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Naujas Iždo Direktorius ‘FBI’ SUCZIUPO
BANKOS VAGIS

SU $62,604

Percival Brundage, naujas 
iždo budžeto, (sutvarkimo) 
direktorius priima prisieka 
del savo vietos. Augszcziau- 
sio Teismo Teisėjas, (po de
šinei) Harold H. Burton ta

prisieka jam duoda.
Viduryje paveikslo stovi 

Prezidentas Eisenhoweris ir 
Roland Hughes, kuris isz tos 
vietos pasitraukė.
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Isz Amerikos
ANGLIŲ BIZNIS 

GĖRĖJA
SCRANTON, PA. — Di

džiausias anglių biznierių sei
mas invyko ana Ketvergą New 
York mieste.

Lehigh Valley kompanijos 
Prezidentas Harry W. Bradbu
ry sako kad jo kompanija sziais 
metais padare pelną. Tai pir
ma syki in penkis metus.

Jis sako kad kaip dabar da-; 
tykai stovi, jis tikisi kad ir at-: 
einanežiais metais kompanija ■, 
gaus pelno ir gales daugiau' 
mainieriu pasisamdinti.

daug daugiau dideliu bombne- 
sziu, kurie gali be jokio susto
jimo aplink visa svietą apskris- 
ti.

Eisenhoweris ankszcziau yra 
pareikalavęs trisdeszimts du 
bilijonu, penkis szimtus mili
jonu doleriu del apsaugos mu
su krasztui.

Jis sako kad dabar svar
biausias reikalas savo kraszta 
tinkamai apginkluoti, ir pasi
rūpinti galingesni Lakunu 
Sztaba, negu Sovietu Rusija 
turi.

Tokis praszymas, pareikala
vimas butu lengva iszpildinti, 
jeigu mes tuos milijonu mili
jonus doleriu nesiunstume sve
timiems krasztams. Tada mes 
gana turėtume sau pasirūpinti 
tokiu eroplanus kuriems So

FLINT, MICH. — FBI ag-en- 
tai ir Flint miesto policija su
ėmė tris vagis viename kam
baryje ir atgavo $62,204 ku
riuos tie vagiai buvo pasivogė 
isz vienos bankos.

FBI agentai sako kad dar 
nesuimtas Dave Flekes kuris 
turi su savimi revolveri. Jie sa
ko kad jie spėja kad jis kur 
nors szitoje apylinkėje slapsto
si, nes jis jokiu budu negalėjo 
pabėgti.

Du suimti yra John Alkes ir 
George Ballin; abudu isz Chi- 
cagos miesto.

Policijantai sako kad visi 
trys insilauže in East Side 
Branch Citizens Commercial ir 
Savings Banka ir tenai pasivo
gė $62,604. Bet du isz ju buvo 
tuojaus suimti. Felkes perszo- 
ko per tvora ir pabėgo su auto
mobiliu.

Susiedas, Sheldon Teachout 
pranesze policijantams, kur tie 
vagiai buvo pasislėpė.

LAIKRASZTININ-
KAS APAKINTAS

Į . |

Policija Klausinėja Jo 
Pagelbininke

NEW YORK, N. Y. — 
Ge’tuonplauke Betty Nevins, 
pagelbininke ir darbininke,' 
sekretorka laikrasztininkui 
Victor Riesle buvo jau kelinta 
syki policijos klausinėjama 
kiek ir ka ji žino apie ta užsi-1 
puolimą ir apakinima su ‘acid’ į 
’aikrasztininko Victor Riesel. '

Ji buvo su tuo laikrasztinin 
ku kai kokis nevidonas jam da- i 
ve in veidą su “acid”, kuri ji į 
apakino ir jo veidą baisiai su
žaliavo.

Valdžios District Attorney, 
advokatas Frank Hogan pasi- 
szauke in savo ofisus ta jo pa- j 
gelbininke ir jos motina ir 
szvogeri, ir kitus jos szeimynos 
narius.

ŽINIOS ISZ
PAVERGTOS

TĖVYNĖS

Lietuva Yra Gyva

250 ŽUVO SUKILIME Velykiniai Zuikucziai

Prancūzai Praszo 
200,000 Daugiau

Kareiviu

ln szita seimą buvo suvažia-' 
ve kompanijų ir biznierių at
stovai isz Naujos Anglijos, 
New York ir New Jersey vals
tija, ir visi sake ir tikino kad 
anglių biznis yra pagerejes. Jie 
sako kad mainieriai dabar ge
riau dirba, daugiau anglių isz- 
ikasa ir taip visas anglių biznis 
pagerėjo.

Jis sako kad dabar vis dau
giau žmonių insitaiso anglių 
peezius del szilumos, nes tokie 
sziluma yra daug pigesne už 
aliejų ir daug szvaresne.

vietai lygiu nerastu ir nagale- 
■ ut pasistatyti.

VAGIS PERDURE
MERGAITES TĘVA

į NEW YORK, N. Y. —
Biznierius buvo vagies perdur-

. tas su virtuves peiliu, kai jis
| buvo to biznieriaus dukteri už- 
j puolė, a

Keturios deszimts keturiu 
metu amžiaus Monroe Stein, 
biznierius, atbudo apie puse po

TRYS ŽUVO

Lakunu Sztabo 
Eroplanas Sudužo

TRAVIS BASE, CALIF. — 
Milžiniszkas Lakunu Sztabo, 
keturiu inžiniu C-124 Globe- 
master eroplanas nukrito ir su 
dužo, užmuszdamas tris isz 
septynių lakunu, kurie ant jo 
važiavo.

Lakunu Sztabas sako kad tie 
keturi, kurie iszliko gyvi, bu
vo greitai nuveszti in Travis 
Air Force ligonine. Vienas isz 
ju yra labai pavojingai sužeis
tas.

Tie kurie mate ta eroplana, 
kuris gali du szimtu dvide- 
szimts du žmones lengvai vesz- 
ti, sako kad tas eroplanas buvo 
ka tik pakilęs nuo žemes apie 
pusantro szimto pėdu, kai jis 
staiga sustojo ir sykiu krito že- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

FLORIDOJE
SAUSUMA

i

DAUGIAU
KARISZKU

penkių isz ryto, kai jis iszgir- 
do bildesį savo trylikos metu 

i amžiaus dukreles kambaryje.
Jis užtiko vagi užsipuolanti 

i ant jo dukters. Vagis ji perdu-

EROPLANU

Eisenhoweris Praszo 
$500,000,000

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Eisenhoweris da
bar Kongreso ne tik praszo, 
bet reikalauja penkių szimtu 
milijonu doleriu daugiau del- 
nauju kariszku eroplanu musu 
Armijai,. Laivynui ir Lakunu 
Sztabui.

Jis asko kad mums reikia į

re su mažu peiliu ir paskui isz- 
szoko pro langa ir pabėgo.

Policijantai rado ta peili ir 
visa maisza grobio, kuri tas 
vagis per ta strioka paliko, kai 
jis isz to kambario iszsinesze.

Szito biznieriaus žmona sako 
kad j u namai buvo tik kelios 
naktys priesz tai apvogti. Jis 
gydosi in Knickerbocker ligo
nine.

SKAITYKIT
“SAULE”

TALLAHASSEE, FLA. — 
Floridos krasztas tokios sausu
mos nėra mates in szeszios de
szimts penkis metus. Vaisiniai 
medžiai ima džiūti, ežerai tusz- 
ti ir miszkai taip iszdžiuve, kad 
visur gaisro pavojus gresia.

Ežerai nebuvo taip iszdžiuve 
per dvideszimts penkis ar tris
deszimts metu.

Tokios sausumos ežia nebu
vo nuo 1891 metu.

Jau treczias metas kai Flori
dos krasztas nėra gavės gana 
lietaus, ir visi ūkininkai yra la
bai susirupine, nes žeme taip 
iszdžiuvus kad niekas neauga.

Policija dabar yra uždraudus 
žmonėms rūkyti miszkuose ar 
automobiliuse, kai jie važiuo
ja per miszkus.

Valdžios advokatas, District 
Attorney retai kada randasi 
savo ofisuose Subatoje, bet szi
ta syki jis visa Subatos diena 
iszbuvo savo ofisuose ir visus 
intartus iszklausinejo. Su juo 
buvo policijos augszcziausi vir- ! 
szininkai.

Jie sako ir tikisi kad szita jo Į 
pagelbininke bus j u svarbiau-; 
sias svietkas. Jos namai yra da- j 
bar po policijos sargyba ir ji! 
yra policijantu sekama kur tik' 
ji eina, kad jai kas nors neat-į 
sitiktu.

Daktarai sako kad jie gal ga- i 
.es tam laikrasztininkui sugra-; 
žinti jo akis ir kad jis vėl ga- ‘ 
les matyti.

Akiu Daktaras G. Bonaccol-
to, St. Clair’s ligonines virszi- 
ninkas sako kad dar negalima į 
tikrai pasakyti ar jis su kitais! 
daktarais gales tam laikraszti- i 
ninkui jo akis iszgelbeti, bet jis j 
sako kad jis dar turi vilties. {

Dvideszimts žmonių buvo
iszklausinejima ir keli buvo 
Intarti. Policijantai rado maža 
bonkute, tuszczia, kuri, jie spė
ja turėjo ta “acid” trucyzna, 
kuria tas žulikas davė tam laik
rasztininkui in akis ir in veidą.

Bendradarbiai laikrasztinin
kai, redaktoriai ir kiti žmones 
yra sudeje daugiau kaip pen- 
iios deszimts tukstaneziu dole
riu tam kuris pranesz kuris žu
likas buvo taip padare.

Laikrasztininkai sako kad
jie dabar neduos policijai ra
mybes kol tas žulikas bus su-' 
mtas. O policijantai nieko ne
paiso, nieko nesibijo, iszimant 
laikrasztininku, kurie dažnai 
daugiau žino negu jie ir kurie 
gali daugiau nuveikti per savo 
aikraszczius negu policijantai 

su savo revolveriais.

Nepaisant visu sunkumu ir 
kaneziu, Lietuva tebera gyva ir 
gyvena geresniu laiku viltimi. 
Žmones sugeba prisitaikyti 
prie visokiu sanlygu, savo szir- 
dyse isz esmes neiszsižadedami 
tautiniu mineziu.

Kokie pirmieji inspudžiai at
sidūrus laisvėje? Susidaro bai
sus liūdesys ir Tėvynės pasiil
gimas. Laisvėje Vakaruose, 
kaip atrodo, visko yra pilna, 
žmones gerai gyvena. Ir tuo pa
ežiu jauti, kokia skurdi padėtis 
yra musu Tevyneje, pasakoja 
savo inspudžius patekės in lais
ve 1955 m., pabaigoje musu 
tautietis, gerai žinąs gyvenimo 
sanlygas pavergtoje Tevyneje. 
Laisvėje žmogus tikrai pajunti 
xa isz tikro reiszkia Tėvynė. Ir 
tada imi galvoti: del ko musu 
tauta turi tiek kensti, del ko 
jai daroma tiek neteisingu 
skriaudų, kai tuo tarpu Vaka
ruose kiti gyvena laisvi, ir tai 
gerai gyvena. Tada savoji gy
vybe atrodo verta nuliaus, jei
gu reiktu, nieko nepaisydamas 
eitum ir darytum tai, kas rei
kalinga savajam krasztui, ži
noma, jei tas žygis atnesztu 
tikros naudos. Nors Tevyneje 
musu tautiecziai nėra dvasisz- 
kai palūžę, bet gaivinasi geres
niu laiku viltimi, vis dėlto pa
dėtis ten, ypacz dvasine pras
me, nepaprastai liūdna: užgy- 
ventoja nežmoniszkai sunki. In 
Tėvynė leidžiama gryžti ir da
liai iszvežtuju, vienok nežy
miai, po truputi. Ir dabar dar 
gabenami in Rytus isz užgy
ventos Lietuvos žmones, bet 
dažniausiai tie, kurie buvo lai
komi kalėjimuose ar sziaip su
imti, ir paskiau nuteisti. Masi
niai trėmimai nebevykdomi.

Didžiuosiose Lietuvos mies
tuose Rusu skaiezius nesieks 
daugiau kaip 30 ligi 35%. Vil
niuje j u bus nė daugiau kaip 
35 nuoszimtis (žinoma, be ka
riuomenes, bet inskaitant ju 
szeimynas), Klaipėdoje bus iki 
40 nuoszimczio bendro gyven
toju skaieziaus, rajoniniuose 
miestuose — iki 3 nuoszimti. 
Rusifikacija bent bendras isz- 
orinis toks susidaro inspudis,

ALGIERS. — Apie pustre-! 
ežio szimto žmonių žuvo in 
viena diena kai Algerijos suki-: 
lėliai susikirto su Prancūzu 
kareiviais.

Anglijos Ministeris, Robert 
Lacoste, yra pareikalavęs dvie-; 
ju szimtu tukstaneziu kareiviu 
daugiau, kad jis ta sukilimą 
galėtu numalszinti.

Didžiausias susikirtimas bu
vo netoli Djoux miesto, Nemen- 
tika kalnuose, prie Algerijos, 

; kur apie szimtas sukilėliu žu
vo, ir apie dvideszimts penki 
Prancūzai buvo užmuszti ir 
apie dvideszimts buvo sužeisti, į 

Sukilėliai nuszove du Pran
cūzu eroplanu, bet paskui bu- 

į vo taip iszskirstyti kad jie da-' 
bar negali susineszti susisiek-! 
ti £u savo centru.

Generolas Lacsote davė savo' 
virszininkams žinoti kad szitas 

'sukilimas turi būti numalszin- 
tas in penkis menesius, o jeigu ) 
ne, tai Prancūzai bus priversti 
pasitraukti. Jis dabar turi dau
giau kaip du szimtu tukstan
eziu kareiviu ir dabar dar tide 
reikalauja.

VYNAS PLAUKS
KAIP VANDUO

MONTE CARLO, MONACO. 
| — Per Amerikietes gražuoles I 
Grace Kelly, isz Philadelphia,. 
Pa., ir Monaco karalaiczio Rai
nier vestuves, vynas plauks 
kaip vanduo. Valdžia yra pri
žadėjus kad visiems bus gana 
vyno, nežiūrint stono ar luo
mo.

Tie laikrasztininkai, kurie 
i szitas neva svarbias žinias pra- 
) nesza, aiszkus dalykas, nepa- 
žinsta Prancūzu ar bendrai Eu-) 

i ropiecziu.
Biedniausias Prancūzas ar Ita- 

? i jonas savo kraszte geria vy
ną, kaip mes vandeni, nes tenai 

j vynas beveik pigesnis negu 
vanduo.I

i Monaco valdžia yra pasky
rus szimta tukstaneziu doleriu 
szitoms vestuvėms. Ir tai Ame-

I rikiecziams nei naujienos, nei

seniau buvo griežtesne, bet)

Laikrasztininkas Riesel se- 
ke uniju didžiūnus ir žulikus 
ir jau buvo pasirengęs vieszai 
iszduoti kelis uniju vadus už 
vagystes ir žmogžudystes, kai 
jis buvo szitaip pakirstas.

Viena unija kuri buvo jo in- 
tarta, ir kuria jis rengiesi vie
szai iszduoti už suktybes ir

(Tasa Ant 4 Puslapio)

nuo Beri jos laiku atslūgo. Prie 
Berijos gyventojai jau nebegy- į 
re “vyresniųjų broliu”. Tada) 
žmones džiaugėsi, kad isz Lie- j 
tuvos turės neszdintis visi Ru- | 
sai. Apskritai, ir Rusai turi 
mokytis taip pat Lietuviszkai. 
Kai kur neiszmokusieji pakan
kamai valstybines Lietuviu 
kalbos net perkeliami in kitas Į 
vietas. Yra jau ir tokiu, kurie, 
iszmokė Lietuviszkai, taip gra
žiai szneka Lietuviu kalba, jog
neatskirsi, ar tai esama Ruso, 
ar Lietuvio. In rajkomus ski
riant pareigūnus, žiūrima, kad 
jie mokėtu ir Lietuviszkai. Kai 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Szitiedu pipirukai, apre- 
dinti kaip Velykiniai žuiku- 
cziai, dalyvavo mažucziu isz- 
kilmese ant Baltųjų Namu 
pievos, kai visi tokie margu- 
cziu jieszkojo.

Jiedu yra dvideszimts 
dvieju menesiu Darlene Jo
hansen ir jos broliukas, de
vynių menesiu Fred.

Tukstancziai mažucziu tu 
margucziu jieszkojo ir be
veik visi nors po viena susi
rado. Pats Prezidentas Ei
senhoweris su savo žmona 
dalyvavo szitoje medžioklė
je.

dyvai. Amerikoje paprasti ba- 
goeziai du sykiu tiek praszvil- 
pia ant vieno vakaro vakarusz- 
ku.

Generolas Pierre Polovtsodd 
sportininku kliubo prezidentas 
sako kad Karalaitis Rainier 
pats asmeniszkai paskyrė, pa
kvietė du szimtu septynios de
szimts svecziu, ir insakiniai in- 
sake nieko kito neinleisti in 
palociaus darža per vestuves.

Dar nebuvo nutarta ar bacz- 
kes vyno bus pastatytos ant 
ulycziu ar saliuniuose.

— Gal jusu draugai yra. 
iiusimine 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 ju nuliūdima.

Prakerta Kelia

Szitokios, milžiniszkos 
maszinos prakerta kelia 
virsz augszto kalno, kur 
Amerikos Marinai turi savo 
baze netoli Camp Pendleton.

Czia visas kalnas, kaip 
vienas akmuo, bet szito- 
kioms maszinoms tai tik bai- 
kos.

□ o □



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.
r—-------- ---------- -------- |

Į Kas Girdėt
Keletą musu skaitytoju mu

su klausia, kodėl mes tiek: ma
žai raszome apie tos Philadel- 
phijietes Grace Kelly ir to Ku- 
nigaikszczio isz Monaco vestu- 
\ es. Jie sako kad kiti laikrasz- 
cziai isztisus strapsnius pysz- 
kina apie tas ateinamąsias ves
tuves, o mes visai mažai ka 
apie tai raszome.

Po teisybei; kas ta Grace 
Kelly mums ar mes jai? Kam 
ežia tokis triukszmas ir erge
lius ?

Czia nėra .pasakiszkos vestu
ves tarp tarnaites ir karalai- 
czio. Paneles Grace tėvas turi 
daugiau pinigu, negu tas kara
laitis ir visa jo karalyste. Tas 
karalaitis isz Monaco nėra pa
sirinkęs biedna vargszele ar 
piemene. Czia yra turtuoliu že- 
nystvos ir nieko daugiau.

■’““”““ • • "
Anglijos Karaliene nutarė 

kad ji negali in tas vestuves va
žiuoti ir net negali nei pasiun
tinio tenai skursti, nes tai ne 
karaliszkos vestuves. Prezi
dentas Eisenlioweris nei musu 
Ambasadoriaus nėra tenai pa
siuntęs, bet tik viena bagoeziu, 
vieszbucziu savininka, Hilton. 
Reiszkia, nei musu krasztas te
nai nebus tinkamai diplioma- 
tiszkai at st o v au j amas.

Po viso szito triukszmo, bu
tu žingeidi! dažinoti kodėl nei 
jis nei jo tėvas, nei jo tvukas 
nebuvo' aipkrunavoti kaipo ka
raliai tos kad ii' mažos viesz- 
patystes. Visi jie buvo ir yra 
skaitomi kaipo tik karalaicziai, 
o ne karaliai.

Jo tėvas Katalikiszko krasa- 
to karalaitis, pasitraukė isz 
savo karalystes, paliko visa sa
vo karalyste savo sunui, gavo 
divorsa ir dabar yra apsigyve
nęs in California. Kodėl?

Kataliku Bažnyczios Kuni
gai vis aisizkina ir per pamoks
lus pyszkina kad Katalikui ne
valia imti valstybini szliuba ir 
paskui apsiženyti bažnyczioje; 
reiszkia, nevalia imti du szliu- 

u, viena pas skvaira, kita pasi 
kleboną. Bet szita Katalike 
mergaite, Grace, pirmiau ims 
szliuba sulyig valstijos instaty- 
mais, kaip pas skvaira, ir pas
kui, ant rytojaus isztekes prie 
altoriaus Kataliku bažnyczioje.

Mes gerai žinome kad prily
ginimai yra neteisingi ir kad 
jie tikros tiesos neparodo, bet 
czia prilyginimas gal kaip tik 
ir tiktu.

SAPNORIUS
? Su 283 Paveikslais C

c 
![ 160 Puslapiu <
j! 6 col. ilgio, 5% col. ploorio J

Iszaiszkma sapna ir kas
< ateiteje stosis. Su priedu J 
<Į planatu ir visokiu bartu. Įi

Knyga in minksztos po- ji 
<Į pieros virszeliuose. :: :: ji 
Į! Pinigai reikia siusti su j> 
j! užsakymu: , j j 

j! Tiktai,. . . $1.00 I; 

j! Saule Publishing Co., j; 
j> Mahanoy City, Pa.,U.S.A. |į

THBT 5 R F
HEAR! HEAR!

Still air of the great dismal , 
SWAMP, VA„ ACTS AS AN AMAZING 
ACOUSTIC DEVICE. A SHOUT CAN BE
HEARD AS MANY AS TWELVE ' ,

MILES fiiWAVf •«*’

MINUTE MAN 
ON GUARD 

THEN AND NOV/
cUhe FAMOUS STATUE OF THE 
“Mt MUTE MAN" FAMILIAR 
SYMBOL TO MILLIONS OF 
U.S.SMIN9SEOHD BUYERS 
WAS CREATED BY DANIEL 
CHESTER FRENCH AT THE 
AGE OF 23 /

THE SEKIES E SAVINGS BONDS WILL. BE FIFTEEN YEARS OLD ACAY 1. I?-6- IT 
WAS STARTED BEFORE THE WAR,SERVED 115COUNTRY WELLAND MAINTAINED

ITS IMPORTANCE TO AMERICANS CURING PEACE TIME. BUY '.CURS
TODAY AND CONTINUE -

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.

Buvusio Prezidento Trunia- 
no duktė, Margarita isztekes 
keliomis dienomis priešą tas 
karaliszkas ir įpuosznias Grace, 
Rainer vestuves. Jeigu Truma- 
no duktė butu norėjus szumo 
ir iszdidausi pasirodinimo, tai 
ji butu galėjus turėti puosznes 
vestuves, didesnes veseiles ne
gu bagoeziaus Kelly duktė ir 
tas- karalaitis isz,Monaco, Rai
nier.

Margaritos tėvas, Trumanas 
butu turės tik žodi duoti, ir vi
si visos Amerikos Demokratu 
Partijos vadai butu in tas ves>- 
tuves suplakė, kaip genys prie 
vandenio. Jie butu šukele pie
tus ar vestuves del tukstairczio 
doleriu už viena vietai, ir kad ir 
didžiausia sale butu buvus pil
na. O jos jaunikas, atsižymejes 
laikrasztininkas, butu galejes 
kelias kitas sales pripildines su 
savo bendradarbiais laikrasz- 
tininkais, kurie butu straips
niu straipsnius iszpyszkine 
apie tas Margaritos ir to laik- 
rasztininko vestuves.

____ ..___

Dainininkas Julius La Rosa 
apsiženyjo su tikra gražuole 
Rosemary Meyer, ir ju szliuba 
Szventas Tėvas, Popiežius pa- 
szventino. Ir czia nebuvo tokio 
kvailaus szumo ir riksmo, kaip 
del t o s. Grace K ell y ir to kuni- 
gaikszczio busimuju vestuvių.

Dainininkas Julius La. Rosa 
po visa Amerika pagarsėjo kai 
tas Arthur Godfrey ji pravarė 
ir kai po tam jis daug riebes
nius ir geresnius kontraktus 
gavo nuo daug kompanijų ant 
televizijos.

Prezidentas Eisenlioweris da
bar labai pyksta ant laikraszti- 
ninku už tai kad jie sako ir ra- 
szo kad ji apleidžia Vice-Prezi- 
dentas Nixona, ir jieszko kito 
bendradarbio, kuris patrauktu į 
daugiau balsu, kad Eisenhowe- 
ris butu tikrai iszrinktas.

Eisenlioweris sako kad jis 
paliko Nixonui paežiam pasi
rinkti ka jis ketina ar nori da
ryti. Bet net ir vaikas czia gali 
matyti kvailumą tokio iszsi- 
reiszkimo. Vienas žodis isz Ei
senhower io, ir Nixonas butu 
Republikoiiu kandidatas. Bet

' (Tasa Nuo 3 Puslapio)

siu, o iszpildinsiu viską!
— Sztai kas man yra reika

linga, Ivane Ivanavicziau!, Pa- 
szauke grafas su nuslėptu 
džiaugsmu. Klausyk! Ar pa- 
žinsti paloci Sokolyezose ?
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Eisenlioweris to žodžio neduo
da.

Dabar galima isz eroplano 
susiekti su savaisiais per tele
foną, taip kaip ir namie, ant 
žemes.

Musu valdžios sztabo ponai 
dabar mus ramina ir sako kad 
jie yra tikri kad Sovietu Rusi
ja neiszdrys ant musu užsipul
ti priesz mus kara paskelbti 
per dar nors dvideszimts metu. 
Kažin ar jie taip pat davė ži
noti ir Kremlino ponams?

Pypkes Dūmai
Netokia Buvau

Netokia buvau kita karteli, 
Kai neturėjau jauna 

berneli!
Ir kai ingavau jauna 

berneli,
Taip ir inpuoliau in 

rupesteli.
Pirkau žiedeli daviau 

szimteli,
Berneli mano, o kas tau 

patinka,
Ar skaistus veidelis, ar 

augumelis?
Netiek veidelis, kai 

augumelis,
Kojų žingsneliai, ranku 

darbeliai!
Per gasa, ėjau, visa 

sz vyte jau.
Lyg vartus veriau 

neatsižvilgejau.

Phtinkit “Saule”
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GRAFAS IR ::
/

:: MESZKININKAS

— Pažinsiu mano pone. 
Iszsirengiu su savo manažieri- 
je in fenais ryto. Grafas Nor
manas ketina būtie geru žmo
gum, ir apdovanos varginga 
meszkininka spareziai. Turi sū
neli s'zeszta metini kaip iszgir- 
dau, tai mano meszka, verblu- 
da ir beždžionka pasidabos. 
Vaikas da gal nemato tokiu na- 
vatnu žvėrių.

— Tai-gi man ir eina apie 
ji, tarė Albinas su nužemintu 
balsu, reike ji praszalint.

— Nes nenužudint, ponas 
grafai? Paszauke meszk i įlin
kas traukdamasis su persigan- 
dimu. Galiu del pono grafo, 
vogt, pleszt, užkurinei, kada 
tojo prireiktu, nes nužudint, 
u'žmuszt kūdiki, tai ir butu per 
daug! Turiu placzia sanžine 
ponas grafai, nes po teisybai, o 
Dievo žudinstos ant savo du- 
szios nenoriu, turetie. Tojo nu- 
mazgot negalima, o mislyse vi
sados persistatys kartuves ir 
budeli stovinti su kardu, prie 
to jau asz nesutiksiu su ponu!

— Kas tau kalba, jog noriu 
smerties tojo vaikelio, kudisz- 
kas žmogau ? Tarė Albinas 
szaltai, o ant veido užėjo neri
mastis. Noriu tiktai idant butu 
praszalintas, ir in czionais jau 
negalėtu daugiau sugryžt. Ti- 
kuosiu, jog lengvai galėtum tai 
iszpildint. Rubežius yra netoli, 
o kada su vaikinu karta busi 
aut kitos puses, tai ir didelėse 
girose iszsisaugosi vijiku.

— Pagriebt vaikina, ka! 
Tai reike apsvarstint, atsake, 
meszkininkas ir aipsimisliuo. 
Kaip kokio tai galecziau vaiki
nuką pasilikt pas save, ir isz- 
mokint ji visokiu sztuku, o tai 
vis užsimokėtu. Butu tai ir ne 
blogai! Vaikiukyje niekas ne 
dasiprastu grafuko. Ant galo 
galima ji teip permainyt, jog in 
meta laiko locni jo tėvai nepa
žintu savo kūdikio. Hm! Teip. 
Nes del ko ponas grafas nori 
taji vaikiuką praszalint?

— Isz geros ir labai su- 
prantanezios priežasties atsa
ke grafas Albinas. Esmių vie
natiniu giminaieziu grafo Ro
berto Normano, o pasiliktau 
locnininku viso jo turto jeigu 
tojo vaikiuko nebutu. Ar su
pranti dabar Ivane Ivanavi
cziau ?

— Suprantu, atsake Ivanas 
lingtelejas galva. Ponas grafas 
buvo kitados mano aficierium, 
ir apsieitinejai su manim ge
rai. Viena karta, kada, mane 
sugriebė už koki tai didesni 
prasižengimą ir turėjau aplai- 
kyt dvideszimts. penkis bota
gus, tai ponas grafas mane nuo 
to atginai. To da ne užmirszau 
ir noriu ponui už tai atsimoket. 
Vaikina kuri ponas* nori pra
szalint, pagriebsiu, o velau 
dings jisai tolimoj szalije mu
su motiniszkos Rusijos. Nes ka 
už tai gausiu? Szviesiauses po
nas Rotmistrai! Ba už dyka 
nieko! Bus tai daigtas nemažas 
pagriebt grafiszka sunu! Na ir 
ka už tai gausiu?

—■ Dvidesszimts doleriu 
tuo jaus, tris szimtus, kada su 
vaikinu peržengi rubeži, o po 
tam kas metas po penekis szim
tus doleriu, iki tol kol ji laiki- 
si nuo musu rubežiaus, atsake 
grafas.

Paskyrimas tokis nagrados 
apszviete veidą meszkininko, 
kuris paszokes nuo kėdės pa- 
szau.ke;

— Tukstanczius sudedu dė
kų, ponas grafai! Esi, Dievas 
mato, labai geradejingas ir mb- 
ki alpsvarstint darba ir patar- 
navima. Atsiduok ponas grafas

ant manės ir ant mano kytru- gas kriminaliszkas ’ apraszy-
mo. Vaikas dings be jokio 
ženklo, kaip grūdas smilgos 
ant mariu dugno!

— Tai esi užganadintas isz 
pasakytos mano nagrados, ku
rie prižadėjau?

— Labai esmių užganadin
tas, ponas grafai!

— Na, tai paklausyk, ba da 
ne pabaigiau, nusijuokė Albi
nas, turėsi da didesni uždarbi, 
jeigu man isztikimai tarnausi 
jeigu tik pražudinsi ta ji valka 
tai po mano aplaikimui viso 
turto ipo grafui Normanui, ap- 
laikysi po penkis szimtus do
leriu kas metas. Tikuosi jog 
tai tau užteks.

— O ponas grafai! Paszau
ke su linksmybe, prisiekiu ant 
savo duszios po tūkstanti kar
tu, jog maža grafuka nuvilksiu 
su savim Dievas žino kur, kad 
ir ant Siberijos, jog jau dau
giau iii czionais negalėtu gau
tis!

— Nes jisai gales nuo tavęs 
past alpcz i a p albe gt.

— Tai jau mano beda, ser
ges mano bernas Pertaviczius, 
vaikinas Szaszko ir du szuiies. 
Musu deszimts akiu serges ji
teip kaip velniai duszia kurie 
sugriebė.

— Tikiu tau, ba matai jog 
tai bus tavo privalumas, idant 
vaika uepaleistum, isztare 
grafas su užganadinimu. Nes, 
kaip tu vaika gausi in savo 
rankas? Tėvas ir du taniai 
sergsti ji ant kožno žingsnio.

— Patropinsiu ju sergeji- 
ma perkreipt kitaip! Atsake 
meszkininkas. Kaip tai iszpil- 
dinsiu, tai da pats nežinau to
je valandoje. Ant vietos galė
siu alpie tai apmislint ir pada
ryt veikimus. Tikėk man ponas 
grafai. Iszgir.si apie mane in 
kėlės dienas.

-— Buk protingas ir atsar
gus! Primine grafas. O idant 
tave pertikrint, jog ruipinuosi 
apie tave labai, užmoku tau isz- 
virszaus. Imk szituos du pini
gus, kožnžas feavije turi ipo 
szimta. doleriu.

— Dokui, ponas grafai. Pa- 
siklonojo Ivanas Ivanaviczius 
žemai, paėmė staigai pinigus ir 
insidejo in kiszeniu. O dabar 
pavelik ponas grafai, kad atsi
sveikinsiu ir in kaima sugry- 
sziu. Vietoje rytoj kaip mish- 
nau, sziandien da iszvažiuosiu. 
Reike staigai ir drąsiai prie 
darbo imtis.

Grafas pagire drąsu meszki
ninka ir szirdingai atsisveiki
no.

— Alus jau iszvires, iszta
re sžidijaneziai, kada Ivanas 
duris uždare paskui save, o tu 
ji iszgersi, pus-broli Robertai, 
Vėlinu tau gero pažitko.

—BUS DAUGIAU—

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo
Nr. 1955

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie' Jezu Kris
tų 20c.

No.102— Prakeikta, meilin-

mas. 202 pus, 50c.
No. 103—Vaidelota, apysaka 

isz pirmutines puses szimtme 
zio iszimta isz Lietuviszku 

užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—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.

Np.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert;'Szv. 
Kristupą;' Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20e.

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. K

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 
Uimieras; 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 
ui. 62 puslapiu, 20c.

No.134—Dvi istorijos: Baigi 
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 lakos Tur 
tingu Ponu. 35c.

Vo.142—A p i e Paveikslai 
ij-yvenimo, Nuopolei Mateusz< 
Krukausko. Osieczna 40 pir 

lapių, 20c
Mo.144— Apie Ranka Ap 

veizdos, Nedaejusia Žudinsta. 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

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

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Naktų 
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 
J^kys, 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 o Kapitonai 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautai 
Vagis. 60 puslapiu^ 20c.

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

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

N0.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

I •

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

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

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

Kitokios Knygos

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

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

I8OV2—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 Pade ji 
mais. 35c.

No.196—Stacijos arba Kai 
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
15c.

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu 
su Jezuso Kristuso. Knygub 
reikalinga ant Gavėnios. Pa 
gal senoviszko būda, 15c.

No. 198—Gromata arba Mi 
ka musu Iszganytojaus Jezus< 
Kristuso, peraszyta isz grom; 
tos rastos grabe musu Iszganr 
tojaus Jeruzolima. 10c.

No.200—Eustakijuszas. Ls 
torija isz Pirmutiniu Amžii 
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 Motino* 
Garbei. 15c.

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15c

Kaip Užsisakyti Knygas:

frW Užsisakant knygas is* 
szio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankine Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

FW Nepamirszkite dadet) 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - ĮJ. S. A.
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Grafas ir Meszkininkas
(Tasa)

Albinas ir keli žmones per
žiurėjo visa upeli, nes žinomas 
daigias nerado ten nieko. In ta 
karta stojo Sztainas ir pa- 
szauke Albina pas poną, su ku- 
riuom norėjo apie svarbu Ma- 
lytka pakalbėt. Albinas pamėtė 
lazda su kuria darė krata, o at
sisukęs in žmones tare in juosi:

— Duokit paikaju m a n o 
mylimi! Begis vanduo yra czio- 
nais per greitas, idant nelai
minga kūneli Felikso1 galėtu
mėm surast. Galime ant ryto
jaus anksti velei daryt krata. 
Ka veike grafas Robertas? Pa
klausė atsisukęs in Sztainai. Ar 
jau apsimalszino isz iszgasz- 
czio ?

—' Ponas grafas pats per
sitikrins ka jisai veike, tarė 
SztaPiaiS.

— Turėtu jau susitaikint 
su tuom atsitikimu. Ant ko nu- 
siduois verksmas ir dejavimas? 
Atsitiko ir gana! O ant galo 
mažas Feliksas buvo- labai isz- 
dykes kūdikis. Grafas Rober
tas turėtu gana bėdos su tuom 
vaikiszcziu.

Sztainas nieko neatsake ant 
tu szidincziu žodžiu Albino ir 
su malszumu seke paskui ji. 
Kada stojo palociuje, Albinas 
tiesiog nusidavė in pakaju 
grafo Roberto. ‘Sztainas pasili
ko prieszpakajuje.

Albinas inejo in 'puiku paka- 
ju kuris buvo gerai aipszviestas. 

, Isz pradžios nieko jame nepa- 
regejo. Tuomi staigai iszejo 
Feliksas isz po uždangelio ir 
pasveikino ji su linksmu vei
deli! :

■— Geras rytas dede!
Albinas nutirpo, p a b a 1 o 

smertelnai, o akys jo atsidarei 
placziai, teip kad rodos isz

■ kaktos norėjo iszlinist.
— Po szimts perkūnu! Su

niurnėjo ir sukando dantys. 
Gyvas esi? 0 aisz... Kokis szeto- 
nas tave iszgelbejo?

— Ne szetonas mielas dede 
tiktai Sultonas! Mano mielas 
isztikimas Sultonas! Atsake 
Feliksas. Ar nesidžiaugi, dede 
jog esmių gyvas?

Albinas nieko neatsake, dirs
telėjo in vaikiuku ir iszbego su 
keiksmu ant lupu. Vos duris po 
savim uždare, kad sztai grafas 
iszejo isz tamsio paikajelio, pa
griebė kūdiki in glebi ir su
spaudė szir-d ingai.

— Buvo dede, tėvas, pa- 
szauke Feliksas, nes nesidžiau
gė nieko isz mano pamatinio i r 
kokis buvo piktas, laukiniai 
iszrode, jog mane net pergazdi- 
no.

— Nesibijok nieko myli
mas vaikeli, atsake tėvas. Ap- 
siaubineje tave geri žmones ku
rie sergsti tave nuo viso pikto. 
Sztain! Paszauke garsiai.

— Sztainas atbėgo, o pa
matęs pabalusi grafa, paklau
sė:

— Szventas Dieve ar ponas 
grafas serga’?

— Ne mano mylimas, atsa
ke grafais, nesergu, nes esmių 
pergazdintas teip juoda szir-

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai
Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

džia, kokia mano giminaitije 
iszradau. Senas mano prietelau 
nužiūrėjimas tavo priesz Albi
na yra už daug užtikrintas. Ka
da niekadejus pamate vaikine- 
li sveika ir gyva, užmirszo apie 
savo piktumą ir pasirodė tikrai 
kuom ligi isziolei buvo ir pats 
per tai save iszdave. Ne užken- 
cziu ji isz gilumos szirdies, pa-

★ BALTRUVIENE *
* * *<-*-**-*** *************** ►*■»

Vienam mieste, 
Stojo priesz sudžia keliolika 

poru, 
Moteres skunde savo vyrus 

Už biaurii pasielgimą su 
joms,

Ir apleidima ju,
O vyrai vela skundėsi ant 

savo pacziuliu.
Vienas sake buk jo pacziule 

Su jaunikiu lankydavosi 
Ant szokiu, parkuose ir 

Važinėdavo tankiai
autom obiliuje. 

Pacziule neužginczino kad 
Iszvažiuoja ant Gud Taims, 

Bet sake kad jos vyras 
yra gramozda,

Ir negali ja tinkamai 
užlaikyti.

Sudžia nepriverte vyra 
ant jos užlaikymo, 

Nes ji to nebuvo verta.
Kelios jaunos moterėlės, 

Kurios buvo apsivyravę su 
kitu tautu,

Melde sūdo kad jas 
perskirtu.

Ir taip paeiliui visos 
Poros rugojo viens 

' ant kito.
Sudžia perskyrė net 

keletą poras ta diena.
Tame priežasties, yra 

maiszĮytos poros,
Ne tik tikėjimo bet ir 

tautos,
Kurios supratę savo 

kvailybe,
Po tam graudinasi ir 

jieszko perskyrimo.
* * *

Iszrasdami kalte kitu 
žmonių, 

Neužmirszkime apie savo 
kaltes.

Jeigu jau turėsime 
Paniekinot kitus ir iszrasti 

j u kaltes, 
Pradekime tai daryti po 

savo pastogia.
Kas-gi sziandien randasi 

be grieko?
Seni ir jauni.

Geriausia yra perkratyt 
savo sanžine, 

Po tam kratinkime kitu.
Priesz šmeižimą kitu, 

Ap-manstykime kiek tai
Blogo gali atiie-s’zti 

žmogui.
Geriausia apie kitus 

nekalbėti,
Ir j u neszmeižti kol 

P atiy s aip siezysty sime. 

žeminu ji, o ne turiu su juom 
mažiausio sebravimo nuo sziol. 
Tegul k a greieziause iszsine- 
sza in savo sukirmijusi sena 
paloci Goczenoje. Paskirsiu 
jam tūkstanti franku kas me
tas, kaipo pensija, nes po foke- 
iszlyga, jog szituose aplinkinė
se jau daugiau ne pasirodis, 
jog Goczynoje apsigyvens ir 
niekad isz tonais ne iszėis. Jei
gu ant to nesutiks, tai tegul 
tuojaus iszsinesza, o nuo ma
nos negaus nei vieno -skatiko. 
Paantrink tai jam Sztaine. Eik 
pasakyk jam viską aiszkiai! 
Matyt jo daugiau nenoriu. Nie
kados! Niekados! Yra tai nie
kadejus.

Sztainas pasiklionojas iszejo 
idant pono prisakyma iszpil- 
dint.

Grafas Albinas laibai persi
gando, tai iszgirdes.

— Kas, k:as per priežastis 
mano giminei ant papildinio 
teip baisio viroko? Vos-iszta- 
res tuos žodžius visas pabalo.

— Pajieszkok ponas grafai 
atsakymo savo locno sanžine, 
atsake Sztainas .su rustu balsu 
ir szaltai. Galu tiktai tiek pa
sakyt, jog grafas musu persi
tikrino teisingai, jog tai tu 
teip pritaisai tiltelus parke, 
idant stotųsi tinklais del musu 
mažo ponaiezio Felikso. Ka 
turiu del mano pono pasakyt?

Albinas da baisiai pabalo, 
nes stengėsi kaip norint save 
suvaldint.

— Melagyste! Tikra netie
sa! Suriko. Turiu tuojaus pa
simatyt .su grafu Robertu, 
idant nuo tojo ibiauraus apjuo- 
dinimo iszsiteiset!

— Mano ponas nenori suvis 
su tavim matytis, atsake Sztai
nas. Turi ponas iszsirinkt, arba 
iszkelausi in paloviu Goczyne 
arba vis liksi iszguitas isz So- 
kolycziaus. Iszsirinikie dabar 
sau. i

— Jeigu teip, tai man nie
kas daugiau nepasilieka! Isz- 
tare su piktumu. Grafas Albi
nas Normanas negali po svietą 
valkiotis kaip ubagas. Pragra- 
jinau ir iszkelausiu in Goczyna. 
Prasz.au tai maino giminei pra- 
neszt.

— Galiu primint, jog ponas 
grafas: be pertraukimo tuojaus 
iszkelausi ? Isztare Sztainas. 
Padvados tuojaus czionais bus.

— Tuojaus? Turiu ant nak
ties iszlkelaut'?

— Teip yra, ponas grafai, 
mano ponas teip sau vėlina ir 
nenori ne vienos valandėlės pa
silikt su tavim po vienu stogu.

— Gerai!
Ne praėjo da valandos. Pad

vados atvažiavo, o Albinas ap
leido Soklyczia su piktumu, o 
szirdyje pastanavijo piktu at- 
simoket.

Atsisveikinimas jo buvo su 
keiksmu, nes garsiai tojo ne- 
isztare, ba bijojo.

Mažas palocelis Goczinas, se
nas, apleistas ir pusiau su- j 
griautas gulėjo apie penkias 
mylės nuo Sokolyczio, terp gi
rios per k:a neper statinėją jo
kio® linksmybes. Apie czvertis. 
mylios buvo' po teisybei gana 
persiplatinusis puikus kaime
lis, per ka. galima buvo pažint, 
jog gyventojai buvo gana tur
tingi, nes parduoti drauge su 
giria, jau nuo senei perstojo’ 
būtie locnaste grafo Albino. 
Jam tiktai pasiliko senas su- 
gruvusis palocelis.

Szitame griuvaczia.ni lizde 
apsisedo dabar Albinas. Turė
jo- tiktai viena pakajeli, kuria
me nė vieno viso stiklo nesira
do languose; varginga lovele, i
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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.

pora sulaužintu krėslu ir 'sta
las, tas viskas susidėjo isz jo 
naminiu rakandu. Vaikszcziojo 
po griuvėsius, apimtas viso
kioms mislimis ir neapmalszi- 
nama piktybe, metindamas. 
keiksmus ant laimingo savo gi- 
minaiezio Roberto, kada jisai 
kente visokias nevigadas.

Ir po teisybei sakant, liūd
nas tai buvo gyvenimas jo. 
Draugu neturėjo jokiu. Su mu
žikais nenore jo suvisai užsi- 
dėt nesznekct, aprisz vaikino, 
ant puses, paikszo, kuris novos 
pildė dinsta. Valdytojaus tojo 
dvaro, nes dabar buvo isztiki- 
mu tarnu pono Albino. Vaikisz- 
czias pirkinėjo visokį valgi, 
buvo kukorium, stengėsi neba- 
gelis daryt ir palikt savo ponui 
kanuogeriause, nes. tankiai 
gaudavo rėkt ir ypus aplaiky- 
davo nuo savo pono.

Viena, diena sugryžes Jonu
kas isz kaimo buvo labai links
mas. Grafas Albinas tuojaus. 
ant veido pažino, ba neturėda
mas jokio užsiėmimo Jonuką 
ant kožno žingsnio vaktavo.

—• Ko tu toks linksmas? 
Paszauke. Kas do gilukis tave 
sziandien patiko?

— O szviesiauses pęne! Su- 
szuko vaikas, sudedamas del
nus. Ar ponas grafas negirdi? 
Yra tai dundėjimas bulbno ka
ri vis galima girdėt: Bum, bum' ma buvo pažint piktybe ir ne
būni, bum! O tokis didelis ran- užkentejima. Antras, da buvo 
donas! Ir szvilpinaite turi, ant jaunas, nes ir ant jo galima bu-

kurios grajina, jog net ausyse 
burzgė! Jau negalų > atsimint 
kada girdėjau tokia puike mu
zike. Szviesiauses pone, visas 
kaimas, susibėgės žiuri alit tuju 
nep ap rast u d y Vu.

— Kokio tai komedijos, tu 
asile? Užklausė grafas. Ka O
ženklina tasai bubnas ir szvil- 
pinaite ?

— Meszkininkas bubnina,
szviesiauses pone! Liepe mesz- 
kai szokinet, o tokis tai didelis 
sutvėrimas su ilgom kudlom. 
Yra. da tonais vienas žvėris, su 
dviem kuprom, navatnas ilgu 
kaklu, rodos kriukis, koks 
meszkininkas ji apvadžioję, . o 
jis daro visokius perstatimus. 
Velnias tai isztik.ro, o kaip ro
dos tai vadinasi verbludas. Nes 
nes! Tai no, pats meszkininkas 
bu Imi na, tik jo bernas, ba jisai 
pats; apvedžioję ir paliepė tik

ėtai szokinet už tai, net links
miau ant szirdies darosi ma-
tant tokius dyvus! O antras jo 
bernas graina ant szvilpinaitės. 
Po iszinits nogiu, szviesiauses 
pone, vertėtu tuosus djylvus pa
matyt.

t Albinui ir atėjo noras pama
tinio tuja dyvu, ba kožnas pasi
linksminimas del nuliudusio 
žmogaus yra reikalingu. Užmė
tė medejiszka krepszi ir suru- 
dyjusi karaibina ant peties, nu
sidavė takeliu in kaima. Kas 
tas daeitinėjo geresnis muszi- 
ma.s bulbno ir szilpinaites, o ne 
užilgo pamate visa pulką, tai 
yra: nepaprasto didumo mesz- 
kla, sena verbluda, ant kurio 
kupra, paszokinejo beždžionka 
iszdarydama visokius szposus, 
gana diktoka szuni, meszkinin- 
ka ir du josios, tarnus. Vienas 
isz ju jau ne jaunas, su murzi
nu veidu dildąs, o akyse gali-

- B - CELA'^J 
•: arba pradžia i į 
į SKAITYMO i;

...ir... I;
RASZYMO i;

1 64 pus.. Did. 5x7 col. !■
5 Dabar Po 25c. I; 
į Saule Publishing Co., j! 

Mahanoy City, Pa.. U.S.A.

vo pažint varga ir netikysta.
Albinas vos pažiurėjo ant ju, 

nes kada paregėjo poną tojo1 
pulkelio ir temingai jam insi- 
žiurejo net nusistebėjo. Tasai 
veidas, kaip rodos priesz laika 

I buvo susisenejas, supjaustinta, 
: nosis panaszi in arelio, ilga, ir 
plona, viskas tai jam primine 
žinoma ypata, kuria seniau pa
žinojo.

— Ivanai Ivanaviczia! Pa
szauke ant kart ant meszkinin- 
ko, kuris tuom kart pakelinejo 
lazda ant mesžkos idant pra
dėtu szokt polka. Ivanai Ivana
viczia, kokis vencas tave in 
cziąnais atgujo, o da pavydale 
meszkininko?

Vyresnis tojo pulkelio sudrė
bėjo iszgirdes isztarta savo 
pravarde, apsidairęs staigai 
paregėjo grafa, kuris su savo 
mažom akimis gilei perdure. 
Paleido meszka tuojaus puolė 
ant keliu priesz grafai, bueziuo- 

damas jam kojas.
— Ponais grafai kokis tai 

per džiaugsmas! Kokia laimė 
del manes, jog vela galiu poną 
reget ir da. teip netikėtinai, po
ną rotmistrai! Szauke su nusi
žeminimu ir pagirimu. Ponas 
grafas, szviesus ir guodotinas 
ponas rotmistras pažino mane! 
Kokia tai yra szlove del manes. 
Sunku man mano- džiaugsma 
ponui iszreikiszt!

— Atsikelk! Atsikelk! Iva
nai Ivanaviczia, paliepė grafais. 
Toji gauje žiopsosi ant mus, 
nes ne pakurstinkime ju aky- 
vumo. Norecziau su tavim pa
kalbėt, Ivanai, ir iszgirst, del 
xo apleidai savo- pulką ir kas 
do priežastis, jog pastojai 
meszkininku? Gyvenu nuo 
czionais palociuje, apie czver- 
i;is miylio-s, pribukie pas mane 
kanuogreicziau’se. Senas tai 
iždas ir vargingas, nes atsiras 

pora buteliu vyno ir geros 
arielkos, ba linksma del ka- 
reiviszkos gerkles kaip tavo. 
Ar ateisi? Ir kada?

— Už puses valandos, po
nas grafe, atsake meszkininkas 
su nusižeminimu. Atstatysiu 
da savo žvėris ant kvatieros, o 
paskui -pribusiu ant pono pa
reikalavimo su duszia ir kunu.

— Tai ir gerai, mano Iva
nai, isztare grafas, su gerybe 
ir linksmybe. Gal padarysime 
su savim maža giszefta, kuris 
jutu del tavęs labai naudingas, 
jeigu ji gerai iszpildytum. 
Lauksiu tavęs už puses valan
dos.

Po tuju žodžiu atsitraukė 
grafas, nesižiurejas nei ant sto- 
vineziu kaimuo-eziu, kurie jam 
garbe atidavinėjo.

Pekliszkos Ynislis inpuole in 
galva Albino, kada meszkinin- 
kuje pažino kareivis, kuris slu- 
žino vienam pulke su juom. 
Ivanais Ivanaviczia buvo žino
mas del visu kaipo žmogus be 
jokios jauslos, o gatavas buvo 
iszpildint norint koki darba 
idant tik’ jam butu ant naudos, 
už tai norėjo ji idant galėtu ant 
Roberto savo- piktybe iszivert.

iSugr'yžo in savo lizdą, isz- 
siunte tyczia Jonukai in kai-ma 
-su kokiu tai reikalu, idant ne- 
būtu liudintojum atsilankymo 
Ivano, o paskui su nekantrybe 
lauke atėjimo meszkininko. 
Ivanas pribuvo, kaip prižadėjo. 
Grafas priėmė ji su nuduota, 
linksmybe, o gal ir ne su nu
duota, ba Ivanas buvo del jo 
laibai svarbium sve-eziu. Paipra- 
sze idant atsisėstu, paezestin- 
damas ji su kepsnais, vynu ir 
arielka.

— Valgink, gerk! Isztare 
ragindamas, ba prie tuszczio 
pilvo, ir kalbėt nesiduoda.

Meszkininkas pakratė su 
galva ir valgindavo kas tik 
jam intilpo, o priek tam ir ak- 
vatnai užgerdavo. Ant galo pa
stūmė nuo saves torielka, vyną 
ir buteli su arielka, pervere 
gaspadoriu su savo regėjimu 
kuri užlaikė ant jo veido, tar
damas:

— Na, tai ir esmių jau pasi
rengęs iszgirst ka ponas grafas 
nori kalbėt. Ka sizviesiauses po
nas rotmistras savo tarnui pa
lieps ?

— Pirmiause atsakyk man, 
ar da esi vis Ivanu Ivanavieziu, 
kuris vis buvo pasirengęs ant • • ' iszpildiymo dvasaus paliepimo, 
ne nusigandęs nieko?

— Tegul mane ponas, gra
fas iszbando. Atsake meszki- 
ninkas, esmių pasirengęs ant 
visko, ne bijau smerties ne vel
nio, ar gerai ar blogai padary-

(Tasa Ant 2 puslapio)
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Žinios Vietines
— Primary “Rinkimai” in- 

vyks Utarninke, Balandžio 
April 24-ta. diena.

— S abato j pripuola Szv. : 
Justino, o Tautiszka Vardine: į 
Visvaldis. Taipgi ta diena: 
1865 metuose Prez. Abrahomas 
Lincolnas buvo 'per J. Wilkes 
Booth, losziko nuszautas; 1912 
m., White Star kompanijos di
dis “Titanic” laivas nuskendo, 
1,517 žmonių žuvo ka laivas 
trenkė in ledini kaina arti New- 
foundlantl; Sukaktuves uždėji
mo miesto Harrisburg, Pa.

— Sniegas visai sutirpo 
musu mieste ir pradeda iszro- 
dyt ant tikrųjų pavasario.

— Kita sanvaite: Xedelioj 
pripuola antra Nedalia po Ve
lykų taipgi Szv. Anastazijos, o 
Tautiszka Vardine: Vaidote. Ir 
ta diena, Mcszkeriavimo sezo
nas, žuvininkai po visa Ameri
ka keliaus in vietas kur randa
si užtektinai žuvyeziu, dauge
lis žuvininku turės gilinki, bet 
ir daug bus nusiminė su blogu 
giliuku; 997 'metuose Lietuviai 
nužudė pirmąjį Krikszeziony- 
bes skelbėja Vaitiekų.

— Advokatais Juozas A. 
Zanekauskas (Žane) isz She- 
nadoro lankėsi mieste su reika
lais, ir prie tos progos atlankė. 
“Saules’.’ Redakcija. Advoka
tas Zanekauskas yra kandida
tas ana State Legislatures, In
dependent Repulblikonas. Ad
vokatas Zanekauskas praszo 
jusu balso ir paramos, už ka 
bus jums szirdingai dėkingas.

— Panedely je pripuola Szv. 
Pernadettos Soubirous, o Tau
tiszka Vardine: Giedri jo. Ir ta 
diena: 1947 m., laivas “Grand- 
camp” susprogo^ prie Texas 
City, Texas, daugiau negu 500 
žmonių žuvo, o penkios de- 
szinits milijonu doleriu iszka- 
dos buvo padaryta; 1923 m., 
sukilę Klaipediecziai, paėmė 
Klaipėda; 1362 m., Kryžiaviai : 
iszgriove Kauno pili.

— Utarninke pripuola Szv. 
Aniceto, o Tautiszka Vardine: 
Vore.'Menulio atmaina: Priesz- 
yilnis. Ir ta diena: 1790 m., 
Benjamin Franklin, vienas isz 
didžiausiu ir gabiausiu Ameri
kos mokslincziu, jis ‘buvo ra
ižytojas, dipliomatas, iszrade- 
jasir laikrasztininkas.

— Musu senas skaitytojas, 
ponas Adomas Alenskas isz 
Hamburg, Pa., ana. diena lan
kėsi mieste pas savo patinsta
mus ir taipgi atlankė “Saules” 
Redakcija, antaujinti savo pre-[ 
numerata už laikraszti ‘Saule’. Į 
Acziu už atsilankyma. Ponas 
Alenskas taipgi svccziavosi 
pas savo draugus miestuose 
Shenadoryje, Hazleton, Skren- 
tone ir Naujorke.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ” 

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paezta, 25 Centai.

SAULE - Mahanoy City, Pa

Atsimink! Mielas Skaityto 
jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity 
si, ja indomausies, ar laiku at 
silyginsi, ar ja paremsi!

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius ako Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paezta. 20 Centai

Saule Publishing Co.

LAIKRAŠTININ
KAS APAKINTAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

žmogžudystes, turi už savo va-' 
da ir pirmininką viena žulika, 
kuris kelis kartus buvo pa
trauktas in teismą už invairias 
prasikaltybes nuo suktybių ligi 
žmogžudyseziu, bet vis su savo 
papirktais advokatais iszsisu- 
ko.

^Pirkte U. S. Bonus!

pats daugiau padirbėti ir mums 
gražu pavyzdi duoti. ” Ir tarp 
Rusu pasitaiko, nors ir nedaug, 
tokiu,, kurie nedaro skirutmo 
tarp Lietuviu ar “vyresniųjų 
broliu”. Kai kada esti tokiu 
atsitikimu, jog per daug spau
džia Lietuvius net atleidžiami
isz pareigu, pavyzdis: Beliaje- 
vas, ejes Marijampolės rajono 
komiteto partijos pramones, 
transporto ir prekybos reika
lams skyriaus vedejo pareigas, 
dabar yra likes be darbo, ir bu
vo skiriamas net in Kolchozą, o 
ypacz atėjūnams kėlimas in 
Kolchozą laikomas didžiausia 
bausme. Taigi, kita karta nori 
nenori, vis tiek iszvaro už per 
dideli spaudimą ir netinkama 
pareigu ėjimą.

Kokia Kalba Vyksta
Inmonese Ar loštai-

Esantiems Laisvuo
siuose Vakaruose

Kraszto Gyventojai 
Pavydi 

f

Apie juos ten galvojama, 
kad laisvėje esantieji gyvena 
gerai, o ypacz kas svarbu, kad 
yra laisvi. Ko nori krasztas isz 
Lietuviu svetur?' Apskritai, 
kraszte galvojama, jog Vaka
ruose nekovojamą del geru vie-; 
tu, kad visi vieningai jungiasi 
in kova krasztui laisvinti. Vie- \ 
ningumsa, viena isz butinuju 
sanlygu visoms tauriosioms! 
Lietuviu pajiegoms kraszto 
laisvinimo darbe apjungti. Jei
gu kraszte žinotu, kad Vaka
ruose skaldomasi arba susi

mus ir taip toliaus.
Trumpai suglaudus, nuotai

kos kraszte galima taip apibu
dinti: musu tautieczius ten pa
laiko viltis, kad iszsilaisvini- į 
mas ateis. Pats krasztas iszli- 
kes nepalūžęs ir nesukomunis- 
tintas. Nesukomunistintas isz 
esmes ir jaunimas, nors ilgi 
užgyventos metai vis dėlto, 
kad ir pamažu, savo daro.

PERON RĖMĖJAI
SUIMTIV

BUENOS AIRES, ARGEN
TINA. — Argentinos nauja 
valdžia paskelbė kad intarti 
buvusio diktatoriaus Juan Pe- 
ron buvo suimti ir yra intarti 
kaipo Komunistai, kurie ren

ka Plata miestą sako, kad jo 
kareiviai numalszino tuos, ku
rie renge straikas, kurios bu
tu suparalyžiavusios visa 
kraszta.

Tai buvo antras tokis sukili- 
j mas priesz valdžia in viena 
sanvaite.

Nors nauja Argentinos nauja 
valdž a skelbiasi kaipo Demo- 
kratiszka, bet tikrumoje, armi
ja, laiko valdžios vadeles. Ir ki
taip negali būti kol visi buvu- 
:‘o Diktatoriaus rėmėjai bus 
numalszinti ir suimti.

PABĖGO IN LAISVE
GIULIANOVA, ITALIJA. 

— Dvideszimts szeszi žmones 
isz Yugoslavijos su mažu lai
veliu paspruko isz savo Komu-

tokios naujienos, jeigu Yugo
slavijos krasztas butu vieszai 
ir perdem Komunistiszkas. Bet 
szito kraszto valdovas Tito, ge
rinąs! ir seininasi prie Vakari
niu tautu ir prie Amerikos, o 
tuo paežiu sykiu palaiko Ko- 
munisztiszka baudžiava.

Yugoslavijos vadas, Marshal 
Tito, praszo milijonus doleriu 
isz Amerikos, ir paskui Ame- 
likieczlus lakūnus szaudo ir 
žu^o.

Pasirodo kad tas Marshal 
Tito nėra geresnis už Rusijos 
žu’ikus, nors jis kaip gaidys 
straksi ir statosi, kaipo Sovie
tu prieszas ir musu draugas, 
nors jis savo “draugus” in ka
lėjimus kemsza ir žudo.

Tito dabar tupi ant tvoros ir 
laukia pamatyti kuris krasztas

Paryžiuje, Prancūzijoje, dar
bininkas! Henri Buret ir jo 
žmona, su kuria jis yra persi- 
skyres, dirba tame paeziame 
fabrike, in Lille miestą.

Ana diena Henri Buret sten
giesi pasis'zneketi su savo bu- 
vus.ia žmona, bet ji pabėgo nuo- 
jo ir užsirakino iii viena kam
barį. Henri to kambario duris 
iszlauže ir taip susižeidė. Da
bar jis nori kad kompanija už
mokėtu už jo ligonines bilas. 
Bet to fabriko virsziniukai nu
tarė, kad, nežiūrint kad jis su
sižeidė jn fabrike ir per ta lai-į 
ka kada jis turėjo tame fabri-j 
ke diibt i,'bet vytis savo žmona, 
tai yra asmeniszkas dalykas ir 
fabriko virszininkai neturi nie
ko bendro ir jokios atsakomy
bes. . ■

gosc Susiraszinejimas?

TRYS ŽUVO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

myn, ir užsidegė.
Daktarai ir slauges greitai 

pribuvo, bet tie kurie liko gyvi 
yra per daug nervuoti ka tik
ro apie ta nelaime pasakyti.

ŽINIOS ISZ
PAVERGTOS

TĖVYNĖS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

per posėdžius kiti ima szneketi 
Rusiszkai, tai isz susirinkusiu- 
ju atkertama, ir nekarta net 
paežiu Komunistu partijos pa
reigūnu, kad jau laikas iszmok- 
ti Lietuviszkai. »

Liaudis paszaipiai atėjūnus 
vadina ‘vyresniaisiais broliais’; 
ar ‘vyresnėmis seserimis’. O 
kai toks atėjūnas pradeda in-1 
sakymus duoti tai kitas Kol-j 
chczininkas jam ir atkerta: 
“Tu vyresnysis brolis, tai gali

Priklauso nuo to, kurios ru
stics yra 'inmone ar instaiga. 
Pavyzdis: geležinkeliuose rei
kia mokėti Rusu kalba, taip 
pat paszte ir kituose vietuose. 
Bet sziaip kitur Rusu kalbos 
reikalaujamas mokėjimas, kaip 
to norėtu kai kurie atėjūnai, 
dar nėra esmine kliūtimi gauti 
darbo. Vietinėse instaigose ar 
invairiuose sujungtuose taip 
pat knygos ir dokumentai ra- 
szemi Lietuviszkai, nors jau 
pasitaiko ir miszriu. Rajonuo
se vieszi skelbimai, Lietuvisz
kai. Kaune gatvėse kalbant 
Lietuviszkai girdėsi daugiau 
negu Rusiszkai. Ir Rusai ver- 
cziami prisitaikyti prie Lietu
viu. Budinga, jog ruses prie 
Lietuviu taikosi taip pat savo 
drabužiais, apranga, szukuose- 
na, Reikia pasakyti, kad Lie
tuviai tiek Vilniuje, tiek Klai
pėdoje ir kitur kiek galėdami 
gina savosios kalbos ir kas 
jiems priklausanczias teises. 
Kolūkiuose, viskas vedama tik 
Lietuviszkai. Net daugiau: 
tarp žmonių skleidžiama pro
paganda, kad trėmimai in Si
birą ir žmonių iszvežimas, tai 
buvęs Beri jos ir “berininku” 
darbas. Ir isztribiteliai (jie ga
lutinai panaikinti 1953 m.) va
dinami berininkais. Lietuvisz
kai turi mokytis ir Rusu gim
nazijų auklėtiniai. Rusu gim
nazijose Lietuvui kalba yra 
privaloma. Kaip* Lietuviai tu
ri mokėti Rusu kalba, tiek Ru
sai, Lietuviu. Latviai skelbia, 
kad ju gyventojai kaip inma- 
nydami gina Latviu kalbos tei
ses. Ir musu tautiecziu nuvyks
ta in Ryga, Mintauja ar ypacz 
Liepoja, kur už maisto produk
tus brangiau moka. Kada atei
na maisto produktu pirkti už- 
gyventojai, tai ir musiszkiai ne 
karta atkerta, kad Rusiszkai 
nesupranta.

skaldymą stengiamasi dar dau
giau pagilinti, tokius žygius] 
baisiai pasmerktu. Bolszevikaij 
galėtu duoti kraszte pasi&kai-l 
tyti kad ir tas pjautynes arba 
plūdimus, kurie pasirodo kar-i 
tais tam tikroj musu spaudoj 
užsipuolant laisvinimo veiks-1

giesi nuversti esamaja Argen- nistiszkos tėvynės ir atsidūrė jam daugiau pasiiilins, kad jis 
tinos valdžia, ir sugražinti isz- in Italija. in ta puse szoktu.
tremta buvusi Diktatorių Juan Ju tarpe buvo dvi moterys ir Tokis draugas kur kas pavo-
Peron. du maži vaikucziai. jingesnis už atvira priesza, su

Prezidentas Aramburu, in Szitokios žinutes nebutu jau kuriuo žinoma kaip skaitytis.

Visi Vaikucziai Margucziu Laukia

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.f

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

Knygos Did. 3%x5% col.
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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 gah 
suvesti.

“Saules” redakcija nenori Į 
dar labiau savo skaitytojam: 
pabranginti “Saule” ir nepa 
brangins, jeigu kaip nors bu: 
galima iszsisųkti!

Bet, už tai ‘ ‘ Saules ’ ’ redak 
cija labai gražiai praszo visi 
“Saules” skaitytoju in laika j 
užsimokėti už savo prenumera į 
ta, kad redakcijai butu mažiai ] 
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 pei 
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 
gc taip vadinama “Popieros 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams popie 
ros nupirkti. Mes tokio fondo 
neturime, bet nuoszirdžiai ii 
vieszai padėkotume tokiems 
geriems musu laikraszczio re 
mejams, kurie ir mums padėtu 
nusipirkti popieros “Saulei.” ;

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

— Sieniniai Kalendoriai, su 
Lietuviszkais ar Angliszkais 
menesiais, su szventomis ir 
pasninkais. Po 50d arba 3 už 
$1.35. Adresas:

Saule Publishing Co., Maha
noy City, Pa.

SKAITYKIT 
2SF“SAULE”=W

PLATlNKIT! į

Vaikucziai su savo tėvais 
veržiasi prie tvoros ant Bal
tųjų Kambariu pievos, ir 
laukia kol Prezidentas Ei- 
senhoweris su savo žmona,

Maure, jiems marguczius 
padalins.

Eisenhoweris ežia reiksz- 
mingai prasitarė, sakydams 
visiems “Pasimatysime ežia

kita meta.”
Reiszkia, jis tikisi pasilik

ti Baltuosiuose Kambaruose 
po rinkimu!

Musu Skaitytojas
Jis skaito musu laikraszti 
Ir seka svieto sanjudi; 
Jis nori viską dažinot, 
Nes jam vis rupi iszgalvot 
Kaip ir kur dalykai stovi; 
Ka pasaulis isz jo nori.
Ar dalykai eis blogyn, 
Ar žmonija ein’ geryn.

Jis skaito laikrasztininkus.
’ f■ 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 1.1.
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.

o o o '

Billy Rose Puosznus Kambariai Liekanos

Garsaus bagoeziaus, Billy 
Rose puosznus kambariai li
gi žemes sudegs in Mount 
Kisco, New York.

Vien tik namai buvo verti 
daugiau kaip szimta tuks-

taneziu doleriu. O juose ba- 
goezius Billy Rose turėjo 
labai brangiu piesziniu, pa
veikslu ir baldu.

Bagoczius Billy Rose nesa
ko ar tie jo brangus pieszi-

niai, paveikslai buvo ap
drausti, ar ne.

Keturi tarnai suspėjo isz 
tu namu iszbegti ir nebuvo 
sužeisti.
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