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Isz Amerikos
PRAVARYS KOMU-i 
NISTUS ISZ DARBO

General Electric Kom
panija Sako Jiems

Nėra Vietos
NEW YORK, N. Y. — 

General Electric kompanijos 
atstovai sako kad visi darbi
ninkai kurie prisipažinsta kad 
jie yra Komunistai ar ka ben
dro turi su Komunistais bus 
tuoj aus pravaryti isz darbo, j 
Kompanija sako kad tokiems ' 
darbininkams nėra vietos jos 
fabrikuose.

General Electric kompanijos i 
fabrikuose dirba apie du szim- j 
tai penkios deszimts tukstan- 
cziu žmonių.

Bus pravaryti ir tie, kurie 
slepiasi už Konstitucijos, saky
dami kad niekas ju negali pri
versti pasakyti kur jie stovi 
ant to klausimo kaslink Ko
munizmo.

Kongreso komisija jau keli 
menesiai kaip seka kelis darbi
ninkus kurie yra intarti.
x Kompanijos atstovai sako 
kad negalima laikytis fabri
kuose intaringu žmonių, darbi
ninku, nes jeigu karas vėl isz- 
kiltu, tai elektros fabrikai bu
tu baisiai reikalingi.

Jeigu pravarytas darbinin-

Kreipiasi In Tautu
San junga

Profesorius Walter Hall- 
stein, (po kairei) Posekreto- 
rius Vakaru Vokietijos, pa
sikalba su laikrasztininku, 
pirm negu jis eina in Tautu 
Sanjungos ofisus, New York 
mieste, praszyti pagelbos isz 
Tautu Sanjungos. Jis praszo 
kad Tautu San junga padėtu 
jam sugražinti tukstanezius 
Vokiecziu belaisviu, kurie 
yra dar vis Sovietu Rusijos 
laikomi nuo Antro Pasauli
nio Karo. Sovietu Rusijos 
atstovai užsigina ir sako 
kad jie nei vieno Vokieczio 
dabar nelaiko nelaisvėje.

Sugryžo Po Nelaimes

jon Lindbergh, sūnūs gar
saus Charles A. Lindbergh, 
iszsigeria vandenio kai su
gryžo isz Mount Shasta kal
no, Californijoje. Jis su ke- 
lais savo draugais parvežė 
lavona trisdeszimts vieno 
meto amžiaus Edgar Wer
ner Hopf, kuris paslydo ant

kas gales priparodyti kad jis 
buvo neteisingai intartas, jis 
tuojaus gaus savo darba atgal j 
ir jam bus pilnai atlyginta už 
visa ta laika, kada jis buvo be 
darbo, kompanija sako. Kom
panija teipgi pranesza kad 
apart Kongreso ir Senato Ko
misijos, ji pati jau beveik me
tai kai turi savo komisija pa- 
nasziai visus savo darbininkus 

isztirti, kad nesiliktu jos fab
rikuose nei viepo Komunisto.

iSTRAIKOS
1 MOKYKLOSE

i Mokytojai Reikalauja 
Didesniu Algų

______ -

GARFIELD, N. J. — Dau
guma mokytoju Garfield mies- 

j te sustraikavo kai mokslo szta- 
bas nesutiko jiems algas pakel
ti.

Isz szimto septynios de
szimts mokytoju, szimtas trys 
priguli prie AFL unijos.

Visi mokiniai ir studentai 
gavo keliu dienu visai nesiti- . 

i keta vakacija. Miesto taryba ■ I 
j laike mitinga ana vakara ir 
nutarė kad mokytojai jau ir 
taip gana algos gauna. Taryba 
atmete inneszima mokytojams , 
pakelti algas. Mokytojai reika- į 
lauja nuo szimto keturios de- i 
szimts doleriu ligi keturiu 
szimtu doleriu ant metu dau
giau algos.

AFL unija pasiuntė strai^ 
kuojanezius mokytojus pike
tuoti visas devynias mokyklas, 
bet visai nebuvo reikalo pike
tuoti, nes nei vienas studentas 
ar mokinys neatėjo in mokyk
la.

SKAITYKIT 
“SAULE”

PLATINKI!! I 

to ka]no ir nukrito apie asz- 
tuonis szimtus pėdu. Jis pa
simirė pirm negu buvo gali
ma priėjo prieiti. Jis moki
nosi ant daktaro in Stam
ford Universitetą. Jis buvo 
atvažiavęs in szi kraszta isz 
Berne, Szveicarijoje.

o o o

EROPLANAS SU 4
DINGO .

RIO EE JANEIRO, BRAZI- 
LIJA. — Brazilijos Lakunu 
Sztabas pranesza kad mažas 
eroplanas su keturiais žmonė
mis dingo. Jau praėjo visa die
na ir naktis kaį tas eroplanas 
butu turejas atskristi in Rio 
De Janeiro.

Vienas isz tu keturiu ant to 
dingusio eroplano yra didelis 
biznierius, fabrikantas, Henry 
Cotting isz Prancūzijos.

Eroplanas buvo iszskrides 
isz Victoria, sostine Espirito, 
Santo. Kelione buvo trijų szim- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

VAIKAS SU DVIEM 
GALVOM

Labai Retas Atsitiki
mas Sako Daktarai

INDIANAPOLIS, IND. — 
In James Whitcomb Riley li- 
gonbute užgimė vaikutis su 
dviem galvom ir keturiom ran
kutėm. Daktarai in ta ligonine 
pranesza kad tas vaikutis ima 
sveikti, bet vis.dar randasi pa
vojingoje padėtyje.

Tas nepaprastas vaikutis gi
mė in Washington, Indiana.

Daktarai dabar stengiasi da- 
žinoti ar tas vaikutis turi ir ki
tus kūnelio sąnarius dvejopus 
kaip jo galvute ir jo rankutes. 
Tie daktarai spėja kad gal tai 
pirmutinis tokis atsitikimas 
ant szio svieto. Virszininkai isz 
American Medical Association 
sako kad tai labai, labai retas 
atsitikimas. Tokie paprastai 
užgimsta jau mirė.

Jeigu szitas vaikutis nors 
biski ilgiau pagyvens, dakta
rai daug ka isztirs ir dažinos 
apie tokius nepaprastus invy- 
kius.

SENATORIUS
McCarthy

j Kaip Jis Stovi; Ko
Jis Siekia

WASHINGTON, D. C. — 
Kai Senatorius Joseph Mc
Carthy per radija ir per televi- 

1 zija drąsiai ir vieszai pareiszke 
savo nepasitenkinimą su Re- 

' publikonu Valdžia ir su Prezi
dento Dwight Eisenhowerio 
Užsienine Tvarka, jis aiszkiąi 
parode kad jis turi aki in Ei
senhowerio vieta per ateinan- 
czius Rinkimus.

Beveik visi Republikonai 
nustebo kai Senatorius McCar
thy taip asztriai uždrožė Pre
zidentui Eisenhoweriui. Jis da
vė visiems žinoti, kad jeigu jis 
savo žodi turės, tai Komuniz
mo klausimas daug svers per
ateinanezius Rinkimus. Kita 
meta jis pats nestos in Rinki
mus, nes jo vieta kaipo Sena
torius yra jam užtikrinta iki 
1959 metu. Bet jis yra pasiža
dėjęs kitiems Senatoriams sto- 

■ ti in talka ir jiems padėti per 
Rinkimus. Taip jis savo vieta 
savo partijoje susistiprintu.

Beveik visos Senatoriaus
Politines jiegos* gludi tame, 
kad jis yra priesz Komunistus 
ir kad esamoji valdžia tuos
Komunistus priglaudžia.

Bet Republikonu Partijos 
didieji ratai, szulai Senato
riaus dar neremia ir vargiai 
rems, nes jie negali ant jo per 
daug pasitikėti.

! Bet kas svarbiausia, kas su-
I daro didžiausia kliūti Senato- i
i riui, tai yra kad jis yra Kata- 
; likas. Katalikui laimėti Prezi- 
■ dento Rinkimus beveik sta- 
cziai negalima. Iszrodo kad 
Katalikui nėra vietos musu

' valdžios virszuneje.
Galimas daigtas kad Sena- 

i torius McCarthy stengtųsi su- 
! tverti Treczia Politikos Parti- i
ja. Bet tokiu partijų likimas 
Amerikoje baisiai prastas. Se- 

: natorius vargiai taip darytu.

| PRISIPAŽINO
! ŽMOGŽUDYSTE
į NEWARK, N. J. — Žila- 
i plauke, keturiu vaikucziu mo- 
' tina prisipažino kad ji su kir
viu užmusze ir sukapuojo savo 
vyro seserį, kuri buvo supara
lyžiuota. Ji pasiaiszkino kad ji 
baisia inpyko kai ji dažinojo

1 kad jo vyro sesuo buvo permai
nius savo paskutini testamen
ta ir jai nieko nepaliko.

Susiedai baisiai nustebo kai 
apie tai dažinojo, nes jie visi 
sako kad ta keturios deszimts 
devynių metu, keturiu vaiku
cziu motina buvo tokia gera, 
mielaszirdi ir dievobaiminga.

Policijantai sako kad ji su 
kirviu užmusze ir sukapuojo 
penkios deszimts dvieju metu 
amžiaus Ponia Hattie Bobker. 
Ponia Leibel, po dvylikos va
landų tardymo prie visko pri
sipažino.

STRAIKOS
NEPASISEKE

ITALIJOJE
■ ROMA, ITALIJA. — Gink- 
luoti kareiviai ir policijantai 
užėmė Italijos geležinkelius ir 
patys vairavo traukinius, auto
busus, ir užėmė telefono dar
bininku darbus, kai apie mili
jonas darbininku sustraikavo.

Darbininku unijos norėjo vi
sa kraszta suparalyžiuoti, kad 
valdžia butu priversta visiems 
jiems algas pakelti.

;• Premjeras Pella per radija 
prasze darbininku nestraikuo- 
ti, jis aiszkino kad be straiku 
galima ramiai pasitarti. Daug 
darbininku jo ir paklausė ir 

i nestraikavo. O paskui valdžia 
pranesze kad tie straikuojan- 
tieji darbininkai bus nubausti, 
nes Italijoje visi tie darbinin
kai yra po valdžios priežiūra.

Unijų Vadai sako kad jie 
dabar rengia dar didesnes 
straikas del Utarninko, kai 
daugiau kaip penki milijonai 
darbininku sustraikuos.

Mokiniams ir studentams tai 
buvo geros naujienos kai ir 
mokytojai sustraikavo. Nei 
vienas mokinys neiszejo in mo
kykla ir jeigu keli mokytojai 
atėjo in darba, jie rado savo 
mokyklų kambarius tuszczius.

I

i PERSPĖJA
į PRANCŪZUS
i Turi Stoti In Europos 

Kariszka Sanjunga'
i ----
PARYŽIUS, PRANCŪZIJA.

I — Amerikos Sekretorius, John 
Fester Dulles, kalbėdamas in

i
laikrasztininkus staeziai pasa
kė, kad Prancūzai turi stoti in 
visos Europos Apsaugos San- 
junga. Jeigu ne, tai Amerika 

[ grasina parsitraukti visa savo 
' vaiska isz visu Europos krasz- 
;tU.
I Sekretorius sake: “Mums ne 
taip labai rupi sutverti Vokie-

i ežiu armija, bet mums baisiai 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Greitas Eroplanas
5

Lakūnas Paul Franklin 
iszmegino nauja, maža spor- 
tiszka eroplana in Los Ange
les, California. Fabrikantai 
kurie szita eroplana pastate 
sako kad jis labai lengvai

-------------------- o-

“Kaltininkai Jau 
Surasti”

Ankstesniuose E numeriuose 
buvo raszyta apie Maskvines 
“Pravdos” užsipuolimą, kad 
Kaune “žydi iszrokavima”. 
“Tiesa” Nr. 231 skelbia, kad 
“kaltininkai jau surasti ir nu
bausti”. “Respublikos proku
roras Bacharovas” pranesze, 

l kad Kauno m. milicijos ir pro- 
, kuraturos erganai tikrai silp
nai kovojo priesz iszrokavima. 
Respublikine prokuratūra isz- 
kele samprotaujantai Labuty
tei baudž. byla. Taip pat pa

braukti atsakomybėn sampro
taujantai Astrauskiene, Klei
nas, Rinkeviczius, Sokolovas ir
kitu Kauno miesto . prok. . pa- viu klasiniu rinktiniu rasztu,
vad. drg. Sachovui ir Kauno 
miesto Stalino rajono proku
ratūros tardytojui drg. Pet
rauskui pareikszti papeikimai.

Kur Eina Lietuvos Au
diniai Ir Kiti Gerybes

---------
Visai aiszkiai pasako “T.” 

Nr. 233. Joje raszoma, kad 
Klaipėdos “Gulbes” fabriko 
gaminius “gauna musu szalies 
sostine Maskva. Leningradas, 
Kijevas, Odesa. Didele siunta 
audiniu nuo Baltijos juros pa- 
kraneziu gavo ant Ramiojo 
vandenyno kranto stovinezio 
Nachodkos miesto gyventojai-. 
Tai, isz kitos puses, tik parodo 
koks skurdus gyvenimas yra 
Sovietu Sanjungoj, jei net jau 
isz tiek apgrobtos Lietuvos 
gaminiai, nepaisant tokiu mil- 
žiniszku nuotoliu, siuneziami 
prie Vladivostoko. Okup. Lie
tuvoje 1953 m., antrojoj pusėj 
“taupumo sumetimais” panai
kintas paskirstymas in sritis. 
Tikrai krasztas vis daugiau 
Sovietinamas ir priderinamas 
prie Sovietiszkosios santvar
kos. In kraszta vis daugiau 
plusta Maskolių. Vilniaus ra
dijo žiniomis, Lietuvos inže- 

gali skristi du szimtu myliu 
in valanda ar daugiau. Ero
planas yra tik pus-szesztos 
pėdos augszczio, asztuonio- 
likos pėdu ilgio ir dvide- 
szimts pėdu platumo. Armi

mio lobius tyrinėjo tokie “Lie-
i tuviai” Mosklininkai: inž.
Skobokovas, Vinogradovas, 
Gimonszteinas ir kt., kurie su-
rado sziek tiek mergelio, sta- 

' tyboms tinkamo molio ir t.t.
S .tai vėl kokie Lietuviai žve
joja Atlante Klaipėdos žvejy
bos laivyno vardu: kap. Gra- 

i cziovas, Zolcdinovas, Vasinto- 
vas, Beicovas, Jagorovas ir 
t.t. Jonavos baldu fabrikas ir 
toliau giriasi gaminas baldus 

į Maskvos univermagams. Ap
skritai, gerybių in Rytus siun
timas nuolat gausėja. Budinga, 
jog net ir Bolszevikai studen- 

! tai pageidauja isz LTSR Gro- 
I žines Literatūros Leidyklos 
vyr. redaktoriaus Tornau, kad 

I leidykla leistu daugiau Lietu-

Užgyventoj Lietuvoj truku- 
; mas trukumą veja. Ju nebegali 
nuslėpti ne patys Komunistai. 
Isz užgyventu spaudos, kaip 
“Sov. Litva”, “Tiesa” ir kiti 

, paaiszki, kad daug kur net 
partines organizacijos “maža 
padeda ginezininkamas. Net 
Vilniuje ir Kaune, kur veikia 

i stiprios propagandininku ir 
Į agitatorių pajiegos, masiniame 
politiniame darbe vis dar ne- 

j maža trukumu. Miestu ir rajo- 
■ nu komitetuose stoka griežtos 
j kovos su buržuazinio naciona
lizmo likucziais”. Amžinai vis 
to “buržuazinio nacionalizmo 
likucziai,” kuriu isz žmonių 

j sanmones niekaip neinstengia 
iszspausti nei szimtai sznipu, 
nei tukstaneziai ginezininku su 
stachanovininkais, nuolat kal
ba neziu apie popieriuje, bet ne 
tikrovėje esanezius “didingus 
laimėjimus”. Ir pati “Tiesa” 
teisuoja kad “nepatenkinamai 
vyksta spaudos platinimas Vil
niaus mieste, Veisėju, Tytuve- 

j nu, Utenos, Vievio, Eisiszkiu 
; ir kituose rajonuose.” O kiek 
i yra isz viso tu kitu rajonu? Ar 

ne visi? Kokia beda su liaudies
I instrumentais, inrankiai, nusa

ko paezios “T.” redakcija sa
vo Nr. 215: “niekas negamina 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

jos sztabas dabar nori ta 
eroplana iszmeginti, nes gal 
jis tiktu ir armijos lakū
nams.

□ o o
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Kas Girdėt
Kunigas Jurgis Paszkus, Už

gimimo parapijos klebonas, 
Cliicagoje, prakirto žeme del 
pastatymo naujos ibažnycžios. 
Bažnyczia kasztuos virsz mili
jono doleriu. Ba'žnyczioje ga
lės susėsti tūkstantis ir vienas 
szimtas žmonių. Prie jo para
pijos priguli daugiau kaip pus
antro tukstanczio szeimyniu.

Kazimieriecziu Seselių Nau
jos Mokyklos “Marijos” isz- 
kilmes del atidarymo naujos 
•gimnazijos, sutraukė tūkstanti 
ir viena szimta geru rėmėju, 
kurie užsimokėjo po penkios 
deszimts doleriu už tikieta. 
Miesto Mayoras Martin Kelley 
ir diecezijos Kardinolas Sam
uel Str itch vadovavo szitose 
iszkilmese. 

' -------- -----
Maža, trumpa 'bet labai žin

geidi knygele buvo ana menesi 
iszleista vaikams. Gabus artis
tas Kestutis Zapkus ja sudarė 
ir iszleido. Ji yra užvardinta 
“Sesuo ir Devyni Broliukai”. 
Joje randasi penkiolika labai 
gražiu ir arki traukiancziu pa
veikslėliu. 

-------- -----Antanas Kaliskas, isz Ox
ford, Mass., ūkininkas, viena 
ryta labai nustebo ir net iszsi- 
gando. Ant jo ūkio nusileido 
“Cessna” eroplanas, kuris ne
galėjo pasiekti tinkamos vie
tos nusileisti. Ūkininko Anta
no Kalisko farina, ūkis, susi
daro isz szesziolikos hektaru.

---------

Arthur H. Dean Amerikos 
vyriausias atstovas Korėjos 
taikos tarybose, sako kad jis 
jau ketina isz visu tu barniu, 
ergeliu ir nesutikimu pasi
traukti, nes jis pemato jokios 
vilties ka nors gero pasiekti 
isz derybų su Komunistais Ko
rėjoje.

----■<—
1 Frank Noel, kuris neseniai 
buvo paleistas isz neląisives 
Korėjoje, sako kad Komunis
tai tenai giriasi ir didžiuojasi 
sakydami kad u'ž keliu metu 
Komunistai Kiniecziai ir Ko- 
rieeziai gales Amerikai in San 
Francisco miestą pristatyti 
kviecziu ir rugiu daug pigiau 
negu Amerikos ūkininkai ežia 
pat parduoda.
—---------

Eddy Gilmore, buvęs Ameri
kos iaikrasztininku draugystes 
atstovas Maskvoje, sako “Jei
gu mano dvylikos metu darbas 
ir patyrimas Maskvoje, tarp 
•Sovietu ir Komunistu nors ka 
reiszkia, asz esu tikras kad 
Maleiikovo valdžia Rusijoje 
baisiai silpna ir kad jis pats 
labai kebloj padėtyj, ir jis tik 
garsiai kalba ir rėkauja, bet 
dabar neiszdrystu nei pirszto 
pakelti priesz bet kuria dides
ne vieszpatyste. ”

—£----
Generolas Matthew B. Ridg

way, Armijos, Laivyno ir La
kūnu Sztabo žurnale raszo: 
“Vienatinis Armijos tikslas 
yra kara laimėti, ir , tai vis
kas.”

' T“' .

Varinėti savo kad ir pigesni 
a ut omo b ii i u, Ame r i k ieczi u i 
kasztuoja apie doleri penkios

deszimts centus ant dienos ir 
apart tu kasztu apie pusket
virto cento ant mylios.

O apie brangesnius automo
bilius kaip “Cadillac”-“Lin-. 
coin” ir “Chrysler”, tai nėra 
nei sznektos! Tie kurie turi ga
na pinigu tokius brangius au
tomobilius nusipirkti, negali 
rūpintis apie kiek kasztuoja su 
jais važinėti. Taip milijonie
rius J. P. Morgan vienam nau
jai bagetam poneliui atsako 
kai jis buvo jo užklausos kiek 
kasztuoja palaikyti posznu 
“Yacht” larva. Jis jam trum
pai ir gerai atsake: “Jeigu tau 
rupi kiek kasztuoja, tai tu ne- 
iszgali tokio laive- palaikyti ar 
pirktis.”

Vienas sziu dieųu “J et” 
eroplanas turi gana jiegos pa
traukti szeszis freitkarius ku- 
rie'kiekvienas turėtu po sze- 
szios deszimts karu pilnu su 
plienu ar geležimi.

Biznierių Amerikoje drau
gystes pirmininkas, A. W. Ze- 
lomek, szititip apie bizni dabar 
aiszkina: “Biznis dabar pras
tas ir dar eis tropais žemyn, 
'bet paskui pagerės, tai ko mes 
bijomes, ka mes paisome?”

PONAS IR :: :: 
:: :: SZIAUCZIUS

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Motiejus kaipo brango do
vana nuo Dievo priėmė sierata. 
Netrukus-gi stojosi ant slenks
čio savo namo ir nužvelgė, jog 
jo pati paregėjus kuopa žmo
nių susirinkusiu ant ulyczios 
priesz narna Szv. Jono, teiipos- 
gi stovėjo iszejus isz namo 
laukdama vyro sugryžtanezio. 
Dabar susitikęs su ja kone du
ryse, kuria tiktai tada pamate 
kada jau btivo suvis prie jos 
prie duriu. Sziauczius in pa: 
ežia garsiai užsijuoke szirdin- 
gais juokais.

— O ežia kas? Tarė moto
re, lig nusistebėjus, traukda
masi atgal.

— O kas yra! Dievas muhij 
davė kūdiki!

— Ka? Isz.kur? Koki kū
diki ?

Nelaiminga sierata, vai- 
kuka! Nes paskui apie tai pa
sikalbėsime .pirmi aus reike ta- 
ji vafgdienuka papenet, pagir
dyt, apvilkt ir suszildyt, ba vos 
mažiulelis kvejnioje. Pone 
meisteriene skubiai paszokus 
prie duriu buvo prikalta gelto

niu toblyczia su juodu czevery- 
ku iszmalavota.

— Parodyk-gi parodyk, ta
rė inejus in pakaju. O kaipo 
Dieva myliu yra gražus vaiki-

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

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

PLATINKIT “SAULE”

‘ Senis Butkus sako kad jis 
nesupranta kode! dabar visi 
mokslincziai nori mokinti . tė
vus kaip vaikus auginti ir kaip 
tuos biesukus nuprasti, bet nie
kas nenori tuosęvaikus, biesu
kus mokinti kaip savo tėvus 
gerbti ir szlovinti.

—<----
1914 metuose atskira szei- 

myna Amerikoje, kuri susidarė , 
isz keturiu nariu, mokėjo, maž
daug, po keturios deszimts asz- 
tuonis dolerius del musu krasz- 
to skolos. Sziandien jeigu ta 
skola reiketu atmokėti, tai 
kiekviena tokia szeimyne visa
me musu kraszte, turėtu sumo
kėti po szeszis tukstanezius 
szeszis szimtus doleriu. Tai t 
reiszkia, szimta trisdeszimts 
septynis sykius daugiau szian
dien negu keturios deszimts 
metu atgal. 

-----
Senis Butkus pastebi kad tas 

yra mokintas žmogus kuris ži
no visa tai ka jis nežino ir ne
sibijo prisipažinti kad jis daug 
ko nežino.

Vienas neva mokintas dva- 
siszkis syki szitaip iszsireisz- 
ke: “asz nesakau kad asz vis
ką žinau, asz tik sakau kad asz 
klaidos niekados nepadarau.” 
Mes ežia jokios'pastabos nega
lime ir neiszdrystame padary
ti.

Pypkes Dūmai

Rūtelei

Kad eidamas vargo keliais^ 
Ant tako rūtele radau, 
Taip asz nudžiugau, nudžiugau 
Rūtele lapeliais žaliais 
Iszgirdo szaukima szirdies; 
Nuridino ryto rasas, 
Apdabino gelsvas kasas, 
lazduodama vaisiu minties. 
Sakysiu: Ja myliu už tai 
Ir skrisiu pauksztelio sparnais 
Nunesziu jai “aeziu” szimtais, 
Kurie pasiliks amžinai.

This Christmas, give your family the most priceless gift of 
a||—the gift of security. Through a planned system of savings 
with U. S. Savings Bonds!

It’s easy, it’s safe, it’s guaranteed! Buying the first , 
bond in your savings plan will be the easiest Christmas shop
ping you’ve ever done. And your savings plan is guaranteed 
to work. For the U. S. Treasury has already worked out a 
completely automatic savings plan for you. A plan that makes 
you save money, and at a good 3% interest.

Payroll Savings Plan

If you work for a company, go to the pay office now 
and sign up for the Payroll Savings Plan. On this plan, your 
company will automatically save a certain amount of your 
salary each payday and invest it in U. S. Savings Bonds for you. 
You can sign up for any amount you want to save—as little 
as a couple of dollars a week or as much as you wish. And 
each lime you have enough saved, it will be- invested in a 
Bond, in your name. The Bond is then turned over to you.

So start now, to make this Christmas the first in a long se
ries of happy, secure Christmases for you and your family, 
loin the Payroll Savings Plan where you work.

nukas! Nes kai]) Baisiai nuvar- 
o ps J

Kristau Vieszipatie! Kokis 
geltonas kūnelis1 visas 'buk' 
kaulas. 5

Kada vaikutis pradėjo verkt 
pagriebė ji meiliai ant ranku 
ir priglaudę prie savo kruti
nės.

— Hei, paszauke aut mo
kytinio savo vyro sziauezisz- 
kos amatos, skubinkis Jackau 
in miestą, parneszk pieno, py
rago, kiausziu; te tau du auk
sinus.

Motiejus juokdamasis insi- 
remes in szonus stovėjo priesz 
savo paeziule ir kalbėjo:

— O ka? Teisybe jog gerai 
padariau, jog ta nebageli par- 
sinesziau, ka? Ar ne padekavo- 
si-gi man už tai duszule ?

— Tegul tau Dievas užmo
ka! Dieve duok tau sveikata! 
Suspaudama vyra, kalbėjo do
ra motere, nes fpasakyk-gi man, 
ar-gi tu jo nepavdgai? Dieve 
apsaugok! Kalbek-gi kaip bu
vo ?

Kūdikėlis pradėjo glaustis 
prie krutinės sziaucziuvienes 
kuri nesziojo ji ant ranku bo-‘ 
vindama kol vaikinas sugrysz 
isz miesto, o Motiejus sėdo aut 
lovos apsakinėjo viską, kaip 
buvo ir kokioje baimėje buvo 
idant Kapucinas neatimtu nuo 
jo vaiko.

— Na teisybe? Dadave jis 
ant galo, jog man gerai pasi
sekė !

— Gerai, padarei ir teip 
privalome paimtie kūdiki sie- 
ratu ka pas save, ba kitaip bū
tie negali! Atsake sziaucziu- 
viene, linksmai su džiaugsmu.

Tai gal tave tiktai Dievas 
ten nusiuntė, in gera laiminga 
valanda. Neturime savo kūdi
kio tai .Dievas davė mums nor 
svetima ir auginsime kaipo sa
vo.

— O žiūrėk dadave gražus 
bus vaikutis, akys molinos, no
siuke maža ir jeigu neibutu teip 
baisiai n u ve r gint as, tai isz tik
ro iszrodintu ant poniszko.

Sziauczius suvisu dalinosi su 
nuomone savo paczįos ir visa
me jei pritarinejo, abudu atsi- 
sedia ant lovos kur paguldė 
sieratuka, pradėjo mislint apie 
savo linksma ateito, norint nie
kas to atmint negali ir da nesi
rado tokis kuris galėtu pasigė
rėt jog ateite atmynė.

Ilgai pasirodavojo abudu, 
pastanavyjo Motiejuszant ryto
jaus nueitie dasižinot kas buvo 
toji varginga motere, kuri pa
liko sieratukus.

Sziaucziuviene visa nakti 
neužmerke akis, sėdėjo prie 
kūdikėlio. ,

— BUS DAUGIAU —

KATALOGAS
KNYGŲ

If you want approximately

Holu you can reach your savings goal 
on the systematic Payroll Savings Plan

$5,000 $10,000 $25,000 1
Each week for 
9 years and 
8 months, save.. $8.30 $18.75 $45.00
E^ch week for 
1 9 years and 
8 months, save..

, * 
$3.75 $7.50 $18.75

This chart shows only a few typical examples of savings goals and 
how to reach them through Payroll Savings. You can save any 
sum you wish, from a couple of dollars a payday up to.as much as 
you want. The important thing is, start your Plan today!

Ssive tiae oii security—with 
UBaited States Savings Bonds!

The U. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury Depart* 
ment thanks, for their patriotic donation, the Advertising Council and

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

No. 1953

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- 
į ežio 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.116—Istorija ape Siera
ta. Puikus apraszymas. 119 
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.

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

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

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

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

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

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

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

No.141—Ąpie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 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.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczua. 40 pus
lapiu, 20c.

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

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

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

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

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa- 
slapti.' 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.

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

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

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugave.nis; 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 Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausy ta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

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

180U>—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 Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal scnoviszko būda, 15c.

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

Įj^r’ 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.

1TVU Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu. <

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa.., - ĮJ. S.
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Tuolaik davėsi girdėt hal 
sąi ir šaukimai „no ulyczios 
sziaiiczius n- mėsininkas atsf 
gryžo in vartus ir paniate> ka ' 
graži karieta stengėsi q>erva. 
žinot .per kuopa žmonių nes 
dovanai važnyczia kapojo bo' 
taigų per galvas rėkdamas ..ra 
leisk.vt arki i susipainiojo tar , 
■žrtioniu ir nei iS2 vietos bu 
vo galima prasjjudint, dova 
nai, stengėsi lakojiai prastumt. 
susikuopmusius žmonis, ba ta' ' 
buvo marios žmonių suLispaul 
dusiu kaip viena murini siena

.Galva gražios moteres pasi 
rode per įauga karietos Tam 
šiai geltonu .pla„klls pridwi„. 
nėjo .puikia skrybėlė paredinta I 
in visokias kvietkas, .phluk,. 
nas-ir žibuokles, kas rede jos 
skaistus graižo veidą su dviem į

f?"“10 aki- 
'„kk'" kn°l,os>. kuri karieta 
^-1'“'km apsiauki,,ej0 į,. ligi 

. ° "usrstebojas Kreitai 
: į ^pe karieta h. pa|£ 
: s< lakojaus:

I ffltk klT“41 tu 
_ kas ežio,, j-ra ? Rodei ne 

i ' užmojome. ,
21110nis laibai susikuopi- 

I ’ l'll'S'ill|uga pone! Atsake 
'euas nuimdamas savo gaiu.

Pne apredalo,

mw
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(Paraszykite teipgi • aa
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............................................ ”*•'«» „žmokesti)

aidžiom nielinoms
Uksiniai su brilijantai

i tzi <ai, perlai dideli ant kaklo, 
«zlebe rede > puikia.

nai ir dasižinok kas atsitiko, 
czion, jog žmonis teip susikuo- 
pino.

Lakėjus paklusnus greitai 
paszoko nes tuojaus inklinpo 
kuopoje baisiai susispaudusia 
žmonių ir nieko jam negelbėjo 
nei puikus galimai nei iszkel- 
mingas jo balsas, net turėjo 
imtis už to paties darbo ka ir 
mėsininkas*ar i r eiti. su tuoni 

Pone.
belai kuri buvo 
budino žmonyse 

Atidaryta ir 
akyvuma. 

gulinti lavo- 
uioteres 'ir 

sie
ves k a nors

na, numirusios 
slenkiojenczius.apie ja du si 
ratukus, 
apie tai-nuo znloniu kurie du
ryse stubeles stovėjo sugryžo 
pas pone, kur sėdėjo karietoje 
matomai buvo užsiepgelavus 
ba. kandžiojo sau lupas kada 
lakojus priėjo prie karietos ji- 
jie.paklau.se:
,*— Kas tęn ?

11Uota tinkama

Ka,

pone!
-Jeigu

czion yra?
zniau daugalingaI

“Cgalhne toliaus da- 
'a'zinot. tai nueik Lore-

pone
pa
sun i ek i n an c z a i mosuodamas 

ranka, kokia, lai vargsze žmo- 
j na numirė tame name ir du 

v'aikiicziai abudu gal vieno se
numo palikti verke prie josios 
lavonu.

7 
r

Paprastinai vieni žiopliai 
kemszasi ir patys nežino ko. 
Judinkis ponas Tamosziau! ■

Nes lengva buvo tai pasa
kyt, o ne padaryt. Ponas Ta- 
moszius ne isz vietos judintis 
negalėjo kaip pirniiaus. Pone 
paklausė lakojaus, pamisimo 
palingavo, su galva ir tarė:

Negalima važiuot!

— A! Kad tai butu galima 
sugryszt, seniai ta butau pada
ręs, atsake važnyczia.

— Nes kas-gi isz to bus, 
szauke nekantriai pone Kore
liai iszvaikink žmonis, tegul 
duoda kele!

Lorenas su draugu .mėtėsi in 
kuopa narsiai stumdydami in 
sžalis savo alkūnėms žmonis, i 
nes ne vieno žingsnio negalė
jo daeitie pirmyn, kožnas isz- 
tikro glaudėsi kai)) galėdamas 
norėdamas praleist, nebuvo ga
lima tiek vietos padaryt idant 
vežimas galėtu pervažiuot. Isz 
vienos szalies Kiškuti lakojiai 
atstume žmonis ir vietos kiek 
nors padare, tai tuojaus. isz ki
tos szalies ta vieta užėmė stū
mimai per visa kuopa žmonių, 
kurios ne buvo sztant niekais 
užlaikint jokiu budu, ba tai 
buvo gyvos marios, jeigu isz 
vienos vietos vandeni semsi, 
tai isz kitur ta vieta iszsemta 
užims ir vis bus ligų, teip ,?uvo 
ir czionais ir visi stengimai la
kėju buvo užniek!

Kėlės miliutas sėdėjo karie
toje pone dideliam rūpesti ir 
ne kantrybėje jau nogėjo užcia- 
rytie Įauga karietos, kad drėg
nas oras neužleistu josios rū
pestingai sudėtu puklu, sztai 
karietos priėjo žilas senelis.

Buvo tai žokoninkas Kapu
cinas, kuris ka tiktai iszejo isz 
dirbos kur gulėjo lavonas nu
mirusios moteres ir ibiedni sie
ratos.

Prisiartino jis prie karietos 
ir pasveikino gražia pone nuo- 
bažnai.

— Tegul bus pagarbintas 
Jėzus Kristus!

— 0 tai jus teveli Serafi
nai? Atsake niotere. O susimy
lėkit teveli, ar ne pataikysit 
mane iszvest isz tos nevalos ? 0 
teip man reikalinga, teip sayr- 
bu veikalą turiu!

Senelis pažiurėjo ant josios 
su gailingom akimis, kuriose 
aszaros žibėjo ir tarė:

— Privalo pone padekavot 
Dievu?, kuris pone czion atve
dė.

U'ž ka.? Mano teveli!
Ba gali pone padaryt 

czion gera darba ir užsipelnyt 
malone pas Dieva, ka rasi pone 
ant baisaus paskutinio sūdo 
Dievo!

— () duosiu noringai al- 
inužna! Atsake pone jieszko- 
dama savo maiszelo kuriame 
skambėjo auksas. Duosiu no
ringai ka nors del tu sieratu, 
nes padekite man iszeit isz to
sios kuopos. Kas do oras!

Ka czion prigelbes po
nios jalmu'žna? Tarė nuliūdęs 
senelis. Uzion dvejatas nelai
mingu sieratu guli ant supuvu
siu sziaudu. o niekas Vardan 
Kristuso kudikelo, ne nori pa
duot iszganin.gos rankos siera- 
fom!

— Nes k a-g i asz galu pa
daryt teveli Serafine mielas.-

— Gali pone paimtie siera- 
tukus pas save! Atsake Kapu 
cinas.

Kaip tai?
Kaip? Paimt i e ir iszau-. 

gint sieratas, paantrino tėvas

Serafinas.
Puiki pone klausė ir rodos 

suprastie negalėjo.
— O jiegu abieju ne, tai 

nor viena.
Ant veido moteres pasirodė 

didelis susiergelavimas atsa
kyt nenorėjo, o paklausyt ne
galėjo.

— Apžiūrėsiu sieratas, ta-

TARADAIKA
si*************************

Daugelis tėvu plaka 
Be mielaszirdystes vaikus 

už nepaklusnumo, 
Bet tas neveda juos prie 

paklusnumo. 
Leiskite vaikams vien sau 

Pakenteti už blogus darbus.
Priesz baudžiant vaika, 
Dažinokite ant tikrųjų

Ar jis tycziai ar netyczia 
prasikalto.

Jeigu netyczioms vaikas ka 
nors padare,

Tai su juom tėvai kitaip 
turi elgtis,

Nes tai]) yra su augusiais. 
Niekas juos nekaltina, 

Jeigu netyežiomis kokia 
klaida padaro.

Svarbiausia, yra atitaisyti
Ir taip vaikus reikia 

mokyti.
Bet kuomet tėvai syki 

randa,
Kad tycziomis vaikas ka 

padaro, 
Nelaukiant, reikia nubausti.

Ir vaikas turi suprasti 
Del ko likos nubaustas.

/

Reikia vaikui parodyti, 
Kad jis ka nors blogo 

nuveikė.
Bet labai jaunas vaikas 

dasipranta, 
Del ko ant jo tėvai pyksta.

Tėvams nereikia prisitaikyt
Prie sunkiu ir asztriu 

bausmių,
Nes kožnas bausme yra 

'baime, 
Del vaiku kokia ji nebutu.

Geriausia kad tėvai suprastu 
savo vaiku budus, 

Ir juos baustu su protu,
O ne plakti be mielaszirdystes 

Už mažiausia: prasikaltima.
*1* sl>*T* *T*

Kokis tai senbernis isz
» vieno miestelio,

Buk jieszko paezios 
t ik sle— apsip acziav im o, 
Bet kandidatę del luomo 

moterystes.
Turi but turtinga ir nebyle. 
Jau tas vyras aut tikrųjų

Ėmėsi ant gero budo 
apsipaeziavimo.

Geriau da butu padaręs, 
Jeigu butu praszes kad 

butu akla, 
Tada turėtu puikia pacziule 
Kuriam niekas neužvydetu 

ir ja nepavogt u!

»
“ N 0 V E N A ’ ’

Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.
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re pamaželi, pasirūpinsiu apie 
juosius.

Kapuczinas tylėjo, tiktai gi
liai atsiduso.

— Norite, paszauke po va
landai senelis, idant jums Die
vas da padėtu, o kada pas ju
mis ypatoje pavargėlio, siera- 
tos, Dievas atsiszauks jus jin 
atitolinate auksu. Eu! Pamin
kite, paminkite, jog Dievas už 
jusu maldas gali tėilpos-gi auk
su tik užmokėt. Duos jums tur
tus, bet atsakys laime ir paka- 
ju. duszios.

Tai tas Dievui nepatinka.
Ta pasakęs norėjo nueit sau 

atgal, kada patogia, ponia buk 
gera jai mislis užėjo in galva 
atsigryžo prie jo iszkrszius 
galva isz karieots paszauke:

— Teve Serafine, teve Se
rafine !

Kapucinas pažiurėjo ant jo
sios ir susilaikė.

— Prisiunskite man viena 
isz tu vaikeliu, užsiimsiu asz 
juom iszaugysiu ir užsiimsiu 
apie tolesne jo ateite.

— Dievas tau už tai trigu
bai už tavo gerus darbus užmo
kės užtokia mielaszirdyste ant 
sierato, atsake senelis, su jaus
lu džiaugsmo ir skubai nuėjo 
prie duriu muro.

Toje valandoje buk kokis 
Stebuklas pasidarė jog kuopa, 
žmonių, rodos tik ant to lauke, 
prasiskyrė ir vieta padare ka
rietai lakojiai pamate skyrian- 
cziudsius žmonis ir arkliai pa

tys pamaželi pradėjo žengt pir
myn ulyczia.

Pone su džiaugsmu nuvažia
vo toliaus; Tėvas Serafinas in- 
ejo in tamsia stubele. Susikuo- 
pinc duryse 'žmonis praleido ji 
su guodone. Jau vaikucziu ver- 
kaneziu priesz valanda doras 
senelis nerado.

— Kur yra vaikucziai ? Pa
klausė senelis.

— O, czionais, czionais, at
sake keli balsai. Viena paėmė 
mėsininkas, Baltrus, o kita 
sziauczius, ponas Motiejus.

— Palaukit, palaukit ! Ta
re žilas senelis. Ka mi.slina.te su 
jais daryt?

— O ka, tarė pirmutinis 
sziauczius, 'bueziuodamas in 
rankove zokoninkui ir glaus- ■ 
damas kūdikėli, kuri laike ant 
ranku. Asz neturiu vaiku savo 
locnu teveli Serafine, privalau 
paimtie sierata, ba tai yra pa- 
veizda Sunaus Dievo, auginsiu 
ji kaip savo.

— O Vieszlpats' Dievas už
mokės, užmokės už tai! Atsake 
Kapucinas.

— Tai gana., jog kūdiki 
turėsiu, tarė sziauczius, o an
tra ponas Baltrus ima pas sa
ve, norint tur ir savo kelis; nes 
kaip gi czion nebageli palik

to, gal prapuls amžinai nelai
mingas.

— Ponas Baltramiejau! Ta
rė tėvas Serafinas, o jeigu tas 
kūdikis kuri paemete rastu 
saiu turtingesni valnesni, negu 
jus apglaubejo?

— Kur ? Paklau.se mėsinin
kas dairydamasis.

— Asz jam galu atrast.
— Nes ar-gi pas mane su 

mano vaikais bus jam negerai ?
— Saugok Dieve! Nes jums 

gali būti sunku augint ba turi
te savo!

— E! Kur iszsimaitins tris, 
tai iszsimaitins ir keturi.

— Nes laimes jo ateiteje 
jus jam duotie negalite.

— Kas-gi duos?
— Ar matete taja karieta, 

kui i ka tiktai per czion prava
žiavo? Pone ji ima del iszau-

SAPNORIUS
i
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ginimo.
— Mėsininkas palingavo 

su galva, tarė:
— Tai. tai, ponstva kokia!
Ar žinote teveli ant ko užsi

baigė poniszka apgloba ant 
sieratos? Atiduos in kuknia, 
tai ir susivalkios kur kampe, o 
pas mane iszaugs su mano vai
kais, kaip ir mano locnas. Lai
mes tai jam neduosiu jiojo at
eiti, nes dirbt, tai ji iszmokin- 
siu.

— Ne noriu jums geros / . . • mįsles atimtie,’ tarė Kapucinas. 
Dievas gerus norus paskaitys 
už gera, nes kas žino? Gal ten 
kūdikėliui lengvesni duoda ir 
saldesni gyvenimas paskirtas.

Norėtumėte stotis laimei ir 
apveizdai Dieevo priesziiigais.

— Dieve apsaugok! Kaip 
norite ir paliepsite tęva Sera
fine, kaip jums patinka. Jeigu 
paliepsite man atiduot kūdiki, 
ataduosiu, nes Dievas mato, 
jog man jo labai gaila. Ponisz
ka apgloba akys iszknėibe! 
Duonos in vales turėtu ir pas 
mane, nes yra kas priek tam 
brangesnio , dorybe ! Ta ten iszi 
kur gaus, kada jin ataduos už 
akiu ant tarnu ranku! Nes ant 
reszto teveli kaip jus sau mis- 
linate ir kaip geriaus jums isz- 
rodo.

— Man iszrodo doras Bal
tramiejau, jog asz ten pats, lig 
kol Dievas duos gyvent, dažiu- 
resiu sierata, o norint pas po
nus visaip buna, nes neprivalo 
sunaikint dovanos Dievo. Eiki
te su manim, su kūdikėliu.

Sziauczius kuris kaip iszgir- 
do toki paisikalbejima Kapuci
no su mėsininku, mataomai bi
jojosi, idant ir nuo jo vaiko ne
atimtu, laimingai persislinko 
persikuopinusius žmonys ir 
glausdamas kūdiki prie savo 
skurinio žiurgszto, nubėgo 
skubai su džiaugsmu namon.

Motiejus sziauczius buvo ne
turtingas, biednas, nes darb
užius, turėjo jis dora, kaipo ir 
jis pats paezia su kuria gyveno 
meileje ir laimingai, tiktai di
džiausia buvo ju rupeseziu, jog 
vaiku heturejo.

Daugiaus nieko jums nesto- 
kavo, ba duonos turėjo inva- 
les, o ir da geros duonos, ne 
buvo alkanai neųszaltai, ba ir 
pasiredyt puikiai turėjo kuom, 
o priek tam da ir skrynioje ke
liolika doleriu buvo užezedin- 
ta, nes viskas tas ne linksmino 
ju szirdis, ba nebuvo kam rinkt 
ir palikti e, gy venimas praeiti- 
nejo be mierio ir senatve už
stos liūdna vieniems, nes ne- 
iszgirdo tarp saves niekados 
jauno balselio ir. susiramint 
meiliais žodeliais.

Melde jie karsztai pas Die
va nor ir iszklausinejo ju mal
das nes žinojo ka daro ir jog 
per tai galės palengvint nelai
me sieratos.

(Tasa Ant 2 Puslapio)
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ŽiniosVietines
— Subatoj pripuola Szv.1 

Fausto, ir Szv. Nemezijų, o 
Tautiszka Vardine: Rymante. 
Taipgi '.pasninkas. Atmaina 
menulio Pilnatis. Ir ta diena: 
1319 m., In Lietuva atplūdo 
Kryžeiviai, norėdami ja 'pa
vergti; 1777 m., Jurgio Vasz- 
ingtono apsisitojimo abazas in 
Valley Forge, Pa.; 1934 m., Ja
ponijos Taryba nutarė panai
kinti Vaiszingtono Laivyno su
tarti, padaryta 1922 metuose; 
1937 m., Rusija nugalabino dar 
asztuonis savo augsztus virszi- 
ninkus už neisztikiinuma savo 
krasztui.

— “Saules” sostine, Ma
hanojaus miestas dabar ap- 
vaikszczioja savo devynios de- 
szimts metu sukaktuves. Ma- 
hanojus buvo paskirtas tikru 
miestu Gruodžio Dec. szeszio- 
likta diena, 1863 metuose.

Charles D. Kaier, alaus bra- 
vorininkas buvo vienas isz pir
mųjų biznierių, kuris visas pa
stangas padėjo kad szita apy
linke byriu inskaityta kitu 
■miestu tarpe. Jis 'buvo “Civil 
War” veteranas, ir pargryžes 
isz vaisko jis visomis galiomis 
darbavosi del Mahanojaus 
miesto. Kai Mahanojus buvo . ė ...inraszytas kaipo miestas, ežia 
gyveno apie du szimtai szei- 
mynu. Isz kuriu septyiiiosde- 
sziints du žmones ipasirasze ant 
miesto konstitucijos. Mahano
jaus miestas augo, didėjo ir 
bujojo. Ir dauguma gyventoju 

buvo Lietuviai. Szvento Juoza
po parapija buvo i ntak i ilgiau
sia draugija visame mieste.

Kaiers alaus 'bravorius pra
sidėjo 1883 metuose įpo Ponu 
Charles D. Kaier. Ponas Kaier 
buvo gimęs Kovo menesi, 
szeszta diena 1839 metuose, 
Baden mieste, Vokietijoje. Du 
didžiausi ir garsiausi fabrikai, 
insteigos Mahanojaus mieste 
yryi alaus bravorius, Kaiers• ir 
“Saules” spaustuve; kuri yra 
viena isz seniausiu Lietuvisz- 
ku laikraszcziu Amerikoje.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola ketvirta Adventu Ne
deda. Taipgi pripuola Szv. Ur
bono, o Tautiszka Vardine: 
Mite. Ir ta diena: 1880 m., Pir- 
nlaji syki buvo iszmiegintos 
electros szviesos ant Broadway 
New York inieste, o sziandien 
ant tos Broadway ulyczios mi
lijonai szviesu mirgsta, žiba ir 
szvieczia.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Tomo apasztalo, o Tautiszka 
Vardine: Ilgis. Ir ta diena: 
1620 m., Pilgrimai, bedegdami 
nuo persekiojimu Europoje, 
pasiekė Plymouth Rock, Ame
rikoje ir ežia apsigyveno. Pil- 
grimu laivo “Mayflower” ke
lione in Amerika 1620 metelis 
Amerikos istorijoje užima 
svarbia vieta. Nes jami buvo 
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pradėta gadyne, kada, Amerika 
tapo prie spaustųjų ir perse
kiojimu preiglauda. “May
flower” pigrimu istorija yra
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tokia. Jie nepripažino Kara
liaus kaip bažnytines hiera- 
chos virszininko ir todėl isz 
N o t e i n gh am sh irę, Anglijo j e
pradžioje iszsikele in Holandi- 
ja, isz kurios po keliu, metu jie 
nutarė keltis in Nau ja ja Kon
tinentą. Iszsiruipine ten žemes, ■ 
dabartinėje Virginijoje, jie j 
iszplaiike isz Plymouth, Ang
lijoje 1620 metuose, Rugsėjo 
menesi. Audra vienok nublosz- 
ke juos sziauren ir žeme jie pa
mate buvo Cape Cod, dabarti
nėje Massaclnisetta valstybėje. 
Jie iszsiunte žvalgus surasti 
geriausia apsigyvenimui vieta 
kurie galiausiai ja surado 
Gruodžio 21-ma diena. Jie pa
vadino ja Plymouth ir sugryže 
in “Mayflower” laiva plukdė 
Massachusetts inlanka iii nau
jąja vietove kur Sausio 4-ta 
d., iszlaipino savo keleivius. 
Todėl tikrumoje pats iszsilai- 
pinimas invyko ne Gruodžio 21 
ma diena kaip kad paprastai 
szi diena yra minima. Ply
mouth Uola, ant kurios sako
ma Pilgrimai lipo isz laivo yra 
vienintele apylinkėje ir szino 
metu laikoma viena svarbiau
siu Amerikos paminklu; 1932 
m., Kongresas pavėlina par
duoti ir gerti alų; 1945 m.. Ge
nerolas George S. Patton, 69 
metu amžiaus garsus karinin
kas pasimirė. Jis buvo mirti
nai sužeistas prie pat karo lau
ko. Ir ta diena pradžia žiemos 
10:32 valanda vakare; 1879 m., 
gimė Jozef Stalinas.

— Puldamas tropais žemyn 
savo draugo namuose, Wm. 
Jonės nuo 334 E. Mahanoy 
uly., likos skaudžiai sužeistas 
iii koja. Gydosi namie.

— Utarninke pripuola Szv. 
Pranciszko Kab., o Tautiszka 
Vardine: Dobile. Ir ta diena: 
1333 nu, Žemaicziai sudegino 
Kryžeiviu tvirtove Ragainėje, 
1935 m.. Anthony Eden tapo 
Anglijos Užsienio Sekretoriu
mi, jis tuo jaus pasakė, kad rei
kia Italijonus nubausti už už
sipuolimą ant Ethiopijos.

Gilberton, Pa. — Pranas Pe- 
saviezius, gerai žinomas poli- 
cijantas nuo 140 Main uly.. li
kos sužeistas in ranka laike 
darbo Hammond kasyklose.

Shenandoah, Pa. — Gerai ži
nomas del miesto gyventojams 
Albertas (Shuck) Sziaukievi- 
czius, nuo 21 N. West uly., ku
ris dirbo del Pennsylvania 
Liquor kroma mieste, likos su
rastas negyvas savo namuose 
Nedėlios vakaru. Velionis ne- 

sveikavo per koki tai laika. Gi
męs Shenandoryje. Jo tėvai 
a.a, Adomas mirė 1951 m., o 
motina 1923 metuose. Paliko 
lėta M. Sziaukievieziene nuo 
23 N. West uly. Laidotuves in
vyko Seredos ryta, su apiego
mis in Szv. Jurgio 'bažuyczioje 
deszimta valanda, ir palaidotas 
in. parapijos kapinėse. Grabe
lius L. Czaikauskas laidojo.

— Sirgdama per keletą 
menesius ir gydėsi in Locust 
Mt. ligonbuteje, K. Denczikie- 
ne, nuo 307 W. Lloyd uly., nu
mirė pareita Subata, treczia 
valanda isz ryto. Velione gimė 
Shenadoryje. Po levais vadi
nosi Katre Szimanskiute. Pa
liko savo vyra Jurgi; dvi duk
terys: Kat l ie isz Washington, 
D. C., ir Gene, namie; tris su
nns: Juozą, Jurgi ir Joną, vi
si namie; trys seserys: G. Ga- 
linskiene, Gilberton; T. Stem
my isz miesto ir E. Tristiani, 
isz Baltimore, Md., taipgi bro

li Juozą, Stowe. Prigulėjo prie 
Szv. Jurgio parapijos.

Lost Creek, Pa. — Antanas 
A. Kuvzinskas nuo New Road 
pasimirė Subatoj 3 valanda po 
pietų in Locust' Mt. ligonbute. 
Velionis sirgo ilga laika. Gimė ' 
Lietuvoje, atvyko in Amerika ! 
daugelis metu atgal. Kitados ! 
dirbo Packer Nr. 5 kasyklose 
1947 metuose. Paliko sunu, 
Antanu; trys dukterys: Helena 
pati Charles Wachter, Mare, 
pati Ed. T. Allison isz Ocean 
City, N. J., ir Jozefina, pati 
Albert Wendling, Philadel
phia, taipgi paliko broli Vinca 
isz Lost Creek ir tris anūkus. 
Likos 'palaidotas Utarninko 
ryta su apiegomis in Szv. Vin
cento bažuyczioje Girardville- 
je 9 valanda ir palaidotas iii 
Szv. Jurgio parapijos kapinė
se Shenadoryje. Graborius 
Snyder laidojo.

Tamaqua, Pa. — Vincas Za
karauskas, nuo' 515 Willing 
uly., kuris kitados gyveno Ma
hanoy City, netikėtai numirė 
Nedėlios ryta 11:30 valanda 
savo namuose. Velionis nesvei
kame per koki tai laika. Pasku
tini laika dirbo Lehigh Navi
gation kasyklose. Paliko savo 
paezia Helena (Rasimi,ute); 
sunu Vincą, broli Juozą' isz 
Howard Beach, N. Y.; dvi se
serys: T. Vosyliene, New Phi
ladelphia ir Al. Vosyliene, 
Cleveland, Ohio. Laidotuves 
invyko Ketverge su apiegomis 
in SS. Petro ir Povilo bažny- 
czioje devinta valanda ryte, ir 
palaidotas in parapijos kapi
nėse.

PERSPĖJA
PRANCŪZUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

rupi kad Vokietija su Prancū
zija nepražūtų. O jos pražus 
jeigu nestos in ta bendra ap
saugos draugija.”

Prancūzai nepasitiki ant Vo
kietijos ir nenori stoti in tokia 
draugija ar unija, kur Vokie- 
cziai butu kitiems lygus kas- 
link kariszku jiegu.

Dulles toliau sake kad visi 
gerai žino kad jau per kelis 
szimtmeczius Vokiecziai su 
Prancūzais riejasi ir viens ki
tam, prie kiekvienos progos 
kerszina. Dabar jau laikas kad 
visi jie stotu petis in peti ir 
siektu vieno tikslo: taikos. Jis 
ne tiek žodžiais kiek nutylėji
mu davė visiems žinoti, kad 
jeigu Prancūzai su Vokie- 
cziais nesutiks ir nesusitaikins, 
tai labai galimas daigias kad 
Amerika viską mes in szali ir 
savo kariuomenes parsitrauks 
namo ir paliks visus tuos Eu
ropos krasztus tarpu saves 
pesztis kol Rusija visus juos 
nesutaikins su savo nagaika.

your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct I

EROPLANAS SU 4
DINGO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tu myliu. Brazilijos lakunu 
sztabas pasiuntė kelis eropla- 
nus to dingusio eroplano jiesz- 
koti, bet jie nieko nerado.

Kelione isz Victoria in Rio 
De Janeiro yra daugumoje 
virsz Atlantiko mares. O tas 
dingės eroplanas nebuvo intai- 
sytas nusileisti ant vandenio.

Kiti eroplanai dar vis jiesz- 

ko jo, ir keli laivai buvo pa- 
siunsti in ta vieta, bet iszrodo 
kad viskas yra veltui, nes nei 
ženklo to dingusio eroplano jie 
nesurado ir neužtiko.

STRAIKOS DEL
KALĖDŲ VIESULOS SUDAUŽĖ

Churchillis Stengiasi 
Sutaikinti

LONDON, ANGLIJA. — 
Premjeras Sir Winston Chur-: . i chillis dabar visomis galiomis 
stengiasi iszvengti straiku, ku- į 
rios yra nustatytos del Kalėdų. ,

Geležinkeliu ir strytkariu , 
darbininkai yra susitarė pa- : 
skelbti straikas kaip tik per į 
Kalėdas. Szitokios straikos su- ; 
paralyžiuotu visa kraszta, kaip i 

-tik tada, kada daugiausia žmo- ; 
niu važiuoja kur. !

Darbo Ministeris Sir Walter 
Monckton buvo suszaukes Dar
bininku Unijos ir Kompanijų 
Atstovus pasitarti. Jis su vie- , 
nais ir su kitais pasisznekejo, 
bet dar nežinia ar kas iszeis isz 
tu pasisznekejimu ar ne.

Darbininku, kurie rengiasi 
straikuoti randasi daugiau 
kaip keturi szimtai tukstan- 
cziu.

Churchillis insake visiems 
tarybos nariams butu prisiren
gė ateiti in mitinga pasitarti

for the»?
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su Darbo Ministeriu, jeigu 
darbininkai savo nusistatymą 
straikuoti invykdintu. Tada 
jau valdžia turėtu insikiszti ir

I gal vaiskas butu iszszauktas tu i 
I darbininku darbus užimti per 
i tas straikas.

UŽ GELEŽINES
UŽDANGOS ’

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

liaudies instumentu, nėra ju 
remontu bazes, niekur negali
ma gauti ir . atsarginiu . daliu. 
Klaipėdos, Sziauliu ir kituose 
muzikos mokyklose keliems 
studentams tenka naudotis 
viena birbyne. Net Vilniaus 
valstyb. konservatorija turėjo 
pasitenkinti gavusi studen- į 
tams senas beveik nebetinka- ■ 
mas liaudies kankles. , Sztai 
kaip Bolszevikai praktikoj re-

t mia liaudies mena.
Ir ar ne taip kitur? Pavarte 

Komunistu spaudos puslapius, 
rasime, kad ir kitur negeriau. 
Pvz. vienur szaukiama, kad 
“kombainai dažnai stovi del 
MTS vadovu kaltes”, kitur 
“kad visumoje szimet 1 pus
mety sviesto kokybes veikimai 
nebuvo invykdyti”, trecziur: 
“gyvuliu augintojai labai 
dažnai kaitaliojami”, del to ir 
j u kokybe smunka, vėl kitur — 
kad ‘‘del atsiliekancziu kolū
kiu ir rajonu kaltes respubli
koje neinvykdytas linu, žirni
niu kuituru ir bulviu sėjos vei-

■ kimas ir taip toliaus. Ir tokiu 
trukmuu rasime daugybe viso
se gyvenimo srityse. Ju daugy
be atskleidžia patys Komunis
tai, tikrai ju yra dar daugiau.

20 EROPLANU
JACKSONVILLE, FLA. — 

Mažos viešnios, kuriu niekas 
nesitikėjo ir. niekas nelaukė, 
isztiko kelis miestus ir mieste
lius apie Jacksonville, Florida, 
ir sudaužė apie dvideszimts 
eroplanu ir padare daug iszka- 
dos ant keliu namu. Iszkados 
buvo padaryta ant kokiu szim- 
to keturios deszimts tukstan- 
cziu doleriu.

Kiek buvo galima dažinoti, 
tai niekas nebuvo sužeistas.

Ant Craig Field, kur randa- 
si daug mažu eroplanu, apie 
dvideszimts isz ju buvo sudau
žyti, nes nebuvo prie žemes 
pririszti, nes niekas nesitikėjo 
tu viesulu.

Paprastai, kai tokios viešn
ios dar toli, visiems būva pra- 
neszta apie tai ir visi prisiren
gia, ir visi eroplanai buvo ar 
pasiunsti in kitas vietas ar bu
vo pririszti su virvėmis prie 
žemes.

Platinkit “Saule”

“Tiesos” Nr. 239 tik antrasz- 
tes budingai byloja: ‘ ‘Ukmer
gėj blogai prekiaujama”, ‘Ne
atsakinga pažiūra in kolūkiniu 
kadru ruoszima”, “Daugiau 
specialistu žemes ukiui’’, 
“Klaipėdoj nesirūpinama kul
tūros instaigomis”, “Paveiks
lai , be rėmu ir t.t. jau praėjo 
daug metu, o lopszelio vis nė
ra. Sztai “Tiesos” Nr. 221 P. 
Liepa skundžiasi, kad Obe
liuose ‘ ‘kepykla statoma jau 3 
metus” ir vis nepastatoma 
“T.” Nr 242 szimet Spalio 13 
d., raszo, kad Dotnuvoje “me
chanizatoriai gyvena drėgno
se, blogai parinktose patalpo
se, kuriose iszdaužyti langai ir 
kiauri stogai”. Ir “T.” Nr. 
224 raszo apie “amžinai nesi- 
baigianezios darbus” ir per 4 
metus niekaip nesugebama 
Vilniuje Vytauto gatvėj Nr. 
47.2a pataisyti stogą, kuris te
ka, kaip Neryje vanduo.

Bolszevikai giriasi kad Bal
tijoj sugauna daugybe žuvies, 
bet “T.” Nr. 233 Klaipėdos in- 
pakavimo cecho krovikas S. 
Bireta skundžiasi, kad Klaipė
dos krautuvėse “gyvos žuvies 
isz viso nepamatysi”. Bet tai 
dar ne viskas: užsidėjo jis ke
lis kartus naujus “Elnio” fa
briko batus ir atkrito puspa
džiai. Apie drapanus nėra ko ir 
kalbėti, petingesnis vyras ji 
nusipirkti gali gauti tik kituo
se mieštose, ne Klaipėdoj. Ir 
pats Bolszeviku suorganizuo
tas “patikrinimo komitetas” 
viena ir ta paezia diena isz pa
tikrintu 26 mitybos ir preky
bos instaigu 11 nerado limona
do, 18 mėsos produktu, 10 alie
jaus, 4 sūrio, 20 pieno produk
tu ir szviežios žuvies, 8 silkių 
ir t.t. O giriasi, kad veik visa 
pasauli iszmaitina.

Kad musu tautiecziai neliu- 
detu in Sibirą isztremtu savo 
artimųjų, Kaune ir Vilniuje 
ruosziami “Sibiriecziu dainų 
ir szokiu koncertai”, apdai
nuojantys “tolimojo Sibiro 
groži”. A. Venclova kalba apie, 
reikalą insteigti Lietuvos res
publikoj televizijos centra”, o 
kad “reakciniai kunigai nega
lėtu toliau skleisti liaudyje 
prietaru” Vilniuje planeta
riumą. Bolszevikai skelbia su
rinkę apie 15,000 nuotraukų ir 
brėžiniu, vaizduojaneziu in- 
vairius inventorizuotus archi
tektūrinius pastatus ir atski
ras detales. Taip pat ruoszia- 
mas spaudai didelis leidinys, 
skirtas architektūriniam liaud. 
palikimui. Bolszevikine kino 
studija pagamino propagandi
ne kino apybraiža “Nemuno 
upeiviai”. Nemuno vilkiko 
‘ ‘ Czernas ’ ’ kapitonui Poberiui 
suteiktas “geriausio TS upiu 
laivyno kapitono vardas. 
LTSR aukszcziausios tarybos 
prezidiumo insakais užgyventa 
Lietuvoje pramones ir mitybos 
reikalams insteigtos 6 sanjun- 
gines respublikines ministeri
jos.

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

“LINKĖJIMAI” del Kalėda ir 
Nauju Metu Korta* (Tiktai 
Anglu Kalboj) su konver- 

tonis. Nr. 1 Setas--50 Kortas su kon-
vertoms $1.00; Nr. 2 Setas—50 Kor
tas su konvertoms $1.00; Nr. 3 Se
tas—16 Labai gražios Kortos del Ka
lėdų su konvertoms $1.00. Prisiuns- 
kite pinigus tiktai per postai nota, 
nioney-orderi arba pinigus per regis
travo ta laiszka. Adresas:
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.


