
THE 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;
% Year $3.50; Canada $7.00. Advertising Rates on Application.

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

<r>>rrrT>t ■ Bt» ■ ■ ■ t t r 1—---------------------- ----------------~~

DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE” 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA

Prenumerata: Suvienytose Valstijose $6 Metams, % Metu $<3.50; 
In Kanada: Met ns $7, % Metu $4; In Vokietiję, Pietų Amerika, 
Skotlandije,Meta ib $9, % Metu $5; Atskiras Saules numeris 8Ctt'

Laiazkua .r Pinigus visados siuskite ant szio adreso:

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

No.96 m R MAHANOY CITY, PA. PETNYCZIA, GRUODŽIO 1954 'FRIDAY, DECEMBER 3, 1954) V. L. BuczkowHki, Editor and Mgr. ~ 66 METAS

Intartas Už Mergaites Nužudinima MEDŽIOKLES DU AUTOMOBILIAI
DIENOS SUSIMUSZE

Penkiolikos metu amžiaus 
Peter Makarewicz, isz Nor
wood, Mass., yra ežia prira
kintas prie policijanto, kai 
jis yra vedamas isz Dedham, 
Mass., kalėjimo in teismo 
kambarius.

Jis yra intartas už nužu
dinima penkiolikos metu 
mergaites, mokines, Geral
dine Annese, kuri buvo su
rasta pasmaugta prie savo 
namu. Kiek policijantai gali

Isz Amerikos
BUVĘS KALINYS 

NUSZAUTAS
PHILADELPHIA, PA. —

Buvęs kalinys ir razbaininkas 
buvo ant smert nuszautas, prie

Karaliszkas
Pakvietimas

Loszikes Mona Freeman 
ir Jane Russell, (po deszi- 
nei), Londone buvo pakvies
tos su kitais loszikais ir lo- 
szikemis atsilankyti pas 
Anglijos Karaliene Elzbieta 
Antrąją, kai vienas Ameri
kos muving pikezieris tenai 
buvo pirmąją karta rodo
mas.

inspeti, tai szitas jaunuolis 
buvo baisiai supykęs kad ta 
mergaite su kitais vaikinais 
“deitus” dare, o ji atmete. 
Tai jis akelis vakarus jos pa
sislėpęs lauke prie jos namu. 
Viena vakara jam proga pa
sitaikė kad niekas jo nema
tė, kai ta mergaite ėjo namo. 
Jis ja nustvėrė, nusivilko in 
garadžiu, iszniekino ’ir pa
smaugė.

--- m o cn

Italijonu kliubo, Societa Fra- 
terna Italiano Di Cosenzo.

Penkios deszimts devynių 
metu amžiaus buvęs kalinys, 
Joseph Belloma buvo szeszis 
sykius perszautas, in krutinę, 
sprandą ir in teisia ranka.

Žmogžudis dingo ir jo, ro
dos, niekas nei neužmate. Da
bar policijantai mažai ka žino, 
bet jie spėja kad ežia kerszto 
darbas, kad ežia vilkas, vilką 
suede.

Policijantai sako kad szitas 
nužudytas Joseph Belloma bu
vo net trisdeszlmts keturis sy
kius suaresztuotas. Jis kitu 
razbaininku ir žuliku buvo 
pravardžiuojamas kaipo “Juo
zukas” arba “Baloney Joe”.

Susiedas, iszgirdes szuvius, 
iszejo laukan ir rado Juozuką 
gulinti ant ulyczios, negyva, 
prie to Italijonu Brolystes du
riu.

Juozukas buvo policijantu 
i greitai nuvesztas in Szy. Ag- 
! nieszkos ligonine, bet jis jau 
| buvo mires.

Jo kiszeniuose policijantai 
rado tik septyniolika doleriu ir 
kortele de! to Italijonu kliubo.

Eiski ankseziau ‘Juozukas’
■ buvo tame Italijonu Kliube, 
kur jis kelis iszsigere ir iszejo. 
Trumpu laiku po to jis buvo 
nugalabintas.

Kelios sanvaites priesz tai I
policijantai buvo Juozuką su
ėmė už pardavima narkotiku ir 
už numerius. Jis policijai pri
žadėjo liautis tokio biznio, sa
kydamas kad jis jau per senas 
slapstytis ir bėgti nuo polici
jos.

Platinkit “Saule”

Visi Szauna Kur l ik 
Kruta

HARRISBURG, PA. — 
Įszrodo kad sziais metais me
džiotojams yra daug geresnis 
giliukis medžioklėje.

Kur tik eini, kur tik pasisu
ki, visur visi giriasi ar didžiuo
jasi, kad jeigu jie nenuszove 
tai bent užmatė kelis briedžius.

Daug žmonių yra mete szita 
medžiokles sportą, sakydami 
kad per daug medžiotoju szian- 
dien turi per gerus kraabinus 
ir nebežino kaip juos vartuoti 
ar kaip juos suvaldyti.

Kas metai keli szimtai tokiu 
medžiotoju būna nužudyta ar 
sužeista.

Buvo laikai kada medžiokles 
sportas buvo tik bagoeziu, mi
lijonierių sportas; bet szian- 
dien ir mužikas, ir eilinis dar
bininkas ir pradines mokyklos 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

POPIEŽIUS
SIRGULIOJA

Visas Darbas Jam 
Uždraustas

VATIKANAS, ITALIJA. — 
Szventas Tėvas, Popiežius Pi
jus Dvyliktasis yra vėl susir
gęs. Jo daktarai jam insake

pasilikti lovoje ir visas parei
gas pamirszti.

Septynios deszimts asztuo- 
niu metu Popiežius yra pailsės 
nes jis per daug yra dirbės, 
nežiūrint visu savo daktaru I 
pepspejimu.

Vatikano virszininkai vis sa
ko ir tikrina, kad nėra reikalo 
per daug iszsigasti, kaslink 
Popiežiaus sveikatos, nes jis 
tik po tokio sunkaus darbo yra 
pailsės.

Nors jo asmeninis gydytojai, 
Daktaras Riccardo Galleazzi- 
Lisi visus ramina, kad nėra jo
kio pavojaus kaslink Szvento 
Tėvo sveikatos, bet laikraszti- 
ninkai jau ima abejoti, ir sako 
kad jau eina gandai apie kito 
Popiežiaus paskyrima, ir isz- ■ 
rinkimą, kai szitas Popiežius 
pasimirs.

Tie laikrasztininkai jau da
bar sako, kad daktarai jau da
bar maista Popiežiui duoda 
tik per gyslas, nes jis nieko ne
gali nuryti.

Draiverys Ir Žmona 
Sužeisti

PHILADELPHIA, PA. — 
Du automobiliai susikūlė prie 
Germantown ir Windrim uly., 
Philadelphijoje, apie antra va
landa isz ryto.

Trisdeszimts septynių metu 
amžiaus George Newett ir pen
kios deszims septynių metu 
amžiaus Meyer Becker vaira
vo tuos automobilius.

Beckerio žmona, penkios de
szimts metu amžiaus Cecelia, 
kuri su savo vyruvažiavo teip- 
gi buvo sužeista, ir buvo nu- 
veszta in Germantown ligoni
ne. Jai buvo krutinę sutrinta 
ir viena ranka nulaužta.

REPUBLIKONAI 
SKOLOJE

Vienas Praszo $26,000 
Isz Partijos

OREGON. — Oregon valsti
jos Senatorius Cordon, kuris 
buvo sumusztas per pastaruo
sius rinkimus dabar reikalau
ja kad Prez. Eisenhowerio Re- 
publikonu komisija nors dali 
jo rinkimo vajaus kasztu pa
dengtu.

Jis sako kad jis dabar yra 
$26,000 skoloje ir reikalauja 
kad Republikonu Partija tas 
skolas padengtu.

Bet Jim Murphy, Republiko- 
nu Komisijos pirmininkas at
suko kurezia ausi in toki pa- 
reikalavima. Jis sako kad jei
gu Republikonu Komisija su
tiktu padengti Oregon valsti
jos Senatoriaus politikavimo 
kasztus, tai ji panasziai turėtu 
padaryti in Michigan ir West 
Virginia valstijas.

O tai kasztuotu daugiau 
kaip du szimtu tuukstancziu 
doleriu. Jis sako kad Komisi
ja tiek pinigu neturi. .Jis pri
dūrė pastaba, kad visa Repub
likonu komisija dabar yra pa
irusi, ir kad net baldai, kaip 
krieslai, stalai, deskai, telefo
nai ir net rugai yra už pusdyke 
iszparduodami.

Cordon sako kad Eisenhowe
rio Komisija buvo prižadėjus 
nors už telefonus užmokėti. 
Tie telefonai per rinkimo vaju 
kasztavo pusasztunto szimto 
doleriu.

Tie telefonai buvo indeti, 
kad butu galima patelefonuoti 
žmones-ir juos raginti eiti in 
rinkimus ir balsuoti už Re
publikonu Partijos kandida
tus.

Kai Senatorius nieko gero 
negavo isz Republikonu Parti
jos, jis prisipažino kad Oregon 
valstijoje Republikonu Parti
ja yra pairus ir pakrikus, ir 
kad reikes ja nuo pat pamatu 
pradėti vėl tverti ir statyti.

Pirkie U. S. Bonus

TĖVAS KALTINA 
POLICIJANTA

Už Savo Sunaus Mirti
MANAHAWKIN, N. J. — 

William C. Giberson, nuo Old 
New York Road, intaria ir kal
tina valstijos policijanta už sa
vo sunaus mirti.

Intartas valstijos policijan
tas yra trisdeszimts dvieju 
metu amžiaus William Giber
son, isz Tuckertown, kuris da
bar randasi in Hammonton. 
(Nors vardai tie patys, jie nė
ra gimines.)

Jaunasis William Giberson 
pasimirė Seredoj, neatgauda
mas sąmones, ligoninėje. Jam 
galva buvo praskelta.

Mirusio sunaus tėvas sako 
kad tas policijantas yra kaltas 
už jo sunaus mirti.

Policijos Leitenantas J. J. 
Harris, in Toms Distrikta, sa- 
)co kad szitaip tenai atsitiko; 
kad tas jaunuolis atsimusze in 
gazolino stoties siena ir galva 
prasiskėlė ir mirė be sąmones. 
Jis sako kad gaila kad taip at
sitiko, bet kad ežia niekas ne
kaltas.

Valstijos policija sako kad 
szitaip ta nelaime atsitiko:

Policijantas Wm. Giberson, 
užbaigęs savo policijos parei
gas, užėjo in National Hotel 
saliuna, alaus iszsigerti. Jau
nasis Giberson (visai ne gimi
ne) priėjo prie jo ir pradėjo 
keikti ji ir niekinti visus poli- 
cijantus.

Policijantas ji suaresztavo 
už szlykszczia kalba ir buvo 
pradėjęs ji vesti in policijos 
stoti, kai tas jaunuolis isz jo 
paspruko ir pradėjo bėgti. Po
licijantas ji pasivijo. Jiedu su
sikirto, ir kai tas jaunuolis no
rėjo policijantui riezti su savo 
galva, policijantas pasitraukė 
in szona ir jaunuolis davė su 
galva staeziai in siena.

. oNors tėvas yra ta policijan
ta apskundęs, policijos szta- 
bas dar nieko nedaro ir laukia 
pažiūrėti kas isz visa to iszeis.

AUTOBUSIO
NELAIME

7 Sužeisti
SWEDESBORO, N. J. — 

Greitas Greyhound autobusas, 
važiuodamas in Baltimore, 
Maryland, susikūlė su troku 
ant New Jersey Turnpike in 
East Greenwich Township 
apie puse po trijų isz ryto, ana 
Panedelyje.

Septyni keleiviai buvo su
žeisti.

Autobuso draiverys, trisde
szimts keturiu metu amžiaus 
George B. Henrie buvo taip 
inspraustas savo sudužusiame 
autobuse, kad policijantams ir 
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GUBERNATORIUS
UŽSIMUSZE

DES MOINES, IOWA. — 
Icwa valstijos Gubernatorius✓ 
William S. Beardsley užsimu- 
sze, Nedėlios vakara, kai jo 
automobilius susikūlė su troku 
ant vieszkelio, apie szeszios de- 
sz’mts myliu nuo Des Moines 
miesto.

Jo žmona, Charlotte buvo su
žeista toje nelaimėje, bet dak-1 
tarai, Iowa Lutheran ligonine- > 
je sako kad ji pasveiks.

Trys kurie važiavo tame tro- 
ke buvo sukriesti ir tik biski 
sužeisti.

Gubernatorius Beardsley vis 
labai rūpėdavo automobiliu 
važiavimo saugumas ant viesz-' 
keliu. Tik keletą menesiu atgal 
jis buvo insteiges komisija, 
kurios darbas yra isztirti sau
gaus važiavimo klausima.

Policijos Daktaras Walter 
Anderson, sako kad Guberna
torius pasimirė, kai automobi
liaus ratas jam krutinę sutry
nė.

Tik ana sanvaite Daktaru 
komisija, Ohio valstijoje buvo 
policijai patarius, kad automo
bilius draivinimo ratai turėtu 
būti taip padaryti, kad tokioje 
nelaimėje jie patys sulužtu.

Kaip nuo tokio draivinimo 
rato Gub. Beardsley žuvo; už 
tai kad ne ratas sudužo, bet 
Gubernatoriaus krutinę buvo 
sutrinta.

Gubernatorius su savo'žmo
na buvo nuvažiavę in Ames 
miestą apie trisdeszimts myliu 
nuo Des Moines miesto, aplan
kyti savo sunu Dan. Kuris yra 
studentas in Iowa State Kole
gija. Jiedu gryžo isz ten kai 
nelaime atsitiko.

Sūnūs Dan sako jam szita 
syki neteko pamatyti savo tė
vus, nes kai jie atvažiavo ji ap
lankyti, jis, nežinodamas kad 
jie atvažiuoja ji aplankyti, isz
ejo ta vakara ant muving pik-

Sekretorku Sekretorka

Donna Percy, kuri dirbo 
kaip sekretorka Hollywood 
televizijos < ofisuose, staiga 
pagarsėjo kaipo gražuole ir 
loszike. Kai atėjo laikas pa
skirti jai kokia role, kokia 
loszimo dali, buvo nutarta 
kad ji geriausiai tiktu kaipo 
sekretorka net ir muving 
pikezieriuose.

Eina Gandai Kad
Ženysis

£heikh Ezzat G a a f a r, 
Emir Kuwait’o Sztaho vir- 
szininkas atvažiavo in Cai
ro, Egiptą, isz Romos. Eina 
gandai kad jis apsiženys su 
buvusia Karaliene Narriman 
kurios pirmasis vyras buvo 
storulis,, buvęs Karalius Fa
rouk.

Ji dabar laukia divorso 
nuo savo antro vyro, Dakta
ro Adliam EI Nakeeb.

czieriu.
Jis tik per radijo žinias da- 

žinojo apie savo tėvu nelaime. 
Dažinojes jis greitai nuvažia
vo in ta ligonine. Bet jo tėvas 
jau buvo mires.

Policijantas McDole sako 
nelaime szitaip atsitiko:

Gubernatoriaus automobi
lius pasiekė kalnelio virszune 
ir susikūlė su troku, kuris isz 
lėto važiavo, nes toliau ant to 
vieszkelio buvo sustojęs kitas 
automobilius. Jo automobilius 
su tokiu smarkumu susimusze, 
kad vienas automobiliaus spar
nas buvo nuplesztas ir visas 
stogas sunaikintas, kaip ir Vi
sas automobiliaus pryszakis.

Jis sziais metais nestojo in 
rinkimus ir ketino isz politikos 
pasitraukti.

Jo vieta dabar užima Leite
nantas Gubernatorius Leo El- 
thon, isz Fertile, Iowa.

Jis Gubernatoriaus pareigas 
ves tik per du menesius, nes jis 
buvo antru kartu iszrinktas in 
Leit. Gubernatoriaus vieta per 
pastaruosius rinkimus.

Tada Valstijos Advokatas 
teipgi Republikonas, Leo A. 
Hoegh ta vieta užims nes jis 
Gubernatorystes rinkimus lai
mėjo kai* mires Beardsley ne
stojo in tas rungtynes.

KAMINAS
INGRIUVO

2 Užmuszti; 13 Sužeista
LANCING, ANG. — Keistas 

atsitikimas Anglijoje. Vejas 
nugriovė dideli kamina kuris 
i n griuvo in seneliu prieglauda. 
Dvi moterys buvo ant vietos 
užmusztos, o trylika moterų 
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Kas Girdėt
Prezidentas Eisenhoweris .su 

Anglijos Ministeriu, Sir Wins
ton Churchilliu stengiasi Ang
lijos ir Amerikos 'žmones inti- 
kinti kad butu visiems geriau, 
jeigu butu galima sudaryti mi
tinga Trijų Didžiųjų Vieszpa- 
tyseziu — Amerikos, Anglijos 
ir Rusijos.

Eina gandai kad Komunistu 
vadas Indo-Kinijoje, Ho Chi 
Mink yra jau seniai miręs. 
Laikrasztininkai jau keli me
nesiai kai negali gauti progos 
jo paveiksią nutraukti, net ir 
po jo kraszto iszkilmingos per
gales/. •

Istorija Apie
MOTINA :: ::

:: SOPULINGA
Price $2.50 s“" “,l-

COLORS:
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ir sutikta 
kai Sir 

ežia bu-
Vaszingtone.

Prez. Eisenhoweris sako kad 
jis dabar visu Europos krasz- 
tu vadeles laikys savo rankose, 
jis tik toms vieszpatystems pi
nigus pils, kurios visomis savo 
galiomis stos priesz Komunis
tus ir Sovietus.Tai buvo nutarta 

ana Birželio menesi, 
Winston Church illis 
vo atsilankęs,
Jiedu ir dabar pasiszneka ir 
pasitaria per telefoną, skersai 
mares apie su sykiu in sanvai- 
te.

k ----::----
Mendes-Frąnce, Prancūzijos 

Premieras, atvažiavęs in Va- 
szingtona patarė Amerikos 
valdžiai imti keliones kasztus 
isz tu tukstaneziu pabėgėliu, 
kurie dabar bėga nuo Komu
nistu in musu Laivyno laivus, 
isz Indo-Kinijos. Jis sako, kad 
tie pinigai tada galėtu būti pa- 
vartuoti kitiems pabėgėliams 
ir Prancūzu valdžiai užsienyje. 
’ Amerikos griesztas atsaky
mas buvo “Ne“!

Generolas Mayk Clark yra 
artimas drahgas Geneolo Ro
bert E. Wood, buvusio Sears 
Roebuck sztoru virsziniuko. 
Prez. Eisenhowerio rėmėjams 
baisiai nepatinka, nes Genero
las Robert E. Wood yra uolus 
prieszas Prez. Eisenhowerio ir 
draugas Senatoriaus Jos. Mc
Carthy.

paaukavai del josios ant pa
tvirtinimo mano žodžiu.

Su plakanczia szirdi klausė 
jaunas vadas žodžiu Žydo, ant 
lupu kurio vienok priektam 
buvo perbėgus, kytras, nnsi- 
szylpsojimas, kurio vienok pa- 
temint negalėjo jaunas Ispa
nas. slzsieme masznele isz ki- 
szeniaus, o iszemes kelis auksi
nius pinigus, inspaude in god-

yra

O kas]ink vyfiszku drabužiu 
tai dabar teipgi laikas pirktis, 
nes ne už ilgo, visi jie pa
brangs.

Jeigu jus ketinate pirktis 
namus, ar naujus ar senus; tai 
dabar laikas. Dabar lengvai 
galima gauti paskola ar morgi- 
cziu.

Prez. Eisenhoweris 
griesztai nusistatęs nesikiszti 
in tuos Senatoriaus Joseph Mc
Carthy ergelius. Ir jis taip yra 
insakes savo palydovais. Jis 
sako kad jis nieko bendro ne
turi ir neturės tuose ergeliose.

Dabar laikas pirktis visas 
Kalėdų dovanas. Yra daugiau 
isz ko pasirinkti, ir viskas dar 
biski pigiau.

Demokratai rengiasi Sen. 
McCarthy ne tik pabarti, bet 
visai pravaryti isz visu komi
sijų, jeigu jis k nesutiks pa
skelbti vieszai savo ineigas per 
pastaruosius kelis metus.

Bet kiti Demokratai remia 
Reulblikona Senatorių Joseph 
McCarthy, ir nori visu tu erge
liu nusikratyti.

Didesniuose kompanijų szto- 
ruose kava pabrango trimis 
centais ant svaro.

Mokyklos paszmeruotos! Te
xas valstijos mokyklos dabar 
yra 'bagotos. Ant mokyklų že
mes buvo surasta, daug alie
jaus ir dabar tos mokyklos iki 
sziol yra gavusios isz aliejaus 
kompanijų daugiau kaip szim- 
ta keturios deszimts penkis 
milijonus doleriu.

Bet Texas valstijos mokyto
jos vis gauna ubago alga!

Didesniuose miestuose da
bar kitas geras biznis eina — 
mažu kūdikiu pardavimas. 
Kartais daktarai ir slauges, 
nurses prie szito biznio prisi
deda.

— Dekavoju Jokūbai, tarė 
po valandai vadas Donna An- 
gelija negalėjo rast sau isztiki- 
mesnio nuo manės. Pasakyk jei 
jog ant paskirtos vietos busiu, 
o tas niekszas czion akys jo 
sužibėjo buk žaibas tas szuo 
Prancūzas savo krauju užmo
kės už tai jog mano mylimiau- 
ye napakajina.

Mums praneszama, kad Va- 
szingtone randasi daugiau pa
leistuviu negu kur kitur. Mat, 
ežia tiek daug merginu dirba 
ir tiek mažai vyru randasi, kad 
ežiai randasi apie deszimts 
merginu del vieno vyro.

Anglių kompanijos rengiasi 
pabranginti anglis^ nes jos bai
siai daug pinigu patrotino szia 
vasara. Tai jeigu dabar, del 
szios žiemos jums reikes dau
giau anglių, tai dabar laikas 
pirktis.

Ne'ženota mergina susigra- 
baliuoja kūdiki. Ji nuvažiuoja 
in tolima miestą in svetima li
gonine. Isz sarmatos, ji nežino 
ka daryti. Ji iszsižade savo kū
dikio pirm negu ji pagimdo ji. 
Paskui daktarai ir advokatai 
ta kūdiki 'parduoda porelėms 
kurios labai nori savo vaiku- 
czio. Tokis biznis atnesza* nuo 
dvieju szimtu iki penkių tuks- 
tancziu doleriu.

J! ,

Dabar didžiausias klausi
mas Vaszingtone yra ne “Ar 
Kitas Karas Prasidės,“ bet 
kada ir kur.

tolino nuo jauno vado ir netru
kus dingo už tankumyno me
džiu, mesdamas priektam pa- 
žiurejima savo pilna, neapy
kantos ant jaunikaiezio.

— Sztai, kaip galima pa
gauti pauksztelius in kilpas, 
kalbėjo in save žydas eidamas 
nuo stataus kalno, užaugusio 
krūmais. Gražus tai pinigas 
2,000 Franku ir nebutau vertu 
savo proseniu, jeigu nepasi- 
naudoezia isz progos ir paleis-

Policijantai ir Teisėjai visus 
perspėja labai apsižiūrėti kai 
perka apdraudos, ‘ ‘ Insurance 
Policies”. Dabar priviso daug 
palszyvu kompanijų. Valdžia 
daug tu kompanijų ima nagam

Pypkes Durnai

Pasiguoskie

Vakar juokės daržo gėlės, 
Kai lietaus laszaix nukrito. 
Sziandiėn saule anksti kėlės 
Ir skaistute isz pat ryto. 
Vakar gėles augo kilo, 
Ir džiaugsmas j u szvitejo, 
Sziandiėn juokas j u nutilo. 
Bet žiedais jos sužydėjo. 
Žvilgsni mesk in žemes groži, 
Paskrajok sparnais drugelio, 
Sziandiėn viskas atsivožė, 
Nieks nestoja tau ant kelio. 
Pleskie džiaugsma, kol jis 

pleczias,
Kova kelkie priesz likimą, 
Tu sziandiena sziczia sveczias, 
Ryt kiti szia vieta ima. 
Pasiguoskie savo dusza, 
Juk graži yra mus žeme! 
Kas tik tavo szirdžiai miela, 
Žvelk! Dar akys nesuteme!

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

“Saules“ redakcija 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!

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.

ežia juos isz savo rankos.
Kaimiszkam dvareli Senoro 

Wiraflore’o viesžpatavo dide
lis trukszmas ir krutėjimas. 
Kareiviai su žiniom ant arkliu 
atjojinejo ant dvarkiemio, ma
ži pulkeliai peksztininku pasi- 
traukinejo per parka, laikas 
nuo laiko davinejosi girdėt 
muszima ji bubnus, ant rintus 
garsu atsiliepinejancziu kal
nuose. Paszalineje alėjoje įpro- 
cevojo jauna mergina, kurios 
patogas paveikslas ir gražus 
vėjelis iszreiszkinejo navatna 
nuludima. Labai užsimislini- 
me ne praeitinėje pro szali pui
kiai intaisyte darželio rožių, 
kada sztąi stojo staigai priesz 
ja jaunas vyras pasirėdęs mun- 
dieroje augsztesnio aficieriaus 
ir pasiklionojas žemai su guo- 
done prakalbėjo:

— Dovanok man Angelija, 
jog tave visados savo pasi- 
reiszkinejimu naravoju, nes 
meile bus man iszsiteisinimu. 
Paupije Garonnos » gimtines 
szalies mano upes, ne žydi toki 
puikus žiedai, kaip tas 
czion patikau ii- kuris 
szirdi apraganavo savo
naujanezia grožybe ir kuris da
vė man inkvept savo k vapa pa
žadindamas mano jausiąs. Isz- 
tark tik viena žodeli savo, o 
pamesiu mano tarnysta isztiža- 
desiu savo visa ateito in tavo 
rankas.

— Ponas pulkauninke', at
sake mergina, iszkelmingu bal
su traukdamasi atgal, tegul 
ponas teiksis nepamirszt to, 
kad mus skyrė baisi prapultis 
nepereinama, visos marios isz 
lieto kraujo mano tautiecziu. 
Niekados neatiduosiu mano 
rankos tam žmogui kuris tar-

kuri
mano 
raga-

naudamas kariuomenei nevido
nu musu, teip-gi prisideja prie j 
paniekinimo ir nuskriaudimo i 
mano tėvynės.

— O tai tas yra priežaste 
atsakymo man tos didžiausios 
ant svieto malones ypatoje po
nios? Apkaitės paszauke pul
kauninkas, kurio krutinę kilo- 
no rūstybes. Ar ne vertėtu 
jieszkot jos kur kitur, kalnuo
se Sierra Neveda, kur slapstosi 
mylėtas per poną vjrszininkas 
piktadariu Pablo? Ir isz prie
žasties mylėjimo to piktadario, 
to razbaininko gyvenanezio, 
drysti pone atmesti mano auka, 
ranka užtarnauto virsziniuko 
kareiviszko, badai tiktai del 
to, kad priguli jis prie nevido
nu "kariuomenes ? Nes saugokis 
Angelija, ant galvos to latro 
uždėta jau preke, arba negrada 
tam kas nudangins ji, o ir ne; 
trukus pasirūpinsime apie tai 
idant aplaikintu užpelnyta sau 
bausme.

Tolesne kalba pertrauke pri
buvimas vieno kareivio, kuris , 
pribuvo uždusęs ir neatiduoda- j 
mas nei prigulinezios paguodo- 
nes savo virszininkui, sudėjo , 
jam raportą reiszkenti szitai: 
“Sziandiėn iszryto likos už
kluptas transportas provijan- 
tu paskirtas generolui Maseni 
kalnuose Sierra-Nevada. Atsi- 
spirimas statytas per kareiviu 
likos pergalėtu. Vienam tiktai 
isz kareiviu pasiseko pabėgti, 
o rement savo nuomone ant jo 
apsakimo, galima prileisti, jog 
užpuolimas likos iszpildintas 
per banda Pablo, kuri pažino 
ant jo drabužio, neszioto per ji 
visados paprastinai laike susi
dūrimo su musu kariuomene.

Pulkauninkas isz pasiutisz- 
kos rūstybes tarė, sukindamas 
savo usus.

— Traukije vienos valan
dos vaiskas turi but gatavas 
pulkas kariuomenes ant isz- 
traukimo! Paszauke po valan
dai. Poni-gi dadave atsigryž- 
damas in- Angelija, negirdėsi 
daugiau apie galybe savo min- 
czio; ne greiicziau sugry'žiu, 
net lig kol nesug-ausiu to pik
tadario ir surakinto paneziuo- 
se geležiuiupso nemesti po ta
vo kojoms.

— Bet szitai ateina Žydas 
Joubas. Duotau savo galva uj 
tai, jog tas kytras lape turi su- 
sineszimus su piktadarais. Jei- 
go tiktai turetau koki gera da- 
vada, o kuinas jo tuojaus tįsotu 
ant virves po medžiu.

Tuokart pasiseko perbėgu
siai Žydui inkiszt in ranka An- 
gelijai maža laiszkeli, ko Pran
cūzai negalėjo pateminti. Po 
tam užvede kalba su pulkau
ninku, kuris su užganadinimu 
tryne sau rankas ir paplojas 
Žydą per peti tare in ji:

— Padaryk man ir valdžiai 
ta geredejyste, o paskirta na- 
grada teks tau tikrai.

— TOLIAUS BUS —

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

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

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses 
ežio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
YTla 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.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.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

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

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

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Puslyniu; 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 Bernadina. 61 

, puslapiu, 20c.
No.145—A p i e Velniszkas 

Malūnas Kaip Studentas Lo- 
; jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste

buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

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

i 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, Klarh, 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.

apraszy-

apysaka
szimtme-

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

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

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

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

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

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

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

Kitokios Knygos

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

No.180—Kvitu 
del Iszmokejimo 
niams. 35c.

180%—Kvitu
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 
15c.

No.197—Graudus 
arba Pasibudinimas
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:

tSN Užsisakant knygas 
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., - U. S. £

i
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ŽiniosVietines
— Gruodis - December.
— Tik 21 dienos ligi Kalė

dų!
— Sirbatoj pripuola Szv. 

Barboros ir Szv. Petro Chrizo- 
logo, o Tąutiszka Vardine: 
Stangis. Ir ta diena: 1946 m., 
Teisėjas Goldsiborough nubau
dė mainieriu bosą, John L. Lo- 
wisą, už tai kad Lewisas nesu
tiko sustabdyti mainieriu 
straikas, kai teismas buvo jam 
insakes sustabdyti. Lewisas 
buvo priverstas asmeniszkai 
u'žsimoketi deszimts tukstan
eziu doleriu. Mainieriu" Unija 
buvo nubausta ant trijų milijo
nu, penkių szimtu tukstaneziu 
doleriu baudos. Bet vėliau ta 
bauda buvo sumažinta ligi sep
tynių szimtu tukstaneziu dole
riu,; 1891 m., Henry L. Nor
cross isz Somerville, Mass., 
trenkė siprogstanezia bomba in 
milijonieriaus, Russell Sage 
ofisu kambarius, New York 
mieste, bet jis teip prastai ta 
sprogstąnezia bomba mete, kad 
pats save in mažus szmotelius 
susisprogdino; 1783 m., Pirma
sis Amerikos Prezidentas, Jur
gis Vaszingtonas vieszai atsi
sveikino ir pasitraukė isz poli
tikos, nesutikdamas stoti tre- 
czia syki in rinkimus del Pre
zidento.

— Ponia Ona Gudalievi- 
cziene isz Tamakves lankėsi in 
miestą su reikalais ir prie tos 
progos atlankė “Saules” Re
dakcija, kuri atnaujino prenu
merata už laikraszti “Saule”. 
Ponstva Gudalievicziai yra 
musu seni skaitytojai ir sako: 
“Saule” mums geriause patin
ka, nes talpinusi joje visokios 
žinios isz, viso svieto, visokios 
istorijos, pasakėlių ir naudin
gu visokiu straipsneliu. Mes 
užmokame preniimerata ant 
viso meto, ir tikime būti terp 
jus szeimynos kol gyvi busi
me!” — Acziu už atsilankymu. 
Lai jus Dievas užlaiko ilgai 
ant svieto ir duoda jums vi
siems gera sveikata.

— Kita sau vaite: Nedelioj 
pripuola antra Adventu Nede
da, taipgi pripuola Szv. Sabo 
iszpažintojo, Szv. Krispinos ir 
Szv. Niceto, o Tautiszka Var
dine: Nameda. Ir ta; diena: 
1905 m., pirmutinis politinis 
Lietuviu seimas Vilniuje; 1934 
m., Sovietu Rusija “iszvalo” 
nužudo szeszios deszimts sze- 
szis savo partijos augsztus va
dus, kurie buvo intarti kad jie 
buk savo sudarė suokalbi 
priesz Sovietu valdžia; 1933 
m., Dvideszimts pirmas prie
das Amerikos Konstitucijai
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panaikino asztuoniolikta prie
dą, kuris buvo uždraudęs svai- 
ginanezius gėrimus, kaip ariel
ka ir alų.

— Du automobiliai, prigu
linti prie Jos. Blackwell, 37 
metu amžiaus isz miesto ir Al
bert fPremeta, 36 metu amž., isz 
Frackvilles, susitrenkė ant 
vieszkelio arti kapines, Pane
delyje, popiet. Bledies padary
ta ant $300. Policija isz Frack
villes tyrinėja nelaime.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Nikolojo vyskupo, o Tautiszka 
Vardine: Vėtra. Taipgi ta die
na: 1370 m., Didžiosios Lietu
vos Kunigaiksztis Keistutis 
užėmė Maskva1; 1938 m., Prant- 
euzija pasirasze draugiszkumo 
sutarti su Vokietija. Bet ta su
tartis nebuvo verta tos popie- 
ros ant kurios ji buvo pasira- 
szyta, kaip paaiszkejo už keliu 
metu; 1917 m., Halifax mieste 
baisi nelaime. Laivas su ka- 
riszkn dinamitu užsidegė ir su
sprogo. Tūkstantis du szimtai 
dvideszimts szeszi žmones žu
vo, keturi szimtai visiszkai 
dingo, o trys tnkstaneziai na
mu buvo sugriauta. Susprogi- 
ma's šukele marese tokias bai
sias bangas, kad juos didelius 
laivus, kaip kokius sziupulius 
iszmete ant krantu. Net uostai, 
trys tnkstaneziai myliu nuo to 
susprogimo pajuto tas sukel
tas bangas; 1923 m., Prez. Cal
vin Coolidge kalbėjo per radi
ją. Tai buvo pirmutinis sykis 
kad Amerikos Prezidentas per 
radi ja in visus Amerikieczius 
kalbėtu.

— Utarninke pripuola Szv. 
Am'braziejo, o Tautiszka Var
dine: Ringis. Ir ta diena: 1941 
m., Japonija paskelbė kara 
priesz Amerika. Pearl Harbor 
Sala 'buvo Japonu staiga už
pulta. Amerikos kariszki lai
vai paskandinti.

— Seredoj pripuola bažny- 
czios szventes: Szvencziausios 
Marijos Nekalto Prasidėjimo.

Gilberton, Pa. —
Gerai žinomas angliakasis Pra
nas Pesaviczius, 43 metu am
žiaus nuo 140 Main ui y., mies
te, kuris dirba Dark water mai
nuose, arti Repplier kasyklos, 
likos užgautas per nupuolimo 
tapo, pareita Panedelyje, apie 
11:30 valanda ryte, ir lyg 
sziam laikui da nelikos atkas
tas.

Yenetskus. Paliko savo tėve
lius, du brolius: Jurgi ir Vin
ca mieste ir seseri Katre namie. 
Laidos .Subatos ryta su apiego- 
mis in Szv. Vincento bažny- 
czioje Girardvilleje 9 valanda 
ir palaidos in tos parapijoj ka
pinėse Frackvilleje. Graborius 
Vilinskas laidos.

Girardville, Pa. —
Jonas Bernotas, nuo 335 N. Se
cond uly., angliakasis kuris 
sirgo per tris-metus, pasimirė 
pareita Subata 9:15 vai., vaka
re in Ashland ligoiibuteje. Ve-1 
lionis kitados dirbo Hunter’s 
Tunnel. Gimė Chicago, Ill., o 
1914 m., apsigyveno Girardvil
leje. Paliko savo paezia Ona, 
po tėvais Subacziute; penkis 
sūnūs ir septynios dukterys;’ 
du brolius ir trys seserys ir 
septyniolika aliukus. Laidotu
ves i n vyko Seredos ryta su 
Szv. Miszomis in Szv. Vincento 
bažnyiczioje 9 valanda ir palai
dotas in parapijos kapinėse 
Frackvilleje. Graborius A. Vi- 
1 i Diskas laidojo.

Harrisburg, Pa. —
Naujas iszrinktas Pennsylva- 
nijos Gubernatorius, George 
M. Leader, užims savo vieta 
Sausio Jan. 18-ta d., 1955 m.

---------- -------------
— Taip, gerbiamoji tams

ta, imu tikra dalyvuma 
tamstos nelaimėje, kadangi 
netekti tokio vyro, tai,...

— O manasis tamstele, 
pertrauke naszle, mano vy
ras buvo doras žmogus visoj 
to žodžio prasmėj, bet mano 
sopulis yra tuo didesnis kad 
dabar nežinau ka toki sau 
jo vieton iszsirinkti.

bimu ir iszbare Chur chilli. 
Teipgi ir Kairioje Partija val
džioje.

Bet Churchillis, nieko nepai
sydamas, vieszai aiszkina kaip 
jis Gegužio menesyje, 1945 me
tuose patarė Generolui Dwight 
D. Eisenhoweriui, kuris tada 
buvo visu Europos armijų ko- 
mandorius, nesunaikinti Vo
kiecziu ginklus ir karabinus. 
“Mums tie ginklai gali labai 
susigadinti in labai trumpa lai
ka”, Churchillis Eisenhowe
riui buvo pasakęs.

Kitame laiszke in Sir An
thony Eden, Užsienio Sekreto
rių, Churchillis buvo prane- 
szes kaip Anglijos lakūnai ir 
armijos užbėgo Ruskiams už 
akiu ir užėmė Danu kraszta, 
kad tie Sovietai negalėtu ežia 
pasisavinti daug ginklu.

Keletą Anglijos tarybos na
riu taip pasipiktino, kad jie 
dabar atsisakė dalyvauti Chur- 
chillio asztuonios deszimtos 
gimtuvių sukaktes iszkilmese. 
Bet Churchillis sako kad jis 
nieko naujo nėra praneszes, 
kaip randasi jo knygose, kur 
visa tiesa yra paraszyta apie 
Antra Pasaulini kara. Bet jo 
prieszai sako kad tai buvo gy
va iszdavyste, jeigu jis jau 
ginklus rinko priesz Sovietus, 
kai Sovietai su mums in talka 
stojo priesz Vokieczius, Na
cius.

MEDŽIOKLES 
DIENOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

pienburnis mokinys mirtinga 
karabina neszasi in giria del 
tos medžiokles.

Dabar tikri sportininkai ir 
bagoeziai yra mete tokia me
džiokle, ir važiuoja in tolimus 
Kanados krasztus medžioti 
“Carribou” ar rudas meszkas, 
ir palieka vietiniuose laukuose 
briedžius tiems kurie szauna 
kur tik kruta.

Briedžiu medžiokle szian- 
dien yra pavirtusi in visiszkas 
skerdynes.

WOMEN WANTED !
Make extra money. Address, mail 
postcards spare time every week.
BICO, 143 Belmont, Belmont, Mass.

Linksmai Skripkuoja

KAMINAS
INGRIUVO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

buvo sužeista. Visos jos yra 
daugiau kaip septyniosde- 
szimts penkių metu amžiaus.

Ugniagesiai, policijantai ir 
kiti darbininkai per keletą va
landų turėjo dirbti, kad galė
tu atkasti ir tas kitas senutes 
isztraukti isz tu griuvėsiu.

PLATINKIT
Į “SAULE”

- ■ ' - *

BUVĘS VALSTIJOS
DARBININKAS

Nužudytas Kalėjime

t
 “LINKĖJIMAI” del Kalėdų ir 

Nauju Metu Kortas (Tiktai 
Anglu Kalboj) su konver- 

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

Shenandoah, Pa. —
Buvęs miesto gyventojas, se
nas saliuninkas Kazimieras 
Dorasa vieži us isz Kingstono, 
pasimirė Utarninko ryta, pas 
savo žentą ir dulktere Anthony 
ir Izabela Walto, nuo 324 W. 
Coal uly., mieste. Velionis gi
mė Lietuvoje. Per koki tai lai
ka dirbo mainose, po tam turė
jo saliuna ant W. Coal uly., 
mieste, o apie penkiolika metu 
atgal, pardavė savo bizni isz 
priežasties menkos sveikatos. 
Paliko sunu Daktaru. Vinca, 
Pottsville; trys dukterys: Iza
bele, pati Ant. Walto, mieste; 
Mare, pati Peter Kutz ir Hele
na, pati Al. Hardy, Kingston, 
taipgi keletą anuku ir pro-anu- 
ku. Velionis prigulėjo prie Szv. 
Onos parapijos Luzerile, Pa. 
Graborius V. Menkieviczius 
laidojo.

Connerton, Pa. —
Alfredas Yenetskis* 32 metu 
amžiaus nuo Main uly., vetera
nas isz Antro Pasaulės Kares, 
kuris nesveikavo per koki tai 
laika, numirė Utarninko ryta 
9 valanda, pas savo tėvelius, J.

Keturios deszimts asztuo- 
niu metu amžiaus Bruno Ei- 
dinger, isz Romunijos, ezia 
laikrasztininkams linksmai 
griežia ant savo skripkos, 
kai jis atvažiavo in Ameri
ka, in Hoboken, New Jersey. 
Sykiu atvažiavo jo žmona ir 
jųdviejų abudu vaikucziai.

Per Antra Pasaulini Kara, 
Bruno Eidinger pagelbėjo 
Holandiecziams pabėgti nuo 
Naciu. Jis pats su savo szei- 
mynele pabėgo isz Amster- 

• dam, ir galutinai pasiekė 
Amerika.

CHURCHILLIS
NIEKO NESIBIJO

Pranesza Kaip Jis Buvo 
Eisenhoweri Perspejes 

Priesz Ruskius
LONDON, ANGLIJA. —

Anglijos Premieras, nieko ne
paisydamas ir nieko nesibijo
damas, nežiūrint kad net ir jo 
valdžios taryba ant jo dabar 
pyksta, vieszai dabar pranesza 
kad jis net devyni metai atgal 
perspėjo Amerikos Generolą, 
dabar Prez. Eisenhoweri, ir 
kad jis savo karininkui, Mar-

UEIIDIU;
IHITITIOIS
and announcements.

created

LEWISBURG, PA. — Sep- 
tyniolikos metu amžiaus kali
nys in Federal Penitentiary, in 
Lewisburg1, Pa., yra treczias 
kalinys kuris prisipažino kad 
jis buvo prisidejes prie Will
iam W. Remington nužudini- 
mo tame kalėjime.

Tuo paežiu sykiu FBI polici
jos agentas Norman H. Mc
Cabe pranesze kad tas jaunas 
kalinys, prisipažindamas prie 
tos žmogžudystes, pasiaiszkino 
kad jie norėjo ta Wm. Remin- 9 
ton apvogti.

‘ Tas jaunas kalinys, FBI ag
entas sako yra Lewis Cagle, 
isz Chattanooga, Tennessee. 
Jis buvo nuteisintas ant pen
kiolikos menesiu in ta kalėji
mą.

Du kiti suimti ir intarti ka- < 
liniai yra Robert Carl Parker, 
dvideszimts vieno meto am
žiaus isz Washington, D. C., ir 
trisdeszimts keturiu metu am
žiaus George Junior McCoy isz 
Grundy, Virginia.

Cagle prisipažinsta kad jis 
su tais kitais kaliniais ketino 
perkratyti William Remington 
kambari, jieszkodami pinigu. 4 
Kai jis juos užtiko, tai prasidė
jo pesztynes, per kurias Re
mington taip buvo tu kaliniu 
sumusztas kad jis pasimirė.

Remington buvo . nuteistas 
per antra teismą už tai kad jis 
po prisieka buvo pamelavęs, 
sakydamas kad jis jokiu slap
tu valdžios žinių nebuvo iszda- 
ves Poniai Elizabeth Bentley, ♦ 
kuri vėliau prisipažino kad ji 
per Antra Pasaulini kara buvo 
Sovietu szpiegu agentas ir bu
vo gavusi daug slaptu žinių isz 
Pono William Remington.

AUTOBUSIO
NELAIME »

Wedding Each distinctive invitation 
therniographed on 25% rag 

china-white vellum paper, 
giving you fine raised lettering 

that speaks of the 
highest quality.
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Winston Churchill

shal Viscount Montgomery, 
per Antra Pasaulini Kara bu
vo ne tik pataręs, bet staeziai 
insakes, pasilaikyti Vokiecziu 
suimtus ginklus, nes galimas 
daigtas kad ne už ilgo reikes 
tuos ginklus gražinti tiems Vo- 
kiecziams kurie bus visiems 
mums reikalinga per kara su 
Sovietais.

Londono laikrasztis ‘Times’ 
labai pasipiktino szitu paskel

ugniagesiams eme puse va
landos kol jie galėjo ji isz- 
traukti. Jis buvo nuvesztas in 
Cooper ligonine in Camden.

In ta paezia ligonine teipgi 
buvo nuvesztas keleivis Valen- 
tinto J. Cardillo, isz Fort 
Meade, Maryland; kuriam gal
va buvo praskelta ir pecziai 
sužeisti.

Kiti sužeisti buvo daktaru 
peržiureti, iszagzaminavuoti ir 
paleisti namo.

Valstijos policijantai Harry 
Theurer ir Lester Freelove sa
ko nelaime atsitiko kai auto
busas norėjo pralenkti ta tro-«i 
ka ir visu savo greitumu ir 
smarkumu davė in to troko už
pakali.

Pajieszkojimas
Pajieszkau savo dranga1, 

Juozą Sinauska, isz Lietuvos: 
Veisiejų parapijos, Barku Kai
mo. Jis pats ar kas žino apie ji, 
malonėkite man praneszte. Bu
šu dėkingas.

Ant Adreso:
Siman Mikelonis, 

144 Loeb Avenue
DuBois, Pa.

Juozas — Del ko naszles 
mielai iszeina už vyru?

Ignas — Del atsimintu; jos 
tiktai trokszta, kad antrasai 9 
vyras butu gyva atmintimi 
pirmoje, kuri mylėjo.
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Apie Galinga Szoble
(Tasa)

Nuo iszkelavimo Petro gy- 
danczio vandenio, persitrauke 
geras laikas ir Petras velei 
pradėjo rūpintis apie savo se
sute ir prasze karalius idant ji 
atl-uo'suotu aut kokio laiko, 
kad galėtu nukelaut pas ' savo 
sesute, o kuria gal ras jau nu
mirusia. Karalius su nenoriu 
pavelijo ir atsisveikinęs szir- 
dįngai su savo mylima pacziule 
sėdo ant arklio ir iszkeliavo.

Už keliu dienu pribuvo pas 
savo sesute, o kada sesuo pa
mate savo broli atsigulė in lo
va ir nudavė, labai sergantia. 
Inejas Petras labai nudžiugo 
radęs seserį gyva, tuojaus pa
davė gydinti vandeni, toji pa
ėmus lasza in burna, tuojaus 
stojosi sveika ir linksma. Už 
keliu dienu velei Alena susita
rė su milžinu kokiu norint spa- 
saibu nubaigint Petrą.

Tada 'milžinas davė isz savo 
galvos tris plaukus, liepe jei 
padaryt maudine del Petro, 
idant po tuju dideliu keloniu 
iszsimaudintu, tai pasitaisys 
pajiegos ir Su tais plaukais su- 
riszi jam užpakalije rankas, o 
tada, žinosime kas yra galingu 
ir ka jojo szoble ženklina.

Sesuo geriau mylėdama mil
žiną negu broli, prikalbino ant 
maudijimo ir daleido brolis su- 
riszt sau užpakali rankas su 
plauku, ba mislino jog sesute 
nori sau isz jo padarytie szpo- 
sa. Suriszo jam su plaukais 
rankas ir liepe nutraukt. Tasai 
pamėgino, jog negali nutraukt 
prasze idant sesuo atrisztu. 
Milžinas, kuris buvo kitoje 
stuboje pasislepes, iszgirdo, 
jog jau surisztas Petras ir ne
gali plauko nutraukt, inbego 
in ta stuba kurioje Petras buvo 
surisztas, pagriebė jo szoble ir 
tarė:

— A-ha, tu prakeiktas! Do
llar asz tau mano skriauda už
mokėsiu ! »

Petras melde susimylejimo 
idant gyvastį dovanotu, sesuo 
tarė:

— Iszlupkie jam akis, pri- 
riszkie prie laukinio arklio už 
uodegos ir paleiskie in laukus.

Milžinas ant paliepimo Ale
nos, iszlupo Petrui akis, priri- 

. szo prie uodegos laukiniam 
’arklui ir paleido in laukus.

Arklys leidosi kaip žaibas 
vilkdamas nelaiminga Petrą, 
nes teip pailso jog in pora va
landų puolė arklys nuo nuilsi
mo ir nustipo.

Pasitaikė tame laike važiuot 
kunigui ir važnyicziui pamate 
pakeleja, gulinti negyva arkli, 
o prie jo uodegos pririszta 

^žmogu vos gyva, su iszlu'ptom 
akimi, atriszo nuo uodegos, in
dėje in vežimą ir parsivežė na
mon. Adgaivino su visokiom 
gyduolėm ir už keliu menesiu 
likos sveikas, tiktai be szviesos 
o kad buvo drūtas vyras, tai li
kos pristatytas prie girnų ir 
male 'grudus.

Ne sulaukdama jo mylima 
^pati parkelaujenczio ir negau
dama jokios žinios kur jisai 
buna, o ir sūnelio susilaukė.

Užsispyrė apleist karalyste,

"Saule’’, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai "Saule" palaiko su sa
vo prenumeratais.

kad surast savo mvlima Petre- I •'
Ii. Apsirenge in prastus rubus, 
paėmė su savim savo kūdiki 
ant ranku, leidosi in svietą 
jieszkot savo vyro. Keliavo ga
na ilgai per dienas ir naktis; 
kalnus, pustynes, vandenius, 
visur klausinedama ir daug

- B - CELA=^S 
Iarba pradžia I 

SKAITYMO
...ir... į:

RASZYMO į 
64 pus. Did. 5x7 col.;

Dabar Po 25c. :
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(Girdėjau kad ne viena 

pora, 
Turi nuo Dievo bausme.

Nesueina in pora tik 
susibėga, 

Paskui kas diena vyrelis 
- boba ėda, 

Ar ant to yra kokia rodą, 
Argali gint jeigu kada 

in kaili duoda? 
Jeigu bobele vargt turėtu, 
Tai visai proto neturėtu!

Jeigu neturi vaiku, 
Tegul szaukesi giminiu, 
Tegul toki nieksziszka 

pameta, 
Padaro jam priesz svietą 

sarmata, 
f) jeigu giminiu nėra, 
Tegul nusiduoda pas 

teisdara, 
Ba kitokio budo ant 

. to nėra.
Juk kiti in tai kisztis 

negali, 
Pasidaryti sau bėdos 

gali, 
Ba jeigu pasiunta vyras, 

Tai stojasi tikras velnias! 
Merginos kvailos nekurios 

Paima bile koki vyreli 
ant savo skuros, 

Ar negeriau butu 
Kad veluk pas žmonis 

tarnautu, 
Ar koki laika palauktu,

Kol davadnas vyrelis 
pasitaikintu.

Ne viena skundėsi ant 
savo vyro,

No vienai nebagelei 
aszaros byra, 

Kad ilgiaus negali kęsti, 
Tures su tuom rakaliu 

persiskirti, 
Tai yra geriauses ibudas, 

Jeigu vyras nelabas, 
Jau ne viena taip padare, 

Kaip szuni isz namu 
iszvare, 

Arba pati ji pamėtė, 
Ba ilgiaus negalėjo 

dalaikyti.
Juk Dievas kožna 

iszmaitys, 
Badu nenumarys, 
Bet ir moterių asz 

negiriu, 
Ba jau tame asz žinau. 
Geriausia kad liežuvi 

suvaldytu, 
Vyra savo nepaikintu,
B a kaip in piktumą 

davedai,
Tada moterėles kaili 

ėda.
Mano patarimas tokis, 

Kaip vyras piktas 
geriau nutylėk, 

Tada ramybes namie 
turėsi.

vanot, o priek tam norėdamas 
savo szoble atimt, liepe paczai 
eiti pas savo tęva karalių, pats 
užsispyrė nueitie pas milžiną. 
Norint pati gana melde su asz- 
a.romis, idant astotu nuo savo 
užmanimo, vienok jisai nesi
davė persikalbet, leidosi in pa- 
loci milžino. Būdamas arti pa- 
lociaus pradėjo dairytis aplin
kui, o kad nieko nemato skubi
no in ta pakaju, kuriame nu
manė randasi jo galinga szob- 
li, ineina pamaželi ir tuojaus 
pamate kabanti szoble ant šie-’ 
uos, o..ant lovos gulinto sesere 
su milžinu ir saldžiai miegan- 
czius.

Prisiartino prie szobles, nu
kabino nuo sienos, kirto in 
grindės jog'net visas palocius 
sudrėbėjo, nuo ko net milžinas 
paszoko ir norėjo pagriebt 
szoble, bet pamate, jog jau Pet
ro rankose. Puolė ant keliu 
priesz ji ir melde susimylejimo 
bet Petras nelaukdamas, su
kapojo milžiną in szmotelius, o 
seserei nedorai, viską, dovano
jo, paliko užkeikęs palocije, o 
pats skubino pas savo paczia- 
karalaite, bet paketui užėjo in 
ta dvara, kuriame nuo karalai
tes gavo obuoli gydanti ir toji 
jam pasakė, idant gųyžtu in 
milžino paloci, ba sesuo jo bai
gia milžiną gydint.

Petras apie tai dažinojes la
bai peipyko ir gryžo skubai 
atgal. Kada inejo in pakaju se
sers, rado milžiną sugyjusi ir 
jau kvėpuojanti. Tada antra 
kartu sukapojo milžiną, sesere 
pririszo prie arklio uodegos, 
teip kaip jam buvo padarius ir 
paleido in laukus. Tokiu budu 
visus savo nevidonus nuganu- 
bino.

'Sugryžes pas savo uoszvi ka
ralių likos meilei priimtas: pa
gyvenęs da koki laika, apėmė 
karalysta, laimingai ir ilgai 
gyveno, o jo patomkai da ir 
sziandien neiszgeso.

------.GALAS------

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

vargo nukensdama, o kad la
bai mylėjo savo vyra/tai viską 
del jo darė su akvata.. Persi
trauke gana laiko, nes vis buvo 
ant tuszczio. In koki tai laika, 
gavosi ant galo>in ta aplinkine 
kur tasai kunigas gyveno pas 
kuri buvo Petras ir užėjus va
kare in klebonija, prasze kuni
go idant priimtu ant nakvynes. 
Kunigas pasigailėjęs mo’teres 
nuvargusios priėmė ant nak
vynes. Vakare pamate jauna 
vyra patogo ant veido, nes be 
akiu, kuris nusidirbęs sunkiai 
sėdėjo paszalyja ir nuolatos 
dūsavo.

Veidas tasai rodos kur buvo 
matytas del josios, bet tol ne- 
pamislino, kad tai butu josios 
mylimas Petras.

Prisitaikus pradėjo klausi
nėt isz kur paeina ir kas per 
vienas. Kada Petras apsakė sa
vo praeitai, tada karalaite mete 
jam ant kaklo ir pasakė:

— Asz esmių tavo pati ku
ri tavęs jieszkau per teip ilga 
laika. Brangus Dieve! Ar asz 
tekejausi tave tokiam buvime 
rast, teip nuvarginta !

Biednas tu ant svieto. Szitai 
mudviejų sūnelis kuris laike 
tavo iszkelavimo užgimė.

Vienok Dievui dekavoju, jog 
norint tave suradau.

Iki pusiau naktes nebuvo 
galo pasikalbejima. Ant ryto
jaus Petras su savo paczia pa- 
dekavojo už geradejy'stas da.- 
tirtas kunigui iszejo. Ėjo gana, 
ilgai aitirdami vargo, :ba nak
vynes turėjo ant lauko, ir tai 
pasidalinia miegojo,' vienas, 
antra, dabojo nuo žvėrių.

Viena karta, kada ilsėjosi, 
pamate karalaite lėkio jauti 
juodvarni, nes negalėjo iszma- 
nyt, kas, tai galėjo būtie, jog 
tasai varnas nuolatos in me
džius atsimuszinejo; tame at
lėkė kitas varnas ir prakalbė
jo in savo dranga:

— In kur leki brolau?
— Asz pats nežinau, ba 

matai, jog neturiu akiu.
— O kur prading-inai savo 

akis? «
— U-gi sakalai man iszle- 

se.
— Esi labai nelaimingu nes 

asz tave gelbėsiu. Lekie pas
kui mane, ant mano balso, tai 
nuvesiu tave pas szaltini kur 
su vandeniu pasivilgęs gausi 
antras akis ir stosiesi sveiku.

Varnai pradėjo lektie, o ka
ralaite iszklausius jųdviejų 
szneka, palikus Petra ir kūdiki 
prie jo, leidosi paskui varnus. 
Netrukus varnai nusileido pas 
szaltini, neregįs galva inki- 
szias pavilge ir tuojaus stojo
si sveiku ir abudu linksmai 
krankdami nulėkė.

Petro pati pasiėmė to vande
nio, atnesze pas Petra pavilge 
duobiąs akiu ir _ ant didelio 
džiaugsmo prisipildė akiu duo
bes ir paregėjo dienos szviesa. 
i

O kad buvo jau vakaras per- 
leidus naktį po szakotu medžiu 
ant rytojaus leidosi in tolimes
ne keelione. Petras nenorėda
mas milžinui ir savo seseri do-

Motina Sopulinga
GAULE s z v e 1 n i a i giedra 

szviesa. savo spinduliu ap- 
szvietinejo nuotakos kalnus 
Sierra Nevado, kurie buvo su
marginti jau žale jauna kve- 
penczia vejele, bet czion, ten 
baltavo da įsz pakrancziu snie
gas, kuris blizgėjo priesz saule 
buk iszkai szitas nesuskaity
tais deimantais. Puszinejo gi
raitėje tarp mažu gumbuotu 
kreivu medeliu, gulėjo ant že
mes keli vyrai ant kuriu apde
gusiu saules spin dalai s veidu 
puolinėjo raudona szvieta su
kurtos ugnies ant vidurio, ku
rie apgulė „szildesi. Indomisz- 
kas paredalas ir kalba maiszy- 
ta su prakeikimais, ludijo apie 
ju valnanianiszka nelaba gy ve
nimą už nieką svarbu ne palai- 
kinejantie jo, kaipo daugumas- 
sunu Ispanijos, kurie būdami 
isztikimais savo tautiszkai vei- 
kimoje su sztilietu rankoje bu
du iszpasaliniu užpuolinejimu 
netikėtinu, vede baisiause ka
re. Nepalaujaimcziu jautrumu 
nepavelino jie visokais spasa- 
bais stengantiems susivienyt 
Francuziszkiems pakrikusiem 
kariuomenėms, o tokiu spasa-
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“The Payroll Savings Plan

^LLY
and we have

$4,000 to prove it!”

The Selden Robinsons of Denver, Colorado 
are folks very much like most of us. And, 
like us, they found systematic saving pretty 
difficult—until they started investing in Sav
ings Bonds on the Payroll Savings Plan.
Payroll Savings can helpjwz save money,-too 
—any amount you want. It will work for you 
the way it did for the Robinsons by saving 
for you before you draw your pay. That's the 
secret of Payroll Savings, and it will succeed 
for you, even though you’ve never been able 
to save before!

Here’s all you do—
Just go to your company’s pay office and join 
up for Payroll Savings. You are the one who 
decides how much you want to save—as little

as a couple of dollars a payday, or as much 
as you wish.
Your saving is then done for you automati
cally. The money is invested in U. S. Series E 
Savings Bonds, which are turned over to you, 
and which earn interest far you.
And—this is important—you can spend your 
pay check freely, with the assurance that your 
savings are already taken care of.

Isn’t it worth a try?
Right now, more than 8 million Americans are 
proving its value by saving successfully for a 
brighter future through Payroll Savings. You 
can be one of them—so don’t pur it off! 
Join today, where you work. Or join the 
Bond-A-Month Plan where you bank.

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

SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

bu vesta su jais kare nusilpni- 
jo Francuzus nuolatos užgrie- 
binejo ir atsimnszinejo nuo ju 
maista ir amunicija ir ne amt 
valandėlės ne davė jiems paka- 
jaus, nes nuolatos turėjo but 
atsargais ir dairytis in visas 
szalis, ar isz kur netikoje sa
lindamas, užketejelis nevido
nas Ispanas.

— O juk tai teisybe, Jokū
bai, tare in vadova stovintis 
priesz ji su guodone pasiklio- 
nojas paveikslas, jog breksz- 
tant turi badai pribūti in orio
nais szeszis deszimts vežimu su 
maistu ir visokais zopostais 
del korpuso Masseno?

— Tegul-gi mane bausme 
Johovo dalipsto, jeigo meluoju 
atsake Žydas Ispamszkas isz 
kurio baisiu akiu buvo matyt 
didelis nelabumas klastingu
mas ir godumas, pro czion turi 
važiuot. () ne butu tai menkas 
pelnas, nes generolas ne nori 
bile kaip gyvent ir 'būtie užga- 
nadintu anei kuom. Turiu vil
ti, jog narsus Pablo, nepasi- 
•pauddjes isz teip puikios atsa- 
kanczios progos, o ir nepa
ini rsz teip-gi apie neturtinga 
Jokūbą, kuris užgriebimo di
delio turto prisidėjo.

— Na juk tu ne esi suvis 
pavargdelu, atsake jaunas 
žmogus juokdamasis žiurėda- 
masis ant Žydo apsisupusio 
gražiu plosczium, prie dastati- 
nejimu musu kariuomenei 
maisto ir viskas kas yra reika
lingu, pridėjai ne viena szmo- 
teli aukso prie savo turto, kuri 
šlepe tūloje saugoje vietoje. 
Bet apsimalszink Žyde, dada- 
ve po valandai, ne vienas isz 
Ispanu ne sutersz savo rankos 
tavo pinigais.“ v

O del to-gi narsus mano 
draugai ryt vėliai mažiau tu
rės Ispanija savo persekiotoju,
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— Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
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 j u nuliūdima.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS 

:: PRISAKYMUS :: 
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Per paczta, 25 Centai 
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tare atkreipdamas kalba in vy
rus aplink ugni gulinezius. Tu
rime iszmegint rytoj musu 
strielbas kaip toli nesza kul
kas, gerai mokame perverinet 
jomis kratines musu nepriete
liu, bet turime pasirūpint teip 
kad ne vienas neliktu gyvu ir 
nedanesztu žinios aipie musu 
užkluipima in pulkus. Vakar- 
gi dasižinojąu jog už mano gal
va, paskirta Francuziszkiem 
kareiviam 2,000 Franku nagra- 
dos, jeigu katras užmerktu ma
no akis. Budelis nevat badai 
jau ir ant mano galvos lauke 
su iszg-elenstu kardu. Bet tarp 
musu, tikiu, jog nebesiranda 
tokiu nieksziu, kaipo iszdave- 
jas o ant to Žydo atsakaneziai 
teminu. Iszsiskirstinkime da
bartės visi mano prietelei 
idant užimt visas kalnines ka- 
vones, nes, badai kurjera Fraii- 
cuziszka visas pulkas reiteliu 
lydės. •/

— Te gy’vuoje musu vadas 
Pablo!!!! Paszauke visi garsiai 
pasikėlė nuo žemes. Netrukus 
visi prapuolė už uolu kalnu, 
nusidedamas kiekvienas iii sa
vo vieta ant sargybos.

Kada jau paskutinis isz ju 
atsitolino, prisiartino Žydas* 
tai sargiai prie jauno vadovo, 
sznabždedamas jam in ausi:

—i Atneszu ponui pasveiki
nimus nuo panos Donny Auge
li jos kuri prasze manės, idant 
ponui teiktausi apreikszti jog 
Francuziszkas pulkauninkas 
kasdien stengėsi dasimuszt 
prie josios rankos visokais 'bu
dais nori prikalbint jai sau 
kuom baisiai ja kankina. Tė
vas Senor Wilaflores reme no
rus svetim'žemio, bijodamas už
rūstint ji ir geisdamas idant 
apleistu namus jojo Francu- 
ziszka kariuomene, kuri telbi- 
rem laike apgulus laiko. Donna 
Angelija pastanavijo gelbėtis 
nuo to pabėgimu ir kreipeisi su 
tuom in poną, remdama savo 
vilti ant pono nenugazdintos 
drąsos ir narsumo kareiviszko. 
Jeigu ponas nori ateit jai in 
pagelba tai jijie lauks pono 
priesz abelnai žinoma koply- 
czeles Motinos Dievo Sopulin
gos. Sztai žiedas kuri ponas

(Tasa Ant 2 puslapio)


