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Pavasaris Jau Netoli

Szios keturios gražuoles 
in Daytona Beach, Florido
je, inbridusios in mares nori 
mums priminti kad ir mums 
ežia, sziaureje, pavasaris jau

Isz Amerikos paveldėjimu kad, rodos, nėra 
jokio reikalo studentams, ko- 
legistams mokestis pakelti.

. KOLEGISTU
SUKILIMAS

30 Kolegistu Suaresz- 
tuota; 8 Policijantai 

Sužeisti

12 KAREIVIU
ISZSZOKO ISZ

i EROPLANO 

—
i Pasekmingai Nusileido 

Su Parasziutais

CAMBRIDGE, MASS. - 
Trisdeszimts Massachusetts 
Institute of Technology Uni
versiteto studentai, kolegistai 
ir vienas Yale Universiteto ko- j 
legistas buvo suaresztuoti per 
sukilimą.

Policijantai pasipylė po visa 
Massachusetts Institute of 
Technology Universitetą kai 
daugiau kaip penki szimtai ko
legistu sudarė protesto, pasi- 
prieszinimo paroda. Jie norėjo 
parodyti kad jie nėra pateikin- 
ti kad Universitetas dabar sa
vo kasztus pabrangino visiems 
studentams, del burdo ir del 
mokslo.

Trisdeszimts vienas studen
tas dabar yra suaresztuotas už 
ta sukilimą ir turės stoti in 
teismą.

Penkiolika kitu studentu, 
kolegistu buvo suaresztuota 
kai jie pradėjo mažus gaisrus 
ant ulycziu.

Vėliau, ta pati vakara poli
cijantai vėl buvo iszszaukti in 
ta. universitetą, kai kiti kole
gistai apdaužė policijantus su 
akmenimis, tuszcziomis alaus 
bonkomis ir knygomis.

Kolegistu virszininkas, John 
T. Rule sako kad kai kurie isz 
tu studentu gal bus pravaryti 
isz universiteto už szitus suki
limus. Bet iszrodo kad jis ežia 
visai neturės balso nes tokie 
prasiszokimai nėra po jo prie
žiūra, valdyba bet po kolegis
tu komisijos priežiūra.

netoli, kad ir mes galėsime 
bristi, nertis ir maudintis; o 
ne slidinėti, puszkoti po 
sniegą ir nuo szalczio drebė
ti.

COLUMBIS, S. C. - Dvy
lika kareiviu isz Lakunu Szta- 
bo iszszoko isz “Flying Box
car’’ eroplano ir pasekmingai 
nusileido ant žemes.

Nei vienas isz ju nei syki ne
buvo szokes su parasziutu isz 
eroplano.

To “C-119” eroplano ko
ma ndorius Kapitonas Frank
lin Greenspan sako kad visi tie 
kareiviai prisilaikė prie savo 
nustatytos tvarkos jr už tai 
taip pasekmingai iszsigelbejo. 
Jie isz to eroplano iszszoko 
kai jis buvo' apie penkis tuks- 
tanezius pėdu padangėse.

Pirm negu jie isz to eroplano 
iszszoko, jie iszmete apie tūks
tanti svaro tavoro, dar tikė
damiesi kad eroplanas gales 
nusileisti.

Visi jie pasekmingai nusilei
do isz to eroplano ir buvo su
rasti ant žemes vienas nuo ki
to per viena mylia, skersai ir 
iszilgai.

Visi tie kareiviai džiaugiasi 
kad visi jie pasekmingai nusi
leido su parasziutais, nors nei 
vienas isz j u nei syki pirmiau 
nebuvo pavartojęs parasziuta.

PACZTAS
APVOGTAS

Pinigai Buvo Del
Darbininkams

ANTWERP, BELGIJA. —

BUVĘS
POLICIJANTAS

SUIMTAS

PHILADELPHIA, PA. — 
Pravarytas policijantas buvo 
suimtas ir suaresztuotas. Jis 
prisipažino kad jis buvo asz- 
tuonias vietas apvogęs ir labai 
sumuszes viena moteriszke, su 
savo poliai j antiszku revolve
riu.

Jis yra '29 metu amžiaus 
Theodore J. Dennis, nuo Mil- 
lick uly. Jis buvo pravarytas | 
pereita Gruodžio menesi. Jis 
buvo tapes policijantu 1954 
metuose.

Jo sumuszta moteriszke, Po-i 
nia Gertrude Niles, 29 metu 
amžiaus, randasi Philadelphia 
General ligoninėje, labai pavo
jingoje padėtyje. Jai galva bu
vo labai sumuszta.

Policijantai sako kad jie su- 
aresztavo ta buvusi policįjan- 
ta, kai susiedai buvo patelefo
navę kad kas ten darosi in ap- 
artmenta ant 345 North 62 uly.

Teisėjas Nathan Beifel nu
statė pusantro tukstanezio do
leriu kaucija tam buvusiam po- 
licijantui. Tada detektyvai 
pradėjo ji klausinėti apie kai 
kurias vagystse, kurias buvo 
papildęs vyras, kuris iszrode 
kaip tas buvęs policijantas.

Policijantai sako kad jis yra 
prisipažinęs 'kad jis apvogė 8 
vietas, ir kad jis ta moteriszke 
taip baisiai sudaužė.

Saudi Arabijos

Karalius

Saudi Arabijos Karalius 
Ibn Saud, czia linksmai pri
ima laikrasztininkus, pirm 
negu jis susitiko su Egipto 
Prezidentu Gamal Abdel 
Nasser, Cairo mieste. Jis 
czia atvyko del konferenci
jos su Prezidentu Nasser ir 
su Syrijos ir Jordano vadais.

Amerikiecziams laikrasz- 
tininkams labai rūpėjo da- 
girsti ka jis pasakys ar kaip 
jis prasitars apie savo atsi- 
lankyma in Amerika kur 
Prez. Eisenhoweris buvo ji 
taip iszkilmingai priemes ir 
taip poniszkai pavaiszines, 
ir kur New York miesto Ma-

5 ŽUVO EROPLANO!
NELAIMĖJE

SEATTLE, WASH. —
Penki lavonai buvo surasti su-1 
dužusame eroplane ant augsz- 
to kalno. Tas eroplanas sudužo 
kai jis buvo pakilęs tik asztuo- 
niolika minueziu.

Coast Guard hilicopteris už
tiko to eroplano liekanas apie 
penkios deszimts myliu nuo 
Olympic Peninsula.

Eroplanas buvo pakilęs isz 
Fairbanks. Jo lakūnas Larry 
Currie, isz Seattle per radija 
buvo ka tik praneszes kad oras 
geras ir viskas tvarkoj, kai jis 
buvo virsz Dungeness, Wash
ington. Isz czia visi eroplanu 
lakūnai pranesza kaip dalykai 
stovi.

Jis buvo visai arti Puget 
Sound ir Seattle, Tacoma, kai 
lakūnas paskelbė savo pasku
tini raportą.

Apart lakūno Currie, žuvo 
lakūnas pagelbininkas Lyle 
Edwards, isz Seattle; patar
nautoja, “stewardess” Eliza
beth Goods, isz Robin, Man.; 
ir keleiviai Leroy Kelly ir 
Constance Reppert, isz Fair
banks, Alaska.

Eroplanu kompanijos virszi- 
ninkai sako kad jie nežino ir 
nesupranta kas ten galėjo atsi
tikti, kad tas eroplanas taip 
staiga nukrito ir sudužo.

Tai buvo pirmutine nelai
me Alaskos eroplanu Kompani
jai nuo 1947 metu. •

DAKTARAS
SUSIŽEIDĖ

Jo Automobilius 
Sudužo In Stulpą

PHILADELPHIA, PA. — , 
Daktaras Francis Clark Grant, 
gerai po visa kraszta žinomas 
chirurgas, susižeidė kai jo au
tomobilius sudužo in stulpą 
ant Chestnut uly., anksti ryta. 
Jis tuo laiku važiavo in Uni
versity ligonine padaryti kele
tą operacijų.

Dafktaras Grant, kuris yra 65 
metu amžiaus buvo sužeistas; 
jam kakta buvo praskleta, tei
sioji akis sumuszta ir koja su
žeista. Nelaime atsitiko apie 
puse po szesziu isz ryto ant 
Chestnut Hlil Avė., ir Semi
nole uly.

Daktaras buvo iszvažiaves 
isz savo namu ant Germantown 
Pike, in Lafayette Hill, ir vai
ravo Vokiszka “ Volkesvagen” 
automobiliu. JiJs policijan- 
tarns pasakė kad jis neteko 
sąmones pirm negu jo tas ma
žas ir lengvas automobilius 
sudužo in stulpą.

Tas stulpas buvo elektriki- 
nis ir keli dratai kybojo virsz 
jo automobiliaus.

Policijantai isztrauke dakta
rą isz jo automobiliaus ir nuve
žė ji in ligonine.

Japonu Vadas
i
VENGRIJOS

KOMUNISTU
PERSPĖJIMAS

Nobusuke Kishi, Japoni
jos Užsienio Ministeris, ku
ris tapo Ministeriu kai jis 
laimėjo tarybos rinkimus in 
Tokyo.

Jis užima vieta septynios 
deszimts dvieju metu am
žiaus Tanzan Ishibashi, ku
ris isz tos vietos pasitraukė 
del nesveikatos, kai jis buvo 
isztarnaves tik du menesiu. j

—

ligonines daktarai patelefona
vo University ligonine ir pa- 
prasze kad kitas kuris dakta
ras ta operacija padarytu.

ŽYDAI

PASITRAUKS

Isz Gaza Strip

JERUZOLIMAS. — Izrae- 
lio Premieras Ben-Gurion pa
skelbė, kad Izraelio karinome- 
nes pasitrauks isz Gaza Strip 
ir isz Gulf of Aqaba.

Laikrasztininkai sako suki
lėliai Izraelio taryboje dabar 
sutinka su Premieriu nors pir
miau ji grasino pasitraukti ir 
Premieriui Ben-Gurion kelia 
užkirsti.

Žydu armijoms isz Gaza 
Strip pasitraukti užims dvi ar 
tris sanvaites.

Kelios Izraelio partijos sako 
kad Premieras Ben-Gurion, pa
sitraukdamas, prisipažinsta, 
kad jis nusileidžia ir pasiduo
da.

Keletą sz’mtu studentu ir 
kolegistu sudarė pasiprieszi- 
nimo paroda ir po miesto uly- 
czias marszavo, reikalaudami 
kad Izraelio kariuomenes pa
siliktu in ta Gaza Strip krasz
ta.

Bet Premieras Ben-Gurion 
visiems pasakė kad jau nutar
ta ir atlikta ir kad niekas nie
ko daugiau negali daryti ar 
prieszintis.

Czia Amerikos politika, be 
Tautu Sanjungos iszriszo ta 
painu ir pavojinga klausima, 
be jokiu pesztyniu ar susikir
timu.

SKAITYKIT

Sukilėliai Bus Nugala
binti; Sukilimas 

. Nepasiseks

VIENNA, AUSTRIJA. — 
Vengrijos Komunistiszka val
džia, ar tai isz baimes ar isz pa
sididžiavimo ir drąsos, per sa
vo radija ir per savo laikrasz- 
czius, isz kalno perspėja visus 
sukilėlius kad bet kokis suki
limas bus numalszintas ir kad 
visi sukilėliai bus nugalabinti.

Eina gandai kad Vengrai 
rengia dar kita sukilimą priesz 
Sovietus ir Komunistus atei
nanti menesi ar Birželio me
nesi.

Komunistu laikrasztis “Nep 
Szabadsag” ir ju radijas per
spėja visus Vengrus kad jokis 
sukilimas jiems nieko nepadės 
ir ju neiszgelbes. Laikrasztis 
raszo:

“Priesz-revoliucionieriai jau 
negali tikėtis subuntavoti žmo
nes priesz valdžia, nes daugu
ma ju jau dabar randasi kalė
jimuose. Musu naujas vaiskas 
yra valdžiai isztikimas ir jis 
nugalabins visus kurie iszdrys 
priesz valdžia pasistoti.”

Vengrai, nežiūrint visu tu 
perspėjimu, jau dabar, rodos, 
rengiasi prie kito sukilimo. Ju 
chalsis dabar yra “Kovo me
nesi mes pradesime kovoti.”

Matyti isz tu Komunistu 
perspėjimu, kad jie dabar ne
ramiai miega ir kad jiems 
kiszkos dreba, laukiant to kito 
sukilimo.

Sovietai dabar mato kad ju 
tankos ir karabinai negali nu- 
malszinti laisvo kraszto lais
vus Vengrus.

Sukilėliai Suimti
I

Czia trys isz dvideszimts 
Aldžierijos (Algers) sukilė
liu, kurie buvo Prancūzijos 
kariszkos policijos suimti in

ANGLIJOS
EROPLANAS

NUKRITO

17 Žuvo; 6 Policijos 
Szunęs Teipgi Žuvo

DRAYTON, ANGLIJA. — 
Anglijos prekybinis eroplanas 
nukrato ir sudaužė, sunaikino 
dvi farm’s ir užmusze septy
niolika žmonių.

Penkiolika isz žuvusiu buvo 
isz lakunu sztabo, ir du žuvu
sieji gyveno tose farmose.

Keli žmones buvo sužeisti; 
kuriu tarpe buvo trys kiti la
kūnai.

Ant to eroplano buvo szeszi 
gerai iszmokinti policijos szu- 
nys. Visi jie žuvo toje nelaimė
je.
Szitas septynios deszimts to

nu, keturiu inžiniu “Bever
ley” eroplana$\buvo pakilęs 
isz Abington aerodromo ir 
skrido in Malta, su asztuonio- 
lika žmonių. Bet jo inžinai su
gedo ir jis nukrito.

Jis buvo jau pradėjęs leistis 
žemyn, apie septynios deszimts 
penkios mylios nuo Londono, 
kai jis nukrito ir sudužo. Jis 
nuslydo ant savo pilvo apie 
szimta mastu ant žemes, pirm 
negu jis sustojo ir sudužo.

Laime* kad visi vaikai isz tu 
farmu ir kitu namu buvo mo
kykloje, kai tas eroplanas nu
krito ir j u namus sudaužė ir 
uždege.

TRYS ŽUVO
------ n.

Automobilius Nuo
Kalno Nusiverte

PIKESVILLE, KY. — 
Vienos szeimynos isz West

(Tasa Ant 4 Puslapio) 

ginklu. Prancūzai sako kad 
jie užtiko daug visokiu 
ginklu ir karabinu ir kad jie 
sunaikino kelis mažus fabri-

Czia gal kolegistai nėra vi
sai kalti,’nes tokis universite
tas tiek pinigu turi isz visokiu 

Vagiai apvogė paczta in Ant
werp, Belgijoje ant dvieju mi- 

(Tasa Ant 4 Puslapio) 

yoras buvo ji taip pastūmės 
in szali, per jo atsilankyma 
pas mus.

Daktaras buvo nuvesztas in 
Chestnut Hill ligonine. Kai tik 
jis tenai buvo nuvesztas, tqs 

■“SAULE”'=sJ
PLATINKIT! ’

Algers, kur Prancūzu polici
ja ir kariuomene per keletą 
sanvaites jieszkojo paslėptu 

kus kurie tuos ginklus suki
lėliams gamindavo.

□ o o
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. “SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Dabar nauji namai beveik 

visur pabrango nuo treezio li
gi penkto nuoszimczio.

Dabar isz visu pusiu girdima 
pareikalavimai kad valdžia 
sumažintu savo iszlaidas ir 
musu taksas.

Kai Anglija, -pasitrauks isz 
Jordano kraszto, tai visas tas 
krasztais bus Komunistams at
daras. Ka tada Saudi Arabijos 
Karalius su visomis savo su
gulovėmis ir Eisenhoweris su 
visais savo padupezninkais 
darys ?

Jeigu 'Eisenhoweris' dabar 
nori ka nors remti Vidur Ry
tuose, tai yra Anglija.

Dabar Amerika turės mokė
ti, duoti apie du szimtu milijo
nu doleriu ant mėtų, kad pa
laikius lygsvara Vidur Rytuo
se; o vėliau turės dar daugiau 
mokėti.

U’ž tai kad jis eme tik szeszta 
nuoszimti ant paskolų, kai uni
ja reikalavo devinta nuoszimti. iI --------::--------

Londone, Douglas Griffiths 
gavo divorsa nuo savo žmonos 
kai jis teisėjui pasiaiszkino, I 
kad jis nepaiso apie savo žino-' 
uos meiluži ir kad jiedu dare j 
ar burkavo, bot jis tikrai su py-! 
ko kai jo žmona, padėjo savo; 
meilužiui numazgoti jo auto
mobiliu, kai jos vyro antomobi ‘ 
liūs 'buvo purvinas.

Gal jis ežia ir kiek teisybes 
pasako; kita boba lengva gan-! 
ti, bet automobilius piuigusl 
kaisztuoja.

Darbininku unijų vadai da- 
| bar jau ima pasitraukti isz sa
vo riebiu vielų, kai Kongreso 
komisijai vieszai parodo kad 
jie turėjo daug keksziu, paleis
tuviu ant savo knygų, kurias 
jie parūpindavo savo geriems 
kostumicriams.

Iszrodo kad kekszes, paleis
tuves ir kitos tokios merginos 
viena ranka laiko su darbinin
ku augsztais atstovais.

laikus. girdėjo tiktai kaip sekretorius 
paszauke' da blauzdine ir pas-

Pypkes Dūmai
kui da viena. Jaute jis kaip 
vienas slidžia1, ar tik ne Bliu- 
džius, rože jam iii peti, paemes 
už apykakles.trauke ir priszne-

Ryte keliu galvele,
Gegutes nekukuoja, 
Karveliai neburkuoja
Kas mane, kas ežia kelia?
Ryte Anyta kele,
Tai man, tai man 

martelei:
Ne mano tai nameliai, 
Ne mano giminėlė.
Bernuželi, bernyti 
Duokie tėveliam žinia, 
Veszk mane in tėvynė 
Mocziutes atlankyti.

kejo: “eo,e... nieko tu nesibijok 
jis tau, užmokės, mes ji apsu- 
dysini, ant to mes slidžios kad 
snd\tumėm.” Atsimena jis 

] taipgi lyg per sapnu kad vie- 
i iias musze kita: turbūt ar tik 
į ne Nusius vargonininką. Pasi- 
rodo jam taipogi kad vienas 

įreke: “vyrai gelbėkit!” Bet 
kas lobaus buvo, jau jis nieko 
neatsimena. Neatsimena jis vi- 

Įsai kaip iszejo isz Joszkaus, 
i kaip pasijuto grabeje szalia 
' vieszkelio ir kaip tenai užmigo 
I atsimena tiktai kad pabudęs 
Įtraukė namo. Kad Katre roke, 
plūdo ji, musze ir gnaibė nes 
Mikas niekada nepareidavo

Kai Republikonas isz Ne
braska iszgirdo Prez. Eisenho- 
werio invezdinimo prakalbas, 
jis savo draugams pasakė: 
‘“Pfu! Man visai nepatinka. 
Dabar mes visus szelpsime; vi-

Buvęs Prezidentas Herbert 
Hooveris sako kad valdžia da
bar per daug pinigu szvaisto, 
praleidžia, ir kad dabar visam 
krasztui yra pavojus didesnes 
depresijos negu buvo per jo

*♦* ♦!*!*** *♦* *♦* *Z* *♦* *♦* *•* *♦* ■

NAMU SUPAS! !
f ________

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

| liavo aplink stala. Vielpszi-1 
j krevskis netingėjo ir neilsod 
bepildamas stikleli ir beragiu- 
damas kožna. greieziaus iszger- 
ti o svecziai da mažiaus pailso 
bepildydanii ta jo raginimą. 
Isz kareziamos buvo girdėt 
riksmas, keiksmas ir skambė
jimas stiklu. Bet Mikas jau

taip vėlai ir taip girtas.
I

Nedalioje Baltrus ’eidamas 
isz bažnyezios da. ant szvento- 
riaus susitiko sų keliais pažin- 
stamais ir iszgirdo kad Mikas 
ji padavė in su d a. A! Suriko 
Baltrus ir paszoiko lyg in gil
tas. Tai taip, tai szitaip! Jau 
padavė! Ylerai padare. Matyt 
kad nei kvailas! Vyras, vyras, 
bet ir asz ne kvailas! Palauk! 
Pamatysime kas kvailas, ir ži
noma palikes savo pažystamus 
bego pas sekretorių.

nieko nemato ir negirdejo. Jis Tai tau, dvideszimts metu!

su bedas ant savo sprando užsi
krausime ir su visiems Lozorių 
giedosime.”

Yale Universiteto komisijai 
prąnesza kad dabar Amerikoje Į 
randasi apie 4,589,000 girtuok-1 
liu, kuriu tarpe randasi 705,000 
moterų.

Laime yra gera’Sveikata ir 
trumpa atmintis.

Pittsburgh mieste, Pa., Po
nia Beatrice Dunn gavo divor
sa, persiskyrimą nuo savo vyro 
kai ji teisėjui pasiaiszkino ir 
pasiskundė, kad jos vyras ja 
per deszimts metu privertė 
miegoti ant “gėrėto” prie sto
go, paliepeje, už tai kad ji 
knarkė miegodama. Ir ji dar 
toliau nusiskundė kad jis du
ris vis uždarydavo ir tenai bū
davo labai szalta. Jis sakydavo 
kad jis turi duris uždaryti, nes 
isz tos paliepęs szaltis žemyn 
ateidavo.

In Columbia, South Carolina 
Dorothy Ge nokės pa sz atike ug
niagesius, ir kai jie pribuvo ji 
pasiaiszkino kad niekur nėra 
gaisro, bet ji tik norėjo savo 
draugai, “boy-f renta” mie
guista prikelti. Teisėjas pripa
žino kad tikra beda, sm tokiu 
draugu, meilužiu, bet visties 
ja nubaudė ant dvideszimts 
penkių doleriu, ir penkios de
szimts centu baudos.

In San Francisco, California, 
pasivog-es szimta. asztuonios 
deszimts doleriu isz vieno szto- 
ro, ir sueziuptas, Franklin Lin- 
daman polici jautam s pasiaisz
kino kad jam tiek pinigu reikė
jo užsimokėti už bauda, už tai 
kad jis ana. diena buvo su- 
aresztuotas už suvažinėjimą 
vieno žmogaus ir už pabėgima 
nuo tos nelaimes.

‘Tn Osaka, Japonijoje, Hock-I 
shep saxininkas Hiroshi Ueda, 
skolininku unijos prezidentas 
buvo isz. unijos iszmestas ir 
nubaustas ant penkių szimtu 
ti.,k.sti.nc;.ui yen pinigu barnios

IMlTITIinS ::
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thermographed on 25% rag 

china-white vellum paper, 
giving you fine raised lettering 

that speaks of the 
highest quality.

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

at home cards and informals.

choice from our
r Flower Wedding Line" catalog

Vonr choir® 
of SIXTEEN 
individual
TYPE STYLES
The mo»t 
popular 
lelectioni

SAULE PUBLISHING CO.,
7d4-J South Arid A Street Mahanoy City, Pa.

Mistino jis. Už, ka-gi ant galo? 
Ar ju vaikai nesumusze mus 
parszina? Ar ne iszmusze gai
džiui sparnai? Ar nepamusze 
versziui koja?-O ka apie Rože 
pasakoja, kad asz. skuseziau 
tai butu kas’ kita, 'bet Mikas 
stiklas. Nebereikalo jis visados 
tyli. Juk žinojo ka daro: pir
mutinis nubėgo.

Vielpszikrevskis d a gulėjo 
užsiklojąs dangalu ir isz po . t . dangalo kyszojo tiktai nosis 
apie kurios diduma jau minė
jau. Kada, inejo Klimas, Nosius 
jau nemiegojo. Bet negali ša
ltyti kad buvo jau suvis pabu
dęs. Jis jokiu budu negalėjo 
pravarti savo akiu ir pakelti 
galvos; ji iszrode sunkesne už 
didiji versziu varpa.. Bet inejus 
Baltrui jis atsiduso, atsikosėjo 
ir atsisėdo ant lovos. Atsisėdės 
ant lovos jis misi i no apie tai 
kur jis, kas buvo vakar ir ko
dėl styro priesz ji pailgas 
smakras Klimo. Ant galo jis 
pravėrė akis ir viską suprato.

A! Ir tu atėjai! Maloniai 
praszneko užkimęs Nosius ir 
t u O'j a u s a t si k o se j < >.

—- O kaip? Jis mani* skun
džia o asz dovanosiu? Palauk! 
Atsake Baltrus ne visai mei
liai.

() ko tu lauki! Irtu ji! 
Ka (langiaus! Pritarė sekreto
rius pakeles savo uosi ir lyg 
taikydamas iszszauti isz. jos 
tiesiog- Baltrui iri aki.

— Asz ir atėjau! Juk ver- 
szis ne szuns o paskutine koja 
jam Dievas ne ant to davė kad 
vaikiszcziai daužytu. Ir meite- 
liukui su pusią; uodegos negra
žu bėgioti. Ir jie da skundžia
si.

— Pažiūrėsim, pažiūrėsim! 
Visur teisybe rasim, nutarė 
sekretorius ir pradėjo t raukti 
kelnes ant savo ilgu laibu, kisz- 
ku.

— Oka, pons sekretoriau, 
lyg neiszdrysdamas ir jau visai 
nesmarki a u d a m as u žk 1 a u s e
Klimas, ar daug vakar pas 
Joszku prakiszo Pakinkis?

— Pakinkis? 0 ka asz ži
nau? Tu jo klausk. Kais man 
galvoj: asz neskąicziau, bet 
misi! n u jog mėlynuke paliko!

—• Mėlynuke! Isz tikrųjų 
nusigando Klimas.

— Ko ežia dūsauji! Zmo- 
nju buvo iii deszimts o visu 
gerkles kaip tavo szulinys. 
Cha! Cha! Smagiai pasilakem! 
O, o smagiai! Dabar tavo eilini. 
Juk jeigu abudu lygiai siūly
sim tai abudu turite lygiai sta 
tyt! Ar ne teisybe ?

— Tai ka! Asz, asz galiu! 
Atsake jis.

Tai ir gerai! O pagi
rioms ir visai gerai bus! Prasi
džiugo sekretorius. Luktelk, 
truputi. I ■

Jis nuėjo in kuknia, nusi
prausė, tuo jaus sugryžo ir ap
sirengė.

— BUS DAUGIAU —

KATALOGAS 
, KNYGŲ

j 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 
knvira. 404 puslapin. 50o.

No.l'C, Prakeikta, muilin

gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50b.

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

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz rnaiszo 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 srnert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

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

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

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

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

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
?6 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 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, 15 c.

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

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

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

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

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

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

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

Pirkite U. S. Bonus

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

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

No.166—Apia Sunns M al
kidus; 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 Airna- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

Kitokios Knygos

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

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

180V&—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© 
15c.

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

No. 198—>G romą ta arba Mu
ka musu Iszganytojans Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany- 
tojaus Jeruzolima. 10c.

No.200—-Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžiui 
Krikszczionybes. 128 pus. 35o.

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

KSr3 Užsisakant knygas iea 
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.

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 
szid adreso:

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahfpuy Oitv, Pfc, - U. S M
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SKAITYMO

(Tasa) vo laibas ir augsztas, kaip po-

—i Toks reikalėlis, mm, 
r i u skusti.

Skusti? Ka skusti ?
— Balt

1)0-

.. .ir...
RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col.
Dabar Po 25c.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.
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persimaino

Kitas

ties dangaus melde pažiūrėti 
koki stebuklai dedasi ant szio

nulėkti in padanges, t 
nuo žemes, kur atsitinka 
nei szpasak y t i d ai y k a i.

ki! I)a syki pritarė Mikas. Pa-

Mano r utele f

Kad ne tik po visi

buvo tai)) didis kad rodos nusi
stebėjo ne jis vienas, b 
V-erszi 11 bažny t- kiemis-.

• smarkiai atsimerkė, lyg norėjo 
neapsileisti nosiai. Pati nosis mvo smagu eit girdyt visa

sziuose pas Jo-szku tai žinok, 
% kad tas ateis po- keliu dienu in 

suda. Toki buvo tie sudžios. Ži
noma, tikras sudžia buvo tik 
vienas o du lovininkai.

Visa ta kompaniją, sėdėjo 
ant Joszkaus lovų. Tarpe lovų 
stovėjo stalelis o ant stalelio 
buvo- pastatyta blausdine balt
akes ii' stiklelis. Kada, lygiai 
puse blausdine patusztino, Mi
kas pradėjo pasakoti ka. jam 
pridirbo Klimas. Tuom tarpu 

' Vielpszikrovslkis apsukriai pil
stė degjine, verte kiekviena, 
greieziaus iszmesti ii' taip isz
rode lyg pats butu “dastates” 
ir pats myli gerus 'žmonis.

— Na, greieziaus! •Grei
eziaus! Už sveikata męitelio,

Jono Ir Angelines Andruliu Ir Ju Szeimynos
MICHIGAN FARM SURIS

FOUNTAIN — - MICHIGAN
IUS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAN 
” FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelinos 
Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan. ■

Szis Suris yra gaminamas pagal receptą, atsivežta isz Lietuvos, ir bus 
gaminamas tik Andriuliu ir ju szeimynos. Tas jums užtikrina gera kokybe 
ir jusu mėgiama skoni.’ Szis Suris taip yra mėgiamas Lietuviu, kad jo dide
lius kiekius 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
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BALTRUVIENE
šiai juos sukdamas ir tęsda

mas; ir pakausziui nemažai te-

Ant Gavėnios

mudu sutikdavome. Rodos, 
nuo jo, per amžius nieko- pikto 
pamatyti negalėjai. O dabar 
ži iirek.

Mikas iszpasakojo gražiai

sakoti lygiai taip kaip pasako
jo jam Katre. Žinoma, neuž- 
mirszo nei meitėlio, nei žąsino, 
nei lango, nei visokiu melagys- 
cziu kurias Baltrai paleido po 
kaima. Kada Mikas pabaigė, 
nosis sekretoriaus lyg nusira
mino.

— Tai tu atėjai skusti? Pa-

Km- tik musu žmones 
yra apsigyvenia, 

Bet ii- pas mus po szonu 
Pikta dvasia nemiega.

Kitados ka.ij) kada musu 
Senos bobelkos pasiųsdavo, 

Bet tosios ant senatvės

Bet sziandien pradėjo gyvuot 
Jaunesnes erentkartes

Pilnos naktiniu valkatų, 
Moterėles nevo-s iszeina

keda.mas savo ausimi.
— Žinoma; ka daugiaus? 

Tik pamislyk: meitėlis paver
tei) niekas, žąsinui pamusze 
koja., iszmusze Įauga ir da ply-

Arba ant pikczieru,

spor tolius, 
Laukenczius ant kampu su 

automobiliam,

m a. žino kur.

Mikuli. Reikia ji pabausti, jau 
visai nusiraminęs pasakė sek
retorius. Bet jo mažutėlės 
akutes t iesiog virte virė lyg ka 
pikta sumišimo. Tik tu, Mikuli 
žiliai, reikia viską1 gražiai, k a1-

moterėles,

namie,

Saliuna jieszkoti linksmybių, 
O moterėlė susitinka: su

Pyszk'ina iri rodhauzes ir
pirma pragerti! Ka danginus? 
Tai ka! Kode! ne! Kode! nega
li pragerti ?

— Asz galiu, atsake Miku- O 7 ,

pusiaunakt.
Tokis gamula. neisztyrineja 

Kur jo paežiule trankėsi,
Bile jam nekasztuoja,

nes mislino ir be to apsieisiąs.
tuo-— Tai gerai, galime O 7 0

jaus eiti.

— Tpfiu! Da klausia I 
Žinoma ne ant kapiniu 
pragerti. Juk pas Joszka 
ria. Ten

eina
Juk pas Joszka ge- 

dalbar visi sudžios!

Tai ir jos neklausia.
Girdėjau kad keletą poru 

Kalėdų 
užvesti 
suduos e,

Persiški res po
Nes tesmai yra

pamesti,

Mikas kasėsi galva. To jis 
visai nesitikėjo. Nugirdyt sek
retorių, tai butu da. tiek to, bet 
girdyt visus sudžias, tai jau 
perdaug. Žinoma, visi jie geria 
kaip reikia, nebereikalo juk in 
sudžias. iszrinko. 
p-uskva.tierkems 
Jau jis pradėjo 
paklausė Katrės.

— Na, ka czia taip sėdėti. 
Jau saule leidžiasi, kurstė ji 
Nosius ir ne ka misi i j as pakilo 
užsitraukė žiupona ir pasiėmė 
kepure. Bet Mikas da norėjo 
pasiderėti.

— Tu palauk, ponas sekre
toriau, gal kita syk.

— Eee, nor eiti in suda, o 
gailesi poros puskvateirkiu! 
Teisybe! Atsikratysi su pora 
puskvatierkiu! Kalbėjo- Mikas. 
• Visas Versziu bažnyt-kiemis 
ta diena mate kaip du vyrai 
trauke pas Jošz'ku. Vienas bu-

Su kelioms 
neiszsisuksi.

Vai jus moterėlės’ 
Kokia ju.su ateitis!

Ar manote kad visados 
Turėsite gerus laikus? 
O ne! Tokis gyvenimas 

Baigėsi prie tvoros arba.
Kur ant kelio kada 

Automobilius jums sprandą 
nusuks, 

Kaip tai. neseniai kelioms 
jau taip atsitiko, 

velnias jos duszios 
d a nenorėjo, 

iszsilaiže isz savo 
žaiduliu.

■ Jus mano sakalėliai, 
Apsižiūrėkite gerai priesz 

apsipaczi avima 
Jeigu norite turėti saldu 

gyvenimą.

Bet

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

susimislyt umete 
i neit i in Joszkaus kareziama 
taip kaip eina visi Versziu pa
rapijos vyrai tai jus sutiktu
mėte juos viena, kita ar treczia. 
Gal iszgirstumet ir gana inte- 
ressingu daigtu, ypacz daug 
visokiu pamokinaneziu priežo
džiu ir (patarlių kurie tenai ei
na be jokios naudos ant vėjo, 
niekeno- neužraszyti. Bet jus 
nematytumėt s- v ai r b i a. u s i o 
daigto. Geisdami taį -matyt, 
neikite tiesiog isz ulyczios, kur 
visi eina. Eikite in kiemą, nu
duodami kad apie kareziama 
visai nemislyjate ir lyg norite 
tik pasiszneket su Joszkum. 
Isz kiemo per mažas dureles 
ineisite in priszvinkusia kuk- 
nia, gražiai purvina, kaip pri
guli kiekvienai Žydiszkai kuk- 
niai. Isz kukiuos ineisite in 
mažutėli kambariuku. Toliaus 
nėra ko eiti nes -ežia visa kom
panija,. Pirmiausia pamatysite 
uosi Vielpszikrevskio paskui 
usus. Miko Pakinkio, toliaus 
paeiliui: plike su keliais- gy
vais plaukais, ties smilkiniais, 
didele tamsraudona karpa 
tarp-akyje ir ant galo didelius 
kuopuikiausius usus. Szitie 
trys ženklai prigulėjo trims sli
džioms. Priek tam tas slidžia, 
kuris nesziojo- plika virszugal- 
vi, turėjo- mažas, visados apsi- 
asza.rojuses akutes ir kalbėjo 
plonu, spiegianeziu balseliu: 
todėl ji visi vadino “bobute”, 
tuom tarpu jo pravarde buvo 
Rudys. i '

Visai kitaip iszrode sudžia 
su tams-raudonu ženklu tarp- 
akyje. Tai buvo da jaunas vy
ras: miklus, raudonas, tamsiu 
plauku ir augsztu pecziu. Pra
varde jo- buvo Szlapikas. Ka 
apie sudžia su dideliais ūsais, 
tai apie ji nėra ka ne szneketi. 
Ji visi aplinkiniai gerai pa
žinsiu. ir Senmiestyje kožnas 
Žydelis pamatęs ji pasakys 
“laba dien” o jeigu jus pami
nėsite Blindžių tai linktels gal
va. Jis jau turėjo- per 60 metu 
ir visi‘žinojo ji per tai kad per 
visa savo um'ži geria ir niekada 
nepasigeria. Jam vistiek ar 
degtine ar vanduo. Tarp pra
keiktai sutvertas kad ne alus 
nei degtine jo neingriebia. O 
mėgsta jis iszgerti visai vy- 
riszkai ir priek tam taip- mo
ka apsieiti kad už savo pini
gus jam niekada nereikia ger
ti. Jau jeigu Bliudžius sėdi ko
kioj Scnmiesczio kareziamo-j, 

- taiįžinok kad jis prisėdo prie 
■ dvieju pažinstamu kurie geria 

kokias nors magarycz-ias o- jei
gu geria kas su juom Ver-

gre i ezi a,u s szl api n k!
Szlapikas pamažėl i ima st ik

leli, pasuka galva in kaire pu
se, sako “sveiks” ir už-siver- 
czia.. Paskui varo, žinoma, pa
eiliui visi kiti. Vielpszikrevs- 
kis nuolatos žiuri in duris nes 
da ne visi Versziu ponai czia 
susirinko. “Ir kur juos velnias 
nuneszo?” Mislina, jis. “Per 
dienas trinasi po kareziama, o 
czia kaip reikia, lyg tyczia isz- 
begiojo.”

—• A, a, a! Sztai ir jie! 
Džiaugiasi Versziu vaitas, 
Duoba, atsistojas tarp-duryje 
ii“ iszsketes rankas. Duoba, kai 
po vaitas ir, žinoma, .ponas, 
niekada neidavo- tiesiog in kar
eziama bet isz kiemo- in Josz
kaus urvą atsilankydavo gana 
tankiai. Jis tuojaus priėjo ar
tyn ir pradėjo sveikintis.

— Ka. jus czia t ariat? Ma- 
garyczias traukiate? Kur Blin- 
dlžius, ten turi but magary- 
czios.

— Tai, vage, ne! Neatmi
nei. po-ns vaite! Atsake Nosius.

Czion mes sūdyti rengiamės.
— Ka toki?
— Sėsk ir klausyk! Czia, 

ponas vaite, toki stebuklai, to
ki negirdeti dalykai, kad rodos 
jau svieto galas! Kaip tu mane 
gyva matai! Tik klausyk! Pa
siimk kode.

Bet ponas vaitas pastūmė 
Blindžių ir atsisėdo szalia jo 
ant lovos.

Mikas 'pasakojo ‘toliaus, o 
tuom tarpu Nosius du syk ap
varė stikleli. Bet paežiam 
karsztume, kada Mikas iszrau- 
d on avės pasakojo, kaip dabar 
parszinas iszrodo, atsidarė du
rys ir inejo da. trys: vaito sek
retorius, sūdo rasztininkas ir 
szaltyszius. “Tai tau ir pora 
puskvatierkiu! ’ ’ Pamisimo 
Mikas, ir pažiurėjas ant blaus- 
dines, pamate kad jau visai 

Sekretorius iszpute 
per jas in 
kiek buvo

niekam nematant. Pamatia ji 
visi pradžiugo, o sekretoriaus 
nosis iszleido ypatinga baisa. 
Vien tik Mikas iszrode nenu- 
džiuges, bet nei nenuliudes. 
Tai tau ir pora puskvatierkiu! 
Pamisi i no jis da syk i.

— Na, dabar isz syk statyk 
visa, goreziu! Juokėsi Vielp- 

po-

per 
ant
per

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudlnimas 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 Jernzolime 10c.

No. 202 Novena, Stebuklin
go Medali ko Dievo Motinos 
Garbei 15c.

No. 203 Tretininkių Sęrap- 
phiszkas officium 15c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekurtais naudin
gais padejįjnais 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.

tuiszczia.
sznerves ir intrauke 
save puse viso oro, 
Joszkaus gulykloje.

— Ar paszaukti da. blauz- 
dine? Neva užklausė Miko ir 
tuojaus paszauke Jošz'ku. Kaip 
tik paspėjo visi kaip reikia su
sėsti, jau kambaryje sukinėjo
si da vienas ponas kuris inejo

szikrevskis. Stasvs vienas 
t/

ra bla.uzdiniu iszdažys!

Mikas ta gerai žinojo 
tai jam ir buvo graudu 
szirdies. Stasys Suodaitis
ketvirta dali szimtmeczio buvo 
Versziuose vargamistra ir vi
sam paviete buvo garsus gėri
kas. Kita syk da kaip kas 
smarkaudavo- eiti su juom isz 
laižybu, kas karta greieziau 
nugirdys. Bet jau deszimts me
tu kaip niekas priesz ji nesto
ja. Matot, taip buvo. Syki per 
Žoline in Verszius atvažiavo 
Scnmiesczio vargonininkas. 
Jis girdavosi kad nieks ant 
svieto tiek negali iszgerti kaip 
jis. Stasys Suodaitis drąsiai 
jam atkirto- ir paszauke ji kirs
tis isz laižybu ir kas pasirodė! 
Vienu vakaru du smarkus vy
rai iszgere beveik visa viedra 
ir Suodaitis lai'žybas laimėjo.

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

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

+he caęe of the 
čfchuvafer Bond 1

Once a practical, romantic young man 
(you can be both) married. 

For their anniversary, being practical, 
he bought his wife a U. S. Savings Bond. 

And, being romantic, he slipped it 
under her dinner plate.

Then he forgot it until, drying the dishes, 
he spied it in the detergent. The Bond 

looked all washed up.
But it wasn’t. After a letter from the young 

man, the U. S. Treasury replaced the 
Bond with another bearing the original, 

date of issue—the couple’s anniversary.
This true story illustrates the safety of 

U. S. Savings Bonds. Any of your Bonds 
that are lost, stolen or destroyed will 

be replaced without charge by the U. S.
Treasury. And remember this! Your 

Government guarantees the principal of 
your Bonds safe—up to any amount— 

guarantees sure the rate of interest. 
So start saving this safe, sure way. Sign 

up for the Payroll Savings Plan where 
you work or buy Bonds at your bank.

Parį of every American's Savings 

belongs in U.S. Savings Sends

The U. S. Government does not pay for this advertisement. The 'Treasury Department thanhs, 
for. their patriotic donation, the Advertising Council and

SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

Senmicsezio vargonininkas 
parvirto ir visi pradėjo- net 
abejoti ar jis atsikels kada. Te
ko praneszti apie tai klebonui. 
O Suodaitis tik strapinėjo tru
puti ir vis da prasze degtines. 
Klebonas žinoma, laibai supyko 
ir ant pamokslo- uždraudė vi
siems Versziu parapi jonams 
“gerti lenktyn su Suodaicziu.” 
Tokiu budu Suodaitis buvo ant 
bažnyczios apszauktas kaipo 
geriausias girtuoklis. Jis buvo 
augsztas ir storas vyras. Akys 
buvo raudonos ir amžinai 
skaudamos. Suodaitis nuo- to 
skaudėjimo, kaip ir nuo visu 
kitu ligų, gydėsi degtine. Ži
noma, nosis- Suodaiczio buvo 
panaszi ant griuszes ir taip 
gražiai raudona kaip pernoku
si aviete. Pakol vargonininkas 
taikėsi atsisėsti szalia sekreto
riaus, Joszkus atnesze blauzdi- 
ne. Mikas ant tos blauzdines 
pažiurėjo tokioms piktoms aki
mis, lyg tenai butu ne degtine 
buvus, bet jo kraujas.

Czia prasidėjo- pats- karsztu- 
mas. Saule jau seniai nusileido 
ir tarpe blauzdiniu tapo- pasta
tyta žvake. Stiklelis neiszpasa- 
kytai greit ėjo nuo vieno pas 
kita: czia stovi tuszczias, kaip 
matai tuoj pilnas ir vėl tusz
czias.’ Nauji svecziai ateje vi
sai nežiūrėjo- ir neklausinėjo, 
kodėl geria ir kas myli, sėdo 
drauge ir patys trauke. Mikas 
reke kad jis stato, kad jis zian- 
dien myli. Bet niekas jo, ne
klausė: sznekejo apie viskai ant 
svieto-, tik n^ apie tai. Tuom 
tarpu Mikas pajuto kad truk
telėjo pervirsz. Galvoje pradė
jo ūžti ir dūzgėti, lyg tenai bu
vo jomarkas. O stiklelis vis ke-

(Tasa Ant 2puslapio)

ju.su


“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines DINGUSI MERGAITUKE SURASTA

— Gavėnios.
— Subatoj pripuola. Szv. 

Pranciszkos naszles isz Rymo, 
o Tautiszka Vardine: Žyginto. 
Menulio atmaina: Pricszpilnis. 
Ir ta diena: 1278 m., Didžios 
Lietuvos Kunigaiksztis Zig- 
montas pergalėjo Kryžiuo- 
czius.

— Vietinis Daktaras W. 
A. Van Saun, nuo 422 E. Cen
tre uly., likos paskirtas kaipo 
naujas Deputy Coroner, depu
tatas uredninkas, pagelbinin- 
kas, pagelbininkas prie pavie- 
tavo daktaro, kurio priederme 
isztirti priežasties staiga atsi
tikusiu mircziu. Daktaras Vau 

■'Saun užima vieta Martin Mur
phy, kuris prasiszalino nuo tos 
dinstos.

— Taimosziukas, vienuoli
kos metu sūnelis, pons. Albertu, 
Stinskiu, nuo 631 W. South 
uly., kuris važiavo ant savo 
baisikelio, likos surastas ap
kvaitintas per polici jauta. John 
Dombrowski prie kampo W. 
Centre ir Catawissa ulycziu. 
Vaikutis likos nuvesztas pas 
Daktara Mark Holla nd a , po 
tam in Locust Mt. ligonbute 
del gydymo. Tas atsitikimas 
atsitiko pareita Nedėlios ryta.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola pirma Gavėnios Ne- 
delia, taipgi Keturios Deszimts 
Kentėtojų, Muczelninku, per 
szita szvente žmones prane- 
szauja apie orą: ir lietu. Jeigu 
ta diena lyja, tai žmones sako 
kad lis per keturios deszimts 
dienu, Tautiszka Vardine:. 
Neubartas. Ir ta diena: 1933 
m., szimtas asztuoniolika žmo
nių žuvo, o penki tukstaneziai 
buvo sužeisti, kai žeme sudre
bėjo Calif orni jos valstijoje; 
1948 m., Czekoslovakijos Už
sienio Ministeris, szeszios de
szimts vieno meto amžiaus Jan 
Maseryk žuvo. Komunistai sa
ko jis nusižudė, iszszokdamas 
per Įauga, o visi kiti sako kad 
jis buvo nužudytas ir paskui 
per ta Įauga iszmestas; 1876 
m., pirmutinis telefonas buvo 
pavartuotas.

liktasis yra karūnavotas Po
piežiumi; 1938 m*, Hitleris už
ima Austrijos kraszta; 1950 m., 
eroiplano nelaime Cardiff mies
te, Wales kraszte, asztuonios 
deszimts žmonių žuvo; 1950 
m., Belgijos Karalius Leopol
das laimėjo rinkimus savo 
kraszte tik per nago juoduma.

Frackville, Pa.—
Pareita Nedėlios ryta apie 
12:30 valanda, ugnis kylo na
muose Petronėlės Patrikonic- 
nes, prie kampo Frack ir Wy- 
lam ulys., kuriame randasi sa
ldinas prigulintis prie josios 
sunaus, Viktoro Prop. Tyrinė
jimas parodo kad ugnis kylo 
saiiunoje po baru, nuo de- 
ganeziu cigaretu. Ugnis doge 
per visa, valanda kol ugniage
siai užgesino liepsna. Bledies 
padarytai ant $7,000.

—■ Žinios skamba isz Chi- 
cagos, buk buvus miesto gy
ventoja., ponia J ieva Laurase- 
vicziene, motina Antano Lau- 
raseviezio nuo 40 N. Lehigh 
uly., mieste, pasimirė Nedelioj 
po piet ligonbuteje, Chicago, 
Ill., kuri gydėsi keletą san- 
vaites. Gimė Lietuvoje, po tė
vais vadinosi Miliaukiute. Jos 
vyras mirė 1929 metuose Lie
tuvoje. Velione atvyko in Ame
rika 1951 metuose ir gyveno 
pas savo sunu Antanai, Prack- 
villeje, o apie keturi metai at
gal apsigyveno pas savo dukte- 
re Mare Brizgiene. Taipgi pali
ko sekanezius: du sunu, Joną 
ir Prana, Toronto, Canada, 
duktere Helena, Lietuvoje ir 
daug anuku ir anukesv Laido
tuves invyko Ketvergo ryta 
Chicagoje su aipiegomis in Szv. 
Marijos bažnyczioje, ir palai
dota in parapijos kapinėse.

Shenandoah, Pa.—
Vincas J. Kalinauskas nuo 407 
Main uly., Turkey Run, numi
rė Utarninke po piet savo na
muose. Velionis gimė Shena.- 
doryjo. Velionis buvo- anglia- 
kasis, ir kitados dirbo- Maple 
Hill kasyklose, po tam. del J. J. 
0’Hearn Lumber Co. Paliko 
paezia, keturios dukterys, dvi 
seserys ir broli taipgi keletą

(1) Namas kuriame likos 
surasta dingusi mergaite 
Mary Jane Baker ir josios

BELLMAWR, N. J. — Ke- 
turiu metu geltuonplauke Ma
ry Jane Baker buvo surasta 
mažame drabužiams intaisyta- 
me kambarėlyje tuszczioje stu
boje, visai netoli nuo savo na
mu.

Daktarai, kurie ja iszagza- 
minavo sako kad ji nuo bado 
numirė. Iszrodo kad ji tame 
kambarėlyje netyczia užsira
kino ir paskui nebegalejo at
sirakinti duriu.

Bet ankseziau, keletą dienu 

anuku. Laidos Subatos ryta, 
su ūpingomis in Szv. Jurgio 
bažnyczioje 9 valanda ir palai
dos ir parapijos kapinėse.

— Prane Križanauskiene 
po tėvais Staskievicziute, pa
simirė Utarninke vakare 7:30 
valanda, savo namuose, 435 W. 
Centre uly. Velione sirgo 
trumpa, laikai. Paliko savo vy
ra Joną; duktere Joana, pati 
Daktaro Antonio Murra Tala- 

mas, isz Torreon, Mexico- ir su
nu Joną namie. Taipgi ketu
rios seserys ir tris brolius, lai

drauges szunytis. (2) Kur 
Mary Jane Baker ir josios 
tėvai gyvena. (3) Drauges

Badu Numirė Tuszczioje Stuboje
priesz tai, susiedai ir net poli
cijantai tuos tuszczius namus 
buvo gerai peržiurę j e ir nieko 
nerado.

Su ja buvo jos drauges szu
nytis, kuris, rodos sveikas ir 
vikrus. Ir ežia keista kad jis 
nesulojo kai tie susiedai ta stu- 
ba peržiurėjo.

Ja negyva užtiko jos drauge, 
szesziu metu Maria Freitta, 
kuri gyvena skersai ulyczia., ir 
kurios yra tas szunytis.

Daktarai tvirtina kad mažy

dojo Petnyczios ryta su apie
gomis in Szv, Kazimiero Len
ku bažnyczioje 9 valanda, ir 
palaidota in para., kapinėse.

SZTORNINKAS
PERDURTAS

PHILADELPHIA, PA. —
West Philadelphijos sztornin
kas buvo nuvesztas in Presby
terian ligonine, kur daktarai 
saiko jis randasi pavojingoje 
padėtyje. Jis buvo du sykiu 

namai kuri gyvena skersai 
ulyczia nuo Mary Jane Ba
ker.

te Mary Jane Baker buvo gy 
va kai ji in ta kambarį inejo, 
ir kad ji nieko nebuvo valgius 
nuo to laiko septynios dienos 
priesz tai kai ji dingo isz savo 
namu.

Policijos virszininkas, Ed
ward Garrity sako kad jis yra 
tikras kad ta mergaituke ne
buvo toje stuboje kai jo polici
jantai visa ta stuba nuo skiepo 
ligi stogo iszkriete. Jis spėja 
kad ta mergaituke buvo tenai 
vėliau atvesta ar atneszta.

perdurtas vagies, kuris pasi
vogė tik septynios deszimts do
leriu.

Keturios deszimts metu am
žiaus Harry Handfinger, nuo 
Williams Avenue, sako kad va
gis inejo in jo sztora ir nusipir
ko viena sodes bonkute, ir pa- 
prasze dar antros. Tada, jis be 
jokio perspėjimo, iszsitrauke 
peili ir perszoko per stala ir 
perdure ji in kairiaji szona ir 
in deszini peti. Sztorninkas pa- 
szauke policijantus, kurie ji 
greitai nuveže in ligonine. Jis

sako kad vagis buvo juodukas, 
apie trisdeszimts keturiu metu 
amžiaus, ir apie penkių pėdu 
septynių coliu dydžio ir svėrė 
apie pusantro szimto svaru.

TRYS ŽUVO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Virginia, trys nariai žuvo kai 
ju automobilius nulėkė nuo 
vieszkelio ir nusirito nuo aug- 
szto kalno, netoli nuo Pikes
ville miesto. Policijantai sako 
•<ad dar nebežino kaip ta ne-j 
laime atsitiko; ar jie per grei-j 
tai važiavo ar kas sugedo su ju 
automobiliu kai jie važiavo 
nuo to kalno.

PAŪŽTAS
APVOGTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

lijonu szesziu szimtu keturios 
deszimts tukstaneziu Belgisz- 
ku franku. (Musu pinigais tai 
butu apie penkios deszimts du 
tukstaneziai doleriu).

Tuo laiku paczto darbinin
kai buvo užsiėmė skirstant 
paczto laiszkus, kitame kamba
ryje.

Dauguma tu pinigu buvo del 
mokeseziams, pedes, paczto 
darbininkams.

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais į

160 Puslapiu j
i 

8 ool. ilgio, 5% cob ploczlo < 
Iszaiszkina sapna ir kas < 
ateitoje stosis. Su priedu į 
planatu ir visokiu burtu. < 
Knyga in minksztos po- i 
pieros virusėliuose. :: :: !

? Pinigai reikia siusti su < 
I užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00 :Saule Publishing Oo., < 
( Mahanoy City, Pa.,U.8.A I

Istorija Apie . . . 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir lindimai 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
SAULE - Mahanoy City, Pa.

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

I
. . . MALDA ...

Viesz. Jėzaus ir Į: 
Motinos Szvencz. ■:

Sapnas Motinos Szven- ]» 
cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei j! 
Batanijos, bažnyežioj j!

Szv. Mykolo Arkaniuolo. j!

Knygos Did. 3%x5% col. ;!

TIKTAI, 25 Cts. 'j 
i ___

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

VIENAS SKAITO,... 
prie valgio, kitas po savo dar
bui, o kiti prie darbo. Geras 
laikrasztis pranesza žmogui 
kas sziandien ant svieto atsi
tinka. Mokina žmones kaip gy
vent ir ko turi saugotis, žodžiu, 
lavina žmogaus protą visame.

Sziandien, laike visokiu švie
timu sumiszimu ir kariu, kada 
tiniu sumiszimu ir kariu, 
kada žinios ateina isz Eu
ropos, laikrasztis yra žmogaus 
geriausiu prietelium. Negana 
kad ji skaito, bet mato ir pa
veikslus isz kares lauku, žėnk- 
lyvu ypatų, miestu, naujo isz- 
radimo ginklu ir laivu ir pa
veikslus nelaimiu kuriu pats 
savo akimis negalėjo matyt.

Tokiu laikraszcziu yra 
‘ ‘ Saule, ’ ’ kuri nesigaili kaszto 
ant paveikslu, kad savo skaity
tojus supažindint su visokioms 
savo akimi kas dedasi ant viso 
svieto.

Dabar ‘Saules- prenumerata 
in Suvienytose Valstijose: Me
tams $7.00; puse metu $4,00.

—s Kolos tarp Frackvilles 
ir Moreos ir New Bostono likos 
uždarytas del pataisinimo per 
Pennsylvanijos valstijos viesz- 
keliu skyrio. Darbas bus atlik
tas per Joseph 'Ciccone & Son 
kontraktoriai isz Ivyland. Pa- 
taisinimais. kelio užims apie 
szeszis menesius.

— Szia sanvaite .. czvertis 
meto, pasninkas Seredoje, Pet- 
nyczioje ir Subatoje.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Kastan!ino, o Tautiszka Vardi
ne: Variui e. Taipgi ta diena: 
1941 m., Prez. Franklin D. Roo- 
seveltas ipasiraisze ant “Lend- 
Lease” Bylos, skolinti ir duo
ti laivus ir ginklus Anglijai ir 
kurie kariauja priesz Nacius; 
1949 m., Prancūzu didvyris Ge
nerolas Henri Honore jGiraud, 
tarnavęs per du pasauliniu ka
ru paisimire;1888 m., sukaktis 
baisaus szalczio ir sniego vie
sulu.

— Utarninke pripuola Szv. 
Grigalo didysis, o Tautiszka 
Vardine : Gosztautas. Ir ta die
na: 1947 m., Prez. Harry Tru- 
manas praszo Kongreso pa
skirti keturis szimtus milijonu 
doleriu Graikijai ir Turkijai, 
kad tie krasztai galėtu pakirs
ti kelia Komunizmui; 1912 m., 
Mergaicziu Skautu draugyste 
sutverta; 1939 m., Pijus Dvy-

E

clothes dry better Elettrieally!
your electric clothes dryer Saves Work!

No more lugging heavy loads of wet wash up or down stairs, out 
to the clothes line — no stooping and stretching to hang up wet. 
heavy clothes — an electric clothes dryer is ready to save you 
all this work!

Think of the new ease and convenience you’ll enjoy when you 
dry clothes electrically, indoors — when all you’ll do is take clothes 
from your automatic washer, put them in the electric dryer and 
set the dial. Clean, gentle electric heat dries clothes quickly, 
completely — without the slightest effort or attention from you.

See the new automatic electric clothes dryers at ^^1^^
your dealer’s . . . and LIVE BETTER ...ElQCtnCdl!y




