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Permaino Lytis

Garsus daktarai labai aky
liai seka operacijas szitu 
dvieju mergaicziu, sesucziu, 
kurios po tos operacijos 
taps vaikai, broliai. Devy
niolikos metu Italo Merone, 
po kaire, isz Cappella, netoli 
nuo Naples, jau dabar yra

Isz Amerikos
SUSISPROGDINO

Norėjo Žmona 
Nužudinti

YREKA, CALIF. — Ketu- 
rios deszimts septynių metu 
amžiaus fabriko darbininkas 
susisprogdino save ir sykiu du 
savo vaiku ir savo szvogeri.

Jis taikėsi mesti in savo 
žmona namie pagaminta 
sprogstanezia bomba, už tai 
kad ji buvo ji suaresztavus, 
kad jis ja labai buvo sumuszes.

Jis buvo Wilbur Smith. Jis 
buvo in szmotelius susprogdin
tas. Teipgi užmuszti buvo 16 
metu sūnūs, Ted ir 24 metu 
szvogeris Douglas Sturgis. 
Duktė, 20 metu amžiaus Char
lotte, pasimirė ligoninėje.

Žmona visai nebuvo sužeis
ta, bet buvo nuveszta in ligo
nine, nes ji buvo labai susiner
vavus.

Nelaime atsitiko prie pat ju 
namu, Californijos kalnuose.

Policijos virszininkas, She
riff Al Cottar sako Wilbur 
Smith, kuris buvo ant keliu 
dienu in kalėjimą patupdintas 
kai jo žmona buvo ji apskun
dusi, buvo pasiryžęs jai atker- 
szinti.

Iszrodo kad szvogeris ir jau
nas sūnūs stengiesi ji sustab- 
dinti kai jis su ta savo sprogs- j 
tanezia bomba prisiartino prie' 
namu, kur Ponia Smith buvo 
su savo dukrele.

Susietka 16 metu amžiaus 
Pat Swickard, sako kad ji ma
te kaip Wilbur Smith po pa
žastimi neszesi koki ryszuli. 
Paskui ji mate kai jo dukrele 
su jo rodos ėmėsi ir stengiesi 
ta ryszuli isz jo ranku isztrauk- 
ti. Jai in pagalba atbėgo tiedu 
vyrai, ir tik sykiu viskas 

tapes vaiku po vienos tokios 
operacijos. Po deszine, jo 
sesuo, dvylkos metu Con- 
siglia laukia tokios pat ope
racijos. Ju giminaitis to
kia operacija turėjo keletą 
menesiu atgal

griausmingai susprogo.
Policijantai rado daug dina

mito jo automobilyje.

LOSZIKE PASIUTO
NEW YORK, N. Y. — 

Loszike Ava Gardner baisiai 
supyko ir visus iszpludo isz- 
keike ant Idlewild aerodromo, 
New York mieste, už tai kad 
keli jos lagaminai nebuvo at- 
veszti isz jos vieszbuczio.

Ji pradėjo szukauti, keikti ir 
plūsti, taip kad laikrasztinin- 
kai nieszdryso užsiraszyti vi
sus jos žodžius. Ji iszpludo net 
ir savo naujausi drauga, Itali- 
jona loszika Walter Chiari, 
kuris su ja važiavo.

Vienas laikrasztininkas isz-' 
dryso jos paklausti kur ji va
žiuoja. “Asz važiuoju namo 
pasilsėti,’’ ji atkirto. 'Kitas 
laikrasztininkas paaiszkino 
kad “namai“ tai yra villa prie 
Madrid miesto.

Nežiūrint kiek ir kaip ta lo
szike keike ir plūdo, eroplanas 
iszskrido be jos lagaminu. Vė
liau buvo dažinota kad Pierre 
visezbuczio tarnai per neapsi- 
žiurejima apleido kelis jos la
gaminus.

POLICIJANTAI 
INTARTI

FBI Policija Ima Juos 
Nagan Už 

Prasiszokimus
PHILADELPHIA, PA. — 

Szesziolika Philadelphijos po-i 
i licijantu yra FBI policijos pa-' 
szaukti teisme pasiaiszkinti už 
j-feivo niekiszkus pasielgimus, Į 
kai jie suaresztuoja intartus 
žmones.

FBI policija yra gavus tiek 
daug skundu ir pasiskundimu

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Nusiginklavimo Pasitarimai Bus
Nutraukti; Sovietai Ant 

Nieko Nesutinka
NUSIGINKLAVIMO

PASITARIMAI
BUS NUTRAUKTI

LONDON, ANGLIJA. —
Vakarines tautos dabar gal 
praszys kad visi pasitarimai 
butu atidėti, Londone, jeigu 
Rusija nesutiks priimti Vaka
riniu Tautu pasiulintas tvar
kas. Taip atstovai yra pasakė 
laikrasztininkams.

Vakariniu krasztu delegatai 
turėjo vilties prieiti prie ko
kios iszeities kaslink nusigink
lavimą su Sovietais pirm negu 
dabar.
Paskutines žinutes, kurias mes 
galėjome gauti parodo kad 
Sovietai ant nieko nesutinka, 
ir iszrodo kad jie tyczia delsia 
ir kaž ko laukia.

Galimas daigtas kad jie lau
kia kol savo kraszte tvarka bus 
nustatyta, nes patys Sovietu 

Sveiksta EROPLANAS
UŽSIDEGĖ

Ponia Mamie Eisenhower

Pirkic U. S. Bonus!

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Eisenhoweris bu
vo nuvažiavęs in Walter Reed 
Army Medical Center ligoni-! 
ne aplankyti savo žmona.

Jau kelios dienos iszejo ži
nios kad jo žmona Mamie 
sveiksta ir gales už trumpo lai
ko važiuoti namo.

Ta vakara Prezidentas susi
laukė savo brolio Milton, ku
ris yra ka tik pargryžes isz! 
Meksikos, kur jis buvo nuva
žiavęs, kaipo savo brolio, Pre
zidento atstovas.

atstovai nežino kur kreiptis1 
patarimo, nes jie nežino kam 
dabar Rusijoje lenktis ir kO' 
klausytis.

Tie atstovai isz Rusijos at
važiavę tik su viena daina: pa
naikinti atomines bombos pra
tinimus visur, be jokios prie
žiūros ir be jokio kito susitai
kinimo. Aiszkiai matyti kad tie 
Sovietu Rusijos atstovai bai
siai bijosi musu pirmtakunu, 
mokslincziu kurie visdidesnesi 
ir baisesnes atomines bombas' 
ima gaminti; bet tuo paežiu sy-: 
kiu jie jaueziasi bejiegiai duo
ti savo žodi kad jeigu Amerika 
nustos tas atomines bombas 
gaminus, kad ir Sovietai pana- 
sziai sutiks padaryti.

Sovietai vieszai nedrys pri
sipažinti, bet visi ju vadai bi
josi Amerikos fabriku, Ameri
kos mokslincziu, Amerikos 
pramones ir Amerikos pinigu, 
kurie visi, sykiu, kur kas pra
lenkia geriausias Sovietu jie-,

Pasekmingai Nusileido
_____

NEW YORK, N. Y. — 
Dvieju inžinu eroplanas, skris
damas isz Vaszingtono in New 
York užsidegė nuo vieno savo 
inžiniu, i

Pirm negu tas eroplanas su
spėjo nusileisti ant Interna
tional aerodromo, darbinin
kams pasisekė ta gaisra užge-i 
sinti. Eroplanas nusileido biski 
priesz puse po szesziu isz ryto. I

Visi kiti eroplanai buvo pa
stumti in szali nuo to aerodro
mo ir ugniagesiai buvo su-' 
szauukti prie savo troku, kad 
jie butu pasirenge su pagelba 
kai tas eroplanas visu greitu
mu nusileis tenai.

Keleiviai buvo biski sukries- 
ti ir iszsigande, bet nei vienas 
nebuvo sužeistas.

Lakūnas, Kapitonas 33 metu 
amžiaus Robert A. Houchin, 
isz New York, sako kad jis jau 
žinojo kad jo eroplanas dega 
kai jis skrido virsz Wilming
ton, Delaware miesto, bet kad 
jis buvo per augsztai, 7,000 pė
du, saugiai ir greitai tenai nu
sileisti. Tai jis per radija pa- 
szauke New York aerodroma ir 
pranesze kad jis ketina tenai 
už keliu minueziu su deganeziu 
eroplanu nusileisti, ir kad jam 
parūpintu gana vietos ir kele
tą ugniagesiu troku.

Keleiviai New York mieste 
in kitus eroplanus insisedo, bet 
to apdegusio eroplano darbi
ninkai pasitaisė savo eroplana 
ir vėliau tese savo kelione.

gas kaslink nauju ginklu, kaip 
atomines bombos pagamini
mu.

Kruszczevas stengiesi per
spėti Vokietijos žmones kad 
Amerika sudaro baisu pavoju 
ne tik visai Europai, bet ypa
tingai Vokietijai. Kai jis taip 
iszsireiszke, retas kuris plojo 
jam, ir keli szimtai paliko ji ir 
nuėjo sau namo.

Jau visiems aiszku kad 
Kruszczevo atsilankymas in 
Vokietija nieko gera nelemia 
Sovietams, nes dauguma Vo- 
kiecziu jo neklauso ir visai jo 
nepaiso. Keli tukstaneziai bu
vo susirinkę ji pasveikinti, kai 
jis in Vokietija atvažiavo, bet 
beveik visi buvo isz fabriku, 
kuriuose Komunistu unijos 
vieszpatauja, ir tiems darbi
ninkams buvo insakmiai insa- 
kyta susirinkti ir ji pasveikin
ti. Bet daug net ir isz tu dar
bininku nepasirodė.

BADAUJANCZIAM 
ŽMOGUI PASKUTI

NE VAKARIENE
. \

CALCUTTA. — Bedarbio ir 
abdaujanezio žmogelio pirmu
tinis užkandis in keletą dienu, 
buvo jo ir paskutinis.

Mahabir Roy, penkių vaiku- 
cziu tėvas in West Bengal, par
davės malku pundą, paprasze 
kad jam ne pinigais, bet mais
tu atlygintu užmokėtu.

Jis taip greitai viską prari
jo, kad paspringo ir pasimirė.

Calcutta kraszte baisiai 
daug žmonių badauja ir badu 
mirszta.

APVOGĖ KLEBONIJA
SHICKSHINNY, PA. — 

Kunigas Stephan Yanak iszsi- 
skubino isz klebonijos, kai bu
vo per telefoną paszauktas pas 
ligoni.

Kai jis buvo iszvažiaves, 
vagiai insilauže in jo klebonija 
ir pasivogė septynis szimtus 
penkios deszimts doleriu. Tie 
pinigai buvo visas pelnas nuo 
parapijos pikninko.

Kai Kunigas Yanak nuėjo in 
tuos namus, kur jis buvo per 
telefoną paszauktas pas ligo
ni, tie žmones jam pasakė kad 
ten niekas neserga ir kad nie
kas Kunigo neszauke.

Pargryžes namo in savo kle
bonija jis pamatęs viską isz- 
versta ir kad pinigai yra dinge, 
suprato kad tie vagiai tyczia 
ji per telefoną paszauke pas 
ligoni, kad jis paliktu kleboni
ja ir jiems butu proga insi- 
lauszti.

TRIMS NĖRA 
VILTIES

Alpiu Kalno 
Virszuneje

GRINDELWALD, SZVEI- 
CARIJ.A. — Augsztu kalnu li- 
pejai, kurie per kelias dienas 
stengiesi pasiekti keturis jau
nus vyrus, kurie buvo in tušo I 
kalnus inlipe ir negalėjo to
liau nei lipti augsztyn, nei 
leistis žemyn del baisiu sniego 
audru ir pustyniu, apleido sa
vo darba ir pasakė kad nėra 
vilties pasiekti trijų isz tos ke- 
tuuriu vyru partijos.

Jie viena mate bekybojanti 
nuo virvių, nuo Mount Eiger 
kalno, ir iszrode kad jis nebe-!

Iszgelbetas

Vokietis drąsuolis Alfred
Hellpart iszgelbejo Italijona

ISZSTUMTA ISZ I 
AUTOMOBILIAUS

____
NEWARK, N. J. — Ketu

rios deszimts devynių metu 
amžiaus Ponia Margaret De 
Furia, nuo 6-tos ulyczios, buvo 
iszmesta ar iszstumta isz au
tomobiliaus ir labai peczius ir 
galva susižeidė, ant Freling- 
huysen Avenue.

Daktarai in Martland Medi
cal Center sako kad ji pa
sveiks.

Policijantai yra suėmė ir 
suaresztave 48 metu amžiaus 
Bart Giordano, nuo Sherman 
Ave., to automobiliaus draive- 
ri, už ant tos moteriszkes užsi
puolimą ir už iszstumima isz J 
savo automobiliaus.

Ponia De Furia pasakė poli
cijos detektyvams Lawrence 
Kennedy ir James Jeffries kad 
tas Giordano, troko draiverys 
ja veže namo, ir jiedu susigin- 
czino ir susipesze ir ji paprasze1 
kad jis ja parvesztu namo, ar 
sustabdintu savo automobiliu 
ir ja iszleistu. Ji sako kad jis 
tada atidarė automobiliaus du
ris ir ja iszstume kai automo
bilius greitai važiavo. Polici
jantai ja rado beveik be sąmo
nes ant ulyczios.

i Platinkit “Saule” 

gyvas. Kiti du dingo, ir spėja
ma kad jie per ta baisu szalti 
nebegalėj o iszsilaikyti ir nu
krito keletą tukstaneziu pėdu.

Ketvirtas Italijonas, Glaudi 
Corti buvo iszgelbetas, kai vie
nas drasuuolis Vokietis Alfred 
Hellpart, nusileido net szeszis 
szimtus pėdu, ji pririszo ant sa
vo pecziu ir daugiau kaip va
landa ji vilko, nesze ir trauke 
kol pasiekė saugia vieta.

Dingusieji buvo Franz Meier 
ir Guenther Northduruft. Ant 
virvių kybojo negyvas, 44 me
tu amžiaus Stefano Longhi, 
Italijonas. Jis buvo vyriausias 
tos partijos narys.

Jau daugiau kaip dvide- 
szimts žmonių žuvo belipdami 
in sz'ta kaina, ir tik vienas jo 
vrszune pasiekė, 1930 metuose.

Claudio Corti nuo to kalno.

Dvieju Valstijų
Gražuole

Devyniolikos metu am
žiaus Cecelia Colvert buvo 
iszrinkta kaipo gražiausia 
in South Carolina valstija, 
ir vėliau dažinojo kad pana- 
sziai buvo iszrinkta ir in 
North Carolina valstija, kur 
ji buvo gimus. Ji lanko Co
lumbia kolegija.
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Kas Girdėt LIETUVISZKAS SURIS Pypkes Durnai
Prez. Eisenhoweris buvo 

intartas kad jis laibai gražiai ir 
rie'bai yraipasipinigaves per ta 
laika kada jis tapo Amerikos 
Prezidentu.

Yra sakoma kad .jis dabar 
yra vertas daugiau kaip visa 
milijoną doleriu.

Prezidentas piktai laikrasz- 
tininkams atsikirto, kai jie jo1 
ajpie tai užklausė, ir pasakė 
kad jis pats nežino Įdek jis ver
tas.

Reiszkia, jis prisipažinsta 
kad jis savo turto nebegali su
skaityti. Tai kaip jis drysta 
musu pinigus vaidinti ir tvar- 
kinti ?

Jis sako kad, kai jis stojo in 
Prezidento vieta jis visus sa
vo pinigus indejo in fondą ir 
vienami puikiniukui paskyrė 
juos tvarkinti, ir už tai jis da
bar nežino kiek jis turi, ir jis 
nepaiso.

*1 ‘

I Laikrasztininkai, kurie yra 
arti jo ir jo pėdas, diena isz 
dienos seka, sako kad Eisen
howeris tikrai poniszkai gyve
na. Jis nemažai pinigu stato1 
ant lažybų, loszdamas golfą ar 
kazyruodamas.

Jie teipgi sako kad jis taip 
poniszkai priima savo sveczius 
ir draugus, kad jafn toli gražu 
neužtenka tu penkios deszimts 
tukstancziu doleriu ant metu 
del iszilaidu, ‘bet kad jis tankiai 
isz savo kiszeniaus užmoka už 
savo svecziu ir draugu pavai- 
szinima.
(Prezidentas aplaiko $100,000 
algos ant meto, o $50,000 del 
iszleidu).

Jo 'žmona savo pinigus deda 
atskiroje 'banko je. Pats Eisen
howeris, isz savo algos, kas nie- 
nesis perkasi, valdžios boiin. 
Bet už kiek tie bonai yra, tai 
nei laikrasztininkai negali su
žinoti.

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 Angelines 
Andriuliu ir j u 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 j/u 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

ta jo farma in Gettysburg, Pa., 
baisiai dang- kasztuoja.

' Jis in ta savo farma yra in- 
kiszes daugiau kaip czverti 
milijono doleriu.

Jo žmona, visi žinome parei
na isz gagtos szeimynos. Ir 
kai Eisenhoweris buvo papras
tas Generolas, tai jos szeimyna 
pridėdavo prie ju iszkaszcziu.

Visi žino1 kad Eisenhoweriui

State point ttyla

Kai Eisenhoweris pasitrau
kė isz Armijos ir sutiko stoti 
in. Prezidento rinkinius, tai jis 
buvo priverstas atsisakyti nuo 
$22,943 pensijos ant metu kai
po generolas.

Kitados
Kitados szirdis moteres 
Buvo kaip drut-viete, 
Kuria su szturmu reikėjo 

paimti.
Sziandien toji drut-viete 

nesigina,
Nes tankiai pati užkl upinėj a, 
O vyrus in taja dtut-viete 
Siunezia už bausme.

laikrasztininkai nėra jo pasi
tenkinę; reiszkia kad jie jam 
kerszina, tokias žinutes skelb
dami.

skaitėsi.
Bet dabar, diena isz dienos 

aiszkiai matyti kad tie Kon
gresmenai ir Senatoriai ima 
drąsiai stoti priesz Eisenhowe
ri. Ir matyti kad jei dabar jo 
nei neinvertiiia, nei negerbia, 
nei jo nesibijo.

! Kelis, sykius milijonierius, 
bagoezius Robert Samuel Kerr, 
Demokratas, isz Oklahoma val
stijos, Senate, vieszai pasakė: 
“Jokis žmogus negali padėti 
Eisenhoweriui kasi ink biznio, 
valdžios iždo ar pramones mu
su valdžioje, nes niekas negali 
padėti tokiam žmogui kuris 
neturi proto. O Eisenhoweris, 
kasi in k bizno ar prekybos. yra 
žmogelis be proto. Jam Dievas 
nedavė gana, smegenų, ir tiek 
to.”

Price $3.00
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

Bet jeigu Prez. Eisenhowe
ris visus savo milijonus įpra- 
szviliptu ir jeigu jam pinigu 
reiketu kai jis pasitrauks isz 
savo prezidentystes vietos, tai 
visi esame tikri kad Armija 
jam sugražintu ta jo pensija 
ir jam mokėtu po $22,943 ant 
metu iki gyvos galvos.

Demokratai ima Eisenhowe- 
ri intarti kad jis per daug lai
ko praleidžia golfą loszdamas, 
negeu dirbdamas Vaszingtone, 
Jie priiparodina kad jis tūps du 
ero'planu, helikdpteriu yra pa
reikalavęs, kad jis galėtu grei- 
cziau nuvažiuoti isz Vaszin^- 
tono in savo farma, ar iii golfo 
loszimo kliu ha.

Bet, tikrumoje, Eisenhowe
ris neapleidžia savo darbo kai
po Prezidentas. Jis kas rytas 
pradeda dirbti puse po septy
nių ir visa ryta dirba. Tai 
mums iszrodo kad niekieno 
biznis, jeigu jis po Įlietu iszva- 
žiuoja ar iszleidžia 'biski -pasil
sėt i j savo darba pamirszti ir 
golfą ipaloszti.

Bei ežia, ne tiek svaibu kad 
Eisenhoweris golfą loszia, ar

MMv-taMir rui

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

kad jis 1ai]> tankiai isz Vasz-I 
ingtono iszvažiuoja, kiek svar
bu kad laikrasztininkai ' ima 
tai vieszai skelbti. Reiszkia,

Laikrasztininkai labai mylė
jo Franklin D. Roosevelta. Jei
gu atsimenate; tie laikraszti
ninkai nei žodžio nei nevapte- 
ledavo kai Rooscveltas iszva- 
žiuodavo1 žvejoti, ar ant upes 
ar mariu pasivažinėti.

Tas pats bnjrn i». .... LTTas pats buvo ir su Harry 
Trumann isz pradžių. Bet vė
liau, kai Trumanas supykino 
tuos laikrasztininkus, tai jie 
tuojaus pradėjo1 raszineti ne 
apie Trumano nuveikimus ar 
nusprendimus, bet apie jo ka- 
zyriavima, apie jo pija.no 
skambinimą, apie jo prasiszo- 
kimus ir iszsikeik imtis ir pa-- 
nasziai.

Augszcziausi ir galingiausi 
žmones, ar jie butu prezidentai 
ar kokie bajorai ar kunigaiksz- 
cziai turėtu niekados nepa- 
mirszti kad spauda yra galin
ga, ir kad yra 'baisiai pavojin
ga ir visai ne in sveikata supy
kinti laikrasztininkus, nes jie 
yra. visp kraszto balsas ir dva
sia. Ka jie raszo, tai žmones 
skaito: O ka žmones skaito, ta 
jie ir tiki.

Eisenhoweris, rodos, ežia, 
kuriiors yra klaida padaręs ir 
prasikaltęs tiems laikraszti- 
ninkams, kurie negreitai pa
in ir szt a.

• •

Net ir Senate ir Kongrese 
matyti tikra, permaina. Iki 
sziol dauguma Kongresmenu 
ir Senatorių isz albieju parti
jų, gal ne tiek geiibe, kiek in- 
vertino' Eisenhoweri ir su juo

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltyb« 
Suspausta: Robertas Velnias: 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip
korius -iko Turtingu Ponu 
Ir t. t. Per paczta. 20 Centai 
SAULE - Mahanoy City, Pa

Daug Senatorių .pasipiktino 
tokiu iszsireiszkimu, bet vien 
tik kitas milijonierius, Homer 
Earl Capehart, Republikonas 
ir taip pat milijonierius isz- 
dryso jam pasiprieszinti.

Jis pasakė kad jeigu-jis hutu 
tai}> iszsireiszkes apie Prezi
dentą, tai jis nuo tos dienos ne- 
beiszdrystu Senate pasi rudinti.

Samuel Kerr atsikirto: uAsz 
tailp sakiau ir sakysiu nes ne 
tik Prezidenats Eisenhoweris 
neturi jokio supratimo apie tai 
kas tiarose biznyje, bet ir jo 
draugai yra. tokie patys be- 
proeziai. ’ ’

Bagoezius Capehart ipaszoko 
ir paklausė, “Ar tai ir asz 
skaitomas tu beproeziu tar
pe?”

Dar didesnis -bagoezius Kerr 
nūs i lenke ir atsake: “Asz no
riu biski permainyti savo isz- 
sireiszkima. Asz pasakysiu, 
kad Eisenhoweris ir vienas be- 
prot is. ’ ’

Toks pats didelis bagoezius 
Capehart teipgi paszoko ir pa
sakė: “Man velei 'butu Prez. 
Eisenhowerio draugu visai be 
proto, negu būti Oklahoma Se
natoriaus draugu su didžiau
siu protu.

.■ « • 1
Gal szitokie susikirtima tai 

tik vaikiszki ergeliai, bet pa
sirodo kad Eisęnhowerio var
das nėra jau tekis szventas 
kaip pirmiau buvo.

Philadelphia, Pa.—
Liepos 26-ta diena įnirę ežia 
Tamoszius Maceviczius (Mat- 
chett) 74 metu amžiaus, o Rug
piuezio 2-tra diena, palaidotas 
su apiegomis in Szv. Jurgio 
•btiįžnyczioje ir palaidotas in 
Szv. Kryžiaus kapuose, o 2-tra 
diena. Rugpiuezio pasimirė 
Petras Janelimias, 78 metu am
žiaus, o 6-ta diena Rugpiuezio 
palaidotas iszkilmingai su Szv. 
Miszomis in Szv. Jurgio baž- 
nyczioje ir palaidotas in Pane
les Szven., Mielaszirdiilgos ka
pinėse. Velionis buvo geras 
Katalikas ir karsztas Lietuvos 
petri jotas. Amžina, atilsi del ju 
abieju. Laidojo gerai žinomas 
Graborius Domininkas Eara- 
minas, nuo E. Alleghany uty.

Kaip, teko sužinoti tai 
sziuometinis vietiniu Jurgie- 
eziu naudai Parapijos Bazaras 
kuris prasidės Rugpiuezio 21 
diena ir tesis ligi Rugp. 24-ta 
diena ant parapines žemes, Pa
rish Grounds, 2700 East Ve
nango uly., ežia pat prie Szv. 
J u r g i o 'I i a’ž n y e z i o s.

— Pastaba. Kaip teko suži
note, tai p. Domininkas Eara- 
mina’s, kartu su Kunigu Vika
ru, Albinu Neverausku, 31-mO'S 
Liepos diena, Jurgiecziu Kle
boną Kunigą Dak. Vy. Martu- 
seviezia nuo stoties geležinke
lio atveže in klebonija. Ir Kun. 
Neverauskas taupi kitko, laike 
Pagarbos Vakaro, Rugpiuezio 
4-ta d., rodė visiems svieeziams 
labai grąžą paveiksią, Jurgie
cziu klebono, kartu su Szven- 
toju Tėvu, Popiežių, o ta va- 
kara dalyvavo ir Katalikiszko 
Susivienijimo 20-tos kuopds 
Sekretorius Stasys Maslauskas 
kaipo gabus muzikantas.

— K. V.

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

KATALOGAS
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas iss 
saito Katalogo 

Nr. 1957

Musu Skaitytojas
Jis skaito musu laikraszti 
Ir seka svieto sanjudi;. 
Jis nori viską dažinot, 
Nes jam vis rupi iszgalvot 
Kaip ir kur dalykai stovi; 
Ka pasaulis isz jo nori. 
Ar dalykai eis blogyn, ,j 
Ar žmonija ein’ geryn. 
Jis skaito laikrasztininkus. 
Ir seka korespondentus.
Jis nesistato su mokslincziais, 
Ir neužsideda su ginezais. 
Bet jis “Saule” pasiskaito, 
Ir jis gauna protui maisto. 
Linksmina ji Taradaika, 
Baltruvienės balabaika. 
Jis skaito vietines žinias 
Apie krikszczynas, vestuves 

ir t. t.
Senesnieji teipgi skaito 
Kas kur mire in kiek laiko. 
Nes “Saule” visur szvieczia, 
Tolimus krasztus palicczia. 
Ji daug girdi, daug ir mato, 
Ir skaitytojams pasako. 
Žmogus skaitantis žines, mato 
nelaimėms ir atsitikimais.

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKIT!
— “Saule” turi tiek agen 

tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytoj aus, tai 
didelia geradejystę padarytu 
del iszdavystės. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule’'’ bus jusu didžiausir 
laikraszcziu. Acziu! Pirkite U. S. Bonus

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No J 02— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas ’ apraszy- 
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses sziintme- 
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 Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

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

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

No.129—Keturios istorijos: 
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 Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

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

No.146—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, 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 Szvli
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

No.j 53—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus

lapiu, 20c.
No.158—A p i e Kapitonių 

Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigauta? 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

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

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

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 Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

•---------------------------------- i ;

Kitokios Knygos

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

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

180^2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jozuso Kristus© 
15c.

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

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

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

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

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

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officiuna. 15o 

Kaip Užsisakyti Knygas:

Įvy0 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.

O?7’ Nepamirszkite dadet) 
deszimtukatekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - Ų. B. r<

i I I
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BURTININKE
yAKARAS, szeszta valanda.

Leidžiantis! saule apszvie- 
tinejo kambarėli kuriame sėdi 
ponia Pipiriene, (pati kupcz.ia.us 
valgomu tavom. Ypata ta, 35 
metu senumo,' sėdi ant žemos 
kėdutės ir lieja karczias asza
ras in .balistine skepetaite nuo 
nosies.

Buvo ka tik parėjus nuo gar
sios burtininkes kuri 'buria, isz 
kiauszinio.

— Taip, mano mylimi skai
tytojai! Nemislykite jog .būri
mas isz delno, isz kazyru, isz 
žvaigždžių navet, tai jau per- 
sisenejas būrimas, o dalžinoji- 
mas isz sumuszto kiauszinio, 
tai daug tikresnis, tai ve, tik- 
resenis! Yra t ik riaušes būri
mas!

Taip prilaikinejo ponia Pra- 
tasziuviene, kaiminka ponst- 
vos Pipirienės.

— Tai mano dobilėliai, kal
bėjo, sumusza szviežia kiau- 
szini, paleidžia ant vandenio ir 
žiuri in ji, žiuri, galvoja, skai
to, o paskui kaip pradeda, szne- 
ket tai szirdeles viską pasako !

Tai mat, dasižinojus ir ponia 
Pipiriene tik sziandien nuėjo 
pas burtininke ir dasižinojo 
apie kiauru pasielgimą savo 
vyro su kuriuom pergyveno 
jau septyniolika meteliu iszti- 
kirnai ir dorąi.

— Ai, Ai! Verke nebagele 
dabar, sėdėdama ir skundžiasi 
priesz atėjusia Pratasziuvieno: 
Ta.s paleistuvis! Tas nieka- 
dejus, tas prakeiktas kumelys! 
' — Kas toki s ? Kas, mano 
brangi poni!

—■ Nugi kas, jeigu ne jis., 
tas rubuilius, tas nevos szven- 
tas, tąspagirtas nuo visu mano 
vyras!

— Ar jis?! O Jėzau, Mari
ja! K a ponia kalbi? Ar tai pa- 
naszus daigias. Baisybe! Na
gi apsakykie man ponia apie 
viską, tegul ponia apsako apie 
savo vargelius ir rupestelius, o 
bus lengviau.

Ar tikrai ponia dasižinojai 
apie tai, ar gal, saugok Dieve, 
nutverai poną ant darbo?

— Burtininke man pasakė: 
Ak! Tas piktadaris, u-hu, u-hu, 
jog turi, jog laiko sau tris mer
ginas!

— O galybe Dievo! Net 
tris? O rakalis! Tris! Ar-gi tai 
galima būti? Net tris ant kart?

— Taip, taip! Ir dabar lan
džioje pas viena juodbruve, 
sake burtininke. Pati macziau! 
Rode man kiauszini. Juodbru
ve, turi žalsvas akis ir ilgus 
plaukus. Tuojaus nubėgau in 
kroma ir teisingai, tojo mer- 
gisziaus nebuvo! U-hu, u-hu!

—< Nesirupyk, mano myli-
I.L— II II I I

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS 

> ... MALDA ... ;;

i; Viesz. Jėzaus ir ;i
s Motinos Szvencz. < r ' S

Sapnas Motinos Szven- > 
<[ cziausios, mieganczios Į* 
j ant kalno Alyvų, žemei J. 
![ Batanijos, bažnyczioj 
< Szv. Mykolo Arkaniuolo. Į>

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

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

ma poni, apsimalszykie! Vyrai 
ne yra verti kad del ju lieti 
aszaras! Nu spjaut ir gana!

— Gerai pone! taip kalbėt, 
ponia esi da (pana, bet asz? Ka 
pradėsiu? U-hu, u-hu, uhu!

— Duokle poniute pakaju!
— Oj, asz nelaiminga! Asz 

ji taip mylėjau, taip del jo rū
pinausi ir buvau del jo, isztiki- 
raa. Ak! ak! Ne syki jis mane 
n užlipinę jo, nes vis neteisin
gai!

— Žinoma, žinoma! Nes 
gal tai ir neteisybe ?

—< Ak, k a ponia sakai, ne
teisybe? Poni! Asz tiktai vos 
inejau, tuojaus man pasakė jog 
esmių vyruota, jog vyras mane 
apleidineja, jog turiu su juom 
varga dideli! 0! Ji tai tuojaus 
pažino. O paskui isz kiauszi
nio!

— Na, isztikro tai stebuk
las! 0 kiek ponia del jos užmo
kėjai ?

— Trys doleriai tai yra pa
st ana vyta, bet asz del jos da
viau deszimts kad tik apie vis
ką pasakytu, nieko ne slėptu. 
Na, tas ragalis, asz jam pasku
tinius plaukus nuo galvos nu- 
pesziu, tam szun-palaikiui! Ir 
taisės paleistuves surasiu, o 
gyvos isz mano nagu neiszeis.

— Ka ten! Neverta, su to
kiom ranku terszt! Apsimal
szykie ponia, aipsiszluostykie 
aszaras. Ar girdi, kaip rodos 
ponios, vyras pareina. Asz be
gu! Tiktai ponia, apsimalszy
kie.

'Ponia Pipiriene nuliove 
staugt ir nusiszluoste aszaras 
nuo veido, 'bet da kniaukė.

Duryse stojo 45 metu, tru
puti plikas, digtas ir storokas.

—' Kas ežia, stojosi, Zosele ? 
Buvai krome? Jieszkojai ma
nos? Paklausė. Ar 'buvai kro
me? Kas tau? Tu verki? Ko? 
Kas ežia stojosi?

Pipiriene pradėjo žlumibt ant 
naujo, kaiminka nematant isz- 
sprūdo.

Pasakysi man, klausiu ta
vęs, ko tu verki ? Paklausė vy
ras. Kas tau yra? Ar vela ko 
užsimanei ?

— Juodaplauke užsimanė, 
ar supranti? Juoda-plauke su 
žaliom akimi, tu niekadejau, 
tu gremezde! Namieje tai pen
kių nesuskaitai, o pas juod
plauke tai kaip ant szriubu!

-— Pasiutėlė! Ka tu pliansz- 
ki ?! Kas do juoda-plauke ? Kas 
su tavim darosi? Ar durnaro
pių apsi valgei?

— Ha! Trys merginos ant 
kart! Rakali!

—■ Pasiutai! Dievaži! Pa
siutai! Turi keturios-deszimts 
ant sprando' ir apie szitokius 
daigtus posmuoji!

—■ Meluoji Begediszkai! 
Trisdeszimts penkis pabaigiau 
dabar Liepos menesyje. Norė
tum man metus padaugiut pats 
turėdamas szeszes deszimts 
metu!

— Nu-gi kaip, rodo- metri
kai? .

— Ka ežia supaisyt metri
kų! Tu žinai jog kunigas pada
re klaida apie keturis metus!

— Tegul buna ir taip, 'bet 
ko-gi tu nori?

— Ar ko noriu ? Bet ko> tu 
nori, mano' seneli, jog net tris 
mylimas turi?

— Zosele, praszau tavęs, 
kalbėk i szm in t ingai nes asz. 
nieko nesuprantu! Ka tai ženk 

liną? Kokias mylimas? Kur? 
Kada?

— 0! Tu žinai kur ir kada!
— Man rodos kad tavo 

akyse per daug sūraus vande
nio pasidarė. Na! Liek-liek da! 
Pacypk da.

Valandėlė nutilo. Vyras at
sisėdo szale jos.

— Zosele!
— Duok man pasilsi! Ne- 

dalypstek manės!

4 * 4- *4- ***** * <

Nekurios mergeles tai 
suvis, 

Kaip kvailos avys, 
Jeigu isz j u juokėsi 

vyrai, 
Tai jums, už tai gerai, 

Taip kaip arti Vilkes-berese, 
Koki tai du kumeliai, 
Vienas nevos pirszlys, 
Kitas senas jaunikis, 

Pas viena dora mergele 
nuėjo, 

Kalbėti apie' alps ipa.cz i avim a 
pradėjo, 

Bet tas mergelei nepatiko, 
Ir viskas ant nieko 

pasiliko, 
Bet kaip Dievas duos, 

•Gal ir neužilgio apsipaeziuos, 
Ba tankiai ir szposai,

Iszeina gerai.
* * *

Vai, Dievyti tu mano, 
Dirstelek ant vaiku tavo, 

Ant tu nekaltu sutvėrimu, 
Per nedorus tėvus apleistu, 

Ant ulycziu iszmokinti,
Nedorybių visokiu 

pripildyti, 
Ir nuo visu paniekinti, 
Kai]> žvėris biaurinti, 

Kalte tame tėvu, 
Kurie visai nesirūpina 

apie juos, 
Juk kiti jiems mokslo 

ne duos, 
Tėvai, temykit ant ju 

gerai, 
Nuprauskite juos szvariai, 

Ba už tai atsakysite,
Kada savo galvas 

paguldysite,
Po smert. staugsit, 

S u s i m y 1 e j im o n e g au s i t, 
* * *

Aplaikau laiszka isz 
III ino jaus, 

Bet nežinau nuo ko, 
Perskaityt vis negalėjau, 
Muczijausi ir negalėjau 

Ant galo net svaiguli 
gavau,

In szali padėjau, 
Ir apkvaities atsiguliau, 

Kaip pasitaisysiu, 
Vela skaityti paimsiu.

Tegul ja kvaraba, 
Bus ant sziandien 

gana.

Ka raszo musu skaitytoja, 
Ponia Viktorija Mitchell isz 
Vandergrift, Pg,. — Gerbiama 
“Saules” Redakcija: Prisiun- 
cziu jums užmokestis už pre
numerata už laikraszti “Sau
le” ant viso meto. Laikrasztis 
ateina reguliariszkai. Asz my
liu skaityt laikraszti “Saule”. 
Su gerais velinimais visiems.
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— Beprote ! Kas tau in gal
va prikalė apie tokias niekys- 
tes?

— Ha! Niekystes!
— Pasakykie teisingai, kas?
— Ar nori žinot ? Burtinin

ke man apie viską apsakė!
— Ka? Jog turiu tris mer

ginas ? Ir tu tiki kvailai bobai?
— 0 tai ne kvaila, bo'ba. Di

deles ponios karietose atva- 
žiuoje pas ja.

— Jeigu tokios ponios, tai 
ir josios kvailos bobos.

— 0 ne!
— Tai pasiutėlės!
— Jau ji vis teisybe iszbu- 

re.
— Ir gal užmokėjai del jo

sios pora doleriu?
— Ne pora, tiktai deszimts.
— Ka?! Deszimts doleriu 

in bala numetei ?
— Nes d as i žiu o ja u kokis 

tu. vyras! Tris merginas turi!
O tu pasiutbobe ! Kur ji gy

vena? Eisiu, tai jai kiautus su
laužysiu, tai raganai!

— Ka tu nori ? Ji isz to gy
vena, ir teisybe sako.

—• Ar teisybe? Ta beždžio
ne! Kur ji gyvena? Tris szon- 
kaulius sulaužysiu, teip man 
Dieve padek!

— Ne daryk i e vaidu, nes 
tas ir teip del tavęs nieko ne
ina ežys !

— Deszimts doleriu, tai ne 
szposas! Užmusziu kolba!

— Jėzau, Marija, ir da ei
si in kalėjimą. Ir už ka? Už tei
sybe ?t

— Ar žinai, bus to viso ga
na! Ar tu tiki tai 'bobai!

— Tikiu!
— Nes isz kur ji galėjo 

apie viską žinot isz kiauszinio.
— 0 ji apie viską žino isz 

kiauszinio.
— Vardan Dievo ir Sū

naus, — isz kiauszinio?
— Teip isz visztinio kiau

szinio.
— Tpfu! Dabar tai jau nie

ko. nesuprantu!
— Ba nežinai, kaip ji tau 

sumusza kiauszini ant bludelio 
ir bure. ,

— Kaip tai sumusza man 
kiauszini ?

— Tai negirdėta istorija! 
Ir teip viską žino?

— Viską!
— Na tai stebuklas. Tiek 

to jau, dabar asz josios ne lau
žysiu jai kaulu, nes pasakykie 
man kur ji būna, nes ir asz no- 
retau, kad man ka isz kiauszi
nio' iszburtu ir tai ka akyvo 
apie k a asz nežinau.

— Ar tu? O kam tau ?
— Jeigu tu buvai pas bur

tininke tai ar man nevale? Ar 
asz kame niekesnis už taisės 
pones ka karietose atvažiuoje 
pas burtininke?

— Tai ir tu iszmesi de
szimts doleriu! Nereike!

— Kodėl ne? Jeigu tu gali 
tdi ir asz. galiu!

— 0 ant galo ka ežia pai
syt ka ta boba 'burtininke zau
niję ir bure.

— Nugi tu ka tik dabar 
teip gyrei ir tikejei ka 'burti-; 
ninke sake.

— Tai mat, teiip sau isz 
gailesties, matai isz, isz,...

— Juk asz' turiu tris mer
ginas, tai noriu dasižinoti kiek 
tu turi jaunikiu?

— Ei, niekyste kalbj! Asz 
burtininkei netikiu!

— Tai, tu ne nori idant ei- 
tau pas burtininke?

— Ne noriu, ne noriu! Ir 
nepavelysiu!

— Nes gal ir asz dažinotau 
apie taisės tris merginas ir da 
apie ka daugiau.

— Taigi mat del to, kad 
del tavęs ko ne priplovotu, o 
juk asz tau šakiau, kad neti
kiu S

— Na. tai tegul buria suti
kimas.

—' Teip, sutikimas, nepyk 
ir ne cik pas burtininke.

— O kaip 'bus su tom triini 
mano merginom?

— Tegul jas kvaraba. Asz 
ne pavydžiu!

— K a, ka, ka!
— Pa si'buczi u ok i v a!
— Pasi'bucziavo. Ir po visi

kam !
— GALAS —

A - B - CEL A ^a

I
arba pradžia | 
SKAITYMO

...ir... • i 
RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col. į 
Dabar Po 25c. i; 

Saule Publishing Co., ![ 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslai* Į

160 Puslapiu ;
8 col. ilgio, 5% col. plocxlo ![ 
Iszaiszkma, sapna ir kas p 
ateiteje stosis. Su priedu p 
planatu ir visokiu burtu.

Knyga in minksstoe po- J' 
pieros virszelrnose. :: :: ]•

Pinigai reikia siusti su J; 
užsakymu: !

Tiktai,. . . $1.00 i'
Saule Publishing Co., 

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

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

THAT'S R FRtI_

THE VOICE IS MIGHTIER THAN THE SWORD
The GREAT SIMON BOLIVAR SCORED 
HIS FIRST VICTORY OVER THE SPANISH 
BY A RUSE. HE HID HIS SCANTY ARMY 
BEHIND ROCKS, ORDERED THEM TO 
MAKE ENOUGH NOISE TO INDICATE 
THEY WERE A GREAT ARMV. AND 
THEN TALKED THE COMMANDER OF 
THE FORTRESS OF TENERIFFE INTO 

SURRENDERING "TO SUPERIOR 
NUMBERS“!

r° ,S

DON'T FORGET THAT THE NEW SERIES E BOND PATS
TO MATURITY/ AND IT MATURES EARLIER-S VEAR=> H NOw'

SELF A BREAK AND START BUYING U.S. SAVINGS BONDS NOW.

CIRCULAR TIME
One op the earliest systems of 
measuring time was the tree, 
riRCLE ANO SHADOW METHOD. CON

CENTRIC CIRCLES DRAWN AROUND
THE BASE OF THE TREE WOULD 

A, ENABLE the PRIMITIVE man 
) TO JUDGE THE TIME BY. THE 

EXTENT OF THE SHADOW.

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai

Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.
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Smarkus Apgavikas
In Kauna atėjo kokis tai 

driskius ir užėjo ąoas gerai ži
noma sziaucziu. Sziauczius 
manydamas, kad ka nori pirk
ti, užklausė jo ka sau vėlina. 
Driskius žiurėjo in czebatus. 
Ant galo sziauczius paklausė;

— Ar nori czebatus?
— Taip noriu.
Apave ji tuojaus, driskius 

vaiksztineje ,po kroma pasi- 
szauszias ir sako: .

— Prisiduotu prie cze'ba- 
tu ir pora czeveryku.

— Gausi ir tai.
Driskius gyre czebatus ir 

Gzeverykus. Sziauczius džiau
gėsi isz to, kad padarys g’era 
bizni, o driskius sako:

— Pasakykie man meiste- 
reli, ar tau nepasitaikė kada, 
kad viena apauni in czebatus 
ir duodi czeverykus, o tasai ne
užmokėjas, iszbega laukan?

Da man taip neatsitiko, 
ant to nepavelinczia.

— O jeigu kada taip atsi
tiktu, k a tada darytum?

— Vytausi paskui.
— Tai pameginkie, asz bėg

siu o tu» paskui mane vykis.
Driskius leidosi isz kromo 

bėgti, o sziauczius paskui 
szaukdamas: ‘‘laikykite va
gi!.7’

Prie beganezio pripuolė keli 
žmonis norėdami ji sulaikyti, 
bet jisai jiems sako:

— Nesulaikinekite mane, 
nes padarėme laižybas isz 
baczkos alaus, katras isz mus 
laimes lenktynes, asz jam sa
kiau kad asz.

Žmonis manydami kad tei
sybe, nesulaike, driskiaus, ku
ris giliukningai isz miesto din- 
g-o ir sziandien sziauczius gai
lesį kad davėsi apsigaut netek
damas poros czeveryku ir cze- 
batu.

' *
Nežinojo Ar Jisai 
Gyvas Ar Mires .

Redaktorius klausia savo 
Lietuviszko biznieriaus, kuris 
buvo dasidirbias gana puikaus 
turtelio isz butlegeriavimo, ir 
nudavinejo dideli poną: 
‘ — Ar tamista' neturėjai 
broliu ir sesueziu?

— Teip turėjau broli, va
dinosi Toni. Buvome dvynu
kais, panaszus viens in kita, 
kaip du laszaį vandens, i

— Na ir tavo brolis mirė?
— To negaliu pasakyt; ne

žinau. ' . j
— Kaip tai nežinai? '
— Teip, ant tikrųjų neži

nau ir ne esmių tvirtas ar jisai 
mirė ar asz.

Kada redaktoris tuom labai 
stebėjosi, ponas biznieris pra
dėjo sziteip iszaiszkinet:

— Matai tamista, tai szi
teip buvo: Kada buvome maži 
vaikai, motina ind'ejo mus abu
du in ceberi, o kada ant keliu 
minutu iszejo pas kaiminka pa
skolint szmoteli muilo, tai vie
nas isz mudviejų prigėrė. Ir, 
asz gal niekados dabar ned’aži- 
nosiu ar prigėrė Tonis ar tai 
asz?

Nusijuokė szirdingai redak
toris, bet neiszaiszkino nuomo- 
nia pono biznieriaus.

Kaip Iszmoko, Taip 
Ir Atsake

Mažai Mariutei motina mo
kydama Katekizmo, aiszkino 
jai kas tai yra dvasia kuria ne
galima matyt. Mariute klausė 
su atyda ir paprasze motinos 
szmotelio popieros, kalbėdama 
kad ji numaliavos dvasia ant 
popieros. Po kokiam tai laikui 
Mariute vela atėjo pas motina 
praszydama da szmotelio1 po
pieros.

— O ar ana szmoteli jau 
sunaudojai?

— Jau, mamyte.
— Tai parodyk man.
Mergaite parode bet ant po

pieros nieko nebuvo.
— Kas tai yra?
— Mamyte, asz numalia- 

vojau dvasia!
/ 

Istorija Apie ... į 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų. 

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

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

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

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

i v I
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Žinios Vietines
— Sukatoj pripuola Szv. 

Jacinto, ir Szv. Roko, o Tau
tiszka Vardine: Sigita. Ir ta 
diena: 1914 m., baisios viesulus 
Galveston mieste, Texas vals
tijoje, 275 žmones žuvo; 1380 
m., Kęstutis sugavo Vilniujel 
Jagela, kaipo savo kraszto Lie
tuvos vilingi.

—i Ponia M. Novakienė nuo 
512 E. Pine uly., ana diena su- 
gryžo isz Cicero, III., kur ji 

z svecziavosi pas savo žentą ir 
duktere Daktara Petra ir Ona 
Atkocziunus ir szeimyna.

— Peter Nazaroff, nuo 904 
E. South uly., kuris sirgo per 
visa meta ir per koki tai laika 
gydėsi in University of Penn
sylvania ligonbute, Philadel- 
fijoje, numirė pareita Nedė
lios ryta 7 valanda. Gimė Ru
sijoje. Jisai kitados dirbo ang
liakasy klose. Paliko savo pa- 
czia Ona (Povlosky). Palaido
tas Uatrninkos ryta 9 vai., isz 
Graboriaus L. Traskausko 
koplyczios 535 W. Centre uly., 
in Kalvarijos kapinėse Shena- 
doryje.

—' Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola deszimta Nedelia po 
Sekminių, taipgi Szv. Agaipi- 
to, o Tautiszka. Vardine: Ale. 
Menulio atmaina: Delczia. Ir 
ta diena: 1914 m., per Pirma 
Kara, Rusu kareiviai pareina 
Prūsijos rubežiu ir susiremia 
su Vokiecziais ties Stalupt- 
nais.

—- Panedelyje pripuola Szv. 
Jono Judes ir Szv. Liudviko, o 
Tautiszka Vardine: Szviesuo- 
le. Taipgi ta diena: 1948 m., 
Amerika pareikalavo kad So
vietu Rusijos Konsulas Jacob 
Lomakin butu praszalintas isz 
Amerikos, jis insivele in ta 
klausima kai ta Ruske mokyto
ja Kasenkina iszszoko isz So
vietu Konsulatos ofiso lango ir 
paskui Konsulas per priverta 
stengiasi ja atsiimti isz Ameri
kos; 1812 m., per Antra. Kara 
su Anglais, Amreikos laivas 
sumusze Anglijos larva “Ma
cedonian” prie Azores Salų; 
1939 m., Vokiecziu-Rusu sep
tynių metu sutartis sudaryta 
del pramones ir prekybos; La
kūnu Sztabo Diena, apvaiksz- 
ezioti Orville Wright gimimo 
diena, kuris gimė 1871 metuo
se. Jis su savo broliais iszrado 
eroplana.

— Utarninke pripuola Szv. 
Bernardo, o Tautiszka Vardi
ne: Neringa. Taipgi ta diena: 
1946 m., Amerikos valdžios 
sztabas pasiunezia Yugoslavi- 
jai pareikalavimu pasiaiszkin
ti ir susitaikti už apszaudini- 
ma dvieju Amerikos neapszar- 
vuotu, prekybiniu eroplanu. 
Amerikos valdžia perspėjo Ju
goslavijos valdžia kad ji pa
reikalaus atsilyginimo ir kita 
syki nedovanos; 1948 m., sep
tyniolika Amerikos kareiviu 
lakunu žuvo kai ju kariszkas 
erojplanas B-29 nukrito ir su
dužo netoli nuo Rapids City, 
South Dakota.

Shenandoah, Pa. —
Ponia P. W. Biersztone, po tė
vais Margareta Griszkeniute, 
nuo 205 W. Oak uly., pasimirė 
pareita Nedeldieni, in Geisin- 
ger Memorial ligonbute Dan- 
villeje. Velione prigulėjo prie 

Moterų kliubo isz 
prie

Lietuviu
Schuylkillo pavieto ir 
Schuylkill Temple 156 
thian Sisters draugijos. Paliko 
savo keturios

phia; W. Thompson, Hanson, 
Mass., W.’Malone, Fort Ruc-

Gilberton, Pa.—
Ana diena likos intaisyta. di
džiausias elektrikinis szupelis 
del Gilberton Coal kompanijos 
arti Turkey Run mainos kur 
kompanija ketina, kasti, arba 
striipos angli nuo virszaus. Szis 
szulpelis likos intaisyta per 
Bucyrus Erie kompanijos isz 
Milwaukee, Wise., ir kainuoja 
$1,500,000. 1

I
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♦ker, Ala., ir D. Wertz, Donora, 
Pa., taipgi 9 anūkus; dvi sese
rys: A. Kumitaitiene, Ed
wardsville ir J. Sheeler, Tama
qua. Kūnas likos paszarvotas 
pas Graboriau Sakowski kop- 
lyczia, 200 W. ()ak uly., o lai
dotuves i n vyko Ketverge, de- 
szimta valanda ryte ir palaido
ta in Kalvarijos kapinėse.

tono paczta Panedelio vakara, 
iszneszdamas geležine sefa, 
kuriame radosi $925.00. FBI 
policija tyrinėja vagyste.

ksa staiga iszbego isz tarp 
dvieju automobiliu in ulyežia. 
Draiverys sako kad jis nesu
spėjo sustoti.

Teipgi žuvo automobiliaus 
nelaimėje 77 metu amžiaus 
George W. Lull isz Clifton 
Forge, Va., kuris važiavo in 
automobiliu, kuri jo szvogeris

troku ant Freeway, prie Dela- Kunigužis J. Kenneth An- 
isz

2 VAIKAI MOTER- 
ISZKE UŽSIMUSZE

DEEPWATER, N. J. —
Trys žmonas žuvo nelaimėje, 
kai du automobiliai susikūlė su 
penkių tonu tractor-trailer

ware Memeorial tilto, netoli 
nuo Deepwater miestelio.

Penkios deszimts szesziu me
tu amžiaus Charles L. Davis 
isz Miami Beach buvo tas drai- 
verys, toje nelaimėje. Jis už- 
simusze. Ponia Margaret Davis 
draiverio žmona teipgi žuvo 
toje nelaimėje. Ji buvo 52 metu 
amžiaus.

drews, 49 metu amžiaus 
Clifton Forge vairavo.

Philadelphijiete Ponia Ella 
Brooks nuo Chew ulyezios 
teipgi žuvo.

akis labai degina, pirm negu 
galėjo ta darbininku gauja isz- 
skirstyti.

Jeigu policija nebutu taip 
greitai pribuvus, tai ežia gal 
butu buvę pasikartuojimas to
kio sukilimo, kaip buvo Poz
nan mieste, ana vasara, kai 
darbininkai sukilo ir reikala
vo: ‘‘Laisves ir Duonos”.

Apie penki tukstaneziai dar
bininku pamėtė savo darbus ir 
pasklebe straikas. Ir tuojaus 
prasidėjo tie susikirtimai su 
policija.

POLICIJANTAI
INTARTI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Geliu Daržas Augsztai Bujoja

(9

Garsios Loszikes Atsisveikina
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Q%rt. &(Srtl

de- M-'

S. SUS1- e

i

l

sako1 
metu

Skaitykit “Saule”

Wytheville, Va. — 
Automobilius su t roku 
niusze apie vienuolika myliu 
nuo Wytheville miesto, ir trys

ves automobiliu per 
deszimts metu 
dabar nebuvo 
Jis dabar yra
szimts meto amžiaus. SAULE PUBLISHING CO.,

Phone 744-J South And A Street Mahanoy City, Pa.
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Philadelphijos moteriszke 
pasimirė in Atlantic City ligo
nine, kai ji buvo automobiliaus 
suvažinėta in Atlantic City.

Kitoje nelaimėje 7 metu vai
kas isz New Brunswick, N. J., 
buvo mirtinai sužeistas, kai 
trokas ji suvažinėjo kai jis va
žiavo ant dviraezio.

Trentone, trijų metu vaikas 
David Lini, nuo Stuyvesant 
Avė., buvo suvažinėtas ir už- 
musztas kai ji trokas partren
kė netoli jo namu.

Policijantai suėmė draiveri, 
43 metu amžiaus George Van 
Pelt. Iszrodo kad draiverys 
ežia buvo nekaltas nes tas vai-

Sžfite 
ssxstKH:::

In Duisburg miestą, Va
karu Vokietijoje, miesto vai 
džia yra padailinus savo 
ulyczias su ssitokiai geliu

Italijos garsi loszike, An
na Magnani ir Amerikiete 
loszike, Joan Crawford atsi
sveikina Napolio mieste Ita
lijoje. Jodvi sykiu buvo at
plaukusios in Europa isz

Plymouth, N. H. —
Teisėjas in Plymouth miesteli, 
in New Hampshire valstija, do
vanojo Samuel Hopkins jo 
bausme, kai jis buvo suaresz- 
tuotas už. pravažiavima raudo
nos szviesos. Bauda buvo $25. 
Teisėjas jam dovanojo', kai jis

ge-puodais, kurie kybo nuo 
ležiniu stulpu. Yra keli dar
bininkai pasamdinti, kaip 
szitas žmogus, tas prižiūrėti.

Amerikos. Itahjone loszike 
Magnani sako kad ji sugry- 
žo in Italija pasilsėti. Lo
szike Crawford ežia atvyko 
su savo vyru.

isz vienos szeimynos isz 
žuvo.

A ’ al st i j os policijantai 
kad mirusieji buvo 25 
amžiaus Donald E. Odom, 21 
meto amžiaus Alice May Odom 
ir 5 metu Donald Odom. Visi 
buvo' isz Cincinnati, Ohio.

— 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.
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LENKAI
STRAIKUOTOJAI

SUSIKIRTO

JAUNUOLIS ;
SUIMTAS

Policijantai Numalszi- 
no; Penkios Moterys 

Sužeistos
LODZ, LENKIJA. — Stryt- 

kariu ir autobusiu draiveriai ir 
darbininkai sustraikavo del di
desniu algų ir susikirto su Ko- 
munistiszkos valdžios polici- 
jantais.

Penkios Lenkes buvo sužeis
tos tame susikirtime, pirm ne
gu policijantai iszskirste, isz- 
vaike tuos straikuorius.

Policijantai buvo priversti 
pavartuoti tas bombas kurios

< Wedding
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Intartas Už Nu
žudinima Policijanto
BESSEMER, ALA. — 

Septyniolikos nietu jaunuolis 
yra suimtas ir suaresztuotas už 
nužudinima policijanto.

Policijantas J. W. Warren 
sako kad jis užtiko nužudinto 
policijanto revolveri prie Co- 
liph Washington, kuris yra in- 
tartas už nužudinima polici
janto, 37 metu amžiaus Saržen- 
to James D. Clark.

Jis užsigina, kad jis ka ben
dro turėjo su to policijanto nu
žudinima, bet policijantai sa
ko kad jis yra kaltas ir gana.

WEDDlIfi
IimilTIMS
and announcements

create ^^G^^

Each distinctive invitation 
thermographed on 25% rag 

china-white vellum paper, 
giving you fine raised lettering 

that speaks of tha 
highest quality.
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Mrs. Paul Crosley 

fflra. Paul Crnslea

kaip Philadelphijos policijan
tai daužo intartus žmones, kad 
dabar valdžios FBI policija 
yra insikiszus ir nori dažinoti 
tikra teisybe apie tuos pblici-; 
jantus.

Szesziolika policijantu da
bar yra intarta ir asztuoni kiti 
bus ne už ilgo patraukti in 
teismą pasiaiszkinti.

Fraternal Order of Police 
stoja priesz FBI agentus ir sa
ko kad valstija ir valdžia ir 
visi žmones dabar nori iszgaz 
dinti Philadelphijos policijan- 
tus.

Fraternal Order of Police 
sako kad randasi daug advo
katu kurie tik laukia progos 
užsipulti ir intarti policijantus 
szitame mieste. Jeigu tai teisy
be, tai kodėl? Juk kituose 
miestuose szita draugija ir 
szitie advokatai, nesipuola ant 
policijantu kaip Philadelphi- 
joje?

FBI policija tuojaus suėmė 
ir suaresztavo tris policijantus 
kurie yra intarti už sumuszima 
ir apdaužinima keliu intartu 
žmonių, kurie buvo visiszkai 
nekalti.

Daug Philadelphijos polici
jantu nesutiko atsakyti in FBI 
policijos klausimus, kiti pasi
rodė su savo advokatais. Nei 
vienas dar negavo advokato isz 
Philadelphijos miesto.

Keliuose atsitikimuose, ~ kur 
saliune isztiko susikirtimai, 
policijantai tenai su kitais gere 
ir pasigėrė ir paskui su savo 
revolveriais eme szvaistytis.

Dabar Philadelphijos polici
jos sztabas stengiasi priparo- 
dinti kiek policijantu buvo su
žeista tvarka palaikyti. Bet 
FBI policija tai visai nerupi. 
FBI policija dabar stengiasi 
isztirti kaip tie Philadelphijos 
miesto policijantai pasielgia 
kai jie eina sargyba ir kaip jie 
pasielgia kai jie yra paliuosuo- 
ti nuo tos savo sargybos.

Baisiai daug žmonių nusi
skundžia, ir ypatingai kelei
viai isz kitu valstijų sako kad 
Philadelphijos policijantai ne
žino ka “džentelmono” žodis 
reiszkia.

Miesto valdžia stengiasi pri- 
parodinti kad trisdeszimts 
penki policijantai per pasta
ruosius metus buvo sužeisti, ei
dami savo sargybos pareigas.

Bet tai nieko bendra neturi 
su tu policijantu žvieriszku pa- 
silegimu su szio miesto pilie- 
cziais.

Visai ne naujiena kad ran
dasi suktybes, ir papirkimai 
policijantu eilese. Tai visai ne 
dyvai kad FBI policija dabar 
ežia yra insikiszusi.

Kitas žingsnis bus peržiureti 
ir pertvarkyti musu valstijos, 
“State Police” tvarka. Ir ežia 
randasi baisiai daug suktybių, 
papirkimu ir eiliniui pilie- 
ežiui skriaudos.

Ir jau laikas visiems tiems 
policijantams duoti žinoti kad 
jie nėra kokie ponai, ar didžiū
nai, bet tik paprastu, eiliniu pi- 
liecziu tarnai.

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

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