
DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE” 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIATHE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 

PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY.
An American Newspaper published in the Lithuanian Language, 

that circulates thruout the U. S. A., and Foreign Countries.
Founded in 1888., Yearly Subscription: United States, $6.00;

H Year $3.60; Canada $7.00. Advertising Rates on Application.

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

Prenumerata: Suvienytose Valstijose $6 Metams, % Metu $3.50; 
In Kanada: Meto ns $7, % Metu $4; In Vokietiję, Pietų Amerika, 
Skotlandije, Meta i» $9, % Metu $5; Atskiras Saules numeris 8Cta_ 

Laiszkus .r Pinigus visados siuskite ant szio adreso:

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

No.85 M ENTERED AT THE MAHANOY CITY, PA., POST OFFICE AS SECOND 
CLASS MAIL MATTER. UNDER ACT OF MARCH 3, 1879.

& MAHANOY CITY, PA. PETNYCZIA, SPALIO 22,1954 FRIDAY, OCTOBER 22, 1954)& v. l. įį 66 METAS

Quemoy Žmones Laukia Užpuolimo

Komunistai jau yra be
veik isz visu pusiu apsupę 
Quemoy sala ir tik laukia 
progos ant jos isz visu pusiu 
užsipulti. Kiniecziu karei
viai ežia, virszutiniame pa
veiksle pristato daugiau 
ginklu tos salos armijoms, o 
apaezioje matome kai Que
moy salos kareiviai su savo

Isz Amerikos
KODĖL MOKYKLOS
TOKIOS BRANGIOS

HARRISBURG, PA. — Pa- 
statyti didelis fabrikas pigiau 
kasztuoja negu maža mokykla. 
Ir kodėl? Už tai kad yra tiek 
daug visokiu, net ir dumiu rei
kalavimu kaslink mokyklos 
kambariu, kad retas kuris kon- 
traktorius nori toki kontrak
tą ir imti.

Ir tie pareikalavimai nėra 
inžinierių ar kitu statytoju su
daryti, bet keliu politikierių, 
kurie tiek žino apie kambariu 
statydinimą kiek mes žinome 
menulio pilieczius.

Tarp tokiu kvailu pareika
lavimu yra vienas del szilu- 
mos. Inžinieriai ir dideliu kam
bariu kontraktoriai yra seniai 
priparodine kaip galima daug 
pigiau gera sziluma investi, 
bet ne mokykloms. Mokyklose, 
sulyg valdžios instatymu, szi
luma turi būti arba karszto 
oro ar garo. Vandenio sziluma 
uždrausta.

Szitas instatymas buvo in- 
vestas kai tik buvo pradėta 
namus szildyti su karsztu van
deniu, ir tokia sziluma dar ne
buvo isztobulinta ir būdavo 
pavojaus kad žiema tokio pe- 
cziaus paipos neužszaltu. Bet 
dabar to pavojaus visai nėra, 

artilerija, su savo dideliais 
armotais, stengiasi sutruk- 
dinti Komunistu užpuolimą.

Amerikos valdžia yra vie- 
szai praneszus kad ji nesi- 
kisz ir nieko nedarys jeigu 
Komunistai ant szitos salos 
užsipuls ir kad Amerika 
nieko nesakys jeigu Komu- 

t‘a sala ir paims'.

bet tas instatymas dar vis ant 
valdžios knygų.

Kai Levitt & Son kontrakto
riai sutiko pastadydinti dvide- 
szimts kambariu mokykla in 
Bristol Township, ju inžinie
riai aiszkiai priparodino kad 
daug pigiau investi karszto 
vandenio sziluma ir kad ta szi
luma bus daug geresne, svei
kesne ir tinkamesne. Mokslo 
sztalas nusileido ir pavėlino, 
pirmaji syki investi in mokyk
la karszto vandens sziluma.

Daug tokiu senu ir visiszkai 
netinkamu instatymu randasi 
an musu valdžios knygų kas
link vieszuju mokyklų.

Butu visiems in sveikata jei
gu tokius instatymus darytu 
kontraktoriai ir inžinieriai, o 
ne mokslo sztabo nariai, kurie 
dažniausia būva tik apylinkes 
politikieriai.

TROKO DRAIVERYS 
UŽMUSZTAS

TRENTON, N. J. — Trisde- 
szimts vieno meto amžiaus Ho
ward L. Dugger isz Princeton, 
N. J., buvo troko užmusztas 
ant Freeway, Trenton Park- 

i way.
Troko draiverys buvo tris- 

deszimts penkių metu amžiaus 
Jack League isz Croydon, Pa.

Jis buvo suimtas, bet vėliau 
paleistas, nes iszrodo kad jis 
nebuvo kaltas.

GUBERNATORIUS
IR SENATORIAI

Ves Juodukus Iii
Mokyklas

GEORGETOWN, DEL. — 
Delaware valstijos Attorney 
General, H. Albert Young, teis
mo ofisuose staeziai pasakė su
sirinkusiems, kad jeigu reikes 
tai pats valstijos Gubernato
rius, J. Caleb Boon’s ir Senato
riai John J. Williams ir J. Al
ien Frear, a.smeniszkai, už ran
kos ves juodukus mokinius in 
mokyklas, jeigu tai bus reika
linga.

Kai Amerikos Augszcziau- 
sias Teismas nusnrende kad 
juodukai turi pilna teise eiti 
in rieszasias mokyklas, tai de
szimts juoduku buvo pradeje 
lankvti Milford High School, 
pereita menesi. Bet paskui 
jiems mokslo sztabas uždraudė 
eiti in ta mokykla.

Mokslo sztabo atstovas, ad
vokatas Howard Lynch sake 
kad visi turėtu palaukti ir pa
žiūrėti kaip tas musu kraszto 
Augszcziausias Teismas szita 
juoduku klausima iszaiszkins. 

! Jis paaisszkino kad mokslo 
' sztabas buvo priverstas taip 
padaryti kai daug tėvu pradė
jo baisu lerma kelti kai jie da- 
žinojo kad juodukai su ju vai
kais sykiu mokinasi.

Attorney General Young 
griežtai pasakė kad tokie žmo
nes, sudarydami p-a n i a a nes, sudarydami gaujas prie 
mokyklų, laužo valdžios insta- 
tyma ir turėtu būti suaresztuo- 
ti ir nubausti. Jis sake kad jei- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Czia yra tik dalis tu dvie
ju tukstanezui mokiniu isz 
Augsztesniosios Mokyklos, 
High School, Baltimore 
mieste, Md., kurie sustrai- 
kavo ir pareiszke savo pasi- 
prieszinima, kai jiems buvo 
paskelbta kad juodukai lan
kysis in j u mokyklas ir bus 
laikomi lygiais su baltai
siais. Jie reikalauja kad juo
dukams butu uždrausta lan

SUSPROGDINO
STUBA

Buvo Statoma Be
Unijos

SCRANTON, PA. — Vienas 
darbininku unijos narys buvo 
suaresztuotas ir jam buvo pa
skirta trijų tukstaneziu dole
riu kaucija.

Vienas policijantas buvo su
spenduotas už tai kad jis ne- 
iszdave pilna raportą apie tos 
stulos susprogdinimą, kaip 
jam reikėjo padaryti.

Unijos narys, trisdeszimts 
keturiu metu amžiaus Paul 
Bradshaw padėjo tris tukstan- 
czius doleriu kaucijos ir teis
mui pasakė kad jis yra nekal
tas ir kad jis nei teisėjo nei 
teismo nesibijo.

Arthur Bird sako kad jis bu
vo praneszes apie tu namu su
sprogdinimą policijantui Wil
liam Shygelskiui, bet jis tik už 
dvieju menesiu iszdave savo 
raportą.

Policijantas Shygelskis bu
vo pravarytas, gavo sakti be 
pedes.

Stuba ant Main ulyczios bu
vo susprogdinta už tai kad 
darbininkai kurie ja state ne- 
prigulejo prie unijos. Ji buvo 
statoma kontraktoriaus Ed- 
ward Pozusek, isz Wilkes-Bar
re del Andrew Ruby.

Karpinteriu unija stengėsi 
ta darba sustabdyti ir už tai ta 
stuba buvo susprogdinta.

^Pirkie U. S. Bonus!

Mokiniai Protestuoja

kytis in baltųjų mokyklas, 
nežiūrint ka Amerikos Aug
szcziausias Teismas yra nu
sprendęs.

Mes nežinome ka kiti apie 
szita klausima mislina ir 
kaip žiuri in juoduku su bal
taisiais mokiniais bendra 
mokinimą, bet mes tiek sa
kome ir sakysime, kad kai 
tokie mokiniai, drysta vie
szai priesz valdžia ir priesz

163 DARBININKAI
PASZALINTI

Buvo Prez. Trumano 
Pasamdyti

I

WASHINGTON, D. C. — 
Vice-Frezidentas Richard M. 
Nixon, ana vakara pranesze 
kad szimtas szeszios deszimts 
trys valstybes darbininku bu
vo pravaryta, nes jie vienaip 
ar kitaip sudarė pavoju visam 
krasztui. Ne visi yra ar buvo 
Komunistai, bet visi savo vie
tose sudarė pavoju musu 
krasztui.

Vienas isz ju buvo Preziden
to Eisenhowerio pasamdytas, 
kaipo laikinas devynios de
szimts dienu darbininkas.

Vice-Prezidentas Nixonas 
szitaip paskelbė Philadelphi- 
joje, kur Republikonai turėjo 
sžimto doleriu pietus. Jis vie- 
szai užsipuolė ant buvusio Pre
zidento Trumano. Jis sake kad 
Trumano administracija tiek 

.visokiu skandalu pridirbo kad 
i Republikonams ims dar keletą 
metu viską atitaisyti.

Ant szitu pietų buvo susirin
kę apie trys tukstaneziai žmo
nių. Jis sake kad septyni, bu
vusio Sekretoriaus Achesono 
pasamdyti darbininkai yra 
dabar intarti už Komunizmą.

Jis j u vardus vieszai nepa- 
skelbe, bet visi valdininkai 
Vasaingtone žino apie kuriuos

I jis kalbėjo.
♦

Szeszios deszimts szitu dar
bininku yra intarti už tai kad 
jie buvo pasisavinę daug slap
tu rasztu isz valdžios ofisu.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

mokyklos sztaba stoti, tai 
jau laikas paimti gera diržą 
ir jiems kaili iszpilti. Ar gal 
reiketu ju tėvams panasziai 
pirmiau padaryti.

Szitas klausimas turėtu 
būti musu valdininku ir tei
sėju iszrisztas, bet ne snarg
liu, kurie turuetu klausyti, o 
ne iszsižioti priesz savo vy
resniuosius.

ra ra o

Sekr. Wilsonas Iszduoda Raportą

Apdraudos Sekretorius 
Charles E. Wilsonas czia 
iszduoda savo raportą Pre
zidentui Eisenhoweriui, in 
Denver, Colorado, apie val
džios “Pentagon” pastan
gas susekti ir pravaryti vi
sus intartus valdžios darbi
ninkus isz Vaszingtono dar
bu. Wilsonas sako kad jis 
tuo paežiu kartu nori isztei- 
sinti visus tuos darbininkus,

ATSARGIAI
SU NAUJAIS
AUTOMOBILIAIS

PHILADELPHIA, PA. — 
Philadelphijos miesto gero 
biznio komisija perspėja kad 
visi, kurie dabar rengiasi ar 
ketina pirktis nauja automobi
liu labai gerai apsižiuretu, nes 
daug sudaužytu automobiliu 
dabar yra siuneziama in Phila
delphia ir in kitus Pennsylva- 
nijos miestus isz Naujos Ang
lijos, kur viesulos daug nauju 
automobiliu sudaužė ir isz Chi- 
cagos kur didi lietus, beveik 
potvanis daug tokiu nauju au
tomobiliu sugadino.

Tose vietose kompanijos ne
gali parduoti tokius sudaužy
tus ar, sugadintus automobi
lius, ir už tai jos siunezia juos 
in Pennsylvania.

Philadelphijoje i r kituose 
Pennsylvanijos miestuose to
kie sudaužyti automobiliai yra 
pertaisyti, naujai numaliavuo- 
ti ir gra liai iszivalinti ir paskui 
parduodami kaipo nauji auto
mobiliai.

Tokiu automobiliu isz Nau
jos Anglijos, inžinai vra suga
dinti nuo mariu druskoto van
denio. Automobiliai isz Chica- 
ges, kurie buvo to patvanio pa
skandinti vra pilni dumblo 
kaslink savo inžinu ir ju sėdy
nės vandeniu persisunkusios ir 
pusiau supuvusios.

Bet žmgous kuris perka nau
ja automobiliu visa to isz iszo- 
res negali matyti, ir už tai ir 
mes visus perspejame gerai 
apsižiūrėti pirm negu pirksite 
nauja automobiliu. Geriausia 
ir tikriausia apsauga yra pa
reikalauti raszta isz automobi- i

ar vaiske, ar valdžioje kurie 
buvo ar yra neteisingai in
tarti. Bet jis greitai pridėjo 
kad jeigu bus kokia abejo
ne apie kuri darbininką, jis 
bus tuo jaus pravarytas isz 
valdžios darbo. Jis sako kad 
tokiu intartu darbininku yra 
labai mažas skaiezius, prily
ginus prie isz tikimu darbi
ninku.

o o ra

liu pardavėjo isz kur jis gavo 
ta nauja automobiliu ir paskui 
kita raszta po prisieka kad tas 
jusu perkamas automobilius 
nėra isz Naujos Anglijos, nei 
isz Chicagos.

Apleido Amerika 
Pabėgo Pas 
Komunistus

William H. Starr, isz 
Westville, New Jersey, ku
ris su savo broliu James bu
vo dingėsi sz Alijantu Zono, 
Vokietijoje, ana menesi, da
bar buvo surastas Komunis
tu Pietų Vokietijos Berlyne. 
Starr sako kad jis su savo 
broliu savanoriai pabėgo isz 
Vakaru Vokietijos ir nubė
go pas Komunistus in Rytu 
Vokietija. Iki sziol visi mis- 
lino kad tiedu broliai buVo 
pavogti ir po prievarta pri
versti važiuoti in Komunis
tu Rytne Vokietija.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!
i ”
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Kas Girdėt
Automobiliu apdrauda at

pigs suaugusiems, 'bet jeigu 
kurios szeimyn.os jaunuolis au
tomobiliu vairuoja, tai ta ap
drauda pabrangs.

Tėvas kuris leidžia savo ne
pilnu metu vaikui ar dukrelei 
autotnobiliu vairuoti, geriau 
(padarytu jeigu jis jiems at- 
provinta revolveriu duotu su 
kuriuo joe galėtu bovintis.

Vienas Republikonu Parti
jos didžiūnas, bet mums tik pa
prastas politikierius, sako kad 
jis turi ir žino gana szlamsztu 
apie Illinois Gubernatorių, Ad- 
lai Stevensona, kad jeigu jis 
vėl drystu stoti in rinkimus del 
prezidento, jis ne tik tos vie
tos netektu, bet jo žmona ji di- 
vorsuotu ir visi jo .draugai jo 
nusikratytu. Bet kiti Repu'bli- 
konai Partijos vadai tam savo 
ibicziuliui Respublikonui labai 
greitai burna uždare. Jie.bijo
si kad Demokratai ko pana- 
szaus ir Rcpublikonams dabar 
nerengia.

' • • ■ " ■ ■■

Vienas jaunas beisbolįnin
kąs isz New York beisbolinin- 
ku ratelio, kuris labai pagar
sėjo per pastarąsias beisboles 
rungtynes, priesz viena loszi- 
ma, iszvakarese buvo suimtas 
paleistuviu namuose, isz kuriu 
jis vos paspėjo iszsprukti kai 
policijantai visus “sveczius” 
suaresztavo.

Sovietu Rusijos geriausi ir 
gabiausi szpiegai veda savo 
darba ne Amerikoje, bet Mek
sikoje, isz kur jie gali labai 
lengvai susisiekti su savo 
draugais Amerikoje.

Daug Italijonu dabar gerbia 
ir garbina Mussolinio sugulo
ve, gražuole paleistuve, kuris 
buvo sykiu su juo pakarta. Da
bar net ir stovylos yra jai sta
tomos Italijoje.

Price $2.30 st',° '”i“* ‘,Tl*
COLORS: Red, Black, Green, 

' Blue, Gray, Copper.

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

Pirmiau paleistuves ir kek- 
szes savo bizni vesdavo ant 
ulyczios, kalbindamos ir vilio
damos vyrus in savo kamba
rius. Dabar nieko panaszausl 
Dideli biznieriai, fabrikantai 
ir politikieriai tokias kekszes 
pasisamdė savo draugams ir 
biznieriams del “good time” 
kai jie atvažiuoja pirkti ar 
parduoti savo kompanijų ta- 
vora. Pirmiau keksze, paleistu
ve turėjo derintis kiek ji gaus 
už savo malonumus, bet dabar 
ji nieko neima, nieko nelpraszo, 
nes ji žino kad po vienos tokios 
malonumo nakties, jai bus tin
kamai tu biznierių ar fabrikan
tu atlyginama.

Paleistuvyste sziandien di
delis ir riebus biznis, isz kurio 
net ir policijantai pasipiniguo-

Sziais laikais tiek mergai- 
cziu, merginu ir moterų yra 
nužudoma kad laikraszcziu re
daktoriai nei nenori tokius in- 
vykius skelbti, sakydami kad 
tai visai ne naujienos.

Laikrasztininkai, kurie žino 
ka jie sako, dabar vieszai tei
gia kad vargiai . kur ant szio 
svieto rasi daugiau paleistu
viu, keksziu kaip Atlantic City 
vasarvietoje, New Jersey. Czia 
randasi daugiau kaip szes.zi 
szimtai tukstancziu juoduku 
ir juodakiu. Czia'galima nusi
pirkti “merginos malonumus” 
nuo dvieju iki penkios de- 
szimts doleriu. Pareina kokia 
ir kiek ir ko kas nori.

PASKUTINIS 
NORAS

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Valentas. Buvo tai žilas senelis 
nuo doraus gyvenimo, buvo 
sveikas ir drūtas. Laikeisi labai 
gerai norint už Morkų buvo se
nesnis pora metu, bot iszrode 
kaip jojo senumo. Kunigo Va
lentams buvo navatnas,.'fondas, 
jog mėgo žmogui iii akis kal
bėt teisybe. Ne mėgo jisai ap- 
maudumo, norint szposuose.

Kožna prasižengimą, koki 
tiktai nužvelgė, tuojaus baudė 
norint ne viena karta žmonims 
nepatiko, tai jisai sau isz to

Prie Ežero Su Savo Draugais

Nors žvėrys yra uždrausti 
pamariose «ar prie mariu 
kranto, gražuole Bea May, 
televizijos loszike gavo ypa
tinga pavelinima iszsivesti 
savo du prijaukintu žvėris ir 
su jais pasztarkavuoti del 
laikrasztininku, kurie daug 
szitokiu paveikslu nutraukė^ 
Nėra reikalo sakyti kad visi

Pypkes Durnai

Keksztui

Gyvenimo tie debesis
audringi,

Bangiu silpnus vaikus szios 
žemes.

Tik tie, ka ju spėkoms
galingi,

Sau ramus, jiems gyvenims 
neaptemes.

Už auksa gauna jie tarnu
daugybe,

Kurie virsz audru debesų 
juos kelia.

Ten saule szypsos ju
liūdnybe,

Tarnai uoliejie skurdo 
audron velia.

O, kekszte, tu augsztai
mintim skrajojai,

Bet niekinai ta niekintoju 
gauja.

Tu priežasti kancziu ten
iszvyniojai

Ir rodei svietui skelbdama 
būvi nauja.

Tu, kerszto meiles mūzos
numylėtas,

Tom skurdo audroms skelbei
žūti,

Kentei tu, tuju audru
iszaukletas,

Bet szirdžiai savo nedavei 
pražūti!

Tave gyvenant nevisi
supratom,

Mūza tik guodė tave 
didžiažirdi!

Dabar giesmese tavo dvasia
matom,

Lai ji garbes balsus per 
amžius girdi!

o o □

nieko nedaro, ba jisai buvo to
sios nuomones.

Jog katrie už teisybe pyksta 
tai teisybes nemėgsta. O teisy
be ir pamatu teisybes.

Pribuvias in Kriokava ant 
gavimo telegrafo nuo Morkaus 
labai norėjo pasikalbėt su 
žmogum apie kurio praeite ga
na gerai žino. O vėl ei mate pa
taisa ir gaileste nusidėjėlio, 
kuris norėjo užvoši ant isziga- 
ningo kelio.

isz tenai greitai pasitraukė 
kai jie pamate jos du “drau
gu”. Kai szitie “Cheetahs” 
dar kiek paaugs, loszike Bea 
May, isz Fort Lauderdale, 
Floridoje, turės jos miesto 
valdžiai pavesti, nes kad jie 
yra ir prijaukinti, jie gali 
būti pavojingi.

O O Q

Užmirszias-gi apie gaileste, 
koki turėjo ant szirdies del 
Morkaus už nedora priėmimą 
Filipo ir nepaisedamas ant ne

džiu paraszytu laiszkoje mane 
sujudinai.

-— Dievui dėkui už gera pri- 
kvepima.

dorybes Agotos, kuria pažino
jo gerai nusidavė linksmai in 
žale narna Morkaus, norėdama 
su savo senovės paižinstamu. 
Mokantis nuolatos gerai nu- 
duot saviszkai Agota, pama- 
cziuis kunigą, net kliktelejo isz 
džiaugsmo, pasakė tuojaus, 
jog ponas Morkus nekantriai 
lauke ant jo, daduodama, jog 
sunkiai serga ir daclure:

— O tai rots džiaugsis se
nelis, kada jegamasti pamatis.

— Asz ir troksztu ji kano- 
greicziause pamatyt, tarė ku
nigas abejotinai, nepaiseda
mas ant kobinio tupinejimo.

— Tai praszau jegamastie! 
Kalbėjo vesdama kunigą in 
stubele ligonio.

Tegul bus pagarbintas Jėzus 
Kristus, tarė Kum Valentas, 
priėjės prie lovos.

— Ant amžių amžinųjų 
Amen, tarė džiaugdamasis 
Morkus.

— Sveikinu geradeju mano 
juk asz teip laukiu, kaip vi tu
relis pavasario, ba turiu lektie 
in ana svietą, o mano siparne- 
lei suriszti ir pririszti.

— Atriszime tuosius spar
nelius, atriszime, tiktai bukie 
tamista malszus. Pirmiause de- 
kavoju už atminte apie mane.

— O asz dekavoju szirdin- 
gai už laiszka ir ipamokinima, 
kuris mane. iszipradžios labai 
inskaudi^o. Nes ir dabar 
džiaugiuosiu.

— Garbe Dievui!
— Palikie mus Agota du- 

vienu, tarė senis gaspadinei, 
kuri pasikloniojus nes kai]) 
muilą suvalgius iszejo isz- stu- 
beles o mudu su jegamaseziu 
Geradejum pasikalbesiva su 
savim.

■— Na kaip pajiegos Ta- 
istos, ponas Morkau?

— Pajiegos jau gesta, je- 
gamasteli, ir del to nOretau su
sitaikini su Vieszpacziu Dievu 
ir in rankas geradejaus sudė
tie tuosius visus siūlelius ir 
virveles, ka viturelui suriszti 
sparneliai ir trukdo gavimasi 
in dangų.

— Labai gražiai! Asz atei
siu pas poną kitu kartu tame 
mierkje. Jeigu nori mane prie
ičiau, tai da sziandien atleisi u, 
o dabar pasakyk man, kaip ta
sai gyvenimas plauke?

— Plauke turtuose ir viga- 
duose, atsako su atsidusimu gi
lu Morkus, nes ne turiu ramu
mo duszioja. Silpnybe sztai 
mano szirdies, ir sunkumas du- 
szios mažai užartavotas tiky- 
be suvargino mane. Kaip tik
tai iszsprudau isz gimtines sza- 
lies bridau toliu.

Ir nebuvo nejokio, t e v e 
brangus, kuris butu man pada
viau prietelingos rankos. Ir 
teip vilkosi, vilkosi pamaželi 
ilgus metus. Pripratau prie to 
visko ir jau negalėjau atprasi. 
Svietas ir žmonis užstelbe atsi- 
liepenti laikais baisa szirdije o 
ludnuma malszino iszmetineji- 
mai, kurie visados pritarnauja 
savžinei ant paszaukimo.

— Gerai jaute savo kalte.
— Tai tau turiu padekavot 

mano geradejau. Tu vienu žo-

— O kas ten girdėt su vai
kais Maksimo ?

— Vienas tiktai Filiipas; 
dirba dorai ir biednai gyvena. 
Turi paezia isz doraus gyveni
mo Cmuviute, jeigu sau prime
ni ir Dievas davė trejetą vaike
liu.

— Atsimenu apie juosius, 
mano geradejau. Tegul nesirū
pina apie savo ateiti. Ne gerai 
pasidaro, jog tasai biednas 
vaikinas is'žejo nuo manęs su 
gaileste szirdije ne gerai! Tu
riu viską pataisyt.

— Dievas a u geras prieič
iau isznagradis.

— Dievas tau geras priete- 
mane priesz smert suramini.

— Už didele malonia nuo 
Dievo .prilaikau, mano prieič
iau, jog mane Dievas paskiro 
del suraminimo tavęs.

— Dievas yra teisingas, 
mano geradejau, o ir atlaidus 
visus .nusidėjimus. <

Ii- teip ilgai da kalbėjo tiedu 
prietelei senelei, o kada Kum 
Valentas apsakė Morkui visa 
gyvenimą ir smerti Maksimaus 
apra-sze visa padėjimą Filipo 
ir jo szeimyneles, tai net Mor
kui aszaros akyse žibėjo, atsi
skyrė su savim, kunigas priža
dėjo ryto anksti priimt ' idant 
aprūpint dvasiszkais reikalais 
in amžina kelione.

Kunigas iszejo labai links
mas. Ala t e jisai jog Morkus su
vis kitokiu stojosi ir gailesi už 
savo sunkius nusidėjimus. 
Morkus-gi po iszejimui kunigo 
biskuti nuludo ir lig buvo nuo 
saves, norint nebuvo piktas, ir 
labai gražiai kalbėjo su visais.

Daktaro pribuvusio paklau
sė ar da rytojaus galės sulaukt 
ir priimt Vieszpati Dieva o 
kada tasai jam pasakė jog te
gul apie nesirūpina, stojosi 
linksmesnis. Paskui Ii epe 
Agotai paduotie maldų knyga 
illgai meldėsi ir ne norėjo, 
idant jam kas perszkadytu.

Agota norėjo pora keletą 
kartu su juom pakalbėt del 

’pertraukimo laiko nes jisai at
sakinėjo.

Jau man nieko nė miela ir 
nieko nereikalauju, kalbėjo in 
ja, nes man reike malones Die
vo idant galetau visiems atleist 
ir gaut nuo visu atleidima, ku
riems pikta padariau.

Agotai buvo labai pikta isz 
tokios kalbos Morkaus. Vienok 
džiaugėsi, jog neužilgo pasi
baigs visi rupeseziai ir vos gy
venimą lustauna. Tai ir labai 
seniui in akis nelindo tiktai 
kantrai pritarnavo ir iszipildi- 
nejo jo paliepimus.

— Mislino sau:
Ne ilgai asz apie tave tupi- 

nesiu ir klausysiu tavo palie
pimu. O kaip prie tarnu, tai ty- 
czia žlumbe ir akis trina.

— BUS DAUGIAU —

^Pirkie U. S. Bonus!
“Saule”, kaip szviete, taip 

ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratais.

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

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai:

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

No. 1954

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

YTa isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
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.

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 Bemadina. 61 
puslapiu, 20c.

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

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios NaktL 
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. 35c.

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

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

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

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

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

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

Kitokios Knygos

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

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

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

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

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

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, pcraszyta 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. 15e

Kaip Užsisakyti Knygas: |-

Užsisakant knygas is« 
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.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

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

Paskutinis Noras
Apysaka isz Gyvenimo Gyven-

* toju Kalniniu

(Tasa)

Agota isz džiaugsmo net in 
kojas mėtėsi Morkui, dekavojo 
visokais žodžais ir prižadėjo 
jog melsis už ji per visa savo' 
gyva st i.

* — Ir dadave.
— Man prie ponelio geriau - 

se. Tu man brangesnis negu 
tieji visi tavo turtai!

— Na, na! Nesirūpink, ma
no szirdele szitai paraszysime 
laiszka pas Maksima, ba taji 
mislis mane nuolatos vargina.

— Gerai, gerai, mano myli
mas poneli, jeigu tau apie tai 
einasi.

Ir ėmėsi abudu prie raszymo 
laiszkos. Morkus parasizias ei
lute kožna karta skaitė Agotai 
ir klausė ar gerai. Agota viską 
giri ir niekame nesiprieszino 
Morkui ir laibai jisai džiaugėsi 
isz to.

— Kada pabaigė laiszka, 
da karta visa perskaitė ir tada 
tarė:

— Na, dabar man kaip ak
muo nupuolė nuo szirdies. Vis
kas teip stojosi kaip norėjau.

Dabar tiktai dvieju žodžiu 
( lauksiu nuo Maksimo, o pas

kui mirsu be baimes.
Laiminga Agota isz tu užra- 

szu, visa palaike už gera nema
tydama nieko pavojingo del 
saves. Laiszka pati nunesze 
ant paczto ir parnesze Morkui 
kvitą nuo laiszko. Nuo to laiko 
buvo labai linksmas Morkaus 
gyvenimas. Senis rodos pasi
darė jaunesnis ir linksmesnis, 
o lauuke su didelu nekantrumu 
nuo brolio pora žodžiu atsaky

tino. Kunigas Valentas, kuris 
buvo pas save paemias laiszka 
buvo užimtas szermenimis, o 
paskui tuojaus turėjo sau pa
rapijų atlaidus (atlpuska), tai 
ir užtruko su nusiuntimu atgal 
laiszka pas Morkų ir tasai vil
kinimas pradėjo rūpint senu
ką.

Viena vakara, kada nuliūdęs 
.nuolatos laukentis laiszko 
Morkus sėdėjo prie savo stale
lio, ir Agota ji ramino savo ro- 
domis, ulžskambino in duris, ir

Ant Pardavimo
La'bai pigiai parduodamas 

mūrinis namas ant 231 East 
Centre St. Loto didumas 22 x 

^125 ped., taipgi ant to loto ran
dasi kitas namas, medinis ant 
East Railroad St. Locnininkas 
gyvena kitam mieste. Del pla
tesniu informacijų, atsiszauki- 
te pas:

Nelson T. Davis Agency, 
120 E. Centre Str., 
Mahanoy City, Pa.

. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

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

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

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

kada Agota iszbelgus in prie
mene, atidarė dūręs laiszkane- 
szis inteike del josios laiszka 
su juoda peczete.

— Kas ten naujo? Paklau
sė nekantrai Morkus.

— Ei nieko. Atsake Agota 
slėpdama laiszka ežia laiszka
neszis paibludo ir mislino jog 
adresantras:
-— O laiszkaneszis girdėda

mas taje kalba Agotos atsilie
pė:

— Ponas turi pasiraszyt, 
jog priėmė laiszka.

— Ka? Pasiraszyt, paszau- 
ke su karsz'cziu Morkus tai 
man laiszkas?

— Teip ponui, atsake laisz
kaneszis :

— Duokie man, paszauke 
Morkus.

Agotai tas nepasiseko. Norė
jo paslėpt laiszka kurioje da- 
niesza apie snierti brolio.

Nežinia kas buvo per prie
žastis.

— Agota padavė laiszka. 
Senis su drebante ranka pa
griebė.

— Juoda peczetis.
— Praszau paraszyt, tarė 

laiszkaneszis.
Morkus pasirasze, laiszka

neszis iszejo, Agota nesitraukė 
isz kancelęrijeles.

— Juoda peczetis! Paantri
no Morkus ir laikydamas laisz
ka rauko ja, s varstėsi atplesz- 
tie koperta, rodos ko bijojo.

— Reike perskaityt, tarė 
nekantrai Agota.

— Teisybe.
Tai pasakias perlaužo pecze

te ir numėtė koperta.
— A? Sztai mano laiszkas 

neatpleszta sugryžo! Kliktele- 
jo nusigandias.

— Skaitykie poneli, ežia 
yra kitas laiszkas.

— Teiip, yra kitas laiszkas, 
kallbejo maiszydamasis ir dre
bėdamas isz baimes.

Paėmė antra laiszka in ran
ka, skaitė pertraukdamas po 
kožnam žodžiui, o buvo teip 
paraszyta.

“Laiszkas pono ne užtiko 
gyvo Maksimo kaip atėjo, tai 
buvo ka tik numirtas, o prie 
kurio mario ir aszpats buvau. 
Brolis viską ponui atleido ba 
geras sūnūs ■ viską paslelpe 
priesz tęva, apie nedora pri
ėmimą jo pas tave. Dievas dru- 
cziau sudije tokias provas, 
meldžiuosi u vienok idant tau 
mano pone, ne atmintu tavo 
užs.i kietejime.

Senovės tavo pažinstamas ir 
prietelis jlisu nelaimingo tėve
lio:

— Kunigas Valentas.
— Ha! Tai tavo, tu boba 

darbas! Suniauke senis, ir ap- 
arpias iszvirto ant kėdės. Ilgai 
jijie negalėjo atgaivint, toji ži

nia drueziai ji pervere.
Atsigaivelevias ne galėjo žo

džio prakalbėt. O kada pradė
jo kalbėt, tai klejodapias vi
saip kalbėjo. Agota tuojauS ne- 
užmirszdamą apie testamenta 
sujieszkojo ji tuojaus stalcziu- 
ki ja, nesirūpindama apie Mor
kų.

Pasža,ūktas daktaras liepe 
užlaikyt tykumą, nes apie su-

* TARADAIKA
■A ***************** ********.»

Ateiviai kurie turi pilnas 
Ameri koniszkas popiersa, 

Ir turi tiesa balsuoti 
rinkimuose, 

Tai nereikalauja jokiu 
bobiszku mekleriu, 

Ir iszkelimo (partijų del 
“sokeriu,” 

Tiktai daro pagal savo 
Iszmanyma ir sanžine. 
Isztikro nevertas butu 

vadintis Amerikonu, 
Jeigu duotųsi vestis ant 

“šlaito,” 
Kaip kokis neiszmanelis.

Savo protą turėkite, 
Mekleru neklausykite!

* * *
Kožnas turi ant senatvės 

atsiminti, 
Kad turėtu isz ko gyvenimą 

baigti, 
Nes tik tada vaikai tėvus 

guodoja, 
Ir užlaiko senatvėje, 

Pas kuriuos jauezia sziek 
tiek pinigėliu.

neturi, 
Tai antsvetimos duonutes 

žiuri.
Jeigu tėvai pinigėliu

o. o.n» *1*

Tegul motinos neužmirszta 
apie tai, 

Kad ju dukreles tikisi, 
Kad nors pasilikti 

motinoms, 
Kaip ii’ jos tikėjosi.

Bet ne ant tuszczio klalba, 
Kad vyrasTurintis neruszia 

motere,
Tai kad ir dirbs kaip 

jautis, 
Tai vis nieko netatras. 
Bet jeigu apsukri ir 

paezedi motere, 
Tai 'bus gera pati, 

'Gaspadine, motina ir gera 
ukese del sklypo, • 

Prigelbines maustyti vyrui 
apie uždarbi, 

Vaikus augins taip,
Kad bus naudingi del 

tėvu ir visuomenes.
* * »

Nekurie mokytojai tvirtina, 
Kad randasi tiktai vienas 

Dievas, 
Bet sziandien daugelis 

tvirtina, 
Buk turime du Dievus;

Vienas kuris valdo 
Žmogiszkas gyvastis ir ju 

likimą,
O kitas yra'žinomas kaipo 

Visogalis Doleris, 
Kuris rūpinasi žmonimis, 
Kurie randasi gyvi ant 

szio svieto. 

PLATINKI!
“SAULE”

gryžima in sveikata nedavinė
jo parankes.

Morkuš gulėjo be žado, o 
Ao-ota gal deszimta karta' at- 
skaitinėjo pasislėpus testa
menta, del kurios viską užra- 
sze.

ISZPAŽININKAS
In kėlės dienas vos pasisekė 

daktarui atgriebt Morkų. Bu
vo tai rudenio gražus laikas. 
Saulele szviete ir buvo links
ma senio pa ka j uja, o ir jam 
buvo ant duszios linksma. 'Gu
lėjo ant lovos Morkus turėda
mas gera prižiūra nuo Agotos, 
kuri norint del akiu svieto tu-, z
pinojo apie seni. Senis 'pabu
do apie pusryczius.

Agota sėdėjo atnt kėdės sza- 
le lovos ir nevos buvo apsiver
kus.

— Didis Dieve, tarė dairy
damasis po pakaju, pirmu kar
tu atsipeikėjas, asz da esmių 
gyvas, o kaip asz sunku mie
ga ir saipna turėjau.

— Tegul ponelis daug ne- 
szneka, tarė Agota lenkdamasi 
prie jo. Dievas iszgel'bejo nuo 
sunkios ligos reike dabar taja 
sveikata czėdyt.

— A-Iia, tarė, teisybe, tei
sybe.

— Tai mano brolis negy
vas !

— Meldžiamės visi už jo 
duszia, asz ir daviau ant mi- 
sziu?

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius -iko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

Da reike karta duotis. Asz 
pats duosiu. Tegu] visi mel- 
džesi už ji. Jisai buvo geras, 
jisai buvo labai doras žmogus. 
Asz jam didele skriauda pada
riau. Reike melstis, idant Die
vas man atleistu kaltes.

—- Melsimės, melsimės tik
tai t n poneli nesirūpink per 
daug.

— O ne užmirszk apie jo 
vaikelus.

— Visko turės.
— Gal jie labai biedni?
— Girdėjau, jog turi puike 

gaspadorysta.
— Garbe Dievui! Garbe 

Dievui! 'Nes žinai jog asz jau- 
cziuO'Si artimu sinerties.

— Dieve brangus! Ka tu 
poneli kalbi ? Liga jau persiga
lėjo, ne reike nieko bijotis.

— O teip, persigalėjo. Nes 
tas buvo del manes baisiausiu 
daigiu ka galėjau be iszpažin- 
ties numirt. Nes Dievas pasi
gailėjo manės. Reikia ji per- 
praszyt:

— Bukie tikai ponelis be 
baimes.

— O 'busti, busit mano bran
gi. Vieno tiktai daigta nuo ta- 

j ves praszau!
— Tai ko tokio, mano ge

ras poneli?
— Szitai, idant man pri

siektum, jog apie vaikus Mak- 
simaus ne uužmirszi ir paslėp
si teip jog vargo neturės.

-— Prisiekiu ponielui ant 
Dievo ir jo Motina Szvencziau- 
se, tarė sudėjus rankas ir 
klaupdama prie lovos.

— Dėkui tau ne užmirszk 
užlaikyk prisiiega, o dabar pra
szau tavęs iparaszykie man tuo
jaus laiszka, arba geraus bus 
duotie telegrama pas Kunigą 
Valentą. Geras tai mano seno
vės pažinstamas.

Jam noriu iszpažint mano 
nusidėjimus .ir paskui be ru- 
pesties numirsiu, o tikėk man, 
jog jaucziiu, kad ne trukus 
smertiis užklups.

— Smutnois rnisles poneli 
apemias toja ligoje. Padarysu 
ka ponelis lielpe, nps kam teip 
skubint?

— Kam in kelione tai ir lai
kas, mano brangi. Juk kunigas 
Baka pasakė:

Paimlus giltine,
Ta nevidone,
Už sprando kabina,
Ant sūdo gabena,

— Na tai tu Agota tuojaus 
duokie telegrafa ir papraszy- 
kie Kunigą Valentą pas mane,

GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavoras, popiera, ma- 
szinos, ir darbininku algos, kad 
daugunia laikraszcziu dar la
biau brangsta. Redaktoriai, at- 
sipraszydami aiszkina kad jie 
jokiu budu negali galas su galu 
suvesti.

‘ ‘ Saules ’ ’ redakci j a nenori 
dar labiau savo skaitytojams 
pabranginti “Saule” ir nepa
brangins, jeigu kaip nors bus 
galima, iszsisukti!

Bet, už tai “Saules” redak
cija labai gražiai praszo visu 
“Saules” skaitytoju in laika 
užsimokėti už savo prenumera
ta, kad redakcijai butu mažiau 
kasztu, sekti tuos, kurie pavė
luoja ant laiko užsimokėti.

Pirmiau “Saules” redakci
ja galėdavo laukti per koki tai 
laika, kol skaitytojai užsimoka 
už savo prenumerata. Mes jums 
siusdavome “Saule” kad ir per 
kelis menesius, ir laukdavome 
kol jus užsimokėsite, “bet da
bar, aplinkybes tokios, kad mes 
negalime laukti!”

Už tai, mes visu savo geru 
skaitytoju labai gražiai praszo- 
me priesz laika, ar nors ant lai
ko už “Saule” užsimokėti, kad 
mes galėtume jums “Saule” 
vis siuntinėti.

Daug laikraszcziu yra instei- 
ge taip vadinama “Popieros 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams popie
ros nupirkti. Mes tokio fondo 
neturime, bet nuoszirdžiai ir 
vieszai padėkotume tokiems 
geriems musu laikraszczio rė
mėjams, kurie ir mums padėtu 
nusipirkti popieros “Saulei.”

Bet, kas mums ir jums svar
biausia, tai “teisingas atsily
ginimas,” mes galėtume “Sau
le” leisti, ir kad jus galėtumėte 
ja vis skaityti!

ba skubu labai susitaikint su 
Dievu. Garbe Dievui, jog sziek 
tiek pasitaisiau.

— Bu® gerai, tiktai poneli 
apsimalszink, tuojaus duosiu 
telegrafa, tiktai da karta .sa
kau, jog ne yra reikalas sku
bintis su tuom.

— Na, na, jau tai vis geriau 
greieziau negu velau, o jeigu 
Dievas ilgiau užlaikis žmogų, 
tai jo szventa vale. Tiktai tu 
mane nebukie prieszinga.

— Gerai gerai, tuojaus pa
leisiu telegrafa.

Tikrai nusiuntė telegrafa 
užlpraszanti Kunigą Valentą 
pas Morkų. Ligonis labai nu
sidžiaugė, jog jau telegrafas li
kos iszleistas.

Buvo lig .sveikesnis, nes dak
taras pasakė jog tai tik persi- 
galejimas ligos, po kuriam ge
ro negali tikėtis. Morkus buvo 
lig kitokiu, rodos ne savo bude. 
Tankiai szylpsojosi, kalbėjo 
Agotai visokias pasakėlės, bet 
i-odois ne su pilnu protu. Agota 
kaip galėdama nudavinejo di
deli pnisiriszima prie jo. Visi 
pažinstami atlankinejo poną 
Morkų, kuriuos su džiaugsmu 
priiminėjo kalbėjo su jaisais 
linksmai, visi negalėjo atsigirt 
Agotos triasui apie ji.

— Tai rots isztikima taU 
naite! Kalbėjo visi, o jijie isz 
to džiaugėsi ir trine rankas, ba 
jau isz laiko mislino kokia tai 
bus dideli poni po smerties 
Morkaus.

Ant galo pribuvo Kunigas
(Tasa Ant 2 puslapio)
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— Subatoj pripuola Szv. 
Antano Marijos C., ir Szv. Ser- 
verinos, o Tautiszka Vardine: 
Jautrybe. Ir ta diena: 1793 m., 
gimė Lietuvos raszytojas ir is
torikas Simanaš Daukantas; 
1935 m., Dutch Schultz, garsus 
razbaininĮtas, kitu tokiu raz- 
baininku buvo nuszautas, Ne
wark mieste, New Jersey vals
tijoje; 1940 m., Hitleris susita
ria su Ispanijos diktatorių 
Francisco Franco in Hendayie.

— Automobilius vairuotas 
per William J. Mackey, nuo 
956 W< Coal uly., Shenandoro, 
susigėdo arti Lost Creek ir 
staiga nubėgo nuo kelio ir 
trenke in stulpą. Mackey likos 
sužeistas in galva ir likos nu- 
vesztas in Locust Mt. ligonbu- 
te. Iszkados padaryta ant 
$1,000. Nelaime atsitiko parei
ta Nedėlios ryta.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Dvideszimta Nedelia 
po Sekminių, Szv. Rapolo Ark- 
ang-elo, o Tautiszka, Vardine: 
Daugalis. Taipgi ta diena: 
1795 m., Rusija prisijungia sau 
Didžiąją Lietuva; 1941 m., Vo- 
kiecziai, Naciai suszaude 50 
Prancūzu belaisviu už tai kad 
vienas Nacis karininkas buvo 
nuszautas; 1947 m., Senatorius 
Robert Taft, Republikonas isz 
Ohio stojo in Prezidento Rin
kimus kaipo kandidatas; 1940 
m., Hitleris su Prancūzijos val
dovu Petain susitarė ir pasiža
da viena kitam padėti; 1936 
m., Vokietija su Italija sutiko 
padaryti bendra Faszistini 
frontą priesz visa Eurolpa; 
1921 m., du razbaininkai Ge
rald Chapman ir George An
derson apvogė paežio vežimą, 
troka, paeziame vidurdienyje 
ant didžiausios New York 
miesto ulyczios, Broadway. 
Jiedu gavo $1,454,129. Jie 'bu
vo suimti ir in kalėjimą patup- 
dinti, gavo po dvideszimts 
penkis metus. Jiedu pabėgo isz 
Atlanta kalėjimo Georgia val
stijoje. Anderson likos nu
szautas o Chapman pakartas; 
1861 m., Western Union Kom
panija pradėjo telegramas 
siunst skersai pilat u Amerikos 
kraszta. Augszcziausias teisė
jas St. J. Field telegrama pa
siuntė isz Californijos in Vasz- 
ingtona Prezidentui Abraho- 
mui Lincolnui.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Krizianto ir Darijos, o Tautisz
ka Vardine: Karigaila. Ir ta 
diena: 1936 m., Rymos-Berlyno 
aszis sudaryta, sutartis tarp 
Vokietijos ir Italijos; 1933 m., 
Prez. Franklin D. Rooseveltas 
nustatė kiek valdžia mokės už 
auksa, ir prire'ikalavo, kad vi
si savo auksinius pinigus val
džiai pavestu.

— Utarninke pripuola Szv. 
Ėvaristo popiežiaus, o Tautisz-
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ka, Vardine: Negis. Taipgi ta 
diena: 1825 m., Erie kanalas 
atidarytas. Pirmas laivas pra
dėjo per ta kanalaplaukti Spa
lio 26-ta diena ir pasiekė New 
York miestą Lapkriczio 4-ta 
diena; 1942 m., Amerikos Lai
vynas susikirto su Japonu Lai
vyno prie Santa Craz Salų, du 
dideli Amerikos laivai buvo 
paskandinti ir keturi kiti bu
vo labai sudaužyti, apszaudy- 
ti.

— Rinkimai artinasi.

Shenandoah, Pa. — Juozas 
Skocznskis, nuo 429 W. Co
lumbus uly., likos sužeistas in 
kaira ranka laike darbo Pac
ker Nr. 5 kasyklose. Gydosi 
namie.

— Ponia Filomena Valai
tis turėjo operacija in Locust 
Mt. ligonbuteje.

— Juozas Cziseski, nuo 
325 W. Arlington uly., kuris 
dirba del Strick ir Majewski 
kompanijos kasyklose, likos 
skaudžiai sužeistas per p'abe- 
geni “buggy”. Likos nuvesz- 
tas in Locust Mt. ligonbute del 
gydymo.

— Dirbdamas ant u kės, 
Ringtone, Oscar S. Mensinger, 
72 metu amžiaus isz Tomhic- 
ken vieszkelio, krito negyvas 
nuo szirdies atako.

Philadelphia, Pa. — Vakare 
30-to Spalio sziame mieste 
tarp Lietuviu bus didelis ir la
bai svarbus in vykis, nes mat 
garseje Cziurlionio daininin
kai ir dainininkes koueertos 
svetainėje Old Opera House 
ant Broad ir Popler uly. Kam, 
bet Philadelphijos Lietuviam 
Riczmoniszkiams kurie uores 
tame nepaprastame koncerte 
būti, patartina yra jau isz kal
no insigyti inžangos.tikieta in 
ta koncertą pas iponja Albina 
Czebatorienia gyvenanezia ad
resu: 3339 Belgrade uly., Phi
ladelphia 34, Pa. —K. V.

163 DARBININKAI
PASZALINTI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Szitie rasztai yra visu svetimu 
krasztu labai laukiami ir tie 
darbininkai rengėsi tuos rasz- 
tus parduoti Sovietams.

Anglijos Kariszkas Trokas Po Vandeniu

Naujas czverties tono tro
kas, kaip szitokis gali va
žiuoti ar ant žemes, ant van
denio ar po vandeniu, kaip 
Anglijos Karo Sztabo nariai 
czia parodo. Szitokie Angli-

Beveik visi pravaryti darbi
ninkai yra ar yra buvę Ko
munistai ar bent Komunistu 
draugai.

Eina gandai kad dar dau
giau valstybiniu darbininku 
bus pravaryta.

Iszrodo .kad dabar Prez. Ei- 
senhoweis su savo Vice-Prezi- 
dentu Nixon nori Senatoriaus 
J. McCarthy darba užimti. Kai 

; Sen. McCarthy visus perspėjo 
kad daug Komunistu randasi 

j valdžios darbuose, pats Eisen- 
ihoweris baisiai pasipiktino ir 
I pavadino ji melagiu. Dabar pa
sirodo kad Sen. McCarthy ži
nojo apie ka jis kalbėjo.

Penkios deszimts asztuo- 
niu metu amžiaus Al Steele, 
vartų prižiūrėtojas in Holly
wood studio, buvo iszrinktas 
kaipo antras Eisenhoweris, 
nes jis yra in Prezidentą 
panaszus. Muving pikezie- 
riu kompanija yra ji po kon
traktu pasisamdžiusi loszti 
Prezidento Eisenhowerio ro
le vieta keliuose rengiamuo
se paveiksluose apie musu 
Prezidentą.

Al Steele sako kad.jam 
tas naujas darbas patinka, 
bet jam daug geriau patiktu 
gryssti in savo §gna darba 
prie vartų, kur jis dirba nuo 
keturiu iki dvylikos, ir pa
skui gali eiti sau ramus na
mo.

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKIT!

jos kariszki trokai buvo vie- 
szai Anglams parodyti in 
Chertsey, Anglijoje. Troko 
plienas yra taip tampriai su
spaustas kad jis yra ir plo
nas ir lengvas.

UŽDARE VIESZKE-
LI IN TURKEY RUN

Daug Anglies Tenai
SHENANDOAH, PA. — 

Turkey Run Fuels kompanija 
buvo pareikalavus isz Shenan
doah miesto pavelinima užda
ryti kelia in Turkey Run, po 
kurio keliu randasi daug ang
lių.

Szita kompanija duoda dar
bą del szimto trisdeszimts mai- 
nieriams ir miestui duoda de
szimts tukstaneziu doleriu už 
ta pavelinima uždaryti ta 
vieszkeli in Turkey Run.

Miesto taryba buvo labai pa
girta, kad ji su ta kompanija 
sutiko, ir per tai parūpino dar
bus del szimto trisdeszimts 
mainieriu.

3 ŽUVO NELAIMĖJE
LANCASTER, PA. — Du 

jurininkai ir viena jurininke 
“Wave” žuvo ir kitas jurinin
kas buvo labai sužeistas, kai j u 
automobilius susimusze su au- 
tobusiu, apie dvideszimts my
liu nuo Lancaster miesto.

Žuvusieji buvo trisdeszimts 
metu amžiaus Ray William 
Masingale, isz Tellico Plains,
Tenn.; dvideszimts trijų metu 
amžiaus John A. Zezulak .isz 
Oaklawn, Ill., ir dvideszimts 
metu amžiaus Elsie Janice 
Murray, isz Boston, Mass.

Automobiliu vairavo Don K. 
Parker, isz Hutchinson, Kan
sas, kuris buvo nuvesztas in 
Lancaster General ligonine.

Visi keturi buvo in Bain
bridge Naval Station, in kur 
jie gvyžo kai ta nelaime atsiti
ko.

MOTERIS SUDEGE

6, Sužeisti
PHILADELPHIA, PA. — 

Septynois deszimts asztuoniu 
metu moteriszke sudege ant 
Germantown Avenue. Jos sū
nūs ja rado negyva, kai jis pa
rėjo isz darbo.

Naszle Minna Kolfasky bu
vo surasta sudeginta, puse po 
penkių po pietų.

Jos drabužiai užsidegė kai ji 
prisiartino prie mažo gazolino 
pecziaus. Ji jau keletą menesiu 
kaip sirguliavo ir jos sūnūs vi
sas pastangas buvo paleje ja 
yrižiureti.

Or’A - B - CELA'^3 
| arba pradžia | 
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U.S. Sekr. Sugryžo In Vaszingtona

Amerikos Sekre. John 
Foster Dulles, ežia, viduryje 
pasisveikina su jaunuoju 
Herbert Hooveriu, po kaire, 
ir su valdžios Po-Sekretorių 
Walter Bedell Smith, kuris 
isz savo tos vietos ka tik yra 
pasitraukęs.

Amerikos Sek. John Fos
ter Dulles yra sudaręs devy
nių vieszpatyscziu sutarti 
Europoje, del apginklavimo 
visos vakaru Europos nuo 
Komunistu. Sulig szita su
tartimi Vakaru Vokietija 
bus pilnai apginkluota, ne
žiūrint kad Prancūzija per 
savo Premiera Mendes 
France baisiai prieszinosi.

Dulles buvo pasirengęs 
radija ir per televizija pasa

AUTOMOBILIAI
SUSIMUSZE

KINGSTON, PA. — Wal- 
lace W. Wakefield, penkios 
deszimts keturiu metu amžiaus 
Second National Bankos Pre
zidentas ir kitas keleivis už- 
musztas kai jųdviejų automo
biliai susikūlė ant vieszkelio

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

Why do It tne Hard way?

Whether It rains or snows, the sun comes or goes, 
dry your laundry automatically, ELECTRICALLY! ■ 

Enjoy washday from now on.

See your electric laundry dryer retailer ... today^i

/

GUBERNATORIUS '
IR SENATORIAI •

kyti prakalbas ir paaiszkin- 
ti kaip visos tos vieszpatys- 
tes prie tos sutarties priėjo, 
bet isz Vaszingtono, nuo pat 
Prez. Eisenhowerio iszejo 
insakymas jam tylėti. Maty
ti musu didžiūnai Vaszing- 
tone nenori mums praneszti 
ka Amerikos Sekretorius 
toms vieszpatystems priža
dėjo ir ant kuriu mušu pa
reikalavimu jis joms nusilei
do kad buvo galima prie szi- 
tos sutarties prieiti.

Czia Prez. Eisenhoweris 
pasielgė taip kaip Preziden
tas Rooseveltas pasielgė 
kaslink Vaitos ir Teheran 
konferencijų, apie kurias 
mes iki sziai dienai vsko ne
žinome.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

gu Augszcziausias Teismas 
taip nusprendė, tai visu musu 
pareiga yra taip ir daryti. , 

Tada jis pasakė kad jeigu 
kiti neiszdrVs tuos juodukus 
priimti in musu mokyklas, Y 
pats valstijos Gubernatorius, 
J. Caleb Boggs ir abudu vals
tijos Senatoriai, tuos juodu
kus asmeniszkai, kad ir paėmė 
už rankos ves in mokykla, ir 
tada pažiuręs kas iszdrys jiems 
kelia pastoti.

Kai kuriose mokyklose pa
tys mokiniai buvo sustraikave * 
kai juodukai pradėjo ju mo
kyklas lankyti. Tekiams moki
niams nieko daugiau nereikia 
kaip gero diržo. Czia ne j u biz
nis, czia ne ju reikalas, czia jię 
per durni suprasti kas darosi 
ir per jauni kisztis in suaugu
siu reikalus. Kai jiems pastuB 
galis skaudėtu, tai jie ir apie ♦ 
straikas pamirsztu. £

Juoduku klausimas kaslink 
musu mokyklų yra baisiai pai
nus, keblus ir skaudus, ir mes 
turėtume ta klausima palikti 
tiems kurie yra daug mokytes
ni už mus.

prie Harvey’s Lake.
Antras keleivis buvo trisde

szimts penkių metu amžiaus 
Samuel Francis, alaus parda
vėjas in Kingston, Pa.

Automobiliai susimusze per 
lietu. Abudu automobiliai la
bai greitai važiavo ir taip su
sikūlė, kad jie buvo visiszkai 
sunaikinti.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien1

“AMŽINA ŽYDĄ” , 
Jo kelione po svietą ir liūdimai

apie Jezu Kristų.
Per paczta, 25 Centai. 
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—ų Gal j Ūsu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike■ • • ' .ir' „ 't{i ■'

szios bedarbes, tai pasakykite 
jiems kad užsiraszytu sau 
“Saule”, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nes “Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys ju nuliūdima.

:• i j. • ■
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Pinigai reikia siusti su Jį 
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Saule Publishing Co.,
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