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Kunigai Nesutinka

Szitiedu Katalikai Kuni
gai po 5 nelaisvės metu 
buvo Komunistu Kiniecziu 
paleisti. Jiedu yra penkios 
deszimts dvieju metu am
žiaus Kunigas P. Wagner 
isz Pittsburgh, Pa., ir, po 
deszine, Kunigas Joseph P. 
McCormich szeszios de
szimts devynių metu am
žiaus isz Ossining, N. Y.

Jiedu szitaip iszrode kai 
jiedu atvyko in Hong Kong 
miestą.

Kai Kunigas Wagner laik-

Isz Amerikos
49-ta ŽVAIGŽDE
WASHINGTON, D. C. — 

Liepos ketvirta diena, 1912 
metuose Amerikos vėliava su
plevėsavo su keturios deszimts 
asztuonias žvaigždėmis.

Dvi naujos žvaigždes buvo 
tada dadetos del dvieju nauju 
Valstijų: New Mexico ir Ari
zona.

Kita meta Liepos ketvirta 
diena musu vėliava turės ke
turios deszimts devynias 
žvaigždes, paskutine del Alas- 
kos.

Amerika nusipirko Alaskos 
kraszta nuo Rusijos, 1867 me
tuose už septynis milijonus, du 
szimtu tukstancziu doleriu.

Sovietai dabar deszimts ar 
dvideszimts sykiu daugiau 
duotu, jeigu tik galėtu Alaska 
atsipirkti.

Alaskos krasztas, nuo 1916 
metu yra praszes ir reikalavęs, 
kad jis butu priimtas in Suvie
nytu Valstijų szeimyna, bet iki 
sziais metais nebuvo pasisekė.

Alaska prasze priėmimo sy
kiu su Hawaii, bet kadangi 
Alaska paprastai yra Demo- 
kratiszka, o Hawaii Republi- 
koniszka, ir del politiniu dės
niu taip ilgai užėmė pirm negu 
Alaska buvo priimta. Hawaii 
salos gyventojai dabar tikisi 
kad ir j u krasztas bus pana- 
sziai priimtas atienaneziais 
metais. '

Dabar kompanijos ir fabri
kantai, kurie gamina ir par
duoda vėliavas visai biznio ne
beturi, nes niekas dabar ne
perka ir nepirks nauju vėlia
vų, kol bus vieszai paskelbta ir 

rasztininkams buvo pasa
kęs kad “Asz neužsiginu 
ant keliu intarimu kuriais 
asz buvo Komunistu kalti
namas, ’ ’ Kunigas McCor
mich pertrauke jo kalba, pa- 
aiszkindamas laikrasztin- 
inkams, kad jo draugas 
“nuo kuotu nusznekejo.”

Fer tuos penkis metus 
Komunistai kalėjime sten
giesi prikalbinti ar privers
ti tuos Kunigus, kad jie pri
sipažintu prie visokiu ne
buvusiu prasikaltimu.

pavėlinta gaminti ir siūti vė
liavas su keturios deszimts 
devyniomis žvaigždėmis.

POLICIJOS SARGY
BA PRIE AUTOMO

BILIU FABRIKO
DETROIT, MICH. — Apie 

trisdeszimts sargybiniu poli- 
cijantu buvo greitai pasiunsta 
prie Chrysler, automobiliu 
fabriko, kur dabar yra armi
jai gaminama nauji dausu 
ginklą “missiles”.

Straikuojantieji darbinin
kai, kurie dirbo in automobiliu 
fabriko dali, pradėjo pikietuo- 
ti, marszuoti ir prie to fabriko 
dalies kur darbininkai nieko 
bendra neturi su automobiliais 
bet dirba armijai.

.Macomb apygardos virszi- 
ninkas sako kad tie polici j an
tai buvo pasiunsti tik tvarka 
palaikyti, bet kad jie nesikisz 
nei in unijos, nei in fabrikantu 
reikalus, klausimus.

Keli darbininkai in Chrysler 
automobiliu fabriką pamėtė 
savo darba ir iszejo namo. Ki
ti tuoj aus nutarė iszszaukti 
straikas, kuriu nei pati unija 
nepripažino. Keli tukstaneziai 
darbininku dabar straikuoja, 
bet patys prisipažinsta kad jie 
nebežino kodėl ir už ka jie 
straikuoja.

Apie puspenkto szimto szim
tu straikuojaneziu darbininku 

i pradėjo marszuoti aplink fąb- 
’ rikus ir pradėjo perspėti kitus 
! neeiti in darba. Czia dirba apie 
devyni tukstaneziai penki 
szimtai darbininku.

Fabrikantu atstovai ir uni
jos virszininkai prižadėjo kuo 
greieziausiai visus darbinin
kus sugražinti in darba.

Adams Pasitraukė; Priėmė Per 
Daug Dovanu Nuo Žydelio 

Goldfine
WASHINGTON, D. C. — 

Dar nieko tikro nėra iszeje isz 
Baltnamu, bet visi Vaszingto- 
ne sako, kad Prezidento Eisen- 
howerio patarėjas Sherman 
Adams, dabar jokios kitos isz- 
eities nebeturi kaip tik pasi
traukti.

Demokratai ir Republikonai 
dabar to reikalauja.

Dauguma Republikonu sako 
kad jis dabar visai yra ne tik 
nereikalingas, bet ir kenks
mingas.

Szitas Sherman Adams yra 
per daug dovanu gavės nuo 
Žydelio Bernard Goldfine, ku
ris tas dovanas numusze nuo 
savo ineigos taksu. Reiszkia 
tos dovanos buvo reikalingos

Ypacz szitu laiku, automobi
liu fabrikantai visai nepaiso ir 
nesirūpina apie straikas, nes 
beveik visi fabrikai dabar dir
ba vi^ai be jokio kontrakto. 
Fabrikantai nepaiso, nes jie 
vistiek uždarys beveik visus 
savo fabrikus del menesio ar 
del dvieju, kai jie pradės ga
minti naujus, ateinaneziu me
tu automobilius. O dabar ma
žai kas perka sziu metu auto
mobilius, nes beveik visi lau
kia nauju automobiliu. Unija 
ir unijos darbininkai visa tai 
gerai žino, ir už tai darbinin
kai dabar visai be kontrakto 
dirba, ir unijos virszininkai 
tyli ir laukia.

Kai fabrikai ims gaminti

Raumeningas
Jaunuolis

Dvideszimts dvieju metu 
amžiaus Tom Sansone, kole- 
gistas, studentas New York 
mieste parodo savo raume
nis, kai jis buvo iszrinktas 
kaipo “Ponas Amerikietis,” 
in Los Angeles, California. 

jam savo bizni vesti, reiszkia 
tai buvo kysziai, papirkimas!

Pasirodo, kad Ponas Sher
man Adams, iszimant Prezi-j 
denta Eisenhoweri ir Vice-į 
Prezidentą Nixona, pasiliko 
vieniszas Vaszingtone, be 
draugu.

Republikonai dabar jo bijo
si, kaip velnias Szvesto Van
denio, nes jie gerai žino, kad 
Demokratai dabar tik laukia 
progos drėbti Sherman Adam- 
so varda jiems in akis.

Republikonai baisu lerma 
buvo šukele apie invairius ky- 
szius ir papirkimus per Tru- 
mano Administracijos . tarny
ba. Dabar Demokratai tik lai
žosi ir rinkimu laukia.

naujus automobilius, tai tada 
unijos gales kalbėti apie strai
kas.

BRAVORU
STRAIKOS BAIGTOS

6,000 Darbininku 
Grysta In Darba

NEW YORK, N. Y. — 
Keturiu New York miesto bra
voru darbininku straikos, po 
deszimts dienu užsibaigė ir vi
si szeszi tukstaneziai gryzsta 
in savo darbus.

Unijos vadai pasirasze ant 
dvieju metu kontrakto, sulyg 
kuriuo darbininkai gaus pen
kis dolerius per sanvaite dau
giau; jie teipgi gaus dar ketu
ris dolerius septynios deszimts 
penkis centus daugiau per an
trus metus savo to kontrakto.

Jie pirmiau gavo szimta 
asztuonis doleruis ir septynios 
deszimts penkis centus per 
sanvaite.

Saliunai jau buvo pradėjo 
bedavoti kad jiems alaus neuž
teks po Ketvirtos Liepos 
szventes, jeigu draiveriai ne- 
grysz in savo darbus. Bet da
bar jau visi gali nusiraminti, 
nes visiems bus gana to alu- 
czio.

NUSZOVE BUVUSI
KALINI

LINCOLN, NEB. — Ne- 
braška Universiteto policijan- 
tas sargas mirtinai nuszove 
buvusi kalini, kuri jis užtiko 
besilaužiant in viena universi
teto kambarį per langa.

Nuszautas buvęs kalinys dvi
deszimts devynių metu am
žiaus Sam E. Cawthorne, kuris 
buvo du sykiu kalėjime už va
gystes. Jis buvo isz kalėjimo 
paleistas Balandžio dvide
szimts pirma diena.

Republikonai jau dabar ta
riasi ka toki paskirti in Adam- 
so vieta, nepaisant to, kad Pre
zidentas Eisenhoweris dar vis 
gina ir stengiasi ta savo drau
gą iszteisinti.

Kongresmonas Morgan M. 
Moulder, Demokratas isz Mis-! 
souri valstijos, yra pareikala
vęs kad Komisija dar syki pa- 
szauktu Sherman Adams pasi- 
aiszkinti apie tas jo priimtas 
Žydelio Goldfine dovanas, kai 
dabar tas Žydelis tai komisijai 
yra prisipažinęs, kad tos dova
nos yra susijusios, surisztos su 
jo bizniu, ir už tai jis tas do
vanas numusze nuo savo inei
gos taksu.
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Naujas Italijos 
Premjeras

Penkiosdeszimts metu am
žiaus Amintore Fanfani ti
kisi kad jis laimes rinkimus 
ir bus iszrinktas savo krasz- 
to Premieru.

Jis yra uolus rėmėjas Va
karu krasztu nusistatymu ir 
Atlantiko Sanjungos drau
gas. Jis sako, kad jeigu jis 
bus iszrinktas, tai jis parei
kalaus savo krasztui dides
nio balso pasauliniuose rei
kaluose ir klausymuose.

Ka raszo musu skaitytoja 
ponia Viktorija Ardziaviczie- 
ne isz Springville, Pa. — Gerb. 
“Saules” Redakcija: Prisiun- 
cziu jumis septynis dolerius už 
mano prenumerata ant kito 
meto. Asz myliu skaityt laik- 
naszti “Saule”. Patariu vi
siems užsiraszyti “Saule”, nes 
tai yra geriausias laikrasztis.

SKAITYKIT 
esruSAULE”^ 

PLATINKIT!

GENEROLAS LeMAY
NUSKRIDO

BIERSET, BELGIJA. — 
Generolas Curtis E. LeMay 
nuskrido isz Vaszingtono in 
Bicrset, Belgija, be jokio su
stojimo, in szeszias valandas ir 
penkios deszimts asztuonias 
minutas.

Karo sztabo ir lakunu Vice
pirmininkas LeMay nuskrido 
tenai atstovauti Amerikos val
džia in Bierset, netoli nuo Lie
ge ir paskui jis iszskris in 
Soestersberg, in Nederlandija.

Generolas LeMay perskrido 
skersai Atlanto mares tokia
me paeziame eroplane, kuriu 
vienas, vos suspėjęs pakilti, 
nukrito ir susprogo, netoli 
Massachusetts. Tame erplane 
žuvo penkiolika žmonių, kuriu 
tarpe buvo szeszi garsus laik- 
rasztininkai.

Daug musu valdžios- ir musu 
vaisku augsztu žmonių dabar 
ima vartuoti szitus greitus 
“Jet” eroplanus, ir už tai da
bar labai svarbu dažinoti ir 
isztirti kas tenai atsitiko kad 
vienas isz tu eroplanu tail) 
staiga nukrito ir susprogo.

Eroplanu kompanijos da
bar gamina daug tokiu greitu 
“Jet” eroplanu ir už tai visi 
fabrikantai dabar susirupine 
ir nori dažinoti kas tenai 'su j 
tuo nelemtu eroplanu atsitiko.

— “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. Acziu!

Bausmes Panaikintos

Daktaras Bella Fabian, 
po deszinei, isztremtas Ven
gru valdžios ' vifszininkas 
pąsiszneka su szitais jau
nais Vengrais, kurie buvo 
šukele triukszma prie So
vietu Delegacijos kambarui 
in Tautu Sanjunga New 
York mieste.

Jaunieji buvo nubausti, 
bet ju bausmes buvo tuojaus

3 ISZGELBETI,
6 DINGO

Didelis Armijos Ero
planas Nukrito In

Pacifika
HONOLULU. — Armijos 

milžiniszkas Globemaster ero- 
planas nukrito in Pacifiko ma
res. Už kokiu dvylikos valan
dų trys i^z devynių vyru buvo> 
surasti ir iszgelbeti. Laivyno 
helicopter eroplanas juos užti
ko marese, ir numėtė jiems 
maisto, drabužiu ir kitu reik
menų kol kitas eroplanas pri
buvo ir juos su virvinėmis ko- 
pecziomis isztrauke isz mariu.

Mažai vilties tebeliko kad 
kas isz tu szesziu kitu iszliko 
gyvas.

Ant to eroplano važiavo 
septyni lakūnai ir du kariszki 
pasiuntiniai. Jis nukrito, be- 
skrisdamas isz Honolulu in 
Wake Island, savo kelionėje in 
Tokyo. /

Trys kariszki laivai buvo 
pasiunsti in pagelba, kai tik 
žinios per radija atėjo in Tra
vis Air Force Base, netoli nuo 
Fairfield, —California, kad to 
eroplnao vienas inžinas suge
do ir yra nesuvaldomas. Lakū
nas per radija prapesze kad jis 
skubinasi in Johnston salas, 
greitai nusileisti. Paskui lakū
nas nutilo ir daugiau isz jo ne
buvo girdėti.

Szitokis Globemaster ero
planas gali veszti du szimtu 
dvideszimts žmonių, kariszku 
tanku, troku ir vežimu. Jis 
kasztuoja daugiau kaip viena 
milijoną septynis szimtus tuk
stancziu doleriu.

iszbrauktos, panaikintos.
Jie yra isz, isz kaires in 

deszine: dvideszimts dvieju 
metu amžiaus Csanad Toth, 
trisdeszimts metu amžiaus 
Marianna Klebi, septynioli
kos metu amžiaus Gyorgy 
Vajoy ir dvideszimts ketu
riu metu amžiaus Peter Lu
kais.

□ □ o J
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Kas Girdėt
jie pasivogė apie penkis tuk- 
stanczius doleriu.

Prez. Eisenhoweris ne tik 
pyksta, bet yra labai susirūpi
nės. Jam buvo daneszta, kad 
per rinkimus Californijos val
stijoje seni Republikonai po
litikieriai neprisidėjo prie rin
kimu, nestojo in darba, ir kad 
jaunieji labai prastai pasirodė 
ir visos partijos tvarka suar
dė.

Adlai Stevensonas, kuris 
jau. du sykiu stojo in Prezi
dento rinkimus, dabar norėtu 
ir treczia syki stoti, 1960 me
tuose. Ir Demokratu partijos 
nariai įprisipažinsta kad jie 
kito tokio intakingo ir gerai 
žinomo žmogaus nebeturi, 
kaip Adlai Stevensonas.

• • ‘ 1 ■" ■

Vice-Prėzidentas Nixonas 
visomis galiomis stengsis pat- 
deti Senatoriui Knowland per 
rinkimus del Gubernatoriaus 
vietos, toje valstijoje.

Pranaszystes isz Vaszingto- 
no visus dabar ramina: Vi
siems daugiau darbu; mažiau 
bedarbes; agios didesnes, inei- 
gos didesnes, biznis geresnis. 
Mums visa tai jie prižada, :pra- 
naszauja, bet nepaaiszkina 
kas tuos stebuklus padarys!'

Fabrikantai spėja, ar bent 
nor tikėti kad biznis visur ir 
visiems pagerės; kad pustre- 
czio milijonu nauju automobi
liu bus parduota ; kad apie pu
se milijono nauju namu bus 
pastatyta ir parduota.

Matyti isz visu tu saldžiu 
pranaszyscziu kad rinkimai ne 
toli!

Pragyvenimas neatpigs, 'bet 
maistas gal bent biski atpigs. 
Nauji automobiliai nei centu 
neatpigs, gal dar biski ir .pa
brangs I

del mes tenai' kiszamies ?
Amerikos fabrikantai ir 

kompanijos yra tenai sukiszu- 
sios bilijonus doleriu in alie
jaus szulinius ir in intaisus 
aliejų isz kitu apylinkes krasz- 
tu gabenti.

Czia ne tik pinigu bet ir viso 
kraszto saugumo klausimas, 
nes tas aliejus ir tas gazolinas 
yra musu krasztui baisiai rei
kalingas. Ir kas dar svarbiau 
ir pavojingiau, tai yra prižiū
rėti kad tas aliejus nepapultu, 
in Sovietu rankas.

Mes teipgi czia, tame krasz- 
te turime savo kariuomenes 
tvirtoves, kurios- mums bai
siai reikalingos.

U'ž tai musu Szesztasis Lai
vynas tenai tupi Vidur-Žemiu 
Jurose; už tai musu valdžia 
tam musu laivynui paremti 
yra. pasiuntus savo marinus; 
už tai Anglijai yra pasiuntus 
savo parasziutininkus.

Per ateinanczius rinkimas 
Republikonams rupi Califor- 
ni jos valstija; Demokratams 
Alabama valstija.

’Naujo Prancūzijos Premjero 
Generolo Charles de Ganlle

' darbas dabar yra:
1— Visa kraszto valdžia pa

siimti ir ipertvarkinti.
2— -Iszlyginti nesusiprati

mus tarp Prancūzijos ir Tunl- 
zijos.

3— Nuraminti sukilusius 
Generolus Alžirijoje.

4— Užbaigti Alžirijos karą.
5— -Iszrasti būda kaip palai

kyti savo kraszto pramone. 1
6— 'Permainyti Prancūzijos 

konstitucija ir intikrinti bal
suotojus.

7— Po tam, už szesziu mene
siu visa valdžia sugražinti 
Prancūzijos Tarybai.

Retas kuris tikisi kad bus 
automobiliu straikos. Fabri
kantai sutiks biski pakelti 
darbininkams algas, nes jiems 
tie darbininkai bus baisiai rei
kalingi, kai jie pradės ateinan- 
cziu metu naujus automobilius 
gaminti.

Ateinancziais metais plieno 
darbininku, unija gal grasins 
su straikomis, bet ir ežia var
giai darbininkai sustraikuos.

Kai kurie musu skaitytojai 
raszo mums ir klausia kodėl 
visi daibar Amerikoje yra taip 
susirupine apie ta 'Lebanon 
kraszta. Jie klausia kas mums 
galvoj kas tenai darosi, ir ko-

Pirkite U. S. Bonus

Dabar prie to musu Szeszto 
Laivyno prisidėjo pusketvirto 
tukstanezio musu marinu. Mu
su Laivynas ir musu marinai 
tenai tupi ir laukia ir yra pa^ 
sirenge stoti in pagelba, jeigu, 
tik to kraszto Prezidentas pa- 
praszys musu pagelbos.

Vice-Prezidentas Richard 
Nixonas rengiasi szi rudeni, 
Rugsėjo menesyje važiuoti in 
Europa; bet jis staėziai sako1 
kad jis in Sovietu Rusija ne
ketina .važiuoti.

Prez. Eisenhoweris dar vis 
yra isztikimas savo draugui ir 
patarėjui, Sherman Adamsui, 
nors Republikonu partijos va
dai ir didieji szulai reikalau
ja kad jis ta savo patarėja 
iszmestu. Prezidentas Eisen
howeris aiszkinasi kad tas 
Sherman Adams yra jam bai
siai reikalingas.

Keli laikrasztininkai jau 
iszdryso Prezidento paklausti 
ar jis tikrai negalėtu apsieiti 
be to savo patarėjo Sherman 
Adams, ir jeigu taip, tai argi 
nė laikas paežiam Prez. Ei- 
senhoweriui pasitraukti ir ki
tam savo vieta užleisti, kuris 
galėtu savo darba atlikti be jo
kio patarėjo ? Jie Prez. Eisen- 
howeriui primena kad žmones 
iszrinko Eisenhoweri o ne 
Sherman Adams Prezidentu.

Prez. Eisenhoweris dabar 
jau prisipažinsta kad nėra ir 
vargiai kada bus galima su So
vietu Rusijos Premieru Nikita 
Chruszczevu susikalbėti. Ame
rikos Sekretorius John Foster 
Dulles taip Prezidentui Eisert- 
h'oweriai Jau seniai yra sakes 
ir kaulines, bet Eisenhoweris 
vis lauke, vis tikėjosi, kad 
kaip nors tas Chruszczevas at
eis in protą.

Pypkes Durnai

In Chesterfield, Anglijoje, 
du policijantai per paroda, 
iparodindami kaip reikia au
tomobilius atsargiai vairuoti, 
susikūlė viens, su kitu. Abudu 
policijos automo'biliai 'buvo 
visiszkai sunaikinti.

Istorija Apie . . . 
“AMŽINA ŽYDĄ”

JO kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų, 

Per paczta, 25 Centai.

SAULE - Mahanoy City, Pa.

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

Pirkite U. S. Bonus Pirkie U. S. Bonus

Amerikos Sekretorius, John 
Foster Dulles iszskris in Bra
zilija, ateinanczio menesio 
penktai diena. Tenai jis pasi
tars ir pasikalbės su Brazili
jos vadais. Jis teipgi atsilan
kys in nauja Brazilijos miestą 
užvardinta “Brasilia”, kuris 
yra dabar statomas ir bus to 
kraszto sostine.

**£§2

In La Puente, CMifronijoje, 
vagiai apvogė viena sztora 
kad jie galėtu antra sztora ap
vogti. Jie insilaužei in viena 
sztora, isz kurio jie pasivogė 
tulsziu, kad jie galėtu drabu
žiu- sztoro • siena iszpjauti, kur

, 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.”

7 good ways you can

STRENGTHEN
AMERICA’S

PEACE POWER 1
Pick the 

size that fits your 
budget best —>

Every time you buy one of these Savings Bonds 
you become a partner in the job of strengthening 
America’s Peace Power. At the same time you build 
for your own future. Series E Bqnds now mature 
in only 8 years, 11 months, with 3y4% interest at 
maturity. Start buying a few extra!

»w»

BUY U. S. SAVINGS BONDS
The U.S. Government 'does not pay for this ndv-rtising. The Treasury Department thanks, 

for their patriotic donation, The Advertising Council and

SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.

Neteisybe
Žmones sako, kad
Tylėjimu toliaus nueisi, 
Bet tai neteisybe, 
Juk trukys važiuoja

toli,
O tiek padaro triukszmo.

*♦**♦**♦♦*♦**♦**♦**♦*♦♦**♦**♦**♦**♦**♦*■

Apdraudė Savo ::
:: Gyvastį In Laika

\ --------------

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

—■ Praszau, ežiai pąsira- 
szyk tamsta ir inraszyk savo- 
adresa.

Tas rasze skubiai; plunksna 
tik drėskė popiera.

Tada Websteris pakele kon
traktą, greitai permėte ji dar 
karta akimis ir paėmė ant
spaudai.

Tuo tarpu pabeldė in duris.
Websteris pakele galva ir 

jau norėjo eiti atidaryti, bet 
prie jo priėjo Raulandas.

— Pasikarkit. Na, tik pa- 
siraszyk tamsta, asz neturiu 
laiko.

Agentas nusileido ir iparasze 
savo pavarde szale antspaudo. 
Dabar polisas jau ihsigalejo!

Tuo paežiu akimirksniu vėl 
pabeldė ir vyrišzkas balsas už 
duriu suszuko:

7— Instatymo vardu, atida
ryki t !

— Raulandas, lengviau at
sidusęs, insidejo polisą iii ki- 
szeniu, o Websteris skubiais 
ižingsniais nuėjo prie duriu.

In vidų inejo trys slapto
sios policijos valdininkai ku
rie tuojau szoko ant Raulan- 
do.

Pirmasis suszuko:
Raulandai, asz tamsta 

aresztuoju už nužudymą ir 
apipleszima senyjbiu pirklio! 
Džerisono!

Žmogžudys atsistojo ir lei
dosi ramiai uždėti rankinius 
panczius. Kai jau viskas buvo 
atlikta, pasuko viduryj valdi
ninku in duris. Ten atsisuko 
dar karta ir netekusiam 'žado 
Websteriui szuktelejo:

— Tamsta žinai, asz apsi
draudžiau nuo visokios mir
ties, ir jai tamsta ateinanti me
nesi sužinosi isz laikraszcziu 
kad mane pasodino in elektros 
kede, neužmirszk mano nasz- 
lei iszmoketi 10,000 doleriu!

—•GALAS—

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

Brito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas V elnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu, 50o.

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

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
f’zio i užimta isz Lietuviszku 
nžlieku. Su paveikslais. 177 

dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis J urgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

N0.112—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 Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu,' 20c.

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

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

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tam sūnūs prigauna. 58 
puslapiu, 20o.

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35o.

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

No.144— Apie Ranka Ap
vaizdos, 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, 20o.

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

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

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

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

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

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

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

^Pirkie U. S. Bonus!

lamu. 20c. <
No.158—A p i e Kapitonu 

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

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

No.166—Apie Sūnūs Mai
tinus; 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- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20o.

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

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

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 Kasieriaua 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

’ No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. J ozu so Kristuso 
15o.

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

tš?3 Užsisakant knygas is* 
szio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankine Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.-

irW3 Nepamirszkite dadetl 
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 00., 
Mabanoy City, Pa., • U. K. B
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:: VAITO PRISAKYMAS ::
J^ĮIESTELIS P., randasi Su-

-■ valku redyboje. Kitados 
jame buvo burmistras; bet 
po iszduoto ciesoriaus ‘ukazo’ 
1864 metuose, likos permainyt 
ta ant pakaimes, kaip daugelis 
miesteliu, o vietoje burmistru, 
pradėjo randyt vaitai.

Tas tai miestelis, apie kuri 
jums ketinu apraszyt, buvo la
bai užtersztas, ka ir dabar ne
geriau®, nes niekas nepersimai 
ne; ne yra ten jokios lempos, 
kad laike tamsios nakties pa
keleivingas, nepaižinodam a s 
miestelio, negalėjo isz vienos 
in kita pusią ulyczios eiti. Jei
gu ant ulyczios puolo kokia 
szviesa, tai tik gal per langa 
isz kokio gyvenimo, ir tai tik 
tada, jeigu, nebuvo uždarytos 
langinyczios. Vienok tas atsi
tikdavo retai kad tokia szvie
sa ant Ulyczios buvo paregėta, 
nes kaip tik sutemdavo, tai 
kožnas langinyczias uždarydar 
vo ne del to, kad pavydėti, ei
nantiems szviesos, tik del to, 
kad nieką® nežiopsotu in vidų., 
kas joje dedasi.

Nebuvo tada stubose geru 
lempu kaip ddbar, tiktai laji
nes po dvylika žvakutes arba 
maža su karasinu. lempute, ku
rios szviesa vos 'buvo matyta.

Isz pradžių buvo aprinktas 
vaitu mužikas; buvo geras 
žmogus ir visi ji mylėjo. Kada 
tas savo laiko iszbuvo. likos 
per naczelnika atsiunstas ki
tas kokis tai rasztininkelis. 
Tas tai szviežias miestelio val
dytojas neretai iszeidavo pa
vakariu, o gryždavo tamsoj ir 
■negalėdavo namon pataikint, 
o neretai su guzu ant kaktos 
arba su sumusztu keliu. Vie
nok 'buvo pasipūtės kaip kur
kinas. Ko'žnoj tada karcziamoj 
pas Žydą skyriam kambarėly
je sėdėdavo ir visokias rodąs 
davinedavo. Buvo geri tada 
del tokio vaitelio laikai.

Tai-gi nebuvo tas vaitetlis 
didei asztrus, bet žinoma, kad 
visada apie pusiaunakti na
mon grylždavo, tai apsikulda- 
vo galva arba kitas dalis kūno. 
Sztai atėjo jam in galva mis- 
lis kad prisakyt per prilipine- 
tus laiszkus, kad niekas ne- 
drystu ant ulyczios nakties 
laike be liktarnios pasirodyt, 
po kora, 75 kapeikų. Taipgi ir 
jomarko diedoje vienas su 
bubnu vaikszcziodamas ta pati 
apszaU'ke.

Vieni gyventojai pagyre ta 
vaitelio prisakyma, o neku- 
riems nepatiko kad turbacija, 
o ir reikes pirkti liktarna.

Tame miestelyje buvo vie
nas a t staunas kareivis, kuris 
buvo buvęs Lenku vaiske, o 
paskui Maskoliszkam, prie Mi
kalojaus; vienok kad ir senas 
bet -dar buvo skabrus senelis. 
Taipgi buvo linksmas, o kur 
tik 'būdavo szermenys, kriksz- 
tynos ir kitoki pokyliai, tai vis 
ir ji papraszydavo, nes mat 
mokėjo1 visokiomis pasakėlė
mis ir jo lomiais atsitikimaisi 
Susirinkusius užtbovint. Taip
gi mokėjo visokiu dainelių', o 
kaip jau kiek užsikauszdavo 
tai dainuodavo visokias patri- 

■wwwwwvwwwvws.

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.

jotiszkas daineles; nebijojo 
nei Maskolių, nei rūstaus vai
telio po draugi ir zemskiu nebi-

Po szimts milijonu
negeliu, 

Isz nekuriu musu
I sporteliu,
Susipažinsta su kokia;

ten mergina, 
Tuojaus ženytis ja 

kabina, 
Pinigėliu prie saves 

neturi, 
Ir dai isz augszto žiuri, 

Kur tenKarbono paviete 
tokis atsirado,

Rodos kad kur ant * 
Durtbankio skarbo surado, 

Kokia tai mergele 
ženytis prikalbino, 

Ir pas dresmeikerka tuoj 
pavadino, 

Liepe drese pasiūt, 
Priesz svodba prižadėjo 

i pribut,
O kada toji diena 

atėjo, 
Melde kad drese 

iszpirktu, 
i Ir kad jam siutą 

nupirktu, 
Badai ir užsakai jau 

iszejo, 
Bet u'ž drese visai 

neužmokėjo, 
Po szimts velniu jeigu

• neturi pinigu, 
Tai nesuvedžiokie 

mergele.
* * *

Autobiliu in viena 
Skulkillo miestą 

nupyszkejau, 
Sztai ka ten paregėjau: 
Buvo tai apie deszimta 

valanda, 
Stovėjo viena mergele, 

Rodos ant ko lauke, 
Guma pirsztuosia trauke.

Tuojaus ir kita atėjo, 
Su motore suėjo, 

Ka tokio sznabždejo, 
Toliaus jie nuėjo.

Akyvumas mane paėmė, 
Piktumas didelis apėmė, 

Paskui jeisas sekiau, 
Smarkiai ėjau.

Už namo pasislėpiau, 
Gerai viską regėjau, 
Tuo Anglas pribuvo, 
Abidvi ji pabucziavo.

Negalėjau toliaus 'žiūrėti, 
Mane piktumas pradėjo

I kratyti.
Suszukau liei, hei 1 

Ar ne eisit paleistuviai. 
Kaip zuikiai is^beginejo, 

Mane szirpuliai 
apimine jo; 

Tai tau, musu tautietes.
Musu lietuvaites.
O kad jus žeme 

prarytu, 
Isz to miesto’ iszvytu, 

Jog teip paleistu vau jet, 
Vyrus savo* 

apgaudinejet. 

jojo. 0 kad vaiske ir ilgus me
tus tarnavo vienok negalėjo 
jokio iszmokt amato, per ka 
dabar kaip Prūsiniai kupcziai 
pripirkdavo kiaulių arba žasu 
tai pamaczydavo varyt.

Vadino ji Staibaucku bet ba
dai nebuvo tai tikra jo pravar
de, nes 'buvo nuo Maskolių pa
bėgės tai pravarde permaine, 
nes bijojo Siberijos arba rim
bu butu gavės.

Vaitelis jo laibai nekente už 
tai kad ji žmones geriaus my
lėjo kaip vaita, o būdavo kaip 
duodavo kam kokia rodą, tai 
niekas geresnes negalėjo duot. 
Už tai vaitelis kerszijo ir tik 
progos jieszkojo kad tame 'Sta- 
baucka sugriebt. i

Kada vaitelis buvo savo 
“ukazais” aplipines visus už
kaborius, džiaugėsi savyje jog" 
kaip naczelninkas dažinos apie 
toki paredka, tai krėsta isz 
vyriausybes gaus.

Buvo tai rudens laikas, Ad
ventai, ir labai buvo tamsios 
naktys. Ant lauko buvo dar
gana, per ka jokios žvaigždu
tės nebuvo matyt.

Ponas vaitas sėdėjo prie la
jines kaucelarijoj žvakutes, 
nes neturėjo už ka pirkt stelV- 
nines o ir lempos neturėjo; pa
žiurėjo ant laikrodėlio, szesz- 
ta valanda !

Jau stojo ir norėjo eiti in 
savo butyne kad sztai atsidaro 
kancelerijos durys per kurias 
insirabantino zemskis su 
aresztuotu Sta'baiucku, kuri už
tiko ant ulyczios be žiburio.

Ponas vaitas pasipūtė ir lie
pe prisiartint. Pradėjo jam sa
kyt pamokslo prikiszinedamąs, 
visokius savo ukazus.

Stabauckais, priesz ji stovė
damas, menkai paisė ant jo pa
mokslu ir tik taisė savo ilgus 
žilus usus. Atsileido vienok 
vaitelis, bet liepe ilga proto
kolą raszyt, nes žinoma kad 
pas mus be protokolu neapsiei
na. ir pasakė kad pirma karta 
užmokės 50 kapeikų.

— Ar asz turetau mokėt U 
Paszauke senas kareivis drą
siai, o-gi už ka?

— Ar tai tu nežinai kad 
nevalia ant ulyczios 'be žiburio 
rastis! Atkirto vaitelis, ar tai 
tu taip mano prisakyma užlai
kai? Ka?

— O kur tai yra paraszyta 
kad su žvairia vaikszcziot! Ju- 
su prisakyme aiszkiai paraszy
ta kad su liktarna kožnas 
vaikszcziotu ir tai pasakęs pa
state senas kytruolis ant sta
lo priesz vaita lempa kuria po 
skvernu turėjo.

Vaitas pažiurėjo in zemski; 
žemskis-gi in vaita, ka dabar

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais >

160 Puslapiu /
8 ool. ilgio, 5% ooL piocrio 
Isjtaiszkina sapna ir kas <’ 
ateitoje stosis. Su priedu ,![ 
planatu ir visokiu burtu. <’ 
Knyga in minksstoe po-

I
 pietos virszelinose. :: :: 

Pinigai reikia siusti su į;
užsakymu: \

Tiktai,. . . $1.00 į

Saule Publishing Oo., ]!
Mahanoy Oity, Pa.,U.S.A.

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.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. - U. S. A;

jie darys ? 'Stabaucko teisybe, 
reikia ji paleist ir iszsižadet 
50 kapeikų.

Dar ta ipaiczia nakti dažino- 
jo visi miesto gyventojai apie 
ta senio szposa isz ko plivus 
susiemia juokėsi. ■

Ant rytojaus, anksti, pirmu- 
tniis buvo rasztininko darbas 
nauja vaitelio “uka.zaj”' para- 
szyt o tai toki: idant kožnas, 
kaitras rasis ant ulyczios, turė
tu su savim, liktame su žvakia.

Vela naujas prisaikymas pa
sirodė visur prilipinta.

— Tegul dabar manes vie
nas neklauso! Kalbėjo pats in 
save vaitelis, už pirma karta, 
užmokės 75 kapeikas! Asz 
juos iszmokysiu! Matau kas 
ežia per prieszingas svietas, 
norėjo mane pagaut, na, na! 
Bus kitaip! Ant ko asz vaitas, 
asz tiems kamams parodysiu! 
Taip reke vaiksszcziodamas 
po kancelerija.

Tame užėjo naktis, kaip va
kar, laukia tamsu, nors su 
pirsztu in aki durk. Ponas vai
tas vela net lyg- szesztos kan- 
celerijoj sėdėjo. Tame sargas 
pasakė kad vela atveda zems
kis ta pati Stabaucka.

Kraujas vaitelio užsidegė ir 
jis paszauke :

— Ne! Jam per daug; ma
tomai isz manes szposauja; 
reikia dabar suimt asztriai! O 
tai prieszginiai žmonys! Vela 
maiszta nori pakelt!

Tame sztai inveda in kance
lerija Stabaucka.

— Ar tai tu taip mano pri
sakyma užlaikai? Ar taip reik 
su valdžia; apsieit? Reke vaite
lis. O ar žinai kas asz esmių? 
Asz esmių miestiszka valdžia! 
Mane prisiuntė valdžia kad 
maisztus apmalszyt, o jus 
manes neklausot! Užmokėsi be 
jokio iszsiteisinimo už peržen
gimą prisakymu 75 kapeikas. 
Ar suprainti!?

— Na, na, ne taip asztriai, 
ponas vaite, atsake szypsoda- 
masis senas kareivis. Asz ne 
esmių jokfe maisztiriinkas! 
Asz valdžios prisakymu neper
žengiu! Už ka apie mane taip 
sudijat? Reikia ponui vaitui 
žinot kad provas musu cieso
riaus suprantu gana gerai, nes 
buvau kareiviu, duriau ir szo- 
viaiu ant prisakymu bet isz- 
mintingu.

— Ar da tu ežia mandrau- 
si?! Ar tai mano prisakymai 
neiszmintingi?! Ii- net putojo 
vaitelis isz piktumo.

—• Bet ponas vaite, nepy
kite, apie ka jums eina? A<-z 
turiu liktame su žvakia, ir tai 
kalbėdamas Stabauckas pasta
te vela liktame ant stalo su 
žvakia. |

— Po szimts velniu! Bet 
nedega!

—■ .Ar tai turi degt? Asz to 
nežinojau! O ir ant ukazu nėra 
paraszyta kad turi degt.

Vaitelis neturėdamas ka san 
kyt, užsismaukė kepure ir nė
rė kaip lydeka per dmūs. Pats 
pažino dabar savo kvailumą ir 
jau su ukazfais’dave pakaju!

----- PABAIGIA-----

Apdraudė Savo Gyvastį In Laika
ĄPDRAUDIMO draugijos a-' 

gentas Websteris pažvel
gė in savo laikrodi, užvertė 
knygas ir isz pelenines pasi
ėmė nebaigta .rūkyta cigara.

— Menkai sekasi sziandien 
tare in savo sekretore kuri 
taip pat ruoszesi uždengti ra- 
szomaja maszinele. Matyt, 
daugiau kostumeru neateis, 
arba asz...

Bet Websteriui dar nepabai
gus sakinio, kiek pasibeldęs in 
duris tuo paežiu akimirksniu 
in biurą inejo vyras. Jis buvo 
apsirėdęs nelabai elegentisz- 
kai ir . atrodė gerokai pavar
gęs. Skrybėlė nusviedė ant ne
užimtos kėdės, o paits sudribo 
kedeleje su atlosza, specialisz- 
kai klientams pastatytoje.

Websteris atkreipė trumpai 
in ji akis ir numėtė cigaro ga- 
luka insitikines, kad pasiseks 
padaryti nors ir nedideli bizni, 
bet vis dėlto szioki toki.

—■ Asz vadinuosiu Raulan- 
das, Timas Raulandas, pradė
jo skubiai nepažinstamas. Asz 
norecziau apdrausti gyvybe!

Websteris atsisėdo prie ya- 
szomojo stalo ir insmeige in ji 
klaušanczias akis. Tas kalbė
jo toliau,; ,

— Tie laikraszcziai amži
nai raszo ir raszo apie visokius 
nelaimingus atsitikimus, prisi- 
-skajtes ir asz pradėjau neri
mauti, na, jai man kas atsitik
tu, tada, mažiausiai, bent mano 
žmona butu užtikrinta.

— Geras sumanymas, ge
ras sumainymas, pritarė Webs- 

i toris. Vadinas, tamsta nori ap
sidrausti nuo nelaimes?

; — Ne, netik nuo nelaimes, 
asz norecziau savo- gyvybe ap
drausti ir nuo visokios mirties 
ir kaip tik už 10,000 doleriu.

1 Websteris nustebo, taip 
brangiai kosturnero jis nebu
vo inkainojas. Bet nuo viso
kios mirties? Tai pasirodė 
agentui keista. Ir jis tarė su 
atsargumu:

—• Hm, nuo visokios mir
ties, tai ir nuo savižudybes?

Antrasis nusiszypsojo:
— Ne, ta palikime, apie ja 

neeina kalba.
, Websteris linktelėjo paten

kintas galva, paėmė, formalu
mu lakszteli ir pradėjo, raszyti.

Pirmoji premija 218 doleriu 
reikia tuojau apmokėti, mis
teris Raulandai.

. Tas nęsiprieszino ir nieko 
nesakydamas iszsitrapke pim- 

duka banknotu.
— Kada polisas insigales? 

' — Po trijų menesiu, kai tik 
bu s užmokėta treczio jį premi
ja, pastebėjo-Websteris.

— O ka daryti kad jis tuo j 
insigaletu? . -i

— Tada tamsta turi sumo
kėti visas tris premijas kartu.

— Ir tai atsieis?
654 doleriai. . ■

Antrasis atskaitė \ kėlės 
banknotas ir padėjo . jas ant 
stalo priesz Webs tori.' O agen
tas ne nepaisė kad tuo paežiu 
laiku namu o se staiga! pakilo 
triukszmas. Laiptas pasigirdę 
sunkus žingsniai ir balsai.

Raulandas skubėjo.
— (Praszau, asz noriu kon

traktą pasiraszyti.
Websteris paėmė beveik jau 

visa iszraszyta formalumu la
peli ir paidave tam žmogui.

[Tasa Ant 2 Puslapio]
............................. ....................-"It ■—■■■»

“Talmudo Paslaptys”
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Žinios Vietines
' — Ona Mizzeriene, nuo 

1023 E. Mahanoy uly., kuri ne- 
sv’eikavo per visa meta, ir per 
keletą .sanvaites gydėsi in 
Danville ligonbute, numirė 
Utaminko vakara apie 7:30 
valanda. Velione' atvyko isz 
Lietuvos daugelis 'metu atgal 
ir apsigiyiveno Mahanojuje. Jos 
vyras Jonas mirė deszimts me
tu atgal, duktė Mare Pitku- 
viene mirė 1954 metuose, o sū
nūs Albinas mirė szesziolika 
metu atgal. Paliko trys dukte
rys: Helena, pati James Da
vidson mieste; Agnieszka, pati 
Charles Martin, Park Crest ir 
Konstancija namie; sunu Juo
zą, namie, taipgi keturis anū
kus ir broli Vinca Baluli isz 
Catawissa. Prigulėjo prie Lie- 
tuviszkos parapijos. Laidotu
ves invyks Sukatoje su apie- 
gomis Szv. Juozapo bažnyczio- 
je devinta valanda ryte, o pa
laidos. parapijos kapinėse. 
Graborius L. Traskauskas lai
dos.

— Lietuviu Moterų Kliu- 
bas isz Schuylkillo pavieto tu
rėjo savo susirinkimą Utar- 
ninko vakara in Elk’s svetai
nėje. To vakara komitetas bu
vo: Ponios Katrie Stakonis, 
Helena Gablin, Ona Truck, 
Frances Ollin ir Valerija Be
van. Ateinantis susirinkimas 
invyks in Sun Valley lieteli, 
Drums, Pa. To vakaro virszi- 
ninke bus Ponia Natalie Mas- 
sari.

— Subatoj pripuola Szv. 
Anacieto ir Szv. Jono Gualber- 
to, o Tautiszka Vardine: Skai
dru. Ir ta diena: 1950 m., ero- 
plano nelaime Cardiff mieste 
Wales kraszto, asztuonis de
szimts žmonių žuvo; 1789 m., 
Amerikos pacztas insteigtas; 
1939 m,, Pijus Dvyliktasis yra

karunavotas Popiežiumi; 1947 
m., Prez. Harry Trumanas pra- 
szo szimtus milijonu doleriu 
Graikams ir Turkams kad tie 
krasztai galėtu pakirsti kelia 
Komunizmui.

— Locust ulyczia, tarpe 
W. Pine ir Market uly., likos 
pataisyta per Alstate Schuyl
kill Co., isz Frackvilles.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola septinta 'Nedelia po 
Sekminių, taipgi Szv. Anakle- 
to, o Tautiszka Vardine: Aus- 
tina. Ir ta diena: 1949 m., Szv. 
Tėvas iszleido insakyma isz- 
niesti visus Komunistus ir ju 
draugus isz Kataliku, bažny
czios; 1945 m., Amerikos Lai
vynas pradėjo bombarduoti 
Japonija ne tik su savo di
džiais kariszkais laivais, bet ir 
su savo eroplanais; 1944 m., 
is'zlaisvinta Tarybų Lietuvos 
sostine Vilnius; 1948 m., John 
L. Lewosas, mainieriu bosas 
atszauke Nepriklausomu mai
nieriu straikus, kai 18 plieno 
kompanijų sutiko ant naujo 
kontrakto; 1861 m., Kusi jos 
Czaras Aleksandra Antrasis 
kuris buvo panaikinęs bau
džiava, buvo nužudytas; 1946 
m., Amerikos Kongresas suti
ko Anglijai paskolinti tris bi
lijonus septynis szimtus pen
kios deszimts milijonu dole
riu.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Bonaventūros, o Tautiszka 
Vardine: Vidutis. Ir ta diena: 
1925 m., pirmąjį syki pasisekė 
per radiją susisiekti susikal
bėti skersai Atlantiko mares 
su Europai; 1940 m., visuotinu 
lygiu ir slaptu balsavimu Lie
tuvos Liaudis iszrinko atsto
vus in seimą'; 1789 m., Prancū
zijoje prasidėjo Revoliucija..

— Utarninke pripuola Szv. 
Henriko, o Tautiszka Vardine: 
Ž vingele. Ir ta diena: Szv. 
Svithįnio dieno, jei sziaudien 
lis, tai lis per keturios de
szimts dienu; 1948 m., Genero- z

las John J. Pershingas pasimi
rė, jis 'buvo 87 metu amžiaus, 
jis buvo Amerikos Užsienio 
Armijų .Komandorius per Pir
ma Pasaulini Kara; 1945 m., 
Anglijos ulyczios ir miestai 
vėl nuszvito po to užtemimo 
per kara; 1946 m., Yugoslavi- 
jos valdžia pasmerkė savo va
da Generolą Mikhailovic ant 
suszaudymo.

Shenandoah, Pa.—
Pranas Skarulius nuo 25 N. 
Emerick uly., staigai pasimirė 
pareita Subatos vakara savo 
namuose. Gimė Lietuvoj, atvy
ko in Shenadory'je apie pen
kios deszimts metu atgal. Bu
vo angliakasis per daugelis 
metu ir paskutini karta, diybo 
Maple Hill kasyklose ir prigu
lėjo prie Maple Hill Unijos lo- 
kalio. Paliko savo paczia Mar- 
gareta (Kampskiene) ir se- 
kanczius po-vaikus: Vincą Ku
bilu, Ringtown; Juozą Kamps- 
ki namie ir Petra kuris tarnau
ja prie Amerikos eroplanu 
skyrio in New Mexico. Dvi 
dukterys: Helena, pati Robye 
Carbough in Hamburg; Izabe
le, pati Jono Subaczio mieste. 
Laidojo Serėdos ryta su apie- 
gomis 'Szv. Jurgio bažnyczio- 
je 9 valanda ir palaidotais in 
parapijos kapinėse. Graborius 
L. Clulikowskyi laidojo.

LIETUVISZKOS
PAMALDOS

VARSZAVA, LENKIJA. — 
Kelios sanvaites atgal atėjo 
staigios, bet tuo pat kartu ir 
malonios žinutes isz Lenkijos.

Varszavos Lietuviai yra pa
sirūpinę Lietuviszkas pamal
das vienoje Lenku bažnyczio- 
je-

Kol kas, mums neteko suži-. 
noti kas tas pamaldas laiko, 
veda, ar kas jas parūpino.

Kiek buvo galima dagirsti, 
tai Lietuviu Kultūros Drau
gija ežia yra daug pasidarba
vusi ir dabar Lietuviu reika
lais besirūpina.

Szios draugijos pirmininkas 
yra Kunigas Zigmas Baltru- 
szaitis.

Tiems Lietuviams Varsza- 
voje dar tebetrūksta malda
knygių ir giesmininku.

Kanados Lietuviu Kataliku 
Kunigu Vienybes valdyba yra 
pasižadėjus tiems Lietuviams, 
Varszavoje visa tai parūpinti.

SUKILĖLIU VADAS

Philadelphia, Pa.—
Po trisdeszimts devynių dienu 
laikraiszcziu troku draiveriu 
“Teamsters” straikos užsibai
gė Utaminko ryta.

Ottawa, Canada. —
Pareita Utarninka., Amerikos 
Prezidentas D. Eisenhoweris 
lankėsi in Ottawa, Kanadoje, 
kur jis kalbėjo in Kanados 
Parliaments., Taryba.

NORI GRYSZTI IN 
LATVIJA

Ar Ragavote

Andrulio Sūrio?

Jeigu ne, tai užsisakykite, o 
karta paragavę, insitikinsite 
kad,

Tikrai Skanus!
Kreipkite pas savo sztornin- 

ka arba raszykite tiesiog pas:

Michigan Farm Cheese Dairy,
John Andrulis, Pres., 

Fountain, Mich.

Vasario, kuomet vyksta vi-

šoki Iszvažiavimai ar Piknikai 
tai,

“Andrulio Suris
Tinkamiausias!”

pavaiszinimas savo Draugu. \
Del Iszvažiavimuose, Vestu

vėse, ar Kriksztynose, vaiszin- 
kite Sveczius skaniais,

“Andrulio Sūriais!”

PHILADELPHIA, PA. — 
Keturios deszimts septynių 
metu amžiaus Latve, Ponia 
Minna Pulvers, nori gryszti in 
savo teviszke, Latvija ir su 
savimi vesztis savo sūneli, 15 
metu Juliu.

Teisėjas Adrian Bonnelly 
laikinai yra jai uždraudęs isz 
Philadelphijos iszvažiuoti ir 
savo sūneli su savimi iszsi- 
veszti, kol jis turės proga ap
svarstyti jos praszyma ja at
skirti nuo jos vyro, 64 metu 
amžiaus Juliu, kuris nenori 
gryszti in Latvija.

Sūnūs nebežino ka bedaryti, 
nežino ka jis daugiau ir labiau 
myli: savo motina, ar naujaja 
tėvynė, Amerika. Jis sako kad 
jam sunku atsiskirti su Ameri
ka, lygiai kaip butu graudu 
palikti savo motina.

O jo motina kalba tik apie 
savo teviszka, Latvija, apie sa
vo gimines, apie artimus ir pa- 
žinstamus ir apie pasiilgima 
savo tėvynės. Ji sako kad ji 
nėra ir niekados nėra buvusi 
Komuniste.

Trys Istorijos
Apie Irianda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius -iko Turtingu Ponu.
SAULE - Mahanoy City, Pa. 
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Nužudintas Kuboje
HAVANA, CUBA. — Ku

bos karines žvalgybos parei
gūnai nužudę sukilėliu vada, 
Eduardo B. Garcia, bejiesz- 
kant kito Fidel Castro revoliu
cijos sanjudžio vado, Havano
je.

Garcia puolė žvalgybos pa
reigūnus ir buvo nužudintas.

Sukilėliai dar vis laiko daug 
Amerikiecziu ir kelis Kana- 
dieczius nelaisvėje, nors j u va
das Castro yra prižadėjęs kad 
nei vienas isz Amerikiecziu 
nebus paleistas ir kad visi bus 
paleisti.

Beveik visi suimti Ameri- 
kiečziai yra inžinieriai, kurie 
dirba invairioms Amerikos 
kompanijoms.

Sukilėliai sako kad jie tuos 
Amerikieczius in nelaisve pa
ėmė, kad parodžius savo nepa
sitenkinimą kad Amerikos 
kompanijos ir net Amerikos 
valdžia parduoda gazoliną ir 
ginklus Kubos valdžios armi
joms ir Prezidentui Batista, o 
ne jiems.

SOVIETAI
‘‘DOVANOJA”

Paleis Amerikieczius 
Lakūnus

MASKVA, RUSIJA. — 
Sovietu valdžia tikrai pasiro
dė mielaszirdinga ir supratly- 
va, pareikszdama, kad ji tiems 
Amerikiecziams kurie buvo 
nuklydę skersai rubežiu, in 
Armėnija, dabar “dovanoja” 
ir visur juos, szeszis karinin
kus ir tris eilinius kareivius, 
ne už ilgo paleis.

Sovietu valdžia pasiuntė 
trumpa laiszka Amerikos Am
basadoriui, Llewellyn E. 
•Thompson, kuriame Sovietai 
sako, kad jie priims Amerikos 
atsipraszyma ir dovanoja ir 
pataria mums kad mes geriau 
prižiuretume savo lakūnus 
kad taip vėl neatsitiktu.

Amerikos valdžia nieko pa- 
naszaus nebuvo sakius ir prie 
nieko panaszaus nebuvo prisi
pažinus. Musu Ambasadorius, 
savo laiszke buvo staeziai pa
reikalavęs, kad tie musu lakū
nai butu paleisti!

Isz tikro, gyva sarmata, kad 
mes prie to priėjome, kad mes 
tokiems turime aiszkintis ir j u 
atsipraszyti.

Kur dingo tie laikai kada 
musu valdžia neszesi gera laz
da ir mokėjo kaip ja pavar- 
tuoti?

Kai Theodore Roosevelto 
laikais, Meksikonai buvo pa
ėmė in nelaisve viena Ameri
kieti biznierių, Theodore Roo- 
seveltas, be jokiu derybų, pasi- 
aiszkinimu ar saldžiu žodžiu 
pasiuntė tik maža vienos divi
zijos dali prie Meksikos rube- 
žiaus ir trumpai pasakė: “Jus 
ta musu pilieti mums sveika ir 
gyva sugražinkite, pirm negu 
saulute nusileis, ar jums vi
siems rytoj saulute neužte
kęs.”

Nėr nei reikalo sakyti kad 
visiems tiems Meksikonams 
kiszkos sudrėbėjo ir kad jie už 
pusvalandžio ta Amerikieti 
net palydėjo prie rubežiaus.

Rymos Imperijos laikiais, 
Rymenui buvo gana suszukti 
“Asz esu Rymos pilietis” ir 
buvo gana.

O Amerika yra kur kas ba- 
gotesne ir galingesne negu Ry
mas kada buvo.

Tai kam dabar mums taip 
lenktis, taip palaikauti?

ŽODYNĖLIS

Naujausiu Iszkaltu 
Žodžiu

Advokatas — Geriausias 
prietelis Lietuvio.

Aldermonas — Žmogus im
antis visokius kiszius.

Aptiekorius — Daktaro ir 
kunigo gerįauses prietelis.

Bu'bnas — Zobova vedusios 
poros.

Demokratas — Žiūrėk Re- 
pu'bl ikonas.

Dentistas — Jeigu danti ne- 
isztrauke tai isztrauke isz ki- 
szeniaus.

Daktaras — Prietelis grabo- 
riaųs. .

Doleris — Amerikoniszkas 
iszaan vmas.

Garnys — Prietelis paneliu 
ir mergeliu.

Guzute — Vienatine sura
mintąja darbininko žmogaus.

Inteligentas — Žmogus sto
vintis ant kampo ulyczios su 
baltu kalnierium, skrybėlė ir
žibanezais czevery'kais, ne-

A - B- CELA^ 
Iarba pradžia j 
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skaitantis jokio laikraszczio ir 
laikantis save už szviesiausia 
žmogų.

Kriauczius — Tasai, ka 
žmonis kerpa.

Literatas — Amerikonisz
kas Lietuvys, kuris pažysta li
tams.

Muzikantas — Tasai kuris 
moka triubyt.

Politika — Szaslavos ir ap- 
juodinimai.

Politikierius .— Tasai kuris 
niekados nedirba, o bet turi vi
sados užtektinai pinigu.

Puikus žmogus — Tasai, ku
ris užfundina visiems.

Republikonas — Tiek ženk
lina kiek’ ir Demokratas.

Suvienytos Valstijos —Skly 
pas, kuriame doleris suvieniję 
visus luomus in viena.

Sziauczius — Tasai, kuris 
moka kitiems czebatus pasiū
ti o pats vaikszczioje basas.

Seimas —- Kacziu muzike ir 
nereikalingas pleszimas’ terlu, 
o kaip katram geros vakacijos.

Sutikimas —■ Daigtas, kuris 
yra visai nežinomas tarp czio- 
naitiniu Lietuviu.

Tautiszkas skaibas — Musu 
privalulnas.

Tautiszkas darbszaviinas — 
Daug- kalbu, mažai protu.

Teatras — Yra tai perstatyk 
mas kuriame aktoriai niekad 
neiszmoksta savo rolių.

Vargoninkas — Žmogus ku
ris pleszia savo gerkle kad par 
rodyt kitiems kad moka gie
dot.

Losziko Dukreles Vestuves

Dievas Iszpilde Biedno 
Žmogelio Nora

yiENAS žmogus gyveno sau 
vidutinėj, bet niekados pi

nigu neturėdavo, kad ir kada 
užsidirbdavo, tai tuojaus vė
lei praleisdavo ir pasilikdavo 
be pinigu. Bet matydamas kad 
jau ir amžių reikes ’užbaigti 
taip begyvendamas, mislina 
ka reikia daryti kad tiktai pi
nigu turėtu.

Sumislino Dievo melsti, kad 
Dievas duotu jam nors szimta 
rubliu. Kas rytas anksti eida
vo in bažnyczia ir meldėsi, 
kalbėdamas: Kad Dievas duo
tu szimta rubliu tai jau butu 
gerai gyventi, bet jeigu butu' 
vienas rublis mažiau tai jis ne
imtu.

Viena karta jau visi žmones 
iszejo isz bažnyczios, tiktai tas 
žmogelis da likosi, ir tuom 
kart kunigas pasislėpė bažny- 
czioje kad iszgirsti ko tas žmo
gelis kas rytas taip labai mel
džiasi ir iszgirdo kad Dievo 
praszo szimto rubliu ir jeigu 
nors vienas rublis bus mažiau 
tai jis ne ims tu pinigu. Kuni
gas norėdamas pažiūrėti ka 
tas žmogelis darys, padėjo ant 
altoriaus 99 rublius ir žiuri.

'Žmogelis besimelsdamas pa
mate pinigus, tuojaus priejas 
pradėjo skaityt, bet suroka- 
ves žiuri kad ne yra szimto 
rubliu, padėjo pinigus ir da 
labiau pradėjo melstis, bet pa
simeldęs velei skaito ir tiktai 
tiek randa, meldėsi vis kas 
kartas labiau bet pažiurėjas 
kad jau daugiau neprideda 
pasiėmė pinigus, pažiurėjo in 
altorių ir tarė:

— Tai tu mano Dieve, ko
kis asz durnas, asz priesz tave 
kaip daug kartu nusidedu, o 
tu man vis dovanoji, o asz ne
noriu dovanoti tau to vieno 
rublio. Dieve mano, tu man 
dovanoji visus griekus, ' asz 
tau dovanoju ta viena rubli!,

Paemes pinigus greitai bego 
isz bažnyczios, o kunigas bėg
damas paskui reke:

— Kur tu neszi tuos pini
gus? Tai mano!

Žmogelis ne nepažiurejo in 
užpakali tiktai iszdume lau
kan..

Kunigui buvo labai gaila pi
nigu, eme ir apskundė už pi
nigus ta žmogeli, o audžia 
klausė:

— Už ka> tu ta žmogų skun- 
di?

Kunigas apsakė visa atsiti
kima, sudžia nusijuokęs tarė:

— Tu kunigėli padėjai pi
nigus, o tas žmogelis prasze 
Dievo, tai tu turi pinigus pa
likti, o tas žmogelis tegul da
bar pas Dieva praszo jum 
sveikatos.

Tai taif) ir biediias žmogelis 
pastojo turtingu. Praszykite 
ko norite pas Dieva, o Jis ne
atsakys.

Mesa Pabrango

Asztuoniolikos metu am
žiaus Patti Lee neprileidžia 
prie savo Vestuvių Pyrago, 
savo tęva, loszika ir televi
zijos szposininka Pinky Lee 
kai ji su savo vyru rengiai 
ta pyraga prapjauti.

Jos vyras yra dvideszimts 
dvieju metu amžiaus biz
nierius Lyle Robert Palant, 
isz Tucson, Arizona.

Jiedu apsiženijo in Los 
Vegas miestą.

□ □ □

— Kaip tai gali būti? Už 
tai kad pavadinau Juozą 
jaueziu, nubaudė mane ant 
deszimts doleriu, o kada ana 
meta mane pavadino, tai ga
vau tik penkis.

— Tai nieko, juk žinai 
jog mesute dabar yra bran
gi, o Amerikoniszki jaueziai 
pabrango!

Pirkite U. S. Bonus
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