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Serga Nepaprasta Liga

Deszimts metu Glenda 
Christopher ežia yra savo 
motinos raminama Chicagos 
ligoninėje. Ji serga nepa
prasta liga. Ji buvo susirgus 
pneumonia, ir jau sveiko, bet 
staiga oras jos plaucziuose 
nesilaike ir ėjo in jos galva.

Isz Amerikos
RAZBAININKAS

VALDŽIOS
PASAMDINTAS

Gauna $35,000 Ant 
Metu; Ir Jo Žmona Al

ga Ima Isz Valdžios
WASHINGTON, D. C. — 

Senatoruis Williams, Demo
kratas isz Delaware dabar vie- 
szai sako kad valdžia moka vi
siems žinomajam razbaininkui, 
raketeriui, trisdeszimts penkis 
tukstanczius ant metu, kad jis 
vestu arkliuku bėgimo loszima. 
Szitas razbaininkas yra augsz- 
cziausio Amerikos teismo pa
smerktas už neužsimokejima 
^avo taksu ir dabar valdžia 
stengiasi ji isz szio kraszto isz- 
mesti, iszvaryti už kelius kitus 
prasikaltimus.

Senatorius Williams pasakė 
Senato Komisijai kad szitas 
razbaininkas, William G. Lias, 
isz Wheeling, West Virginia 
dabar ima isz valdžios trisde
szimts penkių tukstancziu do
leriu alga, kad jis vestu bizni 
in Wheeling Downs arkliuku 
lenktynių bizni, kuris biznis 
buvo jojo kai jis buvo valdžios 
skolingas pustreczio milijono 
doleriu taksomis.

Ta arkliuku lenktynių vieta 
buvo subankrutavus kai val
džia ja paėmė, ir tada Vaszing- 
tono didžiūnai ir pilvužai pa
skyrė ta pati savininka, kuris 
tiek taksomis skolingas ir ku
ris dabar turėtu kalėjime tupė
ti, tu lenktynių prižiūrėtoja, ir 
jam valdžia moka trisdeszimts 
penkis tukstanczius doleriu 
ant metu. Ir nežiūrint to kad 
kita valdžios szaka dabar sten
giasi szita razbaininka isz 
Amerikos iszvyti, iszguiti ir

Jos galva isztino du sykiu 
didesne. Daktarai dabar 
stengiasi su visokiomis ne
karštomis ja iszgydinti, bet 
jie prisipažinsta kad jie ma
žai, ar visai nieko nežino 
apie ta jos liga.

pasiunsti in ta kraszta isz kur 
jis ežia atkeliavo.

Senatorius Williams sako 
kad negana kad szitas razbai
ninkas dabar isz musu valdžios 
isz musu taksu gauna daugiau 
kaip szimta doleriu ant dienos, 
bet ir jo žmona dirba tenai ir ji 
riebia alga ima.

Pamatyti ir suprasti koks 
suktas ir neteisingas szitas biz
nis yra, kuri valdžia palaiko ir 
sukeziams algas moka, Senato
rius Williams priparodino kad 
tas razbaininkas buvo pasisam- 
dines kaipo pagelbininka viena 
George Lewis isz San Anselmo, 
California, kuris pernai buvo 
in kalėjimą patupdintas kai jo 
žmona ji apskundė ant vieno 
milijono doleriu.

Senatorius Williams sako 
kad Republikonu valdžia dabar 
turi pasiaiszkinti ka ji bendro 
turi su tokiais razbaininkais.

----------------------------------------------------------------------------------------- ‘

.PAKORĖ DU
SUKILĖLIU

DETROIT, MICH. — Gene- 
ral Motors, didžiausia automo
biliu kompanija visus savo 
fabrikus buvo uždarius del vie
nos dienos, kad galėtu iszro- 
kuoti kiek automobiliu dabar 
bus galima gaminti, statyti, ir 
kiek darbininku atstatyti.

Automobiliu biznis suprastė
jo ne tik pardavėjams, bet ir 
fabrikantams.

Chrysler automobiliu kom
panija savo fabrikus buvo už
darius ant dvieju dienu, kad ir 
tenai butu galima iszrokuoti, 
kiek darbininku dabar paleisti 
isz darbo.

American Motors automobi
liu kompanija, kuri gamina 
Packard ir Sutdebaker automo
bilius pranesza kad ji dabar 
baigia visus savo pasiskolintus 
pinigus ir jieszko isz kur nors 
kelis szimtus milijonu pasisko
linti. Kelios bankos nesutiko

Rusija Sumažins
Savo Armija

4 «

Skirs Mažiau Pinigu 
Del Apsiginklavimo'
MASKVA, RUSIJA.— Eina 

gandai kad Sovietai rengiasi 
sumažinti savo armija ir pa
skirti mažiau pinigu del apsi
ginklavimo. Jie sa^co kad jie 
ketina.savo armija sumažinti! 
visu pusantro milijono karei
viu.

Vakariniu krasztu augszti 
dipliomatai, Maskvoje, sako 
kad Kremlinas už keliu dienu 
apie tai vieszai pranesz ir pa- 
rodins kad Sovietai nori sutik
ti su Vakariniais krasztais ir 
parodinti kad galima su jais 
sugyventi.

Per pasitarimus, Londone, 
Sovietai buvo patarė kad kiek
vienas didysis krasztas sutik
ti tik pusantro milijono karei
viu armija. Vakariniai krasz- 
tai buvo reikalave kad tas 
skaiezius butu nustatytas ant 
pustreczio milijono kareiviu.

Keturi Prancūzijos Tarybos 
nariai, ka tik sugryže isz Mas
kvos, sako kad pats Užsienio

Gavo Atsakymą Isz Palociaus

Szesziu metu mergaite, 
Toni Truppi, isz Los Ange
les, California, ežia rodo 
laiszka isz Lady Katherine 
Stanley, Anglijos Karalienes 
Elzbetos Antrosios tarnai
tes. Laiszkas padėkoja ma
žai mergaitei už sveikinimus 
Karalienei.

Mergaite buvo paraszius 
laiszkuti savo moeziutei, in

szitai kompanijai paskola duo
ti.

DAINININKE
SUŽEISTA

WASHINGTON, D. C. —
New York miesto garsi daini
ninke Frances Hoffman, kurios

Ministeris, V. M. Molotovas 
buvo jiems apie tai pasakęs.

Mums iszrcdo kad Sovietai 
szitaip galėtu padaryti ne vien 
tik del propagandos, parodinti 
visiems kad Rusija nori tai-! 
kintis, bet teipgi del kitos la ' 
bai svarbios priežasties: Rusi
jai ta didele, puspenkto milijo-1 
no kareiviu armijai baisiai 
daug kasztuoja, ir dar kita 
priežastis, Sovietams reikia 
daug daugiau vyru del ukiu, 
kur labai trumpa darbininku.

Dar ir kita priežasties galėtu 
Sovietus ežia privesti prie to
kiu dalinio nusiginklavimo: 
Su patobulinimu tu atominiu 
ginklu, vandenilio ‘Hydrogen’ 
bombų, karo pavojus yra su
mažėjęs. Sovietą dabar taip 
nesibijo kito karo, kaip Stali
nas bijojosi.

Jeigu jie ir sumažins savo 
armija, jeigu ir mažiau pinigu 
paskirs apsiginklavimui, jis 
vistiek kelis sykius daugiau 
kareiviu palaikys ir daug sy
kiu daugiau pinigu vis skirs 
apsiginklavimui, negu Ameri
ka!

Coventry, Anglija. Savo 
laiszke mergaite buvo para
szius: “Lai Dievas laimina 
Anglijos žmones ir ypatingai 
Anglijos Karaliene.“

Karaliene Elzbieta, daži- 
nojus apie tos mergaites 
sveikinimus, tuojaus pasi
skubino atsakyti ir gražiai 
padėkoti.

o o o

vyras yra teipgi dainininkas ir 
loszikas in “Can Can” teatra, 
New York mieste, buvo sužeis
ta, kai du automobiliai susikū
lė Ketvergo vakara.

Loszike Frances Hoffman 
buVo nuveszta in ligonine. Jai 
pecziai ir strienos buvo sužeis
tos, ar bent sukriestos.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

PAKORĖ DU
SUKILĖLIU

Isz Pavergtos Tevynes
Angiai Nepaisė Grasi

nimu, Graikijoje

NICOSIA, CYPRUS. — 
Anglijos kariszka valdžia du j 
Graiku, sukilėliu, nežiūrint ir 
nepaisant kad grasinimu isz ki
tu Graiku.

Pakarti buvo dvideszimts 
trijų metu amžiaus Michael 
Karaolis, kuris buvo nužudęs 
Cyprijos policijanta, ir An
dreas Dimitrou, kuris buvo su
žeidęs viena Anglą ir buvo nu
teistas mirties bausme už tai 
kad jis su savimi nesziojosi re
volveri. Visiems po mirties 
bausme uždrausta nezsiotis ar 
namie laikyti ginklus, kaip ka- 
labinus ar revolverius.

Daug Graiku dabar reika
lauja kad j u krasztas nutrauk
tu visus sanryszius su Anglija. 
Kairioji partija, “Eoka“ vadi
nama dabar sako kad jos na
riai vieszai ir drąsiai Anglams 
atkerszins, akis už aki, dantis 
už danti.

Tiedu prasikaltę sukilėliai 
buvo pakarti treczia valanda 
isz ryto, ir tuojaus po visa ta 
kraszta buvo paskelbti kaipo 
kankiniai, muczelninkai.

Bažnycziu varpai zvanijo ir 
tukstaneziai Graiku bažnyczio- 
se meldiesi, vis tikėdami kad 
Anglijos Karaliene Elzbieta 
Antroji tiems sukilėliams do
vanos. x

Diena priesz tai keturi buvo 
užmuszti ir beveik du szimtai 
buvo sužeisti in Athens miestą, 
kur sukilėliai puolėsi ant poli- 
cijantu.

Jie iszdauže Amerikos Infor
macijos ofisu langus, pirm ne
gu policijantai tuos Amerikos 
ofisus apsupo su savo sargais. 
Policija užkirto visus kelius ir 
ulyežias aplink Amerikos Am
basados ofisus, ir tuos ofisus 
dratais apsupo.

Graikai tikėjosi kad Ameri
ka užstos už juos ir pareikalaus 
kad Anglija tuos prasikaltėlius 
paleistu. Ir eina gandai kad 
Amerikos Sekretorius John 
Foster Dulles buvo taip ir pa
daręs, buvo praszes Anglijos 
Užsienio Sekretoriaus Selwyn 
Lloyčt, kad Anglijai nors ke
lias dienas palauktu, kol visi 
žmones aprims, bet Anglijos 
valdžia ta pasiulinima in szali 
pastūmė.

Athens mieste, Anglijos vie- 
liava buvo vieszai sudeginta.

Anglijos kariszka policija 
yra apsupus visus didesnius 
vieszbuezius, Athens mieste, 
kur randasi daug Anglu ir 
Amerikiecziu.

Už pakorimą du Graikus, tai 
Graikai pakorė du Anglus.

Pirkie U. S. Bonus:
SKAITYKIT - “SAULE” - PLATINKIT

Vilniaus radijo praneszimu, 
užgyventa Lietuvoje dabar lei
džiama 18 respublikiniu laiik- 
raszcziu, žurnalu ir 97 miestu 
ir rajonu laikraszcziai. Visi jie 
turi auklėti darbo žmones Ko
munizmo dvasia. Tik Vilniaus i
radijas kažin kodėl nepaaiszki- 
no, kodėl Lietuvoje pavyzdis: 
isz visos “Tiesos“ mieliausiai 
skaitomas paskutinis puslapis: 
mat, ten dedami visolkie skel
bimai ir žinios, kuriuose yra 
mažiausia Komunistu propa
gandos. Skelbiama, kad Lietu
vos komjaunimo centro komi
teto biuras, psvarstes jaunimo 
laikraszcziu ir žurnalu platini
mo reikalus, rado, kad gerai 
dirba, platinant jaunimo Ko
munistine spauda, komjaunimo 
Kaune miesto, Kapsuko Szakiu 
ir Naujosios Vilnos rajonu ko
mitetai, o blogai ja platina Kai- 
sziadoriu, Kalvarijos, Kelmes, 
Pagėgių, Rokiszkio, Salantu, 
Skuodo ir Utenos rajonu ko
mitetai. Blogai dirbantieji in- 
pareigoti pasitaisyti. Lietuvos 
komjaunimo ck., propagandos 
ir agitacijos skyriui suvedus 
laikraszcziu ir žurnalu platini
mo pasekmus Kovo menesi, nu
statyta, jog nepaisant padidin
to spaudimo ir propagandos, 
visa eile komaunimo miestu ir 
rajonu komitetu dar blogai 
dirbo platinant jaunimo spau
da. Propagandos ir agitacijos 
skyrius atkreipė komjaunimo 
organizacijų dėmėsi in būtinu
mą daugiau domėtis jaunimo 
spaudos platinimu.

Maskva atsisako pristatyti 
norintiems Užsienyje gauti 
žurnalą “Sovietinis žemes 
ūkis“. Jis pradėtas leisti vie
toje uždaryto žurnalo “Lietu

Tautu Sanj. Nariai Pavojingoje Vietoje

Czia Tautu Sanjungos na
riu automobilius iszvažiuoja 
isz EI Auga miesteli, prie 
Izraelio-Egiptos rubežiaus.

Nors szita vieta iszrodo vi- 
siszkai apleista, bet pavojus 
stūkso isz visu pusiu, isz po 

vos kolūkietis.“ Vienok in Už
sieni naujasis žurnalas nenoriu 
mas iszleisti. Isz viso Lietuvisz- 
koji Komunistu spauda in Už
sieni teiszleidžiama tik su 
Maskvos sutikimu.

Socialistinio žemes ūkio pir
majame numeryje atspausti 
straipsniai apie kukuruzu au
ginimo patyrimą respublikoje, 
Lietuvos galviju veislių gerini
mo, drenažo, kaimo statybos 
klausimais ir visa eile kitu. Jis 
skiriamas pirmoj eilej žemes 
ūkio specialistams ir vadovau
jantiems Kolchozu, MTS ir 
Sovchozu darbuotojams. Isz- 
leistas taip pat pirmasis 
“Sporto“ laikraszczio nume
ris. Jis eis du kartus per san- 
vaite ir pranesz apie sporto in- 
vykius. Leidžiamas vietoj 
ankseziau ėjusio mėnesinio 
“Sporto“ žurnalo.

Lietuvos ir Latvijos operos, 
ir baleto teatrai keieziasi savo 
pajiegomis. Priesz kiek laiko 
buvo pasikeista szokejais J. 
Juzeliuno balete “Ant mariu 
kranto“, o neseniai Vilniuje 
“Othelo“ partijoj sėkmingai 
pasirodė Latvijos solistas A. 
Frinbergas. Vasario menesio 
Lietuvoje vieszejo Latviu dai- 
ninkai V. Davidone ir A. Dasz- 
kovas. Lietuviai teatro solistai 
Rygoje dainavo “Pajacuose“. 
E. Saulevicziute dainavo Ne- 
dos partija, V. Adamkeviczius- 
Kanio, J. Stasiunas-Tonio, V. 
Rubackis, Silvijo ir Prologą. 
Verdi operoje “Othelo“ ir 
Czaikovskio operoje “Piku 
Dama“ dainavo E. Saulevi
cziute, V. Adamkveiczius, J. 
Petraskevicziute, J. Stasiūnas 
ir kiti. Netrukus Vilniuje vėl 
žada pasirodyti Latviu dainin- 
kai.

visu krumu.
Szita vieta yra baisiai pa

vojinga abiem krasztam ir 
yra gyvas karo laukas. Egip- 
tiecziai ir Žydai czia rikiuo
jasi savo armijas del tikro 
susikirtimo jeigu ne karo.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Sinclair Weeks, Pregybos 

Sekretorius, dabar yra gavės 
nauja pareiga isz Baltųjų ofisu 
persznekti plieno fabrikantus 
kad jie nesutiktu su unija plie
no darbininkams pakelti algas, 
ir paskui plieną pabranginti.

■ • ■
Anglijos valdovai net nuste

bo pamate kaip tie Sovietu Ru
sijos vadai ir atstovai pavargo, 
besilankydami po Anglija. Bul
ganinas, jie sako, tikrai iszrodo 
kaipo sergantis ž m o g u s. 
Khrushchevas buvo pareiszkes 
kad maistas jam visai nerupi.

Dabar iszrodo kad Preziden
to rinkimai bus Eisenhoweris- 
Nixonas priesz Stevensona-Ke- 
fauveri.

Reiszkia Eisenhoweris vėl 
stos priesz Adlai Stevensona. 
Kaip dalykai dabar stovi, mes 
nematome kaip butu galima Ei- 
senhoweri sumuszti.

Svarbiausias klausimas Re- 
publikonams. ir Demokratams 
priesz rinkimus yra farmeriai; 
kurie dabar, iszrodo, pyksta 
ant abieju partijų.

Buvęs Prezidentas Trumą- 
nas sako, kad Eisenhoweris pa
sitrauks isz rinkimu per Re- 
publikonu seimą Rugpjuczio 
menesyje.

1 • •
Bet mes negalime suprasti 

kaip Trumanas prie tokios isz- 
Vados priėjo. Viskas rodo, kad 
Eisenhoweris nori ir laukia tu 
rinkimu.

Nikita Khrushchevas, Sovie
tu Rusijos Premieras dalbr jau 
nustojo reikalavęs kad Prezi
dentas Eisenhoweris ji in Ame
rika pasikviestu.

Rusijos vadai baisiai susirū
pinę.

Vienas sukilimas buvo nu- 
malszintas su masziniais kara
binais.

Bet kiti sukilimai virte ver
da. Ne vien tik muzikai ir pras- 
cziokeliai, bet ir mažesni valdi
ninkai, Sovietu partijoje nėra 
patenkinti, ir tik laukia progos 
sukilti.

Gal už tai Sovietu Premieras 
Krushchevas dabar nustojo rei
kalavęs pakvietimo isz. Eisen- 
howerio, pas mus atsilankyti. 
Jis dabar bijos kojos iszkelti 
isz Kremlino, kad kas kitas jo 
vieta neužimtu.

Khrushchevas, su Bulganinu 
tikėjosi savotiszka propaganda 
iszsplatinti Anglijoje, kai jiedu 
tenai atsilankė. Bet jiedu bai
siai apsiriko.

Jiedu buvo tik pajuokti, ir 
visi Anglai isz ju tik szidino.

Anglijos Ministeris, Antho
ny Eden, rūpestingai prižiūrė
jo kad abu tie Sovietu Rusijos 
valdovai vien tik bizni vede, ir 
jis jiems nedave nei laiko nei 
progos savo propaganda vesti.

Platinkit “Saule”
Trys Istorijos
Apie Ir landa arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius Ako Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Saule Publishing Co.

Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai

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

— Didžiause ir geriause 
dovana, szirdingas linksmu
mas.

— Sako, jog moteres turi 
ilga, plaukai, o trumpa protą; 
nes daug turime ir vyru, jog ir 
plaukas ir protas trumpas.

— Yra tai neprotinga mo- 
tere, jeigu tiktai czedina ta, ka 
brangai kasztuoja.

— Motere, kuria reike gint, 
tai jau per tai yra ne kas mote
re.

— Ne kurie saiko, jog ge
riau bpna., jeigu motere rengė
si su plunksnom, negu rasze su 
jom.

— Isz knygų mergina gali 
daug gero iszmokt. Nes da dau
giau iszmoksta, jeigu buna terp 
ger©® draugavęs.

— Gerai būtie linksma. Nes 
ir linksmume turi būtie rube- 
žiai. Jeigu juokėsi isz bile ko, 
tai pramena juokinga.

— Linksma mokanti žodi 
ant visko atsakyt, ne kožname 
laike tinka. Ne reike ne isz vie
no isz juokt, jeigu nenori turėt 
nevidonu.

— Linksmumas moterei 
tiek ne kenkč, kiek nuliūdimas. 
Isz moteres tokios katros nuo
latos turi uosi užsukę, rodos 
kad jaises ka tiktai nelaime pa
tiko. Tokis veidas del moteres 
suvis ne pritinka del saves ir 
del kitu suraugina gyvenimą.

— Jeigu nuotaka prie szlu- 
bo lig nenori isztart žodžio, 
“klausyt iki smert” matoma 
jog ne isz meiles eina už vyro.

— Kožna dora ir guodota 
motere privalo szalintis drau
gavimu. vyru, ypatingai tokiu, 
ka prie moterių nemoka apsi
eit ir turi kiauliszka būda.

— Apsiszvietimas del mer
ginos daugiau vertas, negu tur
tas. Jeigu mergele norite tu
rėt gera, ateito, tai turite aipsi- 
szvietinet.

— Jau jeigu viena karta 
mergina savo vardai pagadina, 
tai jau negali sutaisyk Del to- 
gi mergina privalo vestis gru
žai, dantų niekam nerodyt, ne- 
siszaipint, kad niekas negalėtu 
nieko užmest.

— Mergina su mokslu ir 
apszvieta, mokanti save užlai- 
kyt teip jog ja kožnas paguodo- 
ja, greieziau isztekes už vyro, 
negu mergina su turtu, o tu 
gražiausiu daigtu neturi.

Pirkie U. S. Bonus
Tai buvo tu Sovietu Rusijos 

tuzu pirmutinis atsilankymas 
in Vakarus; ir, kaip dabar isz
rodo, gal ir paskutinis.

Jiedu galėjo Azijos vadus 
suvedžioti, ir jiems akis ap
muilinti; bet Oxfordo Univer
siteto studentai parode tiems 
Sovietams tikrai moksliszka 
szpyga.'

~~ • • 1
Keletą kartu Krushchevas 

baisiai supyko ant musu laik- 
rasztininku ir net piktai iszsi- 
sziepe, bet ka galėjo jis pada
ryti? Rusijoje jis tokius laik- 
rasztininkus tuojaus butu su- 
likvidaves ar in Sibirą isztre- 
mes. Bet Anglijoje jis suprato 
kad jis hejiegis.

1 • • "
Jiedu buvo atsivežė kelis 

szimtus savo geriausiu polici- 
jantu del atsargos. Bet Angli
jos policija ir Scotland Yard 
slapta policija taip gerai savo 
daiba atliko, kad jie ne tik 
Khrushcheva ir Bulganina ser
gėjo, bet ir jųdviejų sargais ge
rai prižiūrėjo. 

■' • • ■1
Khrushchevas dabar daug 

bėdos ir vargo turės Kremlium 
pasiaiszkinti, kodėl visa jo pro
paganda taip pakriko Anglijo
je-

Bulganinas, baisiai supykęs 
ant Amerikos laikrasztininku 
Anglijoje, baisiai prasiszoko, 
baisia klaida padare. Jis, inpy- 
kes, ir velniszkai sznairuoda- 
mas pasako, kad Rusija dabar 
turi daugiau kariszku eropla- 
nu negu Amerika; ir kad Rusi
jos eroplanai gali kad ir rytoj 
pasiunsti savo bombneszius 
virsz bet kurio Amerikos mies
to.

Tai buvo baisi klaida! Nes 
kaip tik dabar Sovietai nori vi
sam svietui nori parodinti kad 
ji tik taikos nori, ir su visais 
nori draugįszkai sugyventi.

Kai Kremlinas apie taika 
kalbėjo, Bulganinas, Anglijoje 
kumsztimi grasino ir grumuo- 
jo.

Kai jaunas vagis norėjo ap
vogti sznapso sztora, savinin
kas ji iszgazdino, primindamas 
kad jis per jaunas būti tokiame 
sztore. Jaunas vagis, nieko ne
gavęs pabėgo.

Kas sako kad szunys yra ge
ri sargai ? Vagis inejo in szunu 
ligonine, pasivogė szimta dvi- 
deszimts doleriu ir sau sveikas 
iszejo, o trisdeszimts szuniu nei 
nevaptelejo.

Detroit mieste, vienas vagis 
pasivogė visa 'baksa, sznapso. 
Už keliu dienu jis sugryžo in ta 
sztora ir sugražino visas tusz- 
czias bonkas.

Suaresztuotas už vagyste, 
vienas vagis Chicagoje prasze 
kad jis butu nuteistas ir in ka
lėjimą patupdintas be jokio 
teismo. Jis paaiszkino' kad jis 
nenori kad miestas iszduotu 
taksoriu pinigus ant jo teismo.

Ne Kenczia

DEI MOTERIŲ

Ir Apie Moteres

Pypkes Durnai

Senei ne kenczia manes z 
mamute,

Nei margosios skrynužes.
Kad asz iszeisiu,
Kad isz tekėsiu, 
Iszvesziu ir skrynuže. 
Skryneužes vietoj 
Ne rutu sesi.
Nei skinsi, nei supinsi.
Manes, mamute,
Pasigedesi su pirmu vakarėliu, 
Kad reiks samdyti, 
Kad reiks valdyti 
Samdininke mergyte.
Per diena audė, 
Nieką ne iszaude 
Lendres skietą sulaužė.

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.

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

£**♦*♦♦♦*♦♦*♦**♦*♦♦**♦**♦♦*♦♦*♦**♦**♦**

:: MANO :: 
DŽIAUGSMAS

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

ti, tai ne maža trofa del ne di
delio pulko razbaininku. Va
das suszvilpe susikuopino visi 
aplinkui ji, valanda rodavojosi, 
paskui paėmė pažeistus drau
gus leidosi skabei in giria, dva- 
rokai da paleido paskui kelio
lika szuviu, kurie jau nedasie- 
ke razbaininku, tiktai privertė 
ant pasiskubinimo. Dabar Ire
na nubėgo nuo bokszto žemyn 
ant kiemo nebijodama/jau per- 
szkadyt Mykolui, o norėjo dasi- 
žinot ar pažeistas per razbai- 
ninkus iszgis. Buvo paszautas 
lengvai; pažeistas petis, nes 
Mykolą tuojaus apžiurėjo žai- 
duli.

— Niekas jam nesistos, kal
bėjo, paimsiu ji pas save, kad 
tiktai Kaszteloniene nedaži im
at ir nepamatytu, už keliu san- 
vaicziu bus sviekas kaip krie
nas.

Irena žinojo, jog Mykolą nu
simanė ant gydymo, tai ligoni 
ir pavede jam, o tuom laik nu
bėgo dirstelėt pas motina. No
rint buvo szaudymu in vales, 
kliksmo nemažai, kokiu buvo 
per puse valandos ant kiemo, 
Kaszteloniene miegojo kietai; 
po teisybei musztines buvo ry
tu szalyje, jiji-gi miegojo nuo 
vakaru szalies, vienok galėjo ir 
in czioii dasiekt balsas szuviu. 
Net persigando biskuti Irena, 
prisiartino' ant pirsztu prie lo
vos pasilenke ties mieganezios, 
nes lengvai kvapas Judino, jog 
Kaszteloniene yra sveika suvis 
ir teip isz tikro buvo, ba nuo 
iszvažiavimo vyro, tai da pir
mutine nakti da teip' malsziai 
miegojo; aplaikytos naujienos 
sugražino ramuma ir nebaimin- 
ga miega. Susiraminus Irena 
liepe Marijonai nueitie in szei- 
minątube, pati-gi nusidavė ant 
atilsio. Jau nereikejo bijot an
tro užklupimo, vienok užmigt 
negalėjo. Ir teip buvo nuo sziol 
visados; kožna. nakti tiktai gu
lėjo su užmerkton akymis, au- 
ses patempus. Mažiauses krep- 
sztelejimas ant kojų jaje state.

Kaszteloniene nieko apie tai 
nežinojo, nes Irena rustai už
draudė tarnams tylėt. Prižadė
jo tėvui jaust ant motinos ir 
iszpilde'pri'žadejima. Nes neba- 
ge jautėsi nuvarginta, kas die
na lauke pargryžtanezio tėvo.

Atėjo vela žinia, apie atlikta 
musztyne po Obertinu, nes da 
nieko nežinojo, ar vaikai slinks 
toliau; ar glaunas vadas su- 
grysz ir paleis1 vaiska.

— O kad norint karta su- 
gryžtu, tai pasilsėtai!, kalbėjo 
tankiai in Mykolą.

Senas bambardieras tikrino 
jai, jog razbaininkai jau dau
giau nedrys užklupt ir pats ma
tomai iii tai tikėjo, ba. jau ne^Pirkie U. S. Bonus!

gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No J 33—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

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

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

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius LikosTur- l 
tingu Ponu. 35c.

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

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 6^ 
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 pusla
piu, 35c.

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

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

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

sergėjo teip laibai kaip isz pra
džios. Irena netikėjo jo žo
džiams.

— Sergentisi Dievas sergs- 
ti, kalbėjo nuolatos Kasztelo- 
nas, sergekimes: 'Mykolai tan
kiai kalbėjo seniui, ir ne dyvai, 
jog netikėjo, kaimuoezei apsa
kinėję jog Kafunkas da girose 
randasi, jog kožna diena, dau
ginasi jojo gauja ir tankei savo 
butine maino, kad sumaiezintie 
pėdas.

Nedele praėjo nuo tosios bai
sios nakties. Irena atsigulė nes 
ant tuszczio mėgino užmigt, pa
sikėlė ant galo ir atidarius Įau
ga, sėdo szale jo užsidunksojus. 
Sunkiau del josios sziandien 
buvo ant szirdies negu kitais, 
lakai nerimavo. Viską tai pa
laike už grasinanti pavoju, pa- 
stanavijo eitie ant bokszto.

— Gal sargas užmigo, gal 
razbaininkai ateina, o jis ju ne
mato: Nerimastis mane paemi- 
neje.

Tai kalbėdama in save, pasi
kėlė pamaželi ir iszslinko isz 
iniegkamibario? Isz dideles 
priemenios buvo galima gautis 
suktais tre'pais ant bokszto. 
Tamsu, fenais buvo suvis, tai 
apie cziuopa gavosi augsztyn, 
o kas kartas sustojus klausė, ar 
sargas nekrioke miegodamas, 
ar neiszgirs vaikszcziojanti. 
Kurti tykumą vieszejo bokszte. 
Kada užėjo nuo užtekėjusios 
szviesos menulio, pamate rimo- 
janti Valuka prie sienos ir mie
ganti; drueziai miegojo, ha ne 
gildė jo ineinanezios Kasztelo- 
niutes; iiji nebudindama, pri
siartino prie barijeru augt urno
je, ka buvo isz lauko apie bok- 
szta apvesti ir pradėjo apie ap
linkine dairytis. Naktis buvo 
szvisei ir graži, mažiauses krū
melis buvo matytas; tykumą, 
vieszejo aplinkui, kada tik bu
vo girdėtas lojimas szunies kai
me tolymame. Irena toliu nuo 
saves ir simitnei užsimislino; 
užmirszo' apie razbaininkus, 
apie baisu Kafunka, mislino 
apie tęva, kadai sugryž namon, 
kadai vela užais linksmi laikai. 
Tame nudavė jei, jog girdi ro
dos dundėjimą raiteliu ir žven
gimą arkliu; sudrėbėjo, pabu
do isz U'žsiniislinimo ir akys in 
taje szale patempė, nuo kur tai 
buvę girdetie. Pastovėjo teip 
koki laika nutirpime, kas kar
tas baime apiminejo, nes ant 
kart akys pražibo rodos nuo 
džiaugsmo ir paszauke:

— Valuk! Valuk!
Vaikinas kruptelejo ir stovė

jo,ant ilgiu kojų, pastate akys.
— Ar razbaininkai ateina 

panele? Paklausė persigandęs.
Irena nieko neatsake.
— Eikie su manim, eikie, 

iszauke. s

(TOLIAUS BUS)

KATALOGAS
KNYGŲ

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

szito Katalogo
Nr. 1956

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 badymas apie Jezu Kris
tų 20c.

No.102— Prakeikta, meilin

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 1 in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No. 166—Apie Sūnūs Mai
liaus; 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., 20c.

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

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

Kitokios Knygos

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

I

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

180’A—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 scnoviszko būda, 15c.

No. 198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

fto.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 Motino! 
Garbei. 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

BVF Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
tirno kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso;
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. <



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

:: Mano ::
Džiaugsmas

Istoriszka Apysaka

(Tasa)

Pavalgius Irena pasakė apie 
savo dienos darbu, kiek kapu 
kvieeziu, rugiu, suvežė, kiek da 
stovi ant lauko ir kiek da gales 
būtie. Ant tokio pasikalbėji
mo susilaukė vakaro, ir 
Kaszteloniene pasikėlė kalbė
dama, jog laikas misly't apie 
atilsi. Irena padavė jai ranka 
ir abidvi nusidavė inmiegkam- 
bari, kur szale lovos stovėjo 
klauptuvas, o ties juom kalbo- 
jo ant sienos juodas kryžius su 
paveikslu iszganytojaus. Pri
eš z kryžių atsiklaupė abidvi ir 
atkalbėjo vakarines maldas. 
Persižegnojusios pabažnai, Ire
na pasilenkus norėjo pabu- 
cziuot motina, kad atiduot la
banakt, ba turėjo savo atskyra 
pakajeli. Kaszteloniene peržeg
nojo ja, pabucziavo, ir net ligi 
duriu palydėjo.

Iszbegus Irena isz miegkam- 
bario motinos, vietoje nusiduot 
in savo stubele, pamaželi, at
stume stuma geležine ir iszbe- 
go ant gonku.

— Mykolai! Paszauke pa
maželi, ar esi?

— Esmių panaite! Atsake 
senas barribardieras, iszeida- 
mas isz krumu alyvų, ka augoV 7 O
priesz gonkas.

— Czia nėra szposai, tarė 
Irena, duodama ženklą seniui, 
idant prisiartintu prie josios. 
Asz prisiklausiau ne viena kar
ta apie ta ji Kafunka, tai 'baisus 
žmogus, jau jis ne pirma karta 
in czion atsivelka, ne viena 
dvara api.plesze ir sudegino. 
Reike viską padarytie, kad ta 
nedorėli nedaleist.

Mykolą pecziojo savo usa.
— 'Nes ka dabar pradėt pa

klausė susirūpinės.
— Sztai paklauskite, viską 

jau apmislinau: pirmiause liep- 
siaubudu tiltus pakelt, pradėjo 
Irena, paskui nuo kiemo prista- 
tysite prie muru kopeczias, 
liepsite vaikams apsiginkluot 
ir būtie pasirengusiems. Jonu
kui ir Valukui, ba tai narsiausi 
vaikinai, pasakysi, idant ant 
boksztu tunotu ir jaustu, o ka
da pamatis nevidoną, tegul 
mums tuojaus duoda žinia.

Senas Mykolą klausė temin- 
gai, ir nuolatos su galva linga
vo ir atsake:

— Na tai rots Dievaži isz
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64 pus. Did. 5x7 col.
Dabar Po 25c. :į 
Saule Publishing Co., ? 

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

paneles puikus vadas, ir su ge
resne galva, negu 'bile vyras. O 
butu-gi puikus vadas asz, ne 
ant tuszczio szaudžiau dienoje 
užgimimo.

Irena nusiszypsojo.
— Na tai viską teip pada

rykite, o motinai mano nieko 
apie tai ne sakykite. Geriause 
jai pasakyt, jog jau raziba.inili
kai in tolyn nusivilko.

Viską tuojaus padary-
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Sutikus sziandien lietuviszka 
mergele ant ulyežios, 

Nesakytum kad tai Lietuvos 
mergaite,

Bet kožrias pamislys ir
, pasakys,

Kad tai kokia didele 
leide.

Lietuvaite sziandien iszrodo 
ant kito tauto mergaite,s, 

Neszioja drabužius panaiszius 
turtingos svetimtautes,

Ir per tai gadina savo 
isz'žiura,

Ir užsitraukia juoką, ir 
nepritinkanti varda,

Per tais savo begalines 
Madas ir puikius 

drabužius.
Eina lietuvaite ulyczia, 
Galva iszkelus dairosi 

kur varnoj laksto, 
O ne taip varnu žiuri,

- Kaip vaikiniu,
Krutine past aczius, 
Pastinga I i at k i szus,

Andarokas puse masto
nuo žemes,

Alba, augszcziau keliu, 
Eina kaip aitvaras, 

Mislydama jog keno atyda 
atkreips ant saves.

Tėvai, kurie augina kokias 
Tris ar daugiau tokiu 

mergeliu,
Nuvargsta bereclydami jas 

O jeigu tosios negauna 
Pakankamai nauju 

. drapanų, 
Tai sau užsidirba ant ju 

kitokiu bildu.
Gaila, bet tai teisybe!• 7 i

* * *

Nekurie mano kad tai szlove, 
Ir didele garbe,

Jeigu moka sziek tiek 
sukrevezuot, 

Ir in laikrSszczius paduot.
Tiktai per mano rankas, 
Jeigu nori paduoti kas, 

Inieti gales,
Nieko nesusimyles,

Isz ko ne vienas tycziojasi, 
Ir da juokėsi,

Iii suda, paduosiu. 

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

Pirkie U. Si Bonus
— Sieniniai Kalendoriai, su 

Lietuviszkais ar Angliszkais 
menesiais, su szventomis ir 
pasninkais. Po 50£ arba 3 už 
$1.35. Adresas:

Saule Publishing Co., Maha
noy City, Pa.

su, kas tiktai likosi prisakyth, 
atsake' senas bombardieras ir 
sudėjai gilu pasiklonojima, 
kaip priesz pati Kasztelona, 
nusidavė ant kiemo.

Tame laike Irena insliiiko 
pamalželi in priemene ir durys 
vėl užkiszo, ant pirsztu nusi
davė iii savo pakajeli, idant 
motinos nepabudint. Lova bu
vo paklota ant miegojimo; Ire
na da karta atsiklaupė priesz 
abroza. Paneles Szvencziausios 
ir sukalbėjo trumpa nes karsz- 
ta maldele, paskui nusiėmus 
tiktai virszutine szlebe, mėtėsi 
nenusiredžius in lova. O jeigu 
razbaininkai užklups isz neži
nių, pamisimo sau. Gulėdama 
prisiklausinejo aus* patempus 
ir laikas nuo laiko -per įauga 
žiurėjo, o bu Vo maty t kaip sze- 
sželiai sargu po kiemą slankio
jo. Irena dasiprato, jog tai My
kolas iszpildineje josios palie
pimus. Po praėjimui valandos, 
viskas nutilo, prisakymai 
Kaszteloniutes likosi iszpildyti 
ligi krislui: pakelti tiltai, už- 
proviti ginklai, dvaras iszrode 
kaip tikra drutviete, rodos se
novės laikai sugryžo. Nuvar
gus viso dienos užsiėmimais ir 
neramumu, užmigo Irena kie
tai ir pabudo tada, kada jau 
saule buvo augsztai. Naktis 
praėjo tykiai; paszoko smagai, 
apsirėdė, nusiprau.se szaltu 
vandeniu, supynė kasas ir bego 
pas motina, kad dasižinot, kaip 
mįegojo, nes bėgant pas motina 
iszgirdo szeimyilstii'boje rodos 
graudu verksnia, vieloje pas 
motina, pasuko iii szeiminstu- 
be. Ne užvedžiojo josios ausis, 
vos durys atidarė, pripuolė 
prie josios kojų Mariuku, dva
ro mergina, su verksniu:

— Ponitele! Jau razibainin- 
kai yra. pas mus, vakar badai 
užpuolė ant dvaro pono isz 
Milasnicziu, užmusze viena 
dvaroka, kuri nenorėjo inleist 
in pono miegstube, kuris islzlu- 
po isz lovos, suriszo ir pažeido, 
paskui paėmė skryne su bran
genybėmis ir prasiszalino in gi
ro.

— Tylėk! Tylėk, Mariuk, 
stabdino Irena, ba da pone da- 
girs, jiji menkute, da gali insi- 
sirgt; munis razbaininkai nieko 
nepadarys, ba mes apsižiūrėjo
me, o in kainiuocziu grinczes ne 
dirsfeles, ba ten aukso nesiran
da.

— Prakeiktas Vokietis, niur
nėjo tuom laik kitos moteres.

— Tiktai tegul pas mus mė
gina dirstelėt, atsiliepe vienas 
isz bernuku, asz labai noreczia 
su kulka in terla spiaut tai kal
bėdamas pakratė supuczka ku
rie apžiūrinėjo.

— Tai rots drasulis isz jo, 
tarė Mariuku nusiszluostyda- 
ma aszaras. Ne szauk tu vilko 
isz girios jis pats ateis.

Vaikinas nusijuokęs tarė:
— Nesibijok, netrukus isz- 

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

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

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

baidysime ta vilką. Per visa 
nakczia vaikszcziojome po kie
mą, nes turbūt pabijojo tiejei 
szunes.

— Turite dabar 'pasilsėt, ba 
velei nakti turėsite jaust; eiki
te kiek pramigti

Tai pasakius Irena paskubi
no pas motina.

Dienos laike nebuvo, reikalo 
■bijot, ba Kafunkas tiktai nakr 
ti užpuoli nėjo, tai sau per visa 
diena kalbėjosi su motina, apie 
tęva, ir apie Valakus. Kaszte
loniene užmirszo suvis apie raz- 
baininkus, rytmetyje siuntinis 
ponios Požarskienes atneš,ze jei 
gera naujiena jog vaidas Tar- 
novskis sugryižta in Pakuoti, o 
Kasztelonas sveikas suvis. Ap- 
simalszinus taje žinia, kalbėjo
si su duktere linksmai, apsaki
nėjo jei jei visokius atsitikimus 
isz musztyniu, kuriuose josios 
vyras radosi, o Irena, klausė a il
sės pastaczius. Ir diena jomis 
prabėgo, kaip trumpa valandė
lė, nes kada vakaras prisiarti
no, Irena prikalbino motina, 
idant ankszcziau nusiduotu ant 
atilsio kaip visada; paskui ma
tydama ja mieganczia iszbe- 
go ant kiemo, iszdave savo pa
liepimus, apibėgo boksztus, o 
kada viską rado davade, nusi
davė in savo stubele. Jau buvo 
gana vėlu, mėtėsi ant loveles, 
kad susidrutint miegu ir tuo
jaus užmigo. Tame staigai liko
si pabudinta kokiu tai sujudi- 
riimu, paszokus nuo loveles dre
bėdama ir užsimetus ant saves 
szlebukie iszbego in priemene. 
Ant kiemo girdėt buvo bėgio
jimas, triūsas žmonių, atitrau
kė’skubai stuma, atidarė durys 
ir iszejo ant gonkelu, kur pasi
tiko su Mykolu.

4— Ėjau pažiūrėti ar gerai 
durys uždarytos, tarė senis, «su- 
gry'žk panaite in savo stubele ir 
nesibijokite nieko, Jonukas da
vė žinia, jog razbaininkai atei
na, liepiau vaikinam stotie ant 
kopiecziu su puėzkoinš ir pa- 
svejkint artimesnius su kul
kom.

— Tai ir asz eisiu su jumis, 
tarė Irena.

Senis su galva pakratė kad 
nereike, ir tarė:

— O tai ko? Kam? Tegul 
panaite eina pas Kaszteloniene 
ir prie josios pasede.

— Asz pas motina, Mariu
ką nusiusiu, d su jumis eisu, 
atsake Irena.

/— Teip eisiu ir tiktai turė
siu ergelo in vales, ba turėsiu 
nuolatos dairytis ar kas panai- 
tai pikto nesistojo.

—- Jeigu teip, tai eisiu ant 
bokszto, jums Jonuką prisiim
siu, o pati nuo augsztumos duo- 
su ženklą kaip razbaininkai at- 
eitines, ba grinczioje ne iszsti- 
gosiu.

Mykolą jau nesispyre žino
damas, jog su Kasztelonaite ne- 
daeis davado ir ne sudraus, 
kaip ko užsimano; žinoma ir

. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Sžvencz.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY. PA. U.S.A.
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Let us show you the

Naturally, they're important to you! Thafs why we want you 
to see these invitations for yourself. And please don't let that 
costly look mislead you . . . the magic is in the making of these 
invitations! Feel that fine, sharp raised lettering. It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers! 
Check the perfect form of these invitations with people who 

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

Saule Publishing Co
Mahanoy City, Pa. Phone 744-J

buvo tykus, jog ant bokszto bus 
t eip k a ip p ak a j u j e.

Irena nubėgo in szeiminstube 
liepe sestie Mariukai szale du
riu motinos ir jaust ant josios, 
tarydama:

— Kada pabus, paszaukie 
mane tuojaus, rasi mane ant 
bokszto. Liepe Jonukui sargui 
eite žemyn, kad padėtu sargy- 
biams, o pati jo vieta užėmė.

Klause, tyka buvo aplinkui, 
ant dideles lygumos prie szais 
dvara, nieko nematyt: miglos 
apsiaubė žeme, rodėsi, jog vi
sas svietas josią nugrimzo; ties 
galva Irena mate tiktai tam
sius debesiu, o žemumoje mig
los, nes terp debesiu blizgėjo 
kaip kur žvaigždėti. Tame ko
kis tai lig dundėjimas lig 
sziialbždejimas davėsi girdėt isz 
szalies giros po deszinai szalei, 
kur juodavo tamsios girios; 
dirstelėjo in tenai.s ir nudavė 
jeijei, jog tosia naktinėse mig
lose, pasirodinejo kokie tai juo
di szeszelei, prisiartinantie. Isz 
pradžios tiejei szeszeliai iszro- 
de mažiukai nes ksa kartas di
dinosi ir aiszkinosi, ant galo' 
Irena pažino juose žmonis. Ėjo 
artyn dvaro, o kada, daejo prie 
kastines, .susilaikė, pastovėjo', 
paskui keli isz ju nusileido in 
sausa kastine ir pere ja in kita 
kraszta, pradėjo kabintis in 
virszu; pasilikia užkastines 
matomai rodavojosi, o toliaus 
nuo kitu buvo matyt stovinti

in9 • • •

— “Saule” turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytoj aus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

augszta paveiksią. 'Sudrėbėjo 
mergina,, dirstelėjo ant kiemo,, 
jieszkodama akimis Mykolo ir 
apsimalszino truputi: senis jau 
buvo prisirengęs priimtie raz- 
baininkus: ant kopiecziu at
remtu prie muru stovėjo dva.ro- 
kai su puczkomis rankose, ant 
kiemo buvo matyt iszkelta air- 
mota, ant galo pamte ir pati 
Mykolą, kuris ant iszkelmes 
stovėjo szale armotos ir lauke 
laiko kad iszduotie paliepima 
tvikstelet. Pažino ji stovinti 
tiesai, usa pasziojanti ir tuom 
apsimalszino. Pakele akeles in 
dangų, sukalbėjo trumpa mal
dele iri Apveizda, paskui vėlai 
pažiurėjo ant razlbaininku. Jau 
tiejei ka isz kastinas rabantino- 
si ant kranto, tai jau stovėjo, 
szio puseje, o dvieje prisilinke 
prie muro pristatė kopeczuke 
ir jau užlipo ant josios; jau vie
nas iszkiszo galva virsz muro, 
kad sztai isz vidurio kiemo at- 
simusze storas balsas:

— Ugni!
Dvarokai kokie buvo: leka- 

jai, kukoriai, bernai ir važny- 
cziaii, vienu balsu trenke isz ke
liolikos puczku, du razbainin- 
kai nusirito nuo muro net in 
kastine insiverte. Likusiejai su 
kliksmu mėtėsi atgal, rengda
miesi bėgt. Tiktai tasai tolau 
stovintis nesudrebejo ir pa
szauke. paliepancziai:

— Gryžkite atgal! Katrais 
bėgsite tai kaip szuni perszau- 
siu!

Susilaikė razbaininkai svars
tės! ir atgal sugryžo in kastine; 
ėjo dabar su davadu, po du lai
kydami puczkas ant szovimo.

Dvarokai vienok ne pražudė 
narsa. Senas Mykolą už kaman- 
dieravo velei:

— Ugni!
Ir sudrėbėjo velei žeme nuo r .4 ■į'V 

griausmingo szuvio. Dabartės 
ir isz kitos szalies puolė szu- 
viai; viena kulka koki ten dva- 
roka dalipste, kuris griuvo ant 
žemes. Tas laibai sujudino drau
gus, leido szuvius visi ant kart, 
puolė net keturi razbaininkai 
ant kart. Tai jau szeszi užmusz-

(Tasa Ant 2 puslapio)

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.

SAULE - Mahanoy City, Pa.

ft

nusiprau.se
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Žinios Vietines
— Seredoj pripuola Szv. 

Jono Ubaldo, o Tautiszka Var
dine: Vitragis. Ir ta diena: 
1942 m., Prez. Franklin D. Roo- 
seveltas insake paleisti Komu
nistu partijos Sekretorių, Earl 
Browderi isz kalėjimo; nes Ko
munistai dabar yra musu talki
ninkai prieš® Nacius. Tai buvo 
baisus Roosevelto insakymas, 
nes tai buvo klaida, už kuria 
ules ir sziandien brangiai mo
kame; 1940 m., Prez. Franklin 
D. Rooseveltas pareikalavo bi
lijoną doleriu ir ppnkios de- 
szimts tukstancziu kariszku 
eroplanu del apsiginklavimo.

— Ketverge pripuola Szv. 
Paskalio iszipažintOjo, o Tau
tiszka Vardine: Mandagus. 
Menulio atmaina, Prieszpilnis. 
Taipgi ta diena: Nepriklauso
mybes diena Norvegijoje; 1946 
m., Prez. Harry Trumanas už
ima su vaisku visus geležinke
lius ir uždraudžia straikuoti; 
1875 m., mirė Vyskupas M. Va- 
lanczius.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Venancijo ir Szv. Klaudijo, o 
Tautiszka Vardine: Ryte. Ir ta 
diena1: 1950 m., szesziolika, 
Amerikos lakunu žuvo kai ju 
eroplanas nukrito in Azores sa
las; 1898 m., Pirmutinis Tarp
tautinis Susirinkimas Hague; 
1935 m., Rusijos eroplanas- 
“Maxim Gorky”, tais laikais 
didžiausias eroplanas ant viso 
svieto sudužo. Keturios de- 
szimts asztuoni žmones žuvo 
toje nelaimėje. Jis su kitu ero
planu susimusze padangėse. 
Ercplanai nukrito ir sudužo; 
1804 m., Napoleonas Bonaparte 
paskelbė kad jis yra Prancūzi
jos Imperatorius.

— Sekantieji iszeme lais- 
nius del apsivedimo: Katrie H. 
Galinskiute ir Jonas V. Kvin- 
tinskas isz Mahanojaus.

Shenandoah, Pa. —
Pareita Seredos vakara, stai- 
gai pasimirė savo namuose^ po
nia Betracija Czesoniene, nuo 

’228 E. Oak uly. Gimė Mahano- 
juje, po tėvais vadinosi Betra
cija Storpaitute. Paliko savo 
vyra Alexandra; du sunu: Albi
na ir Joną namie, taipgi du 
brolius: Antana Razvicka, Ma
hanoy City ir Joną Razvicka 
isz Chicagos; trys seserys: Ona 
Patchen, mieste; Helena Gime- 
no, Mahanoy City ir Marie Bu
chanan, Long Island, N. Y., ir 
keletą brolienių ir sesereniu. 
Laidojo Panedelio ryta, isz 
Oravitz koplyczios 635-37 E. 
Centre uly!., su apiegomis in 
Szv. Jurgio baižnyczioje devin
ta. valanda ir palaidota in pa
rapijos kapinėse.

— Qna Mentauskiene, nuo 
602 W. Penu uly., numirė pa
reita Ketverga, 12:30 valanda 
po pietų in Locust Mt. Ii gon bu
te, kuri gydėsi trumpa laika. 
Po tėvais vadinosi Onai Krupi- 
liute. Jos vyras Reimundas mi
re 1946 metuose. Paliko keturis 
sūnūs: Prana ir Reimunda, isz 
Philadelphia, Pa., Juozą isz 
Frackville ir Stanislova, kuris 
tarnauja Amerikos armijoje, 
Vokietijoje. Szeszios dukterys: 
Ona, pati Michael Stasulli, Ag- 
neszka, pati Geo. Ulicny isz

NORIU PIRKT
Geležie* Nuokarpos. Apie $5.00 
daugiau ant tono pas GOLIN’A, 
negu pas kitus! Adresas:

GOLIN’S SCRAP METAL
So. Main St., Shenandoah, Pa. 

miesto; Marie, pati Ed. Lavio, 
Frackville; Irena, pati John 
Bova ir Katrie, pati John Kull, 
isz Detroit; Florence, pati Ta- 
moszio 'Griszkeiviczio', Mt. Car
mel. Taipgi daug anuku ir tris 
pro-anukus. Laidojo Utarnin- 
ko ryta, su apiegomis in Szv. 
Jurgio bažnyczioje, devinta va
landa ir palaidota in parapijos 
kapinėse.

Girardville, Pa. —
Sirgdamas ilga laika nuo az- 
mos, senas gyventojas, William 
Diamond (Vincas Damuntavi- 
czius,) nuo 250 N. Second uly., 
numirė pareita Ketverge ryta 
5:30 valanda in Ashland ligon- 
bute. Atvyko isz Lietuvos in 
New Jersey 1902 metuose, po 
tam apsigyveno Girardvilleje 
1919 metuose. Buvo angliaka- 
sis ir paskutini karta dirbo in 
Hammond kasyklose. Paliko 
savo paczia. Margareta (po tė
vais Karaicziute); tris sūnūs: 
Edvardą, isz Riverside, N. J., 
Juozą ir Vincą mieste. Dvi 
dukterys: Helena Hendricks, 
Riverside, N. J., ir Jenina Se
bastian, mieste. Taipgi septy
nis anuku, ir broli Kazimiera 
isz Bradford, Conn. Laidojo* 
Panedelio ryta, su apiegomis in 
Szv. Vincento bažnyczioje de
vinta valanda ir palaidotas in 
parąpijos kapines. Graborius 
A. J. Vilinskas laidojo.

Detroit, Mich. —
Susivienijimo Lietuviu Ame
rikos 49-tas ir septynios de- 
szimts metu sukaktuvinis sei
mas invyks Liepos (July') me
nesio prasidedant antra diena, 
ir tesis per visa sau vaite. Seimo 
posėdžiai bus laikomi in Hotel 
Statler, Bagley Ave., ir Wash
ington Boulevard prie Grand 
Circus Park, Detroite. Šeimi
niai parengimai: Liepos 3 die
na, vakare, bus'delegatu susi
pažinimo vakaras; Liepos 3 
diena, vakare, invyks didžiulis 
šeiminis ba.nkietas su progra
ma ir szokiais; Liepos 4 diena, 
Amerikos Nepri klausomybes 
szvente. Ta diena posėdžiu ne
bus. Po pietų invyks šeiminis 
piknikas in Beechnut Grove 
Parke, 6168 Middle Belt Road. 
Bus programa szokiai, veiks 
bufetas. Petnyczioje ir Suimto
je palieka delegatu pasirinki
mui ka jie norės pamatyti. Jei
gu atsiras užtenkamas skai- 
czius pamatyti Detroito miestą, 
Fordo fabriką, Belle Isle Par
ka, Greenfield Village ar kitas 
žymes vietas bus parūpinti au
tobusai.

WASHINGTON, D. C. —
Dideli vejai padare daug isz- 
kados per Michigan, Nebraska 
Kansas Ohio ir Pennsylvanijos 
valstijose. Szeszi žmones žuvo 
o 200 sužeisti.

VAIKAS PRIGĖRĖ

Perlipo 6 Pėdu Tvora
PHILADELPHIA, PA. — 

Penkių metu vaikas perlipo 
per szesziu pėdu tvora ir in- 
puole in Queen Lane Reser
voir, kur vanduo yra deszimts 
pėdu gilumo. Vaikas buvo Ro
nald Metschukat, nuo Sunny
side Avenue.

Du jo draugai kurie buvo su 
juo spiegdami nubėgo jieszko- 
ti pagelbos.

Vienas žmogus, kurio varda 
policijantai nesuspėjo gauti,

greitai nusirenge ir szoko in ta ta ant dvieju szimtu tukstan- 
pruda, ta vaika iszgelbeti. Tuo ežiu doleriu.
paeziu laiku buvo patelefanota 
policijautams ir ugniagesiams 
kurie greitai pribuvo.

Vienas ugniagesis, trisde- 
szimts szesziu metu amžiaus 
Calvert F. Rogers už penkių 
minueziu surado vaika, bet jis 
jau buvo negyvas.

Daktaras Roy Mathis paliko 
Woman’s College ligonine ir 
tenai atsiskubino. Bet viskas
buvo veltui. Vaika neatgaivi
no.

‘FBI’ AGENTAS, 
KUNIGAS

NEW YORK, N. Y. —Buvęs 
FBI slaptos policijos agentas' 
Thomas Patrick Lavelle, buvo 
stojęs in Kunigu Seminarija 
mokintis ant Kunigo, ir dabar, 
ana Nedele buvo inszventintas 
in Kunigus.

Jis in Kunigus buvo inszven
tintas Szvento Jėzaus Vardo 
bažnyczioje ant Amsterdam ir 
96 ulycziu.

In tuos jo inszventinimus 
pribuvo jo teta Ellen Lavelle 
ir jo tėvas John Lavelle.

Jis savo giminėms suteiks 
savo pirmutini Kunigystes pa- 
laiminima.

Jis saiko kad Kuingo darbas 
yra panaszus ir FBI agento 
darba, nes jie stengiasi apsau
goti ir prižiūrėti savo žmones, 
kaip geri ganytojai ar isztiki- 
mi sargai. Pirmiau, kaipo FBI 
agentas jis žmonių gyvastis ir 
kunus sergėjo, dabar, jis sako 
jo darbas bus panaszus, bet jis 
žmonių duszias serges.

ŽMOGUS SUDEGE

$200,000 Mokyklos 
Gaisras

CLAYTON, I)EL.— Vienas 
žmogus žuvo gaisre, kuris su
naikino Szvento Juozapo mo
kykla. Iszkados buvo padary-

A doubloon

UST three weeks after his 16th birthday, 
George Washington took his first job as a 

surveyor in the vast wilderness beyond the 
Blue Ridge mountains in Virginia. The work 
was hard and dangerous. But the pay good.
And like any boy on his first job, young Wash
ington considered his pay to be very important. 
In a letter to a friend he wrote,
“A doubloon is my constant gain every day that 

the weather will permit my going out, and some
times six pistoles.”

When you consider that a doubloon was the 
equivalent of about $15, and four pistoles made 
a doubloon—this-seems a remarkable amount 
of money for any teen-ager to have earned in 
such an early day.
TODAY, OF COURSE, many young men and 
women are earning a “doubloon” or more on 
their first jobs. But when money comes easy, 
we have a tendency to let it go just as easily.

If we’re wise, we’ll be sure and save part of 
every pay check and invest it for our own fu
ture benefit.

The easiest time to save is now—when you re 
earning more than ever before. The easiest way 
to save is by investing in U. S. Series E Savings 
Bonds on the Payroll Savings Plan. Then your 
saving is done for you automatically I What an 
advantage that is! Once you tell your pay office 
how much you wafht to save each payday, you 
can relax and know that everything is being 
taken care of.

And how your money will grow. Say you save 
two “pistoles” ($7.50) a week. In 5 years you ll 
have $2,055. In 9 years and 8 months—$4,277. 
And in less than 20 years—$10,515—enough to 
bring long-range, distant goals into the fore
ground. So sign up for Payroll Savings where 
you work—or invest in Bonds regularly where 
you bank.

the bicj things in your li/e, be ready with XIS. Savings Bonds
The U. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury Department! 

thanks, for their patriotic donation, the Advertising Council and

nijos ir dabar nevažiuoja 
strytkariais, jeigu jie susiran-

Szita mokykla yra Josephi- 
te broliuku vedama juodukams 
vaikams. Ji buvo insteigta 
1885 metuose.

Policijantai sako kad jie ne
žino, nepažinsta to žmogaus 
kuris tame gaisre sudege, bet 
jie spėja kad jis yra buvęs tos 
mokyklos darbininkas, kuris 
buvo kita darba gavės, ir pa
skui ir ta antra darba buvo

da kitoki būda del susisiekimo. 
Kompanija sako kad, del tos: 
priežasties ji neteko apie ketu-1 
ris szimtus doleriu, ir dar dau- 

' giau neteks.
Dauguma žmonių ežia su 

kompanija sutinka, nes jie jau- 
cziasi kad tie strytkariu darbi
ninkai turėtu nors kiek atjaus
ti ir kitu reikalus, kurie tais 
strytkariais važinėja. Kai tie

metes, ir gal ta vakara buvo 
sugryžes in ta mokykla del 
nakvynes. i

Jie spėja kd gal jis ir ta mo
kykla uždege, užmigdamas su 
deganeziu cigaretu.

Gaisras buvo užtiktas apie 
puse po dvieju isz ryto.

Tuose mokyklos kambariai, 
buvo spaustuve, dailides kar- 
pinteriu kambariai ir kriau- 
cziaus kambariai, kur tie vai
kai buvo tu amatu mokinami. 
Apie szeszios deszimts vaiku j 
galėjo savo miegamuosiuose ' 
kambariuose pasilikti per ta; 
gaisra, nes jiems nebuvo jokio J 
pavojaus, bet keturi darbinin
kai, kurie tenai gyvena turėjo 
isz savo kambariu iszsinesz- 
dinti.

Kunigas Charles Brown yra 
tos mokyklos virszininkas.

APSKUNDĖ UNIJA
Philadelphia, Pa.— 

Philadelphijos strytkariu kom
panija yra apskundus, strytka
riu darbininku unija, ir reika
lauja puses milijono doleriu, už 
tai kad unijos darbininkai, be 
jokio perspėjimo ir net be savo 
unijos pavelinimo ir sutikimo, 
sustraikavo.

Kompanija sako kad jeigu ta 
unija atstovauja tuos darbi
ninkus, tai ji turi ir už ju pasi
elgimą atsakyti.

Kompanijos atstovai sako 
kad kompanjai tos straikos 
kasztavo apie szimta tukstan
cziu doleriu. Ir tai dar ne vis
kas. Daug žmonių dabar ne
pasitiki ant strytkariu kompa- 

a dav... and somctini es
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darbininkai sustraikavo be jo
kios priežasties, keli szimtai 
tukstancziu darbininku nega
lėjo pribūti in savo darbus ar 
atlikti savo reikalus, nes jie 
buvo pasitikę j e važiuoti in 
darba ar kur kitur tais stryt
kariais. 

t

Kai kurie žmones sako kad 
kompanija turėtu pareikalauti 
kad ir maža kaucija isz kiek
vieno darbininko, kaip yra rei
kalaujama isz visu kitu kurie 
dirba atsakomingus darbus.

KARININKAI
ISZTEISINTI

WASHINGTON, D. C. — 
Generolas Randolph McCall 
Pate, ana diena iszteisino visus 
karininkus in Parris Island ir 
pasakė, kad jie neturi atsakyti 
už Saržento McKeon nelemta 
pasilgima, del kurio szeszi 
Marinai žuvo.

Marinu komandorius, Gene
rolas Randolph McCall Pate 
sako kad, kai viskas buvo isz- 
tirta tai aiszku kad karininkai 
nieko nei nežinojo apie to Sar
žento insakymus ir apie tas ne
lemtas manevras, in kurias 
Saržentas, pasigėrės iszvede 
tuos Marinus.-

Kongresmonas Walter Nor- 
blad, Republikonas isz Oregon 
valstijos intare Generolą Pate, 
kad jis užslepia tu karininku 
klaidas ir juos per greitai ir 
per lengvai iszteisina.

Saržentas McKeon bus pa
trauktas in kariszka teismą,
atsakyti už keturis prasižengi
mus.

AMERIKOS
AMBASADORE

SUSIRGO

Clare Booth Luce 
Gryszta In Amerika
RYMAS, ITALIJA.— Ame- 

rikos Ambasadore in Italija 
nutraukė kelis susirinkimus 
Italijoje, ir su eroplanu greitai 
gryžo in Amerika, in New 
York miestą, in ligonine.

Ji yra susirgus nuo per daug 
darbo.

Ji Italijoje butu turėjus pri
imti loszike Anna Magnani ir 
paskui butu turėjus savo kam- 
baruose priimti buvusi Prezi
dentą Trumana ir jo žmona, 
Gegužio devyniolikta diena.

Ambasados paskelbimas isz 
Italijos tik tiek pranesze kad 
Ambasadore Clare Boothe Lu
ce už trumpo laiko grysz in It
alija.

Jau visi metai kai szita mu
su ambasadore sirguliavo Ita
lijoje. Ji sako kad darbas It
alijoje del Amerikos atstovo ar 
atstoves yra jai per sunkus, ir 
kad ji rengisai isz tos garbes 
vietos pasitraukti.

Jos vyras sako kad ji ne taip 
labai serga kaip ji yra pailsusi 
nuo viso to darbo kaipo Ame
rikos Ambasadore Italijoje.

Geriausi Amerikos daktarai 
jos laukia New York miesto li
goninėje. Bet visi jie sako 
kad ji ne tiek serga kiek yra 
pailsusi, ir kad jai ne liekarstu 
bet poilsio reikia.

Ambasadore Clare Booth 
Luce yra milijonierka, ir keliu 
didžiausiu Amerikos žurnalu 
savininkejji neseniai yra tapus 
Katalike ir yra kelias knygas 
parasziusi apie atsivertima isz 
Protestonu in Kataliku tikėji
mą.

Ji ar jos redkacija ar kom
panija valdo didžiauszius ir in- 
takingiausius žurnalus visoje 
Amerikoje. 

_ _______________ ,

Svarbus Praneszimas
Mes mėgstame teisingysta ir 

geidžiame, kad ir visi teisin 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu il
gai su atnaujinimu užmokes- 
ties, nes ilgai negalime laukti. 
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, popiera 
ir kiti intaisymai, nes uždyka 
laikraszczio negalime siuntinė
ti Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de- 
kavojame visiems už platinima 
“Saules,” lai visus Dievas už 
Laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes jusu laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingai 
dėkingi. — “Saules” Redyste.

•t ' • •

AUKSO MISLYS

Garsingu Rasztininku 
* Ir Poetu

Ar gi tai ne dyvai, jog teip 
labai už tikyibe Užstojam, o teip 
mažai taje tik'ybe pildome?

— Moteres privalo už vis
ką labiause pamint, idant ne 
žodlžais taje viera pildytu ir 
garsintu, nes darbais ir doru 
pasivedimu.

— Ne naudok tavo staigu 
jausmu ant piktybes kitiems. 
Jeigu bituke jieszko progos ka 
inkanst, tai mažai medaus par
nešta in savo aviii.

— Ne tašai žmogus vadina
si sierata, katram tėvas ir mo
tina numirė; nes tas, kuris-li
kos ir yra tamsu nu.

Pasirūpink apie žinystą. Jei
gu josios reikalauji, yra del ta
vęs turtu; jeigu josios nereika
lauji tai azda'ba. ;

— Knyga, katra ne yra 
verta tiktai viena karta skaityt 
tai yra niekam netikus.

Kas tave su meile persergsti, 
o su guodone peikia, tas’tegul 
bus prietelum tavo.

— Jeigu kam gerai darai, 
tai ne turėt tosios raisles, kad 
tau kame atlygintu.

— Neįilžmirszinek apie se
nus prietelius, ba ne žinai ko
kais bus nauji.

— ‘Meile yra namu moteres 
pastovu josios visos esybes. 
Motere be meiles yra kaip pa
vasaris ibe žiedu.

— Jeigu motere nejieszko- 
tu užsiėmimu už namu, turėtu 
didesne valdžia name.

— Jeigu motere turi protą 
ir yra szviesi, tai tegul su tuom 
priesz kvailesnius ir tamses
nius vyrus nuo saves neGszsi- 
duoda, ba labai tokie vyrai su- 
sisarmatina.

—- Tegul motere tiek su sa
vo iszminczia pasistato ant 
kiek gali suprast vyras, jog jiji 
yra iszmintinga.

— Yra tai didžiause nelai-
1 e ■ •

i me del vyro, jeigu gauna griež- 
i le paczia.

DAINININKE
SUŽEISTA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Policijantai sako kad jos 
i vyras vairavo ta j u automobi
liu, ir kad ta antra automobi
liu vairavo Vera M. Floyd, įsz
Alexandria, Vaszingtono apy
linkėje.
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