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

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

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

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

No.22 ( ENTERED AT THE MAHANOY CITY, PA., POST OFFICE AS SECOND 
CLASS MAIL MATTER. UNDER ACT OF MARCH 3, 1879. MAHANOY CITY, PA PETNYCZIA, KOVO 15,1957 (FRIDAY, MARCH 15,1957)

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

■ ------------
'Prenumerata: Suvienytose Valstijose $7.00 metams, % metu $4.00;
’ In Kanada: metams $8, ¥2 metu $4.50; In Vokietije, Pietų Amerika, 

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

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

V. L. Boczkowski, r. d no r and Mgr. fe METAS

Ache upe, netoli nuo Ber- 
genze, Austrijoje taip patvi
no nuo potvaniu, kad vande
nys iszplove, iszverte dide

Isz Amerikos
DARBININKU

VADAS INTARTAS

Turi Duoti Savo Turto 
Apyskaita

WASHINGTON, D. C. — 
Senato komisija yra pareikala
vus kad “Teamsters” Unijos 
Prezidentas Dave Beck pasi
rengtu iszduoti pilna atskaitai 
savo ineigu ir savo turto. O jei
gu ne, tai jis bus panevalia pa
trauktas in teismą.

Jis laikinai buvo pabėgės, 
iszvažiuodamas in Europa. Bet 
dabar kai jis pargryžo isz Eu
ropos Senato komisija yra jam 
davus žinoti Ikad jis turi isz
duoti pilna apyskaita savo in
eigu ir savo turto.

Jis yra pasakęs kad jis sutin
ka iszduoti pilna apyskaita ir 
pasiaiszkinti kodėl jis taip 
greitai iszvažiavo in Europa, 
kai Senato komisija jo jieszko- 
jo.
, Jis yra intartas už daug pra
sikaltimu : papirkimu politi
kierių, privertimo darbininku 
ir biznierių stoti in jo unijos 
eiles; už pasisamdinima daug 
keksziu, paleistuviu palinks
minti augsztus valdžios atsto
vus, kurie paskui jam pakiszo 
riebius kontraktus, ir už neuž- 
simokejima savo taksu ant jo 
dideles algos.

Jis savo namus, kurie kasz- 
tavo apie puse milijoną dole
riu, pardavė savo unijai ir tai 
jo “Teamsters” unija paskui 
jam tuos namus pavede ir visas 
iszlaidas del tu poniszku namu 
dabar moka. Reiszkia, jis apie 
puse milijono doleriu gavo už 
savo namus, ir dabar juose gy
vena ir jo unija, eiliniai darbi
ninkai padengia visus tu namu 
kasztus.

Kai mes raszome apie uni
jas ir uniju bosus, daug musu 
skaitytojai jauezia kad mes 
darbininkus intariame ar nie

Tiltas Iszverstas Egiptas Nesutinka
Su Amerika

lius tiltus, kaip szitai szita.
Apart tsi Ikad labai ežia li

jo, oras taip staiga atszilo, 
kad daug sniego susileido ir i 

kiname. Nieko panaszaus! Mes 
tik norfme parodinti (kaip mu
su darbo žmones yra isznaudo- 
jarni tokiu bosu, tokiu ponu 
kaip czia in “Teamsters” uni
ja. Darbo žmogus yra musu ar
timiausias draugas, nes jis yra 
musu laikraszczio skaitytojas. 
Mes tik norime ji perspėti, jam 
pasakyti ka mes iszgirstame, 
:k.a mes dažinome apie jo vadus 
ir bosus.

ŽMONA INTARTA

Už Nudurima Savo 
Vyro

HARRISBURG, PA. — 
Moteriszke isz Harrisburg yra 
intarta ir suaresztuota už nu- 
durima savo vyro, kuris buvo 
ant jos užsipuoles su lazda.

District Attorney Huette F. 
Dowling sako kad Wilbert Sto
vall, keturios deszimts metu 
amžiaus buvo nudurtas su pei
liu savo namu virtuvėje. Ir 
kad ji nudure jo žmona, trisde- 
szimts penkių metu amžiaus 
Ponia Katherine Stovall. Jis 
sako kad ji virė, gamino pie
tus, kai jos vyras ant jos užsi
puolė, ir ji besigindama ji su 
peiliu nudure.

GAL REIKETU ATI
DARYTI KALĖJIMU

VARTUS

Gubernatorius Moky
tesnis Už Teisėjus

HARRISBURG, PA. — 
Kai valdžios komisija stengia
si isztirti Gubernatoriaus Lea
der ir jo Prasikaltimu Dovano
jimo komisija, ka Gubernato
rius ir ta jo komisija dabar da
ro ir ko laukia?

* Kai eina tardinimas, Guber
natorius ir jo komisija dar 
daugiau žmogžudžiu, vagiu ir 
kitu žuliku paleidžia isz musu 
kalėjimu.

prisidėjo prie tu potvaniu 
Iszkados baisiai daug pada
ryta.

o o o

Ar tai dyvai kad Pennsylva- 
nijos teisėjai pyksta ir žmones 
pasipiktina?

Teisėjams Pennsylvanijoje 
nėra vietos, jie nieko nereisz- 
kia. Jie pasmerkia žmogžudį 
ligi gyvos galvos in kalėjimą, 
ir už keliu metu ar menesiu, 
Gubernatorius tokiems žuli- 
kams dovanoja ir juos palei
džia.

Ar tai dyvai kad Delaware 
apygardos teisėjas Arthur P. 
Bretherick yra vieszai pasakęs 
kad jau laikas visiems teisė
jams Pennsylvanijoje eiti na
mo ir sau pypke rūkyti ar gry
bus auginti, nes jiems nėra 
vietos ant teismo suolo. Jis sa
ko kad dabar žulikai visai ne
sibijo ir nepaiso teismo, gerai 
žinodami kad jie per politika 
gali iszsisukti.

Szitas teisėjas pataria kad 
Gerbiamas Pennsylvanijos Gu
bernatorius turėtu kas sanvai- 
te aplankyti visus teismus ir 
visiems žulikams viską dova
noti, ir taip daugiau balsu, vo- 
tu sau pasirūpinti.

Sztai tik vienas pavyzdys: 
Louis DeVito buvo Gubernato- 
riaus paleistas isz kalėjimo kur 
jis buvo iszsedejes tik dvylika 
menesiu ir viena diena. O jis 
buvo tiesėjo nuteistas ant dvi- 
deszimts trijų menesiu ir pus
antro tukstanezio baudos. Tas 
Louis DeVito savo baudos ne- 
užsimokejo bet dabar yra lais
vas žmogus, aeziu Gubernato
riui Leaderiui.

David Darcy, prisipažinęs 
žmogžudis, buvo keletą kartu 
nuteistas mirties bausme. Bet 
Gubernatorius Leaderis pakei
tė ta jo bausme in kalėjimą iki 
gyvos galvos. O pasmerkimas 
iki gyvos galvos reiszkia kad 
tokis pasmerktas prasikaltėlis 
gali praszytis paleidimo, dova
nojimo po keliu metu kalėjimo.

Gubernatorius Leaderis da
bar, taip yra susirupines atei- 
naneziais rinkimais, kada jis 
stos in rinkimus del Senato
riaus vietos, kad jis isz visu 
krasztu ir kampu jieszko para
mos ir balsu.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Nesidalins Pelnu Nuo 
Suez Kanalo Su

Izraeliu

CAIRO, EGIPTAS. — 
Egipto valdžia visiszkai nesu
tinka su Amerikos, Anglijos ir 
Prancūzijos patarimu kad ji 
lygiai pasidalintu su Izraeliu 
ant pelno nuo Suez Kanalo.

Dabar iszrodo kad visas I 
klausimas gryszta in ten kur 
buvo septyni menesiai atgal.

Abdel Kader Hatem, Egipto 
žinių sztabo virszininkas pa
niekė Vakariniu krasztu pa- 
siulinima, Ikad Egipto krasztas 
lygiai dalintųsi pelnu nuo to 
kanalo. Jis sako kad tai visisz
kai prieszingai sutareziai, pa
darytai 1888 metais.

Jis pasakė stacziar ir aisz- 
kiai kad ant szito klausimo 
Egiptas nenusileis. Jis sako 
kad Egipto valdžia jaueziasi 
kad tas Suez Kanalas jai vie
nai priguli.

Egiptiecziai dabar sako kad 
Amerika stengiasi pasigerinti 
tiems Izraelio Žydams.

Egipto ląikraszcziai dabar 
puolasi ant Prezidento Eisen- 
howerio ir ant Amerikos Sek
retoriaus John Foster Dulles.

Prezidentas Gamal Abdel 
Nasser sako kad nėra jokios Į 
vilties kad Egiptas pavėlins 
Izraelio, Žydu laivams plaukti 
per ta kanala, kai jis bus ati
darytas.

I Cairo miesto žmones ir visi 
to miesto laikraszcziai labai 
piktai atsiliepė priesz Prezi
dentą Eisenhoweri .ir .priesz 
musu Sekretorių John Foster 
Dulles.

Laiikrasztis “Al Missa” sa
ko kad Eisenhoweris su savo 
sekretoriumi John Foster Dul
les dabar nori nustatyti Vidur- 
Rytu ateiti isz Vaszingtono.

Radijas isz Cairo sako kad

Juriu Pauksztis, Meva

Fred Minson, darbininkas 
prie submarinu. laivu fabri
ką in Groton, Conn., sako 
kad szitas juriu pauksztis, 
Meva, be jokio laikrodžio 
gerai žino kada pietus ir pas 

Jugoslavijos kariuomenes ne
sutiko isz Gaza Strip iszsi- 
kraustyti; pasiaiszkindamos 
kad ežia ne Amerikos dalykas, 
bet Egipto valdžios. •

Egipto valdžia yra pareisz- 
kus kad ji pavėlins tik tiems 
laivams plaukti per ta kanala, 
kurie pilnai užsimokės. Angli
jęs valdžia ant to nesutinka ir 
sako kad jos laivai vengs to 
kanalo. Anglijos valdžia dabar 
stengiasi prikalbinti ir Pran
cūzija taip pat nusistatyti.

Czia vien tik Amerika galė
tu ta klausima iszriszti. Ame
rikos galybe ir Amerikos dole
riai galėtu Egipto prezidentą 
patupdinti ir nutildinti, nes be 
Amerikos pinigu ir be Ameri
kos mokslincziu Egiptas grysz- 
tu keletą tukstaneziu metu at
gal. Nes Amerikos maszinos, 
Amerikos doleriai, Amerikos 
mokslincziai yra pakele ta 
kraszta in ta vieta kur jis da
bar stovi.

73 METU MOCZIUTE

Szoka Per Savo’ 
Veseile/ - t

LONDON, ANGLIJA. — 
Septynios deszimts trijų metu 
moeziute, kurios vyras pasimi
rė penki meai atgal, dabar ap- 
siženljo su trisdeszimts trijų 
metu amžiaus Leslie Fullick.

Jos szeszi apyseniai vaikai 
baisiai pasipiktino ir net nesu
tiko dalyvauti jos veseileje.

Viena jos duktė, keturios de
szimts dvieju metu amžiaus 
Ponia Doris Humphreys pasa
kė: “Man net bjauru; asz nie
ko bendro su ta veseile neturė
siu ir tenai nei kojos neinkel- 
siu.”

Bet moeziute, nuotaka, 73 
metu amžiaus Ponia Annie

(Tasa Ant 4 Puslapio)

i vis atlekia “užkasti” per 
pietus.

Jis sako kad jam dabar 
nereikia laikrodžio dažinoti 
kada jau pietus, nes szitas jo 
draugas jam primena.

PERSPĖJA
KARDINOLA

BŪDAPESZTAS, VENGRI- 
JA. — Budapeszto Komunis- 
tiszka valdžia per savo radija 
yra perspejus kad Kardinolas 
Jcszef Mindszenty dar vis yra 
po bausme tame kraszte, kad 
jeigu jis tenai sugrysztu, tai 
jis bus vėl iki gyvos galvos pa- 
tupdintas in kalėjimą.

Kardinolas Joszef Mindszen
ty dabar randasi Amerikos 
Ambasade, kur Komunistai ji 
nebegali pasiekti.

Vengrijos augsztas Kardino
las Mindszenty kreipėsi in 
Amerikos Ambasada del ap- 
sargos kai jis buvo paleistas isz 
kalėjimo. Komunistai dabar 
reikalauja kad Amerikos am
basadas ji paleistu, kad ji ga
lėtu jie vėl suimti, bet iszrodo 
kad Amerika nepaiso tu Ko
munistu pareikalavimu ir yra 
pasakiius Kataliku bažnycziai 
ir paežiam Kardinolui kad jis 
gali musu Ambasadoje pasilik
ti kaip ilgai jis nori.

PLATINKIT 
S A U L E

Atomines Jiegos
Pirmutinis Prekybinis Fabrikas

Pirmutinis Atomines jie
gos fabrikas, vien tik del 
prekybos, o ne del kariszku 
tikslu, dabar jau pastatytas 
ir inrengtas, netoli Lemont 
miesto, Illinois valstijoje.

Szita fabriką pastate Ar
gonne National Laboratory 
del Atomines Jiegos Komi
sijos.

Czia vartuojam Atomine 
Jiega pagaminti garus, pa
skui tie gazai yra paverezia- 
mi in elektros jiegos.

Maszinas szitam Atomi

NASSER UŽIMA VI
SA SUEZ KANALA

/
Sako Tas Kanalas Jo 

Krasztui Priguli
CAIRO, EGIPTAS. — Egip- 

to Prezidentas, dar labiau in- 
sidrasines, dabar yra paskelbęs 
kad tik jis ir jo krasztas val
dys visa ta Suez Kanala ir kad 
kiti nesikisztu.

Czia gali iszkilti dar kitas 
susikirtimas ir nesusipratimas 
ir szita syki jau ir Amerika 
turės atsakyti už savo tokia

AMBASADORIUS
H. C. LODGE

J.A.V. Ir Pavergtu
I Tautu Santykiu

Reikalu

UNITED NATIONS. (Laic) 
— Rusu nuolatinis ir dabarti
nis pasiskundimas Jungtinė
mis Amerikos Valstybėmis 
Jungtinėse Tautose ir iszszau- 
ke ir Amerikos ambasadoriaus 
prie JT pareiszkima.

I Pradedamas savo pareiszki
ma, ambasadorius H. C. Lodge 
pirmiausiai pastebėjo kad JT 
dirbant beveik be iszimties su
siduriama su tuo kas pasauly
je negera, bet nereikia pa- 
mirszti, kad žmonija žengda
ma pirmyn ir visi žmones sten
giasi pakelti savo gerove.

Pareiszdamas, kad Ameri
kos žmones linki viso geriausio 
Rusu žmonėms ir primindamas 
kad pasaulio vyriausybes sie
kia tikslingumo, H. C. Lodge 
apgailestaudamas pareiszke, 
kad to nesimato Sovietu val
džioje.

Del Sovietu valdžios skundi- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

niu! fabrikui pagamino, pa
state Allis-Chalmers kom
panija.

Tikimasi kad jeigu czia 
pasiseks tas Atomines jie- 
gas taip paversti, pakeisti 
in kitais jiegas, tai elektra ir 
gazas labai atpigs. Galimas 
daigtas kad tokios jiegos 
gales būti taip prikinkytos, 
taip suvalytos, kad bus gali
ma Atomine jiega automabi- 
liuis varyti, ir nereikes gazo
lino.

o o o

lengva ir draugiszka bendravi
mu su tokiu žuliku diktatoriu
mi kaip Nasser.

Jeigu Nasser ant szito klau
simo nenusileis, tai vėl iszkils 
karo pavojus.

Amerikos prekybiniu laivu 
kompanijos ir aliejaus ir gazo
lino kompanijos turi per daug 
pinigu inkiszusios ih ta krasz
ta, dabar tam Nasser nusileisti.

Tenai musu kompanijos ir 
fabrikantai yra inkisze ne mi
lijonus bet szimtus bilijonu do
leriu. J eigų tie musu biznieriai 
ir kompanijos dabar isz to 
kraszto pasitrauktu, tai nežiu- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt |
Eisenhoweris ’buvo biznierių

szviesiaiplaukis, (kad ir pli
kas) suinus. Dabar jis jiems su
nns ipalaidunas. Jie yra nusivy
lė, pikti, suniurę ir kersztingi.

. O Demokratams tai tikras 
ragaiszius. Jie žirni kad be biz
nierių ir fabrikantu milijonu, 
Republikonu partija ir Eisen- 
howeris yra be jiegos, be' inta
kes, ir be balsu, votu.

Czia aiszkus sukilimas pa
ežio je Relpufolikonu partijoje 
priesz Prezidentą Eisenlioweri.

Kur aiszkiausiai matyti kad 
didelis biznis yra. gavės divor- 
Sa nuo Prezidento, tai yra in 
tai kad dabar biznieriai ir fab
rikantai nesikreipia in Eisen
hower! su savo bėdomis, pra- 
szymais ar reikalais, kaip (pir
miau jie darydavo, bet kad jie 
jo vengia ir kreipiasi pas kitus.

Tik1 keli metai atgal, kai biz
nieriai ko norėjo, jie tik pa- 
reiszke tai Eisenhoweriui ir vi- 
rasa savo klausima palikdavo 
jo rankose. Bet ne dabar:

Dar per anksti sakyti kad 
Republikonu partija yra per- 
siskelus Republikonas ir in Ei
senhowerio rėmėjus, bet taip 
laibai greitai gali invykti.

Galime būti tikri kad De
mokratai szita proga pilnai 
isznaudos. Jie dabar inves ir 
balsuos už bet kokias 'bylas del 
taksu sumažinimo, nepasinda- 
dami ar jos geros ar blogos, ar 
jos Ibius priimtos ar atmestos. 
Bet jie savo propaganda va
rys, parodindami visiems kad 
jie nori atksas sumažinti, o Ei
senhoweris jiems kelia pastoja.

Prairada tarp Prez. Eisenho- 
werio ir Republikonu biznierių 
ir fabrikantu, diena isz dienos 
didėja. Ir tat duoda daug ru- 
pesties tiems Republikonu par
tijos vadams, kurie jauieziahi
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Pypkes Pumai

Nepaisyk,...

Nepaisyk ant žmonių 
klaidu,

Nes taip buvo jau nuo 
amžiui,

Ir ju nepataisysi.
Reike žinote Ikad seniau
Ant svieto buvo daug 

niekau!

atsakomingi už Prezidento Ei
senhowerio nutarimus.

Mažai ka apie tai girdėsite 
ar skaitysite savo laikrasz- 
cziuose, nes teisybe pasakius, 
nėra už ko užsikabinti, nėra 
nuo* ko pradėti. Niekas nieko 
vieszai ar garsiai nesako, nie
kas nieko nekaltina, visi tyli. 
Bet ta tyla, rodos, yra priesz 
audra,.

Atsitikimas Su ::
:: Dviem Velniais

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

stengdamasis kniupszczia gu
linti rabiną įtuo grindų.'pakel
ti. Ar rabinas isz iszgasties tu 
žodžiu negirdėjo, ar gal misti
no kad tai tik tyczia velniuksz- 
tis vilioja,, gana, kad rabinas 
neperstojo rekes.

Tino tarpu kitas rabinas ir 
kitas velnias losze kitokia ro
le. Antras rabinas, negalėda
mas pabėgti, atsispyrė su nu
gara; in siena, kairiaja ranka 
spaude savo' baisiai plakanczia 
szirdi o su deszine ranka, dare 
kokius tai Zydiszkus ženklus, 
priek tam murinėdamas kokius 
tai prakeikimo žodžius. Vel
nias stovėjo' kitoj pusėj ser
ga,nezio lovos, atsirėmė abejom 
rankom in kede, nežinodamas 
pats ka pradėt ir žiurėjo tai in 
be si voliojau,ežiu s ant grindų, 
tai vėl ant stoviu ežio prie sie

Biznieriai nešiką,bina prie 
Eisenhowerio, su juo nesibara, 
bet jau tyliai ir tykiai yra pra
dėję savo, propaganda per inta- 
kingus savo atstovus Vaszing- o o
tone. Sanatoria! ir Kongresme
nai t ūks t an ežius laiszku gauna, 
isz intakingu žmonių, ir jiems 
tai nepatinka ir jie duoda Ei- 
senhovveriui ir visam jo sztabo 
žinoti kad jiems ne pat inkai

Iszrodo kad visa tai prasi
dėjo nuo’ Prez. Eisenhowerio 
prakalbos, kai jis paaiszkino 
kad valdžia, ateinaneziais me
tais dar daugiau pinigu pra
leis, ir kad nebus galima jokiu 
taksu sumažinti.

Iždo Sekretorius Humphrey, 
rodos, nesutiko- su Prez. Eisen- 
howeriu. Tai dabar biznieriai 
visai neszneka su Eisenhower 
riu, bet su visais savo reikalais 
kreipiasi prie Iždo Sekreto
riaus, George AI. Humphrey.

Prezidentas nuolatos kalba 
apie biznio- suvaržinima. O 
n&eu tas žodis “ suvaržinimas ” 
yra biznieriams prakeiktas.

Paskui Prekybos Sekreto* 
rius Sinclair Weeks vieszai pa- 
reiszke, kad ir jis negali su. 
Prez. Eisenhoweriu sutikti 
kaslink pramomes ir biznio su- 
varžinimo. Tai ir prie jo- pra
deda biznieriai kreiptis.

Ir tai visam Vaszingtono 
sztabui ne in sveikata, kai 
kraszto didžiūnai pastūmė in 
szali kraszto Prezidentą ir nie
ko bendra nenori su juo turėti.

_____ .._______

Per abejus rinkimus 'biznie
riai szimtus tu-kstaneziu dole
riu pilte pyle in Republikonu 
partijos iždą, tikėdamiesi kad 
jie galutinai nusikratys Demo
kratu, kurie nebujvo jiems pa,- 
lankus. Bet 'dabar, jie mato kad 
Eisenhoweris, nors Republiko
nu varda neszioja, bet Demo
kratu daiba varo toliau.

Isz pradžių Eisenhowerio 
patarėjai nenorėjo tikėti kad 
kas panaszaus czia verda; -bet 
kai jau pradėjo kunkuliuoti, 

■ lai jie greitai skubinosi kad ir 
i?ž szia.udo stvertis, ir kaip 

, nors viską atitaisyti. Bet gal 
jau pre vėlu.

Pirkite U. S. Bonus Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.

nos atsispyrusi O' rabino.
Visas tas netikėtas atsitiki

mas tęsęsi vos tik kelias miliu
tas. /

Riksmas iszbudino taip pat 
sena serganti Žydą, prie kurio 
tie rabinai budėjo. Tasai pa
matęs velnius, pasidaro neby
liu ir apalpo. Bet riksmas pa
žadino' ir kitus namo gyvento
jus ir juo labiau juos nustebi
no .kad tasai riksmas paėjo isz 
to kambario kur gulėjo ser
gantis Žydas. Pirmiausia iszsi- 

! girdo sunkus žingsniai. Tai Da
iniu sargas skubinosi pagalbon.
Atidarė jis duris ir atsistojo 
kaip inkastas.

— Bei Abraham, Isaak und 
Jakob! Suszuko isz baimes, 
treitke durimis ir kaip kulka 
iszleke ant kiemo. Antro kam
bario duryse, kur gulėjo ser
gantis, sugirgždėjo raktas, du
rys pamažu atsidarė ir tarp
duryje pasirodė moteriszka 
galva su naktiniu ezepcziuku.

— Ak! Suriko nesavu bal
su ir dar greieziau paskui sa
ve užtrenkė duris.

(or has it ?),

I I

U. S. Savings Bonds 
Are Indestructible!

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

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

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

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

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

L. S. Savings Bonds strengthen 
the security of your family, I 

your community, your country.

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

donai ion, the Advertising Council and

gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50e,.

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

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakai tymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—-Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti' szposeliai, 20c.

No.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

No.129—Keturios istorijos. 
Ketvirtai Prisakymas Dievo 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsumus 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, 15c.

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

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

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

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

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

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

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

— Eikic-gi ezionai, pagel
bės! man ji pakelti, atsiliepe 
ilrebancziu balsu velnias, besi
raitantis ant grindų su rabinu.

Tasai szauksmas pagelbon 
antrojo draugo velnio padare 
įkuoarsziausia iuspudi. Tiro 
tarini kadangi ant žemes gu
lintis rabinas paszoko- bliau
damas ir puolėsi kaip kulka 
prie duriu,, o, paskui ji ir kitas 
rabinas. Abudu velniai nusi
stebėjo- tokia savo padėjimo 
permaina. Bet ne ant ilgo. Atė
jo kadangi jiems in galvas mis- 
iis kad ir jie ieko gero negali 
padaryti kaip tik kuogrei- 
cziausiai ne-sztis savu keliu.. t

Taip ir padare. Iszbego ant 
ui vežios ir leidosi bėgti isz visut 
šylu, nepaisant nei szalczio nei 
praeinaiicziu inspudžio ir senu 
bobų, szluojancziu ulyczios, 
taip kad netrukus atsirado sa
vo namuose.

Bet ne* galas su tuo. Nes 
anuose Žydiszkuose namuose 
pas visus gyventojus tie vel
niai tik aut misliu buivo. Baisus 
tu rabinu riksmas sudemorali- 
zavo visus namus ir užtraukia 
ant visu baime.

Netrukus visuose namuose 
pradėjo- per langus 'mirgėti ug
nis. Sargas labiausiai liarma 
šukele tarp Žydu randaunin- 
ku, pasakodamas kad sergan- 
czio Žydo kambaryje velniai 
pradėjo neszioti gyvus ra
binus. Sujsirinko tad prie duriu 
visi apsiginklavę visokiais 
daigtais, bet kiekvienas bijojo 
ineiti in kambarį pas serganti 
Žydą. Bet kada persitikrino 
kad viduj namu, sargas pirmu
tinis pasidrąsino ir atidarė du
ris.

Nusistebėjo. Nei velniu, nei 
rabinu, nieko ten nebuvo. Tai
gi atsiduso baimingu balsu:

— Paigrielbe juos velniai, 
ai, vai! Pagriebė!

O kadangi visi girdėjo- baisu 
rabinu riksmą, buvo persitik
rinę, kad velniai isztikro rabi
nus- gyvus nuvilko- in pekla.

Užgimė tada vaitojimai' ko 
negalima nei apsakyti. .Bet na
mu gaspadorius sumislijo pa- 
szaukti policija. Policija atėjo, 
apžiurėjo- visus kampus ir nu
ėjo savais keliais nieko nera
dus,

Tiktai ant rytojaus, kada tie 
du pabėgusioji rabinai vėl pa
rėjo namo-, persitikrinta kad 
jie dar gyvi vaikszczioja ant 
žemes, ir ne pekloje smala ge
lda, kaip 'buvo manyta. Rabi
nai bet visiems papasakojo 
kad tuose namuose velniai pas 
serganti Žydą buvo, bet sukė
lus riksmą, jie iper kaulina par
bėgo. Ir tokiems pasakojimams 
tikėta.

Visas tas atsitikimas vienok 
atnesze vaisius, kadangi senas 
Žydas pasveikęs jau daugiau 
nepleesze žmonių su dideliais 
palubiais.

----- GALAS-----

KATALOGAS 
KNYGŲ

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 
krivi?*. 4-04 nnislanin,

No.102—- Prakeikta, medin Pirkite U. S. Bonus

No.158—A p i e Kapitonai 
Stormfield Danguje; Pabėgo 
le; Kasgi Isztyre; Prigautais 
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 Ka
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg 
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne 
Apie 100 puslapiu35c.

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

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

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

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

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

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas1 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

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

180y2—Kvitu Knygute, 
Draugystėms, del Kasieriau6 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

No.196—Stacijos arba Kax 
vari ja Viesz Jezuso Kristusc 
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.

Nb.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz gruma 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 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. 15c

Kaip Užsisakyti Knygas:

UU Užsisakant knygas 
szio Katalogo, reikia 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.

g VU Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun 
t-imo kaszta.

Visi Moni-Orderiai ir Pim 
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa., - ĮJ. 8. B
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Atsitikimas Su Dviem 

įSB Velniais 'S& fe %
'JAS atsitiko viename Lietu

vos miestelyje. Du jauni
kiai eidami Iper Užgavėnės, ant 
vakaruszkui, kur turėjo atsibū
ti taip vaidinamas maskara
das susitarė aipsiredyt kaipo 
velniai. Liepė kriauicziui pasiū
ti atsakamezius drabužius, tai 
yra juodas siauras kelnes, juo
dus augsztus balakonus, kurie 
buvo sukirpti, kau užpakalyje 
pasidarius ilga uodega ant ku
rios kabojo suglausti du spar
nai, ant galvos turėjo tri-kam- 
pines kepuraites su pora, že- 
ruojaneziu. ragu, veidus iszsi- 
tepe suodžiais ir 'žodžiu sakant 
iszrode kaip tikri peklos sze- 
tonai. Taip apsitaisė, nuėjo sau 
in vakarus z k as kur linksmino
si, bovijo-si ir visi ten susirin
kusieji stebėjosi isz ju tokiu 
aprėdai u.

Apie treczia valanda pary- 
czio, svecziai pradėjo- iszsi- 
vąikszczioti, o musu tiedu ka
valieriai iszejo paskutiniai isz 
to susirinkimo'. Pirmiausia jie 
nusidavė, žinoma in kambarį 
kur buvo pasideja savo pavir- 
szutinius drabužius, kadangi 
miestelio ulycziomis nepritiko 
eiti su tokiais velniszkais pa- 
redais. Na-gi (pastebi kad ju 
virszutiniu drabužiu nėra. Isz- 
nyko kaip koksai kamparas. 
Nebuvo dabar abejones kad 
drabužiai pavogti, nes niekur 
ju nesurastai. Tai vagiliu dar
bas, daugiau nieko. Ir kas da
bar pradėt? Gal reikes eiti 
ulycziomis su t a i s navat- 
nais drabužiais. Norėta pasi
samdyti karietele, bet niekur 
ant greito- nesurasta.

Neliko- taigi daugiau nieko 
kailp tik pėstiems namo trauk
ti, o namai tuo tarpu buvo toli 
kitame miesto gale. 'O ežia, 
kaip apt didesnio' piktumo', 
toksai smaukus szaltis kad net 
tvoros pyszka. Ir kas reikėjo 
pradėti. Reikėjo- eiti ir viskas! 
Taigi, pasidrąsino ir leidosi su 
tais pekliszkais rūbais ant 
ui y ežiu.

Isz 'pradžių dar nieko nesu
tiko', ibet toliau pasukant kiton 
ulyczion sutiko bobas-, beszluo- 
janezias ulyczias. Tos, pama- 
cziusios velnius, pradėjo rėkti: 
Vein iai! V ei i1 i ai! Ir p as i leido 
bėgti. O tuo tarpu musu ber
niokai taip pat smarkiai pasi
leido nes viena, buvo szalta, o 
antra bijojosi sutikti nesmagu
mus, kada bobos šukele riks
mus. Bet nei smarkus bėgimas 
ju nuo szalczio neapgynė. Tai
gi, vienas isz ju tuojaus atsi
liepė:

— Ar matai, ežia languose 
szviesa? j

— Kur ?
—■ O tenai, po deszinai, tur7 

but kokia nors kareziama ar 
susirinkimas.

— Isztikro yra beda; reike-
C.___ . .. -"J"-- '----------- "m

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.

Pirkite U. S. Bonus 

tu apsiszilti, man jau ir ėjimas 
nesiseka, beveik baigiu szalti. 
Ak, u'ž arbatos stiklą atiduo- 
cziau visa rubli.

— Taigi, užeikime in ta ur
vą. Tiktai pamate mus tokius

• * 5-

«-(HC-M**-K-H-*-K***-**-K********4
Žinome gana gerai,

Jog 'žmogus turi mirti, 
Nuo- ko niekas negali 

apsisaugo t.
Kožnas 'žmogus prie s z- 

mirti,
Geidžia susitaikyt su 

savo Sutvertojo, 
Sudavadyt paredkia savo

1 likusi turtą,
Ir kad jokio ergelio 

Neturėtu po smert likusi 
pati su vaikais.

Kožnas, kuris turi szioki 
toki turteli, 

Privalo padaryt paskutini
Testamentą įpriesz mirti,
Ir kam ketina ji palikti, 

Nes daugeli kartu atsitinka 
po smert, 

Kad likusi pati turi daug - 
visokin nesmagumii,

Vaikai neužganadinti ir 
Užveda teisina už palikta 

tėvo turtą,
Pesztynes ir

N euĮŽga i uid i n im ai t arp 
szeimynos, 

Keiksmai ir barniai.
Todėl idant tokiu 

Neužganadinimu nebutu po-
Smert,

Pasirūpinkit isz laiko ' 
Padaryti testamentą kam 

Paliekate savo turtą 
Yra lai nemalonus dalykas, 
Kad 'žmogus kas primintu 

Apie padarymu' testamento', 
Nes manoma kad szeimyna 
Tik laukia tėvo, ar motinos 
i mirties.

Tas neatbūtinai yra 
reikalinga,

Ir turi būti padarytas, 
Ir tai kuom ankseziau 

tuom geriau, 
Nes žmogus ne yra tvirtas 

savo gyvasties!
Yra daugelis tokiu vyru 

Kurie pavedė savo pinigus 
mot erei,

O da ir buirdingierius 
prikalbinėja, 

Kad pas gaspadine padėtu
Tai jo pinigai nedings.

Sudėt sudeda, bet ne kožnas 
I>o tam atsiima.

Jeigu tokia motore pinigus 
rankoje turi, 

Tai ir velnią mislina ir
Su kitu in platu nuriję 

Pasiėmus svetimo pinigus. 
Panasziu skundu aplaikau 
Jau nuo daugelio žmonių,

Bet ka galima daryt, 
Jeigu užsitiki tokiai 

gaspadiniai.
Geriausia yra padėti 

pinigus in banka. 

drabužius, idant kartais priesz 
mus duriu neuždarytu, arba 
idant ko arsziaiu neatsitiktu.

— Et, viskas bus galima ke
liais žodžiais iszaiszkint ir bus 
gerai.

— Na, tai užeikime!
Ir prisiartino prie vartų. Su

judino klemka. Vartai buvo 
neuždaryti, kas juos dar labiau 
pertikrino kad tuose namuose 
neatbūtinai turi būti kokia 
nors skyle naktiniams susirin
kimams arba kas tokio pana- 
szaus. Inejo in prieangi’.

— Yra koksai tai ant duriu 
ženklas, atsiliepė vienas isz 
ju pusbalsiai.

— Tai in vidų inejimas, at- 
silielpe antrasis, ar nebutu ge
riau pirmiau paklabinti?

— Kam? Ir ilgiau nieko 
nemislines, vienas isz ju tuo
jaus paspaude klemka. ir ati
darė duris.

Bet nustebo abudu pasižiu
rėją in vidų. Gana plataus 
kambario kamlpe ant lovos 
miegojo koksai tai senas Žy
das, matomai sergantis. Dvi 
szabasines 'žvakes dege likto
riuose ir 'mirgėjo- iszbalusia, 
nereguliariszka szviesa. Prie 
lovos sėdėjo du rabinai juodai 
apsitaisė. Matomai ilgas nak- 
czia prie serganezio budėjimas 
nuvargino juos, nes abudu nu
lenkia galvas ant. krūtiniu, už
migo kietu miegu, negirdeda- 
mi net kais aplinkui juos vei
kias!. Atėjusieji albudu sve
cziai taip pat nustebo, pamate 
tokia regykla. Valandėle sto
vėjo- isz vietos nepalsijūdindą- 
mi, žiūrėdami tai i ir serganti 
Žydą, tai in mieganezius rabi
nus, tai vėl kiekvienas in save.

— Po szimts vabalu, su- 
szvapejo vienas, kaip tik girdi
mu balsu.

—- O tai mes inlindomę in 
kareziama, paantrino kitas.

— Bokime isz czionai!
Bet kada, norėjo- iszeiti isz- 

vidaus ant ulycziu, kaip ant 
nelaimes priesz tuos namus 
stovėjo 'žemsargis, o- jai juosi 
taip pasirodžiusius butu pa
maltos, be abejones butu juos 
nugabenęs kalėjimam Tai-gi 
jie vela sugryžo in ta pati kam
barį kuriame pirmiau buvo.

Bet sergantis Žydas ir rabi
nai vis dar miegojo, taigi atė
jūnai tuo- tarpu neturėjo-tko ir 
bijotis esant sau tame kamba-
ryje. Priek tam jie reikalavo 
sau nors valandėlė atsilsėti, ka
dangi, kaip -žinoma, buvo labai 
nųvargia ir suszale.

Atsisėdo taigi albudu ant kė
džių, stovineziu atokiau lovos 
ir užpakaliais atsirėmė in. kai
lini peeziu. Netrukus pecziaus 
sziluma pradėjo ju sąnarius 
atgaivinti.

Taip praslinko kelios valan
dėlės, ir kaip tai tankiai atsi
tinka, jiems besėdint pradėjo 
nenoromis ’ akys merktis. Mat 

ŠAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais j 

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col. plocsio 
Iszaiszkina sapna ir kas Ji 
ateiteje stosis. Su priedu J 
planatu ir visokiu burtu. Į 
Knyga in minksztos po- Į 
pieros virszeliuose. :: :: Į

Pinigai reikia siusti su J > 
užsakymu: J

Tiktai,. . . $1.00 į
Saule Publishing Co., J- 

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

prie szilumos tankiausiai ir 
miego norisi. Ir nepraslinko 
kelios minu-tos o- niutsu jaunikei 
ant gerųjų prisnaude. Taip 
snausdami ipamirszo apie savo 
tikra 'padėjimą?

Greitai vienas isz ju atsidu
sęs kiek tai smarkiau, isztiese 
deszino koja priesz save ir par
vertė žibintuvai, kuriame žibė
jo- -žvakes. Vienok j u miegas 
buvo toksai kietas kad nei vie
nas negirdėjo pargriuvanezio 
žibintuvo- trenksmo. 

t

Bet priesz lova dabar jau 
kas kitas veikesi! Trenksmas, 
iszbudino viena, rabinai. Atvė
rė jis akis, buvo visur»ramu‘.

Pasižiurėjo jis in peeziu. 
Pats sau netikėjo- ka pamate 
ir rodosi jam kad jis dar mie
ga ir ta viską mato per sapnus. 
Pasitrynė akis, ir vistiek ta 
pati prie pecziaus mato.

— Bei Moses und die|Pro- 
feten, suszvapejo dabar dre- 
bancziui balsu, bet nedryso nei 
pasijudini isz vietos ir pasi
krutini; suakmenėjo isz dide
les baimes.

Iszbudusio rabino padėjimas 
buvo baisus. Nežinojo ka su sa
vim pradėt. Užmerkė akis tai 
vela atidarė. Nenorėjo- tikėti 
kad mato loenom akimi aisz- 
kiai du velniu., taip kaip jie 
yra maliavojami ir kaip juos 
kiekvienas, sau persistato. Ir 
jai dar panasziai butu atsitikus 
kitoj vietoj, bet dabar ežia, I , . . -3?
prie seno mirsztanczio Žydo 
lovos pamatyt i du raguotu vel
niu, o juo- labiau kad tasai Žy
das per visa savo gyvenimą 
palakius- didelius lupo- nuo- 
žmonių tai nebuvo- abejones

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

t
Jo kelione po svietą ir liūdima* 

apie Jezu Kristų.
Per paczta, 25 Centai.

SAULE - Mahanoy City, Pa.

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

FAMOUS FIRST"
(įllMMYįį/OOUTTLE ' "U 
OF TOKYO FAME, WAS THE FIRST 
PILOT TO FLY BLIND. USINS 
INSTRUMENTS ONLY HE TOOK OFF 
ANP LANDED IN A DRAMATIC PROOF 
THAT FLYIN& HAD ENTERED A NEW ERA/. 

YOU-VE HEARD THE EXPRESSION SAFE AS•
US. SAV/NSS BONDS ARE AS SAFE AS THE
THIS SPLENPIP INVESTMENT OF VOUR POLLAKS iin

COUNTRY'S FUTURE.____________—

SKAITYKIT - “SAULE” - PLATINKIT

kad jie atėjo- daboti seno Žydo 
iszeinan.czios .duszios, idant ja 
pagriebti ir tuojauis ift pekla su 
visu savo velnisžku smarkumu 
nuvilkti.

Taip mislino išzibudes rabi
nas ir jam net plaukai ant gal
vos pasistojo. •

Buvo vienok sunku sėdėti 
ant vietos. Kiekvienas žmogus 
užgautas greitai netikėtu ir 
baisiu apsireiszkimu, ant va
landėlės netenka jausmu, bot 
po tam toji pati baime pagim
do jame uižsilaikancžius jaus
mus ir nori kaip- nors gelbėtis.

Taigi, rabinus atsiminė sau 
kad szale jo- sėdi miegantis jo 
draugas. Isztiese per staleli 
kairiaja ranka ir kumsžtelejo 
jam gana smarkiai paszonen, 
nesakydamas nei žodžio. Drau
gas atvėrė akis ir su nusistebė
jimu ^pasižiurėjo- in savo ne
mieganti dranga kuris, taip 
greitai ji iszbudino isz miego. 
Anas vis tiek nieko neatsakė 
tik tylėdamas -parode su ranka 
inpe-cziu.

Kas darėsi duszioje antro ra
bino, nežinia. Iszbalo ir kaip 
tik girdimu balsu, laužydamas 
rankas, atsiliepė:

— Nu, kam. ežia butui? Ai, 
vai, gevalt! Gevalt! Teifelaus 
die Hoelle!

Užstojo tyla.
Žiūrėjosi vienas in kita ir 

kalbėjosi tiktai akimi, kiek tai 
'buvo galima. Pagalios vienas 
padare su ranka ženklą kas tu
rėjo reikszti: Begkime kol da 
gyvi e s aini e!

Tada abudu palengva pasi
kėlė, ’žiūrėdami troksztancziai 
in duris, iszvedanczias in prie
angi. Nužengus jiems viena 
'žingsni kad sztai vienas raguo- 
czius, turibut sapnuodamas, 
smarkiau sukriokė. Tas atsiti- 
kimas rabinu ko neužbaige ant 
vietos. Jiems pasirodė kad 
velniai ne tik saugoja duszios 
serganezio Žydo, bot ir priesz 
juos paežius turi k a. tokio blo-

Tada, taigi pabėgimas jiems 
persistato neatbutinui reikalu 
ir vienatiniu iszsigelbejimu. isz 
tokio 'baisaus padėjimo. Tai-gi 
'pasilenkė ir prilaikydatni su 
rankoms saivo ilgus chalatus ir 
pasiremdami in siena, -pradėjo 
pamažu slinkti prie duriai, tū

I ri-iE orugp 
pamilv to

SECUUE Volj -you ’

HAZARDOUS PASSAGE 
@NE OF THE GREATEST TESTS OF 
HUMAN ENDURANCE AND COURA&e 
WAS THE FAMOUS DONNER TARTYS 
EFFORT TO TRAVEL FROM WYOM1N& 
TERRITORY TO CALIFORNIA IN 1644 

FI6UTIN6 SNOW ANP 
STARVATION,ONLY 47 
OF THE ORIGINAL 
PARTY OF 80 SURVIVED 
THE GRUELLING AAARCHf

A - B - CELA yyi

I
 arba pradžia | 

SKAITYMO
...ir... :■

RASZYMO ii 
64 pus. Did. 5x7 col. I- 

Dabar Po 25c. I; 
Saule Publishing Co., <[ 

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

redaini nuolatos atkreiptas 
akis in taip baisius savo ne
prietelius, sedinezius prie pe
cziaus.

Durys jau buvo arti, dar 
trys geri -žingsniai ir buvo ga
lima. atsidurti in priemene, bet 
atsitikimas kuris paprastai 
pasitaiko tuokart, kada jo nie
kas nesitiki, tam dalykui pri
davė kitoki daigta. Rabinas 
kadangi bėgantis pirmiau, taip 
insižiurejo in sedinezius vel
nius prie pecziaus įr laukian- 
czius seno Žydo- duszios, stuk
telėjo krėsleli ir su trenksmu ji 
parverto ant grindų. Tasai 
trenksmas dabar iszbudino 
tuos du velnius, kurie tuojasu 
paszoko' ant kojų!

— Gevalt! Rettung! Suri
ko visu balsu bėgantis pirmu
tinis rabinas ir susinerpliojes 
kojas savo clialatan, pargriuvo 
kaip ilgas ant grindų, užtver
damas tokiu budu kitam rabi
nui kelia.

— Palauk! Suistok! Suriko 
vienas isz velniu ir pūolesi 
paskui beganczLus, bet pripuo
lęs prie rabino-, kada tasai 
griuvo- ant grindų ir velnias su 
visut savo kūno sunkumu ant jo 
parpuolė. Dabar rabinas isz 
baimes ko neapmire, nes jam 
atėjo in galva kad gal velnias 
ji gyva nori nutarabanyti iii 
pekla. Taigi pradėjo tursyties 
ir ne savo- balsu bliauti kad 
net langu »stiklai skambėjo- ir 
visas 'bliovimas buvo girdimas 
ant ulyczios.

— Kvailas Žyde, nesibijok, 
asz neesiu velnias, szauke gu
lintis ant virszaus rabino,

(Tasa Ant 2 puslapio)

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

; Viesz. Jėzaus ir ?
■ Motinos Szvencz. ■;
J Sapnas Motinos Szven- Ji 
J cziausios, mieganezios J> 
J ant kalno Alyvų, žemei Ji 
J Batanijos, bažnyczioj Ji 
Į Szv. Mykolo Arkaniuolo. j!

J Knygos Did. 3%x5% col. J 
Į TIKTAI, 25 Cts. Į

? SAULE PUBLISHING CO., 1 
C 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.

Platinki! “Saule”

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 Nove-na, 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 dal prisiun- 
timo kasztu. Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai

Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

SVARBUS
PRANESZIMAS!

Apie ‘Saules’ 
Prenumerata

Brangus Skaitytojai!
Leidėjai “Saules” stengiesi 

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

Dabar “Saules” Prenumera
tas bus szitoks:

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

Kanadoje: Metams $8.00; 
puse metu $4.50.

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

Atskiras “Saules” numeris . _ , . ■ .■ . ■ ■ • < - 10 centai.
Prenumerato ir atskiru nu

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

Mums baisiai nemalonu apie 
tai jums praneszti, bet kagi ga
lima daryti? Pinigai yra reika
lingi del leidimo “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.
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Jono Ir Angelinos Andruliu Ir Ju Szeimynos 
MICHIGAN FARM SURIS 

FOUNTAIN — MICHIGAN
jus esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAN 
** FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ii- 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 siunczia in visa Amerika ir Kanada.

Ąndruliai 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

ZiniosVietines
»

— Sub a toj pripuola Szv. 
Finiano, Szv. Julijo ir Szv. 
Pairticijo, o Tautiszka Vardi
ne: Vaidoto. Ir ta diena: 1751 
m., gimė James Madison, ket
virtas Amerikos Prezidentas; 
1935 m., Hitleris supleszo, pa
niekino Versailles Taikos su
tarti ir ima visus Vokieczius in 
vaiskia, rengia didele armija; 
1802 m., Amerikos kariszka 
West Point Akademija insteig- 
ta.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola antra Gavėnios Nede- 
lia, taipgi Szv. Patriko, yra del 
daug stebuklu žinomas, vienas 
isz kuriu yra tai kad jis visas 
gyvates' ir giltines iszvare isz 
Airi jos kraszto. Ir ta diena: 
1946 m., Tautu Sanjungos Po
sėdis atsidarė.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Kirilio ir Szv. Gabriele, o Tau- 
tiszka vardine: Vainio. Taipgi 
ta diena: 1837 m., gimė Grover 
Cleveland, dvideszimts antras 
ir dvideszimts ketvirtas Ame
rikos Prezidentas; 1855 m., mi
re Lietuviu raižytojas Petras 
Arminas; 1937 m., gaisras mo
kykloje, Neu London, Texas, 
keturiolika mokytoju ir keturi 
szimtai trylika mokiniu sude
gė, žuvo.

Szvento Juozapo bažny- 
czioje Panedelyje, Kovo, Mar. 
18-ta diena, 7-ta valanda vaka
re, su Iszkilmingais Miszparais 
prasidės Szvento Juozapo At
laidai, szios parapijos Patrono 
ir Globėjo.

—■ Utarninke pripuola Szv. 
Juozapo, o Tautiszka Vardine: 
Prutenis. Ir ta diena 1860 m., 
gimė garsus advokatas ir pra- 
kalbininkas William Jennings 
Bryan; 1367 m., Lietuviai su
griovė Kryžeiviui pilis: . Split- 
ten ir Kaustai ten.

Shenandoah, Pa.—
Jonas Vinkaitis, nuo 893 W. 
Coal uly., pasimirė Panedelio 
ryta 12:45 valanda in Ashland 
ligonbute. Velionis nesveikavo 
per keletą menesius. Kitados 
dirbo del Capparell Stripping 
ir Construction Co. Paliko bro
li Alberta, Chicago, Ind., dvi 
seserys: Maro Kisalauskiene, 
isz Shenandoah Heights ir Ela
na namie, taipgi (broliene ir dvi 
seserienes. Laidojo Ketverga 
ryta 10 valanda in Kalvarijos 
kalno kapinėse.

— Buvusi miesto gyvento
ja, Amelija (Wench) Adama- 
viczieue, kuri gydėsi iii Green 
Point ligonbute, Brooklyn, N. 
Y., numirė pareita Nedėlios 
vakaro. Gimė Lietuvoje. Jos 
pirmutinis vyras Antanas 
Wench mire keletą metu atgal, 
o antrasis vyras Vincas Ada- 
maviczius numirė penki metai 
atgal. Paliko sunu Antana . j -v r ■■■■■

Wench, 21 Mesrove ulyczia, 
Brooklyn, N. Y., duktere Jean 
Walters, Brooklyn; sese re V. 
Visoskiene, isz Shenadoro ir 
keletą aliuku ir anūkes. Laido
jo Petnyczios ryta isz. Grabo- 
riu Oravitz. koplyczios 635 E. 
Centre uly., su apiegomis in 
Szv. Jurgio bažnyczioje 9 va
landa. ir palaidota in parapijos 
kapinėse.

Frackville, Pa.—
Petras J. Pulaikaitis, 47 metu 
amžiaus, nuo 202 N. Broad Mt. 
uly., numirė Panedelyje po piet 
in Mount Alto ligonbute prie 
South Mountain. Jisai gydėsi 
ten per tris menesius. Velionis 
gimė Morejoje. Velionis buvo 
dailydas, karpei it oras. Paliko 
savo paczia Monika (Vinskiu- 
te); duktere Geraldina, sunu 
Juozą, namie, taipgi broli An
taną mieste; keturios seserys: 
Anele, pati Juozo Kowkerio; 
Mare, pati Francis Fisher; Ona 
pati John Czudziuk ir Matilda, 
pati Alberto Buskieviczio, visi 
isz miesto. Trys pus-seserys: 
Helena, pati Juozo Burbiškio, 
mieste; Ona, pati Tomo Navits- 
ko, Pottstown ir Margareta, 
pati Fred Urban, Auburn; du 
pus-brolius: Joną ir Jurgi 
Stefankievicziai isz Philadel
phia!. Laidotuves invyks Suiba- 
tos ryta, su apiegomis in Ap- 
reiszkimo P. M. bažnyczioje 9 
valanda ir palaidos in parapi
jos kapinėse.

Boston, Mass.,—
Mokslo ir invairiausiu atsiti
kimu, Admirolas Richard E; 
Byrd, 68 metu amžiaus, pasi
mirė nuo szirdies ligos.

73 METU MOCZIUTE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Sibley, atsikirto: “Asz savo 
vaiku dabar nepaisau ir asz sa
vo gyvenimą gyvensiu kaip 
man patinka!” Ji laikraszti- 
ninkams dar viena szoki paszo- 
ko parodinti kad ji yra links
ma ir vikra del savo metu.

— Sieniniai Kalendoriai, su 
Lietuviszkais ar Angliszkais 
menesiais, su szventomis ir 
pasninkais. Po 50e arba 3 už 
$1.35. Adresas:

Saule Publishing Co., Maha- 
noy City, Pa.

Automobiliu darbininku 
unija yra pareikalavus savo 
unijos sekretorkoms ir ofiso 
darbininkams trisdeszimts va
landų darbo sanvaite. Kita me
ta per derybas jie tokios trum
pos darbo sanvaites pareika
laus visiems savo darbinin
kams. Kitos unijos szita pa
vyzdi paseks ir panasziai ims 
reikalauti.

Platinki! “Saule”

AMBASADORIUS
H. C. LODGE

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

rika turi domėtis, kas vyksta 
Rytu Europoje ir rūpintis su 
krasztu žmonių likimu. “Mes 
troksztame matyti juos nepri
klausomais, gyventi savo gy
venimu ir kurti savo ateiti. Ir 
kada asz sakau nepriklausomi, 
asz turiu galvoje nepriklauso
mi nuo Sovietu kontroles, ne
priklausomi nuo Amerikos 
kontroles, nepriklausomi nuo 
bet kokios kontroles.”

Ir iki tos tautos neatgaus 
laisve, iki Sovietai kiszis ir tu 
tautu reikalus, mes negalime ir 
neliksime tylus ir nesustosime 
protestavę. Ir nėra pagrindo, 
kodėl mes turėtumėm tylėti. 
Jungtiniu Tautu princiju rė
muose, mes darysime viską, 
kad parodžius tiems nelaimin
giems žmonėms kad jie nėra 
pamirszti. Sii kitais laisvojo 
pasaulio žmonėmis, mes padė
sime jiems iszlaikyti dvasines 
ir (kultūrines tradicijas. Mes 
skelbsime jiems tiesos žodi, 
kiekviena proga, nežiūrint ka 
sako jiems ju dabarties valdo
vai, mes praneszime jiems, kad 
giminystes ir draugingumo ry- 
sziai su laisvuoju pasauliu ne
nutrūko, ir skelbsime jiems, 
kad dabartis yra ilga naktis ir 
ta ilga naktis baigsis, ja isz- 
blaszkys auszra.

Kada bus gražinta laisve 
Rytu Europos žmonėms ,in- 
tempimas Europoje atslūgs,

mosi, kad JAV-bes kiszasi in 
Rytiniu Europos valstybių vi
daus reikalus. H. C. Lodge pa- 
reiszke, kad ir be sakymo aisz- 
ku, kad tas nusiskundimas ir 
pastangos juodinti JAV-bes 
yra neteisingos ir be naudos. Ir 
tai dar net negudrus skundi
mosi. Ir net ne veiklumą netei
singa Komunistu propaganda.

Vietoje skųsdamiesi, saky
dami skundu kalbas Sovietai 
pažiūrėtu teisybei in akis ir 
sužinotu, kad paskutiniais sze- 
sziais menesiais, po invykiu 
Vengrijoje ir tos valstybes, ku
rios itkejo Rusu taikingomis 
intencijomis, sziandien juos, 
Sovietus, laiko didžiausias 
žmonijos laisvių žudikais. 
Tarp kito, p. Lodge, pareiszke, 
kad jei JAV-bes norėtu ir isz- 
ti JT kaltinamus Sovietu San- 
jungai, tai klausancziu plau
kai ant galvos atsistotu.

Kalbėdamas apie Sovietu 
skundimosi, Amerikos atsto
vas pareiszke, kad tame skun
de liecziamas labai liūdnas 
(klausimas, tai būkle Europos 
Rytinėse valstybėse.

Czia p. Lodge primena, kad 
priesz keturiasdeszimt metu, 
maža grupe sąmokslininku jė
ga ir apgaule pagrobė valdžia 
didžiausioje Rytu Europos 
valstybėje. Istorija aiszkiai 
apie tai byloja. Tie sąmoksli
ninkai tuoj pradėjo ruoszti 
programa užvaldyti visa pa
sauli. Kad pasiekus tikslo, jie 
suorganizavo didžiausi propa
gandos, sabotažo, ar sanmoks- 
lininku aparata, kokio pasau
lis ankscziau nežinojo. Dabar 
apie tai žino kiekviena valsty
be, kuri atstovaujama Jungti
nėse Tautose.

Vienok istorija parode, kad 
toji maszina nepadėjo Komu
nistu sanmokslininkams pa
glemžti valdžias in savo ran
kas. Jie pasiekė to, tik tada 
kada Raudonoji Armija buvo 
paleista in darba ir praskyte 
jiems kelia. Ir tik tada sulau
žydami savo iszkilmingus pa
sižadėjimus, JT charta, Sovie
tu komunistams pasisekė vi- 
siszkai ar dalimi užimti Į0 ma
žu Europos krasztu, kad ku
riuos aneksavo tuoj, kituose 
pastate iszkamszines valdžias.

Po to pradėjo sistematinga 
savo auku isznaudojima, tik 
vienam tikslui, kad iszpletus 
Maskvos imperija. Kad pasie
kus to, Sovietai iki krasztuti- 
numu, panaudojo priespauda, 
terorą ir prievarta, tokia ko
kia Rusijos istorijoje gerai pa
žystama. Sovietu valdžia, me
tu metais vede kova tik su savo 
žmonėmis ir su pavergtais, p. 
Lodge pastebėjo, kad pagar
bai tu, žmonių, toji kova dar 
tebėra aktuali.

Iszdestes pavergtu tautu So- 
vietijoje gyvenimo sanlygas, 
JAV-biu ambasadorius pa
reiszke, kad ne Amerikos žmo
nes, ne žmones laisvojo pasau
lio negali pamirszti tu sanlygu 
kuriose gyvena pavergtieji, o 
to norėtu Sovietai.

Amerikos žmones negali pri
pažinti būkles, kuria Sovietai 
sudarė Europos Rytuose. Ame- 
Irikiecziai nepritars nuolati
niam Sovietu žmogaus teisiu 
smokimui. Kaip visas kultū
ringas pasaulis, JAV sulaukė 
didelio inaszo isz Europos Ry
tu kultūros. Aiszku kad Ame

baigdamas pabrėžė ambasado
rius H. C. Lodge.

NASSER UŽIMA VI
SA SUEZ KANALA

ant tvoros tupėti ir laukti kol 
vienas ar kitas ji prisikabins.

BUVUSIEJI
KALINIAI SUIMTI

Norėjo Apvogti 
Restauranta

NEW YORK, N. Y. —
Du buvusieji kaliniai, kurie, 
policijantai sako ima narkoti
kus, buvo suimti ir suaresztuo- 
ti, kai jie stengiesi apvogti res- 
tauranta ant pusantro tukstan- 
czio doleriu. Restaurantas yra 
Tumaldo’s ant 812 Third Ave., 
netoli nuo 49th ulyczios.

Policijantai saiko kad 28 me
tu amžiaus Sergio Quinones ir 
27 metu amžiaus Armando Al- 
cantrara norėjo apvogti ta res- 
tauranta Vasario 23 ežia diena. 
Jie buvo užrakinę penkis dar
bininkus in skiepą.

Quinones yra inrarras už ap
vogimą vieno restauranto du 
sykiu in viena para. Jis prisi
pažino kad jis buvo gavės pus
antro szimto doleriu isz Tufa- 
ro restauranto Vasario antra 
diena, ir paskui jis kita diena 
tenai sugryžo ir ta pati restau- 
ranta apvogė ant pustreczio 
szimto doleriu.

Quinones, Alcantara ir tre- 
czias buvęs kalinys, 27 metu

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

rint kiek aliejaus tenai randa
si, tas krasztas turėtu vėl uba
gauti, nes nei tas krasztas nei 
kitas (kuris krasztas ant viso 
svieto neturi tiek pinigu ir 
tiek mokslincziu kaip Ameri
ka. O be doleriuku ir be moks
lincziu tai Nasser, jo krasztas 
ir jo aliejus galėtu vėl per 
szimtus metu ubagauti.

Izraelio Žydai dabar yra 
iszkele baisu lerma ir reikalau
ja kad ar Tautu Sanjunga ar 
Amerika, ežia kuo greieziausiai 
insikisztu ir ta Egipto Nasser 
patupdintu.

Žydai teipgi reikalauja kad 
Tautu Sanjunga sugražintu 
Gaza Strip jiems. Dabar aiszku 
kad ežia Nasser yra vienati
nis prasikaltėlis, kuris visa ta 
szturma ir lerma yra šukeles 
Vidur Rytuose. Ir, tikrumoje, 
jis neturi nei jiegos, nei galy
bes taip pasistoti, bet jis jau- 
cziasi (kad jis laiko lygsvara 
tarp Rytu ir Vakaru, tarp Ko
munistu ir laisvu žmonių ir už 
tai jis jaueziasi kad jis dabar 
gali ant dvieju krieslu sėdėti, 

amžiaus Rinaldo Flores buyo 
detektyvu suimti ir suaresz- 
tuoti in taxi prie 119 ulyczioš 
ir Madison Ave. Vienas isz ju 
policijantai sako iszmete auto
matini brauninga revolveri kai 
tie detektyvai juos suėmė.

Visi trys buvo suaresztuoti 
pirmiausiai kad jie su savimi 
turėjo uždrausta revolveri, ir 
paskui už tuos apvogimus.

GAL REIKETU ATI
DARYTI KALĖJIMU 

VARTUS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Ir ne pro szali butu paminė
ti kad tokis Gubernatorius, po
litikierius iszkilmingai priėmė 
musu Lietuvius ir jiems pa
skelbė Lietuvos Nepriklauso
mybes diena..

Bet Senato komisija dabar 
seka visus tuos musu Guberna
toriaus žingsnius, ir galima ti
kėtis kad jam nieko gero isz tu 
tardymu neiszeis.

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

Tai Bent Skaitlis 'r
Antanas — Mano tėvukas 

numirė kada turėjo 94 me
tus. ,

Jonas — O tai nieko! Ma
no bobute gyveno 103 metus.

Petras — Tai vis nieko, 
asz turiu giminiu kurie da 
suvis nenumirė!

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, 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.

Ne Ruko
Pati in savo vyra — Pra- 

szau tavęs, nerūkyk tiek 
daug, nes rūkymas padaro 
plauti, kosulį, pūdo plau- 
czius, o ir ant proto kenikia!

— Vyras — Argi tai gali 
būti teisybe?

Pati — Taip, teisybe.
Vyras — O asz mislinu 

jog tai melas! Juk tu pypkes 
nerūkai, o nuolatos turi 
plauti,kosulį kaip dusulinga 
kumele, o ir proto neturi 
kaip reikia.
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