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Isz Amerikos 321 Žuvo
Jaunikis Nu
žudė Mergina

Isz Pavydo Nuszove 
Mergina; Ji Szoko

Su Kitu

DENVER, COLORADO. — 
“Night Kliube” vakaruszkose, 
kai orkestrą užgriežė “Tylią
ją Nakti,” pasigirdo szuvis isz 
revolverio ir Mary Alice Bar
bee, 38 metu mergina krito ne
gyva. Keli vyrai nustvėrė W al
ter Cornelius Stolk, 42 metu 
amžiaus vyra, kuris buvo tos 
merginos jaunikis. Jis norėjo 
pabėgti ar nepasiduoti ir da ke
lis szuvius paleido, pats sau in 
ranka insiszaudamas ir vienam 
kitam in koja pataikindamas.

Mergina Mary Alice Barbee 
iszejo ta vakara su J. W. John
son kuris sykiu su ja dirbo fab
rike. Pavalgė vakariene, jiedu 
susitarė eiti in “Night Kliubi” 
pasilinksminti, iszsigerti ir pa- 
szokti. Kai tik jiedu pradėjo 
szokti, Stolk isz pavydo palei
do szuvi in savo mylimąją ir 
pateikė jai stacziai in galva.

---T?--------  
NUŽUDĖ ŽMONA IR

KŪDIKI

Per Kalėdas
Atleidžia

Darbininkus
Vaikai Zmog- Straikos Kasztavo 

žodžiai 1 07 ZL7S OHO

Save Susižeidė
RICHMOND, CALIF. — 

John W. Norko, 41 metu am
žiaus jurininkas, Kuczios va
kara susiginczino ir susipesze 
su savo žmona, nuo kurios jis 
buvo gavės “divorsa.” Isz to 
ginczo ar nesusipratimo iszkilo 
žmogžudyste. Jis ant smert nu
szove savo žmona, Mrs. Ernest 
E. Bakert ir jųdviejų asztuo- 
niolikos menesiu dukrele ir 
paskui paleido kulka sau in pil
vą.

Jis buvo nuvežtas in Contra 
Costa ligonbute, kur gydytojai 
sako kad jis pasveiks. Žuvusi 
moteriszke isztekejo už Baker- 
to, isz Marshall Mo., kai ji gavo 
Divorsa nuo savo pirmo vyro. 
Jos pirmas vyras buvo pas ja 
atvažiavęs aplankyti dukrele, 
ir tada iszkilo barniai ir susi
kirtimai isz ko ir buvo žmogžu
dyste.

CHICAGO, ILL. — Trys 
szimtai ir dvideszimts vienas 
žmogus žuvo per Kalėdų 
Szventes. Szitas skaiczius nėra 
tikras, nes kai kurios valstijos 
nepranesze kiek tenai buvo ne
laimiu. Bet kiek dabar žinoma, 
tai 235 žuvo automobiliu, trau
kiniu ir autobosiu nelaimėse, ir 
apie asztuonias deszimts-szeszi 
žuvo kitokiose nelaimėse na
mie. Valdžia sako kad kai isz 
visu valstijų ateis pilnos žinios 
tai bus daugiau negu trys szim
tai žuvusiu automobiliu nelai
mėse.

Ir tai visai ne dyvai, nes 
szimtai tukstancziu važiavo, 
skubinosi parvažiuoti ar iszva- 
žiuoti; vieni buvo nuvargę, ki
ti pailsę, kiti viena ar kita stik
leli iszsigere kelio nemate ar 
prie rato užsnūdo. Apdraudos 
kompanijos mums aiszkina, 
kad daug mažiau buvo nelai
miu ant vieszkeliu kai buvo 
slidu ir sniegas užkloja visus 
vieszkelius, ar kai lietus ir kur- 
sza vienu ledu nukloja vieszke
lius. Tada visi daug sargiau 
važiuoja ir prie rato nesnau
džia. Tada jeigu ir susimusza 
ir susikulia automobiliai tai J 
niekas kitas nenukenczia kaip 
tik automobiliaus sparnai ar 
szonai, nes niekas greitai neva
žiuoja. Bet, kai oras gražus, iri 
vieszkeliai sausi ir geri, tada 
žmogelis, viena kita sznapseli 
iszmetes tampa drąsuolis ir sau 
keliauja kaip paszautas.

-------------------------

BANKOS BUS ATDA
ROS 5 DIENAS IN

SANVAITE

CHESTER, PA. — Chester 
Shipbuilding And Dry Dock 

1 Kompanija kur buvo statoma 
1 laivai per kara, baigia atleisti 
; darbininkus. Per kara ežia 
dirbo apie 36,000 darbininku. 
Dabar liksis tik apie® 2,700.' 
Szita kompanija dabar jau 
baigia statyti paskutini laiva, 
o po tam jau daugiau laivu ne- 
statyts, tik senus taisys. Czia 
labai daug darbininku neteko 

; darbo, ar kad ir kitur dabar 
gavo ar gaus darbus, jau tiek 
neuždirbs kiek czia uždirbo per 
kara.

Szove In Policijanta. 
Paskui Su Lazda Jam 

Galva Sudaužė
Darbo Dienu

SVIESTAS ATPIGO

Pienas Taipgi Atpigs

po™™Traukinys Susidaužė Arti New
^sutiko du penkiolikos metu ' ^tta ** * - v »

vaikus ant Frankford Avenue. 
Jie pasisakė kad jie pabėgo isz 
savo namu ir nuo savo tėvu ir 
dabar keliauja stacziai in Flo
rida. Policijantas Hicks vai
kus persznekejo ir prižadėjo 
pats užmokėti už kelione atgal 
namo, kad jie su savo tėveliais 
praleistu Kalėdas. Kai jis 
juos vede in policijos stoti pa
rūpinti jiems kelione atgal, jie 
pasigyrė kad jie isz namu pasi
vogė du dideliu peiliu ir Vo-

Orleans; “CIO” Unijos Vadai 
Reikalauja Dvideszimts Penkių 

Centu Ant Dolerio Daugiau 
Visiems Darbininkams

Kitas jaunas žmogžudys taip 
pat atsižymėjo, kai jis nuszove 
policijanta Wilmington mieste, !ministracija pranesza, kad per praėjusius

WASHINGTON, D. C. Darbo Ad

kisza revolveri. Be einanti in; Delaware valstijoje. Penkioli- , j aaa j • i x -i 
policijos stoti, vienas isz tu vai- fcos metu vaikas, Leonard Bu- 4,545,000 dsrbininkll StTSlkSVO IT pCT
kežu iszsitrauke revolveri ir shell pasakojo kaip jis su savo vjsas (as stfaika DTaklSZO 107,475.000 dat- 
szove stacziai in policijanta draugu Danny Norris apvogė L j. ■»<••• m j

PHILADELPHIA, PA. —
Pennsylvanijos banku atstovai 
turėjo susirinkimą, ir beveik 
vienbalsiai nutarė kad su atei- 
nancziais metais visos bankos 
bus atdaros tik penkias dienas 
in sanvaite. Dabar beveik visos 
bankos būva atdaros tik puse 
dienos Subatoj, nors joms va
lia visa diena užsidaryti. Dabar 
beveik visos bankos nori kad 
butu vienoda tvarka visur ir 
kad visos bankos butu uždary
tos visa diena Subatoj.

Szitokia tvarka yra visu ban
kos darbininku patvirtinta, jie 
sako kad visas darbas gali bū
ti atliktas in penkias dienas ir 
paskui liktųsi jiems daugiau 
liuoso laiko.

WASHINGTON, D. C. — 
Sviestas dabar jau visu de- 
szimtuku pigesnis ant svaro, ir 
ateina žinios kad už keliu die
nu, ir pienas atpigs. Eina gan
dai kad dideles kompanijos 
stengėsi palaikyti sviesto kasz- 
tus augsztai, kad pieno kasztai 
nenupultu. Reiszkia, kompa
nijos tyczia norėjo palaikyti 
sviesto branguma.

Bet dabar ne tik kompanijos 
bet ir didesni sztorninkai mato 
kad žmones ne taip greitai per
ka kai viskas brangu. Dabar, 
po Kalėdų, beveik viskas atpi
go. Kai kurie daigtai dabar 
tik pusiau kasztuoja. Nors 
biznis visiems buvo labai ge
ras ir visi sztorninkai daug 
visko pardavė, bet visgi jie ma
te ir mato kad žmones jau savo 
pinigus ima skaitytis ir ne taip 
greitai juos meto. Dabar vis
kas, nuo mažu vaikams zabovu 
net iki gražiu moterims kaili
niu labai atpigs.

Moterų kailiniai, “fur koa- 
tai” ypatingai labai atpigo, už nusikratė, jie tuojaus patelefo- 
tai kad žiemos pradžia buvo to-j navo policijai ir paskui padėjo 
kia graži iir szilta, kad kaili- policijantams Aaron Gore šu
niu nereikejo, ir dabar visi imti ir sugauti.
sztorai turi per daug tu brau- . ...
giu kailiniu ir nežino ka su jais bn'v71abai7engv7 sugaut? Po-| Sunku PaWti kas po tam 
daryti. Bet nors jie dabar ir. lioija netrnko antra vaikeza 
atpiga, bet visgi jie per bran-; žmogžudi suimtį Keith Do.
gus, nes taksos ant kailiniu yra nauson 
labai dideles ir už tai neužsi
moka kad ir dabar tai savo mo
terėlei kailinius pirkti.

Hicks. Policijantas susmuko 
ant ulyczios ir vaikai kita szu
vi palleido in gulinti policijan
ta. Policijantas krisdamas ir 
viena vaika laike už rankos, tai 
tas vaikas paėmė mirsztanczio
policijanto lazda ir jam galva' pįe treczia valanda isz ryto.
sudaužė pakol policijantas pa
leido to vaiko ranka.

Po tokios baisios žmogžu
dystes vaikai persiskyrė. Vie
nas isz ju, Aaron M. Gore trau-Į 
ke sau Floridos link ir “raidus 
bomavo,” prasze ir gavo pa-į 
vezeti ligi Chesterio. m— 
jauni vyrukai, važiuodami iii 
Chesteri sustojo ir davė szitam 
Aaron Gore “raida,” ji pavė
žinėjo. Vaikezas neiszkente ir 
jiems pasigyrė ir pasididžiavo 
kad jis toki dideli ir drąsu dar
bą atliko, kad dabar visi laik- 
raszcziai apie ji ant pirmo pus
lapio raszo ir viso miesto poli-j 
cija jo jieszko. Kai tik tie trys 
vyrukai sustojo ir savo sveczio

TAI ROTS!

tu

SKAITYKIT

bo dienu. Mainieriu straikos kasztavo dau
giau negu 1,000,000 darbo dienu. Per pas-

viena sztora ir paskui kaip tas
jo draugas, užsikiszes už savo
diržo du revolverius, didžiavo
si kad dabar jis nieko nepaiso tRFUOSillS SUCtllS bcVClk tflS SykllIS dOUgidU 
ir nesibijo. Tie du drąsuoliaisau po ulyežias vaiksztinejo a-

Du policijantai juodu sutiko 
prie Septintos ir King ulyczios 
ir užklausė, ka jie czia daro 

I taip vėlai? “Nugi, jus polici- 
i jautai turėtumėte pažinti ma
ne,” drąsiai atkirto vienas, 

j “mano vardas yra Danny Nor- 
Trys ris.”

Policijantas Miller iszlipo 
isz savo automobiliaus ir pra
dėjo krįesti Danny Norris kisz- 
enius. Jis rado viena revolve
ri. Jis isztrauke ta revolveri ir 
numėtė ant žemes. Kaip tik 
tuo laiku antras vaikezas isz- 

j spruko ir leidosi bėgti. Polici- 
| jautas Miller paliko Danny 
I Norris in policijanto Conaty 
I rankas, ir ji perspėjo: “Gerai 
i apsižiūrėk, asz maustau kad jis 
| turi kita revolveri.” Ir polici
jantas Miller pradėjo ta antra 
vagi vytis.

LAIMINGU NAUJU 
METU!

“SAULE”
PLATINKIT!

Tėvas in dukrele—Ko 
Onute ten jieszkai?

Onute — Kai buvo czion 
sziandien dreiverys S., tai 
kalbėjo in motinėlė, jog jis 
czion savo szirdi pamėtė, — 
tas asz dabar jieszkau!

Kai viena suėmė, tai antras 1 i i * • i _ a-._

1 atsitiko. Už keliu minueziu pa 
sigirdo trys szuviai, ir kai Su
siedas Daniel Green galva isz 
kiszo pro langa ir pažiurėjo kas 

Abieju vaiku tėvai atvažiavo +en anį ulyczios darosi nakties 
kaip policija jiems pranesza, i gūdumo j e, j is iszgirdo žodžius: 
ka ju vaikai padare. Tai kur^ asz tau nesakiau;” ir pas- 
buvo Kalėdos! Du pienburniai jęUį mate kaį jaunas vyrukas 
vaikezai žmogžudžiai, j u tėvai foego nuo automobiliaus isz ku- 
aszaras lieja ir rankas laužo ir^io iszkrito policijantas Cona- 
negali suprasti, kaip j u vaikai’ -----
galėjo taip pasielgti. Polici
jantas nužudytas; jo žmona na- 
szle likosi su szesziais mažais 
naszlaicziais, už tai, kad ju tė
vas norėjo gera padaryti!

ty. Policijantas buvo tuoj aus 
nuvežtas in ligonbute, kur jis 
ir pasimirė.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Pirkie U. S. Bonus

darbininku sustraikavo ir neteko daug dar
bo dienu, 
algomis ar 
kavo. Bet, 
tos darbo
algo eina isz darbo žmogaus kiszeniaus.

Kiek visa tai kasztavo pinigais, 
doleriais, tai da niekas neiszro- 
tik tiek visi žino tos praras- 

dienos ir visos tos prakisztos

isz Chicagos in New Orleans 
begiu, ir penki jo karai susi- 
kiek buvo praneszta, tai nei 
labai ar pavojingai sužeistas.

NEW ORLEANS. — Greitas traukinys 
važiuodamas 
nulėkė nuo 
daužė, bet, 
vienas buvo
Septynias deszimts žmonių buvo sukriesti 
ir biski apdaužyti, bet nesužeisti.

Szitas gražus ir greitas traukinys jau 
buvo tik apie trisdeszimts myliu nuo New 
Orleans ir visu savo greitumu važiavo Pon- 
tehartrain ir Maurepas ežerus, kur jis 
ir nuo begiu nulėkė ir susidaužė. Kompa
nijos inžinieriai da negali iszaiszkinti kas 
ten atsitiko, bet jie spėja kad gal bėgės 
buvo iszsiskietusios. Dauguma žmonių ant 
to traukinio valgė pusryczius kai nelaime 
atsitiko, tai leksztes, puodukai, torielkos 
duona, pienas ir kava vieniems per galva 
kitiems in kakta pataikė. Kai kurie buvo 
nuvežti in ligonbute, bet nei vienas nebu
vo pavojingai sužeistas.

SKAITYKIT - “SAULE” - PLATINKIT
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Naujas Metas 1947!

Lai Dievas visus užlaiko ge 
loję sveikatoje, apsaugoja nuo 
visokiu nelaimiu ir atsitikimu.

Linkime isz szirdies “Links 
mo Naujo Meto’’ musu skaity 
tojams, prieteliams ir pažins- 
tamiems.

— “Saules” Redakcija.
'

Agnlijai tyliai ir visai nie 
kam nesakius, maszina savo 
kariuomenes Vokietijoje. Jau 
dalbar mažiau negu 75,000 Ang
lijos kareiviu likosi Vokietijo
je. Ir Lenkui armijos, po Angli
jos valdžia yra vis mažinamos. 
Ju vieta užima Danijos ir Nor
vegijos kariuomenes.

•

Užmiršk ka 'žmogus 'buvo pa
daręs arba kuom prasikaltęs, o 
nubausk ji pajgal jo sziandieni- 
ni pasielgimą ir gerus darbus.

Brangios, sukezios, nepa
stovios.

Mes jas bueziuojame;
Brangiai užsimokame.
Tau ir man szirduže plaka; 
O jos prie baro sznapsa laka. 
Kai pasisuka gražuole, 
Tai žmogeliui metavone.
Sziandien mergina tai mums 

tikra gera; bet be jos da dides
ne mums beda.

I

Butkaus dukrelei pirszosi du 
kavalieriai, vienas bagotes, ki
tas prastas. Ji amžinai pamy
lėjo praseziokeli, bet apsiženi- 
jo su 'biagocziumi.

Austrijoje žmones neužganė
dinti kad Suvienytu Tautu Pa
szelpos Administracija, UNRR 
A, duoda daug daugiau mais
to Amerikiecziams tenai negu 
kitiems žmonėms. Komunis- 
tiszki laikraszcziai kaip tik 
ežia randa proga sukurstyti 
Austrijos 'gyventojus priesz 
Ameri'kieczius; jie paaiszkina 
kad žmones Yugoslav!joje, Cze- 
choslovakijoje ir Vengrijoje 
gauna daug daugiau maisto, 
nes tenai Komunistai visiems 
lygiai maista iszdalina.

Kas geidžia būti turtingu, ne 
tik turi dirbt, bet ir mokėti 
cziedyt.

Eina gandai kad Rusijos 
mokslincziai sykiu su Vokie- 
cziais mokslincziais diena ir 
nakti darbuojasi ir mokinasi 
kaip padaryti tokia sproigstan- 
czia “Atom” bomba, kuria 
Amerikiecziai dabar turi. Ju 
darbo ir mokslo vieta randasi 
kur tenai Kaukazu kalnuose 
prie Juoduju juru, netoli nuo 
Sukhum uosto. Szitokius gan
dus atnesza keliautojai kurie 
atvyksta in Turkija.

Butkaus sūnūs sako kad jis 
stojo in vaiska del trijų prie- 
žascziu:

1— Asz norėjau stoti in vais
ku ir apginti savo kraszta..

2— Asz norėjau visiems ap
rodyti, kad asz esu drąsuolis ir 
didvyris.

3— ‘Mane panevalia paėmė in 
vaiska!

Ana sanvaite užtikome vie
noje senoje knygoje szitokias 
pastabas kaslink moterų ir 
merginu. Mes nežinome kas jas 
parasze, bet matyti kad ežia 
koks senbernis, ar nagus nuo 
meiles apsideginęs žmogelis, 
kuris ligi ausu buvo insimyle- 
jes, bet nebuvo mylimas. Sztai 
kelios jo pastabos:

Merginos: nesuprantamos ir 
durnos.

Jos vaipsosi, szypsosi ir 
žlembia.

Jos nepastovios ir protingam 
žmoigui nesuprantamos.

Josi niekados neužganedin- 
į- tos, visados praszo ir reikalau

ja, ju nagai, graižiai nudažinti, 
bet iri save riesti.

Mes, durniai laiszkus joms 
raszome, ,

Ir tik seiles ryjame.
Jos mums kiszeniuis isztusz- 

tina, '
Ir savo žvilgsniais mus svili

na.
Gražios, grakszczios ir malo

nios.

Pienas ir sviestas neužilgo 
atpigs. Sviestas jau atpigo, 
nes ūkininkai ir biznieriai jau 
mato kad žmones per daug ne
perka kai taip brangu. Ir jie da 
laibiau bijosi kad žmones neiri- 
prastu pirktis ir naudoti ta 
‘ ‘ oleomargarine ’ ’ in sviesto 
vieta.

Argentinos valdžia mums 
bizni labai pakerta; ypacz kas- 
iinlk pardavimo kviecziu ir ja
vu. Argentiniecziai daug pi
giau parduoda kitoms szalims 
savo javus negu mes, ir kas da 
svarbiau, visokios straikos ežia 
pas mus trukdo bizni su kitais 
krasztais. Dabar Argentinos 
valdžia veda derybas su Italija 
pasiausti 55,000,000 kviecziu in 
metus.

Fonografu arba tu plokszte- 
liu biznis laibai gerai eina. Be
veik visi dalbar perkasi netik 
radijo, bet ir prietaisa grajyti 
rekordus arba plokszteles. Biz
nieriai sako kad pabaigoje szi- 
tu metu daugiau negu 7,000,000 
Amerikiecziu jau turės nusipir
kę tokias maszinas. Reiszkia, 
geras biznis ne vien tik isz par
davimo tu radijo ir rekordams 
maszina, bet ir paskui isz par
davimo plokszteliu del tu fono- 
grafinu maszzinu.

O tu radijo ir rekordams ma
szinu fabrikantai laikosi vieny
bes ir nepavelina sztorninkams 
pigiau parduoti kaip nustatyta 
preke. Vienas biznierius norė
jo apvaikszczioti savo pirmu 
metu biznio sukaktuves ir vis
ką savo sztore keliais centais 
atpigino. Už dvieju dienu jam 
beveik visos kompanijos insa- 
ke kad jis jau daugiau nieko 
negales isz ju pirktis. Mat, jo 
prasikaltimas buvo kad jis no
rėjo pigiau parduoti ir mažiau 
pats pasipiniguoti.

Už tai, jeigu ketinate pirktis 
sau nauja radijo ar rekordams 
maszina, ar tu plokszteliu, re
kordu, tai visai nei laiko negai- 
szinkite jieszkodami kur butu 
pigiau. Visiems biznieriams 
yra nustatyta ir insakyta kiek 
imti. Jeigu kur ir rasite pigiau, 
tai žinokite Ikad prastesni daig
ia -gaunate.

- JAUNUTE -

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Bet da kalbos nepabaige, o 
jau Lenkas viadas drybsojo isz- 
sitieses. Vado draugai norėjo 
iszsprukti, bet visi krito nuo 
Lietuviu kalaviju. Kareiviai 
užbaigė su Lenkais ir ju sėb
rais, prisiartino prie Vaidely- 
tęs sveikindami:

— Buk pasveikinta dievu 
tarnaite!

Bet Jaunute pradėjo verkti.
Vienas isz kareiviu tarė: Mes 

nekalti. Mus vede Lenkai su
naikinti ‘žinyczios ir iszkirst 
szventa ąžuolu, bet isz pradžių 
nežinojom in kur mus veda. Ne 
turėjome sumanymo senu die
vu garbintojus skriausti. Tegu 
parsidavėlius Perkūnas musza! 
Tas szuo vadas nuskriaudė ta
ve ir mes Lietuviai, tikri tavo 
broliai, negalėjome ramiai žiū
rėti, kaip jis musze per veidą 
musu seseriai. Atleisk mums! 
Melsk dievus, melsk savo drau
gus, idant atleistu mums, jog 
mes ta szventa vieta, krauge- 
riszku Lenku krauju, subiauri- 
nonie! Jaunoji mergaite, gal 
nori eiti su mumis drauge? 
Eiksz su mumis, mes tavęs ne- 
nuskriiausime. Ne. Nenori? Tai 
buki sveika!

Po to pasznekesio, visa kuo
pa atsitolino, isz tos vietos kur 
gulėjo užmuszti Lenkai ir ju 
sėbrai. Pagaliau ir visai iszny- 
ko miszku tankumoj.

Valandėlei praslinkus, Jau
nute, matydama, kad pasiliko 
viena, neskaitant užmusztuju, 
davė ženklą pasislėpusiems, 
kad jau viskas laimingiausiai 
užsibaigė.

Kryvaicziai ir Vaidelytes, 
vyriausiojo kunigo vedami, 
greitai atvyko.

Tegu bus garbinami už tai 
musu dievai, kad nuo musu ne
laime atsitolino! Prabilo kry
vis. Užmusztuosius palaidoki
te, ’bet laidodami akyvai žiūrė
kite, gal da kuris isz ju gyvas! 
Radę man praneszkite!

Visi užmusztieji buvo visai 
be gyvybes, iszskiriant kuopos 
vadova, ant kurio pasirodė 
silpni gyvasties ženklai. Kry
vaicziai, ta pastebeje pranesze 
vyriausiajam kunigui-kryviui.

— Vienas isz užmusztuju da 
gyvas. Ka daryti?

— Neszkite ji in mano kam
barį ir apžiūrėkite žaizdas!

Nepatiko kryvaieziam vy
riausiojo kunigo kalba. Vienas 
isz ju net iszdryso prabilti:

— Kunige, sulyg musu senu 
paproeziu, prieszininkai būda
vo deginami aukomis dievams, 
o ne gelbejami.

Bet vyriausias kunigas smar
kiai ji iszbare;

— Tiesa, buvo laikai, buvo 
paproeziai, bet dabar senu die
vu garbintojai negali jais sek
ti. Iszgyde ji, leisime gryžti ji 
laisva pas savuosius, tegu pa
pasakoja visiems, jog senu die
vu garbintojai netrokszta ker- 
szyti!

Nutilo visi kryvaicziai, nusi
leisdami Kryviui, nes suprato, 
kad taip pasielgti bus už vis 
geriausia.

Dievu stabai, po senovei, pa
statyta in vietas ir ant aukuro 
suliepsnojo vaidelycziu kursto
ma szventoji ugnis.

III.
In rusi, in maža kambarėli, 

kur vyriausias kunigas, kryvis 
gyveno, kryvaicziai atnesze su
žeistąjį Lenka-v Ada. Vyriau
sias kunigas paliepęs visiems 
iszeiti ir pasiliko su juo tik vie
nas. Nuemes nuo jo sunkius 
szarvus ir ginklus kuo ati
džiausiai apžiurėjo žaizdas. Su
žeistas buvo sunkiai. Žaizdas 
apdėjo gydaneziomis žolelėmis 
ir paguldė ji savo lovoje. Pats- 
gi, sėdėdamas szalimais, bude- 
jo ir slauge ligoni.

Treczia diena, sužeistasis at
vėrė akis ir paprasze gerti. At
sigėrės apsižvalgė ir, pamatęs 
rimtumo ir kilnumo pilna kry- 
vi, kunigą piaklause:

— Ar neesu jau danguje? 
Rodosi buvau užmusztas?

— Ne užmusztas, tik sužeis
tas, atsake kryvis.

— Kur ta mergina, kuria, 
rodosi, musziau ? Klause sužeis
tasis.

— Kokia mergina?
— Toji, kuria liepiau pakar

ti, ji ragane!
Kryvis nutilo nes suprato jo 

kalba. Suprato kokiame pavo
juje buvo atsidūrusi Jaunute, 
vienturte jo dukrele. Suprato, 
jog tas, kuriam dabar jis sutei
kė pagelba, butu ja nužudęs. 
Kryvis nieko jam neatsakė ir 
szis greita vėl užmigo.

IV.
Už sanvaites po szitu nuoti- 

kiu Meszkucziuose visi ramiai 
atlikinėjo savo pareigas. Jau
nutei reikėjo iszvalyti ir su
tvarkyti tėvo, kryvio kamba
rėlis. Sužeistasis jau beveik pa
sveiko. Žaizdos, sumaniai gy
domos, visai užgyjo. Pastebė
jos Jaunute kamlbaryj betriu- 
siancziia, in ja prabylo:

— Atleisk, mergele, kad tuo
met nuskriaudžiau tave!

— Tegu dievai jums, pone, 
atleidžia! Kukliai atsake Jau
nute.

— Pirma syki slavo gyveni
me matau tokia grožylbo, kuria 
tu esi, mergele! Žinai ka? Mesk 
tuos urvus, mesk tuos stabus, 
užmirszk, jog buvai ragane ir 
eik už manes. Busi laiminga, 
esu turtingas žmogus!

— Nekalbėk, tamsta, nesą
monių. Asz niekeno nebusiu: 
Asz esu tik dievams pasiauka
vusi. Tik mirti tegali paliuo- 
suoti mane isz Vaidelytes ap
žadu, ta pasakiusi, iszejo pro 
duris.

— Busi, ragane, mano! Su
murmėjo po nosimi ligonis.

Viena tamsia nakti ligonis 
netikėtai pradingo, net nepade- 
kojas kilniems savo gerada
riams. Mažai kas del jo nusi
minė, nes žinojo, kad už suteik
tas geradarybes, nebus jiems 
kenksmingas. Greitai apie ji 
užsimirszta.

Bet apsigavo!
V.

Nepraslinko nei menesis 
kaip netikėtai užpuolė naujas 
būrys ginkluotu Lenku su tuo 
paežiu vadu, kuri kryvis iszgy
de. Lenkai žveriszkais balsais 
suriko:

—BUS DAUGIAU—

“Talmudo Paslaptys”

Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka 

:: Tiktai 150 ::
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Spaudai, BALF Sky
riams, Lietuviu Para
pijų Klebonams Ir Lie
tuviu Paszelpos Dar
bui Ko-operuojanczi- 

joms

NEW YORK.— Ryszium su 
Bendrojo Amerikos Lietuviu 
Paszelpos Fondo Seimo nutari
mu, 1947 metais pravesti viso
je Amerikoje “Auka Rinkinio 
Vaju,” BALF Direktorių Ta
rybos Valdyba sziuomi krei
piasi in visus BALF skyrius, 
Liet, parapijas, Liet, paszelpos 
darbui kooperuojanezias or
ganizacijas ir visuomenes vei
kėjus, praszydama 1947 metais, 
Kovo (Mar.) 2 d., savo koloni
joje surengti kokio nors pabii- 
žio didesne pramoga, kurios 
pelnas butu skirtas Lietuviu 
paszelpos reikalams. Ten kur 
nėra organizacijų, vietiniai gy
ventojai veikėjai praszomi su
organizuoti bent szeimyninio 
pobužio pobūvius.

Svarbu, kad ta diena, Kovo 
(Mar.) 2 d., in vyktų kokios 
nors pramogos visose Ameri
kos Lietuviu kolonijose, nuo 
Atlanto iki Pacifiko, ir nuo Ka
nados iki Meksikos sienos.

Kokie tie parengimai4 turi 
būti, priklausys nuo vietiniu 
sanlygu ir galimybių, bet svar

bu, kad ta diena, pramogose su
sirinkę Lietuviai jaustu, kad 
jie kartu su visais kitais Ame
rikos Lietuviais, ta paezia die
na paszvenczia Lietuviams 
tremtiniams aukas rinkti.

Tegul ta diena visur: Mieste 
ir kaime, miestelyje ir didmies
tyje, kiekvienas Lietuvis daly
vauja tokioje pramogoje, tegul 
jis jaueziasi, kad ta diena jo 
prisidėjimas prie, bet kurios 
pramogos, nesza pelną, kuris 
skiriamas kilniam ir reikalin
gam darbui, Vargstancziu nuo 
Karo Nukentėjusiu Lietuviu 
ouszelpimui.

Tegul 1947 metu Kovo-Mar.
2 d., buna “Lietuviu Paszelpos 
Diena! —BALF Valdyba.

LIETUVISZKA UŽEIGA!

ANDRIUS
RĖKLAITIS

206 WEST CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

Siuncziant pinigus per ban
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
tes,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada siunsite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu siunsite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

“Saules” Redyste.

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa. - U.S.A.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

SKAITYKIT 
?=“SAULE”=^ 
PLATINKI!!

ALAUS - DEGTINE - VYNAS

Vieta kur sustoja kitu miestu 
pravažiuojanti Lietuviai.

Užkviecziu Savo Draugus 
Lietuvius Atsilankyti.
--------H--------
SKAITYKIT

“SAULE”
PLATINKI!! I

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c--
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 

50c., o sulaikysite knygas per paczta.
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Malianoy City, Pa.

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50c

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszka apraszymas, 202 pus. 35c

No. 1Q3 Y&idęlotą, ąpisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 85c

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinąs! sekanti skaitymai: Ila isz ma
isto iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos,
trumpi pasaka itym ai ir t. t. o 2 
puslapiu............................................ 15c

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninal einiki ir kiti szposelei. 20c

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus. —15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke: T-noszis 
Viena motina; Vaikucziu plepejima? 
62 puslapiu ................................. 15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuno. 5* 
puslapiu ..........................................15c

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrini? 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu.....................15c

No. 127 Trys Istorijos apie Dūk 
te pustyniu; Peleniute; Du brole 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus...l5r

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
Velnias

TIKTAI,. . . 50c

SAULE PUBLISHING CO.
MAHANOY CITY, PA.

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nu8 prigauna. 58 puslapiu...........15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuoiaa. 76 puslapiu................20c

No. 183 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu..................................... 15c

No. 184 Dvi istorijos apie Baisi
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka,
43 puslapiu..................................... 15c

No. 189 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidutis; Atmo
koj imas kunigo. 47 pus...............15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai ............. .....................20c

No. 141 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
61 puslapiu.................................... 15c

No. 142 Trys istorijos apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczns. 40 puslapiu 

...................... 15c
No. 144 Penkios istorijos apie Ra

nka apvaizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu........................15c

No. 145 Trys istorijos apie Velni- 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu...........15c

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti, 
Nikitas. 61 pus>. ................. 15c

No. 150 Keturiom u ‘ -rijos apie Du
ktė akmenoriaue; Kla.a; Nuspręsta
sis; A*kt keik užlaiko moteres paslaptį 
61 puslapiu ...............,............... 15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu ................ 15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
tnas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu............................................ 15c

No. 153 Trys istorijos apie Gailu
ti; Du broliai; Majoro duktė. 62 I 
puslapiu ..........    15c

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
<f0 Dualapln ................................1

Jeigu užraszysite savo drau
giu ar drauge “Saule” tai tu
rės didžiausia linksmybių per 
visus metus!

No. 160 Keturiolika Istorijų ap^. 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa
rgumą in balta vergija; Pusiaugava- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke ma- 
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apis 
žvaigždes ir kitus daugiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Egh 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; PuiW 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. Z5

No. 161 Keturios istorijos apie Aut 
prapulties kranto; Mistras ir Krepą 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu........... ....25«

No. 162 Trys istorijos apie Balt* 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
2S puslapiu ................................. 10c

No. 164 Septynos istorijos apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
us; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25«

No. 166 Trys istorijos Sudus Ma
udaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus................................ 15<

No. 170 Asztuonlos istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklejim&s sveiko ir serganezio ku
ri ykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szvieša; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 111 
Duslapiu ..........................................25®

No. 171 Vieniolika puiku istorija 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia; 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausia 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu...........15«

No. 172 Dvi istorijos apie Dūkta 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu ..........................................15®

No. 178 Tris istorijos, apie Talmu 
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam Įsi 
davinėti pinigus. 45 puslapiu, 15®

No. 175 Pasiakaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrai 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglii 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi 
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu 
rtai; keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preka ............  J-®*

Adresas: 
Saule Publishing Co, 
Mahanoy City, Penna.
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Prakeikti Pinigai
(Tasa)

[Pagaliau ja pasiseko pabaig
ti gimnazija. Mokytojas vėl us- 
kraszte paskutinius skatikus ir j 
iszleido ji in universitetą, mo
kytis. Universiteto taip pat bu
vo nelengva, teko ir ’badu įnikti 
ir szalczio kęsti.

Ypatingai buvo sunku pir
muosius metus: pusnuogis jis! 
bėgiojo po miestą jieszkoda- 
mas pamoku, kad kokiu nors 
būdu užsipelnyti duonos kąsne
li. Žiemos metu dažnai neisz- 
tekdavo kambariui prisikuren- 
ti, ir tai da szeimininkas urgz
ti avo, kad neatsimoka nuomos, 
tai skaitė ir rasze, susivynio
jęs in suplyszzusia antklode.

Tėvas, matydamas, kad jo 
sūnūs vien savo jiegomis bai
gia nugalėti visas sunkenybes, 
iszsiunte jam viena, antra 
laiszka, siūlydamas pinigu, bet, 
ne sulaukdamas atsakymo, 
pats isz važiavo sunaus jieszko- 
ti.

Antanas, kaip ir visuomet 
žiemos metu1, susivyniojas in 
antklode, sėdėjo prie stalo ir 
perraszinejo rankraszczius. Jo 
kambario durys atsidarė, ir 
staigai inejo tėvas, apsikabino 
sunu ir pradėjo verkti. Anta
nas, atsistojas, numėtė antklo
de, iszbucziavo tęva ir, nežino
damas ka sakyti pradėjo žings
niuoti po savo kambarį.

Pagaliau paklausė:
— Teveli! Kokiais reikalais 

tu ežia atvykai ?
— Sūneli! Tu da klausi, ko 

asz atvažiavau! Asz tau rasziau 
kelis laiszkus, bet atsakymo ne
gavau. Asz atvažiavau tave pa
matyti, nes jau keli metai, kai 
tavęs nemaeziau. Manyk, ka 
nori, bet vis dėlto tėvui vaiko 
gaila’.. Taigi, pasakyk man, 
kaip tu gyveni ir kaip tau seka
si mokslas ?

Antanas pažiurėjo in savo 
kiaura antklode ir nusiszypso- 
jas atsake:

— Kaip matai, teveli, Žydu 
rabinu likau, susisukęs in ant
klode, talmuda skaitau. Bet 
veltui taip toli važiavai, juk tai 
ne in Sziaulius nuvažiuoti, asz 
manau, nemaža pinigu isz me
tai, ir kam reikėjo save 'be rei
kalo varginti?

Tėvui per skruostus aszaros 
riedėjo, jam buvo skaudus szie 
sunaus žodžiai.

— Argi tu man ne vaikas?! 
Argi tėvas man negaila?! Dre- 
baneziu balsu pratarė tėvas.

Antanas, nusigryžas in Įau
ga, szaltai atsake:

— Asz dabar neturiu tėvo! 
Gal turėjau, bet ji isz manes at
ėmė pinigai. Jam buvo daug 
meilesni pinigai, negu jo vai
kas. Tu manai, kad asz galiu 
užmirszti Szepeczio parduotu
ve, kur asz, būdamas vaikas, 
dirbau diena ir nakti, o valgyti 
gaudavau su szuniii isz vieno 
puodo. Paskui, kaip '.asz alkau, 
būdamas gimnazijoje: ten visi
e* ' 1 ................... ................................ ■■■■ !■■■■■ r»i I ■ ,
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mane pirsztais badydavo, kai 
asz badavau kaip elgeta nuply- 
szes. Dabar sakai, kad asz tavo 
vaikas. Bet asz manau, kad ir 
dabar tau brangesni pinigai, 
negu asz, kuriam gailejai nu
mesti skatiką, kad galeeziau 
nors karta, per diena pavalgyti, 
kuri norėjai padaryti parduo-Į 
tuvininku, nežiūrint, kad mano 
siela buvo kupina kilniu idėjų J 
Tau niekai rodėsi mano kilnus i 
norai. Asz manau, kad ir dabar 
mes viens antro nesuprasime, j 

Senis sėdėjo jbe žado ir, lyg 
rudens lapas, szalnos pakastas J 
liūdnai žiurėjo in sunaus nu-' 
plyszusia antklode.

— Sūneli! Graudžiai jis pra
bilo, asz matau, tu ir dabar 
vargsti! Asz tau duodu pinigu, 
kiek tik nori, atleisk man, kadi 
nesupratau tavos’ tikėk, asz ne
norėjau tau nieko blogo, asz! 
blogai nemaniau.

Antanui, matant tęva taip 
silpna ir pasenusi, labai grau
du pasidarė, bet jis stengėsi to 
neparodyti ir tose toliau:

— Man nereikia pinigu, asz 
juos prakeikiau, ir lig sziol da 
vis keikiu, nes jie isz manės at
ėmė tęva ir mane nusiuntė in 
vargo bedugne! Asz nenoriu, 
teveli tave teisti, bet, man pa- 
szalpa dabar nereikalinga. Asz 
sugebėsiu pats pergalėti visus 
vargus: liko vargti dveji me
tai, kurios vis sziaip taip isz- 
vargsiu, pirmiau buvo da sun
kiau, o nežuvau. Gryžk, teveli, 
namo ir gyvenk, kaip gyvenęs!

Senis, szluostydamas asza- 
ras, atsistojo ir sunkiai atsidu
sęs tarė:

— Veji mane! Tavo vietoje 
būdamas, gal ir asz bueziau 
toks kietas, bet vis dėlto apsi- 
manstyk genai. Nejau tu at
stumsi atleidimo maldaujanti 
tęva!

Simus tylėjo: Jame virė ko 
va.

Senis pasiėmė kepure ir 
verkdamas iszejo pro duris. 
Tik durimis sutrenkus, Anta
nas pastebėjo, kad jo jau nebe
yra kambaryj. Norėjo vytis, ji 
gražinti: jam baisiai gaila pa
sidarė vargszo savo tėvo, bet 
nepiajiege pajudėti isz vietos. 
Jo akyse sužibo pasigailėjimo 
aszaros, jus suprato vargszo tė
vo kanezias.

Po keliu metu dažnai maty
davo kaimynai gimtojo kaimo 
vieszkeliu vaikszczio jauti seni 
Auksztuoli su savo sunum, bai
gusiu įauksztus mokslus, ir mei
lei besiszenkUcziuojanczius. 
Kiekvienas iszmane, kokia per
maina invykusi, ir džiaugėsi 
szyksztuoli kaimyną tapus ge
ru žmogum, broliszku savo ar
timui, o da labiau džiaugėsi, 
sulaukė jauna szviesuoli Anta
ną, kuris, nesigailedas triuso- 
dirbo gimtojo kraszto gerovei, 
keldamas isz miego apsileido-j 
liūs ir szviesdamias ju niuru gy
venimą.

Dažnai likimas tycziojasi isz j 
musu silpnybes, bet kieta kova 
priverezia ji atiduoti karžygiui 
užsipelnytus laurus!

TARADAIKA

. j^ETOLI Darsuniszkiu, in va- 
! vakarus, randasi mažas 
dvarelis “Meszkucziai. ” 
Sziandiena jis niekuo nepasižv- 

’ mi, bet sulyg senu žmonių pasa- 
i kojiniu — žiloje senoveje aplin
kui augę ne inžengiamos girios, 
o netoli szios vietos stabmel
džiu žinynas stovėjęs. Dabar to 
žinyno ne ženklo neberia.

I.
Auksztas piliakalnis, szimta- 

mecziai ąžuolais pasipuoszes, 
puikiai tuomet atrodė. Toli, to
li, kiek tik akimi begalėjai ap
mesti, nuo kalnelio matėsi. Ma
tėsi ir Lietuvos upiu tėvas, 
puikus Nemunas. Ant kalnelio, 
po gražiausiu ąžuolu, iszdidžiai 
stovėjo Perkūno, Patrimpo ir 
Pikuolio stabai, prie kuriu die
na ir nakti ant aukuro doge am
žina ugmis. Skaiscziosios Vaide 
lytės ta szventa ugni nužemin
tai kurstė; tai buvo netekėju
sios dievams amžinoje skaisty- 
keje gyventi. Toji žinyczia ne
buvo isz geriausiuju Lietuvoje, 
bet paprasta pilaite, kokiu ta
da po visas Lietuvos ‘apylinkes 
buvo daugybe ir griuvėsiai ar 
ju liekanos da ir sziandien 
akerpeje telberiokso. Nuo žilos 
senovės Lietuviai savo dievus, 
senovės paproezius ir nuo pra- 
boeziu ingytaji tikėjimą ’di
džiai gerbe ir brangino.

Slapstėsi žmones su savo die
dais neinžengiamose giriose, 
nes tuomet Didysis Lietuvos 
Kunigaiksztis Jogaila, priesz 
tautos norą, buvo su Lenkais 
“susibroliaves” ir “Lenku ti
kėjimą” iszplatines. Nenuosta
bu, kad ir “Meszkucziu” žiny
czia buvo slepiama. Susirink
davo žmones isz tolimiausiu 
apylinkių dievu pagarbinti, bet 
ne vieszai: priversti buvo sau
gotis tu savo taut’iocziu, kurie 
jau buvo “Lenkam” parduoti. 
Viena diena prie aukuro susi
rinko Vaidelytes ir Vaidylos- 
kunigai 'žmonėms dievu valios 
apreikszti. Vyriausias kunigas, 
krivu krivaitis, ’baltai apsiren
gęs senelis pasirėmęs ant laz
dos taip in susirinkusius prabi
lo:

— Dievai mus apleido ati
duodami mus in globa “Len
kams, ’ ’ kurie kaip tik gali sten
giasi musu senalja Perkūno ti
kyba panaikinti, o vietoj jos in
vest! kaž kokia ten savo sve- 
timtautiszka, užrubežine tiky
ba. Bot matosi, kad jiems no 
tiek svarbu Katalikybes inve- 
dimas, kaip pamuszimas musu 
kraszto, nu’silpninimas musu 
tautos, kiek svarbu musu sza- 
lies turtu užgrobimas. Alus 
laisvus Lietuvius giarlbinan- 

į ežius senus dievus, nori amži- 
jonierius Bernard Baruch mylijliais vergais padaryti
sau vienas lauke sėdėti. Loro, musu1 sprando jodyti. Susipras’ _  Gerai, paszauksiu vy-
Beaverhrook, buvęs Anglijos kada nors Lietuvos vaikiai, kad mausiaji kuni<ra Tai tares Vhi- 

’ dyla pranyko.
Neužilgo prie lau'kiancziu j u 

prisiartino vyriausiasis kuni- 
’•arbinantiej'i senus gas kuris praėjusiame vakare

Mirszta senas metelis, 
Namie tunoju, 
Apie praeita 

durnoj u, 
O kad pažystamu neturiu, 

Tai ir in sveczius 
eiti negaliu.

Pas savo kumute Baltruviene 
buvau, 

Bet, namie josios 
neradau, 

Ba ji pas savo kūmutes 
nuvažiavo, 

Ir lyg sziol neparvažiavo.

Nulindęs sugryžau, 
Ir sau atsiminiau, 

Kad turiu jums 
padainuot, 

Gerus velinimus 
visiems atiduot;

Kad visi sveiki butu, 
Uždarbius gerus turėtu, 

Pinigu daug susidėtu, 
Girtavima truputi nustotu, 

Dorai gyvenime užsilaikytu.
Kad visus žmones Lietuvoje, 

Katrie nuliude ir dejuoja, 
Kad tas Naujas Metas 

visus suramintu, 
Varga ant gero permainytu.

Gal Dievas ant visu susimylės, 
Nuo nelaimiu iszgelbes, 

Kad su szituom Nauju Metu, 
Saules laimes jiems užtektu.

Todėl, asz visiems vėlinu . 
‘ ‘Linksmu Nauju Metu,’ ’
Ir kad visi sveiki kitu 

sulauktume!!

Lord Beaverbrook

Ne vien tik Amerikos mili-

(Į|O Kliy^ClCS

kūnas ta nubaudžia!
Vaidylos ir Vaidely tęs pri

tardami suszuko:
— Tegu didis Perkūnas ta 

nubaudžia!
— Klausykite! Tese krivu 

krivaitis. Alitsu prieszai invai- 
riausiu priemonių griebiasi, 
kad mus isznaikinti. Jeigu kar
tais grūmotu koks pavojus mu
su szventyklai (žinycziai) ir, 
kad gyvi nepasiduotumem 
Lenkams, apaezioje szio kalne
lio yra apibirejas urvas, kur 
parako st/atynes priruosztos 
kiekvienam akimirksniui mus 
in padanges iszneszti. Geri 
žmones parūpino mums paraka 
už gera, krūva “musžtiniu” isz 
kryžiuOcziu Malburgo miesto. 
Pavojuj is'ztikus visi czia susi
rinksime, uždegsime paraka, ir 
musu pilaite susilygins su tais 
ana laukais ant Nemuno krau
tu, o mes czia pasiliksime su sa
vo dievais amžinai ir jau isz ten 
musu niekas nepaszalins!

— Žūsime, bet Lenkams ne 
vergausime! Karsztai suszuko 
Vaidelytes ir Vaidylos-kuni- 
gai.

— Dabar, vaikai, prie darbo 
prie maldos dievams, kad ne
laimėje musu neapleistu.

Vaidelytes, susiėmusios už 
ranku, apsupo aukura ir pradė
jo, aplink vaikszcziodamos, ga
lingiems dievams szventas 
giesmes -giedoti. Vaidylos mel
dėsi atskirai szaukdiami Perkū
no pagelbos, kad dievaitis savo 
ugningomis -strėlėmis isznai- 
kintu Lenku užpuolikus, kurie 
Didžiajam kunigaikszcziui Jo
gailai gaivia apsuko.

Po maldų visi iszsiskirste, 
pasiliko tik viena Vaidelyte, 
kuriai reikėjo saugoti szventa- 
ja ugni idant ji neužgestu. 
Greitai ir naktis užslinko. Tik
tai szilai oszia lokiai kažkur 
riaumoja.

Vidurnaktyj in žinyczia at
vyko du vyrai isz artimu kai
mu ir paprasze kryvu kryvaiti 
pakviesti.

Vaidelyte davė ženklą. Atvy
ko Vaidyla ir paklausė.-

— Ko norite?
— Norime pasimatyti su vy

riausiuoju kunigu!
— Kokiuo reikalu? Kunigas 

dabar ilsisi. Sakykit kokiuo 
reikalu? Asz galiu iszklausyti.♦

— Ales norime praneszti vy
riausiajam kunigui, kad musu 
szventyklai gresiąs pavojus 
nuo nežinomu ginkluotu, kurie, 
sziandien po apylinkes jodinė
dami klausinėja, kur randasi

ves ?
— Vienas kalba Lietuvisz- 

kai, antras visai nekalba. Ma
tyt musu kalbos visiszkai nesu
pranta.

— Lenkas, — pridūrė Vai- 
dyla.

— Taip, tai musu prieszai. 
Norintieji mus iszžudyti, už 
s? aibinima. senu dievu! Atsake u) 
vyriausias kunigas, pusiau in 
atvykusius, pusiau in save.

— Acziu jums, vaikeliai, 
dievai jusu neužmirsz. Mes ga
lėsime gelbėtis: iszsigelbesime 
ir save ir savo dievus nuo su
naikinimo.

Atvykusieji da karta nusi
lenkė Kryviui ir pradingo nak
ties tamsumoj.

Kryvis, iszejus pranesze- 
jams, paliepė suszaukti in szia 
vieta visus szioje szventykloje 
seniems dievams tarnaujan- 
czius ir apreiszke:

Kolei diena pnaszvis, priva
lote dievaieziu stabus ir auku
ru nuneszti in rusi (skiepą). 
Patys-gi pasislėpsime kitame 
urve, už ano sztai miszkelio. 
Tik viena Vaidelyte pasiliks ir 
isztirs, ko, tikrai pasakius, 
jieszko svecziai po apylinkes. 
Jeigu gyva iszliks papasakos 
mums, kas per vieni tie žmones 
buvę.

— Kuri, isz Vaidelycziu, no
rėtu pasilikti?

— Asz! Asz! Asz! Asz! Asz!
Norincziu patarnauti die

vams tokia svarbia valanda at
sirado daugelis, bet kunigas 
pranesze, kad tik viena turi pa
silikti. Galu gale pats paszau- 
kes, viena isz būrio Vaidelyte, 
tiare:

— Tu eisi, Jaunute!
Toji linkterėjo galva.

Penkios Istorijos apie Buriko 
ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senovės

j Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. . .25^

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20^

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

Neužmirszkite kad dabar 
“Saules” prenumerata in Su 
vien. Valst. yra $5.00 metams, 
o $3.00 ant puses meto.

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

IT Knygele, Dabar $1.00 
2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 
Puslapiu; Juodi Apdarai;
Aiszkus drukas; smagi

^j“|nais vergais paciaryn ir ant niusu szventykla. 
Lord musu' sprando jodyti. Susipras j

kariszku fabriku ministeris at-į tėvai sziandien negerai daro J 
važiavęs in New York miestą, Sunku, o sunku, bus isz sveti

mųjų vergijos pasiliuosuoti.
— Mes, g_bl—„L" ........

dievus, niekada negalime ate-j kalbėjo in susirinkusius, 
junams Lenkams pasiduoti. — Praneszate, kad ginkluo- 
Privalome iszsisklaide po Lie- ti žmones jieszko szios szventos 
tuva palaikyti musu senąją vietos?
Perkūno tikyba: privalome am-j — Taip, kunige! Atsake ate- 
žina ugni iszlaikyti iki pasku-^ jusieji ir pasilenkė priesz Kry- 
tiniosios. Nors prisieitu mums( vi, kuris, drebanezias rankas 
giriose slapstytis su tokiais gy- pakeles, palaimino atėjusius, 
venti, szventa praeiti mes pri-Į — O kiek tu ginkluotųjų? 
valome iszlaikyti. Kas isz musu Klause kryvis.
iszsižadetu savo priabocziu ti-j — Kiek tai nematėm, tik du 
kejinio ir parsiduotu Lenkams, isz ju susitikom.

— Kai jie kalbasi tarp sa-

myli viską palikti, nuo visu at
siskirti ir iszeiti sau vienas in 
parka pasėdėti ir pasilsėti. 
Czia karveliai prie jo eina kaip 
prie visai savo draugo.

Iki dienai pilaitėje neliko nei 
ženklo, kad vakar czia buvusi 
szventykla, kad szioje vietoje 
garbinta dievai. Pasiliko tik 
jauna Vaidelyte, lyg žoles ran
kiotu.

Ausztant atvyko kuopa gink
luotu žmonių. Pasteibeje jauna 
mergaite, pagavo ja ir užklau
sė:

— Ar’ neesi “Meszkucziu” 
žinyczios ragane?

— Ne esu ragane, drąsiai at
kirto Jaunute, bet dievu tar
naite Vaidelyte.

— Ragane! Suriko Vladovau- 
jantis kuopai, ir kirto jai per 
veidą.

— Sakyk kur randasi tavo 
draugai?! Szauke vadovas. Su
kaposime, sudeginsime, jei ne
norėsi tiesos sakyti!

— Nežinau, pone! Tvirtai 
atsake Jaunute.

— Pakart ja! Da garsiau 
szauke vadas.

Bet isz -būrio niekas nesijudi
no jo insakymo pildyti.

— Ka chamai da neklausy
site ?! Reke Lenkpalaikis vadas 
ant kareiviu. Norėjote musu ti
kybos, turite ja! Ir vienam isz
kareiviu kirto kardu per galva J 
parblokszdamas jibe dvasios, j*

Priesz toki vado pasielgimą ★ 
visas būrys iszsitrauke kalavi-1* 
* x"r* * 1 * * • ! ★jus. Vienas isz kareiviu grasi-★ 
naneziai prabilo: J

— Lietuviai kareiviai! Jei- * 
gu iszgama Jogaila, musu kuni-' ★ 
gaiksztis, pardavė mus Len-^ 
kams tai da nereiszkia, kad * 
mes daleistumem Lenkams mu- * 
su brolius žudyti!

(Tąsa Ant 2 puslapio)

Rodykle:

Bažnytinis metu padalinimas.
Pasnikai.
Kalendorius.
Maldos Rytmetinei).
Vieszpaties malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimas.
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimtis Dievo prisakymu.
Du didžiausi meiles prisakymai.
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles Is 
Gailesczio.
Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Misziu.
Misziu Maldos.
Psalme 45.
Giesme Szventas Dieve.
Miszparu Maldos.
Maldos pirm Iszpažinties.
Perkratymas sanžines.
Maldos priesz pat Iszpažinti.
Imdamas nuo kunigo iszriszima.
Malda po Iszpažinties.
Litanija apie visus szventus.
Prisitaisymas prie Szv. Komunijom 
Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus. 
Malda prie Panos Szvencziausios. 
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. 
Artindamasi prie Szv. Stalo.

Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka.
Paskiaus atiduodamas Dievui gar

be kalbėk.
Malda Szv. Ignaco.
Malda su visuotiniais atlaidais.
Malda prie Szv. Sakramento po 

Komunijos.
Garbinimas Szv. Sakramento-
Malda
Malda
Malda
Malda

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

kalbamas.
Litanija prie Szv. Panos Marijos.
Litanija prie Szv. Antano isz 

Padvos.
Malda prie Szv. Antano.
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų. 
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo. 
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų.
Giesme Laba Nakt. 
Minis tranturas.

Szv. Tamosziaus.
prie Vieszpaties Jėzaus.
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Szv. Bernardo prie Szv.
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i'ijos, lankėsi pas savo teveliu 
S. West Ulyczios.

LAIMINGU NAUJU 
r METU!

Žinios Vietines

Minersville, Pa. t Laidotu
ves a. a. Ona Stagaliene, (po 
tėvais Ona Lipskiute) isz Rea- 
dingo atsibuvo Subatos ryta 
9-ta valanda, su apiegomis Szv. 
Pranciszkaus bažnyczioje, ir 
palaidota parapijos kapinėse. 
Velione numirė Szv. Juozapo 
ligonbute, Reading, Pia. Gimė 
Waterbury, Conn. Paliko savo
vyra Domininką, tris sūnūs,! 
dukteria, savo motina ir dvi se
serys ir tris brolius.

,r 3 A ūEE ” MAHANOY CITY, PA.

i į
I JLaimuuįu Mau/ju, Metu! j

PAVOGĖ
STRYTKARI

Seredoj Nauji Metai 
1947!

Visiems musu skaityto
jams, mes linkime “Laimingu 
Nauju Metu!”

Velinam jums, mieli skaity
tojai, sulaukti laimingai tuju 
Nauju Metu, idant Dievas jus 
užlaikytu visus sveikatoje ir 
kad sulauktumet sveiki atei- 
nanezio meto!

Gerai žinomas saliunin- 
kas Vincas Grabauskas isz 
Frackville lankėsi mieste su 
reikalais, taipgi atlankė ir 
“Saules” redakcija atnaujinti 
savo prenumerata už laikrasz
ti “ Saule. ” Acziu už latsilanky- 
piA i' I I i i

Ketverge Szvencziau- 
isias Jėzaus Vardo.

Kingston, Pa. f Petronėle 
Pangoniene, 57 metu amžiaus, 
nuo 20 Eno ulyczios, numirė 
Gruodžio 16-ta diena ir likos 
palaidota su apiegomis Szv. 
Marijos bažnyczioje ir palaido
ta parapijos kapinėse. Velione 
gimė Lietuvoj. Paliko savo vy
ra Ciprijona; sunu Joną; duk
terį Ed. Novinskiene; sunu Ed
vardą, isz Sacramento, Calif., 
dukterį R. Mocioniene, Mil- 
lette, So. Dakota; dukterį W. 
Novinskiene, Central More
land; dukterį Elena, namie, 
taipgi 6 anukus ir seserį Lietu
voje. , — G.

PHILADELPHIA, PA. — 
Kenneth Bowers, 24 metu, no
rėjo važiuoti sau namo, bet ne
turėjo automobiliaus. Jis norė
jo greitai parvažiuoti in savo

Edward E. Monaghan, nuo 
5608 Ridge ulyczios pranesze 
policijai kad vagis ar vagiai 
apvogė jo automobiliu, kuria
me buvo daug dovanu, vertes; 
keliu szimtu doleriu. Automo
bilius buvo pastatytas prie jo 
namu.

namas ant 6710 Rutland uly.,1 Vagiai insilauže in tris na
tai jis inlipo in strytkari, ku- mus ant Elkins Park ir daug 
riame jau sėdėjo apie tuzinas visokiu daigtu pavogė. Elkins 
žmonių, kunduktorius buvo Park ir apylinkes gyventojai 
iszlipes isz strytkario ir buvo dabar staeziai nedrysta vėlai

1 nakezia pareiti ar parvažiuoti, 
nes tenai tiek daug vagyseziu 
vis buvo ir būva. Medžiai ant 
abieju pusiu visu ulycziu ap
temdo visus kelius ir takus ir 

. j duoda proga vagiams ir razbai- 
ninkams gerai pasikavoti. Czia 
visai mažai policijos randasi.

nuėjės iszsigerti puoduką ka-' 
vos in restaurana. Tai Kenneth 
Bowers pasiskolino strytkari 
su žmonėmis ir nuvažiavo.

Vyrukas, Kenneth Bowers 
dabar dirba telefono kompani
joje, bet pirmiau jis buvo kun- 
duktorius, tai už tai ir mokėjo 
kaip ta strytkari varyti. Kai to 
strytkario kunduktorius Law
rence Kostigan iszejo isz rest- 
aurano ir pamate kad jo stryt- 
karis jau važiuoja ant ulyczios, 
jis patelefonavo policija. Poli-

Seredoj pamaldos Szv.
Juozapo bažnyczioje atsibus:

A'

,7, 8 ir 9 valanda.
I Pone V. Bacvinskiene 
isz Gilbertono ana diena lankė
si mieste pas pažinstamus, taip
gi atlankė “Saules” redakcija,

Į ■

nes pone Bacvinskiene yra mu
su sena skaitytoja, ir atnaujino 
savo prenumerata ant kito me
to. Acziu už atsilankyma.

“Saules” redakcijos ofi
sas bus uždarytas visa diena 
per Naujus Metus.

Petnyczioj Szv. Geno
vaitės.

Visi angliakasyklose ne
dirbs Seredoj.

Frackville, Pa. f Jadviga, 
pati Simono Yurczikonio nuo 
517 Howard ulyczios, numirė 
Nedėlios ryta 4:15 valanda 
Ashland ligonbute, sirgdama 
tik trumpa laika. Velione iatvy
ko in Amerika apie 50 metu at
gal in Mahanoy City, o apie 15 
.metu visaszeimyna persikraus
tė in Fraickvilleje. Prigulėjo 
prie Apreiszkimo P. M. parapi
jos, R. K. Susivien., Szv. Ra- 
žaneziavos ir Saldž. iSžird. Jez. 
draugijų. Paliko savo vyra Si
mona; trys dukterys: Mare, pa
ti Adomo Lesiaiviczio ir Rože, 
pati Prano Millero isz Detroit, 
Mich., ir Helena, pati Prano 
Salbalausko isz New York; su
nu Edvardą, Detroit, Mich., 
taipgi anuku ir anūkes. Laido
tuves atsibus Ketverge, su Szv. 
Miszomis Szvento Apreiszki
mo P. M. bažnyczioje 9-ta va
landa ryte, ir bus palaidota 
Szv. Juozapo parapijos kapinė
se Mahanoy City. Graborius 
Liudvikas Traskauskas laidos.

Cleveland, Ohio, t Gerai ži
noma gyventoja Pone Agota 
Susziuskiene, 73 metu amžiaus, 
nuo 1765 East 65-th ulyczios, 
mirė Spalio 23-czia dienia ir Ii- 
kos^palaidota Spalio 26-ta die
na, su Szv. Miszomis Szv. Jur
gio bažnyczioje, ir kūnas likos 
palaidotas Kalvarijos kapinė
se. Velione gimė Lietuvoj: 
Miszkinu kaimo, Seinų apskri- 
czio. Po tėvais vadinosi Agota 
La jute. Pribuvo in Amerika 
1898 metuose ir Clevelande isz- 
gyveno 37 metu. Paliko dide
liame nuliudime slavo vyra Pet
rą; dvi dukterys: Helena ir 
Katarina; du sunu: Stasys ir 
Juozapa. Taipgi anūkes: Doro
ta, Joanna ir Mare. Dvi sese
rys: ponios Juozafina Zekavie- 
ne ir Rože Paulukoniene isz 
Steubenville, Ohio. A. a. Agota 
Susziuskiene labai mylėjo skai
tyti laikraszti “Saule.” “Am
žina Atilsi.”

Tokiu įbudu praneszame vi
siems pažinstamiems, kad žino
tu apie mirti veliones, kuriuos 
negalėjome sujieszkoti in laika, 
kad pribūtu (ant laidotuvių.

REDAKTORIUS
SUARESZTUOTAS

Raszytojai mums vis aiszkina, kad gyvenimas 
yra kaip laivas- kuris plaukia per metus.

Linkėdami visiems “Saules” skaitytojams,

ir

ir

LAIMINGU NAUJU

Mes ežia parodome nauja to 
laivo vairuotoja: Jo vardas:

METU!”

musu gyvenimo
“1947 METAI!”

Visiems linkime “LAIMINGU NAUJU METU” 
velijame geriausio pasisekimo, ir tikimies kad 
per ateinanezius metus galėsime visiems suir

“Saules” laikraszcziu tinkamai patarnauti.

—“SAULES” REDAKCIJA.

VAIKAI
ŽMOGŽUDŽIAI

visur jieszkojo, net ir eroplanai 
isz virszaus jieszkojo po viesz- 
kelius ir girias.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Shenandoah, Pa. — Tamo- 
sziukas Melauskas 6 metu am
žiaus, nuo So. Ferguson Uly., 
likos sužeistas in galva laike 
žaidimo. Gydosi namie.

Panele Helena A. Ze-
braieziute slauge isz Philadel- ma.

RYMAS, ITALIJA. — Rino 
Maccari, redaktorius laikrasz- 
czio “Polio,” kuris yra atžaga
riai nusistatęs priesz katalikus 
ir priesz bažnyczia, buvo sua- 
rešztuotas už jo szmeižtus 
priesz Bažnyczia. Jis teisinosi, 
kad negali būti aresztuotas, nes 
yra laisve tikėti arnetiketi. Bet 
valdžia jam pasakė kad Katali
ku Bažnyczia Italijoje yra val
džios pripažinta, ir už tai jis 
priesz valdžia prasižengė 
szmeiždamas ta Bažnyczia. Re
daktoriaus advokatas norėjo ji 
pateisinti, aiszkindamas kad 
reikia padaryti skirtumą tarp 
klerikalu propaganda ir tikra 
tikėjimą, bet nieko isz to nebu
vo. Redaktorius buvo nubaus
tas ant dvieju metu in kaleji-

Danny Norris jau kelis sy
kius buvo prasikaltęs, ir buvo 
sugautas vagiant. Jis buvo 
padėtas in pataisų namus, bet 
už tai, kad jis tenai buvo geras 
jis gavo pavelinima parvažiuo
ti namo ant Kalėdų. Parvažia
vęs pas savo tėvelius del Kalė
dų, jis susitiko su savo draugu, 
Bushell ir susitarė eiti pasipi- 
niguoti.

Po žmogžudystes, Danny No 
rris ar norėdamas pasikavoti 
ar pasivogti automobiliu, inli
po in viena automobiliu prie 
Logan kiemo. Ponas Sellers,! 
kuris yra superintendentas už
matė ji tame automobilyje ir 
nepažindamas jo atėjo ir pa
klausė: Ka jis tenai daro? Dan
ny Norris atkiszo in ji du re-' 
veiverius. Bet suprentenden- 
tas Green, nežinodamas kad 
Norris yra žmogžudys, su jo 
gražiai pradėjo kalbėti ir taip 
insznekejo, kad Danny Norris 
nuleido revolverius ir su jo in 
stuba inejo. Tada tas superen- 
tendentas tuojaus paszauke po
licija. Iki policija gavo žinia

Dabar vis daugiau ir dau
giau tokiu negražiu ir liudnu 
žinių mes gauname apie jaunus 
vyrukus ir vaikezus, kurie tam
pa vagiais, razbaininkai ir 
žmogžudžiais.

Dak. Ig. Skrupskelis
Pasimirė

ISZ SIBERIJOS. — Žydelis, 
Daktaras Rubinszteinas iszsi- 
suko ir pabėgo isz to Rusijos 
Rojaus, Siberija, ir atnesza 
mums Lietuviams labai liūd
nas žinias. Siberija pasimirė. 
Mirė kaipo kalinys ir belaisvis, 
toli nuo savo tėvynės.

Daktaras Rubinszteinas bu
vo vieno Žydu laikraszczio re
daktorius; jis buvo Bolszeviku 
nuteistas, nubaustas ir iszvež- 
tas in Kazachstana, 1940 me
tuose. Jis gerai pažinojo Dak
tarą Igną Skrupskeli.

Daktaras Skrupskelis mums 
ežia Amerikoje, nebuvo taip 
gerai pažinstamas, bet 
Lietuvoje jis pirma vieta užė
mė tarp raszytoju ir redakto-

kad Danny Norris yra suimtas, riu. Jis buvo redaktorius gar- 
apie trys szimtai policijantu jo saus žurnalo “Židinys;” ir pa

skui redavo laikraszti “Dvide 
szimtas Amžius. ’ ’ Tai buvo Ka- 
talikiszkas dienrasztis. Jis 
szita dienraszti redegavo pakol 
Eolszevikai atėjo ir ji sustab- 

i vo vienas isz mokycziausiu ra
dę. Daktaras Skrupskelis bu- 
szytoju, kuris buvo pasiszven- 
tes savo tikėjimui ir savo 
krasztui. Mokinosi Kauno, 
Vienos ir Karaliaucziaus Uni
versitetuose ir pasirinko Vo- 
kiecziu kalbos szaka pilnai isz- 
mokti ir kitus mokinti. Sovie
tai ji iszveže in Siberija, kai 
tik jie Lietuva užėmė ir pasi
mirė ten. Visi Lietuviai nete
ko tikrai brangaus žmogaus 
kai Daktaras Ignas Skrupske- 
iis pasimirė.

ISTORIJE api6 na isz
-------- --------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 

cijantai Verner Ayres ir Ha- gzeimyneie nuo lygu,Verta Ne-
rold Miller pradėjo ta strytkari u£mįrszt, dagyvent 100 
vytis, ir pasivijo prie Caster------------------------------------ *
Avenue ir Bustleton ulyczios. 
Kai policij antai suszvilpe drai- 
veriui sustoti, tai Kenneth Bo
wers, jiems linksmai atsake pa
skambindamas strytkario 
skamhala. Kai strytkaris pri
važiavo prie stoties Bustleton, 
draiveris sustabdė savo stryt
kari ir neszesi kiek tik jo kojos 
inkase, bet policijantai pasivi
jo. Dabar vyrukas randasi ka
lėjime ir turi pristatyti $1,000 
kaucijos.

metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15<.
Saule Pub. Co., Mahanoy City

VAGYSTES

PHILADELPHIA, PA. —
Jaunas vyrukas sustabdė du 
vyru, James Clare ir Joseph 
Hughes kai tik jiedu paliko 
Wyndmoor stoti, ketvirta va
landa isz ryto. Tas jaunas vy-Į 
rūkas atikiszo atprovinta re-' 
volveri ir drebaneziu balsu su- 
szuko: “Duokite man savo pi
nigus!” Vyrukas buvo labai 
nervuotas ir pats iszsigantes.1 
Tiedu vyrai jam pakiszo de- 
szimtine, kuria jis pasiėmė ir 
visai nieko daJugiau nereikala-' 
ves pasitraukė, inszoko in visai 
nauja automobiliu ir nuvažia- 
vo.

Du vyrai buvo suimti už ap-' 
vogimą sztoro ant Szesztos ir 
Bainbridge ulycziu. Ju vardai

I yra Joseph Chambers ir Rich
ard Robinson.

Neužmirszkit atnau
jinti savo prenumerata už laik
raszti “Saule.” Del daugelis 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
praneszeme! Bizni be pinigu 
sunku varyti, ypatingai lai'k- 
raszczio, kuris sureikalauja 
kožna doleri. ACZIU!

Sieniniai Kalendoriai, 23% 
coliu ilgio -15 coliu ploczio, po 
35c arba 4 už $1.00. Adresas:
SAULE PUBLISHING CO.» 

Mahanoy City, Pa.

John Hordeski, sargas sako 
jis mate kai szitie du vy
rai inlipo per langa in Al Cook 
drabužiu sztora. Jis nuėjo pa
žiūrėti ir tiedu vyrai pabėgo.1 
Kai jis pradėjo juos vytis tai 
policijantas Robert Malatesta 
pribuvo ir pradėjo tuodu vagiu 
pagauti. Policija rado kad jie-j 
du buvo pavogė apie szimto do
leriu vertes drabužiu.

Joseph Wright, 27 metu am
žiaus buvo suimtas ir suaresz- 
tuotas kai policijantas Edward 
Cassidy ji sugavo muszant 62 
metu seneli James Kelleher ant 
Frankford ir Race ulycziu. Se
nelis pasakė kad Joseph 
Wright reikalavo kad jis jam

į visus savo pinigus atiduotu. I

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GEABORIUS 
Laidoja Kunus Numirėliu. 
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestiiviu Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Su v. Valstijo
se metams $5.00 
Kitose Vieszpatys- 
tese $6.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. Į

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!


