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k? AmmW VAIKUCZIAI SUDE-IdZ. rtlilCI mUJ GE AUTOMOBILYJE

SUMAŽINO UŽ
SIENIO PAGELBOS

Jaunuoliai Valdžios Nepaiso; Europlanu Konkurencijos Laimėtojas

PHILADELPHIA, PA. — 
Du vaikucziai, broliukas ir se
sute sudege automobilyje, 
West Philadelphijoje.

i Jiedu buvo keturiu metu ”*— 
Iszlaidas $809,650,000 Patrick Palmer -ir jo sesute, 2 Apie keturios deszimts jaunu

_____ metu Patricia, isz Upper Dar- j Amerikiecziu parode kad jie 
i by. Gaisras visiszkai sunaiki- lSavo kraszto valdžios nesibijo

WASHINGTON, D. C. — Į no automobiliu.
Kongresas, visai nepaisinda- Ugniagesiu virszininkas Jo- 
mas Prez. Eisenhowerio reika- ,seph Doyle sako kad gaigras 
lavirnu ir praszymu, sumažino fzitaip pras;dejo: Ju tevas 
Užsienio j 
$8^,650,000. j temobiliu sustabdęs netoli ka-

Dabar ta byla eina in Senata. rribinu ir szautuvu sztoro, 
Jeigu Senatas panasziai nubal- palikes- savo vaikuczius auto- 
suotu, tai pasirodintu kad Ei
senhowerio intaa yra labai 
sumažėjus.

Kai Kongresas pradėjo bal
suoti, Eisenhoweris pasiuntė 
savo atstovus kad jie perszne- 
ketu atskirus narius, kad jie 
už ta užsienio pagelbos sumaži
nimą nebalsuotu. Jis pats du 
sykiu in dvylika kreipiesi in 
atskirus narius, ir pirm to per 
radi ja ir televizija kreipiesi in 
visus Amerikieczius, stengda
mas paaiszkinti kaip musu 
krasztui svarbu palaikyti ta 
užsienio pagelba.

Važiuoja In Kinija
WASHINGTON, D. C. tu, bet jie nieko nepaiso, nieko 

neklauso.
Isz Vaszingtono iszejo net ir 

perspėjimas kad visi jie gali 
būti vienaip ar kitaip nubausti 
už toki nepaklausima.

Gal kai kurie tuos jaunuolius 
ir už tars, aiszkindami kad 
Amerikoje laisve, ir kaip kas 
nori daro, kur kas nori važiuo
ja. Gal ir taip. Bet jeigu dabar 
kurie isz ju butu Kinijoje su
imti, suaresztuoti, tai koki ler-

i ir musu vadu visai nepaiso.
Visi jie buvo nuvažiavę in 

Maskva del Jaunuju Tarptau
tines Parodos. Ir tai kelionei 

nao-elbos iszlaidas , valdžia buvo jiems paszportuspa^eibos isziaiaas Wi|]iam palmer buvo savo au-i . . \ , , ,i parūpinusi, su ta sanlyga kad 
. be pavelinimo niekur kitur ne- 

i bevažiuos.
Po tos jaunimo parodos, Ko-; Uuw, auditMmuu, num ici- 

munistiszka Kinija visus juosi ma ju tėvai sukeltu! Reikalau- 
užsikviete atsilankyti in Kini
ja. Komunistai visus tos ke
liones kasztus padengia.

Komunistai visus kasztus 
padengia už tai kad czia jiems 
puiki proparanda, kuria musu 
jaunieji ryte prarys.

Musu valdžios sztabas yra
> juos perspejes, ir gražumu pra- 
szes kad jie nevažiuotu, kad 
jie tos propagandos neklausy- 

langai ..

Kongresas tuo pat sykiu su
mažino iszlaidas vaiskui ir ki
toms valdžios szakoms.

mobilyje jis in ta sztora nuėjo 
keletą szriubu nusipirkti savo 
karabinui. Ant automobiliaus 
sėdynės jis paliko cigaretu pa
keli ir žibintuvą, ar intaisa už
sidegti cigareta. Vienas isz tu 
vaikucziu pasiėmė ta žibintuvą 
ir paspaude gaiduką. To auto
mobiliaus sėdynės buvo ap
tiestos, apdengtos su tokia ma
terija, kuri greitai užsidega ir 
baisiai karsztai dega.

Nors automobiliaus 
buvo atidaryti ir nors keletą 
žmonių greitai pamate ta gaiš- KALTINA PACZTA 
ra ir pribėgo prie automobi
liaus,, bet karsztis buvo tokis 
baisus kad jie negalėjo prieiti.

Pirkite U. S. Bonus

“T

Laivynas Atleis 
18,000 Darbininku

WASHINGTON, D. C.—
Laivyno sztabas jau yra pa
skelbęs kad apie asztuoniolika darbininku 
tukstaneziu darbininku bus paskui dar daugiau kitu dar- 
paleista isz invairiu darbu.

Virszininkai sako kad Lai-, no umma™ uci 
vynas taip yra priverstas da-■ nors priežasties pasitrauks, 
ryti, nes dabar nauji ginklai 
baisiai daug kasztuoja; o Vasz-1 
ingtonas nori sumažinti apsi-' bus pasamdintas.

ginklavimo kasztus.
Asztuoniolika tukstanezius 

bus paleista; ir

bu bus sumažinta, nes kai ku
ris darbininkas del kokios

tai jo vieta bus palikta tusz- 
czia, ir kitas darbininkas ne-

Plaukinio Lenktynių Laimėtojai

Szitie trys jaunieji yra po 
dvi lenktynes laimėje plau
kimą ir pasineryme, per 
cziampijonu lenktynes, Phi- 
ladelphijoje, Pa.

Jie yra, isz kaires in deszi-

Jauni Zulikai Perkasi 
Revolverius Nuo 
Kompanijų Per

tu kad valdžia, kad diplioma- 
tai, Ambasadoriai kad visas 
musu užsienio sztabas tuojaus 
sukrustu ir kalnus nuverstu!

O Amerika su Komunistisz- 
ka Kinija neturi jokiu diplio- 
matiniu santykiu, nes Amerika 
nepripažinsta tos Kiniecziu 
Komunistiszkos valdžios.

O, isz kitos puses, ka gero 
tie pienburniai jaunuoliai nu

veiks per ta kelione? Ar jie 
daugiau pamatys, geriau su
pras kas ten darosi negu musu 
dipliomatai, negu musu laik- 
rasztininkai? Ar Komunistai 
jiems paaiszkins kiek Ameri- 
kiecziu dar vis randasi j u ka
lėjimuose? Ar jie iszskaitliuos 
kiek Amerikiecziu jie yra isz- 
žude?

Czia gal ir vėl Amerikos 
Sekretorius John Foster Dul
les yra kaltas. (Iszrodo, kad ta 
nabaga visi už viską kaltina.) 
Jeigu jis nebutu musu laik- 
rasztininkams uždraudęs va
žiuoti in Kinija, tai szitiems 
jauniems gal nei in galva ne
butu ateje važiuoti in Kinija. 
Bet dabar, kai uždrausta laik- 
rasztininkams tenai važiuoti, 
tai tie jaunieji jaueziasi bai
sus drąsuoliai.

Pasaka apie uždrausta vai
siu prasidėjo Rojuje.

Admirolas, Frederick N. 
Kivette (po kaire), sveikina 
jaunuoli James Z. Paysen, 
isz Wichita, Kansas, pirm 
negu jam suteikia dovana,

kuria jaunuolis laimėjo už 
pagaminima geriausio mažo 
eroplano. Konkurencija bu
vo laikoma Widow Grove, 
Pa:

Galima nusipirkti Vokiszka 
atomatini revolveri už szeszis 
dolerius ir devynios deszimts 
asztuonis centus;

Szitos kompanijos gali tuos 
savo revolverius siunsti in bet 
kurios valstijos miestus, iszi- 
mant New York valstija yra 
net ir valdžios pacztui uždrau
dus juos siunsti.

Nebutu pro szali ir kitoms j 
. valstijoms pasimokinti
New York valstijos. Philadel-

JUODUKU SZEIMY- 
NA IN LEVITTOWN

Valstijos Policijantai
Pribuvo Tvarka

Palaikyti
PHILADELPHIA, PA. —

Policijos virszininkai sako kad 
jeigu norėtume tikrai ka nors 
kaltinti už visas tas vagystes . - - - - - ■ ' - - - -
ir žmogžudystes, kurias papil- jaunįejį žulikai atvažiuoja net

ne: George Breen isz Buff a- ' 
lo, N. Y.; Frank McKinney 
isz Indianapolis, Indiana ir 
Dick Hanley isz Detroit, 
Mich.

do musu jaunimas szitame 
mieste, tai gal pirmiausia rei-‘ 
ketu kaltinti musu paczto in- 
statymas, ir tas kompanijas 
kurios per paczta parduoda ir 
siunezia revolverius ir karabi
nus ir kitus ginklus, kaip ka- 
riszkus peilius.

Jaunuju prasikaltimai pa- 
szoko visu dvideszimts trecziu 

| nuoszimcziu sziais metais ne- 
| gu pernai.

Paprastai jeigu jaunuolis 
nuetu in sztora ir praszytu nu
sipirkti revolveri, tai pardavė
jas jam neparduotu be jo tėvu 
pavėlinimo ir be tam tikro pa- 
velinimo, laisniu isz miesto 
valdžios. Bet tas pats jau
nuolis gali parsitraukti revol
veri, karabina ar kuri kita 
ginklą isz daug kompanijų per 
paczta, bile tik jis susigrobia 
;ar pasivagia gana pinigu už ji 
užsimokėti.

Detektyvu virszininkas, J. 
R. Leary sako kad nėra jokios 
abejones kad tie jauni žulikai 
gauna savo revolverius isz to
kiu kompanijų per paczta.

Beveik visi žurnalai turi pa-į nors daryti? 
garsinimu del invairiu revol
veriu,, ir visi pigiu, antru ran
ku. Ir tos kompanijos nepai
so kam jie tuos savo revolve
rius siunezia, bile tik jos gau
na už juos savo nustatyta pre
ke,

LEVITTOWN, PA. — Vals- 
įsz|tijos policijantai buvo par- 

I traukti isz kitu miestu ir isz
... .... . . . . .Belmont Barracks in Levit-phijos policijantai sako kad town, kur žmones nerimauja, 

kad viena juoduku , szeimyna 
tenai nusipirko namus ir ke-isz New York miesto, pasiran- 

davuoja paczto baksa ir per ta . , , t . , . . I tina aps: gyventi,baksa uzsiordenuoja sau re- j 
volerius.

New York valstijoje kiek
vienas žmogus kuris turi re
volveri turi ji pas policija užsi
registruoti, ir net pirm negu 
jis perkasi revolveri, jis turi 
miesto pavelinima. Jis turi 
iszpildinti raszta, kuriame jis 
po prisieka turi priparodinti 
kad jis niekados nebuvo sua- 
resztuotas ar prasikaltęs 
priesz valdžia. Ir kulku tiems 
revolveriams ar karabinams 
sztorninkai negali parduoti 
tiems kurie dar nėra asztuo- 
niolikos metu amžiaus.

O Pennsylvanijoje, bet kuris 
vaikezas ar žulikas gali nueiti 
in sztora ir nusipirkti kad ir i 
visa vežimą kulku, jeigu tik

I jis turės gana pinigu.
Philadelphijos miesto val

džia jjiu rengiasi panaszius in- 
statymus ir ežia investi.

Bet ko jie laukia? Ar kad 
i dar keletą žmonių butu nužu- 
dinta, pirm negu jie nutars ka

Kitados Amerikiecziai szauk- 
davo: “Duok man Laisva,“— 
bet sziandien milijonai žmo
nių szaukia: “Duok man dar
bą.“

Gubernatorius Leader yra 
davės valstijos policijos vir- 
szininkui, Major Ruch insaky- 
ma kad tenai jis tvarka palai
kytu.

Apie trys szimtai vyru, mo
terų ir jaunuju buvo apspitę 
aplink tu juoduku namus ant 
Deepgreen Lane. Keli vaikezai 
paleido kelis akmenis ir iszmu- 
sze kelis langus. Keli suaugu
sieji buvo suaresztuoti, kai jie 
policijantams pasiprieszino.

Buvo suszauktas mitingas 
Veteranu karnbar etose, kur bu
vo nutarta kreiptis in valdžia 
ir in teismą kad pareikalavus 
kad tie juodukai isz tenai isz- 
sikraustytu. Tenai buvo su
rinkta pusantro szimto dole
riu del advokato kasztu.

(Niekas gal nepranesze 
tiems veteranams kad tas juo
dukas William Myers teipgi 
yra veteranas.)

Gyventojai in Dogwood Hol
low, in Levittown sako kad jie 
brangiai mokėjo už savo na
mus, o dabar jeigu juodukai 
czia insikraustys tai j u namai 
busu niekam neverti.

Sovietu Eroplanas 
Nukrito; 23 Žuvo

COPENHAGEN, DEN. — I sekretorka Rusijos Ambasa- 
Sovietu didelis eroplanas nusi- doje, Oslo mieste.
leisdamas isz debesiu, užkliuvo Septyni buvo ne Ruskiai; 
už augszto kamino ir nukrito trys isz Vakaru Vokietijos, du 
Copenhagen uosta. isz Anglijos, vienas isz Norve-

Policijantai sako kad vie- gijos ir vienas isz Amerikos.
nas isz dvideszimts trijų žuvu- Eroplanas buvo Sovietu, 
siuju buvo Amerikietis. Ant dvieju inzinu “Iljushin 14“. 
eroplano važiavo asztuoniolika Sovietu eroplanu kompanija 
keleiviu ir penki lakūnai, dar- neiszdave vardus žuvusiuju. 
bininkai. Nei vienas neiszliko Eroplanas skrido isz Maskvos 
gyvas. ni Ryga ir in Copenhagen.

Policijantai sako kad trys Szimtai žmonių mate kai tas 
isz žuvusiuju buvo jaunos mer- eroplanas užkliuvo už to kami- 
ginos, kurios turėjo Sovietu no ir paskui visu smarkumu 
dipliomatinius paszportus. nukrito in ta uosta.
Viena isz ju buvo darbininke, i o o □

“Saule“ gražiausia ir tin- | 
kalniausia dovana nuo Lietu- ’ 
vi o, Lietuviui.

Nepaprastas Szuva

In Vakaru Berlyną buvo 
laikoma szuniu rungtynes, 
iszrinkti gražiausi, ir szitas 
juodas poodle szuva Anouch 
laimėjo pirma vieta. In ji 
czia žiuri, mergaituke Bri
gitte.

SKAITYKIT
“SAULE” =$3

I’LATINKIT!

ŽMONŲ BENDRA 
MAINA

Baigiesi Su 
Žmogžudyste

TERRE HAUTE, IND.— 
Bendra žmonių maina užsibai
gė su dviguba žmogžudyste, 

i kai du vyrai eme szaudintis 
tamsumoje, ir laimėtojas tos 
dvikovos paskui nužudė savo 
buvusia Žmona ir savo sunu.

*
Tris deszimts devyni metu 

amžiaus Thomas Whitaker 
teipgi paszove savo dukrele, 
kuri jo ant keliu meldiesi kad 
jis ja nenužudintu. Tada jis 
suseke savo buvusi dranga, su 
kuriuo jis buvo žmonas persi
mainęs, keturios deszimts me
tu amžiaus Stewart Martin, ir 
jam in koja pataikė su me
džiokles karabinu.

Jis nužudė savo buvusia 
žmona, trisdeszimts szesziu 
metu amžiaus Ponia Alma 
Martin ir jos sūneli, vienuoli
kos metu Jack Whitaker.

(Tasa Ant 4 Puslapio) ,
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dijai ir televizijos intaisai.

Kas Girdėt
Pirkite U. S. Bonus

In Tulsa, devynių metu Ted 
'Cobb, per audras ir viesulas, 
greitai ipasigriebe popiergali ir 
pa.rasze savo’ paskutini testa
mentą: “As-z viską, ka turiu 
palieku savo draugui, George 
Dralper, jeigu audra ji pirmiau 
nenuneša negu mane.” Ir ta 
raszteli prisegė sau prie kru
tinės.

Dayton miesto “Journal 
Herald” laikrasztyje, ana die
na pasirodė szitas pagarsini
mas: “Praszau kad tas žmo
gus, kuris 1940 metais prasze- 
si pas mane ant b u rd o , dar no
ri ta’ kambari, tai dabar gali 
ji pasisamdinti. Ponia Fogle.”

In Jersey City, N. J., polici- 
jantai buvo per telefoną ipa- 
szaukti, ir vyriszkas balsas 
jiems pasakė kad gražus, pe
tingas, jaunas vyras apvogė 
saliuna. Policijos užklaustas 
kas szaukia ir kas tas žinias ' 4
jiems duoda, balsas atsake: 
“Czia Kenneth Thompson.”

Policijantai greitai in ta 
saliuna pribuvo ir už keliu va
landų susekė ta gražu, petinga 
ir jauna vyra, ir suaresztavo 
Kenneth Thompson.

In Memphis, Ponia Patricia 
Carolyn Barnett Fine, kuri bu
vo 1955 metais iszrinkta kaipo 
tu metu geriausia ir puikiau
sia szeimininke, pareikalavo ir 
gavo, divorsa nuo savo vyro, 
kai ji tiesėjui pasiskundė kad 
nežiūrint ka ji dar ir kaip ji 
stengiasi, niekas niekados ne- 
patinka jos vyrai.

Amerikos muving-pikezie- 
rial yra. Europiecziu labai pa
geidaujami. Jie daugiau žino 
apie musu loszikus ir loszikes 
negu mes, czia namie. O Z

Visa tai, ka. mes iszgirstame 
ar skaitome apie Europiecziu 
neapykanta ant'Amerikiecziu 
pareina tik isz politikierių 
laikrasztininku ir karsztagal- 
viu. Eilinis Europietis tik pa
vydi Amerikiecziams, bet ant 
ju nepyksta.

• •
Gal vien tik Prancūzams la

biau rupi politika, negu geras 
gyvenimas.

Anglija ir Holandija, rodos, 
kitu nepaiso ir savo vaga sa- 
votiszkai kasa.

MERGAITE
SUCZIUPO VAGI NAKTINIS SVETYS

Pirkite U. S. Bonus

Kiek galima dažinoti, tai vi
suose krasztuose visiems yra 
gana darbo, visi gerai ir gra
žiai gyvena, iszimant Italija.

r' • • ■

Bet tuo paežiu sykiu visur 
pragyvenimas brangeja, vis
kas paszieliszkai brangsta.

Visu Europos krasztu žmo
nes stengiasi taip gyventi, kaip 
Amerikiecziai gyvena. Euro- 
piecziams labiausiai rupi insi- 
gyti automobilius kaip Ameri
kiecziai turi.

Europoje dabar randasi bai
siai daug motorcikliu, “skute-1 
riu” ir mažu automobiliu, ku
rie mažai gazolino suvartuoja. 
Gazolinas tenai kasztuoja de
vynios deszimts centu ant gor- 
cziaus ar daugiau.

Rymoje ir Paryžiuje randa
si tokios paezios bėdos, kaip ir 
Amerikos miestuose — per 
daug automobiliu, ir per šiau
rios ulyczios.

' • • -

Vakaru Berlyne dabar sun
ku susirasti vieta, savo auto
mobiliu passtatydinti.

Gal Italijoje randasi di
džiausias skirtumas tarp ba7 
joru ir ubagu. Pietinėje Itali
jos dalyje žmones badauja kai 
sziaurineje dalyje net ir eili
niai darbo žmones kaip ponai 
gyvena.

..i
Bet po visa Europa nesi

randa tokios Rusijos baimes, 
kaip Amerikoje. 

1 • • 1
Europiecziai sako kad Ru

sija yra užėmus pirma vieta, už 
tai kad Amerikiecziu kiszkos 
dreba. Jie sako kad Sovietu 
Rusija yra silpna ir baili, bet 
gaila, kad Amerikos vadai to 
nesupranta.

* • ‘
Jie priparodo kad maža, 

silpnutėlė Szveioarija yra ge
rai kaili Kruszczevui iszpylus, 
ir jis uosi nuleidęs iszvažiavo 
isz to kraszto, nieko nepeszes.

Europiecziai dabar klausia 
kas ten darosi Amerikoje, kur 
visi yra. taip iszsigande apie 
tu atominiu bombų susprogdi
nime. Jie sako kad Sovietai 
daug daugiau tokiu bombų yra. 
susprogdinę, ir niekas nieko 
Rusijoje nesako. Europiecziai 
klausia ar tai tik czia Ameri
koje nebūto Komunistu propa
ganda, visus taip iszgazdinti?

Ir mums ta mintis jau kele- t
ta kartu atėjo; isz kur tie 
gandai, isz kur tie perspėji
mai; isz kur tie grasinimai ?

Musu mokslincziai, rodos, 
visai nesirūpina; bet szen ten 
keli politikieriai, beveik be
moksliai toki lema sukelia, 
kad visus iszgazdina.

Vakaru Vokietijos žmones 
ne taip labai pasitiki ant Ame
rikiecziu. Jie klausia: “Kas 
gali pasakyti, ar kas gali už
tikrinti, kaip ilgai Amerika sa
vo vaiska ežia palaikys?”

SSFA - B - CELA'YSJ 
Iarba pradžia < 

SKAITYMO 
...ir...

RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col. < 
Dabar Po 25c. ■: 

Saule Publishing Co., ]!

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

Pypkes Durnai

PHILADELPHIA, PA. — 
Septyniolikos metu mergaite 
užtiko vagi ant Wayne dvaro 
ir ji sulaikė kol jos tėvas at
ėjo ir ta vagi suėmė.

Juodbruve Mary Donnelly, 
17 metu amžiaus gražuole buvo 
sau viena virtuvėje, kai ji isz- 

*girdo kad kas tenai slinkineja. 
prie Clarence H. Geist namu in 
Valley Forge, apie 12-ta valan
da per pietus.

Dirstelėdama pro langa ji 
užmatė kad kas tenai krūmuo
se slinkineja. Ji pasiėmė maža 
medžiokles karabina ir iszejo 
pro duris. Ji kaip ir tas vagis 
pradėjo slinkineti ir prie jo 
artintis. Kai ji prie jo priėjo ji 
suszuko: “Sustok, kur esi, ar 
asz szausiu!”

Intartas vagis sustojo ir už 
keliu minueziu jos tėvas pri
buvo. Kai jo duktė laike ta 
valkata su savo karabinu, jos 
tėvas paszauke policijantus isz 
Radnor Township, kurie grei
tai pribuvo ir suėmė 45 metu 
amžiaus Charles Holland isz 
Highland Ave., netoli nuo Lan
caster Pike, in Wayne.

Jis buvo suaresztuotas ir po 
500 doleriu kaucijos padėtas.

Mergaite Panele Donnelly 
yra baigus mokslus in Szv. Ka
tarinos Augsztesniaja Mokyk
la in Wayne ir ji dabar moki
nasi kaip vairuoti eroplana in 
Montgomeryville. Ji moka 
kaip karabina vartuoti, nes jos 
tėvas ja yra mokines kaip 
szauti kai ji buvo tik penkių 
metu amžiaus.

Nereikalaukie
Nereikalaukie teisybes nuo 

moterių,
Ligi tol, kol, bus auginamos 

tame persitikrinime,
Kad vienatinis j u tikslas j u 

gyvenime yra,—
Patikti vyrams. .

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS. 
1 ... MALDA . . .

!; Viesz. Jėzaus ir 
i Motinos Szvcncz.
1 * '

< Sapnas Motinos Szven-
<[ cziausios, mieganezios 

ant kalno Alyvų, žemei
iĮ Batanijos, bažnyczioj 

Szv. Mykolo Arkaniuolo.

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

Europoje vienas isz dvide- 
szimst kėturiu žmonių turi sa
vo automobiliu. Amerikoje 
vienas isz trijų turi automobi

liu.
Europiecziai dabar nori su

silyginti su Amerikiecziais.
Lietuvos dypukai, atvažiavę 

in Amerika, ne tik susilygino 
su Amerikiecziais kaslink au
tomobiliu skaieziaus, bet Ame- 
likieezius net ir pralenkė.

Europiecziams teipgi rupi 
Amerikos refrigeratoriai,. ra-

Ir kas labiausiai nustebina 
Amerikieti Europoje tai kad 
dauguma. Europiecziu labia bi
josi Vokietijos negu Rusijos. 
Jie sako kad Vokiecziai per 
vienos kartos laika du sykiu 
stojo priesz visa svietą. Tai 
kas užtikrins kad jie treczia 
syki taip nepasistos.

Ir, nežiūrint kad Vokiecziai 
kara pralaimėjo, nežiūrint kad 
Vokietija buvo sumuszta du 
kartu; nei vienas Europos 
krasztas taip neatgijo, taip 
greitai ant savu kojų nepasi
stojo, kaip ta pati Vokietija. 
Vokietijos pramone geresne ir 
pastovesne už visu kitu Euro
pos krasztu pramone.

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

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

Kytras Vaikas
Juozukas — Teveli, isz 

kur atsiranda vaikai?
Tėvelis — Matai Juozuk, 

Dievulis isz dangaus duoda.
Juozukas — Tai gal už 

pakuta Dievas tokius rėks
nius prisiunezia!
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va, koletą, knygų, o szeimi- 
nikszcziui alp'dalijo sapninin
ką. ir sziaip po knygele.

— Ar gera sekėsi? Klause 
Adomas.

— Labai gerai! O j! Juk ži
nai, buvau susirėmimo! Lyg 
kareivis isz kovos gręžtu! Tik 
kareivi iszkilmingai sutinka, o 
asz slapstaus! Cha, cha.! Asz 
užmusziau du 'žandarus! Cha, 
cha! Norėjo mane užmuszti, 
bet nepasiseko.

Na, vyras! Sveikinu!
— Ta ha.rzdyla-kaca.pa ir 

viena, dar jauna, nesenai iii 
žandaru szineli teinlindusi.

— I)u žmogų užmusze! — 
Baikszcziojosimoteres ir trau
kėsi •in kupeta.

— Ne, du szunis! Jie szau- 
de mane, kiekvienas po penkis 
kartus, bet nepataikė. Asz. te- 
szoviau du kartu! Cha, cha 
cha! Bet ir pinigu beturi. Su- 
gryžes in Prusus prisipirkau 
knygų, parneszes iszdalysiu.

— Ar apžiurėjai? Drąsus!
— Apžiurėjau! Atėmiau re

volverius, pinigus ir cha, cha! 
Orderius!

— Kas tie ordenai?
— Ordenai ? O, tokios ble- 

kos su Nikolajaus galva.. Kai 
užmusza knygneszi ir gauna. 
Kas jie per žmones kad už 
žmogaus užmuszima duoda ipa- 
auksztinimus, garbe! E, juk ir 
'visi didieji karvedžiai, nors 
jie buvo patys didžiausi žmog
žudžiai, jie yra patys garbin
giausi žmones! Mums kunigas 
davė iszriszima, jei nuszaus 
.per ribas einant, mano visos 
nuodėmės atsileidžia. Asz ne- 
szu žmoniems maldų knygas, 
mokslo knygas, savo kalba, o 
koks tai kacapas pastoja man 
kelia! Na, gerai, jei asz ne 
kvailas, asz tau pirma kulka in 
pilvą ingrusiu! Ko-gi lauksi!

— A, norecziau ir asz eiti! 
Atsiliepe Adomas.

— Gerai jei ne esi merga, 
galiu vestis, bet jei esi baiksz- 
tus, kaip gaidys, sėdėk troboj.

— AY žinai, veskis ir mane! 
Suszuko ir raudona sveika 
merga i t e, i szdykele.

— Tave? Ne bent in vesei- 
lia. I

— Jei nori ženykis su ma
nim, turėsi drąsią paezia. Kai 
pavargsi savo sziksnini be
tempdamas, užsidėsiu ant kup
ros ir aida iszilgai miesto!

— Na, na, kad tu drąsi. O 
man rodos, kai pamatytum 
žandara, viskas iszbyretu.

. — Ko ta, besąs! Atsiliepe 
Adomas, ji mus visus apjoja.

— Na gerai, kita, syk buk 
pasirengusi.

— Gerai, gerai! Jei nori ir 
tuojau! Ir stverūsi Butą per
vertė ant žemes. Szis maloniai 
nusikvatojo.

Jaunuoles žertas ji atgaivi
no tolimai kelionei.

--------GALAS-----—

Vis Priežastis Ir 
Gana

Ponas — Tu tokis sveikas 
tai kodėl ubagauji?

Ubagas — Nes vaiky t no
riu!

Ponas — Tai kodėl nedir
bi?

Ubagas — Nugi, kaip dir
bu, tai da labiau noriu vai- 
gyti

Visu Ražancziaus 
Paslapcziu Maldos
Del * Ražancziaus Draugijos 
Nariu, ant mažu kortėliu, 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* 
szito Katalogo 

Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No. 102— Prakeikta, meilin
gas kri minai iszkas 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 nemn- 
no. 58 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. G0 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. 35o.

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

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

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

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios 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 Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tamas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

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

lapiu, 20o.
No.158—A p i e Kapitonai 

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; 1 
Žvake; Del .Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvalgi 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mal* 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20a.

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

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

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

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

Kitokios Knygos

No.l78—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kažyrom. 
25c.

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

180 —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. Jezuso Kristuso 
15c.

No.l97—Grandus 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. 35c.

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas!

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

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
tirno 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,t - S. B
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Naktinis Svetys
Isz Žemaicziu Gyvenimo

pATI vėliausia, rudens vaka
ru, kada, lietus 'paskutiniuo

se, jau geltonuose lapuose bau
giai sznabždejo, ' kada, vejas 
szimta-mecziuose klevuose uže, 
uže, rodos 'žeme drebino, Ado
mas užgesino žiburį ir rengėsi 
virsti in lova.

Rodos szioki vakara nėra 
nieko malonesnio kaip lova,, 
prie sziltos krosnies, sziltoje 
troboje. Guli, apsikloji galva 
ir, pasiklausęs kailp oszia. kle
vai kieme, kaip nuo pastogių 
tyszka stambus lietaus laszai, 
kaip jie prausia langu; stiklus 
pasvojoji, pamanstai ir susi- 
maiszai su sapnais!

Adomas stambus ūkininkas, 
nesenai patėvi blogumu ’iszva- 
res isz tėvu sodybos, visame 
kaime žinomas ir gerbiamas. 
Sziandien jis turėjo pabraidy
ti purvyną, nes aiszkiai žinojo 
kad tai paskutiniai lietai greit 

' bus szaltis: o ūki tokiam sve- 
cziui sutikti reikia gerai pasi
rengti. Czia daržoves, ežia bul
ves, ežia, tvartai taisyti, vie
niems užtverti, kitiems užkam- 
szyti, tretiems sziaip ka pada
ryti. Taip ir pliauszk isz vieno 
ukes galo in kita, isz vieno pa
stato in antra..

Visas sziandien perszlapo 
prisėmė, iszsipirvinejo! Ne
duok, Vieszpatie, tokiu rudens 
laiku! Kur griebi ten kosze, 
kur žengi, ten purvas! Bepig 
pavasari, visi takai nupuoszti 
švelniausiais, gyviausiais žie
dais!

Vakare visi kuo ilgiausiai 
džiovinos! permirkusius* ru
blis, plovėsi kojas, prausėsi, 
nes kaip-gi toks eisi gulti, juk 
ir patala, sutepsi ir pats purvu 
apskresi!

Adomas ėjo gulti pats pas
kutinis, nes visus reikia iszleis- 
ti in kamaras, užsklandyti du
ris kad vagiszius neinlystu. 
Iszvarineti szunis, kates, kad 
“drako” troboj nepridirbtu!

Dabar sztai jis atsigulė, isz- 
tiese iszvargusius sąnarius, at
sigavo! Malonumas perbėgo 
per visa kuna. Szilima, glamo
nėjo purvo ir drėgmės isz- 
graužtus narius ir akys pa- 
czios pradėjo merktis.

—• Dzin, dzin, dzin, lietus 
plake langus, vejas virkdė kle
vus po kuriu kojomis rodės že
me ūžia.

— Dzin, dzin, dzin, žvangė
jo stiklai, rodos sakyte sake 
kad lauke dargana, lietus, szal- 
ta drėgmė, purvas, tamsa, ve
jas.

— Dzin-dzin, dzin-dzin, vis 
labiau skambėjo langas, rodės 
ji Įieezia, žmogaus ranka..

— Dzin-dzin, dzin-dzin. Tu
lei sk! Daryk duris! Rodos kaž
kas kalba ir praszosi in vidų. 
Adomas nebesupranta, ar tai 
žmogus.

— Kas ežia? Ruscziai pra
tarė, iszkiszes isz po apkloto 
galva. Troba nuskambėjo, lyg 
iszsigando to vyriszko drąsaus 
szuksnio.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

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

— Inleisk pasiszildyti! 
Perszlapau, taviszkis. Jau se
nai czja stoviu!

— O kas tu toks kad czia 
stovi ? Atkerta Adomas; nepa
žystamam balsui ir keliasi isz 
szilto patalo ir jieszko degtu
ko.

— Kas tu toks? Dar dru- 
cziai pakartoja.

—• Asz, Butą. Asz pas 
tamstos pamote dažnai užeida
vau. Perszlapau.

— A! Vargszas! Juk gala 
gausi.

Adomas atidaro duris ir in- 
sileidžia sena pažystama ir 
pralinksmėja.

— Kas tai reiszkia! Nie
kai! Tik perszlapau, tik per
merkė, oi, oi! Sakai, vargas? 
Koks ežia vargas! Toks jau 
k n ygneszio 1 i k i mas!

— Na, praszom prie pe- 
cziaus! Suszilsi.

— Ne, ne szilumos, bet 
valgyt noriu. Esu iszalkes, 
kaip szuo! Juk ne kur užeisi, 
kur pamanai, ne ko papraszy- 
si! Užklups, suims ir amžinai 
prapuolęs. Turi 'būti atsarges
nis kaip kiszkis, jautresnis 
kaip sziksznosparnis. Juk ir 
czia, po langu-jau senai stoviu! 
Bijau, žinau kad gyveni ne vie
nas, iszeis kalbos, dagirs žan-7 7 O

darai ir bėgiok ir slapstykis! 
Duok man nors duonos! Asz 
jaueziuos, kaip namie, nes ir 
tamstos pamote mane visada 
palaikydavo.

— Nusivilk, juk tau, kur 
stovi ten pelke bėga.

Butą velkasi virszutinius rū
bus, Adomas jieszko lasziniu, 
kuria ugni, czirskina.

— Ne asz moku, ne ka, bur
ba sukdamos apie szilta kros
ui.

— Duok man! Asz esu ir 
keptas ir virtas! Viską moku 
ir nieko nebijau!

Butą, inmirkusiomis ranko
mis ima. malkas, kisza in ugni, 
maiszo szauksztu czirszkian- 
czius laszinius ir szypso.

— Ar kas neužklups?
— Na, kas czia tokiu metu! 

Atsako Adomas.
— O nakvoti troboj asz vi

sai bijau.
— O gerai sakai! Jaujoj 

pirtis pakurta! Ryt gaidgyste 
kuliame! Duoba szilta, gera, 
jei nori ritinekis ir džiaugkis!

— Gerai! Asz eisiu in duo
ba! Iszsidžiovinsiu! Jau, rodos 
ir iszkepe. i

Butą nuėmė nuo ugnies tau
ku tirpomąjį katilėli, inpyle 
Adomo innesztos smetonis ir 
czia, pat sėdės pradėjo valgyti 
staeziai isz katilo! Ir gardu-gi!

— Na, vesk mane in duoba! 
Suszuko sziek tiek, užkandės. 
Ėjau dvi dienas, iszvargau, 
kad nebemoku ne pasakyti 
kaip.

Adomas inžiebia liktama, 
velkasi miline ir eina in duoba. 
Czia. parengia svecziui guoli, 
prismaigsto kartiniu ir lazdų 
kad galėtu viską iszsidžiaus- 
tyti. Butą susitvarkęs, gula, 
jauki szilima suipa, supa ir 
merkia akis.

— Kaip atsikelsi ateik pa
žadink, kol jie tebebus nesuki
te.

—• Gerai, pažadinsiu.
Durys klapt užsidaro žibu

rys slenka trobos linkui, pas
kui nusavinta jos langai, o po 
valandėlės balkt ir užgesta.

Vėl paktis, tamsta, vejas, lie
tus ir dargana.

Priesz auszra Adomas kelia
si, parveda sveti in savo lova, 
žadina, szeimyna. ir enia. kulti. 
Kūlimas, smagus! Atsigavo są
nariai nasziai juda, sziaudai 
sznaibžda, o sienomis, bėgioja 
dideli, dideli szeszeliai.

— O kad ji szimtas ketu
riolika.! Juk czia kažkas nak- 
vojas! Sztai kokis! Suriko ber-

Pennsy Ivan i joje randasi 
apygarda,

Kurioje būna moterele nelaba, 
Kuri vyro savo iszsižadejo, 

Czionais su dukrele apsisedo',
Kitas mot eres a pi o ja, 

Nieko nedboja, nei 
nesivaktuoja,

Pa s i ei gi n e j a nedorai, 
Tai szirdele, labai niekai.

O jus moterėles,
. Kokios jus neiszmaneles, 
Ar negalite in kaili duoti, 

Paskui abidvi gerai 
iszsmaluoti, 

Su plunksnom apipilti, 
Ir isz miesto iszguiti.

» * *
Arkansuose vienas netikins, 

Senbernis ir plikis, 
Vieno žmogaus paezia 

atkalbino, 
Puikus kambarius jai 

pagamino.
Dabar ir del kitos lizdą

Ir jau pinigus pikiuoja, 
Iszmintingi badai neduos, 

Gal proto atstos, 
Tada pabijos,

Ir rimbais ji apdovanos,
Vaje, kaip gudrus plikutis, 

Meilus kaip katutis,
Moka prie žmonių gretytis, 

Labai doram rodytis.* * *
Vienam mieste randasi du 

girtuokliai.
Suvis pasileidia kaip 

gyvuliai,
Kaip latrai apdraskyti,

Antakiai nuolatos apdaužyti, 
'Svetim.-tauc.ziai turi nemažai 

juoku,
Isz tu dvieju pasiutėliu, 
Badai abudu ii- paezias 

turi,
Bet ant ju nežiūri,

Abudu kitur ant burdo buna, 
Bet juos iszvyti ketina.

Geriausia, sedekite kvailiai
šluboje,

Tegul kožnas gerai 
ąpdumoja,

Kas toliaus gyvenime jus bus, 
Kada, jau kūne pajiegu nebus? 

Vakarus praleiskite prie 
skaitymu.

Ne kaip naktiniu valkiojimu, 
Asz jums prieteliszkai sakau:

Ant svieto ilgai bu nu tai 
žinau.

Trys Istorijos

Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius xiko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

SAULE - Mahanoy City, Pa. 

nas ir neramiai pradėjo žval
gi net is.

— Kad tai jaujos neužde- 
ge, pikta dvasia, atsiliepė mer
gaites.

— Ot, koks drąsus! Gerai 
kad arkliu neiszvede! Iszbego! 
O, kad 'būtame užulenke be
miegant! Na,.butu buve'patisz- 
kos!

— Ar vagis? Kas? Kas czia 
gulėjo? Stebisi Adomus. Bene 
ji velnias czia ir atnesze! O 
jus ka dirbate kad nematėt ?

— Kas pirmas, czia atėjo? 
Klausia bernas. Asz szeriau 
arklius.

— Visi kartu atėjome!
— A, tai asz ir mislijau, 

kad durys buvo praviros! O 
jis mat, būvės!

— Ai, o kas ten bėga? Su
szuko mergaite isz klojimo, kai 
visi buvo duoboje.

— Bėga? Gal ir arklius ve
da.?! Velnias!

— Adomai, Adomai! Kaž
kas knarkia tamstos lovoj. Bu
tu žmogus,' ne žmogus, nežinau 
kas.

— Kas knarkia? Kame? 
Tau ausyse turbūt knarkia, at
sako Adomas.

— Man rodės kad knarkia, 
pasakoja, su iszgascziu atbėgu
sioji isz trobos.

— Tau rodos. Mažą kas 
tau gali rodytis.

— Na, kad man rodėsi kad 
knarkia.

Let us show you the J

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

really know! Come in! We will be happy 
to show you the "Flower Wedding Line."
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— Eik, eik! Apsisapnavai! 
Cha, cha.

Atbėgusioji gryžta ir po va
landos vėl atbėga su dar didesv- 
ii i u iszgascziu.

—■ Knarkia, knarkia! Asz 
bi-jau!

— Ar velnias in troba insi- 
mete! Eikime pažiūrėti! Mes 
jam, szaukia. vyrai.

— Nieko, nieko! Ramina. 
Adomas. Atėjo svecziu. Nu- 
szlapes, nubrinkęs. Tik niekam 
nepasakyki t. Jis Iii jo. Atve
džiau czia nakvoti, prasze, kad 
.pažadi neziau.

— Szunies amatas su tomis 
knygomis!

— Sziokiomis naktimis 
vark sau, kad nori! Tuszczia. 

neinate ir tas knygas!
— On esza žino 11 e s!
— Eik, eik n'beijok. Geras 

žmogus. TV sau pamiega, atsi
liepė Adomas.

— Visi tie, sakau, szmugel- 
ninkai labai atsargus ir gud
rus. Ne velnias ju nesugautu! 
Nebijo nei lietaus, nei szalczm, 
visi pervaryti ir per vandeni ir 
ugni! Kad butu isztižas, tuo- O 7

jau ir suimtu.
— Na, o pernai, ka juą sa

kysite, pridūrė Adomas, juk 
trys, po viena arkli pasikinkė, 
szmyku, szmyku, pro Czinski 
szunkeliu kaip zuikiai nulėkė. 
Ar manai kad tuszczias? Ne! 
Asz stoviu ant kalno ir žiūriu 
kur jus leksit. Jie, užuot leke 
keliuku in vieszkeli, pasuko 
pro rėja, kur vasara banda ne- 
visur isžbreda. Paskui per lan
ka in Kalnėnu dvaro laukus, in 
karklynus, ir patriubyk in 
k a k t a! Ar m isl i j a t e k a d t u szt i! 
Ne! Tuose vežimuose buvo už 
keletą tukstaneziu gerybių.

— Ne arkliai nenusprogs- 
ta.

— Kur jie loke in tuos dva
ro laukus, juk czia pat mies
tas. Telsziai. O ten žandaru 
sausai. Tur but jie nežinojo.

— Ko nežinojo! Oj, jie 
daug žino! Kad ir tokia esi 
rnandra, ju nepagautam! Atsi
liepė Adomas in mergos ple
palus. Jie inleke in miestą, ir 
czia pas “beproteli,” na, ta 

Žydą, kur kaip Ibėprotelis, su
stojo ir tuojau kaip bematant, 
nieko neliko. Nieko! Kaip isz- 
szluota! Juk pas ta Libermana 
kieme visa kontrabanda susto
jo. O ne karto sugavo. Inleke, 
viskas kaip in ugni! Žandarai 
genasi, genasi, szmiksz ir nebė
ra! Papūsk in uosi! .

— O tie ar gynėsi?
— Kaip nesigins! .Gynėsi! 

Ir dar tas pats paszelias barz- 
do’czius! O paszeles žandaras! 
Toks kacapas, toks burliokas, 
kokio ne su žiburiu nerasi! 
Tuo kart jie lakstė trys. Inleke 
tai raiti in Czinskio kiemą, ap
sisuko vienaip, kitaip, nėra! 
Leke szen, leke ten, uodegoj! 
Bus tau, lauk!

— O kad butu sugavę?
— In Sibirą! Prie taczkos 

Amžinai mires!
— O kad szi sugautu?
—■ Kad szi? Jus visas isz- 

gnaibytu ir paleistu. Vat! To
dėl tylėkit! Czia Adomas pa
ėmęs viena už paižasciziu spus
telėjo ir inverte in sziaudus. 
Kitos palaksi e. Bernai tuo 
tarpu pradėjo spragilus tvar
kytis. Greit girdėjosi sutarti
nas klypa-klapu, klypa-klapu.

— O kame tas žandaras su 
barzda dabar yra? Klause mer
ga..

— Ant rubežiaus. Iszsiun- 
te. Ten tokiu reikia.

❖ €•
Po pietų Butą iszejo jieszko- 

ti savo nasztos. Vakar ja misz- 
ke paslėpė, samanomis apdėjo, 
eglikemis apkaisze, kad niekas 
nerastu. Sziandien jieszko, 
jieszko, bet ir pats neberanda! 
Rodos czia ėjo, czia dėjo, bet 
kaip nėra., taip nėra! Bene ba
la ir pagavo!

Jieszkojo visa pavarke, vi
sa vakara, nėra ir tiek, jei no
ri pasikark ant saus-szakes. 
Jau vėlai vakare suigryžo Bu
tą ir sako Adomui, besiren
gia neziam , gulti: j

— Nėra. Jau prapuolė! Juk 
tai visas mano gyvenimo skar- 
bar!

— Ar tuszczia vieta radai ?
— Ne, visai ndbera! Nebe

atsimenu.
— E, maža beda! Gulk, ry

toj ■ surasim.
Sugulė. Sekanczia diena isz

ejo abudu. Adomas savo ir net 
savo kaimynu laukuose visus 
kensus žino, kur jis nesuras! 
Apylinkes gamta, jo rasztas; 
su ja jis kalbasi, jai godžiasi, 
su ja džiaugiasi. ’

— Bene sztai. Tokio kuku- 
czio czia nebuvo! Juokiasi nau
ja kensa radęs, nors apsmaigs
tytos eglaites, lyg mergos, pla- 
cziais sijonais kažka apsklei- 
džiusius, naiviai šlepe ir gynė.

Butą isztrauke dideli sziksz- 
nini maisza, gausiai lietaus su
drėkinta ir užsivertęs ant nu
garos, nutraukė tolyn.

— Kada besugryszi ?
— Neužilgo. Atnesziu, ko 

praszei.
— Gerai, gerai, nepamirszkj 

Laimingai!
Persiskyrė. i

❖

Po keliu sanvaieziu vėl Bu
tą atėjo. Szi syki jau drąsesnis. 
Pardavė Adomui gera szautu-

(Tasa Ant 2 Puslapio)

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS ‘

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai !

Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pą., Ų.&A.
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Žinios Vietines
1 — Seredoj pripuola Szv. 
Joanos, o Tautiszka. Vardino: 
Bukanto. Ir ta diena: 1943 m., 
Rusija paskiria Andrei. Gro
myko kaipo savo Ambasadorių 
Amerikai, in vieta Litvinovo, 
kuris taip dingo kaip kad ji 
žeme butu prarijus. Litvinovas 
buvo labai draugingas ir sten
giesi užmegsti draugingus san
tykius ir ryszius su A.morikie- 
cziais. Gandai sako jis jau se
niai žuvęs; 1940 m., Leonasi 
Trockis, 61 meto amžiaus revo- 
liucijonierius pasimirė Mek
sikoje. Jis buvo mirtinai su
žeistas politikieriaus Frank 
Jackson; 1939 m., Vokiecziu- 
Sovietn ; deszimties metu su
tartis dėl neuižsipuolimo pasi- 
raszyta.

— Panele Rosalie B. Tras- 
kauskiute, duktė pons. Liudvi
ko Traskausku, nuo 535 W. 
Centre uly., ana dien likos su
teikia su slauges (nurse) 
moksliszka laipsni, isz Szv. 
Juozapo- ligonbutes Slauges 
mokyklos, Reading, Pa. Pane
le Rosalie yra baigus Mabanoy 
City High School mokslą 1954 
metuose.

— Ketverge pripuola Szv. 
Motinos Marijos Nok. Szirdies 
ir -Szv. Timotiejuso, o Tautisz
ka Vardine: Karijotas. Taip-, 
gi ta diena: 1236 m., Rimgau
das pergalėjo Vokieczius ties 
Kaunu.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Pilypo Benicijo, o Tautiszka 
Vardine: Ringele. Ir ta diena: 
1865 m., Cza.ro valdžia uždrau
dė Lietuvoje spausdinti Lietu
viu kalba rasztus; 1947 ra., 
Margareta Truman, Preziden
to Harry Trumano duktė- pir
ma syki -pasirodė kaipo soliste, 
dainininke in Hollywood Bowl, 
Californijoje; 1927 m., du 
Italijonai, Nicola Sacco ir Bar
tolomeo Venzetti buvo val
džios nužudyti už žmogžudys
te, o vėliau buvo darodyti kad 
jie du buvo nekalti; 1914 m., 
Japonai paskel'ba kara priesz 
Vo kieti ja.

Shenandoah, Pa.—
Petrone Bunziliene, nuo 227 
So-. Ferguson uly., kuri sirgo 
per koki tai laika, pasimirė- pa
reitai Petnyczia ih Locust Mt. 
1 igonb u t e. Gimė L ie tu v o j e. 
Jos vyras Juozas mirė 1936 
metuose. Paliko duktere Ona. 
Laidos Seredos ryta, su apie- 
gomis in S-zv. Jurgio balžny- 
-czioje devinta valanda ir pa
laidos in parapijos kapinėse.

Mount Carmel, Pa.—
Pareita Petnyezios ryta -priesz 
piet, vagis insi-gavo- in Szv. 
Motinos Suraminimo Lietu- 
viszkos parapijos klebonijos ir 
paėmė $725 pinigais. Kunigas 
klebonas Msgr. S. A. Dobinis 
pranesze policijai apie vagys
te

Bordentown, Pa. —
Trisdeszimts asztuoniu metu 
amžiaus treko- draiverys, Price 
Williams, veže du tonu gele
žies ant savo troko ant New 
Jersey Turnpike vieszkelio. Ta 
geldžis kaž kaip- ar kodėl ant 
jo troko paslydo, kai jo trekas 
susimusze su gazolino treku, 
ir ji suspaudė ant smert. Anam 
trekui visai jokios iszkados 
nclbuvo padaryta. Nelaime at
sitiko tarp Bordentown ir 
Hightstown.

Philadelphia, Pa. —
Vagis su dideliu akmenų isz- 
musze John Wanamaker szto- 
ro langa ant Juniper ir South 
Penn Square, apie antra va
landa isz ryto ir pasivogė ta- 
voro vertes apie pusantro 
szimto doleriu. Vaczmonas isz-
girdo to lango sutriuszkima, 
bet kol jis tenai pribuvo, tas 
vagis dingo. Sargas yra Joseph 
O ’B r i en. Dėt e-k t y vas MeCa.n 11 
sako kad policijantai paseko 
eile kraujo- nuo to sužeisto va-

Pirkie U. S. Bonus!

gie-s ligi Market ir 13-tos uly., 
bet tenai kitu pėdsaku nesura
do.

MEILE NETURĖJO
ATBALSIO

Tikras Prietelis
Mikas — Mano szliubas 

atsibus už menesio, ar busi 
už broli?

Pranas — Na, jau nebijok, 
busiu, žinai mane, jog prie- 
teliaus nelaimėje neaplei
džiu.

-----------o-----------

Ubagas Turėjo
Teisybe

Ubagas — Mielaszirdinga 
poniute susimilk ant manes 
ubagėlio. Neturiu akiu nuo 
gimtos dienos, o namie j e pu
sėtina szeimynele!

Poniute — O kiek tu turi 
vaiku?

Ubagas — Kaip asz galiu 
žinoti poniute, būdamas ne
regiu.

'ay Pirkie U. S. Bonus!

IVITJOL JLw •

Silver Creek, Pa.—
Pareita. Su'batos diena, 11:15 
nežinomas negyvas žmogus li
kos surastas automobiliuje ar
ti Silver -Creek prūdo. Polici
ja tyrinėja apie suradimą ne
gyvai io.

L z

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

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

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

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

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

PHILADELPHIA, PA. — 
Trisdeszimts penkių metu am
žiaus Ponia Eleanor Baugh
man, Roy Baughman žmona, 
buvo insimylejus in savo ben
dradarbi darbininką in Penn
sylvania Geležinkelio kompa
nijos ofisuose. Jos nenorimas 
meilužis buvo 61 meto amžiaus 
Joseph Gallagher, isz German
town.

Detektyvai Samuel Powell 
ir Ęarl Halihan sako kad szi- 
taip tenai atsitiko:

Ponas Gallagher paliko savo t
namus Liepos 4-ta diena ir sa
vo žmonai Marijai, 56 metu 
amžiaus buvo pasakęs, kad jis 
važiuoja in New York miestą 
ant biznio. Jiedu turi du vaiku: 
23 metu amžiaus Donald, Ar
mijoje, ir 17 metu dukrele Su- 
zana, namie.

Jis buvo draugas Ponu 
Baughman. Jis atėjo in j u na
mus apie treczia valanda po 
pietų. Visi trys labai gražiai 
praleido kelias valandas, ir 
paskui visi trys užėjo in saliu- 
na ant Somerset ir Howard 
ulycziu.

Czia jie praleido kelias va
landas begerdami. Apie penk
ta valanda Ponia Baughman 
atsiprasze ir sugryžo namo.

Už trumpo laiko Gallagher 
pasakė Ponui Baughman kad 
ir jis eina namo.

Bet jis nuėjo in Baughman 
namus ir visa vakara praleido 
su Ponia Baughman. Ponia 
Baughman sako kad jis ja pra
dėjo kibinti ir in ja meiluotis. 
Kai ji ji atstume jis ant jos už
sipuolė ir tada ji, norėdama 
nuo jo apsiginti ant jo užliejo- 
vabalu trucyznos. Bet jis vis 
ja persekiojo.

Kai jis tikrai inpyko ir ant 
jos buvo užsipuoles, ji sako, 
kad ji nusistvere peili isz vir
tuves ir ji perdure.

Policijantai jos tos gražios 
ir nekaltos pasakos visai neti
ki ir sako kad ji savo meiluži 
nužudė už tai kad tas jos insi- 
myletas meilužis jos nebemyle- 
jo, ir už tai ji ji nužudė. Ji bu
vo suaresztuota ir intarta už 
žmogžudyste.

MOKYKLOS
VIRSZININKAS

UŽMUSZTAS

— 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.

DRAIVERYS
PRIGĖRĖ

Dvi Merginos 
Iszgelbetos

MANTUA, N. J. — Baisiai 
greitai važiuojantis automobi
lius nulėkė nuo vieszkelio ir 
inkrito augsztelninkas in asz- 
tuonias pėdas vandenio, in 
Mantua Creek upeli, in Man
tua, N. J., apie puse po dvieju 
isz ryto.

Automobiliaus draiverys 17 
metu amžiaus James A. Tho
mas prigėrė. Jo dvi drauges 
buvo valstijos policijantu isz
gelbetos. Jos yra 20 metu am
žiaus Gwendolyn Maith ir 24 
metu amžiaus Dorothy Parker.

Nelaime atsitiko prie pat 
valstijos policijantu namu. Po- 
licijantas Robert Becker isz- 
girdes ta automobiliu baisiai 
greitai pravažiuojanti iszbego 
ant vieszkelio pažiūrėti. Jis ži
nojo kad tenai kiek toliau yra 
užsisukimas, ir jis gerai žino
jo kad automobilius, taip smar
kiai važiuodamas, jokiu budu 
negales vieszkelio laikytis. 
Taip ir buvo.

Jis iszgirdo baisu trenksmą, 
kai tas automobilius nulėkė 
nuo vieszkelio ir inkrito in ta 
upeli.

Jis greitai prikėlė Sarženta 
Raymond Vorberg, Detektyvą 
John Kreps ir policijantus Mi
chael Brackel ir Elmer Lick
field.

Visi penki nubėgo in pagel
ta. Jiems pasisekė isztraukti 
tas dvi merginas isz to pasken
dusio automobiliaus bet drai
verys buvo taip savo automo
biliaus rato prispaustas, kad 
policijantai nebegalejo ji isz
traukti.

Merginos buvo nuvesztos in 
Underwood ligonine, in Wood
bury, N. J.

BOSAS GAVO PER
GALVA

LIETUVISZKAS SURIS

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 geru-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 Idiszku, kuriuose yra labai palankiai atsiliepiama 
apie ju gaminamus Surius ir praszoma, kad jis butu pavadintas “TEVELIU 
SURIS,” nes jis gaminamas pagal ju Teveliu Receptą, kurie ji dar buvo at
sivežė isz Lietuvos, Reikia tikėtis, kad ta praszyma p. Andriuliai patenkins 
ir susilauksime Sūrio su nauju pavadinimu “TEVELIU SURIS.” .

Jeigu panorėsite “Michigan Farm Suris,” tai raszykite ant adreso:

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

FOUNTAIN — MICHIGAN

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

U. S. Savings Bonds strengthen 
the security of your family, 

your community, your country.

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

donation, the Advertising Council and

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.

WILMINGTON, DEL. — 
Bernard M. Nobis, 51 meto am
žiaus, Wilmington Ferris Mo
kyklos virszininkas, buvo au
tomobiliaus suvažinėtas ir už- 
musztas. To automobiliaus 
draiverys pabėgo. Nelaime at
sitiko ant Kennet vieszkelio 
apie szeszios mylios nuo Wil
mington miesto.

Valstijos policijantai jieszko 
25 metu amžiaus Ralph Fell, 
isz Clayton uly., kuris, polici
jantai sako paliko ta automo
biliu ir pesezias pabėgo.

To automobiliaus savinin
kas, Kenneth Hopkins buvo 
tame automobilyje, kai Ralph 
Fell ji vairavo, ir po tos nelai
mes, kai Fell pabėgo, Hopkins 
pasiliko kol policijantai pri
buvo ir jiems papasakojo kas 
buvo atsitikę.

Mokyklos virszininkas Ber
nard M. Nobis važiavo su mo- 
torcikliu kai jis buvo suvažinė
tas. Jis buvo ant vietos už- 
musztas. Jis palieka žmona 
Morta ir du va-ikucziu.

LOS ANGELES, CALIF. — 
Trisdeszimts keturiu metu am
žiaus žmona, Ponia Virginia 
Scales, buvo suaresztuota, ir 
yra kaltinama už apdaužinima 
savo vyro boso.

Ji inejo in fabriką kur jos 
vyras Jonas dirba. Jos vyras 
ta vakara turėjo biski ilgiau, 
vėliau dirbti “overtime.”

Ponai Scales nepatiko kad 
jos vyras taip tankiai turi il
giau dirbti. Tai, inejus in ta 
fabriką, ji nusistvere pagali ir 
reže jos vyro bosui, 41 meto 
amžiaus Frank B. O’Brien per 
galva.

Nugabenta in policijos ofi
sus, ta moteriszke piktai pasa
kė: “Žinoma kad asz tam ma
no vyro bosui daviau per gal
va! Jam reiketu kasdien taip 
gauti. Jis su savo darbo palai
ko mano vyra fabrike, kada jo 
vieta būti namie su manimi!”

Bosas O’Brien buvo nuvesz- 
tas in ligonine kur jam galva 
buvo apriszta.

Pirkie U. S. Bonus!

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

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

ŽMONŲ BENDRA
MAINA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Dukrelei, devynių metu Re
ginai, sako gal reikes ranka nu 
pjauti, nes szuvis isz karabino 
jos ranka beveik nunesze.

Iszrodo kad tas Whitaker 
pasiryžo visa savo,, szeimynele 
iszkasavoti, kai teismts, Ba
landžio menesyje nutarė kad 
vaikai turi būti po motinos 
priežiūra. Jis kelias sanvai- 
tes jau grasino ir visiems pa
sakojo kaip jis visiems atker- 
szins.

Iki sziedu vyrai paeziutemis 
persimainė, jiedu buvo geri 
draugai. Kai abi poreles gavo 
divorsus beveik ta pati menesi 
jiedu vėl apsiženijo su vienas 
kito žmonomis.
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