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Teisiu Byla Bus Priimta

Kongresmonas H. Scott, 
Republikonas isz Pennsyl
vania, davė lemianti balsa 
del Naujos Teisiu Bylos. Jis 
ežia sėdi po deszine. Su juo 
yra Kongresmonas L. Allen 
po kaire, Republikonas isz 
Illinois ir Kongresmonas R. 
G. Madden, viduryje.

Szita byla duos pilnas ir 
lygias teises Juodukams.

Isz Amerikos
AMERIKA PALEIDO

18-ta Szuvi Su Atomi
ne Jicga

V

NEVADA. — In Atomic 
Test Site, Ncvadoje, Amerikos 
kariszki mokslineziai paleido 
savo asztuoniolikta szuvi su 
atomine jiega,, kaip pranesza 
Atomines Jiegos Komisija.

Tai buvo szeszios deszimts 
antras tokis atominiu bombų 
susprogdinimas ant tos valsti
jos dykumu. Tie pratymai, su
sprogdinimai prasidėjo 1951 
metuose.

V
Paskutinis szuvis buvo pa

leistas isz eroplano, tik pus- 
asztunto szimto pėdu virsz že
mes. Bet szitas szuvis su ato
mine jiega buvo daug silpnes
nis negu ta atomine bomba ku
ri buuvo paleista ant Japonu 
per kara.

MOKINE IR
VALDŽIOS

INSTATYMAS
LITTLE ROCK, ARK. — 

Kai iszsigandus jauna juoduke 
mokine, in Little Rock, Arkan
sas valstijoje, rado kad jai ke
lias in mokykla yra užkirstas, 
valstijos ginkluotu policijantu 
ir kareiviu, tai ji nežinodama 
iszkele du baisiai svarbiu 
klausimu, del viso musu krasz- 
to.

Vienas klausimas, kuris gal 
tiki laikinas; tai atskyrimas 
Juoduku nuo Baltu mokiniu. 
Szitas klausimas buvo iszrisz- 
tas ir instatymas Augszcziasio

Keliu valstijų Gubernato
riai dar vis prieszinasi ir ne
sutinka su Prezidentu Ei- j 
senhoweriu ar su Vaszingto- 
no valdžia ant szitos bylos ir 
yra iszszauke valstijos ka
riuomene palaikyti tvarka 
ir sustabdinti Juodukus stu
dentus, kurie nori stoti in 
Baltųjų mokiniu mokyklas.

o o o

Vengrijos Pabėgėlis
Iszvarytas

Jylua Paktorovich, 43 
metu amžiaus, buvęs Ven
grijos Raudonos armijos ka
pitonas, su savo žmona ir ju- 
dveju vaikucziais likos isz- 
varyti isz Amerikos. Kapi
tonas in szi kraiszta atvažia
vo per tuos sukilimus Ven- 
grjoje.

musu Teismo in vestas, 1954 
metuose.

Antras klausimas, tai gal 
net ir svarbesnis už pirmąjį: 
Tai yra susikirtimas tarp viso 
kraszto valdžios ir atskiros 
valstijos valdžios.

Visai ne dyvai kad ta juodu
ke buvo iszsigandus, kai ji pa
mate valstijos policija ir ka
riuomene ir kai jai buvo 
griesztai pasakyta kad jai ne
valia in ta mokykla eiti. Ne 
dyvai kad ji jautiesi vienisza, 
kai mate kitus mokinius ir mo
kines linksmai ir drąsiai ei
nanti in ta mokykla.

Bet ji daug draugu ir reme-

—-------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- |

Visa Vengrija Yra Didelis
Kalėjimas; Vengrijoje Randasi

80,000 Sovietu Kareiviu
NEW YORK, N. Y. — 

Vengrijoje dar vis neramu. 
Ateina žinios ir tos žinios yra 
patikrintos kad visas tas Ven
grijos krasztas dabar yra pa
virtęs in viena vaisu kalėjimą.

Tautu San junga yra gavus 
patikrintus žinios, kad jokios 
“laisves” nesiranda tame kra- 

ju turf kaslink sziu dvieju 
klausimu: Amerikos Konsti
tucija, Amerikos Augszcziau- 
sia ji Teismą, Vaszingtono val
džia ir daugumos žmonių už
uojauta.

Vietinio Teismo virszinin-
kas, Teisėjas Judge Ronald N.I baryje baisiai suspiegė kai tei- 
Davies, atmete Little Rock sėjas ta bausme paskelbė.
mokslo sztabo praszyma kad Teisėjas Oliver pasakė kad 
szita klausima kaslink lygybes mažesne bausme įiebuvo inma- 
mokyklose reiketu del keliu noma už toki prasikaltima.
metu atidėti. i Visi trys tie vaikezai prisi-

Arkansas valstijos Guberna-[ 
torius Orval Faubus, nepaisin- 
damas Prezidentą Eisenhowe- 
rio asmeniszko kreipimosi in 
ji, iszszauke valstijos policija 
ir kariuomene.

Teisėjas Davies yra pasakęs 
“Kiekvieno pilieczio pareiga 
laikytis valdžios instatymu, ir 
valdžios teismo. Tai tokis aisz- 
kus dalykas, kad ežia nereikia tėjo kad mirties bausme yra 
jokio paaiszkinimo.” j labai ret^ tokiems jauniems

Mums ne visi instatymai pa-1 Pennsylvanijos valstijoje. Bet 
tinka, mes ne su visiais insta- an^e teisėjai patarė tiems 
tymais sutinkame, ir mums kitiems dviems žulikams leng- 
nera nei reikalo, nei pareigos vesne bausme, ir už tai jie ga- 
sutikti; bet tol kol tie instaty-] vo kalėjimą iki gyvos galvos, 
mai liekasi instatymais, tai ua tokia žmogžudyste vi- 
musu szventa pareiga jais lai- trys turėtu gauti pilna baus

me, nes tas aptiekorius jiems 
buvo pasakęs imti ka tik jie 

■ nori ar ka tik jie ras, bile tik 
kad jie ji paliktu ramybėje. 
Bet jie ji nuszove.

kytis.
Daug kitu valstijų Pietinėje 

dalyje teipgi tam instatymui 
prieszinasi, bet dar nieko vie- 
szai nedaro, kol pamatys kas 
atsitiks Arkansas valstijoje.
—

VAIKAS PASMERK
TAS MIRTIES 

BAUSME
PHILADELPHIA, PA. —

Penkiolikos metu amžiaus
Juodukas, Isaiah (Duče) 
Green, vienas isz trijų vaikezu, jįe yra. 33 metu amžiaus 
razbaininku, kurie prisipažino Charles Miller, isz Reading; 18 
kad jie buvo nužudė aptieko- metu Terry Costello ir 19 metu 
riu Jacob Wallfield in North amžiaus Charles Plourde, isz 
Philadelphia, kai jie norėjo ji Malden, Mass.
apvogti, buvo pasmerkti mir- Miller buvo ka tik gavės dar 
ties bausme. pusantro metu prie jo trijų

Jo du draugai per ta žmog- metu kalėjimo už tai kad jis 
žudyste, Liepos 25-ta diena, stengiesi isz to kalėjimo pir- 
buvo pasmerkti iki gyvos gal- miau pabėgti.
vos in kalėjimą. Jiedu yra 14 Du isz tu jaunuoliu buvo 
metu Edwin (Heavy) Walker prisipažinę kad jie sumusze 
ir 15 metu James (Smiley)1 žmogų kuris buvo davės jiems 
Crowson. Visi Juodukai. raida, Birželio 20-ta diena.

Mirties bausme pasmerktas Jiedu buvo nuteisti nuo pen- 
juodukas Green apslobo teis-1 kiu iki asztuoniolikos mene- 
mo kambaryje, kai jis iszgirdo siu in kalėjimą.
savo pasmerkimą. Ji taip pa-' Visi trys buvo užrakinti ka-

szte.
Szimtai tukstaneziu žmonių 

randasi kalėjimuose ir kiti 
szimtai yra kasdien suaresz- 
tuojami.

Tos paezios patikrintos ži
nios pranesze kad Vengrijoje 
dabar randasi tarp asztuonios 
deszimts tukstaneziu ligi szim

smerke Teisėjas Byron A. Mil-1 
nėr, kuris vardu kitu dvieju 
teisėju vardu ta pasmerkimą 
paskelbė. Kiti teisėjai buvo 
L. Stauffer Oliver ir John 
Morgan Davis.

Kas nors tame teismo kana

pažlno prie tos žmogžudystes.
Instatymai už toki prasikal

tima paliko teisėjams tik dvi 
iszeitis: mirties bausme ar ka
lėjimą iki gyvos galvos.

Teisėjas Oliver sako kad 
jeigu jis pats vienas butu ta 
klausima sprendęs, tai jis vi
siems trims butu mirties baus
me paskyręs. Jis teipgi paste-

Ir už tokia žmogžudyste vi-

KALINIAI PABĖGO
READING, PA. — Trys ka- 

liniai, vienas isz kuriu buvo 
antru sykiu nuteistas už tai 
kad jis mėgino pirmiau pabeg- 
ti, pabėgo isz Berks Apygar
dos kalėjimo, isz to kalėjimo 
skiepo, kur jie laikinai buvo 
užrakinti.

to tukstaneziu Sovietu karei
viu. Ir dar prie to tenai ran
dasi apie dvideszimts tukstan- 
ežiu Sovietu eiliniu žmonių ir 
mokslincziu, kurie visa krasz-j 
to tvarka veda, ir kurie visi 
yra Sovietu Rusijos isztikimi 
sznipai.

□ o C3

Praszo Prieglaudos

Pulkauninkas Ibrahim 
Husseini, Syrijos karo paly
dovas Rymoje, praszo Itali
jos valdžia saugia vieta, nes 
jo valdžia kaltina ji kaipo 
suokalbininkas priesz Pro- 
Komunistiszka valdžia. Sy- 
rijoas valdžia praszo kad 
Husseini gryžtu in tėvynė, 
bet jisai atsisakė ir pasiliks 
Italijoje.

Įėjimo skiepe kol policijantai 
buvo tureje laiko juos nuvesz-' 
ti in tinkama kalėjimą. Poli
cijantai sako kad jie iszlindo 
isz neužrakinto langelio tame 
skiepe, kai policijos sargas 
Carl Borrelli buvo nuėjės 
jiems atneszti ka užkasti.

Costello ir Plourde buvo 
greitai sugauti ir suimti, bet 
Miller dar yra laisvas ir bėga 
nuo policijos.

AUTOMOBILIU
DARBININKAI

SUSTRAIKAVO

Kompanijos Bosai Per 
Greitai Stumia, Ir Nori 

Per Daug Darbo Isz
Darbininku

INDIANAPOLIS, IND. — 
Apie du tukstaneziai asztuoni 
szimtai Automobiliu darbinin
ku unijos nariu sustraikavo in 
Chrysler automobiliu fabriką, 
in Indianapolis, Indiana. Vi
sas fabrikas del tu straiku bu-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

V. L. Boczkowhki, tailor and Mgr.

20,279 PRANCŪZAI 
GALA GAVO NUO

GIRTUOKLIAVIMO
PARYŽIUS, PRANCŪZIJA 

Alchoholius užmusze 20,279 
Prancūzu pernai. Taip Pran-! 
euzijos Tautine Skaitliavimu 
Instaiga pranesza.

Valdžia yra susirupinus, bet 
vargiai ka apie tai darys, nes 
ine'gos valdžiai baisiai dide
les, ypatinga ant vyno, kuri 
Prancūzai geria kaip žuvis 
vandeni.

Ilga laika valdžia nepaveli- 
no Amerikos kompanijoms im 
ta kraszta insteigti savo fabri
kus del Amerikiecziu mėgsta
mo gėrimo, “Coca-Cola” už 
tai kad Prancūzijos bravori- 
r.inkai šukele toki baisu triuk- 
szma ir parode kiek pinigu jie 
kas metais iszmoka taksomis 
nuo sznapso, alaus ir ypatin
gai vyno.

SOVIETĄ PALEIDO
KITA ATOMINE 

BOMBA
WASHINGTON. D. C. — 

Sovietu Rusija paleido dar ki
ta atomine bomba, mėgindama 
tokios bombos susprogdinimo 
jiegas.

Atomo jiegos komisija, Va- 
szirgtone taip pranesze.

Szitos komisijos pirminin
kas Lewis L. Strauss pranesze 
kad jam atėjo patikrintos ži
nios kad tokia atomine bom
ba buvo susprogdinta Rusijo
je Jis sako kad tai buvo antra 
tokia atomine bomba susprog
dinta nuo Rugpiuczio menesio, 
dvideszimts antros dienos.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Iszgelbetas Isz Hudson Upes

Dar vis silpnas, kai ji ko 
ne prigėrė in Hudson upe, 
keturios deszimts szesziu 
metu amžiaus Edward Fox 
gulėdamas ant mažo laivelio 
New York miesto uoste, pa- 
dekavoja policijantams Ter 
rance Reynolds ir John Rice 
kuria du ji isztrauke, iszgel- 
bejo isz Hudson upes. Rey

]» 69 METAS

Kaliniai Duoda Jai
Pagelba

Aru stasia Kollia, 8 metu 
amžiaus mergaite isz Man- 
dra, Graikijos, per “Foster 
Parents Plan For War Chil-
dren” draugijos, indukrino 
Minnesotos Pataisos Namu 
Kaliniai (900), kuriai jai isz 
laikyti kas menesi Penkioli
ka Doleriu ir maista. Ana
stasia atrasze laiszkeli de- 
kavodama visiems. Jos tė
velis mirė kalėjime, karo be
laisvis.

23 ŽMONES
PRIGĖRĖ KORĖJOJE

SEOUL, KOREA. — Dvide- 
deszimts trys žmones prigėrė, 
kai mažas laivas nuskendo nuo 
Wardo salos,kai tie keleivisi 
keliavo ant Piet-vakarines ke
liones isz Seoul miesto.

Kiek buvo galima dažinoti 
tai tas mažas laivas negalėjo

(Tasa Ant 4 Puslapio)

nolds pirmas pamate ji plū
duriuojanti upeje ir jis grei
tai nusirenge ir inszoko in 
upe. Policijantas Rice pa
skui jis inszoko ir pagelbėjo 
jos du pasiekti ta maža lai
veli. Fox dar n.era pasiaisz- 
kines kaip, ar kodėl jis in 
upe inpuole ar inszoko.

cj □ □
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Kas Girdėt
LIETUVISZKAS SURIS Pypkes Durnai

(pasielgia, arba tegul tasai dur- No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
nius nusinuodins, kuris poną talpinusi sekanti skaitymai:

Žmones su ne per dideliu 
turteliu dabar eina in bizni ir 
neprastai užsidirba Floridoje. 
Kai kurie su daug pinigu eina 
in bizni, bet dauguma neturi 
jau tiek daug pinigu, bet visgi 
koki nors bizni užsideda ir 
pragyvena.

Žinoma, ne visiems pasise
ka; kiti subankrutuoja nes ne
turėjo gana pinigu, pasirinko 
prasta vieta ar indejo in bizni 
kuriame jau ir taip per daug 
biznierių randasi.

Szimtas tukstancziu doleriu 
Floridoje dabar mažai ka 
reiszkia.

Pripažinimas

Pripažinimą, nuo svieto 
ir pagyrus,

Gali aplaikyti ir
niekszai,

Ant paguodoms doraus
žmogaus,

Reikė dorai užsidirbti.

Jono Ir Angelines Andruliu Ir Ju Szcimynos
Floridoje nėra valstijos tak

su, nėra ir paveldėjimo taksu. 
Tai tikras rojus bagocziams.

Floridoje nereikia mokėti 
taksu ant namu ar ant lotu 
jeigu jie nekasztuoja daugiau 
kaip penkis tukstanczius do
leriu.

Restaurantai ir vieszbucziai 
‘daro gera bizni ne tik per žie
ma, bet ir per vasara.

" • •

Dabar Floridoje yra stato
ma daug nauju namu ir kar- 
pinteriams, kontraktoriams ir 
taip darbininkams yra ežia ge
ra proga, del darbo ar del biz
nio.

MICHIGAN FARM SURIS
FOUNTAIN — MICHIGAN

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

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

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

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

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

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

FOUNTAIN — MICHIGAN

Bet paprastam darbininkui 
nepatartina važiuoti in Flori
da darbo jieszkotis, nes tenai 
praseziau mokama ir sunkiau 
daubas gauti.

Kaslink Amerikos augimo, 
moterų gimdinimo vaiku, tai 
dideliuose miestuose moterys 
turi apie du vaiku, o mažuose 
miestuose moterys turi po tris 
vaikus.

Divorsai Amerikoje yra vie
nas isz keturiu ženystvu. Trys 
isz keturiu divorsuotu vėl ap- 
siženyja. 

■ • • ’
Jeigu kam szitos žinutes ru

pi tai sztai mes jas paduoda
me: Amerikoje randasi szim
tas moterų del szimto devynių 
vyru, kurie yra apie tu metu 
kada ženystva rupi. Bet far- 
muose, ūkiuose randasi apie 
szimtas penkios deszimts du 
singeliai del szimto neženotu 
merginu. fCzia gal merginoms 
senmergėms tos musu žinutes 
bus daug žingeidesnes.)

Mokiniu skaiezius baisiai, 
auga ir didėja: pradiniu mo
kyklų skaiezius padidėjo per 
deszimts metu dvideszimts 
trecziu procentu. High Sclfool 
penkios deszimts penktu pro
centu, o kolegijos keturios dė- 
szimtu procentu.

Mums Amerikoje dabar rei
kia apie szeszis szimtus tuks
tancziu daugiau kambariu 
mokyklose ir api<* du milijonu 
daugiau mokintoju..

’ Mums neimtu visai naujiena 
jeigu mes iszgirstume rytoj ar 
poryt kad visiems taksos ant 
mokyklų yra padvigubintos ar

dar daugiau.
~~——— , , 1 ■

Kolegijos ir universitetai 
jau dabar yra pakele savo mo
kestis, bet at ei nan,eži ai me
tais bus dar brangiau siunsti 
vaika ar dukrele in kolegija 
ar universitetą.

jggr’A - B - CELAvtl

I
arba pradžia I

SKAITYMO 
...ir... įRASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col. j;
Dabar Po 25c. :■
Saule Publishing Co.,Mahanoy City, Pa., U.S.A !'

Ilgi Plaukai

State point style. Price $3.00

Aplamai imant, Amerikoje 
naszles gyvena apie szeszis 
metus ilgiau negu vyrai. Be
veik visos moterėles, paeziutes 
yra apie trimis metais jaunes
nes už savo vyrus. (Bet mes 
neesame atsakomingi už szita 
pastaba, nes tos moterėles taip 
labai gražiai moka meluoti 
apie savo metelius.)

Apie tryliktas nuoszimtis 
moterų yra naszles, o tik apie 
ketvirtas nuoszimtis vyru yra 
naszliai.

Paprastai vyrai palieka 
daugiau savo naszlems negu 
moterys palieka savo vyrams 
ir už tai biznieriai dabar turi 
aki ant moterų, ypatingai ant 
naszliu.

COLORS: Red, Black, Green, 
Blue, Gray, Copper.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. • U. S. Ą.

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 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.

Du melagiai susiejo ana 
diena ir pradėjo kalbėti:

Jonas — Ar žinai broliuk 
mano paeziule turi taip ilgus 
plaukus kad sieke jai lyg 
keliu.

Petras — Tai nieko, jos 
plaukai negali lygintis su 
mano paezios plaukais. Ka
da mano pati sėdi kuknioje 
tai jos kasa guli miegkam- 
baryje.

apvoge. Teip iponas ja myli ' 
kad ponas jos gėdos negali isz- I 
laikyti? O kad tas ir netiesa, ; 
nes jai ponas ja tai]) mylėtum, ■* 
tai pirmiausiai ja užmusztum, - 
o po tam save. Nebūk ponas i 
tokiame atsitikime tiek daug 1 
labdaringas ir su gera szirdžia I 
nes visko niekas nesupras. O, 
ir yra romantikas, atsirado 
beprotis! <

— Bet ponas Vabalas!
— Praszau pono, reke Va

balas, tegul ponas man neper
traukia nes ponui tokiu nieku 
pripasakosiu, kokiu ponas dar 
sa v o gy v e n i me n eg i rd ėjo!

Nubalęs ponas susitraukė po 
tu. iszmislijimu sunkenybe ir 
žiurėjo u baime ant baisaus 
maliorio; tik nedrąsiai suszva- 
pe.jo:

— Ponas per daug užgau
li a ne zi ai i szs i r e i s z k e.

— Nes uiž tai esiu malio-' 
rius, o ne jokis, tokis ka pa
ezios bijosi. Ponas esi bailus, 
supranti ponas.

— Dieve! Atsiduso1 sav- 
žudys, kad asz turecziau nors 
dali pono drąsumo ir noro 
prie gyvasties.

—r- Ir noro prie gyvasties?!
— Taip! Ponui gyvastis 

net verda, net baubia, geras 
ponas Vabale! O ponas nieka
dos nenusiszaus.

Vabalui tie žodžiai labai pa
taikė ini szirdi.

— Taip ponas sakai? Pa
klausė beveik nedrąsiai.

— Žinoma, ponas Vabale.
Tada Vabalas tarė iszdid- 

žiai:
— Taigi, tegul ponas nuo 

manes sau ima pavyzdi! 
Spjauti gyvenimui ir juokties 
sau isz to nieko. Eik ponas pas 
paezia ir pasakyk jai, kad ga
li daryti sau, kas jai patinka, 
nes -isz jos ir taip jau nieko 
nebus. Moteriszkes kalėti ne
galima, nes ar szeiip ar teip 
pabėgs. Taigi, tegul sau bėga. 
Kam ponas turėtum ja ir save 
kankinti? Ei? O ponas tuokart 
atsigaivinsi ir ji atsigaivins. 
Turbūt esate, kaip dvi nely
gios lentos, isz kuriu nebūtu 
galima padaryti nei grabo.

(BUS DAUGIAU)
Du Savžudžiai :-:

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

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

— “Saule” turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agenru. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytoj aus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
1 aikraszcziu. Acziu 1

kas gali but tvarkoje, bet jai 
neiszeisiu isz szio svieto.

— Kuri kad velniai pa
griebtu !

— Gerai, tegul ji (pagriebs; 
taigi jai asz isz to neprasisza- 
iinsiu tai turėsiu netvarkai vie
name, savo garbėje.

Maliorius pasižiurėjo ant jo 
kaip ant beproezio.

— Kame, kame turėsi ne
tvarka ?

—■ G a (beje!
Vabalas prisislinko dar ar- 

cziaii ir pradėjo aiszkiuti sav- 
žudžiui kaip yra nekantrus 
mokytojas būdam vaikezui. 
Mosavo įpriek tam rankom 
kaip beprotis malūnas spar
nais, szauke kaip kokios parti
jos susirinkime ir dūsavo kaip 
koksai treinas.

— Ponas esi kvailas! Te-

Nereikalingas
Juozukas — Mamyte ar 

isztikruju gamai atnesza 
kūdikius?

Motina — Taip mano vai
keli. Kodėl klausi?

Juozukas — Na, tai jau 
tėvelis czionais nereikalin
gas. /

~TvrALOGAS~

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias,

YTa isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt: Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko
žnas daigtas turi savo vieta; 
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 e Paveikslas
, Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 

Jerukausko, Osieczna. 40 pus- 
| lapių, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap- 
? veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
1 Pakutninkae, Ar Paszaukt Te- 
. va Zokoninka Bernadina. 61 
- puslapiu, 20c.
1 No.145—Apie Velniszkas

Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios NaktL 
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 Dūkto Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Motercs Pa- 

' slapti. 61 puslapiu, 20c.

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

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus- 
►^♦♦♦♦^♦♦♦♦♦♦**z**z*****************z*< 
Visu Ražancziaus

lapių, 20c.
N0.158—A p i e Kapitone 

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

No. 160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvalgi 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapįu35c.

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- 
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.

Kitokios Knygos

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

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

180M>—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 Vįesz. Jezuso Kristuso 
15o.

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

N o. 198—G romą ta arba Mii- 
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzoliina, 10c.

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas;

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

gul iponas man n'eipertraukia, 
nes ponas esi kvailas. Ponas 
■garbėje savo turėsi netvarka. 
O ar ponas ka pavogei? Ar po
nas ka u'^muszei? Po szimto 
■peibeliu! Ka ponaš tame pra
sikaltai, kad poną pati panie
kina? Ka.? Koki ponas-kodek
są; iszpažinsta? Tegul ji sau 
pasikaria, nes, bjauriai su ponu

Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu, 50c.

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

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

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.

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

tvU Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - S.
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Du Savžudžiai
Akyva Pasaka

Į^ADA buvo arti suolelio, to- 
•pasz veri tinto suolelio, ant 

kurio buvo daug paženklintu 
szirdžiu, daiug meiliszku ženk
lu; pamate kad tenai kas tok
sai sėdi. Isz pradžių nusistebė
jo, paskui jam net szirdi su- 
sp a ud e susi ne r v a v ima s.

— Kas tokiu laiku gali sė
dėti parke? Pamislino. Lietus 
lyja, o, tasai beprotis ęzia sėdi!

Praėjo szale ir iszdidžiai 
pasižiurėjo ant jegamasczio 
kuris susirietęs, tykus, laibai 
kukliai prisėdo ant galo suole
lio. Labai elegantiszkas buvo 
jegamastis ir matomai, nedrą
sus Valhalas užkabinancziu 
budu ir provokatoriszkai pra
eidamas atsikrankszte. Jėga- 
mastis nieko. Tik kaip tai la
bai meldžiancziai pasižiurėjo 
ant malioriaus. Vabalas ji pra
lenkė dar syki, pagalios., ne
paisydamas ant sedinczio po
no, sėdosi sunkiai taip kad net 
suolelis sulinko. Svetimas po
nas ant jo žiurėjo jau nusimi
nusiai. Vabalas dūsavo sun
kiai, turbut isz susinervavimo. 
Jo duszia pasipūtė piktumu, 
kaip koki žėgliai įpriesz veja, 
bet laikas, nuo laiko, tada me
te baisius 'žvilgesius nuo ku
riu ant sedinczio jegamasczio 
veido turėjo pasiliksi nors mė
lynumas, nes toki buvo aisztri 
tie Vabalo žvilgterėjimai. Pa
galios toksai padėjimas malio
riui dakarto. Atsisuko in sė
dinti poną, ir gana 'begediszkai 
paklausė:

— Guodotinam ponui nėra 
szalta?

Iszbalus ypata matomai per
sigando ir nieko neatsake.

— Nes jai ponui szalta, tai 
geriausia eiti namo.

— Man visai ne szalta, ta
rė pagalios tylus ponas, o juk 
asz czionai nekenkiu.

Maliorius nustebo!
— O taigi, kad ponas man 

kenki!
— O! o! o!
— Žinoma.
— Atsipraszau daug kal

bėjo jegamastis, bet juk asz 
czionai buvau pirmutinis.

— Tai kas isz to?
— Taigi, geriau ponas ge

ra dejas man užkenkia.
Valhala supurtė toksai atsa

kymas, taigi jis ne isz szio, nei 
isz to, tarė kokiu tai baisiu bal
su:

— O ar žinai, mano pon'e, 
kad ponas kalbi su žmogum 
kuriam gyvenimas visai neap
eina?

Nublankęs ponas liūdnai nu
siszypsojo.

— Gal but, bet ka tas man 
apeina?

— Esiu Valhalas! Suriko 
garsiai maliorius.

— Kas, kas ponas esi? Va
balas?

Svetimas ponas pasidarė ne
ramus.

Vadinuosi'u Vabalas!
— O, ponas taip vadinasi? 

Tai isztikro labai indomu.
Pakele lengvai skrybėlė, ir 

pridūrė:
— O asz ant nelaimes, vi- 

siszkai nesivadinu.
— Beprotis! Pamislino sau 

Valhalas neramiai. O garsiai:
— Ponas nesivadina?
— Bet ponas vis kaip nors 

vadinasi ?

— Gali but, gali but!
Svetimas ponas kalbėjo la

bai, labai liūdnai. Malioriui 
pasidarė nesmagu, iii jo gera 
szirdi dasigavo susimylejimas. 
Pasižiurėjo su atyda in kaimy
ną. ir pamate nubalusi, gera 
veidą nuvargusi ir prigesusias 
akis.

— Ponui turi but kas nors 
negerai duszioje? Paklausė.

— Taip ’ sau, truputis.
— Atsipraszau kad apie 

tai kalbu, bet matai ponas, asz 
esiu geras mužikas, tiktai tru
puti iszdykes ir priek tam dar 
turiu dideli susirūpinimą. Vie
nas su kitu, tai rodosi nieko, 
bet tada žmogus esi kaip kū
me! palaike.

— Ponais esi poetas?
— Tegul Dievas saugoja, 

maliorius.
— Labai ponui esiu dėkin

gas, nieko nekenkia, visai ne.
— Kas gali kenkti? Matau 

kad poną kokia tai cholera 
graužia, taigi man pono gaila. 
Asz taipgi turiu susikrimtimą, 
brangus pone. Mano dede nu
mirė ir visus paliktus turtus 
del bažnycizios užrasze, na>, bet 
tenai jau. Dievas su juom pa- 
sirokuos. Na. ponas pats pa
sakyk, argi žmogus negali pa
gauti sziaucziaus pasija?

— O ir dar kaip! Ir ponas 
todėl esi. liūdnas?

Maliorius nežinojo nei ka 
sakyti.

-— Liūdnas? Pone, kaipgi 
visam, svietuti sziandien kau
lus sutriuszkincziau. Na, po
nas pats neturi ko bijotis!

— Asz taigi ir nesibijau: 
ponas turi būti geras žmogus.

Malioriui taisai pasakymas 
sugriebė už szirdies.

— Geras, tai asz ten ne- 
esiu, bet taipgi ir toksai piktas 
neesiu. Pono paveikslan labai 
man gaila. Nedaryk ponas 
taip, nesitrankyk, nes isztikro 
man pono gaila. Kas poną in- 
kando?

—i Gyvenimas.
— Tai galvijas! Ir kur? In 

szirdi?
— Truputi in szirdi, tru

puti smegenis, brangus pone. 
Bet neapsimoka apie tai pasa
koti.

— O taigi ir yra. kas, apie 
ta kanalijai, brangus pone, 
kaip gyvenimas, visados gali
ma pasakoti. Duodu žodi! Tik
tai kad linksmai apie tai ne
reikia kalbėti.

Nubalęs ponas tiktai isz 
lengvo nusiszypsojo.

— Oskar Wilde sako, kad 
gyvenimas, yra per daug rirn-l 
tas daigtas, kad apie ji rimtai 
kalbėti.

— Kas sako? O kas mane 
apeina, kad ten koksai Žydas 
apie tai mano. Tas mane visai 
neužima, o žinau tai, kad asz 
tu ri u užsi rūstinti.

— Tai ponas esi laimingas 
žmogus.

— Asz?!
—Žinoma nes ponas iszsi- 

nervuosi: jai ponas galėtum, 
tai ponas kam nors gerokai su
maltum kaulus, o po tam vis
kas gerai. Bet taip ne visi gali.

— Žinoma, jeigu kas yra 
balvonas tai tuojaus szaunasi.

Nubalęs ponas suraukė kak
ta. (

— Ka ponas pasakei?
— Kad jei kas balvonas, o 

turi su gyvenimu nesutikimus, 

tai szaunasi. Nuszaldo sau au
sis ant mamos piktumo. Aha.

Po tu žodžiu paraudo mielas 
maliorius, Simanas Vabalas, 
taigi tuojaus szvelniai pridū
rė :

— Kibą, kad kas isztikro 
turi dideli susikrimtimą.

Nubalęs ponas pasižiurėjo 
su užsitikejimu ant malioriaus

Tankiausia vyra geriausia, 
Palaiko už niekiausia. 
Vyras turi būti vyras 

visados, 
Galva del savo bobos, 
O jeigu prie jos daug 

tupinės, 
Tai gero gyvenimo neturės, 

Daug yra tokiu moterių, 
Kurios yra geros del 

savo vyrui, 
Bet daug tokiu atsiranda, 
Kurios ant vyru visaip 

iszranda.
Taip su vyrais nedarytu, 

Jeigu apszieta turėtu.
Iszmintinga mot ere padaro 

vyra1 gera, 
Bet nieksza nuvaro in

pragma, 
Da ji visaip apkalba,

Per visa gyvenimą turi 
balda.

Juk ir asz kitados vyra 
turėjau,

Ir asz giedot nemokėjau, 
Ir pati pripažinau, 

Kad ji isz svieto isz.krim.tau 
Sziandien kokis mano 

gyvenimas, 
Kankina mane didelis 

vargas, 
D'abar turiu po svietą 

trankytis, 
Ne sziaip ne taip 

maitytis, 
Su tokia gerybia,

Tai rūteles jau gana.
Jeigu turecziau geriau, 

Pamescziau džiaba tuojaus, 
Mokestis maža, turiu 

valgyt,
Ir nuolatos po svietą 

lakstyt.
Mylėkite savo vyrelius, 

Nerodykite savo ragelius, 
Jeigu norite vyra, pataisyt, 
Turite priesz ji nutylet, 

Ba tik su gražumu, 
O ne su piktumu, 

Ba kaip motore vyra inpykina, 
Tai ir kaili gerai gauna, 

O kaip karta pradeda 
Tai jau nebūna, gana, 

Ligi smert peszasi, 
Kaip szunes kasdien 

ėdasi, 
Ant galo to datyre,
Po kokiam laikui 

persiskyrė, 
Iszeina po tam ant 

nieku,
Ant svietimiu isztranu, 

Q koki tėvai,
Būna toki ir ju vaikai.

SKAITYKIT 
“SAULE”

PLATINKIT!

ir paklausė palengva:
— O jai poną, pati apgau

tu, ponas Valhalas? Ka ponas 
tuokart padarytum? Ar tai 
yra susikrimtimas ar ne?

— O tuokart tai nusiszau- 
cziau, bet visai isz kitokios 
priežasties, ne todėl kad ji ma
ne apgavo ir iszdave, bet to
dėl kad abelnai že’nijausi.

— C) taip?
Czia in ramu dranga dirste

lėjo ir-patylomis paklausė:
— Poną pati iszdave?
— Taip szvaptelejo anas.
— O, szunio juka! Užbaigė 

maliorius.
Rudenio lietus smarkiai 

pradėjo lyti. Braszkejo medžiu 
szakos, kurias histeriszkai su
kinėjo. szalta,s vejas; aplinkui 
nei gyvos nei mirusios dvasios 
nebuvo.

Nubalęs ponas prisislinko 
areziau prie Vabalo, kuriam 
szirdis susileido kaip vaszkas. 
Žiurėjo' ant biedno savžudžio 
dorai ir szirdingai.

Vabalas sėdėjo rankas susi- 
kimszes in palto kiszenius; 
viena ranka laike baisu savo 
revolveri, kuriam taipgi regis, 
buvo neramu būti be jokio už- 
s i ėmimo.

Abudu savžudžiai tylėjo il
ga laika; biednas, nubalęs, pa
niekintas vyras per uosi tik 
sznipavo, ar tai nuo szalczm, 
ar tai todėl kad jam aszaros 
akyse atsirado, kad greitai 
pradėjo malioriu nervuoti, 

hrna enclose cat 
mOtcH g P cards, 

te6Von*e ca 
intormals'

Let us show you the

SlowerAdding otine 

created by !

Naturally, they're important to you! That's why we want you 
to see these invitations for yourself. And please don't let that 
costly look mislead you . . . 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 papersl 
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."

Check the perfect

for the, ’

wedJiM
your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct I

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa. Phone 744-J

mat jis labai jautrus ant žmo
nių nelaimiu ir aszaru.

Savo susijudinimą taigi pra
dėjo apreikszti kokiu tai nepa- 

1 prastu pruuksztimu, kaip tai 
daro hipopotamas kada iszlen- 
da isz upes. Pagalios balsu, 
kuri nudavė, kad yra jis neap
sakomai abejingas ant reikalu 
szito ir anuo svieto, paklausė:.

— Ponas nusiszausi neat- 
sza ūkiamai ?

—• Neatbūtinai ant to suo
lelio?

— Jau czionai esiu, taigi 
czionai esiu. Neturiu šylu kad 
kur kitur persikelti.

— Tai gal asz ponui užken
kiu? Tokiame ^atsitikime eisiu 
sau.

Nubalęs ponas pasižiurėjo 
in malioriu, maldaujaneziai ir 
baimingai.

— Ne, tegul ponas sėdi!
— Bijosi, pamislino ma

liorius, o po tam garsiai pri
dūrė:

— Ponas esi labai suner- 
vuota.s. Tas labai negerai, ne
sveika. Žmogus kada nori mi- 
szauti, privalo būti ramus.

— Asz tris naktis nemie
gojau.

Maliorius Įnirto.
— Kaip tai? Per tris nak

tis ponas ka.nkinaisi ir tik da
bar ponas nori nusiszauti? Po
nas esi netikės, mielas pone! 
ir ta,i per ka,, per moteriszke! 
NgsakycZia, kad ponas turė
tum koki tikra nesmaguma, 

kad ponas ranka turėtum nu
laužta. arba, iszsukta, kad po
nui dantį skaudėtu, arba ka 
toki. Ponas turėjai gražia pa- 
czia?

— Labai dailia,!
— Nors ir dailiai, na tai 

kas? Paniekino poną,, tai pa
niekino! Imk’ ja visi velnei! O 
tai, kad ponas apie tai da^iži
nojo, tai yra ponio czystas už
darbis, nes kitaip poną butu 
nuolatos apgaudinejus, o po
nas būtimi jai tikėjas. Ko po
nas dar daugiau nori? Paga
lios, gal ir tas gerai-kad pono 
pati paniekino?

— Kas tokio?
— Paprastas reikalas, nes 

ponas iszrodai labai dorai, po
no, kad taip pasakysiu gaila, 
k aid bu turn vyras.

Savžudis nusiszypsojo per 
aszaras.

— Tikras daigtas. Kam 
geram žmogui reikalinga pa
ti? Matei kada ponas malioriu 
su paezia ? Galiu tvirtinti kad 
ne, Oi jeigu toksai nors per klai
da apsiženijo, tai už nedėlios 
jau eina in paczta, ar in suda 
ar kur ten vaikszicziojasi, ir 
ima persiskyrimą. Tai taip vi
sados. O ponas del paezios no
ri nusiszauti, o žinai ponas kad 
tas žmogų nervuoja. Kaip tai ? 
Ji poną apgaudinėja, turi isz 
to patieszijimus, ponas turi 
susikrimtimus, o ponas jai dar 
isz kelio pasitraukė? Iszmesti 
boba. ant sprando ir bus pa-

SAPNORIUS
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Knyga in minksztos po- Ji 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su i Į 
užsakymu: ![

Tiktai,. . . $1.00 i;
Saule Publishing Oo., IĮ 

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

baigtas daigtas!
— Teip negalima, ponas 

Vabale. (
— Kodėl negalima?
— Ba.žnyczia taipgi ka 

nors reiszkia.
— Bažnyczia? Tegul man 

ponas to neprimena, nes man 
kraujas užlies, juk mano dede 
viską ant baižnyczios uži'asze!

— O skandalas ?
— Skandalas nieko ne- 

reiszke. Didesnis bus skanda
las, kada, poną czia rytoj kok
sai szuo užuos. Pagalios, koks 
tai skandalas? Ar ponas esi 
kunigaiksztis, ar kas kad po
nui skandalas ruipetu! Imk 
velniai skandalai Mane, pone, 
karta, ant didžiosios gatves 
aresztavo policijantas, nes ma
ne klaidingai palaike už pie- 
szika ir nieko isz to sau neda
riau ir nedarau. Visas gyveni
mas, brangus pone tai vienas 
skandalas, ir tai didelis skan
dalas!

Nubalęs ponas liūdnai link
terėjo su galva, pripažindamas 
malioriui teisybe. Už taigi ta
sai, paragintas, pradėjo kalbė
ti kaip auksa-burnis pamoks
lininkas.

— Prisiekiu ponui, kad jai 
ponas sziandien sau pakauszi 
perskriostum, tai ponui nieka
dos rankos nepaduoeziau. (Va
balas prasiszoko). Nes man 
tas labai pasibjaurėtina, jai 
kas del tokio menko> daigto, 
kaip moterystėje prasiradi- 
mas, ima ir nusiszauna. Ka po
nas mistini kad pono pati, jai 
poną paniekino, to atsitikimo 
gailėsis ? Jai ponas taip mistini 
tai gal turi proto netvarka. Ji 
pasitaisys sau juodus rubus ir 
maliavos veidus idant būti isz- 
balusi. Duodu ponui savo pa
garbos žodi. Ho! Ho! Pone, jau 
kas, kas bet asz žinau moteris. 
Nubalęs veidas nematomai nu
siszypsojo po1 tam albejojaii- 
cziai sako: i

— Taip ponas Vabale, gal 
ponas ir turi teisybe, bet ma
tai ponas, kad pas mane vis-

[Tasa Ant 2 Puslapio]
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Žinios Vietines
— Lapai nuo medžiu krin- 

tai, tas mums atmena kad žie
ma artinasi.

— SuĮbatoj pripuola Szv. 
Kryžiaus paauksztiniimo, ir 
Szv. Kornelijo o Tautiszka 
Vardine: Giraite. Ir ta diena: 
1944 m., viesulos ant Atlantiko 
mariu 'pakrantes, nuo Carolina 
valstijų lyg Kanados. Keturios 
deszimts žmonių žuvo, szimtas 
milijonu doleriu iszkados pa
daryta; 1901 m., Prez. William 
McKinley pasimirė. Ji buvo 
nuszoves anarchistas, Leon 
Czolgosz, kuris 'buvo nužudy
tas; 1940 m., Italijonai imsiver- 
že in Egiptą; 1945 m., Fordo 
automobiliu kompanija uždare 
visus savo fabrikus ir paleido 
daugiau kaip penkios deszimts 
tukstancziu darbininku. For
do kompanijos atstovas sake 
kad neteisetinos darbininku 
stuaikos trukdė ir arde visa 
tvarka ir dauba.

— Musu skaitytoja ponia 
Katre Gredeckiene ir žentas 
Petras Kubilius isz New Phi- 
ladelfijos motoravo in miestą 
su reikalais ir prie tos progos 
atlankė “Saules’'’ Redakcija 
atnaujinti savo prenumerata 
ant tolesnio laiko. Ponia Gre
deckiene yra musu sena skai
tytoja. nuo daugelis metu ir 
myli skaityt “Saule’’. Acziu 
už atsilankyma.

. —• Pareita Nedeldienyje, 
arti Brandonville Country 
Club namo, John Bulvin ir 
Jurgis Abraczinskas isz She- 
nadoro, atrado lavona naujai 
gimusi kūdikėlio padėtas ant 
kloti, iblanketa, Isz tyrinėjimo 
padaryta per policija sako kad 
tas kūdikis likos paliktas kru- 
mose, nuo pareitos Petnyczios 
diena.

—r Žydai apvaiksztines sa
vo Nauja Meta kita sainvaite, 
Ketverge ir Petnyczioie, Rug
sėjo 26 ir 27 d.d.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola keturiolikta samvaite 
po Sekminių, taipgi Szvencz. 
P. Marijos 7 Skausmai ir Szv. 
Nikodemo, o Tautiszka Vardi
ne: Sairtone. Taipgi szia san
vaite czvertis meto, pasninkas 
Seredoj, Petnyczioj ir Sukato
je. Ii* ta diena: 1945 m., ero- 
planas nukrito netoli nuo Kan-

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, 
Ar žmonija ein’ geryn.
Jis skaito laikrasztininkus.• \ 
Ir seka korespondentus.
Jis nesistato su mokslincziais, 
Ir neužsideda su ginczais.
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 palieczia. ♦ 
Ji daug girdi, daug ir mato, 
Ir skaitytojams pasako.
Žmogus skaitantis žines, mato1 
nelaimėms ir atsitikimai?.

Trys Istorijos
Apie Irianda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius Ako Turtingu Ponu.
Ir t. t. Per paczta, 20 Centai. 
SAULE - Mahanoy City, Pa

* .sas City, Missouri, 20 veteranu 
kareiviu kurie važiavo isz Eu
ropos ir trys lakūnai toje ne
laimėje žuvo; 1940 m., Naciai 
bombardavo Londono miestą, 
Anglijoje. 56 Naciu eroplanai 
buvo nuszauti; 1941 m., Ame
rikos kariszkas laivas ‘Wasp’ 
kuris veže ka.riszkus eroplanus 
buvo suszaudytas in Guadal
canal kur jis (buvo pasiimstas 
s'augoti musu kareivius, kurie 
in tas salas važiavo; 1935 m., 
isz Žydu atimta pilietybes Vo
kietijoje. Kreivas kryžius 
•“Svastika” yra paskelbta 
kaipo Vokietijos vėliava. Žy
dai turi nesziotis plakatus ant 
krutinės parodydami visiems 
kad jie yra Žydai; 1374 m., 
Kare su Lenkais, Lietuviai 
laimėjo dideli muszi prie 
Liublino.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Cypriano' ir Szv. Lucijos, o 
Tautiszkai Vardine: Virgimun- 
tas. Menulio atmaina: Delczia. 
Ir ta diena: 1949 m., Mainieriu 
bosas John L. Lewisas paskel
bė kad mainieriu pensijos yra 
sustabdytos, nes nėra gana pi
nigu ižde; 1857 m., Mountain 
Meadow skerdynes kuriose 
szimtais dvideszimts ateiviu 
buvo Indijonu iszižudyti in 
Utah valstija; 1940 m., Prez. 
Franklin D. Rooseveltas pasi- 
rasze ant bylos imti visus vy
rukus in vaiska; Meksikos Ne
pilki au s on lybe s Diena.

— Utarninke pripuola Pen
kių Szv. Pranciszkaus Žaizdų, 
o Tautiszka Vardine: Kirais. 
Ir tai diena: 1908 m., pirmuti
ne oi'oplanu nelaime ill Fort 
Myer, Virginia. Eroplanas už
sikabino už elektros drato; 
1935 m., Manuel Quezon buvo 
iszrinktas pirmoju Philippinu 
salų. Prezidentu; 1946 m., Pre
kybos Sekretorius Henry Wal
lace, vieszai 'paskelbė laiszka 
Prezidentui Harry Trumanui 
pasiunsta, kuriame jis ragino 
Prez. Trumana taikintis su So
vietu Rusija kad neiszkiltu 
lenktynes del tos atomines 
bombos taip Amerikos ir Ru
sijos; 1949 m., 120 žmonių žu
vo baisiame gaisre kai “Noro- 
nic” laivas užsidegė Toronto 
uoste, Kanadoje; 1948 m., Ku- 
nigaiksztis Bernadotte, Tautu 
Sanjungos tarpininkas ir tai
kintojas Palestinoje, buvo nu
žudytas Jeruzolinoje.

Atlantic City, Pa. —
Panele Marilyn Elaine Van 
Derbur, 20 metu amžiaus isz 
Denver, Colorado, likos isz- 
rinkta. kaipo “Miss America 
1958”, viena isz gražiausiu 
merginu Amerikoje.

INTARTI, BET
NEPASIEKIAMI

NEW YORK, N. Y. — 
Martha Dodd Stern ir jos vy
ras, Alfred, yra intarti ir be
veik pasmerkti už iszdavykys- 
te, už iszdavima paslapcziu 
Sovietams, buvo Valdžios 
Teismo intarti kaipo savo 
kraszto iszdavikai.

Sterns su savo žmona dabar 
yra pasislepes kur nors už tos 

geležines sienos. Jųdviejų 
laukia mirties bausme jeigu 
jiedu kada nors sugrysztu in 
musu kraszta.

Valdžia norėjo ju turtą su
imti, bet per vėlai dažinojo 
kad jiedu buvo beveik viską 
pardavė ir paskui buvo dinge 
isz musu kraszto. Jiedu pir
miausia pabėgo in Meksika, 
isz kur jiedu iszkeliavo kur 
nors in viena Komunistu val
doma kraszta Europoje.

Ponia Stern yra duktė buvu
sio Amerikos Ambasadoriaus 
William E. Dodd, kuris buvo 
Amerikos Ambasadorius in 
Vokietija nuo 1933 iki 1938 
metu.

Szita bagota porele, su savo 
milijonais vaiszino Amerikos 
augszcziausius karininkus ir 
atstovus ir isz ju stengiesi isz- 
traukti svarbias musu kraszto 
apsaugos žinutes.

DRAIVERYS
SUŽEISTAS

PHILADELPHIA. PA. — 
Draiverys isz Chesterio, buvo 
sužeistas kai jo automobilius 
susimusze su tractor-trailer 
troku prie Delaware Avenue ir 
Mifflin ulyczios in South Phi
ladelphia.

Keturios deszimts penkiu 
metu amžiaus Jonas Zielins
kis, nuo Ward ulyczios, Ches
ter, Pa., buvo nuvesztas in 
Einstein Medical Centre ligo
nine.

Policijantai sako kad Zie
linskis važiavo ant Delaware 
uly., ir susimusze su troku, 
kuris važiavo isz Mifflin uly., 
in Delaware uly. Troko drai
verys James Palumbo nebuvo 
sužeistas.

POLICIJANTAS
NUSZAUTAS

CHICAGO, ILL. — Polici- 
jantas kuris viena paprasta 
vagi buvo suaresztaves, buvo 
to vagies su savo revolveriu 
nuszautas.

Dvideszimts asztuoniu metu 
amžiaus Lavern Jamison nu
stvėrė policijanto, 26 metu am
žiaus Micha.el Liikaszewskio 
revolveri ir ji per galva per- 
szove, policijos ofise.

Lukaszewskio draugas poli
cij an tas Anthony Concialdo 
paleido penkis szuvius in ta 
iintarta vagi ir ji ant vietos nu
dėjo. Jis buvo tik in ranka pa- 
szautas.

Tiedu policijantai buvo su
ėmė tris kitus intartus vagius, 
bet tie nesiprieszino ir tik in 
ofiso kampa buvo palindę kai 
tas intartas vagis pradėjo 
szaudinti in policijantus.

VYRAS PASIMIRĖ
Žmona Suimta, Intarta

RATHWAY, N. J. — Pen- 
kios deszimts penkiu metu am
žiaus Samuel Corey pasimirė 
in Rathway Memorial ligonine 
tik asztuonias dienas po to 
laiko kada jis buvo paszautas 
in pilvą, kai jis buvo susigin- 
czines su savo žmona.

Policijantai sako kad jo 44 
metu amžiaus žmona, Norma, 
kuri dabar yra suaresztuota ir 
laikoma in Union apygardos 
kalėjimą, savo vyra paszovė. 
Ir dabar kai jis pasimirė, ji 
bus kaltinama už žmogžudys
te.

Policijantai sako kad jiedu 
buvo susiginczine ir susipesze 
kai jiedu gryžo isz saliuno, 
Rugpiuczio 31-ma diena, ir 
kad Samuel Corey buvo mirti
nai sužeistas kai jiedu susi
ėmė ir susipesze už revolveri. 
Jo žmona sako kad jis kelis 
sykius buvo grasinės ja nu
szauti.

SUSIPESZE SU
POLICIJANTU

POTTSTOWN, PA. — Leo- 
nard Edleman, isz Mansion 
House buvo nugabentas in la- 
kupa ir turėjo užsimokėti pen
kiolika doleriu baudos, už tai 
kad jis pasigėrės susipesze su 
policijantu.

Teisėjas Raymond C. Kelley 
teipgi privertė ji užmokėti 26 
dolerius už policijanto Stanley 
Borowy, kuris ji buvo suaresz
taves. Jis buvo suaresztuotas 
kai bartinderys John Skanta, 
in Washington House, iszeme 
varanta priesz ji ana sanvaite.

Policijantai sako kad Edle
man nenorėjo pasiduoti ir tu
rėjo būti supaneziuotas.

AUTOMOBILIU
DARBININKAI

SUSTRAIKAVO
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

vo priverstas užsidaryti.
Kompanijos ir unijos atsto

vai negalėjo susitarti ir tada

Oh, Mommy, it’s so good
to have you tuck me in again!”

SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.
6 •. '5 7.! ' t

tie darbininkai sustraikavo.
Marvin Lohman, tos darbi

ninku unijos kuopos pirminin
kas sako kad ežia nėra algų 
klausimas, bet priesztaravi- 
mas kad kompanijos bosai per 
greitai stumia ir per daug 
darbo reikalauja isz darbinin
ku, ir kad kompanija nori per 
daug darbo isz darbininku.

23 ŽMONES
PRIGĖRĖ KORĖJOJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tiek daug keleiviu veszti ir už 
tai nuskendo, nes nebuvo jo
kios audros ar bangu kai ta ne
laime atsitiko.

KOMUNISTU
REDAKTORIUS

PASITRAUKĖ
NEW YORK, N. Y. — 

Komunistu laikraszczio “Dai
ly Worker” Užsienio redakto
rius, pasitraukė isz savo darbo 
ir pasakė visiems savo drau
gams, Komunistams kad Ame
rikos Komunistai yra tik pa- 
dupezninkai Sovietu Rusijos 
partijai.

Keturios deszimts asztuoniu 
metu amžiaus Joseph Clark, 
kuris yra buvęs isztikimas Ko
munistas per dvideszimts asz-j 
tuonis metus, paskelbė kad jis 
dabar nieko bendra nebeturi 
su tuo Komunistiszku “Daily 
Worker” laikraszcziu, nei su

Mother has recovered from a common 
but serious emotional disturbance. A 
better UNDERSTANDING of the problem 
of mental health by all citizens can do so 
much for so many more. For as your help 
grows, their hope of recovery increases.

No one is immune to emotional disturbance 
or mental illness. It can touch anyone—no 
matter what age, sex or social level. In fact, 
there are 16 million or more Americans to
day who are suffering from emotional dis
turbance or mental illness.

Great strides have been made in research for 
i r'atment and prevention of this illness. But 
a better understanding ot mental health, by 
all citizens, could do so much more to help.
Acquaint yourself with the truth about emo
tional and mental illness. If this problem 
should occur in your family, there’s no rea
son why you shouldn’t discuss it, face it as 
you would any physical illness. Find out how 
to deal with it, how it can be treated. And 
above all, work with your local mental 
health association.

Szitas nepaprastas pa
veikslas nutrauktas, kai au
tomobilio draiverys Henry 
Nykza, 37 metu amžiaus, li
kos iszmestas ir užmusztas

Komunistu partija ar su Ko
munistais.

Jis savo atsisakymo laiszka 
pasiuntė “Daily Worker” re
dakcijai, ir pasakė kad jis nuo 
visko Komunistiszko atsisako. 
Ir tikri dyvai, kai tas Komu- 
nistiszkas “Daily Worker” 
laikrasztis ta jo laiszka isz- 
spauzdino.

Jis sako kad jis tiki in So
cializmą ir in Marksizma, bet 
dabar jau nieko bendro nenori 
turėti su Komunizmu.

Jis staeziai pasakė kad jis 
yra nusivylęs su Sovietu uni
jos ir Komunistu partijos va

ant kelio, kai guminis taje- 
ris truko nuo automobilio 
rato, laike Milwaukee Fair 
lenktynuose.

o o n

dais, ir kad jis nieko bendra 
su jais nenori turėti. Jis intare 
Komunistu partijos bosą Niki
ta Krusheva ir Vyacheslava 
M. Molotova, kuriedu, jis sako 
yra kalti už visus Stalino pra
sikaltimus.

Savo laiszke jis pabrėžė kad 
Komunistu partijos nariu 
skai ežius yra nupuolės per 
septynis tukstan ežius nariu 
nuo pareitu metu. Jis sako kad 
daugiau kaip septynios de
szimts tukstancziu nariu yra 
pamėtė ta Komunistu partija 
per pastaruosius deszimts me
tu.

FRFF BOOKLET: If you know someone 
who needs help or -who would like a better understanding 
of mental health, send for a copy of “How To Deal With 
Your Tensions.” ;

Write to: Better Mental Health, Box 2500, New York 1, N.Y.




