
THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

An American Newspaper published in the Lithuanian Language, 
that circulates thruout the U. S. A., and Foreign Countries.

Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $7.00;
% Year $4.00; Canada $8.00. Advertising Rates on Application.

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

DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE” 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA

Prenumerata: Suvienytose Valstijose $7.00 metams, % metu $4.00; j 
In Kanada: metams $8, % metu $4.50; In Vokietije, Pietų Amerika,

Skotlandije, metams $10.00. Atskiras “Saules” numeris 10 Cts. į 
Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso:

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

No.13 ĮBį ( ENTE.ClIsS M A HLM ATTI K?1 UNDe’^aČ’t^OF M ARCHsi/lK™.*''05) MAHANOY CITY, PA. UTARNINKAS, VASARiO i2,~1~9~57 (TUESDAY. FEBRUARY 12,1957) ft g "e'- ft

Atsieme Vaikuczius

7 Jh? s .

; • .y ■ •

GAZAS NUO ANG-| DU SUAREZTUOTI APLEIDO SKĘS
TANTI LAIVALIU UŽDUSINO

DU BROLIU Už 34 Vagystes

KOMUNISTAI INTA- L E N KAS
RIA KARDINOLA PAKARTAS

John Kari Doerirg, buvęs 
isz Oroville, California, kon- 
traktorius, kuris nuskrido 
in Australija pasiimti savo 
dvi dukreles nuo savo žmo
nos su kuria jis yra pasisky- 
res.

Dukreles yra dvylikos me
tu Carol ir keturiu metu 
Lorraine. Jis atskrido in 
San Francisco, California su 
savo dukrelėmis.

Doerirg buvo apsižsnyjes 
su Australijos mergina, kai 
jis tenai buvo kaipo Armijos 
inžinierius per Antra Pasau
lini Kara. Jis sako kad jo 
žmona susidėjo su kitu vy
ru ir už tai jiedu persiskyrė. 
Jis sako kad jis tikisi kad 
Amerikoje teismas bus tei
singesnis negu Australijoje, 
ir už tai jis savo dukreles 
ežia parsivežė.

PAULSBORO, N. J. — Du 
senyvi, broliai buvo surasti ne
gyvi, uždusinti nuo anglių ga- 
zo savo namuose.

Jiedu buvo szeszios deszimts 
septynių metu amžiaus Clif
ford T. Kircher, ir septynios 
deszimts trijų metu amžiaus 
Leon R. Kircher.

Policijantai sako kad jiedu 
buvo savo lovoje užtikti j u 
dukterų, Doris Kircher, isz 
Camden ir Mildred Kircher, isz 
Oaklyn, N. J., kurios buvo at- 
važavusios savo brolius ap
lankyti. Iszrcdo kad jiedu bu
vo keletą dienu mirė.

Pirmas isz j u buvo fabriko 
darbininkas, antras buvo kar- 
pinterys. Jie jau daug metu 
kaip buvo apsigyvenę in Pauls
boro.

KEY WEST, FLA. — Vie- 
nuo tikos tukstancziu szesziu 
szimtu tonu prekybinis laivas,

LANCASTER, PA. — De
tektyvu Kapitonas J. Kirchner 
pranesza kad du vyrai buvo kur ten ruo Ficridos kranto 
suimti ir suaresztuoti ir dabar 
iszriszta visos tos vagystes to
je apylinkėje.

Dvideszimts keturiu metu

nuskendo ar skėsta.
Per radija to laivo prižiūrė

tojas pranesze kad visi jurinin
kai apleidža laiva. Bet buvo

amžiaus Claude E. Moore, ku-į sunku gerai ir tikrai suprasti 
ris buvo iszleistas isz Eastern kas ten darosi ar atsitiko, nes
State Penitentiary kalėjimo 
tik Gruodžio dvideszimts ket
virta diena, kur jis buvo isztu- 
pes tris metus už vagystes, po- 
lici j auta ms prisipažino kad isz 
34 vagyseziu jis buvo gavės tik 
penkis szimtus doleriu. Jis bu
vo sueziuptas kai moteriszku 
suknelių pardavėja, Maria Liss 
iszgirdus, savo sztoro duriu 
skambuti vidurnakti, paszau- 
ke policija.

Sueziuptas jaunas vagis 
Moore, invele kaipo savo drau
gą dvideszimts keturiu metu 
amžiaus Lereoy H. Stauffer. 

TRUMANAS PASLY- Jis sako,kad szitas jo draugas 
jam buvo padejes dvideszimts 
du sztoru apvogti.DO ANT LEDO

Galva Prasiskėlė

Isz Amerikos
KITAS MARINAS

1 HARTFORD, VT. —
da-

ka- 
ka-

Tėvas parasze laiszka Major 
Generolui H. L. Litzenbergui. 
Szitas Generolas atrasze ir pa.- 

i sake kad visi eiliniai virszi- 
i ninkai tame Platoone kur jo 
sūnūs randasi yra pravaryti .ir

APDAUZINTAS dabar kariszkas teismas ren- 
į giasi visus juos isztirti ir 

Dar žinoti kas už ka kaltas.
kitas Marinu žvieriszkumas Mums iszrodo kad ežia
pasirodė ant Parris Island, So. riszko teismo negana, kad 
Carolina. Vieno jauno marino rimukai nėra tinkami tokius 
tėvas sako kad jo sūnūs buvo karininkus teisti ar nubausti, 
apie galva baisiai apdaužintas, Czia jau reikalas valdžios teis- 
už tai kad jis pamirszo kepure mui. Negana tokius saržentus 
nusiimti kai jis inejo in vieno į tik pažeminti, bet reiketu juos 
Saržento Marino kambarį. Tas| nubausti taip kaip eilinis pilie- 
jaunas marinas sako kad tas! tis butu už teki pasielgimą nu- 
saržentas ji apdaužė su plieno I baustas.
lazda kol visa jo galva kraujais 
pasriuvo.

To jauno marino tėvas, Nei- eilese.
sen R. Porter degtines sztoro į paežiu pasididžiavimu, nėra 
virszinirkas laikrasztininkams nei geresni, drąsesni, nei ga- 
paskelbe viena savo sunaus
laiszka ir jo komandoriaus Ge- reivius ar tai armijoje ar tai 
r-erolo laiszka ir paskui pats laivyne. Jau

Mums regis kad jau per 
daug tokiu atsitikimu Marinu 

Marinai, nežiūrint j u

lingesni už kitus eilinius ka-

i laikas visiems
■ mums nustoti garbine ir gerbenuvažiavo pas savo sunu.

Tėvas sako kad jo sūnūs bu/ tucs Marinus, kaip kokius did-

BŪEAFESZTAS, VENGRI- 
JA. — Vengrijos Komunistisz- 
kas laikrasztis intarla Kardi
nolą Josef Mindszenty, kad 
buk.jis isz Amerikos ambasa
dos yra iszleides insakyma pa-

Už 6 Žmogžudystes
VARSZAVA, LENKIJA — 

Keturios deszimts penkių me
tu Wladyslaw Mazurkiewicz, 
sukalbės malda ant kartuvių

KANSAS CITY, MO. —
Buvęs Prezidentas Harry Tru
manas, prie savo ųamu in In
dependence, paslydo ant ledo į 
ir galva prasiskėlė.

Jis apie tai mažai ka paisė, 
ir nuėjo sau in savo ofisą in

RINKIMAI
LIETUVOJE

tas kuris tas žinias pranesze, 
ka'bejo pusiau Angliszkai ir 
pusiau Ispaniszkai.

Buvo galima tik suprasti 
kad laivas yra Liberijos “Nor- 
tuna” ir kad visi jurininkai ji 
apleido.

Laivynas greitai pasiuntė 
kelis laivus ir eroplanus in ta 
vieta. Toje apylinkėje nėra nie 
audru, nei dideliu bangu, bet 
laivyno lakūnai pargryže sake 
kad jie nieko amt juru toje vie
toje neužtiko.

Tas prekybinis laivas tusz- 
czias plauke isz Mobile, Alaba
ma in Norfolk, Virginia.

KALINYS
PRISIPAŽINSTA

i buvo pakartas už žmogžudys
tes. Jis buvo nužudęs keturis 
vyrus ir dvi moteris.

Jis buvo •pasmerktas Rug- 
piuezio trisdeszimta diena.

< Ankscziau, jis buvo paklaus
tas ar jis tikrai buvo nužudęs 
trisdeszimts vyru ir moterų, 
jis su pasididžiavimu buvo sh- 
szukes: “Trisdesz’mts ir dar 
daugiau!” Bet teisme jis pri- 
sipažno kad jis buvo nužudęs 
keturis vyrus ir dvi moteris, 
'kurines visus jis buvo apvogęs 
‘r paskui sau kaip poras gyve
nęs. D

Harry Trumanas

MASKVA, RUSIJA. — Vie
tiniu Sovietu (tarybų) rinki
mai Liteuvoje, kaip pranesza 
“Izviestijos” dvideszimtas nu
meris, bus Kovo treczia diena. 
Latvijoje ir Estijoje tie rinki
mai bus deszimta diena.

Laikrasztis 'kelia tu Sovietu 
reikszme, ragina dalyvauti 
rinkimuose, nors nei žodžio ne
sako, kad kandidatus tegalės 
parinkti t’k Komunistu parti
ja isz savo tarpo.

LIETUVIS JAUNI
MAS NENURIMSTA

Nužudė Taxi Draiveri
Keturi Metai Atgal

Vengrijos Kardinolas
Josef Mindszenty

DU ŽUVO GAISRE
CHICAGO, ILL. — Du žuvo 

ir keturi kiti buvo sužeisti, 
kai gaisras isztiko namus in 
Clrcagos South Side.

Žuvusieji buvo keturiu me
tu Lee Pippin ir szeszios de- 
sz’mts metu amžiaus Phillip 
Span.

vo jo praszes nieko nesakyti ir | vyrius ir prisipažinti kad ir jie! —~~ ~ .
nieko nedaryti, nes jeigu tėvas yra molio Motiejai ir yra kaip Kansas City. Tik už kokiu pen- 
kam nors apie tai pasakys tai j ir kiti atsakomingi už savo kiu valandų vėliau, viena dar- 
jam bus dar blogiau. Bet sūnūs darbus, prasikaltimus.
prasze tėvo kad jis atvažiuotu 
pas ji kaip tik greitai jis gali.

Szitoje paezioje vietoje, ant 
Parris Island, ne taip seniai 
vienas pasigėrės saržentas ma
rinas privertė savo kareivius 
marinus marszuoti in pelkes 
kur szeszi jauni marinai pri
gėrė. Tam saržentui viskas 
buvo dovanota.

Ponas Porter sako kad jis 
pirma syki iszgirdo apie savo 
sunaus bedas Gruodžio de
vinta diena. Sūnūs buvo pasa
kęs kad jis bijosi kreiptis in 
karininkus, bet kad jis eis pas 
savo kapeliona.

Kažkodėl, per kara tie Ma
rinai iszgarsejo kaipo kokie 
did vyrai ir dabar jie patys tiki 
kad jie tikrai yra didvyriai. O 
nieko panaszaus nėra, nebuvo 
ir rebus, ir tie patys Marinai 
turėtu būti pirmieji tai prisi
pažinti ir suprasti.

Isz Ko Jisai Gyvena?

Jonas — Isz ko tasai jau
nas žmogus gyvena?

Petras — Raszo.
Jonas — O ka jis raszo?
Petras — Laiszkus pas tę

va kad jam atsiunstu pinigu.

bininke patemijo kad jo galva 
kruvina. Ji norėjo paszaukti 
daktara, bet Trumanas nesuti
ko, sakydamas kad jis pats už
eis in daktaro ofisą.

Daktaras Wallace Graham 
sako kad jis turėjo ta žaizda 
susiūti su szesziais stieziais. j 
Kai jis Trumanui ta žaizda su
siuvo, Trumanas nuėjo in res- 
tauranta užkasti ir su keliais 
draugais pasiszneketi.

VILNIUS, LIETUVA. — 
Vilmaus partinio aktyvo susi
rinkime pasigyrė kad 1956 me
tais respublikos pramones in- 
mones pagamino virsz vieki- 
mo produkcijos už du szlmtu 
devynios deszimts penkis mi
lijonus rubliu.

Tik visa beda, kad nors ir 
pagaminamus tokiais skai-l 
ežiais “virsz viekimo”, betgi i 
pavergtame kraszte trūksta 
paežiu butiniausiu reikmenų. !

Snieczkus toliau atkreipė 
dėmėsi, jog reikia ypacz gerin
ti politini auklejima jaunimo 
tarpe. Kalbas pasakė taip pat 
“Prezidentas” Paleckis, Cis- 
tiakovas ir Vildžiūnas ir kiti.

GAVO TIKSĖTA
Dave In Stulpą

WILMINGTON, DEL. — 
Kalinys in New Castle Correct
ional Institution kalėjimą, yra 
prisipažinęs, kad jis nužudė 
taxi draiveri keturi metai at
gal. Jis taipgi intare kita kali
ni kaipo savd drauga toje 
žmogžudystėje. Taip to kalėji
mo Policijos virszininkas Pul
kininkas Harry S. Shey yra 
paskelbęs.

Policijos virszininkas, Shew 
sako kad kalinys Theodoric 
Thompson, kuris yra teipgi ži
nomas kaipo Theodoric Fow
ler, dvideszimts trijų metu am- 

f J

žiaus, savanoriai prie tos 
žmogžudystes .prisipažino.

Tas kalinys intare 'kalini Ja
mes S. Garner, teipgi dvide
szimts trijų metu amžiaus, kai
po savo talkininką.

Tie kaliniai randasi kalėji
me ant penkių metu už apvogi- 

. ma sznap^o sztoro, in Wilmin- 
-ton. Jiedu buvo nuteisti Gegu- 

' žio dvideszimts septinta diena, 
1954 metuose. Tai buvo tik 
szeszi menesiai nuo to laiko, 
kada taxi draiverys, 37 metu 
amžiaus Samuel P. Chiokadel 
buvo nudurtas, prie vaiku pa
taisų narni, apie keturios my
lios nuo Wilmington miesto.

Jo talkininkas užsigina ir 
sako kad jis nieko nebežino 
apie ta žmogžudyste.

Policijantai iki sziol jokiu 
budu nebuvo gale j e to žmogžu
džio susekti.

szalinti asztuoniolika kunigu, 
kurie pataikauja Komunis
tams ir su esamaja valdžia ben- i 
dradarbiauja.

Gaisras buvo greitai ugnia
gesiu užgesintas ir visi kiti ku
rie tenai gyveno suspėjo isz- 
begti.

Amerikos Ambasada, tenai jais savo kraszto politika ves- 
dar nėra atsakius in szitus ti.
priekaisztus, bet kiek galima Laikrasztis ‘Nepszabadsag’ 
sužinoti, tai Amerikiecziai, raszo kad Kardinolas yra daug 
priėmė Kardlnola, jo buvo pa- Kunigu nubaudęs už dalyva- 
prasze nesikiszti in politika, ir vima valdžioje, ir visiems ki- 
jam net buvo uždrausta priim-! tiems yra uždraudęs ka bend- 
ti sveczius, kad jis negalėtu su ra su valdžia turėti.

Freitkariai Susikūlė
i

SKAITYKIT
PHILADELPHIA, PA. — 

Joseph Broccardi buvo gavės 
tikieta, buvo suaresztuotas už

^“SAULE” per greita važiavima su savo

PLATINKIT!
automobiliu ant Wissahickon. 
Hill netoli nuo Ridge Avenue, 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

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

Geležinkeliu policijantas 
stovi ant sargybos kai freit
kariai susikūlė ir apsivertė 
ant Erie Mainline, Narrow 
sburg, N. Y. Dvideszimts 
vienas kreitkaris nuszoko 
nuo rieliu. Nei vienas nebu

vo sužeistas, bet ta nelaime 
užkirto to geležinkelio rieles 
per kelias dienas kol visi tie 
freitkariai buvo nustumti 
nuo rieliu ir kol galėjo kiti 
freitkariai ir traukiniai ant 
tu rieliu važiuoti.



“SAUL E ’ ’ MAHANOY CITY, FA.

Kas Girdėt
In Greensboro, North Caro

lina, Charles W. Craddock ap
skundė Daktara dantistą ant 
penkiolikos tukstaneziu dole
riu. Jis sako ikad kai tas dan
tistas jam dantis taiso jam 
ranka paslydo ir ijs paleido vi
sai dantų drilin jam in gerkle. 
Tada, kai jis ta driliu prarijo, 
tas dantistas jam pasakė ei
ti namo ir viskai pamirszti, nes 
viskas tvarkoj.

savo namu ir paskui .iszejes 
lauk jis isz mecdžiokles szau- 
tuvo paleido kelis szuvius ir 
nuszove, nukirto visus telefo
no dratus. Dalbar jis ilsisi ir 
atsipagirioja miesto kalėjime.

laiduota. Dabar ta. mergina 
ima darba in fabriką ir visiems 
kitiems szpyga parodo' nes ji 
priguli in unija.

nas, apibudino jis nakties in- 
vyki ir padavęs kiek etn pini
gu senukui, iszkoliavo namo, 
visa kelia plusdamas gydyto-

Septynioliktame szini turely
je Anglijos valdžia, taksa,vo

ja.
Kai jis, pasiruoszes daugy

be sziurkszeziausiu žodžiu, rn-

In EI Centro, Califomijoje, 
kai Pamena College Geology 
studentas Bolb Ward paklydo 
dylkumuose per visa nakti; ant 
rytojaus jis tiems kurie ji su
rado' pasiaiszkino: “Asz taip 
buvau užsiėmęs; su tais szitu 
dykumu žeinlapiais kad asz, ju 
visai nepaisiau ir taip pakly
dau.”

Dabar baisiai sunku pasi- 
samdinti darbininke, tarnaite 
ar gaspadine savo namuose.

Penkios deszimts metu atgal 
devynios deszimts keturi žmo
nes isz kiekvieno tukstanezio 
dirbo tokius darbus, o dabar 
tik trisdeszimts keturi isz 
kiekvieno tukstanezio tokiuo
se darbuose randasi.

Tokie tarnai, tames randa 
daug geresnius ir lengvesnius 
darbus fabrikuose, ir jie nėra 
taip prižiūrami kaip ponas ba
joras ar ponia tuszcziagalve 
nori prižiūrėti ir valdyti savo 
tarnus kai jie dirba narnu ruo- 
sza. i

szviezia orą. Buvo taksos ant 
visu, tu kurio turėjo per daug 
langu savo namuose. Jeigu kas 
turėjo daugiau kaip asztuonis 
langus savo namuose tai jis tu
rėjo mokėti didesnes taksas.

Pypkes Durnai

Kodėl,...

In Hastings, Michigan, re
daktorius Gwen Frostic, (ar 
ežia butu redaktorka?) paskel
bė savo laikrasztyje, “Michi
gan Business Women’s Bulle
tin” szitoiki atsiszaukima in 
savo' skaitytojus ar skaityto
jas: ‘‘Jeigu jus esate isztekeje, 
ąpsi'ženije, iszsikrauste ar pa
simirė, kad loska duokite 
mums žinoti.” Gal tas redakto
rius, redaktorka dabar laukia 
balso isz kapiniu.

Darbininku ir darbininkių 
namuose dabar mažėja nuo 
1870 metu. Ir už tai kad algos 
prastos, valandos ilgios ir kad 
tie ponai, o ypatingai ponios 
nori vaidinti ir tvankinti savo 
darbininku ir darbininkių gy
venimus. Kaip ponai, taip kle
bonai turėtu susiprasti ir daži- 
noti gad darbiningai gali, būti 
tarnai, bet ne vergai.

In Santa Fe, New Mexico, 
kai du kaliniai pasivogė ji, pa
siėmė jo automobiliu, x pabėgo 
isz kalėjimo ir nuvažiavo pus
penkto szimto myliu su jo au
tomobiliu, kalėjimo sargas Jo
se A. Vigil inteike valstijai, bi- 
la del asztuoniu centu ant my-

Moterys dalbar vietoj ėmu
sius darbus kaipo gaspadines 
ar patarnautojos, stoja in fab
rikus, kur ju gyvenimas yra j u 
ir niekas ju netardo ar neklau
sinėja ir kur jos iszdirba asz- 
tuonias valandas ir paskui yra 
sau ponios o ne kokio ponio 
slauges.

Pasisamdinta mergina jau 
yra su senovės relikvijomis pa

Daugelis žmonių kalba
ir mena,

Kodėl seni jaunikiai 
nesipaeziuoja.

Atsakymas ant to lengvas: 
Moterele, kuria jie geidžia, 
Ne eina už ju,
O toji motere su kuria 
Lengvai galėtu apsipaeziuot 
Nenori jos imti.

C*************4***^*****!**^*******4**
Atsitikimas Senuose
:: Kambariuose ::

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

rus ir jei kas vaikszte, pajun
ta.

-— Isz jo puses daugiau ne
gu 'bicziuliszkai! Pyko Balnis. 
Matyt, bailio esama kad nebe- 
žvlegdamas kaip man einasi, 
spruko kur kojos rresze.

Bendrai, Balnis buvo 'bai
siausiam upe. Velniszkas sap-

szoko in gydytojo' narna, szis 
atrodė tik ka atsikėlęs ir kuo
rą,miausiai prausėsi. Ta pama
tęs Balnis sustingo vietoj.

Na brolyti, pradėjo pri- 
ka,išžioti gydytojas, kaip toki 
tavo elgėsi pavadinti, bet pas 
mus ji vadina kiaulyste. Na, 
pabūgai, nelbenorejai eiti, rei
kėjo pasakyti. Dalbar, laukiu jo 
ligi pusiaunakezio ir keikda
mas einu gulti. Nors isz vie
nos puses gerai: kurpiaus žmo
na apsirgo tai turėjau porai 
valandų nakties metu darbo.

LIsz tiesu, po ilgos kalbos 
paaiszkejo kad Balnis pas gy
dytoja ta, diena nebuvo užejas 
ir jis kiaura nakti namie isz- 
buvo.

Kas su Balniu vietoj jo in 
dyara keliavo, to nei pats Bal
nis negalėjo pasakyti.

—GALAS—

APSIGAVO
4

pONAS Gamuila su savo 
naujai pa.randavotu namu, 

kuri paėmė ant visu metu, kaip 
tai kalba, baisiai apsigavo! Va
kar, prie uždegimo pecziaus, 
pasirodė jog kaminai netrau
kia; duniai ėjo kaip isz peklos.

Langai barszkejo per visa, 
nakti prie kožno pūtimo vėjo, 
szaltis * insiskverbinejo per 
szimtus plysziu!

Ponas Gamuila nuėjo pažiū
rėt in skiepą. Baisybes! Van
duo augszcziau keliu!

O kad tave szviesiausi apim

lios kurias tie pabėgusieji kai
liniai iszvalžinejo' su jo auto
mobiliu. Dabar valdžios ofi

Pirkie U. S. Bonus! Pirkie U. S. Bonus!
sas sako kad jis pats turės už 
visai tai užsimokėti, nes ta ke
lione tu kaliniu su juo nebuvo 
valstijos pavėlinta.

“fellow citizens.’.’
In. Los Angeles, Californijo- 

je, kai jos vyras, kuri ji buvo 
apskundus del divorso, pasi
skundė teisėjui kad ji buvo 
jam prikrovus bilų už daugiau 
kaip' tris tukstanezius viena 
szimta doleriu su visokiais 
daktarais, jo žmona teisėjui 
pasiaiszkino: ‘i'Mano vyras 
man vis sakydavo kad asz ne 
pilno' proto ir kad man keliu 
szuliu trukszta, tai asz norė
jau tikrai dažinoti, ir už tai 
asz pas visus tuos daktarus 
ėjau. ’ ’

tu! Kotrakta parasze ant visu 
metu, rytoj reikes užmokėt isz 
virszaus už tris menesius! Pra- 
gaisztis!

— Kai daryt! Reikės isz to 
iszsisukt, nes kitaip czionais- 
dingsime, o gali ir uteles suėst, 
tarė p. Gamuila.

Ant rytojaus susitiko su loc- 
nininku.

— Gera diena, ponas gas- 
pador.

—< Gera diena, mylimas po
ne! O kaip naujas gyvenimas?

— Puikus, labai parankus! 
Tik pati ant manos nuolatos 
zurza.

■ —• O tai del ko ponuli!
— Kad parandavojau gy

venimą. tik ant meto laiko. 
Kalba jog ponas gaspadorius 
gali mums atsakyti gyvenimą 
ateinaneziam mete, jog' esmių 
neiszmintingas, senas asilas ir 
1.1.

— Na, na. kas tai? Tegul 
ponulis apsimalszina su savo 
paežiui e, juk galite fenais gy
venti taip ilgai kaip norite.

— Ar taip? Ak. Esi geras 
žmogus. Eikime tuojaus pas 
poną, gaspadoriu ir padaryki
me nauja kontrakta jog gali
me czionais gyventi taip ilgai 
kaip mums patinka.. Norints 
turėsiu atilsi nuo bobos!

— Gyvenkite kad ir per vi
sa amžių! Badavę szirdingais 
locnininkas stubu, o už keliu 
rninutu .sena kontrakta suple- 
sze ir surasze nauja, pagal su
tarimą.

Ant rytojaus, ponas gaspa.- 
dorius sugry'žes isz miesto ra
do gyvenimą tuszczia!

— Kas cizioii atsitiko? Už
klauso persigandęs sargo!

— Praszau pono, iszsi
krauste! Furinonaitis juos isz- 
veže valanda laiko atgal!

— Kas tai do velniai!
— Ponas Gamuila paliko 

randa, už puse menesio ir szit.a 
laiszka del pono.

Locnininkas stulbos greitai- 
atpleszes laiszka.pradojo skai
tyt.

“Mano pone! Tavo stubos 
suszalde mane, apsvaigino, su- 
szlapino ir 1.1. Pasilikau jose 
pagal musu kontrakta: “Taip 
ilgai, kaip man patiko!” Tei- 
kais priimti mano szirdinga 
padekavone. — Gamuila.”

Locnininkas užkeikė kelis 
kartus jog davė save taip pui
kiai apsigauti.

— GALAS —

In Frankfurt on Main, Vo
kietijoje, suaresztuotas, kai jis 
prisipažino' kad jis buvo sup- 
jaustines daugiau kaip penkios 
deszimts automobiliu tajeriu 
su* peiliu, dvideszimts vieno 
meto, jaunuolis Vokietis pasi
aiszkino: “ Asz negaliu apkės
ti kai matau kaip visi kiti va
žiuoto važiuoja automobiliais, 
o asz visur turiu eiti pesezias, 
ir už tai asz visu ju tajerius 
sup jaustinau. ”

■ • • 1
Įn Clawson, Michigan, kai 

telefono' operatorka nesuspėjo 
gana greitai priszaukti jo jai 
paduota numeri, John J. Bro- 
kelmeyer jai pasakė: “Tu ežia

The tall, soldierly figure, dressed in’a "suit of brown broadcloth spun at 
Hartford” bent,to kiss the bible before Samuel Otis could raise it to his lips.

The New York Battery crashed out a.thirteen gun salute, the church bells 
of the city rang in triumph and from thousands of people who crowded the 
streets and rooftops as far as the eye could see came the joyous cry, "Long 
live George Washington.”
> America had just inaugurated, as her first President, her most beloved 
hero. So great was the people’s affection for this calm Virginian that there 
was talk of proclaiming him king. And the majority of the Senate favored 
conferring on him the title of "His Highness, President of the United States 
of America and Protector of Their Liberties.”

Yet Washington began his inaugural address with these words, "fellow 
citizens . . .,” thus giving himself tlu; only title he wanted.

Today we can best honor George Washington by letting those words 
remind us not only of his humility but of our responsibility to the legacy 
he left us.

As citizens of the nation Washington first led, let us protect its security 
in the best way an American can—by strengthening the sėęurity of our own 
families and homes.

One of the best ways to build security for your home is by regular invest
ment in U. S. Series E Savings Bonds—an important j/rivilege which all 
Americans enjoy. Your Government guarantees the pnzfcipal of your Bonds 
safe—up to any amount. And the Government guarantees sure the rate of 
interest you receive.

So make it a regular plan to invest in Savings Bonds through the Payroll 
Savings Plan where you work or by buying Bonds often where you bank.

Jis Tame Nebuvo Kaltas

Sudžia in vagi — Esi va
gis, pavogai karve. Kodėl 
taip padarai?

Vagis — Asz tame nekal
tas ponas sūdžiau. Kodėl 
gaspadorius neuždare tvar
tą?

Platinkit “Saule”

KATALOGAS
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas iss 
szito Katalogo 

Nr. 1957

ateik ir’ta .savo telefoną iszsi- 
imk isz piano namu jeigu tu I 
negali gauti mano pareikalau
to numerio.” Paskui jis nutarė' 
pats tai pperatorkai padėti;i 
Jis iszrove elefono dratus isz

• U. S. Savings Bonds strong then the security t 
of your family, your community, your country.
The V. S. Government does not pay for this advertisement. The Treasury Depart

ment thanks, for their patriotic donation, the. Advertising Council and

SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus -apraszymas, didele 
knvira. 4-04 puslapiu. 5O<»

No.102— Prakeikta, meiliu [

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) 
r.alpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo- 
la ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgi§, 
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 paCziuojas, 
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 Razbaiainka, 
43 puslapiu, 20c.

“Saule” gražiausia ir tin
kamiausia dovana nuo Lietu
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- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

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

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. 
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- 
uoriaus, 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.

Pirkie U. S. Bonus

No.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyrp; 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; Jpokai 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.

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

180^2—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 Kristus© 
15o.

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.2.02—Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

ILGU Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy Citv. Pa., - U- S. K
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Jono Ir Angelinos Andruliu Ir Ju Szeimynos 
MICHIGAN FARM SURIS 
' FOUNTAIN — MICHIGAN

JUS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAN 
FARM Sūrio. Szis Suris jau per (ilgus metus gaminamas Jono ir Angelinos 

Andriuliu ir ju szeimyhos, 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 įbegiama skoni. Szis Suris taip yra mėgiamas Lietuviu, kad jo dide
lius kiekius siunezia 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 
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

Atsitikimas Senuose 
:: Kambariuose ::

(Tasa)

Miestuko monotoniszka • gy
venimą. paiinvairino dar vienas 
invykis: atkeliavo isz Kauno ir 
apsigyveno jaunaA, ka tik' isž- 
ejas mokslus, gydytojas. Kam, 
kaim, o Balnio gyvenime tas 
invykis padare didele atmaina. 
Jis netrukus su gydytoju - su
sipažino ir susibicziuliavo. Da
bar jau juodu vaikszcziojo in 
kaimus, slankiojo apylinkėj ir 
bendrai leido, kaip mokėdami, 
vasaros laisvaji laika.

Kartai vėlai vakare gry'ztant 
in miesteli, jie pažvelgė in 
keistąją sodyba.

— Sakyk, brolau, kas ežia 
gyvena? Paklausė gydytojas. 
Kiek kartu eidamas pamaniau 
ir vis kažkaip nepavyksta; pa
siteirauti.

— O, kad tu žinotum, koki 
ten paslaptingi sutvėrimai gy
veno! Perdedamas praitare. Bal
nis.

— Asz net vienas buvau 
manės padaryti panaszu žygi, 
atsiliepė Balnis. Klausiau ir 
senio ar sutiktu insileisti; pa
sakė • nieko prieszingo neturė
siąs. . ,

— Puiku! Ir juo greieziau 
juo geriau. Dabar ir laiko dau
giau turime. •

— Bet reikia apsiginkluoti, 
inspejamai pastebėjo Balnis. 
Maža kas gali būti, gal koki 
degtindariai ar banditai slaps
tosi.

— Ir ne tik apsiginkluosim 
o paimsim ir užkandžiu, isz- 
gert ko nors. Rėkia juk, kad 
neužmigtume. Knyga kokia 
pasiimsim.

— Tai kada mes keliausim ?
— Nors ryt vakare, atsake 

gydytojas.
— Gerai ryt pavakare dar 

priesz saulelaidi asz užeisiu in 
tamsta ir droszim.

Czia jie priėjo- gydytojo na
rna ir iszsiskyre.

— O kas-gi?
Balnis smulkiai papasakojo 

savo kelione in dvara ir gautus 
inspudžius.

— Stebėtina, atsiliepe gy
dytojas. Gudrus, matyt pra- 
muszt-galviai ėmėsi darbo jai 
jau taip ’žmones su rėmais vai
ko ir niekas ju nesuseka.

— O asz manau, 'kad czia. 
ne pramuszt-galviai o staeziai, 
žiurkes: tokiam name jos gali 
būti szunu didumo. O jei dar 
prie ju szokiu prisideda džius- 
tanicziu lentų braszkejimas tai 
silpifo-s valios žmogui, pabuvus 
keliolika valandų intemptais 
nervais pakanka kad ne tik su 
langu, bet ir su visa siena isz- 
begtu, atsiliepe Balnis.

— Bet juk tie visi injyykiai 
padare in žmones inspudžio? 
Turbut visa apylinke tiki kad 
dvare velniai naktimis szvais- 
tosi.

— Žinoma. Kitaip ir nekal
ba apie dvara kaip tik apie vai
duokliu gūžta.

Gydytojas susimaustė. Bal
nis taip pat, nieko nesakyda
mas laikydamas sznekta 'baig
ta tylėjo- ir ėjo greta.

— Ar 'žinai brolyti ka? įtai
gai prabilo gydytojas. Pernaik- 
vokini tame dvare; jai kas at
sitiks, iszaiszkinsim ir tuoj isz- 
sklaidysime susidariusius prie
tarus. Sutinki ?

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

de plauku gniužus in; szalis, 
tuo rodydama kad ji szypsosi.

— Sveikas, senuk. Žadėjai 
in kambarius inleisti nakvynei, 
tai ir atėjom.

Senis truputi suraukė ant
akius.

— Et, vaikai. Neramios 
galvos.

—• Niurzgėdamas sugryžo 
iii. budele ir pasiėmęs raktus 
busivede in kambarius.

Pelėsiu tvaikas dabar ne 
taip veike Balniui. Jam pasiro
dė kad jis kapinėse atsidūrė.

**♦*■*♦***********«****-*«*-»

Viena. Sc-huylkillo pavieto

«£♦

Gerokai priesz saulelaidi 
mokytojas Balnis su krepsziu 
rankoj’ iszejo isz savo namu ir 
placziai nužingsniavo gatve. 
Krepszelyj kliuksėjo geroka 
krupniko bonka, deszros lan
kas ri nemažas puskepalis duo
nos. Pradaręs gydytojo namo 
duris, gydytoja pamate jau pa
sirengusi.

— Koks tu greitai? Asz ty- 
czia ankscziau iszejau, norėda
mas pasėdėti pas tave, paste
bėjo- Balnis.

— Kas dalbra tokia gražia 
diena kambaryj sėdi, prikiszo 
gydytojas. Galėsim po laukus 
pasivaikszczioti, nepakenks. 
Apžiūrėsim ir to stebėtinojo- 
dvaro soda: juk, jei namuose 
mirusieji szvaistosi tai ar ma
ža gali laukti stebėtinų dalyku 
ir sode, juoba, jis kaip tu sakei 
apleistas.

Gydytojas 'pasiėmė taip pat 
ryszuleli, kuriame gana rysz- 
kiai kyszojo bonkutes gurklys.

— Kaip matyt, musu isz- 
telkliai dideli; gaila butu jai vi
sa tai dvasioms tektų, pastebė
jo Balnis.

— O dar blogiau gali būti 
jai kartais mes -patys visa tai 
sunaudosim.

—■ Per viena nakti daug.
Kalbėjosi juodu apie busi- 

maža nakti, vienok kuojuokin-
giausiu tonu. Ir isz tiesu, jo
kios baimes, ne- szeszelio nejau
to. Balnis pan-asziai ramus, dar 
net laibiau kalbus. Netruko- jie

Jo kelione po svietą ir liūdimam pasiekti senąją sodyba. Balnis
- apie Jezu Kristų. , 

Per paczta, 25 Centai.
kaip žinąs, drąsiai ėjo pirmas 
o priejas budele pabeldė. Pro

--------  duris iszlindo vėl ta pati gal- 
SAULE - Mali ano y City, Pa. | va ir pažinusi Balni prasklei-

mergele gyrėsi, 
Kaip ji vyruotis rengėsi, 

-Sake: Kaip tik asz 
isztekesiu, 

Tai kitaip vyrus laikysiu, 
Mokėsiu asz jiems 

prisilaižyti, 
Žinosiu kaip pinigu 

iszsipraszyti, 
Szilkines -dreses nesziosiu, 

Ant kitu moterių nežiūrėsiu, 
Nei su joms neužsidesiu.
Kaip pasakė taip padare, 
Daugeli vyru prisivarė, 

Bet neilgai bujojo, 
Visi vyrai nuo jos 

iszbegiojo, 
Dingo dreses szilkines, 
.Ir jekutes' aksomines,...
Su kaiminkom dabar 

ėdasi,
Nuo jos kaip nuo- pavietres 

szalinasi, 
Geriausia padarys,

Kaip savo terla uždarys, 
Ir kaip tyle-s, 
Visi ja mylės,

Ir vyras gera mote-rele 
turės.

* * *
Tegul ja kyaraba,

Tokia pasiutusia boba, 
Kuri vieniam s-aliune 

pasigėrė, 
Ir su vyrais musztis eme.

Nuo pecziaus prosą 
paėmė,

Vienam vyrukui per 
galva re'že,

Neib-agas atsigaivėliavo, 
Ir vela gyvastį atgavo, 
Pas gydytoja nuvežliojo, 
Tas skyles susiuvinejo.

* * < *

Nekurtos mergeles suvis,
Yra kvailos kaip avys,
Jeigu isz jų juokėsi 

vyrai,
Tai jums už tai gerai, 

Kaijp tai atsitiko 
neseniai^

Koki tai 'du kumeliai,
Vienas, nevos; pirszlys,

Kitas nevos da jaunikis, 
Pas viena mergele nuėjo, 

Kalbinti apsivesti pradėjo,
Bet merginai vyras 

nepatiko,
Ir viskas ran t niek 

pasiliko.
Mat, tiedu vyrukai nuėjo
1 tik pažiūrėti,

Tai turėjo- nuo apsiporavimo
kalbe ti,

O ne dryso kitaip, '
Tai no-rints szitaip.
-—:-----r----™----------- r— (
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created by

Also matching reception cards, 
response cards, thank you cards, 

at home cards and informals.
Come in today and make your 

choice from our
^Flower Wedding Line" catalog;
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Gydytojas- veno-k tarsi nieko 
nejuto.

— Ne tokiu kvalp-u man te
ko ragauti, isztisas Valandas 
auiatom.ikuinuos b-eriogsant pa- 
aiszkiiiio- savo isztveime gydy
tojas.

—- Bet kuriam czia kamba
ryje mudu apsigyvensim? Pa
klausė Balnis. Ar negera butu 
ta pati, kuriam ponas Pszepa- 
dalskis a.gla pasidarė. Patys 
sau, taip sakant isz karto tap
sime nebailumo pavyzdžiai.-

Gydytojas apžiurėjo siūlo
mąjį kambarį ir liko- visai pa
tenkintas.

— Ko geriau benorėti? 
Sztai asz ir in tai paezia ke-de 
atsisėsiu kurioj ponas Pszepa- 
dals-kis paskutine nakti sėdėjo, 
pareiszke daktaras, sėdėdamas 
in pakeldamas dulkiu -dėbesi.

Balnis buvo besuraukias- ne

kaip namie ne viena ausim ne- 
pareikszdami atsargumo-. Ka
da kalbos iszsiseme, Balnis isz- 
si t ra ūke isz ryszulio knyga ir 
ome skaityt. Daktaras atydžiai 
klausėsi, dare pastabas. Kar
tais skaitymą pertrauke, abu
du jie ginezijosi del vieno ar 
kito dalyko, ar -del pasakytu 
mineziu ir taip toliau.

Pagaliau Balnis pajuto kad 
gydytojas sžsnudo.

— Girdi, nemiegok! Žadi
no Balnis. Gali nežinia kas pri
sisapnuoti. Neužmirzsk kur sė
di!

Gydytojas nubusdamas mur
mėjo ir vėl užsnūdo. Balnis il
gai kovojo su miegu, skaitė sa
vo ‘knyga, kalbėjo, žiovavo. 
Gydytojas taip kietai inmigo 
patogioj kėdėj kad Balnis, po 
keliu mėginimu is-zjudint drau

si bet gydytojas pamokinamai 
pabrėžė: “Dulke buvai, dulke 
tapsi.” Balnis nurimo, surado 
kitam kambaryj patogia kode,] 
atsinesze ir pasidejas antroj | 
stalo- pusėj, atsisėdo.

Saule jau nusileido. Kamba-I 
ryj tamsa tirsztejo. Vyrai už
sižiebė- žvąkia, pasidėjo- ant 
stalo- revolverius ir pradėjo 
kalbėtis. Kibk laiko praslinkus 
pradėjo- užkandžiauti ir tusz-

sės kėdėj, užmerkė akis.
Vėl, kaip pirma, viskas su

tirpo ir isznyko. Balnis Užsnū
do. i/

Kiek tas miegas truko, Bal
nis nežino. Tik jis pajuto- atvė
ręs akis ir bežiūrįs in gydyto
ja.. Keistas daigtasi darėsi: 
priesz ji kėdėj sėdėjo ne gydy
tojas bet nepažystamas vyras. 
Balni paėmė sziurpas, vienok 
atsibusti ir pakrutėti jis nega
lėjo. Nepažystamasis in ji in
ky riai ir kersztingai 'žiuri; jo 
rudos akys. Balnis atsiminė: 
tai ponas Motiejus Pszeipadals- 
kis, kurio paveikslas kabo ki
tam kambaryje. Balnis aiszkiai 
junta pavoju, jis stengiasi isz- 
tiesti ranka prie revloverio. 
Nepažystamojo akyse suszvin- 
ta paszaipa ir dar aiszkiau 
ryszkeja jo kraugeriszkumas.

— Kur gydytojas? Tolimu 
aidu dingteleja Balnio galvoj 
mintis. Kur jis?

Gydytojo niekur nėra! Jo 
vietoj sėdi kitas žmogus, sztai 
kyla isz vietos. Jo pirsztai su
lenkti, jis ruosziasi smaugti. 
Taip, nepažinstamasi's persi- 
vere per stata ir pagriebė Balni 
už gerkles. Paszelusi kova. 
Balnis stiprus ir vikrus. 
Smaugti nesiduoda. Kova ilgai 
tęsęsi, kol pagaliau Balnis nu
budo' sode. Jo rūbai buvo ap
draskyti, rankos subraižytos.

Pas ji stovėjo senis.
— Na, maitai, ar asz nesa

kiau? Iszskesdamais rankas ta
re ijs Balniui. Anga sienoj, lan
go vietoj, liudijo kokiais ke
liais'Balnis ežia pateko.

Balnis neturėjo- kai sakyti. 
Jis turėjo tokia kova, kokios 
niekados neturės. Bet kur gy
dytojas? Ar-gi jis pabėgo- kur? 
O gal kambaryj liko, taip pat 
užkankintas. Balnis su seniu 
apžiurėjo visus kambarius' bet 
nieko nerado. Senis taip pat 
neinate kad kas nors butu ėjas 
isz kambario, nes nakti jis bud-

(Tasa Ant 2 puslapio) 1

gą atsisakė nuo tos minties ir 
leido jam knarkti.

Visame name buvo paszelu- 
siai, ligi sziurpo, tylu. Trasz- 
kejo tik ant stalo degdama 
žvake. Net gydytojo alsavimo- 
nesigirdėjo. Balnis ne juokais 
susirėmė su miegu: kažkas 
jam sake kad miegoti nedera, 
bet blakstienas tartum kas me
dum isztepe; sunkios- tapo-, 
limpa, ne neatpleszi ir taip 
saldu. Balnis užmerkė akis, 
viskas, ir žvake ir daktaras ir 
kambario baldai su sienomis, 
susiliejo in viena ir nuplaukė 
kaž kur. Su visu tuo- buvo be
pradedąs plaukti ir Balnis, bet 
staiga nubudo ir peržvelge 
kamb-ari. Viskas buvo- ramu ir 
tvarkoj.

— Prišausiu, sąmoningai, 
nutarė Balnis, ir kiek pasitai-

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS 
; ... MALDA ... ;

; Viesz. Jėzaus ir ; 
; Motinos Szvencz. ■
] Sapnas Motinos Szven- ] 
] cziausios, mieganezios ] 
J ant kalno Alyvų, žemei J 
] Batanijos, bažnyczioj Į 
] Szv. Mykolo Arkaniuolo. Į
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Žinios Vietines
—i Gerai žinomas del mies

to gyventojams, Frank Gowers 
nuo 420 W. 4-tli uly., Williams
port, Pa., buvęs agentas del H. 
J. Heinz kompanijos, staigai 
pasimirė ipareita Sereda. Ve
lionis su szeimyna. kitados gy
veno mieste. Paliko1 paezia, 
Ona (po tėvais Slavitskiute isz 
M ah an o j aus); sunu Robertą; 
ir tris po-vaikus: Arthur Gui- 
mes, Philadelphia; Victor Gai
nios, Washington, D. C., ir R, 
Fenton isz Butte, Mont, taipgi 
du 'brolius. Laidojo Nedelioj, 
o kūnas (palaidotas in Arling
ton kapines, Virginijoje.

— 'Seredoj pripuola Szv. 
Kotrynos, Szv. Benedikto ir 
Szv. Juliano, o Tautiszka. Var
dine: Ugne. Ir ta dienai: 1935 
m., vaikvagis ir žmogžudis 
Hauptman, kuris'pavogė ir nu
žudė garsaus Charles Lindber- 
gho kūdikėli, mirties bausme 
nubaustas; 1933 m., Prez. Her
bert Hooveris pataria valdžiai 
susitvirti savo pinigini stovi ir 
sugražinto aukso 'pamalto.

— Staigai pasimjre savo 
namuose, sena gyventoja ponia 
Ona Agurkiene, nuo 530 W. 
South uly., Nedelioj 8:50 va
landa ryte. Josios vyra a. a. 
Juozas pasimirė Vasario 3czia 
diena. Velione gimė Lietuvo
je. Paliko duktė Ed. Tarutie- 
ne namie, ir šuniu Juo-za, Phila
delphia. Prigulėjo prie Szv.
Rozancziaus, Szv. Prancisz- 
kaus ir Saldžiausios Jėzaus 
Szirdies Draugijų. Laidotu
ves gal invyks Ketvergo ryta, 
su apiegomis in Szv. Juozapo 
bažnyezioje 9-ta valanda; ir pa
laidos. in parapijos kapinėse. 
Graborius K. Rėklaitis laidos. 
Amžina atilsi.

— Ketverge pripuola Szv. 
Valentinio, kada visi siunezia 

• savo, szirdies draugiams ir 
draugėms meiles laiszkelius, o 
Tautiszka Vardine: Vitalius. 
Taipgi ta diena Menulio at
maina: Pilnatis. Ir ta diena 
1950 metuose Koniunistiszka 
Kinija ipasirasze trisdeszimts 
metu sutarti su Sovietu Unija. 
Rusija pasižadėjo pristatyti 
$300,000,000, 'bet iki sziol nei 
vieno rublio; 1912 m., Arizona 
valstija buvo priimta kaipo ke
turios desziint asztunta valsti
ja in Suvienytas valstijas; 1819 
m., gimė Christopher Latham 
Sholes, kuris iszrado raszoma- 
ja maszinele, typewriter!.

— Petnyežioj pripuola Szv. 
Faustino, o Tautiszka Vardi
ne: Kasiulis. Ir ta diena: 1945 
metuose Amerikos lakūnai 
bombardavo Tokyo miestą Ja
ponijoje; 1912m., Juan Shi Kai 
buvo iszrinkatas kaipo pirmu
tinis Kinijos Prezidentas; 1933 
m., Giuseppe Zangara norėjo 
nuszauti Prezidentą Franklin
D. Roosevelta. Jis nuszove 
Chicago® mayora, 59 metu am
žiaus Cernek, Kovo 6-ta diena. 
Tai atsitiko Miami Florida.

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

Platinkit “Saule”

SOVIETAI INTARIA 
AMERIKIECZIUS

Sako Amerika Siun- 
czia Savo Sznipus In

Rusija

MASKVA, RUSIJA.— So- 
vietų valdžia sako, kad Ameri
ka siunezia savo agentus sta- 
cziai in Rusija, ir taip veda 
slapta kara priesz Komur.is- 
tiszkus krasztus.

Keli musu atstovai jau pir
miau buvo taip intarti ir iszva- ■ 
ryti isz Rusijos. Dabar du kiti 
gavo insakyma iszsikraustyti, ! 
isz Rusijos.

Czia aiszkiai matyti kad Ru-'

Naujas Ginklas

In La Porte, Indiana yra 
gaminami nauji ginklai, ku
rie yra didesni ir pavojin
gesni už visus kitus ginklus.

Allis-Chalmers kompanija 
szitokius ginklus dabar ga
mina. Paprastai szita kom
panija gamina tik maszinas 
del ūkininku.

Szitas ginklas yra vadina
mas “Ontos” isz Greku kal
to-

National Sargybos Valdininkai

Tautines Sargybos, Na- i 
tional Guard komisija czia ! 
iszeina isz Baltnamu kur jie j 
buvo pasisznekeje su Prezi- | 
dentu Eisenhoweriu kaslink 
Apsaugos Sekretoriaus pra
kalbos, kurioje jis intare vi
sus tuos kurie stoja in Na
tional Guard, sakydamas 
kad jie nori iszvengti ka- 
riszkos tarnystos.

Nors Prezidentas Eisen- 
howens buvo pareiszkes 
kad jis užstoja szita musu 
kraszto sargyba ir kad jis 
nesutinka su savo kraszto 
Apsaugos Sekretoriumi, jis 
vistiek stojo už ta savo Sek-
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si nori atsikirsti, bet atker- 
szinti mums už tai kad musu 
policija yra susekus ir suėmus 
tuos tris Rusijos sznipus New 
York mieste.

Tie trys, Jack ir Myra Soble 
taipgi Jaccb Albam ir dar de- 
szimts kitu yra intarti už szni- 
pinejima Amerikoje ir kad jie 
priguli prie Tarptautinio So
vietu szpiegu ratelio.

— Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite 
jiems kad užsiraszytu sau 
“Saule”, c bus jie jums už tai 
dėkingi, nes “Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu 
varys ju nuliūdima.

Skaitykit “Saule”

bos, kuris žodis reiszkia 
“Daigta.” Szita tanka, ar 
traktorius gali visur važiuo
ti ir kaip matoma turi sze- 
szes dideles armotas ir sze- 
ta maszininiu karabinu.

Tankas gali daug grei- 
cziau važiuoti negu kita tan
ka ir ji taip apszarvuota kad 
tik didele airmota galėtu ja 
sustabdinti.

kretoriu.
Czia, isz kaires in deszine, 

randasi Major Generolas 
Milton A. Reckord, Adjut- 
tant Generolas Maryland 
National Guard; Major Gen
erolas Edward D. Sirois, bu
vęs komandorius dvideszim- 
tos Divizijos isz Mass.; Ma
jor Generolas Earl M. Jones, 
Adjutant Generolas isz Cal
ifornia; ir Major Generolas 
Ronald C. Brock, dabartinis 
komandorius dvideszimtos 
septintos apszarvuotos divi
zijos, New York National 
Guard.

o o o

VAGIS SUGRAŽINO 
$7,712

ALTON, ILL. — Pacztorius 
atnesze stora voką, konverta 
Ponams William H. Evans.

Ponia Evans ta syszuli at- 
plesze, atidarė ir jame rado 
septynis tukstanezius septynis 
szimtus dvylika doleriu.

Tai buvo apie du tukstan- 
cziai septyni szimtai doleriu 
daugiau negu ji buvo prane- 
,szus policijai kad vagis isz j u 
pavogė keletą dieenu atgal.

Su tais pinigais buvo raszte- J 
lis: '

“Asz jums sugražinu jusu Į 
pinigus, nes asz nenoriu kad! 
policijantai mane sekiotu ar 
manes jieszkotu. Jeigu asz bu- 
cziau žinojęs kad jus tiek daug 
pinigu turite, asz už jokius pi
nigus nebueziau jus apvogęs.”

Ponia Evans su savo vyru 
turi dvi bekernes Alton mies
te. Ji policijantams pasiaiszki- 
no kad tas vagis buvo nuo jos 
pavogęs apie tūkstanti doleriu, 
kurie buvo isz bekernes, o ji 
vis su savimi turėdavo apie ke- ’ 
turis tukstanezius, kad ji turė
tu j ūso gatavus, jeigu jos vy
rui kaka prireiketu daugiau 
pinigu. Ji sako kad ji nežinojo 
kad ji tiek su savimi turėjo, 
kiek tas vagis jai sugražino.

SVARBUS
PRANESZIMAS!

SURASTAS

Apie ‘Saules’ - 
Prenumerata

Brangus Skaitytojai!
Leidėjai “Saules” stengiesi 

palaikyti sena preke, kaina 
tol, kol galėjo, bet, matydami, 
kad kiekviena menesi sunkiau 
ir sunkiau užlaikyti spaustuve 
ir iszleisti “Saule,” leidėjai 
yra priversti pakelti prenume
rata Dabar!!!

Dabar “Saules” Prenumera
tas bus szitoks:

Suvienytose Valstijose: Me
tams $7.00; puse metu $4.00.

Kanadoje: Metams $8.00; 
puse metu $4.50.

Pietų Amerika, Vokietijoj ir 
Skotlandije: Metams $10.00; 
pusei metu $5.50.

Atskiras “Saules” numeris 
10 centai.

Prenumerato ir atskiru nu
meriu preke, kaina, yra pakel
ta, už tai, kad “viskas” mums 
teipgi pabrango! Pabrango vi
sas materijolas, kuris yra rei- 
“ Taipgi sziandien viskas paki- 
kalingas laikraszczio leidimui! 
lo, pabrango, pragyvenimas, 
visokios taksos ir valdiszki mo- 
keseziai!” Tikimies kad musu 
Guodotini Skaitytojai supras, 
kodėl mes esame priversti tai 
daryti!

Mums baisiai nemalonu apie 
tai jums praneszti, bet kagi ga
lima daryti? Pinigai yra reika
lingi del laidimo “Saules” ir 
del užlaikymo darbininku!

Stengiamies vesti laikraszti 
“Saule” kuogeriausiai, kad ji 
patiktu musu mieliems Skaity
tojams, ir turime vilties, kad 
visi sutiktu su musu praszymu 
ir pasiliks musu Skaitytojai ir 
Draugai ant toliaus. Szirdingai 
Acziu!

Su gilia pagarba, liekame, 
—“Saules” Redakcija.

^Pirkie U. S. Bonus!

Perspėja Kaslink 
Algerijos

Prancūzu Užsienio Minis
ters Christian Pineau, kal
bėdamas in United Nations 
Political komisija, New Yo
rk mieste, sake kad Algerija 
yra Prancūzijos dalis ir kad 
Tautu Sanjunga neturi jo
kio teises insikiszti ir per- 
tvarkinti jos rubežius. Jis 
sako kad Sovietu Rusijos 
agentai czia jau kuris laikas 
kaip stengiasi subuntavuoti 
žmones. Jis sako kad Sovie
tai labai norėtu szita kraszta 
pasisavinti del propagandos 
ir del kariszkos apsaugos.

žadėjo jam dar keturis szimtus 
doleriu, kai jo žmona bus nu- 

P ASIKARTAS žudinta. Taylor paėmė tuos jo

PHILADELPHIA. PA. —
Septynios deszimts dvieju me
tu amžiaus Charles G. Wood- SKAITYKIT
land buvo surastas pasikartas 
savo namuose apie antra va
landa po pietų. Jo žmona ūžti-

Kr” “SAULE”
PLATINKIT!

Priesz Vedybas

Dramaturgas ir teatru pa- 
gamintojas Michael Todd 
czia pabueziuoja Elizabeth 
Taylor, loszike, su kuria jis 
ketina apsivesti. Jiedu yra 
iszvažiave ant savo menulio 
medaus keliones net pirm ne 
gu jo nuotaka yra gavusi di- 
vorsa nuo savo Vyro. Jiedu 
czia atostogauja ant palo- 
ciaus Miguel Aleman, buvu- 
šio Meksikos Prezidento, in
Puerto Marquez. Loszike 

ko jo kybojanti lavona.
Haverford Township polici

jantai sako kad jie rado ji ka
tanti nuo lenciūgo. Detektyvas 
John. Scanlon sako kad to pasi- 
kariusio žmogaus szeimyna 
jam paaiszkino kad jis jau ku
ri la (ka buvo nusiminęs ir kaž 
kodėl susirupin.es. Daktaras 
Jules Vogei pasakė kad jis bu
vo mires ant savo prisitaisytu 
kartuvių, bet jis dar laukia isz- 
tirti pirm negu jis pasakys nuo 
ko ir kaip jis buvo mires.

j NORĖJO ŽMONA
NUŽUDINTI

DETROIT, MICH. — Pen- 
kios deszimts metu amžiaus 
Junies Daniels, isz Toledo, O., 
buvo policijos sulaikytas, nes 
jis yra intartas už suokalbi nu
žudinti savo žmona.

Policija sako kad Daniels 
atvažiavo in Detroit, Nedelioje 
ir stengiesi susirasti žmogų ku
ris jo žmona nužudintu. Jo 
žmona yra 38 metu amžiaus Ju
lia. Jis buvo papraszes 32 metu 
amžiaus Frank Williams kad 
jis jam jo žmona nužudinti.

Szitas Frank Williams nuėjo 
pas policijantus ir viską jiems 
iszpasalkojo. Policijantai pa
siuntė policijanta Thomas 
Taylor, detektyvą, kuris su tuo 
Daniels pasisznekejo ir jam da
vė dvideszimts doleriu, ir pri-

pinigus ir ji tuojaus suareszta-
vo.

Tylor yra dvideszimts ketu- 
riu metu amžiaus, o jos jau
nikis Mike Todd yra pen
kios deszimts keturiu metu 
amžiaus.

Kai teismas nesutiko jo 
busimajai nuotakai duoti 
greita divorsa, Mike Todd 
baisiai supyko ir pasakė kad 
jis in kuri kita Pietines 
Amerikos kraszta nuvažiuos
kur jo nuotakai tas divorsas 
bus tuojaus suteiktas.

GAVO TIKIETA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Philadelphijoje. Gavės nuo po
licij a nto ta tikieta už per grei
ta važiavima, jis nuvažiavo 
sau ir už keliu minueziu taip 
davė in stulpą kad automobiliu 
visiszkai sunaikino ir pats su
sižeidė. Trys kiti, kurie su juo 
važiavo teipgi buvo sužeisti.

DINGUSI KOLEGIS-
TE VASZINGTONE
WASHINGTON, D. C. — 

District of Columbia policija 
pranesze kad Barbara Alger, 
dvideszimts metu amžiaus ko- 
legiste, kuri buvo dingusi isz 
University of Michigan nuo 
Sausio asztuo neliktos dienos, 
yra surasta Vaszingtone.

Policija sako kad jos tėvas, 
Herman Agler, isz Susquehan
na, Pa., jau atvažiavo ja parsi- 
veszti namo. Policijantai sako 
kad jiems kuris nežinomas 
žmogus buvo per telefoną pra- 
neszes kur jie gali ta kolegis- 
te surasti.

Kai policijantai ja surado 
prasto vieszbuczio kambaryje, 
ji jiems pasiaiszkino kad ji, at
važiavus in Vaszingtona jiesz- 
kojo darbo. Ji sako kad ji ne
gali jiems paaiszkinti kodėl ji 
isz to Universiteto pabėgo, nie
kam nieko nesakius. Bet ji tiek 
pasakė kad “Man tas Univer
sitetas nepatinka.”

VIENAS ŽUVO, 16
SUŽEISTA GAISRE

SARATOGA SPRINGS, N.Y.
— Gaisras ir susprogdinimas 
užmusze viena žmogų ir sužei
dė szesziolika, kai iszkados bu
vo padaryta ant pustreczio mi
lijono doleriu in Saratoga 
Springs.

Apie trisdeszimts szeimymi 
turėjo apleisti savo namus kai 
tas gaisras siautė per penkias 
valandas. Ugniagesiai sako 
kad jie tiki kad tas gaisras 
prasidėjo kai aliejinis peczius 
vienuose namuose susprogo.

Ant Gavėnios
. t

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

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolime 10c.

No. 202 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei 15c. •

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 15c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
iiauskio, su nekuriais naudin
gais padėjimais 35c.

No. 196 Stacijos arba Kai* 
varija, 15c.

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra d«J prisiun- 
timo kasztu. Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa.

susirupin.es



