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Isz Amerikos
ROOSEVELTO

SŪNŪS BEDOJE

Intartas Už Paleistuva
vimą; Demokrtai Gal

Panaikins Jo
Kandidatūra

PASADENA, CALIF. — 
Demokratu Partijos vadas yra 
vieszai pasakęs kad jis su ki
tais Demokratu Partijos va
dais, dabar nori visa teisybe 
žinoti apie Prezidento Fr. D. 
Roosevelto sunu, kuris dabar 
yra kandidatas in Senata; ant 
Demokratu Partijos tikieto.

Keturios deszimts szesziu 
metu amžiaus James Roosevel
to žmona yra ji intarius už 
daugiau kaip visa tuziną pa- 
leistuvyscziu, su tiek atskiru 
moterų ir merginu. Ji tas mo- 
teriszkes net ir vardais yra 
vieszai iszvardinus.

Roosevelto sūnūs nei neužsi- 
gyne, nei neprisipažino. Jis tik 
trumpai pasakė, kad jis labai 
nenorėtu panasziai savo žmona 
apszmeižti, bet jeigu reikes, jis 
pasirengęs.

Laikrasžtininku užklaustas 
ar jis vistiek, nežiūrint visu tu 
szlykszcziu intarimu, liksis 
kaipo kandidatas — jis atsake 
‘Žinoma! Be jokios abejones!’

Bet Demokratu Partijos va
dai abejoja, ar tokis kandida
tas butu partijai in sveikata, ir

(Tasa Ant 4 Puslapio)
--------------------------------- - --------------------------------------------------------------. i
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Beisbolininkas Su Kitais Beisbolininkais

Joe DiMaggio, garsus 
beisbolininkas, buvęs Yan
kee beisbolininku žvaigžde, 
atsilankė pas jaunus beisbo- 
lininkus in Edgewater, New 
Jersey. Jis ežia su jaunu 
beisbolininku, penkių metu 
amžiaus Kevin Walsh, ren- 

Y kasi loszikus.

KOMUNISTU ADVO
KATAS SURASTAS 

NEGYVAS

NEW YORK, N. Y. — Ad- 
vokataiS Emanuel H. Block, 
Komunistu szpiegu, Rosenber- 
gu gynėjas, buvo surastas ne
gyvas savo kambariu vonioje, 
“bathtub”.

Jo apszutinta lavona užtiko 
Panele Gloria Agrin, kita ad
vokate. Ji policijantams pa- į 
aiszkino, kad kai advokatas 
Block neatėjo in jųdviejų pa
skirta vieta, tai ji nuėjo in jo 
namus dačinoti kodėl jis pa- 
mirszo ja susitikti. Ji rado ji 
negyva. *

Daktarai sako kad ji szir- 
dies liga pakirto ir jis in vone 
inkrito, kur jis ir prigėrė.

Draugas, kuris tik kelios 
dienos atgal buvo mates advo
katu Block, sako kad jis iszro- 
de sveikas ir linksmas.

Advokatas Block tik keli 
menesiai atgal buvo “divor- i 
sa” gavės nuo savo, žmonos.

Kai iszdavikai, Komunistai 
ir Sovietu szpiegai Rosenber- 
gai buvo mirties bausme nu
teisti, ir kai Prezidentas D. Ei- 
senhcweris nesutiko augsz- 
cgiausio teismo nusprendimą, 
permainyti, szitas advokatas 
Block, vieszai, teismo ofisuose, 
buvo pasakęs: “Asz szita 
žmogžudyste padedu Stalai 
prie Prezidento Eisenhowerio, 
Bendro Advokato Brownell ir 
IBI Policijos Hooverio duriu, 
man tikrai sarmata vadintis 
Amerikos kraszto piliecziu.”

Joe DiMaggio buvo gar
sus beisbolininkas ir geras 
Katalikas. Visi Katalikai 
džiaugiesi kad jam taip ge
rai sekesi. Bet gaila, jis, ga
vės divorsa nuo savo žmonos 
dabar apsiženijo su divor- 
suota gražuole Marilyn 
Monroe.

Keturiu didžiu krasztu 
Užsienio Ministeriu mitin
gas jau prasidėjo, Vakaru 
Berlyne. Czia jie tariasi pa
sitarti apie Vokietijos ateiti 
ir likimą. Tie numeriai pa
roda kur kas randasi: (1)

POLICIJANTAS 
SUŽEISTAS

Jaunas Žulikas Nu- 
szautas, Kiti Suimti

NEW YORK, N. Y. — Slap
tos policijos detektyvas,. Tra
cey Smith, gulėdamas lovoje, 
Raosuvelt liganineje, papasa
kojo kaip jis su kitu policijan- 
tu sugavo tris jaunus vagis,' 
žulikus.

Jis su^detektyvu John En
right buvo paskirtas eiti sar
gyba prie saldainiu, kendžiu 
fabriko, ant 2206 Broadway, 
netoli septynios deszimts de
vintos ulyczios, nes czia per ke
lias sanvaites buvo daug va- 
gyseziu.

Jiedu pasikavojo tame fab
rike naktyje.

Apie asztunta valanda trys 
jauni vyrukai inejo ir pradėjo 
klausinėti apie kiek kas kasz- 
tuoja. Paskui vienas iszsitrau- 
ke revolveri ir sake kad jie bai- 
ku nekreczia. Kiti du teipgi 
iszsitrauke savo revolverius.

Abudu policijantai pasirodė 
su atprovintais revolveriais ir 
pasakė tiems vagims mesti sa- į 
vo revolverius. Bet jie pradėjo 
szaudyti. Policijantai jiems at
sake su szuviais. Dvfdeszimts 
trijų metu amžiaus John Ra- 
packi numėtė savo revolveri ir 
puolėsi ant keliu, szaukdamas 
“del Dievo meiles neszaukite 
manes, asz pasiduodu!”

Kiti policijantai greitai pri
buvo. Policijantas Tracey 
Smith tam parpuolusiam ant; 
keliu žulikui pasakė nei ne- 
krustelt jeigu jis nenori.kulka, 
gauti staeziai in kakta.

Bet staiga jis paszoko nuo 
grindų, iszsitrauke kita revol
veri ir ji prispaudė prie poli- 
cijanto Smith krutinės, spieg
damas: “Dabar tau bus!” Po
licijantas Smith nustvėrė ta 
revolveri ir isztrauke ji jam

Užsienio Ministeriu Posėdis Berlyne

Amerikos Sekretorius, John 
Foster Dulles, (2) Prancūzi
jos Užsienio Ministeris, Geo. 
Bidault, ir (3) Anglijos Už- 
sieenio Sekretorius, Antho
ny Ęden, ir (4) Rusijos Už
sienio Ministeris V. M. Mo

isz rankos, bet kulka jam pa- ! 
į taikė in peti.

Policijantui Andrew J. Fur
long ranka buvo nulaužta kai 
tas žulikas Rapacki stengiesi 
isztrukti isz jo lauke.

Septyniolikos metu Donald 
Gard su trisdeszimts keturiu 
metu amžiaus Robert Prince 
stengiesi pabėgti. Jiemdviem \ 
rodos ir pasisekė nes policijan
tai negalėjo juodu-pasivyti.

Bet už pusvalandžio jaunas 
Donald Gard pasiszauke takse 
ir prasze kad draiverys ji nu- 
vesztu in jo paskirta adresa. 
Taksės draiverys sako kad tas i 
vaikezas iszrcde biski girtas. ! 
Kai taksės draiverys ji nuveže ! 
in nurodyta vieta, jis rado ta 
jauna žulika negyva jo takse 
je. Jis buvo policijantu pa- j 
szautas, bet nudavė kad viskas 
tvarkoj.

Jo draugas Rapacki buvo in 
kalėjimą patupdintas ir Teisė
jas Masterson uždėjo jam dvi- 
deszimts penkių doleriu kauci
ja.

JAUNAS ' MOKINYS
NUŽUDYTAS

DETROIT, MICH. — Dvy- ' 
likos metu vaikas buvo ant 
smert nudurtas, kai losze szve- 
dini, “basketbole.” Ji nužudė 
kitas taip pat jaunas mokinys, 
kuriam nepatiko kaip szitas 
mokinys ta basketboles sportą 
lesze.

Nužudytas mokinys buvo 
James Horton. Jis ilga kiszeni- 
ne peili iszsitrauke isz savo : 
pilvo ir mete ji in jo užpuoliką, 
ir paskui sukniubo ant grindų. 
Jis jau buvo negyvas kai buvo 
nuvesztas in Receiving ligoni
ne.

Jo užpuoliko vardas nebuvo 
paskelbtas nes jis yra tokis 
jaunas, ir policijantai tokiu 
jaunu vardus niekados nepa
skelbia.

Bet jis policijantams prisi

lotovas.
Amerikos Sekretorius 

John Foster Dulles patarė 
to posėdžio pirmenybe pa
vesti Prancūzijos Užsienio 
Ministeriui, Georges Bi
dault.

pažino: “Asz jam daviau su 
savo peiliu ir paskui pabė
gau.”

Mokyklų sztabas yra už
draudęs augsztesnes mokyk
los sportininkams loszti bas
ket bole vakarais, kaip tik už 
tai kad per pastaruosius kelis 
menesius keletą tokiu nelemtu 
atsitikimu buvo.

Kitas basketbolininkas, 
asztuoniolikos metu amžiaus 
Ross De Eoskey buvo beveik 
panasziai perdurtas per bas- 
ketbcles loszima Sausio, Janu
ary penkiolikta diena. Bet jis 
dabar sveiksta.

POPIEŽIUS
NESVEIKSTA

Specialistas Daktaras j 

Paszauktas

VATIKANAS. — Daktarai, 
kurie rūpinasi Szventuoju Tė
vu, Vatikane, dabar yra labai 
susirupine. Popiežius Pijus 
Dvyliktasis ne tiktai ka ne- 
sveiksta, bet eina silpnyn. Jis 
negali miegoti ir gali visai ma
žai kaj valgyti.

Anglijos specialistas dakta
ras, kuris buvo Anglijos Kara
liaus Jurgio Szesztojo gydyto
jas, dabar yra Popiežiaus gy
dytoju paszauktas staeziai isz 
Londono, kad jis padėtu jiems 
prižiūrėti serganti Popiežių.

Popiežius yra septynios de
szimts septynių metu amžiaus. 
Daktarai sako kad jis per sun
kiai dirbo, per daug rūpinosi 
visokiais Kataliku Bažnyczios 
reikalais ir už tai taip nusilp
nėjo,

Geriausi Vatikano ir Italijos 
daktarai dabar in talka pasi
szauke Anglijos garsiausi spe
cialistą Daktara.

PLATINKIT
= “SAULE”

KUR TIE BRANGUS 
AUTOMOBILIAI

TOS GRAŽUOLES?

Komunistai Daug Pri
žadėjo Ir; Dabar
Szpyga Parodo

KORĖJA. — Komunistai, 
kaip Kiniecziai taip ir Sovie
tai net ir dangų prižadėjo pri
lenkti tiems belaisviams, kurie 
iszliks Komunistams isztikimi 
ir grysz in Komunistiszkus 
krasztus.

Jie tiems belaisviams buvo 
prižadėję “Cadillac” automo
bilius, ir kiekvienam po kelias 
merginas ar nors suguloves, 
jeigu jie tik liks Komunistams 
isztikimi.

Kai kurie nabagai buvo to 
rauduono velnio suvilioti, jam 
pasitikėjo ir pasiliko Komu
nistams isztikimi. Dabar jie 
yra gabenami in Sibirą.

Tie nelaimingi ir suvilioti 
Amerikiecziai kareiviai — dvi- 
deszimts vienas isz viso — ku
rie pasiliko Komunistu tarpe 
ir pasisakė kad jie nebenori 
gryžti in Amerika yra dabar 
ir tu Komunistu atstumti. Ko
munistai dabar nieko bendro 
su jais nenori turėti.

Amerikos sztabas visus juos 
negarbingai iszbrauke isz sa
vo knygų. Dabar jie randasi 
vyrai be tėvynės. Ju dabar 
laukia badas ar Sibiras.•

Gal kai kurie iszvengs tokio 
baisaus likimo ir bus pasiunsti 
in Maskva, kur jie bus mokina
mi ir lavinami kaipo propa
gandos skelbėjai, iszdavikai ir 
paprasti Komunistu žulikai.

Bet nei vienas isz j u nesusi
laukė to ka tie Komunistai bu- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Sovietu Unijos Užsienio 
Ministeris, Vyacheslav Mo
lotovas, sztabteria pasisvei
kinti su konferencijos atsto
vu. Jis nudavė linksmas ir 
labai geruli nusiteikęs, kai 
jis pribuvo in Keturiu Di
džiųjų Užsienio Ministeriu

ITALIJOS PREM.
PRALAIMĖJO

ITALIJA. — Italijos Pre- 
mieras Amintore Fanfani, val
dės Italijos taryba tik per vie
nuolika dienu, buvo priverstas 
pasitraukti.

Krikszczioniu Demokratu 
Taryba buvo sumuszta per bal
savimus, trys szimtai trys 
priesz du szimtai szeszios de
szimts.

Kairiosios ir Deszinines Par
tijos nariai balsavo priesz ji.

Amerikos valdžia ir Diplio- 
matai visai nenustabo, kai szi-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

NELAIME
JAPONIJOJE

Autobusas Nukrito
In Upe

TOKYO, JAPONIJA. — 
Autobusas paslydo ant ledais 
nukloto vieszkelio ir nukrito 
dvideszimts pėdu nuo to viesz
kelio in upe. Vienuolika žmo
nių žuvo szitoje nelaimėje.

Japonai kaip ir kitu svetimu 
krasztu draiveriai nėra gana 
gerai iszmokinti ir nepripratę 
draivinti Amerikos automobi
lius, ir už tai tiek daug nelai
miu atsitinka.

Ir kita tokiu nelaimiu prie
žastis yra tai kad tie krasztai 
nėra nustatė kaip greitai va
lia važiuoti ant j u vieszkeliu. 
Reiszkia, autobuso ar automo- 
biliaus draiverys gali važiuoti 
kaip greitai jis nori ar kaip 
jam patinka. Ir dar kita prie
žastis yra tai kad tie draive
riai nėr priversti iszsiimti jo
kiu laisniu, pavelinimu drai
vinti.

konferencija Vakaru Berly
ne. Viduryje, biski giliau, 
užpakalyje, stovi Andrei 
Gromyko, Sovietu Ambasa
dorius Anglijoje. Po kairei, 
Anglijos Užsienio Sekreto
rius, Anthony Eden.

□ □ □
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Kas Girdėt
vesti, tai geriausia visiems bu
tu jeigu Amerikiecziai karei
viai dabar važiuotu sau na
mo.”

Per pastaruosius penkis me
tus apie milijonas nauju mimu 
buvo pabudavota kas metai. 
Tokis nauju namu statymas

Daktarai, dantistai, advokatai, 
kunigai ir kunigužiai, kurie iki 
sziol tokios pensijos negalėjo 
gauti.

Amerika vis daugiau ir dau
giau savo kareiviu isztrauke 
isz Korėjos, kad parodžius Ko- 
inunistiszlkai Kinijai ir Sovie
tu Rusijai kad mes nieko sau 
tenai nenorim ir tik laukiame 
taikos. Pietų Korėjos Prezi
dentas Rhee vis sako kad jis ta 
kara vėl pradės jeigu Korėja 
nebus suvienyta.

" • • 1

-Dabar jau tokia gadyne, kad 
tėvai turi iszmokti ir žinoti ka
da neatsiszneketi savo vai
kams.

Per szeszis menesius Baltuo
se namuose Prezidentas D. 
Eisenhoweris yra paskyręs 
dvideiszimts septynias moteris 
in augsztas vietas valdžioje.

Musu valdžios procentas ant 
skolos kasztuoja dvylika tuks- 
taneziu du szimtu keturios de- 
szimts ipenkis dolerius kas mi
liutą, ar septyniolika su puse 
milijonu doleriu kasdien.

"1 • • ■

Senis Butkus pataria: “Vis 
vatsisuk in saulute; tada visi 
szeszeliai (pasiliks užpakalyje.

_________ • *

Jis teipgi prisipažinsta kad 
jis daug kartu gailėjosi, kad 
jis prisižiojo, prasitarė, bet 
niekados kad jis nutylėjo.

———————— a •

Tikrai biednals 'žmogus nėra 
tas, kuris nei skatiko nebeturi, 
bet tas, kuris nei vienos svajo
nes nebeturi.

X /

■ Pasitenkinimas yra tikras 
turtas — sielos turtas. Ir lai
mingas tas, kuris yra paten
kintas 'savo luomu ir savo liki-
mu.

Žmogus, kuris savo darbo 
neaipkenczia, ir dirba vien tik 
del pinigu, retai kada pratur
tės, ir niekados nebus paten
kintas ar laimingas.

Buvęs Prezidentas Truma- 
nas užklaustas ka jis mistiną 
aipie moteriszke Prezidento 
vietoje, nusijuokdamas atsa
ke: “Moterys dabar'beveik vi
sur viską valdo, tai man visai 
neibutu dyvai kad moteriszke 
galėtu ir Prezidento vieta už
imti.”

davė daug darbo darbininkams 
ir daug biznio 'biznieriams.

Bet. dabar kompanijos ma- i 
žiau nau ju namu stato, ir už tai j 
valdžia prižada ežia, instoti ir 
padėti. Valdžia duos ilgesni 
laika įszmokefi mor’gicziu, kad 
visi galėtu pirktis naujus na
mus.

PONAS IR :: ::
:: :: SZIAUCZIUS

Žmogus, kuris parūpins szil- 
ta vieta savo szirdyje kitiems, 
ras tokia vieta sau pas kitus.

Ne kiek ar ka jis turi, ne ka 
jis daro ar ka 'sako parodo 
žmogaus verte, bet kas jis tik
rumoje yra.

Indijos Ministeris Jawalia- 
f rial Nehru sako: “Azijos žmo
nėms labiau rupi maistas negu 

* politika.” 
r • • ’

Pietų Korėjos Prezidentas 
Sy ngman Rhee sako: “Asz ne
noriu kad bet kurio kraszto ka
reiviai ežia pasiliktu ir už mus 
kovotu, jeigu tu kareiviu val
džia nemislina kad jos karei
viai, ežia kariaudami kovoja 
už savo kraszto laisve. Ameri
kos valdžia nenori kara toliau

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

Dabar, kai svetimu krasztu 
atstovai atvalžiuoja in Vasz- 
ingtona, visiems jiems ji: kam
bariuose yra parūpintas 
Szventas Rhsztas ja kriszto 
kalba. Amerikos Szvento 
Raszto Draugija yra parūpi
nus Baltiesiems ofisuose ta 
Szventa Raszta ir net septy
nios deszimts asztuonias-invai- 
rias kalbas.

Daulg dabar yra kalbama 
apie tai kad reikėtų pavėlinti 
jauniems balsuoti, “votuoti,” 
nuo asztuouiolikos metu am
žiaus. Tie, kurie tai reikalauja, 
sako kad jeigu jaunas, asztuo- 
niolikos metu vyrukais yra ga
na tinkamas in vaisku stoti, tai 
jis ir tinkamas balsuot i. Bet ta 
byla vargiai bus .priimta..

Republikonu partijos val
džia Vaszingtone dabar viską 
prižada, kad tik 'žmones apie 
bedarbe nesirūpintu: nauju na
mu, platesne “Social Securi
ty”, nauja sveikatos tvarka., 
daugiau pagelbos mažiems biz
nieriams, mažesnes taksas ir 
taip toliau ir taip toliau!

Senatvės Pensija, galės gauti

Pypkes Durnai

Parvedžiau

Asz ėjau, asz ėjau in žalia 
girele,

Asz ėjau, provyjau szvieiaje 
stritlbele.

Provyjau, pamaeziau szirvaji 
zuikeli,

Nuszoviau, nuszoviau szirvaji 
zuikeli.

Nunesziau, pardaviau gilijos 
miestelyje,

Paradaviau ir gavau daug 
pinigėliu,,

Asz gavau, nupirkau auksina 
žieduką.

Nupirkau, nujojau prie savo 
mergeles.

Nujojau, derėjau su savo 
mergele.

Suderejes moviau pirsztan ta 
žiedeli.

Parvedžiau, parvedžiau savo 
jauna mergele.

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

mirimą ponios Starost-ienes.
Lig treczia diena, perėjo 

pacztines trinbnkes balsas da
vėsi girdėt priesz mūra ant 
nlyczios ir isz karietos iszsedo 
Jonas. Morkus tuolaik stovėjo 

! duryse muro ir broliai abudu 
susitiko', akis in aki.

Ponas rūstingai pažiūrėjo 
ant sziaucziaus ir tarė dva.se- 
je pats iii save.

Jau yra, o ne apaikajus u'ž- 
trutino jam pirmutine valanda 
jo laime ant kurios lauke teip 
ilgai.

Dabar ponas Jomis Parenbs- 
kis nelaiko slaptybe jog buvo 
seseriniu ponios Storastienes ir 
jgo po jai turi tiesas paimt vi
sa, palikimą. szaliiiinkai gimi
nes pono Starosto, kurie jau 
seniai dantis gelando ant turtu 
po Jonui Krisztafui, pasitran
ko algai nusistebėja, kada 
jiems Užtarytojas Jono aip- 
reiszke jog visas turtas Staros
to užraszylas yra. ant paezios, 
o po sitvo totai tiktai turėjo 
tiesas aplaikyt ponas IJareirbs- 
kis.

— Tas He aipsiais, bo pro
ves! Tare. <

— Eisime in teismą!
— Eisime in teisina!
— Užraszai buvo neteisin

gi! Paszauke vieni.

It’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 
... many, 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 18 or over, you’ll find 
more in life in uniform. Choose from the 
nine services the one best suited for you.

TAKE YOUR PLACE' IN AMERICA'S BIGGEST JOB / 
defense!

OMEN;. SERVICES
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

SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.

— Dalininkas iszaugo isz 
žemes! Kalbėjo kiti.

— Ar turėtumėt eit su 
tuszcziom rankdin? Pertrauki- 
nejo paskutinius.

-— Tas but negali!
. —- Geriau,s lig paskutiniam 

musztis negu duot užgriebk 
Jonas-gi turėjo veikalą, tuo- 

jaus inžengime su visa kuopa 
a p s i au'liai i c z i a. g r alb a.

Nes to nesistebėjo jam daug 
baisesniu buvo brolis, kuri 
kaip priminima, kaipo kokia, 
didžia,use bausme savo pamate 
duryse muro.

Tuolaik Morkus sau giedo
dama,s siuva czebatus trauke 
skaras.

Laidotuves Starosticnes at
buvo puikiai su didele iszkel- 
me.

Jonas Parenbskis visu kuom 
užsiėmė, o kad priminta sau 
jog buvo kada, tai draugu sz,li
nuko Bonanskio pas iStarostic- 
ne paskalas vaiksztinejo jog 
tas augytinis areziau numiru
sios dalipstinejo negu kalbėta.

Dalininkai pareikalavo da- 
vadu nuo Jono, ir aplaike juos. 
Negalima buvo užslepi to, kad 
buvo da vienas brolis pareika
lavo persistatimo to, nes Jonas 
pasako, jog nežino kas su juom 
atsitiko ir kur randasi jis.

Apgarsino publicznosc ruož
tuose, idant prie dalybų, pali
kimo Elzbietos isz Lutinsku 
Milžinskienes, atsiszauktu ar 
pats priimtu jeigu kur nors 
randasi sūnūs Tekios isz Lu- 
tin'sku Parehbskien.es, vardu 
Morkus.

Sziauczius tuolaik nežino 
nieko kas vaikėsi aplink ji ir 
nedasiprato, ncpamislino, jog 
toji motore, prie kurios grabo 
meldėsi, buvo jo teta. Jonas 
turėdamas visus turtus savo 
rankose iszva'žiavo, paemes vi
sas brangenybes in Žalyeas del 
sudėjimo veikalu.

Per daug ilgai buvo randy- 
tojum, kad neniokotu iszrinkt 
sau panaszu užtarytoja..

Kada tas veikesi, o ponia 
Jieve rengėsi in bažnyyczia 
kad tik greicziaiu užimt ten pir
mutine vieta, Morkus sau siu
va czebatus ir gieda adynas. 
Viena ryta atidaro jo duris, 
yipata augszta., laiba, iszdžiu- 
vusi, pasirėmusi ant lazdeles 
ir klausė ar czion gyvena po
nas meisteris Morkus Pareubs- 
kis.

— Teip, asz esmių! Atsake 
Morkus pa si keldamas nuo sa
vo uslanelicf ir pakeldamas ke
pure pamieravo akimis pribu
vusi.

— BUS DAUGIAU —

Platinkit “Saule”

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogą 

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

užlicku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—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 aprhszymas. 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 neuro
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 pils., 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—Apie 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. i

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, 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—Apie Vclniszkas 
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 pusla
piu, 35c.

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; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie 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; Isolds Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

Kitokios Knygos

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

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

180h2—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.

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

No.201—Istorija apie Amži
na Žyda» 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

f

Kaip Užsisakyti Knygas:

ESgV 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.

FvF 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.4 - JJ. S. £

t

Parehbskien.es


‘SAULS’’ MAHANOY (JIH, PA.

Ponas ir Sziauczius
(Tasa)

Tris darbininkai ir vienas 
mokintis vaikinas, baladodami 
plaktukais skubiai linksmai ir 
smagei varstydami adatoms, 
vos spėjo darba padirbto kuris 
■plauke Alinu. Reike-gi žinot, 
jog toblyczia meisterio Pa- 
renbskio kad atsiženklyt nuo 
kitu buvo padabinta gražiu 
iszmalavotu ainiu.

Reike-gi žinot, jog toblytezia 
meisterio Parenbskio kad •at
siženklyt nuo kitu bluvo pada
binta gražiu iszmalavotu ai
niu. Šlubeles buvo czystos, vi
same naredkas, o nor jose ne 
buvo matyt turtingumo, jautė
si ramybe ir linksmybe.

Visu veidai linksmi, akys 
juokkaneziosios žodžiai skam
banti, pilni gerumo džiaugsmo, 
rankos ir szirdis atveros.

Pirmoje stuboje, kur dirbo 
darbininkai prie varstoto, pats 
patinstamas mums, meisteris 
su linksmu veidu linksmai ka 
tokio apsakinėdamas mokin
damas, ramindamas, dadneda
rnas szirdies, daduoda noro 
prie darbo, dirbo su darbinin
kais.

— Czion buvo daigiai ir 
rakandai geresni, szepos vuo- 
sine ir veidrodis keli szventi 
aibrozai kabojo ant sienų: kitoj 
šluboj Ona supo maža kūdiki, 
užmigdindama ji tykai kalbė
dama su sena Motiejene, kuri 
užsidėjus ant noses akulorius 
maldaknyge ko tai jieszkojo.

Vyresnis vaikiukas sveikas, 
gražus, digtas, raudonas, kad 
neprikelt savo mažo miegan- 
czio broliuko, nesibeldė ir ne- 
sibovinno, o malsziai sėdėjo 
prie motinos. Ona buvo žiede 
pražidejimo ka tik, ir grožybė
je,, o jos akys nepatrotijoi to 
apgraiba naujanezio pažiūrė
jimo, kuri turėjo, kada Morkus 
pirmu kartu jai paregėjo.

Tiktai mitrus, tiesus liemuo, 
dabar stojo drūtesnis, stores
nes, o veidas blaivus iszrodan- 
tiis tikrai veidą doros moteres, 
kaipo privalo but pas kožna 
motore, visados Užimta gera 
misle ir darybe, kaipo buvo 
Ona, kuri isz jaunos merginu- 
kes likos guodota per visuome
ne motina ir motore, kuri gal 
but paveizda del kitu moterių 
ypatingai jaunu.

Buvo Ona laiminga, nes ne
žinojo aipie Laime savo nesirū
pino apie ta naudojo ja; nega
lėjo bet da jos prilygint, kad 
pažint jos verte.

Kaipo žuvis vandenyje 
linksmai ir valna gyveno sau 
nežinodama jog gyvena žmonis 
ir kitaip.

Ko jai stokavo ?
Buvo duona sziandienine, 

buvo darbas kuri gyvastį už
laiko, buvo szirdis pririsztos, 
buvo viltis vaikuose sanžine 
raminga. Dienos praėjo viena 
po kita, kaip lygios potenkos 
ražaneziaus atskirtos, tiktai 
kokiu džiaugsmu, atsilsu, ar
ba dviguba ‘linksmybe.

Biednysta rodosi jiems pa
prastinu stonu, žmogaus, ba 
iszmislintu reikalu neturėjo, 
nelaimiu jokiu ne datyre, ba 
joki persekiojimai ncdalypste- 

jo ju. Neprieteliu neturėjo, o 
nedraugai matydami dorybe, 
gera szirdi, kožna be skyriaus 
įnylcnti tuojaus stojosi isz ne
prieteliu t ikrais draugais Mor
kaus. Morkus daugiąus skai
tydamas pagal savo nuomone 
ant Dievo, -o ne ant žmonių, 
i lie k ad os uodas imu szd in e j o

Arti Skranfono miestą 
negerai, 

Nekuriai nukenezia nuo 
bobelių vyrai, 

Ąnt savo nori pastatyti, 
Pradėjo pas vaita tašyt. 
Vyrai ne ka turi daryti, 
Turi maszna pakratyt,

Faluos užmokėti, 
Ir da tylėti.

Tegul vyrelis ir užmokėtu, 
Nes ir bobele turėtu 

pasteneti,
Vyras isz pradžių valia 

duoda, 
Tai paskui vyrui nepasiduoda,

Jeigu bobele spanga,
( f Tai jau -gana, 

Geriau virvagali paimkite,
Ir in kaili duokite.* * *

Mano bosas sako kad 
Daugelis isz skaitytoju, 

Prisiunsdami užmokesti už 
laikraszti, 

Primena kad ju kaimynai 
Taip myli skaityti “Saule,”

Kad skolina nuo ju ir 
skaito laikraszti, 

Nuo pradžios ligi pabaigos, 
Nes taip jiems patinka!

Gal nežinote ar užmirszote 
mieli skaitytojai, 

Kad tokiu budu skriaudžiate / . . ’ • iszdavystai laikraszczio, 
Ir kenkiate laikraszczio 

prasiplatimai!
Argi negeriau duoti paskaityt 

kelis numerius “Saules”
Po tamparagyt savo 

Kaimynus ar draugus, 
Kad užsiraszytu laikraszti, 
Isz kurio turėtumėt didele 

nauda per visa meta.
Taigi, bukite musu prietelais 

Ir prikalbinkite kitus del 
užsiraszymo “Saules”, ' 

O tai]) darydami darysite 
Didele geradejyste del 

iszdavystes, 
Ir patys sau turėsite garbe, 

Kad jusu laikrasztis yra
Pagarsėjus po visa 

Amerika.
Tiktai per jus gali 

gyvuoti laikrasztis, 
Nes tai jusu laikrasztis, 

Kuri privalote praplatinet 
kuo daugiausia, 

O ne nuolatos skolint 
kitiems, 

"Nes per toki pasielgimą, 
Laikrasztis neilgai gali 

gyvuoti! 

darbo, neat it raukine jo kitiems 
nei atkalbinėjo niekados dar
bininko nuo kitu, ėjo jam gerai 
ir neturtindamas save, ne rei- 
kalavogi duonos visu dienu.

Morkus buvo paežiam drū
tume paežiuose metuose gy
vastis, ir miela buvo pažiūrėt 
ant jo, ba buvo jame galima 
matyt tikrai dora, iiiekuom ne
sudrumsta laime.

Neturėjo jis to iszbalimo, ku
ri tankiai duoda sėdėjimas 
žmonėms, prie jo nesutverties, 
nei uždegto veido kuris dega 
nuo inpilto in vidurius inkai- 
tinanezio gėrimo, nes matyt 
buvo sveikata nunuokusiu vai
siu. Akys szviesios, kakta su
raukta, ant lupu linksmas do
ras n u siszypso j imas.

Dorybe ir iszmintis suteikė 
jam paguodone nuo visuome
nes ir prilankuma kežuos szir
dies turėjo jis ta protą, kuri 
vadina vyriszku, o kuris yra 
vienhtinai tikru ir geru. Koz
mas mokslas buvo del jo apru- 
bežiuotas mokslu tikimiszku., o 
visi jo darba gyvenime tiko su 
t u om mokslu. >

, Tuojaus ir iii Onuka. inkvepe 
tais tiesas, kurioms iszaugino 
Motiejene savo Morkų, namas 
tasai kvėpavo nuobažnumu, o 
ant to augo ir platinosi linksmi 
duszios ir ramus krikszczio- 
niszkas. *

Meisteris ir meisteriene su 
visa savo szeimyna nesivadino 
k r i k sz c z i o n i m i s nu ob aži tais 
kytrumu kaip daug tokiu yra, 
ka enatas pildo religyje iszpa- 
žino ir sergsti prigulenczai ti
kimiszku privalumu, tiktai del 
žmonių akiu, kad nuo žmonių 
būtie pagirtas, o matyt kaip 
brangiai kasztuoje dorybėje.

Czionais-gi prieszingai buvo 
matyt, jog teip kaip tie žmo- 
nys, buvo laimingi o nieko 
daugiau nenorėjo ir nejauto jo
kios aukos.

Visukuom ka tik turėjo da
linosi su pavargelais, rodos 
buk kožname mate Kristusa; 
sena. Motiejene nubiedno po 
smert savo vyro priglaudę su 
džiaugsmu, laike guodojo kai
po savo locna motina.

Ne karta abudu davinėjo 
niekam nežinant paskutini 
skatiką ant gero, o jeigu po 
tam nebuvo duonos už ka nusi
pirkt Morkus linksmai nuėjo 
pas duonkepi ir ome ant bargo, 
būdamas tvirtu savyje, jog 
darba jam sugražis atiduotus 
pinigus ir gales užmokėt duon- 
kepiuj. Tankiai ta-gi paezia 
savo darba afieravojo meiste
ris, bėgdamas in pagalba, kad 
privesi in sutikima, prieszinin- 
kus, nuliudimc palinksmint su
ramini, pagedusius nedorėlius 
stengdamasis atverst ant kelio 
dorybes.

Apsiejime su darbininkais 
buvo vyresniu broliu tiktai, ir 
mylejo-gi ji kaipo broli, o guo
dojo kaipo tęva. Apsigint ne
galėjo nuo darbininku, kiek at
eidavo pas ji kad gaut darba, 
ba ir gimdytojai vaikinu, ku
priuos leido mokintis ' amatos 
pas Morkų su pabncziavimu 
rankos palikdavo pas ji.

Kaip tik iszauszo, Morkus 
tuojaus pats su darbininkais 
kėlėsi, Ona kure ugni ir lig kol 
pienas užvirė, jau Morkus su 
savo szeimyna nusiprausęs 
pradedinejo.

Pradekime žodžais szlovihti 
Szvencziausia Marija!

Teip prie darbo atgiedojine- 
jo nuobažnai Morkus su savo 
darbininkais, szventas giesmes 
ar maldas kas rytas, o kada 
Ona paszauke meisteri ir dar

bininkus prie vieno stalo ant 
pusrycziu, kada po tam prisi
kalbėja linksmai sėsdavo prie 
darbo, klausydamas po duri
mis isztikro pavydėtai jiems r
ju luosy'bes szirdingos links
mybes ir linksmos misles su 
kokia skubiai darbavosi visi.

Meisteris laikais apsakinėjo, 
tai savo, tai svetimus atsitiki
mus, nes kožna apsakymu mo
kėjo parodyt szviesoje,* kokia 
jo duszia apszvietinejo, idant 
tas apsakymas nueitu ant nau
dos klausytoju.

Tankiai, kaip jau paprasti
nai būna pas žmonis, ateidavo 
ir tekis darbininkas pas Mor
kų kuris ant ponu ant tureziu 
ir augsztesniu žmonių rugojo 
iszjuokinejo juos, neapykan- 
ta.s jausiąs turėjo prie ju, tada 
Morkus girdėdamas tai, pa
mindamas mokslus doros Mo- 
tiejenes, atsakindavo tokiems.

— Užvydet turtingesniems 
nėra ko turtas žiba uždengiiie- 
jo žmogų, nes niekados nepri
sotina, negydina. Ka-gi jie kal
ti ka turtingi?

Del ko-gi ju ne kenst?
Kožnas isz jusu ka butu 

turtingu ar atmestu nuo saves 
ta garbe ir ta augsztuma. Ne- 
kenst nieko nevalė ne tu, kurie 
mums blogai vėlina, o mes isz 
ju, tiktai bile Kristusas ne nie
kina.

Dorus žiinonys kožno stoną 
guodokime nusidėjimus visur

we want youNaturally, they're important to you! That's why 
to see these invitations for yourself. And please don t let that 
costly look mislead you ... the magic is in the making of these 
invitations! Feel that fine, sharp raised lettering. It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers! 
Check the perfect form of these invitations with people who 

really know! Come in! We will be happy 
to show you the "Flower Wedding Line."

e card*’
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your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
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visame niekikime, o apie ta 
stebuklinga auksa ir blizgu- 
czius nestengkimes kasztu mu
su dorybes ir pakajaus.

Dienose maiszates ulyczines 
Morkus pataikė panaszaiš žo
džais apmalszint kuopas ir su
laikyt nuo praliejimo kranijo 
žmonis, kurie gyvastį broliu už 
niek palaiko.

Ne karta savo gyvasti isz- 
statinejo ant didelio pavojaus 
pildydamas savo privalumus, o 
kada patalke žmdžais pakajaus 
dovanojimo ir sutikimo at
verst insutusius žmonys, mel

dėsi ir Dievui dekavojo. Ba pas 
ji viskas prasidedinejo ir bai
gėsi nuobalženstvu. Jau tuo
laik tarp .miestiszkos žmonijos 
pradėjo platintis bedievystes’, 
nes inžengimo in savo narna ne 
davė meisteris.

Geriausi darbiuinka atstati
nėjo' už kelis žodžius valnama- 
niszkus.

— Mano broliau, kalbėjo 
Morkus, laikyt tave negalų, tu
riu jaunesnius darbininkus, tu
riu vaikus, paezia, o tu esi iie- 

dorum ir kitus gali iszvest isz 
kelio dorybes. Jeigu neprisieg- 
si jog rūpiniesi pasitaisyt, pa
silik pas mane asz laikysiu no
ringai ir užsiimsiu tavim, nes 
jei go tau smok aivoje tavo bū
das eik sau su Dievu nuo ma
nes ir nedrumsk man mano 
pakajaus duszios ir Dieve tau 
duok Dvasia szventa.

Tokiu buvo ir Morkus kada 
linksma Ona neszdama kūdiki 
ant ranku., vgkaro laike, kaip 
paprastinai motinos, pradėjo 
apie ateito, ateinanezia laime 
vaiku, kalbėt tikėdamasi del 
ju turtu ir bagotystes jis jai 
atsakinėjo.

— Arba, tai mes nebagoti, 
mano žuvele? Kam mano vai
kams turtu didesniu, kad su- 
deja rankas, sėdėtu sau ir 
žioipsotu?

Ne duok Dieve! Žmonis tik 
genda turtais; tegul darbuoja
si kaip asz, ir duok Dieve, kad 
kožnas isz mano vaiku tokia 
sau Onuka iszmelstu pas Dieva 
ir tokia laime kaip asz!

Atsitiko ir tas jog ji in toli
mas szalis trauktai viltoms di
deles naudos, nes jis nenorėjo 
paleist savo gimtos szalies sa
vo miesto.

— Arba asz valgysiu pini
gus ar ka atsakinėjo duonos 
turiu tai ir gana.

Vaikus bus kuom iszaugint, 
o kad duosiu in rankas amatas 
tai ramiai sau numirsiu.

arba pradžia 
SKAITYMO
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RASZYMO

I
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Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
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Kada sau sziauczius links
mai gieda žemai, iStarostiene, 
mirszta aut ipaskutino laipsnio 
muro augsztai ir prie duriu 
prikala juoda karūna, (kukar- 
da) kuris ženklina, jog name 
randas nebaszninkas priesz ku
ri praeigis privalo pasimelst 
u!ž duszia numirėlio.

Visas mūras tuojaus likos 
apsiaubtas kuopom 'žmonių, ba 
ponia buvo garsinga ir turtin
ga atlankitoju susirinko visos 
kuopos, riksmas kliksmas tar
nu, giedojimai kunigu, žvengi
mai arkliu tarszkimai karietų 
pripildė orą prie muro ir ant 
ulyczios.

Sziauczius su visa savo szei
myna nuėjo isz ryto atlankyto 
kuna, pasimeldė ir sugryižo 
prie darbo.

Smertis visados kailp tai už
traukė ant žmogaus koki nu- 
ludima, norint-gi tas suvis mus 
neapeitinetu ir prie mus, o ne- 
kisza, ba ne gimine nepažinsta- 
mas, bet nor ir bile keno smerti 
iszgirsta kožnas žmogus nu- 
lusta ir szirdis jo sudrebo, pa
misimos kad gal ryt ar po ryt 
reiks jam numirt ir pauksz- 
cziai orinei del to linksmi vi
sados esą, jog ju broliai kada 
jauezia ateina smerties lekia 
kur toli nuo savu, kad ten su
dėt savo kaulus ir ne užtrauki- 
net ant ju nuludimo. Sziau
czius ta diena su savo darbi
ninkais nesi juoke ir retai ka
da žodis isz lupu visu isze jo.

Darbininkai malsziai -sau 
kalbėjo laikais apie staigu nu-

[Tasa Ant 2 Puslapio]
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Žinios Vietines
— Panedelyje szeszio-s de

szimts keturi maiiiieriai likos 
įpraszalinti nuo darbo Maple 
Hill kasyklose.

— Subatoj pripuola Szv. 
Darotos, o Tautiszka Vardine: 
Alkis. Ir ta diena: 1904 metuo
se karas tarp Rusijos ir Japo
nijos prasidėjo; 1899 m., taikos 
sutartis sudaryta tarp Ameri
kos ir Ispanijos ir Senato pri
imta ir patvirtinta; 1934 m., 
Politiniai sukilimai Paryžiuje, 
20 žmonys žuvo; 1951 m., Ko- 
munistiszka Czekoslovakijos 
valdžia pasmerkia szeszis Ka
talikus kunigus.

— Schuylkillo Pavieto 
Szirdies Vajus prasidės szi 
menesi. 

t
— Kita sanvaitc: Nedelioj 

pripuola penkta Nedclia po 
trijų Karalių, ir Szv. Romual
do, n Tautiszka Vardine: Ra
mutis. Taipgi ta diena: 1904 
m., baisus gaisras, ugiiis Bal
timore, Marylande, 2,500 na
mu sudege; 1269 m., Lietuviai 
sugriovė Kryžeiviu pili Stau- 
kersburg.

— Ponia Helena Suiprcna- 
vieziene nuo 600 W. Railroad 
uly., turėjo operacija in Gero
jo Samarijicczio ligonbuteje 
Pottsville.

— Panedelyje p r i p u o 1 a 
Szv. Jono Matiejuszio, O Tau
tiszka Vardine: Anglis. Ir ta 
diena: 1949 m., Kardinolas Jo- 
zef Mindszenty buvo nuteistas 
iki gyvos galvos in kalėjimą. 
Teisinas buvo vedamas Buda- 
peszto mieste, Vengrijoje; 
1954 m., Amerikos Skautu Die
na. Skautu Draugija Ameriko
je buvo insteigta 1910 metuo
se; 1950 m., Amerikos Sekreto
rius Achesonas laikrasztinin- 
kams pasakė kad Sovietu Ru
sijos .sutartys yra niekam ver
tos; 1950 m., Kariszka valdžia 
paskelbta Graikijoje.

— Utarninke 'pripuola Szv. 
Apolonijos, o Tautiszka Var
dine: Priszmantas. Taipgi ta 
diena: 1896 m., Lietuvoje Ru
sai apsunkino Lietuviams tie
sas sulyg 'žemes pirkimo; 1933 
m., Tautu Sanjunga pareika
lauja kad Japonija sugražintu 
Kinijai visas jos užkariautas 
žemes.

— Puldama tropais žemyn 
iii. skiepą savo namuose, 322 
W. Market uly., ponia Ona Ne- 
vasodiene likos sužeista in ko
ja ir gydosi-in Locust Mt. li
gonbuteje.

— Petnyczioj pripuola Tau
tiszka iSzvente. Prezidento Ab- 
ralioni® Lincolno gimtadienio 
diena. Jisai buvo'Suvien. Vals
tijos 16-tas Prezidentas nuo 
1861 m., iki 1865 m. Gimė 1809 
m., Hardin paviete, Kentucky 
valstijoje. Buvo paszautas per 
John Wilkes Booth ir pasimi
rė Balandžio (April) 15-ta d., 
1865 mete.

Shenandoah, Pa. — Sirgda- 
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mas per keletą sanvaites, senas 
miesto gyventojas Motiejus 
Link, (Liukeviezius) nuo 119 
N. Market uly., numirė Nedė
lios vakara, szeszta valanda, 
savo namuose. Gimė Lietuvo
je, atvyko in Slienadoro mies
tą 1904 metuose. Buvo anglia- 
kasis ir paskutini karta dirbo 
Ellangowan kasyklose, ir pri
gulėjo prie Mainieriu Unijos 
lokalo Nr. 1467. Paliko tris sū
nūs: Motieja ir Aleka, na
mie; Petra, mieste; tris bro
lius: Prana, ir Petrą, mieste, ir 
Joną, Mount Carmel. Taipgi 
daug anuku ir pro-anukus. Jo 
pati Marcele mirė 1948 metuo
se. Laidojo Ketverge ryta isz 
namuose 30 N. Jardin uly., per 
Grab. Oravitz, su apiegomis in 
■Szv. Jurgio bažnyiczioje devin
ta valanda ir palaidos in parar 
pi jos kapuose. Graiboriai Ora
vitz laidojo.

— Buvęs miesto gyvento
jas Pranas (Cusley) Kosla.us- 
kas, pasimirė pareita Sukata, 
popietu in Bellevue ligonbute
je, New York mieste. Velionis 
nesveikavo per keliolika metu. 
Ginies Slienadoryjc, ir buvo 
angliakasis, po tam apsigyve
no mieste New Yorke. Paliko 
trys sfeserys: V. Vosiliene ir P. 
Kubiliene, mieste; A. Budara- 
vieziene ir broli Joną, isz She
nandoah Heights. Taipgi kele
tą seseriuniu ir broliuniu. Lai
dotuves invyko Ketverge, su 
Szv. Misziomis iii Szv. Jurgio 
įbažnyczioje deszimta valanda 
ryte, ir kuna palaidojo in pa
rapijos kapinėse. Graborius H. 
A. Walukieviczius laidojo.

— Pan ed ei i o vakara in 
Danvilles ligonbuteje, pasimi
rė Mykolas Tūbinius isz mies
to. Velionis atvykęs isz Lietu
vos apie keturios deszimts me
tu atgal. Kitados dirbo anglia- 
kasyklose. Paliko savo paezia 
Mare, dvi dukterys: Mare, pati 
Stepono Kapuszniko ir Bea
trice, pati Juozo Nanartavi- 
czio, ir sunu Prana, visi isz 
miesto. Taipgi du po-vaikus: 
Ona, pati Ziigmundo Dom- 
bransko ir Alberta Drumsta 
i.sz miesto, taipgi penkiolika 
anuku. Laidotuves invyks Pet- 
nyczios ryta, isz L. Czaikausko 
kdplyczios 318 E. Centre uly., 
su apiegomis in Szv. Jurgio 
bažnyczioje devinta valanda ir 
palaidos in parapijos kapines.

Girardville, Pa. Pareita 
Nedėlios vakara invyko Szv. 
Vincento parapijos bapkietas 
ii), parapijos svetainėje. Apie 
400 parapijiecziu dalyvavo ta
me 'hankie te.

ROOSEVELTO
SŪNŪS BEDOJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

dabar reikalauja kad Roose- 
velto sūnūs pasiaiszkintu, isz- 
siteisintu, ar isz rinkimu kan
didatūros pasitraukti.

KUR TIE BRANGUS 
AUTOMOBILIAI

TOS GRAŽUOLES?

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

vo jiems, ypacz musu Ameri- 
kiecziams, prižadėję: nauja 
brangu automobiliu ir gražia 
mergina sugulove.

Linksmos Žinios s

Ponia Patrick Heming
way, garsaus raszytojo Er
nest Hemingway marti, per 
telefoną, Baltimore mieste, 
Maryland, iszgirdo linksmas 
'naujienas, žinias. Ji nudžiu
go kai jai buvo praneszta 
kad tas garsus raszytojas su 
savo žmona iszliko gyvi ir 
sveiki po dvieju eroplano 
nelaimiu Afrikos džiunglėse.

Ponia Patrick Heming
way su savo vyru gyvena in 
Tanganyika, ,Rytu Afrika. 
Ji yra atvažiavus in Ameri
ka tik atsilankyti pas gimi
nes ir draugus.

Raszytojas Ernest Hem
ingway yra keletą kartu pa
stebėjęs, kad daug saugiau 
gyventi Afrikos džiunglėse 
su laukiniais žvėrimis, negu 
vaiksztineti -po New York 
miesto ulyczias, kur vagiai, 
razbaininkai, niekszai ir 
žmogžudžiai tyko ir automo
biliai staugia.

' SKAITYKIT 
^=“SAULE”=^S ■ 

PLATINKI!!

TRYS SUŽEISTI

Trokas Susikūlė Su
Automobiliu

» -------
PHILADELPHIA, PA. — 

Trys žmones buvo sužeisti kai 
mažas trokas susimusze su au
tomobiliu apie ketvirta valan
da po pietų prie penkios de
szimts penktos ir Cedar uly.

Septynios deszimts septynių 
metu amžiaus Domaic Vadine, 
tame troke buvo sužeistas. Jam 
ranka buvo iszlaužta. Jo szVo- 
geriui, keturios deszimts ke- 
turiu metu amžiaus Giacomo 
Bonfini teipgi ranka buvo isz
laužta. Automobiliu vairavo 
trisdeszimts asztuoniu metu 
amžiaus Ponia Florance F. 
Schreiber, kuriai, kojos buvo 
sužeistos. Visi buvo nuveszti 
in Misericordia ligonine.

ITALIJOS PREM.
PRALAIMĖJO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tos žinios atėjo. Dabar Ameri
kos Dipliomatai sako kad yra 
nemažas pavojus, kad Komu

nistu Partija gali rinkimus lai
mėti.

Premieras Fanfani tuojaus 
inteike 1 savo pasitraukimo 
rasztus Prezidentui Luigi Ei- 
naudi. Prezidentas Einaudi pa- 
prasze kad Premieras Fanfani 
pasiliktu kaipo Premieras nors 
vardu, kol kitas bus iszrinktas. 

Gal buvęs Premieras Alcide 
De Gasperi užims vieta Prem. 
Amintore Fanfano.

KAVA POLITIKOJE

Valdžios Tyczia 
Pabrangina Kava

WASHINGTON, D. C. — 
Dabar kava paszieliszkai pa
brango ir iszrodo kad dar.la
biau pabrangs! Ir tam brangu
mui nėra jokios priežasties.

Komunistiszka Guatemalos 
valdžia ir Brazilijos valdžia 
dabar isz savo biznierių perka 
visa kava labai pigiai ir pas
kui paszieliszkai brangiai 
mums parduoda.

Musu szeimininkes galėtu 
labai greitai ir gražiai tiems 
pinigo ežiams atsikirsti jeigu 
jos nutartu nepirkti kavos per 
dvi ar tris sanvaites.

Per ta trumpa laika Guate
malos valdžios Komunistiszka 
valdžia butu priversta pasi
traukti, ir Brazilijos valdžia, 
ant keliu atsiklaupus praszyti 
praszytu kad mes jos kava 
pirktume.

Tie, kurie musu Užsienio 
pramone veda ir tvarko sako 
kad nėra jokio reikalo tiems 
krasztams dabar pabranginti 
savo kava. Visi jie sako kad 
ežia ne biznio, ne pramones, 
bet vien tik Politikos klausi
mas. ,

Daug vieszbucziu, hoteliu 
Amerikoje dabar visai neduo
da kavos, o tie kurie dar vis 
duoda kava, pasiulina savo 
svecziams pasirinkti koki ki
ta gėrimą ir už tai numusza vi
sa deszimta nuoszimti nuo j u 
bilos jeigu jie kavos nereika
lauja.

Price $2.30 s,‘" “T1*-
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.
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FABRIKANTAS 
NUŽUDYTAS

Nuszautas Per Langa 
Savo Ofise

DETROIT, MICH. — Pen- 
kies deszimts trijų metu am
žiaus John Warren Mattson, 
Atlas Plieno kompanijos vir- 
szininkas buvo perszautas per 
galva kai jis sėdėjo savo ofise.

Kulka buvo isz medžiokles 
karabino. Kas nors ji paszove 
per langa. Kulka isz to karabi
no perejo per langa, pataikė 
jam in galva ir paskui iszleke 
per kita langa.

Policijantai, kol kas, sako 
kad jie negali nei inspeti, nei 
nieko intarti. Jie pradėjo klau
sinėti jo draugus ir gimines ir 
biznio pažystamus.

Jo žmona Sylvia ir jo advo
katas Jack J. Brown sako kad 
jie negali nei inspeti kas taip 
butu padaręs nes Mattson ne
turėjo nei vieno prieszo. Czia 
nebuvo vagies darbas, nes nie
kas isz jo ofiso nebuvo paimta.

CZIUTABAKIAMS
PERSPĖJIMAS

Tabako Kramtymas
I

Gali Duoti Vėžio
Liga

ROCHESTER, N. Y. — 
Amerikos Vėžio Ligos Isztyri
mo Draugija dabar pranesza ir 
perspėja, kad tie vyrai kurie 
kramto tabaka, cziutabakiai, 
gali gauti vėžio liga savo bur
noje.

Szita draugija sako kad ji 
nieko nežino apie rigaretu, ci
garu ar pypkių rūkymą, bet ji 
tikrai žino kad tie kurie kram
to tabaka gali gauti vėžio liga.

i

Szitie isztyrimai buvo veda
mi Daktaro George E. Moore, 
kuris dabar yra Park Memo
rial Institute Direktorius ir 
Daktaro Lester L. Bissinger ir 
Daktarkos C. Proehl, isz Min
nesota Daktaru Universiteto.

Jie per du metu tyrinėjo vi
sus vyrus suvirsz penkios de
szimts metu amžiaus, kurie per 
ta laika buvo Minnesota Uni
versiteto ligoninėje.

NUŽUDĖ TĖVUS

15 Metu Vaikas 
Prisipažino

ST. JOSEPH, MO. — Pen- 
kioli.kos metu vaikas, mokinys 
prisipažino policijantams kad 
jis nužudė savo motina, savo 
moeziute ir savo tęva in ju na
mus in Sherburn, Minnesota.

Detektyvas Verne Starmer 
sako kad tas vaikas, Richard 
Wisdorf prisipažino prie tos 
trejopos žmogžudystes, kai jis 
buvo suimtas. Jis nužudė savo 
tęva,- keturios deszimts septy
nių metu amžiaus Tony J. Wis
dorf, jo žmona, keturios de
szimts keturiu metu amžiaus 
Myrtle, ir .jos motina septy
nios deszimts metu amžiaus 
Ponia Larson.

Vaikas policijantams szitaip 
pasiaiszkino: Jis labai užpyko 
ant savo motinos kai ji labai 
ji iszbare už tai kad jis vėlai 
pargryžo isz mokyklos ir jam 
uždraudė eiti in imtynes vaka

rais ir insake kad jis kas va
karas turi būti namie devinta 
valanda.

Jis nuėjo ant virszaus, pasi
ėmė medžiokles karabina ir 
nuszove savo motina; kai jo 
moeziute atėjo in kambari pa
žiūrėti kas ten darosi, jis ir ja 
nuszove. Paskui jis palauke 
kol jo tėvas parėjo isz grocer- 
nes sztoro isz kurio szeimyne- 
le pragyveno, ir jis savo tęva 
nuszove.

Paskui jis pasiėmė savo tė
vo automobiliu ir su draugu 
nuvažiavo pasižiūrėti in imty
nes. Po tam jis iszkeliavo in 
Texas, kur jis ketino darba 
gauti. Pirm iszvažiuodamas jis 
pasiėmė pustreczio szimto do
leriu nuo savo nužudyto tėvu.

TĖVAS NUBAUSTAS

Už Sunaus 
Prasikaltimus

RICHMOND, TEXAS. — 
Vienas tėvas yra dabar patup- 
dintas in kalėjimą del szesziu 
menesiu, už savo jauno sunaus 
prasikaltimus.

Pasiremdamas nauju insta- 
tymu, kuris buvo investas ana 
pavasari, Birželio-June mene
syje, Apygardos teisėjas Geor
ge G. Roane nuteisė Fernando 
Rodriguez ant szesziu menesiu 
in kalėjimą, bet paskui, Lap- 
kriczio-Nov. menesyje ta pa
smerkimą panaikino.

Teisėjas tam tėvui dovanojo 
kai jis prižadėjo geriau savo 
jauna sūneli prižiūrėti.

To tėvo asztuoniu metu sū
nelis buvo keletą sykiu suim
tas ir suaresztuotas už vagys
tes, insilaužimus in kitu namus 
ir už padegimą keliu namu.

Trys kiti tėvai buvo pana- 
sziai nubausti už j u vaiku pra
sikaltimus. Už tokius prasikal
timus naujas instatymas gali 
tėvus nubausti ant penkių 
szirntu doleriu ar ant szesziu 
menesiu kalėjimo.

Jeigu kiti miestai ir kitos 
valstijos ka panaszaus investu, 
kad priverstu tėvus geriau pri
žiūrėti savo vaikus, tai butu 
mažiau vagyseziu ir žmogžu
dy seziu. Kai jaunas vaikas ar 
mergaite papuola in policijos 
rankas, tai ne tik tie jaunieji 
turėtu būti nubausti, bet ir j u 
tėvai, kurie, tikrumoje yra 
kalti už j u vaiku prasižengi
mus.

KONTRAKTORIUS 
ŽUVO

Traukinys Sudaužė 
Jo Troka

CHESTER, PA. — Troko 
draiverys buvo ant sykio už- 
musztas kai jo traukinys susi
kūlė su greitu traukiniu apie 
szeszta valanda vakare, ana 
sanvaite.

Greitas traukinys važiavo 

SieniniaiKalendoriail954m. ’
15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio 

Po 10c arba 3 už $1.00

■ . Adresas:
SAULE PUBL. CO. - Mahanoy City, Pa.

isz Vaszingtono in New York I* 
miestą ir to sudužusio troko 
liekanas nuvilko apie pusantra 
mylia kol galėjo sustoti. Tro
ko gazolino tanka susprogo.

Žuvęs draiverys, keturios 
deszimts keturiu metu amžiaus 
Ernest P. Huddle, isz Booth
wyn, Delaware Apygardos, bu
vo pentorius ir kontraktorius. 
Jis buvo to trenksmo iszmestas 
isz savo troko apie viena * 
skviera nuo to kryžkelio.

Traukinys sustojo kai jo in- 
žinas užsidegė nuo to degan- 
czio troko. Ugniagesiai ir apie 
szimtas savanoriu .pagelbįnin
ku pribuvo in talka’ ir užgesino 
liepsnas. Apie tūkstantis žmo
nių susirinko pasižiūrėti.

Traukinio inžinierius, John 
Staples isz Aberdeen, Mary
land, sako kad jis to mažo tro
ko nei neinate, kai jo trauki
nys važiavo apie devynios de
szimts myliu ant valandos. 
Traukinys del szitos nelaimes 
buvo visa valanda pavelotas.

Kontraktorius Huddle pali- . 
ko savo žmona Virginia ir pen
kis vaikus.

y

Ant Gavėnios

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolime 10c.

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą * 
ir liudymas apie Jezu Kris
tų 20c.

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

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 15c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekuriais naudin
gais padėjimais 35c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. - Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal * 
senoviszka būda 15c..

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite . 
dadeti 10 c. ekstra del prisiun- 
timo kasztu. Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa.

S
”N O V E NA ”

Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cta.

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Penna.


