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Isz Amerikos
MAINIERIU

KAIMELIS
PASIMIRĖ

i

Anglių Kompanija Už
ėmė Visa Žeme Ir

Namus
SHENANDOAH, PA. — 

Hera nei laimes nei džiaugsmo 
Jackson kaimelio gyvento
jams. Jiems yra įsakyta isz
sikraustyti.'

Apie dvidezimts penkios 
szeimynos turi dabar isz Jack- 
son ka'melio iszsikraustyti, 
nes angilu kompanija yra da
bino jus kad tenai randasi daug 
anglių. Ir tos anglys bus isz- 
kastos ne po žeme kaip pa
prastai, bet virsz žemes. Ir už 
tai visos tos szeimynos turi isz! 
savo namu iszsikraustyti, nes 
jie nėra savininkai, bet tik 
randotoriai.

Dideli kastuvai, “shovels” 
jau dabar yra pasirenge ta 
'xaimeli panaikinti, nežiūrint 
ka to kaimelio gyventojai sako 
ir teigia.

Anglių kompanija sako kad 
tenai randasi daug anglies ir 
kad visi turi isz tos vielos isz- 
sikraustinti. I

JAUNUOLIS
PRIGĖRĖ

Iszszoko Isz Laivelio 
Pasimaudinti

I

CROYDON, PA. — Dvide- 
szhnts dvieju metu amžiaus 
Nicholas Perrelli, isz Broom
all, Pa., prigėrė kai jis iszszo
ko isz mažo laivelio pasimau
dinti in Neshaminy Creek, in 
Croydon, Pa.

To laivelio savininkas yra 
44 metu amžiaus Frederic Syl
vester, teipgi isz Croydon.

Nicholas Perrelli buvo pasa
kęs kad taip szilta ir duszna 
ant to laivelio kad jis atves pa- 
simaudindamas ir iszszoko isz 
to laivelio. Už keliu minucziu 
jis atsitolino nuo to laivelio ir 
ne už ilgo szaukesi pagelbos, 
nes to upelio srove buvo ji pa
gavusi. Jo draugai jam iszme- 
te “life saver” iszpusta rata 
su virve. Bet ta upelio srove 
ta rata nunesze in kita puse ir 
įPerrelli nuskendo. Keli jo 
draugai szoko in ta upeli jam 
in pagelba, bet jau buvo per 
vėlu.

Jisai Kitokis
X

Pati — Esi kitokis vyras 
ne kaip mano pirmasis, 
szauke užpykus pati in an
tra savo vyra, kuris nenorė
jo jai pirkti nauja skrybėlė.

Vyras — Žinoma kad ki
tokis, anas numiręs, o asz da 

• gyvas!
J . • I - ■

BALTŲJŲ
BAŽNYCZIA

Kvieczia Juoduką 
Kunigini

CHICAGO, ILL. — Seniau
sia Ch'cagoje Protestonu Baž- 
nyczia, kurioje randasi beveik 
vien tik baltieji parapijiecziai, 
yra pasiuntė pakvietimu vie
nam juodukui Kunigužiui, 
Philadelphijoje, kad jis sutik
tu būti ju klebonu.

Tas juodukas Kunigužis yra 
4G metu am iaus Ulysses B. 
Blakeley, Berea n Presbyterian 
Bažnycz ’.os bendras klebonas.

Kunigužis Harold L. Bow
man, First Presbyterian Baž- 
Jnyczios klebonas Chicagoje, 
yra praneszes kad kai jis pasi
trauks isz savo klebonavimo 
vietos Spalio dvideszimta die
na, tai tas juodukas, isz Phila- 
delphijos Kunigužis Blakeley 
jo vieta užims ir tenai klebo
naus sykiu su Kunigužiu 
Charles T. Leber, isz Detroit, 
Michigan, kuris yra baltas.

Kunigužis Blakeley, juodu
kas sako kad jis gerai žino ko
kios svarbios bus jo pareigos

(Tasa Ant 4 Puslapio.)

PERGALE VAKARU
VOKIETIJOJE

_____

Sovietams
Pralaimėjimas

BONN, VOKIETIJA. — 
Vakaru Vokietijos žmones 
triukszmingai ir su dideliu
priedu trecziu sykui iszrinko 
Konrad Adenauer savo Kan
celiarijų.

Konrad Adenaueri Amerika

Konrad Adenauer

vis reme ir remia, ir už tai ežia 
galima sakyti kad tai Ameri
kos pergale virsz Sovietu Ru
sija, kuri visiomis galiomis, 
per papirkimus ir grasinimus 
stengiasi žmones intikinti ar 
priversti kad jie nebalsuotu už 
Konrad Adenaueri.

Czia aiszki pergale Demo
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Eroplanas Nukrito, Sudužo; 10 
Žuvo; 14 Sužeisti 5 Pavojingai

NEW BEDFORD, MASS. — 
Dvieju inžinu Northeast kom
panijos eroplanas, DC-3 nukri
to ir sudužo in szmotelius, in 
miglu apsuptas pelkes, skris
damas isz Bostono in Hyannis, 
Nantucket, Martha’s Vine
yard, New Bedford ir New 
York, Nedėlios vakara.

Lakūnas ir jo pagelbininkas 
lakūnas ir devyni keleiviai bu- 
vo užmuszti. Trylika keleiviu1 noti kad rengiasi nusileisti su 
ir patarnautoja “hostess” bu- eroplano radijo intaisais, kaip 
vo sužeisti, penki isz ju labai paprastai daroma per miglas!
pavojingai.

Žuvusiuju tarpe buvo Char
les A. Chace, First National
New York bankos vice-prezi- 
dentas. Sužeistųjų tarpe yra 
32 metu amžiaus Ponia Joan 
von Koschembahr, isz Cleve
land Heights, Ohio, milijonie
riaus fabrikanto Charles Grief 
Raible duktė.

Eroplanas buvo turejes at
skristi in New Bedford ketu
rios deszimts dvi minutas po 

kraeijai priesz, Diktatoryste. 
Tik gaila kad Rytu Vokietijos 
žmones neturi tokios progos 
laisvai balsuoti ir drąsiai per 
savo balsus, votus pasakyti ka 
jie mislina apie Sovietus ir 
Komunistus.

Apie trisdeszimts vienas mi
lijonu žmonių ėjo in rinkimus 

j ir drąsiai ir laisvai balsavo 
Vakaru Vokietijoje. To negali
ma pasakyti apie Rytu Vokie
tijos žmones ar valdžai ar rin
kimus. *

Krikszczioniu Demokratai 
su Ponu Konrad Adenaueriu 
laimėjo daugiau balsu negu vi
si kiti kandidatai sykiu. Tai 
jiems treczia tokia pergale nuo 
1949 metu.

Sovietai, matydami kaip 
viskas pramonėje sekasi Va
karu Vokietijai, mato czia la
bai pavojinga priesza ir už tai 
jie taip stengiesi paveikti szi- 
tus rinkimus, bet jiems visisz- 
kai nepasiseke. 

septyniu vakare. Jis pasikėlė; 
isz Martha’s Vineyard aero
dromo apie valanda jau pasi
vėlinęs, del miglu ir ukanu.

Weslie Lagoon, radijo ope
ratorius in New Bedford pas- 
kutinaji syki iszgirdo nuo to 
eroplano keturios deszimts 
szeszios minutos po asztuoniu.

Jis sako kad to eroplano la
kūnas jam per radija davė ži-

ar ūkanas. Weslie Lagoon 
stengiesi ta lakuna vėl at- 
szaukti per savo radija, bet 
jam jau nepasiseke. Jis sako 
kad per tas ūkanas buvo g'ali- 
ma matyti, augsztyn, žemyn 
apie du sz’mtu pėdu ir apie 
viena myle isztisai.

Už keturiu minucziu po to 
pasikalbėjimo tas eroplanas 
staiga užkliuvo už medžiu 
ūkyje ir nukrito. Jis iszlauže 
ar iszrove krumus ir medžius

Kai Socialistu ir kitu par
tijų vadai, anksti per rinkimus 
pasidavė ir prisipažino kad jie 
yra sumuszti, tai Rytu Vokie
tijos tarybos pirmininkas, Eu
gene Gerstenmaier pranesze 
kad nauja taryba susirinks ir 
laikys savo posėdžius, Spalio 
deszimta ir vienuolikta diena, 
Berlyne.

Konrad Adenauerio iszrin- 
kimas ir laimėjimas reiszkia:

1— Vakaru Vokietija tęs sa
vo apsiginklavimo darba, kad 
prisidėjus prie visos Europos 
krasztu apsiginklavimo priesz 
Rytus.

2— Bus vis stengiamasi su
vienyti visus Vakarinius Eu
ropos krasztus kaip iki šiol bu
vo daroma.

3— Vakaru Vokietija vis 
iStoves petis in peti su Ameri
ka ir su kitais Alijantais Eu-/ ropoję.

4— Vakariniu krasztu, ypa- 
(Tasa Ant 4 Puslapio) 

per apie penkis szimtus pėdu 
per ta miszka ir per pelkes.

Darbininkams eme ilgiau 
negu tris valandas ta eroplana 
pasiekti! nes jie turėjo sau ke
lia prasikirsti per krumus ir 
bristi per pelkes.

Eroplano sparnai buvo nu- 
lauszti ir keleiviai buvo to 
trenksmo in visas puses iszme- 
tinti.

Daktarai ir slauges pribuvo 
su pagelba.

Kadangi lakūnas su savo 
pagelbininku žuvo toje nelai
mėje, ir patarnautoja, “hos
tess” 24rmetu amžiaus Panele
Nancy Lehan yra labai sužeis
ta, laikrasztininkai nebegale- 
jo dažinoti kaip ar kodėl ta 
nelaime atsitiko taip arti aero
dromo. Eroplanas buvo tik pu
se mylios nuo New Bedford 
aerodromo kai jis nukrito. Bū
damas taip arti, lakūnas jau 
galėjo matyti to aerodromo 
szviesas.

ŽMOGŽUDYSTE į
BAŽNYCZIOJE

INDIANAPOLIS, IND. — 
Moteriszke buvo ant smert nu- 
szauta kai ji ėjo isz Szvento 
Kryžiaus bažnyczios. Ji pasi
mirė klebonijoje.

Jos vyras, nuo kurio ji bu
vo atsiskyrus buvo už keliu 
valandų suimtas ir įtartas. Ji 
buvo 46 metu amžiaus Ponia 
Edna Grover.

Kai ji buvo paszauta, vienas 
kunigas stojo jai in pagelba, ir 
jos vyras paleido kelis szuvius 
in ta kunigą, bet nepataike.

Vyras, Clifford Grover buvo 
suimtas netoli nuo Shelbyville, 
Indiana. Kai policijantai ji su- 
cziupo jis visai nei nesiprieszi- 
no. Iszrode kad jis buvo labai 
iszsigandes ir greitai pasida
vė.

^Pirkie U. S. Bonus!
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Sužeista! NAUJAS AMERIKOS 
SENATO ŽYGIS PA
VERGTŲJŲ TAUTU

LAISVINIMO
REIKALU

Senate Taip Pat ln- 
nesztas Naujas lmmi-1 

gracijos Instatymas 
Palankesnis Lietuvai
(Elta) AFP agentūros pra- 

neszimu isz Vaszingtono, Ame- i 
rikos Senatas Rugpiuczio 7 i 
diena vienbalsiai priėmė nu
tarimą kreiptis in Jungtines 
Tautas daryti žygiu, kad So
vietu pavergtosioms Europos 
tautoms butu gražinta laisve!

Amerikos Senatas taip pat 
paragino Jungtiniu Amerikos 
Valstybių delegacija Jungti
nėse Tautose paremti tinka-: 

' mos komisijos Vengrijos rei
kalams raportą. Jungtines 
Tautos susirinks, galbūt, jau 
Rugsėjo menesio pirmoje pu
sėje, sanvaite ankseziau, negu 
buvo numatyta. Tai bus spe
ciali sesija Vengrijos raportui 
svarstyti. Raportas, kaip žino- 

j ma, iszaiszkino . ir . pasmerkė 
Sovietu Sanjungos brutalu in- 
sikiszima in Vengrijos vidaus 
reikalus. Jungtines Tautos tu
rės tuo klausimu pasisakyti ir 
padaryti savo iszvadas. Kaip 
Žinoma, Rugsėjo men., susiren
ka naujai sesijai ir Pavergtų
jų Europos Tautu Seimas 
(Pet), kuris taip pat dare žy
giu, kad Vengrijos klausimas 
Jungtinėse Tautose butu 
svarstomas artimiausiu laiku
ir Sovietu Sanjungos užpuoli
mas butu pasmerktas netik 
Vengrijos, bet ir kitu paverg
tųjų krasztu atvejais.

Amerikos Senate sziuo metu 
yra dar vienas svarbus mums 
pasiūlymas, tai naujo Imigra
cijos Instatymo užmanymas. 
Instatymo užmanymą Nr. 2410 
pasiūlė Senatorius John Ken-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Anglijos Karaliene Atskris In Amerika

Anglijos valdyba prane
sze, kad Karaliene Elzbieta 
ir jos vyras Pilypaa naudos 
Amerikos eroplanu skristi 
in Kanada ir Amerika Spa
lio menesi. Karaliene ir jos

Patarnautoja “Hostess” 
Panele Nancy Lehan, 24 me
tu amžiaus, isz Brockton, 
Mass., likos pavojingai su
žeista eroplano nelaimėje, 
aiti New Bedford, Mass.

nedy remiamas Senatorių 
John O. Pastore, Hubert H. 
Humphreye ir Frank J. Laus- 
che. Jei naujasis Imigracijos 
instatymo užmanymas įsiga
liotu, butu palengvinta imi
gracija in Amerika perskirtu 
szeimynu nariams, insuny- 
tieims vaikams ir kai kurioms 
kitoms skyroms. Lietuviams 
svarbus butu nuostatas apie 
nauja kvotų veikimą. Kaip ži
nia, veikusieji po karo imigra
cijos instatymai nustatė, kad 
įvažiuojantiesiems pagal 
tuos įstatymus astkaitoma 
puse kilmes krasztu kvotų. 
Kai Lietuvos kvota pagal se
nuosius įstatymus buvo labai 
maža, tai szitais atskaitymais 
Lietuvos kvota buvo apsun
kinta ir “praskolinta” jau il-

SKAITYKIT
= “SAULE”
PL ATINK IT!

vyras atskris in Kanada 
Spalio 12-ta diena, po tam 
apie Spalio 17-ta diena isz- 
skris in Amerika, pas Prez. 
D. Eisenhoweri.

□ o o . i



"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Dabar szeimyfios didėja, 

vaikai daugėja ir už tai biznie
riai tikisi dar geresnio biznio; 
bet jie ipamirszta. kad geras 
biznis ipareina iie isz szeimynu 
reikalu, bet isz szeimininko ft ......................
pedes. Ir ežia visi biznieriai 
gali baisiai apsirikti.

" ' • • ■'

Isz visu pusiu girdėti kad 
viskas pabrangs kad algos pa
didės. Bet niekas nebeiszdrys- 
ta sakyti ar spėti kiek darbi
ninku darbus turės ateinan- 
cziais metais.

Algos bus geros ir didesnes; 
tiems, kurie darbus turės. Bet 
bus daug, daug darbininku be 
darbu.

Beveik visi biznieriai tikisi 
ir yisi politikieriai prižada 
kad už keliu metu (paprastas 
darbininkas uždirbs penkis 
tukstanezius doleriu ar dau
giau ant metu. Pagyvensim, 
pamatysim. 

—J 'r ■ •
Nors Senato komisija pri- 

iparodino kad uniju vadai yra 
Sukcziai ir darbininku isznau- 
dotojai, bet tas maža ka reiksz 
per uniju rinkimus. Pasirodo 
kad mužikai darbininkai la
ibiau pasitiki savo suktiems 
vadams negu valdžios atsto
vams. Taip buvo Vokietijoje, 
pirm negu Hitleris visus už 
sprando nustvėrė.

In Vancouver, British Co
lombia, sukezius, kuris iszra- 
szinedavo palszyvus czekius, 
trisdeszimts trijų metu am
žiaus Kenneth Miller, drau
giszkai pasisveikino su savo 
jaunystes draugu. Ir per velei 
dažinojo ir susiprato kad tas 
jo jaunystes draugas yra po
licijos detektyvas, kuris ji su- 
aresztavo ir in kalėjimą nuga
beno.

• • 1

In Brentwood, Anglijoje, 
Anglijos karininkas teisme 
syieczino del savo dvieju ka
reiviu, kurie buvo suimti už 
pavogimą automobiliaus. Jis 
teisėjui pasakė szitiedu karei
viai yra žulikai, niekszai, nie
kam neverti tinginiai, bet jie 
yra geri kareiviai.” Teisėjas 
to karininko nepaisindamas 
tuos du "gerus” kareivius nu
baudė.

Dabar visiems geri laikai: 
Visi daug uždirba, daugiau 
praleidžia ir dar daugiau in- 
siskolina.

Daug fabrikantu ir biznie
rių dabar remia kolegijas ir' 
universitetus, su susitarimu 
kad jie galės pasirinkti ga
biausius studentus del savo 
biznio.

Ka sakysime apie Prez. Ei- 
senhoweri, ta; bet turim pri
sipažinti kad jis yra baisiai 
gabus politikierius ir nagin
gas dipliomatas. Jis per visa 
savo tarnysta kaipo musu 
kraszto Prezidentas nėra nei * 
syki prasitaręs priesz kuri sa
vo priesza. Jis visus Republi- 
konus gerbia, visus Demokra
tus invertina, jis lipszniai kal
ba su Sovietu atstovais, nežiū
rint ir nepaisant ka jis pats 
rpie juos mistiną. .Tai tikrai 
geras ir intakingas diplioma
tas ir gudrus politikierius.

Jis visus Rusijos atstovus

abelnai pasmerkia, bet su vi
sais asmeniszkai draugiszkai 
kalbasi.

Ppr visa jo Prezidentūros 
tarnyste jis nei syki pikto žo
džio nėra iszfares, nei priesz 
viena žmogų, nors ant jo yra 
puolėsi szirntai jo įprieszu.

Amerika dabar yra galin- 
gaiusias krasztas ant viso 
svieto! Ir mes ta pirma vieta 
laimėjome tik per tris szimtus 
metu. Tai tikras stebuklas. Ki
tos tautos yra tris ar penkis 
sykius už mus senesnes ir da
bar jos žiuri in mus pagelbės.

Jus doleris dabar tik pu
siau tiek vertas kiek szimtas 
centu.

Pypkes Durnai

Jeigu Turėsi
Jeigu užtektinai pinigu ■ 

turėsi,
Tai kitokio prieteliaus 

nereikalausi.
Nieko nebijosi,
Laba ryta kiaulei neduosi, 
Linksmas busi, 
Ir vargo nebijosi.

Naturally, they're important to you! Thafs 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 
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LIETUVYS PIRKO
:: VELNIĄ ::

ME taip seniai kur ten Lu- 
zernes paviete' kokioj ten. 

peczej gyveno saliuninkas Lie- 
tuvys ir jisai tankiai savo kal
bose szi-ta nuszposuoja, kar
tais ir pakeikdamas. Neblogai 
jam sekainties pradėjo žmones 
plcperiuot buk tai saliuninkas 
gyvena su velniu...

Karta atėjo jo geras kostu- 
meris ir bedavodamas* reika
lais gyvenimo sako: kibą rei- 
kia pasiraszyti velniui.

'Saliuninkas j u ok d am as i s 
klausė: — Na, ar tu nebijotum 
su veliiiu turėti reikalu?

Kostumeris: — Tai ko ezion 
bijot“? Ar žinai ka, asz mistinu 
kad supranti gerai apie velnią 
susimylėdamas supažinkie ma
ne su juom.

■Saliuninkas: — Tai, u-gi 
iszsigasi kaip vilkas ir pa
bėgsi.

Kostumeris — Kas tau, bro
lau, asz kantrus ir duoeziau da 
kokius 20 doleriu kad tik pas 
mane privestu...

Saliuninkas: — Na, tai tusz- 
czia ju, jeigu duosi 20 doleriu 
tai asz-gi gesysiu tave suvesti 
su velniu.

Kostumeris: — Tai brolau, 
gerai eisime iszsigert.

Nueja pas bara, gęre po vie
na ir antra.

Kostumeris: — Tai kada jau 
ateit i pas tave, brolau ?

Saliuninkas: — Ar žinai ka, 
ateikie da užporyt.

Kostumeris; — Gerai brolau 
ateisiu, ir vela, iszsigere po ke
lis alus ir davė 20 doleriu sa- 
liuiiinkui.

Saliuninkas dabar susimisli- 
jas kaip Imtu geriausia, papra- 
sze poros vyru ir liepe apsi- 
maskavusiems nueiti ten. gi
rioje nakezią ir laukti kol bus 
szaukiami vardu. "Asmodeu
szai.”

In treczia diena sulaukus 
nakties, atėjo kostumeris jau 
eiti jieszkoti velnio. Saliuiiin- 
kas žinomai nėjo toliai kol žmo
nes isz saliuno •. visi neiszsi- 
sk irstė.

Po iszsiskirstymni jau rei
kėjo leistis kelionėn pas vel
nią.

Priesz keliavimu iszsigere 
po kelis akativus del geresnes 
drąsos.

— Saliuninkas: — Na, tai 
eisime.

Iszejo in kelione pas velnią; 
naktis buvo tamsi, kartais ve
jas su viesulą szvilpe, galop 
daejo pažadėtoj vieton prie di
džiojo akmens ir sėdosi saliu
ninkas tardamas:

— Ar iszsižadi szitu visu 
žvaigždžių kurias ana augsz- 
tai danguje matai ?

— Iszsižadu!
_ j Ar kiszsižadi visko kam 

tiki?

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Ala 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 
ežius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

No.l 16—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
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 Pustyniu; Peleninte; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

No.l28—Dvi isztorijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

No.l32—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paezinojas, 
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 Trlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35o.

No.142—A p i c 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, 15o.

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Naktį 
62 puslapiu, 20c.

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

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

No.l 55—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusią 
piu, 35c.

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Aut Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

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

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

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

— Iszsižadu!
Sztai dabar peilis ir turi 

duotie ant drūtos vienybes 
prasipjaut mažiuku pirszta 
kaireses rankos o krauju pa
vilgęs pasiraszysi tris bruksz- 
nius ant szito szmotelio popie- 
ros nes tu raszyt nemoki tai 
bus ir taip gerai.

Pasiėmė kostumeris peili, 
insipjovė, pirszta ir kraujais 
savo ū žt epe ant popieros tris 
bruksznius.

Saliuninkas suszuko balsiai: 
Asmodeuszai, Asmodeuszai!

Patyka klausant, buvo gir
dėt Asmodeuszo atsiliepimas. 

7 Kostumeris jau nerimuoja 
kad pasirasze bet nėra ka da
ryt.

Saliuninkas: Tai dabar
jau velnes žino kad tu czionai, 
asz padėsiu ant akmens szita 
parasza ir eisiu namon o tu 
lauk kol Asmodeuszas ateis.

Padėjus popieruke saliunin
kas ant akmens sake:

— Tu labai bijosi pamatęs 
velnią ateinant bet bukie drū
tas; ne begk szaliu kaip egza
minavus tai sukandės dantis 
lankykis ir nerek nes jeigu su
riktum tai visas darbas nueis 
už nieką.

’Saliuninkas sau nuėjo.
Sztai ateina velnes Asmode

uszas kurio nosis ilga, kupro
tas, visas baisus įr lazda gum
buota pasiramseziuoja:

Kostumeris paregėjus vel
niu jau netoli saves, baisiai nu
sigando ir nežinojo ar bėgt ar 
stovėt.

Velnes atejas dirstelėjo ant 
kostumerio, ilga szalta uosi at- 
kiszes, galva pakreipė o kostu
meris jau tartum pastiręs net 
susikoneveike.

Velnes burnt su gumbota 
lazda kostumeriui per kupra o 
kostumeris drebu ir tyli kaip 
ugnyje degdamas.

Sztai atgunglina ir kitas 
velnes su ragais stirineziais ir 
lazda pasiremdamas,

Priėjus kitas vela kostume
riui per kupra bumterejo su 
lazda ir pradėjo abudu velniai 
egzaminavo! kostumeri. Rai- 
vydamasis nuo skausmo, vel
nio jeszkotojas tylėdama rodo 
in krauju patepta kortele esan- 
czia ant akmens bet niekas ne
gelbėjo; kente, kente egzami
ną velniu, galop jau netrivo- 
damas suriko visu balsu: (J 
jei, gelbėkite! Bet velniai ne
žiūrėdami vis pere kaili kostu
meriui.

Galop vėjelis pusteldamas 
nunesze nuo akmens parasza 
kostumerio ir velniai apleido 
Lietuvi.

Atsipeikėjas dūme namon

(Tasa Ant 4 Puslapio) 
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KNYGŲ

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

užsisakykite knygas iss 
szito Katalogo 

Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

N o. 102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
nzio iszimta isz Lietuviszku 
ožiuku Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 3&c.

lapių, 20c.
No.158—A p i e Kapitoną* 

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

No.l 60—A pi e Po La ikui; 
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 puslapiu35c.

No.l 66—Apie Sūnūs MaL 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

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

No.l 75—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.

180 V2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

No.l 96—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
15c.

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

No.l 98—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 Krist m 
Pūkius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Uisisakyti Knygas:

tW"’ Užsisakant knygas is« 
ežio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pinu 
gaiš siusti, tai reikia Užregis
truoti laiazka su pinigais.

Nepamirszkite dadet; 
deszimtuka ekstra del prisium 
timo kasztn.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai "visada 
turi būti siusti vien tik aut 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO„ 
Mah&noy Oitv, P*.s ■ Įį. H. ''A
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Neteisinga Pati
Arba Stebuklingos Gyduoles 
Kurios Tik Varga Atnesze

Kupcziui

y ZENAM mieste gyveno 
kupczius kuris 'badai laike 

save už laimingiausia ant svie
to. Turėjo turto gana, nes jo 
kromas buvo visados prisigrū
dęs pirkėjais ir viskas jam ve
dėsi giliukningai ir pagal no
rą. Bet kas ji labiause laimin
gu dare tai jo pacziule kuri bu
vo labai patogi. Kupczius taip 
joje mylėjosi jog gatavas buvo 
visa, turtą ir gyvasti prarast 
negu jos netekt.

Kas vienok tiktai ant laimes 
gali remtis? Juk tai yra ant 
svieto daigtas atmainingiau- 
ses. Sziandien ant vežimo, ry
toj po vežimu.

Tai ir kupczius iszpažino, 
nes liga jo pacziule paguldė in 
lova, ežia atėjo smertis ir pa
ėmė jam ka turėjo ant svieto 
brangiausia ir ka daugiaaše 
mylėjo.

Oj verke, verke nebagelis 
taip jog akmuo butu pasigaile- 
jas, bet tasai verksmas ir deja
vimas nieko jam nepagelbejo. 
Ta savo brangiause skarba 
priverstas buvo atiduot žemei.

Po szermenu ne tiktai nepa
liovė verkes, bdt kožna diena 
vaikszcziojo ant jos kapo 
melstis. Nesimeldė už jos du- 
szia, bet prasze Dievo idant 
jam jo brangiause pacziule at
gaivintu.

Bet žmonių liežuviai visada 
su džiaugsmu szlove ar'tymo 
drasko ir apkalbinėjo ji. Isz 
tos priežasties kupczius jau ne 
diena bet nakezia vaiksztinejo 
ant kapo ir ta,i kas nakti.

Taip tai traukėsi visa meta.
Viena nakti stojo priesz ji 

kada ant kapo raudojo, kokia 
tai balat ypata ir kalba in ji 
idant paliautu taip nepadabnu 
daigiu praszyt ir apie gyvas
ties sugrąžinimą paežiai ne- 
praszyt nes yra karta nu- 
sprensta jog žmogus turi nu
mirt. Tai tokia malda yra prie- 
szinga norams Dievo ir gam
tos, o ir yra nusidėjimu.

Kupczius vienok ant to ne
paisė, nes ateinanezia nakti 
vela nuėjo melstis ir raudot. 
Czia vela pasirodė jam ta pa
ti asaba ir vela jam perdesti- 
nejo jo kvailybe. Davė jam ro
dą atsiduo't ant valios Dievo ir 
apie tai užmirszt.

Kupczius ir dabar nepaisė- 
ant persergejimu ir papeikimu 
nes ant treczios nakties vela 
eina melstis. Vela stojo priesz 
ji ta pati asaba ir tarė:

* — O kad priverstinai nie
kini Dievo teisas ir nuolatos 
klabini idant tavo pacziule at
sikeltu isz kapu tai ir ja turėsi 
bet žinok jog su ja nebusi lai
mingas. Sztai, te pleczkute o 
joje yra stebuklingas aliejus; 
atkasės duobe patepsi negyvė
les smilkinius o ji atgis del ta
vęs. Da'yra laikas susilaikyt 
nuo to o busi laimingu.

Tai pasakius toji ypata isz- 
nyko.

Kupczius nusidžiaugęs nu
bėgo namon špato ir sugryžes 
ant kapiniu tuojaus atkasė kū
ma, paskui padare kaip buvo 
jam insakylta o ant jo didelio 
džiaugsmo pati isz numirusiu 
atsikėlė ir užkaboriais parsi-

Pirkite U. S. Bonus

ved e namon.
Kada jau iszauszo, vienas

4>>4-*>4-*>*4-JM>*X-*>**>*****

Tasai garnys tai nelabas
ilga-kaklys, 

Nuszaut ji reiketu, 
Kad mergoms dovaneliu

nedavinetu,
Taigi neseniai viena 

apdovanojo,
Tai toji ant vaikino 

užsiklepojo, 
Bet tasai gerai iszsiteisino,

Ir sūdąs mergina 
apkaltino, 

O mergele da karta 
varanta iszeme

Bet tuom kart vaikino
nepaeme, 

Ba iszrunijo in platu 
svietą, 

Sujieszkot sau malszesne 
vieta, 

Kad Karbono pavieto 
merginos 

nezagaibavotu, 
Prie vaikino nekaltai 

nesikabytu.
sk &

Luzernes paviete viename 
miestelyje, 

Randas senas jaunikis, 
Nuo visu mergų atlikęs, 
Apie tenaitines moterėles 

tupinėja, 
Guzutes del jir neszioja, 
O tosios per diena gere, 
Ir sena jaunikli giria, 
Tasai kvailys isz to 
< džiaugėsi,

Nesupranta kad isz jo 
juokėsi, 

Bobeles per kriuki 
trauke, 

Pasigeria klykė ir riaukė, 
0 kada gerai atsigėrė,

Palikia kvaili visos namo
n ere, 

Taip moterėles darykite, 
Tokius kvailius proto 

mokykite.* * *
Tai jau buvo kitam 

mieste, 
Kad biznis tai biznis, 
O rūteles geras suvis, 

Tąi bent puikus auginimas, 
Ir da puikesnis 

iszlavinimas, 
Dukrele da suvis jauna,

Ir badai da mokyta 
gana, 

Bet kaip kada insiszoka, 
Ba da; gerai vogti 

nemoka, 
Vienam krome vagiant 

pagavo, 
Na ir in la,kūpa insigavo, 

Da ir tėvas turėjo nemažai 
triubelio, 

Kad dukrele apisivoge, 
Ant galo ka tėvai 

turi daryt?
Geriau kad vaikelius 

mokytu dorai, 
O tada bus viskas gerai.

Daugiau rupeseziu neturės, 
Ir ant senatvės 

džiaugtis gales. 

isz kupeziaus gizeliu nubėgo^ 
in kukmia praustis kad sztai 
savo senovės o dabar isz grabo 
parvesta, paregėjo ponia. Per
imtas nemaža baime nubėgo 
pas kita gizeli apsakydamas 
jog ju ponia, kuri priesz meta 
numirė, kuknioje pasirodė. 
Baime puolė ant abieju ir tik
tai tada apsimalszino kada 
kupczius apie tai apsakė kas 
stojosi.

Kaip balsas varpo taip toji 
žinia pasklydo po miestą. 
Žmones, kaip paprastai, aky
vi atbėgo priesz narna kuriame 
kupczius gyveno, norėdami 
apie ta stebuklą savo akimis 
persitikrinti.

Bet un kroma niekas neatei
davo tiktai stovėdami lauke 
inkiszinejo galvas per duris ir 
per langus nes in viduri niekas 
nedryso ineiti. Tai-gi dabar ir 
kupezysta nesiejo, niekas nie
ko nepirko ir tavorai pleko su
dėti ant lentynų. Vieni isz bai
mes nepirkinejo o kiti biauri- 
nosi tenais pirki net kur žmo
gus, kuris jau buvo numiręs ir 
per visa meta gulėjo žemoje, 
dabai’ czion būna.

Turtas kupeziaus mažinosi 
kasdiena. Jisai suprasdamas 
jog netrukus stosis ubagu, nu
sprendė persikelt kur toliaus 
in svietą kur apie tai nieko ne
žinos, o ir niekas ji nepažins ir 
vela gales puiku sandeli vest. 
Tame tai mieryje apgarsino 
jog visus tavoms parduoda o 
tiktai reikalingiausius su sa
vim paims.

Užėjo ant galo diena išva
žiavimo. Tryse, tai yra: jis, jo 
pati ir vienas tarnas kuri sau 
pasiliko, sėdo ant vežimcl'o, 
vienu arkliu pakinkytu, su rei- 
kalingiausiaisydaigtais, aplei
do miestą ir nusidavė in kelio
ne.

Po visai dienai keliones rei
kėjo pamislyt ir apie nakvyne. 
Pasitaikė kareziama. Ten susi
laikė, kupczius ėjo pas g a spa
doriu paklaust apie vietas del 
nakvynes. Szinkorius pasakė 
jam jog tiktai viena turi grin- 
ezia del ženk 1 y ve sn i u ypatų ir 
ta, ant ju negiliuko, jau užim
ta per jenarola kuris keliauda
mas apsinakvojo.

— Bet jeigu ponas norėtu 
drauge su juom vienoje svetai
nėje nakti praleist tai einu pas 
ji papraszyt apie tai.

Kupczius ir kupcziuyiene 
džiaugėsi isz to jog bus vieno
je svetainėje su taip ženklyva 
ypata, noringai ant to sutiko; 
jenarolas taipgi dažinojas nuo 
szinkoriaus jog atsakanti drau 
gai pribuvo, pavėlino norin
gai. Tarnas su arkliu likosi 
patalpinti inforteje.

Kada jau ant gero apsistojo 
ir pradėjo sznekucziuot apie 
szi ir ta, ant kart kupcziui pri
siminė jog taja pleczkute su 
stebuklingu aliejum užmuirsz-, 
todėl turėjo gryžti atgal, bet 
nesake savo paežiai del ko, 
tiktai pasakė jog labai brangu 
daigia kurio nevilkydamas tu
ri gryszt, sėdo ant arklio ir su 
staigumu nujojo.

Ant rytojaus kada sugryžo 
atgal in kareziama, arkli pa
state inforteje ir inejo in sve
taine kur buvoi paezia palikes 
su jenarolu, bet jau nerado 
nieko, nei jenarolo nei paezios! 
Bėga pas szinkoriu ir klausė: 
Kur jo pati ir jenarolas pasidė
jo? Szinkorius pasakė jam 
jog jenarolas nakezia iszvažia- 
vo sakydamas jog jam taip isz 
puotai, o apie jo paezia nieko 
nežino. Da labiaus susirūpino 
jog ir savo skyrneles su pini-

1O=A - B - CEI.A'ga 
į arba pradžia i 
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gaiš nerado, o ir brangiu daig
iu. Kokis ji smutkas ir skaus
mas apėmė, tai negali apsakyt. 
Neturėdamas ka daryt, parda
vė arkli ir vežimą, tarnui už
mokėjo kiek prigulėjo, o pats 
pastanavijo inžengti in vaiska 
ka ir padare.

Prie vaisko ėjo jam gerai. 
Buvo gražaus sudėjimo ir pui
kiai vedesi, per tai aplaike 
dinsta. seržento. Tarp draugu 
buvo vienas su kuriuom kaip 
su broliu sutiko, jog vienas be 
kito negalėjo nurimt, o ir su 
paskutiniu kąsniu dalinosi.

Viena diena, eina taip sau 
'abudu su savo prieteliu in už
miesti pasivaikszcziot, kad sz.- 
tai pamate priesz juos ateinan
ti vaiskava virszininka. Ant 
apredalo pažino ji jog tai buvo 
jenarolas.. Prie jo szono ėjo 
mot ere matomai .jog tai yra jo 
pati! Musu kareiviai imasi 
del atidavimo garbes jenarolui 
kad tame, o galybe! Seržentas 
pažino savo paezia jenarolie- 
nej. Kaip stulpas nutirpęs 
stovėjo ant vietos ir savo aki
mis nenorėjo tikėti idant taip 
tikrai butu. Rodėsi jam jog 
tai sapnas, bet nebuvo sapnas, 
tai buvo tikra, baisi teisybe. 
Ne tiktai su juom tas stojosi, 
bet ir jenaroliene pažino isz 
arti savo vyra, kuri taip nedo
rai paniekino, jog net nuo pal
mes apalpo. Jenarolas gaivi
na apalpusia, o kada ji atsi
peikėjo, paklausė priežasties 
apalpimo. Toji jam pasakė 
jog tasai seržentas buvo jos 
vyru, jog tai yra tas pats kul
toje kareziamoje apleido, kada 
jisai sugryžo, užmirszto daig- 
to.

Jenarolas negalėjo to už
mirszt, o ir isz galvos sau isz- 
musz jog atsirado josios vyras. 
Jaute jisai kaip ir kožnas, jog 
tai'yra prieszais tiesas sveti
mo paezia prisisavint. Ka czia 
daryt? Sztai sumislino kokiu 
norint būdu prisisavintos pa
ezios vyras nudaugint ir tokiu 
budu ant visados motere pasi
laikyt. O kad turėjo galybe 
savo rankoje tai ir nebuvo ta
me nebegales.

Iszmislino ant jojo paskala 
jog jisai sprendžia ant gyvas
ties karaliaus, ant ko pastate 
neteisius liudininkus. Apie to
kius 'žmonis ne sunku pasirū
pint. Buvo kitados, yra ir da
bar ir visur. Už mažus pini
gus gausi neteisiu liudintoju. 
Toki yra niekiausi isz žmonių, 
o teisinga bausme ar nuo avie
tines valdžios ar nuo Dievo 
daeis juos visados ir tikrai. 
Tankiause toki latrai jau ant 
žemes būna nuo Dievo nubaus

ti.
Ir musu nelaimingas seržan

tas negalėjo ant savo apsigyni
mo turėt jokio iszsiteisinimo. 
Inmestas in kalėjimu po trum
pam tyrinėjimui likosi nuteis
tas ant sinert, ant nukirtimo.

Jo isztikimas prietelius atė
jo pas langeli kalėjimo atlan
kyt ji ji ir suramini. Kada jau 
buvo po virokui, nelaimingas 
tare in savo prieteli, kuris pa
skutini karta atėjo ji atlanky
ti:

— Klausyk, mylimas drau
gai! Kada jau busiu nukirstas 
ir užkaistas, tai ateik nakezia, 
atkask duobe, atidaryk graba. 
o isz tosios pleczkutes kuria 
atu duodu, pridegąs galva prie 
kaklo patepsi su tuom aliejum 
nukirsta vieta, taip-gi ir smil
kinius, o asz atgysiu!

Draugas jo prižaedjo ta pa
daryt.

Po nukirtimui ir palaidoji-
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LIETUVISZKAS SURIS

Jono Ir Angelinos 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 gagai 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.

Andruliui 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 Recdpta, 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

mui kūno, tuojaus jo priete- 
lis nuėjo nakezia. ant vietos, 
kurios likos užkastas kūnas ir 
pradėjo su špatu atkasinet. 
Bet taip ji baime apėmė jog 
pamėtė kasės ir parbėgo na
mo. Kita nakti vela nuėjo, bet 
ir perimtas baime parbėgo na
mon..

Bamislines net perpyko ant 
savo kvailumo ir ant treczios 
nakties iszsigeres ant drąsos 
nusidavė pas užkasta prieteli, 
atkasė, graba atidarė ir pada
re kaip reikėjo.

Nebaszninkas atgijo ir szir- 
dingai jam padekavojas nuėjo 
sau in svietą tolyn kad jau nie 
kad jenarolui ir prasižengu
siai paežiai in akis ne pareit.

Nežinodamas k a dabar pra
dėt, nes jau in vaiska nenorėjo 
eiti, pristojo pas viena kup- 
cziu ant tarnystos vest gnygas 
kupeziszkas. O kad buvo mo
kytu vyru, ypatingai kupezys- 
toje, tai ir puikiai kupcziui ve 
de rokundas. Ėjosi jam gerai, 
o kad žiurėjo kupczius turto 
kaip savo locno ir priek tam 
buvo teisingas, paėmė kup
czius ji už pusininką. Už keliu 
metu uždėjo pats sau kroma ir 
vėl buvo bagotu kaip pirma. 
O kad savo, paežiai kuri ji taip 
begediszkai apleido, tiktai del 
josios buvo iki smert prisieges, 
o jau ’buvo numiręs, tai ir taja 
moteryste laike už pabaigta.

Apsipacziavo tada antru 
kartu.

Viena diena kada sau sėdėjo 
pakaijuje ir ant keliu supo ma
ža vaikiuką, ineina kokia tai 
suskurus ir suvargus ubage. 
Buvo tai nuvarginta jog nega
lėjo atsakyt jai prieglaudos. 
Dave jai kampeli grinezioje, b

St... P.I., pfjce g;j ()()
COLORS! Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Coppar.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. - U. S. Ai

ir reikalinga užlaikyma. Bet 
ubage kasdien ėjo menkyn ir 
buvo galima, suprast jog ilgai 
negyvens. Prijautė tai ir jiji 
ir noringai norėjo ta varginga 
gyvasti pabaigt, kad ne tas, ka 
ja, baisiai, ant sanžines sunki
no.

— Ach, kalbėjo taikiai kad 
galeezia nors ant keliu ji per- 
praiszyt ir iszmelst pas ji atlai
da už baisu prasižengimą!

Kada kupczius prispyrinejo 
idant pripažintu priesz ji, kas 
jai atip labai kenke, jog gal, 
kada apie tai pasakys del jo
sios palengvins, tada iszipaži- 
no jog paklausė viena, karta 
kareziomoje būdama kelionėje 
glaanonaus jenarolo ir su juom. 
apleidus locna vyra pabėgo, o1 
paskui pati stojosi priežastim, 
jojo smerties.

Kupczius girdėdamas ta. isz- 
pažinima., pažino ant kart sa- 
nedora paezia. ir kad del josios 
palengvint sopulius, prisipaži
no taipgi priesz ja, jog tai jis! 
yra. josios sėnoves vyras, jog 
yra gyvu ir viską jai atleidžia. 
Paskui josios klausė kokiu bu
du atėjo ant taip didelio var
go? Ant to sake, jog laike ka
res, josios antras vyras buvo 
iszdaviku tėvynės ir kada ka
ralius persitikrino, liepe ji 
smerezia nubaust. Jiji likus, 
dasilauke paskuitnio vargo, q 
ir isz to gavo neiszgydoma li
ga. Tada nuo keliu metu turė
jo ubagaut.

Netrukus po tam numirė, o 
josios pirmutinis vyras iszkele, 
puikes szermenis, ant kuriu at
siminęs sau senovės meile ir a- 
pie visus atsitikimus, grau
džiai verke. —GALAS.

Tai Nemyli
Onute — Jonuk, tu manės 

nemyli!
Jonas — Ka tu Onuk kal

bi! Juk asz tave pertraukyj 
deszimts miliutu pabuezia- 
vau trisdeszimts kartu!

Onute — Tai mat, Jonai! 
Jeigu mane tikrai mylėtai, 
buczkiu neskaitytum.
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Žinios Vietines
— Subatoj pripuola Szv. 

Matiejuszo o Tautiszka Vardi
ne: Mant vilas. Ir ta diena pas
ninkas. 1939 m., Prez. Frank
lin. D. Roosevel'tas prasze Kon
greso pavelinimo si misti gink
lus Alijantams, draugams, ku
rie kariauja priesz Nacius; 
1935 m., Italijos Diktatorius 
Benito Mussolinis a'tniete Tau
tu Sanjungos pasiulinta taika 
del Ethiopijos; 1945 m., 'bai
sios viešnios Hiroshima, mieste 
Japonijoje, kuriose žuvo tūks
tantis szeszios deszimts asz- 
tuoni žmones, ir devyni szirn- 
tai asztuonios deszimts vienas 
žmonių žuvo, be jokiu pėdsa
ku; 1935 m., Leit. F. Vaitkus 
iszskrido su “Lituanica. II” 
isz New York miesto iri Kau
na. Jis nusileido Airijoje, per
skridęs Atlantiko mares in 
dvideszimts valanda ir ketu
rios deszimts penkias minu tas, 
tai tuo laiku buvo labai grei
tas skridimas. Vaitkus pasi
mirė Liepos 25, 1956 m., in 
Wiesbaden, Vokietijoje ir pa
laidotas Rugpiuczio 8, 1956 m., 
in Sheboygan, Wisconsin.

— Gerai žinomas miesto 
biznierius, ponias Vincas Do- 
nella, nuo 228 E. Centre ui y., 
gydosi in Allentown General 
ligonbute. Mes visi vėliname 
ponui Donell u i greito pasvei
kimo.
' — Kita1 sau vaite: Nedelioj 

pripuola penkiolikta Nedelia 
po Sekminių, taipgi Szv. Mau- 
ricijo ir Szv. Kristoforo, o 
Tautiszka Vardine: Virman
tas. It- la. diena: 1940 m., Ame
rikos laivas su Paname Kana
lo vėliava buvo nuskandintais 
nuo leelando kraszto; 1776 m., 
Nathan Hale buvo Anglu pa
kartas New York mieste kai
po szpiegas; 1261 m., Lietuviai 
paskelbė Vokieeziams visuoti
ni kara.

— Pa n odelyje pripuola. Szv. 
Tekios, o Tautiszka. Vardino: 
Baumile. Taipgi pirma Rudens 
diena prasideda 2:27 valanda 
ryte. Ir ta, diena: 1949 m., Pre
zidentas H. Trumanas prane- 
sza kad Sovietam Rusijoje pa
siseko pagaminti ir susprog
dinti savo pirmutine atomine 
bomba. Daug- Užsienio žinovu 
ir laikrasztininkii sako kad 
nieko pa.naszaus tenai nebuvo. 
Jie sako kad greieziausia tenai 
atsitiko kokis susprogimas vi
sai netyczia. Bot kad tai nebū
ta atomines bombos susprogi
mas; 1901 m., Lietuvoj Viszty- 
tuje siautė didis gaisrais; 1914 
m., Prusu Lietuvoje Generolas 
von Hindenburgas privertė 
Rusus pasitraukt už Nemuno.

— Utarninke pripuola Szv. 
Gerardo, ir Szv. Mot. Marijos 
Szvente, o Tautiszka. Vardine: 
Juodo. Ir ta diena: 1946 m., 
Stalinas per prakalbas pasakė 
kad jis neinate jokio karo pa
vojaus su Anglija ar Amerika; 
1,949 m., buvęs augsztas Ko
munistu Partijos vadas Laszlo 
Rajk, su dvejais savo drau
gais buvo pakartas Budapesz- 
1 e, Vengrijoje. Jis su kitais bu
vo intarlas kad buk jis rengia
si nuversti Komunistiszka val
džia Vengrijos kraszto; 1914 
nf., Prusu Lietuvoje Rusu ar
mija nuo pietų užėmė So Ida n 
miestai.

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

TRIMS KALINIAMS 
DVIEJU VALANDŲ

LAISVE
KITTANNING, PA. — Pa- 

smerktas žmogžudis ir du kiti 
kaliniai pabėgo isz Armstrong 
apygardos kalėjimo, bet ne il
gam. Už dvieju valandų visi 
trys vėl tupėjo kalėjime. Poli
cijantai juos sueziupo prie 
Pittsburgh miesto, kur jie bu
vo užkirte visus kelius ir 
vieszkelius.

Policijantai pranesze tu ka
liniu vardus: 29 metu amžiaus 
Robert T. Davis, ir 34 metu 
amžiaus Eugene Entin, isz 
Pittsburgh miesto ir William 
Crusan, isz Armsrtong apy
gardos.

Davis neseniai buvo mirties 
bausme pasmerktas už nužu- 
dinima dvideszimts penkių 
metu amžiaus neszczios moti
nos.

JAUNUOLIS
SUCZIUPTAS

Senas Prasikaltėlis
PHILADELPHIA, PA. — 

Jaunuolis, kuris policijantams 
jau žinomas nuo tai kada jis 
buvo tik deszimts metu am
žiaus kaipo prasikaltėlis, buvo 
suimtas ir suaresztuotas North 
Philadelphijoje, kai jis užsi
puolė ant penkios deszimts 
vieno meto amžiaus moterisz
kes.

Szesziolikos metu amžiaus 
Samuel R. Brown, pastvėrė ta 
moteriszke ir nusivilko ja pu
se bloko in tamsia ulyczia kur 
jis ant jos užsipuolė, sakyda
mas kad jis ja užmusz jeigu ji 
szauksis pagelbos. Bet ji su
spigo ir szaukesi pagelbos.

Du policijantai per savo te
lefoną gavo žinia kad kas ten 
ju apylinkėje darosi. Jiedu 
greitai pribuvo in ta tamsia 
ulyczia ir užtiko ta jauna žu
lika. Jis dar stengiesi pabėgti, 
bet policijantas Salvatore Pe
pe ji nustvėrė ir partrenke.

Ta moteriszke buvo polici- 
jantu nuveszta in Philadelphia 
General ligonine, o tas jaunas 
žulikas buvo nuvesztas in po
licijos ofisus. Jis dabar yra 
kaltinamas už tos moteriszkes 
iszniekinima ir už grasinima 
žmogžudyste.

Aiszku, mums gaila tos na
bages moteriszkes, kuri taip 
nekaltai buvo to žuliko užpul
ta; bet kas mums dar labiau 
rupi tai kas toki žulika palei
do kai jis pirmiau tiek sykiu

Darbininkai Piketuoja Telephone Straikuose

M|
U*

Czia parodo telefono dar- 
ininkai kurie piketuoja Che
sapeake & Potomac Tele
phone narna, mieste Balti
more, Maryland.

Apie 23,000 Bell Telepho
ne darbininku kurie inren- 
gineja telefonus in namus 
straikuoje priesz Western 
Electric kompanijos, o apie

300,000 darbininku kurie 
dirba prie telefonu straikuo- 
ja.

o r~i o

FINLANDIJA ATPI
GINO SAVO PINIGUS

HELSINKI, FINLANDIJA 
— Finlandijos valdžia paskel
bė kad ji atpigina savo pinigu 
verte keturios deszimts nuo-j 
szimeziu.

Finai taip daro kad 
traukus daugiau biznio, 
mones isz Amerikos.

prisi-
pra-

lave kad Amerikiecziai iszsi- 
k raustytu).

5—Vakaru Vękietija, jau 
dabar beveik stipriausia ir ga
lingiausia Europoje kaslink 
prekybos ir pramones, dar su- 

1 stiprės su Amerikos parama ir 
i pagelba. Ir tai Sovietams bai
siai nepatinka ir jiems miego 
neduoda.

Pirmiau Amerikos doleris 
buvo vertas du szimtu trisde- 
szimts viena Finu marke; da
bar tas pats musu doleris yra 
vertas tris szimtus dvide
szimts markiu.

Finlandijos valdžia szitaip 
tikisi prisitraukti prie saves 
daug biznio isz Amerikos kom
panijų. Valdžia nenori kad jos 
žmones per daug ko pirktusi 
isz Amerikos, bet kad Ameri
ka daugiau pirktusi isz Finu 
biznierių.

Valdžia teipgi turi aki ant 
Amerikos keleiviu, kurie atsi
lanko in ta kraszta. Kai Ame
rikos dolerio verte pakils, pa
didės, tai valdžia tikisi kad 
daug daugiau Amerikiecziu 
tenai atsilankys ir paliks 
daugiau savo doleriuku.

dar

MILWAUKEE, WISC. — 
Trisdeszimts szesziu metu am
žiaus Eugene Podziemski poli
cijantams prisipažino kad jis 

— — j__ r------------- ---------------du sykiu nepasekmingai sten-
buvo prasikaltęs? Jeigu jis jau giese nutrucinti savo žmona, 
nuo desz’mtu savo jaunystes i 37 metu amžiaus Phyliss, pen
ui etų buvo žinomas policijan- kiu vaikucziu motina.

Jis policijantams prisipaži
no kad jis du sykiu in dvi san- 
vaites buvo indėj es trucyznos 
in pyragus ir pyragaiezius, 
kad savo žmona nutrucintu, 
bet jam nepasiseke.

Jis dabar yra suaresztuotas 
ir kalėjime tupi. Jis nėra pasi- 
aiszkines kodėl jis norėjo savo 
žmona nutrucinti.

atms kaipo prasikaltėlis, tai 
kodėl jam buvo pavėlinta' 
vaikszczioti laisvam po musu* 
miesto uly ežias?

Negalėjo Daugiau 
Tikėtis

Kunigas in Parapijona — 
Kodėl tu Petrai neateini 
daugiau in bažnyczia?

Petras — Kad jusu kotas 
labai blogai gieda.

Kunigas — Tai ko tu dau
giau nori, jeigu tik penktu
ką inmeti in gurbeli.

Pirkite U. S. Bonus

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kokis didelis jo atsakingu- 
savo žmonėms, juodu-

PERGALE VAKARU 
VOKIETIJOJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tingai Amerikos kariuomenes 
pasiliks Vokietijoje. (Per rin
kimus Socialistai buvo reika-

nes ne visiszkai invykde med
vilniniu, lininiu ir szilko audi
niu, odines ir veltines avaly
nes gamybos veikimą.” Atsili
ko eile irmoniu ir darbo naszu- 
mo kėlimo veikimus vykdant. 
(“Elfos” elektrotechnikos 
reikmenų gamykla, “Ąžuolo” 
baldu fabrikas, “Elnio” odų 
avalynes kombinatas. Giedrio 
vardo kailiu fabrikas, “Mas- 
czio” trikotažo fabrikas, 
Aleksoto stiklo gamykla, “Rū
tos” konditerijos fabrikas 
Sziauliuose ir kitos).

LIETUVYS PIRKO
:: VELNIĄ ::
(Tasa Nuo 2 Puslapio)

kvota galėtu vėl būti kasmet 
pilnai isznaudojama.

Kas Ir Kiek Pagaminta 
Lietuvoje, Per Pirmaji 

Sziu Metu Pusmeti

ir
mas 
kams, nes tai pirmas sykis kad 
juodukas Kunigužis butu pa
kviestas in, kaip Protestonav 
rokoja, pirmos ruszes, klases! 
Bažnyczia kaipo klebonas.

vinoforimsinc: %lin <— er pastaruosius kelis me
tus keli juodukai Kunigužiai 
buvo paszaukti, pakviesti in 
baltųjų žmonių, parapijiecziu 
parapijas, bet tos parapijos vi
sos buvo mažos, ir, anot Pro- 
testonu, antros ruszies.

Ta bažnyczia Chicagoje bu
vo insteigta szimtas dvide
szimts keturi metai atgal ir 
turi apie tūkstanti nariu, ku
riu tik apie szimtas yra juodu- 
kiu moterų.

Kunigužis Blakeley sako 
kad jis apsiima ta vieta tikė
damas kad jis bus klebonu ne 
tik tu keliu juodžiukių, bet vi
sos parapijos, visu parapijie
cziu, juodu, kaip ir baltu. Jis 
sako kad jis džiaugiasi, ne tiek 
del saves ir del tos garbes ku
ri jam yra suteikta, bet del vi
su Protestonu, nes labai mažai 
Protestonu bažnycziu iki sziol 
yra pripažinę ar pasikvietė 
juodukus Kunigužius.

Kunigužis Blakeley yra že- 
notas ir turi tris mažus vaiku- 
czius, jis gimęs in South Caro
lina, bet užaugo Philadelphi
joje; jis per keturis metus bu
vo kapelionas Armijoje.

NAUJAS AMERIKOS 
SENATO ŽYGIS PA
VERGTŲJŲ TAUTU 

LAISVINIMO 
REIKALU

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

giems metams in prieki, 
iki po. 2,000 metu. Panaikinus 
tuos atskaitymus, Lietuvos

net

Lietuvos Nurodytuos 
Valdyba Patiekė 

Ataskaita
(Elta) Lietuvos nurodymos 

valdyba Rugpiuczio 3 d., pa
skelbė platu praneszima apie 
pramones, prekybos, žemes 
ūkio, transporto, statybos, kul
tūros ir sveikatos apsaugos 
valstybinio užmanymo invyk- 

: dyma per pirmaji sziu metu 
pusmeti.

Kaip Sovietinėje praktikoje 
inprasta, valstybinio užmany
mo invykdymai ir sziame pra- 
neszime žymimi ne visiszkai 
skaieziais, o procentais. Vie
nok apie eile gaminiu paduo
dama ir tikrieji skaieziai 
(kiek Sovietines parodimos 
skaieziai isz viso gali būti 
“tikri”).

Nurodymos valdyba teigia, 
kad pirmojo pusmeczio ben
drosios gamybos veikimą visa 
Lietuvos pramone invykde 109 
procentais. Pacziame Vilniaus 
mieste pasiekta tik 104%, 
Klaipėdoje 105%, Kaune 106, 
Sziauliuose 112, Panevėžyje 
124%. Isz perduotu Liaudies 
ūkio tarybai pramonės szaku 
mažiausia gamybos nuoszimti 
pasiekė Maisto pramones val
dyba (101) ir Prietaisu gamy
bos valdyba (101). Lengvo
sios pramones valdybos inmo- 
nes pagaminusios 103, maszi- 
mu pramones valdybos inmo- 
nes 102%. /

Metant žvilgsni in atskiru 
pramones szaku stambesnes 
inmones, matosi, kad jos ne vi
sos veikimus invykde. “Ko- 
munaro” žemes ūkio maszinu 
gamykla pagamino tik 90% to, 
kas buvo numatyta, Vilniaus 
plataus vartojimo elektrotech
nikos reikmenų gamykla pa
siekė tik 86%, “Raudonosios 
vėliavos” fabrikas 85%. Nu
rodymos valdyba savo prane- 
szime pastebi, kad “lengvo
sios pramones valdybos inmo-

SKAITYKIT
E'“SAULE”E

PLATINKITE

tiesiog pas saliuninka ir par
bėgo su adgelta skūra.

Saliuninka s pamatęs kastu- 
meri jau insprudusi karezia- 
rnon pabalusi klausė :

— Na, o kaip ? Ar jau vis
ką atlikai?

— Vaje, vaje, kad asz no
kiu reikalu daugiau hesula.uk- 
czia. Dievaži, kibą tie patys, 
velniai mane ingnnde aut ipa,- 
siraszymo kad gardi tik mano 
kaili iszvalažytie. Muezijo, 
muczijo, galop kaip sakiai kad 
nereikte, kaip ten žmogus ne

rėksi kad beveik jau norėjo su 
tais peklos gizuotais kucziais 
mane užbaigtie bet tnrbut Die
vas davė vėjeli ir nuo akmens 
kur padėjai su paraszu korte
le kaip tik nu pute'tada jie ma
ne pamote muczija.

Salinninkas: — Tai inafai, 
dal ar tai viskas per niėĮgb^u- 
ejo; kas t ame ,kaltas ?

Kos'l imieris: — Dieve, nie
kas nekaltas tiktai asz, kaip 
jus sakėt, kad tokio durno 
jieszk o jau. Slug perkūnas tuos 
velnius kad lik toki po smert 
žmogų nepagautu. Baisus da
lykas su velniais.

Tieji velniai tai buvo žmo
nes su popieriniais snukiais 
(maskoms) apsikarstė ir bai
sus, tie lai salimi ink o pakal- 
'bintie per skūra pickiko vėl
ai sz ko s pa ge 1 b o s.

— GALAS —

Gerai Atsake
— Prieteliai vieno pro

fesoriaus paklausė:
Ar pono dukrele mokinasi 

svetimu liežuviu. : ’
Profesorius atsake:
— Po velniu, kam sve

timu liežuviu, kad ir jos ga
na geras.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien*.

Liekanos Eroplano

Inspektorius isz Northeast 
Eroplanu Kompanijos, ap
žiūrinėja liekanos eroplano 
DC-3, kuriame žuvo 11 ke

leiviu. Eroplanas Skrido
, isz Boston, Mass., in New
York.

o a o

Lauke Ambulaiica

Paveikslas parodo sužeis
ta motere isz eroplamo nelai
me. lauke ambulanca, kad

ja nuvesztu in ligonine, arti 
New Bedford, Mass.




