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Admirolas Arthur W. Rad
ford, viso armijos sztabo 
pirmininkas pasitaria in 
Pentagon, Vaszingtone su 
Generolu Augustin Guillau
me, po deszine, kuris yra pir-

mininkas Francuzu kariszko 
sztabo. Jeidu susiejo ir pa
sitarė per deszimta mitinga 
Sziaurio Atlantiko Tarybos 
Organizacijos susirinkimo.
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$95,000

TIKRA ZULIKE

Isz Amerikos
PRISIPAŽINO

Nužudė Savo Vyra

SALEM, MASS. — Graži, 
juodbruve, dvideszimts asztuo- 
niu metu amžiaus Ponia Lor
raine Eaton Clark, staiga, teis
me prisipažino kad ji nužudė 
savo vyra.

Teismas buvo pasirengęs 
reikalauti mirties bausme, bet 
kai ji prisipažino prie tos 
žmogžudystes ji dabar bus pa
smerkta iki gyvos galvos in 
kalėjimą.

Teismas priėmė jos prisipa
žinimą prie tos žmogžudystes 
ir valdžios advokatas Hugh A. 
Cregg sutiko ant to visa teis
mo byla palkiti.

Ponios Clark balsas buvo 
skardus ir aiszkus, kai ji teis- i 
me prisipažino, kad ji nužudė 
savo vyra. Ji yra trijų jaunu 
vaikucziu motina. Jos vyras 
buvo tik dvideszimts devynių 
metu amžiaus. Jo galvoje buvo 
dvi kulkos ir jo lavonas buvo 
inmestas in Merrimac upe, Ba-1 
landžio deszimta diena, Verbų 
Nedėlios vakara.

Žmogžudyste buvo papildy
ta apie keturios deszimts my
liu nuo Bostono.

Valdžia sako kad ji buvo pri- 
riszus prie savo nužudyto vyro 
kojų sunkius lenciūgus, kad jo 
lavonas neplauktu.

Valdžios advokatas Cregg 
buvo pasakęs kad jis viską ne
paskelbs apie szita žmogžudys
te kol jis bus teismo priverstas,! 
nes net ir jam sarmata paskelb
ti viską ka jis žino.

Dabar, kai ta boba prie vis
ko prisipažino, tai valdžios ad
vokatui nereikes vieszai pa
skelbti visa tai ka jis žino.

^Pirkie U. S. Bonus!

POPIEŽIUS LABAI
SERGA

Szirdis Silpna; Praszo- 
ma Visos Bažnyczios 

Maldų

VATIKANAS, ROMA. — 
Popiežius Pijus Dvyliktasis, 
atpuolė su savo szirdies liga, ir 
dabar jo daktarai yra jam in- 
sake nedirbti, su nieku nekal
bėti, bet tik lovoje gulėti ir il
sėtis.

Anksti pareita Petnyczios 
ryta daktarai prisipažino kad 
jie buvo labai susirupine apie 
Szvento Tėvo gyvastį, nes jis 
taip pavojingai buvo susirgęs, 
kad tie daktarai tik lauke jo 
mirties.

Tukstancziai Kataliku susi
rinko in Szvento Petro Bazili
kos erdvevieta ir ant keliu at
siklaupė, meldėsi už savo Gan
ytoja, Popiežių Piju Dvyliktą
jį-

Vatikano Vicar Generolas 
i Clement Kardinolas Micara, 
praszo visu keturiu szimtu dvi 
deszimts penkių milijonu Ka
taliku melstis už Szventaji 

i Tęva.
Popiežiaus szeimyna, Pacel- 

i liai, buvo paszaukti prie jo lo
vos. Daktaras Galeazzi List, 
Popiežiaus asmeninis gydyto
jas neatsitraukė nuo lovos per 

i isztisa nakti.
Szventas Tėvas yra silpnas 

kad jis negali nei laszo vande
nio nuryti ar rankos pakelti.

Kuri laika ta nakti jis buvo 
visai be sąmones.

Vienas Italijos laikrasztinin 
I kas sako kad Popiežius prasze 
kad jam butu suteiktas pasku
tinis patepimas, nes jis pats 
jautiesi kad jis jau mirszta.

* Ant rytojas Pralotas, Mon- 
signooras Angelo Dell Acąpa, 
Vatikano Sekretoriaus padeje-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

WEST ORANGE, N. J. — 
Policijantai taip slaptai pradė
jo tardyti viena isz didžiausiu 
vagyseziu szitoje valstijoje, 
kad net ir West Orange miesto 
Mayoras nieko apie tai nežino
jo, kol policijantai iszleido te
legrama visiems New Jersey 
valstijos policijantams.

Vagiai gavo daugiau kaip 
devynios deszimts penkis tuks- 
tanezius doleriu vertes visokiu 
brangiu žemeziugu ir tarp pen
kis szimtus ir tūkstanti dole
riu grynais pinigais, kai jie ap- 
•voge milijonierių Anthony J. 
Desiderio, in West Orange.

West Orange miesto Mayo
ras Walter Quinn sako kad jis 
tik tiek žino kad ta vagyste at
sitiko keletą dienu atgal.

Ponas Desiderio, vienas isz 
septynių broliu kurie yra savi
ninkai Whippany Paper fabri
ko in Whippany, N. J., yra vie
nas isz bagoeziausiu milijonie
rių szitoje valstijoje.

Kai kurie spėja kad ta va
gyste buvo padaryta kai tas 
milijonierius buvo iszvažiaves 
in savo motinos szermenis, 
Lapkriczio septyniolikta die
na.

Visi policijantai tyli ir nie
ko nesako. Jie laikrasztinin- 
kams sako kad jeigu jie nori 
ka daugiau dažinoti, tai jie tu
ri natvs krpintw v n paryš kreiptis m policijos 
virszininka. O ir pats virszi- 
ninkas tyli ir nieko nesako.

Teipgi ir bagoezius Deside
rio ir visa jo szeimyna ir tar
nai ir tarnaites nieko nesako ir 
su

Nutrucino 4 Savo
v

Vyrus

Intarta Už Mirti Savo 
Motinos, 2 Seseris Ir

Anūke

TULSA, OKLA. — Lipszni 
ir rodos, baiku pilna mocziute, 
Nannie Doss nustebino ir pa
piktino kad ir seniausius poli- 
cijantus, Tulsa mieste, Oklaho
ma valstijoje, kai ji ramiai ir 
beveik su pasididžiavimu pa-

nieku neszneka.

SKAITYKIT

PLATINKIT!

BOMBNESZIS
SUDUŽO

ATMETA RUSIJOS 
PASIULINIMA

Daktara Sheppard 
Liudytojas

Penki Žuvo; Vienas
Iszgelbetas

BALTIMORE, MD. — Pen
ki lakūnai žuvo ir szesztas bu
vo labai pavojingai sužeistas 
kai Lakunu Sztabo B-25 bomb- 
neszis nukrito in miszka, apie 
trys mylios nuo Friendship In
ternational aerodromo.

Už dvylikos valandų penkių 
žuvusiu lakunu lavonai buvo 
surasti. Szesztas buvo surastas 
pusgyvis, miszke, Eroplanas,

Nebus Europos Konfe
rencijos Pirm Negu

Vokietijos Klausimas 
Bus Iszrisztas

pasakojo, kaip ji buvo nutru-' helicopter, ji greitai nuveže in 
r* 1 n o Irn 411 v»4 r« 4 n n nnTrn viAMlriii - . . . — ««• - . _.

WASHINGTON, D. C.
Trys didžiosios Vakaru viesz- 

: patystes galutinai atmete Ru
sijos pasiulinima del visos 
Europos vieszpatycziu susirin
kimą, ir konferencija.

Szitos Vakaru vieeszpatys- 
■ tęs pastate Rusijai penkis pa- 
1 reikalavimus, jeigu tokis susi-

cinus keturis isz savo penkių ligonine, in Bolling- Air Force rinkimas butu invykdintas. 
vyru- Base, netoli nuo Vaszingtono. « x .

* Iltį fnlrin nn vm Irn I n tti win i

Jos pirmasis vyras sako kad 
jis jos taip bijojo, kad jis nuo 
jos divorsa gavo 1928 metuose. 
Jis su ja buvo apsiženyjes 1921 
metuose ir jiedu buvo susilau
kė keturiu dukterų, kuriu dvi 
dar gyvena.

Tas bombnesezis nukrito 
apie deszimta valanda vakare, 
t et nebuvo galima jo surasti 
per ūkanas ir miglas iki ryto.

Erollano lakūnas buvo per 
radija praneszes, kad jam 
trumpa ir trūksta gazolino ir

Apygardos investigatorius kad jis priverstas tuojaus nu. 
W. A. Lang, sako kad szita bo- silei£ti Tai tuvo jo kuM 
ta jam szitaip iszsipasakojo: niai žo(Įžiai, pirm jo 

Ji nutrucino Launing inde-Į tomtneszis sudužo.
dama žiurkių truczynos in jo „ .: Bombneszis nukrito tik dvi- maista. , .T. . . . _ . v . , deszimts keturios mylios nuoJi sako kad Launing uzside- . x .... . , , . . v x . vietos, kur buvo jam paskirtajo su kitomis bobomis ir uz tai . x. . . ,. .. v , nusileisti, prie Andrews aero-ji turėjo ji nužudyti. i ——- -

In kito savo vyro Morton ka
va ji inpyle trucyznos už tai 
kad jis, pasigėrės, ja apdaužy-' 
davo. Jis buvo Indijonas, isz 
Okmulgee, Oklahoma.

Ji teipgi sako kad kitas isz 
eiles jos vyras Harrelson ja ap- 
muszdavo — už tai ji buvo pri
versta ir ji nutrucinti.

Ji užsigina kad ji yra nutru- 
cinus savo seseris, savo moti
na ar savo anūke.

Bet policijantai dabar yra 
gave insakyma visus ju lavo
nus iszkasti ir isztirti kaip jie 
mirė.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

dromo.
I

Lakunu sztabas sako kad to 
nelemto bombneszio lakūnas, 
per savo radija buvo papratęs 
pavelinimo nusileisti in An
drews aerodromo, bet jam bu- 

i vo pasakyta kad ežia jam vie
tos nėra ir kad* jis turi skristi 
in Friendship aerodroma. Tai 
buvo paskutinis pasikalbėji
mas. Už keliu minueziu tas 
bcmbneszis nukrito ir sudužo, 
ir penki lakūnai žuvo, už tai 
kad jiems vietos nebuvo tame, 
jiems paskirtame aerodrome.

Du tokie pareikalavimai yra 
kad Rusija sutiktu ant Austri
jos sutarties ir kad Sovietai 
permainytu ir suszvelnintu sa
vo pareikalavimus kaslink 
laisvu rinkimu Vakarinėje Vo
kietijoje.

Kiti trys punktai ar pareika
lavimai yra kad Rusija turi ge- j 
rai iszgveldenti ir isztirti vi
sus diplicmatinius santykius 
ir ryszius tarp Rusijos ir Va
karu Europos, kad 
butu suszauktas tarp 
Rusijos, Francuzijos, 
ir Amerikos užsienio 
riu, kai Londono-Paryžiaus su
tartis bus užtikrinta.

Paryžius ir Londonas pana- 
sziai atsake Sovietams, kurie 
dabar pyksta ir irszta, bet nie
ko negali daryti, nes jie neisz- 
drysta paskelbti kara priesz 
tuos kurie jiems dabar kelia 
pastoja.

mitingas
Sovietu 

Anglijos 
ministe-

Keturios deszimts dvieju 
metu amžiaus Daktaras Les
ter T. Hoversten, ilgu metu 
draugas Daktaro Samuel 
Sheppard laisvanoriai stojo 
in teismą liūdinti kad Dak
taras Samuel Sheppard yra 
nekaltas už savo žmonos nu- 
žudinima, in Cleveland, 
Ohio. Jis buvo jųdviejų sve- 
czias net iki dienos po kurios 
daktaro žmona buvo nužu- 
dinta. Jis sako kad daktaras 
mylėjo savo žmona ir kad ji 
ji mylėjo ir kad nebuvo jo
kios priežasties kad jis savo 
žmona nužudytu.

liu yra perkami ant iszmokes-
Amerikos dipliomatijos vir- czi°- 

szininkai sako, kad Sovietai su 
szitu savo nauju pasiulinimu Diena sziais metais buvo pi- 
nieko naujo neatnesza ir nepri- gesni. Taip pat bus ir su Kale- 
žada. du dovanomis priesz Kalėdas.

Kalakutai per Dekavones

Pirkie U. S. Bonus

Jieszko Lakunu Lavonu

1
Ii

Ugniagesiai jieszko lavo
nu tu lakunu kurie buvo ant 
szito B-57 bombneszio, kuris 
susprogo pirm negu jis galė
jo nusileisti ant Long Beach, 
Maryland. Ugniagesiai sten-

giesi isztraukti isz to sudu
žusio eroplano lavonus Jo
seph Weber, isz Hamilton, 
Ohio, ir George Hodgson 
isz Richmond, Virginia. . 
Motina ir trys vaikucziai

P JM F

tik per nago juoduma iszsi- 
gelbejo kai tas eroplanas 
davė in ju namus ir užside-, 
ge-

KALĖDOS JAU CZIA 
PAT

Beibolininkas Serga

Laikas Apsipirkti

PHILADELPHIA, PA. — 
Sztorninkai ir biznieriai pra- 
nesza, kad Kalėdų biznis yra 
lavai geras, kad žmones dau
giau visokiu dovanu ir niek- 
nieku sziais metais perkasi, ne
gu pirmiau.

Visi miestai, miesteliai yra 
jau dabar iszpuoszti Kalėdų 
szviescmis.

Visokios dovanos ir dovane
les sziais meta-s yra dar bran
gesnes, bet iszrodo kad žmones 
to nepaiso, bet perka ir perka 
ir net ant iszmokesczio ima nei 
jiems nei kitiems nereikalin-' 
gus daigtus.

Automobiliu pardavėjai pra- 
nesza kad nauju automobiliu 
pardavimas eina gerai. Jie 
daug daugiau savo tu nauju 
automobiliu yra pardavė per 
kelis menesius, negu per visus 
pastaruosius metus.

Bet jie nieko nesako kad 
daugiau kaip devynios de
szimts nuoszimtis tu automobi

Joe D Maggio, po visa 
kraszta pagarsėjęs beisboli- 
ninkas dabar serga. Jis ran
dasi in San Francisco miesto 
ligonine. Jo divorsuota žmo
na Marilyn Monroe sako kad 
ji visai nepaiso apie jo liga 
ir kad jo ligoninėje visai ne
aplankys.

Platinkit “Saule
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Kas Girdėt
Rusijai buvo pavesta Man- 

churijos vienatinis geležinke
lis. Pypkes Durnai Katinas Ir Zuikis Draugai

Ispanijos diktatorius Fran
cisco Franco yra geras biznie
rius; jis gerai žino kad jis dau
giau pinigu gali gauti isz Ame
rikos negu už Rusijos. Už tai 
jis taip prie musu seilinusi.

Anglijos valdžia dabar sten
giasi sudaryti pramones ir 'biz
nio ^santykius su Komunistisz- 
kais krasztais. Anglai, rodos, 
nesuipranta, kad, tai]) daryda
mi jie pataikauja Sovietams.

Kongreso Komisija dabar 
renka žinias apie darbininku 
unija vadus, kurie darbininku 
pinigus isznauduoja. Galimas 
daigtas, kad ne už ilgo, keli 
uniju vadai bus patraukti in 
teismą už suktybes.

Eina gandai kad daug dau
giau musu oroiplauu yra nu- 
szauta Korėjoje ir Kinijoje, 
negu musu valdžia paskelbia.

Sovietai gera dali Lenkijos 
gavo.

Visa Lietuva buvo Sovie
tams pavesta.

Kurile Salos buvo Sovie
tams atiduotos.

Pietines Sakhalin ir kitos 
salosjoje apylinkėje buvo So
vietams atiduotos.

Svietai laisva ranka gavo 
Mongolijoje.

Amerika nusileido, reiszkia 
Rooseveltas pavėlino Sovie
tams apipleszti Vokietija, kur 
ji pasisavino ne tik didžius fa
brikus, bet paėmė savo nelais
vėn daug Vokietijos mokslin- 
'cziu, kurie tuo laiku dirbo ant 
atomines bombos.—Acziu mu
su Rooseveltui.

Mums nevalia raszyti ai' 
pasakyti, 'bet' jus patys už ke
liu dienu daug ka iszgirsite ir 
dažinosit.e apie tai kas atsitiko 
toje nelemtoje Vaitos Konfe
rencijoje.

Rooseveltas daleido tiems 
Sovietams du balsu daugiau 
Tautu Sanjungoje, ir nusilei
do kai tie Kuškiai pareikalavo 
teise visus Tautu Sanjungos 
inneszimus nubalsuoti su vie
nu prieszingu balsu.

Oi, Kaip Nusibodo

Jeigu musu kraszto pa
smerktas iszdavikas, Alger 
Hiss, iszdrystu pasakyti visa 
tai ka jis žino, mums blusos 
numirtu.

Mes, be jokiu nauju žinių isz 
VaszingtouQ, gerai žinome kad 
per Yaltos Konferencija, Pre
zidentas Rooseveltas visus 
mus iszdave, pardavė Sovie-. 
tams.

Per Yaltos Konferencija 
Rusija gavo savo Laivynui 
uosta in Port Arthur.

Rusija gavo puiku uosta del 
žiemos laiko in Dairen.

Czia tik kelata musu buvu
sio Prezidento Roosevelto ‘nu- 
veikimu.’ Jeigu iszdavikas 
Alger Hiss dabar drystu visa 
teisybe pasakyti, tai mes dar 
daug daugiau dažinotume.

Bet, jis greieziausiai tylės ar 
jam lupos bus užlipdentos.

■ • •

Anglijos, Winston Churchil- 
lis, per pastaruosius kelis me
tus yra keletą kartu nors biski 
pasakęs, kaip musu vadai par
davė mus, viską prakiszo, kai 
musu vaikai ta kruvina kara 
laimėjo.

Ar tai dyvai kad keli musu 
valdžios ponai ir virszininkai 
nusižudė?

Price $2.50 s'"'” p“”‘
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

Komunistai Kiniecziai da
bar nori kad Amerika juos pri
pažintu ir priimtu juos in Tau
tu Sanjunga. Bet, dabar, kai 
paskelbta kad tie Kiniecziai 
laiko daugiau negu, tuziną mu
su piliecziu, nėra jokios vilties 
kad tie Komunistai Kiniecziai 
butu priimti in ta Sanjunga.

MVNEAM

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

PADĖKA

LUBECK, VOK. — Liibee- 
ko miesto ir apylinkes Lietu
viai labai apsidžiaugė sziu me
tu Spalio menesei gave isz 
BALE’o, per CRALOG- Bre
men 40 maiszu drabužiu ir 7 
maiszus batu. Toji apranga bu
vo gauta gerame stovyje ir. ne
trunkant buvo vietiniu szalpos 
komisijų paskirstyta tarp gy
ventoju, kurie priėmė tas savo 
užjūrio broliu dovanas su dide
liu džiaugsmu ir- nuoszirdžia 
padėka. Vokietijoje drabužiai 
ii- avaline yra labai brangus ir 
isz mažu paszalpu neįmanoma 
ju insigyti, todėl kiekvienas 
tinkamas dėvėti dalykas yra 
labai laukiamas ir invertina- 
mas. Visi buvo patenkinti ir 
pilni vilties, jog ir ateityje ne
bus pamirszti savo geraszir- 
džiu aukotoju, kuriems sziuo 
reiszkiama viesza ir nuoszirdi 
padėka.

Lubeck’o miesto ir apylinkes 
szalpos komisijų Pirmininkai: 

. M. Srugis, J. Pyragius ir P. 
Liegus.

Oi, kaip nusibodo, kaip man 
inkyrejo,

Tas rudenio laikas ir vėjo 
szvilpimas.

Kad medžiu nugelte lapeliai 
kire jo,*

Man siela prislėgė sunkus 
nuliūdimas.

Nežaidžia, nelinksminas musu 
jaunimas,

Ju jautriosios dainos isz sielos 
neplaukia,

Jau sniegu vietas apszmeiže 
likimas,

Kur puikiai žaliavo, ten vejai 
jau kaukia.

Tos ilgosios naktys didžiai 
nusibodo,

Tos tamsiosios dienos rūgimo 
užraugtos.

Skaisczioji saulute retai 
pasirodo, »

O dangiszkos lubos vis ruku 
aptrauktos.

Oi, kaip nusibodo purvai, 
supuvimas,

Ir akys aptemo, aplinkui tik 
juoda.

Taip tankiai apsiauezia toks 
nusiminimas,

Kad sielai paguodos gamta 
nepriduoda.

Oi, kaip nusibodo sunkus 
prispaudimas,

Ta prievarta, melas, mažai 
teisingumo.

Szventosios teisybes vieszai 
iszkeikimas,

Ir liaudies veikimas be 
iszmintingumo.

Ir barniai naminiai jau baisiai 
atbodo,

Jau szirdi pagraužė geri 
artimieji;

Tas vargas, neturtas didžiai 
nusibodo;

Tik vilti gaivina draugai 
tolimieji.

VIENAS SKAITO,...

prie valgio, kitas po savo dar
bui, o kiti prie darbo. Geras 
laikrasztis pranesza žmogui 
kas sziandien ant svieto atsi
tinka. Mokina žmones kaip gy
vent ir ko turi saugotis, žodžiu, 
lavina žmogaus protą visame.

Sziandien, laikevisokiu švie
timu sumiszimu ir kariu, kada 
žinios ateina isz Korėjos ir Eu
ropos, laikrasztis yra žmogaus 
geriausiu prietelium. Negana 
kad ji skaito, bet mato ir pa
veikslus isz kares lauku, ženk- 
lyvu ypatų, miestu, naujo isz- 
radimo ginklu ir laivu ir pa
veikslus nelaimiu kuriu pats 
savo akimis negalėjo matyt.

Tokiu laikraszcziu yra 
“Saule,” kuri nesigaili kaszto 
ant paveikslu, kad savo skaity
tojus supažindint su visokioms 
savo akimi kas dedasi ant viso 
svieto.

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

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

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

Iszrodo kad ežia szitas ka
tinas kokias paslaptis kukž- 
da in to zuikio ausi, per vai
ku surengta paroda, New 
York mieste. Czia vaikai at-

sinesze ar atsivedė savo szu- 
nis, kates, zuikius, kad vi
siems parodžius savo “drau
gus.”
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SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS
f . MALDA ... į 

Viesz. Jėzaus ir • 
Motinos Szvencz. •

J Sapnas Motinos Szven- J 
£ cziausios, mieganezios Į 
c ant kalno Alyvų, žemei ; 
c Batanijos, bažnyczioj < 
č Szv. Mykolo Arkaniuolo. J

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

2 SAULE PUBLISHING CO.. < 
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Pirkie U. S. Bonus

RAGANIUS

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

pasirodė senis ir liepe Almarai 
eiti paskui ji. Paejas senis ga
la, atidarė duris in inejo su Al- 
niara in dideli kambarį, kuria
me sėdėjo raganis su nukirsta 
ranka. Kada pamate Almara 
raganius paszaukc:

— Ar tai jaii ate jei dabar 
pati pas mane ?

— Teip, atsake Almara, at
ėjau, kad iszvalint mano myli
ma Eliazara.

— Gerai, nes pirma ati
duok man savo gražuma, tai 
tada tu ji atgausi.

Almara jam prižadėjo savo 
skaistuma, tai raganis tuo jaus 
liepe atneszt įseniui puodą van
denio. Senis atnesze vandeni ir 
liepe Almarai in vandeni žiū
rėt. Vos tik jijie pažiurėjo in 
vandeni, tuojaus veidas susi- 
raukszlejo ir pasidarė kaip 80 
metu boba. Kliktelejo -isz bai
mes tai pamaezius ir atszoko 
nuo puodo. Tada raganius da 
liepe jai žjuret,. iha da, ‘sako 
sveikata ir akis savo locnas tu
ri. Jijie da karta dirstelėjo in 
vandeni ir nustojo sveikatos 
teip, kad vos ant kojų stovėjo, 
bet raganius da ilgiau verte 
žiūrėt, kad ir akis aptemdyt, 
bet jijie eme praszytis labai, 
kad jai nors akis paliktu, kad 
galėtu ja Eliazaras nor ant 
akiu pažint. O raganius nusi
juokęs tarė:

— Nepažins tavęs ant tavo 
akiu. Po tam liepe eitie jai nuo 
kalno ir atsistojus laukt Elia- 
zaro ir kad žiūrėta ar jis ją pa
žins. Nuėjo Almara, kaipo se
nuke, pasiramseziuodama in

pakalne ir lauke ateinant savo 
mieliausio Eliazaro. Ant galo 
žiuri, • kad jau ateina, ir jijie 
prieszas ėjo pasitikt. Pasitikus 
prasze jo almužnos. Eliazaras 
iszsieme pora pouigu ir padavė 
jei. J padėkavo jo ir apsiverke, 
kad jos nepažino josios myli
mas. Nedryso jam pasipažint, 
kad jijie yra mylima jojo, tik 
verkdama nusidavė paskui ji 
in palovius tėvo savo. Kada 
pribuvo in paloviu Eliazaras 
klausinėjo apie savo mylima 
Almara, bet nieks apie ja neži
nojo tik sake, kad da nesugry- 
žo. Kada senuke inejo in palo- 
ciu ir prasze almužnos, tai jos 
klausinėjo visi, ar ji nematė 
kur einant Almaros, o ji atsa
ke kad mate. Rotam atėjo ir 
Eliazaras jos klausinėt, o jije 
matydama kad jos nepažinsta 
visi, pradėjo vėl verkt ir liepe 
Eliazairui gerai prisižinret in 
ja ir in josios akeles. Eliazaras 
negalėjo jos pažint. Tada jije 
išpasakojo apie savo visa at
sitikima. il; kaip jijie ji iszgel- 
bejo, tada Eliazaras gerai prir 
sižiurejas in akeles pažino, kad 
tai ta pati yra Almara. Teip jis 
ja tuojaus pabucziaivo ii- da sy
ki iszklauses apie viską supra
to, kad tai tikrai toji pati ir ne
žiūrėdamas, kad jijie teip isz- 
rode sena, liepe rengt vėl ve- 
seile. Ba norint sena iszrode, 
tai jis to nepaisė, ba už jo ir ta 
savo grožybe patrotijo.

Kada buvo veseile ii’ atva
žiavo ant szliubo ir jau rengėsi 
szliuba imt, tuojaus Almara 
stojo da puikesne pana, negu 
pirmh buvo, ba raganius buvo 
nuo jos gražuma atemes tik del 
to, kad Eliazaras jos nepažintu 
ir neapisivestu, o po szlubui ka
da pribuvo namon, tai buvo da 
didesne linksmybe ir tėvas ka
ralius pavedė savo karalyste 
jaunam žentui, Eliazarui, kuris 
laimingai valde ligi senatvei.

— GALAS —

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 apraszy
mas, 202 pus, 50c.

No. 103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz ipaiszo 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 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.l33—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 Mateūszo 
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 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. 158—A p i e Kapitonai 
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; Bud'yne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

N0.172—Apie Duktė Mariu; 
Srublis 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 
15c.

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c.

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

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

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

No.202—N'bvena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas isa 
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.

ĮrNF 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. X



"SAULS” MAHANOY CIT?, PA

Motina Sopulinga Meile Sunaus
(Tasa)

Nuotakos kalne Sierra-Ne
veda apszvietinejo auksinai 
spindulai leidžiancziosios sau
les. Aplinkui vieszlpatavo gile 
tykumą, tiktai buvo galima 
g-irdet užima smarkiai tekan1- 

^ziu nuo uoliniu krantu ir ak
menų, upelio, prie kurio ant 
uolos stovėjo vienatine maža 
koplyczele su p a v e i k s 1 i u 
Szvencziausios Motinos Dievo 
Sopulingos, priesz kuri sping
sojo mažos žiburėlis žibantai- 
tes kabanezios priesz paveiks
lą. Ant kranto uolos nusikori- 

^nejanezios in baisia, prapulti. 
Dabio ir Angela sėdėjo jo szir- 
d in g i a u sem susi span sd i n e j ime, 
karszcziausiose jaustose isz- 
reiszkinejo vienas kitam savo 
meile.

— O koki neapraszyta 
džiaugsmai suteikė man toji ži
nia kad musu ne jokia galybe 

* niesztant perskirst kalbėjo ap- 
svargintas didele laime, jau
nas vadas akvatninku, kvėpuo
damas visa krutinę ir insmei- 
ges savo ęleganczes akis in jos 
meilu gražu veideli. Dabar pri
guli mano brangiause esybe 
prie manės; tegul niekas nelpa- 
mislina dryst perskirtie mud
viejų !

" — Ne painirszk vienok Dab
io, jog turi da tėvynė, kurios 
pleszikai ir skriaudikai neap
leido, kurios ateinantie veika
lai krauju bus suraižyti. Bri- 
sieg man ant tos Dievo Motinos 
Sopulingos kuri rodos verkė 
matydama nelaiminga padėji
mą musu tėvynės Ispanijos, jog 
nepirmiaus indesi karda in 
makszti ,ko] neprasiszalins isz 
musu tėvynės pleszikai.

— Prisiegiu, tare Pablo-, 
bueziuodamas vienlaikai skais
tu veidą merginos.

— Prislegi pirmlaiko, pa
szauke paskui ji garsus balsas. 
Visas kėlės arba, perėjimas už- 
si tvėrė bagnietais nevidonu. 
Pasiduok ant malones ir nema
lones, gudrus piktadari, gal 
tau malone -ciesoriaus tavo ta 
niekiszka gyvenimą dovanos. 
O pone Donina Augeli ja juk 
pripažinsi dabar priežaste ta
vo atsakimo, kad guli toji kal
nuose įSierro-Nevada. O kad 
poni esi susineszime su pikta-

# darais, arąsztavoju pone, var
dan tiesu. Tam-gi isztikimam 
jam tarnui eiesorio esame dė
kingais, dadave rodimas ant 
Žydo Jokūbo, kuris drebėda
mas, kaip drebule, pasislėpė už 
medžio, jis buvo pagelba mums 
sugauti tave.

Sku'bei kaip žaibas asztrauke 
Pablo revolveri isz po juostos. 
Trenksiuingas szuvis pervere

* orą, o niekszas iszdave jas su 
susteniejimu,’ griuvo ant žemes, 
prie jo pasipylė auksas judo- 
siszka nagrada už iszclavyste.

— Nutverkite ji, paszauke 
pulkauninkas su pasiutiszka 
piktybe rodydamas ant Pablo. 
Bet ant kart dingo akyse jo 
abudu paveikslai. Kurczias su- 
biildimas nupuolinejaneziu ku-

• nu davėsi girdėt. Nusistebėja 
Francuzai su baime žiurėjo in 
baisiai gile prapulti, o priesz 
paveiksią Madonos spindulojo 
nuolatos liepsna amžinos žibin- 
taites.
, — GALAS

BALTRUVIENE
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Kad nekurtai žmones yra 
pikti,

Tai gerai žinome.
'Nuo tokiu žmonių turime

kensti labai daug,
Ir tankiai nekaltai ir turime

. nuolatos klaustis:
Isz kokios priežasties turime 

kensti,
Už ka mus persekioja ir 

teip toliaus.
Nekarta puse musu gyvenimo, 
Praeina nuolatinėje kovoje

Su inpratimais-ir domis
žmonių,

Kad kartais net kantrybes 
pritrūksta,

O turime net savo didžiausius 
priesziu mylėti

Ir pildyti prisakymus Dievo;
Mylėsi artima savo kaipo 

pats save!
O artimu musu yra kožnas 

žmogus,
Idant mesipatys užsipelnytume 

ant meiles kitu.
* * *

Girdėjau kad ten kur apie 
'Czikaga, 

Yra. daug merginu,
K u r i o s laksto • j i e sz k o d amo s 

vaikinu,
Bet surasti negali,

Nes visi traukėsi in szali. , 
O jus kvailiukes,

Katras vaikinas in tokias 
insimyles?

Geriaus. namie sėdėkite,
Ir darbo žiūrėkite, '

O vyreli visur gausite, 
Kaip automobiliuot paliausite.

Ir nekurtos moterėles ten 
neszvariai užsilaiko, 

nameliu apvalyti,
■ Ber girtavima neturi laiko 
Nei gero valgio pagaminti.

Kaip netrukus in ten 
atpleszkesiu.

Tai net pipiru visom duosiu.
SU rp *r» *r*

Žmogus skaitant apie
Visokius tankius sumiszimus, 

Ir kariszkus- nesupratimus,
Bo visas dalis svieto,

Gali būti dėkingas kad 
gyvena Amerikoje,

Ir gali szaukti:
Amerika tu laimingas sklype, 

Duodi laisvia kožnam,
Ir gyveni be jokiu angelių, 
Nors tave apvaldė isz visu 

iszaliu,
Politikieriai, reketieriai ir 

kiteli i!

J^EKURTS vaikinukas bied- 
nu labai gimdytoju, turin

tis jau tiktai motina, o tėvas 
jau buvo po žeme; vaikinukas 
buvo tarnu ant dvaro karaliaus 
Fridriko didelio, o motina 
n-aszle gyveno labai vargingai, 
smutnas buvo ir apie tai ne 
mažai jaunas vaikinukus ir 
kaipo geras sūnūs stengėsi pri- 
gelbinet savo motinai, nes'ant 
nelaimes negalėjo nei skatiko 
suczedyt.

Netrukus atrado spasaba, ant 
uždirbimo, norint maža nu
siuntimą motinai. Kožna naktį 
turėjo isz tokiu jauna tarnu 
serget karalių pakaju je priesz 
miegkambare karaliaus visus 
norus iszipildyt, jeigu ko už- 
reikalautu.

Buvo tai tarnysta ne lengva, 
dėlto buvo tarpe tuja ir tokie 
kurie nenoringai pildė taji 
dinsta, kada ant jo kaleina pa
rėjo. Biednas vaikinukas už
vadavo tokius, o pinigus aplai- 
kytus už tai, siuntė motinai.

Viena karta, karalius nega
lėjo miegot nakczia ir norėjo 
tada idant jaunas sargas skai- 
tytu jam ka nors. Užskam'bino, 
po tam paszauke, niekas neisz- 
eina isz pakajaus sargo. Ne
kantriai pasikėlė nuo lovos ir 
nuėjo in pakaju idant persitik- 
rint ar mažas sargas nemiega.

Liejas rado vaikina sėdinti 
prie stalo, priesz ji gulėjo laisz- 
kas in motina, pradėtas raszyt, 
o pats pasirėmęs ant atloszo 
kėdės gardžiai miegojo nuvar
gęs be miego.

Karalius priėjo pamaželi be 
jokio riukszmo ir nejudinda
mas perskaitė laiszka kuri bu
vo taip paraszyta: "Mano ge- 
riause ir mielause motinėlė! 
Sziandien jau yra treczia nak
tis kurioje laikau sargybe už 
mano draugus, delto-gi jau- 
cziuosiu labai nuvargęs. Džiau- 
giuosiu vienok, jog tokiu spa- 
sąbu galėjau uždirbt kelis 
Įeinu®, ir jog tokius galu 
siunst tau miela motinėlė 
toj.”

Susijudinęs karalius gera 
szirdi jaunikaiczio nebudino 
suvis vaikinelio, o malsziai isz
ejo in savo pakaju ir paemes 
keturis dukotus velei sugryžo 
pas savo mieganti sauga ir pa
maželi inleido jam po du in ki- 
szenius pats pamaželi iszejo.

Pabudęs vaikinas ir radęs 
pinigu kiszeniuose, tuojaus da-

do
nu
ry

PLATINKI!
s “SAULE”

Jonas — Delko grybai po 
lietui auga?

Petras — Mat, priesz lietu 
neturi laiko augti.

siprato kas juos jam indejo? 
Nors nenoringai džiaugėsi jog 
gales duot pagelba motinai, 
nes vienok nusistebėjo labai 
paniislines tai, jog ji karalius 
rado mieganti. Delto-gi tuo
jaus anksti kaip tik pabudo 
nuėjo pas karalių ir karsztai 
melde pas ji dovanojimo už ne- 
prigulincziai pildima dinsta, o 
teiposgi dekavojo už tokia do
vana. Karalius suvis neparodė 
rūstybes, nes pasakė: Kas yrą 
geru sunum, tas 'bus geru visa
da. ir visur.

Tuojaus pastate ji kadetu 
duodamas jam gera suma pini
gu ant insitaisimo sau viską 
ko reike buvo jam naujame 
dinste.

Doras sūnūs slinko pamaže- 
li keldamasis nuo vieno dinsto 
ant kito, ir ant galo likosi ge
nerolu. Lyg giliai senatvai tar
naus jis kanalui pamindamas 
geradejyste jo. Tikra, meile sū
naus del savo gimdytos, buvo 
jo pasivedimu visados jis kal
bėjo :

— Jeigu nori žinot kokiu 
kas yra kūdikiu, del savo gim
dytojų, o isz to tikrai bus ga
lima suprast apie visa jo ver
te. Ne buvo da to niekados, 
kad geras kūdikis liktųsi blo
gu žmogum.

— GALAS —

Visu Ražancziaus 
Paslapcziu Maldos
Del Ražancziaus Draugijos 
Nariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1.00. Prisiunskite 
savo orderi ir viena doleri ant 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.

— 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.

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00
Saule Publishing Co., 

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

gani ingalet, tai tas gaus Al- 
mara už paczia ir karalyste.”

Tuojaus iszejo raganius ant 
vidurio pleciaus' ir juokėsi, 
kad nieks nesiranda, kad su 
juom galėt u si.

Sėdėjo karalius ir duktė la
bai nuliūdę ir vėl liepe skaityt 
apgarsinima. Bet ir tada nieks 
neatsirado, ba buvo raganis! 
labai 'baisus ir didelis. Botam*
trecziu kartu ir paskutiniu 
perskaito apgarsinima ir dada- 
ve:

— Jeigu dabar nesiras vie
nas, tai jau raganius turės gaut 
Almara už ipaczia. Iszgirdes tai 
patog’as ir narsus galinczius 
Eliazaras pasigailėjo dukters 
karaliaus ir pastanavijo, kad 
ir mirs tai tiek to, bet-gi stos 
priesz ragani. Ir iszjoje Eliaza
ras galinczius. Pamate tai visi, 
gailėjosi jo, ba netikėjo, kad 
jis ingai etų raganių. Raganis 
pamatęs ji,nusijuokė ir tarė: i

— Tai nor vienam, nu'bodu! 
jau ant svieto gyvent.

Eliazoras tuojaus pfiszoko

ir kirto su kardu raganui, bet 
tas spėjo atmuszt. Botam vėl 
ilgai galejosi ir raganis kirto 
Eliazara, bet tas atmuszdamas 
karda, vos ne nukirto nuo ark
lio. Bet po tam Eliazarui pasi
sekė teiip, kad nukirto raganiui 
ranka ii- tas puolė dejuoda
mas nuo arklio in žeme. Botam 
stojo pasikėlė in ora ir iszny1- 
ko. Džiaugėsi isz to karalius ir 
duktė, pradėjo muszt isz anuo
tu i]- karalius emes ji pabuczia- 
vo ir atidavė dukterį. Botam 
atsibuvo veseile. Bet priesz 
szluba pakilo baisos vėtros ir 
lietus su griausmu, kad net že
me'' drebėjo, per ka. turėjo ati- 
det szluba ant rytojaus. '

Vaikszcziojo Eliazaras su 
Almara po karaliszkus paka- 
jus ir ant galo iszejo ant gon- 
ku kad prisižiurinet in soda. 
Kąda jie iszejo stovėjo ir žiu
rėjo in soda, kad sztai tuojaus 
sužaibavo ir trenke teip, jog 
Eliazaras su Almara sudrėbė
jo. Tutkaus pakilo juodas de
besys, jog net tamsu darėsi, par

^=A - B - CELA^H

I
 arba pradžia

SKAITYMO j;
<

...ir... i;

RASZYMO į

64 pus. Did. 5x7 col. į:
Dabar Po 25c. ■:

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

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

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

y IENOJ tai karai ystai kara
lius turėjo duktere labai 

.patoge, kuri savo patogumu 
praaugsztino visas ir kožno 
szirdi prie saves patraugdavo. 
Teipos-gi toje karalystėje vie
noj drutvietie ant augszto kal
no gyveno.labai didelis raganis 
Aszur-Tur-Aksaiskas, priesz 
kuri visas svietas beveik dre
bėjo ir kožnas jo bijojo. Viena 
karta jis 'pribuvęs pas karalių, 
pamate jo duktere Almara, ku
ri jam patiko, kad jis prasze 
karaliaus kad jam duktere 
duotu už paczia. Karalius nusi
gando labai iszgirdes apie tai, 
bet negalėjo jam atsakyt, ba 
bijojo, kad jo karalyste nepra
žūta, o ir jam smerti nepada
rytu. Prižadėjo jam duktere 
atiduot už metu, bet tik teip, 
jeigu neatsiras tokis kuris ji 
ingaletu. Nusijuokė raganis isz 
to ir tarė:

— Na! Tegul pribus jau tie 
galincziai asz ant to tinku, bet 
tik žiūrėk, kad duota žodi da- 
laikytum, ir iszejo.

Tada karalius nor netikėjo, 
kad toks galinczius kur rastų
si, vienok apgarsino po visas 
szalis kad, jeigu atsirastu to
kis, kuris ingales ragani, tai 
kad pribūtu ant tos dienos ir 
po ingalejimui gaus Almara už 
paczia ir karalyste. Kada atėjo 
toj diena, jau rsz pat ryto buvo 
pilnas piečius žmonių ir viso
kiu galincziu ant vidurio ple
ciaus buvo padarytas sostas, 
po tam iszejo karalius su duk
tere ir sėdo ant sosto, o visi 
galincziai jodinėjo aplinkui ir 
kožnas parodinėje savo galin
gumą. Bamate Almara kožnas 
buvo pasirengęs stot, su' raga
nium galetis. Ant galo atėjo ir 
paženklyta valanda. Bribuvo 
ir raganis ant pleciaus baisus, 
kaip milžinas teip, kad visi pa
mėtė norą galetis, tik stovėjo 
ir žiurėjo- Ant galo karalius 
liepe perskaityt poįpiiera apgar- 
sinanezia. Baeme popiera sena
tą ir perskaitė:

— " Kad jeigu ežia, randasi 
tokis galingas, kuris gales ra- , ° • ,

Qtve the Gift 
thatjivivs with lum 
Of course, he’ll receive all of the toys and things that make Christ
mas such a fairyland of fun and excitement when you’re young.

But this Christmas give him a practical 
_ _ gift, too. A gift that will grow with him 

and become more and more important to 
him with each passing year. A United 
States Savings Bondi

And when he has grown into a young man with responsibilities 
—he’ll appreciate the thoughtfulness and foresight with which 
you gave your Bond gift. They’re safe, convenient and guaran
teed to return as much as 80% on your original investment

Give yourself a Christmas gift, too!

If you haven’t found a successful way of saving for the future 
—begin this Christmas! Here are two plans, already worked out 
for you by your Treasury.

The Payroll Savings Plan

If you work for a company, go to your pay office now and sign 
up for the Payroll Savings Plan. On this plan, your company will 

/ automatically save a certain amount of your salary each payday 
and invest it in U. S. Savings Bonds. You can sign up for any 
amount you want to save—anywhere from a. couple of dollars a 
week to as much as you wish. And each time you have enough 
saved, it will be invested in a Bond, in your name. The Bond is 
immediately turned over to you.

The Bond-A-Month Plan

If you’re self-employed, or have an independent income, join the 
Bond-A-Month Plan where you bank. Just authorize your bank, 
and they’ll automatically issue a Bond in your name each month, 
charging the amount of the Bond to your checking account.
Payroll Savings and Bond-A-Month are guaranteed to work, be
cause they make you save money, before you can spend it!

Give the Gijt of security- 
with U.S. Savings Bonds!

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.

kilo, baisi viesulą, pagriebė 
Eliazara ir nunėsže in debesi. 
Sudrėbėjo- Ahn’ara tai ipama- 
czius, o isz debesio iszgirdo ra
ganiaus baisa, kuris nusijuosė, 
jog net girioj balsas atsiliepe. 
Nubėgo Almara žemyn pas tę
va ir apsakė apie ta nelaime tė
vui.

Iszsigando karalius, o ir vi
si galincziai tai girdėdami ir 
pasirenge eit vajavot su raga
nium tie galincziai ir atimt 
Eliazara. Kada szturmai ir lie
tus apstojo, tai visi galimcziai 
sėdo ant savo arkliu, ir iszjojo, 
prie to kalno, kur raganius tu
rėjo savo gyvenimo vieta. f

Atėjo prie to kalno, sustojo 
ir ne vienas nedryso užjot ant 
to kalno. Ant galo vienas atsi
rado drąsuolis ir jau jojo ant 
kalno, bet tuom tarpu tik su
žaibavo ir trenke perkūnas in 
ji, jog tas nukrito nuo arklio 
negyvas! Iszsigando visi tai 
pamate- ir jau nedryso jot ant 
kalno ir ant galo iszgirdo bai
sa: t

— Tegul ateina pati Alma
ra, tai iszgelbes ji,

Visi galincziai nuldide nosis 
grylžo namo su niekuom.

Kada parjojo ir aipsake apie 
viską karaliui ir Almarai, tai 
jijie 'pastanavijo eit ir atimt 
savo Eliazara. Tuojaus apsirė
dė ir iszejo. Atėjo prie kalno ir 
užėjo ant jo be jokios perszka? 
dos. Atėjo prie bromo, žiuri, 
kad bėga gilus ir labai smar- 
.kus upelis ir nėra jokio tiltelio 
vos tik kartele per ji perdėta. 
Pamislijo sustojus ir ant galo 
insidrasinus ženge ant kartu
kes ir perejo laimingai per 
upeli. i

Botam priėjo prie bromo, 
ten rado du baisus smakus isz 
szaliu, kurie neprileido nieko. 
Botam jije erne praszytis juju, 
kad inleistu, o jie tarė:

— Atiduok mumi savą gel
tona kasa, tai inleisim.

Teip jijie gailedamasi savo 
Eliazaro ir prižadėjo. Tuojaus 
smakas eme kasa ir nukando. 
Potam ėjo jijie tolyn ir inejo in 
tamsu karitoriu, kuriame vi
sokios gyvates ir kitokios bai- 
dyklos rodės. Bet ji nepraise- 
dama ant to, ėjo tolyn ir ant 
galo pamate, kad už grotu sto
vi Eliazaras prirakytas ir žal- 
cziai apsivynioja apie jo kruti
nę ir suleidę geluonius gere jo 
krauje, o Eliazaras tik iszba- 
les szauke pagelbos. Pamaczius 
jije tai, suszuke balsu, jog ji 
ateina jo iszgelbet ir tuom tar
pu tuojaus eme ir iszkilo siena 
prieszais jaje tokia state, jog 
negalima buvo per ja persigau- 
te ir prieitie prie Eliazaro tik. 
girdėtas buvo 'balsas jo szauki- 
mo pagelbos. Botam tamsumoj

[Tasa Ant 2 Puslapio]



MAHANOY CITY,

Žinios Vietines Sieniniai Kalendoriai 1955m
— Adventai.
— Tik asztuoniolika. dienu 

ligi Kalėdų.
— Gerai žinomas musu tau

tietis ir “Saules” skaitytojas, 
ponas Adomas Urbonas, isz 
Grier City, lankasi mieste pas 
gimines ir ipažinstamus, ir prie 
tos progos atlanko “Saules” 
Redakcija, atnaujinti savo 
prenumerata už lai'kraszti. — 
Acziu už atsilankyma.

— Utarninke, Gruodžio 
(Dec.) 7-ta diena, 6:30 valanda 
ryte, iszvažuos in Wil kės-Bar- 
re, Pa., 38 vyrukai, kurie likos 
pasza.ukti del karisžkos tar
nystes. Žemiau, paduodame 
vardus kurie apleis isz:

Mahanoy City: L. Huebner, 
W. Wary, Geo. Britton, Harry 
W^'ber, Paul Szydek, Joseph 
Martin.

New Boston: Ant. Tester.
Shenandoah: Alb. Zack, W. 

Taggart, Win. Nicholas, Chas. 
Gattas, Jr., •Gerald Upcavage.

Ringtown: Ed. Beaver J. R. 
Bredbenner, Don. Hinder] iter. 

Brandonville: Geo. Kencht. 
Girardville: Car. DeLuea. 
Frackville: St. Olszewski, P.

I

Lipshau.
Pa 11 e r s on v i 11 e: W. B e r n o t s k i. 
Ashland: John Corrigan. 
Delano: Eugene Boers.
McAdoo:Louis Tomprovicih, 

Richard Dvorscak.
Kelayres: Paul Smerkanich.

K e t u r i a sde sz i m t s Va - 
landų Atlaidai Szv. Juozapo 
bažnyczioje in vyko Nedėlioję 
per Szv. Miszias 8-ta valanda, 
ryte. Pamokslai buvo sakomi 
Lietuviszkai ir Angliszkai per 
Miszparus: Nedėliojo, Kunigas 
B. Szimkus, isz Philadelphia; 
Panedelyje, Kun. J. Neveraus- 
kas, Girardville; Utarninke, 
Kun. St. Raila, Shenandoah. 
Atlaidai užsibaigė Utarninko 
vakara, 7-ta valanda su proce
sija Szven. Sakramento.

— Seredoj pripuola bažny- 
czios szvente, Szvencziausios 
Marijos Nekalto Prasidėjimo. 
Szvento Juozapo bažnyczioje 
per ta diena Szv. Miszin tvar
ka: 6, 7, 8 ir 9 valanda ryte.

— Seredoj taipgi pripuola: 
1881 metuose Ring teatro sve
taine, vienos miesto sudege, 
asztuoni szimtai penkios; de
szimts žmonių, žuvo. Ne visi 
sudege, nes daug užduso, kiti 
buvo sumindžioti, sutrinti, kai 
visi stengiesi pro siauras duris 
iszsigrusti; 1917 m., Amerika 
paskelbė kara priesz Austrija; 
1941m., Amerikos Kongresas 
paskelbė kara priesz Japonus.

—; Wm. L. Peter, manager- 
is del H. J. Heiser & Co., East 
Centre uly., kuris 'sirgo ilga 
laika nuo szirdies liga, numirė 
pareita Kef vergą savo namuo
se, 37 W. Mahanoy uly. Gimęs 
Philadelphijoje. Paliko pa- 
czia. ir broli. Velionis 'buvo 
Protestonas. Laidojo Panede
lyje popiet.

— Ketverge pripuola Szv. 
Leokadijos, o Tautiszka Var
dine: Vakaris. Menulio atmai
na: Pilnatis; 1608 metuose gi
mė Anglijos ir gal viso svieto 
garsiausias dainius ir poetas 
John Milton. Kai jo žmona pa
simirė, jis parasze “Atgautas 
Rojus;” 1267m., Gudai nužudė 
Didžiosios Lietuvos Kunigaik- 
szti Rymanta.

Social Kliubas kuris pa
state puikia egle prie kamlpo 
W. Centre ir Catawissa uly.,

15 col„ ploczio x 23-3/4 col., ilgio

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

meldžia visu kad juos suszelp- 
tumete pinigiszkai, kad galėtu 
padalint dovaneles del vargin-

Vardine:
diena:Eidindas. Taipgi ta 

1937 metuose Japonai painia.

milijonu
1937in., J 
paskolino 
doleriu, k 
gel'bos priesz Sovietus; 1898m.

Amerikos ir Ispanijos; 1949m., 
Australijos Darbininku 1‘arti-

Hazleton, Pa.—
Porele isz Lower Luzerne Apy
gardos labai susižeidė, kai jų
dviejų automobilius paslydo 
aut 611 vieszkelio prie Mount 
Pocaiio ir a;psiverte. Dvide- 
szimts septynių metu amžiaus 
Albert P. Goedecke, isz Hazle- 
tono, automobiliaus draiverys 
ir dvideszimts penki u metu 
amžiaus Doloris Houser, buvo 
nuveszti in General Hospital in 
East Stroudsburg. Policijai!-

^Pirkie U. S. Bonus!

Atstovas Nori Keturiu Didžiųjų Susirinkimą

Van

sako

“AMŽINA ŽYDĄ” 
Istorija Apie . . .
Jo kelione po svietą ir liūdimas 

apie Jezu Kristų.
Per paczta, 25 Centai. 

SAULE - Mahanoy City, Pa.

SKAITYKIT 
r“SAULE”^ 
PLATINKI!!

Prancūzijos Premieras, 
Mendes-France, kalbėdamas 
in Tautu Sanjungos bendra 
susirinkimą, New York 
mieste, praszo ir pataria kad 
reiketu sudaryti bendra ke
turiu didžiausiu vieszpatys- 
cziu susirinkimą Paryžiuje. 
Jis sako kad tokis susirinki
mas butu labai reikalingas 
kai Vokietija bus vėl ap
ginkluota. Užpakalyje yra 
Bendras Tautu Sanjungos 

tai sako, kad Goedecke tuo 
laiku važiavo tuo viėszkeliu in. 
sziaurep kai jo automobilius 
paslydo nuo to vieszkelio ir ap
sivertė. Jie sako kad jo auto
mobilius buvo visiszkai sunai- 

kiame pavojuje, ir ne už ilgo 

sudužo ir susimusze, nes neti
kėtai ‘paszalo ir vieszkeliai už-

AMERIKA
PERSPĖJA

KINIECZIUS

Trylika Amerikiecziu 
Nelaisvėje

GENEVA, SZVEICARIJA. 
—Amerikos Konsulas, Frank
lin Gowen pareikalavo kad Ki
nijos Komunistiszkos valdžios 
dipliomatas, Chen Ping, susi
tiktu su juo akis in aki.

Amerikos Konsulas tada tam 
Komunistiszkos Kinijos atsto
vui staeziai pasakė, kad Ame
rikos valdžia baisiai nepaten
kinta už tai kad Kiniecziai da
bar laiko nelaisvėje trylika 
Amerikiecziu.

Jis tam Kinijos atstovui pa
sakė kad tokis jo kraszto val
džios pasielgimas sulaužo Ko
rėjos sutarti ir Gene vos seimo 
nusistatymą, 1929 metuose, 
kaslink belaisviu.

Jis toliau tam Komunistisz
kos Kinijos atstovui pasakė, 
kad jo laime kad Amerika yra 
kitiems krasztams pasižadėjus 
visamis galiomis palaikyti tai-

Sekretonus, General Dag 
Hammarskjold, po kairei ir 
Tarybos Prezidentas 
Kleffens. Prancūzijos Pre- 
mieras Mendes France
kad visos kitos paskaitos ir 
prakalbos nieko nereiszkia 
ir nereiksz jeigu tos didžio
sios vieszpatystes nesudarys 
susirinkimą kur bus galima 
pasitarti apie ne tik Vokieti
jos, bet ir viso pasaulio klau
simus.

ka ir vengti vainos. Jei ne, tai!
Amerikos Laivynas tuoj aus 
apsuptu visa Kinijos kraszta, 
kol jis pasiduotu ar nuo bado 
nudvėstu!

Tas Kinijos atstovas viską 
iszklause, bet vis, ant pabaigos 
pasakė, kad Kiniecziai nieko 
nepaiso ir visai nepriima Ame- i 
rikos priekaisztus. Bet jis pa
sirūpino visas tas prakalbas ar 
priekaisztus rekorduoti ant 
plokszteliu, kurias jis greitai 
pasiuntė in savo kraszto sosti-1 
ne, Peiping miestą.

POPIEŽIUS LABAI
SERGA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

o

jas, pranesze kad Szventas Tė
vas nei geresnis, nei bloges
nis. Bet kiti augszti Vatikano 
dvasiszkiai laikrasztininkams 
pasakė kad mažai vilties yra 
kad Szventas Tėvas isz szitos 
ligos pasveiks.

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

. Am

Iszpildykite žemiaiK 
konverta prisiunsd ^eta ^'anka, indekite in 

Pacztini, Bankini ar Ek Msaa nil užmokesti per:
TaiPgi ““ D-zimts. 

iszmokejmm ezekiu ir moni-orderius t“k°S reikalaW deszimts centu už 
.~~ — — ■ - — ___ Usime junis dėkingi už tai.***********4-4-><.m.^>> ~~ --- --- -_  _ _
SAULE PUBLISHING cn *******************

MAHANOY CITY■ PA '
Gerbiama Redakcija:

“ Prisiuneziu jums $
‘Saule” ant sekančio adreso:'^ prasz°me siuntinėti laikraszti

(Para82ykite te.

kitas Intartas Už Žmogžudyste

t^*el S1“P- 

8^okatu, WiHiam H V™

f wit*"0xrini- ®os mirties n° , ° 2m°- 
te' °hio valstijoje and

vE»ves kalinys ' H e n
Peuhrer t HenrY 
Cin™ ’ ,partrauktas isz Cincinnati , J z ’ sako kad vienas 

z,r>otum kas prisiuntė užmokesti)

isz jo draugu butu galejes ta 
daktaro žmona nužudyti, 
nes jis ta vakara buvo pasi
didžiavęs kad jis daug pini
gu gaus ir kad jis vieno la
bai didelio žmogaus žmona 
ta vakara nužudys.

Bet vėliau buvo dažinota 
kad ne tik tas buvęs kalinys, 
bet ir jo draugas tik didžia
vosi ir kad jie nieko bendra 
neturi su szitu to daktaro 
žmonos nužudinima.

“LINKĖJIMAI” del Kalėdų ir
Nauju Metu Korta* (Tiktai 

r7 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.
--------------------------------—--------

APVOGĖ LAIVA

BOSTON, MASS. — Dau
giau kaip puse tono maisto bu
vo pavogta nuo U.S.S. Atka 
laivo, kuris yra prirengtas 
plaukti in szaltus aszigales 
krasztus in Antartic.

Du vyrai buvo suimti, ri FBI 
policija dabar treczio jieszko.

FBI policijos agentai, Bos
tone, gavo telefono perspejima 
kaslink to laivo, kai kas nors 
užmatė kai du vyrai daug“ 
maisto isz to laivo eme ir dali
no kitiems kurie buvo priva
žiavę su automobiliais, prie to 
laivo.

Jeigu policijantai nebutu už
tikę szitus vagis, tai tie kelei
viai ant to laivo butu gal ir ba
du numirė, kai jie butu iszva- 
žiave in tas ledauniu dykumas.

Laivas jau buvo prirengtas 
ta ryta iszplaukti isz uosto, 
kai tos vagystes buvo susektos. 

UŽDUSO NUO GAZO
J \

Senyva Porele Ir 
Burdingierius

NEW YORK, N. Y. — Dūk- 
te atvažiavo pas savo tėvus, 
dažinoti kodėl jiedu nebuvo 
pas ja atvažiavę per Dekavo- 
nes Dienos pietų ir rado savo 
tėvus ir burdingieriu mirusius. 
Jie buvo uždusę nuo gazo nuo 
mažo pecziaus.

Septynios deszimts septynių 
metu amžiaus Rudolph Stabler 
ir jo žmona szeszios deszimts 
septynių metu amžiaus Rože, 
kuriedu gyveno keturiose kam
bariuose ir ant burdo laike 
septynios deszimts metu am
žiaus Rudolph Tittman, buvo 
pasižadeje Dekavones Diena 
praleisti pas savo dukterį, Po
nia John Meditz, Brooklyne.

Kai jiedu nepribuvo ant su
sitarto laiko, jųdviejų duktė su 
savo vyru nuvažiavo pas juos 
pažiūrėti kas atsitiko, ir tada 
rado visus tris negyvus* Pe- 
czius dar vis dege ir ant pe
čiaus buvo vandenio puodas. 
Tėvas rodos buvo pasirengęs 

(eiti iszsiprausti, kai jis nuo to 
pecziaus gazu amžinai užmigo.

Policijantai spėja kad visi 
trys jau buvo kokia diena mi
rė, kai ju duktė juos užtiko.

TIKRA ŽULIKE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Keturios deszimts devynių 
metu amžiaus žulike, žmogžu
de, rodos visai nieko nepaiso 
ir tik laukia polici j autams dar 
daugiau paplepėti apie savo 
niekszystes.

i L TRASKAUSKAS ?
* -------- si LIETUVISZKAS ? 
J GRABORTUS
* Laidoja Kunus Numirėliu. |
* Pasamdo Automobilius Del $
* Laidotuvių, Kriksztyniu *
* Vestuvių Ir Kitokiam# J
J :• Reikalams :: *
: -------- ?
* 635 WEST CENTRE STREET *
J Telefoną* Nr. 78 •
* MAHANOY CITY, PENNA.


