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Karaliene Pagerbia Skautu Insteigeja

Jauna skaute mergaite pa
duoda Karalienei Juliana 
programa per skautu suva- 
žiavima in Putten Nederlan- 
dijoje, kur buvo apvaiksz- 
cziojama szimto metu su
kaktuves gimtadienio Ang
lijos Lord Baden-Powell isz

hz Amerikos,R
POLICIJANTAS STO
JO IN KLIOSZTORIU

PHILADELPHIA, PA. — 
Dvideszimts keturiu metu am
žiaus policijantas pamėtė savo ■ 
darba ir dabar stoja in zoko- 
ninku tarpa, eina in klioszto- 
riu.

Jis yra Robert Weitz, nuo E. 
Slocum ulyczios. Jis yra ejes 
ipolicijanto pareigas per pus- 
treczius metus. Pirm to jis bu
vo vaiske, kaipo Marinas ir 
yra Korėjos karo veteranas. 
Jis dabar stoja in Szvento Be
nedikto zokona.

Policijos komisijonierius ir 
kiti augszti policijantai ji isz- 
kilmingai paleido isz jo parei
gu ir viso gero jam vėlino.

Už keliu dienu jis važiuos in 
St. Maur’s Priory, in Union, 
Kentucky.

“Asz jaucziuos”, jis sako, 
kad mano maldos gyvenimas 
ne tik man, bet ir visiems ki
tiems padės. Man gaila apleis
ti savo draugus policijantus, 
bet asz jau ilga laika svars- 
cziau ir apmislinau savo ateiti 
ir esu tikras ‘kad mano vieta 
kliosztoryje. ’ ’

Pernai jis buvo užsitarnavęs 
garbes paminejima už suaresz- 
tavima keliu jaunuoliu vagiu.

Kaipo zokoninkas jis kas 
ryta kelsis puse po keturiu ir 
visa diena dirbs ir melsis. Po 
dvijeu metu jis padarys savo 
apžadus; ir pankui kas metai 
per septynis metus. Po tam jis 
padarys jau savo amžinus ap
žadus.

Jis palieka savo motina ir 
septyniolikos metu seseri, 
Rosemary.

Pirkite U. S. Bonus 

Gil well, kuris suorganizavo 
skautus 1908 metais. Mer
gaites skcutes pradėjo savo 
turelius paczios, pameg- 
džiodamos vaikus, bet dabar 
ir mergaites skautes turi sa- 
vaja didele draugyste.

o o o

SUSIMUSZE

WOODBURY, N. J. — 
Draiverys isz Mantua, N. J., 
buvo tik biski sužeistas, kai jo 
automobilius susimusze su 

! Pennsylvania-R e a d i n g Sea
shore Liner traukiniu prie 
Park Avenue.

Dvideszimts metu Anthony 
Fiore nuo Bridgetone Pike bu
vo nuvesztas in Underwood li
gonine.

Policijantas Saržentas El
mer Devlin sako kad Fiore va
žiavo ant Broad ulyczios ir 
sargas, vazcmonas buvo ant 
sargybos prie kry^kelio, kai 
traukinys skersai ta vieszkeli,. 
važiavo. Traukinys važiavo isz 
Millville in Camden.

Fiore buvo suaresztuotas už 
nctisyklinga važiavima ir už 
nesustojima prie ot kryžkelio, 
kai geležinkelio sargas su 
szviesomis buvo perspejes vi
siems sustoti ir ta traukini 
praleisti.

BUVĘS LAKŪNAS 
UŽSIMUSZE

STROUDSBURG, PA. — 
Pengios deszimts trijų metu 
amžiaus direktorius Dingmans 
Ferry, Honeymoon Haven 
vieszbuczio, užsimusze ' kai jo 
automobilius paslydo nuo 
vieszkelio, apsivertė ir sudužo 
netoli Bushkill Falls visezbu- 
czio. Buvęs Philadelphijietis, 
iszejes mokslus inžinieriaus in 
University of Pennsylvania ir 
buvęs lakūnas del United 
States Air Mail Service, Nor
man W. Ebinger buvo užmusz- 
tas ant vietos. Keturi keleiviai 
jo automobilyje buvo mažai su
žeisti, tik sukriesti. Jie buvo 
Ponai Daniel Sullivan, isz 
Brooklyn, N. Y.; ir Ponai Geo.

Jauna Mergaite Nužudinta
EISENHOWERIO AMERIKA INTARIA

PERGALE VENGRIJA

Baisiai Sumuszta; Ant
Lauko Palikta

MAHWAH, N. J. — Penkio- * >

likos metu mokine, studente, 
Viktorija Žilinskaite buvo nu
žudinta. Jos tėvai Ponai A. R. 
Žilinskai surado savo dukreles 
baisiai sužalota lavona ant 
lau ao, visai arti savo namu.

Ji buvo nuėjus pas savo 
drauge studente pasiruoszti 
mokyklos pamokas del atei- 
nanczios dienos. Jos sesute bu
vo iszejus ja pasitikti, bet kai 
ji jos nebesurado, ji pargryžo 
namo ir tada tėvai pradėjo sa
vo dukreles jieszkoti.

Isz visko toje apylinkėje kur 
jos lavonas buvo surastas, pa
sirodo kad ta mergaite isz pas- 
kutinuju gynėsi 'nuo savo už
puoliko, ir gal ji sužeidė ar ap

Nauji Amerikos Ambasadoriai

Prezidentas Eisenhoweris 
yra paskelbęs, Vaszingtone, 
kad jis yra paskyręs du nau
ju Ambasadorių. David D. 
E. Bruce (po kaire) kaipo 
Ambasadorių in Vokietija ir 
garsu fabrikanta Amory 
Houghton, (po deszine) kai
po Ambasadorių in Prancū
zija.

Donnaruma isz Jersey City, 
N. J. Jie buvo žuvusio lakūno 
svecziai ta vakara kai nelaime 
atsitiko.

MOTERISZKE
SUSIŽEIDĖ j

PITMAN, N. J. — Moterisz- 
ke isz Glassboro, New Jersey 
susižeidė kai jos automobilius 
susikūlė su stulpu ant Delsea 
Drive, apie viena myle nuo 
Pitman miesto.

Ji buvo nuveszta in Under
wood ligonine. Jai veidas ir 
galva buvo sužeista.

Pone Agnes Goth, 33 metui 
amžiaus taip greitai važiavo, ' 
kad ji nesuspėjo savo automo- ' 
biliu pasukti, kur vieszkelis

draskė.
Policijantai sako kad iszro- 

do kad mergaite nebuvo isz- 
niexinta, bet daktarai jos lavo
na dar iszagzaminavuos tikrai 
dažinoti kaip ji buvo nužudin
ta.

Policijantai per savo radija 
ka tik buvo iszleide žinias apie 
ta dingusia mergaite, kai jos 
tėvai surado jos suszalusi la
vona.

Žmogžudis Prisipažino
Kad Nužudė Viktorija

Žilinskaite
/ ____

HACKENSACK, N. J. — 
Dvideszimts trijų metu am
žiaus, vieno kūdikio tėvas pri
sipažino kad jis buvo nužudęs 
penkiolikos metu amžiaus Vik-

Bruce, penkios deszimts 
devynių metu amžiaus De
mokratas, buvęs pasiuntinys 
in Prancūzija, užima Dakta
ro James B. Conant vieta 
Vakaru Vokietijoje; penkios 
deszimst septynių metu am
žiaus Houghton, Republiko- 
nas užima C. Douglas Dillon 
vieta..

užsisuko.
Valstijos policijantas Gino 

Imbroglio ja patraukė in teis
mą ir ji turės stoti in teismt 
Kovo penkiolikta diena priesz 
teisėja Huber Reed in Wash
ington Township.

SVARBUS
SENATORIAUS

PAREISZKIMAS

NEW YORK. — Vasario | 
Feb. 25 diena Senatorius 
Knowland, kaip Suvien. Vais. 
Ame., delegatas Jungtinėse 
Tautose, padare svarbu pa- 
reiszkima tos tautu organiza- 
cijos tinkame politiniame ko
mitete. Savo kalboje, Senato-

0

torija Žilinskaite, kurios lavo
nas buvo jos tėvų surastas, už
tikus ant Mahwah lauko.

«r

Dvideszimts trijų metu am
žiaus Edgar Smith, isz Bogart 
Trailer Court, Pulvis Ave., 
prisipažino policijantams kad 
jis ta mergaite nužudė. Jis nie
kados pirmiau nebuvo polici
jos su'mtas ar suaresztuotas.

Smith, kuris buvo paleistas 
isz Marinu, kaipo ligonis sako 
kad jis su ta mergaite buvo su
sipažinęs per 'kitus draugus.

Nužudintos mergaites dra
bužiai buvo nupleszti nuo jos 
kūno. Jos galva buvo baisiai 
sužalota su akmenimis. Ji pa
simirė nuo galvos žaizdų.

Policija nesako kaip jie su
sekė szita jauna tęva ir ji inta- 
re už szita žmogžudyste, bet 
jie sako kad jis prie visko pri
sipažino.

rius Knowland placziai palie
te Sovietu nuolatinius kaltini
mus keliamus JT priesz Jung
tiniu Amerikos Valstybių gy
ventojus priesz Sovietu San- 
junga, kad JAV norinczios in- 
traukti tu pavergtu valstybių 
in savo sferas ir t.t. Sen. Know- 
land pareiszke, kad JAV-biu 
Užsieniu politikos peiszkejai 
yra Prezidentas ir Valstybes 
Sekretorius. Cz.’a Senatorius 
perskaitovo Vals. Sekretoriaus 
Dulles, Spaliu 27 d., 1956 m., 
pasakytos Dallas, Texas, kal
tos isztraukas. Toje kalboje, 
Sek. Dulles pareiszke, kad pa
vergtieji neturi abejoti jog jie 
turi isztik’ma ir pasiszventusi 
draugi, Amerika, kuri supran
ta pavargtųjų sziurkszcziumas 
Ekonomine pagelta gali būti 
suteikta tiems krasztams, ka
da ju ūkis tarnaus savo kraszto 
žmonėms, o ne pavergėjams. 
Taip pat Sekretorius pareiszke 
kad Amerikos žmones neturi 
jclkiu užmacziu in tu krasztu 
žmones sulauktu dienos, k>da 
jie galėtu iszrinkti vyriausy
bes, pagal savo žmonių norą ir 
valia.

Senatorius Knowland primi
ne ir Prez. Eisenhowerio min- 
tis pasakytas inauguracijos 
kalboje. Tada Prezidentas pa
sakė kad mes gerbiame sziurk- 
szcziuma tautu, ‘kurios szian- 
dien pavergtos, bet jos siekia į 
iszsilaisvinlmo. Amerika ne-! 
siekia ne militariniu, ne dirb
tiniu rysziu su tais krasztais, 
bet tu krasztu gyventojai ga
li žinoti kokai szilma Ameri- 
kiecziai juos sutiks, kada at-i 
eis tas laikas, kada tu tautu' 
žmones sugrysz in laisvųjų 
tarpa.

Sen. Knowland primine, 
kaip metu metais, Rusai JT 
kaltina Amerikieczius, kad jie 
esą kurstą pavergtuosius, pri
mine, kad tie visi kaltinimai be 
pagrindo, visada atmetami, tik 
gaila laiko, kuris gaiszinamas.

Czia senatorius ir peržvelge 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Kongresas Sutinka Su Vengrai Vagia
Jo Pareikalavimais Amerikos Ambasados
WASHINGTON, D. C. — «

Kongresas jau yra priemes Ei- 
senhcwerio nusistatymą, pa
vadinta ‘Eisenhower Doctrine’ 
kaslink Vidur-Rytu. Kongre
sas nubalsavo eiti sykiu su 
Prezidentu, 359 balsu už; 69 
priesz.

Ir tai nepaprastai greitai 
Kongresas taip sutiko: tik du 
menesiai ir dvi dienos nuo to 
laiko kada Eisenhoweris buvo 
ta savo pareikalavimu inne- 
szes.

Tas Eisenhowerio nusistaty
mas ji ingalioja pasiunsti musu 
kariuomenes priesz Komunis-' 
tus in bet kuri Vidur-Rytu 
kraszta, kuris tokios pagalbos 
isz musu praszytu.

Prezidentas teipgi dabar 
gali pavartuoti apie dii szimtu 
milijonu doleriu del pinigines 
ar’kariszkos pagelbos tokiems 
krazstams.

Senatoriai ne taip greitai su
tiko, bet pagaliaus ir jie nu
balsavo sutikti su Prez. Eisen- 
howeriu, bet su kiliomis sanly- 
gomis, su priedais ir pataisini-! 
mais to nusistatymo.

Prez. Eisenhoweris sutiko su 
tais Senato priedais ir pataisi- 
nimais ir tik prasze kad jie pa
siskubintu nutarti ir atmesti ar 
priimti ta jo pasiulinima, nu
sistatymą.

— “Saule'’ turi tiek agen 
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agemu. Jeigu kožnas skai 
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytojaus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai 
o “Saule“ bus'jusu didžiausiu 
aikraszcziu. Acziu1

Žemes Paslydimas

Lietus ir sutirpęs sniegas 
atliuosavo labai daug žemes 
nuo klanu ir, kaip czia daug 
žemes paslydo nuo kalnu, 
Oregon ir Californijoje.

Czia Amerikos 101 viesz
kelis, netoli nuo Willitis,

Sveczius

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos valdžia piktai atsi
liepė ir atsikirto Komunistisz- 
kai Vengrijos valdžiai, saky
dama kad Vengrijos policijan
tai ir slapti agentai zulinasi 
aplink Amerikos Ambasados 
c-fisus, Budapeszte ir paskui 
suima, suaresztuoja tuos Veng
rus kurie su kokiais reikalais 
atsilanko pas Amerikos Amba
sada ar musu atstovus.

Amerikos valdžia inteike 
grieszta biszka Vengrijos at
stovybei Vaszingtone; ir kitas 
laiszkas. buvo paduotas Ven
grijos Užsienio Ministerijai, 
Budapeszte.

Tuose laiszkuose Amerikos 
valdžia pareiszkia savo pasi
piktinimą ir protestą, sakyda
ma kad Vengrijos policija ir 
slapti agentai tokius musu 
Ambasados sveczius suima kai 
tik jie iszeina isz musu Amba
sados ofisu; paskui jie juos nu
siveža kur ten in .miestą ir isz- 
klausineja kodėl ir su kokiais 
reikalais jie buvo atsilankė 
pas Amerikos atstovus.

Kai kurie isz tu Ambasados 
svecziu visiszkai dingo ir nie
kas dabar nežino kur jie ran
dasi ar kas su jais atsitiko.

Kai Vengrai buvo sukilę 
priesz Janos Kadar valdžia, 
Sovietai buvo paste keletą 
karlszku tanku prie pat Ame
rikos Ambasados ofisu. Ir tada 
Amerikos valdžia protestavo.

Musu valdžia dabar ne tik 
praszo bet reikalauja ir insako 
kad daugiau tokiu szposu te
nai nebutu ir kad Vengrijos 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Californijoje yra tokios že 
mes užkirstas.

Tukstancziai žmonių ap 
leido savo namus ir nusi 
kraustė in augsztesnes vie 
tas kai upes patvino ir per 
siliejo per savo krantus.
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Kas Girdėt
MICHIGAN

Repu'blikonas kongresmonais 
Usher L. Burdick, isz North 
Dakota, sako: “Mes dabar ga
lime in darba stoti su savo 
‘ ‘ serganeziu ’ ’ Prezidentu Ei- 
senhoweriu.”

Kongresmenas James C. 
Davis, Demokratas isz Georgia 
valstijos, kaslink 'bylos paskir
ti po. dvideszimts penkis tuks- 
tanczius doleriu ant metu del 
musu buvusiu Prezidento, sa
ko: “Mes dabar tikrai pasiū
lome su savo dovanomis, ir no
rime visokiais budais iszme- 
tinti musu takšnotu žmonių pi 
nigus. ’ *

Jono Ir Angelinos Andruliu Ir Ju Szeimynos 
MICHIGAN FARM -SURIS

FOUNTAIN
JUS 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.1 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

dejavo, motere, matydama kaip 
vyrais 
lova!

su czeibatais . supurvino
apraszy-

apysaka 
szimtme-

MICHIGAN

boba, uždarysi

kvaili satkai! Su- 
iszszo'kdama isz

Tas kuris turi asztru liežuvi 
laibai greitai sau gerkle persi
pjauna.

si a'iszk ino: “Kai a sz e ropl ai i n 
kur lekiu asz. iszsiimu keletą 
apdraudu ant penkių tukstan- 
cziu doleriu ir ant apdraudas 
pasiuncziu savo draugėms. Ir 
tu. netikėtai kaip visos jos ma
ne myli, mislindavos kad kiek
viena isz ju yra mano vienati
ne mylima. ”

t

}is sugry'sz. Sugryžes tėvas ne
rado savo sūnelio. Staiga, jis 
i szgi rd o savo sūnelio baisa: 
“Nesirūpink Teye, asz ežia.,
'prie baro.

Prez. Eisenhoweris daug ko 
galėtu pasimokinti isz musu 
buvusio Prezidento Roosevelt,o 
kuris prie save prisitraukė 
mokycziansius žmones, nežiū
rint ju partijų ar ju tikėjimo. 
Eisenhoweris yra. per isztiki- 
mas savo' draugams ir jiems 
parūpina sziltas vietas, nežiū
rint ar jie tinka toms vietomsi 
ar ne.

Viena Nedėlios ryta, tėvas 
nusivedė savo sūneli, in bažny- 
czia. Tėvas ta ryjta ėjo prie ko
munijos ir buvo insakes savo 
šuneliui pasilikti lankoje, kol

James B. -Gongui, kuris yra 
pasitrankęs isz Ambasadoriaus 
vietos, Vakaru Vokietijoje, sa
ko kad Nacizmas Vokietijoje 
yra. miręs ir kad jaunimas da
bar nieko bendra nenori turėti 
su savo tėvu Nacizmu.

Pypkes Durnai
YPATISZKA

LAISVE JONO

— Jonai, ar eini ant pietį
Jonas iszgirdes ta balsai, su

sitraukė ir norėjo; bėgt, bet at
simini as k a buvo perskaitęs, 
iszpute krutinę 'kaip kurkinas 
ir atsiliepe:

- Ar tu 
snuki, ka!

— Ka tu 
riko motere 
grinezios.

Rustus veidas Jono truputi 
pergazdino motere. Parodo su 
pirsztu ant laikraszczio.

Boba, ar tu skaitai kas 
ežia, parazsyta! “Laisve! Ar 
girdi, uždaryk žioti!”

Agota; isz kart, neteko liežu
vio burnoje. Jonas pakiszo 
laikraszti bobai po nosia, grū
modamas jai su kumszczia;.

— “-Gana tos nevalninkys- 
tes-, matai kožnas yra liuosas ir 
gana!”

—- Eikie ant piet, ir neda
ryk armiderijos? Isztare jau 
malszesniu balsu.

— Eisiu kada norėsiu, ir 
gana, 'bet ant pagalios nuėjo.

Laike valgimo, Jonas nebu
vo isz nieko užganėdintas, 
jieszkojo visokiu priežaseziu, 
ir nuolatos niurnėjo po nosia 
kaip katinas. Liepe sau atsi- 
neszti alaus, o gerdamas kai- 
bėjo:

Agota, užkeikė p<> nosia, ir 
iszejO' laukan. Piktnmas ja.du
sino!

Jonas truputi užsnūdo, du
rys sugirgždėjo. Atidaręs akis 
paregėjo stovinezia priesz ji 
potgia Onute siz antro' laips- 
n i o.

ar
šu-

Kai kurios szeimynos giria
si ir didžiuojas savo “bajo- 
riszku krauju” ir gali nusekti 
savo szeimynos kilme tris 
szimtus ar. daugiau metu, bet 
negali pasakyti kur ju vaikai 
buvo praeita; nakti. '

Niekas,..

at- 
isz

Keturios deszimts metu 
gal, Jeannette Rankin, 
Montana stojo in musu Kon
gresą. Tai buvo- pirmutine mo- 
teriszke tokia vieta užimti.

Niekas tokios intekmes 
Ant žmogaus neiszvere , 
Kaip mokslas duotas jam 

per motina;
To negali užmirszti lyg 

smert,
Kad ir szimta metu 

gyventu!

IONAS Grnsze, vyras no- 
rints buvo milžinas, bet 

priesz paczia. buvo mažių lėliu. 
Sėdėdamas karta namie, skaitė 
Social i sti szka 1 aikraszti:

-— Žmonis turi turėti ypa- 
tiszka liuosylbia, visame ir ne- 
prigulmingu nuo visu!

Perskaitęs toki straipsneli, 
pajuto, jog yra nevalninku. 
Pasitaisęs kepure ant pakau- 
szio stojo ir gilei užsimanste. 
Sztai davėsi girdėt išz grin- 
cziosi balsas:

“Laisve! Laisvei! Busiu 
liuesas,” ir nuleido kumszczia 
ant stalo, jog net torielkos pa- 
szoko!

Agota, žiūrėdama ant nepa
prastos permainos savo vyro, 
nekalbėjo nieko, bet galima 
buvo daisiprast kad josios vi
duriuosią verda Meksikonisz- 
ka revoliucija.

Po iszgerimui alaus, Jonas 
numėtė su rd o ta, ir atsigulė su 
czeibatais ant gražai paklotos 
1 ovos.

Jonai! Ka tu darai?! Su-

save
pai-

Thanks to modern kitchen miracles, today s nonsew 
a cherry pie or concoct a whole meal "'quick as a cat 
can wink its eye.”

But what, does she do with the time she saves ? Just takes care of 
three or four kids, acts as family chauffeur and, nurse, does 
the washing and ironing, probably helps out at the local 
hospital or serves as Den -Mother for ten husky,

Pasisekimas gyvenime reisz-
• • 'dkia daryti gera; dalykai gera

me laike ir taip daryti kad ki
lt invertintu. ir kad pats butai 
patenkintas.

Iszrodo kad tik kitas karas 
suvienys visus žmones, kai jie 
pražūties prisibijos daugiau 
negu jie invertins savo kisze- 
nius.

Buczierys buvo visas savo 
visztas pardavės iszimant vie
nos, mažos, liesos, kudos ir ma
žai kam vertos. Kai jis jau 
rengiesi savo buczerne užsida
ryti, inejo' ponia bagoczka ir 
pareikalavo vienos dideles, rie
bios ir sunkios visztos. Buczie
rys jai parode ta savo paskuti
ne viszta. Poniai nepatiko. Ji 
norėjo didesnios, riebesnios ir 
brangesnio®. Buczierys indejo 
ta savo paskutine viszta in 
szaldytuva, palauke keletą; mi- 
nucziu ir ta paczia viszta. isz- 
eme ir pareikalavo du sykiu 
tiek kiek jis buvo pirmiau pa
reikalavęs už ta paczia viszta. 
Bagoczka, Ponia, ta viszta nu
sipirko ir buczieriui net. pade- 
kayojo.

— Ponas Grusze, meldžiu 
man duoti rakta, kuri mamyte 
paliko, pas jus, išzeidama in 
miestą.

S z i upul lai perėjo per ji. At
sisėdo“ ant lovos, pa'grieibe 
mergina pusiau, pritrankė 
prie saves.

— Na, ka. darai, ponas Gru- 
szia! Da kas pamatys! Grušie
ne gal užtikti Sudejavo mergi
na !

—• Kas man tai a'ipeina, bo
bos nebijau! Atsake Jonas dū
saudamas, dabar laisve!

Patraukė merginai da' 
czian prie saves, mergina,
■kliko! Sztai durys smarkiai at
sidaro, o ant slenksezio, pasiro
dė poniai Grusziene.

O tu zbereznike, pra
keiktas Cicilike, tai tokia lais
ve tau užsinorėjo!

Pagriebus szluota isz kampo 
priszoko prie J ono!

Jonas paregejas priesz 
re voliiTci joniere, grei lai 
leido mergina.

— “Laisve, supranti!” Bet 
isztare tuosius žodžius labai 
patykiai.

• iSztai szluota nupuolė ant jo 
galvos, kaip netikėtas griaus
mas, o Grusziene suriko kaip 
Arkaniuolo triuba, ant pasku
tinio' sūdo:

— Asz tau duosiu laisve! 
Tu prakeiktas Cimbaliste! 
Ni aukai laike pietų, kentėjau! 
Alaus tau parnesziau, ii- vis ty
lėjau, supaszkudinai lova, ir 
tai dovanojau! Bet prie mergų!

Boba net nuspringo, isz pik
tumo, ir vela pradėjo krapyt 
su szluota Joną, szaukdama:

— Tai tokios laisves tau 
užsinorėjo! Tokios laisves tau 
niekas neduos, tiktai asz! Asz 
tau akis pirma iszdeginsiu, tu 
prakeiktas kvaili! Supranti! 
Szluota sulužo, o Jonas dūme 
per duris.

Per visa ta. vakara Jonas 
daugiau nieko1 negirdėjo kaip 
tik:

— “Asz tau duosiu laisve, 
su mergom!” “Asz tau iszva- 
rysiu isz to pakauszio laisve!” 
“Žiūrėkit,! Užsinorėjo jam 
laisve ir mergos!”

Jonas suglaudęs ausis kailp 
zuikis, sėdėjo malsziai ir nu
tarė neskaitė daugiau Socialis
tu laikraszczlu, kurie skelbe 
laisve lygybe visame ir, laisve 
prie moterių! s

Jonas nenori daugiau “lais
ves”! GALAS.

KATALOGAS
KNYGŲ

Vienas laikrasztininkas,- mu
su gerai pažystamas, vis iszsi- 
ima keletą alpdraudos “poli
cies” kai jis važiuoja eroipla- 
nais, Mes jo syki užžklauseme 
kodėl jis tiek pinigu praleidžia 
ant tu apdraudu, kadangi jis 
yra singelys. Ir jis "mums pa- f

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

And she does even more! Chances are she acts as family 
purchasing agent and,bookkeeper. And her family’s financial 
standing depends as much upon her ability to budget and) 

. save money as it does on her husband’s ability to earn it.
That’s why so many women today are helping their husbands 

get started on a regular savings program.in U.S. Series E 
Savings Bonds. The secret of saving is system, and one ol the 
easiest systems to folloQV is the Payroll Savings Plan.
Once a wage earner signs up for this plap where he works, 
his*money is automatically saved for him in saje and".??/?'- 
U.S. Savings Bonds. *

Help sour family w>n financial security by encouraging your 
husband to join the Payroll Savings Plan or invest in Bonds 
regularly where lie banks. He’ll thank you lor it tomorrow!

PART OF EVERY AMERICAN’S SAVINGS BELONGS IN U.S. SAVINGS BONDS

ThB U. S. Governmpnt does not pay for tfjs advertisement.. The Treasury Department thankj, 
tor their patriotic donation, the Adrertis ng Conned a.id

*
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gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses
ezio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 , 
dideliu puslapiu, 35c.

No.111—Sziupinis (3 dalis) ] 
tai pinasi sekanti skaitymai: 
Yla.j^z maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio ' 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakai tymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

N o.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti šposeliai, 20c.

No.ll p—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c. 4 .

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; Aut neimu 
no. 58 pus., 20c.

No. 127 - Trys istorijos apie 
Duktė Pustymu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20e.

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

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

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

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

“Saule” gražiausia ir tin
kamiausia dovami nuę> Lietu-

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

užsisakykite knygas- is* 
sžito Katalogo 

Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
i<nvva. 404 puslanin. 50c 

IrMisrikm, meiliu

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

No.160—Apie Po Laikui? 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigi 
dės ir Kitus Dangiszkus Ku
lius; Meszla-vežis; Grapąs; Ėg
li- Aržiuolas; Uosis; Budyuc. 
Apie 100 puslaplu35c.

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

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

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

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

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

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, 
Pakutnmkae, 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.T46—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Naktį 
62 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

v
No.153—Apie Gailuti, Do 

Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

Pirkite U. S. Bonus

Kitokios Knygos

N0.178—Ti'krausias Ka balas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

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

180%—Kvitu K n y g p t e 
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—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c.

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

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

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

N o. 202—Novena, Stebuklin
go Medali ko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas is* 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankine 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 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mah&nov Oitv, Pu.( - B <



‘ ‘ SAULE’*NAMU SUDAS!
(Tasa)

'Nuėjai in Joszkaus kiemą jau 
juodu isz.girdo ęznekant kar- 
eziamoje ponus sudžias. Matyt, 
jie visi skubino- isząiifpagirioti, 
juk jie kasdien ateina, iszsipa
giriot i. Nebuvo d a Duobos ir 
Suodaiczio-. Vaitas, žinoma, da 
turėjo- sėdėti kancelerijoj o 
vargamistra turėjo- įprtbut per 
miszipara ant uižlu. Ant galo
Suodaitis nelabai ne skubinosi 
nes žinojo kad atėjus bežiūrint 
ir pavys ir pralenks kitus1. Bal
trus pažiurėjo ant visu ir 
cziuptelejo- už kiszeniaus: ne
laimingos rublines kiszeniuje- 
veerke.

—- Pusgorcziu ! Drąsiai pa- 
szauke jis ir isz- sykio- patrau
kė- visus in savo puse. Vielpszi- 
krevskis tik mirkcziojo Bliū
džiui ir nesigriebe pilstyti ir 
varyti visus nes Baltrus matyt 
pats moka, apsieiti, nemekczio- 
ja, kaip Mikas.

Padek, Dieve! Iszgirdo 
visi ir visi suprato- kad Sno- 
daitis atėjo atsiimti savo da
lies. -Suodaitis, teisybe, atėjo 
bet grandžiai pasakė- kad jam 
akis skaudai. Tiesa, jo akys bu
vo užtinusios ir paraudonavu
sios, kaip vėžio. Vienok jis, 
kaipo tvirtas vyras, nelabai 
graudinosi, prilindo- prie- sek
retoriaus ir tuoj aus pradėjo 

• naudoti “Dievo dovanas.” At
ėjo ir vaitas bet ne vienas; at
sivedė szailtysziu ir da. pora 
žmonelių jau suvis ne isz ponu. 
Baltrus, pamatęs szituos sve- 
czius, isz-verte, akis bet maty
damas kad jie ne daug ka mis- 
Ji jai, prisėdo, nieko nesakė ir j 
pradėjo visus mylėti.

Pusgorczius! Ka. tai del to
kiu vyru kaip Versziu sudžiosi, 
ponai ir ju geriausi pažystami. 
Pusigorcziūs! Tai tik nuspjau
ti. Pas mus jeigu kelios bobu
tėj ant b-ankietelio susėda tai 
pakol gražiai pasiszneka, kaip 
reikia, pusgorcziu iszdažo. Ir 
nieko, juk negali laikyti už di
deli daigtai, jeigu viena kitai 
kartais inkimba in plaukus..

Nėra, ka szneketi, kad tapus- 
gorczu palaiki bežiūrint iszge- 
re o- geriausi gėrikai, Bliudžius 
ir Suodaitis-, da nebuvo geria 
ne užsilinksmine-, lyg iszsimete 
liktai po pusikvatierke. Sekre
torius pirmutinis pamate kad 

a liko’jau. tiktai padugnes ir tuo- 
jaus mirktelėjo Szlapikui. O 
po- teisybei juk Klimas smar
kus vyrais. Isztiko vyras. Pa
kinkis blauzdinuke, blauzdinu- 
ke, o jis vage, isz sykio, pus-, 
gorczin. Vyras, smarkus vy- 
rąs! > •

— Tai keiktas rupu'že, tas 
sekretorius! Pamisimo Klimas 
tiesiog nenori pasakyti! Na, 
palauk Mikai, pažiūrėsim kas 
ka apeis. Paiemes stikline už 
kaklo jis trinktelėjo kelis syk 
iri stala. Joszkus iszgirdes in- 
kiszo savo barzdą per duris.

— Joszkau, varyk szia da 
pus gorcziu!

—. Pinkus vyras! Gali pa
girti, e, gali! Isztarp visi p-a- 
maželi, nuo- to syk už Baltru, 
rodos galvas butu paguldė. An
tras pusgorczius padare, ka 
jam reikėjo. Visi visai pavirto, 
kiti da laikėsi bet jau nevaldė 
liežuviu ir tie liežuviai tokius 
žodžius i,r priežodžius vanojo 
kad net klausyti buvo troipnu. 
Kiti norėjo- pesztis bet negalė
jo pakelti ranku. Sekretorius,

pasidėjus uosi ant lovos galo-, 
miegojo. Tik vargonininkas ir 
Bliudžius da laikėsi ir szauke 
da pusgorcziu. Bet ir vargoni
ninkas jau užgiedojo miszp-aru 
giesmes. Baltrus da buvo toks' 
tvirtas kad. parėjo namo- su ke
pure ir su kriukiu. Teisybe, ko
jos jo dirbo gana dailius vin-

I gins bet galva, da galėjo- rnisly- 
ti, bent jis- aisizkiai suprato- kad 
Mikai sukirto- ir praeidamas
pro grinczia nusijuokė, pakele 
kumszczia. ir pritarė: “ Kvailys 
tu, Mikai, jeigu mistini, tuos 
Versziu meitėlius su pora.

44 4444 4 444444 444 4 4 4444 44*>

Pradėjome jau Gavėnios!
1 ja i kas apdūmojimo 

Nu.sidėjusios duszios už 
Prasikaltimus savo kūno.

G ii inkis kad žmogus 
Susideda, isz nesmertelnos 

duszios.
Jeigu ne tas tai kam 

Prfeiduotu visi musu 
stengimai, 

Musu kentėjimai, musu 
sunkus darbai !• 

Juk del tuju keliu valandų, 
Kuriais laikas nuo laiko 

Patiriame: musu kelionėje 
Ant szio-s aszaru pakalnes, 

N e už-si n i o k e tunu o-l at i n i s
Musu stengimas keliu 

iszdetu erszke-cziais. ' 
Ne 'del kūno yra visi musu 

stengimai.
Daugiausiai reikia rūpintis 

Apie musu nesmertelna 
duszia.

Rūpintis turime apie 
isztobuliavima jos. 

Ne del to turime rūpintis 
Kad kožnais eitu in 

> kas diena, 
Ir kalbėti ilgus poterius 

ir litanijos, 
Už savo- nusidėjimus, 
Geisdami, sulygyt ant, 

Svarsties teisingo Dievo, 
Gerus- ir piktus darbus 

Papildytus musu gyvenime. 
Žinoma kad turime daugybe 
Tokiu žmonių tarpe musu, 
Kurie taip sau persistato 

ir in tai tiki.
Kiek tai yra tokiu kurie 
Per diena dagrista savo 

artimu, 
Isz ju gyvenimu daro jiems

Pekla, ant szio svieto, 
0 vakare kalba piktume 

poterius, 
Ir yra. tosios nuomones 

Kad su. Vieszpaicziu Dievu 
atsilygino, 

O po smert nesigaus in 
i pekla?
Todėl apsimalszykite laike 

Gavėnios, 
Ne-manstykite apie praeita 

savo- gyvenimą,
Ir graudinkite už savo 

nusidėjimus, 
Darykite gerai ir tankiai 

atsiminkite: 
“Kas tau nepatinka, 
'Nedaryk to kitiems!”

kvortų nupenejes. ”

— Taip, taip, Mikuli, Pet- 
nyczioj mes- patrauksim judu. 
S pust eisim mes ji, o-oo, o o pri- 
slpausim! Jau tu nesirūpink!

Taip kalbėjo- Bliudžius. Juo
du su Miku stovėjo- ant vidurio 
ulyczio-s netoli karcziamo-s ir 
abudu in ja užsuko. Rodes juo
du sztai ženges pora žingsniui 
ir pasijus pas Joszku. Bet ne- 
ženge. Mikas ne nežiūrėjo in 
karcziama, tyczia nusisuko- ant 
kapiniu. Jis dabar bi jojo ir pa- , 
sirode karcziamoj. Aha! Žinau 
kas jus per paukszcziai! Tik 
patek in jus. pulką! Bežiūrint 
apspies tave ir sudžios ir ne sli
džios; kaip- tik jie ir užuodžia?

— Taip, taigi, Mikuli, Pet- 
nyczioj, trauke toliaus BĮ in
džiu s ir jo akys žibėjo- taip, lyg 
ka, pikta mistino. O vakar mes 
gražiai pauzėm, Ivg netycžia 
jis iszsitare.

— Kas? Paklausė nėapsi- 
mislvjes Mikas: juk negalėjo 
jis stebėtis kad Bliudžius pa
ūžė.

—- Ales: visi, visi! Visas sū
dąs. Žinoma ir Suodaitis pri
buvo. Jis visados pajunta. Ir 
vaitas: ir da smagiai insirežem.

Alkiui tuojaus dngtelejo in 
galva. Juk ne- už savo pinigus 
jie insireže.

— Kas taip mylėjo? Pa- '• 
klausė jis.

—■ Baltrus. Klimas!
— Kaa... as?
— Klimas! Cha, cha, cha! 

Tai pamylėjo! Isz sykio, vage, 
pusgorcziu, paskui kita. Jau 
tuoj gorczius. Pri..si..sy..lem 
gra....žiai!

Alika, lyg padilgino. Tai Bal
trus ji sukirto? Tai tau su- 
džios! Geri, nėr ka sakyti. Ma
tyt taip, ka,s daugiaus. Ir pi
nigai be reikalo- prapuolė ir 
sirgo jis be reikalo, po ponisz- 
kam girtuokliavimui jis visa 
diena, užpec-zkyje gulėjo- ir su 
paczia be reikalo susipyko, ji 
net baugino ji, kad tyczia ims 
ir susigertus su Rože.

Tuo-m, tarpu priėjo sekreto
rius. Jo nosis ta diena ypacz 
buvo paraudonavusi.

— Ka tariate ?
— Pasakoju kaip- Baltrus, 

mylėjo! Atsake Bliudžius ir 
mirktelėjo. Vielpszikrevskis 
tuojaus suprato.

—• Pa-my-le...ejo, nėr ka! 
Jis, brolau, ne taip: kur kvor
ta, kur kita, isz syk pusgorcziu. 
Jis moka!

— O jus, sukcziai! Jus pra
keikti Žydai, ne sudžio-s! Stai
ga atkirto Mikas: tai jus nori
te kad iy asz dabar pusg-or- 
cziais! O paskui Baltrui liep
site isz sykio visa b-ertaini? 
Kad jus nesulauktumet! Ir ne
sulauksite! Sipjauju asz ant 
jus sūdo! Sztai jums. Ne noriu 
in suda! Mikas apsisukęs 
trauke per Versziu kaima na-

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS 
I. . . MALDA ... <

Viesz. Jėzaus ir -i 
Motinos Szvencz. į:
Sapnas Motinos Szven- ; 

cziausios, miegan ežios Į, 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj ]! 
Szv. Mykolo Arkaniuolo. j!

Knygos Did. 3%x5% col. ]!

TIĘTAI, 25 Cts. <
SAULE PUBLISHING CO., j 
MAHANOY CITY. PA. U.S.A. !

MAHANOY CITY. PA.
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Also matching reception cards, 
response cards, thank you cards, 

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

choice from our 
Wadding Line” catalog

IMITATIONS

mo. Sekretorius ir Bliudžius 
tik žvilgterėjo vienas in kita, 
bet suvis nesupyko. Juodu tik-1 
tai gailėjosi kad “fundavoti” 
jau nebus kam.

Alikas tuoin tarpu abejojo 
apie savo reikalą. Ka jis sumiš
ti jo. Lyg jis nežino kad nuo tos 
szunanjos nieko gero nesulauk
si. Paduoti in suda ir ka! Bal
tru! Juk su juom per 20 metu. 
O tu Dieve! Ne, tur but, velnias 
su boba pagundė o kad ne vel
nias tai boba: juk velnias visa
da isz vien su boba.

Mikas staptelėjo- ir, pakeles 
galva, pažiurėjo, kas ežia at
eina prieszais. Baltrus! Turbūt 
atėjo- praszyma suraszyt. Cha, 
cha! Ar užsznekinsiu, ar ka? 
Isz syk užbaigsiu o žmones te
gul pliauszkia, ka nori.

— Baltrau!
Klimas kluptelėjo taip jog 

net. Alikas iszsigando.
— Kiek palikai vakar pas 

Joszku? Paikiause Mikas.
Baltrus tuojaus sumislijo 

kad reikia pasakyti: asz pali
kau, o ne tu, ir eik sau savo,ke
liu, bet vietoj to liežuvis iszta- 
re: >

— Apie tris.
Atsake visai netycžia ir po 

teisybei ant Miko jis visai ne
pyko.

— Na, o asz tik pustreczio. 
Tai katras musu kvailys?

Baltrus ant to- nieko neatsa

Wtįding U"8
Each distinctive invitation 

thermographed on 25% rag 
china-white vellum paper, 

giving you fine raised lettering 
that speaks of th© 

highest quality.

ke.
Ir vis da daugiaus rei

kalauja. Jei asz y ei pastatysiu 
tai jie prie tavęs kibs. Ir kada 
pasibaigs! Ir parszinas to ne
vertas. Jis jau ir užmirszo : 'bė
gioja ir nežino kad žmones per 
ji visai pasiuto.

— O kas pradėjo? Paklau
sė Baltrus.

— Boba! Kasr daugiaus! 
Ar žmogus gali pats taip kva i- 

VIENAS SKAITO 7. 
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, ženk- 
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.

Vonr choice 
of SIXTEEN 
individual
TYPE STYi.ES
The mosi 
popular 
selections 
' shotvn belous.

lipti! Ee..ee... Baltram, meski
me vaidus mudu ir....

Ir Baltrus s-u Miku susitaikė 
ir nuėjo tenai kur beveik visi 
piktumai ir prasideda, ir užsi
baigia, pas Joszku. Kaiip visi 
prasidžiugo, pamate juodu sė
dint greta už stalo- ir- sveiki
nantis! Visi prasidžiugo, nes 
isz teisybes 'buvo nesmagu, ikad 
toki du geriausi prieteliai už 
tuszczia nieką susivaidijo ir da 
padavė viens kita in suda. Tik 
p-amislykite kam jau galima 
isztiketi jeigu ir juodu galėjo 
susipykti.

Ir Baltrus su Miku nesigai
lėjo- -žodžiu, kaip pasakojo visa 
savo istorija ir plūdo sud'žias. 
Visi beveik plyszo juokais. Ir 
niekas taip smagiai nesijuoke 
kaip sekretorius ir Bliudžius, o 
kaip užkrapino netycžia in 
kareziama vargonininkas tai 
tas jau visai kone netruko juo
kais. GALA'S.

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius dko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
SAULE - Mahanoy City, Pa.

PLATINKIT
asr“SAULE”^

SVARBUS
PRANESZIMAS!

■ b“ I \

Apie ‘Saules’ 
Prenumerata

Brangus Skaitytojai!
Leidėjai “Saules” stengiesi 

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

Dabar “Saules” Prenumera
tas bus szitoks:

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

Kanadoje: Metams $8.00; 
puse metu $4.50.

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

Atskiras “Saules” numeris 
10 centai.

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

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

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

Su gilia pagarba, liekame, 
—‘ ‘Saules ’ ’ Redakcija.

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.

Istorija Apie . . . 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimai
apie Jezu Kristų.

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

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais < Į

160 Puslapio ! Į
8 col. ilgio, 5% ooL plocado į ! 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu < Į 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztoe po- <Į 
piaros virszeliuose. :: :: <Į 

Pinigai reikia siusti su <!

užsakymu: j!

Tiktai,. . . $1.00
Saule Publishing Co., ]! 

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

Pirkite U. S. Bonus

STYi.ES
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Žinios Vietines
— Seredoj, Kovo (March) 

13-ta diena, 6:30 valanda ryte, 
szeszi vyrukai isz važios in 
Wilkes-Barre, Pa., del karisz- 
koš tarnystos. Žemiau paduo 
dame vardus tu kurie apleis 
isz:

Shenandoah :Edw. P. Pelsin- 
sky, Bernard J. Tomai is.

Girardville: Loulis M. Zelli.
Nuremberg: Richard J. Mat- 

tie.
Kelayres: Wm. J. R uba sky. 
McAdoo: Paul A. Sheer in.
— Elzbieta Dubauskiene, 

nuo 639 E. Pine uly., kuri gy
dosi in Locust Mt. ligoribute 
per visa menesi, numirė parei
ta Petnyczios ryta 9:15 valan
da. Velione gimė Mahanojuje 
po tėvais vadinosi Racziute. 
Jos vyras Kazimieras mirė 
trys metai atgal. Paliko sesu
te, J. Shone, isz Washington, 
D. C., du (brolius: Juozą ir Hen
rika, isz Newark, N. J., taipgi 
keletą brolienių ir sesericniu. 
Laidotuves in. vyk o Panedelio 
ryta, sui apiegomis in Szv. Ka- 
niko’ Airisziu bažnyczioje 9:30 
valanda ir palaidojo in. in tos 
parapijos kapines.

— Seredoj pripuola Szv. 
Kristinos ir Szv. Niceporo ka
rai., o Tautiszka, Vardine: Len
tvario. Pasninkas. Taipgi ta 
diena: 1884 -m., buvo- nustatyta 
laikas taip kad visur buvo pa
stovus; 1887 m., 900,000 Kinie- 
cziu žuvo per tvana., kai upe 
persilpyle per krantus; 1881 m., 
Rusijos Caras Aleksandras 
Antrasis buvo nugalabintas, 
St. Petersburg© mieste ; 1360 
m., Kryžeiviai užpuolė Kauno 
pili; 1775 m., pirmas kraujas 
pralietas Amerikosrevoliucijo
je priesz Anglija prie Westmi
nister miesto, Vermont valsti
joje; 1832 m., Hindenburgas 
laimėjo rinkimus Vokietijoje 
ir sumusze Hitlerį, bet negavo 
gana balsu virszinti visus ki
tus kandidatus.

— Gerai žinomas saliunin- 
kas isz Frackvilles, ponas Si

Ant Gavėnios
No. 197 Graudus Verksmai 

arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka būda 15c..

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

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

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 15c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun?Pi- 
liauskio, su nekurtais 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 d ai prisiun 
time kasztu. Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa

monas Kodys, ana diena lan
kėsi mieste pas pažinstamus ir 
prie tos progos atlankė “Sau
les” Redakcija del atnaujini
mo savo prenumerata už lai k- ■ 
raszti “Saule”, nes ponas Ko
dys yra musii sep.as skaityto
jas nuo daugelis metu ir myli 
skaityt “Saule”. Acziu už at- 
silankyma.

— Ketverge pripuola Szv. 
Matildos, o Tautiszka Vardi
ne: Kalgailis. Ir ta diena: 1949 
m., Kiniecziai Komunistai pa
skelbė trijų provincijų valdžia, 
anapus Wangstze upes; 1925 
m., pirma syki pasiseko radijo 
programa siausti skersai At- 
lantiko mares; 1386 m., Lietu
viai sutarė priimti Krik'szezio- 
nyste ir apsikriksztyti; 1949 
m., keturi szimtai dvideszimts 
penki tukstancziai •mainieriu 
pradėjo' dvieju sanvaicziu ne
darbo straikas. Jiems John L. 
Lewisas taip in sake kad jis ga
lėtu parodyti savo nepasitenki
nimą su James Boyd, kuris bu
vo paskirtas visu 'mainu val
džios. direktoriumi. Lewisas 
teipgi sake kad tai bus ir pri
siminimas visu tu mainieriu 
kurie mainose žuvo per 1948 
metus; 1804m., gimė Vokietis 
muzikantas ir muzikos kūrėjas 
Johann Strauss.

— Petnyczio j p r i p u o 1 a 
Szv. Liongino ir Szv. Zakarijo, 
o Tautiszka Vardine: Ruklis. 
Pasninkas, Ir ta diena: 1787 
m., gimė Andrew Jackson, sep
tintas Amerikos Prezidentas; 
44 m., Julius Ciesorius buvo 
nužudytas Rymoje; 1917 m., 
Rusijoje Bolszevikai nuvertė 
Caro Mykolą Antroji, baisus 
sumiszimas ir skerdynes pra
sideda; 1916 m., Amerikos Ge
nerolas John Pershingas su sa
vo armija numarszavo skersai 
rubežiu in. Meksika, nubausti 
sukilėli Generolą Villa.

— Szv. Patriko pripuola 
Nedalioje, o Szvento Juozapo 
Utarninke.

— Seredoj, Kovo (March) 
20-ta, diena pirmoji Pavasario 
diena prasideda 4:17 valanda 
po (piet.

Schuylkill Haven, Pa. —
Audeklo ir drabužiu fabrikas, 
Argo Knitting Mill ir Bleach- 
ery, sudege. Iszkados padaryta 
ant apie szimto septynios der- 
szimts penkių tukstancziu do
leriu. Vienas ugniagesis buvo 
biski sužeistas. Ugniagesiai isz 
apylinkes miestu pribuvo in 
talka ta gaisra užgesinti. Vie
nas darbininkas buvo to gaisro 
pagautas ant antro augszto,
bet ugniagesiai su kopeczio- 
mis ji iszgelbejo. Isz viso, tame 
fabrike1 dirbo septynios de
szimts penki žmones. Buvo 'pa
vojaus kad ir kiti namai ir ki
tas fabrikas užsidegs, bet ug
niagesiams pasisekė ta gaisra 
sulaikyti ir paskui užgesinti, 
pirm negu, buvo daugiau iszka
dos padaryta toje apylinkėje. 
Kitas tos kompanijos fabrikas, 
kuris randasi visai arti, turi 
apie keturis szimtus darbinin
ku.

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

Scranton, Pa.—
Vienas vyras ir moteriszke už- 
.simusze ir trys kiti vyrai buvo 
labai sužeisti, kai ju automo
bilius susimusze su stovincziu 
troku, apie puse poi seiptyniu 
isz ryto. Visi penki isz Wilkes 
Barre, važiavo in darbai, in U. 
Ann,y Signal Corps Depot, in 
Tobyhanna,. Nelaime atsitiko 
apie deszimts myliu nuo Scran 
ton miesto. Žuvusieji buvo 
dvideszimts keturiu metu am

‘ ‘sAŪLE ” mahanoy city, pa.

Prancūzu Ministeris

Prancūzu Ministeris Guy 
Mollte, (po deszine) sveiki
nasi su Herve Alphand (po 
kaire) Prancūzu Ambasado
rių Amerikoje, kai jis ežia 
atvyko in New York miestą.

Ju tarpe stovi Prancūzu

Užsienio Ministeris Chris
tian Pineau. Mollet ežia pas 
mus atvažiavo pasitarti su 
Prez. Eisenhoweriu ir su ki
tais augsztais inusu valdžios 
žmonėmis. Jis sako kad jis 
bijosi kad Eisenhowerio nu

sistatymas kaslink Vidur 
Rytu g'ali iszstumti Prancū
zus isz to kraszto ir pakirs
ti Prancūzijos intaka Algeri- 
jos kraszte.

o o n

VASARIO 16-TAS 
LIETUVOJE

žiaus. Paul T. Simonson ir dvi
deszimts septynių metu am
žiaus Helen Rodack. Sužeisti 
yra: keturios deszimts szesziui 
metu amžiaus Frank J. Stasko 
trisdesžimts dvieju metu am
žiaus Eugene J. Boyle ir dvi
deszimts keturiu metu am
žiaus Philip R, Scavone. Val
stijos policijantai sako kad 
tas automobilius susikalė su 
dideliu t rokui, kuris buvo sza- 
lia vieszkelio sustojęs.

Tamaqua, Pa,—
Jonas Jakubonis, nuo 353 Will 
ing uly., numirė pareita Ket- 
verga in Coaldale ligonbute. 
Atvyko isz Lietuvos penkios 
deszimts metu atgal in Maha- 
nojaus miestą, o- in trumpa lai
ka po tam apsigyveno Tamak- 
veje. Keliolika metu atgal 
dirbo Coaldale Nr. 8 angliaka- 
sykloje. Paliko dvi seserys: 
Ona Radžiavicziene isz Maha
noy City ir Mare Lutvinienc 
mieste.

— Akmeniniu anglių szla.m- 
siztos bankas (culm bank) kur 
dege ilga laika ir likos užge* 
sintas du menesiai atgal, bet 
vėla užsidegė. Szitas culm 
bankas randasi prie vieszkelio 
R t. 309, arti Tamakves. Ponas 
Fred Gallagher ir jo pagelbi- 
ninkai isz State Bureau of Mi
nes skyriaus tyrinėja to- banko 
užsidegimą..

Frackville, Pa.—
Ponia Jieva Laurasevicziene 
kuri pasimirė pareita sanvaite 
Czikagoje, kūnas likos par- 
vesztas in Frackville pas Gra
bo ri Nice, isz kurx laidotuves 
invyko Panedelio ryta deszim- 
ta valanda in Szv. Liudviko 
kapinėse.

Girardville, Pa.—
Sirgdamas du metu, senas gv- 
ventojas,x Adomas 'Naujunas, 
nuo- 261 N. Fifth uly. pasimirė 
pareita Petnyczios ryta apie 
1:35 valanda in Locust Mt, li- 
gonbuteje. Ginies Lietuvoje, 
atvyko in šhenad oryje 1907 
metuose, o penki metai po tam 
apsigyveno Girardvilleje. Pa
skui ini karta dirbo prie Read- 
ingo geležinkelio. Paliko: sa
vo paezia. Rože (Tragauski li
te) ; tris sūnūs: Mykolą, isz 
Northeast, Aid., Aleksandra ir 
Juozą, Bethlehem; keturios 
dukterys: Ona Jnolblespiee isz 
Rehoboth Beach, Del., N. Reed 
Long Beach, Calif., Elenora

RuĮf, Mildreda Danish isz Wil
mington, Del., taipgi keturio
lika anūku ir anūkes. Laidojo 
Panedelio ryta, su Szv. Miszio- 
mis in Szv. Vincento bažny
czioje devinta valanda ir pa
laidotas in parapijos kapinėse 
Frackvilleje..

FBI slaptos (policijos direk
torius J. Edgar Hboveris sako

*kad dabar policija ir laikrasz- 
cziai turi labai atsakominga 
dauba su musu jaunais prasi
kaltėliais. Jis pataria, redakto
riams kiekvieno jauno prasi
kaltėlio vardu vieszai paskelb-: 
ti ir sykiu su tuo paskelbimu ' 
duoti jo tėvu vardus ir adre
sus.

Mes kaip tik apie tai rasze- 
me ana syki, sakydami kad 
1 aikraszcz i a i bi jos i ] įas'kelb ti 
jaunu prasikaltėliu vardus.

----- □-----
“Saule”, kaip szviete, taip 

ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa 
vo prennmeratais.

Price $3.00 s,a“p”'"' •*’u
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

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

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai

Saule Publishing Company
Mahanov Citv. Pa.. U.S.A..

HELSINKIS, SUOMIJA. — 
Laikrasztis “Helsingin Sano- 
mai” paskelbė savo laikraszti- 
ninko korespondento praneszi- 
ma apie Lietuvius, pavergtoje 
Lietuvoje, ir kaip jie apvaik- 
szcziojo Vasario Szeszioliktos 
dienos Nepriklausomybes Szv- 
ente:

Szitas korespondentas buvo 
kaip ten gavės vienos Lietu
vaites paraszyta laiszka, ku
riame yra praneszta, kad So
vietai buvo Kaune ir Vilniuje 
suėmė, suaresztave apie du 
szimtu žmonių, kuriu tarpe 
yra buvę trisdesžimts Rusu.

Visi jie marsziavo, parodas 
sudarė ir plakatus iszkele su 
paraszais, szukiais: ‘Už Taika 
ir Duona!’

Už keliu dienu Sovietai pra
dėjo suimti ir suaresztuoti 
tuos kurie tokiose parodose 
buvo dalyvavę.

Studentai, kurie nebuvo su
aresztuoti, buvo isz mokyklų ir

SVARBUS
SENATORIAUS

PAREISZKIMAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Sovietu Sanjungos taktika 
Rytu Europoje, kur užgniauž-, 
tos žmonių laisves teises. So
vietu San junga paneigė žmo
nių pagrindines teises, garan
tuotas JT charta. Sovietu San- 
junga pastate izskamszines 
valdžias ir j u iszsilaikymui 
naudojo ginkluotas pajiegas. 
Pavergtu krasztu ūkini gyve
nimą pasuko savo naudai.
’“Sovietu Sanjunga atkirto 

pavergtuosius žmones nuo lais
vojo pasaulio, paėmė po savo 
ranka visus susisiekimo kelius.

Sovietu Sanjunga pripildė 
tu krasztu mokyklų vadovė
lius ir laikraszczius kurstan- 
cziais nekęsti Amerika raszi- 
niais ir straipsniais. LAIC

Po Laidotuvių
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valdžia atitrauktu visus savo 
policijantus ir sznipus isz mu
su Ambasados ofisinu kamba- 
ru apylinkes.

Jauna Karalaite

Vice-Prezidentas Richard 
Nixonas ir jo žmona pasiti
ko ir pasveikino szita jauna 
karalaite, dvieju metu Lal- 
la Amina, Morocco kraszto 
valdytojo dukrele kuria ežia 
ant ranku laiko Ponia Rich
ard Nixoniene.

Vice-Prezidentas su savo 
žmona buvo ežia atsilankė 
apvaikszczioti naujo laisves 
kraszto užgimimo, ‘Ghana’ 
Sziaurineje Afrikos dalyje.

Nixonu upas buvo biski 
sudrumstas kai jis dažinojo 
kad ir Komunistiszkos Ki
nijos atstovai buvo pakvies
ti, ir kad Sovietai buvo pa
siuntė didele delegacija.

Sovietai padovanojo dide
li bomberi ir keletą automo
biliu; Amerika padovanojo 
apie dvideszimts tukstan
cziu knygų.

kolegijų pravarinti ir nebega
les jau gryszti.

Ir Vilniaus Rasų kapinėse 
Lietuviai buvo susirinkę prie 
Basanavicziaus ir Cziurlionies 
kapo, kur jie giedojo Lietuvos 
Himnas ir Lietuviu Tautines 
giesmes. Jie buvo kelis sykius 
isz tu kapiniu iszvaryti, bet 
vėl sugryžo. Keli buvo ežia 
suaresztuoti ir buvo nuteisti 
nuo deszimts iki penkiolikos 
metu prie sunkaus darbo kalė
jimuose.

DU LAIVAI
SUSIMUSZE

Vienas Susprogo, 
Sudege

PHILADELPHIA, PA. — 
Freit-laivis ir Laivyno tanke- 
ris laivas susimusze Delaware 
upeje, apie trisdesžimts myliu 
nuo Philadelphijos uosto.

Tankeris susprogo ir sude
gė.

Devyni vyrai ant to tankerio 
yra dinge ir mažai vilties beli
ko kad jie yra gyvi. Tankeris 
buvo “USNS Mission San 
Francisco”. Ant jo buvo ketu
rios deszimts keturi vyrai. 
Dingusiu tarpe yra ir to laivo 
Kapitonas.

Ant to freitlaivio buvo dvi
deszimts trys žmones, dvi mo
terys. Jis yra “SS Eina II”

Tiedu laivai susimusze apie 
puse po dvylikos isz ryto, prie 
Pea Patch Island. Czia upe yra 
apie dvieju myliu platumo, bet 
tilk apie szimtas mastu yra ga
na gilus tokiems laivams.

Nors tas tankeris buvo tusz- 
czias, bet spėjama kad gazai, 
dujos nuo gazolino ir aliejaus 
dar buvo tose tankose ir už tai 
jis taip susprogo kai kelios tos 
tankos buvo pramusztos.

Freitlaivis priguli Estonijo 
krasztui. Jis Ika tik buvo pali
kes daug lentų Wilmingtone ir 
plauke in Baltimore, Maryland 
kai ta nelaime atsitiko.

Daug mažu laivu greitai pri
buvo in pagleba. Laivynas pa
siuntė viena savo laiva ir kelis 
eroplanus jieszkoti tu dingu
siu žmonių.

Bellmawr miesto, New 
Jersey policijos virszinin- 
kas Edward Garrity, laik- 

rasztininkams papasakoja 
apie ta nelaime, kuri isztiko 
mažyte, keturiu metu Mary 
Jane Barker, kuri nuo bado 
iszgasties pasimirė, kai ji 
netyczia užsirakino in nau- s 
jai statomos stubos kamba
rėli.

Per szeszias dienas visos 
apylinkes žmones jos visur 
jieszkojo. Paskui jos drau
ge ja surado jau miruse. Su 
ja tame kambaryje buvo jos 
drauges szunytis, dar svei
kas ir vikrus.
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