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Isz Amerikos
MOTINA PARDAVĖ

4 KŪDIKIUS
PITTSBURGH, PA. — 

Trisdeszimts dvieju metu am
žiaus ir septynių vaikucziu mo
tina policijantams prisipažino 
kad buvo “advokatui” parda
vus keturis savo ka tik 
sius kūdikėlius. Ji už
vo gavusi po szimta doleriu.

Ponia Nancy Black su savo 
vyru Hilton buvo suaresztuota. 
Ji teisėjui John J. Fiorucci tei
sinosi kad savo kūdikius ne 
“pardavė” bet atidavė, nes ji 
norėjo kad jie užaugtu geres- 
niose szeimyncse ir butu lai
mingi.

Ji sako kad tas “advoka
tas” jai po szimtine vis duo
da vo^kad ji galėtu Daktarui ir 
ligoninei užsimokėti; ir .kad 
randa užsimokėtu. Jos randa 
yra trylika doleriu ant sanvai- 
tes.

FBI PERSPĖJA *

Prieszas Gali Inveszti 
Atomines Bombas
WASHINGTON, D. C. —

FBI policija perspėja visus po- 
licijantus ir visus Amerikos 
pilieczius, būti ant sargybos, 
nes bet kuris prieszas dabar 
gali inneszti atomines bombas 
in musu kraszta.

Szitokias atomines bombas 
dabar butu galima inneszti in 
paprasta Dipliomato lagamina.

FBI policijos virszininkas J. 
Edgar Hooveris sako kad da
bar kiekvienas Amerikos pi
lietis turi sargybes darba eiti. 
Jis sako kad sunku pasakyti 
kaip iszrodytu tokios atomines 
bombos. Jis tik tiek gali pasa
kyti, kad jos nepaprastai sun
kios butu.

Straikoriai Suarcsztuojami

Amerikos Advokato ofiso, 
ir sztabo nariai inteikia 
dviem “dockworker” strai- 
koriam ‘ ‘ subpoenas ’ ’ pa- 
reiszkimus kad jie yra su- 
aresztuoti, ir turi pribūti nu
statytu laiku in Valdžios ad
vokato ofisus.

International Longshore

CIO UNIJA INTARIA |
PREZIDENTĄ |

Eisenhoweris Ir Admi
nistracija “Nieko 

Nedaro”

Apsaugos Virszininkai Iszduoda Savo Raportą

’ NEW YORK, N. Y. —
CIO Unija labai greitai ir at- I 

gimu- j sakomai atsake Prezidentui 
juos bu- Eisenl^oweriui ir jo Adminis- I 

tracijai, ir stacziai pasakė kad 
Eisenhowerio nusistatymas 
yra: “Nieko nedaryti ir in ki- I 
ta puse žiūrėti.”

CIO unija sako kad tokis Re- 
publikonu pasielgimas yra vi-
sam kras tui sarmata. Ir teip- i 
gi pavojingas.

Keturios deszimts szesziu 
nariu sztabas su savo pirminin
ku Walter Reuther nutarė su- 
szaukti bendra darbininku su
sirinkimą pasitarti apie bedar
be. Szitas mitingas bus atei
nanti menesi, Vaszingtone.

Walter Reuther, CIO unijos 
pirmininkas sako, kad Prezi
dentas Eisenhoweris su visu
savo sztabu, ar bijosi, ar neno
ri prisipažinti kad szimtai tuk- 
staneziu žmonių sziandien ran
dasi be darbo, ir kad biznis 
prastas ir kasdien eina trepais 
žemyn.

Jis toliau pareiszke kad CIO 
unija stengiasi su kitomis uni
jomis susitarti, kad viena uni
ja neviliotu kitos unijos na
rius. ♦

Prez. Eisenhoweris daug ge
riau savo darba atliktu, jeigu 
jis mažiau laiko praleistu gol
fo kliubuose ir labiau rūpintų
si tais žmonėmis, kurie už ji 
balsavo. Jis labai mažai žino 
apie ta Republikonu pamirszta 
žmogų — darbininką.

Republikonams labai rupi 
fabrikantai, biznieriai ir bago- 
cziai. Butu Republikonu Par
tijai ir paežiam Eisenhoweriui

men’s Unija sukurstė darbi
ninkus in szitas neteisetinas 
straikas, New York miesto 
uostuose.

Laivu savininkams szitos 
straikos kasztuoja apie mili
joną doleriu ant dienos.

Straikas užsibaigs in 
trumpa laika.

Virszininkai karininkai ir 
pasauliecziai Apsaugos 
Sztabo, buvo susirinkę Vasz- 
irgtone, ir Senato ofisuose 
iszdave savo raportą kaslink 
kasztu ir iszlaidu ir *dahar 
reikalingu pinigu.

Kariszkas sztabas praszo 
$37,6GO,COO,COO del ateinan- 
cziu metu.

Virszuje, Kariszko Sztabo 
virszininkai, isz kaires in

in sveikata pasiszneketi ir pa
sitarti su nors keliais darbinin
kais, kurie daug laiko dabar 
turi pasiszneketi, nes jie darbo 
neturi.

Kai Prezidentas Eisenhowe
ris sako kad darbas, biznis ir 
pramone yra tvarkoj, jam rei
kėtų nors viena diena praleisti 
mainu miesteliuose tarp mai- 
nieriu.

Jis daug daugiau isrmoktu 
apie savo darba ir savo parei
gas per viena diena mainose, 
negu per visa menesi golfo 
kliubuose.

KOMUNISTAI
SPAUDOJE

Sen. Joseph McCarthy
Prižada Juos Vieszai 

Iszvardinti

OKLAHOMA CITY, OKLA. 
— Senatorius Joseph McCar
thy dabar grasina vieszai isz
vardinti laikraszczius ir laik- 
rasztininkus, radijo ir televizi
jos žinių skelbėjus, kurie're
mia Komunistus.

Kalbėdamas in Republikonu 
susirinkimą per vakariene, 
McCarthy sake, kad daug to
kiu laikrasztininku randasi 
paeziame Vaszingtone.

Senatorius susikirto su laik- 
rasztininkais, kad jie neisz- 

deszine: Generolas Lemuel 
C. Shepherd, Marinu ko- 
mandantas; Generolas Matt
hew Ridgway, Armijos Szta
bo komandorius; Generolas 
Nathan Twinnings Lakunu 
Sztabo komandorius; Admi
rolas Robert Carney, Laivy
ne Sztabo virszininkas, ir 
Admirolas Arthur Radford, 
pirmininkas.

Apaczioje, isz kaires in

spauzdino pilna raportą, su Į 
klausimais ir atsakymais apie 
jo susikirtima su Armijos Sek- I 
retoriumi, Stevens kaslink Se- i 
natoriaus pagelbininko Shine, 
kuris dabar randasi vaiske.

Jis sako kad jis savo kasz- 
tais visiems kurie tik jo pa- 
praszys, pasiusta pilna 'rapor
tą be jokiu iszkarpu.

Jis nepasake kada jis taip 
vieszai iszvardins Kcmunis- 
tiszkus laikrasztininkus, bet 
tikimasi kad jis tai padarys il
gai nelaukdamas.

Senatorius McCarthy nieka
dos isz tiek pusiu dar nebuvo 
užpultas, kaip dabar. Iki sziol 
jis kitus užpuldinėjo, bet da
bar jis jau pats ginasi.

Toliau, jis atsikirto Demo
kratu Partijos vadui, Aliai 
Stevensonui, sakydamas kad 
Stevensonas, ant jo.užsipulda- 
mas, seka Komunistu pėdomis, 
nes v Komunistu didžiausias 
darbas sziandien Amerikoje 
yra, sup judinti Prezidentą Ei- 
seuhoweri su Senatorių Mc
Carthy.

MOTERISZKE, ' |
■ SUŽEISTAI

Surasta Szalia
Vieszkelio

SCHWENKSVILLE, PA. -
Asztuoniolikos metu moterrsz- 

deszine: Armijos Sekreto
rius Robert Stevens; Apsau
gos Sekretorius Charles 
Wilson; Senatorius Homer 
Ferguson, Senato pinigu pa
skyrimą komisijos pirminin
kas, Lakunu sztabo sekreto
rius Harold Talbott ir Lai
vyno Sekretorius Robert 
Anderson.

o o o

ke buvo surasta sužeista ir be 
sanmones szalia, mažo vieszke
lio, netoli Schwenksville mies
telio.

Kai policijantai nuveže ja in 
Memorial ligonine in Potts
town. jie dažinejo jos varda ir 
pavarde: Ponia Joyce Larson, 
isz Schwenksville.

Policijantai dabar stengiasi 
sužinoti kaip ten atsitiko ir 
kas ja taip sumusze. Jie sako 
kad jie beveik tikrai žino kad 
ji nebuvo automohiliaus suva
žinėta, nes jai tik veidas ir 
kakta buvo sužeistas.

Jcs vyrui buvo darbe pra- 
neszta apie jo žmonos nelai
me. Jis sako kad daktaras bu
vo jai davės lieka,rstu del na
miego, nes ji negalėjo naktimis 
užmigti.

SŽV. MISZIOS ŪŽ
POPIEŽIŲ

Visi Kunigai Laiko 
Szv. Miszias Už

Szventa Tęva

PHILADELPHIA, PA. — 
F hiladelp hi j os A rki vyskupijos 
visi Kunigai Ketverge ryta lai
ke Szventas Miszias už Szven- 
to Tėvo intencija, Paneles 
Szvencziausios Apreiszkimo 
szventes proga.

Tai pareiszke Philadelphijos
(Tasa Ant 4 Puslapio)

DŪLIO
SUSPROGIMAS

Užmusze Du Mainieriu

CANTON, ILL. — Kai bak- 
sas dūlio susprogo mainose ne
toli nuo Canton miesto, du 
mainieriai buvo užmuszti ir 
trys kiti buvo labai sužeisti.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

DU EROPLANAI
SUSIMUSZE

DAYTON, OHIO. — Laku- 
nu Sztabo eroplanas susimusze 
su Laivyno Corsair eroplanu 
padangėse ir abudu nukrito. 
Du žuvo tojemelaimeje.

Lakunu eroplanas, T-33 Jet, 
visu smarkumu ir visu savo 
greitumu, per pratybas skrido 
tarp penkių Laivyno Corsair 
eroplanu ir užkliuvo už pasku
tinio. Jie nukrito.

Jiedu nukrito apie trys my
lios nuo Wright-Patterson Air 
Force Base. Jie tuo laiku skri
do apie tris ar asztuonis tuks- 
taneziu pėdu virsz žemes.

Žuvusieji buvo, trisdeszimts 
metu amžiaus Kapitonas Fre
derick F. Siegmund, ir dvide- 
szimts devynių metu amžiaus 
Firmas Leitenantas John W, 
Flass. Jie buvo isz Craig Air 
Force Base, in Selma, Alaba
ma.

Antros eiles Leitenantas, 
dvi deszimts devynių metu am
žiaus John D. Turner, isz Co
lumbus, Ohio, Laivyno eropla- 
no lakūnas, suspėjo iszszokti 
ir su parasziutu nusileisti. Jis 
buvo labai sužeistas ir reikėjo 
jam viena koja nupjauti.

Naujas Eroplanas Stacziai Pasikelia

Laivynas paskelbė- iszra- 
dima visiszkai naujo eropla- 
no, XFV-1, kariszkas pesz- 
tukas eroplanas kuris yra 
baisiai greitas ir gali sta
cziai be jokio insibegimo pa
kilti nuo žemes. Jis szauna 

t

in padanges stacziai nuo vie

TĖVAS ISZMETE 
DUKRELE

Isz Penkto Augszto 
In Ulyczia

PARYŽIUS, PRANCŪZIJA.
— Kai žmona nesutjko nu
traukti “divorso” byla, innir- 
szes Prancūzas troko draive- 
ry s, nustvėrė savo maža ketu
rių metu amžiaus mergaituke 
ir iszmete ja per langa isz 

1 penkto augszto, in ulyczia.
Mergaituke Yvonne Lemire, 

ant syk buvo užmuszta.
Jos tėvas greitai nubėgo in 

saliuna, nes apie du szimtai in- 
pykusiu žmonių norėjo ji ant 
vietos pakarti.

Policijantai greitai pribuvo 
ir dvideszimts keturiu metu 
amžiaus Henri Lemire nugabe
no ji in kalėjimą.

CHURCHILLIS
PASITRAUKS

LONDON, ANGLIJA. — 
Du Londono nedeliniai laik- 
raszcziai, ‘News of the World’ 
ir ‘Sunday Express’ rasze kad 
jie tikrai žino kad Anglijos 
Premieras Winston Churchil- 
lis visiszkai pasitrauks isz Val
džios ir isz Politikos pirm negu 
mes vasaros susilauksime.

Laikrasztis ‘News of the 
World’ raszo kad pasenės 
Churchillis pasitrauks ir savo 
vieta užleis Užsienio Sekreto
riui Anthony Eden, kai Kara- 

i liene Elzbieta Antroji par- 
' grysz isz savo ilgos keliones.

laikras-ežiai spėja kad 
Anglijoje bus Rinkimai szi ru
deni.

tos kur jis stovi. Reiszkia, 
szitokiam eroplanui visai 
vietos nusileisti ar pakilti 
nereikia. Tai vienas isz nau
jausiu iszradimu, kuri var
giai kuris kitas krasztas dar 
turi.

o o o
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Kas Girdėt
Vasario szesziolikta ’buvo 

didesniuose miestuose labai in- 
spudingai ir gražiai paminėta 
ir apvaikszcziota, bet mes ma
žai kai girdėjome isz mainieriu.

1 • • 1 1,1

Harvard Universitetas ne
teko didžiausios dovanos, ko
kia jis dar iki sziol nėra gavės 
ir vargiai kada gaus, per to 
Universiteto Prezidento maža 
klaida.

Amasa L. Stanford su savo 
žmona, Jane, nuėjo pas gar
saus ir garbingo Harvard Uni
versiteto lygiai garbinga Pre- 
zidenta Eliot. Jųdviejų viena
tinis sūnūs pasimirė ir jiedu 
norėjo del jo atminties, ka nors 
.palikti tame Universitete.

1 ' • •

Jiedu buvo taip sau, szvariai 
bet paprastai apsirengė. To 
garbingo universiteto garbin
gas Prezidentas, iszklauses ju 
praszymo ir gerai insižiurejes 
in ju ipalprastus drabužius, 
trumpai jiemdviem pasakė kad 
jiedu nieko negali jo Univer
sitetui nei nupirkti, nei palik
ti.

ėjo pas Gydytoja, kuris buvo 
du ar tris sykius atsilankęs ir 
davės jai kiek ten liekarstu. 
“Asz atėjau Jums padekavoti 
kad mane taip gerai prižiurė- 
jote per mano liga,” ji tam 
Daktarui maloniai pasakė, “ir 
sztai asz jums atnesziau maža 
dovanele.” Ji rankoje laike' 
maža rysziuleli.”

“Klausyk, mamyte, Dakta
ras, isz dovanu negyvena, ir 
kad ir gražiausias padėkavoji- 
mas duonos ant stalo neparu- 
pina,” atsake jai Daktaras.

Pone Stanford nieko dau
giau nesakius, atriszo savo 
maža ryszuleli, isze.ne’ gražia 
vyriszka maszna, kuria ji atvė
rė ir iszeme penkias tūkstan
tinės, ir viena pakiszo nuste
busiam daktarui labai nuolan
kiai praszydama: “Praszau 
iszmainyti, noriu Ponui Dak
tarui užsimokėti! ’ ’

to ne noru. Klausiame josios, 
ar laikais ko nereikalauje? Pa
sakyk ie, o viską turėsi. Keži ne 
artai, dare per niekinimą, ar 
isz rupesties, ai- isz nuludinio. 
Negalėjome nei vieno žodžio 
iszkvost. Dauigiaus nieką ne
galime pasakyt vieszpacziii ka
rai u i.

Karalius da labinus nusinii- ■>
ne. O kad mislijo, jog jau rūpi
nasi labai, storojosi suramink 
Liepe susirinktie visoms- ne- 
valninkems in savo paloci. 
Terp tu buvo ir tokios, ka mo
kėjo puikiai grait ant. visokiu 
instrumentu, graijo, o kitos 
szoko ir visaip bovijosi. Neval
ninke vienok jokio džiaugsmo 
ant savo veido neparodė, sėdė
jo su nuleistoms akimis rodos 
nieko negirdėjo kas apie ja de
dasi.

Visos nevalninkes iszsiskirs- 
te, o karalius likes pats vienas 
su. patogu pirkiniu saldžiai 
naktį praleido.

Ant rytojaus karalius buvo 
labai linksmas kaip da niekadPypkes Durnai

j tokis ne buvo ii- baisiai prisi- 
i riszo prie nevalninkes. Priža
dėjo jai jog su ja tiktai gyvens 
ir dalaike savo prižadėjimo. 

Tuojaus ta paežiu diena, atpro- 
vijo visas kitas savo paezias

I apdovanojas kožna gausiai. 
Dave kožnai pinigu invale ir 
liepe iszsirinkt vyrus kokius 
nori. Ne patieszijo ja per visa 
meta,mei vienu žodžiu. Vienok 
nuolatos josios pakajuoso sėdė
jo, rūpindamasis visame intikt.

Metas jau praėjo kada ka
ralius viena, plieną prie josios 
sėdėjo, pripažino jei jog jo 
meilei da laibaiaus pasididino 
prie josios.

— Karalaite mano, tarda
mas, negalų . suiprastie tavo 
misliu, vienok nieko nuo Pono 
Dievo nctroksztu, turėdamas 
tave. Alano karalysta yra nie- 
kuom prieisz tave ir neturiu žo
džiu ant szlovinimo tavęs. Ma

ltai, jog del tavęs visas moteres 
iszgujau kurias turėjau savo 
palocuose. Atminkie, jog jau 
metas praėjo ir rodos ne viena

Jane Stanford jautiesi pa
niekinta; ji paraudo ir supy
kus Harvard Universiteto Pre
zidento Eliot užklausė: “Kiek 
szitas tavo Universitetas kasz- 
iuoja, su visais ofisais, namais, 
mokslo kambariais. Kiek isz 
viso?”

Harvard Universiteto Pre
zidentas gardžiai nusijuokė ir 
jai atsake: “Daug, daug, mili
jonu; daugiau negu judvieji 
galėtumėte suskaityti. ’ ’

“Eikiva sau, Leland” ji 
piktai savo vyrui tarė; “mud
viem ežia ne vieta.” Ii- jiedu 
iszejo sau.

——————— t
Harvard Universiteto Prezi

dentas profesoriams ir keliems 
savo draugams, nusikvatuo- 
damas ta diena papasakojo 
apie todu praseziokeliu, kurie- 
du norėjo ka nors palikti gar
siam Harvard Universitetui.

Ant rytojaus Prezidentas 
Eliot per pusryczius ko nepa- 
springo. Sztai laikrasztyje jis 
negalėjo savo akims tikėti: 
“Ponas Amasa Leland Stan
ford su savo žmona, del savo 
sunaus atminties insteige Le
land Stanford Universitetą ir z 
tam Universitetui padovanojo 
Trisdeszimts Keturis Milijo
nus Doleriu!”

Oi, Liūdna!
Man-gi buvo gaila, apleisti 

tėvynė,
Ir tasai kaimelis, kur mano 

gimtine;
Skausmai szirdi spaudžia, 

aszaros riedėjo,
Lietuvos, tėvynės man didžiai 

gailėjo.
Gailėjo teveliu, broliu ir

seselių,
Draugu ir kaimynu, patogiu 

mergeliu.
Per miszka keliaujant, liūdnai 

jis szlamejo;
Oi, buvo man sunku szirdele 

skaudėjo.
Traukiniu važiuojant, jisai 

graudžiai szvilpe;
Gaili aszarele, man skruostus 

apvilgę.
Atsiminiau viską kaip mažas

buvojau,
Su kaimo vaikucziais, kaip 

linksmai bėgiojau.
Sudiev jau, Lietuva, Sudiev

brangiausia,
Mylėjau asz tave, buvai 

man mieliausia.
Oi, tai, skauda, kad reikia

apleisti,
Isz savo tėvynės varu 

iszkeliauti!

This Christmas, give each other 
a present for your future!

1 his Get will still be saying 

“Merry Christmas” in 1973

Ta pati Pone Stanford, pa
sveikus isz trumpos, ligos, nu-
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Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

ežiausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
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Istorija Apie ' 
BADERI IR PATOGA

DOHARA
(Tasa nuo 3-czio puslapio)

mazgojo rankas, o ir' patoga 
nevalninke ta. pati padare, ži
noma kožnas paskyrom pa.ka- 
juje. Kada tiktai vienas kara
lius liko, paklausė moterių, at
kartais su jais ne kalbėjo.

— Vieszpats karaliau, ne
girdėjome ja kalbante, teip 
kaip ir yieszpats karalius ne
girdėjai. Tupinejome apie ja 
gana, szukavome pereme, o nei 
viena, karta lupu neatidare, ne 
pasakė nei karta, jog tai gerai 
ar ne, arba man patinka, arba

A present that will mean more to you with every passing year! 
The present of a U. S. Savings Bond program for a financially 
secure future!
Here’s your plan!
If you work for a company, go to the pay office now and 
sign up for the Payroll Savings Plan. On this plan, your 
company will automatically save a certain amount of your 
salary for you each payday and invest it in Bonds. And each 
time you have enough saved, it will be invested in a Bond, 
in your name.
If you re self-employed, or have an independent income, 
join the Bond-A-Month Plan where you bank. Just authorize 
your bank, and they’ll automatically issue a Bond in your 
name each month, charging the amount of the Bond to your 
checking account.

✓
If you start on Payroll Savings this Christmas and invest 
only $3.75 a week in interest-earning U. S. Savings Bonds, 
you will have $1,025.95 in 5 years. And when your very first 
1953 Bond has reached its full maturity (19 years and 8 
months), you will have saved $5,153.72.

So give yourselves the one present that will keep on saying 
Merry Christmas until 1973—join the Payroll Savings Plan 
where you work, or the Bond-A-Month Plan where you bank.

* If you want approximately

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

$5,000 $10,000 $25,000
Each week for 
9 years and 
8 months, save.. $8.80 $18.75 $45.00
Each week for 
19 years and 
8 months, save.. $3.75 $7.50 $18.75

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

Give the Gift of security— with
, U. S. Savings Bonds!

The V. S. Government does not pay lor this advertising. The Treasury Depart
ment thanks, tor their patriotic donation, the Advertising Council and

Saide Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.

diena nebuvau atszales del ta
vęs. Nieko daugiau negeistau, 
kaip tiktai idant norint viena 
žodi iszgirst.au, jog mane myli! 
Nes kaip pasakytum, kada esi 
nebyle ? Jeigo jau ne prakalbė
tum, tai nieko dauginus neno- 
retau, kad tiktai man iszduo- 
tum ant svieto sunu. Matau jog 
kas diena mano amžis trumpi
nusi ir Imtu didelis laikas tu
relio sunu, kuris butu pagel
bėję del manes. Nes dabar vela 
gryžtu prie tavo nebylistos, 
asz žinau, jog ne esi nebyle. 
Ach! Pone mano, meldžiu ta
vęs pameskie ta upara, tarkie 
in mane viena, žodi, o kad ir tu
rėtai! per tai pražūtie.

Ant tu žodžiu patoga. neval
ninke (pakele akis, karais nuo
latos turėjo nuleistas ir nusi- 
szypsojo. Karalius tai paregė
jo vos isz kaito ne iszszoko teip 
džiaugsmu persieme ir iszsižo- 
jes lauke valandos, kurioje isz- 
girs kalbante.

Patoga nevalninke partrau
kė ant galo savo tylėjimą ir 
pradėjo kalbėti tuos žodžius. 
Vieszpats karaliau, daug labai 
tau turiu kalbėt per taip ilga 
tylėjimą ir nežinau kaip pra
dėt. Suprantu vienok, jog ma
no priyalumu yra idant pir- 
miause tau meilingas vieszpa- 
tie padekavotau už tavo lo-skas 
kurias da.tyriau ir idant pra- 
szytau dangaus del tavęs ka- 
nuoilgiauso gyvenimo ir pui
kaus pasivedimo. Dabar-gi 
vieszpatie karaliau, negalų tau 
didesnio džiaugsmo apreikszt, 
kaip tiktai ta jog esmių jau ne 
viena troksztu tiktai idant tau 
galetau iszduotie ant svieto 
sunu. Ir teip bus, o jeigo ne bu
tai! pastojus tada pripažinau 
tau, jog nebutau tavos karaliau 
mylėjus ir ne butau prakalbe- 
jas dabar-gi mylu tave isz du- 
szios.

Karai ins Ii nksm as neiszpa- 
sakytinai, jog iszgirdo patoga 
nevalninke kalbante ir apreisz- 
kante tokia linksma, naujiena, 
pradėjo jau szird ingai bu- 
cziuot ir spaust prie saves 
szaukdamas: Szvieisybe akiu 
mano! Jau daugiaus nieko ne 
troksztu o ir smerties nebijau, 
o Mabomedai didis pranaisze! 
Sudedu tau dėkas be galines! 
Iszgirdau kalbante savo mie- 
lause, o ir iszgirdau teip didele 
naujiena, jog mano pati yra 
sunkiuose dienose. Isz tu dvie
ju priežaseziu džiaugsmu esmu 
dideliu apimtas.

Ne galėjo nieko kalbėt. Isz
ejo isz josios ipakaju ir galima 
buvo suprast ant jo veido, jog 
tuojaus sugryž pas ja. Norėjo 
jisai idant priežastis jo džiaug
smo butu del visu žinoma ir 
liepe tuojaus paszaukt didi 
vezira. Kaip tiktai ji pamate, 
liepe iszdalytie szimta tukstan- 
eziu szmotu aukso terp ubagu 
ir bažnycziu. Jo prisukimas li
kos iszpildytas.

! — BUS DAUGIAU —

KATALOGAS
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

> No. 1953

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku

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

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
■Galinga ypata galybe meiles; 
Kaganiszka 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,t20c.

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; Aril 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 
Ang]orius 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.

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

No.144— Apie Ranka Ap
vaizdos, 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, 15 c.

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

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

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

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

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. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu, 50c.

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

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

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

No.166—Apie Sūnūs Mul
kinus ; Iszklausy ta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

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

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudrus Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 

|Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

Kitokios Knygos

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

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

180%—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 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:

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

ĮF?U 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. S. A.

I
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. . . Apie. . .
Dvi Vyresnes Seseres 

Kurios Užvydejo 
Jaunesnei Seserei

(Tasa)

Kada sultonas .prisiartino 
pas vandeni geltona ilgai žiu
rėjo ir tare in Parizada: Kaip 
kalbi, tai tas vanduo ne turi 
jokio szaltinio?

— No turi szviesiauses po
ne, ir kaip matai "tai tiktai sai
tam iszmurytam sucl^ laikosi., 
Asz pargabenau tiktai maža 
pleczkute to vandenio ir isz to 
prisipildė.

— Ne, gana ežia žiūrėt in 
ta vandeni, eisime dabar* pas 
paukszti.

Kada prisiartino netoli pa
kaju, paregėjo sultonas daugy
be paukszcziu, kurie savo 
cziulbejimu pripilclinejo orą.

— O ko c.zia tie paukszcziai 
si.isiikuopina? Tarė sultonas.

— Czia szviesiauses pone 
susilėkė visi paukszeziai isz 
apylinkes, idant drauge su 
paukszcziu kalbancziu giedot. 
Galėsi szviesiauses pone ma
tyt kada ineisi in sale.

Sultonas inejo in'sale; o kad 
pauksztis nemuštojo giedojus, 
tarė Parizada in ji: Mano 
pauksztcli, szitai matai prie- 
szais save musu monairka, pa
sveikinki e ji.

Pauksztis > tuojaus nustojo 
giedojas ir paskui ji visi pauk
szeziai nutilo. Pauksztis tarė: 
Geidingas yrai del mus pribu
vimas sultono. Tegul jo Dievas 
pailgina, amži!

O kad jau 'buvo pietus paga
minti, tada, sultonas sėdant pas 
stula tarė: Acziu. tau paukszte- 
]i už tavo gerus velijimu ir 
džiaugiuosu labai, jog matau 
tavije sultoną visu paukszcziu!

Rudes pasteliiotus priesz sa
vo agurkus ant pusbludio, o 
mislydamas jog paprastiiiiu 
budu pritaisyti, ėmėsi pir- 
miause už ju, nes labai nusidy- 
vijo, kada rado viduryje per

Ant Gavėnios

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszgany to jaus J ezuso 
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 nekurtais 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.

lus ir paszauke:
— Kas tai gali but, jog 

perlu niekas nevalgo!
Jau žiurėjo in Parizados 

brolius ir in ja, norėdamas da. 
žinotie apie ta navatna valgi, 
nes pauksztispertrauke. Szvie-

X-M-X-»***»^->*****4-**»*****

siauses pone, kam teip labai 
dyvijesi, ka matai savo locnom 
akimis, nes kam intikejai in ta, 
jog tavo pati ketinus pagimdyt 
szuni, kate ir žiurke?

— Asz in tikėjau pasakai 
tu moterių, ka priminėjo kūdi
kius ir radosi prie gimimo.

— Tos moterys, szvieisiau- 
ses pone, paszauke pauksztis, 
buvo seseres tavo paezios ku
rios’ del jos užvyde jo gi i ūko 
jog likos tavo pati. Liepkie 
jais iszkvost, o paezios pripa
žins, ba tai yra pekliszkos mo
terys! Tie du jaunikaieziai ir 
ju sesuo ka priesz tave stovi, 
yra tai toenais tavo vaikais ku
riuos iszmete ant pražuvos nes 
juosus rado ir užaugino geras 
žmogus dažiuretojus tavo so
du!

Žodžiai iszkallbeti per pauk
szti, tuojaus apszvieste sulto
ną paszauke: Paukszti, intikiu 
in ta k a kalbi! Tas pririszimas 
ir meile prie tu vaiku, yra lu- 
dimu ir suprantu jog tai turi 
pacific isz mano kraujo! Prisi
artinkite mano brangus valke
lei pas mane! Tegul jus pri
spaudžiu prie savo szirdies, tai 
bus pradotku mano pririszimo 
prie jus! Ilgai laikėsi glebiuo
se meiles, o džiaugsmas mai- 
szesi drauge su aszaromis.

— Ne esate jus vaikais da- 
žiuretojaus sodu, tiktai esate 
mano locnais vaikais, ir paei
nate tikrai isz kraujo Persisz- 
ku monarku!

Po tam netikėtu i džiaugsmui 
sėdo vela, pas stata ir skubino 
valgyt, o pavalgęs sultonais pa
szauke džiaugsmingai. O mano 
vaikelei, pažinote dabar tęva 
manyje ryto atvesi jums moti
na jusu kuri puolė afiera sveti
mos neapykantos ir mano greit 
tikyistos. Pasirengkite ant jo
sios priėmimo!.

Tai pasakęs, sėdo tuojaus 
ant arklio ir staiga.i sugryžo. 
Pirmiause ta padare nusėdės 
nuo arklio, prisakė vezirui, 
idant ka. greiczia.use suimtu se
serys sultoiiien.es ir tuojaus 
eme kvo'st tempdami ant rato, 
o kada, prisipažino likos su 
arklais supleszytos ir tai už-

Taip, taip mano rūteles, 
Per Gavėnia pasitaisykite, 

Nuo raugalo atpraskite, 
Nes žinote kiek tas 

pikto padaro, 
Kas girtuokliauja be galo. 
Iii girtuoklyste priprasite, 

Paskui negreitai ja, 
pamesite,

Ba kas girtuokliauja, 
Tas ir paleistuvauja.

Jeigu girtuokle moterėle, 
Vyras gero neturės 

niekad, 
Ba kur girtumas, 

Ten meilumas,
Ir mcteriszkas lipnumas.

Per girtavima būna 
daug negero, 

Ba kaip girta,
Ar žino ka. daro ?

Juk gerti szirdeles reikia, 
To nei asz, nei niekas 

nepeiks, 
Stiklelis geros arielkos, 
Yra sveika del bobutes, 
Tiktai reikia su protu 

/ ^'erti,.
O ne pasigerti!

Kaip valgis taip ir gerylmas 
žn i o gu s u d r uti na, 

To gydytojai ir kiti negina, 
Bet kas valgo ir geria 

už daug, 
Tai motereleis jau szela.uk! 
Daug privalgyk ir stenek, 

Po tam da žia,ūksėk, 
Tai vis niekas,

Tokis pat griekas, 
Dingsta, sveikata, ir 

viskas.** * *
Rūteles, per Gavėnia in 

besieda ne eikite, 
Jeigu nuėjusios nemokate 

dorai apsieito, 
Vaidus darote ir pasiigerie 

gulite.
Viena, ant vestuves taip 

nusilakė, 
Kad kožnas su kumszczia 

ja plake, 
Jau veluik velnią matyti, 

Kaip girta moterele reget, 
Biaurus darbai ir 

pasielgimai, 
Isz ko piktinasi jusu 

vaikai, 
Teisybe, vyrai tiek blogo 

nepadaro, 
Kiek girtos moterėlės t 

iszdaro.
* * *

Vai jus Skrentono mergeles, 
Kurios pamėgo laika 

nakteles, 
Su autobiliais visur važinėja, 

O jau kaip szvintą 
ta.i parkeliauja.

Goriausia, tokios padarytu, 
Kad naktimis nesivalkiotu, 

Namie sėdėtu, 
Mamelių savo klausytu, 

O kaip da karta dažinosiu, 
Tai joms puikiai padainuosiu. 

Price $2.30s'**’t"’“'
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.
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truko viena valanda.
Tada tai sultonais, su savo 

visu dvaru ir aiuksztais ponais 
kurie liktai radosi stalyczeje 
nutraukė su paroda pas var
gingos paezios budele, kuroje 
per daug metu nekaltai vaito
jo o iszvydes su aszaromis pa
szauke : Pone atėjau ežia pas 
tave praszytie aitląidos už tei
singumą koki papildžiau ir no
ru užsimoketie už ta didele 
skriauda! Nukorojau nevidon- 
kas kurios mane prigavo ir in 
klaida invede tikiu, jog man 
atleisi ta įstaiga kada paregėsi 
tavo vaikus du sūnūs ir dukte- 
re moksle iszlaivintus. Eikime 
ir atimkie visas garbystes ku
rios del tavęs priguli kaipo 
sultonienei!

Viskas tas dėjosi akyse dau
gybes žmonių, ka isz visu Sza.- 
liu subėgo ir tuojaus pasklydo 
po visa vieszpatysta.

Ant rytojaus vos praszvito, 
sultonas su paezia tarpe puikiu 
ponu nusidavė pas savo vai
kus. Kaip tiktai atkeliavo, sul
tonas perstatė Bahmana Per- 
viza ir Parizada, kalbėdamas; 
Poni, szitai yra du kunigaiksz- 
tiai, tavo sūnūs, ir kunigaik- 
cziute duktė tavo pasveikin- 
kie juos ba yra vertais garbes. 
Vaikai mėtėsi su aszaromis ir 

Istorija Apie

Badari Ir Patoga Dohara
jj£ARALYSTE Persu yra tai 

ne malžas sklypas o kurioje 
nuo amžui kaleina karalių 
vieszpatavo. Daug turėjo savi- 
je pamusztu kitu vieszpatystn, 
o kožnoje buvo ra,ūdytojas. Tie 
karaliai buvo po valdžia vieno 
didžio karaliaus, del kurio 
mokėjo mokesti ir turėjo- bū
tie jam prilaukus. ,

Vienas isz tu karalių pradė
jo vicszpa.ta.ut gana laimingai 
per daug metu ir džiaugėsi isz 
savo pasivedimo. Tas ji labiau- 
se vargino, jog būdamas jai; ne 
jaunu, o neturėjo nei vieno sū
naus isz keliolikos savo mote
rių, del kurio galėtu po smert 
pavest vieszlpatysta. Turėjo 
tokiu paežiu in szimta, isz ku
riu kožna turėjo po puiku pa- 
loci ir daugybe nevalninku. 
Vienok norint turėjo teip dide
les vigadas ir buvo mylėtu nuo 
karaliaus neiszdave nei viena 
vaisio meiles. Adgaibinejo isz 
visokiu žemiu merginas ir ne
gana, jog 'brangiai pirkinėjo, 
jeigu jam patiko, nes teipos-gi 
aptei'kinejo pardavėjus auksz- 
tais dinstais ir kitokioms gera- 
clejystoms aipipylinejo del pa
raginimo kitu ir džiaugdama
si nuolatine vilte, jog kada, no
rint atitiks tokia mergina, ku
ri jam iszduos patamka.

— Davinėjo visokias au
kas del ubagu, idant melstųsi 
ant tos intencijos.

Viena diena, kada pagal bū
da savo proseniu radosi stali- 
ezoje ant rodos, ant kurios ra
dosi siuntiniai ir kitokį augsz- 
ti dvaro'kai ir kada po rodai, 
kalbėjo su savo geriausais ro
dininkais, ne apie reikalus 
vieszpatystos, tiktai apie daig
ius moksliiszkus ir dailės vie
nas isž rodininku davė žinia, 
jog kokis tai pardavikas isz to
limu iszaliu nori jam parodyt 
nevalninkc.

— Tegul ji inleidžia in pa
lovi, asz ji priimsu kaip visi 
iszsiskirstis. Invede pardavi- 
ka in paszalini pakaju, isz ku-

gaileste pas motina ir turėjo 
daug darbo kolei atskyrė.

Parizada. ir jos broliai iszke- 
le dideli bankieta del sultono 
savo tėvo ir del motinos. Po 
bankietui sultonas su visu 
dvaru nusidavė in soda pas 
geltona vandeni ir giedanti 
medi, ant galo parodo kalbanti 
paulkszti, o kuriuom visi nega
lėjo atsigirt ir in padanges 
auksztino!

Pasibovija da kokia valan
dėlė, keliavo su didele paroda 
in stalyczia. Kada buvo arti 
miesto, dideles minos žmonių 
iszejo prioszais ir sveikino su 
didele linksmybe! Parizada 
laike rankoje kletka su pauksz
cziu apie kurie daugybe laksz- 
tingalu ir kitokiu paukszcziu 
ore cziulbejo. Kada sugryžo in 
palocia, sultonas apszauke vi
sam sklype savo vieszpatystos, 
jog atsirado jo locni vaikai, 
kurie po jo galvai turi tiesa 
apimtie sostą. —GALAS.
---------------------------r---------------------—-----------------------------------------------------  - ------ ---------------  

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

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

rio buvo galima girdėt kalban
ti karalių, o tai del to, idant to
kis ateigis girdėtu kalba kara
liaus ir tuom apsisavintu. O 
ve tas karalius su kožnu ka 
nuo gražiauise apsiėjo, o kaip 
koki siuntini prileisdavo ir 
prie savo stalo, klausinėjo prie 
sveikata, apie atlikta kelione 
ir koki papratimai toje žemo
je. Tokiu budu buvo mylėtas 
nuo visu.

Po pabaigtai rodai, kada vi
si iszsiskirstė pardavikas puo
lė karatui in kojas ir velijo vi
so ^ero. Kada pasikėlė, kara
lius paklausė jo, ar tai teisybe 
jog nevalninke atgabeno ir ar 
tikrai patoga?

— Szviesauses vieszipatie, 
asz tikiu, jog turi labai pato
gus moteres, nes asz galu drą
siai kalbėt, jog da taip patogos 
neregejei ir kitos tokios ant 
svieto nesiranda.

— O kur ji?
— 'Szviesiauses vieszipatie, 

pavedžiau ja del vieno isz tavo 
romiklu gali lieptie ja atvest.

Atvede nevalninke ir kaip 
tiktai ja karalius paregėjo, nu-

Daraktorius — Kaip va
dinasi musu pirmutiniai tė
vai?

Petrukas — nežinau, po
nas daraktoriau!

Daraktorius — Kaip tai 
nežinai? Juk turėjo vadytis!

Petrukas — Taip, ponas 
profesorius kalbėjo, bet tik 
pasakė ju vardus: Adomas 
ir Jieva, bet ju pravardžių 
man nepasake.

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

Per paczta, 35 Centai.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

SAPNORIUS

I
 Su 283 Paveikslais Į i

160 Puslapiu į!
8 col. ilgio, 5% col. ploczio !; 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu !; 
planatu ir visokiu burtu J Į 
Knyga in minksztos po- Jį 
pietos virszeliuose. :: :: i j

Pinigai reikia siusti su ' [ 
I užsakymu: ]!

Tiktai,. . . $1.00 ;l
Saule Publishing Co.,Mahanoy City, Pa.,U.S.A. Ji 

džiugo ne mažai, ba da buvo 
niekados nematęs teip patogos 
merginos. Karalius invede 
mergina in paszalini pakaju 
su ne kurais romyklais ir ap
žiūrėjęs gerai nevalninke ne
galėjo susilaikyt ir tuojaus su 
karszcziu paklausė pardaviko 
ka praszo už ta tavora?

— Szviesiauses' vieszpatie, 
daviau už ja tūkstanti szmotu 
aukso ir kita tiek iszdaviau 
per tris metus ant josios užlai- 
kimo, o vela, kelione kasztuoje, 
kuria atlikau gabendamas in 
czia. Asz neiszdrysu su viesz- 
paeziu karalium derėtis, nes 
praszytau, idant nuo manes 
priimtai kaipo dovana.

— Acziu tau, tarė karalius 
nes asz ne esmu papratęs imtie 
dovanas nuo <pardaviku atke
liavusiu iisz tolimu skaliu del 
mano noru, liepsu tau iszmo- 
ket deszimts tukstaneziu szmo
tu aukso. Ar turėsi in vales?

— Szviesiauses vieszpatie, 
atsake pardavikas didelei bu- 
tau laimingu idant nuo manes 
priimtum dykai, nes jeigu tei
kėsi teip gausai užmokėt, tada 
tavo> dovana neniekinu, ypacz 
priimu su didele pade'kavone. 
Sugryžes namon, in savo skly
pą garsinsiu tavo geruma, o ir 
tu datirtu loiszku iki smert ne- 
užiinirsziu.

Pinigus liepe karalius užmo
kėt, o kada pardavikas ėjo nuo 
karaliaus, liepe ji apvilktie in 
aukso rūbus.

Patoga nevalninke liepe ka
ralius patalpintie puikiauisuo- 
se pakajuese szale savo, prida
vė daugybe nevalninkiu del 
tarnavimo. Nuvede netrukus 
in pirti, aprėdė, in ka puikiau
sius rubuis, deimantu ir auksu 
sodintus.,

Nevalninkes negalėjo josios 
patogumui atsidyvit ir kalbė
jo josios in karalių norėdamos 
jam intiktie. Vieszpatie kara
liau! Jeijgo susilaikysi da tris 
dienas kantriai, tai mes ja 
teip iszdabinsįme, jog- bu|s du 
sykiu patogesne ne kaip buvo.

Norint susiraukė karalius 
jog da turi teip ilgai laukt, vie- 
nok sutiko ant ju rodos ir tarė; 
Tiek to, palauksiu, nes žiūrė
kite idant teip butu kaip sako
te!

Stalyczios miestas gulėjo 
ant salos, o ipalocius stovėjo 
prie paties kraszto mariu.

Kada isz tris dienos, patoga 
nevalninke, puikiai parėdyta 
in brangus rūbus radosi pati 
viena pakajuje, sėdinti ant 
sofkos ir pasirėmus ant alkū
nes žiurėjo per Įauga ant ma
riu kada karatui likos duota ži
nia jog jau gali matytie, inejo 
in josios pakaju. Nevalninke 
iszgirdus, jog kas tokis inejo 
in josios pakaju ir jog tai ne 
žingsniai nevalninkiu, atsisuko 
staigai, norėdama pamatyt

kas tai butu. Pažino karalių, 
nes sau nieko isz to nedare, o 
ir ne pasikėlė, norint per pati 
griesznuma teilp rodos kaip bu
tu prastas žmogus ne karalius,, 
pradėjo vela per Įauga, žiūrėt.

Karalius tuom laibai susi- 
maisze, jog nevalninke teip pa
toga, o ne pažino svietiszku ap- 
sieimu. Mislijo karalius, jog 
buvo prastai auginta. Prisiar
tino pas ja ir sotino savo akis, 
o ant galo, ome in savo glebi, 
ir džiaugėsi tuom mielu tavo- 
fu!

— Ant galo kada prisimy
lėjo invales, monarkas tarė: 
Mano patogas aniuoleli, mano 
cluszele, suraminime szirdies 
meldžiu tavęs, pasakykie, isz 
kur esi? Kas yra, tie, 'kurie 
buvo tavo tėvais, ka iszdave 
ant svieto toki patoga sutvėri
mą? O kaip asz tave myliu, ir 
mylėti e nepabaigsu! Niekados 
da nejaueziau tokios meiles del 
moteries, kaip dabar prie ta
vęs! Macziau vienok ju daug, 
ir matau kas clien, nes tokiu da 
nemaeziau kaip1 tu esi aniuole 
szirdies mano tuosus žodžius 
jauislai priimi? Atkreipi ypacz 
akis, nenori idant asz jomis so- 
titausi. Matai jog tave myliu! 
Kodel-gi ne iszduocli jokrn mei
laus žodelio, pertaiises saldlžes 
lupeles! Ar gal Indi tavo skly
po, tavo teveliu, tavo draugu? 
Ach Dieve! Karalius Persu ku
ris tave myli ir kurais tave 
iszlovina, ne turi budo del su
raminime tavęs!

Ka ne darė karalius, negalė
jo prasznekint. Nevalninke ty
lėjo kaip nebyle ir nuolatos tu
rėjo akis nuleistas.

Karalius prisisotinęs in va
les džiaugėsi isz savo pirkinio, 
turėdamas vilti jog jeigo su ja 
gražiai apsiais, tai prakalbęs 
kada norint. Užskambino, ir 
tuojaus subėgo nevalninkes ir 
liepe pagaminti vakariene. 
Kaip jau parengė stala, ta.re 
meiliai in nevalninke. Eisime 
cluszyte mano ir drauge valgy
sime.

Nevalninke paklausė ir sėdo 
szale karaliaus, o pats jai pyle 
in podiika vyną ir dėjo valgius 
in torielka. Nevalninke valgė, 
nes nuolatos su nuleistoms aki
mis, nieko neatsakinedama ant 
karaliaus klausimu.

Karalius mislijo 'sau, nega
limas daigtas idant Dievas su
tverdamas tokia patoga moteri 
ir turėtu pavydėt tos didžiau
sios malones kalbas. Du syk 
tiek myletau, jeigu girdetau 
kalbante.

Po pavalgimui, karalius nu-
(Tasa Ant 2 puslapio)

j®=a - B - CELAc;yea

I
 arba pradžia I 

SKAITYMO i;

...ir... I; 
RASZYMO i;

64 pus. Did. 5x7 col. ;i 
Dabar Po 25c. ■; 

Saule Publishing Co., ]!

Mahanoy City, Pa., U.S.A.

sultoiiien.es
szela.uk


ZiniosVietines
— Joseph J. Birkncr, senas. 

Slavokas, nuo 511 W. Centre 
uly., kuris kitados laike saliu- 
na mieste, numirė pareita Su
kata, savo namuose. Velionis 
gimė Austrijoje, atvyko in 
Amerika szeszios deszimts me
lu. atgal, ir apsigyveno Maha- 
nojuje. Jo pati Ona. mirė 1942 
■metuose. Paliko du sunu ir 
5 dukterys.. Laidojo Sere- 
dos ryta su apiegomis in Szv. 
Marijos Slavoku bažnyczioje. 
Graboriai Oravitz laidos.

— Musu “Saules” skaity
tojas ponas A. Marcirikie vi
eži us isz Shenadoro ir jo drau
gas Vincas Sinkieviczius lan
kėsi mieste su reikalais ir prie 
tos progos atlankė “Saules” 
Redakcija atnaujinti savo pre
numerata už laikraszti. — 
Acziu u? atsilankymu.

— Sukatoj pripuola Szv. 
Jono Damask ieto, o Tautiszka 
Vardine: Meldutis. Taipgi Me
nulio atmainai: Delczia. Ir ta. 
diena: 1794 m., Amerikos val
džia pradėjo statytis pirmąjį 
savo Laivyną. To pirmojo mu
su Laivyno vienatinis tikslas 
vagius nuo vagiu ant mariu, 
buvo apgnti musu prekybinius 
Szeszi maži laivai sudarė musu 
visa laivynai; 1894 m., Jacclb 
Sechler Coxey, gabus mokin
tas biznierius, su savo “Cox
ey’s Armija” iszmarszavo isz 
savo miestelio Massillon, Ohio, 
in Vaszingtonaz. Sziandien už 
toki paturima jis 'butu skaito
mas kaipo didžiausias mokslin- 
czius, butu ant nesziojam, 'bet, 
tik metu atgal jis tik szpyga 
gavo; 1363 m., Didžiosios Lie
tuvos Karalaites Keistutis pa
teko Kryžiuocziu nelaisvėn; 
1847 m., Vera Cruz miestas 
Meksikoje pasidavė Scutt ar
mijai.

— Ponia Mare Na.lioniene 
isz Philadelfijos lankosi mies
te pas savo sesute ponia Jieva 
Petruszauiskiene, nuo 1019 E. 

’ Pine uly., ir prie tos progos at
lankė ‘‘Saules” Redakcija. 
Acziu už atsilankymai.

— Trusinedamas prie savo 
namelio 628 W. Railroad uly., 
senas gyventojais Juozas Čliun- 
ko, krito negyvas Panedelyje, 
2:45 valanda po pietų, o jo pa
ti Elzbieta, isz to greito ir ne- 
tikieto vyro mirti, gavo szir- 
dies ataka ir in penkiolika mi- 
nutu pasimirė. Velionis gimė 
Austrijoje, atvyko in Mahano- 
jaus miestą daugelis metu at
gal. Buvo anigliakasis irjpasku- 
tini karta dirbo Maple Hill ka
syklose, o apie szeszi metai, at
gal prasiszalino nuo darbo isz- 
priežasties kad jisai sirgo nuo 
asmos. Jo pati Elžbieta gimė 
Mahanojuje. Prigulėjo prie 
Szv. Marijos Slavoku parapi
jos. Paliko du sunu; asztuonios 
dukterys, ir szesziolika anuku 
ir anūkes. Laidos Sukatos ryta 
su apiegomis in Szv. Marijos 
Slavoku bažnyczioje devinta.

Pajieszkojimas
' 4 ——

Pujieszkau .savo giminiu, Ur- 
bąnu isz Lietuvos: Surviliu 
kaimo, Vabalininku parapijos, 
mažai Jonai. Atvyko in Ame
rika priesz 60 metu, ir mano 
tėvas syki atvažiavo. Atmenu 
ju vardai, Jonas ir Ona. Atsi- 
leipkite ant adreso:

Felecionas Lapiene,
30 Essex Street

Athol, Mass.

valanda ir palaidos in parapi
jos kapinėse. Gralboriaį Ora
vitz laidos.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola ketvirta -Gavėnios 
Nedelia. Ir Szv. Sikstaus po
piečio, o Tautiszka Vardine: 
Burkvydas. Taipgi ta diena: 
1632 m., Kanada buvo pavesta, 
ir atiduota Prancūzijai; 1933 
m., Naciai pasmerkia visus Žy
dus. Žydai turi neszioti Goge
lius, kaip kokie sznnes; 1949 
m,, Louis A. Johnson yra pri- 
siegdintas kaipo Amerikos Ap
saugos Sekretorius.

— Panedelyje pripuola 
Szv. Jono ir Szv. Barakizijo, o 
Tautiszka. Vardine: Eikis. Ir 
ta diena: 1638 m., Pirmieji 
Szvedai atvažiavo in Amerika, 
ir apsigyveno prie Delaware 
upes; 1790 m., gimė John Ty
ler, deszimtasis Amerikos Pre
zidentas.

— Uta.minkė pripuola Szv. 
Kvirino ir Szv. Klimako, o 
Tautiszka Vardine: Strumyla. 
Taipgi ta diena: 1867 m., Ame
rika nusipirko A.laskos krasz- 
ta nuo Rusijos; 1282 m., “Sici
lijos Miszparai. ” Tukstancziai 
Prancūzu buvo iszžudyta, Pal
meros mieste, Italijoje.

— Ketverge pripuola pir
ui a. d i en a B al ari d ži o (Ąp r i 1).

— Velykos pripuola Nedė
lioję, Balandžio (April) 18-ta 
diena.

Girardville, Pa. — Morta 
Žitkuviene, nuo 403 E. Main 
uly., numirė Utarninko ryta, 
szes'zta. valanda in Ashland li- 
gonibuteje. Velione sirgo per 
visa meta, o pareita Nedelia li
kos priimta in ligonbute del 
gydymo. Gimė Lietuvoje, po 
tėvais vadinosi Morta Kercla- 
vieziute, atvyko in Amerika 
1914 metuose, kuri gyveno 
Shenadoryje, o apie szeszi me
tai atgal apsigyveno Girardvil- 
leje. Paliko savo vyra Joną; 
tris sunūs: Joną, mieste; Juo
zą, Buffalo, N. Y., ir Petrą 
namie, taipgi duktere Helena 
Palik, Shenandoah; keletą 
anukus; broli Antaną, Chica
go, ir seserį Teresa Kanick, 
Shenandoah. Laidos Subatos 
ryta su apiegomis in Szv. Vin
cento baižnyczioje ir palaidos 
in Szv. Jurgio parapijos kapi
nėse Shenadoryje.

Pottsville, Pa. — Muzikos 
direktorius, dirigentas ir muzi
kos žinovas ir mokytojas, pen
kios deszimts szesziu metu am- 
V. ' X . .ziaus Leo F. Minnich’bach, bu
vo mirtinai sužeistas automo
biliu susikulime, apie asztuo
nios mylios nuo Pottsville. Jis 
pasimirė in Pottsville ligonibu- 
te apie trys valandos po tos ne
laimes. Policijantai sako kad 
jis gry'žo isz 'beno pamoku in 
Hegins Township, Schuylkill 
apygardoje, su Ponais Benja
min Schnerring, kurie gyvena 
Pottsville mieste, kai ta nelai
me atsitiko. Schnerring buvo 
nuvesztas in Pottsville ligon-
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Surado Nauja 
Piliakalno “Piramida”

MAHANOY CITY, PA.» >

Czia, szitame fabrike buvo ga
minami kayiszki daigtai del 
armijos ir del valdžios.

Shenandoah, Pa. — Agnesz- 
ka Dudonis (Downey) nuo 21 
Maple Hill, kuri sirgo per ke
letą menesius, numirė Utar
ninko vakaru savo namuose. 
Velione atvyko isz Lietuvos in 
Shenadoryje, po tam in Ellain- 
gowan, o apie keturios de
szimts metu atgal apsigyveno 
in Maple Hill. Velione po tė
vais vadinosi Agnes Bonner. 
Jos vyras Stanislovas mirė 
1940 m., o sūnūs Jurgis mirė 
1944 metuose. Paliko szeszis 
sūnūs: Alberta ir Andrejų, na
mie; Edvardą., Shenandoah; 
Juozą, Shenandoah Ilgts., An
taną, Philadelphia ir Francisz- 
ku, Fall River, Mass. Trys 
dukterys: Helena, pati Mark 
McCool namie; Mare, pati Ja
mes Gaughan, Philadelphia ir 
Adele, pati Francis Brennan, 
Pittsburgh. Taipgi paliko bro
li Joseph Bonner, St. Nicholas. 
Laidotuves invyks Subatos ry
ta, su apiegomis Szv.’Jurgio 
bažnyczioje devinta valanda ir 
palaidos iii 'parapijos kapinėse. 
Graboriai Oravitz laidos.

Intaria
Chiang Kai-sheka

SAULE

Labai sunku pasisamdyti 
darbininkus iszapylinkes 
szita atkasimo darba dirbti, 
nes visi tiki kad tie senovės 
karalių piliakalniai yra pra
keikti, užkerėti, ir kad tas, 
kuris tenai dirba yra pa
ženklintas ant' smerties. Ke
letą nelaimiu atsitiko per 
tuos atkasimus, ir tada tie 
žmones tikrai pradėjo tikėti 
kad tos vietos užburtos, už
kerėtos ir prakeiktos.

Egiptietis sėdi prie isz- 
kastu duriu in naujai atras
ta senovės Karalių piliakal
ni, piramida, netoli nuo Sak- 
kara miesto dykumuose, 
apie trisdeszimts myliu nuo 
Cairo miesto.

Mokslincziai ežia tikisi at
kasti graba vieno senovės 
Egipto karaliaus, kuris pasi
mirė apie keturi tukstan- 
cziai asztuoni metai atgal. 
Tokiu piliakalniu yra jau 
ežia surasta keturios de- 
szimts trys.

buto. Jam buvo pecziai sukeis
ti ir gal sprandas nusuktas. Jo 
žmona, 'buvo sukviesta ir tru
puti apdaužyta, bet daugiau 
ordos nieko. Ano rųrtomo'bi- 
liaus draiverys buvo dvide- 
szimts vieno meto amžiaus Je
ronimas Lapinskis, isz Miners
ville. Jis visai nebuvo sužeis
tas. Lapinskis 'buvo policijos 
suaresztuotas ir patupdintas 
in apygardos kalėjimą.. Jis yra 
szitaip intartas: Jis vairavo 
automobiliu pasigėrės; jis ne
turėjo draivinimui laisniu, pa- 
velinimo; jo automobilius ne
buvo peržiūrėtas ir patikrintas 
kaip valdžia reikalauja.

Muzikantas, profesorius ir 
muzikos kūrėjas Minnichbach 
yra buvęs muzikos direktorius 
Pottsville mieste per dvide- 
szimts du metu. Jis yra sudejas 
paraszes daug muzikos nume
riu, dainų ir kuriniu del or
kestru ir kapeliju ir benu, ir 
buvo gerai žinomais ir labai 
gerbiamas visu apylinkes žmo
nių.

Scranton, Pa. — Baisus 
gaisras iszti'ko Associated 
Mills fabriką, kuris ligi žemes 
sudegė. Kai gaisras insigalejo 
buvo girdėti trys garsus su- 
sprogimai tame deganeziame 
fabrike. Gaisro liepsnos nu- 
szviete apylinke per penkioli
ka myliu. Spėjama kad iszka- 
dos padaryta ant daugiau kaip 
dvieju szimtu tukstaneziu do
leriu. Kaip' tas gaisrais prasi
dėjo dar negalima sužinoti.

DŪLIO
SUSPROGIMAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Nelaime atsitiko in Morgan 
Bryant mainas, tarp Canton ir 
Lewistown.
• ■ I

Užmuszti mainieriai buvo: 
szeszios deszimts metu am
žiaus Earl Cape, isz Bryant, 
Ill., ir trisdeszimts penkių me
tu amžiaus Ronnie Miles, isz 
Lewistown.

Mainu inspektorius, James 
I. Jayne, isz Cuba, Illinois, sa
ko kad pilnas dūlio baksas 
kaip ten netyczia susprogo.

Buvęs Formosa Salos Gu
bernatorius, Daktaras K. C. 
Wu, kalbėdamas in laikrasz- 
tininkus Chicago mieste, in- 
tare Generalissimo Chiang 
Kai-sheka, sakydamsa kad 
Chiang Kai-shekas visai ne- 
demokratiszkai stengiasi in- 
sigaleti ant Formosa Salos. 
« Daktaras Wu, kuris pasi
traukė isz savo vietos val
džioje, Balandžio menesyje, 
1953 metuose ir atvažiavo in 
Amerika, sako kad Chiang 
Kai-shekas dabar laiko jo 
sunu nelaisvėje, iT grasina 
kad jam bus prastai jeigu 
Daktaras Wu ka nors pasi
tars apie Chiang Kai-sheka 
ar jo valdžia.

KAVA DAR LABIAU 
PABRANGO

NEW YORK, N. Y. — Kava 
dar visu- penktuku pabrango 
sztorninkams ir gaspadinems. 
Sztorninkai sako kad paprasta 
kava dabar kasztuoja maž
daug, doleri ir dvideszimts 
septynis centus už švara.

Kiti sztorninkai, kurie ma
žiau kavos perka ir už tai turi 
patys brangiau mokėti ima už 
ta kava dar ir daugiau.

Czia iszrodo daugiau politi
kos negu pramones klausimas, 
nes Pietų Amerikos krasztai ir 
per daug kavos turi, negu jie 
gali parduoti!

DU YUGOSLAV AI 
SPORTININKAI

PASPRUKO
/

LISBON, PORTUGAL. — 
Du Yugoslavai “Volley Ball” 
loszikai, sportininkai, kurie sa
ko kad jiems ligi gyvo kailio 
insipyko ju kraszto Komuniz
mas, paspruko isz savo draugu 
sportininku ratelio ir kreipiesi 
in Portugalijos valdžia kad jie
du kutu priimti ir nuo savųjų 
apsaugoti.

Valdžios virszininkai sako

kad tiedu pabėgusieji sporti
ninkai yra Budisin Gavra ir 
Julka Jost. Jiedu buvo pavesti 
po policijos priežiūra.

Gavra buvo kapitonas spor
tininku ratelio, o Jost buvo 
jauniausias to ratelio narys.

TĖVAS NUŽUDĖ
DUKRELE

Paszove Du Kitu Už 
Televizija

DESHLER, OHIO. — Tris- 
deszimts szesziu metu amžiaus 
troko draiverys, inirszes kad 
jo vaikai vis norėjo žiūrėti in 
televizija, nuszove ant smert 
savo penkiolikos metu amžiaus 
dukrele, sužeidė savo žmona ir 
sūneli, ir paskui pats pasiszo- 
ve.

Policijos virszininkas, Fred 
H. Bartels, sako kad tas tro
ko draiverys, George Wolfe in 
jo klausimus vis trumpai atsa
kinėjo: “Asz nežinau; asz ne
žinau.”

Jis buvo pats sau in krutinę 
paleidęs kulka, bet jo padėtis 
nėra tokia pavojinga.

Jo sūnelis, deszimts metu 
amžiaus Jurgis, policijantams 
pasakė kad jo tėvas buvo gero
kai iszsigeres kai jis pradėjo

bartis su jo motina. Sūnelis 
teipgi nepavojingai buvo su
žeistas. Bet trisdeszimts dvie
ju metu amžiaus Lillian, jo 
žmona randasi labai pavojin
goje padėtyje, ir Daktarai ne
gali dar pasakyti ar ji iszliks 
gyva.

SZV. MISZIOS UŽ 
POPIEŽIŲ

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
« ' -i <

Arkivyskupas John F. O’Ha
ra, C. S. C.

Romos Arkivyskupas Trag- 
lia, Marijos Metu Tarybos pir
mininkas yra papraszes kad ta 
diena kiekvienas Kunigas 
Szvento Tėvo intencija Szven- 
tas Msizias atnaszautu ir viena 
valanda paskirtu, kaipo Szv. 
Valanda bažnyczioje. Ta 
Szventoji valanda turėtu Ku
nigu būti praleista bendrai su 
kitais vietiniais Kunigais ku
rioje bažnyczioje kuri yra Pa
nelei Szvencziausiai paskirta.

Schuylkill apygardoje to
kios bažnyczios, Arkivyskupo 
paskirtos yra St. Mary’s, Ma- 
hanoy City, Pa.; Queen of 
Peace, Pottsville, Pa. Carbon 
apygardoje Immaculate Con
ception bažnyczia, in Mauch 
Cuhnk, paskirta.
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Also matching reception cards, 
response cards, thank you cards 

at home cards and informals.
Come in today and make your 

choice from our 
■'Flower Wedding Line^ catalog.

SAULE PUBLISHING CO
Phone 744-J South And A Strpo+ t. /->•* street Mahanoy City, Pa.
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Each distinctive invitation 
thermographed on 25% rag 
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giving you fine raised lettering 

that speaks of the 
highest quality.
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