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Daktaro Augytinis

Daktaras, Lt. Hugh C. 
Keenan, isz Spokane, Wash
ington, pasisavino szita ma
ža Korėjos naszlaiteli kaipo 
savo augytini.

Ligonines patarnautojas, 
John C. Peters ežia, paveiks
le, duoda szilto pieno tam 
naszlaiteliui, asztuoniu me
nesiu Koriecziui, kuri Kape
lionas E. O. Riley surado 
prie vieszkęlio, netoli Oppa- 
ma, Japonijoje.

Kapelionas Riley ir Dak
taras Keenan tuo laiku buvo 
ant kariszko laivo, kuris ka- 
riszkus eroplanus veža, ir 
kurio vardas yra “Point 
Cruz”.

Mažas kūdikėlis buvo tuo- 
jaus nuvesztas in “Consola
tion” i’gonini laiva, kur 
Daktaras Lt. Hugh C. Kee
nan davė jam egzaminus, pa
tirti ar jis sveikas ar jis ko
kia liga serga. Po visu tu eg
zaminu isztyrimu ir patikri
nimu, Dak, Lt. Hugh C. 
Keenan tuojaus kreipėsi in 
Laivyno Sztaba ir in karisz- 
ka valdžia kad jam butu pa
vėlinta ta mažuti pasisavin
ti kaipo savo augytini. Ka
riukas sztabas ir valdžia 
Vaszing’tone sutiko.

ADVOKATAS
NUSIŽUDĖ

NEW YORK, N. Y. — 
Penkios deszimts dvieju metu 
amžiaus Stanley Mansfield, 
iszpuolė ar pats iszszoko nuo 
asztuoniolikto augszto ir užsi- 
musze.

Policijantai sužinojo kas jis 
buvo per vienas isz jo automo
biliu rakteliu kuriuos jie rado 
jo kiszeniuje.

Willis Taylor, mirusio laje- 
rio draugas sako, kad jis nega
li suprasti kodėl Mansfield nu
sižudė, nes jis buvo ženotas, 
gražiai sugyveno su savo žmo
na, turėjo gražia szeimynele ir 
jam biznis lakai gerai sekasi.

Jis paliko dukrele, kuri ne
seniai buvo isztekejusi, ir vie
na sunu.

G’-' . /

Stato Savotiszkus 
Pareikalavimus

WASHINGTON, D. C. —
Kai Prezidentas Dwight Ei- 
senheweris pasiulino kad visu 
krasztu mokslmcziai in ben
dra ta]ka stotu ir stengtųsi isz 
vien tobulinti atomines jiegas, 
Sovietu Rusija tuojaus sutiko 
ir per savo radiju iszgyre Ame
rikos Prezidentą Eisenhoweri 
už toki sumanymą.

Viskas iszrode labai gerai. 
'Bet ne ilgam! Sovietu Rusija 
tuojaus savo szposus pradėjo 

i kriesti.
Buvo tariamasi toki mitin

ga suszaukti tuojaus po Nauju 
: Metu. Bet Sovietai tuojaus pa
reikalavo kad tas mitingas 
nors ant trijų sanvaieziu butu 

! atidėtas, iki Sausio Jan. dvi- 
deszimts penktos dienos ar 
dar vėliau!

Sovietai teipgi davė inneszi- 
ma ar beveik staeziai pareika
lavimu, kad Komunistiszka 
Kinija teipgi kutu pakviesta 
in ta mitinga.

Sovietai dar ir keletą kitu 
pareikalavimu yra pastate. Jie 
taip daro tik laika gaiszinti ir 
tvarka suardinti, kad kitu 
krasztu Atstovai negalėtu su- 
sitarti.

Grasina Fabrikanta

W. F. Rockwell, fabrikan
tas Pittsburgh mieste gavo 
kelis grasinanezius laiszkus. 
Laiškuose buvo vaikiszka 
ranka paraszyta kad jis turi 
pasiusti in Columbus, Ohio, 
septynios deszimts penkis 
tukstanezius doleriu, jeigu 
jis nori gyventi. O jei ne, tai 
jis bus nužudytas. Jis tuos 
laiszkus perdavė FBI poli
cijai, kuri jau yra suėmus 
viena dvideszimts trijų me
tu vyruką kuris norėjo nu
sižudyti. Jie mislina kad jis 
tuos laiszkus buvo pasiun
tęs.

78 METU
MOTERISZKE

UŽMUSZTA
LANCASTER, PA. — Sep

tynios deszimts asztuoniu me-

Prezidentas Su Miestu May orais

Vietines Apsaugos Admi
nistratorius, Vai Peterson, 
(po deszine) veda Prezi
dentą Dwight D. Eisenho
weri susirinkime in State 
Department Auditorium, 
Vaszingtone, kur szimtas i 
septynios deszimts penki 1

tu amžiaus moteriszke pasimi- si kad ir svetima kūdiki pasi- * 
Į re in Szvento Juozapo ligonine savinti. Ji per operacija nete- LAKŪNAI DINGO
kai ji buvo partrenkta ir suva
žinėta vieno automobiliaus ana 
vakara.

I Policijantai sako kad auto- 
1- mobiliu vairavo Ben L. Castle
man, isz Rohrerstown, Pa. Jis 
sako kad jis negalėjo savo au
tomobiliais sustabdyti kai ta 
moteriszke iszstojo tarp keliu 
kitu automobiliu, ir ženge 
skersai ulyczia.

Draiverys nebuvo suaresz- 
"tuotas, bet buvo padėtas po 
penkių tukstaneziu doleriu 
kaucijos, ir dabar laukia poli
cijos teismo nusprendimo.

Tokiu daug pėstininku kurie 
ar nepaiso ar nežino kaip apsi
žiūrėti prie vieszkeliu ir uly- 
cziu buvo sužeisti per szitokias 
szventes. Jie drąsiai eina sker
sai ulyczias kai szviesza yra 
rauduona, ir jie mislina kad 
draiveriai juos apsaugos. Bet 
pasitaiko kad tokie draiveriai 
ar per skubumą ar per neapsi- 
žiurejima tokiu pėstininku ne
užmato ir taip atsitinka tos ne
laimes;

VAIKVAGIS
' PRISIPAŽINSTA

MUSKOGEE, OKLA.— Po- 
nia Tommie Dene Doughty, 
septynio'ikos metu senumo, 
vaikvage, kuri buvo pasivogus 
penkių menesiu kūdikėli isz 
Indiana valstijos, prisipažino 
prie savo prasikaltimo ir da
bar gali būti nuteista ant dvi
deszimts vieno menesio in ka
lėjimą.

Ponia Doughty buvusi kar
navalo loszike, kuri nusireng
davo prie žiūrėtojų, prisipaži
no kad ji ta kūdikėli pasivogu
si, sako kad ji taip padare kai 
ji buvo pasamdyta prižiūrėti 

i ta kūdikėli kai jo tėvai iszejo 
ant to vakaro. Tai atsitiko in 

1 Evansville, Indiana.
i Jos advokatai dabar stengia-

miestu Mayorai buvo susi
rinkę'. Szitas susirinkipias 
buvo suszauktas supažindin 
ti visu miestu virszininkus 
su Amerikos valdžios tvar
ka kaslink apsaugos namuo
se, jeigu kitas karas iszkil- 
tu. Prezidentas Eisenhowe- 

ko savo kūdikio ir dabar nori 
sau pasisavinti, bet kurios mo
tinos kūdiki. Jos advokatai 
sako kad jai už tai butu dova
notina. nes ji nieko blogo neno
rėjo ir neketino tam mažajam , 
kuri ji buvo pasivogus.

KIEKVIENAS
ATEIVIS TURI

UŽSIREGISTRUOTI!
WASHINGTON, D. C. — 

Valdžia yra iszleidus isz Vasz- 
ingtono szita praneszima ir pa- 

I reikalavima: Jeigu jus neesate i 
Amerikos kraszto Filiecziai ir 
dabar randaties Amerikoje, 
jus turite užsiregistruoti, už- i 
siraszyti, variuodami “Add
ress Report Form 1-53”. Tė
vai vaiku kurie dar neturi ke- 

i turiolikos metu, turi už tuos 
vaikus iszpildyti ta užraszymo 
raszta.

Nuo Sausio, (Jan.) pirmos 
dienos iki trisdeszimts pirmos 
dienos, visi tokie Ateiviai turi 
nueiti in savo miesto paczta 
ar in “U. S. Immigration Off
ice” ir papraszyti to raszto, 
užvardinto “Annual Address 
Report Form 1-53”. Iszpilde ta 
kortele paduokite ja bet ku
riam paczto darbininkui. Bet 
del nei jokios priežasties, jo
kiu budu ta kortele patys ne
siųskite!

Atevis, kuris nėra szio 
kraszto Pilietis ir kuris per szi 
menesi neužsiregistruos, neuž- 
siraszys, bus tuojaus suimtas ir 
iszgabentas isz szio kraszto 
atgal in ta kraszta isz kur jis 
ežia atvažiavo! Tokis ateivis 
gali būti suaresztuotas, nu
baustas ar net in kalėjimą pa- 
tupdintas!

te te. te te te te te te te Sa

Pirkie U. S. Bonus
te te -te te te te te te te te 

ris trumpa prakala pasakė 
kurioje jis pabrėžė svarba 
visiems miestams gerai ir 
tinkamai prisirengti jeigu 
prieszas užpultu musu 
krasztu.

“Jet” Eroplanas
Sudužo

DETROIT, MICH. — Armi- 
jos ir Laivyno eroplanai jiesz- 
ko dvieju lakunu karininku, 
kuriu eroplanas nukrito in 
Michigan ežerą. Lakūnai 
buvo isz Pennsylvania Air Na- 
tional Guard ir jiedu buvo isz- 

* važiavę su tuo eroplanu pasi
mokinti kaip toki eroplana ge- j 
rai vairuoti.

(Tasa Ant 4 Puslapio) i

Ugnegesiai Stengėsi Atgaivinti Mergaite

Ugniagesiai visomis ga
liomis stengėsi atgaivinti 
maža, trijų metu mergaite 
Sandra Weitzel, kuri pasi
mirė nuo uždusimo, kai gais-

kad motina, Ponia Evelyn 
Weitzel gal užsnūdo su de
ga neziu cigaretu. Ji buvo 
pailsusi, nes ji buvo iszsive- 
dus visus savo vaikuezius in

ras isztiko jos teveliu na
mus, Baltimore, Maryland. 
Jos motina, Ponia Evelyn 
Weitzel, du broliai ir sesute 
teipgi žuvo tame gaisre. 
Eiek policijantai galėjo iki 
sziol dažinoti, tai iszrodo

POPIEŽIUS PRIIMA
ATSTOVUS

VATIKANAS, ITALIJA. - 
Szventas Tėvas, Popiežius Pi
jus Dvyliktasis, Nedelioj pra
dėjo savo metini svetimu 
krasztu atstovu priėmimą Va
tikane.

Firma diena jis savo ofisuo
se priėmė Lenkijos isztremty- 
je valdžios atstovą, ir Brazili
jos, Lebanon ir Indijos atsto
jus.

Popiežius per kelias dienas 
dabar kasdien priims svetimu 
krasztu atstovus ir Ambasado
rius ir su jais pasisznekes ir 
pasitars.

Kataliku Bažnyczios Popie
žius yra ne vien tik visu Kata
liku vadas, bet jis teipgi yra ir 
atskiros valstijos, Vatikano 

J virszininkas, ir kaipo Vatika
ne virszininkas, jis turi ir Dip- 
iiomatinius ryszius palaikyti 
su kitu vieszpatyscziu atsto
vais.

Popiežius paprastai turi sa-
vo Sekretorių, kaip ir Ameri- ke kad jis eme ta jurininko 
kos valdžia turi Sekretorių daria kad galėtu aplankyti ke-
Dulles, bet szitas Popiežius vi
sus Užsienio Reikalus pats ve
da ir tvarko be jokio sekreto
riaus pagelbos. Pirm negu jis 
tapo Popiežiumi, jis buvo Va
tikano Sekretorius ir buvo 
s kaitomas kaipo intakingiau- 
sias ir mokycziausias Sekreto- i 
rius ant viso svieto, kurio ga
bumus net ir bedieviai pripa
žino.

SKAITYKIT 
^=“SAULE”^| 

PLATINKIT!

linksmas Kalėdinės vaka- 
ruszkas, ir pargryžus namo, 
visus suguldė ir pati užsirū
kę cigareta pirm negu einan
ti gulti ir užmigo su tuo de- 
ganeziu cigaretu savo ran
koje.

SOVIETAI PALEIDO 
DU AMERIKIECZIU

BERLYNAS, VOK. — Du 
Amerikiecziai kurie buvo So
vietu nelaisvėje per du metu 
dabar buvo Sovietu apleisti 
Berlyne.

Armija pranesze, kad trisde- 
szimts trijų metu amžiaus ka
reivis Homer H. Cox isz Tulsa, 
Oklahoma ir prekybinis juri
ninkas, dvideszimts asztuoniu 
metu amžiaus Leland H. To
wers, isz San Francisco, Cali
fornia, sugryžo isz Sovietu ne
laisvės.

Cox buvo dingės Berlyne 
nuo Rugsėjo dvideszimts an
tros dienos, 1949 metais. Jis 
buvo Sovietu suaresztuotas, 
bet tie Sovietai nei žodžio apie 
tai nebuvo pranesze Amerikos 
Armijai.

Jurininkas Towers dingo 
Finlandijoje, 1952 metais, kai 
jurininkams buvo duota vienos 
dienos atostogos tame mieste 
nuo savo laivo. Jo gimines sa- 

lis krasztus Europoje.
Kai Sovietai paleido keletą 

Vokiecziu, kurie buvo suimti 
jjer Antra Pasaulini Kara, jie 
papasakojo apie tuos Ameri- 
kieczius nelaisvėje.

Kai Amerikos valdžia apie 
tai sužinojo, ji tuojaus parei
kalavo isz Rusijos kad tiedu 
Amerikiecziai butu paleisti.

Armijos karininkai rado 
tuodu Amerikiecziu Sovietu 
vaisko ofisuose in Karlshorst 
miestą. Tie Amerikiecziai da
bar yra po armijos sargyba, ir 
jiems nevalia kalbėtis su laik- 
rasztininkais kol Armijos 
agentai juos iszklausines.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

KAREIVIS
LAKŪNAS

NUSZAUTAS
SALINA, KAN. — Lakunu 

sztabo policijantas buvo suras
tas nuszautas savo kambariuo
se. Jis tuo laiku buvo ant sar
gybes, in Smoky Hill Air 
Force Base. Jis buvo dvide- 
szimts dvieju metu amžiaus 
lakūnas George Albert Palen, 
kurio tėvai gyvena in Prospect 
Park, Pa.

Iszrodo kad lakūnas George 
Palen buvo nuszautas su jo pa
ties karabinu, kuris yra užvar
dintas M-l.

Pulkininkas Robert Thacker 
sako kad ežia neiszrodo kad 
buvo kokia žmogžudyste, bet 
kad jis pats save nusižudė.

Jis buvo vienatinis sūnūs 
Penu Thacker, ir buvo užbai
gęs mokslus in Praspect Park 
High School, 1949 metuose. Jis 
per szeszis menesius buvo dir
bės in gazolino stoti. Jo tarny
ba vaiske butu užsibaigus Sau
sio (Jan.) penkiolikta diena. 
Jo tėvas sako kad jis negali su
prasti kaip szita nelaime atsi
tiko j c sunui.



M 8 A U L 1 ” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Musu Užsienio biznis laibai 

prastas ir vis eina tropais že
myn. .

1 - ' s

Japonija ir Vokietija, krasz- 
tai kuriuos mes isz numirusiu 
prikeleme dabar musu bizni at
ima nuo musu užsienyje.

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

Viesz. Jėzaus ir
. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Mcntevida, Urugvajaus, Pie
tų Amerikoje. — “Musu baž
nytėlė kaip kvietkas darželi 
jau kyla auksztyn.” Papildo
mos misijonieriu žinios tokios: 
Jau dedamos rusies (skiepo) 
lubos, tuojau p ra si dės tikros 
bažnyczios sienos. Norime Ma
lėjos Metais, 'Lietuvos ir Mari
jos szventeje, Rugsėjo 8 d-, 
i s'zk i Imi n go j p r o c e s i j o j in n esz- 
ti Marijos statula in nauja baž- 
nyczia ir pradėti garbinti Die-

Linksmina ji Taradaika, 
Baltruvienės balalaika. 
Jis skaito vietines žinias 
Apie krikszczynas, vestuves; 

ir t. t.
Senesnieji teipgi skaito 
Kas kur mire in kiek laiko. 
Nes “Saule” visur szvieczia, ' 

, Tolimus krasztus palieczia.
Ji daug girdi, daug ir mato, 
Ir skaitytojams pasako.
Žmogus skaitantis žines, mato ! 
nelaimėms ir atsitikimais.

in mano pakaju ne teisybe?
Jonas suvis susimaisze ir ne

žinojo ka atsakyt.
— Tu žinai jog ir' a.sz vadi- 

nausi pirmiau Lutinskiene, ne 
teisybę?

— Žinojau apie tai, atsake 
pamaželi Jonas.

— Ir mišiniai.
— Dovanok daugali ponia, 

jogdrysau pamisimi del to pa- 
mislinau jog mane sierata pri
glaudini pas save, tiktai del to,

Sovietu Rusija mums dau
giausia iszikados daro szitame 
užsienio biznyje. Sovietai da
bar gali visiems krasztams 
daug tavoro ir daug dalyku 
(pristatyti daug pigiau negu 
mes galime.

Japonai jau dabar, nors 
slaptomis meta savo bizni su 
Amerika ir veda gera, geszefta 
su Komunistiszka Japonija.

Kiti krasztai dabar jau ne
nori pirktis javu isz musu, nes 
Sovietai daug pigiau pristato.

Paszaras daug pigesnis isz 
Vokietijos negu isz Susiedo, 
Amerikoje.

Kaip dalykai stovi:
Maisto kasztai pasiliks kaip 

ir dabar; mažai kas atpigs. 
Pragyvenimas vis bus bran
gus.
/ Versziena biski atpigs szia 
•žiema, bet vėl pabrangs, szi pa
vasari. J $

Kiauliena pasiliks kaip ir 
buvo: brangi.

Visztos atpigs, nors biski, 
nes ju dabar daug randasi.

Tas pats ir su kalakutai,si, 
nors jie daug daugiau atpigs 
szi pavasari. Bet del szvencziu

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

SAULE publishing co..
MAHANOY CITY. PA. U.S.A.

pagaminti. Mat, ju darbiam- 
kams daug mažiau reikia isz- 
mokėti.

Dabar musu sztoruose gali
ma. matyti daug daigtu isz tu 
svetimu krasztu, kaip: staltie
sių, pirsztiniu, dziegoriu, stik
lu, puodu, indu, dviraeziu, mo
tociklui, vynu, sznapsu, odiniu 
daigtu. czeveryku, masznu, 
sporto drabužiu, visokiu žem- 
cziugu, deimantu, niegstrniu ir 
panasziu daigtu.

Nors mes didžiuojamies kad 
musu automobiliai yra geriau
si, bet vis daugiau ir daugiau 
matyti automobiliu ant musu 
vieszkeliu isz / Prancūzijos, 
Anglijos ir Italijos.

Sovietu Rusija labai gera 
bizni varo po visa užsieny j, nes 
ji turi daug aukso ir baisiai 
daug visokio tavoro, kuris yra 
daug pigesnis jeigu ne geresnis 
už musu.

Beveik visi musu Ąlijantai

va savoje kalboje, iszbuvus be 
savo bažnyczios 26 metus. Szia 
Kalėdų ir Nauju Metu proga, 
sveikiname visus Geradarius, 
dėkodami už ligsz.ioline pagel- 
ba ir dar karta praszome pa-

:: :: SZIAUCZIUS I 
PONAS IR :: :: i 
_ ________ _ !

szelpo® kad užbaigti Monteri- į (Tasa nuo 3 czjo .puslapio)
do mieste, Urugvajuje, Pietų j _____
Amerikoj, pradėta statyti baž-' _ Ma„0 mo(ilia va(]iuori j 
nyezia, mokykla, o jei gerai ! T,.khv [jU(inAkic„c> dadave .To- | 
seksis ir seneliu prieglauda, ; nas su didelh| matomai s|lsi a,_ 
nes yra daug vavgsziu, kurie : (Į]nįmu

— Gali būtie! Atsake Mil- 
žinskiene, nes kas isz to?

—- Nieko atsake jaunas 
vaikinas priklaupdamas ir bu- • 
.cziuodamas ranka apglaubejos • 
norėjau tiktai (pasiklaust po- : 
irios kas buvo mano motina ? Ir

jog paminėjai ant kokios tai 
gen t kart y stos.

Elzbieta pataisė szlebes ir 
plaukus žiūrėdama in veidro
di gilai iižsjniislinus, sunku 
jei buvo isztart neteisybe, me
lą pradėjo skaityt ar tas tiks 
ant ko kito kaip tik apart va
landine užpaka jinimo josios 
puikumo, ar jo paskiaus ne isz- 
reiszks.

--BUS DAUGIAU —

anksto visu vardu szirdingai 
dėkoju. — Misijonierius, Kun. 
Jonas Bružikas, S. J., 5541 So. 
Pauline St., Chicago 36, Ill.

^Pirkie U. S. Bonus!

Musu Skaitytojas
Jis skaito musu laikraszti
Ir seka svieto sanjudi;
Jis nori viską dažinot, 
Nes jam vis rupi iszgalvot 
Kaip ir kur dalykai stovi; 
Ka pasaulis isz jo nori. 
Ar dalykai eis blogyn,
Ar žmonija ein’ geryn.
Jis skaito laikrasztininkus.
Ir seka korespondentus.
Jis nesistato su mokslincziais,
Ir neužsideda su ginezais. 
Bet jis “Saule” pasiskaito, 
Ir jis gauna protui maisto.

KATALOGAS 
KNYGŲ

Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas

ar turiu kur nors sviete kokias j 
gimines ?

Milžinskiene kuri nesitikėjo
tokio užklausimo susimaisze
truputi, žvilgterėjus in akis 
Jonui ir palaukus valandeli at
sake :

— Ne žinau! Ne žinau! Ar 
ežia tau pas mane no gerai, ar 
norėtai kur jieszkot nauju gi-
miniu ?

— Nauju no, nes ponia asz 
I neturiu jokiu, o neturėt jokiu 

o! Sunku!
— Jonai, drąsiau pradėjo 

graži ponia Imk tvirtu, kokia 
misli turejei, kada ateitineje

užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szi to 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- 
czio iszimta isz Lietuviszku

jie dar vis buvo brangus.
Pienas, sviestas ir suris bus 

biski pigesnis po Nauju. Motu.
Kiausziniai ima atpigti.
■Cukrus laibai atpigtu, bet 

valdžia, palaiko tuos brangius 
kasztuis,-ir neleidžia, ūkinin
kams atpiginti juos. Valdžia 
damoka ūkininkams, kad jie 
neat pigintu kiauszin i u s.

Visokie drabulžiai atpigs 
nors biski. Armija, dabar labai 
mažai drabužiu perka ir už tai 
tie fabrikantai turės drabužius 
atpiginti, kad galėtu viską 
parduoti.

Kazoka. szoka ir nori varyti 
bizni su Sovietu Rusija, nepai
sant ir nežiūrint ka 11104 sako
me.

Japonai, kurios mes dabar 
szelpiame ir atstatome jiems ju 
(pramone, jau dabar, slaptomis 
veda, gera bizni su Kpnmnis- 
tiszka Kinija. Ir iszrodo kad 
mes turėsime ar pripažinti kad 
mes žinome, ar turėsime savo 
akis in kita puse pasukti ir nie
ko nematyti.

Beveik.visi Europos krasz
tai dabar savo plieną ir geleži 
gamina ir jau nenori pirktis 
isz musu.

Pypkes Durnai
Vokietija ima gaminti viso

kias maszinas del fabriku ir 
taip nutraukia daug biznio nuo 
musu, fabriku.

Mocziute Mano

Automobiliu kompanijos da
bar daug mažiau biznio gauna 
isz kitu krasztu, nes visi Euro
pos krasztai dabar ima savo 
automobiliūs gaminti.

O su anglimis tai musu mai- 
nieriams tikra beda. Dabar jau 
nei vienas Europos krasztais 
nenori pirktis augliu isz Ame
rikos, nes jie patys kasasi ang
lis ar perkasi isz kitu krasztu 
daug pigiau, negu galėtu isz 
Amerikos.

Ir tai butu tik puse bėdos 
jeigu tie krasztai tik nepirktu 
isz musu, bet kas sudaro dar 
didesne beda yra tai kad tie 
krasztai dabar in Amerika 
siunezia baisiai daug daigtu, 
kuriuos jie gali parduoti daug 
pigiau negu mes ežia galime

Mocziute szirdele, 
Tu mano miela, 
Auginai dukreles 
Mus tris Ipi viena. 
Auginai dukreles 
Mus tris kai viena, 
Iszleidai in szali 
Tik mane viena.
Už juriu, mareliu 
Už vandenėliu 
Už žaliu girelių 
Už Niamunelio.
Tris dienas, tris dienas 
Kelužiu ėjau, 
Tris naktis mocziute, 
Girioj, gulėjau.
Iszgirdau, girdėjau 
Gegutes baisa 
Mislyjau, dūmojau 
Mocziute szauke.
Ne mane, ne mane 
Mocziute szauke, 
Tiktai raiba gegele 
Girioj kukavo.

i

If s a Woman’s World of Opportunities
Women of Importance: 1952
Never before have women held such respon
sible jobs—in fields formerly restricted to 
men. You’ll BE as important as you’d like 
to FEEL when you join the women in the 
services. There are more than 450 different 
kinds of exciting, man-size jobs: commu
nications experts, interpreters, administra
tors, electronic specialists, plane dispatchers 
... mqny, many more.

It’s a full partnership with our men! 
Today, in the women’s services, you’ll re
ceive equal pay, equal rank, equal oppor
tunities with our men. PLUS 30 days’ vaca
tion a year, clothing designed by top cou
turiers, medical care, allowances, travel.
Volunteer for a Vital Job
If you are a woman 3 8 or over, you’ll find 
more in life in uniform. Choose from the 
nine services the one best suited for you.

TAKE YOUR PLACE j 'IN AMERICA'S BIGGEST JOB
DEFENSE.

OMENtITeSERVICES
WAC • WAF • WAVES • WOMEN MARINES • ARMY NURSE CORPS • NAVY NURSE CORPS

AIR FORCE NURSE CORPS • ARMY WOMEN’S MEDICAL SPECIALIST CORPS 
” AIR FORCE WOMEN’S MEDICAL SPECIALIST CORPS

Contributed as a public service by
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užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No. 111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
YTa 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 nemu- 
no. 58 pus., 20c.

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

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
A ugi orius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
?6 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—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c. i

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, Gė- 
64 puslapiu, 25c.

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 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
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.

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusią 
pi u, 35c.

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

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

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

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

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys ; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 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 
Ateitos su pagėlba Kazyrom. 
25c.

No.180—Kvitu K n y g u t e 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

I8OV2—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 senoviszko būda, 15c.

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.
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No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

ĮĮTW 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.

fifLV 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., - U. 8. A.
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Ponas ir Sziauczius i
• I

(Tasa)

Tame laike kada prasideda- ‘ 
ma su apysaka, ponia Milžins- j 
kiene valde savo vyru, kuris 
jau daejes senesniu metu stojo- : 
si pirmutiniu pūdomi savo gra- t 
žips karalienes. Nuvargytas j 
iponasi Jonas Krisztofas da. 
džiaugesi'ir bovino save tai į 
vilczia ordero, tai prižadėjimu j 
kudos karaliszikos, kuria tiktai i 
per .paezia tikėjosi aplaikyt.

Elzbieta vieszpatavo savo ■ 
name ir buvo garbinga, grožybe i 
ant dvaro Stanislovo-Angu'sto. į 
Buvo tasai labai laimingu kas | 
galėjo mylėtis Elzbietoje ba j 
pats karalius koki laika vilejp- ' 
si ja ir kuri nors ant trumpo j 
laiko už vadavo jam tikra ka
raliene, nes ir be to Elzbieta • 
turėjo daug tokiu padonu mei- | 
les ir garbinta per visomonia ■ 
angsztesnes kliasos žmonių ta- I 
me ir malone paties karaliaus. 
Niekas puikiau nesirodo, nie
kas daugiau nebuvo panaszum 
in jaje patogumu, linksmumu, 
drąsumu lipnumu, niekas ne
mokėjo teip pažiūrėt, idant 
viename žvilgterejime rodos 
visa dusziai atiduot kožnam, 
norint nebuvo tai tas tikrai 
niekas nebuvo daugiau guodo- 
tas ir gavbytas per visuomene.

Visi aiugsztesnes kliasos. ir 
pirmu!inai uredninkai Varsza- 
vos stengėsi but Nedel vaka
rais pas Elzbieta. Starosta. Jo
nas Krisztafas grajino ant-ju į 
uola vyro lėto gražios moteres, ! 
klonio josi jam visi suspaudine- j

• 1 * • 1 .

jo Buczia.vo mylėjo n'zpraszrne- 
jo, dovanojo o tas saldus buvi
mas .ta,s mielas gyvenimas teip 
jam patiko, jog jau kitokio ne- 
goido ir nenorėjo. Priverstas 
visados pavydėt savo paezios Į 
kitiems ir susimyletojams, ku
riu. buvo be skaitlo, matyda
mas jog jo pajiegois ant to yra 
■per mažos .idant tąjį Uždraust 
ir atmainyt ir nepavelint per 
daug savo žemiszkai dievaitai 
klouiotis ir garbint, ant galo 
nustojo suvis paisint apie pasi
elgimus savo paezios. O musu 
pone Elzbieta pplauke didele 
upe gyvenimo iszredintu laivu 
tarp muzikes, tarp kodyliu pa
toga graži, garbyta karaliene 
visados ligi savo kitruniu pri- 
lankumu, kas kart a.rcziau sau 
pavėlino eit blogio ir vis -buvo 
ligiai szalta kaip akmuoj.

Verke tada kada intrigalo 
reikalavo, nes niekados netik
tai ne szirdingai, gal tiktai ant 
saves ba mylėjo tiktai pati sa
ve. ’

«

Szirdis josios del jos paezios 
buvo neiszriszta. užduotie ne- 
sąprantoma mislis.

Buvo jijie kaipo neregys, 
kuris nesupranta, kodėl kiti 
mato toms akimis, o jis nema
to; klausėsi jijie gyvenimą vi-

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų. 

Per paczta, 25 Centai.
SAULE - Mahanoy City, Pa, i >yPirkie U. S. Bonus!

sa del ko tuom paeziom szirdi- 
mis kiti jauezia, o jijie. savo 
szirdžia niekados nejauezia.

Elzbieta buvo prilauki prie 
kožno ir mylėjo, nes tiktai teip 
kaipo žvėris kokios iszmokin- 
tas pavydalo mylėjimo, nežino 
kas tokis yra tas ka jos pildo.

*.jt*.K**S«+^****<****-K***4<*-M

Po szimts koeziolu
' apsimalsz'ykit,

Laike szalcziu, juoku 
nedarvkit, i

Duokite man pasilsėt,
Norints karta truputi

atsikvotet,
Tokiam ore po svietą- trepsėk, 
Mano bosas kalbėjo, dediene 

atsilsėk!
Bet kur tau I 

Atsilsio neturiu, 
TuYiu naujienas rinkti 

Isz visu užkaboriu.
Mat. vėla per iilipcna ką tik 

gavau užpraszima, 
' In Klevolanda, tuo 

nupiszkinau,
Kur užtikau viena panele, 

Su placzia labai burna.
Ligi pusiaunakt po kampus 

trankosi,
Jn kokias ten urvas lankosi, 

Geriau kad tokia namie 
sėdėtu,

Gaspadiniai dirbti padėtu.
ele 
rj*

Isz ten in Czikaga nukeliavau, 
Ir ten panaszes paukszteles 

ūžti kam,
Kurios partes nuolatos daro, 

Ir funiu daug pridaro.
Neseniai suprasze kelis Anglu 

Sport ei i u, 
Vai szirdeles szposu buvo, 
Kad net keli palycmpnai 

pribuvo,
Ir visus iszvaikino.

Jau tik proto neturite, 
Jeigu su tokiais pristojote, 

Bct-gi jusu mieste yra 
vyreliu doru,

Kurio, nesivalkioje po 
užkaboriu,

Goriai1 apsi m ai s zy t, 
Juoku kitiems nedaryt, 

Gera vyreli gausite 
Ir isz to džiaugsitės!

^Pirkie U. S. Bonus!

Kada po tokiu linksmu va
karu po mielu pasikalbėjimu 
ir visa savo rolei kuria atliko 
tarp tokiu linksniibiu sugryž- 
davo pati viena iii mieg-kam- 
baryje, ten prapuolinejo josios 
linksmybe, meilus nusisz'ypso- 
jim-as, akyse geso ugnis meiles 
ir vietoje gražios puikios sta- 
rostienes likosi tiktai lig akine- ■ 
nine ypata be jauslos be szir- j 
dies.

Kada iszejo isz tu visu links
mu apisiaubimu isz sales, nie
kas jau ja nelinksmino, niekas 
nejudino, niekuom nebuvo 
akyva.

Ne karta pavydėjo jijie kan- 
czios, kurios pažint negalėjo 
kaipo ir linksmybes, ba buvo 
to visko kas ja apsiauibinejo 
per mažai nebuvo ji. prisotyta 
tuom ir geismais josios augo ir 
didinosi, kėlėsi ir kas kartas 
darėsi didesniu.

— Kaip tai? iSzauke ne 
karta motore, susirupiiius kaip 
tai galėtu but ne diatyrus nieko 
neparagavus nieko ant szio 
svieto ?

Ar-gi turėsiu mirtis su tuom 
deganeziu geismu ?

Tokem padėjime tankiai ras
davosi savo mieg-kambaryje 
Elzbieta po visu linksmybių, 
kuriom kaip matome ne buvo 
užganadinta, ir ant rytojaus 
pasikėlus, stengėsi atrast toki 
žmogų kuris jei duotu (pažint 
jausiąs, painiojosi in naujas 
meiles iszpainiojo volei nauja 
vilti ir daejus ligi galui atras- 
dinejo ta pati, ka datyre jau 
szimta gal kartu.

O žmonis laike ja už, labai 
laiminga ant svieto.

Ne karta norėjo būtie moti
na, idant szirdis nor taje jaus
ta užplauktu, nes Dievas atsa
ke jei ir tai. Graži Milžiuskie- 
ne pekliszkas kente, parėdyta 
in rožes, nusiszypsodama, ir 
dainuodama, ba rūpestis ja 
niekados ne apleido.

Jonas Krisžtpfas linksniai 
-sau gyveno be jokio rupesezio 
laukdamas ir džiaugdamasis 
ateinanezia kasztalana, jog da 
augszcziau pasikels da ant 
laipsnio augsztesnio stos, o gal 
ir ant laipsnio augsztesnio stos 
o gal ir ant kėdės atsisėdės.

Tokis-tai buvo gyvenimas 
ponstvos Milžinsku apglaube 
j u. Jono sieratos, kada laime 
mete ji po tai duris augsuoto 
vargo.

Ilgai Jonas buvo pas mar- 
graba baisom varge net vien
kart atsitikimas atkreipė ant 
jo akis ponios Starostienes.

Vienkart apie pietus iszva- 
žuodama ponia isz savo palo- 
eiaus ant misziu paregėjo vai
kuti apdriskusi nuvargusi bai
sai ir apleista panaszu ant uba
gėlio sodinti ant akmenio ir 
graudžiai verkenti atsirėmęs 
prie siena,. i

Isz nuvarginto vaiko stojosi 
aniuoleliu linksmu ir patogu, o 
ponia AJilžinskiene parėdė ji 
už maža sau ta.rna, kaipo būna 
ant dvaro karaliaus del zo'bo- 
vos teip ir Elzbieta padare isz 
jo del savo zobovos maža, lakė
ju, kuris tankiai turėjo bovin- 
tis su ja saleje ar josios paką- 
ju je, ponia labai pamylėjo vai
kiuką ir jautėsi laimingesne, 
kada laika praieisdines ne su 
angora, pąpuga. arba szarka 
mokinta, o su žmogum kuris 
turi didesni protą ir jausiąs, 
negu -pauksztis, szirdis jos 
džiaugėsi girdėdama szposin- 
gus žodelius ir jauna balseli 
kūdikio, kuris iszdykintas ir 
iszlepintas t nejaus persimainė 
ant kitokio ir isztikro navatno 
sutvėrimo, ne buvo tai tikrai 
kūdikis, nes veidas aniuolelio, 
o darbai buvo szetonuko, gavo 
jis czion visa luosybe ir smagu
mu pienetais vienais saldumais, 
mokinta czion jo visokiu szpo- 
su ir juokingu iperstatimu, 
kuom bovine tankiai poniaMil- 
žinske ir josios sveezius persta- 
tinedamas jiems mažas scenas; 
apie Jono tokius siposius ir isz- 
minte mažiulelio daejo net ligi 
karaliaus ausu ir tas girdėda
mas apie toki ‘Stebuklinga vai- 
kuka, pastanavijo paimtie ji 
pas save ant nekokio laiko in 
savo p alodu.

Jonui dabar isz visur laime 
žiurėjo in akis, paimtas pas ka
ralių in palociu ir ten pataikė 
teip perstatyt ir intikite kara
tui jog tasai labai apdovanojo 
ji, o szlove jo pasklydo po visa 
Varszava.

Ne buvo to vakaro pas ponia 
Elzbieta ir susirinkimo kad ne
būtu ten Jono.

Isztikro juokinga buvo žiu-GUODOTINI.
SKAITYTOJAI!

Kuriu laikas jau iszsibaige, 
už laikraszti “Saule”, mel
džiame atsilygint! Nesmagu 
mums visados “bubnyt” in ju
su geras szirdis ir sulaikyt 
laikraszti del tuju kurie rado
si musu szeimynoje per dauge
li metu, bet ka daryt, pinigai 
yra labai reikalingi del vedimo 
biznio, nes kitaip turėtumėm 
paliauti iszdavinet laikraszti. 
Todėl, mylimi skaitytojai, ne- 
vilkinekite ir prisiunskite pre
numerata, jeigu ne ant viso 
meto tai nors ant puses. Acziu!

— “Saules” Redakcija.

Buvo tai Elzbietai viena isz 
sunkiausiu valandų, ba czion 
szirdis jos pajauto koki tai 
gailesti ir buvo tas regėjimas 
.sunkia .muka.

Paliepė važnycziui sustot ir 
pradėjo iszklausinet kūdikio, 
otdasižinojus jog tai buvo jos i 
augytinis teip apleistas ir nu- ■ 
vargintas volojosi ant ulycziu, j 
eme ji pas save, liepe parengt ■ 
ji gražiai nupraust apdavadint ' 
ir pradėjo mislint ka tokio su j 
juom daryt.

Isz nerimastes dideles, netu
rėdama savo vaiku pastanavi- 
jo pati dažiurinet ji, pavede 
jam viena pakajeli ir apart sa
ves pavede dažiurejima .vaiko 
lakajui savo ir p.irmųtinai sa.- 
vo tarnaitai.

Vaikas misi i no jog gavosi 
in rojų!

Kaipo tos žoles pageltę ir 
nudžiūvę, kurias vienas spin
dulys saules ir laszas rasos isz- 
veda, isz žemes žalai ir puikiai 
ant svieto, teip ir Jonas mažas 
pražydėjo skaistumu, linksmy
be, grožybe, staigai ir netikė
tai.

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius dko Turtingu Ponu.

Per paczta, 35 Centai.

Stebuklinga Puodą,
Velniszka Maluna,
Maluninkas Pabėgo
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

sau panaszais svecziais džiau
gėsi ir tuom save linksmino, 
kad vaikas mažas, o viską teip 
gerai numano.

Tarnai, del intikimo ponai 
iszmokino ji visokiu dainų, 
prakeikimu ir visokiu nedory
bių, kokiu gal da niekados, lu
pos kūdikio neisztare, protas 
nenumano, kaipo tas vaikas 
■dabar linko prie viso pikto.

i

Isztikro buvo tai numanus ir 
iszmintingas vaikas, nes ant 
ko paverstas buvo jo iszmintis 
ir kytrumas ant kokios naudos.

Niekas isz tu žmonių, kurie 
džiaugėsi Jonuku susjpaudine- 
jo, bueziavo, o nepamislino jog 
savo blogais pamokinimais ir 
pasielgimais su juom, risza 
jam akmenėli prie kaklo. Pati 
apglaubejo' sieratos nesirupinio 
suvis aipie tai kas gal iszaugt 
tokiam auginime isz vaiko bu
vo tvirta savyje jog duos pa- 
gelba sau.

Jonas greitai augo ir daejas 
dvylikos metu priesz laika per- 
židejas nunokiąs ba jaunyista 
jo buvo jau sunesziota, nes di
delei buvo išizmanus, kytras 
mitras'ir žodžiu prie visko bu
vo tinkamas, isz stebuklingo 
vaiko iszaugo ant vaikino, pa- 
mirsztas per tuos, kurie sunai
kino jo jaunas dieneles.

Elzbieta vis da tokia graži 
kaip ir buvo, ha savo jaunys
tes nemažiausai nenunesziojo, 
tankiai žiurėjo in patoga ap
leista vaikina gilai užsimisli- 
nusi, bid< mislindama ka su 
juom ])radet daryt, ba jau lai
kas buvo žiūrėt apie jo ateito, 
nes tasai žiūrėjimas niekados 
ilgai nesitraukė, o kitai ta va
landa, ba ponia tuojaus velei 
pamirszdavo ir vaikinas volo
josi ir leido savo jaunąs, ku
rios užsakinėja žmogui jo atei
to, dovanai prieszpakaji po se- 
novai.

Pradžia mokslo, kas buvo 
jam duota norint suvis mažai 
užskieipino jame iszminte, 
augszta apie save iszmanuma 
ir norą iszsimuszinm isz tamsu
mos.

'Turėjo daug valu o laiko, 
išradėjo mokintis skaityt ir ra- 
szyt, o karta užgriebęs knygų 
isz kuriu stojosi garsingais

ret ant to drąsaus vaiko, kada
buvo parėdytas in pavydalo 
drapanos vyru daaugusiu, ku
ris kas kart kitaip buvo pare- 
dintas in visokias drapanos, ka 
ponia Elzbieta be skaitlaus pri
sisiuvo, ba prie kitokios scenos 
buvo kitaip' paredintas kas
dien atloszdamas kitokia rolia.
persieminejo dauginus blogo 
mokslo ir kas kart stojosi pik
tesniu mažu nusidejelu; iszdy
kintas, iszmokintas viso pikto 
nuo neprotingu ir (piktu žmo
nių, kurie nepaisydami ant 
amžiaus vaiko davinėjo jam 
mokslus tokio gyvenimo, kai
po buvo patys matydami vaiko 
pasielgimus musu ponia ir su

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais |

160 Puslapiu ;[
8 col. ilgio, 5i/2 col. ploczio !’ 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: :: J Į

Pinigai reikia siusti su ;[ 
užsakymu: Į>

Tiktai,. . . $1.00 ;Į
Saule Publishing Co., Jį 
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Idzius, Bias Rinaldas, iszdžio- 
vino lig paskutinėm savo' gal- 

I va. Primindamas sau kudiki- 
; nes garbes, kada ji visi gyrė 
' daug galinga suspamlinejo bu- 
’ cziavo dovanojo ir mažiulei! 
■ guodojo, sziandien nupuolęs 
į painirsztas nuo tu visu, pasta- 
' navi io sau kad kuom nors bu- j v
i linai galėtu atsiženklvt- ir da- 

(‘it prie ko tai augsztesnio.
Starostiene užima tik savim 

jau suvis mažai paisė jo apie 
sierata, duodama jam maista 
drapana, viską kas yra reika
lingu apsieidama su juom gra
žiai, buvo persitikrinus, jog 
nuo visko dauginus buvo Vai
na.

Apie mokslą ir apie laime jo 
ateityje suvis nemislino, bet'jis 
mislino už ja. ir už visus apie 
save.

Penkioliktam mete savo gy
venimo, buvo ju tai kone žmo
gus, del kurios svietas neturė
jo slaptybių, ba ar yra. slapty
bes del iszaugintu prieszpaka
ji nedorybes?

Karsztus geismus jaunystes 
sunaudojo priesz laika, o se
nai ves. szalta ranka jau su
spaudė jam szirdi paezioje jau
nystėje. Karszcziu szirdies ir 
jauslos degi galva.

Kaipo spasaba daejimo 
augsztu savo mieriu, turėjo jis 
veidą suvis gražu, aszria isz- 
minti, reta drąsą per nieką ne 
in galėta ir geismą., pasilikimo 
žmogum.

Jonas tiktai ponus vadinimo 
žmonimis. *

Laime jo ir paeito vietoje ji 
ątszaldint, inkaitinejo da ji, 
žinojo jog esą sierata, nes ne
pažinodamas tėvo, nei moti
nos, ba ji kitaip kaip Jonu ne
vadino, pridavinejo sau paėji
ma augszta, (rinkdamas toki 
koki norėjo) rūpinosi apie taje 
ateito augszta, garbinga misli
no apie prisipažinimą, prie jo 
kunigaikszcziu ir tam pan. Nuo 
seniai pastanavijo iszeit isz nu- 
žeminanezio' prieszpakajaus, 
numest nuo saves galunuotus 
rubus, nes pripratęs prie gero 
buvimo nemėkinejo sau duot 
rodos atvesdinejo ji nuo to.

Atsitikimas priskubino isz- 
valnijima isz to ' gyvenimo 
prieszpakaji Joną.

Po.smorcziai skupaus mar- 
grabo Poyylo Kureko, kurio 
labiause nekente Jonas, liku
sios pdpieros, kurios buvo ata- 
duotos ponai Elzbietai, kurios 
metėsi pas ja nuo vieno stalo 
ant kito, isz vieno kampo in ki
ta, ant galo buvo sudėtos paka
jeli kuri užiminėjo Jonas.

Czioti vienkart Jonas netu- \
rodamas ka veikt peržiūrinėjo 
jasias perskaitęs kopija savo 
metrikų užtvirtintajper Kum 
Tęva Serafiną, .atrado pėdas 
savo paejinio. Dasižinojas kaip 
galvosi jis pas ponia Milžins- 
kiene ir kada, kas buvo jo mo
tina, galva jam užsidegė.

Vardas Tekle Lutinskiene 
giliai inpuole jam in szirdi ir 
in protą; o kad iStarąstiene bu
vo isz namu Lutinskiene inpuo
le jam mislis, jog turi but gi
mine jam jo apglaubeja, ka už- 
tvirtinejo jam priėmimas jo 
per ponia in savo narna. Ilgai 
muszesi jis su taje misli pats 
net viena karta isz ryto inejo 
in pakaju ponios su popierom 
rankoje.

Elzbieta da vis tokia jauna, 
graži patoga, norint jau daug 
metu praėjo ir jau daejo to 
laiko kuriame visos moterys 
jau neteko savo jaunysta ir 
veido gražybe, sėdėjo ant ka- 

napkos puikiai pasirėdžius, ba 
dabar da puikesniu reikalavo 
apredalu, negu savo praeitei.

Ant pažiūrėjimo in josios 
veidą, negalima buvo pasakyt 
jog jijie turi daugiau kaip dvi- 
deszimts kelis metus, teip isz- 
rode jauna, graži patoga, mit
ri ir prilauki. Moteres be szir
dies turi visados ta laime bū
tie ilgai jaunom ir gražiom.

— Ko nori Jonai? Paklau
sė szaltai mesdama knygas ant 
kėdės arti stovinties.

Jonas laike rankoje popie- 
ras ir niekomekalbedamas pri
ėjo ir padavė jasias ponai, o 
su nusiminimu mieruodama ji 
akimis, nežinodama apie ka 
czion eina sugražino popieras 
su nauju užklausimu.

— Ko nori Jonai?
— Daugali pone, tai varda 

mano motinos n e szio j u atsake 
Jonas rodydamas metrika.

Ponia užsidegė didele gieda 
ir paszoko nuo kanaipkos.

— Ka isz to? Tarė.
[Tasa Ant 2 Puslapio]
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RASZYMO į

64 pus. Did. 5x7 col. ;j
Dabar. Po 25c. ;!

Saule Publishing Co., Į> 
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“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratais.

Price $2.30 s,*‘'poi"'
COLORS: Red, Black, Green,

Blue, Gray, Copper.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. - - U. S. A
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Žinios Vietines
— Seredoj pripuola Trys 

Karaliai, o Tautisizka Vardine: 
Radiszius. Ir ta diena: 1927 m., 
Amerikos Marinai iszkeliauja 
in Nicaragua; 1912 m., New 
Meksiko Valstija praskaityta 
prie Suvienytu Valstija, kaipo 
keturios deszimts septinta val
stija.

— Ketverge pripuola Szv. 
Liucijo, o Tautiszika Vardine: 
Rūtenis. Ir ta diena: 1789 m., 
buvo laikomi pirmieji rinkiniai 
Amerikoje; 1911 m., pirmos 
sprogstanczio.'s bombos paleis
tos, kad butu galima pamatyti 
kiek iszkados jos gali padary
ti. Tai buvo San Francisco 
mieste; 1950 m., apie keturios 
deszimts 'žmonių pasimirė nuo 
lietaus, sniego, pngu, potvaniu, 
vėjo ir szalezio Amerikoje, 
taipgi ta diena keturios do- 
szimts žmonių pasimirė, žuvo 
Katalikiszkoje ligonbuteje, ku
ria baisus gaisras, ugnis iszti- 
ko in Davenport , Iowa.

—- Petnyezioj pripuola Szv. 
Severino ir Szv. Apolinaro, o 
Tautiszka Vardine: Nemira. 
Taipgi ta diena,: 1547 m., Pro
su Lietuvoje atspausta pirmo
ji Lietuviu kalboj knyga £‘Ka
tekizmo Prasti Žodžiai”; 1918 
m., Prezidentas Woodrow Wil-\ 
sonas inteike savo “Keturioli
ka Punktu” musu Kongresui, 
del Pasaulines Taikos.

Shenandoah, Pa. — Seniau
sias miesto gyventojais Petras 
(Mack) Maknitskis nuo 222 
Schuylkill Ave., Shenandoah 
Heights, pasimirė Petnyczios 
vakara desziin,ts valanda in 
Locust Mt. ligonbuteje. Velio
nis sirgo trumpa, laika. Gimė 
Lietuvoje. Buvo angliakasis ir 
kitados dirbo William Penn 
kasyklose, ipo tani turėjo užsi
ėmimą prie Szvento Jurgio pa
rapijos kapines. Jo pati Ona 
mirė 1940 metuose. Paliko du 
sunu: Joną., namie, ir Petrą, 
Frackville; duktere, Veronika 
Gorney, mieste ir tris anūkus. 
Laidojo Utarninko ryta., isz 
G raboriaus Menk i e v iezio k op- 
1 vežios, 15 E, Chėrrv ui v., su 
apiegomis in Szv. Jurgio baž- 
nycziojė 9 valanda ir palaido
tas in parapijos kapinėse.

— Joseph Oakstain, nuo 
1201 W. Centre ui y., likos su

Kryžkelis Trieste Mieste

Kryžkelis tarp Trieste ir 
Gorizia miestu dabar jau 
nors biski aprimo, bet dar 
vis isz abieju miestu sargai 
stovi ir sergsti rubežiu.

Czia Italijonu kariszki au
tomobiliai važiuoja in Undi- 
en miestą. Dabar eina de- 

žeistas in galva, laike darbo in 
Harni n ond k a sėklose.

— E d v i n a (Yudinsky) 
Bubnis, nuo 217 East uly., nu
mirė pareita Sereda 4:05 va
landa popiet u. Gimė Lietuvoje. 
Po levais vadinosi Alaszia.us- 
kiute. Jos pirmutinis vyras 
Adomas Yudinskis mirė 1929 
m., o antrasis vyras Juozas 
Bubnis mirė 1948 metuose. Pa
liko savo motina T. Alaszia.us- 
kiene, mieste; duktere, Leona, 
pati Bernardo Pasiūlo; penkis 
sūnūs: Roberta ir Alberta Bub
niai, mieste; Juozą Yudinska, 
Girardville, Edvardą ir Leo
narda Yudinskai, mieste; du 
po-sunu : Juozą ir Joną. Bub
niai, mieste; keturis brolius: 
Boleslava, mieste; Joną, isz 
Hartford, Conn., Jurgi, Ne
wark, N. J., ir Alberta Ala- 
sziauska, Detroit, Mich.; seserį 
T. Cavelliene, Cleveland, O., ir 
svaine Margaireta Matulievi- 
cziene, mieste taipgi daug anū
ku ir anūkes. Laidojo Panede- 
lio ryta su apiegomis in Szv. 
Jurgio bažnyczioje devinta va
landa ir palaidota, in parapijos 
kapinėse. Graborius V. Men- 
kieviezius laidojo.

Port Carbon, Pa. — Albertas 
Kraucziunas, (Crochunis), 41 
metu amžiaus, nuo 538 Third 
uly., numirė pareita Sereda, 
vakare, in Pottsville ligoirbute- 
je. Velionis ginies Girardville- 
je, senus pons. Simono ir Au
gustos Kraueziuniu. Paskutini 
karta dirbo del English Con- 
istruction Co., Philadelphia, 
Pa. Prigulėjo prie Szv. Stepo
no parapijos, Port Carbon.

— Ona Stauki e viezione isz 
miesto likos priimta in Potts
ville ligonlaite del gydymo.

Philadelphia, Pa. — “Mum
mer’s Parade” paroda in vyko 
Petnyczioje, 8:30 valanda ry
te. Daug žmonių mate ta. dide
le paroda, reikia daugiau kaip 
devynios valandos iszstoveti. 
Pirma dava.ua laimėjo Polish- 
American Band.

‘‘NOVENA’’
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Penna.

Platinkit “Saule”

rytos kad Italijonai parsi
trauktu savo kariuomenes 
nuo to rubežiaus. Yugosla- 
vai ir Italijonai jau seniai 
peszasi apie szita rubežiu ir 
Tautu S an junga stengiasi 
kaip nors tu krasztu sutai
kinti,

Vice-Prezidentas Nixon Duoda Raportą Prez. Eisenhoweriui Sieniniai Kalendoriai 1954m
15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio 

Po 40^ arba 3 už $1.00

Adresas:

Prezidentas Dwight D. 
Eisenhoweris linksmai pa
sveikina Vice-Prez. Richard 
Nixon ir jo žmona Patricia, 
kurie sugryžo in Vaszingto- 
na, po deszimts sanvaieziu 
keliones po visa svietą.

KAREIVIS BELAIS-1
VIS SUGRYŽO

Pataria Kalėjimus Ko
rėjoje Isztirti; Ras 
Daug Ginklu; Ko- ; 
munistai Buvo Jam

Dangų Prižadėję

SEOUL, KORĖJA. -Ame- 
rikietis kareivis, Claude J. ! 
B at chlor, kuris galutinai pra-1 
szeszi kad Amerikiecziai ji pri- i 
imtu, buvo vienas isz tu dvi
deszimts dvieju Amerikiecziu 
kurie nutarė pasilikti su Ko- Į 
munistais ir negryžti namo.

Jis sako kad ji perkalbėjo, 
persznekejo jo Japones žmo
nos laiszkai ir už tai jis nutarė 
gryžti.

Szitas dvideszimts dvieju 
metu amžiaus kareivis pareina 
išz Kermit, Texas.

Jis sako kad Komunistai 
jam ir tiems kitiems Amerikie- 
cziams viską buvo prižadėję. 
Jam buvo prižadėta kad jis 
gales keliauti po visa Europa, 
Pietų Amerika ar Azija, kur ! 
tik jis norės, jeigu tik jis isz- : 
sižades Amerikos pilietystes. 
Jie jam prižadėjo kad jis gales | 
stoti in bet kuri universitetą j 
ir Komunistai visus kasztus 
užmokės.

Kai jis susitiko su Amerikos 
laikrasztininkais, jis persimai
nė savo drabužius, numėtė Ko- 
munistiszkos Kinijos kareiviu 
drabužius ir apsirengė in Ame
rikos kareiviu drabužius.

Jis musu karininkams pasa
kė kad tie Amerikiecziai kurie ! 
dabar pasiliko su Komunistais 
turi daug ginklu ir vienas ki
to bijosi. Jis pataria kad musu 
armija tuos kareivius gerai i 
iszkriestu ir surinktu visus j u 
ginklus. Tada jis sako, daug 
isz ju sutiktu gryžti kaip ir jis 
dabar gryžta.

Bet mums iszrodo kad musu 
laikraszcziai per daug rūpinasi 
tais kareiviais kurie yra nuta- 

“Saule” įkaito visu sluogs- į
niu ir sroviu žmones: darbiniu- ’ (Tasa Nuo 1 Puslapio) 
kai, biznieriai, profesijonalai, į --------
dvasiszkiai, valstybininkai, j Laikrasztininkams buvo už-

-------------------------drausta net ir ju paveikslus
Pirkie U, S. Bonus Sziandien ’J nutraukti.

Vice - Prezidentas Nixon 
pirmiausia iszdave savo ra
portą Prezidentui Eisenho
weriui, negu jis pasiszneke- 
jo su laikrasztininkais. Jis 
su savo žmona per tas de
szimts sanvaieziu iszvažine- 

re tenai pasilikti. Mums iszro- i 
do kad reiketu jiems pasakyti 
kad viskas tvarkoj: jeigu jie 
nori tenai pasilikti, tegu ten 
ir gala gauna. Mes jokios už
uojautos jiems nepareiszkia- i 
me.

-------------------- —------------------------ — .

Jos Simus Atsisakė

Ponia Portia Howe, isz 
Alden, Minn., Tokyo mieste 
skaito laiszka nuo savo sū
naus, kuris nenori gyržti in 
Amerika, bet nori pasilikti 
su Komunistais. Jos sūnūs 
yra dvideszimts metu am
žiaus Richard Tenneson. Jis 
su dvideszimts vienu kitu 
Amerikiecziu kareiviu be
laisviu Korėjoje, nutarė pa
silikti su Komunistais ir ne
nori gryžti in Amerika.

Jis savo motinai, per savo 
ta laiszka pasakė kad jis sa
vo motina labai myli, bet 
kad jis Komunistus labiau 
myli, ir už tai nebegryž.

Jo motina sako kad jis 
buvo septyniolikos metu I
amžiaus kai armija ji paė
mė ir jis nieko nežino apie 
gyvenimą ar apie Amerika.

SOVIETAI PALEIDO
IDU AMERIKIECZIU 

jo keturios deszimts penkis 
szimtus ir trisdeszimts de
vynias mylias. Jiedu aplan
ke teveik visus krasztus To- 
Rytuose ir stengėsi su visu 
tu krasztu valdovais susi
tikti ir pasitarti.

2 LAKŪNAI DINGO

(Tasa Nuo 1 Puslapio!

Jiedu buvo Major Harold J. 
Herrick, trisdeszimts penkių 
metu amžiaus, isz Media Line 
Road, Broomall. Jis ta ero- 
plana vairavo.

Leitenantas Ed. Bernard, 
dvideszimts keturiu metu am
žiaus, isz Bala-Cynwyd, su juo 
važiavo, kai nelaime atsitiko.

Leitenantas Bernard buvo 
Profesorius Pennsylvania Uni
versitete, ir tuo laiku važiavo 
in Profesorių Seimą in Chica- 
ga. Lakūnas Major Herrick 
ketino nusileisti Chicagoje ir 
paskui dar toliau skristi pats 
sau vienas.

Bet apie deszimta valanda 
isz ryto jis per radija pranesze 
kad jam jau trumpa, stoka ga
zolino, ir kad jiedu už penkių 
sekundų szoks isz to eroplano. 
Tai buvo paskutinis žodis isz 
jųdviejų.

Vienas mažas laivas pribu
vęs in ta vieta isz kur buvo pa- 
skutinaji syki iszgirsta isz to 
eroplano, rado Major karinin
ko palta vandenyje ir kelis j 
szmctelius to eroplano. 1

38 Karai Susikalė

Geležinkelio darbininkai 
czia turi dideli darba. Tris
deszimts a s z t u o n i freit- 
karai susikūlė, susimusze ir 
reles užkirto del visu trau

i SAULE PUBL CO.

DU NUTEISTI

Gavo Po Szeszis Metus 
Kalėjimo

PHILADELPHIA, PA. — 
į Du vyrai ar vyrukai buvo nu

teisti, nuo szesziu iki dvyli- | 
kos metu in kalėjimą už su-| 
spardinima iki mirties dvide- i 
szimts szesziu metu amžiaus 
Roberta Liskevicziu, Kovo 
dvideszimts ketvirta diena szi- 

į ais metais.

Liskeviczius buvo mirtinai 
svmusztas prie savo namu
prie 181 W. Seymour ulyczios, 
kai jis susikirto su trimis ki
tais vyrais. Pesztynes iszkilo 
isz bliovimo automobiliaus 
triubos. Fox ir Masone buvo 
nuteisti nuoszesziu iki dvyli-i 
kos metu in kalėjimą, tejsejG 
ar teisėju Joseph L. Kun ir Eu
gene V. Alessandroni.

Fox prisipažino kad jis bu
vo kaltas Gruodžio devinta' 
diena.

Masone buvo pasmerktas j 
nors jis nenorėjo prisipažinti, i 
Treczias isz tu žuliku, Gaughi j 
dar dabar laukia teismo nu- 
sprendimo, bet iszrodo kad jis 
gaus ka draugas gavo, nuo 
szesziu iki dvylikos metu in 
kalėjimą.
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kiniu in Omaha, netoli nuo 
Menomine, Michigan. Vien 
tik konduktorius buvo su
žeistas.

o n n

Mahanoy City, Pa.

Prasikaltėlis Pabėgo

Thomas Everett Harper, 
kuris buvo pasisavinęs kita 
varda, Dickerson, dabar yra 
FBI policijos jieszkomas.

Jis buvo suimtas, suaresz- 
tuotas ir in kalėjimą paso
dintas, in Sandy Hook, Ken
tucky. Jis yra intartas už 
nužudinima paskolų kompa
nijos darbininko.

Už keturiu valandų kai 
jis buve in kalėjimą paso
dintas, jis isz to kalėjimo 
paspruko su trimis kitais 
kaliniais. Visi jie turi revol
verius ir karabinus, kuriuos 
jie buvo pasivogė isz to ka
lėjimo.

Priesz tai Thomas Everett 
Harper buvo pabėgės isz 
kalėjimo del silpnaproeziu 
kaliniu, Maryland mieste.

Kalėdų Skelbėjas

Protestonu Vyskupas, W. 
C. Martin, isz Dallas, Texas, 
Bažnycziu Amerikoje Pirmi - 
Tautines Tarybos Kristaus 
ninkas, iszkeliavo in Korėja 
ir Japonija, skelbti Kalėdų 
linksmus linkėjimus musu 
kareiviams ir kapelionams. 
Jis ves pamaldas tenai per 
Kalėdas ir atsilankys kur 
tik randasi Amerikos vais- 
kas.

“Talmudo Paslaptys”

ŽYDU TIKYBOS 
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai
Saule Publishing Company,
Mahanoy City, Pa., U.S.A,
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