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Gal tai pirmutiniaiai va
gys kuriuos sucziupo pa
veikslai isz televizijos, yra 
szitie vagiai, žulikai. Visi 
jie buvo suaresztuoti keletą 
valandų po j u bankos apvo
gimo, Cleveland mieste . Jie

Isz Amerikos
PO DESZIMTS METU

Pargryžo Namo Isz 
Kalėjimo

PHILADELPHIA, PA. — 
Willie Green, juodukas, po de
szimts metu pargryžo namo isz 
kalėjimo, isz Eastern State Pe
nitentiary, kur jis tiek metu 
iszbuvo už prasikaltima, už 
žmogžudyste, kuria jis nebuvo 
'papildęs, nebuvo padaręs.

Jis butu galejes biski anks- 
cziau isz tenai iszeiti ant “pa
role” bet jis norėjo būti pilnai 
iszteisintas ir nesutiko praszy- 
tis kad jis butu iszleistas.

Priesz Velykas jis buvo pil
nai iszteisintas ir paleistas.

Kai Willie Green, nuo Madi
son Square 37 metu amžiaus 
juodukas, iszgirdo kad jis yra 
iszteisintas, jis dar vis nesuti
ko kalėjimo apleisti, kol jo ad
vokate nepribus ir ji isz to ka
lėjimo iszves.

Ponia Rose Kotzin, jo advo
kate tuo laiku atostogavo in 
Miami, Floridoje. Iszgirdus 
tas žinias, ji nutraukė savo at
ostogas ir su eroplanu greitai 
atskrido in ta kalėjimą.

Jiedu isz to kalėjimo iszejo 
apie vidurnakti.

Willie Green iszrodo daug 
senesnis negu jo metai. Jis 
laikrasztininkams pasakė kad 
jis dabar didžiuojasi kad jis 
vėl yra laisvas žmogus. Jis sa
ko kad jis kokiu du menesiu 
nieko nedarys, tik ilsėsis pas 
savo gimines in New Jersey. 
Jis linksmai atsisveikino su 
kalėjimo sargais.

Ponia Lila Green 56 metu 
amžiaus, jo motina, per tuos

Paveikslu Nutrauka Sucziupo Vagis

yra Steve R. Thomas po kai 
re, ir Rose T. O’Donnell ir 
Wanda Dicenzo. Visi trys 
buvo televizijos nutraukti 
lankoje kai jie in ta banka 
inejo ir pareikalavo pinigu.

Kasierius sutiko jiems vi

deszimts metu meldiesi, darba-' 
vosi ir visokiais budais sten
giesi savo sunu iszteisinti.

Ji dirbo ir dabar tebedirba 
in Hahnemann ligonine, kur ji 
aslas, grindas mazgoja. Ji pra
leido daugiau kaip keturis 
tukstanczius doleriu, besi-; 
stengdama parūpinti savo su-

3 RAZBAININKAI
NUSZAUTI

Policijantai Ju Lauke 
Ofise

CHICAGO, ILL. — Poliei- 
jantai nuszove tris razbainin- 
kus, vagis, kuriu jie per kelias 
valandas lauke Mandel Bro
thers sztore, ant vienuolikto 
augszczio.

Tie vagiai buvo viską suren
gė pasivogti czverti milijono 
doleriu.

Kiti žulikai, razbaininkai 
policijai pranesze apie ju vei
kimus, ir septyni detektyvai 
pasislėpė tame sztore ir ju lau
ke.

Už septynių valandų tie va
giai pasirodė. Patrick Deeley, 
detektyvu virszininkas suriko 
kad visi jie iszkeltu savo ran
kas ir iszeitu isz kambario. Bet 
jie, atsidarė duris pradėjo 
szaudinti. Policijantai jiems 
panasziai atsake, ir trys vagiai 
krito ant vietos negyvi.

Žuvusieji buvo 30 metu am
žiaus buvęs policijantas James 
Rentner isz Maywood Park; 
28 metu amžiaus James L. 
WuT ir 30 metu amžiaus Ja
mes Bartimio.

Wulf savo kiszeniuje turėjo 
maža radijai, kuris buvo intai- 
sytas kad jie galėjo klausytis 
visu policijos žinių ir prane- 
szimu.

sus savo pinigus atiduoti, 
bet jis ta syk paspaude guzi- 
keli, kuris tu vagiu paveiks
lus nutraukė. Tie vagiai bu
vo labai greitai suimti, ir 
nebegalejo iszsiaiszkinti.

o o o

nui kita teismą, kad butu gali
ma ji iszteisinti.

Bet jai nepasiseke, kol Žy- 
delka, advokate Pone Kotzin 
iszgirdo apie ja ir apie jos su
nu.

Ta advokate, be jokio atlygi
nimo tuo jaus teisme iszkele to 
juoduko byla, ir už keliu mene- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Naujas Anglijos
Iždininkas

Peter Thorneycroft, Ang
lijos naujas Iždininkas, 
Kancelerijus, gavo savo pir
mutine pareiga sumažinti 
iždo reikalavimus, iszlaidas.

Jis sako kad ka jis yra nu
taręs padaryti savo pirmu
tiniu žingsniu nustebins vi
sus Anglijos žmones.

Anglijos iždas dabar tik
rai prastoje vietoje stovi, ir 
reikia kaip nors, ar in ta iž
dą daugiau pinigu indeti, ar 
jo iszlaidas sumažinti. Szi- 
tas darbas dabar puola-ant 
Pono Peter Thorneycroft 
pccziu.

KOMUNISTAI NE
GALI PASITIKĖTI

Lietuvos Jaunimu;
Negali Ji Perkriksztyti

VILNIUS, LIETUVA. — 
Lietuvos Komunistai dabar 
kreipia savo dėmėsi in Lietu
vos jaunimą ir vieszai pareisz- 
kia, pasako, kad Komunistai 
negali pasitikėti ant Lietuvos 
jaunimo.

Lietuvos Kom-jaunuoliu
Centro Komiteto visumos po
sėdžiuose, kurie baigėsi Vasa
rio dvideszimts pirma diena, 
net dvideszimts du kalbėtojai 
pasisakė del “naujo ir griesz- 
tesnio politinio auklėjimo dar
bo respublikos jaunimo.”

Pagrindines kalbas pasakė 
ne tik parsidavė jaunuoliai, bet 
ir pats Lietuvos parsidavęs 
Bolszeviku vadas A. Sniecz- 
kus.

Ir buvo ko szneketi ir kuomi 
susirūpinti, nes Bolszeviku va
dams pastaraisiais keliais me
tais pasidarė aiszku, jog visos 
j u pastangos perauklėti Lietu
vos jaunimą Komunistinėje 
dvasioje neužderejo jokiu vai
siu.

Vilniaus “Komjaunimo Tie
sa” tęsia toliau kova priesz ti
kėjimą, dedant pagrindan Bol- 
szevikini tvirtinimą, kad tikė
jimas nėra sutaikomas su 
mokslu.

Bet visas tas pyszkinimas ir 
liaupsinimas apie mokslą Lie
tuvos jaunimo nepaveikia ir 
neintikrina. Vienatine pastovi 
to Sovietinio, Bolszevikinio 
mokslo szaka tai tik Sovietu 
vadu baisi neapykanta Lietu
vos gyventoju daugumai, kad 
nepaisant visos tos bedievisz- 
kos propagandos, žmones ir to
liau laikosi savo tėvu tikėjimo, 
ir kad ir slaptomis savo tėvu 
Dieva garbina.

MATESKI MIRSZTA
DŽIOVOS LIGA

NEW YORK, N. Y. — 
New Yorko bauginto j as, Geor
gė Mateski Malauskas, 54 metu 
amžiaus, isz Waterbury, Conn., 
mirszta, praneszta per kalėji
mo daktarus Kings apskrities 
teisėja Samuel Leibowitz. Ma- 
teški ilgus metus sirgo džiova. 
Už tai kaltino savo buvusia 
kompanija ir kerszyjo .visuo
menei padedamas mieste New 
Yorke trisdeszimts du bombas 
per szesziolika metu. Priesz po
ra sanvaicziu, teisme aiszki- 
nant klausima, ar Mateski yra 
pakankamai sveiko proto, kad 
butu teisiamas, sako kad jis 
gavo stipresni džiovos antpuo
li. Teismas nutraukė, o ji pati 
nugabeno in ligonbute. Teisė
jas ketina paskelbti savo nusi
statymą, ar jis gali būti teisia
mas del nesveikatos. Gydytoju 
praneszimas rodo kad jo nebe
galima teisti del menko sveika
tos.

JAPONU
PAREIGŪNAI

Nauduos Tik Vietinius
Automobilius

TOKYO, JAPONIJA. — 
Japonijos Ministeriu taryba 
ana diena nutarė ir insake, kad 
jo karininkai ir kiti didžiūnai 
naudos vien tik Japonu paga
mintais automobiliais.

Taryba pranesze, kad vy
riausybes instaigu pareigūnai 
teipgi važiuos Japonijoje ga
mintais automobiliais.

Iki sziol daug augsztu parei
gūnu, karininku ir kitu val
džios valdovu naudojo didelius 
Amerikos pagamintus automo
bilius.

Pasirodo kad Japonai dabar 
nori boikatuoti Amreikos auto
mobilius. Bet teipgi pasirodo, 
kad Japonijos pareigūnams la
biau patinka Amerikos auto
mobiliai negu tie, ju kraszte 
pagaminti.

NUSZOVE
SAVO ŽMONA

Paszove Policijanta, 
Nusižudė

POINT MARION, PA. — 
Trisdeszimts septynių metu 
amžiaus vyras nužudė savo 
žmona, sužaidė du policijantu 
ir paskui pats save nusiszove.

Policijantai sako kad Ro
bert Birch nužudė savo žmona, 
Juanita su trimis szuviais isz 
mažo revolverio ar karabino. 
Jis teipgi sužeidė policijanta 
William Moser, ir vėliau pa
szove valstijos policijanta Cor
poral Harlan Rarig.

Birch užsidarė in miegamąjį 
kambarį ant antro augszto ir 
per dvi valandas nedasileido 
policijantu. Policijantai vė
liau paleido aszarines bombas 
ir ji isz ten iszgujo, bet rado ji 
jau nebegyva. Jis gulėjo sker
sai lova negyvas. Jis buvo pats 
save nusiszoves.

Kai jis savo žmona nuszove 
jo keturi vaikucziai iszbegoisz 
namu bespiegdami. Visi jie nu
bėgo in susiedo namus.

Policijos virszininkas Moser 
ir policijantas Lasier Ganoe 
greitai pribuvo in Birch na
mus. Kai jie in tuos namus in
ejo, Birch nusiszove, bet pirm 
to jis paleido viena szuvi, vie
na kulka in policijos virszinin- 
ka ir jam pataikė in krutinę. 
Policijos virszininkas buvo 
greitai nuvesztas in Union
town ligonine, kur daktarai sa
ko kad jis pasveiks.

Birch yra buvęs in Veteranu 
ligonine del proto serganeziu 
ligoniu ir buvo ka tik neseniai 
paleistas isz tos ligonines.

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

SUSISIEKIMAS IR
PRAGYVENIMAS

LIETUVOJE
UŽKARIAUTOJE LIETU- 

VOJE. — Priesztarauja tarp 
saves Vilniaus aerodromo ap- 
luiszymai: vieni sako kad aero
dromas yra menkas ir su men
kais pastatais; tuo tarpu kiti 
pasakoja apie didingus pasta
tus, moderniszkesnius u ž 
Maskvos aerodromo.

Komunistai giriasi kad Vil
nius esąs daromas mazgu ir su
sisiekimo, todėl yra taip iszple- 

I cziamas su visais savo inrengi- 
mais.

Bet važiavimo kaina baisiai 
brangi.

Yra praneszama kad gatve- 
kariai Vilniuje yra naujausios 
mados, bet jais važiuoti gero
kai brangu: deszimts kapeikų 
už kiekviena bloką. Pervažiuo
ti skersai visa miestą kasztuo- 
ja virsz dvieju rubliu ir dau
giau.

Krautuvėse stovi žmonių ei
les prie geresniu ir recziau pa- 
sitaikaneziu prekių, o prie 
paczto langeliu yra taip pat ei
les atsiimti isz Užsienio Lietu
viu gautuosius siuntinius.

, Esą krautuvėse, galima sa
kyti, visko yra, tik kai kuriu 
prekių tiesiog pasakiszkos kai
nos yra neinkandamos pirkė
jams.

Kaip gali gyventi vyras ir 
žmona, jiedu dirba sargais ir 
gauna po du szimtu rubliu in 
menesi? Tokiu vaikai, aiszku, 
jau vaikszto skurdžiai apsiren
gė ir nesotus.

Geriau gyventi amatinin
kams, kaip pavyzdžiui, siuvė
jams ir batsiuviams. Už vy- 
riszko kostiumo pasiuvima 
imama ligi' keturiu ar penkių 
szimtu rubliu.

Prekybinis Laivas In Gulf of Aqaba

Muitos rinkėjai, virszinin- 
kai rengiasi inlipti in Dani
jos prekybini “Toft” laiva, 
kuris yra inplaukes in Gulf 
of Aqaba ir plauks in Elath. 
Kai Izraelio armijos pasi
traukė isz Sherm el Sheikh,

Muzikos
Mėgėju Akiniai

Czia, szita mergina paro
do naujos mados akuliorius, 
f kinius, kurie yra tinkami 
visiems tiems kurie mėgsta 
augszta muzika, kaip operas 
ir simfonijas. Ji szitus aki
nius pirma, syki parode Chi- 
cagos mieste. Dabar spėja
ma kad visi kurie eis in kon
certus ar in operas szitokius 
:a kinius neszios.

Veikia ir juoduoji rinka 
“Black Market”. Ja gaudo ir 
persekioja, bet visiszkai ne- 
pažiegia isznaikinti.

Slapta Sovietu policija ir to
liau renka sau agentus, kurie 
yra vereziami sznipineti. Isz 
kitos puses, yra daug sugryžu- 
įsiu isz Sibiro tremtiniu ir ka
liniu.

Bendrai žvelgiant, atrodo, 
kad dabar Sovietai bando ge
ruoju patraukti in savo puse 
gyventijus ir žymiai mažiau 
naudoja botago ir prievartos 
priemones.

SKAITYKIT
4SF “SAULE”

PLATINKIT I

Izraelio valdžia davė vi
siems žinoti kad ji pasiren
gus kara pradėti jeigu Ara
bai nors kur ar kiek insikisz 
ar stengsis sustabdinti Izra
elio laivus per ta Suez Ka
nalu ar Gulf of Aqaba.
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Kas Girdėt
vogti, nes vienas Czigonas 'buk 
pavogęs viena vini isz Kristaus 
ranku ant kryžiaus. Pypkes Durnai

Vienas biznierius, savo tak
sas užsimokėdamas valdžiai, 
pridėjo sz,i raszteli: Musu l ’z- 
nis yra be jokio pelno. Mes ne
sitikėjome toki bizni vesti, bet 
taip atsitiko.

Mes marguczius, nnkvarbuo- 
tos kiauszinius daliname ir 
mainom i es per Velykas, nes 
kiauszinis atvaizduoja ainži- 
ifysite, nei pradžia,, nei pa'bai-

Kalba Pals hi Save

Gaisro- kasztai padidėjo:
In Hollywood, Californijoje, 

gaisras isztiko- viena, restau ra
uta; gaisras padare kasztu del 
keliu szimtu doleriu, 
restauranto savininkai sako 
kad jie patrotino daug dau
giau negu tas gaisras padare 
kasztu, nes kai. tas gaisras pra
sidėjo daug kofitumeriu iszbe- 
go, neu'žsimo-kedami už savo 
pietus.

Po velniu,
Į Kaip asz su savo paezia 

pasirodė ant szio. svieto: kiau- Da tik ^P^kinausi, 
szinis ar viszta.

Žukis yra Velykų mylimasis
Bet toj

duoja Dievo apvaizda., ne

Kada da buvo ji mergina, 
Tai tankiai man szirdi 

skaudėjo,
P kada su ja apsivedžiau 
Tai dkfcar kas diena 
Skauda man pilvą!

miegdamas turi, viena aki ati
daręs ir viską mato, tai-]) kaip DAKTARAS

' ISZTEISINTAS

• Žydai dalba,r szvenezia savo 
Perėjimo szvente. Tas Perėji
mas buvo- in Szventa Žeme, ir 
jiems Prižadėta Žeme. Kriksz- 
czionys per savo Velykas teip
gi szvenezia Perėjimo Szven 
te: Perėjima per ta slenksti isz 
szio žemiszko gyvenimo in am
žina gyvenimą.

Szunbole, “Dogwood” 'me
dis, anot senųjų 'žmonių būda
vo tokis didelis ir stiprus ir di
dingas kaip ir ąžuolas. Bet kai 
Žydai ji pavartuojo del Kris
taus kryžiaus, jis taip susigie- 
dino kad nuo to laiko jis jau 
neaugo didis ir stiprus, ir da
bar augą tik kaip krūmas.

Jo žiedai yra kaip Kristaus 
karūna ir jo- spalva .viduryje 
žiedo- yra kraujo spalva.

Krikszezioniu Velykos gali 
būti prilygintos prie pagoniu 
szventes del pavasario. Pago
nys beveik tuo paežiu laiku 
szvente Pavasario, gamtos at
gijimo szvente, kadai visa gam
ta isz žiemos miego aitsibunda 
ir ima vėl gyvuoti. Krikszezio- 
nysi ta szvente pasisa,vi,iio del 
Kristaus Prisikėlimo szventes, 
kada, visais krik.szic:zionystes 
pasaulis atgimsta, už tai kad 
Kristus prisikėlė, taip kaip 
augmenai, žoles, gėles, medžiai 
ir visi gyvūnai atgauna nauja 
gyvenimą, atgimsta: kai pava
saris. ima drengti. i

Buvo Intartas Už
Žmogžudyste

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS

. . . MALDA ... (

Viesz. Jėzaus ir į:
Motinos Szvencz. <

Viena diena, per Prancūzo 
Revoliucija, sukilimą', vienas 
Žmogų s Aut un V y skuipu i, 
Prancūzijoje, Tallyrand paste
bėjo: “Kas ta Kriksziczioniu 
religija., tas ju tikėjimas? Bet 
kas k a panaszaus butu galejes 
iszmislinti ir sutverti.”

Tallyrand jam a t s a k e: 
“Tai;p, drauge, tu teisybe kal
bi, ir tu galėtai toki tikėjimą 
sutverti, tau tik reikia būti nu
kryžiuotam ir paskui prisikel
ti isz numirusiu.”

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

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

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

Judoszius pardavė savo szir- 
dies dranga, savo Mokintojai, 
pati savo Dieva už trisdeszimts 
graižiniu. Mes nei tiek negau
name kai mes to paties Dievo 
iszsi'žaidaine.

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

LONDON, ANGLIJA. — 
Anglijos teismas pilnai isztei- 
sino Daktara John Bodkin 
Adams.

Jis buvo intartas už nužudi- 
nima bagotos, 81 meto amžiaus 
naszle, kuri savo paskutiniame 
testamente buvo jam palikus 
daug pinigu ir savo brangu au
tomobiliu.

Attorney General Sir Regi
nald Manningham Buller sten
giesi prip-arodinti kad tas Dak
taras nutrucino bagota naszle 
Pone Edith Alice Morrell, ir 
paskui greitai davė pabudini-, 
ma jos mirties ir iszdave pave- 
linima jos lavona sudeginti.

Valdžios advokatams nepa- 
siseke tai priparodinti ir teis
mas visa ta byla priesz ta Dak
tarą iszmete.

Daktaras buvo dar už kitus 
mažus prasižengimus ir prasi
kaltimus kaltinamas; bet eti- 
sejas viską isžbrauke, kai val
džia negalėjo priparodinti 
žmogžudystes prasikaltima.

Per visa tos bylos teismą, 
tardinima, pats Daktaras nei 
syki nestojo save apsiginti ar 
iszsiteisinti.

Kita panasziai bagota nasz
le 71 meto amžiaus Ponia Ger
trude Hullett, buvo po to Dak
taro priežiūra ir panasziai pa
simirė.

Pirkite U. S. Bonus

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

Der Velykas, kitu krasztu 
žmones, sveikinasi kits kita su 
szito-kiu pasveikinimu,: “Kris
tus Prisikėlė.” O draugas, Su
siedas atsako-: “Kristus Tikrai 
Prisikėlė. ’ ’

Ar žinote kodėl mes variuo
jame. lelija del Velykų? -Gal tai 
tik pasaka, ir greicziaiusia. tik
rai pasakai, bet visgi graži pa
saka. Eina, ta pasaka, kad kai 
Kristus prisikėlė ir ėjo per 
darža, visos gėlės jam nusilen
kė- ir Jam garbei atidavė. Bet 
lelija, sau sakydama., kad ji 

. yra gražiaiusia isz visu geliu 
savo galva, augszta.i iszkelus 
Kristui visai nenusilenke. 
Kristus praeinantis pro ta leli- 
.ja jaii primine kad'jis ne tik už 

. žmones 'bet ir už gėlės, kentėjo 
ir mirė. Ir ta lelija taip susi- 

,sarmatino', kad iki szios dienos 
nebeiszdrysta savo galvos pa
kelti ir anga su savo žiedais 
nu inkusiais.

Czigonai sako kai jiemi da
bar valia be jokio-s nuodėmės

THHT'S n FHtT5
UVNDOF 

OPPORTUNITY

Th6R£ ARS 3S AMERICAN 
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Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. - U.S.A;

ir to darbo, kuri atliko, ir to : 
darbo, kuris pradėtas, ir sede- f 
jo svyruodamas.

Ir taip ji užtiko, keliaujan
tis dainius, szimta-nietis sene
lis, kuris su kanklėmis vaiksz- 
cziojo po kaimus.

‘Sveikas, isztikimas kir- 
vininke, tave dėkingai atsinie-*na tavo ponia! Tarė.

O kirvininko isz gailesczio 
ir silpnybes szirdis sntvaksėjo.

Ka jits kalbate seneli! Ji 
mane neatsimena, užmirszo!

t) senas kanklininkas su
skambino kankles ir pradėjo 
jam dainuot apie ta ponia, 
naszle, o isz jo semi aidu jam 
aszaros riedėjo.

Taip' ir tas ja mylėjo.
Ir vėla paskiau pasakojo 

kirvis miszke ir virto medžiai. 
Kirvininkas iii geresnius po
nus nekeliavo.

Tiktai jau nesvajojo ka<^vi
sa. niiszkai pabirsiąs ir jau ne
dainavo bedirbant.

— BUS DAUGIAU —

KIRVININKAS
»,I**Z**Z**I*<Z**Z***,**Z**<**Z**'********

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

ateidavo. Kirvininkas medžius 
kirsdavo ir apdirbdavo, mer
ginai inkirėjo ir nusibodo gy
vent vargingoj lūšneleje, mili
tant juoda duona..

Nebuvo nei aukso, nei rubli,
nei baldu, nei arklu.'

Aplinkui buvo neiszeinainais 
miszkas ir, vargas ir darbas.
.— Kur-gi ta lavo 'ponia? 

Kas kart labiau nėkantrauda- 
nia klausdavo.

— Kvailas! Veltui prigavi
kai tarnauji. Asz nenoriu laukt 
nes žinau kaid nieko gera nesu
lauksiu.

Ir pameti* ji. Nuėjo iii žmo
nes, in derlinga szali, kur žai
džiama ir dainuojama, kur vi
si lyg sveeziai naudojasi gyve
nimo gėrybėmis.

Kai jos neteko, jis kirvi 
Įrenki*, ir ilga laika 'be darbo 
prasėdėjo.

Pirma “karia gyvenime jam 
susopėjo pebziai, užsidegė nuo 
darbo atsiradusios ant ranku 
pūsles ir 'žaizdos, indubo akys.

Paskui iszsiruosze kblionen 
merginos jiesžkot, bėt idant, ta 
niiszka pereit, jos ribas paru
ge t.

Keliavo ir keliavo, o miszko 
galo- ne.simate.

Tuomet insitikrino kad 
miszko nesi i Iširsiąs ir led-neled 
jame mažai pedsaka prakirstas, 
ir karėžiai apsiverke.

1 Tiek pasiryžimo ir jėgos su
naudojo ir ženklo nesimato.

Po keliu dienu sugryžo in 
savo Insznele ir buvo susibun- 
tavojaž.

— Eisiu szalin! Galvoja.. In 
geresnius ponus, in lengvesni 
darba, kur mane apkainuosia 
irpagirsla, kur nežūsiu be gar
bes ir žinios, kaipo ’nežinomas 
kirvi n i n kais.

Bet dabar ii vėl gailestis ap
einu. >,i< gal!eio i tiek iszkentet 

. tu metu prakaito ir skausmo

SVARBUS
PRANESZIMAS!

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

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

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

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

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 apraszyrnas, d i d e 1 e 
-f nWa. 404 nudrinki. 5Oc

No. IO2-— Prakeikia, meti m

;as kriminaliszkas apraszy 
nas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, apysaka 
sz pirmutines puses szimtme- 
zio iszimta isz Lietuviszkn 
įžlieku. Su paveikslais. 177 
Ii dėlių puslapiu, 35c.

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
alpiu as i sek an t i s k ai ty m a i: 
rla isz inaiszo iszlins; Apie bo 
>a ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakai tymai ii 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

No.llG—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszyrnas. 119 
puslapiu, 20c.

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevaluin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, G2 pus., 
20c.

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

’ No.127—Trys istorijos apie' 
Duktė Pusjyniu; Peleniute; 
Du Brolius. G0 puslapiu, 20c.

No.l 28—Dvi isztorijos: Val- 
d imi eras; Bedali; 44 pus., 20c

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

No.l 29—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

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

“Saule” gražiausia ir tin
kamiausia dovana nuo Lietu
vio, Lietuviui.

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. G? 
puslapiu, 20c.

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

No.l4G—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. 
62 puslapiu, 20c.

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

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

No.155’—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Drangai. 136 pusią 
pi u, 35c. t

No.l50—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. GI puslapiu, 20c.

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, G2 pus., 20c.

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. G2 pus
lapiu, 20c.

Pirkite U. S. Bonus

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

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

No.l 66—Apie Sūnūs Mai
klams; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

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

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

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

Kitokios Knygos

No.l 78—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

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

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

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, sn 
nekurtas Naudingais Padėji
mais. 35c.

No.l 96—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jėzus© Kristus© 
15c.

No.l 97—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jėzuso Kristų so. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c.

No.l98—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz gremž
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

Įjv.U 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 adTeso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mabanoy City, Pik, - U. S.



‘ ‘ SAULE’ ’

! KIRVININKAS
E N O V E J E Beribi iriuosi 
miszkuose gyveno Kirvi-

ninkas. Jis 'žinojo ka, miszkas 
priklauso kož-kokiam laikai di
deliam ponui kurio jis nepaži
nes ir net niekuomet nebuVo 
mates. Girdėjo, kad upe, kuri 
hesze pasaulin medžius, plau
kia. ir nesza jo darba in kaž-ko-

nu ir muzikos. Jau suaugote in 
kupra, peeziai sulinko, o veide 

i ka.nczia ir prakaitas padare 
j 1 ruožus, kaip plūgas žemeje! 
j Eiva,.
j Senis kratydavo galva ir 
' kirsdavo.

Tas, kals mane samdė, 
Į žadėjo užmokėt. Įteikia laukt 

kias dideles juros, liet jis netu
rėjo laiko iii tas juros priva
žiuot nei prieit, pareget juros 
platybe ir galybe. Girdėjo kai! 
iszrasitu, kuriuos kerta, stato
ma dideli trobesiai, garlaiviai, 
gražus Laidai ir kitokį iszdir 
kiniai, bet jo akys niekuomet 
tai neregėjo.

Jis tiktai rastus kirto, kala
des aptalžydavo, kelmus su 
szaknimis iszraudayo, kruvinu 
prakaitu apsi liedavo, sprandą 
Įmigdavo, delnus susi žaisdavo, 
peczius ir strenais intempdavo, 
ir tapi visa, amžių praleisdavo 
o miszkas, kaip stovėjo, taip ir 
pasiliko 'bestovįs. Tiek miszke 
bekirsdamais medžiu žynius pa-1 
liko, kiek palieka skruzdės be-1 
neszdanios šzaipelius mįszko 
rubežiuje.

O turėjo jis sunu vienatini, Į 
inpedini.

Vaikiszeziąs nusidavė gud
rus, žingeidus, neramias dva
sios. Jis klausydavo ka žmones 
szneka, ka pirkliai davedžioją, 
ka keliaujantieji Graikai ir 
vertelgos pasakoja, net klausy
davo,' ka atlekiant ieje pavasa- 
ryj paukszcziai czinibedami 
pasakoja..

Auksztos sva jones apėmė jo 
siela, tėvui darbe pagelbėt ne
norėdavo, pasidirbo smuiką, 
iszmoko dainuot, ruoszesi pa
saulin keliant.

Senis kirvininkas jam ne- 
priesztaravo nei iieiprikalbinė
jo, nuostabiai szypšojosi arba 
galva linguodavo, klausyda
mas valko' kuris ji gimdydavo.

— Eikiva isz czion, teveli, 
in derlinga, szali, in dideles jū
res, in gražius miestus, iii tup 
tingus žmones. Iszgirsime dai-

užmokesnio!
Žmones sako kad nieko 

nesu lauksi t e.
Kas jus samdė, jau bent 

atsiszauktu, jeigu sauržine tu
rėtu.. liet jis jus prigavo, kaip 
kvaila ir, rasit, apie jus ir at
simint nenori. Žmones, vertel
gos ir pirkliai tycziojasi isz 
jusii.

Jie mano ponai nepažys
ta,, o a,sz žinau kad jis ateisiąs.. 
Palauk, kaip apsi skaj tIi n ošiu, 
gausiu užmokesni, tuomet eisi
me.

Tuomet laukdavo. Vaikinas 
smili kuodavo ir taisydavo 
snmikhis, o senis'kirsdavo me
džius. Bet viena karia nakezia 
kai jiedu savo luszneleje mie
gojo, iszgirdo vaikinas biniesi 
duryse. Ar tai.buvo sapnas ar 
ne, negaliu pasakyt. Vaikinas 
isz lovos nepakilo, bet trecziu 
kartu beldžiantes pakilo tėvas, 
užžiebė balana, ir atstume du
ryse stumele. Inejo in grinczia 
moteris tamsiais rūbais, nasz- 
les czepczium, kepurėle ant 
galvos ir keliauninko lazda 
rankoje. Jos. veidas buvo nu
lindęs ir asztrus.
.0 senis kirvininkas, kaip ir 

ja' pažines, puolė priesz ja ant 
keliu ir pakele prie lupu jos 
juodu rubu kraszta, bucziuoda- 
ma.s, kaip kokia relikvija.

— Sveiki! Tarė inejus.
Tu jos baisa vaikino sžirdis 

■pradėjo smarkiai tvaksėt ir 
siela nerimaut, idant taip pat- 
jai nusilenkt, bet nežinomai jė
ga. ji lovoje sulaikė. Tuomet 
tiktai žiurėjo ir klausė.

Sztai, ponia, asz jusu 
tarnas! Tarė kirvininkas.

Gal maniai kad neatei

Jono Ir Angelinos Andruliu Ir Ju Szcimynos 
MICHIGAN FARM SURIS

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, Inc., 
JOHN ANDRULIS, Pres.

d_. FOUNTAIN — MICHIGAN

FOUNTAIN — MICHIGAN

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

Andriuliu ir ju.szeimynos, Fountain, Michigan.
Szis Suris yra gamipamas pagal receptą, atsivežta isz Lietuvos, ir bus 

gaminamas tik Andriuliu ir ju szeimynos. Tas jums užtikrina gėra kokybe 
ir jusu mėgiama skoni. Szis Suris taip yra mėgiamas Lietuviu, kad jo dide
lius kiekius siunczia 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, kuyie 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:

siu? Ji paklausė.
—■ Laukdavau jus su tikė

jimu ir darydavau tai, ka bu
vote prisakė.

Pažvelgė iii surambėjusias 
raukas, in sulinkusias strėnas, 
iii susiraukszlejusi veidą ir ži
la. senelio galva.

—/Isztikimai tarnavai. Sztai 
turi užmokesni.

Ir tuomet iszeme isz savo ru
bli palos auksini lanka, tarsi,

Tai jau dailiai- po 
Velykų, 

Velei bus visokiu nieku, 
O gal Dievulis susimylės, 

'Savo pasiutiszkus 
pasielgimus pames. 

Tas tai, labiausia Lietuvius 
vargina, 

In visokias nelaimes 
klampia, 

Tiek to, kaip protą gaus, 
Tai ant senatvės pasiliaus, 

Ir kaip keli galai gaus.
<• ♦>

Telegramai pranesza buk 
Keli vyrukai apsipacziavo, 

Bet ne vienas biauriai 
prisigavo, 

Kaip szliubas buvo, 
O ant rytojaus garnys 

jau pribuvo, 
Ir su prezanta apdovanojo, 

Vyrelis ka daryti 
nežinojo, 

Dejavo ir verke, galva 
kasė, 

Plaukus ant galvos 
pesze, 

Gaila man laibai tuju 
vyreliu, 

Kad davėsi aipsigaiut del 
■ paikszu mergeliu, 

Dabar per visa savo 
gyvenimą,

Neturės joki ramuma, 
Dalbair nieko negali daryti, 

Geriau Dievui dekavot, 
Ir dabar ant nieko 

nerugot. 
* * *

Jus Soli u y 1 kili O’ b ege d e s, 
nekurios moteres, 

Viena su kita už nieką 
ėdasi, 

Ir savo liežuves rodosi, 
Jeigu ant. senatvės proto 

neturi, 
Negana kad vyrai galvas 

daužosi,
O paskui prpvojesi.

Greicziauses Kėlės In Pekla

Jonas — Pasakyk man, 
kokiu budu galima gautis in 
pekla? s

Petras — Per padotkus!
Jonas — Ka tu man pasa

koji?
Petras — Ana diena girdė

jau kaip mano tėvelis kalbė
jo kad per tuos prakeiktus 
padotkus tai neužilgio vel
niai mus visus paims!

SKAITYKIT 
tST “SAULE” =^S 

PLATINKIT!

mahanoy CITY. PA.

for the

show you the

Phone 744-J

I Naturally, they're important to you! That's why we want you 
to see these invitations for yourself. And please don't let that 
costly look mislead you 
invitations! Feel that fine, sharp raised lettering. It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers! 
Check the perfect form of these invitations with people who 

really know! Come in! We will be happy 
to show you the "Flower Wedding Line."

owar Q&eclcling oQint

be flawlessly 
correciI

Saule Publishing Co
Mahanoy City, Pa

hvng enclose 

te^e car

W-eddim..
your invitations and 
announcements must

karaliszka, karūna ir uždėjo 
jam ant galvos. Baskui pasiekė 
jo paties kirvi ir padavė jam 
iii deszine ranka, o tai buvo 
ne kirvis, bet karaiiszkos val
džios 'ženklas papuosztais bran
giausiais žeinczi ilgais, perlais 
ir dar kitokiais žerincžiais 
brangiais aikmenimis. Paskui 
paėmė. nuo stalo juodos duonos 
rieke ir tai. buvo ne‘duona, beit 
k arai iszkąs obu oi i s.

Kiryininko' nugara, iszsilygi
no, raiukszles isznyko, rankos 
pasidarė baltos kaip sniegas o 
storos sziurkszczios drapanos, 
auksu žeriancziais rubais ir 
pakilo nuo žemes, karalius ir 
ponas. Ir sztai, ar sienos prasi
skyrė ar koki stebuklą iszvydo 
vaikinas, gana to, kad tėvas 
vieszpalanja galybėje kara
liaus, valdanczio derlinga vals
tybe, dideles jūres su galingais 
laivais ir linksnius ’žmones. O 
ta valstybe, tai iniszko kelmy
nai, p tos jūres, tai upes ir ju 
■bėgimas, o tie laivai, tai kel
mai; kuriuos kirsdavo ir ap
dirbdavo o balduose ir sosto 
pagralži n imliose ' dar matosi jo. 
prakaito -žymiu.

—■ Teveli, suszuko, kas isz 
jus pasidarė!

O senis skaistus, gražus, ga
lingas, kalba:

— O tai, sūneli, sau užkir- 
taiu, tai sau užsitarnavau.

— Taigi, teveli, esi turtin
gas ir jau daugiau nereikesia. 
dirbti.

— Asz, vaikeli, esu laimin
gas.

—■ Tai gal ir asz su jumis 
vieszpatausiu?

— Nežinau, sūneli, in ko
kia. tu tiksi tarnyba., kas bu
siąs tavo ponas.

Apsidairė vaikinas, bejiesz- 
ko'damas anos, moteres.

— Jai ji man laime prižada 
tai in ja kreipsiuosi! Tarė.

Bet moteris jau atsitolino ir 
karaliszjcas tėvo sostas pradė
jo slinkti tolyn ir tolyn, o vai
kinais pasiliko pats vienas nak
ties tamsybėje.

Ar tai 'buvo sapnais, ar tik
ras. apsi re i szk i 111 as ?

Ryto meta, kai 'pabudo, ausz- 
ra pažvelgė in grinczia, lovoje 
gulėjo tėvas, darbiniais rubais

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai 

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

Visu Ražancziaus 
PaslapcziiU 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, 

apsisupęs, gulėjo ilgai ir in 
darba. nekele.

Vaikinas paszoko, pakratė 
ji už peties. Petys kadaravo ir 
buvo pejegis. Kirvininkas bu
vo numiręs. Rankas turėjo juo
das ir sugrubusias, samairius 
sudžiuvusius, buvo tekis, kaip 
paprastai. Tiktai raukszles 
nuo veido iszsilygino ir veidas 
'buvo paraudės, gražus, szvie- 
sus, panaszus tani, koki regejo 
karaliszkam soste besėdint.

—i Teveli, suszuko vaiki
nas nusiminusiu balsu, o tai 
karalium, buvote palike ir sztai 
jus mirtis paėmė. Prakeikta; 
prakeikta, nedave jums dova
na nusiramint. O senis kirvi- 
n in kas szylpsojosi!

Palaidojo' ji sūnūs miszko 
tankmėje, kur paskutine diena 
darbavosi ir gailestingai lan
kydavo jo kapa, nežinodamas 
ka turis daryt ir ka, pradėt.

Luszneleje ugnele užgeso ir 
duona supelijo1 ir seno kirvi- 
ninko kirvis kampe pamestas 
rūdijo.

Sūnus buvo kaip tarnas be 
tarnystes, kaip žmogus nelži- 
nantis kelio. Bet sztai viena 
vakara, begryždamas nakezia 
savo lusznelen, paregėjo per 
langeli žiburio liepsnele.

Inejo ir žemai nusilenke o 
szirdis nepaprastai plake. Mo
teris tamsiais rubais sėdėjo 
prie ugniavietes ir szveite ru
dis nuo kirvio, likusio po tėvo 
mireziai. , ,

— Padek Dieve, tamstai, 
susznabžidejo nedrąsiai vaiki
nais'.

— Dėkui! Buk sveikas, 
vaikeli! Atszove. Inžengiau 
czionai idant nauja tania vie
toje pasodinus. Darbas nepri
valo sustot nes esą, didelis ir 
ilgiems metams tesis; ta vieta 
turi but užm.irszta, mano gera 
turiu pavest iii naujas rankas. 
Ar norėtum po doringo tėvo 
mireziai prisimint jo pareigas?

— O kokia man, tamsta, 
duosi dovana ir užmokesni?

— Duosiu tau laime ir 
vieszpataivima.

—■ Kokia tėvelis gavo, ir 
numirė. Duok tamsta,, man ja 
anksicziau, idant pasigerecziau.

—■ Paisigeresi ! Koiks darbas 
toks ir pelnas! Tavo tėvas 
daug dirbo, daug nuveikė.

—• Asz daugiau padarysiu, 
asz, sakau tamstai, kad visa 
szi miszka ant žemes paguldy- 
siu.

—į Tegul Dievas padeda!
— Ar ilgai man reikėsią 

laukt užmokesnio ?
— Atsiusiu tau laime ir at- 

nesziu viesapatavima, jeigu tik 
busi vertas. Mano žodžiuose 
nėra prigavimo.

—i Tuomet pasilieku tams
tos tarnu.

— Priimk-gi tėvo kirvi ir 
inkurta ugnia-viete. Ar tikrai 
mane myli ?

Ir pakilusi padėjo savo ran
kas ant jo galvos ir priguldė ji 
prie savo krutinės. O jam pa
sidarė taip gera ir malonu, 
kaip motinos glėbyje. '

—■ Myliu, tamsta,, myliu! 
Atsiliepe isz dvasios gilumos.

—< Mylėk, nes esu naszle ir 
rraszlaite ir mano visa laime tai 
jusu meile ir darbas.

— Asz dirbsiu tamstai 
kaip tikrai motinai!

— O asz tavęs neuižmirsziu 
ir sziinteriopai užmokėsiu!

Ir ar karta prie szirdies ji 
priglaudę, ir atsitolino'. /

O jis ir'dienos nelaukė ir 
szoko in darba.

Kirvis miszke paszkejo, vir
to medžiai, kirvininke buvo 
jauna jėga,, darbas ėjo kaip isz 
pypkes.

Net stebėjosi pravažiuojan
tieji žmones ir pirkiai kad vie
nais kirvininkas tiek daug gali 
nuveiki. O jis nejautė nuovar
gio, nukirstu medžiu neskaity
davo ir dirbdavo paskui save 
nesidairydamas.

— Visa miszka nuversiu, 
savo’ poniai derlinga szali ipa- 
darysiu. Kas man ten, turiu di
dele jėga,.

Praėjo metai ir kiti ir treti. 
Miszkas kaip stovėjo, taip ir 
pasiliko bestovįs. Vaikinais isz- 
augo ir iszbujojo, buvo gražus 
ir drūtas, kaip ąžuolas, dainuo
damas darbai dirbdavo. Tas ai- 
nas iszgirdusi, atėjo mergina, 
skaistuole, szypsaneziomis aki
mis ir gėrėjosi jo gražumu ir 
isz vaizdai.

— O sztai, mano ponia ir 
laime man prisiunezia! Galvo
jo vaikinas.

Tai buvo- nuostabi vasara. 
Tiktai dainos ir gėlės ir juo
kai.

— Pasilik pas mane, pauk- 
sztele. Palauk, kol mano' ponia 
man užmokesti atnesziauti. 
Asz tau isz jos iszpraszysiu 
aukso, gražiu rubu ir baldu, 
kambarus ir arklius. Ji laibai 
galinga ir mane mylinti, neat
sakysianti !

Pasiliko mergina visa vasa
ra, pasiliko ir rudeni.

Bet ponia su užmokesniu ne-
(Tasa Ant 2 Puslapio)
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Žinios Vietines
■— Velykos parėjo pas mus • 

malsziai.
— Laikas greit bėga. Arti

nasi menesis Gegužis.
— Jurgis Digris, nuo 612 

E. Mahanoy uly., kuris sirgo, 
per du metu ir gydėsi in Ham
burg Sa,ui tori am, pasimirė 
Utarninko ryta antra valanda. 
Velionis gimė Trontone. Pas
kutini karta dirbo Peca anglia- 
kasyklose. Jo pati. Helena 
(Smulykiute) mirė 1947 me
tuose. Paliko- trys dukterys: 
Elenora, pati Thomas Eichman 
mieste; Rosemarie, namie ir 
Marijona, Allentown, Pa. Du 
brolius: Joną, Delano ir Juozą 
mieste, taipgi dvi seserys: Zu
zana Augustiene ir Stase, pati 
Juozo Novalskio isz miesto. 
Laidotuves i n vyks Sukatos 
ryta su aipiegomis in Szv. Juo
zapo bažnyczioje devinta va
landa ir palaidos in parapijos 
kapinėse. Graiborius L. Tras- 
kauskas laidos.

—■ Laikas vela bus permai
nytas Nedelioj, Balandžio Apr. i 
28-ta diena. Laikrodžiai ir ■ 
laikrodėliai bus pastumti grei-į 
cziau viena valanda. Tasai lai-; 
kas vadinamas kaipo- “Day
light Saving Time” ir tesis, iki 
Spalio - October 27-tai dienai.

— Lakūnas Edvardas Svirs
kis, kuris tarnauja del Dede 
Sarno in Lakehurst, N. J., lan
kėsi per Velykas pas savo tėve
lius, pons. Vincus Svirskius, 
516 W. South ulyezia.

— Pirma diena Gegužio 
(May) pripuola Seredoje. Me
nesis paszvenstas. ant garbes 
Motinos Dievo, per menesi Ge
gužio bus laikomos pamaldos 
visose Katalikiszkos baižny- 
čziose.

— Gerai 'žinomas konsul- 
monas isz pirmo vordo, Anta
nas Dronginis, nuo 424 W. 
Centre uly., likos priimtas del 
gydymo in Geisinger ligonbu
te Danvilleje.

— įSubatoj pripuola Szv. 
Petro Kanizo ir Szv. Zitos, o 
Tautiszka Vardine: Auszrele. 
Ir ta diena: Konfederacijos al
mi nimas apvaikszczio jamas 
Alabama, Florida, Georgia ir 
Louisiana valstijose; 1822 m., 
gimė Generolas Ulysses S. 
Grant, jis buvo vienas isz ga
biausiu ir drąsiausiu karinin
ku.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Atvelykis, taip Szv. 
Povilo ir Szv. Vitalo, o Tau
tiszka Vardine: Rimgaile. li
tą diena: 1945 m., Italijos Dik
tatorius Benito Mussollini bu
vo nužudytais su savo, meiluže 
Clara Betarei; 1758 m., gimė 
James Monroe, penktas Ame
rikos Prezidentas, jis invede ta 
Amerikos Instatyma: “Kad 
nei vienam Europos krasztui 
nevalė nei in Pietų Amerika 
lysti; 1512 m., Lietuviai perga
lėjo Tatorius ties Vilnių.

—■ Panedelyje pripuola Szv. 
Petro Verono, o Tautiszka 
Vardine: Bengalis. Taipgi ta 
diena: Menulio atmaina: Jau
nutis.’

—■ Utarninko Szv. Katari
nos Šiem, O1 Tautiszka Vardi
ne: Venta. Ir ta diena: 1945 m., 
Amerikos vėliava iszkeltai 
virsz Naciu Tarybos ofisu Ber
lyne; 1789 m., Jurgis Vaszing- 
tonas likos invezdintas kaipo

—■ Bernardas Grady, nuo 
512 W. Pine uly'., turėjo opera
cija in Geisinger ligonbute 
Danville jo. Jo draugai vėlina 
jam greito p asi sveiki m o.

Shenandoah, Pa.—
Žinios ipraneszta isz Baltimore, 
Md., 'buk buvusi miesto gyven
toja ponia Mare White (-po tė
vais vadinosi Szauliute) numi
rė pareita, sanvaite in General 
ligonbute. Velione sirgo per

Stoja in Sheriff’o 
Rinkimus 

Schuylkill County, Penna.

koki tai laika. Josios motinėlė 
Juozafina Sziauliene isz mies
to mirė trys sanvaites atgal. 
Velione gimė Lietuvoje. Apie 
septyniolika metu atgal apsi
gyveno Baltimore. Paliko savo

mieste ir Joną, Philadelphia.. 
Penkios seserys: Ona Schmidt, 
Helena Bessasparis, Margare- 
ta Mollett, Izabele. Richards, 
isz Shenandoah, taipgi Violeta 
McHale, Philadelphia. Laidojo 
pareita Panedelio ryta, Balti
more.

Iszlikusieji gyvi yra du su
augusieji žmones, vienas kūdi
kis ir eroplano patarnautoja, 
Stewardess. Visi jie buvo su
rasti kai saulute užtekėjo isz 
ryto. Bet visi iszlikusieji gyvi 
yra labai sužeisti, sukriesti ar 
ligoti ir buvo nuveszti in ligo
nines.

Kitas eroplanas “Varig” 
nukrito ir sudužo pietinėje 
Brazilijos dalyje ir užmusze 
keturios deszimts žmonių.

POPIEŽIUS PRASZO
Brooklyn, N. Y. —

pirmininkas vėl rengiasi vyk
ti in Europa. Be Lietuviu pa- 
szelpos reikalu, Kum Konczius 
turis ir kitu organizacijų inga- 

! lie jimus Europoje.nuo 717 Schoo! ulyczios, yra j
pareiszkes, kad jis stoja in 
Rinkimus del Schuylkill Apy
gardos, Sheriff’s vietos, ant

Maryd, Pa.—
Ponas Petras J. Varanavacz
ius (Peter J. Wairanavage),

pirmutinis savo varda in tuos 
rinkimus inraszyti.

Petras J. Varanavaczius

Kandidatas yra buvęs gy
ventojas isz Brocktono; sūnūs 
Beno Varanavacziaus. Jis yra i.trisdeszimts asztuoniu metu 
amžiaus, ir yra savinirikas Ha
waiian Sunset saliuno Maryd.

Jis pradinius mokslus ėjo in 
Tamaqua Junior High School 
ir vėliau in Blythe Township 
High School.

Jis yra Szvento Petro ir Po
vilo parapijos narys in Tama
qua ir vice-prezidentas Schuy
lkill County Tavern Keepers 
Association. Jis taipgi yra 
Mftryd ugniagesiu narys ir 
Amerikos Legionierių kuopos, 
New Philadelphia narys.

Kad Laikraszcziai 
Skelbtu Teisybe

kraujo, kas leidžia spėti kad ji 
perszove iszmesdami isz auto- 
mobiliaus.

Marcus gyveno 6824 South 
Clyde uly. Jis buvo Southmoor 
bankos direktorius, ant Stony 
Island ir ten turėjo didesne 
dali viso biznio.

Toje bankoje, kaip yra žino
ma, buvo keicziami Pono 
Hodge apgaulingi ir palszyvi 
czekiai ant keliu milijonu dole
riu. Hodge skandalui iszkilus, 
Marcus pardavė savo szerus 
kitiems biznieriams. Priesz ji 
ir priesz Poną Rado buvo isz- 
keltas dvieju szimtus tukstan- 
cziu doleriu jieszkinys, kad jie 
ryszium su ta banka yra pada
re daug suktybių.

tai nusistacziusi prieszintis 
Komunistiszkai Kinijai kai ji 
stengiasi inlysti in Tautu San- 
junga, kol visi Amerikiecziai 
belaisviai bus sugražinti in 
musu kraszta.

PENKI PASMERKTI
NICOSIA, KIPRAS. — Ni- 

cosia ypatingas teismas ana 
diena pasmerkė penkis Grai
kus jaunuolius mirties bausme, 
už užpuolimą saugumo pajėgu 
sargo.

Jie gali dar kreiptis in val
džios augszcziausiaji teismą ir 
praszytis naujo teismo ar susi- 
mylejimo, bet iszrodo kad jiem 
dienos suskaitytos.

tai buvo tuos namus apsupę isz 
visu pusiu. Ir FBI agentai bu
vo pribuvę.

Tas buvęs kalinys Kolakow- 
skis buvo nužudęs savo žmona, 
ir paskui apvogęs Hartford 
Machine Screw kompanija, in 
Windsor, Conn., ant $66,573.

Jis buvo intartas už nužudi- 
nima savo žmonos, Elenos, ku
ri buvo ji apskundus ir buvo 
ji intarus už iszniekinima savo 
trylikos metu dukters.

PO DESZIMTS METU
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

pirmutinis Suvien. Valstijų 
Prezidentas, New York mieste, 
o antras invezdinimas buvo 
Philadelphia, Pa.

Maspeth, N. Y. —
Ana dienai atvyko, in Amerika 
Pralotas Mykolas Krupavi- 
Gzius ir sustojęs pas Pralota 
Joną Balkuna. Kur pastoviai 
apsigyvens, dar nėra žinoma. 
Pralotas Krupaviczius 'buvo 
Wlik’o pirmininku. Priesz ke
letą menesiu jisai isz VI ik’o 
pasitraukė ir kaip jo narys.

KOMUNISTAMS
PRARADO VIETAS

GRACAS, AUSTRIJA. —
Graco miesto susisiekimo dar
bininku ir tarnautoju sanjun- 
gos komisijų rinkimuose Ko
munistai prarado penkias szil- 
tas ir intakingas vietas isz 
aukszcziau turėtu szesziu vie
tų. Tokiu budu dabar Komu
nistai teturi tik viena vieta 
bendrame keturiolikos atstovu 
skaicziuje.

VATIKANAS, ITALIJA. — 
Szventas Tėvas, Popiežius Pi
jus Dvyliktasis, kalbėdamas in 
laikrasztininkus, prasze kad 
jie skelbtu tik teisybe savo 
laikraszcziuose. Jis laikraszti
ninkus asmeniszkai priėmė 
mažame Vatikano kambaryje.

Laikrasztininkai sako kad 
Szventas Tėvas iszrode ne tik 
sveikas, bet ir linksmas.

Popiežius gardžiai nusijuo
kė kai vienas Amerikietis laik- 
rasztininkas jo gražumu pra
sze pavelinimo nutraukti dar 
viena paveiksią jo szventeny- 
bes.

Szventas Tėvas pasakė kad 
jis viso svieto laikrasztininkus 
gerbia, bet kad jis ypatingai 
invertina ir gerbia Amerikos 
‘laikrasztininkus, kurie nieko 
nesibijo, nieko nepaiso ir drys- 
ta teisybe skelbti.

BANKIERIUS MAR
KUS NUŽUDINTAS

KINIECZIAI
PALEIDO KUNIGĄ

NUSZOVE
“FBI” AGENTA

ŽUVO EROPLANO 
NELAIMĖJE

RIO DE JANEIRO. — Ke- 
turi žmones iszsigelbejo isz de- 
ganczio eroplano ant Anchieta 
salos. Dvideszimts keturi žuvo 
toje nelaimėje.

Real Airline kompanijos ero- 
planas nukrito per audra, kai 
jis skrido isz Rio de Janeiro in 
Sao Paulo.

Eroplanas susprogo, užside
gė ir nukrito.

Pavasaris Be Beždžionių, Ne Pavasaris

Iszrodo kad kaip Jurgis 
be kepures, taip ir pavasa-
ris nebutu be beždžionių. 
Sztai beždžione Betsy laiko 
savo tikieta, bilietą, kai ji 
važiuoja isz Baltimore in

New York. Ji New Yorke 
, pasirodys dvejuose teatruo-

se. Su ja važiuoja Arthur 
Watson, Baltimores Zoo di
rektorius, kuris yra ja pasi- 
samdines del keliu dienu.

CHICAGO, ILL. — Leonas 
Marcus, vienas isz svarbiu su
menu Orville E. Hodge gyloje, 
buvo nustvertas ir nugalabin
tas, kai jisai iszejo isz savo 
draugu buto, Chicagos pietva
kariu dalyje.

Velionis ankscziau yra bu
vęs Southmoor bankos pirmi
ninkas. Jis buvo perszautas 
per galva, ir grobėjai žulikai 
ji isz automobiliaus iszmete, 
taip kaip buvo daroma per 
razbaininku Chicagos miesto 
valdymą apie dvideszimts me
tu atgal. Jis nebuvo apvogtas, 
nes policijantai jo kiszeniuose 
rado daugiau kaip tūkstanti 
doleriu. Isz viso, pinigais ir 
czekiais ant jo buvo surasta 
trys tukstancziai asztuoni 
szimtai keturios deszimts dole
riu ir asztuonios deszimts du 
centai.

Velionis buvo 61 meto am
žiaus. Jisai vakarieniavo, ka- 
zyriavo ir žiurėjo in televizi
jos programa pas savo dranga, 
Alfred Rado, gyvenanti apart- 
mente 136 West 51 uly. Kai 
jis ėjo laukan, pro langa stebė
jo jo draugas ir mate, kaip du. 
vyrai pasigavo ji ir ji instume 
in tamsu automobiliu, kuris 
buvo pastatytas gretai Marcus 
automobiliaus.

Pagrobtasis dar suspėjo su- 
szukti: “Asz jums viską ati
duosiu, tik nieko man nedary
kite!” -

Žmonai suszukes kad ji pa- 
szauktu policija, Rado iszbego 
gelbėti draugo. Ir kitas praei
vis mate kaip Marcus ginczijo
si su keliais jaunuoliais, bet 
jie nekreipė dėmesio in tai.

Neužilgo telefonas ir vėl su-

TOKYO, JAPONIJA. — 
Komunistiszka Kinija prane- 
sza kad penkios deszimts trijų 
metu amžiaus Kunigas Ful- 
gence Cross, isz Omaha, Ne- 
breska yra dabar paleistas isz 
kalėjimo, isz nelaisvės.

Szeszi metai atgal jis buvo 
suareseztuotas ir in nelaisve 
paimtas kaipo szpiegas. Jis 
buvo paszventes keturiolika 
metu priesz Antra Pasaulini 
Kara Kinijoje.

Radijas isz Peiping miesto 
sako kad Kunigas Cross, Pran- 
ciszkonas, buvo paleistas pirm 
negu jis atliko pilna savo 
bausme. Kuri laika jis buvo 
kalinys savo namuose, kai jis 
.buvo isz kalėjimo paleistas.

Dabar, kiek žinoma tai liko 
dar keturi Amerikiecziai Ko
munistu Kiniecziu nelaisvėje, 
in Shanghai, ir dar kiti keturi 
Amerikiecziai randasi tenai 
kalėjimuose.

Amerikos valdžia yra griesz-

Paskui Pats Nusižudė
SUFFIELD, CONN. — Bu

vęs kalinys, kuris buvo poli- 
cijantu jieszkomas už nužudi- 
nima savo žmonos, nuszove 
FBI agenta ir paskui pats ga
la gavo, nusižudė.

Tas buvęs kalinys, 42 metu 
amžiaus Francis Kolakowskis 
buvo visu policijantu Naujoje 
Anglijoje jieszkomas. Jis bu
vo surastas savo sesers namuo 
se, ant grindų virtuvėje, kur 
jis pats sau paleido kulka in 
smegenis..

Veteranas FBI agentas 34 
metu amžiaus Richard J. Ho
ran, buvo jo nuszautas, kai jis 
stengiesi -isz skiepo ineiti in tu 
namu virtuve. Tas buvęs kali
nys staiga paleido keletą szu- 
viu, vienas tu szuviu pataikė 
tam FBI agentui, stacziai in 
krutinę.

Valstijos ir miesto policijan-

siu priparodino kad svietkai 
per teismą melavo po prisieka 
priesz ta juoduką, ir kad tas 
juodukas visai nekaltas.

Sulyg instatymu Willie 
Green negali valdžios skųst ar 
reikalauti kokio atlyginimo už 
tuos deszimts metu kuriuos jis 
visai nekaltai iszbuvo kalėji
me; bet jis galėtu patraukti in 
teismą tuos, kurie melagingai 
svieczino priesz ji, tuos val
džios advokatus, kurie ji inta- 
re ir ta teisėja kuris ji pasmer
kė.

Ir po teisybei, kas nors, kaip 
! nors turėtu jam nors biski at
lyginti už tiek metu kalėjimo.

Bet gaila kad jis juodukas, 
ir dar didesne beda kad jis 
biednas. Jeigu taip butu musu 
koks politikierius ar bago- 
czius tik suaresztuotas, jis to
ki lerma sukeltu kad net pa
matai valstijos ir valdžios su
drebėtu. d

Bet, kaip dalykai dabar sto
vi, tas juodukas džiaugiasi 
kad-jis buvo suradęs tokia ge
radare, kaip advokate, Pone 
Kotzin, kuri be jokio atlygini: 
mo kovojo už ji kol jis buvo 
iszteisintas ir paleistas.

This could be the college your child 
wants to enter in 1967.

It could be any college in the country in another 
ten years. Or every college, for that matter. It’s a 
sobering thought.

informed graduates. When that happens, American 
education will face a sad day. And so will our children, 
our country, our way of life. . .

But this threat doesn’t have to become a reality.
Y ou can do your part to keep our system on sound 
footing.

skambėjo policijoje ir sziuo 
kartu buvo praneszta apie nu- 
žudintojo lavona uly ežioje. 
Prie jo lavono rastas klanas

Farfetched?
Not in the least. The blessing of a growing popula

tion has brought with it a serious threat to our cher
ished system of higher education. College classrooms 
and laboratories are already alarmingly overcrowded 
by mounting enrollments. Admissions authorities see 
no letup ... in fact, expect to have twice as many 
applicants clamoring at the gates by 1967. Even 
more critical is the fact that faculty salaries remain 
pathetically inadequate, and qualified people, dedi
cated but discouraged, are seeking greener fields, 
elsewhere.

If this trend continues, the time will come when 
our collegeswill be less able to produce thinking, well-

How?
By helping the colleges or universities of your 

choice. With your aid, they can assure us continued 
progress in science, in business, in statesmanship, in 
the better things of life ... for us, and for our 
children. ...........

If you want to know 
what the college crisis 
means to you, write for a 
free booklet to: HIGHER 
EDUCATION, Box 34, 
Times Square Station, New 
York 36, New York.
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