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Susikirtimas Argentinoje

1

Priesz-Komunistai susi
kirto su Komunistais in 
Buenos Aires, Argentinoje, 
in keletą susikirtimu ant

ulycziu tame mieste per vei
kimai. Policijantai visus 
numalsziro pirm negu daug 
iszkados buvo padaryta.

ŽMONA APSLOBO

Atsipeikėjo Be Savo
Žiedu

į EAST FALLS, PA. — Dvi- 
deszimts asztuoniu metu am
žiaus Ponia Dolores Roach, pa
budo puse po dvylikos isz ryto

. ir iszgirdo kad kas tenai 
sznabžda jos virtuvėje.

Kai ji inejo in virtuve vie
nas vyras ja nusistvere ir už- 
cziaupe jes burna su savo del
nu. Ponia Roach apslobo isz 
iszgasties.

Kai ji atsipeikėjo, ji pamate 
kad jos szliubinis ir sutuoktu
vinis žiedas buvo dingės nuo 
jos ranku pirsztu.

Ji prikėlė savo vyra Joseph, 
kuris paszauke policijantus. 
Jis paskui savo žmona nuveže 
in Women’s Medical College li
gonine, nes jos veidas buvo ap
draskytas.

Ji policijantams pasakė kad 
juodukas, apie 28 metu am
žiaus apie penkių pėdu szesziu 
coliu dydžio ir sveriantis apie 

j szimta dvideszimts svaru buvo
Tas atstovas, Dezso Fongay, i vrtuveje kai ji inejo pažiūrėti 

pasakė Senato Vidaus Reikalu kas ten darosi.
komisijai, kad jis yra Vengri
jos sukilėliu atstovas in Tautu 
Sanjunga.

Jis sako kad Vengrai neri
mauja kad Vakaru krasžtai ne
stoja jiems in pagelba. Jis to
liau sako kad jeigu ta pagelba 
isz Vakaru nebus tuojaus pri
statyta, tai Vengrai ims viską 
deginti ir naikinti ir taip viską 
visur suardys, kad Sovietai 
bus priversti isz to kraszto pa
sitraukti.
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SUKILIMAS KALĖ
JIME BAIGTAS

Sargai Paleisti. Dabar 
Eis Derybos

68 METAS

Apleistas Vaikutis

Isz Amerikos
EISENHOWERIS IR

KARALIUS SAUD

Baigė Derybas; Kas 
Isz To?

WASHINGTON, D. C. —
Prez. Eisenhoweris, pasikvie
tęs Saudi Arabijos Karalių 
Baud, ji pavaiszines ir su juo 
pasisznekejes, dabar sau links
mas ir sveikas iszvažiavo ato
stogauti.

" Jiedu paskelbė keturiu szim- 
tu žodžiu‘raportą kaslink to 
pasisznekejimo ir sutikimo.

Karalius Saud sutiko atnau
jinti musu randavojima aero
dromu in Dhahran, kuri vieta 
(mums baisiai reikalinga del 
musu aliejaus bagoeziu.

Mes sutikome tam Karaliui 
Saud pristatyti ginklu už du 
szimtu penkios deszimts mili
jonu doleriu.

Bet kaslink taikos Vidur Ry
tuose, kaslink susitaikinimo su 
Izraelio krasztu, kaslink Tau
tu Sanjurgos, tai nei nevapt!

Su tiek pinigu; su tokia ga- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

MAINIERYS ISZ-
GELBEJO DRAUGA

Paveikslu Karaliene

NAUJAS SUKILIMAS 
VENGRIJOJE?

ROSICLARE, ILL. — Vie
ras mainierys per pusantra 
valanda prakaituodamas kasė 
dumblą nuo savo draugo mai- 
nierio kuris buvo inklimpes.

Už pusantros valandos pri
buvo szeszios deszimts mainie- 
riu, kurie ta mainieri pasiekė 
ir isztrauke. Tai atsitiko in 
Aluminum kompanijos Flour
spar mainas.

Penkios deszimts dvieju me
tu amžaus John Reed isz Ma
rion, Kentucky, dirbo sykiu su 
Grant Ralphs, kai lubos pralu- 
žo ir apie szimtas tonu purvo 
ir dumblo pradėjo ta vieta ap
semti. Mainierys Ralph suspė
jo paszokti in szali ir iszsigel
bėjo, bet Reed buvo to dumblo 
pagautas. Vietoj kad paežiam 
iszsigelbeti ir isz tos vietos

WASHINGTON, D. C. _  į oreitai iszsineneszti, Ralphs
Eina gandai kad dar kitas 5U. I nusistvere szovela ir pradėjo 
kilimas yra rengiamas Vengri-kad tas dumblas visisz-

Devyniolikos metu am
žiaus June Londi isz Bronx 
New York, buvo iszrinkta 
kaipo visu paveikslu trau
kėju karaliene. Ji buvo isz
rinkta kaipo gražiausia isz 
visu gražuoliu del Photo
grapher’s Association susi
rinkimo. Ji ežia pasirodo ir 
parodo kodėl ji buvo taip pa 
gerbta ir iszrinkta tu pa
veikslu traukimo laikraszti- 
ninku karaliene.

kai neinsitrauktu jo drauga 
Reed. Jis prakaituodamas ka-

joje. Bent szitaip Vengru po
žeminis sztabas musu Kongre
sui pranesza. Vienas t__
Vengras yra pasakęs kad jeigu! pribuvo jam in pagelba ir 
Vengrija nesusilauks pagelbos j° dranga isztrauke.
isz Vakariniu krasztu su pava- j Nors Reed buvo labai sužeis- 
sariu, tai Vengrai vėl sukils ir tas, tet visgi gyvas. Jis sako 
kovos kol paskutinis Vengras i kad jei ne jo draugas Ralphs, 
žus.

tokis se Per Pusantra valanda kol

į tai jis tenai tikrai butu žuvęs.

NEW YORK, N. Y. — 
Brooklyn© porele, vargo, ligos 
skolų nuvarginta, pasmaugė 
savo penkių metu dukrele ir 
paskui jiedu rankomis laiky
damiesi nuszoko nuo penkio
likto augszto stogo* ir užsimu- 
sze.

Policijantai sako kad ketu
rios deszimts szesziu metu am
žiaus Joseph’Kennedy ir jo 
žmona, keturios deszimts pen
kių metu amžiaus Nan dar pa
lauke tris valandas kai jiedu 
buvo nužudė savo dukrele, ir 
paskui jiedu užlipo ant stogo 
ir nuszoko, penkiolika augsz- 
cziu žemyn.

Jie nepaliko jokio laiszko ar 
rasztelio, tik dingo ir viskas.

Policijantai rado ju pirsztu 
ženklus ant to stogo kraszto, 
kur jiedu gal keletą minueziu 
kybojo pirm negu pasileido že-Įbomis, szukaudami: 
myn.

Policijantai rado jųdviejų sime! Mes priesz Arabu aliejų! 
dukrele lovoje. Viskas judvie- Mes reikalaujame laisves ke- 
ju trijuose kambariuose buvo liauti per Suez Kanala be jokiu vo atvykę su kaliniu loszikais 

suvaržinimu! Tautu Sanjunga loszti.
nori mus pasmaugti!” ' Apie penki szimtai isz sze-

Daug kitu Žydu susirinko 
savo sinagogose pasimelsti už 
savo kraszta ir savo valdžia.

Izraelio valdžia Tautu San
jungai aiszkiai davė žinoti kad 
jos kariuomenes nepasitrauks 
isz savo užimtu vietų, kol bus 
užtikrinta kad Egiptiecziai 
daugiau ju nepuldines ir isz 
pasalu ju žmones nežudins.

Visa Egipto taryba greitai sveiks, 
atsikirto, pareiszdama kad ji 
pasirengus sustabdinti visa to 
Suez Kanalo atitaisinima, jei
gu Žydai nenurims ir nesutiks 
ant Tautu Sanjungos sanlygu.

TEL AVIV, IZRAELIS. — 
Žydai Izraelio miestuose ir 
miesteliuose, kaip vienas suki
lo priesz Tautu Sanjungos pa
reikalavimus ir nustatymus, 
kad Izraelio vaiskas turi pasi
traukti isz Gaza Strip ir Gulf 
of Aqaba.

Žydai szukavo in Tautu San
jungos Sekretorių, Dag Ham- 
marksjold ir reikalavo kad jis 
pasitrauktu, atsisakytu isz 
Tautu Sanjurgos. Vienas Žy
das prakalbininkas, pavadino 
ji “Egipto Vergu.”

Daugiau kaip szimtas tuks- 
taneziu Žydu susirinko in Tel 
Aviv miestą ir marsziavo po 
ulyczias, neszdami plakatus 
Anglu, Prancūzu ir Žydu kal-

tvarkoje ir viskas vietoje.
Bet jiedu paliko daug pus- 

tuszcziu bonku su liekarstomis 
ir visą, pundą neužmoketu bilų, 
skolų. Jiedu buvo ženoti sep
tynis metus^jr jjęr visus tuos 
metus liga juos visus tris seke 
ir persekiojo. Jis sirgo ir nebe- 
glejo dirbti, nors jis buvo bai
siai gabus ant rokundu. Jo 
žmona buvo ligota ir j u dukre
le sirgo.

Jie jau keli menesiai nebu
vo užsimokeje savo randa, ku
ri buvo szimtas penki doleriai 
ant menesio, jiedu buvo sko
lingi sztorninkams, buezie- 
riams, daktarams ir ligoni
nėms.

Jis buvo "mokslus iszejes in 
University of Pennsylvania ir 
buvo labai gabus ir nagingas, 
bet jo sveikata nebuvo kokia. 
Jo gimines jam ir jo žmonai 
daug padėjo.

: Jo teta, Ponia Ruth Kennedy 
j sako kad jam daktarai buvo 
patarė per daug nedirbti, nes

Visu Ražancziaus 
Paslapcziu Maldos
Del Ražancziaus Draugijos 
Nariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1.00. Prisiunskite 
savo orderi ir viena doleri ant 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.

Mes nei isz vietos nesitrauk-

DAUGIAU JAUNU
NIEKSZU

Szove In Žmones Ir In
Policijanta

POINT OF THE MOUNT
AIN, UTAH. — Sukilėliai ka
liniai, po dvylikos valandų su
kilimo, pasidavė ir paleido sar
gus kuriuos jie buvo paėmė in 
nelaisve, ir visi gryžo in savo 
kambarius,

Utah valstijos Gubernato
rius jiems prižadėjo kad jis pa
skirs komisija isztirti ju parei
kalavimus ir nusiskundimus, 
bet jis jiems buvo pasakęs jo
kiu derybų nebus kol jie laikys 
tuos sargus ir kitus nelaisvėje.

Gubernatorius George D. 
Clyde dabar savo žodi iszlaiko 
ir yra paskyręs komisija (kuri 
su ut kaliniu atstovais susitiks 
ir iszklausys ka tie kaliniai no
ri pasakyti ir ko jie reikalau
ja.

Kaliniai, apart kalėjimo sar
gu, buvo paėmė basketboles lo- 
szikus, sportininkus, kurie bu-

sziu szimtu asztuoniolikos ka
liniu dalyvavo szitame sukili
me.

Sukilimas prasidėjo kai vie
nas kalinys susiginezino su sar-I 
gu, Leitenantu M. L. Coleman ■ 
per pietus. Leitenantas Cole
man buvo per pilvą perdurtas 
ir buvo nuvesztas in ligonine, 
kur daktarai sako kad jis pa-

Vienas kalinys, Alwin 
Strauss buvo labai kaliniu su- 
musztas ir isz kalėjimo iszmes- 
tas. Kiti kaliniai paaiszkino 
kad daug kaliniu jo baisiai 
neapkentė. 

t 1
Gubernatorius buvo prižadė

jęs kad nei vienas isz tu kali
niu nebus nubaustas už szita

SOUTH PHILADELPHIA,
jo sveikata buvo labai menka. pA _ Iszfodo kad nauja jau. 
O jo žmona buvo visiszka ligo
ne.

nu žuliku czaika yra ar buvo 
susidariusi South Phi’adelphi- 

Jiedu nebegalejo su gyveni-: joje. Septyni vaikezai, niekszai 
mu sugyventi, ir nutarė isz toj 
gyvenimo iszžengti, ir iszženge

(Tasa Ant 4 Puslapio)

KOMUNISTAI
NUSISKUNDŽIA

; isz senyvo automobiliaus buvo 
paleidę tris szuvius in praei- 
narezius žmones in viena poli
cijanta, pirm negu jie, per 
greitai su savo tuo laužu va
žiuodami susimusze. Szeszi isz 
ju buvo suimti ir suareseztuoti.

Visi jie isz West Philadel- 
phijos, kur jie pasirūpino vie
na karabina ir viena revolveri 
ir iszvažiavo pamedžioti in

VILNIUS, LIETUVA. —
Sovietu-Lenku Komunistisz-
kas laikrasztis, prisipažinsta ir
nusiskundžia, kad dauguma South Philadelphia.
Lietuviu studentu ir kolegistu, I Policijantas Salvatore Dai- 
Vilniaus Universitete mažai no užmatė juos ir pradėjo juos 
domisi savo pamokomis, pras- sekti.
tai mokinasi, ir beveik visa Ant Larona ulyczios tie vai- 
diena praleidžia, besiklausyda- kežai paleido kelis szuvius in 
mi per radija programų isz Va- stovinezius ant ulyczios. 
kariniu krasztu.

Laikrasztis sako kad tos ra
dijo programos visaip meluoja dėjo juos vytis jie dar smar- 
apie Rusija ir žemina Sovietus.

Bet 
nei vienam nepataike.

Kai policijantas Daino pra-

(Tasa Ant 4 Puslapiu)

Poli cij antas James Palets 
stengiasj suraminti mažuti 
veikuti, William Tate, kuris 
buvo surastas apleistas in 
Chica.gos North Side. Jo tė
vai ji apleido per szoki ir po 
licijantai ji surado suszalusi 
ir nuvargusi.

Policijantai dabar jieszko 
jo tėvu, bet jiems neketina 
sugražinti ta vaikuti, bet ji- 
padeti in prieglaudos namus 
ir jo tėvus suaresztuoti ir in 
kalėjimą patupdinti.

sukilimą jeigu visi sargai bus 
paleisti ir jeigu jie patys pasi
duos. Jis savo žodi dabar ir isz- 
laike. Tik viena bausme ant vi
su kaliniu, tai kad jie dabar tu
ri visa kalėjimą iszvalyti ir pa
dėti sutaisyti visa ta ka jie bu
vo sudaužė ar sulaužė.

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

Piatinkit “Saule”

Nauju Finiecziai Ir Sovietu Sutartis

Čia parodoma Finlandijos 
ir Sovietu Rusijos atstovai 
Maskvoje kur jie buvo susi
rinkę sudaryti nauja taikos 
sutarti. Prie stalo sėdi Mas
kvos atstovai, isz kaires in 
deszine: Ministeris Nikolai

A. Bulganin, nepažinstamas 
atstovas ir V. Z. Lebeda Ru
sijos atstovas Finlandijoje. 
Kiti yra isz deszines Finlan
dijos Ministeris K. A. Fa- 
gerholm.



“ <5 A H T< E ’ * MAHANOY CITY, TA.

Kas Girdėt
Jei kas nori žinoti ar jei kam 

rupi, Prez. Eisen'howeris yra, 
vėl iszvažiaves ant atostogų. 
Gal szita syki jis norėjo pa
bėgti nuo visu tu kuriems ne- 
įpatiko kad jis taip iszkilmin- 
gai priėmė ir ipavaiszino ta 
Saudi Arabijos Karalių Saud?

'New York miesto- May oras 
Robert F. Wagner, laikraszti- 
ninku užpultas ir užklaustas 
kaip jis iszdryso taip paniekin
ti iSaudi Arabijos Karalių 
Saud, kai pats Amerikos Pre
zidentas ji buvo parsikvietes 
czia pas mus in sveczius, atsa
ke trumpai, aiszkiai ir asztriai: 
“Tas neva Karalius, sako kad 
teisetina laikyti vergus; už
draudžia Žydams stoti in La- r
kunu Sztaba; ir neleidžia Kata
liku Kunigams laikyti Miszias 
jo kraszte; tai ik asz jam szi ta 
New York mieste neleidau ir 
insakiau. ’ ’

Ar jis czia gerai ir taktiszkai 
pasielgė, politikieriai ilgai 
įginczys, bet kad jis gera poli
tika pravarę, prakirto sau ir 
savo' partijai tai niekas negali 
ulžginczyti. Juk -daugiau negu 
tris czvertis New York miesto 
sudaro Katalikai ir Žydai. Jei
gu ne teisingiau tai gudriau 
nebutu galejes pasielgti.

Katalikai ir Žydai New 
York mieste mažai ka paiso 
kaip Eisenhoweris jaueziasi, 
bet jiems dabar garbe kad jie 
turi toki intakinga užtarėja 
savo mieste. Ir negalima pa- 
mirszti nei juoduku, kuriems 
vergyste nesvetima isz. savo tė
vuku pasakų.

sey buvo paraszius laiszka in 
“New York Times” laikrasz- 
czio redakcija ir to laikraszczio 
radijo stoti, WQXR, ir buvo 
papra.szius ar butu galima 
“Folk Music of the World” 
programoje indeti keletą Lie- 
tuviszku dainų, Lietuvos Ne
priklausomybes szventes pro
ga.

Skyriaus redaktorius laisz- 
ku pranesze E. Jurevicziute-i, 
kad jis, susiriszes su Lietuviu 
Informacijos Centru, in pro
grama yra intraukes Lietuviu 
liaudies keletą dainų, tuomi 
prisidedami prie Lietuvos Ne
priklausomybes dienos pami
nėjimo. Szitoji radijo- progra
ma yra vedama Nedeliomis 
nuo antros iki treczios valan
dos.

Pypkes Durnai

Iszmokinti ir iszlavinti vie
na eilini Amerikieti kareivi 
musu valdžiai kasztuoja tris 
tukstanezius du szinitu dole
riu. Kai vienas Amerikietis ka
reivis buvo užmusztas, musu 
krasztui kasztuoja dvideszimts 
vienti tusktanti tris szimtus 
doleriu.

Henry ■ Cabot Lodge, Jr., 
•Amerikos Ambasadorius Tau
tu S an j u ilgo j e, s ak o: “ K a-sl i n k 
Rytu Europos 'žmonių, Ameri-

dinti maistu; o* Sovietai nori 
tuos ju pilvus pripildiniti su 
kulkomis. ’'

Tik Viena
Dievas tik viena duoda 

motina,
Ik tik karta ja paima, 
Rodos ant paveizdos, 
Kad silpnoje szirdyje 
Žmogaus randasi tik 
Viena karta jausla meiles 

del motinos,
Ir tik karta turi paneszti 

skausmą,
Nes jeigu tai pasiantrytu 

du kartu,
Tai žmogiszka szirdis to 

nedalaikytu.

— Pabucziuok, Jonai, pa
bucziuok, ha, ha, ha!

— Nu ne, paleidęs Juozie
ne, Jonas atsake: Jei ji užfun- 
dys da, tai palbu-cziuosiu.

— Hi, hi, hi, o kad tu nesu
lauktum kad asz tau fundy- 
cziau! Tai tu misliji už dyka 
leidos bueziuoti?!

Nors buvo- sutarė 
jai pradeit, o- paskui 
fundys, bet isz-gerus

kad tik 
tai Jonas 
isz kieki

nes, ji vėl stiklais užfundijo.
Jonas iszgeres isz 

pradėjo:
— Na Juoziene, jau 

beturiu alaus.
— Ar tu pasiutai,

stiklo,

asz ne

Jonai!
Jau asz, da kartu fundijau, tu 
turi dabar fundyti, nes tu taip

SKAITYKIT 
“SAULE” 
PLATINKIT!

s ve ežias
O ne

pikta-

NETIKUSI MOTINA
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Eisen'howeris visa tai inver- 
tino ir laibai jautriai atjautė ir 
už tai taip (piktai stengėsi at
sikirsti. Eina gandai kad da
bar kai didi tūzai isz kitu 
krasztu atvažiuos kad ir in 
New York miestą, tai ne New 
York miesto valdžia, bet pa- 
siuntenybe isz Vaszingtono 
juos priims. New York miesto 
nei valdžia, nei 'žmones jau 
taip laibai nesupyks ir neinsi- 
zeis, nes jiems sutaupius szim
tus tukstaneziu doleriu. Tegu 
Vazihgtono sztabas tokius sve
czius priima ir pavaiszina.

Per invairias darbininku ne
laimes per 1956 metus, mes 
praradome szimta devynios de
szimts tris milijonus darbo 
dienu. Tai butu gana pagamin
ti szimta milijonu refrigerato- 
riu, du szimtu milijonu siutu 
vyrams, pusantro .'bilijono cze- 
veryku vyrams; dvideszimts 
szeszis tukstanezius bombne- 
sziu, viena milijoną szesziu 
kambariu namu, ar du bilijonu r 
tonu anglių.

Ir ne visos tos darbininku 
nelaimes, ligos buvo teisingos. 
Daug darbininku, vasara, ar 
medžiokles laiku nuduoda ser
ganti ir apleidžia darb-a. Ir 
dauguma daktaru sutinka pal- 
syvus testamentus, rasztus isz- 
duoti, sakydami kad tie daibi- 
iiiiinkai tikrai sirgo, kai jie at
ostogavo, žvejojo ar medžiojo.

i Czia. buvo tik pradžia. Ir Ju
goslavijos Marshal Tito tai nu
jautė ir prisibijojo ir nutarė 
atidėti savo atsilankyma in 
Amerika. Ir jis buvo- Eisenho- 
werio pakviestas pas mus at
silankyti. Eisenhowerio, kaip 
ir kitu niusu valdovu Vaszing- 
tone, atmintis laibai trumpa ar 
lanksti.

Jeigu Marshal Tito ežia at
važiuotu, tai argi nebutu pa
tartina in Vaszingtona pasi
kviesti ir motinas tu lakūnu 
kurie buvo Jugoslavijoje im

tamszauti. Tegu jos sudarytu 
Titui priėmimo komisija.

1947 metuose Amerikiecziai 
pirkosi dvideszimts asztuonis 
milijonus 'Kalėdiniu eglelių. 
1955 metuose jie nusipirko ke
turios deszimts septynis mili
jonus tu Kalėdų eglelių. Sziais 
metais biznieriai sako kad 
Amerikiecziai pirko daugiau 
kaip penkios deszimts milijonu 
tu Kalėdiniu eglųliu. Nors 
Amerikos ūkininkai, taimeriai 
pristato mums apie septynios 
deszimta nuoszimti visu musu 
Kalėdiniu eglelių, mes vis tu
rime parsitraukti isz Kanados 
treczdali tu eglelių.

sriubos, tai ir beveik užtektu 
nors alki sziaiijj taip nutildyti, 
'bet dabar tik deszimts centu. 
Padūmojo, pakrapszte kisze- 
nius, ar neras da. kokio cento, 
bet, nėra ka daryt. Pakasęs 
pakauszi, pasakė pro ji einan- 
cziam tarnui kad atnesztu už 
deszimti centu sriubos.

— Gerai, gavo atsakymu, 
ir už valandėlės jau valgė Juo
zas isz du syk didesnes moli
nes negu kiti, sriuba. Iszsre- 
bes Juozas sriuba, ir neturėda
mas ka to liaus, veikti, nuėjo at
gal in dirbtuve i ir ą.tsisedes 
■prie savo maszinos pradėjo 
maustyti apie savo- gyvenimą. 
Bet neilgai jam teko maustyti, 
nes (pradėjo barszketi maszi- 
na prie kurios jis ir prisiraki- 
uo: ir taip 'be atžvilgio- iki va
karui.

Juoziene nerūpėjo nei pietus 
nei Juozas, nei maszinos. Jai 
tik rūpėjo- alps. Atnesze alaus 
ir prisipylęs Jonas stiklą 
sveikino:

—- Sveika, Juoziene.
Ant sveikatos, 

sveikatos, atsake .Juoziene.
Jonas iszgeres viena stiklą, 

prisipylė kita ir vėl pradėjo 
gerti.

Juoziene pamaeziusi kad jai 
neduoda, ėjo artyn, tarsi musz- 
ti Joną, sakydama:

— O tu padla, tu ne man 
ne duosi. O tu,...

Jonas greitai iszgeres stiklą 
ir pagriebęs už kaklo- prie jo 
priėjusia Juoziene* suko apie 
save sakydamas:

— O tai dabai- galiu pabu- 
c-ziuoti.

Szeimininke pamaeziusi pra
dėjo juoktis.

uz-

ant

Mes sveikiname Apsą 
Sekretoriaus Wihsono žmona, 
kuri dryso- pasakyti Eisenho- 
weriui ka ji mislina ir kaip ji 
jaucizias. Mes jai sakome Va- 
liP, ir dar karta valio! Gal jos- 
prasi'žiojimas kasztuos jos vy
rui jo \ ieta Vaszingtoiie. Bet 
lai kas? Mažmožis! Jos vyras 
penkis sykius tiek uždirbo 'pir
miau, Jiedu nebadaus.

ugos

iStudeihte Emilija Jurevi 
ežiu t e isz Elizabeth-, New Jer
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— Tai mat, ji pas mane at
ėjo ir asz jai fundysiu; žinai 
kad czia Amerikoje 
v ai szi n a s z e ii ni ni nk u s, 
szeimininkai sveczius.

— Žinoma, žinoma, 
re szeimininke.

.— O tai})! () gi vakar, tai 
tu tižmirszai kad asz už visa 
kvoteri užfundijau, prieszinosi 
Juoziene.

— Na, tai kas, tai ir szian- 
dien gali užfundyti, ko tu ke
lini, senis uždirbs pinigu.

— Užfundyk, juokdamosi 
patarė ir priėjus prie Jono- se- 
dinezio kresle pasirėmė jam 
ant peties ir sieke nupeszti 
asus.

— Pabucziuok, tai užfun- 
dysiu.

—■ Užfundyk, tai pabu- 
cziuosiu, užfundyk, eik Jonai.

Užfundijo ir Jonas ir taip 
fundijo-si, alus bego- isz krapo 
in stiklus isz stiklu in..., ir taip 
kad nepamatė ne kaip laikas- 
prabėgo ir didelis laikrodis 
nuskambino keturias, ' o per 
daug buvo- storai purvais, da
vė ant stalo pietus. '

— Juokėsi Juoziene pama- 
cziuši dedant ant stalo- valgi ir 
neva nusistebėjusi paklausė:

— Tai ar jau pietus? ‘
— Ne pietus, bet jau po 

pietų, 'žiūrėk jau penkta va
landa, atsakė at e jas isz gertu
ves -pietų valgyti szeimininkas.

— O mano- Juozas be pietų, 
asz ir užmirszau, nenunesziau 
jam. Na, tai eisiu vakariene 
rengti. ,

—■ Tai tu mane ir nepabu- 
sziavai, pratarė Jonas iszei- 
naneziai Juozienei.

— Ateik in kamlbari tai pa- 
bueziuosiu, dabar neturiu lai
ko. ' |

Iszejus pradėjo szeiminin
kas juoktis: Jonas gavo 
kvietimą ir da prižadėjo 
pabueziuos.

—* Tai ka. tu mistini, 
nepabueziuos.?! Su pasididžia
vimu pratarė Jonas: Ji man 
kelis sykius sake kad asz jai 
geresnis esiu už jos vyras, tai 
ko-gi tu,czia.

Kazys visa ta- laike sėdėjas 
valgomajame ir mates ta viską 
negalėjo suprasti kad toji ko- 
ketka yra, nes jos visa iszveiz- 
da nepana-szi ant kokios ten 
koketkos, nes pagal girdėta 
jam patarle Lietuvoje: kad ko
lei aplinkui apeitum tai penkis 
riestainius suvalgytum-. O an
tra, jis girdėjo tuodu vaiku- 
czius vadinant “mama” ir da
bar jai iszejus užsimanė pa
klausti. 1

— Dede! Taip jis vadino 
szeimininka, kas ji tokia, toji 
motere? ' ,

— Nugi, tai mano gyvento
ja kuri gyvena czia ant vir- 
sz-aus, Vyras dirba, o ji taip 
sau ir augina laszinius, pilsto

sau aluti, matai jau kokis gle- j 
'bis kad eitu dirbti tai nesuside- 
tu tokis glebis. Kur matei dir
bau ežia niotere sutrikusia? Isz- 
spaudžia czia maszinos kiek
vienam. O matai, da dabar de
juoja kad nėra laiko nei vaikas 
nuprausti, ne aprengit, na ir 
tuodu vaikai ju, kuriuos czia 
matai, girdėjai kad vadino 
“mama.”

— Tai motina! Tai tokia 
motina! Nustebo Kazys.

— Ha, ha, ha, nusijuokė 
visi buvusieji, prie stalo isz to
kio didelio jo nusistebėjimo, o 
s z e i m i n i n k a s p r ad e j o:

— Nesistebesi, kaip ilgiau 
(pagyvensi, nes czia tokiu atsi
tikimu nestoka; pamatysi dau
giau, apsiprasi ir nebesistebesi 
nes kur tik nueisi, ten susidur
si su tokiais atsitikimais.

— Tai nesuprantu! Dede 
tai neapsiprasiu su fokais atsi
tikimais, tai nuodėmė žiūrėti 
in- tokius pasielgimus. Tai to-, 
kia motina gali auginti kūdiki'! 
Tai tokiu motinu draugijai 
reikia'?! Neverta tokia, motina 
ir varda motinos nešioti. Ne
verta, kad ja kūdikis szauktu 
“mama” nes ji to- ne v e r t a. 
Vercziau kad tokia motina ir 
visai negimtytu, kalbėjo- Ka
zys.

už- 
kad

—• Tai niekis, vela- pradėjo 
szeimininkas, pabusi ilgiau, da 
ne tiek tu czia pamatysi.

— Tai jau -gana dede, jau 
gana ir to- pikto, pradėjo vėl 
Kazys, nors,asz esiu dar ir jau
nas, kad gin-ezyties su tamisto- 
mis, bet maczia.u, kaip žmones 
augina vaikus ir esiu perskai
tęs keletą knygucziu, jau kele
tą skaiczįau ir suprantu kai}) 
vaikai turi būti auginami. Tai 
baisu pamislyti! Tai pradžia 
viso pikto, kad vaikai piktai 
yra iszauginami! '/

Ko galima laukti nuo tokio 
kūdikio, kad ir užaugtu, jei to
kius paveikslus mato jis pas 
bįfi-vo tėvus. Ar gali tokia mo
tina ka nors gero- iszmokinti, 
ar jie girdi nuo jos koki meilu 
žodi, ar ji gali inskiepinti in ju 
jaunas szirdis dora ir meile ar- 
tymo, kada- jos szirdis yra per
merkta girtybėje ir iszdykli
me ?

Tylėdami pabaigė valgyti ir 
iszsiskirste. Kazys pagelbejas 
.'szeiinininlkei sumazgoti sudi
ltus, vartuotus prie stalo, isz- 
ejo pasivaikszcziot i.

Saulele jau rengėsi pasislėp
ti už augsztu miesto namu ir 
ant gatvių puolė ju szeszeliai. 
Kazys eidamas skersai ir iszil- 
gai vis maustė: “Tai tau moti
na!” Kiek tai nekaltu kūdikiu 
iszauga dvasiszkais iszgamo- 
mis, vien tik per tėvu kalte.

----- GALAS-----

‘Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo pręnumeratais.
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Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 

užsisakykite knygas iss 
szito Katalogo 

Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
cnvtza. 44)4 pūsliniu. 5()e

N o. 102— Prakeikta, medin

gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

N o.l03—V aidelo ta, 
isz pirmutines puses 
ežio ■ iszimta isz Liefuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lli—Sziupinis (3 dalis) | 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio < 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos,, trumpi 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.Į 16—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 11.9 
puslapiu, 20c.

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motiha; 
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: Vai 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigias 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- 
veizdos, Nędaejusia 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 Jpna ir Alena, 
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c

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

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

apraszy-

apysaka 
szimtme-

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

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pat.s 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, 20o.

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

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

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

Kitokiom Knygos

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

ir tin- 
Lietu-

Pirkie U. S. Bonus

Kristus©

Verksmai 
prie Ap-

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

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. 35o.

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso 
15e.

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

63F3 Užsisakant* knygas is* 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankine Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

KSr3 Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi lai'szkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy Citv, Pa., - U. S. 4L
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“SAULE” MAHANOY CITY, TA.

Netikusi Motina
Į^INKSMAS Gegužio mene- , 

šuo saulute iszkilus virszuj 
didelio miesto' stogu skaiseziai 
žibėjo. Žydras, mėlynas dan
gus kaip kūdikio veidas, szyp- 
sojosi. Atgimdantis visokia gy
vybe pavasario oras, pilnas sa
vo galybėje vieszipatavo. Sto- 
vinoziu szalygatviu medžiu , 
szak'eles ka tik buvo iszskleide 
savo pirmus lapelius. Szvelnus, 
pilnas atgimstanezios gyvybes 
kvapo vėjelis tarsi gl’osite kiek
vieno veidą.

Petro' gertuvėje sukinosi ne- . 
seniai atvykęs isz Lietuvos 
Kazys: vaikinas me augszto 
ūgio, bet storas, su raudonu 
pilnu kraujo veidu, iszrode la
bai panaszus ini kaimieti. Isz- 
tikro, jis laibai mažai pažino 
miesto gyvenimą ir in pana- 
szias vietas, kaip gertuve, isz 
labai geros puses žiurėjo.

Sziandien jis atslktele dai ga
na anksti ir apsirengęs iszejo 
darbo jieszkoti. Apejais kelias 
dirbtuves ir negavęs darbo, su- 
gryžo namo.

Isz mažens pripratintas prie 
darbo, riemego sėdėti rankas 
sudejas ir sugryžes ėmėsi ap
valyti gertuve, kurios savinin
kas da girtas miegojo. Savi
ninke, nors atsikėlus ir atida
rė gertuve, bet neturėjo laiko 
kada apvalyti, nes turėjo trius- 
tis virtuvėje.

Kazys, iszszlavse vidų ir siza- 
ligatvi prisoz duris ir apvalės 
visus stalus ir sėdynės gertu- 
veje, iszejo nuvalyti kiemą už
pakalyje namo.

Jam iszejus ant kiemo, atsi
kėlė ir savininkas: ne augsztas 
padžiūvęs, pusiau žilas senu
kas, iszrodantis gana stilprus, 
tik perdaug permirkęs aluje su 
degtine ir tuojaus puolėsi in 
gertuve dapildyti kas per nak
tį iszgaravo.

Savininko pati, stora moto
re, raudonu veidu, teipgi atei
ve, paeinanti isz Austrijos 
Lenke, bet jau pramokusi ir 
pusiau Lietuviszkai žodi isz- 
tarti. Dabar iszgirdusi vyra 
atsikėlusi, pasiskubino in ger
tuve persergeti kad negertu ir 
pamacziusi jau vyra gerianti, 
pradėjo:

— Petrai! Ty vis to whis
key, alų, pijesz in pijesz, zaws- 
ze girtus.

Vyras, mažai atkreipdamais 
atydos ant jos kalbos, prisipy
lė da ka tik iszgerta stikleli 
degitnes ir prisileides dideli 
stiklą alaus pasistatė ant 
szinkstalio ir primerkęs aki 
pažvelgė ant paezios, tarsi tuo 
savo 'žvilgiu sakytu: ka tavo 
tie 'žodžiai reiszkia man, asz 
taip noriu, taip ir darau. Pati 
taipgi da netartas tu žodžiu, 
žinojo kad jie ant jo nepadarys

jokio inspudžio, nes ji jau ko
kia puse metu kaip iszmoko 
tuos 'žodžius ir priprato' be jo
kiu jausmu juos isztarti, nes 
kailp tapo gertuves savininke 
tai ji ta savo- “Petrą” vis toki 
mato ir dabar iszkalbejus juos 
kaip koksai automatas, pradė
jo dairytis po gertuve ir u'žte- 
mijus kad sziandien visikas 
kaip tai szviesiau atrodė, o at
siminus kad ka tik Kazys ap
valė, pradėjo: Petrai, ai Petrai.

— Co tobiel? Lyg isz mie
gu pabudintas, savininkas atsi
liepė.

— Petrai, patrz jak tutaj 
Kazimierz visko iszklynino, ha 
ha, ha, patrz.

—• Nu cože, allright; data

jaut, pakele galva ir palžiurejas 
in laikrodėli, kuris jau rode 
puse vienuoliktos, atsikėlė ir 
apsirengęs lipo žemyn, nors ir 
jaute save nesmagiu, galva su
kosi ir ne negalėtu pasakyti, 
kaip save jaute, kaip isz sun
kios ligos atsikėlęs, bet jis jau 
žinojo priežastį to viso nesma
gumo ir skdbino nulipti in ger
tuve, kuri buvo ant apatiniu 
laibu, atsipagirioti. Ir taip pa- 
giriodavosi iki vėl pasigerda
vo nes jau treczia. sanvaite 
kaip nedirba. Priežastis, kad
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tymu pic.
— Ty daj duok jam. alų.
(Savininkas perleidęs visa, 

gertuve akimis paszauke:
— Kazimer, o Kazimer, eik 

alaus gerti! (
— O ežiu, aeziu dede, 

noriu,' teisinosi vaikinas, 
mietiszku paproeziu, bet 
mininkas prileido dideli 
la alaus ir liepe gerti.

Kazys matydamas kad jo 
pasiteisinimai negelbsti, prie
jas iszgere ir pasakęs aeziu, 
traukėsi tolyn.

— Gerk da. kita! Pratarė 
imdamas iszgerti stiklą szeiini- 
ninkas.

— O ne, ne. Aeziu, nenoriu, 
gynėsi traukdamasis tolyn 
nuo szinkstalio Kazys ir atsi- 
gryžes iszejo baigti valyti kie
mą.

Saulele jau pradėjo pažvelg
ti ir ant kiemo per augszta na- 
mo siena, laikrodis nuskambi- 
no deszimti. Kazys 'baigė 'va
lyti visus 'pakampius ir užkam
pius. Jam 'bevalant iszbegO' in 
kiemą, du vaikai neszdamiesi 
sulūžusio dviraiczio tekineli, 
'besivaržydami tarp savos. Ju 
riksmas iszbudino ir motina da. 
inieganczia, ant trecziu lubu 
kur jie, visa szeimynia, buvo 
pasirandavoja nuo gertuves 
savininko du kambarėlius. Isz
girdusi savo vaiku riksmą ir 
atsikėlus atsidarė lainga, pa
laidais plaukais, apsimetus ko
kiais skarmalais kad tik visai 
uenuoga, iszkiszus galva per 
Įauga pradėjo szaukti:

— Vaikai, vaikai! 
ant augszto ! Eiikite in skuba !

Tuo tarpu ji savo riksmu isz- 
'budino Joną, miegojusi maža
me kambarėlyje szalia ju kam
bario.

Jonas augsztas, storas, gra
žaus sudėjimo' vaikinas, gelto
nais plaukais, tik perdaug aisz- 
kiais, ant veido alkoholiaus 
ženklais, nuo perdaug vartoja
mu gėrynių.

Jis dabar iszgirdes rekau-

, ne
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st ik-
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Sei jus, apie Czikagos 
Moterėlės susivaidykite, 
Norints karta savo žiotis 

uždarykite, 
Kokia tai viena varna, 

Nenustoja kvarksėjus ir
< gana, 

Ne tiktai su liežuviu 
teszkina,

Bet. ir su nagais draskė, 
O kada prigėrė guzutes, 

Tai gauna būda pasiutiszkos 
/ kates, 

Tuoj su nagais prie žmonių 
kabinasi, 

Norints vos ant kojų 
laikosi, 

Susisukusio’S bobos sergekites 
Isz. tolo nuo' tokios lenkitės, 
Nežinau rūteles kokis josios

• vyras, ’ 
Turbut ir niekam netikįas, 
Daug tonais yra netikusiu 

žmonių,
Bet negalima peikti už 

juos visu, 
Tenais yra ir geru žmonių 

Tiktai nekurie nuo 
, guzutes.

Suvisai proto neteko, 
Keliolika jau nuo' jos 

apjako, 
Bobos isz peklos; pekliszkai 

gyvena, 
Po smert velnias in pekla 

gabena.. •

negalėjo “iszsipagirioti,” kaip 
jis pats ta sakydavo. .

Nulipusi Joną pamate savi
ninkas, pas kuri jis beveik vi
sa laika ir gerdavo, pradėjo 
szaukti:

— Jonai, Jonai! Eik czion, 
eik sziai szuaipso- gerti!

Savininke pamacziusi Joną 
pradėjo juoktis.

— 0, Jono, Jono, jaky ty 
pasiszausiu, ty steady girtus.

J onas m aižai at k r e i p d am a s 
atydos ant savininkes juoko, 
tik prataręs kad: “tu nemoki 
Lietuviszkai szneiketi,” svy
ruodamas retais, didėliais 
žingsniais,, su kokia tai ypatin
ga energija nuėjo prie szink
stalio.

— Na, tai duok kokius ke
lis szaiipsus, alų, praszneko 
priejas Jonas.

Savininke pasijuokusi nuėjo 
in virtuve pasteliuoti Jono 
pietus.

Jonas su savininku pasiliko 
gertuvėje skaitliuoti po alų ir 
po sznaipsa.

Szeimininkė nuėjus in vir
tuve rado atėjusia nuo- trecziu 
lubu ju gy ventoja Jonięne kaip 
tai nesyki szeimininke juokau
dama pavadindavo ja ir pa
macziusi užsveikinO':

— Gerus rytos Joniene!
— Ha, ha, ha, nusijuokė 

motore. Kokia asz jums Jo
niene! Lyg jus nežinote' mano 
pravardes.

— Tai jau tau geriau tinko 
Joniene, negu Juoziene, jog ir 
vakar buvau jis pas tavia: ma
no vyro sako- kad viso alus isz- 
geret

1— Ha, ha, nusijuokė Juo
ziene, tai kas, kad buvo' Jonas, 
buvo1 mano Juozas ir da vienas 
tokis geras vaikinas. Ha, ha, 
Nespėjau neszti alaus, jau ant 
galo, pasakiau kad: asz jums 
nebenesziu, kad jus norite, tai 
parsineszkite patys, ir daugiau 
jie paitys nesze. ir gere. Sugulė 
vaikiai ir mano Juozas, o jie da 
vis gere ir vis nori alaus.

Tai da ir tu, Juoziene 
prigerio kokio kvoterio ?

—■ N-u-u ne, geri jie vaiki
nai, kaip ateina tai visko 
fundi ja alaus, 
vaikinas vakar 
džiu atnesze, 
nieko pirkti.

— Taip, taip, tai už t-ai 
taip ilgai miegoje, patemijp 
szeimininke.

— Ha, ha, ha, kiek ežia il
gai tik keturios atsiguliau, 
kaip jie iszejo', jau buvo nu 
inusze tris, o da kol atsiguliau 
ir keturois buvo, tik man atsi - 
gulus, mano Juozas atsikėlė ei
ti in darba.

Kazys nuvalęs kiemą ir ne- 
I rasdamas ka toliau veikti, in
ejas in gertuve, pasiėmė nuo 
mažžo staliuko dideli plucszta 
Angliszko laiikraszczio ir, nu-

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.

SAULE - Mahanoy City, Pa

viskes, o 
tai da ir 
nereikia

sutaikintu. Bet motinai ne tas 
rūpėjo. Ji pamacziusi vaiku- 
czius, kurie Ibego prie jos, per
mainė giedra myna ant. tam
sios ir ruscziai suriko:

— Eikite ant augszto! Ei-

ėjas iii valgomąjį kambarį, at
sisėdės prie stalo pradėjo var
tyti. Skaityti jis ne 
nes da Angliszkai tik “all
right” tegirdėjo, tik mane pa
žiurę ti k ar i k at or i u.

Atvertęs vienai pieszineli, 
kuriame ’buvo nupieszta didele 
meszka su karūna ant galvos ir 
apkabinus mažuti žmoguti, 
taipgi su karūna, suspaudus 
bueziavo, o po apaezia paveiks
lėlio paraszas: “Rusu meszkh 
ir Japainas”. Tai buvo laikas 
kada ėjo gandas apie tarybas 
Maskoliuos su Japonija. Kazys 
uižimantas tokiu paiszineliu, 
nuėjo ir atsinesze visa pundą 
laikraszcziu in valgomąja pa
skleidė sau ant stalo. Skląidy- noy City, Pa.

ūž
tas 

ken- 
man

Jono Ir Ąngelinos Andruliu Ir Ju Szeimynos 
MICHIGAN FARM SURIS ’

FOUNTAIN — MICHIGAN
JUS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAb 

™ FARM Sūrio. Sžis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Ąngelinos 
Andriuliu ir j u 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 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

* * *
Yra tokiu merginu, 

Kurios kalbinusi už kitu 
tautu vyru. 

Ir jau ne viena karta
• ' prisigavo,

. Bet kur ten Schuylkillo 
paviete rodą gavo, 

Szne'ktai apie tai nieks 
/ > ‘ neužgina,

Ba apie tokius szposus 
greitai dažino, 

Jeigu tuoj nepasiliausite, 
Tai mergeles kitokiu pipiru 

gausite.
. Kas-gi mate, per naktis 

trankytis, 
Apie stabas ir užkaborius 

valkiotis, 
Ant ryt ligi piet kirmijote, 

Apie namini darba visai 
nepaisote, 

.Jeigu katras su tokia 
apsipaeziuos, 

Tai per visa savo gyvenimą 
raudos, t

O jeigu grybelio vyrui 
neužduos, 

Tai ligi smert su tokia 
pakutavos.

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

; Viesz. Jėzaus ir ;
Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

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

f Knygos Did. S^xS1/^ col.
TIKTAI, 25 Cts.

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

damas laįkraszczius pamato 
per atvirais virtuves duris jam 
pažinstama motore, kuria jis 
mate szaukiant vaikus. Dabar 
ji stovėjo virtuvėje atsirėmus 
in siena netoli vandens krano
ir laike rankoje blekine šalkite in stulba! 
vandeniu o žodžiai taip liejosi Vaiku ežiai nutilo, atsitraukė 
kaip isz gausybes rago, mai- in szali ir stovėjo nuleidę gal- 
szydamiesi su garsiu juoku. vatos. 1

Tuo tarpu vela atbėgo tiedu Szeimininke, pažiūrėjusi in
vaikucziai, purvini taip kad tokius purvinus vaikucziusnemano, | 1 , ..

i tik akys ir dantys blizgėjo, o pradėjo:
drabužiu kuriu po vienus mar- — Tai kodėl tu, Juoziene1, 
sakinius turėjo, kai tik ainat- nenuprausi savo vaikus, neap
mokąs galėtu spalva nusprens- rengi?
ti, kokios jie buvo, nes apsitry- — Ta-a-i kad laiko- vis ne
ne. ra , teisinosi Juoziene, tai ežia,

Vaikucziai vaidijosi už ka tai ten; ne anksti atsikėliau, 
toki ir pamate motina, bego dabar vėl reikia eiti pietus vir- 
greitai su skundais, kad juos ti. Juozas iszejo in darba be 
—. ----------- pusrycziu tai reiks padarius
- Sieniniai Kalendoriai, su nors pietus, mat, ir

Lietuviszkai? ar Angliszkais Mra k4da nei vai,t" aP™!#- 
menesiais, su szventomis ir Tai kalbėdama atsi-ryžusi 
pasninkais. Po 50d arba 3 už Pažiurėjo ant vaiku kurie da 
mok ArtrMflq. - tebestovėjo szale jos, suriko:

SaulePushing Co., Maha- - - .^ba! Jus
skarmaliai, ko ežia dabar atė
jote, pasirodyti kad purvini ?! 
Negalėjote bumu nusiprausti?

Neturėdama rankoje jokio 
tarankio, griebe stivinezia il
gu kotu szluota, tarsi jauezius 
norėdama vary ti iii prūdą nusi
prausti. ’

— Asz jums, tinginiai, kad 
paimsiu pagali tai jus man 
tuoj. Eikite in stuba! 1

Vaikucziai nubėgo.
Jonas, iki sziol mieraves 

degtine, užmanė eiti pa,jiesz
koti ka pavalgyti ir eidamas in 
virtuve, pamatęs Juoziene už- 
s veik in o:

— O, sveika Juoziene! Tai 
kaip tau, ar neskauda; galvos?

— Pasikraipiusi, nusijuo
kė Juoziene. Kaip neskaudės. 
Skauda; padlos nedavėte per 
nakti miegot. Fundyk dabar! . .

— Tai tu fundyk, pradėjo 
Jonas. Asz, tau gražu vaikina 
atvedžiau, vien už tai tu turi 
man užžfundyti, ir priejas prie 
stovinezios Juozienės pesztele- 
jo ulž drabužiu.

— Jonai, pradėjo juoktis 
kraįpydamosi Juoziene, kad 
asz liesiu vandeniu. Tu turi 
fundyt.

— Nu ne, tu pradek, o (pas
kui tai asz, tarė Jonas.

Neilgai reikėjo Jonui gin- 
czytis su ja nes ji tik dėlto ir 
atėjo ir susijieszkojusi pinigus 
duodama pridūrė:

— Bet ut turėsi atneszti.
— Gerai asz atnesziu. Kuoi 

atneszti ar stiklais ar blekine, 
paklausė Jonas.

— Blekine, pirma, syki da 
sziandien, duos Petras ir bleki- 
np, ir iszpylus vandeni isz ble- 
kines, kuria visa laika laike 
rankoje, neva norėdama nesz- 
tis in kambari, padavė Jonui.

Tuo tarpu pradėjo rėkti in- 
vairiais balsais, visose pusese 
dirbtuves, kas reiszke kad jau 
pietus.

Juozas nesulaukdamas pa
ežius atneszant pietus ir atsi
minęs kad atsikėlęs ryte dai be
veik negūlusia rado, tai nei ne
laukė ir vietoje eiti namon, nu
ėjo in valgytuve nes nebepir- 
mas kartas, žinojo kad ir pa;- 
rejas nieko- neras, ne iszvirta, 
nei iszkepta. Inejas pakrapsz- 

« Į te kiszeniu, kuriame da rado 
deszimti centu ir mislija: ka 
ežia dabar valgyt, už deszim- 

| ti centu duoda mėsos kąsneli, 
bet visai mažai, taip kad ne 
perkasti negalima, kad penkio
lika centu, tai butu; kaip ne
būtu ; už deszimts centu mėsos 

j kąsnelis; už ^penkis centu s <
(Tasa Ant 2 puslapio)

Pirkie U. S. Bonus! Pirkie U. S. Bonus!

That's 
torn it I

U. S. Savings Bonds 
Are Indestructible! '

I

Everything, they say, comes out in the wash. 
And this photograph shows how a U. S. Sav 
ings Bond left in a man’s shirt pocket came 
out after a session with the wringer. But its 
value hadn’t shrunk a bit. The U. S. Treasury 
replaced it—as it has nearly a million other 
Bonds which were mutilated, stolen, lost or 
destroyed.

Savings Bonds have been wrung through 
wringers, destroyed in fires, chewed up by 
dogs, goats, cows and probably children. But 
their owners never lost one penny. The Treas
ury keeps a record of all Bonds purchased 
and replaces them without charge in case of 
mishaps. What’s more, the Treasury issues 
the Bond with its original date so you don’t 
lose a penny of interest either.

U. S. Savings Bonds are not only safer 
than cash but one of the best investments you 
can make. Your government guarantees the 
principal—up to any amount—‘and the rate 
of interest you receive.

You’ll be surprised at how your savings 
accumulate when you invest regularly in 
U. S. Savings Bonds.

So start buying Bonds today—either on 
the Payroll Savings Plan where you work or 
at your bank. And make your Bond buying 
a regular habit. It’s one that will bring your 
family greater security.

U. S. Savings Bonds strengthen 
the security of your family,, 

your community, your country.

The U. S. Government does not pay tor this advertisement. 
The Treasury Department thanks, for their patriotic 

donation, the Advertising Council and

Saule Publishing Co., - Mahanoy City* I*a
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Žinios Vietines
— Szaltas ir nepastovus 

oras.
— Sena gyventoja ponia 

Jozęfina (Bolinskiene) Keise- 
riene, nuo 417 W. Pine uly., nu
mirė Panedelio vakaru 10:20 
valanda savo namuose. Velio
ne gimė Lenkijoje. Vedus tris 
syk: Pirmutinis vyras Vincas 
Bolinskas, mirė 1906 metuose, 
antras vyras Jonas Mikalevicz 
ius mirė 191 Im. Jos 'brolis 
Martynas Jodeska, mirė parei
ta meta. Paliko sekanczius: 
duktė Ona Miller ir sunu Juo
zą namie; Antanai, Joną, Rich
ardą, Toma, Petrą, taipgi duk
tė Katre, pati Fr. Vas-kievicz- 
io isz miesto; Mare, pati L. 
Klayn, North Arlington, N. J., 
ir Leo, isz Washington, D. C., 
seseri Anastazija, pati St. Ge
gužio mieste, taipgi 16 anuku 
ir 13 pro-anuku. Laidos Pet- 
nyczios ryta, su aipiegomis in 
Szv. Kazimiero 'bažnyczioje 9- 
ta valanda ir palaidos in pa
rapijos kapinėse. Graborius 
L. Traskauskas laidos.

— Suibatoj pripuola Szv. 
Julianos, taipgi musu Tėvynės 
Lietuvi u N ©priklausomybes 
Szvente, bet “Vasaria Szeszio- 
likta, Diena” yra Godulio ir 
Raudos Diena. Tautiszka Var
dine: Arminas. Ir ta diena: 
1918 m., Lietuvos Nepriklau
somybes diena; 1922 m., Lie
ut vos Universitetą inkurimaš.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola szeszta Nedelia po 
Trijų Karalių, taipgi Szv. Do
natos, o Tautiszka Vardine: 
Viltis. Ir ta diena: 1936 m., Re- 
volucija Paraguay kraszte, 
Prezidentas Eusebio Ayala bu
vo paszalintas; 1801 m., gimė 
Vyskupas ir raszytojas- Motie
jus Valanczius; 1815 m., taikos 
sutartis buvo sudaryta New 
Orleans mieste tarp Amerikos 
ir Anglijos; 1935 m., Maskvoje 
mirė Vincas Mickeviczius, 
Kapsukas, Lieu tvos darbinin
ku vaidas ir žymus raszytojas; 
1864 m., pirmas Amerikos sulb- 
marinas ‘ ‘ Hunley ’ ’ nuskandi
no kariszka laiva “USS Hou
satonic” kuris svėrė tūkstan
tis keturis szimtus tonu.

— Panedelyje p r i p uola 
Szv. Simeono, o Tautiszka 
Vardine: Ruszkalis. Taipgi ta 
diena: 1915 m., Vokiecziai per 
pirmutini pasaulini kara su sa
vo submarinais, povandeni
niais laivais, užkirto Anglijos 
laivams .kelia in Anglija. e

— Utarninke pripuola Szv. 
Stanislavo, ir Szv. Konrado, o 
Tautiszka Vardine: Szarunas.

L. Berger ir Mare Rafter, visi 
isz Philadelphia; ir Magdale
na Dial, Kulpmont. Taipgi se- 
sere Mare Jakaczioniene, Gil
berton, ir keletą anuku ir pro- 
anuku. Kūnas paszarvotas pas 
žentai ir duktere M. Dial, 566 
Pine uly., Kulpmont, isz kur 
laidotuves i n vyks.

Girardville, Pa.—
Ponia Ona Slavinskiene, isz 
miesto, kuri svecziavosi pas 
savo duktere, ponia Vera Bru
ni, nuo 3612 Livingstone uly., 
Philadelphia, staigai susirgo 
ir likos nuveszta in Nazareth 
ligoribute del gydymo pareita 
Sereda Vasario 6-ta diena, o 
pasimirė Utarninko vakara 
10:45 valanda. Gimė Lietuvo
je, atvyko in Amerika penkis 
deszimts metu atgal in Saint 
Clair, po tam apsigyveno mies
te. Jos vyras Juozas mirė 1947 
metuose, o sūnūs Juozas mirė 
1949m. Prigulėjo prie parapi
jų Szv. Vincento Girardville, 
ir Szv. Marijos para., Kulp
mont, taipgi prie Tretininu ir 
Altorių draugijų isz abieju pa
rapijų. Paliko penkios dukte
rys: Vera, Bruni, Ona Fletcher,

Shenandoah, Pa. —
Gerai žinoma geroves virszi- 
niiike, taipgi nare Lietuviu 
Moterų Draugijos isz Schuyl- 
killo pavieto, ponia Marijona 
Sloyickiene, nuo 329 Florida 
uly., Shenandoah Heights, ku
ri nesveikavo per koki laika,' 
ir turėjo operacija Vasario 
antra diena in Pennsylvania. 
Universiteto ligonbute Phila
delphia, pasimirė Utarninko 
ryta. Velione gimė Shenadory- 
je po tėvais vadinosi Marijona 
Sinkievieziute. Paliko didelia
me nuliudime savo vyra An
drejų, taipgi broli Joną Sinkie- 
vicziu isz miesto, kuris yra sa
vininkas “House of Oinco” 
mieste. Velione taipgi prigulė
jo prie Federation of Womens 
Club, Schuylkill pavieto, ir vir- 
szininke Woman’s Club mies
te. Laidotuves invyks Subatos 
Vyta, isz -Gralboriaus W. Men- 
kieviczio koplyežios, nuo 15 E. 
Cherry uly., su apiegomis in 
Szv. Jurgio bažnyczioje 9 va
landa ir palaidos in Szv. Mari
jos kapinėse. Amžina atilsi!

Ansonia, Conn. —
Jau 39 metai kai Vilnių joje 
buvo paskelbtas Lietuviu Ne- 
prigulmingas nuo Caro ir Ru
sijos, tai Ansonijos Suvienytos 
Draugijos rengia gražia ap- 
vaikszcziojima, Vasario Feb. 
24-ta diena in Szvento Antano 
Svetainėje, 197 North Main 
uly., Ansonia; Conn. Vakarie
ne su kalboms ir pritaikyta 
programa^ prasidės penkta va
landa, o linksmi szokiai invyks 
septinta valanda. Kviecziami, 
kad publika ateitu iii szita va
kara, nes viskas kasztuos tik 
$2.00 suaugusiems.

New York. —
Vasario 17 d., New Yorke, 
Webster Hall, 119 East 11th 
Street, bus minimas Lietuvos 
N ep r i k 1 a u so m ylbe s P as ke 1 b i m o 
39 metu sukaktis. Minėjimą 
ruoszia Didžiojo New Yorko 
Amerikos Lietuviu Taryba. 
Kaip ka-s metai, tai ir sziais 
metais, Taryba ėmėsi susivie
nyti paminėjima. Paminėjimas 
bus invairus. Czia svarbia kal
ba pasakys Kongresmanas 
Flood. Szis Kongresmanas ki
lęs isz Wilkes-Barre, Penn. Jis 
gerai pažysta Lietuvius ir ju 
reikalus. Jis vis ir kartotinai 
Lietuvos laisvinimo reikalus 
kelia Kongrese ir kitose valdi
nėse instaigose Waszingtone. 
Jis savo kalboje nuszvies kas 
daroma ir kas yra darytina 
Lietuvos laisvinimų reikalu. 
Kiekvienam Lietuviui bus in- 
domu paklausyti szio1 kongres- 
mano kalbos. Be to iszgirsime 
ir kitus svarbius 'pareiszkimus 
ju tarpe Valstybes Sekreto
riaus, senatorių, o taip pat 
New Yorko valstybes guberna
toriaus ir Miesto Mero prokla
macijas.

Žodžiu tai bus didžiule Lie
tuvos laisvinimo viekimas. 
Kiekvieno' Lietuvio pareiga 
sziame minėjime dalyvauti.

Be svarbiu kalbu ir Lietuvos 
laisvinimo reikalu rezoliucijos 
priėmimo bus ir indomus kon
certas, kuriame dalyvaus jau
nas, bet placziai Amerikoje pa-

sireiszkes dainininkas, Arnol
das Vokietaitis.

Sziame minėjime dalyvauja] 
Lietuviai isz viso Didžiojo 
New Yorko. Tai vienintele ir 
didžiausia proga metuose pat 
reikszti savo tvirtas'balsas Lie
tuvos laisvinimo reikalu. Mu
su baisa iszgirs visi, rezoliuzi- 
jos pasiekia placzia Amerikos 
spauda ir valdžios, ir Kongre
so žmones. Sziandieui kiekvie
no būtina- pareiga pasiruoszti 
dalyvauti tame minėjime. Mi
nėdami Lietuvos Nepriklauso
mybes paskelbimą, reiszkiame 
save tvirta reikalavimai, kad ji 
vėl butu atstatyta ir kad vals-i 
tybes, kurios įiepripažysta da-Į 
kartines žiaurios užimantos, I 
tai darytu ir toliau.

Kiekvienais metais Lietuvos 
Nepriklausomybes minėjimas j 
New Yorke sulaukia plaeziu 
atgarsiu didžiojoje Amerikos 
spaudoje. Reikia žinoti, kad vi
si stebi, kaįp mes kovojame už 
savo senosios tėvynės iszlaisvi- 
niiiia. Musu pareiszkimus, per 
Amerikos Baisa iszgirs ir Lie
tuvoje likusieji.

Taigi Vasario 17 d., daly
vaukime Lietuvos Nepriklau
somybes Paskelbimo 39 metu 
sukakties minėjime. Pradžia 4 
valanda, po piet.
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Iszaiszkma sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu.

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

Mahanoy City, P&..U.S.A. <

Ant Gavėnios

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

savo

E®

kius in ji szove, ir jis paleido 
tris szuvius in padanges kad

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

savo 
vir-

invyko į
trisde-
miesto ^au *r g’reicziasu paleido

NEW YORK, N. Y.
Visa musu kraszta sukriete pe
reitos sanvaites eroplanu ne
laimes. Labiausiai Vasario pir
ma diena isz La Guardia aero
dromo pakilęs ir tuoj aus, už 
keliu sekundų nukritęs in Ri
kers sala, prie East upes kelei
vinis eroplanas su devynios 
deszimts penkiais keleiviais ir 
szesziais ingulso nariais ir la
kūnais.

Dvideszimts žmonių žuvo. 
Asztuonios deszimts vienas 
sužeistu buvo nugabenta in 
vietines ligonines.

Nukritęs per kelias minutas 
lėktuvas susprogo ir užsidegė. 
Per ta trumpa laika daug žmo
nių suspėjo iszsigelbeti.

Lakūnas su savo pagelbeto- 
jais iszliko gyvas. Lakūnas sa
ko kad jis negali suprasti kas 
ten atsitiko. Jis sako visi inži- 
nai gerai veike, bet kad del ko
kios ten priežasties eroplanas 
nebegale j o pakilti. Spėjama, 
kad apszale ledais sparnai 
taip apsunkino eroplana ir už 
tai jis negalėjo pakilti.

Kitos dvi nelaimes 
Californijoje. Sausio 
szimta diena, virszum 
susidūrė du eroplanai. Vienas sena automobiliu. Jie tris sy 
ju krisdamas pataikė in mo
kyklos vaiku bežaidžianti bū
reli. Septyms užmusze, penkio- PersPeius juos, 
lika sužeidė.

Miesto žmones iszkele pa- 
reikalavima kad butu uždraus
ta eroplanams atlikinėti 
pratimus, iszmeginimus 
szum to miesto.

Prancūzijoje, virszum 
mandijos, taip pat nukrito, Va
sario antra diena Amerikos 
tankiniai eroplanai, susidūrė I 
penkiolika tukstaneziu pėdu įojumaįs

DAUGIAU JAUNU 
NIEKSZU

Tie vaikezai važiavo apie 
70 myliu ant valandos ir ne
galėjo suspėti pasukti savo au
tomobiliu prie 23 ir Ellsworth 
uly., ir j u automobilius atsimu- 

jsz-e in saliuno laiptus ir tenai 
I sustojo.

' | Vaikezai greitai iszsiskirste 
ir dingo. Bet vienas buvo to 
trenksmo primusztas ir buvo 
pasilikęs automobilyje. Prie jo

padangėse. Žuvo devyniolika 
žmonių ir visi kiti buvo sužeis
ti.

VARGAI UŽSIBAIGĖ
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nuo penkiolikto 
staeziai žemyn.

augszcziaus

Iszliko Gyva

Policijos ofisuose jis pasakė 
kad jis yra 16 metu John Sim
mons. Policija suseke kad to 
automobiliaus savininkas yra 
D. A. Williams. Tas Williams 
policijantams paaiszkino kad 
jo sūnūs 16 metu Oscar buvo 
jam pasakęs kad j u automobi-

Ponai George Fine czia 
prie savo dukreles lovos, Lo
retta deszimts metu amžiaus 
kuri iszliko gyva kai mažas 
vieno inžino eroplanas nu
krito ir sudužo in Compton,

California. Lakūnas buvo 
užmusztas ir jo dukrele bu
vo mirtinai sužeista. Mažy
te Loretta buvo to trenksmo 
iszmesta isz to mažo eropla- 
no ir gal iszliks gyva.

jes praneszti apie tai policijai. 
Tėvas sako kad jis ka tik nore-

lybe, Prez. Eisenhoweris galė
tu lengvai visa galva augsz- 
cziau už visus stoti ir vadovau
ti Tautu San jungoj e. Bet jis 
visiems kitiems nusileidžia, 
kaip kokio mažo, skarmaliszko 
kraszto atstovas.

Tik syki jis stojo in pirmas 
eiles Tautu Sanjungoje, ir tai 
buvo kai Sovietai ir kiti intare 
musu draugus, Anglija, Pran
cūzija ir Izraeli. Ir czia jis ne 
už musu draugus, bet už So
vietus pasireiszke.

— Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite 
jiems kad užsiraszytu sau 
“Saule”, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nes “Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys j u nuliūdima.
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Policijantai tuoj aus suareszta- 
vo jo sunu, Oscar.

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mišlinimo 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. t

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

No. 196 Stacijos arba Kal
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 dal prisiun- 
timo kasztu. Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa»

liūs buvo pavogtas, ir kad jo jo paszauikti policijantus, kai Policija suėmė szeszis, 
sūnūs savo tėvui buvo patarė- jie pribuvo prie jo namu duriu, dar jieszko septinto.

bet
^Pirkie U. S. Bonus!




