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Po Žemes Sudrebejimo

Savanoris darbininkas jie- 
szko tarp namu liekanų žu
vusiu žmonių, in Mexico 
City, kur žemes sudrebeji- 
mas tiek daug iszkados pa
dare ir užmusze mažiausiai 
du szimtu žmonių ir sužeidė 
daugiau kaip szeszis szim- 
tus.

Isz Amerikos
TRYS EILES

DRABUŽIU

Ir Iszbyrejo Daug
-------- !

PHILADELPHIA, PA. — I 
Apie puse po penkių po pietų, 
kai Philadelphijoje buvo bai
siai karszta, duszna ir tvanku, | 
vienas ubagas, nepaisant to 
karszczio, to nemalonaus oro, 
vede savo amata, ubagavo prie 
Asztuntos ir Market ulycziu.l 
Jis nesziojo tris poras keliniu, 
tris coatus ir viena žiemini pal
tą.

Policijantai Joseph McDon
nell ir Wm. Etchmann ji su
stabdė ir jo užklausė kur jis ta 
nakti ketina nakvoti. Jis jiems 
pasakė kad jis turi kambarį 
prie 9-tos ir Vine ulycziu, bet 
dabar jis nori susirinkti keletą 
skatiku del užkandžio.

Policijantai ji nusivedė in 
savo stoti kur jie privertė ji 
nusirengti ir iszsiprausti.

Jo invairiuose drabužiuose, 
kelinese ir coatuose, policijan- 
tai rado du szimtu asztuonios 
deszimts septynis dolerius ir 
septyniolika centu smulkiais, 
prisirisztais su szniurais prie 
keliu diržu; kiti pinigai buvo 
suvynioti in mažus popierga
lius inkiszti in tuszczius ciga- 
retu pakelius.
Isz viso policijantai isz jo pra
smirdusiu drabužiu iszkrauste 
du szimtu asztuonios deszimts 
septynis dolerius ir septynioli
ka centu, szitokiais smulkiais; 
du szimtai szeszi deszimtukai; 
du suimtai dvideszimts devyni 
kvoteriai; keturios deszimts 
vienas pusdoleris, penki szim-

Po tokios ar panaszios ne
laimes vis randasi pavojus 
kad vagiai ir žulikai neap
vogtu sugriautus namus. 
Už tai miesto valdžia ir ar
mijos sztabas prasze kad 
kuo daugiausia žmonių sto
tu in talka ir palaikytu 
tvarka.

tai szeszios deszimts trys penk
tukai; szeszios deszimts septy
ni penai, centai; szimtas ketu
rios deszimts doleriu vieno do
lerio buma.szkos ir keturios 
penkines.

Jis teipgi kiszeniuose buvo 
prisikimszes invairaus maisto; 
virtu kiausziniu, duonos, svies
to, sūrio ir baronku.

Ta nakti tas trejopai apsivil
kės biednas ubagas, Sam Sacks 
buvo miesto policijos sveczias 
ir pernakvojo kalėjime. Polici- 
jantai dar nežino ka su juo be
daryti. Jie ji laikinai suaresz- 
tavo už ubagavima be pavelini- 
mo.

Jaunutis Leopardas

Mažyte, penkių metu Dia
na Lee Curtis, isz Covington 
Kentucky, ežia papenėti jau 
nuti žvieriuka, leopardą 
“Bessie.” Szito jaunojo le
opardo motina jo neapkentė 
ir iszvare isz savo klietkos 
in Cleveland Zoo. Jis buvo 
atvesztas in Brookfield, Illi
nois, kur prižiūrėtojai sten
giasi ji užauginti.

ŽULIKUI BAUSME 
SUMAŽINTA

Gubernatorius Tikrai 
Mielaszirdingas

SPRINGFIELD, ILL. — 
Illinois Gubernatorius, Wm. G. 
Stratton, kuris ana diena nesu
tiko dovanoti ar iszteisinti 
žmogžudį ir dabar po visa 
kraszta pagarsėjusi milijonie
riaus sunu Nathan Leopold, su
tiko beveik visiszkai panaikin
ti žuliko, razbaininko Roger 
Touhy bausme.

Žulikas, razbaininkas, Roger 
Touhy buvo pasmerktas ant 
sz'mto devynios deszimts de
vynių metu in kalėjimą.

J eigų viskas eis gerai szitam 
žulikui, Touhy, tai jam liks tik 
trys metai kalėjimo,'ir už gera 
pasielgimą, tai ir tie trys metai 
bus pusiau perkirsti, sumažin
ti. Tai reiszkia, kad jis bus 
laisvas žmogus už pusantrų 
metu.

Szitas Roger Touhy vieszpa- 
tavo Chicagoje tarp razbainin- 
ku ir jis su savo broliais buvo 
vienatinis kuris drysto pasi- 
prieszinti tam kitam garsiam 
razbaininkui, Al Capone. Jo 
abudu broliai buvo kitu razbai- 
ninku iszbraukti, nugalabinti, 
o jis pateko in kalėjimą, isz kur 
dabar mielaszirdingas Guber
natorius prižada ji greitai pa
leisti.

Isz tikro, stebuklinga valsti-1 
jos Gubernatoriaus galybe. Jis 
gali pastumti in szali mokintu 
teisėju nusprendimą, gali pa
naikinti svietku svieczinima, 
gali viską dovanoti ir žulika, 
razbaininka, nieksza, pavojin
ga žmogų paleisti. Szimta de
vynios deszimts metus jis gali 
sutrumpinti in pusantrus me
tus.

Ar kas mums pasakys, kas 
atsakys jeigu szitas žulikas vėl 
kur nors paklius, jeigu jis da
bar ka kita nužudins ar vėl 
taps žmogvagiu? Kaip tokis 
Gubernatorius gali naktimis 
ramiai miegoti, mes nesupran
tame.

Kai tie teisėjai, kurie ta žu
lika nuteisė dabar pasakys? 
Kaip jausis tie policijantai’ 
kurie per menesiu menesius to
ki žulika seke kol ji suėmė? Jis 
dabar ir savo teisėjams ir 
tiems policijantams gales szpy 
ga parodinti. 

____

MOTINOMS SUNKIAU 
LAIMĖTI GARBE

1 MUENICHAS, RYTU VOK. 
— Motinos Komunistiszkoje 
Czekoslovakijoje dabar turi 
sunkiau dirbti jeigu jos nori 
motinos garbes medalikeli už- 

| sitarnauti. Hitlerio laikais, 
Vokietijoje motinos būdavo 
pagerbiamos, kurios pagim- 
dindavo asztuonis kūdikius ar 
daugiau.

Czekoslovakijos Komunis- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Bet Szeimyna Užlaikė
COLLINGDALE, PA. — 

Morton G. Leff buvo pavyzdin
gas ir geras vyras ir tėvas. Jis 
teipgi yra geras elektros darbi
ninkas. Jis dirbo penkias die
nas in sanvaite, nuo asztuoniu 
isz ryto iki penkių po pietų, ir 
pargryždavo namo septinta va
landa vakare.

* L
Tik tiek ežia yra skirtumo; 

Morton Leff elektros dratu 
niekur netaisė, niekur elektros 
darbo nebedirbo.

Jis kas rytas per tas penkias 
dienas in sanvaite paimdavo 
traukini in New York miestą, 
kur jis kasdien apvogdavo ke
letą namu.

Jo graži, geltuonplauke žmo
na Louise, sako kad kas rytas 
jis -ja, ir jųdviejų dukrele pabu- 
cziuodavo ir iszeidavo “in dar
bą”. Ju namai yra in West 
Lynbrook Drive, Lansdowne 
Park Gardens.

Jis kas rytas pagaudavo 
traukini in New York, penkios 
minutos po asztuoniu. New 
York mieste jis apvogdavo 
tuos namus kuriu duris jis ras
davo neužrakintas. Paprastai 
jis imdavo tik pinigus, bet kar-1 
tąsi ir žemeziugus, žiedus ir 
kitas tokias brangenybes.

Trisdeszimts metu amžiaus 
Morton Leff policijantams pri
sipažino kad jis buvo pusantro, 
sžimto namu taip apvogęs, 
pirm negu jie ji suaresztavojo. 
Jo darbo apylinke buvo Man
hattan, Bronx, Brooklyn, 
ir Queens per tris menesius.

Jis pasiaiszkino kad jis jo
kios kitos ineigos nebeturejo 
ir nebeturi kaip tik isz tu va-, 
gyseziu.

Ponia Leff sako kad jos vy
ras buvo praleidęs 22 menesiu 
silpna.procziu namuose, Gali- į 
fornijoje, ir jis sako kad ji mis- 
lina kad jam dar vis reikia gy- ■ 
dintis. Policijantai sutiko ir ji 
pasiuntė in New York miesto 
ligonine.

DARBININKAS NETURI VARDO
NEDIRBO! DEL POMNINKO

PHILADELPHIA, PA. — 
Philadelphijos miesto policijos 
kapitonas David Roberts, sako 
kad daug žmonių užjautė ta 
tevardine mažuti ir pasiuntė 
pinigu del jo palaidojimo % ir 
net del pomninko ant jo kapo.

Kaip žinote isz kitu musu 
pranesz mu, žinueziu, 6 metu 
vaikas buvo surastas baisiai 
sužaliotas ir nužudintas. Poli
cijantai iki sziol dar negalėjo 
suraisti nei to vaikžudžio nei 
to vaikuczio varda ar pavarde. 
Policijantai ir kiti žmones su
dėjo g:ana pinigu ji tinkamai 
palaidoti. Bet dabar dar dau
giau auku, pinigu ateina in po
licijos ofisus del to vaikuczio 
pomninko.

Viena moteriszke atėjo in 
policijos ofisus ir paaukojo 
penkios deszimts doleriu, sa
kydama kad kai jos sūnelis ke
li metai atgal pasimirė, ji ne
turėjo gana pinigu nei del lai
dotuvių ar del pomninko. Da
bar ji nori szitam nežinomam 
vaikucziui patarnauti.

Policijos Kapitonas sako 
kad policija dabar turi dau
giau .kaip du szimtu doleriu 
del to vaikuczio kapo pomnin
ko. Jis sako: “Tik vieno daly
ko trūksta; koki varda mes ant 
to pomninko iszkalsime?”

Dauguma policijantu po pri- j 
sieką prižada kad kada nors, 
kaip nors, jie dažinos to vai- 
kuczio varda, pavarde, tėvus 
ir jo nužudintoja.

DRĄSĄ BRANGIAI
KASZTAVO

LENGVAS
EROPLANAS

NUKRITO
Keturi Žuvo

BROWNINGTON, VT. — 
Mažas, lengvas eroplanas per 
audra nukrito ir sudužo. Visi 
keturi ant to eroplano žuvo. 
Pirmos žinios apie ta nelaime 
pranesze kad perkūnas buvo 
trenkęs in ta eroplana, bet isz-, 
rodo kad ta baisi audra ta ero
plana sudaužė padangėse, net 
pirm negu nukrito.

— 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.

ALLEGHENY, N. Y. — 
Devyiolikos metu jaunuolis, 
Joseph Gagliardo, isz netolimo 
miestelio, Olean, troko draive- 
rys, su savo draugais sudarė 
lažybas, kad jis nesibijo pa
liesti szimto penkios deszimts 
tukstaneziu voltu elektros dra- 
ta. Jie sudėjo kiek ten pinigu 
ant to lažybų ir drąsuolis 
Joseph Gagliardo užlipo 
augszta elektros stulpą ir nusi- 
stvere už to elektros drato. Jis 
ten ir pakibo, baisiai sudegin
tas tokios elektros jiegos. Jis 
tas lažybas laimėjo, bet už tai 
prarado savo gyvastį.

Mes toki kita drąsuoli prisi
mename savo miestelyje, mai- 
nose, kuris ugniagesiu ratelyje 
pasigyrė kad jis gali visa pan- 
tuke sznapso iszmaukti vienu 
gurkszniu. Ten buvo sudėta 
apie dvideszimts penki dole
riai. Ugniagesiai parūpino jam 
ta pantuke sznapso. Jis atsilo- 
sze, pantuke pakele ir vienu 
gurkszniu iszmauke ir ant vie
tos krito negyvas. Tai ir jis bu
vo drąsuolis, ir jis laimėjo tas 
lažybas, bet ir jis panasziai už
simokėjo.

PRANCŪZAS
J UOKDARIS

SUŽEISTAS

MARSEILLES, FRANCU- 
ZIJA. — Garsus Prancūzijos 
loszikas ir juokdaris Fernan- 
del buvo biski sužeistas, kai jo 
automobilius su kitu automo
biliu susikūlė netoli nuo Mar
seilles miesto. Abiem automo
biliam daug iszkados buvo pa
daryta, bet nei vienas draive- 
rys nebuvo ant tiek sužeistas; 
kad butu reikeje juos nuveszti 
in ligonine. Kieno ežia kalte 
buvo, Prancūzijos policija 
mums nepranesza.

Paprastai, Prancūzijoje, po
licija visai nieko nepaiso apie 
tokias automobiliu nelaimes 
kur niekas nėra labai sužeistas 
Lile visi sutinka savo kasztus 
užsimokėti, ir tada jie sau gali 
sveiki ir linksmi toliau va
žiuoti. Tenai tokiu raportu 
apie tokias nelaimes visai ne
reikia, kaip cz’a, Amerikoje.

MEKSIKONAS
- NUSIŽUDĖ

MEXICO CITY, MEX. — 
Trisddeszimts metu amžiaus 
Meksikonas Vasquze Hernan
dez, dažmojes kad jis- po to že
mes drebejimo neteko darbo, 
nusižudė.

Po tos žemes sudrebejimo ta
me mieste, ' valdžia uždare 
muving pikezieriu teatra, ku
rio sienos buvo to drebejimo 
susilpnintos ir dabar randasi 
pavojus kad to teatro kamba-j 
riai gali sugriūti. Už tai tas te
atras buvo uždarytas ir už tai 
tas 30 metu amžiaus Meksiko
nas, darbininkas nusiszove kai 
jis dažinojo kad jis buvo darbo, 
netekes.

Apslobo Per Žemes Sudrebejima

Szita moteriszke apslobo 
ir szirdies liga susirgo per 
ta žemes sudrebejima, in 
Mexico City. Ji ežia pagul- 
dinta ant ulyczios ir laukia 
kol daktarai ir slauges pri
bus ja nuveszti in ligonine.

Rauduonojo Kryžiaus dar
bininkai ir darbininkes bai

GELEŽINKELIO
NELAIME

SANTIAGO, CUBA. — Sze- 
szi vyrai buvo užmuszti ir kiti 
du buvo labai sužeisti ant ge
ležinkelio, kai freitkaris susi- 
musze in geležinkelio kara, ku
ris yra paskirtas geležinkelio 
intaisus taisinti.

Nela me atsitiko ant tilto 
prie San Luis. Kiek žinoma tai 
tas geležinkelio karas, kuris 
taiso geležinkelio intaisus, bu
vo uždejes ir pastatęs raudo
nas pavojaus szviesas, kai jis 
buvo užvaž avės ant to tilto, 
bet, iszrodo kad del kokios ten 
priežasties to freitkario inži
nierius tu perspėjimo pavojaus 
raudonu szviesu neužmato ir 
nesustabdė savo freitkario.

73 SAUGIAI
NUSILEIDO

Eroplanas Nukrito Iii 
Portuagalija

LISBON, PORTUGAL. — 
Szeszios deszimts keturi kelei
viai ir devyni lakūnai ir darbi
ninkai iszsigelbejo, kai Swiss
air, keturiu inžinu didelis ero
planas, skrisdamas isz New 
York miesto, staiga nukrito, 
turėjo greitai nusileisti, ir su
dužo.

Vienas to didelio eroplano 
ratas sulužo kai tas eroplanas 
visu smarkumu nusileido in 
Lisbon aerodroma, paskui vi
sas eroplanas sudužo, bet lai
me kad nei vienas ant to ero
plano nebuvo sužeistas. Du in- 
žinai užsidegė, bet tuojaus bu
vo ugniagesiu užgesinti.

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKIT1

siai daug darbo turėjo aprū
pinti apie szeszis szimtus su
žeistųjų.

Paskutines žinios, kurios 
pas mus atėjo; tai iszrodo 
kad daugiau kaip du szim
tai žuvo tame žemes sudre- 
bejime.

□ □ o
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Kas Girdėt Pypkes Durnai TRYS APVOGĖ
. SALIUNA

szuvius in juos, bet sako kad 
jis vargiai pataikė.

In New Philadelphia, Ohio, 
policijos, virszinijnikas, pa- 
szauktas in viena gazolino sto
ti kuri buvo apvogta, klausinė
damas darbininko, netycziai isz 

1. ranku paleido savo raszteli. 
. Kai jis atsitūpė savo raązteli 

pasiimti nuo grindų, jis po 
stalo užtiko tos stoties-vagi.

In Newport, Rhode Island, 
miesto taryba tariasi i n vest i 
instatyma kad visu saliulnu du
rys asidarytu in lauka, o ne in 
vidų. Dabar apie szeszios-de
szimts keturios tokiu saliunu 
durys atsidaro in vidų. Mitesto 
tarybos nariai sako kad jie 
mistiną kda žmogui daug leng
viau patraukti duris ineinant 
in saliuna, negu iszeinaįnt.

Mums praneszama kad 
ves Prez. Harry Trumanas 
rudeni bus ant televizijos 
progrąma apie Amerikos pra
eiti, istorija.

Jeigu Nori,
Jeigu sau nori iszsirinkti 

mergina už paezia,
Tai kada busi kur ant 
Baliaus ar vakaruszkose, 
Kur randasi daug 

merginu,
Insižiurekie katra ta rp j u 

bodisi ir žiovauja.
Isz tokios merginos buna, 
Tykiausia ir geriausia 

pati.

bu- 
szi
su

Dipliomatai sako kad Georgi 
Malenkovo žmoliia, buvusi, lo- 
szike in Bolshoi teatra, Yelena, 
•už kiek laiko pareikalaus ir 
gaus divorsa nuo savo- vyro. 

r Kai Malenkovas buvo privers
tas iszvaižiuoti in Kazakhstan- 
na, tai ji su savo vaikais pasi
liko Maskvos priemiestyje.

Indonezijoje, kariszka poli
cija ana sanvaite, viena gražia 
diena, isz ryto, prikėlė isz mie
go szeszios deszimts valdžios 
darbininku in Borneo ir visus 
nugabeno in kalėjimą, už tai 
kad visi jie pusvalandi pasive- 
lino' ateiti in savo darbus.

-------- j;---------
'Ch ic ago j e, 'ž i I ap 1 a u k e m o - 

cziute bego net septynis bloc- 
kus, kol pasivijo ir nustvėrė 
vagi, žilaplauki seneli.

Neužsimoka vogti. In Olean, 
New York, vagis kuris pasivo
gė mažiau kaip pusantro szim- 
to doleriu isz. žemeziugo sztoro, 
praleido daugiau kaip du szim- 
tu dvideszimts penkis dolerius 
pabėgti.

In Olean taksės draiverka 
davė 

isz
• my-

sako kad tas vagis jai < 
szinita doleriu kad ji ji 
miesto- iszvesztu apie tris 
les in Allehany.

Vienas draiverys sako 
toks žmogus jam davė keturios 
deszimts doleriu kad jis ji isz
vesztu isz Alleghany miesto in 
Jamestown miestą, kuris ran
dasi apie keturios deszimts 
penkios mylios tolio.

Jamestown policija sako kad 
tokis pats vyras, greieziausia 
tas pats vagis, nusipirko antru 
ranku automobiliu už septy
nios deszimts penkis dolerius 
ir sau iszvaižiavo.

kad

Gavo $2,500, Užrakino 
Savininka Ir Žmona

ginti vakariene, pirm negu jas 
butu nuveszfas in kalėjimą už 
girtuokliavimą. Jis 'buvo už tai 
nubaustas ant deszimts dienu 
in kalėjimai.

Bet pavalgęs pietus, jisi pa
sprogo nuo polici jautu ir in- 
lindo in saliuna, kur jis vėl pa
sigėrė. ‘ '

Teisėjais prie tu deszimts 
dienu pridėjo dar szeszis mene
sius jam kalėjimo.

In Mineola miestą, N. Y., 24 
metu amžiaus. Ponia Jeanette 
Dempsey, buvo savo vyro 
traukta in teismą.

Vyrais sake, kad ji visa 
landa bueziavosi su juo
riausiu draugu, jo namuose. 

. Ji piktai Užsigynė sakyda
ma: “Asz su juo bueziavausi 
ne daugiau kaip dvideszimts 
minu ežiu.“

TRENTON, N. J. — Trys 
vagiai gavo pustreezio tuks-1 
tanezio doleriu kai jie apvogė 
Mihalik o saliuna, apie septin
ta valanda isz ryto, kai tik sa- 
liuninkas 45 metu amžiaus Mi
chael Mihalik atsidarė savo

V 

saliuno duris.
* Jis polici j autams pasiaiszki- 
no kad jam tiek pinigu smul
kiais reikia, nes jis savo kos- 
tumeriams daug czekiu iszmai- 
no.

Jis su savo žmona, 38 metu 
amžiaus Harriet buvo už baro 
kai tie vagiai inejo.

Visi trys turėjo po revolveri 
jie gavo pustreezio szimto do
leriu nuo jo ir nuo jo žmonos ir 
paskui pareikalavo baro pini
gus. Saliuninkas Mihalik paro
de jiems kur visi kiti pinigai 
randasi už baro. Jie visus pi
nigus pasiėmė ir iszbego, bet 
pirmiau privertė saliuninka su 
savo žmona ineiti in kita kam
barį kuri jie užrakino.

Mihalik iszspyre duris ir nu- 
sistveres už revolverio pradė
jo juos vytis ir paleido tris

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

na polka-marsza.'' Arkliai 
purvinu keliu bego kaip padū
kę, o muzikantu meliodija nuo
latos buvo pertraukiama ir gė
dinosi kadangi kiekviena ant 
kelio duobele juos labai tran-

niusze ir isz skausmo net suri
ko. Brumbas isz vežimo purvy
nai! paleido taniburina, 'bet 
kaip nors laimingai jis paskui

dvarelis

GERI MUZIKANTAI
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

vaikinais'buvo sunku spirtis, 
juo labiau <su iszsigerusiais.

o

S e s k i t e! Re k e, sės k i t e! 
pavokite kol gražumu

pra.sz.ome, o kaip' 
imti su prievarta, 
Juoku ežia nėra, 
užmokės sierai. mes tipgi 

nors susimešime, ne bile 
same, reikia jums žinoti,

Visu Ražancziaus 
Paslapcziu Maldos

buvo 
sv.iĮAp? .iad ‘sv;sai.vzsdiu imųid 
priemenes duris ritosi garas 
kaip isz kokio bravoro. Kam
barinėse 'buvo duszna ir anksz- 
ta, spirgintos mėsos ir spiritu 
kvepėjimas pripildė orą,

Iszgirde muzika, Sadlauskas 
sykiu su svecziais iszbego lau
kan.

Pradėjo iszsikalbineti, bet su 
muzikantai grajykite, nes ki
taip !

Nebuvo jokios rodos. Judka 
Dovydas, Anszel ir Chime su 
tamburinu užsilipo ant vežimo 
ir pradėjo grajyt “nesmertel-

mates

In Buffalo, New York, teis
mas nusprendė, kad apygardos 
kalėjime kaliniams nevalia 
kazyruoti ant kalėjimo grindų 
gardumynu, jis nei . blinkte- 
parupinti tiems kaliniams sta
lus ir krieslus kad jie galėtu 
žmoniszkai kalėjime kazyruo
ti. 1

In Maywood, Cal i foru i joje, 
policijaiitai pavėlino Louis II. 
Martinez viena valanda, paval-

“Saule“ gražiausia 
Ramiausia dovana nuo 
vio, Lietuviui.

ir tin 
Lietu

I 5 I 
t

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.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas is* 
..saito Katalogo

Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS. IR T. T.

, i

O, Judka! Suszuko, pa- 
kapel-mcisteri, Judka! 

to mums ir reikia! Grei-
cziau nulipk nuo vežimo, o ne- 
pasigailesi, žinok kad tai ne 
pas bile ka, bet pas Sadlauska 
veseilia, atsigrajysi pakakti
nai, su dovanomis, 'palydovais 
ir atgnažininiais, trys dienos' 
kaip apsiutdsj ..nebus jokios 
krividos, pinigu kaip ledu pri-

tai duosiu kopūstu ir bulvių, 
k galėsite pavilkti.

TOLI AUS BUS —

Rymoję policijaiitai suaresz- 
tavo 29. metu amžiaus ubaga 
Federico Pugliese, sakydami 
kad jis nerai aklas, kaip' jis nu
siduoda.

Policijos ofisuose jam buvo 
parodinta daug saldainiu ir 
gardumynu, jis nei ' bJiiikte- 
rejo. Paskui polici jaytai. jam 
parode deszimts tukstaneziu li
rų, jis vis nei neblinkterejo.

1 Po tam policijaiitai jam pa
rode daug paveikslu pusnuo
giu merginu, jo akys sprokste- 
rejo. Jis nusiskundė kad poli- 
jantai. buvo ne džentelmenai 
taip ji suguiidinti.

Jis buvo suaresztuotas.

Mes visai nenusistelbetume 
jeigu rytoj iszgirstume kad vi
sa Komunistiszka valdžia su 
Kremliui! susprogtu.

Patys Sovietai dabar mato, 
nors dar nebeiszdryšta prišipa.'- 
žinti kad Komunizmas yra ne- 
ingy ven d oma s. Komu n izm as, 
anot daug musu dipliomatu ir 
laikrasztininku, yra jau mires, 
tik Sovietai dar nebeiszdrysta 
ji tinkamai palaidoti.

Rusijoje sziandien Krusz- 
czevas, — rytoj gal Zhukovas, 
o užporyt, kas? Dabar Rusijo
je net ir vadai .nebeiszdrysta 
vadovauti.

Jeigu galinga Sovietu Rusi
ja subyrės, tai kokia bus prie
žastis ?

Mes vienu žodžiu drystume 
pasakyti: Pinigai. Ar gal rei
kėtų dvieju žodžiu: ‘‘Stoka pi
nigu. ’ ’

Vidaus pramones pakriki
mas, vidurjinis maras, bhdas 
ir me’as dabar laibiau Rusijai 
gresia, negu visi musu ginklai 
ir kariszki. pabūklai.

Piatinkit “Saule

pa-

va-
ge-

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knyga. 404 puslapiu. 50c.

No.102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

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

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

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustymu; 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; 
K a pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

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

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

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

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

No.144— Apie Ranka Ap
vaizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bemadina. 61 
puslapiu, 20c.

No.1,45—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

lapių. 20c.
N o. 158—A p i e 

Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi / Isztyre;, Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

fao.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis.; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

Kapitoną*

i

Kitokios Knygos

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateitos su pagelba Kazyroin. 
25c.

No.180—Kvitu 
del Iszmokejimo 
rdams. 35c.

I8OV2—Kvitu
Draugystėms, del Kasieriaiis 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirim 
kimu. 25c.

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

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

No J 97—Graudus 
arba Pasibudiniraas
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c.

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jcruzolima. 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:

ISr* 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' 
gaiš siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

lygy Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra dėl prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien 4ik ant 
szio adreso: /
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. %.

I
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Geri Muzikantai
puvo jie keturi, visa orkies- 

tra: Judka Milchas, Dovy
das Šamo varas, Anszel Plika- 
bikieris ir nepiina-metis Chu- 
ina, Brumbas; skripka, fleitas, 
triuba. ir tamburinas. Grajino 
visi szauniai juo laibiau,s, kad 
kiekvienas isz ju riet u re,jo su
pratimo apie ,natas kurios su- 
lisza artisto' atsa'binuma ir da
ro ji iszpildytoju svetimu isz- 
mislu ir darbu. Judka Mileli as, 
pirmasis tos orkiestros sikrip- 
korius, kada, jis paklaustas 
apie natas, patraukydavo pe- 
sziais ir atsakydavo.

— Dėkui Dievui, ne esu ap- 
tiekorius, galiu grajyt ir be re
cepto'.

Taip pat misi i jo ir jo drau
gai. Viską grajino tik isz gir
dėjimo. Judka paduoda ženk
lą, O' Dovydas, Anzel ir Chuna 
ėjo paskui ji, labai sutinkamai 
laikėsi jo natos. Jei katras nors 
truputi apsirikdavo tai tuo
jau s. savo klaida pataisydavo. 
Ir kas ant svieto nepapildo 
klaidos? Repertuaras buvo ne
riebus, bet parinktas. Pirmiau
siu jame žemeziugu buvo mar- 
szas kuriam skambant visos 
miestelio nuotakos linksmai su I
velionais ženge po baldakimais 
ant meszlynu.

Kaip isz kapotos duodasi 
padaryti szvarkas o isz brus- 
loto kepure, taip isz to marszo 
duotųsi padaryti polka ir suk
tini. Gana buvo kad Judka at
silieptu in savo draugus: “pol- 
ka-marsz!” Tai kaimiecziai ir 
miestiec-ziai szoko be jokios 
atminties. Sudaužydavo' batus 
ant szmoteli u ir asla ant skied
rų. O tu szokyku paezios moti
nos ir dukterys musze ranko
mis ir strėnas, plojo delnais ir 
raieziojosi isz juoko. Darėsi 
pasiutusi linksmybe, ne links
mybe, 'bet septynis sykius 
linksmybe, ne gobtuves, bet de- 
szimts sykiu gobtuves! 0 kas 
mokėjo padaryti tokia links
mybe? Judka. Milchas. Kaip 
jis galėdavo ja padaryti ? Su
daryta. ‘ polka,-marszu. ’ Apart 
Zydiszko Judka dar su reper
tuaru turėjo: visiszkai ponisz- 
ka-ponams akamanams, smul- 

• kiai bajorijai, ir muzikiszka 
daug pigesni, prastiems žmo
ni em s. Poniszkame iszrokavo 
kas toks panaszus kontradan
sui, du “Paryžiszki” valcai, 
raudonas mazuras, 'baltas mo
zūras ir drebinanti polka. M.u- 
žikiszkame buvo tiktai prasta 
polka, kazokas Rusiszkas ir 
suktinis, kuriuos Judka mokė
jo szpiliuoti ir per miega. Mu- 
zikiszkai grajinant galėjo tru
puti prasnausti ir Dovydas ir 
Anszel, bile tik malžas ChuneI____________

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais j i

160 Puslapiu ]
8 col. ilgio, 5% ool. ploczlo ! 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. ! 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: :: ]> 

Pinigai reikia siusti su !;

užsakymu: ![

Tiktai,. . . $1.00 i; 
Saule Publishing Co., į; 

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

regu! iariszkai su kurnszczia 
daužytu tamburina. (įbubna), 
tai-muzikai szokdaivo kaip insi- 
sparde jaueziai, ir b liaudavo 
taip kad net trceziaime kaime 
ju balsas buvo girdimas.

Tie “artistai” gyveno maža
me miestelyje ir dirbo katras 
ka mokėjo ir galėjo. Pats Jud
ka, buvo buk tai kriauezius. 
Kartais kokiam Žydeliui su-

xx-x-x-*x-x-*x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Kurna pasakė kad kokios 
merginos, 

Vienam mieste. S....
gyvena, 

Kurios pridirbo vyrams
szposu gana, 

Vyrus visaip monija,
O tieji apie jas visaip 

szokineja, 
Automobilius del ju 

pasamdineja,
Po visas pakampes 

važinėja, 
Ant vakaruszku ir 

i gužynių,
Turi ju klausyti vaikinai; 

Katrie jas pažysta 
saugojusi,

Nuo ju kaip nuo ligos 
szalinasi,

Ba prie kožno kaip 
smala limpa, 

Katra tik pasitinka. 
Praszo pirkti dovana.

ar žiedą, 
Ir už kožno teketi.

Bet vaikinai nenori užsidėti, 
'Nieko pirkti prižadėti, 

Badai jos laibai paperosus 
ruko, 

Ba jas jau keli užtiko> 
Sztai S.... meiles 

merginos,
Meilios labai,

Nori kad su joms užsidėti, 
Visur automobiliais po 

rodhauzes važinėti, 
Bažnyczios del tokiu 

smirda,
O kaip zvanija tai rodos 

negirdi,
Ir in pekla važiuotu, 

Kad velnias prikalbintu, 
Ir da kel is gėrimus 

nupirktu,
O jeigu kas už tai peikia, 
Tai nuo jo astikreipia.

* * *
Badai viena motinėlė už 

dukrele susipyko,
Ant vaikino, ir kaip

• susitiko,
Reže per žanda su buteliu 

kaip matai,
Jau kad boba musza 

tai gerai, 
Tai del vaikino sarmata 

labai, 
Bet vaikinui nereikejo 

pradėti, 
Su tokia dukrele užsidėti,

O kad geresnes sau 
nesuranda, 

Tai aplaiko skaudu ypa 
per'žanda. 

lepindavo kapota. Kartais ka 
nors naujo pasiūdavo isz senu 
skuduriu, atsitikdavo kartais 
pertaisyti senus kailinius ir isz 
to dare sau pragyvenimą. Do
vydas turėjo lengvesni užsi
ėmimą,'biski iszrokavo tankiai, 
turgaus dienomis iszeidavo už 
miestelio ant vieszkelio ir te
nai supirkdavo' pas mužikus 
sausas visztas savo, gezeftui.' 
Anszel turėjo krautuvėlė su 

•smala, o mažasis Chuna dar 
nieko neturėjo, tiktai per isz- 
tisas dienas valkiodavusi po 
nieszlynus rinkdamas skudu- 
rius, kaulus ir isz to susirink
davo sau kelias kapeikas.

Kiekvienas orkiestros narys 
turėjo isz ko gyventi, o apart 
to muzika duodavo jiems gera 
pelną. Už grajinima Zydiszko j 
veseilioj, apart priėmimo ir 
linksmybes, galėdavo turėti 
mažiausia tris rublius; koksai 
bajoras arba a,kamanas duoda
vo net ir po penkis, bet vokuo
davo nakti nuo sutemos beveik 
iki pat pietų ant rytojaus, o su 
mužikais -nebuvo galima ma
žiau turėti sutikimo tiktai su 
szokiais. Už kiekviena szoki 
turėdavo užmokėti. Nori Juo
zas szokti, tegul Juozas užmo
ka, nori asztuoniolika Juozu 
szokti tegul asztuoniolika Juo
zu užmoka kiekvienas už save 
ir už savo mergina, nes mergi
nai niekur nepridera nieko mo
kėti. . i

Judka Milchas buvo pagar
sėjus kaipo szlovingas muzikas 
o jo orkieštra buvo žinoma ap
linkui, ir tai netik tarp Žydu ir 
mužiku, bet tarlp paežiu ponu 
ir dar kokiu ponu! Viena kar
ta Judka. taip kaip ir grajino 
ant baliaus Vandolkuose pas 
grafa; tas nereiszkia kad tai 
tikrai grajino, bet be mažko 
negrajino nes norėjo grajyt il
su tuo reikalu pribuvo pas gra
fa, l^et kad buvo iszmcstas už 
duriu, tai ne jo- kaltybe.

Jlld'ka žinojo kad orkieštra 
turi mažus f eterius, jam pa
ežiam net labai rankos drebėjo 
apie tai mislijant. Dovydas ne
teko keturiu prieszakiniu dan
tų ir per tai in savo fleita pute 
nelabai czystai o mažas Chune 
buvo dar jaunas ir labai prie 
tos dailos užsidegęs; jis kar
tais nemylėjo bubnyti kur rei
kia, 'bet bubnijo kur visai ne
reikia. Tikras asilas! Na, 'bet 
kas daryti, juk toksai ženkly- 
vais miestas negali apsieiti be 
orkiestros, o jei taip yra, tai 
delko neuždirbti ir kam turi 
uždirbti kokia nauja orkieštra 
o ne sena ir užsitarnavus"?

Atsitiko viena karta kad in 
miestel i i atvažiavo vienas Žy
delis koksai, sustojo su savo 
vežimėliu ant rinkos ir pradė
jo klausinetis apie muzikantus. 
Tuojaus ji apspito visas 'bū
rys Žydu. v

— Na, kam tau muzikan
tai”? Koki turi prie 'muzikantu 
reikalą? Ko nuo ju nori"? Isz 
kur esi ?

Pasirodė kad'Žydelis yra isz 
kito miestelio, trimis jfiyliomis 
toli nuo szito, kad atvažiavo 
tycziomis, pasiustas per rebe 
Borucha, pirmo miestelio ba- 
goezius kuris iszleidžia dukte
rį už vyro, o žinodamas apie 
garsia Judko Milchos orkies- 
tra nori ja turėti pas save toj 
iszkilmybei. Kaip nebūk, bet 
del orkiestros ir miestelio gar
be nemaža. Bdruchas pinigu 
nesigailės, muzikantai gali rei
kalauti kad nors ir deszimts 
rubliu, o- jis be jokio turgaus 
penkis atmes, o penkis jiems 
užmokės ir sugražins visus
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“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai

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

kasztus pekseziu keliones in 
tenai ir afgalios. Apart to, 
duos iszsigert ir pavalgyt, ži
noma kai]) ant veseilos.

Judka sutiko tuojaus be jo
kio abejojimo ir po pietų visi 
orkiestros nariai apsirengė 
szventadieniszkai, neszdami su 
savim instrumentus ir naszule- 
lius su valgiu, leidosi kelionėn.

Tai buvo1 žiemos laikas, oras 
perszlapes, laukuose baltavosi 
sniegas, o ant kelio klampus, 
gilus ir limpantis prie kojų 
puryynas, taip kaip paprastai 
Pagirėliuose. Vejas buvo asz- 
trus. Judka aipsiriszo- ausis 
raudona skepeta, kapoto 
skvernus su.kiszo už juostos ir 
ženge afsargiai per purvyną 
nes juk ant tokios garsingos 
veseilios neiszpuola pribūti su 
purvinais 'czebatais. Dovydas 
ir Anszel taippat dabojo czeba- 
tus ir rubus; tiktai mažas 
Brumbas, kvailas ir svieto ne
matęs pienburnis 'Brido per 
purvyną, kai])- žąsis per vande
ni ir savo žipona supurvino net 
iki paežiam kalnieriui.

Eidami Judka, Dovydas ir 
Anszel kalbėjosi alpie rinitus 
daigius ir apie thi, kad isz 
priežasties.szalczio ir periman- 
czio vėjo turi neatbūtinai prie 
misizko karaziamoj iszsigetti 
sznapso. Karcziama pasieks 
apie antra valanda po pietų, 

Pirkite U. S. Bonus Pirkite U. S. Bonus Pirkite U. S. Bonus
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Make playtime
pajutime too

with U.S. Sadiqs Bonds
Here's how to make your “two weeks with 
pay” pay even better.
Make sure you have some U. S. Series E 
Savings Bonds at home working for you 
while you relax.
. Interest earning Savings Bonds never take 
a day off. No matter where you go or 
what you do, they stay on the job earning 
money for you.

And now Savings Bonds are belter than ever! 
Every Series E Savings Bond purchased since 
February 1, 1957, pays 3-J4% interest when 
held to maturity. It pays higher interest, too, 
in the earlier years, and matures in only 8 
years and 11 months.

Now, more than ever, it’s wise to save with 
U. S. Series E Savings Bonds. Buy them 
regularly where you bank or through the 
Payroll Savings Plan where you work.

Part of every American’s 
savings belongs in U. S.

Sayings Bonds

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

SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa

tenai truputi atsilsės ir vela 
leisis kelionėn net iki Korcuo- 
kai, kur pas viena. Žydeli per
nakvos.

Nuo kareziamos ant Vigodos 
in Korcuoka yra arti mylia ke
lio ir per miszka bet nėra, ko 
apie tai ir szneketi, jei einasi 
ant gero uždarbio, ant puikios 
veseilios, pas bagoeziu, tai rei
kia bent kiek nprs tame reika
le pasistoroti. Ant Vigodos pa
sidrūtino, arendorins jiems pi
giau jiaskaite už sznapsa, nes 
artistas visur turi savo privi
legijas, ir rod i jo idant, jie pasi
skubintu nes dabar naktys 
tamsios o keliai ne visados bū
na, laimingi. Muzikantai pa
klausė tos rodos ir tuojaus isz 
vietos nuėjo greitu žingsniu, 
minkydami czebatais limpanti 
purvyną.

Žiemos laike greitai sutems
ta; keliauninkus sutemo misz- 
ke. Vejas buvo biaurus, szaltis 
perėmė net kaulus. Judka rie
tėsi krūvon, neįžiūrint to, kad 
ant savos turėjo kailinius, pa- 
siutus isz visokiu kailiu. Dovy
das drebėjo, Anszel' barszkino 
dantimis. Mažas Brumbas, no
rėdamas apsiszilt,z. daužė su 
kumszcziom tamburina, net at
garsis po miszka skambėjo.

— Fe! Suszuko' Judka. Ka 
tu darai, beproti, kam bubniji, 
kaip' ant kokio gevalto ?

— Arba tai ne gevaltai, tok
sai szaltis, atsake Chune, tegul 
velniai paima visa veseilia, ge
riau už pecziaus tupėti ir bul
ves lupti.

— Tylėk, tylėk, atsiliepe 
Anszel, esi 'bradas. Vietoj pa- 
dekavoti Dievui kad suteikia 
mums gera uždarbi, tu’ keiki, 
szvare kopf! Tau geriau butu 
su bulvėmis už pecziaus kur

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
- - 11 1 -
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bovytis! Lygiai kaip mano osz- 
ka, ji taipgi labiau myli žalias 
bulves negu rubli.

* — Kallbekite jus sau kaip 
norite, atsake Chuna, o asz vis 
tiek bu'bnysiu. Man szalta. O in 
ka turiu .muszti ? Juk jums pe- 
czius baladoti neiszpuola!

—■ Esi galgbnas! Szaigiecz! 
Atsiliepe Judga. Toksai tai 
sziandien svietas, toki tai lai
doku liežuviai! Jis gatavas 
mums kb'kia nelaime iszbubny- 
ti.

Kai]) tik Jud'kai (pabaigė sa
vo kalbą, kad sztai nuo puses 
Korcuokos ant kelio priesz 
juos atsiliejpc balsai:

— Ai, ai! Op op!
— Tai tau ir ibubnas, tu 

lapserdoke, tu medine galva, 
tu čigone! Ka tu mums pada
rei ?

— Na,, o ka"?
— Ar negirdi gal?
— Girdžiu kas szaukia. Te

gul jis sau rėkia, gal ir jam 
tąip pat szalta.

— O gal koksai razbainin- 
kas?

Riksmai vis didinosi, jau bu
vo galiina 'balsus atskirti tarp 
kalbancziu, 'buvo girdimas ark
liu 'bėgimas per purvyną ir ve
žimu ant kelio dundėjimas.

Brumbais jau nebulbnijo, mu
zikantai, susiglaudė krūvon, 
sustojo ant kelio tardamiesi

. _ .    —■
kas daryti, ar bėgti, ar su už
puolikais vyriszkai remtis? 
Judka ir Dovydas norėjo1 misz- 
ke pasislėpt. Anszel rodijo 
laukti ir draugus savo pertik- 
rinejo kad pabėgti yra da ga
na daug laiko. /

Riksmai buvo vis garsesni 
priek tam kažin kas su visa 
gerkle dainavo.

— Na, matote, tarė Ansžel, 
galime but spakaini. Kas gir
dėjo kad razbaininkai dainuo
tu? Tai yra kokia linksma 
kompanijai, ji keliauja savo1 pu
sėn, o mes savo. ,

'Nuėjo toliau bent kiek nusi- 
ramiiiie, o mažas Brumbas isz 
szalczio ir džiaugsmo kad jam 
nebuvo pavojaus, pradėjo1 vėl, 
dar smarkiau, bubnąn muszti.

Nuo vežimu linksmai atsi
liepe :

— Muzika, muzika! Tai-gi 
mums tas ir reikalinga!

Vežimai prisiartino, keli 
jauni ir linksmi vaikinai ap
stojo' muzikantus.

— O tegul jus bala, užlieja, 
suszuko vienas. Juk tai ežia 
Judka, geriausia ir puikiausia 
musu kraszte kapelija! In kur 
jus keliaujate"?

— Einame grajyt ant labai 
ženiklyvos veseilios, turbut po
nai girdėjote. Boruchas rytoj 
savo dukteri iszleidžia už vy
ro, jau pusiaukeeleje esame.

— O mes taigi pas jumis 
važiuojame.

—i Kaip tai pas mus, kad 
mes jau ant veseilios.

Ir mes taipgi. Tegul jusu ten 
ta Borucha. visi velniai paima 
pas mus sziandien veseilia.

—■ Kaip tai pas jumis ?
— Na, turtingiauses kaimo, 

bajoras, įSadlauskas dukteri 
iszleido, neseniai sugryžo isz 
bažnyczios, o jaunikis pamir- 
szo nusisamdyti muzika, tai-gi 
mes, jaunuomene, iszvažiavo- 
me muzikos sau jieszkoti. Nėra 
laiko ! Sėskite su, mumis in ve
žimus! Bet važiuojant grasyki
te taip, kad deszinitame kaime 
butu girdėt!

— Mano ponuliai, prasze 
Judka, kita karta su dideliu 
noru pagrajysiu, sziandien ne
galiu, esame kelionėje, pasam
dyti. Ot, negaliu ir gana nes 
Bortchas laukia.

(Tasa Ant 2 Puslapio)

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius Ako Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai. 
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Žinios Vietines
cziausios Paneles Marijos in
Daugu Eimimas szvente. ’

— Stanislovas S b ai ak as

pardavė savo praperte del Jo
seph Rittzo ir žmona mieste, už 
viena doleri.

:: JUOKAI ::

— Orais daug atvėso.
—■ Szvento Vardo Draugi

jos nariai, isz Szv. Juozapo pa
rapijos turėjo savo metini pik
niką pareita Nedelia, Dr. T. 
T a c i e 1 a u s k o f arm os.

— Sukatoj pripuola Szv. 
Lamino, o Tautiszka. Vardine: 
Laima. Menulio atmaina: Pil
natis. Ir tai diena: 1945 metuo
se kai Japonai pamate ir pa
jautė tas atomines bombas, jie 
tuojaus pasidavė, ir karas baig 
tas; 1874m., gimė Herbert C. 
Hooveris, kuris ’buvo trisde- 
szimts pirmais Amerikos Pre
zidentas, Jis laibai daug pasi
tarnavo savo krasztui, bet, re
tais kuris jo darba suprato ar 
jo prakalta pažinos; Nepri- 
klausima Diena Ecuador krasz 
te, Pietų Amerikoje.

— Ponais Pranas J. Sklaris 
isz Luzernes, su sumini, Pran- 
ciszkus isz Montana, ana diena 
svecziavosi 'pas ponia Morta, 
Bražinskiene, 433 W. Mahanoy 
uly., ir prie to's progos atlankė 
“Saules” Redakcija. Acziu uiž 
atsilankyma.

— Kita sanvaite: Nedelio-j 
pripuola devinta Nedelia po 
Sekminių, taipgi Szv. Zuzanos 
o Taųtiszka Vardine: Parute. 
Ir ta diena: 1928 metuose val
džia pradėjo spausdinti mažes
nes pinigu bumaszkas; 1794m., 
Rusai užėmė Vilnių; 1807111., 
Robert Fulton, pasekmingai 
plauke su savo gariniu laivu, 
“Clermont,” ant Hudson upe.

— Readingo Feras invyks 
Rugsėjo (Sept.) 8-ta diena ir 
tesis ligi 15-tai dienai in Read
ing Fairgrounds, Reading,* Pa.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Klaros, o Taiutiszka Vardine: 
Dauguolis. Taipgi ta diena: 
tis žinomai kaipo Liublino Un- 
ir Lietuvos pasiraszytaz sutar
tis kinoma kaipo Liublino Un
ija; 1941111., Prancūzijos aug- 
szcziausias karininkas, Mar
shal Henri P. Petain, ragina 
savos žmones remti Nacius ir 
stotis priesz Sovietus. Jis pa
simirė kalėjime, Liepos 22-tra, 
diena 19511H., ir ta syk turėjo1 
95 metu amžiaus, be jokios val- 
diszkos garbes, kaipo savo 
kraszto iszdavikas; 1937m., 
Senatorius Hugo Black yra pa
skirtas kaipo narys augszcziau 
siojo Teismo Amerikoje; 1936 
m., Vokietija sutinka nesikisz- 
ti in Ispanijos vidurini kara, 
bet savo žodžio neiszlaiko;
1933111., Prezidentas Gerardo 
Machado aplaido savo vieta 
prezidento paloviu je, Kuboje;
1918111., Amerikos paeztas pra
dėjo veszti laiszku. su eroipla- 
nais tarp New York miesto ir 
Vaszingtono; 1851m., Issac 
Singer, pradėjo savo amata 
dar y damas siuvimą ‘ ‘ Singer ’ ’ 
maszinas. Jis turėjo tik ketu
rios deszimts dolerius dabar jo 
kariszkus laivus in Kuba; 1754 
turtas yra bilijonais skaitoma.

— Ut arui n k e pripuola Szv. 
Kasi jono ir Szv. Ipolito, o Tau- 
tiszka Vardine: Asi'butas. Ir 
ta diena: 1933 metuose Ameri
kos Prezidentas Franklin D. 
Rooseveltas pasiuniczia tris 
kariszkus laivus in Kuba; |754 
m, New York 'miesto Columbia 
Universitetas insteigtas, o pir
mąjį buvo pavadintas Kara
liaus kolegija, už tai', kad Ang- 
lijos karalius buvo padovano
jęs žemes ant kurios universi
tetas ir dabar stovi.

i '
— Ketverge pripuola Szven

Kareivis Ant Sargybos Meksikoje
Nežinojo Kur Gyvena

Girtas — Perpraszau ta- 
mistos, ar kartais nežinai 
kur gyvena Jonas Mikutis?

— Juk tai tu patsai juom 
esi?

— Asz žinau kad tai asz, 
bet nežinau kur gyvenu.

Vaiskas buvo iszszauktas 
palaikyti tvarka ir prižiūrė
ti kad sugriauti namai nebū
tu apvogti žuliku, kai Mexi
co City miestą isztiko žemes 
sudrebejimas.

Apie du szimtai žmonių 
žuvo, daugiau kaip szeszi 
szimtai buvo sužeisti ir dau
giau kaip penkios deszimts 
namu buvo sugriauta.

o o o

Philadelphia, Pa.— .
Jurgiecziu Klebonas, Kun. Dr. 
Vytautas Martuseviczius, Lie
pos 31 diena, sugryžo isz Euro
pos, o Rugpiuczio 4-ta diena Jo 
'pagarbai, Jurgiecziu parapijos 
svetainėje buvo suruoszta 
“Welcome Home Party”. Ku
rios tai Partes vakaro vedėju 
buvo Kun. Albinas Ne ve ra u s- 
kas. O ja suruosz*i po vai Tėvys
tė, ponios Elenos Kazakauskle- 
nes vietines “Leides” veikė
jos, o platinime iszkalno in- 
žangos tikintu in ta Pante tai 
labai pasižymėjo darbszti ]to
ne Albina (‘zobatorieite, nes ji 
ne tik kad jiardavinejo tikie- 
tus, bet ir veltui davinėjo tuo- 
mi skriaudžiaiit pat i save.

— Jurgelis.

metu amžiaus, pati Prezidento 
Dwight Eisenhowero, turėjo 
operacija Utarninkoin Walter 
Reed ligonbute. Daktaras H. 
L. R i va padare ta operacija 
ant Ponios Eisenhower. Ji ne
sveik avo per koki tai laika.

Vienna, Georgia. —
Senatorius Walter F. George, 
(Demokratas) 79 metu am
žiaus, kuris sirgo per koki tai 
laika nuo szirdies ligos, pasi
mirė 'pareita Nedelia savo na
muose.' Paliko savo žmona ir 
szeimyna. Laidojo Panedelyje. 
Velionis buvo Baptistas.

Washington, D. C. t—• 
Ponia Mamie Eisenhower, 60

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

.................... ...................  ■ r —- -

LIETUVISZKAS SURIS
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CHEESf

Jono Ir Angelines 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 ir Angelinos 
Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan. .

Szis Suris yra gaminamas pagal receptą, atsivežta isz Lietuvos, ir bus 
gaminamas tik Andriuliu ir ju szeimynos.. Tas jums užtikrina gera kokybe 
ir jusu mėgiama skoni. Szis Suris taip yra mėgiamas Lietuviu, kad jo dide
lius kiekius siunezia in visa Amerika ir Kanada.

Andruliai gauna daug laiszku, kuriuose yra labai palankiai atsiliepiama 
apie ju gaminamus Surius ir praszoma, kad jis butu pavadintas “TEVELIU 
SURIS,” nes jis gaminamas pagal )ū 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

Turėjo Tiesa
Matas — Beda brolau ir 

gana, mano boba jau nori 
nuo manes bėgti!

Filipas — Tai kodėl nesi
rupini ja nuo to atkalbinti?

Matas — Kurgi nesirūpi
nu! Per tris dienas nedaviau 
jai ėst, o vakar daviau gerai 
per snuki, kad nei pasiju- 
dint negali, o ji kaip ne, taip 
ne, nori bėgti ir gana!

Motcrcs Visa Gauna 
Rodą

Vyras — Kas tai? Vela nu
sipirkai nauja szlcbe?

Pati — Na, tik tu taip ne
pyk, ta j a szlebe pirkau už 
savo pinigus!

Vyras — Už savo? O kur 
juos gavai?

Pati — U-gi pardaviau sa
vo kailinius.

deszimts doleriu, pasiaiszkin- 
damas kad daugiau pinigu nė
ra. Po tam as pats vagis nuėjo 
in Maryland vieszbuti, netoli 
nuo Avenue of the Americas, 
ir ežia klerkos Fred Henris pa- 
prasze kambario. Klerką Hen
ris policijantams sake kad jis 
kaž kodėl nepasitikėjo tuo sa
vo netikėtu svecziu ir pradėjo 
eiti prie pryszakiniu duriu. Ta
da vagis suriko: “Kur tu ei
ni?” ir paleido viena szuyi. 
Kulka pataikė darbininkui. 
Vagis tada pabėgo negauda
mas nei skatiko isz szito tre- 
czio vieszbuczio. Klerką Hen
ris buvo nuvesztas in ligonine, 
kur daktarai sako jis randasi 
pavojingoje padėtyje.

SKAITYKIT 
S3F“SAUEE”^ai 

PLATINK IT!

SEPTYNI ŽUVO
SYRACUSE, N. Y. — Du 

automobiliai susikūlė, suspro
go ir užsidegė. Szeszi žuvo ant 
vietos; septintas buvo nuvesz- 
tas in ligonine kur jis pasimi
rė. Trys žuvusiu j u buvo isz 
vienos szeimynos.

Žmones sako kad tas tu au
tomobiliu trenksmas buvo gir
dimas už keliu myliu. Keturi 
sudege, vienas žuvo nuo savo 
žaizdų ir dar vienas pasimirė 
ligoninėje. Kas tuos automobi
lius vairavo ir kas buvo ežia 
kaltas policijantai sako kad jie 
nežino ir gal niekados nebeda- 
žinos, nes visi pasipylė ant 
vieszkelio taip kad nebuvo ga
lima susekti ar iszrokoti, kas 
kur sėdėjo ar kas vairavo.

APVOGĖ DU
VIESZBUCZIU

Sužeidė Klerką Trc- 
cziame, Ir Pabėgo
NEW YORK, N. Y. — 

Žemo ūgio jaunas vagis apvo
gė du vieszbucziu ir stengda
mas treczia apvogti, sužeidė 
darbininką, klerką.

Kiek policijantai galėjo su
žinoti tai tas vagis yra apie 25 
metu amžiaus, vos penkių pėdu 
augszczio ir plonas.

Jis pirmiausiai inejo in 
Globe vieszbuti, ant W. 44-tos 
ulyczios, iszsitrauke revolvrei 
ir pasiėmė $48 dolerius ir sau 
iszejo.

Apie dvideezimts minueziu
po keturiu isz ryt®, tas pats va
gis inejo in Elmwood vieszbu
ti, ant W. 49-tos uly., ir parei
kalavo kad darbininkas Neal 
Scanlon atiduotu jam visus pi
nigus. Scanlon jam padavė tik į

JUODAS AR
RAUDONAS

Tas Pats
WASHINGTON, D. C. — 

Metai atgal mes iszgirdome ir 
pirma syki dažinojome, kad 
Senato komisija paskelbė tik 
keletą neszvariu žinių apie ne
teisingumus, papirkimus, žuli- 
kavimus ir bosavimus vienos 
ypatos, Teamster’s Unijos 
Vice-Prezeidento James R. 
Hoffa.

.Senato komisija neužginezy- 
jamai priparodinio kaip szitas 
Teamster’s Unijos Vice-Prezi- 
dentas Hoffa, buvo pasisamdęs 
žulikus, grubi j onus, žmogžu
džius, kad jie sutvarkintu vi
sas unijas New York mieste, ir 
kad tos unijos pripažintu Poną 
Hoffa už savo bosą.

Sziandien ta pasaka dar ne- 
szvaresne. Jimmy Hoffa yra 
vis tos Teamster’s Unijos Vice 
Prezidentas, kaip jis buvo me
tai atgal. Ir kas dar svarbiau ir 
skaudžiau ir kas visiems mums 
Amerikiecziams sarmata daro, 
tai kad jis dabar tikrai tikisi 
užimti Prezidento Dave Beck 
vieta. Ir tai nežiūrint ir nepai
sant kad szitas Hoffa, vos ne 
vos, iszsisuko isz intarimo kad 
jis buvo kelis žulikus papirkęs, 
ir visai nepaisant kad Senato 
komisija dar ir dabar yra ji 
intarus už keletą desetku pra
sižengimu ir suktybių.

Szitas Hoffa, busimasis tos 
galingos unijos prezidentas, ir 
jis ta vieta gaus jeigu jo žuli- 
kai savo žodi turės, valdo ne 
tik savo unija, bet beveik viso 
musu kraszto pramone! ,

Senatorius John L. McClel
lan, tos Senato komisijos pir
mininkas yra aiszkiai priparo- 
dines kad szitas Hoffa buvo 
pasisamdęs buvusi kalini, pra
sikaltėli, razbaininka ir žuli- 
ka Johnny Dioguardi, geriau 
žinoma kaipo Johnny Dio, kad 
jis suvaidintu ir sutvarkintu 
New York miesto unijas ir pa
vestu po Hoffos valdžia. Czia 
buvo penkios tos unijos kuo
pos, kurios valdo visa New 
York miestą.

Be£ New York miestas tai 
tik laszas tose suktybes jurose. 
Teamsters unija — tai troku, 
traukiniu, laivu ir net eropla- 
nu unija, valdo beveik viso 
kraszto pramone. Nes be tokiu 
susisiekimu visa musu pramo
ne pakriktu. O szitas bosas, 
vice-prezidentas Hoffa, Sena
to intartas, visa tai valdo.

ne tik Vakariniu uostu darbi
ninkus, bet ir visa pramone ir 
susisiekimą su kitais Užsienio 
krasztais per musu laivus.

Reiszkia, jeigu szitas žulikas 
Hoffa susitars su Komunistu 
Harry Bridges, tai jiedu val
dys visa musu pramone ne tik 
Amerikoje, bet ir Užsienyje.

Tai gal iszrodo biski perdė
ta. Bet tik prisiminkime kad 
szitos dvi unijos valdytu visa 
susisiekimą; trekais, autobu- 
siais, eroplanais ir laivais. O 
kad ir czia, jusu miestelyje, ka 
sztorninkas, buezierys ar sa- 
liuninkas darytu, jeigu troku, 
traukiniu, laivu ir eroplanu 
darbininkai nesutiktu jam jo 
tavora, pristatydinti? Už keliu\ 
dienu visi jie turėtu savo du
ris užsidaryti!

Tai tokia galybe turi szitas 
Teamsters unijos vice-prezi
dentas, kuris yra tikras kad 
jis užims prezidento Dave 
Beck vieta!

Dabar jau aiszku kad ne ba- 
goeziai ne fabrikantai, ne mili
jonieriai musu kraszto pramo
ne valdo, bet uniju valdovai, 
kurie in talka pasikvieczia ar 
paperka žulikus, žmogžudžius, 
buvusius kalinius ir kitus niek- 
szus.

Buvo gana sarmatos ir gie
dos kai buvo pripairodinta kad 
Teamsters unijos prezidentas 
Dave Beck tiek pinigu pasivo
gė isz darbininku, ir kad jis vi
sus unijos narius taip isznau- 
dojo. Bet dabar ant tos sarma
tos yra kraujama sarmata ir 
gieda, kad kitas tokis in jo pė
das inžengs.

Czia aiszku kad unijos na
riai szoka isz skaurados in 
krosnį; kad jiems lieka tik vie
nas pasirinkimas: rauduonas 
ar juodas velnias.

Ir tokie žmones valdo visa 
musu kraszto pramone! Ir czia 
nėra nei puses žodžio priesz 
darbininkus ar tu uniju narius, 
nes mes gerai žinome, kaip jie 
dar geriau žino, kad jie neturi 
jokio balso savo unijose, kad 
jie yra gyvi vergai savo uni
joms, kurioms jie milijonus su
krauna.

MOTINOMS SUNKIAU 
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tiszka valdžia yra dabar nusta- 
czius kad toki garbes ženklą 
isz valdžios gaus tik tos moti
nos kurios pagimdins deszimts 
kūdikiu, ar daugiau.

NUŽUDĖ SAVO ,
DRAUGE

Buvo Insiskolinusi Už 
Drabužius

BURLINGAME, CALIF. — 
J auna sekretorka, susirupinusi 
apie sako skolas, savo mieste 
in Long Island, prisipažino po
licijantams, kad ji savo drauge 
su prosu sudaužė ir paskui su 
peiliu apie penkios deszimts 
sykiu subadė. Ir vėliau ji atsi
gulė in tos savo drauges lova 
ir ramiai sau užmigo. .'

Dvideszimts metu amžiaus 
Paneles Catherine “Kit” El- 
vins lavonas buvo užtiktas vir
tuvėje in apartmenta kuriame 
ji gyveno sykiu su 19 metu am
žiaus Elaine Soule, isz Free
port, N. Y.

Policijos virszininkas sako 
kad Catherne Elvins, teipgi 
sekretorka, buvo taip baisiai 
sumuszta ir subadyta kad jis 
nieko panaszaus dar nebuvo 
mates. Ji buvo duktė Daktaro 
Richard F. Elvins, isz Seattle, 
Washington.

District Attorney Howard 
Hartley sako kad to Daktaro 
duktė Catherine buvo gavusi 
$160 czeki nuo savo motinos, 
Ponios Naomi Elvins. Kai ta 
Elaine Soule nužudė savo 
drauge, ji ja nuvilko in virtuve 
apvalė visa jųdviejų kambari 
ir tada nuvažiavo in San Fran
cisco miestą, kur ji keturiose 
bankose stengiesi ta czeki isz- 
mainyti, bet jai nepasiseke, mes 
bankos kliarkai jos nepažino.

Szita Elaine Soule buvo in
siskolinusi virsz trijų szimtu 
doleriu už' drabužius.

Deputy District Attorney 
Hartley sako kad ta Elaine 
Soule jam yra pasakius, kad 
kai ji pamate ta savo drauges 
czeki, ji isz proto iszsikrauste, 
ir pareikalavo kad jos drauge 
jai tuos pinigus duotu ar pa
skolintu.

Jos motina, in Freeport sai
ko kad ji negali intiketi kad 
jos duktė butu taip padarius.

Kai Panele Soule ta czeki 
negalėjo iszmainyti, ji sugryžo 
in jųdviejų kambarius, viską 
apvalė ir atsigulė in savo drau
ges lova ir gerai iszsimiegojo.

Ant rytojaus ji nuėjo pas sa
vo seserį, Ponia Dorothy Ward 
ir jai pasakė kad ji buvo savo 
drauge primuszius už tuos pi
nigus. Jos sesuo nuėjo in jų
dviejų kambarius, rado sąvo 
sesers drauges lavona ir pa- 
szauke policija.

Nemylėjo Žmogienos
Ubagas — Mielaszirdinga 

gaspadinele, susimilk ant 
manes, duokie ka valgyt, 

nes jau trys dienos kaip nie-
Ir dar nepriparodinta, bet 

jau beveik visu gerai žinoma 
kad szitas Hoffa stengiasi su
sitarti su Vakariniu uostu uni
jos boąp, pasmerktu Komunis
tų Harry Bridges, kuris valdo
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ko neturiu burnoj!
Gaspadine — Palauk kol 

mano vyras pareis namo.
Ubagas — Acziu tau szir- 

dingai gaspadinele, bet asz 
žmogienos nevalgau!
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