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Dimitri Rebikoff, marinas 
ežia parodo kaip dabar ga
lima nutraukti paveikslus 
po vandeniu. Szitas paveiks

Isz Amerikos
GAISRAS PRIE 

' MAINU

300 Mainieriu Be 
Darbo

(kurias veda Port Blanchard 
kompanija in Jenkins Town- 
iship.

Perkaitinta paipa pradėjo ta 
gaisra, ar bent taip ligi sziol 
yra spėjama. Gaisras sunaiki
no, sudegino apie treczdali 
stogo. Mainieriai per kėlės 
sanvaites dabar ežia nebetures 
darbo.
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NAMAS SUDEGE

Keturi Mažucziai
Sudege

SANTA BARBARA, CALIF.
— Keturi mažieji vaikucziai 
sudege kai gaisras sunaikino, 
sudegino dvideszimts kamba- i 
riu, asztuonios deszimts metu 
senumo namus Montecito prie
miestyje. *

Nelaimingieji, žuvusieji bu-

PRANESZIMAS
SKAITYTOJAMS!

‘Saules’ prenumerata 
in Suvienytose Valsti
jose: Metams $7.00; pu
se metu $4.00.

Po Vandeniu Paveikslas

las buvo nutrauktas in Mi
ami, Florida. Jis sako kad 
vėliau jis' gales szitokius 
paveikslus nutraukti su

vo keturi isz penkių Pono Ja
mes L. Free, Jr., vaikucziu.

Virszininkai sako kad tė
vai atbudo kai septynių metu 
Morta atbėgo in ju kambari ir 
pasakė apie ta gaisra. Jie trys 
suspėjo iszbegti.

Tėvas stengiesi gryszti in 
savo namus, bet gaisras buvo 
toks kad jis nebegalejo.

ASHLAND, WIS. — Gais
ras isztiko Menard vieszbuti,

WILKES-BARRE, PA. — czia> ir taiP Per tris valandas 
Apie trys szimtai mainieriu| siaufe> ^a d ngt ugniagesiai ne- 
laikinai neteko darbo kai mai- ~ ~ ~
nu inžinu “colliery” užsidegė' Skersai PllCfiO Siena 
in Nr. 14 kompanijos mainas,

Penkios desz’mts dvieju
metu amžiaus Ponia Paran- 
zem Howsepian, isz Los An
geles, verkia kalbėdama su 
.savo giminėmis Rusijoje per 
telefoną. Erne ilgiau kaip 
tris sanvaites surengti szita 
pasikalbejima per telefoną. 
Jos duktė, trisdeszimts sze-- 
sziu metu amžiaus Anahip, 
turėjo nukeliauti apie penT 
kis szimtus myliu, isz savo, 
namu in Tbilisi, Georgia, 
Rusijoje, kad galėtu su sa
vo motina per telefoną pasi
kalbėti.

Szeimynos nariai in Los 
Angeles pabėgo isz Armėni
jos, 1943 metais.

sp aivomis, kaip dabar yra 
daroma ant televizijos.

□ o □

i begalėjo prisiartinti. Bet visi 
to vieszbuczio svecziai suspėjo 
iszeiti, iszbegti ar buvo isz- 
neszti ir nei vienas nebuvo nei 
sužeistas.

į DVIGUBOS TAKSOS 
ANT AUTOMOBILIU

Taksos Pennsylvanijo- 
je Paszieluszios

HARRISBURG, PA. — 
Visi Pennsylvanijos automobi
liu pardavėjai, troku kompani
jų atstovai ir automobiliu kliu- 
bai ddbar pasistojo priesz Gu
bernatoriaus George M. Lea
der nusistatymą palaikyti tre- 

i ežio procento pardavimo tak
sas ant automobiliu ir vis tak
šnoti naujo automobiliaus pir
kimą.

Reiszkia, žmogus kuris da
bar turi automobiliu ir nori ji 

. iszmainyti ant naujo automo
biliaus turi mokėti treczio pro
cento taksas ant tiek kiek jam 

| bus leista už savo sena auto
mobiliu, ir paskui vėl mokėti 
taksas ant to naujo automobi- 

I liaus ant aurio jis iszmaino sa
vo sena j i automobiliu. Tai isz 
tikro dvigubos taksos ant to 
vieno biznio!

Isz szitokio taksavimo 
Pennsylvanijos valstija susi
rinktu nemaža turteli per vie- 

(nerius metus, daugiau kaip 
dvideszimts asztuonis milijo
nus doleriu.

!' Automobiliu pardavėjai ir 
treku kompanijos ir automo
biliu kliubai dabar mato kad 
nėra jokios vilties susikalbėti 
su Pennsylvanijos Gubernato
riumi George M. Leader, ir da
bar eina staeziai in valstijos 
taryba, Kongresą.

Sztai kaip tokios taksos at
silieptu ant jusu: Sakysime jus 
turite 1956 metu automobiliu; 
jums duoda už ji tris tukstan- 
czius doleriu, ir jus perkate ki
ta už keturis tukstanezius do- į

įleriu. Reiszkia jus turėtumėte

VAIKAS APVOGĖ
BANKA

Norėjo Kalėdoms 
Dovanu

VALPARAISO, IND. — 
Deszimts metu vaikas yra pri
sipažinęs kad jis apvogė ban
ka, už tai kad jis norėjo nusi
pirkti Kalėdoms dovanu savo 
szeimynai ir giminėms.

Bankos virszininkai ji isz- 
klausįnejo apie dingima tris
deszimts trijų doleriu isz ban
kos. Tie pinigai buvo paimti 
isz vieno kasieriaus baksuko 
kur jis laiko pinigu del iszmai- 
nos.

Jie sako kad vaikas prisipa
žino kad jis tuos pinigus buvo 
pasivogęs už tai kad jis norė
jo savo tėvams, savo broliu
kams ir seserems nupirkti do
vanu del Kalėdų. Jis turi pen
kis brolius ir seseris, ir jo tėvas 
per Kalėdas yra be darbo.

Bankos virszininkai pasakė 
policijantams kad jie nieko 
apie tai nenori daryti ir ta 
berniuką nepatrauks in teismą, 
ir jam viską dovanuos.

Platinki! “Saule”

Apvogtas

David Gurfein, bagotas 
biznierius kuris veda dideli 
bizni pirkdamas ir parduo
damas brangius žemeziugus, 
in Burbank, Californijoje, 
policijai paaiszkina kaip du 
vagiai ji apvogė ant daugiau 
kaip trijų szlmtu tukstan- 
czlu doleriu vertes brangiu 
žemeziugu.

Jis sako kad kai tik jis 
isz lipo isz eroplano, atskri
dęs isz New York miesto, du 
vyrai priėjo prie jo ir pri
vertė ji inlipti in jųdviejų 
pasirandavuota automobiliu. 
Paskui jiedu privertė ji ta 
automobiliu vairuoti. Kai 
jie privažiavo prie tamsios 

į uly ežios jiedu iszszoko isz to 
automobiliaus ir dingo.

pridėti tik tūkstanti doleriu. 
Pirmiau taksos ant tokios 
pirkliavimo buvo apie trisde
szimts doleriu. Bet dabar tos 

; taksos butu szimtas dvide-1 
szimts doleriu. Reiszkia tos 
taksos pakils tris szimtus pro
cento, nuoszimczio.

Prezidentas Praszo 
Pavelinimo

Pavartuoti Musu Ka- 
' riuomenes Vidur I

Rytuose

(Teipgi Praszo Keturis 
į Szimtus Milijonu

Doleriu
WASHINGTON. D. C. — 

Prez. Eisenhoweris Kongreso 
prasze ingaliojimo pasiunsti 
musu vaiska in Vidur Rytu 
krasztus, jeigu tik tenai pasi
rodys pavojus, kad Komunis
tai nori tuos krasztus užimti ar 
tenai inlysti.

Jis kalbėjo in Senatorius ir 
Kongresmonus, bendrame su
sirinkime. Ponas Eisenhoweris 
teipgi prasze kad Kongresas 
paskirtu keturis szimtus mili
jonu doleriu tiems krasztams.

Net pirm negu jis baigė kal
bėti, jau buvo aiszku kad daug 
Kongresmonu ir Senatorių, 
kurie paprastai jam vis prita
ria, dabar jau nesiskubina su 
savo pritarimais, bet nori daug 
daugiau žinoti, pirm negu jie 
iszsireiksz vienaip ar kitaip. 
Ir Kongrese ir Senate matyti 
kad daug kas nesutinka su 
Prez. Eisenhoweriu.

Jis prisipažino, kad tokis 
žingsnis yra pavojingas, bet jis 
aiszkino kad ežia . Amerikos 
proga visam svietui priparo- 
dinti kad mes stovime už vie
nybe, ta’ka ir ramybe.

Jis sake kad mes gal isz- 
vengsime karo Vidur Rytuose, 
jeigu mes isz kalno visiems pa
rodysime aad mes baiku nekre-

Bankierius Apvogtas

Donald Bishoff priemies- 
ezio Trust bankos manadžie- 
rius in College Park, Mary
land, ežia su savo žmona pa
pasakoja policijantams kaip 
du vagiai juodu laike belais
viais per szeszias valandas, 
per visa nakti, ir paskui ant

■ cziame ir kad mes pasirenge 
ne tik pin’gais ir ginklais, bet 
ir savo kariuomenėmis stoti 
priesz bet kuri prlesza, kuris 
norėtu tenai kara pradėti.

■ Prez. Eisenhoweris prižadė
jo kr d jis nesiunstu musu vais
ia in V.dur Rytus be aiszkaus | 
kurio kraszto papraszymo to
kios musu pagelbos.

Jis teipgi paaiszkino kad jis 
tuojaus pašiurs komisija in 
Vidur Rytus, tiems krasztams: 
paaiszkinti kur Amerika da
bar stovi ir ka tie krasztai gali 
isz Amerikos tikėtis.

Mes neatsimename kada 
Prezidentas kreipiesi in Kon
gresą ir Senata su tokiu svar
biu klausimu priesz savo in- 
vezdin'ma.

Prez. Eisenhoweris paskui! 
pasiskulino užtikrinti Sovie
tus, kad nėra jokio pavojaus 
isz Amerikos Vidru Rytuose ar 
kur kitur, tol kol j u vadai lai-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

DVYLIKA I
SUŽEISTAI

Du Mokyklų |
Autobusiai Susimusze

I

COBLESKILL, N. Y. —
Vienas mokyklos autobusas 
susikūlė su kitu mokyklos au- 
tobusiu ir daugiau kaip dvyli
ka buvo sužeista. Daugiausia 
sužeistu buvo jauni mokiniai.

Nei vienas nebuvo labai su
žeistas, nors keturi buvo nu
veržti in ligonine.

Autobusiai veže apie szimta 

rytojaus privertė vyra nuva
žiuoti in banka ir jiems pa
duoti keturios deszimts ke
turis tukstanezius doleriu. 
Per visa ta laika tie vagiai 
grasino kad jie nudes, nužu- 
dins jo žmona,' jeigu jis ne
darys taip kaip'jie jam lieps.

Intartas Už Dukters
Nužudinima

Trisdeszimts szesziu metu 
amžiaus Leonard Suaręs yra 
Chicagos policijos suimtas 
ir suaresztuotas. Jis yra in
tartas už nužudinima savo 
deszimts metu amžiaus duk
reles Irma. Jis taip sumusze, 
sudaužė savo dukrele kad ji 
pasimirė.

In ligonine buvo nuveszta 
ir jo žmona, trisdeszimts 
septynių metu amžiaus Po
nia Julia Suaręs, tos nužu- 
dintos mergaites motina ir 
ju asztuoniu metu sūnelis, 
Leonard, Jr.

deszimts mokiniu, kurie eina 
mokslus nuo vaiku darželio li
gi dvylikto High School sky
riaus in Cobbleskill Central 
mokykla, netoli nuo Schenec
tady, New York.

VOKIETIJOS
AUTOMOBILIU

BIZNIS GERAS
FRANKFURT, VOK. — 

Vokietijos dvi automobiliu 
kompanijos; Volkswagen ir 
General Motors Adam Opel 
kompanijos sykiu pagamino 
daugiau kaip szeszis szimtus 
tukstaneziu liauju automobiliu 
pereitais metais.

■Tiek b zn’o szltos kompani
jos net ir per geriausius Na
ciu metus niekados nepagami
no.

Ir daugiau negu puse visu tu 
automobiliu buvo iszsiunsta in 
užsieni. Ir beveik visa puse tu 
Volkswagen automobiliu buvo 
pasiunsta pas mus in Amerika.

DVIEJU MILIJONU
DOLERIU GAISRAS

OTTAWA, KANADA. —
Gaisras isztiko žemine puse 
Ottawa miesto ir padare iszka- 
dos ant daugiau kaip dvieju 
milijonu doleriu. Szita sostine 
sako kad tai buvo didžiausias 
ir brangiausias gaisras jos is
torijoje.

Daugiau kaip du szimtai 
žmonių neteko pastoges, ir trys 
ugniagesiai buvo sužeisti, kai 
vienu namu siena ingriuvo.
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Kas Girdėt
Amerikiecziams dabar jau 

ligi gyvo kaulo insiipyko musu 
valdžios, pinigu szvaistymas 
svetmiems ikrasztams. Dabar 
jau ir musu valdžia turėtu ma
tyti ir suprasti, kad negalima 
su maistu, ginklais ar pinigais 
papirkti tuos krasztus kurie 
tupi ant tvoros ir vis grasina 
szokti in Komunistu glėbi.

tikoje. Jis sako kad jis nors per f 
ateinainczia vasara pasiliks Ei
senhowerio sztabe, bet po tam ■ 
tai jis jau jieszkosis sau szil-j~ 
tesu e s ir riebesnes vietos.

Pypkes Durnai
61

P re k y bos Sekretorius 
kad jis laikinai pasiliks, 
ilgam.

Dukrelėms Apie
Motinėlė

davė polkas parako, paskui su
girgždėjo durys ir velei stojo
si grabinis malszumas salėjo.

' Da valanda klauso Jurgis 
; ause patempęs ir už valandėlės 
|tare in save.

— Isztikro tai navatna,

ant savo vietos, o jaunas afi- 
cieras miegojo kietu miegu, ži
noma kaip kožnas jaunas.

daro pamaželi duris, bet su 
raktu neužsuko, nenorėdamas

duot.

apraszy-

apysaka 
szimtme-

Valdžios Sekretorius John 
Foster Dulles sako kad jis pa
siliks nežiūrint kad tiek daug

Musu valdžia isz pat pra
džios butu razumniau ir pro
tingiau pasielgus, jogu ji butu 
leidus musu biznieriams ir 
bankieriams tuos pinigus tiems 
krasztams paskolinti, kad 
ant visai mažo- procento.

ir

Rusija, tai isz pat pradžios 
darė ir dabar daro.

Ne visiems biznieriams pa
tiks Prezidento Eisenhowerio 
tvarka. Pinigai daug sunkiau 
pasiskolinti ir daug* daugiau 
kasztuoja pirktis ka nors ant 
iszmokesczio. Reiszkia 'žmones 
mažiau visko- pirksis kai jie ne
gales pirktis ant iszmokesczio. 
Juo mažiau žmones visko pirk
sis,. juo prastesnis biznis bus 
biznieriams.

Prez. Eisenhoweris nori in
vest! byla kad prascziausias 
darbininkas gautu nors doleri 
ant valandos. Demokratai sta
to byla kad tokis darbininkas 
gautu mažiausiai doleri ir kvo- 
teri ant valandos.

Jau dabar iszrodo kad laisz- 
ku siuntimas, sztampos pa
brangs. Iszrodo kad ne už ilgo 
valdžia nustatys kad reikės ke
turis centus mokėti už papras
ta laiszka. Iki sziol mes mokė
jome ir mokame tik tris cen
tus. O laikraszcziu ir knygų 
siuntimas per paczta. teipgi 
pabrangs.

Valdžia nori daugiau pini
gu paskirti vieszosioms mo
kykloms, bet pietų valstijos ta 
byla užmusz, nes tada iszkils 
tas klausimas ar priimti juo
dukus in ju mokyklas ar ne.

Tu mano motinėlė, 
Mocziute sengalvele, 
Gana pailsai nuvargai, 
Kol mane užauginai, 

augsztu žmonių jo> neaipken- j Naktuže ant rankelių,
ežia. Bet jis sako kad jis nieko Dienuže ant akeliu, 
tikrai negali pasakyti, nes vis- Peržiurėjai akeles, 
kas pareis nuo jo sveikatos. Perrymojai rankeles. 
Prez. Eisenhoweris ji ragina į Nenudirhai darbeliu, 
pasilikti. Nemiegojai naktele,

-::-------- Gana pailsai ir nuvargai, 
Agronomijos Sekretorius sa- Kol mane užauginai!

ko kad jis pasitrauks nes Re- 
publikonu partijos szulai joj 
neapkenezia, bet Eisenhowe-j 
ris ji teipgi'ragina pasilikti.

manije teip smagus atmintos 
, su jodinėja, ir tai da del kokio 
j t ai kito locnininko, kuriuom 
j juk niekas kitas būti negali, 
į vien t iktai tasai Edwinas isz 
Avenel, varde kurio Diksonas 

■ apie inleidima in ta paloci pra- 
sze ir tiktai per tai likaus in-

Ant rytojaus buvo saule 
gs'ztai, kada Jurgis inejo in

VAIDU! IS

Daug kitu Eisenhowerio Į 
sztabo augsztu valdovu ir 
riu rengiasi pasitraukti.

(Tasa Nuo 3 Puslapio) 

si l ikt ant juoko.
I — Tikėk man

; kius atsitikimus, o ant galo ta 
sukta lape Gavestona, kuris 

| ant tokios iszrodo, isz czion 
I reike iszguit tai ir geras szmo- 
i telis ir siz to džiaugsiuosiu.

Tai kalbėdamas, atsigulė 
I vigadlivai ant kodes ir netru- I ° . ...................
Į kus užmigo gardžiai, miegojo 
I kotai ir tykiai, net iki baltai 

turėki e! dienai.
jiuodieje manije, tarė Vaidulišį Gž valandbs pabudo ir Ga
bi r darykie, ka tau liepiu. Įvestomis ir kada prie baigen-

jau jo lauke tenai s Ona su pus- 
ryczais, o Gavestonas su ne
kantrumu norėjo dasižinot, ka 
jam Balta Pana pasako. Atida- 

' ves laba ryta, vos sėdo- prie 
stalo, tuojaifs paklausė Gaves
tonas:

lis praėjo?
— Labai smagiai, atsake 

Jurgis Brown, toji Balta Pone 
laibai puikios szirdies ir daug 
žinoma, ne tiktai žino apie vis
ką, nes ir dvarus turi ant par
davimo.

Da tujn žodžiu nepabaigė

Eina. gandai kad bus dideliu' 
ir daug permainų Armijos vir-' 
szuneje, ateinaneziais metais.' 
Admirolas Arthur Radford ke
tina pasitraukti. Spėjama; kad 
jo vieta užims Lakūnu Sztabo 
Generolas Nathan Twining.

Į si ir szita pakeli su rasztais, rodo ir persitikrino j 
j kuri man padavei, o dabar žiu-j praėjo antra valanda, jog /jau 
rėk idant apie tai, ka ežia ma- Į pasikal'bejeima Baltos Ponios 
tei ir girdejei, niekam pei 
delio nei cipteltum, o ežia' 
lei mislinu jog aficieriszka

jau.

pradėjo sau trusdama prie sta
lo isz lengvo dainuot. Asz tei
si mergaite visados.

Skubiai dirstelėja ant josios

7.0-

70-

su jaunu aficieriu permiegojo 
isz to baisiai perpyko. Pama
želi atidarė duris, dirstelėjo in 
vidų sales, nes nieko n ava t n o 
nepamatė, tykumą 
vieszpatavo, viskas

Eisenhoweris norėtu pasilai
kyti visa savo sztaba, bet keli 
svarbus ir intakingi to sztabo 
nariai pasitrauks, atsisakys; 
vieni del sveikatos, kiti del po
litikos, O' dar kiti vien tik kad 
jie daugiau tikisi uždirbti isz 
savo amato negu isz valdžios, i 
kaip advokatai ir teisėjai.

Apsaugos Sekretorius Wil- 
sonas pasiliks nors iki 1957 
metu, nežiūrint kad jo 'žmona 
yra laibai susirgus. Bet po tam 
jis sako- kad jis bus priverstas 
pasitraukti.

Skaitykit “SauleDarbininku unijos reikalau
ja didesniu algų savo darbinin
kams, ir iszrodo kad jos gaus.

Republikonu partija su Pre
zidentu E'isenhoweriu dabar 
kryps in kairiaja puse ir seks 
Prez. Roosevelto pėdomis, bet 
tai neprisipažins.

Darbo Sekretorius Mitchell 
turi gera proga paimti kelias 
sziitas vietas bet jis nori pasi
likti New Jersey valstijos pol

Dabar ‘Saules’ prenumerata 
‘n Suvienytose Valstijose: Me
tams $7.00; puse metu $4.00.

v i du riję 
stovėjo

Kada pabaigė szituos žo
džius, blikstelėjo szviesa, atsi

įGavestonas..
in pati laika atsimi- 
jog man Balta Pone 
maeziau ir girdėjau

vis panaszus ant balso girdėto 
praeita nakti. Ona vienok at
sisuko greitai ir nusidavė at- 
neszt pusryczius. Jurgis-gi su
prato ta iszejima, o neturėjo 
nužiurejimo, idant Ona turėtu 
koki susiueszima su mergina, 
atsiminė vienok prisakyma 
Baltos Ponios, jog turi tylėt.

— Ko teip greitai nutylai ? 
Paklausė

— Ba 
niau shu, 
viską k a
liepe nžlaikyt slaptybėje, del 
t ogi iszdrystu pon o praszyt, 
idant ponas apie nieką manes 
neklaustom, ba daviau del jo
sios žodi, jog niekam nieko ne
sakysiu. Praszau man vienok 
pasakyt, ai* tai teisybe, jog 
sziandien tam dvare bus Imi
tacija?

Ar tas dvaras tikrai ketina 
būtie parduotas, ar locninin- 
kas tojo dvaro numirdamas ne
paliko jokiu popieru ir inpedi- 
niu?

— Tasai dvaras po teisybei 
priguli panai Onai, atsake Ga- 
vesfonas, kurios brolis senei 
numirė.

Jijie gi labai czion nerimau
ja, tai turi mieri po pardavi
mui dvaro iszkelaut in Irlan- 
dija, o kaip asz tikiu ošiu, kup- 
cziu ant to užkerėto dvaro ne
atsiras, ati asz busiu privers
tas nupirkt del saves, idant ga
lėtai! priskuibint kelione panai 
Onai in Irlandija, o kurai la
bai ilginasi. O

— Kažin, vienok, tarė Jur
gis linksmai, gal ir asz .imsu 
daly'buma Imitacijos. Tai pa
sakęs drstelejo ant panos Onos 
kuri davė ženklą idant tylėtu.

(TOLIAUS BUS)

KATALOGAS
KNYGŲ

jas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses
ežio iszimta isz Lietuviszku 
iižlieku. Su paveikslais.* 177 
lideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
YTa isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 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.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

“Saule“ gražiausia 
Ramiausia dovana nuo 
vio, Lietuviui.

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

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

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

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

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

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

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

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 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.

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

užsisakykite knygas isx 
szito Katalogo 

Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 

n v va. 4D4 rm^laniu. 5Op 
No.P‘2— I laKtoKin, meilia |

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

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

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

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

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

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

ir tin- 
Lietu-

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

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

180*4—Kvitu
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

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

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

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

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kristų. 
Pukius apraszymas. 20c.

No.202'—Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motino# 
Garbei. 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

Pirkie U. S. Bonus

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

ĮjTgF Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mabanoy City, Pa., - Ų. 8. #
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VAIDULIS
o

(Tasa)

Czia pradėjo, susimaisziusi 
Jena, gniaužydama žiursteli 
rankoje, savo, praszimus per
statinėt, o jaunas, aficieras 
linksmai žiurėjo in motere,* 
klausė: Kada pabaigė, atsake

se netoli karcziamos, viską ma
te ir girdėjo, o dalia r kada 
Diksonas su aficieru skubino 
iii dvara, abudu daug trumpes
niu taku einanczius iszlenke.

Kada tai dėjosi prie kar
cziamos, tame laike sėdėjo Ga
vestonas savo ' pakajuje kuri

Jurgis, teip ji dabar vadinsi- . I 
me.

— Noringai (busiu podžiu 
del jusu kūdikio, o da norin- 
giau iszpildin-siu ant ponios 
norą. Viską ka girdėjau ligi 
sziol apie'Balta Pone, teip sto
jaus! akyvu jog pats norėjau 
praszyt ponios vyro, idant man 
pavėlintu save užvaduot.

Praszau-mane tiktai in palo- 
ci nuvest.

Da ne pabaigė Jurgis kalbėt 
kad sztai tarp susikuopinan- 
cziu kaimuocziu stojosi sumi- 
szimas.

Priežaste to buvo vienas isz 
sūdo isz artimo miestelio kuris 
pradėjo apszaukinet jog ant 
rytojaus priesz piet atsibus li
tanija salėjo paveikslu ant ku
rios bus parduotas dvaras su 
Avenel su priklausanczais pa
livarkais, o kas daugiau duos, 
tam teks.

— Mes to ne daleisime! Pa- 
szauke visi kaimuo,ežiai, tai 
negali būtie, ba Balta pone 
mums aisžkiai i n sake!

— Laike, kada visi kai- 
muocziai norą, ir prisakyma 
Baltos ponios teip garsiai ap
sako, prisairtino Diksonas. prie 
aficiero ir pasznaibždejo in au- i 
,se.

— Pone! Prigelbek mums 
tame reikale, mes visi, kaip 
mus czion matai, nupirksime 
noringai, nors už paskutini 
skatiką taji dvaro ir užlaikysi
me ji del musu jauno ponaiezio 
bile tiktai nelpaduot in, rankas 
tojo rakalo, Gavestono, kuris 
vaikus szventos atminties gra
fo kur ten toli in svietą iszgabe 
no o mums pasakė jog numirė 
ant pavietrių gos ligos Ir] and i- 
joj. Mes esame tvirtais, jog 
musu jaunas ponaitis, gyvas ir 
netrukus pas mus sugryž, ba 
mums pasakė Balta pone.

— Asz. noringai tarė Jur
gis Brown, prigelbetau jums 
tame veikale, nes pinigu netu
riu, o per tai ir prie pirkinio 
negalų kisztis.

—■ Tai pasakyki e ponas tai 
Baltai ponai, kaip ja, makt i pa
matysi, tarė Diksonas, jijie 
tikrai duos tame rodą!

— Pasilikite sveiki mylimi 
prietelai, tarė Diksonas in kai- 
muoczius, o ryto sueisime in 
paloci, neužmirszkite laikytis 
kuopelėje!

Visi tuojaus pradėjo, skirs- 
tis velidami vieni kitiems laibos 

per siena buvo prie sales su pa
veikslais ir lauke ant vakarie
nes. Kelis kartus jau klausė

t * 4 * * * 4- * * 4 * 4- * 4- 4- * * 4- M- * 4 * * ***

Labai tankiai girdisi, 
Kad Lietuviai turi papratima 

Skelbti savo ir kaimynu 
Ergeli u s svet iin-tauczi ams, 

Kurie isz to turi daug 
juoku, 

Ir pa tam foreignerius 
.visai iszjuokia.

Ko d ei sv et i m -1 auc z i a i 
Lietuviams savo slaptybių 

neiszreiszkia ?
Jeigu pas juos kas atsitinka, 
Tai apie tai. svietas nežino, 

Tik už keliu menesiu 
apie tai dagirsta.

Panasziai atsitinka ant 
1 Politikiszku susirinkimu.

Kaip tik Lietuviai nutaria 
Apie koki svarbu 

užmanymą. 
Tai ant rytojaus 

Svetim-taucziai jau žino,
Ka. jie nutaro ir kaip 

balsuos.
Taip pat yra daroma ir 

Szeimyniszkam gyvenime.
Lietuviai negali užlaikyt 

Tarp saves jokios slaptybes, 
Nes tuojaus bėga su 

paskalų, 
Kaip kate su pūsle.

Gerai apie tai apmanstykite 
pirma,

Negu kitam pasakysite 
apie savo, ergelius.

* * *
Nekurios moterėles, 

'Velina būti patogioms 
Ne kaip iszmintingoms; 
Kvailoms negu bjaurioms, 
Bet vėlina būti bjaurioms 

ne kaiip senoms.
O bet ant szimto vyru 

Apsiveda vos devyni del 
patogumo moteres, 

O tik vienas del meiles.
Likusieji jieszko pirmoje

nakties Diksonas su jaunu afi
cieru nusidavė in dvara,

'Ne vienas isz susirinkusiu 
kaimuocziu ne nužvelgė, jog“ 
per ta visa laikai dyieje senis ir 
mergina, pasislepia krumuo-
WVWWWWWWWWW

A - B - CELASA 
Iarba pradžia < 

SKAITYMO
...ir... ;iRASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col. i I
Dabar Po 25c. ;l 
Saule Publishing Co., 

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

SAPNORIUSI I' Su 283 Paveikslais i

160 Puslapiu !
8 col. ilgio, 5% col. ploczio « 
Iszaiszkina sapna ir kas i 
ateiteje stosis. Su priedu ! 
planatu ir visokiu burtu. i 
Knyga in minksztos po- <' 
pieros virbeliuose. :: :: < 

Pinigai reikia siusti su < 
užsakymu: <

Tiktai,. . . $1.00 ;
Saule Publishing Co., < 

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

apie pana. Ona, ne josios ne se
no Geraldo namieje nebuvo. 
Piktas ir su nekantrybe atida
rė duris ir inejo in paszaline 
sale, nes o stebuklas kitam ga
le sales, paregėjo Balta, pone 
kuri vienok dabar daug mažes
ne jam iszrode ir skambaneziu 
balseliu grūmodama su ranka 
prakalbėjo.

— SeYgekis Gavo stonai! 
Ba apgavyste tavo iszsidave! 
.Jeigu svetimžemi, kuris szian- 
dien varde Edwino isz Avenel 
nakvynes nuo tavęs rekalaus, o 
tu nefpriimsi ir jo praszymui 
neužganadinsi, tai žinok, jog 
p ražu si!

Vos tuos žodžius, isztare, 
puolė pas josios kojas didele 
kibirksztis, trenke kaip isz ka
rabino o kada, durnai prasi
sklaidė, Vaidulo jau nebuvo.

Gavestonas pastiro. Kas vė
lei? Kokis svetimžemis pra- 
szis jo kad priimtu ant nakvy
nes? Czia velei, jog apgavyste 
iszsidave? Tai negalima! Sena 
Morta žino, kas ja lauke, jeigu 
duota žodi ne dalaikyt!

Į Ne! Ne! Jis tuom, nepasilaus 
o in paloci nieką neinleis. Da 

Eileje mergų su pasegu, 
Antroje, mergina; su gera 

Szirdžia, mokslu, protu ir 
geru gaspadiniu, 

O ir daryba, kuri suteikia 
Didžiausia laime luome 

moterystes, 
Daro ramu ir saldu 

gyvenimą žmogui.
Katrie vyrai yra 

i.szm intingi ausie ji ?
* * *

Ne skanus valgiai ir 
gerymai, 

Šutei kine ja. svecziui 
smagumą, 

Bet gražus žodelei isztarti
Isz atviros szirdies, 
Pavieszina svecziu!

viena diena, tiktai o dvarais ir 
viskas bus jo. locna,stis, o tada 
apie nieką, nereikės rūpintis.

Kada priesz valanda su sa
vim rodavojosi, o paskui in sa
vo paka ju sugryžo, rado, jau ja
me Ona užima,ntexrengimu va
karienes. Nenorėdamas sėdo 
prie stalo, ir paklauso josios, 
kur teip ilgai buvo? Ona iszro
de kaip ir nerimaste apimta 
nes atsake malsziai, jog' buvo 
kaime pas Diklsona, kur ketino 
kriksztyt maža dukriuke, jog 
tiktai iperszkadino tam Balta 
pone iszgazdinus ant kelo Dik- 
sona, einanti in kita kaima ku
nigo. jog paskui pribuvo in kai
ma kokis tai aficieras isz Irlan- 
dijos, ir tasai ketina ryto būtie 
pas Diksona ini kuinus.

Apsakymas tasai da laibiaus 
iszgasdino Gavestonas, del to 
tai liepe Onai tylėt. Ant kart 
atsidaire dūręs, o iru pakaju in
ejo senas Geraldas duodamas 
žine jog,kokis svetimžemis no
ri ju juom matytis.

— Kad asz jo nenoriu ma
tyti! Suriko Gavestonas, tegul 
sau sina isz kur atėjo!

— Has netinka, praszau 
pono! Tarė szidžiai Geraldas, 
tasai ponas pribuvo apt prisa
kymo Baltos Ponios ir reika
lauja ineitie varde Edwino 
grafo, isz Avenel.

Ant tu žodžiu nutilo Gaves
tonas ir pabalo kaip lavonas, 
Geraldas-gi naudodamas isz to 
laiko, atidaro duris placziai ir 
paprasze jauna Jurgi Browna, 
kuris inejas pasikloniojo su 
guodone Gavestonui, o pada
vęs meilei ranka tarė:

f

— Guodotinis ponas teik
sis dovanot, jog iszdrystu kla-

He gave the world faith 
in the American Dollar

The year was 1789. A new republic had been born. On the shoulders of this slight, 
dynamic, young man—32-year-old Alexander Hamilton, our first Secretary of the 
Treasury —fell the tremendous responsibility of establishing a national currency 
that could be trusted.

The task seemed unsurmountable. The country’s currency was so poor that it 
earned the phrase "not worth a continental.” Debts owed by the Federal Govern
ment and by the 13 colonies totaled almost 80 million dollars—a towering sum in 
those days. The Government had practically no revenue, and its bonds sold at ten 
cents on the dollar.

But Hamilton was a man of vision and a man of action. His bold, new program to 
the Congress for re-establishing the nation’s credit and giving America a sound 
dollar was based on three simple but vital principles:

That the public debt is a sacred obligation which must be honored completely;
That the nation must balance its budget by collecting enough taxes to pay 
its bills;
That we must have a sound banking system working for the public interest.

Thus were laid the foundation stones for making the dollar the best money in the 
world today. And faith in the American dollar is, in turn, one of \he reasons for 
the great prosperity and economic growth of our country.

There is no finer way to pay tribute to this great American on this, the 200th 
anniversary of his birth, than by carrying forward the great tradition of these sound 
financial principles.

Money invested in United States Savings Bonds helps keep the dollar sound. Take 
advantage of this safe investment today. Sign up for the Payroll Savings Plan 
where you work. Or invest in Bonds where you bank. You’ll be helping to secure 
yoūr own future^nd America’s.

Safe As America — U.S. Savings Bonds
The U. S. Government does not pay for this advertisement. The Treasury Department thanks, 

for their patriotic donation, the Advertising Council and

SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

patyt, ateinu vienok in czion 
isz prisakymo augsztesn.es esy
bes, nekprios po teisybei sta- 
czai prisakymo neaplaikiau, 
nes tiktai josios velijimus, kad 
užvaduot koki bailinga žmo
geli. Praszau-gi apie mane su
vis nesirūpint ir jokios turba- 
cijos sau nedaryt, troksztu tik
tai pernakvot didėlėje saloje 
kur talpinasi paveikslai pro
seniu szit.0' dvaro, ba ten turiu 
szianakt priesz gaidžius sueit 
su Balta Ponia ir su ja pasikal
bėt. Užtikrinu vienok malo
ningas pone kaipo kareivis ir 
vyras, jog isztikro tam vaidu- 
lui ne tikiu, o kad tame kokia, 
apgavyste clatirtau, tai gali 
ponas būtie tvirtu ponui, jog 
asz taji vai dūli isz tosios aplin
kines nes iszguisiu.

Laike, kada alpie tai kalbėjo 
jaunas aficieras su , ka.rszcziu 
prisižiūrėjo jam in akis Gaves
tonas, kaip ir amt kokio vaidu 
o ii- murmėjo sau po nose:

— Tai negali būtie! Tai ne
gali būti.

Kada, tasai žodis “apgavys
te” in ausis jo atsimusze, su
drėbėjo ant viso1 ku.no, ba atė
jo jam ant m i sies žodžiai Bal
tos Ponios.

Tuojaus vienok susilaikė bi
jojosi su tuom. užsidėt priesz 
nepažinstama ir iszgalejo ant 
saves nevos smagumą ir prasze 
jauna aficiera ant vakarienes.

Kada tasai pasidrūtino ati
darė jam Gavestonas sale su 
proseniu paveikslais vėlinda
mas jam su szaiipu labos nak
ties. Jurgis su žvake ranko je 
inejo in sale drasai ir narsai ir 
puždare paskui save duris ka
rais Gavestonas pamažėl i su 
raktu užsuko, sodo ant savo 
vietos ir tare in save:

— Teip norint, tu mane no 
ipatropysi prigaut, ba dabar esi 
mano kabninku.

Jono Ir Angelines Andruliu Ir Ju Szeimynos 
MICHIGAN FARM SURIS

FOUNTAIN — MICHIGAN
KUS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAN 

** FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelines 
Andriuliu ii' ju szeimynos, Fountain, Michigan.

Szis Suris yra gaminamas pagal receptą, atsivežta isz Lietuvos, ir bus 
gaminamas tik Andriuliu ir ju szeimynos. Tas jums užtikrina gera kokybe 
ir jusu mėgiama skoni. Szis Suris taip yra mėgiamas Lietuviu, kad jo dide
lius kiekius siunczia'in visa Amerika ir Kanada.

Andruliai gauna daug laiszku, kuriuose yra labai palankiai atsiliepiama 
apie ju gaminamus Surius ir praszoma, kad jis butu pavadintas “TEVELIU 
SURIS,” nes jis gaminamas pagal ju Teveliu Receptą, kurie ji dar buvo at
sivežė isz Lietuvos, Reikia tikėtis, kad ta praszyma p. Andriuliai patenkins 

j ir susilauksime Sūrio su nauju pavadinimu “TEVELIU SURIS.”
Jeigu panorėsite ^‘Michigan Farm Suris,” tai raszykite ant adreso:

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, Inc.,
‘ JOHN 'ANDRULIS, Pres.

FOUNTAIN — MICHIGAN

Veikimas. Gavestono buvo 
dabar, paklausyt už duriu ka 
jis kalbės su Balta Ponia. Per
mato lai vienok jau'priesz tai 
senas Geraldas, ir kad jam 
trukdyt padavė savo ponui ant 
vakarienes drūto vyno, kuris, 
atsigeriąs gerai, sėdėdamas 
prie duriu tuojaus užmigo.

Jurgis Brown, ipejas in sale 
pastate žvake ant stalo, o pats 
sėdo ant dideles kėdės su yi- 
gadlivais allaszais. Nes. neilgai 
sėdėjo. Norėdamas nuvaryt na- 
vatna mislcs, kurios jam in 
galva ateitinejo, paėmė žvake 
in ranka ir pradėjo apžiūrinei 
paveikslus giminiai isz Ave
nel. Ant kart prisiart inias prie 
paskutinio paveikslo, a.tszoko 
adga.l, rodėsi jam, jog mato ant 
sienos savo locna veidą.-..

O kad geriau persitikrini, 
paėmė isz kiszeniaus savo 
veidroli, o prisižiūri nedarna s 
gerai labai stebėjosi, negalė
damas sau to panaszumo isz- 
det.

Stebėdamasis ir susijudinias 
jau norėjo atsitraukt, kad sztai 
toje vietoje kur kabojo. _pa- 
veikslas paskutines grafienes 
traukis oro užgesino jam žva
ke, o 

kur kalbojo- paveekslas grafie- 
szaltas isz visu szalu api- nes isz Avenel, patemino Bul

pute. Vien laikai iszgirdo 
skambėjimas kanklių ka isz 
paveikslo iszsigavinejo. ir pui
ku baisa moteries dainuojante 
Skotiszka, dainele.
Asz teisi mergaite visados, 
Ne bijau amt svieto, bėdos.
Asz szitaje naktele nemiegu, 
Ba užmirszt apie meile negalų.

Jurgis adbulas pasiire su 
staigumu, norint buvo tamsu, 
o rodos kode, 'ant kurios sėdė
jo užsimislino. Kas su juom da
rosi, ir apie ka mistino? Kai
mas in kuri vakar pribuvo nu
davė jam., jog kitados mate, 
jog pats dvaras, palocis ir sale, 
f) dabar, kaip iszgirdo taje dai
nele ir patoga ponia, kuria isz 
senu laiku pamena kaip per 
miglas ir tankiai ja girdėjo 
dainuojante prie skambinimo 
kanklių. Ties panaszai tai tu
rėjo būti jo motina, czia atėjo 
jam ant misles paveikslas mo
teres, prie kurios vejas užge
sino žvake. Užsimislines pra
dėjo sau po nose mikt tai gir
dėta dainele, kurios žodžiai pa
tįs jam prisiminė.

Tame iszgirdo girgždėjimą 
atidaraneziu dūrini, o vietoje, 

ta vaidui i, kuris tykum balsu 
in ji prakalbę jo:

— Ne esi Diksonu, kuriam 
liepiau ateit, nes tas nieko ne
kenkė. Tai-gi, asz su juom no
rėjau ajpie tave pakalbėt ir per 
ji duot tau žinia. Vienoki priesz 
viską pasakyk man savo pra
varde ir kuom esi.

iStebedamasis didelei, nes su
vis nesibijodamas, atsake jau
nikaitis.

— Vadinosi Jurgis Brown 
ir esmių aficieru rankoje pa- 
ruezninko, tarnauju karatui, 
f Balta Pone paklausė jo velei.

— Kur užgimė ir ko in 
czion pribuvai ?

—■ Mano tėvu suvis nepa
žinau, atsake Jurgis, pasakė 
tiktai man, jog numirė, kaip 
da buvau mažum, dora: motere 
mane užaugino Irlandijoj, o 
mirdama, liepe man in, czion 
pribut.

— O ar davė tau koki ženk
lą, ant kurio butu galima tave 
pažint ? Paklausė Balta Pone.

— Teip, davė, asake Jur
gis, turiu czion prie saves už- 
peczetinta, pakele, ka nuo' jo
sios gavau, o kuri turiu atiduot 
tai ypatai kuri mane iszkvosz 
eip kaip pone apie mano pa
ėjima.

— Tai atiduokie dabar 
man ta pakele! Tarė vaidutis 
artindamasis, prie jo, ir dabar 
klausyk mano prisakymo, ku
ri turi iszpildyt, o- tai sau ant 
laimes, o apgavikams ant pa- 
gibelo.

Jurgis iszsieme ta pakeli isz 
kiszeniaus ir padavė Baltai Po- 
nei, kuri dalipstejus jo1 ranka 
paėmė pakeli ir teip kalbėjo:

— Byto, sziezion palocija, 
bus licitacija szito dvaro, o 
tam teks dvaras, kuris dau
giau užmokės. Tasai žmogus, 
ka ta viską, dilba, yra pirmuti
niu latru, ir apgaviku, ir nori 
būtinai ta. dvara paimt del sa
ves, nesulaukimas jo. Sztai tu 
busi ant tosios licitacijos, o tai 
tame mierije, kad paskui tik
ram locnininkui atiduot. Asz 
busiu prie tavęs ir duosu tiek 
pinigu, ant kiek invarisi!

— Nes tai puikiai! Paszalu- 
ke Jurgis, asz neturėdamas 
szilin.go kiszenije, turiu pirkt 
teip puiku dvara, del kokio 
tai žmogaus, kurio suvis nepa- 
žinstu! Tai rots atsitikimas! 
Asz vienok ant to tinku norin
gai, tiktai praszau ponios la
bai neapleist manes paskuti
nėje valandoje, ba galetau pa-

(Tasa Ant 2 Puslapio)

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

ir 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,

augsztesn.es


“SAULE” MAHANOY CITY, PA;

Žinios Vietines
— Snbatoj pripuola. Szv. 

Arkadijų, o Tautiszka Vardi
ne: Aibaris. Ir ta. dienai: 1942 
m., Amerikiecziai susikirto su j 
Japonais ant Solomon Salų; 
1950 m., trys žuvo ir penkios 
deszimts asztuoni dingo, kai 
Anglijos povandeninis laivas, 
sulbmar in as ‘ ‘ Tru c ui en t ’ ’ nu
skendo; 1945 m., Ali jautai su 
Amerikos (kareiviu pagelba 
prasimu siza per Vokiecziu karo 
frantą; ir vijasi Nacius; 1938 
m.., Sovietu Rusijos pirmoji 
“Raudonoji Rusijos susirinko; 
1822 m., pirmutine moteriszke 
būti Senatorka Amerikoje, Po
nia Hattie W. Caraway isz Ar
kansas; 1714 m., gimė pirmasis 
Lietuviszkas poetas, Maž. Liet. 
Kristijonas Duonelai tis.

— Ponia Ona Dudasziėne 
isz Gil'bertono lankėsi mieste 
su reikalais ir prie tos progos* 
atsilankė in “Saules’’ Redak
cija, atnaujinti prenumerata 
del musu skaitytoja ponia No
ra Trakauskiene. Acziu už atsi
lankymą.

—• Kita sanvaite: N odeli o.j 
pripuola Szv. Szeimyna ir Szv. 
Veronikos, o Tautiszka Vardi
ne: Basmaintis: Taipgi ta die
na: 1950 m., John L. Lewisas 
atszaukia straikas minksztos 

t 

anglies mainieriams Youngs
town ir paskelbė kad visi mai- 
nieriai dirbs tik tris dienas in 
sanvaite; 1950 m., trylika ka
reiviu lakunu žuvo, kai eropla- 
nas nukrito ir sudužo ant Law- 
son Field, Georgia; 1822 m., 
Graikai paskelbė savo Neipri- 
klausomyfbes.

— Panedelyje p r i p u o 1 a 
Szv. Hilarijo ir Szv. Felikso, o 
Tautiszka Vardine: Laimutis. 
Taipgi ta diefia: 1950 m., Ko
munistai paima Amerikos 
Konsulata Peiping mieste ir 
Amerikos valdžia insako vi
siems Amerikiecziaims isz ten 
pasitraukti; 1943 m., Casablan
ca Konferencijoje Prez. Frank
lin* D. Roose Veltas sutinka su 
Anglijos Winston Churchill 
pareikalauti isz Vokietijos ir 
Japonijos visiszka pasidavima 
be jokiu sanlygu; 1940 m., 
Slapta Amerikos FBI 'policija 
suima asztuoniolika žmonių, 
kurie stengiesi nuversti musu 
valdžia ir uždėti Komunistisz- 
ka valdžia.

— Utairninke pripuola Szv. 
Povilo atsiskyrėlio, o Tautisz
ka Vardine: Dailius. Ir ta die
na: 1950 m., mirė Amerikos 
Generolas Henry H. Arnold, 63 
metu amžiaus, jis'buvo viso la
kunu sztabo vadas per Antra 
Pasaulini ik'ara; 1923 m., sukilę 
Klaipediecziai paėmė Klaipe
da; 1936 m., Japonai pasitrau
kia isz Laivyno Sztabo posė
džiu Londone; 1759 m., Angli
jos muziejus atidarytas.

Shenandoah, Pa. —
Jurgis Stagunas, nevedąs, nuo 
119 E. Lloyd uly., likos, suras
tas negyvas savo miegamoji 
kambaryje įSeredos ryta. Ty
rinėjimas parodo kad velionis 
pasimirė nuo szirdies atako. 
Paskutini karta dirbo Locust 
Mt. ligoributeje. Gimė Lietu
voje, atvyko in Amerika dau
gelis metu atgal. Paliko savo 
giminaite Margąreta, pati Ed
vardo Norris mieste. Laidos 
Sukatos ryta, deszimta valan
da ir palaidos in Kalvarijos 
kalno kapinėse. Prigulėjo 
prie Eagle’s draugyjos.

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

i Jie ėjo ant Bustleton Road ke
lio, kur nėra “paymantu” ta
kiu žmonėms vaikszczioti.

Policijantas sako kad ta au
tomobiliu variavo penkios de
szimts devynių metu amžiaus 
William C. Walsh, isz
ington Valley. Jis sako 
&nt kelio buvo žymes kad tas jo 
aute mob ilus nuslydo net de
vynios deszimts szeszias pėdas 
pirm negu jis suvažinėjo tuos

Kalėdų Diedukas 
Korėjoje

vaikus ir sustojo. Isz to, sako 
tas policijantas, aiszku kad tas 
draiverys labai greitai važia
vo.

PIETŲ KORĖJOS
ATSTOVAS

le in vandeni.
Ji tuojaus paszauke Leite-; tai ateidavo pas juos nakties 

nanta Schorsch, kuris apie gūdumoj ir jiems grasindavo;

iszvyti; jie sako kad policijan-

^Pirkie 0. S. Bonus!

GIRTAS
DRAIVERYS

~ i

Sužeidė Tris Vaikus į

PHILADELPHIA. PA. -- I Trys va kai gryzo namo isz 
božnyczios vedamo szokio, in 
Bustleton, ir buvo girto drai-! 
veri o su važ rieti.

Vieras isz tu vaiku, penklo-j 
likos metu Robert Reed buvo 
lakai pavojingai sužeistas. Jis 
yra ugn’Elgesio sūnūs.

Robert buvo nuvesztas in 
Nazareto ligonine, jam abi ko-' 
jos buvo nulausztos, szlaunis 
sužeistas ir galva sužeista.

Toje paezioje ligoninėje, pa
vojinga padėtyje randasi jo 
draugas keturiolikos metu am
žiaus Ronald DeNofa. Jam 
galva buvo sužeista ir viena ! 
koja in kelias vietas palauszta. i

Treczias vaikas, trylikos me
tu amžiaus Allen Marr, buvo 
to automobiliaus partrenktas, 
bet nesužeistas nors labai su- j 
kriestas. Ir jis buvo in ta ligo
nine nuvesztas.

Policijantas Frank Widmei- 
er sako kad tai atsitiko apie 
vienuolikta valanda vakare, 
kai tie vaikai gryžo isz szokio.

Jis buvo suaresztuotas už 
vairuojama automobiliaus kai 

Hunt-1 Jis kuv° pasigėrės, už per grei- 
kad'ta važiavima ir už tu vaiku su

važinėjimą.

Pakviestas In Tautu
San junga

pusvalandi praleido, bejieszko- kad policijantai ateidavo in 
damas to prūdo. Kai jis surado fabrikus, ir be jokios priežas- 
ta prūdą jis paszauke polici- ties iszsivesdavo keletą Žydu; 
jautus ir ugniagesius, kurie jie buvo laikomi kalėjimuose 
greitai pribuvo, bet mažai ka ar kituose vietuose iki ryto,

jurininkas Wa’ter Lynch 
isz Hopewell, Virginia, pa
gelti na jauna Koriete kuri 
r ori nusisznypsti, nes ji turi 
iszalti. Jis buvo Kalėdų Die
dukas jauniems Korieežiams 
in Myungshin seratnami, in 
Yungdongpo. Amerikiecziai 
kareiviai-ir jurininkai savo 
pinigais surengė tiems se
natams Kalėdų vakaruszkas, 
davė jiems dovanas ir parū
pino jiems net ir krutamuo- 
sius paveikslus.

Sveikinamas Savo DuKrdin

MOTINA SU ŠU
NELIU UŽMUSZTA k
LEXINGTON, KY. — Jau

na motina isz Scranton, Pa., su 
į savo trijų sanvaieziu šuneliu 
I ir jos uoszve, buvo tarp szesziu 
j kurie žuvo kai autobusas susi- 
musze su troku in szita She
nandoah Valley, Lexington 

i miestą, o tr'sdesz'mts keturi i v . .kiti buvo suze.sti.
Žuvusieji buvo Ponia Regi

na Marle Bell Jackson, dvide- 
szimts vieno meto amžiaus, isz 
Scranton, Pa.; jos sūnelis Ed
ward Eugene Jackson; jos te
ta, Ponia Joe Jackson, szeszios 
desz'mts trijų metu amžiaus, 
isz Wytheville, Virginia; She
rer Sul ins Sutliff, keturios de
szimts asztuoniu metu amžiaus 
isz Roanoke, Va., to autobusio 
draiverys; szeszios deszimts 
vieno meto amžiaus, Pulkinin
kas Milton Barbee Rogers, isz 
Rockbridge apygardos, Va., 
buvęs Studebaker automobiliu 
kompanijos manadžierius; ir 
keturios deszimts devynių me
tu amžiaus Kenneth Tyacke, 
isz Vaszingtono.

Antras Ponios Jackson sū
nelis, pustreczio meto amžiaus 
Charles buvo sužeistas bet ne
labai ir tikimasi kad jis pa
sveiks. 7

Ponia Jackson buvo nuva
žiavus in Wytheville, jos vyro 
gimtine, kad ten susilauktu sa
vo sūnelio. Jos vyras, kuris dar 
nebūva TYia+nc. _ .. v . nebuvo mates savo sūnelio, tuo 
laiku važiavo isz Dover, N. J., 
kur jis dirba prie Western 
Union.

NEW YORK, N. Y. — 
Tautu Sanjungos bendras po- Į 
litinis komitetas pakvietė Pie
tų Korėjos atstovą dalyvauti 
posėdžiuose ir pasitarimuose, 
svarstant Korėjos klausima.

Sziaurines Korėjos atstovas 
nebuvo pakviestas, nors Indi-

begalejo padaryti, nes vanduo paskui, ant rytojaus jie buvo 
buvo toks szaltas. Apie penkta atvesti prie neva teisėjo ar po- 
valanda ugniagesis Edward licijos virszininko, kuris jiems 
Strange surado Jenne vaika, pasakydavo; “Sztai, ežia pasi- 
bet kitus ugniagesiai turėjo su raszyk, ir gali sau sveikas ke
tam darbui intaisytais grieb- liauti kur tik tu nori, bile tik 
liais sugriebluoti. i isz Egipto.’’

Kapitonas James McGeehan Jie sako kad jiems buvo pa-
ja, Ceeylonas, ir Sovietu val
domi krasztai buvo reikalave 
kad ir Sziaurines Korėjos at-! 
stovas butu pakviestas.

DU SUŽEISTI

Automobilius Sudege
WILDWOOD, N. J. — Du 

Philadelphijiecziai, važiuoda
mi in Wildwood, N. J., buvo 
sužeisti, bis'ki apdeginti, kai ju; 
automobilius, in kuri jie va
žiavo staiga užsidegė, sudege.

Automobiliaus draiverys, 24 
metu amžiaus Albert Izzi, isz 
Philadelphijos, policijantams 
paaiszkino kad jis ir jo gimi
naitis, 16 metu Robert Kish 
važiavo in Wildwood, kur jie
du ketino eiti pamatyti pa
veikslą in mūvi n g pikezierius.

Ant North Wildwood Boule- 
vardo, apie penkios mylios nuo 
Wildwood kiti draiveriai juo
du perspėjo kad ju automobi
lius dega užpakalyje.

Jis sako kad jis sustojo, ir 
staiga visas automobilius tapo 
vienu gaisru. Jiedu buvo nu- 
veszti in ligonine, bet kai ju 
apdegintos žaidždos buvo ap
žiūrėtos ir aprisztos jiedu buvo 
paleisti isz tos ligonines.

3 LAKUNU

sako kad jis visai nebežino aiszkinta, kad jeigu jie iszsi- 
kad an ttos farmos, ant to ūkio! kraustys isz Egipto, jiems va-
randasi tekis prūdas.

Tie vaikucziai ant to prūdo 
neeziužinejo, bet tik užėjo, kai 
jie buvo iszeje pasivaikszczio- 
ti. Tas prūdas yra apie pen- ■ 
kios deszimts mastu ilgio ir! 
apie dv desz mts penku mas-* 
tu platumo, o viduryje yra apie 
penkiolikos pėdu gilumo.

ŽYDAI BĖGA ISZ
EGIPTO

r

Pasakoja Apie !
Baisenybes

NAPLES, ITALIJA. — Žy
dai szimtais neszasi isz Egip
to; jie sako kad jie viską turė
jo tenai palikti, kad viskas isz ' 
j u buvo atimta.

Ju buvo devyni szimtai pen
kios deszimts septyni vyru, 
moterų ir vaiku ant Alexan
dria laivo “Misar“, kuris pa
prastai veža Moslemus Arabus 
in ju szventa vieta Mecca.

Dauguma tu Žydu sako kad 
jie tikisi kad visi kiti Žydai,į 
apie keturios deszimts tuks- 
taneziu, juos paseks ir pasi
trauks isz Egipto.

Bet kiti, kaip laivo virszi- 
ninkai ir karininkai sako kad 
Žydai negali per daug skustis;i 
jie sako kad Žydai praszesi

lia iszslveszti sz'mta savru pi
nigais (musu pinigais apie du 
sz mtai asztuonios deszimts 
asztuoni doleriai) ir drabužiu 
ar kitu da;gtu penkios de
szimts svaru vertes. Bet isz tu 
pinigu jie turėjo užsimokėti už 
savo sz pkortes, už savo kelio
ne ant to “Misr’’ laivo.

Visa kita savo turtą jie buvo 
priversti palikti, ir valdžia vis- 

a pasisavino.

PREZIDENTAS
P R A S Z O

PAVELINIMO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kysis tvarkoje ir nesikisz in 
kitu krasztu reikalus, ar ne
pradės kitus sukilimus. Jis to
liau primine Rusijai, kad Ara
bijos aliejus Sovietams visai 
nereikalingas ir kad jie neturi 
jokio reikalo kisztis in tu 
krasztu reikalus. >

Pabaigoje jis užtikrino kad 
nei jis, nei musu valdžia nie
ko nedarys be Tautu Sanjun
gos pritarimo.

Vienok jis primine kad tie 
Vidur Rytu krasztai mums la
bai reikalingi, nes tenai randa
si daugiau negu du treczdaliai 
viso aliejaus pasaulyje. Jis sa
ko kad kaslink prekybos ir po-

Vice-Prezidentas Richard 
M. Nixonas sugryžo in Va- 
szirgtona isz savo keliones 
in Austrija. Jis czla yra 
sveikinamas savo dukrelių, 
Patricia ir Julie, kai jo žmo
na Ponia Nixon žiuri in savo 
sze mynele. Ji davė savo ra-

porta Pre?. Eisenhoweriui ir 
patarė kad Amerika turėtu 
dar daugiau tu pabėgėliu isz 
Vengrijos priimti. Jis at
skrido isz Reykjavik, Ice
land, kur jis buvo Kalėdų 

j Diedukas penkios deszimts
mzrlkieczlu valku.
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LIETUVOS JAUNI
MAS 1N SIBIRĄ

Skiriamas In Sunkiau
sius Darbus

LIETUVA. — Bolszevikai 
garsina per radija ir per savo 
laikraszczius kad Lietuvos jau
nimas trokszte trokszta va
žiuoti in Sibirą ar in Donbaso 
szachtas. Bet jie nei nevaptelia 
kad tie Lietuvos jaunuoliai yra 
vežami in sunkiausius darbus, 
kuriuos kiti ar nenori ar nega- 

| Ii atlikti. Tie Komunistai me- 
į luoja labai gražiai ir garsiai 
smaukdami kad Lietuvos jauni
mas laiko už pareiga dirbti sa
vo naujos tėvynės gerovei.

Szltokius skelbimus Bolsze
vikai nuolatos skelbia. Jie net 

i ir vardais iszvardina tuos gar- 
. bin gus Lietuvius, 'kurie dabar 
jau ta darba dirba. Tokiu Lie
tuviu vardai mums visai; ne
rupi, nes ar Sovietai, Bolsze
vikai yra tuos vardus isz pir- 
szto iszcziulpe; prasimanė; pri
vertė nabagus prie to prisira- 
szyti; ar gal jau nugalabintu 
Lietuviu vardus jie ežia var
iuoja.

Mes nežinome ir negalime ži
noti kas ten darosi, bet mes ži
nome kad jokis sveiko proto 
žmogus nesigirtu ir nesidi- 
džiuotu kad jis vergo darba 
dirba. O mes žinome kad Lie
tuvis yra sveiko proto žmogus.

VAIKUCZIAI
PRIGĖRĖ

Inlužo Per Plona Leda 
Ant Mažo Prūdo

OCEAN CITY, N. J. —
Trys maži vaikucziai prigėrė 
mažame prude ant farmos ne
toli nuo Palermo. Visi buvo la
kunu vaikai, kuriu tėvai dabar 
tarnauja in Palermo Air Force 
Radar Base.

Jie buvo Michael Jenne, pen
kių metu sūnelis Kapitono ir 
Ponios Theron Jenne, isz De
troit, M'ch’gan; penkių metu 
Linda Kelley, dukrele Leite
nanto ir Ponios Gerald V. Kel
ley, isz New Canaan, Conn.; ir 
keturiu metu Rudolph Schor
sch, Jr., sūnelis Leit. ir Ponios 
Rudolph Schorsch, isz Hans
boro, Miss.

Daktaras Jules Klain isz 
Palermo pranesze tas liūdnas 
žinias kad visi trys yra mirė.

Valstijos policijantai John 
Sterr ir John Runner, isz Cape 
May Court House Barracks sa
ko kad, kiek jie galėjo sužino
ti tai szitaip ta nelaime atsiti
ko: j

Apie ta nelame pirmiausiai 
Ponia Kelley dažinojo. Jos 
dvieju metu sūnelis Davdi, bu
vo iszejes su tais kitais ir su 
savo sesute pasivaikszczioti. 
Jis vienas sugryžo apie puse po 
antros valandos ir pasakė sa
vo motinai kad: “sesute inpuo-

pavel'n'mo iszvažluoti, ir nie- lit.kos, tai Vidur Rytu krasz- 
kas ju nei nestabdė nei nepri- tai sudaro viso svieto kryžke- 
verte; jie la;sva valia nutarė Ii. Jis užbaigė savo kalba, sa- 
iszvažiuoti ir valdžia jiems pa-1 kydamas mes nesiruoszįame in 
vėlino. # ; kara, bet norime būti pasiren-

Bet Žj dai sako kad jie buvo ge apsiginti.

Sustabde Kalėdas

Keliautojai isz invairiu 
krasztu, norėjo aplankyti 
Betliejų, Kristaus gimtine, 
susirinko prie Izraelio-Jor
dano rubežiu ir ežia laukia 
pavelinimo eiti skersai ru
bežiu, kur dabar karas siau-

czia. Pernai daugiau kaip 
deszimts tukstaneziu kelei
viu aplanke Kristaus gimti
ne, bet sziais metais niekam 
nevalia nei koja in ta vieta 
inžengti.

CZI CZ) CZ3




