge

ru, iszinintingn bajoru dukte
rų ? Pana Wanda Žylevyczaite, 
pana Julija Stakavyczaite, pa
na Zopija Girgždaite, tai vis 
musu bajore ant isztekejimo ir 
su gerais kraicziais, tik sau isz- 
si skirk.

Sūnūs perbėgo mislyje per 
visas virszaus nurodytas pa
nas, kurios jam buvo jau labai 
gerai pažinsfamos, bot neviena 
isz jujaip nepatiko! Ausisto- 
jo jis ir.ant panos Onos ir ana 
jam už visas kitas paneles daū-Į 
ginus patiko. Ka jau reikia da
ryti, kad žmogaus tokia szir- 
dis! Jeigu kas anai nepatinka, 
tai per prievartė nepriversi pa<- 
tikt! Žmogaus protas visaip 
gali inkalbineti ar sau, ar ki
tam visokius daigtuis, bet kad . 
jo szirdis neprileidžia, nieko 
nepadarysi. Buvo jau vakaras. 
Tarnaite inejo ir ponus papra- 
sze ant arbatos. Laike arbatos 
motina dar karta atžegnojusi 
nuo savo namu Karpinskiu vai
ku mokytoja pana Ona., vis pri
mine savo sulnui Žylevyczaite 
kuri turėjo deszimti tukstan- 
cziu rubliu kraiczio. Sumiš 
daiugiauisiai tylėjo ir ant' moti
nos kalbos beveik nieko neat
sake. Po arbatos sunus iszejo in 
savo kabinėta, o mot inai pasili
kusi vietoje nėrinio pasiėmė 
ražancziu ir viena, dali atkal
bėjo, kad Dievas sunui duotu 
Dvasia Szventa, o sunus vienas 

pats vis dar ilgai galvojo apie 
savo aiteinanczias vestuves.

Pirszlys

Bet ar mislijate, kad teip 
lengvu yra moteri vesti? Oi ne! 
Tas kuris nori atrasti gera gy- 
vclniimai, tur gerai apsvarstyti 
visas puses, dėlto kad nuo to 
jau priguli visa žmogaus lyg- 
laikine ir amžina laime. Apsi- 
v'encziaivoti greit galima, bet 
kas isz to, kad žmogus norėtu 
paskui alsivencziavoti ir, nega
li! Apie ta ponas Pa vi avi ežia 
gerai suprato ir galvojo: Kokia 
sau moteri vesti ? Ar netinkama 
su deszimti tuksitancziu rubliu 
kraiczio. Ar tinkama be de
šimties t nk.stanczio rubliu 
kraiczio? Szirdis jo vis linko 
prie paskutiniosios, lai yra be 
deszimties tukstancziu rubliu 
kraiczio, bet protas jam tvirti
no, kad pirmoji su deszimtimi 
tuksitancziu rubliu kraiczio yra 
vis geresne. Ta tiesa ir jo mo'ti- 
nele tvirtino. Buvo ezionai ko
va. terp szirdies ir proto. Ir ka
žin katras katra jiergales? Ka
da'teip tai pono Pavlavicziaus 
protas su szirdimi kovojo, vie
na iuedelvakari prie jo atvažia
vo ponas Butrimą,s, jo artimas 
kaimynas. Ponas Pavlaviczia 
pasisveikinęs su ponu Butrimu; 
visu pirmu pradėjo- szneketi 
apie pagada, nuo pagados nu
ėjo ant ukininkysites, kada uki- 
ninkys'te ajisznokejo insikibo iii 

pono Žylevicziauis kriksztynas, 
o nuo kriksztyn.il ponas Butri
mas perejo ant savo reikalo, su 
kuriuom buvo atvažiavę.

— Ar žinai, tarė ponas But
rimas, nesupyk aut manėsi, po
ne Joniai, kad asz viename da
lyke, kuris, rasit, man visai ne 
priguli .žinoti, busiu žingeidus.

Ponas Pavlaviczia nieko ne
at sakes tik galva, linkterėjo 
.arsi pavelydams iszreikszti jo 
žingeidinga norą.

— Visoje apygardoje jau 
drąsiai visi szneka, kad tamis- 
ta Jonai, nori vesti už moteri 
ponu Karpinski vaikui mokyto
ja pana Ona. Kažin ar teisybe?

— Ka, ka, ka, nusijuokė po
nas Pavlaviczia, žiuredams in 
poną. Butrimą.

— Ne, asz isztiesu klausi ir, 
paantriino ponas Butrimas rim
tai, ar tamistapana Ona isztie
su misi i ji vesti už moteri, ar ra
sit jau teip yra svieto plepalai.

— Nežinau, atsake Pavla
viczia szypsodams.

— Kad tamista nežinai, tai 
kas gali žinoti?

— Ir kam to svietui reikia 
žinoti ? Kad asz. su pana Ona 
apsivesiu, tai asz su ana ir gy
vėsiu, o kitiems isz to negali 
Imti ,nei szilta, nei szalta, nei 
pelno, nei skriaudos. Ar ne 
teip ?

— Tas teisybe, kad asz isz 
to neturėsiu, nei pelno, nei 
skriaudos, jeigu tamista su pa-

GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavoras, popiera, ma- 
szinos, ir darbininku algos, kad 
dauguma laikrąszcziu 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 pavė
luoja ant laiko užsimokėti.

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

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

Daug laikraszcziu yra instei- 
ge taip vadinama “Popieros 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams popie
ros nupirxti. 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!

na Ona apsivesi, bet žmogus isz 
prigimimo yra klaidingas, tai 
yra už savo (paklydimus paskui 
gailesį, bet jau per vėlu ir po 
laiko! Kiekvienas mylisi artima 
ir matydaras, kad jo artimas 
nori paklysti, vardan kriksz- 
czioniszkos meiles turi ana per
spėti ir ant gero kelio atvesti, 
kaip Bažnyczio iprisakymuo®e 
yra pasakata.

— Asz dar, rodos, niekame 
nepaklydau ir ant gero kelio 
manės vesti nebutu reikalo.

— Teip, bet, jeigu tamista 
vesi pana Ona už moteri, tai isz 
tamistos puses bus didelis pa
klydimas.

— Tai yra, kad asz sau isz- 
siriinksiu už moteri tokia ypata 
kuria asz myliu. Ir tas isz mano 
puses paklydimas? Ar ne teip?

— Asz ežia visai nekalbu 
apie meile, kuri stone moterys
tes yra, būtinai reikalinga, bet 
kalbu, kad iszsirenkant sau 
moterį reikia neužmirszti ir ki- ' 
tu jos privalumu, tai yra, reikia 
atkreipti dar atyda ant jos luo
mo®, ant jos medžiagiszko pa
dėjimo, ant jos apszvietimo ir 
persitikrinimu. Su viena meile, 
žmogus nebusi dar gyvas, nei 
laimingas.

— Bet ir su vienu moters 
kraieziu dar nebusi laimingas 
insikiszo ponas Pavlaviczia.

—; Tas teisybe, atsake po
nas Butrimas, kad žmogus kaip 
sako, neviena duona yra gy
vas, bet ir duonos negali būti 
gyvas' Pana Ona gales būti 
meilinga moterimi, .asz apie ta

(Tasa Ant 2 Puslapio)
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ZiniosVietines
Musu senas skaitytojas, 

isz 
pas 
tos 
Re-

Paryžių buvo Herschel .Grynsz- 
pan nužudytas. Naciai inirszo 
visoje Vokietijoje ir Žydams 
atkerszino visus juos suvary
dami in lagerius ir pareikalau
dami $40,000,009 atlyginimo už 
trijų dienu; 1949 m., Vidaus 
Sekretorius Julius A. Krug pa
sitraukė.

joje. Paskutini karta jisai dir
bo del Yale & Towne Corp. Pa
liko savo paezia Mare (po tė
vais Palekiate); sunu Juozą,
namie ir duktere Florence, pati! 
Col. William Kernan, kuris tar
nauja armijoje in Fort Benni-1

užmirszta savo prietelius! Rin 
kiniai pripuola
Laipkriczio (Nov.) asztunta, 8 
diena, 
go

Taiigi, sugražinkite Smi 
in Council. —A ežiui!

ponasi Adomas Urbonas, 
Grier City, lankėsi mieste 
pas patinstamus, ir prie 
progos atlankė “Saules”
dakcija atnaujinti savo prenu
merata už laikraszti “Saule.” 
Acziu už atsilainkyma.

— Seredoj pripuola Szv. 
Teodoro kauk., o Taufiszka 
Vardine: Migle. Taipgi ta die
na: 1918 metuose Vokietijos 
Kaiseris Vilhelm Antrasis ap
leido' savo kraszta ir pabėgo in 
Holandija; 1940 m., Anglijos 
Premjeras, kuris taip pataika
vo Naciams, stengdamas isz- 
vengti kara, Neville Chamber
lain, pasimirė. Jis buvo septy
nios deszimts vieno meto am
žiaus; 1872 m., Boston Mass., 
gaisras, 776 namu sudege.

— Ketverge pripuola Szv. 
Andriejo Avel., o Tautiszka 
Vardine: Gelone. Ir ta diena: 
1917 m., keturios deszimts vie
na moteris buvo suaresztuota 
Vaszingtone už tai kad jos rei
kalavo pilnas teises balsuoti, 
votuoti, kaip ir ju. vyrai. Jos 
buvo nubaustos prie sunkaus 
darbo nuo szesziu dienu iki sze
sziu menesiu; 1775 m., Marinu 
armija sutverta; 1483 m., gimė 
Martynas Liuteris, kuris buvęs 
Kataliku Bažnyczios kunigu, 
pamėtė ta tikėjimą ir insteige 
Liuterono tikėjimo; 1928 m., 
Japonijos Imperatorius Hiro
hito buvo apvainikuotas; 1938 
m., Vokietijos pasiuntinys in

neszka ir
Shenandoah ir Ona Bower, Phi-

mistine Day) Amerikoje.
— Petn y ežioj taipgi Pa

ta. diena: 1893 m., (‘aro kazokai 
surengė skerdynes Kražiuose; 
1918 m., Prezidentas Woodrow 
Wilsonas paskelbė Veteranu 
Diena; 1935 m., Amerikos lakū
nai pandese pakiie 74,000 pė
du, tai yra 14 myliu; 1942 m., 
Naciai užkariavo Prancūzija; 
1887 n)., Anarchistai, August

market, Chicagoje, 'Gegužio 
ketvirta diena, kada septyni 
■policijantai buvo nužudyti ir 
szeszios deszimts žmonių ‘buvo 
sužeista; 1851 m., gimė Dakta-

White, (Pranas G. 
įskas), 4707 Leper

Kūnas likos pjszarvotas 
szvogerio namuose, Juozą Pu
loką. 935 E. (‘outre uly., mieste, 
o laidotuves invyko Subatos 
ryta devinta valanda su apie- 
gomis in Szv. Juozapo bažny- 
czioje, ii- palaidotas in parapi
jos kapinėse.

— Senas gyventojas Juo
zas Zaborskis, irnio 804 E. Mar

kili pavieto ligonbute, pasimi

(time Lietu
voje.
sikutini karta diiJbo Glorijos 
kasyklose. Paliko du sunu: 
Juozą ir Vincą, taipgi keliolika 
anuku. Laidojo Panedelio ry-

kapinėse Frackvilleje.
— Liet aviai isz pirmo vor- 

do, balsuokite už William Smi
go, ant Konselmono. Balsuoto- 
prietelingu žmogum, žinomas

uly., Philadelphia, Pa., numirė 
pareita Sereda, penkta valan
da po piet in Frankford ligon- 
bute. Velionis gimė Shenado- 
ryje. Būdamas gyventojas Ma- 
hainojnje dvideszimts metu at
gal, jisai laike buczerne ant 
South 10-th ulyczios, po tam 
apsigyveno mieste Philadelphi-

arba pradžia 
SKAITYMO

be instume savo vyro lavona ir 
užkasė.

Policijantai dar negalėjo da- 
žinoti, kode! jis norėjo jos du
krele nužudinti. Policijantas, 
Texas Rangeris Walter Russell 
dažinojo kad jo vyras buvo isz 
jos gavės devynios deszimts 
tukstancziu doleriu grynais pi-

rio ir szeszios deszimts penjdu 
centu. Kitu apylinkių barbe
nai, ar jie priguli prie tos uni
jos ar ne panasziai pakels, pa
didins savo pareikalavimus, sa
ko unijos prezidentas, Vincėnt 
Baldino.

Kaip dabar iszrodo tai vy
rams plauku apkirpimas kasz-

nigais ir namus; vertus ketu-|lttos nuo pusantro dolerio ligi 
rios deszimts penkis taikstau 
ežius doleriu.

DU POLICIJANTAI
SUŽEISTI

ir szeszios deszimts 
centu, o vaikams tas 
apkirpimas kasztuos 

ir dvideszimts penkis
Nagu apkarpinimas

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 
kai jųdviejų policijos automo
bilius susimusze su kitu auto-! 
mobiliu apie puse po szesziu

dolerio 
penkių 
plauku 
doleri 
•centus.
kasztuos doleri ir dvideszimts 
penkis centus, o apskusdinimas 
barzdos kasztuos doleri ir dvi
deszimts penkis centus. . 1

Visi barbenai buvo reikala- 
va kad plauku apkirpimas 
kasztuotu du doleriu, bet uni-

.. .ir...
RASZYMO
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lei. Jie sako kad ta nuotaka 
Utarninke, yra keturios deszimts dvieju

metu amžiaus Ponia Suny Ca
nales Worden isz-San Antonia.

Policijantai, Texas Rangers 
surado jos vyro, Don Worden 
lavona tame jos iszkastame 
kape.

Ponia Suny Canales Worden 
buvo gavus divorsa du mene
siai atgal nuo Prexides Cana
les, milijonieriuas isz Premont, 
Texas ir apsiženijo su szitu 
Don Worden.

Ji szitaip Texas Rangers po- 
licijantams pasiaisžkino: Jos 
naujas vyras Worden buVo pa- 
siemes ja ir jo penkių metu du
kterį,- Maria Teresa, sakyda- 

I mas kad visi jie važiuoja žvejo- 
|ti. Kelionėje jis nusipirko ke-
rosino, aliejaus. Kai jie iszva- vakare.
važiavo isz miesto in dykumas j Policijantai ir to kito auto- jos Prezidentas ta ju pareika- 
jis automobiliu sustabdino ir mobiliaus draiverys, szeszios iavhn iszmete. Apie pustreczio 
privertė ja pradėti kasti duobe deszimts devynių metu am- j tukstanezio barberiu dabar 
kapa, kuriame jis sake jis sude žiąus Stasys Žvigaitis buvo nu imti doleri ir penkios deszimts 
gins jo dukrele ir jos liekanas veszti in Misericordia ligonine, j centu už plauku apkirpima. 
tenai užkas. Kai ji iszkase ta Vėliau tiedu poilcijantai buvo Kiti ims doleri ir szeszios de- 
HhaItp 1AC Hnlrvaln rl a Irac  am  . _ -

NUOTAKA NUSZOVE
SAVO VYRA

Pakavojo Ji In Duktė 
rei Iszkasta Kapama. ištrinkime ant Konsulmo-Į 

no, nes yra tinkamas ant tos j 
urėdo. Smigo yra svetingu ir 
per daugelis žmonių musu Texas Rangers, valstijos poli
mieste. Taigi, 'balsuokite uz; cijantai sako kad graži juod 
William Smigo, o jis jums pa-; bruve nuszove savo vyra ir jy dėkingi, nes

KINGSVILLE, TEXAS. —

duobe, jos dukrele dažinojo kas perkelti in Philadelphia Gene- 
czia darosi ir suspiegus prade-; ra} ligonine. Žvigaitis buvo 
jo bėgti. Kai jis užsigryžo ja daugiau sukriestas negu su- 
vytis, jo žmona, dvieju menesiu 
nuotaka, isztrauke isz jo diržo 
revolveri ir paleido viena szu- 
vi in ji. Kai jis susmuko, ji 
dar keletą szuviu paleido in ji. 
Paskui ji in ta jos iszkasta duo-

žeistas

PLAUKU APKIRPI
MAS DAUGIAU 

KASZTUOJA

szimts penkis centus.
Unijos virszininkai sako kad 

taip reikėjo kasztus padidinti, 
pakelti už tai kad visi tie bar
benai dabar reikalauja apsau
gos ir užtikrinimo kad jie dar
bo neteks kai jie pasens. /

— Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite 
jiems kad užsiraszytu sau 
“Saule”, o bus jie jums už tai 

Saule” priduos

PARSISIUNTĖ
KARABINA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tarnaus, visame laike jusu pa- pakavojo in kapa kuri jis buvo jiems smagu gyvenimą ir nu-
reikalavimo, nes jis niekad ne- ja privertęs iszkasti jos dukre-i varys ju nuliūdima.

PHILADELPHIA, PA. —
Philadelphijos barbenai, plau 
ku kirpėjai, per savo unija, | 
“Journeymen Barbers AFL” i
dabar jau susitarė pakelti plau-1 pildė in keturias dienas, bet 
ku apkirpimo kasztus ligi pus- buvo greitai susekti ir suaresz- 
antro dolerio ar net ligi dole-ituoti.

SIX SCHOLARSHIPS
AVAILABLE FOR ANY COLLEGIATE COURSE LEADING TO A BACCALAUREATE DEGREE

I

ASK FOR YOUR COPY
OF THIS INFORMATIVE PAMPHLET

Pennsylvania Power & Light Company has out
lined its program of educational assistance in 

an informative pamphlet that covers the program 
from its aims and purposes to the broad details of 
the scholarships. Young people, parents, educa
tors, business and industrial corporations . . . 
anybody interested in any way in higher education 
. . . can obtain a copy of this booklet by stopping 
at, or writing to, the nearest Company office.

In America, the custodianship for the teaching 
of the fundamentals of liberty and freedom of 
thought has always been the inherent function of 
the independent college. In recent years, the 
ability of these colleges to continue this vital 
function has been threatened as a result of the 
recent inflationary spiral.

PP&L, like other progressive American busi
nesses, has combined its scholarship offer with 
provisions for extending financial aid to the school.

The scholarships are open to deserving young 
people who otherwise might not have an opportun
ity to further their schooling.

Now in its third year, the PP&L program 
provides for the establishment of six undergraduate 
scholarships each year for the sons and daughters 
of lesidents of the service area who are also 
customers of the Company' or its subsidiaries. At 
least one of these scholarships is available to the 
son or daughter of an employee of these com# 
panies. V

Each winner will have $500 paid toward his 
or her tuition during the college year. A similar 
sum is also paid to the college or university which 
the scholarship winner attends, to be used in 
whatever manner the institution believes” will 
contribute most toward fulfillment of its educa
tional objectives.

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY




