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Isz Amerikos Suimtas Ant Karsztu Pėdu

TRAUKINYS
SUSIMUSZE SU

FREITKARIU

15 Žmonių Sužeista

FORT SMITH, ARK. — 
Traukinys isz San Francisco į 
susimusze su freitkariu netoli 
nuo Fort Smith miesto. Nei 
vienas nebvo užmusztas toje 
nelaimėje, bet penkiolika žmo
nių buvo sužeista. Visi sužeis
tieji buvo nuveszti in Sparks 
Memorial ligonine.

Kaip ten atsitiko kad szitie- 
du traukiniai susimusze dar į 
nežinia, bet jau žinoma kad 
tie traukiniai buvo pasiveline 
ir labai skubinosi.

Freitkario visi karai buvo 
nuo rieliu, begiu nuversti, bet 
laime kad neužsidege.

Geležinkelio rieles buvo per 
kelias valandas užgriautos ir 
kiti traukiniai turėjo kitais ke
liais važiuoti.

Sako Kad Jis Gydo 
Vėžio Liga

Daktaras John Gregory, 
isz Pasadena, California sa
ko ir teigia kad jis yra isz- 
gydes daug žmonių nuo vė
žio ligos, kurie butu mirė be 
jo gydinimo. Jis sako kad jis 
vartuoja savo iszrasta gy- 
dokle, vadinama “antibio
tic.” Jis taip tvirtino South
ern Medical Association 
daktarams, ana sanvaite.

BUS SZALTA

WASHINGTON, D. C. —
Oro sztabas Vaszingtone pra- 
nesza ir pranaszauja kad Sau
sio (January) menesis bus la
bai szaltas.

Ryt-sziaurese bus daug snie
go ir bus labai szalta. Toliau, 
vakaruose oras bus kaip ir bu
vo.

Jie sako kad szita žiema bus 
daug szaltesne negu kitos per 
deszimts ar dvideszimts metu.

Policijautai, per radija, 
dažinojo apie vagyste. Jie 
suspėjo pribūti pirm negu 
dviem vagiam pasiseko ap
vogti grocerne, sztora. Czia

ITALIJA NENORI 
RAZBAININKU |

Nepriimtu Amerikos
Iszmestuju

ROMA, ITALIJA. — Ita'i- 
jes Užsienio Sztabo atstovas 
yra staeziai pasakęs kad Itali
jos valdžia nepriims tu Ameri
kos razbaininku, vagiu, suk- i 
ežiu ir prasikaltėliu, kurie bus i 
isztremti isz Amerikos ir bus 
gražinami isz kur jie yra atva
žiavę.

Italijos Užsienio Sztabo at
stovas szitaip prasitarė, kai 
buvo paskelbta kad tokie žibi
kai kaip Frank Costello, Joe 
Adonis ir Thomas Brown bus 
isztremti isz Amerikos ir bus 
sugražinti in ta krąszta isz kur 
jie ežia atvažiavo. Visi jie yra 
atvažiavę isz Italijos.

Tas Italijos Užsienio Sztabo 
atstovas sako kad jo krasztas 
nenori ir nepriims tokiu niek- 
szu. Jie sako kad ne kraujas 
nei s-eimyna padaro tokius j 
niekszus, bet aplinkybes. D tes 
aplinkybes buvo Amerikoje. 
Tai teąu dabar Amerikos va'- 
džia turėsi tuos žulikus. Jis sa
ko kad jo valdžia baisia klaidi 
padare kai ji priėmė ta žulika, 
razbaininka ir bagota koma 
Irrio.no, 1916 metuose. Jis sa 
ko kad jo krasztas tokiu sunu 
palaidunu daugiau nenori ir 
nepriims.

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

SKAITYKIT
r“SAULE”^'
PLATINKIT! 

vienas i z vagiu po’icijanto 
suimtas tame sztore. Vagiai 
inlindo in sztora per isz- 
muszta langa.

o □ o

STRAIKOS
NEW YORK MIESTE

NEW YORK, N. Y. — Dar
bininkai prie uostu, New York 
mieste sustraikavo. Szeszios 
des imts isz szimto keturios 
deszimts trijų uostu yra dabar 
uždaryti del tu straiku.

Tos New York miesto strai- 
kos uždare ke’is uostus ir Phi- 
ladelphijoje, kur randasi szes- 
szi mi ijonai svaru cukraus, 
kuris turi tuojaus būti iszvež- 
tas.

Daug kitu uostu atstovai sa
ko kad jeigu tos straikos New 
York mieste tesis dar dvi ar 
tris dienas, tai visi uostai tu
rės užsidaryti.

PLATINKIT “SAULE”

Naujos Valdžios
Advokatas

Herbert Brownell yra Ei- 
senhowerio paskirtas kaipo 
Amerikos Bendras Sekreto
rius. Jis savo vieta užims 
Sausio dvideszimta diena, 
po to kai Eisenhoweris bus 
iszkilmingai invezdintas in 
Prezidento vieta.

TRUMANAS PRA- 
SZO KONGRESĄ

NUIMTI TAKSAS 
PREZIDENTUI

WASHINGTON, D. C. —. 1 
Prezidentas Harry Trumanas 
dabar ragina Kongresą panai
kinti visas taksas del Preziden
to ir Vice-Frezidento. Jis sa
ko kad Prezidento ir Vice-Pre- 
zidento pragyvenimo isikasz- 
cziai yra tokie dideli, kad jie, 
jokiu kudu, negali pragyventi 
ant savo algos.

Prezidentas gauna penkios 
deszimts tukstaneziu , o Vice
prezidentas gauna deszimts 
tukstaneziu doleriu ant metu.

Prezidentas Trumanas sako 
kad jis nori ateinaneziam Pre
zidentui Dwight D. Eisenho- 
werui padėti. Jis sako kad 
jeigu Kongresmonai ir Senato
riai yra dabar paliuosuoti nuo 
taksu, tai kodėl Prezidentas 
dar vis turi mokėti taksas?

MUMMERS PARODA 
PHILADELPHIJOJE

Szimtai Tukstaneziu 
Per Keturias Valandas

Žiurėjo •

PHILADELPHIA, PA. — 
Garsinga “Mummers” pareda 
buvo lakai gražiai ir madingai 
atlaikyta Phi adelphijoje, per 
Naujus Metus.

Szimtai tukstaneziu žmonių 
stovėjo ant ulycziu per ketu
rias valandas, kai ta paroda 
praėjo. Paroda prasidėjo de
szimts minueziu priesz devinta 
valanda ir tesiesi per visa die
na.

Tie, kurie nenorėjo taip il
gai stovėti ant ulyczios, gale-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

66 ISZSIGELBEJO

Eroplanas Nukrito 
Sausumoje

WASHINGTON, D. C. — 
Armijos Lakunu Sztabas pra- 
nesza, kad penkios deszimts 
szeszi keleiviai, ir deszimts la
kūnu iszsigelbejo, kai ‘Dutch’ 
C-54 KIM erop’anas nukrito 
in sausumas, apie dvideszimts 
myliu nuo Dhahran aerodramo 
in Saudi Arabija.

Eroplano lakūnas, per radi
ja, buvo praneszes kad jam 
trūksta gazolino. Jam in pa- 
gelba buvo pasiunsti eropla- 
ai ir autcmobi’iai.

Tas lakūnas savo dideli ero- 
plana nusileido ant žemes su 
dideliu trenksmu, bet taip kad 
nei vienas, keleivis nebuvo nei 
sužeistas, nors eroplanas buvo 
gerokai sudaužytas.

Keli eroplanai greitai pribu
vo in pagelba, ir visus kelei
vius ir lakūnus paėmė isz to 
sudužusio eroplano.

ISZ VOKIETIJOS Neleko tanikio

Stiprėja Europos 
Sanjudis

Lietuvos Europiniu Sanju- 
džio Tarybos, sutrumpintai va
dinamos LESTA, generalinis 
sekretorius K. J. Krivickas 
Tarybos pavedimu atsidėjęs 
šoke Patariamoje Europos Sei
mo paskutiniosios sesijos Stas
is urge eiga ir atliktus darbus. 
“Europos Taryboje sziemet 
yra invyke dideliu pasikeiti
mu. Per sziuos metus, szalia 
Patariamojo Seimo, susikūrė 
dar du Europiniai seimai dvie
ju specialiu tarybiu rėmuose, 
būtent: Anglies-Plieno Taryba 
su Seimu ir Seimas ad hoc. Pa
tariama j i Europos Seimą da
bar sudaro 132 atstovai isz 15 
Europos krasztu, kurie daly
vauja Europos Taryboje. Szio 
seimo tikslas, manstyti Euro
pos sujungimo reikalą ir vesti 
tautas in vienybe. Kadangi 
szis seimas priėjo iszvada, jog 
“Europinis apjungimas turi 
eiti ne bendros federacijos, bet 
atskiru gyvenimo szaku suben- 
drinimo keliu,” tai paskiausiai 
visu dėmesys yra nukrypės in 
Schumano būda, kuriuo siūlo
ma pradėti Europos vienijimą 
nuo plieno ir anglies gamybos 
sukrendrinimo.

LESTOS gen. Sekretorius 
atsiustame Vykd. Tarybai pra
neši ime pažymi, kadpaskuti- 
nieji Europos Tarybos persi
organizavimai sudarant kon- 
k re ežias bendruomenes ir jud
rus seimo sesijos nutarimai ro
do, jog “naujoji Europa jau 
pradedama pamažu realizuo
ti.”

Karaliszka Kilme Su Prasczioke

Keletą metu atgal Folke 
Bernadotte, Szvedijos kara
liaus giminaitis visa krasz- 
ta papiktino, apsiženydamas 
su prasczioke, ^buvusia Es
telle Manville isz Amerikos.
Dabar jo vyriausias sūnūs 
karaliszkaji sostą sujudino, 
kai jis paskelbė kad jis keti-

Su laiku numatoma kurti 
daugiau tarybų tinke.mems 
Europos gyvenimo szakoms j 

į apjungti. Visi klausimai ir ku
riami tinkamus organai yra 
pavaldinejami Patariamajam 
Seimui. Minimajame praneszi- 
me to.iau nurodoma, jog ir mu- ' 
su veiksniai turi atsidėję sekti į 
kad pabėgėliu ir pavergtųjų 
krasztu reikalai kutu visais at
vejais sprendžiami mums pri
imtina kryptimi, o “Europos 
Taryba visa savo organizacine 
struktūra padėtu laisvinti mu
su pavergta tėvynė ir organi
zuotu Europa tokia, kuri ati
tiktu musu reikalus,” kai bu
sime laisvi. Konkrecziai tektų 
žiūrėti, kad Lietuviu reikalai 
nenukentetu ir nebutu už- 
mirszti visuose Europos Tary-'

i , I

kos organuose ir komisijų dar
buose, kad busimojoje Europo
je mažosios tautos nebutu už
dusintos didžiųjų tautu mases, 
kad kutu sudarytos sanlygos 
jems rūpintis savosios kultū
ros augimu ir 1.1.

Visi szie ir su jais susiję kiti 
klausimai VLIKo, LESTos ir 
kitu Lietuviszku veiksniu atsi
dėjus sekami ir apmanstymai.

Prancūzai Už Pa
vergtuosius Krasztus

Gruodžio 2 diena Paryžiuje 
Wagramo saleje Pavergtie
siems Krasztams Ginti Sanjun- 
ga. minėdama savo veiklos 5 
metu sukakti, suruosze didžiu
li viesza mitinga, per kuri tiek ' 
visa eile Prancūzu parlamento 
nariu ir veikėju, tiek tremtiniu 
politiku vėl “drąsiai tarė savo

(Tasa Ant 2 puslapio)

na apsiženyti su Kerstin Ma
rle Glahns, phpraista slauge, 
kuri yra duktė paprasto 
sztorninko Stockholm mies
te. Jiedu pirmiausia paskel
bė savo sutuoktuves laik- 
rasztininkams, kurie vėl su
judino to sosto pamatus su 
tokiomis žiniomis.

Prancūze dainininke, Fer
nanda Montel buvo labai su
sidraugavus su Ispanijos 
Bajoru Jose Villapadierna, 
kuris dabar jau kita draugo 
pasirinko ir visur ja vežasi, 
Amerikiete Rita Hayworth.

KAREIVIAI ILGIAU 
BUS KORĖJOJE

Negana Nauju Karei
viu Yra Pristatoma

TOKYO, JAPONIJA. — 
Kareiviai Korėjoje, kurie dir
ba invairius darbus už karo 
frunto, dabar turės ilgiau pasi
likti Korėjoje, negu buvo pir
miau jiems prižadėta.

Kareiviui dar vis reikia išz- 
buti mažiausia devynis mene
sius ir užsitarnauti trisde- 
szimts asztuonis punktus, jei
gu jis yra ant karo frunto, bet

(Tasa Ant 4 Puslapio)

NUSZOVE LAKUNA
IR KELEIVI

Kinietis Komunistas
Norėjo Pabėgti, 

Suimtas

MANILA. — Lakūnas ir 
vienas keleivis ant eroplano 
buvo vieno Komunisto Kinie- 
czio nuszauti padangėse. Tas 
Kinietis norėjo lakuna privers- ■ 
ti ercplana pasukti in Komu-

I nistiszka Kinija. #
Per radija buvo praneszta 

tautiszkiems Kiniecziams kas 
darosi tame eroplane padango
se. Jie greitai pasiuntė kelis 
savo greieziausius kariszkus 
ercplanus paskui ta eroplana 
ir privertė ji nusileisti ant 
Quemoy Salos.

Philippinu eroplanu kompa
nijos atstovas sako kad tas ap- ( 
siginklaves Komunistas Ki-' 
nietis yra Ang Cho Kio, ir jis 
spėja kadi jis yra augsztas Ko
munistu partijos narys.

Isz San Francisco ateina ži
nios kad szitas Kinietis buvo 
sužeidęs dvylikos metu mer
gaite, Maniloje, kai ji nesutiko 
su juo apsiženyti. Policijantai 
jo jieszko.

Ant to eroplano buvo septy
ni keleiviai, kuriu tarpe buvo 
du Amerikiecziai isz valdžios 
sztabo, ir trys lakūnai.

Irrio.no
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Kas Girdėt
Besiklausydami Kalėdiniu 

Giesmių ir Dainų, mums atei
na mintis, kad 'be muzikos vi
sas gyvenimas butu 'baisį klai- 
da, ir nevertas gyventi.

Mums iszrodo kad muzikan
tai yra linksmi žmones. Kas 
butu veseile be muzikantu ?

Net ir Bažnyczia negali ap
sieiti be muzikos.

Raszytojas Galsworthy pa
stebėjo: Isz cigaru kurios jis 
ruko ir isz muzikos kurios: jis 
klausosi, pažinsi žmogų.

Muzika, tai verkianczios 
szirdies liekarstos.

New York valstijos teisėjas 
Samuel S. Lidbowitz sako: 
“New York valstija turi gana 
pinigu nulieti naujus ir bran
gius vieszkelius ir pastatyti 
puikius kalėjimus, bet neturi 
nei cento paskirti, kad kaip 
nors sustabdžius jaunikaiti, 
kuris eina žmogžudystes ke
liu.”

..i

Kai buvo atidaryti “Seneliu 
Namai” del senu Kiniecziu in 
'Chinatown, Direktorka tu na
mu, Ponia Martha Berlin,-po 
keliu sanvaieziu labai susirū
pino. Seniai Kiniecziai ateida
vo ir visa diena tik sėdėdavo. 
Ji keliu ju paklausė: Ka ji ga
lėtu jiems parūpinti, koki už
siėmimą? Vienas isz ju, isz loto 
ir rimtai atsake: Seni Kinie
cziai niekados nieko nedaro |

# , ———— ’’
Leitenantas Eugene C. Hob

ble, karininkas ant Iwo Jhna 
Salos, kuris visa sanvaite 
priesz Generolo Dwight D. Ei- 
senhowerio atsilankyma, buvo 
paskelbęs kad Eisenhoweris 
jau atvažiuoja, buvo užklaus
tas: Kaip jis apie tai dažinojo, 
kai niekas kitas nežinojo? Jis 
nusijuokdamas atsake: “Kai 
as'z pamaeziau kad szeszi re- 
frigeratoriai ir vienas didelis 
ir brangus automobilius buvo 
ežia atsiustas, asz 'žinojau kad 
tai negali būti kam kitam kaip 
tik Generolui Eisenhoweriui. ”

1952 metais, rodos daug 
szalcziau Floridoje, negu ežia, 
mainose. Gal reiketu musu biz
nierių draugystes pakušinti 
kad dabar mes garsintume 
žmonėms žiemas praleisti mai- 
nbse, o ne Floridoje. Bet gal 
h$i szita pastaba musu skai
tytojai skaitys, tai jau visiems 
dantys drebės ir sniego bus už
tektinai.

Dabar galima pirktis nau
jas automobilius ant labai ilgo 
iszmokesczio, kartais net ant 
pustreczio meto. Automobiliu 
kompanijos nori szitaip daryti, 
vietoj atpiginus tuos taip bran
gius automobilius.

Naujas Kongresas, kai tik 
po Nauju Metu pradės jieszko- 
ti Komunistu po visus1 Ameri
kos kampus; ypatingai Darbi
ninku Unijose, Kariszkuose 
Fabrikuose ir Kolegijose ir 
Universitetuose.

Bet ibankos jau ima atjausti 
toki lengvo iszmokesczio 'bizni, 
per daug žmonių dabar per 
daug visko prisiperka ant isz- 
mokosezio ir paskui negali isz- 

moketi, ir kompanijos turi at
siimti atgal jau antru ranku 
daigtus.

Dabar, kai kurios automobi
liu kompanijos parduoda nau
jus automobilius be .cento an't 
rankos.

Pacztas dar labiau pabrangs 
szi pavasari; Kai kurie spėja 
kad ant kai kuriu laiszku pacz
tas pabrangs visa czverti dau
giau.

Jau dabar yra surasta daug 
Komunistu Tautu San jungoje. 
Mums iszrodo kad dar svar
besnis klausimas Imtu dažino- 
ti kas juos tenai insileido, kas 
juos tenai paskyrė ir kaip jie 
tenai inlindo?!

Eroplanu kompanijos ren
giasi atpiginti savo prekes. Jos 
gamina'daugiau' eroplanu be 
viso to papuoszimo, kad žmo
nes galėtu važiuoti ant ero- 
plano, kaip ir ant traukinio, 
be atskiru kambariu, be love
liu ir be kitu tokiu puosznumu.

Automo bil i u apdraudos
kompanijos dabar daug dau
giau reikalauja mokėti, jeigu 
kas automobiliu varinėja ir da 
neturi dvideszimts penkių me
tu. Kai kurios kompanijos pa
kele savo mokesezius net sze- 
szios deszimtu procentu.

‘Talmudo Paslaptys
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai
Adresas: -

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

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir lindimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.

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

Pypkes Durnai

Lietuviais Visi Mes
Esam

Lietuviai, Dzūkai, Žemaicziai, 
Latviai musu giminąicziai; 
Drąsus, stiprus dvasia, kunu. 
Nes paeinam nuo galiūnu.

Tai man tai, tai tikrai.
Mes paeinam nuo galiūnu.

Lietuva musu gimtine, 
Musu motina tėvynė, 
Motinėlė, geradeja, 
Nepaliaukime mylėjai

Tai man tai, tai tikrai.
Nepaliaukime myleja„

Kalt a mus graži begalo, 
Nieks juos niekint neprivalo, 
Szvelniai, meiliai szirdi lyti, 
Net malonu paklausyti.

Tai man tai, tai tikrai.
Net malonu paklausyti.

Gi, Lietuviais mes visi esam. 
Visada Lietuva mylėsim, 
Vis mylėsim, kiek galėsim, 
Tik Lietuviszkai kalbėsim.

Tai man tai, tai tikrai.
Tik Lietuviszkai kalbėsim!

M ■’

ISZ VOKIETIJOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

baisa už pavergtuosius krasz- 
tus.” Po Sanjungos pirminin
ko Prancūzu parlamento nario 
Roger de Eaivro atidaromojo 
žodžio Gen Eekret. Fr. de. Ro- 
mainville padae iszsamu pra- 
neszima. Rusu vardu kalba pa
sakė A. Stolypinas, “Baltu 
krasžtu Ministeris E. Turaus
kas,” Centro Europos Kriksz- 
czioniu Demokratu Unijos jau
nimo sekcijos, jos vice-pirmi- 
ninkas Latvis, G. Vozolinskis, 
Lenku, E. Bobrovskis, Rumu
nu, E. Titeano, Bulgaru, Dr. 
Rimdovas, Vengru,, de Nemes- 
tothy, Albanu, Bogoja, Czeko- 
slovaku, Ernestas, isz Prancū
zu, Guy Foulon, P. Andre, R. 
Bichet, J. Benais, M. Faure, E. 
Fezet, G. Rion ir kiti. Ju kalbo
se buvo nuszviesta paverguju 
krasztu padėtis ir apeliuojame 
in laisvoji pasauli, kad • juo 
skubiau butu ateita Bolszeviku 
naikinamoms tautoms in pa- 
gelba. Sanjungos garbes komi
tetą sudaro Prancūzu Akade
mijos nariai H. Bordeaux, 
Paul Claudel, R. d’Harcourt, 
taip pat adm. Lacase, Gen. 
Weygand ir kiti.

Po pirmininko kalbos buvo 
“priimta svarbi pavergtųjų 
tautu reikalu rezoliucija.” Jo
je sakoma:

Tūkstantines Pavergtiems 
Krasztams Ginti Sanjungos 
(L’Union pour la Defense dės 
Peuples Opprimes) pritarėju ir 
daugu minios, susirinkusios 
1952 m., Gruodžio 2 d., Wagra- 
mo salėj e Paryžiuje, iszklau- 
siusios visu Prancūzu sroviu 
gerbiamu kalbėtoju ir tautiniu 
Emigrantu atstovu:

1— -Atkreipia dėmėsi in tai, 
kad Komunistine tironija yra 
baisiausias pavojus, kuris pa
saulini kadaise grėsė;

2— Nurodo in hiauru Prahes 
“sprendimą”, isz naujo paro
danti, kad Bolszevizmas yra 
žmonių gimines prieszas;

3— Pareiszkia szventai, kad 
nebus tikros taikos tol, kol Ko
munistinio jungo prislėgtos 
tautos neatgaus laisves;

4— Jos mano, kad nebereikia 
isz naujo kreiptis in aukszta- 
sias tarptautines instancijas, 
nes musu sanjunga in jas jau 
kreipėsi 5 metus su tokiomis 
stojimas tarpan.

“Sziandien reikia kreiptis 
in Prancūzijos darbininkijos 
elitą/’ kuriam tenka kilnus 
uždavinys, apszviesti savo 
kraszto tas dirbanezias mases, 
kurios dar nenori tikėti, kad 
Komunistine propaganda yra 
te iszimties pagrysta sutaisy- 
mu melu. Szitos mases dar tiki, 
kad SSSR atstovauja darbi- 
ninkiszkos pasaulio viltis. To
dėl fabriku ir kitu inmeniu dar 
netikintiems darbininkams 
nuolat tenka aiszkinti, kad 
Bolszevizmas yra ju baisiau-

^Pirkie U. S. Bonus!

^Pirkie U. S. Bonus!

sias prieszas. Pavergtiems 
Krasztams Ginti Sanjunga 
jiems padės szita uždavinį 
vykdyti visa szirdimi ir viso
mis savo jiegomis.

KARALIŲ SZIRDIS

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

su Italiszku szvelnumu intona
cijoje.

— Tiesa, Pauliau, asz my
liu tave u'ž'tai, tarė. Tu visa
dos būdavai smagus mažas bai
lu uas. Bet kaip su tuo suokal
biu: ka padarote su .kaliniu ?

— Mes stengemesi pertik
rinti ji.

— Iszduoti vardus draugu. 
Jo vardas, man rodosi, yra Ro
han de Lusignan.

— Jhs atmintis, Jusu Di
dybe.

— Pakah'kinkite ji, per
trauke Karalaitis trumpai.

— Jau kankinome.
— Vis nepasiduoda ? Varg- 

szas kūdikis! Vienok tas yra 
pavojinga, Pauliau, jo draugai 
yra skaitlingi. Jie gali užklup
ti kas valanda: dabar, kad asz 
ežia seždiu, kulka paleista per 
Įauga gali suardyti visus mano 
pienus. Atsistok tarp, manos ir 
lango, Pauliau.

Sekretorius iszpilde paliepi
mą, nu'blankdamas; jis bijojo 
kulku neiszpasakytai, bet jis 

‘bijoję savo pono dar labiau.
— Asz ir mano s žali s tai 

vis viena: tu džiaugiesi, ar ne? 
Isz progos paaukauti savo gy
vastį už savo szali! Tai mano 
drąsus Paulius! Tai kankynes 
nepri verte ji kalbėti? Ar jus 
negazdjnote jo mirezia?

— .Alės (pastatėme ji šziryt 
priesz kareiviu eile ir szoveme 
in ji be kulku.

— Koki kentėjimai ir kok
sai drąsumas! Mes pamėtysi
me kitokius 'budus: atgabenk 
ji pas mane.

Sekretorius iszejo, ir Kara
laitis pasiliko vienas kakalio 
liepsnos apszviestojė tamsoj. 
Miklus, liekanas, turtingai ap
sirėdęs, jis sėdėjo žiūrėdamas 
in liepsna svajotojo akimis, su 
lupomis praskėstomis lengvo, 
pergalinczio nusiszyipsojimo. 
Didelis puikumas, kuriuo jis 
atsižymėjo net įbildamas (pa
prasto ūkininko kūdikiu, da
bar neturėjo ne menkiausios 
žymes ant jo saldaus veido; 
vienok jis buvo ne aktorium, 
tik žmogum dvigubos prigim
ties, kuriame nuožmus upas 
Florentinos intriganto kartais 
pynėsi su sakiniu szvehiumu. 
Jis turuejo tikra klastoriaus 
'būda, kursai troszkimui val
džios davė pirma vieta, bet da
vė atskiras vieteles ir visiems 
užsigeidimains', neiszskiriant 
ir szvelniausio moteriszko 
jautrumo. Jis su pasigailėjimu 
atsigryže, kad iszgirdo už du
rti klumpstanczius žingsnius. 
Balsas tarė: “Vilk szen kvaili; 
jis negali paeiti.”

— Tik-ka nuo 'kankynių, 
tarė pats sau Karalaitis: varg’- 
szas vaikas!

Jo akys buvo pilnos aszaru.

— TOLIAUS BUS- —

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

Sztai geria use jiems užfa- 
szykite laikraszti “Saule” isz 
kurio turės džiaugsimi per visa 
meta,, o tas jums kasztuos ma
žai ir lie jokio rupesezio.

'Naujas Eroplanas

Burbank mieste,’ Califor
nia, kareivis, darbininkas 
indeda dar kelias raketas in 
kariszko eroplano, pesztuko 
‘ ‘ Starfire ’ ’ nosi. Szitas nau
jai pagamintas eroplanas 
vežasi su savimi dvideszimts

KATALOGAS
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
j szito'Katalogo

No. 1952

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlicku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai,' 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

arba pradžia 
SKAITYMO 

.. .ir...
RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col.
Dabar Po 25c.

SAULE Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa., U.S.A. 

keturias sprogstanezias ra
ketas, ir dabar in savo nori 
dar dvideszimts keturias ki
tas. Tos raketos taip intaisy- 
tos, kad jos paezios iszsi- 
szauna ir susprogsta kai tik 
prieszo eroplanas pasisuka.

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas; Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

No.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
no. 58 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Bustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

No.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, E i le s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge- 
64 puslapiu, 25c.

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

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

No.144— Apie Ranka Ap
vaizdos, Ncdaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Te- 
pušlapiu, 20c.

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

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

No.148—Apie Joną ir Alena, 
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c 
va Zokoninka Bernadina. 61

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

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

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

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

NoJ55—Szakiiiis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

No.158—A p i e Kapitonas
Stormfield Danguje; Pabege-
le; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

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

’N0.172—Apie Duktė Mariu; 
Senolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

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

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

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

Kitokios Knygos

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

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

180x/2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
15c.

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinįmas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal scnoviszko būda, 15c., Pa
gal nauja būda, No. 197%, 25c.

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

{įfigV Užsisakant knygas isz 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

USU* Nepamirszkite dadeti 
d’eszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - Ų. S.

t
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Senoviszkas Pinigas
-----------O-----------

(Tasa)

Padejes pinigą ant priekalo, 
kaip pats-paskui pasakojo, pa
mate, kar gulintis pinigas pra
deda mainytis ir atgyti: virto 
jisai tai in 'baisu veidą, tai in 
kiauru, tai meilu, tai in isžjuo- 
kianti, in gera, in pikta, in in- 
siutusi, in rimta ir 1.1., o tos 
permainos ėjo viena, po kitos 
su žaibo greitumu. Jaunikaitis 
paėmė dideli kuji ii- trenkė už- 
sikeses in pinigą. isz. visu jiegu. 
Subildėjo perkūno trenksmas, 
tarytum žeme perplyszo ir 
dangus sugriuvo. Paskui vis su 
kuju daužant ir daužant pini
gą pradėjo tikszti in virszu 
tirszta, ncszvari, limpanti, 
smirdanti sriuba, kuri apter- 
liojo visas lubas ir sienas kal
ves ir dar to skystimo kalvėje 
ant žemes pribėgo. Sztai isz tos 
purvinos balos iszsinere moto
ru ir vyru vainikas, kurie szo- 
kinedami ir vieni in kitus tasz- 
kydami, biauriai užkaukė. Ju 
gerklese gargaliavo nesupran
tami balsai, ju akys insmigo su 
pageidimu ir godumu iii auksi
ni ritinėli ir piktai su neaipy- 
kannta žiurėjo in kaustantįjį 
jaunikaiti. Toliaus akys j u isz- 
szokdavo ant virszaus kaktų, o 
jie iszkiszdavo savo liežuvius 
kaip gylius, nuo kuriu tekėjo 
rausvos nuodingos seiles. Jau
nikaitis nieko nebijodamas vis 
kauste ir kauste pinigą. Ga
ilaus baidykles 'baisiai suriko, 
sustojo in rata, paskui mėtėsi 
vieni ant kitu, pradėjo inirte 
kandžiotis, pjautis, ir susipai
nioja in didi urzganti kamuolį, 
sukrito iii purvina'bala ir ten 
begediszkai pražuvo.

Jaunikaitis kauste toliau. 
Isz suploto ritinėlio ilgomis 
sriovemis pabiro suras aszaru 
laszai, isz kuriu pasidarė nau
jos balos kalvėje. Isz tu aszaru 
balu pradėjo kilti kitos isz- 
džiuvusios, liesos žmogystos, 
kurios verkdamos užtraukė la
bai graudžia giesme, pilna gi
liausio nuliūdimo. Bet tie baL 
sai tilo, žmogystes nyko, kol 
pamažu in žeme sukrito.

Jaunikaitis vis kuju kauste 
ir kauste, o ant priekalo plo
jusi didis aukso gabalas ir da
rėsi plati kieta. Tada prpadejo 
trikszti aiiksztyn ir in szalis 
kraujo pieniai kurie rinkosi in 
viena krūva ir augo kalvoje. 
Ant raudono pavirszio tos krū
vos pasirodė lavonu eile su at
daromis žaizdomis ir paslap- 
cziu pilnais veidais. Bet neil
gai trukus, kartu su kraujais, 
pražuvo lavonai ir aszaru ba
los. Jaunikaitis kauste be atil
sio, o aukso bloke darosi plo- 
nyn ir plonyn, jau ji iszrode, 
kaip plona szilku skepetele. Isz 
po kūjo, kaustant, niekas tada 
nebesisunke ir nesirodo, bet 
vis dar girdėjosi tykus dejavi-
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mai, verksmingi skundai, rau
dojimai ir iszmetinejimai. Ga- 
lu-gale ir jie nutilo. Tada tai 
suskambėjo tisai grynas gar
bingo metalo-aukso balsas, ku
ri pati gamta jam suteikė, o 
pirmiau, tai kūjis vis atsimu- 
sze kaip in kokia kieta tcszla. 
Jaunikaitis tai matydamas su-

Naujas Metas jau ežia, 
Turiu po svietą lakstyti, 
Žinutes rinkti del Saules.

Sziandien ant manes 
nepykit, 

Ka asz kalbesiu, praszau 
, paklausykit. .

Žinote kad “Saule” visiems 
szvieczia, 

Tai ir mane visur kvieczia, 
Žinia gavus, turiu klausyti, 

Po miestus ir kitur 
lakstyti,

B a jeigu to nedaboeziau, 
Tai ir neturecziau ant 

gyveninio.
Mano lelijėles tik 

klausykite,
Kaip mokysiu taip darykite, 
Savo vyreli tikrai mylėkite,

Su svetiniais perdaug 
nekalbėkite,

Nes apie tai man yra labai 
gerai žinoma.

Už tai vyrai man ir raszo, 
Kad jus pabarti praszo, 

Katra jau bausmes verta,
Tai toji turi būti

. pabarta.
Girdėt tiliponas skambina, 

isz kito miesto, 
Gal ant rodos mano 

kūmas vadina, 
/Turiu keliantis in ta miestą.

* * *
Tankiai girdėt apie teismus 

jaunu, vaikinu, 
Kurie subjaurina mergaites, 

O nekuria! advokatai 
Stengėsi apginti tuos iszgamus 

sakydami: 
“Buk tai merginos paezios 

tame kaltos, 
Nes per savo trumpas 

szlebukes,
Rodydamos “kiszkas” ir kitus 

parėdus, 
Kurie neuždengia nuogu 

keliu, 
Prigaudė juos ant tojo 

darbo.” 
Gal atsiras apgintojai ir 

Prieszi n inkai trumpu 
szlebukiu,

Ir trumpu plauku,
Kaipo ir atsiras iij žmonių, 
Kurie kaitys mergaites už 

ju pasielgimus, 
Ir prigundymus vyru,

Bet subjaurinimas mergaieziu 
Yra kitokia priežastis 

Kuria negalima apginti,
O tai yra žveriszkas būdas. 

N e k u r i u g y v ui iu kur i uo s 
Mes vadiname,...vyrais.

PLATINKIT “SAULE” 

stojo kalti ir numėtė sunku 
kuji, kuris ji gerai inszilde. Su 
iszblyszkusiu nuo pavargimo 
veidu, nuėmė nuo priekalo plo
na. kaip vortinkli blekėle, ap
vyniojo -sau apie skrybėlė ir 
iszejo isz kalves. Sauleš spin
duliams ta bloke užgavus, ji 
sužibėjo apjakinaneziu žibėji
mu. Pamate Dragomiru žmo
nes savo iszgel'bctoja su tokiu 
žiibancziu galvos papuoszimu 
sveikino ji kaipo pergalėtoja. 
Ramybe užvieszpatavo visu 
g y vent o j u sz i rdy se.

Tautos namuose, ant didžio 
stalo dvideszimts penkios mer
gaites, pradėjo karpy t i isz tos 
aukso blekes pusritinelius ir 
kaiszioti juos gyvu žaviu lasz- 
cziu žvynais. Visos buvo links
mos ir niekus nesijauto ir nesi
matė baimes. Susirinkusioms 
žmonių minioms džiaugsmin
gais balsais klykaujant, perde- 
tiniai ir vyresnieji, veže žuve
les in jura, ir ten paleido isz lai
vo, kurios kuogreieziau su pa
auksintais žvynais in dugną 
nunėrė.

Taip žuvo Dragomiru tauto
je paskutinis pinigas. Stovin
tieji ant kranto atsidūsėjo 
kaipipo sunkaus, praėjusio, ru- 
pesezio. Visu veiduose praszvi- 
to giedra, o žodžiuose suskam
bėjo szirdingumas ir meile. Vi
si gryžo isz pujurio namon. 
Pryszakyje ėjo skaidri mergai
te, turėdama, už rankos ta jau-, 
nikaiti, kuris pinigą pergalėjo 
ir kalbėjosi: *

— Ar tu mane myli’? Klau
se ji jo.

— Myliu! Jis atsake.
— , Ar karsztai ?
— Karsztai!
— ’ O žmones ar myli ?
— Myliu!
— Ar karsztai?
— Karsztai!

--------GALAS--------  

fa ‘‘NOVENA’’
gsk Stebuklingo Medaliko 

Dievo Motinos Garbei, 
per paczta 15 Cts.

SAULE - Mahanoy City, Pa.

Price $2.30Sla" p°i”‘ “’le
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

HHlW-rOIHT /QUNTA.IN PIN

Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Apleistoji'
Naszlaite

guvt) priesz paezias Kalė
das Kuczios diena. Ulyczio- 

se ir laukuose siautė baisiausia 
audra, taip kad jokio žmogaus 
nebesimato vaikszcziojant, o 
jeigu kas ir iszejo, tai didžio 
reikalo varomas. Vejas, tas ar- ■ 
timasis audros drangas, su ne-J 
apsakomu greitumu nesziojo ■ 
szalta sniegą, lauže girioje me
džiu.- ir braszkino tvirtu mies
to namu geležinius stogus. Su
griebęs kur nors laukuose ke
leivi, rodos tik pagriebs ir ka
žin kur nunesz, arba, užims 
Ifurna ir užtroszkis mičsto uly- 
cziose maži likternu žiburėliai 
mėtėsi in visas puses, lyg norė
dami pasislėpti nuo tokio bai
saus vėjo ir lyg kad klausinė
jo: Dc(lko visa gamta taip inir- 
szuzsi, ar tik ji ne kerszyja už 
ka ir kam nors ? Vejas tuo tar
pu visame iiiirszzime nelioves 
draskytis ir dūkti, nes susita
ręs su audra, savo numylėtinė; 
norėjo atkerszyti piktiems ir 
be mažiausios mielaszirdystes 
žmonėms už aplėidima neigi
nį ingos naszlaiteles.

Tokioje tai audringoje die
noje, vargsze naszlaite Onute 
vaikszcziojo po ulyczia, ir 
jieszkojo prieglaudos, pusnuo
ge, alkana i rbe pastoges. Ji 
tiktai sziandien pasijuto nasz
laite, vienui-viena.

Jos motina Pranciszkiene 
užsiimdavo skalbimu 'baltru'biu 
(baltiniu), isz to savo darbo 
maitinosi ir gyveno aipaczioje 
tūlo turtingo pono namu, 
anksztame, drėgname ir tam
siame kambarėlyje, in kuri 
spinduliai saules niekad nein- 
eidavo. Ten tankiai vieszpata- 
vo vargas, szaltis, badas ir Ii- v U OZjCIILAOj MCAV4CVO J-L
gos. Nuo drėgnumo, bado ir 
tamsumo Pranciszkiene gavo 
džiova, liga neiszgydoma, kuri 
patrumpino jos gyvastį ir be
laiko privarė prie grabo lentos. 
Ilgai sirgo, iszsyk dar gydėsi, 
dar visokias žoles ir szaknis 
gere, liet nieko nebegelbejo. Ir 
dabar, priesz pat Kalėdas, ji 
gulėjo skarmalėliais apsi- 
karszczius savo patale; niekas 
nerenge kucziu. Baigėsi du me
tai ligos, nieko nebęturejo. Ir 
persiskyrė paezioje Kuczioje 
priesz pietus, nepalikdama po 
saves ne skatikėlio, ne rūbelio, 
ne pluteles duonos.

Jos duktė Onyte,, asztuoniu 
metu mergaite, niekada nema- 
cziusi numirusio žmogaus, su 
aszaroms akyse keletą kartu 
stenge.-i prikelti savo mieliau
sia mamyte, tikėdamasi, jog ji 
miega, bet jos mamyte nekėlė, 
nebekalbėjo, tik akis pasta- 
eziusi in pelėsiais apaugusias 
lubas žiurėjo ir žiurėjo.

Viskas rodėsi tame kamba
rėlyje apmirė, tik nelaimingo
sios (hiytes szauksmas: ‘ ‘ Ma
ma! Mamyte, kelkis, nes asz bi
jausi!” Bet motina nesikele, 
nes jau ji buvo numirus, t

Pradėjo kambaryje temti. 
Onyte nepriszaukdama mamy
tes suprato, kad jau ji nebegy
va, ir nebežinodama ka beda
ryti, pradėjo dairytis po sienas 
ir jai pradėjo rodytis kažin ko
kios baisybes szliairžiojanczios 
po sienas. Ji persigandus dar 
karta žvilgtelėjo iii motina, 
kurios veidas su iszszolqisioms 
in virszu akimis padidino jos 
baime, ji suriko nežmoniszku 
balsu ir mėtėsi per duris bėgti,

lyg kad rodos ja tos baisybes 
vytųsi. Perilsus ir kuone uždu- 
sus Onyte apsistojo, apsidairė 
aplinkui ir pamate, tebestovin
ti szale turtingo namo, isz’kurio 
veržėsi szvziesa, sziluma ir 
gardaus valgio kvapas. Susza- 
lusi ir iszalkusi Onyte atsisėdo 
ant to namo laiptu ir graudžiai 
apsiverkė. Aszaros gausiai te
kėjo per jos iszblyszkmi nuo 
szalczio veideli.

Staiga beverkdama, (fnyte 
pajuto, kad kažinkas sziltas 
palytėjo jos szalta veideli. Ji 
apsidairė ir su iszgascziu pa
lliate szale saves dideli juoda 
szuni, taip-gi gal alkana ir su- 
styrusi .nuo szalczio. Szuo at
sigulė prie Onytės kojų, laižė 
savo sziltu liežuviu jos ranky
tes, veideli ir apsirietes su sa
vo. plaukais sžilde jos kojytes. 
Jis, mat, ir kaip ir Onyte, netu
rėjo pastoges. Onyte matyda
ma geruma szunio, apsikabino 
ji szilta su savo rankytėmis, 
padėjo savo galvyte jam ant 
nugaros ir pradėjo saldžiai 
snausti.

Tuomtarpu iszejo tu namu 
turtingas ponas, turbut savi
ninkas, ir užtėmy jo kažinka 
juoda ant savo namu laiptu, 
pasienyje. Priėjės piktai spyrė 
su koja, kad net szuo sucipo ir 
Onyte pabudo ir silpnu balsu 
melde pono: “Ponuti mielas, 
man szalta, asz valgyt noriu!” 
Ir vėl graudžiai ome verkti. 
Bet ponas gardžiai pavalgęs ii" 
sziltai apsirėdęs nesiskubino 
Onytės gelbėti. Todėl pastovė
jęs valandėlė suriko: Ak tu 
biaurusis sutverime! Tu gyvu
li ir valkata! Ar tu negali na
mie sėdėti, ka ežia po miestą 
besivalkioji ? Tokia szlykszty- 
ne dar ežia ant laiptu lenda, 
kad brudo prikrėsti! Ka man 
mano pažystamieji pasakys, 
pamatė tokia baidykla aut ma
no namo laiptu tokia baidykle 

bmlint! Kad neturi kaest 
eik dirbt! O kad szalta, tai ne- 
sivalkiok, bet sėdėk sau namie 
ant pecziaus. ” Pasakęs tuos 
žodžius spyrė su koja ir varg
sze itiergaite nusirito žemyn 
laiptais.

Onyte graudžiai verkdama, 
su savo draugu szuniu nuėjo in 
patvorį ir atsigulė. Isz pra
džios buvo labai szalta ir val
gyt norėjo, bet neužilgo ne ba
do, nei szalczio Onyte nebejau
tė. Kai]) jautėsi szunelis, apie 
ji niekas nebežino. Baisus vėjo 
užimąs iszrode kaip kokio pra
garo staugimas, o kartais, lyg 
kad dangaus gyventoju links
minimusi. Sniegas vis giliau ir 
giliau šlepe savo pusnyne, dre- 
banezia 'mergaite su szuneliu, 
kol suvisai ndbeužslepe. .

Turtingasis ponas, žinomas 
"namu savininkas', kuris su ko
jomis nuspardo nuo savo laip
tu, pavargusi szuneli ir mer
gaite, su savo svecziis ir szei-SAPNORIUS
C Su 283 Paveikslais
j! 160 Puslapiu <[ 
'Į 8 col. ilgio, 5% col. ploczio ![ 
j Iszaiszkma sapna ir kas ![ 
j ateiteje stosis. Su priedu ![ 

planatu ir visokiu burtu. ![ 
!’ Knyga in minksztos po- !• 
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SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.

myna, laimingai szvente Kalė
dų: Užgimimą. Vieszpaties Jė
zaus, o jo kiemininkas bekas- 
damas patvoriu laka, iszkase 
mergaite ir apie jos kojas, su
sirietusi juoda, szuni.

Pranciszkiene tik už sanvai- 
tes po Kalėdų rado sustyrusia 
viena kambaryje.

— GALAS —

Karalių
:: Szirdis

“Dangus per augsztas, 
Žeme per gili,

Karalių szirdis neisztirtina.”

'Į'AIP, tarė Karalaitis szvel- 
niai. Jis atsilosze savo di

dėlėje kėdėje, atsiremdamas 
alkūnėmis ant jos rankenų, ir 
žiurėjo virsztim sunertu ,savo 
pirsztu iii ramia ugiiele lieps
na.

— Tai]).'Tai jau pabaigtas 
szios dienos darbas. Tu pasiro
dai gerai, Pauliau, labai gerai. 
Nereikia turėti pasigailėjimo 
tiems maisztininkams. Tai 
nuodėmė turėti pasigailejima. 
Ar tau rodosi, kad asz nuož
mus, Pauliau ?

Sekretorius nusiszypsojo ne
smagiai, nes suprato, kad su 
juo žaidžia, kai]) su pele, dai
lus, kates pabudžio Karalaitis, 
kurio balsas niekad nebūdavo 
meilesniu, kai]) kada jis isz-

Pasitarė Kaslink Atlanto Sutarties

Generolas Matthew Ridg
way ežia pasitaria ir pasi- 
szneka su Generolu Craveiro 
Lopęs isz Portugalijos, Lis
bon mieste. Generolas Ridg
way ežia atskrido pasikalbė
ti su karininkais ir diplio- 
matais apie Atlanto sutar

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

duodavo mirties isztarme.
— Taip nuožmus, Jusu Di

dybe, kai]) Mykolas arkaniuo- 
las, kada jis uždaro pragaro 
vartus.

— Koksai puikus atsaky
mas, Pauliau! Dabokis, kad ne
pasidarytum per daug smar
kus: tai yra nuodėmė, kurios 
asz niekad neatleidžiu. Tikram 
patrijotui tolerancija yra už
draustas smagurys. Joki pa
jautimai nesulaikytu mane nuo 
to, kad tave pakarti, jei tu ka
da pastotum gana smarkus 
tapti pavojingu. O visgi tu 
man labai patinki. Ar tu atsi
meni, kai]) mudu drauge žais
davome pas szaltini ties St. 
Barbara, kada mudu buvome 
kūdikiai ? Mudu buvome du 
nudriskę purvini maži vaikai, 
vienas taip geras, kaip ir an
tras; dabar asz esu galingas 
valdonas, o tu.esi mano sekre
torius ir mano vergas. Koki 
stebuklingi Ąpveizdos keliai! 
Karalaitis užbaigė, atkreipda
mas savo akis ant Pauliaus 
veido. Per jo riebu dievobai
mingumą buvo aiszkiai žymu 
ironija, ir aiszku buvo, kad jis 
labiau džiaugiasi už savo sek
retorių.

— Tiesa, Jusu Didybe, vie
nok.

— Kas vienok? 
f

— Net ir anose dienose asz 
turėjau gaibe •semti vandeni 
Jusu Didybei!

Karalaitis lengvai nusijuokė

(Tasa Ant 2 puslapio)

ties tautu apsiginklavimą ir 
apie kitus reikalus. Lisbon 
miesto žmones Gen. Ridg
way iszkilmingai pasitiko ir 
sudarė milžiniszka paroda, 
parodyti jam kad jie ji in- 
vertina ir gerbia.

□ □ □

1 I
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— Daug . žmoni u serga 
mieste nuo szalczio ir gripo.

— Seredoj pripuola Luci- 
jono, o Tautine Vardine: Rūte
nis.' 1911 m., pirmos sprogstan- 
ėzios bombos buvo paleistos, 
kad butu galima pamatyti kiek 
išzkados joS gali padaryti: Tai 
buvo Šilu Francisco mieste.

— Rusnaku Kalėdos pri- 
pliola, Seredoje.

— Musu sena skaitytoja po
nia Jieva Petuszkiene ir sūnūs 
Vincas, isz Shenadoro, lankėsi 
pas pažinstamus, taipgi at
lankė “Saules” Redakcija, at- 
haujinti savo prenumerata ant 
1953 m. Acziu už atsilankyma.

— Ketverge pripuola Szv. 
Severino ir Szv. Apolinaro, 
Tautine Vardine: Nemira. Me
nulio atmaina, Delczia 8 d. 
Taipgi ta diena: 1918 m., Pre
zidentas Woodrow Wilsonas 
inteike savo “Keturiolika 
Punktu” musu Kongresui, del 
pasaulines taikos; 1547 m., 
Prusu Lietuvoje atspausta pir
moji Lietuviu kalboj knyga: 
“Katekizmo Prasti Žodžiai.”

—- Kazimieras Bankus, nuo 
1233 E. Mahanoy uly., kuris 
dirba in Yaccino stripinsus, li
kos skaudžiai sužeistas in gal
va, per nupuolimo akmeno Pe- 
tnvežios vakara. Gydosi Lo
cust ML ligonbuteje.

. — Petnyczioj pripuola SS. 
Juliano ir Basilio, o Tautine 
Vardine: Algis.

— Ponia Konstancija Har- 
dickiene ir sūnūs Juozas, isz 
Shenadoro, lankėsi miesto pas 
giminius ir pažinstamus taipgi 
atlanko “Saules” Redakcija 
su reikalais. Ponia Hardickie- 
ne yra musu sena skaitytoja ir 
myli skaityti “Saule.” Acziu 
už atnaujiuiina savo prenume
ratos taipgi už atsilankyma.

WILLOW CEOVE, PA, 
Keturiu metu mergaite, Linda 
Wonder, iszpuole isz savo tėvo 
aute moli liaus ir užsimusze. Ji 
pasimirė in Aldington ligonine 
kur ja nuveže jos tėvas, Rus
sell Wonder su policijantais.

Dukrele Linda buvo užpaka
lyje sedyneje, kai jos tėvas va
žiavo namo apie devinta va-1 
landė, vakare. Jis su savo duk
rele buvo nuvažiavęs in Wil
low Grove apsipirkti.

Kai ji is/puCe isz savo tėvo 
automoli’iaus ant vieszkelio, 
kitas automobilius, sekantis 
jos tėvo automobiliu nesuspė
jo sustoti ir ja suvažinėjo. To 
autcmcbiliaus draiverys buvo 
Donald Webster.

Mergaites galva buvo su
trinta kai to antro automobi- 
liaus pryszakiniai ratai per ja 
pervažiavo.

Maistas Szirdies Liga 
Sergantiems

William Heirens, pas
merktas žmogžudis, dabar 
viską užsigina, ir sako kad 
policijantai privertė ji pri
sipažinti, kad jie ji stumdė 
ir daužė. Jis yra pasmerktas 
už nužudinima, szesziu me
tu mergaites Suzanne Deg
nan ir dvieju moterų Cliica- 
goje.

MUMMERS PARODA 
PHILADELPHIJOJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

jo visa ta paroda pamatyti ant 
televizijos.

Isz Richmondo, Lenku ka- 
pelija, benas, kuris buvo save 
pasivadinės ‘Vagabond Kings’ 
laimėjo antra garbes vieta.

Ta ryta buvo gerokai insza- 
le ir kelias buvo taip slidus, 
kad policija permaine savo 
tvarka. Buvo paruoszta kad 
policijantai raiteliai ta paroda 
ves, bet, kadangi ulyežios bu
vo taip slidžios, tai priesz pat 
parodos pradžia, policija pa
skyrė kelis savo automobilius 
vietoje tu arkliu ir raiteliu.

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

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

Tokiu laikraszcziu yra 
“Saule,” kuri nesigaili kaszto 
ant paveikslu, kad savo skaity
tojus supažindint su visokioms 
nelaimėms ir atsitikimais. 
Žmogus skaitantis žines, mato^ 
savo akimi kas dedasi ant viso 
svieto.

AUTOBUSAS
ANT TILTO

10 Žmonių Sužeista
LONDON, ANGLIJA. — 

Garsus Londono “Tower” til
tas staiga pasikėlė kai autobu
sas per ji važiavo. Szitas tiltas 
yra taip intaisytas, kad jis ga- 
n luti pakeltas in dvi dalis.

Deszimts žmonių ant to au-

Virszininkas Kalėjime Generolo Mark Clark sta
bas nesutinka su Vaszingtono 
nusistatymu kaslink nauju ka
reiviu pristatymo ir vaisko pa
didinimo. Bet jau ana sanvai- 
te isz Vaszingtono iszejo insa- 
kymas daug daugiau jaunu vy
ruku imti in vaiska negu iki 
sziol buvo daroma. >.

jį.

SENAS “SAULES” 
SKAITYTOJAS

Skaito “Saule” Nuo
• • • * < ? • •

Pat Pradžios

Oakland miesto, Califor
nia, virszininkas, Council- 
manas, Lester Grant, ežia 
valgo pusryczius lovoje, bet 
ne savo namuose, bet miesto 
kalėjime.

Jis susibarė ir susipesze 
su policija, kai jis buvo su- 
aresztuotas už automobiliu 
važiavimo instatymu sulau-

žyma ir buvo nubaustas už
simokėti trisdeszimts penkis 
dolerius. Kad jis nesutiko 
užsimokėti jis buvo nuteis
tas ant penkių dienu in ka
lėjimą.

Jis sako kad jis ketina at- 
einaneziais metais stoti in 
rinkimus del Mayoro vietos.

o o o

KAREIVIAI ILGIAU 
BUS KORĖJOJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

jeigu jis dirba koki darba už 
karo frunto, tai jam jau da
bar reikes keturios deszimts 
punktu.

, Kareiviai ant kž?ro frunto 
gauna keturis punktus in me
nesi, tie kurie yra arti frunto 
gauna tris, kiti dar toliau gau
na po du punktu. Kareiviai ku- j 
rie randasi Japonijoje ir ku-1 
riu szeimynos su jais, gauna 
tik po viena punktą ant mene
sio, kiti Japonijoje gauna pus-

I antra punktą ant menesio.

MUNHALL, PA, — ’ Ponas 
Karalius Bražinskas, devynios 
deszimts metu amžiaus “Sau
les” skaitytojas, raszo mums, 
kad jis yra skaitės “Saule” 
nuo pat pradžios “Saules” re
dagavimo.

Karalius Bražinskas atva
žiavo in Amerika (USA) 1884 
metais ir nuo pirmo “Saules” 
metu jis “Saule” užsirasze ir 
skaitė iki dabar. Jis sako kad 
jis dar pajiegia nueiti in baž- 
nyczia kas rytas, jiors akys jau 
yra susilpnejusios. Jis teipgi 
mums paaiszkina kad jis gerai 
valgo ir daugiausia “isz ke- 
nu”.

Jis turi penkiolika anuku ir 
szesziolika pro-anuku.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!
t

Shenandoha, Pa. — Stanis
lovas Czaikauskas, kuris kita
dos laike saliuna mieste, numi
rė Petnyczios ryta. Velionis 
ginies Lietuvoje, atvyko in 
Amerika apie keturios de
szimts metu atgal, kuris gyve
no Gilbertone ir Frack vilioję, 
po tam apsigyveno Shenado- 
ryje. Paliko trys dukterys: 
Helena Yaszinskiene, isz Pitts- 
burghe; Vera Bartiene, Kan- 
kaked, III., ir Prane Pikunienc, 
Chicago jo. Taipgi vienuolika 
anukus ir broli Juozapa isz 
Freelando. Jo kunasdikos pa- 
szarvotas pas Glralboriu Leon
ard Chaikovsky, 318 E. Cen
tre uly., isz kur laidotuves in- 
v.vko Panedelyjo, su apiegomis 
Szv. Jurgio bažnyczioje devin
ta valanda, ir palaidotas in pa
rapijos kapines.

— Anele Kazlauskiene nuo 
31 N. Union uly., pasimirė Pet- 
nyežioj po piet, in Geisinger 
ligonbuteje Danville. Velione 
gimė Saint Clair, po tėvais va
dinosi Anele Urbaicziute. Pali
ko savo vyra Juozapa; seserį 
C. Beckettieiie, Saint Clair; du 
brolius: Joną, isz Bridgewater, 
Mass.,' ir Vincenta, Baltimore, 
Md. Kūnas paszarvuotas pas 
Gra/boriu Leonard Chaikovsky 
318 E. Centre uly.

Naujas maistas, daržoves 
sumaiszytos su miesa, yra 
iszrastas vieno žmogaus, 
Ned Draudt, Indianapolis 
mieste. Yra sakoma kad net 
ir Daktarai pripažinsta kad 
szitas maistas yra geras 
žmonėms szirdies liga ser
gantiems.

“Saule”, kaip szviete, taip 
1 ir dar tebeszvieczia tikriems 

Lietuviams. Ir geri, tikri Lie- 
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratais.

Pirkie U. S. Bonus

Linksmas Isz Vaisko

Ed “Whitey” Ford, jau
nas beisbolininkas, linksmai 
persimaino kariszkas rudas 
paneziakas del gražiu, spal
votu, taip bent sau parody
damas kad jis jau stoja isz

vaisko. Jis isz vaisko yra 
paleistas Fort Monmouth, 
New Jersey. Priesz stojant 
in vaiska, jis beisbole losze 
su New York Yankees, 1950 
metuose.

Sieniniai Kalendoriai 1953m.

tebuso buvo sužeisti kai tas 
autobusas nuslydo atgal nuo 
tilto. Sužeistųjų tarpe buvo au
tobuso draiverys ir kundukto- 
rius.

Tilto kompanijos atstovas 
sako kad niekas nežino kaip ar 
kodėl tas tiltas pakilo.

“SANJAUSMOS”
GAUNA PEDES

—
Girl-Frentos’ Valdovu 

Vaiszinamos
WASHINGTON, D. C. — 

Senato komisija pranesza, kad 
užsienyje musu atstovai ir val
dininkai kaip kokie baisus po
nai gyvena. Jie moka riebas 
algas savo “simpatijams” 
meilužėms, kurios jokio darbo 
nedirba.

Olin D. Johnston, Demokra
tas isz South Carolina, tos ko
misijos pirmininkas sako kad 
baisiai daug pinigu yra visai* 
už dyka praleidžiama ant to- j 
kiu musu atstovu užsienyje.

Jis pataria kad butu galima ' 
duoti sakti, pravaryti puse to | 
pustreczio szimto tukstaneziu 
darbininku užsienyje, kurie 
dabar ima savo pedes isz musu 
valdžios visai už dyka.

Užsienyje visi labai gerai už
dirba. Paprasta sekretorka už
sidirba $4,000 ant metu ir dar 
prie to gauna $1,500 del raudos 
ir pragyvenimo. O didesnis po
nelis, taip vadinamas virszi- 
ninku gaudamas $3,000 ant 
metu gauuna dar kita $3,000 
del pragyvenimo.

Ir prie visa to nepamirszki- 
me kad Amerikos doleris už
sienyje tris ar keturis sykius 
daugiau vertas.

Girardville, Pa.
— Jonas Urban, nuo Reed 

uly., kuris gydėsi in Locust Į 
Mt. ligonbuteje, likos iszvežtas i 
in White Haven ligon'bute.

15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio

Po IOč arba 3 už SI.(1(1 
Adresas:

SAULE PUBL. CO. - Mahanoy City, Pa.

Vyriszki ir moteriszki dra
bužiai visai nėatpigs, ar jeigu 
ii- atpigs tai labai mažai. i

_  _  _  t I
Daug daugiau daktaru ir 

dantfetu bus paimta in vaiska ; 
per sziuos metus, nes. armijai * 
jujabai reikia.

uieowe>

’fl/e MaVe 
, hing ena°9'ire

Saule Publishing Co.
MahanoyjCit^JPa. Phone 744-J

Inaturally. 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 
v^ry 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 
-y to show you the "Flower Wedding Line."

your invitations and T į / J |
announcements must ' U 1
be flawlessly L-.£. T
correct! L:

I t


