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STEVENSONAS MAINIERIU
|
Isz Amerikos AD. PAJUOKIA
VAKACIJOS

“MIRES” ŽMOGUS
DIVORSOJAMAS
BALDWIN PARK, CALIF.
— Melvin E. Hewitt, kuris ana
rudeni buvo mires per penkio
lika minucziu, per kurias minutas jo szirdis buvo nustoju
si plakti, dabar gyvena in savo
kūdikystes gyvenimą ir nieko
nežino ir neatsimena. Jo žmo
na dabar reikalauja divorso.
Dvideszimts asztuoniu metu
buvęs jurininkas nei neatsime
na kad jis yra ženotas. Jo žmo
na dvideszimts vieno meto am
žiaus Ponia Delores Hewitt isz
El Monte reikalauja divorso
sakydama kad jis ja kankina
ir kad jis yra girtuoklis. Ji rei
kalauja kad jos priežiūrai bu
tu pavesta jųdviejų dukrele.
Net ir jo motina sako kad jis
nieko nežino, nesupranta ir
neatsimena. Kai divorso popieros buvo jam inteiktos, jis tik
išzsižiojes stovėjo tarpduryje
ir nežino kas ežia darosi.
.Jis su savo žmona atsiskyrė,
. kai jis ana rudeni, iszeidamas
isz saliuno pargriuvo ir apslolio. Daktarai sako kad jo szirdis visi&zkai sustojo per pen.
kiolika minucziu. Kaijis $argryžo isz ligonines jis jau nie
ko neatsiminė ir nieko nesu
prato.

DŽENTELMONAI
VAGIAI
WASHINGTON, D. C. —
Tos žinios, ar gal butu galima
sakyti, ta pasaka, kaip dvi moteriszkes apsuko viena -Philadelphijos moteriszke ir pasi
ėmė visus jos pinigus, sziandien skamba kaip labai pa
prastas, kasdieninis invykis.
' Nors mes daug skaitome
apie razbaininkus ir vagius,
kurie su revolveriais ir kara
binais apvagia sztorius ir ban
kas, bet dar tankiau skaitome
kaip labai visu gerbiamas bankos darbininkas ar dideles
kompanijos sekretorka nuszlave banka ar kompanija ant ke
liu milijonu doleriu.
Beveik visados tokie žmo
nes yra savo Susiedu gerbiami
ir gera varda turi apylinkėje,
kol pasirodo, kad jie per kelis
desietkus metu bankos ar kom
panijos pinigus savinosi ir
juos szvaiste.
Bankoms ir kompanijoms
dabar valdžios policija pataria
priversti visi savo darbinin
kus imti vakacijas ir tuojaus
intarti ta darbininką, kuris
jaueziasi taip reikalingas kad
jis negali savo darbo palikti
nei del keliu sanvaieziu del vakacijos.

SKAITYKIT
pKCATH

PLATINKIT!

f

REPUBLIKONUS'
Mainieriams Prastos
Atostogos

ASBURY PARK,1 N. J. — I
Gubernatorius Adlai E. Ste
vensonas,- Demokratu kandi
WASHINGTON, D. C. —
datas in Prezidentus, sake kad
Republikonu partija yra pa Mainieriu bosas, John L. Lelikusi tik “ylų maisza” Gene- i wisas paskelbė kad visi mairolui Dwight Eisenhoweriui, ir nieriai per deszimts dienu ne
už tai dabar Generolas yra pri dirbs, nuo Rugpiuczio 23 ligi
verstas sau pasisavinti Demo Rugsėjo 1 dienai, kad tinka
kratu Partijos nusistatymus mai apvaikszcziotu ir “prisi
mintu visus mainose žuvusius
del savo vajaus.
Gubernatorius Stevensonas mainierius.”
atvažiavo in szita maža mies- j Szitokis prisiminimas ar apteli, po savo prakalbos in Ame vaikszcziojimas ar szitokios
rikos Legijonierius, kur jis vakacijos nelabai patinka mai
stengėsi apginti Amerikos nieriams! Mainieriai ir taip
Sekretorių Achesona ir pa-1 per visa vasara mažai dirbo, ir
smerke Senatorių McCarthy. < mažai užsidirbo. Paskui tos
Mat, per szita Legijonieriu plieno straikos, ypatingai
Seimą, visiems Legijonieriams minksztos anglies mainieriams
paaiszkejo, kad ju padėtis keb dar labiau darba sutrukdė.
li, nes jie kandidatai in Prezi
“Ir kas visiems mainieriams
dentus yra Legijonieriai. Už dar skaudžiau yra tai, kad per
tai jie buvo priversti jos pasi- ' szitas Lewiso insakytos ato
kviesti su Politiszkomis pra stogas jie negali gauti nei be
kalbomis.
darbes apdraudos atlygini- |
Gen. Eisenhoweris daug gu ma.”
driau pasielgė per savo prakal
Ir ežia yra Lewiso labai gud
bas, staeziai neužpuldamas nei riai ir apsukriai nutaikinta, 1
ant vieno žmogaus asmenisz- kad szitos mainieru atostogos I
kaį, gerai žinodamas kad Lc- ■'' ■pasitaiko kaip *tik priesz tai,•
gijonieriu tarpe randasi draudraų- ka.da. visiems .reikės anglių, ir
ir Rc- kai unija ims derintis del Nau
publikonu. Bet Adlai Steven jo Kontrakto ir grasins kom
son, rodos nieko ;nepaisinda- panijas su straikomis.
mas, tuojaus puolėsi ant prieLewisas isz savo puses gud
szingos partijos ir asmeniszkai
rus. Jis nori kad visur butu
iszvardino tuos, kurie jam ne
kuo mažiausia anglių, kad jis
patinka.
galėtu geriau derėtis su kom
Gubernatorius Stevensonas j panijomis del naujo kontrakto.
szitame mažame miestelyje Bet jis ar nepaiso, ar nežino ar
kalbėjo in keturis tukstanezius nenori žinoti kad ir jo palydo
susirinkusiu savo partijos vams, jo mainieriams teipgi
žmonių, kurie buvo užsimokė bus sunku, kai jie isz pėdžių
ję po penkios deszimts doleriu iszeis. Jam bus lengviau de
už pietus.
rintis ir jis greieziau laimes
ka jis nori, nors visiems mai
nieriams bus sunkiau galas su
^Pirkie U. S. Bonus! galu suriszti.

NUSZOVB • SAVO
BUVUSI VYRA!
LITTLE SILVER, N. J.—
Temple U ni verste to studen
tas, kuris moliuosi ant lajeriaus, buvo savofeuvusios žmo.* U .
nos nuszautas imjizmusztas.
Dvideszimts ’ Izesziu metu i
amžiaus Malcoii ĮK. Johnston,
buvo užmusztas to visos vaT
landos gineziu ų barniu su savo buvusia, di] prsuota žmona, jos kambarii Sse in Little
myliu nuo Asbw y Park.
Silver, N. J., $pie deszimts
Policijantai sako kad jo
žmona, dvideszimts dvieju me
tu amžiaus Ponia Anna Serra
Johnston, iszsitfauke isz po
paduszkos fevoi^eri ir paleido
net penkis szuviūs in savo bu
vusi vyra, kuris Stengiesi pa
bėgti, bet krito negyvas, be
bėgdamas trepaisžemyn.
Ji gyveiio ežia gu Ponia Bet
ty Ivester, kuri kaip ir ji turi
maža kūdiki. Jie
/•■■rdirba fabrike
ir palieka savo vaikus kitiems
padaboti per diegia.
Jos vyras vis reikalaudavo
kad jųdviejų kūdikis butu jam
pavestas. Jis ir szita vakara
buvo atėjės su advokatu kny
įi
ga kiszeniujl ”
judvieūffl
na s.' <7 W|
vo kad ji^B
Ui'&is dabar užsideda.
Policija ja paėmė in kalėji
mą, kol bus paruosztas jai teis
mas.

U. S. Legijonieriai
Priesz Sekretorių
Dean Achesona
Legijonieriai Reikalauja Kad
Kara Korėjoje Tuojaus Baigtu
BUVĘS MAINIERYS
NEW YORK, N. Y. — Amerikos Le
SUIMTAS
gijonieriai, per savo Metini Seimą, yra
pareiszke savo pareikalavima, kad Preziden
WILKES-BARRE, PA. —
Amerikos slaptos FBI polici tas Trumanas isz savo Tarybos iszmestu
jos agentai suėmė ir dabar intaria buvusi mainieri už pa- Amerikos Sekretorių, “Dean Achesona” ir
siųptimo grasinanczio laiszko kelis jo padėjėjus!
mainieriu unijos virszininkui,
kuris ant rytojaus buvo su
sprogdintas
savo automobily _
je.
Louis shandra, keturios de
intts'|lyiejji męth ą^įaus

Amerikos Legijonieriai teipgi “reikalau
ja, kad Amerika ta kara Korėjoje tuojaus
baigtu!
Jie sako, kad “ta Tautu Sanjunga yj^,tik tuszti szposai!”

Ave., Pittston, buvo in kalėji
mą patupdintas ant $25,000
kaucijos, in Avoca.

Daugiau kaip trys tukstaneziai patvir
tino szitus pareikalavimus, Madison Square
Garden, New York mieste.
Iszrodc, kad iszkils susikirtimai paeziamc Seime, kai Illinois valstijos Guberna
torius, Adlai Stevenson, savo prakalboje
pasakė, kad j a m nepatinka tie žmones,
kurie pavartuoja “Patriotizmą” pultis ant
kitu ir intarti Valdžios Tarnus kaipo Ko
munistus.
Mums iszrodo, kad ežia Adlai
Stevensonas, kandidatas in Prezidentus, pa
dare didele klaida, kuri jam gali kasztuoti daug Balsu “Votu” per Rinkinius!

FBI policija rūpinasi vien tik
apie ta grasinanti laiszka, ku
ris buvo tam unijos virszinin
kui pasiustas. Kaslink žmog
žudystes, tai Wilkes-Barre
miesto policija turi pati rūpin
tis.
Pasiustas gi
grasiniritis J.MIXWXIlaiszkas szitaip skambėjo: uJeigu
tu mums neprisiusi du tukstaneziu doleriu; tu ar tavo vaikak Francis bus nužudyti. Tu
turi tik sanvaite apsvarstyti
ka tu darysi. Tu nebusi toliau
perspėtas.” Buvo pasiraszyta: “Atkerszintojai.”

dangese, tie maszinai nu
krinta kad rakieta butu
lengvesne ir galėtu dar greicziau eiti. Szitos naujos ra
kietos yra daug geresnes ir
greitesnes už tas kurias Vokiecziai per kara buvo pa-

vartuoje priesz Anglija, da
bar szitokias rakietes yra
insteige po visa savo kraszta, ne tik del užpuolimą, bet
ir del apsiginimo.

.

Alijantai Bombardavo Korėjos Sostines

X aoiuot-cbd

Anglijos Karo Sztabas isztiria ir iszmegina naujas kariszkas rą-kietas. Szitos ra
kietos yra iszszaunamos nuo
žemes, paskui inžinai, maszinai jas stumia in padan
ges. Kai jos jau insieina pa-

U. S. A.
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\. L. BoczkoivRki, Editor and Jigr.

Jis yra intartas, už tai kad
policija sako jis buvo pareika
lavęs dvieju tukstaneziu dole
riu isz Charles L. Mecadon,.
FLORENCE, ARIZONA, — keturios deszimts trijų metu
Ponia Joan Brokus Larson, amžiaus mainieriu kuopos pre
kuri yra nuteista kalejiman zidento.
Mecadon buvo užmusztas,
nuo penkių iki deszimts metu
kai
bomba susprogo jo auto
už pavogimą nuo savo aklo,
mobilyje, Spalio (Oct.) men.,
buvusio kareivio vyro keturis
26-ta diena 1951 metuose mies
tukstanezius doleriu, pagimdė te Wilkes-Barre.
deszimts svaru sūneli Arizona
FBI policijos virszinirikas
kalėjime.
Arthus Cornelius sako, kad,

Naujos Rakietos

MAHANOY CITY, PA.

Toliau buvo paraszyta: “Mes.
tave ir tavo sunu sekame ir ju
du negalite nuo musu pabėg
ti.”
Unijos virszininko sūnūs ne
buvo automobilyje kai tas jo
automobilius susprogo.
Suimtas buvęs Tnainierys
Shandra, pradėjo dirbti ant
briekerio, kai jis buvo užbai
gęs szeszta pradines mokyklos
klase in-Brownstown, Pittston.

Pirkie U. S. Bonus

-r
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Adlai Stevensonas, Demokratu Kandidatas in Prezidentus, butu daug geriau
padaręs, jeigu jis nebutu nei žodžio neprasitarus apie Amerikos Sekretorių Dean
Achesona ar Senatorių McCarthy.
Bet,
klaido jau padaryta, ir bus baisiai sunku
atitaisyti!
e

a

eg

g

e

DIDŽIAUSIAS ANT PRIESZO UŽSIPUO
LIMAS; 1,403 UŽSIPUOLIMAI PER

TRIS SYKIUS
SEOUL, KORĖJA. — Kęturiu Alijantu kariszki eroplanai ir bombnesziai ant
vieno sykio užsipuolė ant Pyongyang
Sziausines Korėjos sostines, ir sudavė di
džiausia smūgi prieszui.
Trys kariszku ėroplanu bangos bombar(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Knoxville mieste, Tennessee
valstijoje, Charles D. Langs
ton, kuris sveria tik szimta ke
turios deszimts svaru apskun
dė savo žmona (kuri sveria be
veik czverti tono) ir pareika
lavo divorso už tai kad ji:
Priversdavo ji jai pagamin
ti pusryczius ir atneszti jai in
lova.
C
Priversdavo ji apiprausti ir
aprengti jųdviejų kūdikėli.
Apmuszdavo ji taip, kad jis
negalėjo nėi paeiti.
Priversdavo ji viską iszskalbti, ir ta skalbimą net ke
turis sykius isziplauti, negu
jam buvo pavėlinta padžiauti.

lutinai sutiko priimti kompa
nijos pasiulinima, kuri kom
panija ’buvo davus pirm negu
straikos prasidėjo.
Kiekvienam .plieno darbi
ninku tos straikos kasztavo
apie pusantro Szimto doleriu
algos.

Tu ne visados gali būti ge
resnis už kitus, bet visados ga
li būti geresnis už save.

Skirtumas tarp biznio ir
pramones Europoje ir Ameri
koje yra. tai kad Europietis
biznierius nori kuo mažiausia
pagaminti tavoro ir paskui
kuo brangiausia už ta tavdra
ar daigta imti, kad jis greitai
įprabogotu; Amerikietis biz
nierius nori kuo daugiausia
Senis Butkus sako: “Kam pagaminti ir kuo pigiausia
ežia rūpintis apie senatve. Kai parduoti, kad jis greitai parmes jau neeisime in senatve, bagotu.
tai tada mes jau busime po
Pereitais metais Amerikoje
žeme. ’ ’
1,118,210 žmonių buvo apvog
ti;
52,090 buvo Vagiu, razibaiValdžios virszininkai vėl
ima szneketi apie visko dar di ninku su revolveriais apipleszti; 6,820 buvo nužudyti; 78,640
desni brangimą.
buvo užpulti; 407,130 namu
Gal jau nėra tokio didelio buvo apvogta; ir 196,960 auto
pavojaus kaip jie per savo po mobiliu buvo pavogta.
litines prakalbas mums sako,
bet, jeigu visi darbininkai da
Žmogus, kuris uždirba szimbar dar didesniu algų reika ta tukstaneziu doleriu ant me
laus, tai aiszkus daigtas kad ir tu, parsinesza namo tik ketu
pragyvenimas dar labiau pa rios deszimts septynis tuksbrangs.
tanezius; žmogus kuris uždir
ba du szimtu tukstaneziu dole
. Spėjama kad pragyvenimas riu in metus, turi gauti devy
pabrangs
antra
treczia
Mahanoyapie
City,
Pa.,arU.S.
A. Ji nis dolerius, pirm negu jis ga
Saule
Publishing
Co.,
nuoszimti.
li viena doleri namo parneszti.

ventojus, turi 1/gia teise su
New York kur buvo 14,83’0,192
gyventojai, 4,950 metuose. Pa
gal Konstitucijos Septyniolikse. Senatoriai buvo renkami
ta. Priedą priimta 1913 metuoWASHINGTON, 1>. C. — paprastu balsu ir ne valstija
Registruot! Balsuotojai sziuo Legislature kaip pirmiau. At
Prezidentiniu Rinkimu metu stovu Buto nariai visada isz
iszrinks apart J.A.V - Ameri rinkti paprastu balsu.
kos Prezinenta ir Vice-PreziAtstovu Buto kiekviena va
denta, ir tuksta.nczius kitu vie- lstija turi viefti pagal gyvento
szu Valdininku.
ju skaicziaus; Konstitucija
96 nariu Amerikos Senato kaip davė Kongresui teise nustaityReikės iszrinkti treczia dali I ti kiek kiekviena valstija turi
ir visus narius (435) Atstovu turėti Atsdbu-ir kaip paskirs
tyti ta skaitziu tarpe valstijų,
Buto.
tik
pabrėžiant kad kiekviena
Atstovu Buto nariai tarnau
ja. du metu ir todėl kas dviejais valstija privalo turėti nors
metais naujas Atstovu Butas viena Atst^a. Parūpino lai
iszrinktas. Senatoriai tarnau kini suskawma JAV - Ameri
ja szeszis metus. Treczia dalis kos gyveWiju, kad galima
Senato yra iszrenkama kas pritaikintiwaieziu Atstovu su
gyventoju Aakeitimu. Pagal
dviejais metais.
Pagal Konstitucija, nepai Konstitucija nustatė 65 Atsto
sant didumo ir gyventoju skai vus Pirmaile Kongrese. Koncziaus, kiekviena valstija ren stitucijonaks Seimas nustatė
ka po du Senatorius. Tokiu kiek kiekviena valstija turi tu
budu, Nevada, kuri pagal 1950 rėti Atstovu. 1790 m., pirmas
m., cenzą (tai yra gyventoju gyventoju 'suskaitymas padi
skaicziaus) turi tik l(į0,083 gy dino skaieziu ligi 106 ir tas

SZIMET TUKSTANCZIAI VALDININKU
BUS RENKAMI

Have you heard
the good news?
A NEW LAW MEANS YOUR SERIES E BONDS CAN NOW

GO ON EARNING INTEREST AFTER THEIR MATURITY DATE
Ten years ago, did you go to the defense of

Tiktai,. . . $1.00 ■:

your country with
Defense Bonds? I
here’s good nev.;j®
til
Congress has nH
possible, now, fo^^®
you interest longflH
planned—with no eflon. <

Maistas, drabužiai, rakan
dai (fumisziai) televizijos ir
automobiliai pabrangs.

base of U. S.
hAtose bonds

Originally
Purpart.

Fabrikuose darbininkai da
bar daugiau darbo turi, ilgiau
dirba,
ir daugiau
Pinigai
reikia uždirba.
siusti su <
užsakymu: ji
Darbininku unijos dabar Krinta Lapai, Krinta
rengiasi dar didesniu algų !paibikalauti ir grasina fabrikan Krinta medžiu lapai, trinas po
tus su straikomis.
kojų,
Krinta pageltę, szlama
Kaslink ateinaneziu Prezi
liūdnai;
dento Rinkimu, Prezidentas Blaszko juos vejas, tarszoTr.umanas yra pasakęs: “Jei
neszioja,
gu Demokratu Partijos pirmi Pilnos pelkynes, pilni takai.
ninkas ir kandidatas del Pre
zidento vietos norės kad asz Aržuolas gludi, szakas
iszpletes,
vėl važineeziau po Amerika su
prakalbomis, asz mielu noru Beržas siūbuoja, barsto lapus;
taip ir darysiu, nes asz dabar Egle vaitoja, puszis linguoja,
esu tik eilinis kareivis savo Miszku medeliai mena kapus.
partijoje.“
Dienos apsnūdę, niurkliosmiglotos,
' Plieno straikos užsibaigė, Lytus tik pilna isz debesų;
kad visi žmones seke Demo Krūmai nuraude, pievos
szarmotos,
kratu Seimą, ir mažai dėmesio
kreipe in tas straikas. Ir tai Tyla laukuose—nėra klegesiu.
buvo tos unijos bosui, Murray Kekes szermukszniu, nurau
in sveikata, nes jis nieko iper
donavę;
tas straikas nelaimėjo. Jis gaSkraido ir krankia varnu

New Series H, J, and K Defense Bonds pay 2.76% to 3%!

pulkai,
Drasko tas uogas, lesa-kapoja;
Tuszczia girele, tuszti laukai.

If you want to get the interest on your bonds in the form of
current income, or if you want to invest more than the annual
limit' for E Bonds, ask at any Federal Reserve Bank or Branch
about these new bonds:

Toli galvijai girdis mauroja,
Bliauna aveles, zurza vaikai;
Žmogus pasziuves dirva
vartoja,
Skrenda in pietus žasu pulkai.

Series H. A new current income bond, available in denominations
of $500 to $10,000. Sold at par. Matures in 9 years, 8 months and
pays approximately 3% interest per annum if held to maturity.
Interest paid semiannually by Treasury check. Annual limit,
$20,000 maturity value.

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais
160 Puslapiu

8 col. ilgio, 5y2 col. ploczio
Slenka saulute, slepias, iszIszaiszkma sapna ir kas
balus,
ateitoje stosis. Su priedu
Žiuri ant likucziu medžiu
planatu ir visokiu burtu.
sausu;
Knyga in minksztos poŽeme nuplikus, nuoga, atpieros virszeliuose. :: :: Jį
szalius,
Laukia nukrinkant minksztu
sniegu.
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You need not exchange the bondę you have. You need
not sign any paper, fill out any form. You simply keep
your bonds as you have been keeping them.

You may still redeem any Series E Bond at
any time after you’ve owned it for sixty days.
; But holding on to your bonds is the smart
I thing to do if you can. Your government
g bonds are as safe as America itself.
And don’t forget that the money you put
into bonds regularly and leave there is stead
ily growing into a larger and larger sum. Be
fore you know it you’ll have money enough
for a home, a business, a retirement fund,
an education for your children, or whatever
really big thing is your personal dream. Now,
remember, your Series E Bonds earn 3%
interest compounded semiannually when
they’re held to maturity.

Bonds are safer than cash, too. For if your
bonds are lost or accidentally destroyed your
United States Treasury will replace them at
no cost or loss to you.
So if you have bonds which are coming due

this month, remember the new money-mak
ing chance your government is giving you.
Just hold onto your bonds and they’ll go on
earning for you. In the meantime keep up
your regular saving with more bonds—
through the Payroll Savings Plan where you
work. It’s the easy, systematic saving plan
that lets you save before you draw your pay.
Thousands say it’s the one sure way to save!

3 NEW MONEY-MAKING
OPPORTUNITIES FOR YOU!

Series J. A new 12-year appreciation bond, available in de
nominations of $25 to $100,000. Sold at 72% of par value. Pays
2.76% compounded semiannually if held to maturity. Annual
limit, $200,000 issue price jointly with Series K Bonds.
Series K. A new 12-year current-income bond in denominations
of $500 to $100,000. Pays interest semiannually by Treasury
check at the rate of 2.76% per annum. Sold at par. Annual limit,
•$200,000 issue price jointly with Series J Bonds.

Now even better-invest more
in Defense Bonds!
The U. S. Government does not pay for this advertising.
The Treasury Department thanks, for their patriotic donation,
die Advertising Council and

Platinkit “Saule”

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.
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skaiczius paskirstytas tarpe
No.123—Septynios istorijos: No.175—Kuczios Žemaites;
valstoju. Ir kas deszimt metu Stebuklingas Zerkolas; Sida Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
buvo naujas paskirstijimas brinis Grabelis,- Drąsus Szuo; darė Anglis; Kaimiecziu AimaAtstovu iki 1920 m , cenzos, Kolera; Senelis; Vargo sapnas; navymai; Eiles; Kokis Budais
gyventoju skaicziaus.
Apie Čigonus; 45 pus., 20c.
Apgavikai Apgauna Žmonis;
Po 1950 m., cenzas pakeitė
No.127—Trys istorijos apie Prietarai ir Burtai; Juokai ir
padėti szesziolika valstijų.
Duktė Pustyniu; Peleniute; Paveikslai. 20c.
Kaikurios pamėtė nuo 1 ligi 3 Du Brolius. 60 puslapiu, 20c. No.176—A-Be-Cela, Pradžia
vietų Atstovu Bute, kitos gavo
No.128—Dvi isztorijos: Val- Skaitymo ir Raszymo. 25c.
daugiam Kalifornija buvo di dimieras; Bedali; 44 pus., 20c
džiausia laimėtoja, dalbai- turi
No.129—Keturios istorijos:
Kitokios Knygos
23 Atstovus ir iszrinks 30 szi Ketvirtas Prisakymas Dievo;
Lapkriczio men., (Nov.) 4*ta Keliautojai in Szventa Žeme;
diena.
Beda; Tamsunus prigauna. 58 No.178—Tikinusias Kabalas
arba atidengimas Paslapcziu
Nors JAV-ose yra 38 kartai puslapiu, 20c.
Ateites su pagelba Kazyrom.
daugiau gyventoju negu buvo
No.132—Trys istorijos: Apie
1790 m., nuo 1910 m., Atstovu Anglorius isz Valencziojs, Ko- 25c.
Buto didumas kaip 'buvo nu žnas daigtas turi savo vieta; No.180—Kvitu Knygute
statyta ligi 435, taip ir pasilie Ka pasakė katras paeziuojas, del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.
ka.
76 puslapiu. 25c.
Republikos pradžioje x\t sto
No.133—Dvi istorijos: Neuž 180(4—Kvitu » Knygute
vus iszrinko visos valstijos gy mokamas Žiedas, Drūta Alks Draugystėms, del Kasieriaus
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
ventojai. Vėliau Kongresas ni. 62 puslapiu, 20c.
kimu. 25c.
reikalavo kad ^atstovai butu
No.134—Dvi istorijos: Baisi
iszrinkti isz “Distriktu,“ ajp- Žudinsta, Urlika Razbaininka,
No.194—Trumpas
Katalikiszkas Katekizmas, pagal iszskricziu. Kiekviena valstija 43 puslapiu, 20c.
guldima Kun. Piliauskio, su
nustatė Kongresinius DistrikNo.138—Apie Irlanda; Ro
nekurtas Naudingais Padėji
tus: geografinius rajonus, ku
bertas Velnias; Medėjus; Kaip mais. 35c.
rios teorijoje, apėmė apie 360,Kuzma Skripkorius Likos Tur
000 asmenų, kiekviena. Pa
No.196—Stacijos arba Kal
tingu Ponu. 35c.
prastai yra skirtingas distrikvarija Viesz. Jezuso Kristuso
tas kiekvienam atstovui ir už No.140—Apie Maža Katilu- 15c.
siregistravę balsuotojai dis- ka Lietuvos Skausmai, Mo- No.197—Graudus Verksmai
cziutes Pasakojimai, E i le s ,
trikte isžrenka atsova, kuris
Vargdienis, Pirmutine Szalna, arba Pasibudinimas prie Apuž juos kalba Kongrese. Tik
Atsitikimas Senam Dvare, Ge- mislinimo Kanczios Viesz. Mu
valstijų Legislatures gali insu Jezuso Kristuso. Knygute
64 puslapiu, 25c.
steigti Kongresinius Distrikreikalinga ant Gavėnios. Pa
No.141—Apie Kalvi Paszku,
tus arba* juos pakeisti. Ka
gal senoviszko būda, 15c., Pa
dangi daugiau nebe yra Fede- ležinis Vyrds, Smakas ir Niki gal nauja būda, No. 197%, 25c.
ralio Instatymo, kuris reika tas. 61 puslapiu, 20c.
No.198—Gromata arba Mu
No.142—A p i e Paveikslas
lautu kad valstijos nustatytu
ka musu Iszganytojaus Jezuso
distriktus, kaikurios valstijos Gyvenimo, Nuopoiei Mateuszo Kristuso, peraszyta isz gromanepakeitė savo distriktus per Jerukausko, Osieczna. 40 pus tos rastos grabe musu Iszgany
daugeli metu. Valstijose kur lapiu, 20c.
tojaus Jeruzolima. 10c. ‘
No.144— Apie Ranka Ap
yra mažiau distriktu negu At
Np.200—Eustakijuszas. Is
stovu. Atstovai yra iszrinkti vaizdos, Nedaejusia Žudinsta, torija isz Pirmutiniu Amžių
visu valstijos užsiregistravu Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę Krikszczionybes. 128 pus. 35c.
siu balsuotoju, ir jie vadinami va Zokoninka Bernadina. 61 No.201—Istorija apie Amži
puslapiu, ,20c.
‘ ‘ RepresentatiYes-at-large. ’ ’
na Žydą. Jo kelione po svietą
No.145—A p i e Velniszkas
Apart Kongreso nariu, gu
ir liudymas apie Jezu Kristų.
bernatoriai 30 valstijų bus. isz- Malūnas Kaip Studentas Lo Pukius apraszymas. 20c.
renkami szimet. Dabar beveik jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste No.202—Novena, Stebuklin
puse Gubernatorių yra Repu- buklinga Puodą, Dainele. 47 go Medaliko Dievo Motinos
biikonai ir puse Demokratai. puslapiu, 15c.
Garbei. 15c.
No.146—Apie Auka Nihilis
Valstijų Legislatoriai, valstijų
No.203—Knygute, Tretinin
valdininkai žemiau Guberna tu, Stebuklas Kuczios Nakti.
kių
Seraphiszkas Officium. 15o
toriaus laipsnio, ir tukstan- 62 puslapiu, 20c.
cziai miestu, apskrieziu, mies No.148—Apie Joną ir Alena,
Kaip Užsisakyti Knygas:
teliu valdininkai irgi bus žmo Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c
nių reiįkami kada jie eis in
No.150—Apie Duktė AkmeUžsisakant knygas isz
balsavimo vietas balsuoti.
noriaus, Klara, Nuspręstasis,
Beveik visose valstijose, Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa szio Katalogo, reikia paminėti
tik numeri knygos. Pinigus
Kandidatai in Gubernatorius slaptį. 61 puslapiu, 20c.
siuskite per Pacztino Moni-OrSenatorius ir Atstovus nomi
No.151—Apie Vaitas Szvilnuojami partijų Primary-Pir- pikas, Pas Merga, Gražios deri, Express ar Bankino Mominys rinkimuose, kurie laiko Akys, Tarnas, Vargdienis Jo ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
mi tam tikslui.
—C.
nukas Karalium, 62 pus., 20c.
truoti laiszka su pinigais.
No.153—Apie Gailuti, Du
Nepamirszkite dadeti
KATALOGAS Broliai, Majoro Duktė. 62 pus deszimtuka
ekstra del prisiunlapiu, 20c.
•
KNYGŲ
No.152—Apie Kajimas, Drū timo kasztu. .
tas Petras, Nuogalis. 62 pus Visi Moni-Orderiai ir Pini
Visi pirmieji Katalogai dabar lapiu, 20c.
gai, o ir visi laiszkai “visada
yra negeri. Szis Katalogas
No.155—Szakinis Nedoras turi būti siusti vien tik ant
užima visu anų vieta, todėl Žydas, Du Draugai. 136 pusią, szio adreso:
užsisakykite knygas isz
SAULE PUBLISHING UO.,
piu, 35c.
szito Katalogo
No. 158—A p i e Kapitonas Mahanoy City, Pa., - U. S. A.
No. 1952
Storrnfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas Atsimink! Mielas Skaityto
ISTORIJOS, PASAKOS,
jai kad nuo tavęs priklauso
Vagis. 60 puslapiu, 20c.
APYSAKOS, IR T. T.
“Saules“ ateitis; Ar ja skaity
No.160—Apie Po Laikui;
si, ja indomausies, ar laiku at
No. 101—Kapitonas Velnias, Per Neatsarguma in Balta
silyginsi, ar ja paremsi!
Puikus apraszymas, didele Vergija; Pusiaugavenis; Vieszpats Jėzus ir Miszke Medžiai;
knyga, 404 puslapiu, 50c.
No.103—Vaidelota, apysaka Žvake; Del Pirsztiniu; Apie ^Pirkie U. S. Bonus!
isz pirmutines puses szimtme- Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž
czio iszimta isz Lietuviszku dės ir Kitus Dangiszkus Kū
užlieku. Su paveikslais. 177 nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne.
dideliu puslapiu, 35c.
Apie 100 puslapiu35c.
į Make today į
No.lll—Sziupinis (3 dalis)
talpinąs! sekanti skaitymai: No.166—Apie Sūnūs MalYla isz maiszo iszlins; Apie bo kiaus; Iszklausyta M a l d a
Vargszo; Geras Medėjus. 20c. /buy United States
ba ka negalėjo savo liežuvio
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, No.172—Apie Duktė Mariu; {defenseBonds
Galinga ypata galybe meiles; Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
* ,
Raganiszka lazdele; Boba kaip piu, 20c.
No.173—
Apie
Talmudo
Pa
ir visos bobos; Teipgi juokai,
rodos, trumpi pasakaitymai ir slaptys ; Du Mokiniu; Kam Iszdavineti Pinigus. 45 pus., 20c. ^Pirkie U. S., Bonus!
1.t., 52 puslapiu, 20c.
I

J

1

I
J

“SAUL®” MAHANOY CITY, FA.

MISZKE
ĮJUVO tamsi naktis ir dan
gus juodas, apdengtas de
besiu kamuoliais, žemai slenkaneziais, kad Kunigas Lai
ne iszsirenge in Solmieres. Ke
lias ėjo per tanku miszka. Ku
nigas važiavo vežimuke, už
kinkytame su asilu. Geras tai
buvo gyvulėlis. Mažutes, kie
tos nagos galėjo kastis be per
trūkio isztisas valandas nepervargdamos. Kartais sustoda
vo, nebenoredamas eiti toliaus.
Tada kunigas maloniai inkaibedavo jam pirma žingsni, ir
gyvulėlis, niekados nemuszamas, paklausydavo. Kunigas
Laine niekados nevartodavo
botago; jo visiszkai neturėjo.
Sucziulpimas, pajudinimas va
džių arba koks paraginąs žo
delis užtenkaneziai sukrutin
davo paklusnu gyvulėli.
Vienok sziandiena, suruku
sia, troszkia ir baugia nakti,
be žvaigždžių ir menulio, pri
siartinant audrai, kunigas no
rėtu pridurti asilui sparnus.
Labai jam reikėjo skubintis.
Važiavo jau visa valanda, bet
tėra da pusiaukelyje ;• už tai
kalbino gyvuliuką, raginda
mas idant skubėtu.
Važiavo pas ligoni. Pasiun
tinys isz Chauvigny pranesze,
jog geležinkelio szlaveja, sena
Daradaut nėbepergyves tos
nakties, o juk be iszpažintes ir
kitu sakramentu negalima
leisti jai numirti. Kunigas Lai
ne nuo deszimts metu tos vie
tos klebonas, tuojaus.apsirėdė
ir užkinkė pažadinta asileli
kurs prie naktiniu kelionių bu
vo jau nuo seno pripratęs.
Po tam nubėgo in bažnytėlė,
pasiėmė Szvencziausi ir alie
jaus ir iszvažiavo. Buvo jau
apie deszimta valanda vakaro.
Sodžius miegojo. Lacabaąse,
senas bažnyczios tarnas, ver
žės važiuoti drauge, bet klebo
nas atmete jo norą, nes Lacabasse turėjo amžiaus septynios
deszimts metus. Kur toki seni
nakti kratysi! Ir jis ir sena
gaspadine Tarasa atkalbinėjo
kunigui kelione ypacz per
’miszka. Bet ka padarysi su
ginezu. Kunigas iszvažiavo
per miszka ir pats vienui-vienas.
■
"Dievą vežuos, tai tikri-aušis keliones sėbras, tarė,
sėsdamas in ratus.
; Liktarna, prie vežimuko pri
kabinta, nuszviete kelia, nors
ant tiek, kad galima pasergėti
ir aplenkti provažas ir neinkristi in griovi szale kelio.
Kad invažiavo in krūmyną,
staiga iszgirdo lyg žingsniu
atbalsi. Asilas sustojo.
Kunigas Laine nežinojo bai
mes jausmo. Per visa gyveni
mą mislijo apie smerti, tikėjo
teipogi, jog be Vieszpaties
Dievo valios plaukas nuo gal
vos niekam nenukris, skelbda
mas drauge, kad baisiausi
žmogžudžiai musu paklydimai,
b Ldidžiausis pavojus, nuodė
mė.
Toks tai buvo nekaltos szirdiės žmogelis.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka
Per paczta) 25 Centai
Adresas:
Saule Publishing- Company,
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

Ir dabar nepersigando ir
prabylo ramiai ir drąsiai:
Ar yra kas ten? Yra! Atsi
liepė balsas tamsoje.
— Turi būti kas paklydęs,
pridūrė kunigas.
— Buk tai žinai, atžėrė tas
balsas. O kur Dievas veda?
— Tn Thiezy. Tai sėsk, at-
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In viena dideli miestą,
pribuvau,
Tenais vyreli radau,
Badai gyvena nedorai,
Su mergele viena badai.
Szitas vyrelis be darbo
namie snaudžia,
Taigi, nedyvai kad vargas isz
visu pusiu spaudžia !
Žinios skamba kad žmones
spiria kad apsivestu,
Kad svietą in piktumą
nevestu,
Bet vyrelis piiiigh netur,
Norints jieszkojo visur,
Jau ilgiaus nedaikysiu,
Taji vyreli getai pamokysiu.
*
*
*
Daugelis isz Lietuviszku
mergeliu,
Perkasi tokius brangius
>
parėdus, .
Kad ne vienas, isz vyriu,
Apmanstes taji dalyką
gerai,
Nusiplauna rankas nuo ju,
Ir užsirasza in kliuba senu
jaunikiu,
Taigi, žmogus turėtu iszduoti
Nemažiau kaip deszimts
doleriu ant dienos,
Ant užlaikymo savo mylimos,
Pagal naujausia mada,
Ir kentėti badai
Už tai, musu Lietuviszki
vyrukai, •
Szalinasi nuo tokiu
mergeliu,
Ir jieszko sau mandagesnes ir
paezedesnes merginos!
*
*
*
Kuom senesne motere,
Tuom daugiau turi turėti
proto ir suktumo.
Iszmintinga motere niekados
ne jaunis save,
Ir per tai apsisaugos szando,
Ir neatkreips visu akis ant
saves.
Jeigu katra save jaunina,
Tai tuom iszrodineja savo
senatve.
*
*
*
Kožnas vyras ka tik
'
apsipaeziaves,
Džiaugiasi ir giria savo
•
paeziule,
Bet nežino nebagelis kokia ji
bus už menesio,
Nes tik per ta laika pasirodo
kuom ji yra.
Neužmirszkite
guodotini
skaitytojai atsilygint su prenu
merata už laikraszti “Saule,”
nes da turime kelis szimtus,
kurie apie tai užmirszo ir prasze idant nesulaikyt laikraszczio. Paskubinkite!

Na, gerai jau, gerai! Apie meldes, regis mirsztanczios
reme klebonas. In ta szali va žmogžudys. Uždegk viena ar
kanezios silpnėjo, veidą ap
tai daugiaus nesznekesiva.
žiuoju, pavesziu. Praslinko po daigta.
Visas
drebėdamas,
suminkBuvai
labai
piktas,
bet
tai
dengė giedra, merkes akis lyg
ra minueziu ir menkas vežimė
lis net subraszkejo, inszokus sztintas kunigo ramumu ir ne jau praėjo. Kas tave gniaužia, ant saldaus miego.
kalta drąsą, žmogžudys isz- vargsze ? Gal turi didelius ru
Kunigas isizeme Szvencziau
svariam žmogui.
traiike
kelis
briežiukuspr
pa

pesnius,
beda,
vargus?
Tikrai
si
isz sidabrines puszkos, bet
Kunigas Laine pajuto, jog
kokia ten ypata atsisėdo prie trynė in pada. Nutvieskė rupesnius. Tai baisus daigtas, pirm, negu ji indejo in ligonio
jo, ir jog ji augszta ir plati isz szviesele ir sztai žmogžudys ir apsisuka galva, užmirszta burna atsigryže in nepažinstapecziu. Kiek buvo galima, pamate kunigą keliant nuo apie Dieva, apie instatymus ir ma ir, veizėdamas in ji padare
tamsoje pesergejo, kad nau vežimo dug’no menka daigteli. vakare, kad aplinkui tamsu, o kryžiaus ženklą.
— Tai mažas kryželis, ta niekas nemato, paklauso pa
Klupias sudėjo rankas. Jam
jas keliones draugas isz veido
rodės
tada, jog isz sakramento
re
kunigas
nedreb'ancziu
bal

gundų sznibždejimo ir, Juk
baisus, su akimis baugiomis ir
trykszta skaistus spinduliai ir
slaptingomis. Rūbai pranasza- su: Neszioju ji vis prie juoste mokinais katekizmo ?
mirsztanczios
veidą nuszvieTaip, bet labai seniai!
vo jog tai valsczionis arba dar les. Jaucziau, kad buvo nukri
Matai ir buvai kareiviu, tar czia aureole. Tie spinduliai uubininkas isz miesto. Nepažins tęs, o labai man szirdi skaudė
szviete ir ji, pervere jo kruti
tamas prisiveizėjo in kunigą. jo ji praraudus! Tai didelis navai tėvynei Prancūzijai.
paminklas!
Na,
na,
seneli!
Už

nę,
szirdi, nublaszke tamsa nuo
Dieve
mano,
gražus
tai
pa— A-a, tarė po valandėlės,
tai esi kunigu? Hm! Na, va- baigė kalba,, sucziulpdamas szaukimas. Tai mokina artima proto, uždege, regis kožna
ant asilo ir vežimas sujudėjo. mylėti, visus artimus, tautie- kraujo lasza, ir lyg gniaužė
žiuokiva!
-— Kodėl tau taip brangus czius, vaikus vienos žemes. O,' prie žemes. Po intekme to viso
Kunigas sucziulpe ant asilo,
tas menkas medelis? Paklausė broli mano, užmirszk apie ta galva žmogžudžiui nužemintai
ir vežimas riedėjo toliaus. Ke
žmogžudys a’bejopu balsu.
pikta darbai Pakalbėsi va apie nusviro, o akis aszaromis pa
lias miliutas tęsęs tylėjimas.
— Kodėl taip b r a n g u s, tai namie, pernakvosi, ant ry tvino.
Pertramke ji kunigas. ,
Dieve! Susimilek ant manes
klausi? Prieteli mano, suprasi to pasikalbėsi va, ir keliausi
— Oras, nelabai atsakęs
tuojaus. Ta maža kryželi, ežia sau toliaus laimingesnis, ra nusidėjėlio! Sznibždejo nepa
del pasivėžinimo po miszka.
žinstamas, muszdamas in kru
priartino ji prie liktarnos, bu- mesnis ir geresnis.
. ’• T,'
-žinomu,
— Po szimts velniu, ne! cziavo septyniolika
Vežimas sustojo prie bute tinę.
Atsiliepe nepažinstamas.
lio
pagal geležinkeli. Atvažia
Kunigas indejo Komunija in
stovineziu akyveizdoje mirties
— Bet kam iszvažiavai, septyniolika žmonių, kurie mi vę suėjo in vidų. Ant prastos vos pravertas mirsztanczios
geradejau? Ar negeriaus na re baisiu myriu! Ant kares? lovos gulėjo mirsztanti senele, lupas. Paskutiniai iszriszimo
mie miegoti?
Blogiaus. Cholera? Blogiaus mirtinu sopuliu kankinta. Už žodžiai, paskutinis palaimini
;— Važiuoju su szventais net, ne kad cholera, tikėk man, kando jau žada, užtai iszpa- mas iszkeliaujancziai dusziai,
aliejais.
szimteriopai blogiaus, tie žmo žintoti nebegalejo. Kunigas ir moteriszkes akis užsimerke
prisiartino prie patalo ir eme ant amžių.
— T. S.
— Taip ir miėlijau. Ar to nes, mirė ant kartuvių!
-------GALAS
-------maldas kalbėti. Ko toliaus jis
li?
Ant kartuvių? Po velniu!
— Truputi priesz Thiezy.
Vėl prasidėjo tylėjimas.
^r v^v ^ w^r w^r w^v Y^Y w^r v^y ^ y^r w^r v^r
Mirszta ten vargsze sena gele Naktis ėjo szviesyn. Dangaus
žinkelio tarnaite.
pakrasztyje sublizgėjo keletas
— Arpažinsti?
Žvaigždžiu akeliu. Kunigas vėl
— Ne.
prakalbo meiliu balsu, lyg ant
— Tai ar ne isz ttfs szalies ? iszpažintes. Tarp, prieteli ma
lio szeimyna gabendama ant
Isz Gyvenimo
— Ne.
no, septyniolika žmonių taip
Vilniaus rinkos malkas sziek,
— Anei isz apylinkes?
mirė, kaip tau sakiau. Tokie
tiek pelno, kitaip suvis reiketu
— Anei.
dalykai niekados neužsimirsz- gTEPAS Kaeziulis buvo
vikrus žmogus — politikie prapulti.
—- Tai esi pakeleivis?
ta, nes-gi asz buvau kapelionu
Taigi mat, buvo atsilaikiusi
rius
ir diplomatas isz prigimi
— Taip, geradejau, pake prie kalinio la Roquette. Kaip
geriausia
proga. Ant suvis
tai ? Bti^ai^lLlikfeld.11 la Ro- mo. Nedyvai, tokiu kaip jis
leivis.
kiemoniu randasi daug Lietu lengvu iszlygu jis galėjo pirk
Vėl prasidėjo tylėjimas. quette|jB
ti nuo pono Sasnaucko. didoka
Bis me- voj ir lietuviszkoj Baltrusijoj.
Miszkas baigės ir prasidėjo
ūke.
Ūke toj prieina, prie jo
Adrio- Bet Kasiulis gyvenime turėjo
pelkės Billaudes. Pavargęs nu. Valf
da viena ypatybe, kokia tarpe lauko. Per kelis metus butu jis
asilas retina žingsnius. Staiga nette, Ch
jo luomos žmonių nevisada ana iszmokejes, i'r butu buvusi
Chanlot, kuris virėja užmunepažinstamas su žverio smar
duodasi matyti. Ypatybe toj jo. O dalbai*,. nematys jis tos
kumu puolė ant kunigo, nustū szę? Tas pats. Pažinau ji, tar
buvo tame, kad Kaeziulis nie ukes, taip kaip nemato savo
mė ji nuo sėdynės ant vežimo navo kariumeneje vienoje vie
kados, net didžiausiose nelai austi, vien dėlto, kad general
dugno ir prigniaužė su keliais. toje. Iszsispaviedojo ir buvo
mėse, nenusimydavo ir ka syki gubernatorius neiszdave ant
Žmogžuduys nenužudė da sa labai sugraudintas'. Eidamas
užmanė,
neatbūtinai atlikdavo. jos pirkimo paliudijimo.
vo aukosi, tik keliais ’ lamdė. ant kartuvių visu praszes. Bu
— O, Dieve mano, Dieve,
Norėjo jis pirkti nuo pono
Paskui isztrauke peili, idant vo ir tokiu, kurie verke. Chail
juo pervertu krutinę geradejo, lot bet paskutinėje valandoje Edmundo Sasnaucko keturios ka asz dabar su septynetu savo
kuris ji su užsitikėjimu paėmė buvo visiszkai ramus. Rotam deszimts du desetinas 'žemes. vaikeliu pradėsiu ? Reikės var
gus kęsti, reikes pražūti, rūpi
isz miszko, perėdamas pagel kiti. Petit Paul, Laumonin. Vi Kaip paprastai Rusiszkojoj
bėti tamsoje. Bet greitai už si, visi bueziavo ta kryželi, Lietuvoj dedasi, pirmiaus rei nosi Stepas Kaeziulis.
Buvo tai ruduo. Iszejo jis isz
poros žingsniu iszsigirdo keis nors niekas jiems iieinkalbine- kėjo praszyti apie tai daleidimo
Vilniaus
general-gubernaryto
in lauka. Perejo per vie
tas, verksmingas, vaitojas bal jo. O tai gražus kryželis su pri
toriaus.
Gerai,
galėsi
pirkti,
o
na beržyną inejo in kita, nes
sas lyg szaukimas pagelbos ar džiūvusiomis gailesio aszaronedaleis,
tai
nors
auksu
ta
že

giriu
ir giraieziu yra pilna Pa
ba užpraszymas visu medeliu mis kiecziausiu žmogžudžiu.
me apklotum, ji tavo būti ne beržes valscziuj. Iszdžiuve la
tamsios girios in liudytojus to Del to asz ji taip godoja!
Nepažinstamas sunkiai kvė gali. Po nekuriam laikui parė pai ausvi ir geltoni paslaptin
biauraus, nežmoniszko darbo.
Tai asilas taip vaitojo. Per pavo. Pradryses potam sznibž- jo in Paberžes valscziauš kan- gai sznalbždedami krito ant
gandintas tuo balsu, kuri nak dejo drebaneziu balsu: Asz ne celerija nog general-gubema- pilkos žemeles, rodos purydaties ramumas dvigubai stipri žinau, kunigėli, kokiu tai bil toriaus atsakymas, kad pra- mi ir skųsdamiesi ant kokiu
no, žmogžudis paleido peili ir du, gal dėlto, kad buvai kape szymas Kacziulio, kas link pir ten nelaimiu. Stepas atsisėdo
nuszo'ko nuo savo aukos. Asi lionu la Roquette, arba misli- kimo nuo Sasnaucko žemes, at ant lapu krūvos ir užrukę pyp
las nurimo. Užėjo valandėlė jant apie tuos. Nežinau, neži mestas. Kada vietinis urednin- ki. Tyras ir sveikas rudens dietragiszko tylumo. Ant galo nau, gana, jog jaueziu sanži- kas paszauukes in Palberžes
pertrauke ji ramus balsas isz nes iszmetinejimus kad su ta kancelerija, jam apie tai ap- Istorija Apie . . .
vidurio vežimėlio: Ar neturi vimi apsėjau taip ’ negražiai, reisžke, Kacziuulis, no^s stip
rus ir drąsus buvo ; apalpo. Pa“AMŽINA ŽYDĄ”
kartais briežiuko (sierezikos) ? žveriszkai.
rasze
didėlėmis
iszkraipytomis
Kunigas nedave jam pabaig
Kam? Paklausė nustebės
literoms ant apreiszkimo po- Jo kelione po svietą ir lindimas
du, nes reikia, surasti pamesta ti.
pieros savo pravarde ir isžbeapie Jezu Kristų.
go isz kancelerijos. Neisztare
Per paczta, 25 Centai.
ten nei žodžio. Neužėjo net in
SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS karezema Irszkaus Kaukelio,
Saule Publishing Co.,
Viesz. Jėzaus ir kuria paprastai lankydavo. Mahanoy City, Pa. - - U. S. A
Nelaime, kuri ji ta dien patiko
buvo taip didele, kad ja nebū
/
\ Motinos Szvencz. tu užlieję, nebūt užgesinę visu
Irszkaus baczku degtine.
Sapnas Motinos SzvenIszties, ūke Stepo'Kacziulio
cziausios,
mieganezios
buvo suvis maža, viso tik vie
ant kalno Alyvų, žemei
nuolika desetinu. Ir tas pats
Batanijos,
bažnyczioj
laukelis prie molio ir prie prės
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
kos (smilties), kaip paprastai
apie Vilnių, nelabai buvo der
Knygos Did. 3%x5^ col.
lingas. O czion szeimyna dide
TIKTAI, 25 Cts.
le, mokescziai ir. nemenki,
szeip visokiu reikalu galybes,
SAULE PUBLISHING CO.,
Gerai da, kad Paberžes valsMAHANOY CITY, PA. U.S.A.
cziuj yra daug girios, Kacziu
Platinkit “Saule”
t

t

t

t

PER KYTRUMA

i

- B - CELA^W
arba pradžia
SKAITYMO
...ir...
RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col
Dabar Po 25c.
, SAULE Publishing Co.,
Mahanoy City, Pa., U.S.A.
A

Ov
įjĮ

“NOVENA”
Stebuklingo Medaliko
Dievo Motinos Garbei,
per paczta 15 Cts.

SAULE - Mahanoy City, Pa.

Trys Istorijos
Velniszka Maluna, |
Stebuklinga Puodą,
Maluninkas Pabėgo
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
Apie Irlanda arba Nekaltybei
Suspausta; Robertas Velnias;
Medėjus; Kaip Kuzma Skripi
korius Ako Turtingu Ponu.
Per paczta, 35 Centai.
Adresas:
Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Pa., U.S.A. ’

nos oras prablaivė truputi jo
susini pinasi protą. Czion jam
pirmu kart atėjo in galva
klausymas: Del'ko tai jam ne'
daleista pirkti žeme?
Jis juk ne koks girtuoklis,
ne vagis, ne žmogžudys, jokia
me blogame pasielgime neužtemytas, net valsczioniszkame
sude niekados nebaustas'; men
ka jo ūke gerai apdirbta, prideranėziai inžiureta, intaisyta,
kodėl, iszties, general-gubernatorius jam daugiaus žemes
dasipirkti nedateidžia? Lauže,
sipaude savo galvele Stepas
Kaeziulis, bet atrasti priežas
ties, del ko jo praszymas,- kas
link pirkimo žeines, buvo at
mestas, negalėjo.
" n
— Kodel-gi tai asz tepa
klausiau apie tai uredniko?
Atėjo jam ant mįslių tada, kad
jo pypkis pradėjo gesti. Atsi
minė jis, jog valscziaus kan'celerijoj, kada uredninkas apie
atmetimą praszymo pranesze,
jis buvo suvis kaip nesavas.
Vienok uredninko galima pa
klausti apie tai dabar. Tik ka
žin ar jis pats apie tai žino? O
kad ir žino, ar uores pasakyti?
Sprendė Kaeziulis ir pagalios
persitikrino, kad visgi geriau
siai iszpuola kreiptis prie ure
dninko ir kad tas, jeigu jau ne
privalo neatbūtinai apie tuos
dalykus žinoti, tai bent gali ži
noti, o tokiu budu, iszkvėszus
priežastis nedaleidimo, gdl da
bus galima reikalą pataisyti.
(BUS DAUGIAU)

Hooverio Komisija rado vie
noje Veteranu Administraci
joje dvideszimts keturis'bosus
ir tik dvideszimts penkis dar
bininkus.

f
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Žinios Vietines
— Rugsėjis — September.
—- Viesz'kelis tarpe Mc
Adoo ir Hometown likos ati
darytas Seredoje.
— Seredoj pripuola Szv.
Sėraf ijos, o Tautine Szvente:
Mirga. Menulio atmaina: Pil
natis. Ir ta diena: 1914 metuo
se Prancūzijos sostine perkel
ta isz Paryžiaus in Bordeaux;
1877 m., Amerikos vėliava bu
vo pirmąjį syki iszkelta. ant
karo lauko, Cooch Bridge, De
laware vals.; 1752 m., Anglu
kalbos žmones neteko vienuo
lika dienu, kai senoviszkas,
Gregoriszkas kalendorius bu
vo permainytas. Treczia szio
menesio diena tapo keturiolik
ta; 1939 m., Anglijos laivas
‘ ‘ A thenia ’ ’ susprogdintas ne
toli nuo Szkotijos, o ant ryto
jaus nuskendo; 1943 m., Alijantai insiverže in Italija; 1939
m., Anglijos Ministeris Cham
berlain paskelbė, kad dabar
jau randasi karo stovis tarp
Anglijos ir Vokietijos; 1853
m., gimė Amerikos dainius ir
poetas Eugene Field, kuris parasze daug dainų ir rasztu.
— Carl Green (Karolius
Velionis) nuo 605 W. Spruce
uly., likos vela suaresztuotas
pėr savo pacziule Konstancija
isz priežasties kad jos vyras,
rieiszpilde savo prižada užlai
kyti ja. Ju teismas invyks
Pottsyilles korte, Panedelyje,
Rugsėjo pirma diena.

r— Ketverge pripuola Szv.
Rozalijos, o Tautine Szvente:
Girėnis. Ir ta diena: 1341 m.,
Algirdas užgrobė Rpsu pili
Možaiską; 1917 m., pirmieji
Amerikiecziai kareiviai žuvo
per Pirmąjį Pasaulini Kara in
Dalines mieste, Prancūzijoje;
1941 m., Amerikos kairiszkas
laivas “Greer,” Naciu su'bmarinu užpultas, bet apsigynė;
1951 m., Generolas Ridgway
patarė vieta Korėjoje paskirti
del Paliaubos pasitarimu.

me vardus tuju kurie apleis niak, A. O’Connell, R. Wesner, isz Detroit, Mich. Laidos Sėredos ryta, su apiegomis Szv.
isz:
J. Poley.
Jurgio ba'žnyczioje, 9-ta valan
Gilberton — J. Mallick.
Mahanoy City— J. Schumach
da ir palaidos in parapijos ka
Quakake — J. Deitrick.
er, J. Selgrath,, J. Rowse, Jr.,
pines.
H. Lord, H. Moss, P. Marzullo,
Delano — J. Bowman.
J. Ryan, Al. Baildassari, J.
— Ketverge,-apie septinta
Kelayres — F. Prehotsky, J.
Rzeplinski, S. Rupert.
valanda
vakare, likos surasta
Notaro.
; į
iMoi ea — F. Burda.
negyva savo namuose, 405 W.
Nuremberg — D. Sachs.
Wiggans — F. Zu brickie, J.
Pattersonville — W. Sip6rr. Mt. Vernon ulyczibs, Jozefina
Didyouhg, J. Buehailan.
Tamaqua — W. Kahley. * Balauskiene. Daktaras sa
Buck Mountain—J. Kozy, Jr.
ko kad moieriszka numirė nuo
Raven Run — V’ Marconi.
Robinsons — J. Burke.
— Visos
angliakasyklos szirdies atako. Velione gimė
Park Crest—D. Coonibe.
dirbs Utarninke, iszskyrant Lietuvoje, atvyko in Amerika,
Girardville—R. Maurer, W. Kohinoor ir Moreja.
1902 metuose. Paliko didelia
Labie, D. Henninger, W. Lea
— Ruduo artinasi;'! lapai me uuliudįmė: aunu Vincą, na-,
hy, R. Simononis.
anie; trys dukterys; Helena,,
nuo medžiu krinta..
Frackville — W. Andrews,
pati Harry Greer ir Violeta
— Per “Darbo Dienos”
M. Koropchak, D. Brickner, G.
pati Wesley Quinn isz Bridge
Wargo, A. Charlock, F. Ro-' szvente, atsitiko daug nelai port, Conn.; deszimts anuku;
miu ant vieszkeliu ir miestuo
man.
trys seserys: Mae Ryder, isz
Ashland -—- C. Hinderliter, se, kada 'žmones atlankinejo Ringtown; Margareta Bakukitus miestuose. Apskaityta
W. Henninger, P. Carr, T.
niene, Fairfiftld, Conn., ir Lili
Weidensaul, W. Freiiler, A. kad nemažiau kaip 450 žuvo ana KaTp,fflie,
Stratford,
Barber, P. Evans, J. Burns, G. visokiuose atsitikimuose.
Conn. Laidotuves invyko Pa— Panele Katrie BonaviKehlor, R. Moser, B. Laughlin.
nedelio ryta J su Szv. MiszioM. Leib, V. O’Neill, G. Bolich. cziute, duktė Daktaro ir po mis Szvento Jurgio Lažu vežio
nios J. F. Bonavicziu, nuo 220
Gordon — H. Snyder.
ję, devinta valanda ir pžtlaidoW. Mahanoy Avė., aplaike ži
Tamaqua — J. Widzicki.
ta in parapijos kapines.
nia nuo Pennsylvania State.
Pottsville — W. Reppy.
— Sekantieji iszeme laisnus
Silver Creek —C. Calabrese, .Board of Dental Egzaminuoto- del apsivediljio isz Potfsvilles
ju, buk panele Katrie pasek
Jr.
mingai perejo egzaminą del Korto:
Lavelle — R. Francola.
Dantine Hygina, kuri tarnaus
Evelyn M. Luscavage, 111
New Philadelphia — T. Chidel Cornwall Publikinu Mo N. Union uly., ir Wm. E. Burns
zauskie.
kyklų, Cornwall, Pa., prade nuo 512 E. Lloyd uly., SheuaMiddleport — C. Toback.
dant
Rugsėjo 2-tra diena.
doah. Loretta A. Sulbach, nuo
'Cumbola — C. Breisch, S.
—- Sekantieji angliakasy- 4061Z> W. Centre uly., ShenąnRogowski.
Darkwater, St. Clair — J. klos mokėjo savo darbinin doah ir G- G. Spo-rsev,-1252 W.
kams Rugpiuczio 29 ir 30 d, d., Coal St., Shenandoah. Helena
Donlin.
’*
Furance Hill, New Philadel Continental, Midway, German Petack, Minersville ir Charles
town, Moreja, Mammoth, Gil Lapinsky, Forestville.
phia. — E. Murray.
Wade, Pottsville —J. Cham berton, Packer Nr. 5, St. Clair,
taipgi Hammond ir Kohinoor.
bers.

.'i

■

L. TRASKAUSKASJ

*

t

_---

į

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

davo sziaurines Korėjos sosti
ne. Vienas pargryžes lakūnas
sako kad sostine tu Komunistu
susprogo isz visu pusiu.
Tik durnai pasirodė isz di
džiu kariszku fabriku, in ku
riuos musu lakūnai buvo palei
dę savo sprogstanezias bom
bas.
Kiti Amerikos kariszki eroplanai nuo laivu pasileido ir
nuskrido in ta paezia vieta ir
ta sostine bombardavo.
Alijantai iszliejo daugiau
kaip keturis tukstanezius gorcziu deganezio gazolino ant
tos sostines. Lakūnai iszleido
daugiau kaip penkios deszimts
du tukstaneziu sziuvu.
Kai bombnesziai iszskrido
priesz Komunistus, maži ir
greiti “Jet” eroplanai, pesztukai juos palydėjo ir lauke
kada ir kur priėszo eroplanai
pasirodys.
Daugiau kaip penki szimtai
devynios deszimts septyni to
nai bombų buvo paleista ant
prieszo sostines.
Keli Rusijos pasiunsti greiti
eroplanai pasirodė musu lakū
nams kelia pakirsti, bet jie bu

vo tuo jaus nuszauti.
Amerikos karo sztabas Ko
rėjoje, kelios dienos priesz szitu užsipuolimu ir bombardavi
mu buvo visiems Koriecziams
praneszes kad musu lakūnai
szitas vietas bombarduos ir vi
siems patarė isz tu miestu kuo
greieziausia iszsikraustyti.

(gavo sakti). Trokas kuri jie
vairavo ir saugojo, buvo ana
sanvaite apvogtas ant $65,000.
Visi jie buvo sustoję prie tcstauranto ir tenai inejo užkasti,
kai vagiai ju troka apvogė.

Vice-Prezidentas Brinks
Kompanijos sako, kad jie su
laužė svarbiausia tos kompani
Komunistai tikisi su eliniais jos instatyma: Niekados nepa
kareiviais atsikirsti, nes jie ei- likti troka, kuriame randasi
inius kareivius siunezia in nors kiekį pinigu!
frunta kaip mes galvijus in
Tame troke tuo sykiu buvo;
skerdynes. Jie mums negali daugiau kaip szimtas szeszios
prisilyginti padangėse, ir už deszimts tukstaneziu doleriu.
tai jie nori mums atkerszinti
Pravaryti sargai yra: dviant žemes, nes jiems eilinio ka
deszimts asztuoniu metu Ri
reivio gyvastis nieko nereiszchard V. Simkins, dvideszimts
kia.
devynių metu George H. RuKomunisti nieko nemoka ka dinger, trisdeszimts trijų mereivio naszlei ir jokios paszal- dvideszimts asztuoniu metu
pos nėra galima gauto žuvusio tu Thomas Walter Knott, ir
kareivio szeimynai. O Ameri Paul C. Kavacs.
kos kareivis khro sztabui yra
Kai visi jie inejo in Ward
brangus ir reikalingas, nes ne
man Park vieszbuezio restau
tik jam reikia mokėti gera al
ranta užkasti, vienas, buvęs
ga, bet ir jo žmonai, szeimynai
tos kompanijos sargas Ray E.
ir giminėms. Už tai, musu ka
Farmer, atsidarė ta troka su
ro sztabas daugiau domes
raktu, kuri jis buvo pasilikęs
kreipia in kara padangėse, kad
kai jis pamėtė savo darba, at
apsaguotu savo eilinius karei
sidarė ir viena maisza pinigu
vius ant žemes.
pasiėmė.
Policijantai ta buvusi
Brinks Kompanijos sarga Ray
SARGAI GAVO
E. Farmer suėmė, ir jis už ke
SARTI
liu valandų tardymo prie vis
ko prisipažino ir policijanWASHINGTON, D. C. — tams parode kur jis tuos pasi
Keturi Brinks kompanijos sar vogtus pinigus buvo užkasės,
gai likos pravaryti isz darbo, pakavojes.

— Petny'czioj pripuola Szv.
Lauryno, o Tautine Szvente:
Teisutis. Taipgi ta diena: 1951
m., Alijantu kareiviai užėmė
“Bloody Ridge” netoli nuo
Janggu, po asztuoniolikos die
nu kruvino kariavimo, o ant
rytojaus Komunistai szita kai
na apsupo, bet Amerikiecziai
su anuotus ir eroplanu pagelba suspėjo pasitraukti; 1933
m., Radikalai, prieszininkai
užėmė valdžia Kubos kraszie;
1914 m., Anglija, Prancūzija ir
Rusija pasirasze ant sutarties,
kad nei viena valstybių ka
riai! janczi u ’priesz Vokietija ir
Austrija, nesudarys jokios
santaikos be kitu žinios ir su
tarimo; 1774 m., susirinko
Pirmutinis Amerikos Valdžios
Kongresas in Carpenters sve
tainėje, Philadelphia, Pa.

—- Petnyczioj, Rugsėjo
(Sept.) 5-ta diena 1952 m., iszvažiuds in Wilkes-Barre, 6:30
valanda ryte, del kariszko per
žiūrėjimo, 57 vyrukai, kurie li
kos paszaukti del kariszkos
tarnystes.- Žemiau paduoda
me vardus tuju kurie apleis
isz:

Shenandoah, Pa. — Sena
miesto gyventoja, ponia Vero
nika U tariene, nuo 230 E. Llo
yd uly., numirė Petnyczios vakara, savo namuose, kuri ne
sveika vo ilga laika. Atvyko
isz Lietuvos apie penkios deszimts metu atgal. Prigulėjo
prie Lietuviszkos parapijos'ir
bažnytiniu moterų draugijų.
Paliko sunu Tamosziu, mieste
keturios dukterys: L. Paskiene, namie; Ona Kovalskiene,
Shenandoah Hgths., Anele
Malinauskiene, Erie; Sesute
vienuole Georgine, Pranciszkiete, Prie Szv. Juozapo para
pijos, Mahanoy Cityjszeszis
anūkus; dvi seserys: Adele
„ Krauziene ir Ona Gruceliene

r’ '

rĄ
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Magduke — Del ko Įgnateli nori apsiženyt su, ma
nim?,.
;
Ignas — Del to kad myliu
tave!
,• •_
Magduke — O del ko .tu
myli mane?
)

for the f

Ignas — Už tai, '
ažz
noriu apsiženyt su tavim!
į X.

/If

į

______ •___________________J

your invitatiops and
announcements must
be flawlessly
correct I
o

Dorota — Vincas yra ge
ras vyrukas, bet asz negaliu
už jo teket, ir norecziaUj kad
jis užmirsztu mane!
Petras — Tik atiduokite
jam savo turtą ir jis isztplo
nenorės prie jusu prieiti!

Price $2.00 stRle poiht
COLORS:

Nepaprastas
Kriauczius

;

GUDRUMAS
.'

— Czedinimo laikas (Day
light Saving Time) pasibaigs
Nedelioj Rugsėjo 28-ta diena,
todėl laikrodžiai ir laikrodė
liai turi būti atsukti viena va
landa atgal (Eastern Standard
Time).
-r- Readingo Fair, jomarShenandoah — J. Zagorski,
kas invyks Rugsėjo (Sept.)
V. Chuplis, E. Hollenbach, J.
7-ta diena ligi 14-tai dienai.
Sauk, W. Plis, W. Cieslukows— Ketverge, Rugsejo-Sept.
ki, D. Dopkin, L. Link, E.
4-ta diena 1952 m., iszvažiuos Thomas, W. Kupchinski, W.
in Wilkes-Barre, Pa., 6:30 va Wylonis, M. Kempner, E. Cap
landa ryte del daktariszko per per, J. Monahan, A. Paskiežiūrėjimo, 55 vyrukai, kurie li wicz, W. Taggart, J. Selinka,
kos paszaukti del kariszkos (lights.), A. Kerchusky, R. Jetarnystes. Žemaiu paduoda- velle.
.
■
i
Ringtown — C. Yurkonis, E.
,------ ?---------------------------- i J '
\
------------Zimmerman, T. Nyhart.
Trenton — R. Leaswitch.
j
Zion Grove.— A. Houser, E.
Judge,
C. Faux.
t LIET UVISZ K A S J
i
aRABORIUs
J
Lost Creek — P. Bradshaw,
J Laidoja Kimus Numirėliu. * T. Fell.
J Pasamdo Automobilius Del?
McAdoo — E. Sheeto, T.
★ Laidotuvių, Kriksztyniu j Contrady, C. Osifat, P. Rulba,
♦ Vestuvių Ir Kitokiams J P. Sapala, H. Ignatovich, M.
t
::
Reikalams
::
* Bias, P. Christina, A. Butala,
* S35 WEST CENTRE STREET J J. Patton, G. Fidishin, H. Kel
į
Telefonas Nr. 78
ley, D. Ritz, J. Ruffi.
.♦ MAHANOY CITY, PENNA.
*
Mahanoy Plane — P. Her■

DIDŽIAUSIAS
ANT PRIESZO
UŽSIPUOLIMAS

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

Let us show you the
Slower WMng J.
created by

Naturally,

/

they're important to you! That’s why we want you

to see these invitations for yourself. And please don't let that
costly look mislead you ... the magic is in the making of these
invitations! Feel that fine, sharp raised lettering. It's done by a
very special process! Feel the creamy quality of the papers!
Check the perfect form of these invitations with , people who
really know! Come in! We will be happy
to show you the "Flower Wedding Line."

Elgee Bove, vienas isz
garsiausiu ir geriausiu
kriaucziu yra tik septynioli
kos metu amžiaus. Jis ežia
taiko ir mieruoja nauja ir
brangia suknele loszikei De
nise Darcel. Jis szita nauja
aukso suknele kasztuoja
daugiau kaip tūkstanti dole
riu ant masto. Szitas jaunas
kriauezias tik keli menesiai
atgal buvo paprastas tarnas
viename teatre, o dabar yra
garsiausias ir geriausias bagoeziausioms loszikems
kriauczius.
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