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Korėja Ubagu Ir Sukcziu
Krasztas

BEDARBE
NEW YORKE

Szunys Liuto Draugai 9 ŽUVO EROPLANO

1 Isz 15 Be Darbo
___________ i

NEW YORK, N. Y. —
SEOUL, KORĖJA. — Rei-I 

ketu tik kirvi pasiimti ir vienu i 
smugiu nukirsti Koriecziams ■ 
visa pagelba ir paszelba, jeigu 
mes norėtume ta Korėjos klau-; 
sima iszriszti.

Nei vienas kitas krasztas vi-: 
soje Azijoje nėra tiek pagelbosj 
isz Amerikos gavės kiek Ko-1 
rėja.

Nei vienam krasztui taip tos 
pagelbos nereikejo, kaip Korė
ja.

Ir nei vienas krasztas taip 
neisznaudojo tokia pagelba, 
kaip Korėja.

Vien tik del pramones pa
gelios Amerika in Pieta Korė
ja yra sukiszus $2,333,231,000 
per pastaruosius Kelis metus. I 
Tai reiszKia, kiekvienam Ko- 
riecziui po szimta penkis dole
rius.

O kariszka pagelba Korėjos ! 
krasztui yra didesne negu vi- 
siemes Artimu Rytu, Afrikai,' 
Europai ir Pietų Amerikai sy
kiu.

Mums kasztuoja septynis 
szimtus penkios deszimts mili- j 
jonu doleriu per metus tik už- ■ 
laikyti Korėjos armija, kurio-'

je randasi szeszi szimtai pen
kios deszimts tukstancziu ka
reiviu.

Ir Koriecziai szita musu pa
gelba visokiais budais isznau- 
duoja, papirkimais “Black 
Market” ir invairiais kysziais.

Koriecziai dar vis urvuose 
gyvena, bet turi Amerikos te
levizijas, radijus ir Prancūzu 
geriausi szampana. gurksznoja.

Sziais metais Korėja isz 
Ameriko gaus asztuonios de
szimts penkis milijonus dole
riu mažiau. Jie jau dabar ima 
Lozorių giedoti.

Isz Amerikos
ARMIJA VILIOJA

Bet Ne Per Daug
WASHINGTON, D. C. — 

Armija dabar stengiasi prisi
vilioti jaunuolius, kad jie stotu 
in vaiska.

Siulina jaunuoliams kolegi
jos mokslą už dyka, jeigu jie 
stos in vaiska del dvylikos me
tu.

Tai negana. Laivynas toKi 
pati mokslą siulina jaunuo
liams jeigu jie tiek metu iszbus 
Laivyne, kiek metu jie mokslo 
suolą szildys.

Armija ir Laviynas ima ge 
ra žingsni pirmyn. Bet ir tai 
negana.

Argi nereikėtų nustatyti ir 
taip sutvarkyti kad visi tie ka
reiviai, kurie nori ir kurie ga
li toki mokslą eiti galėtu lygiai 
ta proga pasinaudoti?

Mes svetimiems bilijonus 
doleriu pilte pilame. Argi mu
su valdžia jau taip nubiedne- 
jus, kad ji negali tinkama 
mokslą parūpinti savo karei
viams?

DAKTARAS
ISZ NELAISVĖS

Gal Dabar Pasimokino

Daktaras Walter Steinberg, 
35 metu amžiaus, puskepto 
mokslo žmogelis, priesz tai bu
vo baisus szulas, Komunistu 
rėmėjas.

Jis viską buvo phrdaves ir 
buvo iszvažiaves in Europa. 
Europoje jis stengėsi gauti pa- 
velinima ir viza, važiuoti in 
Maskvos Jaunimo Festivalo, 
kai jis buvo suaresztuotas, už 
tai kad jis buvo nusipirkęs pa
veikslams traukti maszinele, 
Rytu Berlyne.

Kai jis už szesziu menesiu 
buvo paleistas ir sugryžo pas 
savo tėvus in South Philadel
phia, tai niekas per daug nesi
džiaugė. Jo tėvas buvo in dar
bą. iszejes; tik jo motina ir se
suo buvo namie.

Jo sesuo, devyniolikos metu

New York miestas teipgi .da
bar yra bedarbes paleistas. 
Czia isz penkiolikos darbinin
ku randasi vienas be darbo.

Pereita sanvaite New York 
mieste jau buvo trys szimtai 
dvideszimts devyni tuKstan- 
cziai darbininku be darbo.

Tai reiszkia kad apie septin
tas nuoszimtis ^darbininku da
bar be darbo. Prilyginus prie 
praėjusiu metu, tai czia bedar
be padidėjo pensios deszimts 
penKta ■ procentą.

Bet New Yorke dar maža be
da.

Detroit mieste, vienas isz 
septynių ■ darbininku dabar 
randasi be darbo.

Automobiliu fabrikuose be
darbiu skaięzius yra padidėjęs 
pustreczio szimto procentu 
nuo pereitu metu.

Chicago j e bedarbe yra pa
didėjus penkios deszimts pro
centu.

Dabar tie darbininkai, kurie 
netenka darbo ima bedarbes 
paszelpa.

New York miesto Komisijo- 
nierius Henry L. McCarthy sa
ko kad kasdien apie devyni 
szimtai bedarbiu daugiau krei
piasi tos paszelpos.

Ta paszelpa gera, bet kaip 
ilgai ji tesis?

Du szunys turi nepapras
ta dranga, cirkos liūtą, var
du Negus. Visi trys sykiu 
gyvena in Kassel, Vokietijo
je.

.Abysinijos Imperatorius

Haile Selassie szita liūtą cir
kos kompanijai buvo pado
vanojęs, kai jis buvo jaunas 
ir mažas. O tas liūtas, isz 
savo puses priglaudę szitus 
szunis kai kale juos apleido.

naproeziu namus, kai jis buvo i batai nebuvo tinkamai nu
tik asztuoniu metu. szvaksuoti.”

Valstijos policijos Kapito
nas Eugene L. Fontaine sako 
kad tas silpnaprotis, dvide-

• x • . - ■ *■szimts vieno meto amžiaus Do-j 
nald McCamey nebuvo baigės 
nei antra pradines mokyKlos 
skyrių.

NELAIMEJE
SAO PAULO, BRAZILIJA.

1 — Devyni žmones žuvo kai 
Uraguajos lakunu szįabo ero- 
planas per tirsztas miglas nu
sileisdamas užkIiuvo už elek
tros dratu, sudužo ir užsidegė. 
Žuvusiu vardai nebuvo pa- 
SKelbti, bet valdžia sako kad 
visi buvo isz Brazilijos.

VAIKUCZIAI
APLEISTI

Armija tokia mokslo proga PHILADELPHIA, PA, — 
kas metai duos trims szimtams j Amerikietis Daktaras, po sze- 
kareiviu. ' szįu menesiu kankinimo buvo

Tai negana. Laivynas toki; ana sanvaite paleistas isz Ko- 
moksla kas metai duoda pen- munistu belaisves Rytu Vokie- 
kiems szimtams. [ tijoje.

LAKŪNAI SUMUSZE
KORIETI

studente Temple Universitete, _
iszgirdus apie savo brolio per- SEOUL, KORĖJA. — Tau- 
gyvenimus, trumpai pastebe- tu Sanjungos Komanda prane- 
jo: “Tegu jis savo Rauduo- sze, RacĮ Returi AmeriKiecziai 
niems draugams visa tai papa- lakūnai labai sumusze szeszios 
sakoja, visi jie galvas guldė už dešimts trijų metu amžiaus 
Rusija ir už Komunistus.“ Korieti, kuri jie sugavo va-

Amerikos Sekretorius In Manila

Amerikos Sekretorius, J. j 
F. Dulles, po deszine, yra 
Philippine Prezidento, Car
los Garcia sveikinamas kai 
jis atskrido in Manila.

Amerikos Sekretorius yra 
czia atvykęs dalyvauti Piet- 
rytu Azijos Taikos Organi
zacijoje, kuri Anglu kalboje 
yra žinoma isz pirmu tu žo
džiu litaru, raidžiu SEATO.

Czia dalyvauja atstovai

isz septynių krasztu.
Su Amerikos Sekretoriumi 

czia atvažiavo Amerikos 
Ambasadorius, Charles Bo- 
hlem, po kaire, ir Amerikos 
Sekretorius pagelbininką,s, 
Walter Robinson.

Szitie krasztai czia yra at
stovaujami: Australija, Ang 
lija, Philippinai, New Zea
land, Thailand, Pakistan ir 
Amerika.

POLICIJANTO VAI
KAI PADEGE

MOKYKLA
CHICAGO, ILL. — Du jau

ni policijanto sūnūs prisipaži
no policijantams, kad jiedu pa
degė Oliver Wendell Holmes 
mokykla, kur iszkados buvo 
padaryta ant keturiu szimtu 
tukstancziu doleriu.

Policijos Kapitonas Edward 
Le Feveur sako kad tie jaunie
ji vaikai yra dvylikos metu 
Robert Merchant ir jo broliu
kas, septynių metu John.

Jųdviejų tėvas, Robert ir 
motina Catherine sako kad ju- 

j dvieju abudu tie vaikai labai 
mėgsta agni ir gaisra. Tėvai 
buvo jos abudu nuvede pas ke
lis daKtarus kaip tik už tai.

Jųdviejų tėvas yra Wood
lawn, priemiestyje poli ei j an- 

l tas.
-----------ra-----------

I,
Žmogus iszmintingas gali 

i mylėti pasiutiszkai, bet nieka- 
j dos kaip kvailys.

Bet, isz kitos puses, szitie 
musu kareiviai Korėjoje, kaip 
ponai gyvena. Jie yra iszlepin- 
ti, iszdyke, aptingę ir soeziai 
priede. Retas namie taip iszga- 
li gyventi, kaip jis dabar Ko
rėjoje gyvena.

Bet, nežiūrint visu tu pato-

PENNSAUKEN, N. J. — 
Moteriszke isz West Philadel- 
phijos buvo suaresztuota, už 
tai kad ji buvo paliKusi dvi sa
vo jaunas duKreles automobi
lyje, kai ji buvo resetaurante 
prie baro.

Abi mergaitukes buvo su
rastos suszalusios ir alkanos 
ir beverkianezios apie vidur
nakti, automobilyje prie Park 
Crest restauranto.

Policijantai sano K;ad tos 
mergaitukes tenai iszbuvo per 
Keturias valandas.

Jųdviejų motina, 36 metu 
amžiaus Ponia Mary Taber, 
buvo policijantu John Ebley ir

Jis nuszove ūkininką, trisde- gurnu ir malonumu, beveik vi- Carl Deopp suaresztuota. Jie- 
szimts asztuoniu metu amžiaus sį musu kareiviai Korėjoje du buvo paszaukti darbininko 
Dale Groff, jo žmona, 38 metu neapkenezia savo armija ir sa- kuris prie to restauranto-saliu- 
amžiaus Margie ir darbininKa, vo karininKUS ir nori gryszti no automobilius prižiūri. Jis
70 metu amžiaus George Reed; ; namo
ir paskui pats nusiszove.

Ūkininko Dale Groff motina 
tuo laiku buvo iszejusi in baž-

juos paszauke kai tos nebages

Policijos Jicszkomi
mergaitukes nesiliove verku
sios.

Ju motina tame saliune gere

giant malkas isz Kimpo aero
dromo.

Sumusztas Korietis buvo 
nuvesztas in Amerikos Armi
jos ligonine in Ascom City, ne- ■ 
toli nuo Seoul miesto, kur dak
tarai ji iszagzaminavo ir apri- 
szo jam. žaizdas.

Tautu Sanjungos Komanda 
nėra paskelbus tu AmeriKie- 
cziu lakunu vardus, ir nieko 
nesako apie ju suėmimą ar nu
baudimą. \

SILPNAPROTIS
Nužudė Tris; Pats

Nusižudė
BUTLER, PA. — Silpna

protis pagelbininkas ant far- 
mos, ukies buvo isz savo dar
bo pravarytas ir jam buvo in- 
sakyta isz to ūkio tuojaus isz- 
sikraustyti už tai kad jis su ki
tais darbininkais nesutiKdavo 
ir nuolatos peszdavosi.

Jis ant tos farmos buvo isz- 
gyvenes apie trylika metu. Tie 
ūkininkai buvo ji priglaudę, 

j kai jis buvo pasiunstas in silp-

nyczia.

AMERIKIETIS
KORĖJOJE NORI

GRYSZTI NAMO _  i
SEOUL, KORĖJA. — 

Amerikiecziai kareiviai, Korė
joje baisiai neapkenezia kieK- 
viena valanda, kuria jie turi 
praleisti tame kraszte.

Jie ne tiktai Korėjos neap
kenezia, bet ir savo armijos 
neapkenezia.

Vienas kareivis tenai laik- 
rasztininkams buvo pasakęs: 
“Jeigu mano vardo neskelbsi
te, asz jums pasakysiu kas czia 
broką: “Musu armija maszi- 
nos dabar valdo ir tas maszi- 
nas valdo puskepto mokslo ka
rininkai. ’ ’

Kareivis Harry Hills, isz 
Freeport, Illinois pasakė: 
“Asz nepaisau ar mano varda 
SKelbsite ar ne, bet asz tiek tu
riu pasakyti: “Man jau ligi 
gyvo kaulo inkiro ir insipyko, 
bobos darba dirbti, szloti, maz
goti, szvaksuoti. Asz iszbuvau 
Armijoje devynis metus, bet 
dabar tik laukiu dienos kada 
galėsiu nusispjauti ir visa tai 
palikti. ’ ’

“Ar žinote ka?” sake 24 
metu amžiaus kareivsi Domi
nick Faraca, isz Spokane, Wa
shington: “Vienas mano drau-i 
gu buvo nubaustas ant ketu-
riolikos dienu in kalėjimą, ir

Szitiedu vyrai, su dviem 
kitais, pabėgo isz Dade apy
gardos kalėjimo, in Miami, 
Floridoje.

Virszuje yra trisdeszimts 
keturiu metu amžiaus Nor
man J. Mackiewicz, intartas 
už policijanto nužudinima, 
ir keturios deszimts metu 
amžiaus Howard B. Piccott 
intartas už ant keliu žmonių 
užsipuolimo. .

Du kiti buvo policijos grei 
tai suimti

ir linksminosi su Laivyno Ko- 
mandoriu Anthony Trusso. Jos 
vyras serga Laivyno ligoninė
je.

UGNIAGESIS
PRADĖJO GAISRUS

BERLIN, N. J. — Dvide
szimts keturiu metu amžiaus 
Robert B. Mossman, policijan
tams prisipažino kad jis pra
dėjo apie dvideszimts penkis 
gaisrus, per pastaruosius du 
metu. 1

Mossman,. darbininkas in 
Berlin Water kompanija ir 
Camden miesto policijos ir ug
niagesiu draugystes narys, 
prisipažino kad jis ant ukiu ir 
miszkuose buvo padegęs apie 
penkiolika ar • dvideszimts 
gaisru, szeszias triobas ir vie
na tuszczia stuba.

Teisėjas Emil V. Mathis ji 
patupdino in kalėjimu Kol jis 
bus paszauktas in teismą.

Mossman policijantams pa- 
aiszkino, kad jis tuos gaisrus 
pradėdavo su gazolino isz savo 
cigaretams degtuko.

1 Paskui jis nusiskubindavo 
in Berlino ugniagesiu kamba
rius ir'laukdavo kol kas pra- 
neszdavo apie ta gaisra. Tada 
jis su kitais ugniagesiais sku- 

, bindavosi ta gaisra užgesinti.
Vienas jo padegtas gaisras 

sunaikino ūkininko DominiCK
Fonte triobas ir padare iszka-

gave dvi valandas daugiau — Kožnas privalo nuszluot dos ant daugiau kaip penkioli- 
nakties sargybos, už tai kad jo i priesz savo duris szaszlavas. (.ka tukstancziu doleriu.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Philadeliphijoje vagis, maty

damas kad viename name visai 
nėra szviesu, misi imi kad visi 
yra iszeje. Jis in tuos namus 
insilau'že ir susitiko su 37 metu 
amžiaus Joseph Zeleznoek, ku
ris yra aklas, ir kuris buvo isz- 
mokes kaip imtis ir musztis in 
Overbrook Mokyklai akliems. 
Nabagas vagis tikrai pakliuvo.

In Milwaukee, 34 met u, am
žiaus Jack Gasdorf buvo su- 
aresztuotas kad jis tame pa-, 
cziame mieste turėjo žmona, ir 
tris vaikuiczius, ir meiluže su 
dviem vaikais. Jis sake kad jis 
visai nesirūpina, nes jis gerai 
moka kaip iszsimeluoti, ir ka
lėjimas jam. visai nerupi, nes, 

• jis vis mėgdavo trumpus plau
kus, kuriu, nei jo žmona'nei jo 
meiluže nemylėjo, bet dabar 
kalėjimo jam noromis nenoro
mis nnkirps plaukus taip kaip 
jis mėgsta.

In Los Angeles miestą, Cali- 
fomijoje, Benjamin Balos inti- 
kino teisėja kad jis sumažintu 
jo ibąud'ai ant daugiau kaip 
tukstanezio doleriu ant mene
sio savo žmonai del ‘Alimony’ 
kai jis priparodino kad dabar 
jo žmona, ar buvusi žmona tu
ri: asztuonis brangius kaili
nius; szimta penkios deszimts 
tris sukneles, dreses; szimta 
asztuonias poras czeveryku,' 
bateliu; szeszios deszimts asz- 

. tuonis andarokus; septynios 
deszimts dvi poras paneziaką, 
dar visai nenesziot.u; asztuo- 
nios deszimts penkias masznas 
del pinigu; trisdeszimts szeszis 
naminius paltus, ir apie trisde
szimts ar daugiau apatiniu 
drabužiu, kurie ežia negalima 
iszvardinti. '

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

stosite priesz Dievą!
Nusistebėjo visi ir nuleido 

galvas isz dideles sarmatos.

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

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

I

savo kaimynus, pasirodė kaip 
ubage ir ėjo nuo kaimo iii kai- 
mh, jieszkodama prieglaudos 
nuo žmonių. Neknnose grin- 
cziose jos visai neprieme ir da 
gerai'iszbare, o kaip kur aplai- 
kydavo szmoteli duonos, bet 
tik vienas vargszas susimylėjo 
ant jos, nes ta diena buvo gana 
szalta,. Jo moterų lame laike 
kepo duona, atlaužė jis szmota 
ir padavė ubagei.

Po kokiam laikui, kada, ku- 
nigiaikszczi utd apvaiksztinejo 
savo varduves, užiprasze isz 
apylinkes visus ponus, kaipo ir 
tuosius kurie jai pasigailėjo- 
duoti szmoteli duonos ir prie
glauda. Kada, visi i,no jo in pui
ku valgomąjį svetaine, pare
gėjo ant vidurio-, maža, staleli 
ant kurio gulėjo szmotelis api
puvusios duonos ir kelios su
puvusios bulves.

Kada visi apstojo staleli ir 
stebėjosi isz tojo rinkimo, po
nia atsiliepe in visus: “Ar jus 
atsiminate taja ubage, kuri 
vaikszcziojo po kaimus? Tai 
asz buvau; nėredama isžban- 
dyt jusu geras szirdis del varg- 
szu. Tie du senukai mane pri
ėmė mielaszirdingai ir davė 
man szviežios duonos, už tai 
jiems mokėsiu pensija kol gy
vi bus! O tieji, kurie man davė 
supuvusia, duona, galite ja da
bar suvalgyt ir atsimokite kad 
tokia dovana aplaikysite, kada

Ineina. iri restauracija pui
kiai iszrodaiitis ponelis, sėdo 
prie stalelio ir szaukia: “Ei, 
panaite, praszau duoti man 
keptos verszienos!” Mergina 
meiliai szaipydamasi priėjo ir 
kalba: “Su. didžiausiu noru.’’ 
O ponelis atsake: “Ne su noru, 
t i Idai su bulvėm! ’ ’

Gaspadine iu tarnaite — Ka 
tu ton darau prie lovos mano 
vyro? Tarnaite “U-gi budi
nu . gaspadoriii.”

Gaspadine Ar tu ne eisi 
žemyn, padla!

Tarnaite,— Kad da negaliu!

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

Pypkes Durnai

Del Kito
Norints mergina, gal
Buk tave myli isz 

visos szirdies,
Bet tenais randasi
Užtektinai vietos del kito.

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

Platinkit “Saule”

NEPAKLAUSĖ ::
:: GEROS RODOS

J^UNTGAS Petras isz.f Czens- 
takirvo, buvo, didelei moky

tas, ir mėgo daugeli kartu tei
sybe pasakyt in akis, nepaisy
damas ar kam tas patinka, ar 
ne. Mate jis kelis kartus viena, 
amatninka gerai, nžsigerusi. 
Karta. Kum Petras sutikės ji 
pradėjo jam privedžiot ir da
vė pamok i n ima:

Žmogeli negerk! Svei
katos neteksi ir turtą pragai- 
szysi.

. — Negaliu mm. to atprasti, 
nes asz vandeni negaliu pa- 
neszt ir kenst.

—• Brolau, tik pamegy’k, o 
priprasi.

i — Negaliu! Viską panesziu 
‘bet vandenio negaliu nei stik
lelio prie burnos pakelt !

Palingavo su galva mokytas 
kunigas ir nuėjo toliams./

Praslinko, keli metai. Kuni
gas Petras pagarsėjo, kaipo 
mokytas žmogus, o tasai amat- 
ninkas inpuole in labai dideli 
varga kad net turėjo Žydams 
vandeni neszioti su imsztuvais, 
idant koki nors graszeli užsi
dirbti ir nuo bado atsigint.

Eina, vargszas su nesztuvais 
ant pecziii, tavaliodamas sun
kius viedrus kad vos pavelka 
kojas. Apdriskias ir sumurias, 
sukumpiąs net t nesmagu in ji 
žiūrėti. Pasitinka ji kunigas 
Petras ir prakalbėjo iii ji:

—• Brolau, mano, kaip, tu 
esi nuvargęs. Kas su tavim, at
sitiko"? i ’j/ .

Taip, taip, guodotinas ku
nige, susilaukiau didelio vargo

Nors mes tankiai pirmiau, 
raszeme ir dar drystame raszy- 
ti, sakydami kad visai mažai 
vilties randasi kad mums tak
sos bus sumažintos; bet dabar 
jau isz kitos puses vejas ima 
pusti. Iszrodo kad Republiko- 
nai, norėdami laimėti ateinan- 
czius Rinkimu, stengsis pasi
gerinti mums ir nors biški su
mažins taksas. Mes tai dar tik
rai nežinome, bet esame jau isz 
Vaszingtono girdeje tokius 
gandus.

■ • •
Biznieriai ima atpiginti sa

vo daigtus, bet darbininku al
gos eina vis augsztyn.

Ju.su. doleris dabar tik pu
siau tiek vertas ir jo verte dar 
labiau sumažės, aeziu musu 
darbininku unijoms.

It’s easy for the girl who knows shorthand to get a 
good job with good pay nowadays. But with lunches 
and shoes and shower presents so expensive, it's 
harder than ever for her to save.

Automobiliu kompanijos vis 
daugiau ir daugiau darbininku 
atleidžia; bet Unijos Preziden
tas Reuther rodos nieko nepai
so ir vis reikalauja didesniu 
algų.

Dabar beveik visi antomobi- 
liu fabriku darbininkai sako 
kad jie daug daugiau ant die
nos uždirba, bet vis mažiau ir 
mažiau ant pedes parsinesza. 
Ir aiszkus dalykas, nes jie da
bar gauna dirbti dvi ar tris 
dienas in sanyaite, už tai kad 
ju algos tokios dideles.

Tikras atsitikimas! Kinii- 
gaikszczinte Lihramont iszi 
Borgėrho u], Niderlan Juose, j

. " • . * . . I
geisdama pati cažinoti apie!

That's why so many working girls are investing in 
Savings IJonds on the Payroll Savings Plan. Once you 
tell your pay office how much you want to save each 
payday, you can relax and know that your saving is: 
being done for you. Automatically your money will 
go into safe and sure U. S. Series E Savings Bonds.

- And now every U. S. Series E Bond bought since 
February 1, 1957 pays.a new, higher interest •— 
3 1/4% when held to-maturity I It matures faster, 
too, in only 8 years and 11 months. And redemption 
values are higher, especially in the earlier years.

Is your boss a handsome bachelor? Is he consider
ate? Have a sense of humor? 'If so, marry him 
quick. If not, it makes good sense to invest your 
hard-earned dollars in Sayings Bonds. Then you can 
make a Tot of good things come your way. Like a 

. trip to Europe. Or a car of your own. (And if 
man happens along, too — so much the better.
You'll need extra money then for things like, 
feminine frills and frying pans.)

So start investing today in Savings Bonds — either 
on the Payroll Savings Plan where you work or 
regularly where you bank.

PART OF EVERY AMERICAN'S SAVINGS BELONGS IN U. S. SAVINGS BONDS

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

SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.

atsake vargszas su dideliu nu
sižeminimu.

— Kur tavo amatas'? Ta
vo. užsiėmimas"?!

— Neturėjau aiit svieto gi
liuko, nieko nedasidirban.

— Tai dabar turi dęl žmo
ni n vandeni nesziot!

—- Turiu ne tik vandeni ne
sziot, bet ir varga. ir badu..

—a Matai, asz tau seniai sa
kiau, gerk vandeni, mesk gir
tuoklyste, o tu map atsakei 
kad vandenio nekenti. Jeigu 
nekenti tai dabar del Žydu 
tempi.

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

JUODAS VELONAS
(Tasa nuo 3-czio puslapio)

isz to nelaimingojo draugu, 
trūkstant inrodymu, buvo isz- 
teisintas, o jis nuteistas mirti
mi. ir nubaustas. Istorijai,buvo 
nepaprasta. Naszle motina ne
turėjo nei bieziuliu, nei leszu ir 
gyveno, pusbadžiu, kąd galėtu, 
padėti skatikiniais sutaupy- 
mais savo, naszlaicziuii berniu
kui, kuris vis tik nepasi klausė 
jos karsztu maldavimu ir, pa- 
mirszes vargus, kuriuos moti
nai teko del jo iszvargti, pra
dedu palaida Ir pražūtinga, gy
venimą. Pasekmės buvo jo mir
tis nuo budelio rankos, moti
nos geda ir jos nepagydomoji 
beprotyste.

Ilgus dar metus po ežia.'ap
sakyto atsitikimo, turėdamas 
jau didele praktika ir puikia 
padėti, kurioje daug- kas butu 
pamirszes apie tos mote.riszkes 
likimą, musu daktaras diena 
nuo dienos lanke neląimingaja 
beprote. Kada priesz mirdama, 
nelaimingoji kankine atgavo 
valandėlė protą, isz jos lupu- 
iszsiverže, nuo szirdi, karszta 
malda už jo laime. Malda, pa
kilo iti dangų ir buvo iszgirsta. 
Paguoda ir užuojauta, kurias 
jis atneszdavo jai, kaipo A,uk- 
szcziansiojo inranki, buvo gra
žinti jam. Szimteriojai, bet. prie 
viso, jo turto auksztos padėties 
ir apskritai Visai užsitarnau
tos laimes jo širdžiai nebuvo 
malonesnio atsiminimo, kaip 
juodu velione atsiminimas. -

------PABAIGAI----

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No.102— Prakeikta, meilin
gas krlminaliszkas apraszy
mas, 202,pus, 50o. i

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietnviszku 
užlieki!. Sn paveikslais. 177 

j dideliu puslapiu, 30e.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla 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 iszgelbsti 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 Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
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
lapiu, 20c.

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

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

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios 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 Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

Np.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tamas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus-
*M-4.X-*>44-******M-M ***»*♦***)♦

— Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite 
jiems kad ’užsiraszytu sau 
“Saule”, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nes “Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys j u nuliūdima.

lapių, 20c.
No.158—A p i e Kapitonas 

Stormfield Danguje; Paliego- 
le; Kasgi Isztyre; Prigautai? 
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, ŽyaigŽ 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

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

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

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

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

M Pirkie U. S. Bonus!

Kitokios Knygos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

ISr* Užsisakant knygas is» 
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.

tSr5 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 GO., 
Mahaiioy Oitv, F&., . U. M. B

Ju.su
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JUODAS VELONAS
/ . V

(Tasa)

I Todėl kada jaunas gydyto
jas ejo per ta užkampi, jis pa
mate liūdna vaizda ir viskas 
kas buvo aplink negalėjo isz- 
sklaidyti nesmagumo kuri jis 
jaute, iszejas su savo nepa- 
pyastu atlankymu. Jo kelias 
ejo iii szali nuę didžiojo kelio, 
per purvyną aiksztele, per 
kreivas gatveles ir pro sugriu
vusias arba griuvanczias pir
keles. Ji sulaikydavo koks tai 
nors medis, tai kalnas arba ne
didelis puoksznis, atsiradęs isz 
nakties nuo- smarkaus lietaus 
ir kur-ne-kur nuskurdęs sode
lis sugriuvusia tvora tikrino 
tiek savininku neturtą, tiek 
maža svetimos nuosavybes 
gerbimą. Kai kada buvo- maty
ti storincziu.duryse gyventoju, 
apsivilkusiais skarmalais: ko
kia nors purvyną moteri, pi- 
lanczia in gatve pamazgas, ar
ba mergaite su kauszu, didumo 
kone.sulyg jaipaczia, su kažko
kiomis srutomis ir paskui visa 
aplink buvo apsupta tirsz'tu, 
dvokiancziu raku.

Po ilgo- ir varginanczio klai
džiojimo- purvais ir klanais, po 
dažnu klausinejimu ir po tiek 
pat prieszirigu ir beprasmiu at- 
saikymu, atrado- jis, pagaliau, 
paskirtus namus. Tai buvo ma
žute, žema., vienu gyvenimu 
grindele, pasirodžiusi papras- 
cziausiarisz tu, kurias jis buvo 
sutikės pakelyje. Apatiniame 
rūsio gyvenime langines buvo 
privertos, bet neuždarytos ir 
auksztutinio gyvenimo lange 
kabojo nuklukusi geltonai iš
kaba. Nameliai stovėjo visai 
-skyrium, auksžtos gatveles 
kampe, del ko ir ežiai nebuvo 
matyti jokio kito gyvenimo.

Patsai drąsusis skaitytojas, 
ir tas kažin ar nusiszypsos jei
gu mes pasakysime kad dakta
ras kuri laika abejodamas 
vaikszcziojo ties namais, pasi
ryžęs pirma paklabinti in du
ris. Tu laiku Londono- policija 
negalima, ne lyginti su dabarti
ne; atskirta priemieseziu padė
tis, kada, dar nebuvo prasideja 
statomasis darbas ir gyventoju 
augimas, kurie paskiau sujun
gė aplinkines rietas su sostine, 
pavertė juos paczios sugedu- 
siosios liaudies užkampius. 

‘Tuo laiku net didžiosios Lon
dono gatves buvo apszrieezia- 
mos labai silpnai, o priemies- 
cziai ir artimos ju apylinkes 
buvo apszviecziamos tik menu
liu ir žvaigždėmis. Jieszkoti 
vagiu lizdu ju urvose vis dar 
buvo labai sunku ir ju -gyven
tojai savaime aiszku, -darėsi 
atkaklesni, kadangi kasdieni
niai bandymai vien tik tikrino 
nedorėliams ju palyginama ra
muma. Prie to reikia pridėti 
kad musu gydytojas buvo dir
bės kuri laika sostines ligoni
nėse it labai lengvai galėjo in- 
sitikinti kad biaurus darbai 
gali 'būti varomi be kokios pa
baudos ir, pasilikti nesusekti, 
darbai, kurie paskiau ir isztik- 
ruju buvo varomi liūdno atsi
minimo^ Borko ir Biszono.

Visuomet reikalaukite “Andruliu” 
Michigan Farm Sūrio. Jeigu panorė
site “Michigan Farm Sūrio” tai ra
ižykite ant adreso ^Michigan Farm 
Cheese Dairy, Inc., John Andrulis, 
Pres., Fountain, Michigan.

Sziaip ar taip daktaras abejo
jo: tai priedavo prie duru, tai 
vėl nueidavo in szali ir vaikszr 
ežioj o- pirmyn ir atgal, lyg no
rėdamas orientuotis. Bet, bū
damas ne isz baiksztuju, jis 
veikiai nugalėjo save, gryžo- in 
duris ir atsargiai paklabeno.

Paklabenes, jis tuojau isz- 
girdo tylu sznibždejim-a. lyg 
priemenes gale kas but tyliai 
ir atsargiai kalbejasis su asme-

Tegul kas nori ir 
peikė, 

Ir nusirietias keikė, 
Bet asz teisybe 

pasakysiu, 
Ir del visu apgarsysiu. 
Visos tautos turi savo 

gabumus. 
O asz prūnysiu czion ir 

apie Lietuvius. 
Isz Lietuviu buvo visokiu 

galvoeziu ir poetu, 
Tai senoveje gadynėje,

O dalbai*, turime 
muzikantu

Priesz Gavėnios 
t Vienoje apygardoje 

susitarė, 
Kuopa muzikantu 

vyrai keli.
Na ir tai buvo 

Subatos diena, 
Susirinko in saliuna 

viena, 
Mat, koncertą pa,darys, 

O sviete yiernas,
Kokis buvo tai 

koncertas I 
Visi šzunes užstauge, 

O karves subaubė, 
Žmones pradėjo 

žegnotis, 
In visas szalis dairytis.
Nekuriems toji muzike 

teip patiko, 
Jog susikabinia ėmėsi 

i prie džiko,
Ant galo vaistiniu 

Policija in tai insikiszo. 
Ir koncertas pamirszo. ■

Kaip girdėjau, 
Ir su .kelais kalbėjau, 
Dabar bus’ institutas 

in t-ajsytas, 
Per laikraszczius 

apgarsytas, 
Kad visi artistai 

atsiszauktu, 
Pinigus aukautu, 

Ant. muzikantu reikalu, 
Institutui del Lietuviu.
Tik da reike barszkalu 
Ir kerdžiaus trimitas, 

Tai kone risi instrumentai 
tada bus. 

Iszmintingi Žodeliai
Krikszczionybe yra malszus 

tikėjimas, o kardai ir kara
binai ne reikalingi del gero 
krikszczionio.

Maszna kuri yra pripldyta 
su kito skriauda yra tuszczia.

niu, stovėjusiu lipynių apa- 
czioje. Tuojau po to- pasigirdo 
sunkiu žingsniu artinimasis 
per nuoga asla, duru grandi
nėlė buvo tyliai nuimta ir du
ris atidarė auksztas, nelipsz- 
nus vaikinas juodais plaukais 
ir veidu, kuris atrodė toks isz- 
blyszkes ir sustingęs, koki gy
dytojui teko matyti nebent tik 
pas lavonus.

— Ineikite, tarė jis tyliai.
Daktaras i nėjo o -žmogus ati

daręs jam duris, vėl atsargiai 
užrakino jas grandinėlė ir nu
sivedė sveti in mažuti užpaka
lini kambarį priemenes gale.

—- Ar nepasivėlinau? Susi
rūpinės paklausė daktaras.

— Ne, atsake jis, jus atė
jote perdaug anksti.

— Daktaras greitai atsi- 
gryžo nustebusiu ir nusigan
dusiu veidu, kurio jis negalėjo 
paslėpti nežiūrint viso ‘savo 
noro.

— Jus tik ineikite, kalbėjo 
palydovas, nuo kurio, matyt, 
nepasislepe jo nerimas, jus tik 
ineikite; duodu jums žodi, kad 
jusu, nesulaikys ne penkioms 
minutėms.

Daktaras tuojau inejo in 
kambari, tarnas uždare paskui 
ji duris ir paliko ji viena.

Tai buvo mažutis, szaltas 
kambarys, tik su dviem pai- 
-prastom kedem ir tokiu pat 
prastu stalu. Židinyje szvietė 
silpna, ugnele, kuri tik smalki- 
no kambari, nes drėgmė bego 
nuo sienų tiesiog upeliais. Isz 
lango, kurio stiklai buvo dau
giausia iszdaužyti ir užkiszti 
skarmalais, matėsi mažas so
delis, beveik visas užlietas 
vandeniu. Ne' garso- nebuvo 
girdėti nei namuose, nei gat
vėje ir jaunas daktaras atsisė
do pas žydini laukti savo pir
mo vizito atsitikimu.

Po keliu minueziu jis iszgir- 
do vežimo bildesį, kuris artino
si prie namu. Vežimas sustojo, 
atsidaro durys, tuojau po to 
pasigirdo ilgos sznibždejimas 
ir žingsniu bildesys priemenė
je ir lipynėse, lyg du ar trys 
žmones nesze kažka sunkaus 
auksztyn. Veikiai po to tie 
žmones vėl nulipo žemyn ir isz- 
ejo isz namu. Paskui juos už
dare duris ir viskas vėl nutilo 
kaip pinna.

Parėjo dar kokios penkios 
minutes ir daktaras jau buvo 
pasiryžęs surasti ka nors na
muose kad pasakytu apie savo 
atvykimą, kaip durys atsidarė 
ir jo nakties yiesznia apsivil
kusi, kaip tada, ir uždengta 
tuo paežiu juodu velonu, link
telėjo jam, kad prietu prie jos. 
Jos nepaprastai auksztai statu
la. ir slėpiningas tylėjimas isz 
pradžių liepe jam manyti, kad 
jis turi reikalo su persirengu
siu vyru. Bet isteringi vaitoji
mai, kurie girdėjosi isz velono, 
intikino ji apsirikus, ir jis nu
ėjo paskui ja greitais žings
niais. Ji nusivedė ji anksztyn 
lipynėmis ir sustojo priesz pir
mojo kambario duris kad pra
leistu ji pirma. Kambarys‘at
rodė labai vargingas ir viso 
labo rakandai tebuvo viena 
sena puszine spinta, keletas 
kėdžių, lovos be užtiesalu, pa.- 
klotos’ languotu apklotu. Už
dengtas langas leido taip ma
žai szviesos kad visi daigtai 
atrodė be galo liūdni, todėl ir 

-daktaras isz karto nepastebejo 
žmogaus statulos, kurioje ap-‘ 
sistojo- jo -žvilgsnis, kada mo
teris szoko in ja ir puolepriesz 
lova ant keliu.

Isztiesta patale, stipriai in- 
i vyniota, in paklode ir apdengta 
apklotais, sustingusi ir neju- 
doma gulėjo žmogaus būtybe. 
Tos būtybes Vyriszka galva ir 
veidas buvo atidengtas tik ant 
galvos buvo uždėta juosta, ap- 
riszta pasmakrėje. Akys buvo 
uždengtos. Kairioji ranka sun
kiai nusviro nuo patalo- ir mo
teris laike ta bejege ranka.

Daktaras atsargiai atitrau
kė ja ir patsai paėmė ranka.

—- Dieve mano, suriko ji
sai, atmesdamas ranka, juk jis 
mires!

Moteris paszoko ir sumosa
vo rankomis.

— Ach, nekalbėkite man 
to suriko ji taip baisiai kad 
vėl atrodė beprote, nekalbėki
te, asz negaliu, asz neturiu jė
gų su tuo- sutikti. Kiek jau 
žmonių pasiseko atgauti gy
vastį, nuo kuriu jau visai buvo 
atsisakė nepraktingi gydyto
jai ir kiek kitu mirė, kurie ga
lėjo būti iszgelbeti jei butu bu
vę jiems pavartoti tikrieji bu
dai. Neiszeikite, nepabandė ka 
nors jo- iszgelbejimui. Gal but 
ta p-aezia'minute ji apleidžia 
gyvastis. Paties Dievo -vardu, 
daktare, padarykite visa, kas

Jeigu Permainote 
Savo Adresus

Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

kitas vietas arba iszvažiuoja 
in kitus miestus del apsigyve
nimo ir geidžia “kad .jiems 
“Saule“ eitu be pertraukos, 
kada maino savo adresus tai 
tegul neužmirszta paduoti ir 
savo sena adresa kur kitados 
gyveno, nes kitaip negalėsime 
surasti kur tokis žmogus gy
veno. Todėl, jeigu permainote 
savo gyvenimo vieta, raszant 
in Redyste, kad permainyti 
jusu adresa “paduokite ir se
na adresa, o tuom palengvin
site mums darba, erkelio ir 
kaszto!“ Szirdingai Acziu!

—“Saules Redakcija.“

tik nuo jus priklauso.
Visa laika taip- karsztai 

melsdama, nelaimingoji mote
ris su kažkokiu susisielojimu 
tryne ir kakta, ir krutinę ir 
szaltas negyvojo lavono ran
kas kurios, kada ji jas iszleis- 
davo, nejudomai ir sunkiai 
krito in apklota.

— Tai be naudos, poniute, 
tarė daktaras, stengdamasis ja 
nuraminti. Tacziau, palaukite. 
Pakelkite užuolaidas nuo lan
gu.

—i Kam? ‘ Paklausė nepa- 

žinstamoji, paszokusi nuo 
grindų.
I —- Asz praszau jusu pakel
ti užuolaidas, pakartojo gydy
tojas kiek susierzinės.

— Asz t y c z i a padariau 
kambari tamsu, atsake moteris 
ir užstojo jam kelia, kada jis 
atsistojo kad padarytu taipats. 
Ach, daktare, pasigailėkite- 
manes! Jeigu visa ta be naudos 
ir jis isztikruju miręs, tai ne
leiskite, neleiskite niekeno 
akims, be mano-, matyti lavo
ną. :

Neda.ves jai atsipeikėti, dak
taras greitu judesiu buvo- pas 
langa, patraukė užuolaida, 
taip kad skaisti dienos szviesa 
insiskverbe in kambari ir vėl 
gryžo pas lova.

— Czia butą užpuolimo, tę
sę jis, rodydamas in lavona, ir 
kvoeziamai pažiurėjo mote- 
fiszkei in veidą, kuri jis pama
te dabar pirma karta be velo
no. Be galo susijaudinus ji nu
simetė skrybėlaitė, kartu su 
velonu ir stovėjo, inbedus in ji 
akis. Savo laiku, ji turbut bu
vo labai graži. Vargas ir asza- 
ros paliko jos veide pėdsaku, 
kuriu nieku budu negalėjo isz- 
spausti koks vienas tarpas. 
Kankine buvo- iszblyszkusi, 
kaip mirtis, jos lup’os virpėda
mos cziaupesi, akyse žibėjo ne- 
naturale liepsna, kuri rode 
perdaug aiszkiai, kad tiek ku-

- B - CELA^ 
arba pradžia 

SKAITYMO 
...ir...

RASZYMO 
64 pus. Did. 5x7 col. 

Dabar Po 25c. 
Saule Publishing Co., 

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

“Talmudo Paslaptys” 
ŽYDU TIKYBOS 

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai

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

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius Jko Turtingu Ponu. ’ 
Irt. t. Per paczta, 20 Centai. 
SAULE - Mahanoy City, Pa.

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.

no, tiek sielos jos pajėgos del 
nepaprastu kaneziu jau buvo 
arti savo galo. .

— Czia butą užpuolimo pa
kartojo daktaras nenutrauk
damas nuo jos akiu.

—- Taip, taip tai tiesa, at
sake ji. I

— Jis užmusztas.
—■ Dieva imousiu liudinin

ku, kad užmusztas, ir ibeszir- 
džiai, nežmoniszkai užmusz
tas! Raudodama isztare varg- 
sze moteris.

— Keno-gi ? Paklausė dak
taras, su užuojauta paemes ja 
už rankos. t •

—- Pažiūrėkite patys ir ta
da klauskite, atsake ji.

— Daktaras atsigręžę in lo
va ir nusilenke in lavona, in 
kuri krito nuo lango skaisti 
dienos szviesa. Kaklas buvot 
iszputes ir aplink ji matėsi mė
lynai rausvas ruožas. Baisi tik
renybe tuojau paaiszkęjo gy
dytojui. ' '

— Tai vienas isz nusikaltė
liu kuriuos pakorė sziandien 
ryta, suriko- jis ir-ustydamasis 
nusigręžę nuo lavono.

— Tikrai tiesa, patvirtino 
moteriszke su! szaltu stikliniu 
■žvilgsniu.

— Kas jis toksai? Paklau
sė gydytojas, i

— Mano- sūnūs, atsake ji ir 
puolė alpdama pas jo kojas.

Dalykas buvo toks. Vienas
(Tasa Ant 2 puslapio)

PLATINKI!
“SAULE”

*
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Žinios Vietines
— Pavasaris.
— Szvento Juozapo para

pijos Atlaidai ‘buvo szvenczia- 
nii iszkilm.in.gai ir garbingai.

— Pareita sanvaite pri
snigo apie asztuoniolika coliu 
sniego! ■

— Seredoj pripuola Szv. 
Lu,djgiero ir Szv. Tekios, o 
Tautiszka Vardine: Dorulis. Ir 
tai diena : 1950 metuose Sena
torius Joseph McCarthy vardu 
iszvardina Profesorių Owen J. 
Lattimore kaipo Sovietu Ko
munistu vyriausiąjį agenta 
Amerikoje; 1943 m., Amerikos 
valdžia duoda daug savo laivu 
Sovietu Rusijai.

— Seredoj Kovo March 26 
diena 6:30 valanda ryte 17 vy- 
ruku iszvažiuos in Wilkes- 
Barre, Pa., kurie likos pa- 
szaukti del kariszko tarnystes. 
Žemiau paduodame vardus tu 
kurie apleis isz:

Mahanoy City: Theodore J. 
Gimeno, ir Joseph R. Grigalo- 
nis.

Hosensock: John E. Stride. 
Frackville : Jeter Rachko.
(Girardville: John W. Har

nish ir Harry Humes.
Ashland: Grant W. Kent, Jr.
Ashland RFD: Raymond A. 

Haertsch.
St. Clair: George Lipshaw, 

Jr.
Shenandoah :• Dominic J. Va- 

talare, John J. Subac-h, Jr., ir 
Thomas C. McCauley.

Gilberton: James N. Tregas. 
Shaft: Albert J. Howard.
Tamaqua RD2: Ralph Feg- 

ley.
McAidoo: James G. Munday 

ir Bela L. Vinczi.
— Gerai. žinomas laiszka- 

neszis, ip. John Salmon, turėjo 
operacija in Jefferson ligonbu- 
te Philadelfijoje.

— Ketverge (pripuola Szv. 
jono Damaskieto, o Tautiszka 
Vardine: Meldutis. Taipgi ta 
diena: 1363 m., Didiosios Lie
tuvos Karalaitis Keistutis pa
teko Kryžiuocziu nelaisvėn; 
1794 m., Amerikos valdžia pra
dėjo statytis pirmaji savo Lai
vyną. To pirmojo musu Laivy
no vienatinis tikslas vagius 
nuo vagiu ant mariu, buvo ap
gint musu prekybius. Szeszi 
maži laivai sudarė mu.su visa 
Laivyną; 1847 m., Vera. Cruz 
miestas Meksikoje pasidavė 
Scott armijai.
.— Petnyczioj pripuola Szv. 

Jono Kapistra.no ir Septynių 
Marijos Skausmu, o Tautiszka. 
Vardine: Meldutis. Menulio at
maina: Prieszpilnis. Ii* ta. die- 
.t; /..
na: 1950 m., Amerikos Amba- 
saclbrius Kanad ai, Lawrence 
Steinhardt ir keturi kiti žmo
nes žuvo, eroplano nelaimėje 
Ontario, Kanadoje; 1933 m., 
Naciai pasmerkia visus Žydus. 
Žydai turi neszioti cegelius 
kaip, kokie szunes; - 1632 m., 
Kanada buvo pavesta ir ati
duota Prancūzijai; 1949 m., 
Louis A. Johnson yra prisieg- 
dintas kaipo Amerikos Apsau
gos Sekretorius; 1951 m., Ame
rikos armijos eroplanas su 67 
žmonėmis nukrito in mares, 
apie įpustreczio szimto myliu 
nuo Japonijos.

— Ponia A Dronginiene, 
nup J»w. Centre uly., gydosi! 
in G’ėiiŠinger Memorial ligon- 
bute Danvilleje.

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 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, Ine.,
JOHN ANDRULIS, Pres.

FOUNTAIN — MICHIGAN

Girardville, Pa. —
Ponia Jozefina Levulienc nuo 
123 B uly., likos priimta in 
Ashland ligonbute del gydy
mo.

PŪGOS IR SNIEGAS
HARRISBURG, PA. —

Sniegas pūgos, isztiko Penn- į 
sylvanijoje vals., pareita san- ■ 
vaite. Daug keleiviu buvo sa
vo automobiliuose pagauti tu 
pugu ant vieszkeliu ir j u auto
mobiliai inklimpe in sniegą bu 
vo apsnigti. NeKuriai trauki
niai ir autobusiai buvo sustab- 
dinti; elektros ir telefono dra- 
tai buvo nutraukti. Daug mies 
tu ir miesteliu likosi be szvie- 
szos ir be telefonu.

Kai kur sniego pūgos buvo 
penkios pėdu gilumo. Sunku 
pasakyti Kiek žmonių buvo sa
vo kelionėse sustabdinti per 
pūgas. Keli daktarai, kuriu 
paežiu automobiliai buvo in
klimpe per visa nakti dirbo, 
aprūpindami žmones kurie bu
vo perszale ar kaip kitaip buvo 
susirgę ar susižeidė.

GAISRAS MOTERŲ 
FABRIKE

24 Žmonių Žuvo;
14 Sužeista

New York, N. Y. —
Baisus gaisras isztiko fabriką, 
Monarch Underwear Co., prie 
625 Broadway, arti Houston ir 
Bleeker uly,,. kur apie szirnta

maža pabukla “Explorer I” 
dausoje, kuri Armija yra pa
leidus.

Keli žmones per savo radijus 
jau girdėjo to naujo dausinio 
pabūklu urzgejimus dausose.

Dar per anksti pasakyti 
kaip gerai pasisekė szita ‘Van
guard’ pabukla iszszauti, bet 
mokslincziai spėja kad jis te
nai skris per penkis ar per de- 
szimts metu.

Armijos sztabas sako kad jis 
rengia savotiszka toki pabuk
la, kuris bus paleistas, už 
trumpo laiko, staeziai in me
nuli.

NESISKUBINTI SU 
TAKSU SUMAŽINIMO

žmonių, daugau moterių dirbo.
Gaisras prasidėjo ant treczio 

augszto in SGS Textile Print
ing Co., ir greitai pasiekė ke
tvirta augszti. Keletą moterių 
iszszoko nuo ketvirto augsz- 
czio ir užsimusze. Policijantai 
ir ugniagesiai sako kad gali
mas daigtas kad jie dar dau
giau lavonu suras.

VANGUARD
IN DAUSAS

Laivynui Pasisekė 
Iszszauti In Dausas
CAPE CANAVERAL, FLA. 

— Laivynas, po keliu nepasek- 
mingu bandymu, dabar iszszo- 
ve savo “Vanguard” pabukla 
in tolimu augsztybiu dausas. 
Jis nėra didesnis kaip gera 
kumsztis, bet jame randasi 
baisiai daug intaisu, per radi
ją praneszti kas ten tose dau
sose darosi, kaip vejas puczia, 
kiek oro randasi, kaip szilta ar 
szalta.

Erne daug darbo, vargo ir 
laiko kol Laivynui pasisekė 
szita “Vanguard” pabukla 
iszszauti in dausas.

Laivynas sako kad ežia tik 
pameginimas kad vėliau dides
ni ir greitesni tokie pabūklai 
bus pagaminti ir iszleisti in 
dausas.

Du sykiu pirm to Laivynas 
stengiesi tokius * ‘Vanguard’/ 
pabūklus iszszauti, bet del in- 
vairiu priežaseziu nepasiseke.

Amerika jau turi viena toki

Pataria Sen. Knowland
WASHINGTON, D. C. — 

Republikonu vadas, Senato
rius Knowland, sako kad rei
kėtų dar kokius keturis mene
sius palaukti pirm negu val
džia nutartu taksas sumažinti 
jeigu bedarbe dar padidėtu.

Jis sako kad apie Liepos me
nesi, butu jau daug aiszkiau 
matyti kaip dalykai stovi; ar 
reikia taksas sumažinti, kad 
bizniui padėjus ir daugiau dar
bu darbininkams pampinus.

Californijos Senatorius sa
ko kad dabar užtenka visiems 
pagelbos kai daug nauju namu 
statoma, daug nauju pačztu 
atidaroma ir nauju keliu yra 
statoma.

Demokratai su juo nesutin
ka ir reikalauja kad Preziden
tas Eisenhoweris tuojaus pra- 
nesztu ar jis sumažins taksas 
ar ne.

Demokratu vadas, Sen. Lyn
don B. Johnson ir jo pagelbi- 
ninkas Sen. Mansfield isz Mon
tana sako jie nežino ka Prezi
dentas Eisenhoweris ketino 
daryti, bet ka jis darys, ta, bet 
turi greitai daryti.

Sen. Byrd, Demokratas isz 
Virginia valstijos, Senato Iždo 
Komisijos iždininkas, kuris 
yra priesz taksu sumažinimą, 
sako kad tokis žingsnis palik
tu musu kraszto iždą apie sep
tynis bilijonus doleriu skoloje.

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS

. . . MALDA ... j 

Viesz. Jėzaus ir ■: 
Motinos Szvencz. J:

Sapnas Motinos Szven- ]■ 
cziausios, mieganezios ' I 
ant kalno Alyvų, žemei į! 
Batanijos, bažnyczioj ]! 
Szv. Mykolo Arkaniuolo ]!

Knygos Did. 3%x5% col į!
TIKTAI, 25 Cts. ;!

SAULE PUBLISHING CO.. '[ 
MAHANOY CITY. PA. U.S.A. >

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslai!

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5ya col. ploczio ; 
Iszaiszkina sapna ir kas ; į 
ateitoje stosis. Su priedu 1 
planatu ir visokiu burtu. < 
Knyga in minksztos po- ;

I
pieros vlrszelinose. :: :: ;

Pinigai reikia siusti su ; į 
užsakymu: ;Tiktai,. . . $1.00 l„ ISaule Publishing Co., ; j 

; Mahanoy City, Pa.,U.S.A. ]

Pamokinimai
— Tas, kuris geidžia eiti 

in dangų, niekados in ji nesi
gaus, jeigu geidžia eiti be pa
gelbos kito.

— Žmones ne visados rei- 
kalauje balono ar eroplano 
idant gautis in padanges.

— Daugelis yra tokiu ka 
kovoje už laisvia, bet josios ne
pažysta.

— Kada paskutinis žmo
gus apleis szi svietą, tada žvė
ris turės ko gyventi.

— Gerai insitemyk in vei
dą moteriszkes, jeigu nori da- 
žinot kokiu yra josios vyras.

— Lengvai mes atleidžia
me savo kaltes, jeigu josios yra 
žinomos tiktai mums patiems.

— Tas kuris mano, jog gy
vena be jokiu kliueziu, ne yra 
žinomos tiktai mums patiems.

— Pinigu nerinksi nuo že
mes, tiktai per darba juos su
rinksi.

SKAITYKIT
&= “SAULE”

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

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

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

TRYS VIENUOLES 
žuvo

BERLIN, CONN. Trys 
vienuoles žuvo, kai j u automo
bilius su kitais dviem susimu- 
sze. Vienas kitas žmognis buvo' 
sužeistas.

Žuvusios vienuoles buvo isz 
Szventos Marijos Vienuolyno, 
in Derby, Conn. Jos važiavo in i 
kitos vienuoles laidotuves, kai 
ta nelaime atsitiko.

Sesuo Mary Marcian pasimi
rė in Hertford ligonine. Virszi- 
ninke Motina Maria Denise ir 
Sesuo Mary Celestine buvo ant 
vietos užmusztos.

Policijantai sako kad auto
mobilius, “Station Wagon” su 
kuriuo tos vienuoles važiavo, 
atsimusze in aliejaus troka ant 
Berlin Turnpike vieszKelio, ir 
pervažiavo in prieszinga to 
vieszkelio puse, kur didelis 
trokas smarkiai važiavo. Tro- 
ko draiverys stengėsi iszsisuk- 
ti isz ju kelio, bet nesuspėjo. 
Daves in ju automobiliu jis nu
važiavo nuo kelio in penkioli
kos pėdu gilumo riava ir tenai 
in medi atsimusze.

TRYS LAVONAI 
SURASTI

DENVER, COLORADO. — 
Trijų New Jersey valsitjos vy
ru lavonai buvo surasti, mažo 
eroplano liekanuose, kalnuose, 
apie keturios deszimts dvi my
lios nuo szio miesto.

Ju mažas ir lengvas eropla
nas per sniego audra nukrito ir 
sudužo, kada nors pareita Su- 
batos diena ar vakara.

Jie buvo: 47 metu amžiaus 
John Katstra isz Hasbrouck 
Heights, N. J., lakūnas; 25 me
tu amžiaus Michael P etniška, 
isz Clifton, N. J., ir 33 metu 
amžiaus Tom Pairo, isz East 
Rutherford, N. J.

TURES
ATSILYGINTI

PHILADELPHIA, PA. — 
Asztuoniolikos metu amžiaus 
Leonard Boice, teisme prisipa
žino, kad jis buvo pasivogęs 
devynis tajerius automobi
liams guminius ratus nuo tro- 
ku per kokius tris menesius.

Teisėjas pasiuntė ji in Patai
sų Namus del deszimts dienu, 
insake kad per tris metus jis 
turi būti poe policijos priežiūra 
ir kad jis turi tiems troku drai- 
veriams ar savininkams pilnai 
atsilyginti už tuos jo pasivog
tus tajerius. Jis turės po pen
kiolika doleriu mokėt kas san
vaite kol jis užsimoKes tris 
szimtus asztuonios deszimts 
szeszis dolerius devyniems tro
ku savininkams.

APSUPA PABALTIJA

Ant Gavėnios
—t—

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu- *
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka būda 15c..

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany- 
tojaus Jeruzolime 10c,

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

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas offieium 15c. .

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekurtais naudin
gais padėjimais 35e.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. ■ Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orclori arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra dal prisiun- 
timo kasztu. Adresas:

Sieniniai Kalendoriai 1958m.
15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio 

O" Dabar po -W arba 3 už $1.35

Adresas:
SAULE PUBL CO. - Mahanoy City, Pa.

Tvirtoves Stato 
Lietuvoje

LONDON, ANGLIJA. — 
Sovietu Rusija stato naujas 
tvirtoves ir rengia vietas del 
dausiniu pabūklu aplink visus 
Pabaltijos krasztus.

Patikrintos žinios yra pasie
kusios Londoną, kad daug szi- 
tu tvirtovių jau yra pastatyta 
ir dar daugiau yra statoma. 
Ypatingai dideles tvirtoves 
yra statomos Estonijoje, Lat
vijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje.

Žmones isz szitu vietų yra 
iszveszti ir ežia yra uždrausta 
visiems vieta.

O kol kas, Amerika nėra nei 
vienos tokios tvirtoves ar dau- 
siniemes pabūklams vietos 
Europoje inrengus.

Anglai su Amerikiecziais, 
dvi sanvaites atgal padare su
tarti, kad Amerikiecziams va
lia keturias tokias tvirtoves 
inrengti, pastatyti Anglijoje.

Kiti krasztai dar nėra suda
rė panasziu sutareziu. Vakaru 
Vokietija, Prancūzija, Norve
gija ir Denmark, dar kaz kodėl 
delsia, laukia.

Sovietu Komunistu partijos 
bosas Nikita Khruszczevas yra 
Anglija perspejes, kad Sovie
tai bus priversti areziau Ang
lijos savo tvirtoves statyti jei
gu Anglai pavėlins Amerikie- 
cziams.
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