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KUNIGUŽI
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. SUARESZTUOTAS

JIESZKO 57 LAIVU Trumanas • Sutinka

Isz Amerikos
355 ŽUVO PER 

KALĖDAS.

Daug Nelaimiu Ant 
Vieszkeliu

NEW YORK, N. Y. — Tik 
per dvi dienas priesz Kalėdas 
trys szimtai ir penkios de- 
szimts penki žmones žuvo ant 
musu vieszkeliu. Oras buvo to- 
kis gražus kad daug- daugiau 
žmonių važiavo kur, ir nedava- 
žiavo. •

Policijantai buvo pranasza- 
ve kad trys szimtai septynios 
deszimts žmonių žus per Kale- , » das.

Dauguma tu nelaimiu atsiti
ko kai žmones per greitai va
žiavo, ar buvo pavargę nes per 
toli ir per ilgai važiavo, ar gal 
buvo viena mažiuką per daug 
iszsitrauke “del keliones“.

California ir Texas valstijos 
turėjo daugiausia tokiu nelai
miu ant vieszkeliu. Abi valsti
jos turėjo po dvideszimts sze- 
szias tokias mirtis ant vieszke
liu. Pennsylvanijoje dvide
szimts penki žuvo; Ohio vals
tijoje dvideszimts žuvo; Illi
nois devyniolika; Michigan 
szesziolika; Florida penkiolika 
įr Georgia trylika.

Daug isz žuvusiu važiavo na
mo del Kalėdų ar važiavo in 
sveczius, kai nelaime atsitiko.

PERSIVALGĘ;
PASIMIRĖ

i REDWOOD CITY, CALIF. 
— Trylikos metu amžiaus Neil 
Kroijer, isz Redwood City, Ca
lifornia, per Kalėdas, persival
gę ir pasimirė.

Daktaras Charles L. Geraci, 
kuris ant to vaiko stengiesi op
eracija padaryti, sako tik vie
nas in vykis isz milijono taip 
atsitinka kad tokis jaunas vai
kas nuo persivalgymo pasimir- 
tu. Jis sako kad tas vaikas taip 
persivalgę kad jo pilvas truko.

Ligoninėje daktarai ir slau
ges visomis galiomis stengiesi 
jo gyvasti iszsaugoti bet nepa- 
siseke.

ACZIU VISIEMS!

Siuncziame Szirdinga Acziu 
visiems tiems kurie prisiuntė 
in Redakcija gerus velinimus 
ir atmintis Redakcijai “Sau
lei“ kaipo ir atnaujino prenu
merata už laikraszti, nes tas 
mums suteikia didžiausia 
džiaugsma, kad skaitytojai ne- 
užmirszta atsilyginti už laik
raszti, nes tai yra mumis .di
džiausia dovana ant Kalėdų! 
Szirdingai Acziu.

— Redakcija.

Buvęs kareivis, veteranas 
A. E. Loggins, in Birming
ham, Alabama, ežia laiko sa
vo trijų metu dukrele, Ma
rie, kuriai Daktarai neduoda 
nei meta iszgyventi. Dakta- 
gydoma liga, kad jai ant 
rai sako kad ji serga neisz- 
smegenu votis auga.

Ana vasara tie patys Dak

tarai buvo sake kad mažute 
niekdos negales nei vieno 
žingsnio žengti, pavaiksz- 
cziotį. Jos tėvas tiems dakta
rams netikėjo ir priparodino 
kad ir jie gali suklysti, nes 
dabar jo dukrele vaikszczio- 
ja.

Jis dabar sako kad tie 
daktarai panasziai klysta 
kai jie sako kad jo dukrele 
ne už ilgo mirs. Bet kad jis 
tiems daktarams ir netiki, 
jis jau keli menesiai priesz 
Kalėdas buvo viską surengęs 
savo dukreles Kalėdoms, jei
gu reiketu jas szvesti pirm 
negu ji tikru Kalėdų susi
lauktu ar nesulauktu.

Buvęs Kalinys Suimtas Pasivogė $48,000 Per

PHILADELPHIA, PA. — 
Szvento Petro Episkopalu baž- 
nyczios pagelbininkas kunigu- 
žis buvo užmusztas savo na
muose ant 409 Pine ulyczios.

Policijantai ji rado negyva, 
kai jie pradėjo tardineti auto- 
mobiliaus nelaime ir susimuszi- 
ma mieste, kurioje nelaimėje 
buvo to Kunigužio mažas Ang
lijoje padarytas automobilius. 
Jie rado Kuniguži Benjamin 
H. Bissell negyva.

Buvęs kalinys, dvideszimts 
(Tasa*Ant 4 Puslapio)

RADO $750.00

Ant Negyvos
Moteriszkes

LAVALLETTE, N. J. —
Moteriszke kuri ilga laika gy
veno Philadelphijoje buvo su-

Deszimts Metu

ATLANTIC CITY, N. J. — 
Keturios deszimts penkių me
tu amžiaus bankierius, pagel
bininkas vice-p i r m i n i n k as 
Boardwalk National Bankos in 
AtlanticUity miestą, buvo FBI 
policijos suaresztuotas už va
gystes isz tos bankos. FBI poli
cija sako kad jis vogė tuos pi
nigus kad galėtu sau gemble- 
riavimo bizni užsidėti.

Valdžios advokatas, Charles 
S. Nugent sako kad tas Robert 
F. Johnstone per deszimts me
tu pasivogė daugiau kaip ketu
rios .deszimts asztuonis tuks- 
tanezius doleriu isz tos bankos.

Jis buvo paleistas ant pen
kių tukstaneziu doleriu kauci
jos kol teismas svarstys jo by
la. Bankos virszininkai sako 
kad jis pasivogė devynis tuks- 
tanezius szeszis szimtus dole
riu isz ju bankos diena priesz draugai tuos laivus tenai aplei- 

rasta negyva in savo dvylikos Kalėdas, 
kambariu namus in Lavallette, 
N. J. Policijantai ant jos lavo
no rado septynis szimtus ir 
penkios deszimts doleriu. Poli
cijos virszininkas Joseph Bor
relli sako kad tie pinigai būvu 
mažuose maiszeliuose, kuriuos iliažUose maiszeliuose, kuriuos
ji buvo prisiriszus ar prisise- kai jis tuos pinigus prakiszo, 
gus prie savo liemenio. ! jis stengiesi atsigauti ir dar 

Policijos Daktaras Coroner daugiau isz tos bankos skoli- 
Raymond Hodge, isz Ocean nosi yis 
apygardos sako kad ta asztuo- kurie jam viską nunesze. I i

LONDON, ANGLIJA. —
Anglijos valdžia ir laivynas 
dabar jieszko penkios deszimts 
septynių laivu kurie dingo, ir 
niekas nežino kur jie dingo. 
Tie laivai kasztavo apie ketu
ris milijonus du szimtu tuks- 
taneziu doleriu ir svėrė dau
giau kaip penkiolika tukstan- 
cziu tonu. Jie tik per pastaruo
sius kelis metus dingo, , ir isz- 
rodo kad niekas nieko apie 
juos nežino.

Anglijos Laivyno Szabas isz- 
siunte grieszta insakyma vi
siems Laivyno karininkams, 
kad ji gerai apsižiuretu ar jie 
neturi keletą tu laivu, kurie 
yra dinge.

Karininkai nieko nesako bet 
jie mislina kad dauguma tu 
laivu, per klaida buvo sumusz-I 
ti ir apleisti, kad ju karininkai į 
neturėtu atsakyti už savo klai
das. Jis spėja kad tie laivai da
bar yra apleisti ir pūva kur 
nors Atlanto marese, bet jie 
nieko vieszai nesako, nes gal ju

PRANCŪZU PRE
MJERAS LAIMĖJO

FBI policijantai sako kad 
tas bankierius beveik visus 
tuos pinigus prakiszo ant ark- « • - . - L _

do ir paliko.

PARYŽIUS, PRANCŪZIJA.
— Prancūzijos Premieras Pier
re Mendes-France stojo priesz 
visus savo politinius prieszus 
ir pareikalavo kad Prancūzija 
stotu su Amerika ir apginkluo
tu Vokietija priesz Rusija. Jo 
prieszai, ypatingai Socialistai 
stengiesi ta klausima atidėti ir 
kitus klausimus iszkelti tary
boje, bet Premieras Mendes- 
France visus kitu klausimus 
nuszlave ir pareikalavo kad vi
si pasisakytu ar jie stovi su 
juo ar priesz ji. Per balsavima 
pasirodė kad jo virszus.

Asztuonios. deszimts septyni 
tarybos nariai nebalsavo ir ty- 
ežia nepribuvo per balsavimus. 
Pasirodo kad nors jie norėjo 
prieszintis, bet neiszdryso vie
szai taip pasiskelbti.

Prancūzijoje kad ir dabar 
randasi baisiai daug žmonių, 
kurie užtaria ir remia Komu
nistus ir Sovietus.

Bet nors Premieras laimėjo 
rinkimus, pasirodo kad baisiai 
daug nariu jam ir Amerikai 
prieszinasi, nes rinkimai iszejo 
289 už ji ir 251 priesz ji. Reisz- 
kia, jis vos-ne-vos laimėjo tuos 
rinkimus. Teipgi reiszkia kad 
kiti rinkimai gali ji iszmesti ir 
Amerikos patarima paszalinti.

Bet Premieras Mendes- 
France pareikalavo isz savo 
visos tarybos kad ji galutinai 
nubalsuotu, ar jie su juo su
tinka ar ne. Jeigu ne tai jis 
sutinka pasitraukti. Jis su 
Amerikos valdžia sutinka kad 
reikia Vokietija apginkluoti 
jeigu norime pasistoti priesz 
Sovietu Rusija.

Buvęs Prezidentas Harry 
Trumana0, Philadelphijoje 
per puosznia vakariene, pa
sakė kad jis sutinka su val
džios nusistatymu reikalau
ti kad Komunistai Kinie- 
cziai butu priversti iszlais- 
vinti tuos vienuolika musu 
lakunu.- Jis sake, kad Ame
rika turi laikytis prie Tautu 
Sanjungos jeigu mes norime 
susilaukti tikros taikos. Jis 
teipgi sake kad, kiek jis ma
to, tai Republikonai seka jo 
nustatyta taka kaslink Už
sienio reikalu.

Svecziai, kurie dalyvavo 
toje vakarienėje turėjo po 
septynios deszimts doleriu 
užsimokėti.

laivyno virszune, Admiral- 
! ty Lords dabar reikalauja kad 

ų kiekvienas Laivyno karininkas
liuku m Atlantic City ir in De- • j + , ..y iszduotu pilna apyskaita visu

savo laivu nuo Antro Pasauli
nio karo užbaigimo. Bet iszro 
do kad nieko isz to neiszeis, nes 
visi karininkai tyli.

laware. Jie sako kad jis isz i 
pradžių pasiėmė tik dvide
szimts tukstaneziu doleriu, bet 
szimts tukstaneziu doleriu, bet

is dėjo ant tu arkliuku, Į KARDINOLAS
, , MINDSZENTY DAR

nios deszimts penkių metu am- Jis neturi jokio turtu, nei _ „ nv»p
žiaus naszle, Ponia Carrie Col- automobiliaus, nei namu. Jis su V id KALiSJHVllS
lison nuo bado pasimirė, nors savo žmona gyvena ant ran- 
ji tiek pinigu su savimi turėjo.

Ji yra Daktaro George Colli
son žmona, kuris buvo dentis- 
tas, dantų Daktaras Philadel
phijoje.

dos. Už tai Lankos virszinin- VATIKANAS. — Vatikano 
kai dabar negales nei cento tu radijas užvakar pranesze kad 
jo pasivogtu pinigu atgauti. Kardinolas Josef Mindszenty, 
Jie gales ji in kalėjimą patup- isz Vengrijos, dar vis randasi 
dinti, bet tie pinigai yra dinge. (Tasa Ant 4 Puslapio)

Namai Susprogo; Motina Ir Dukrele Nei Nesužeistos

SŪNELIS
NUŽUDYTAS

DECATUR, GA. — Jauna 
motina yra suimta ir laikoma 
po policijos sargyba ligoninė
je. Ji yra intarta už nužudini- 
ma savo dvideszimts dvieju 
menesiu sūnelio, kuri, polici
jantai sako ji subadė net szim- 
ta trisdeszimts szeszis sykius.

Ponia Dolores Mary Degalle- 
ford, dvideszimts keturiu me
tu amžiaus motina norėjo save 
nusižudinti persipjaudama sau 
rankas ir gerkle.

Policijantai surado to vaiku- 
czio lavonėli ant virtuves grin
dų. Visas jo kūnelis buvo bai
siai subadytas.

Ugniagesys peržiūri gais
ro ir susprogimo likuezius in 
namus Ponu Dale Markey,

kur dukrele, dvieju metu 
Monica su savo motina mie
gojo, kai j u namai susprogo.

Mažutes vyge buvo sudau
žyta, bet nei mergaituke nei 
jos motina nebuvo sužeistos.

DEDE SAMAS’
ŽUVO

LINZ, AUSTRALIJA. — 
Amerikietis lakūnas, kuris už
sitarnavo “Dėdės Šamo“ var
dą su Australijos vaikucziais, 
užsimusze kai jo eroplanas nu
krito ir sudužo kalnuose apie 
deszimts myliu nuo Linz mies
to. Eilinis kareivis, kurio var- 
dar dar nėra paskelbtas žuvo 
su tuo lakunu.

Trisdeszimts szesziu metu 
amžiaus Kapitonas John A. 
Hayes, isz Dedham, Mass., bu
vo po visa ta kraszta pagarsė
jęs, nes jis atveszdavo vaikams 
visokiu dovanu, ir kai tik kur 
nors kokia nelaime atsitikda
vo, ji pribūdavo su pagelba. 
Už tai vaikai buvo ji pavardinę 
‘Dede Šamas“, kaipo Ameri

kos atstovą ir net Kalėdų Die
duką.

Kaip ten ta nelaime atsitiko 
dar negavome tikru žinių, bet 
iszrodo kad jis per žemai skri
do, norėdamas kelis vaikuczius 
pasveikinti, kai jo eroplano 
sparnas užkliuvo už medžio 
virszunes ir taip ijs nukrito ir 
užsimusze.

AUDROS
PHILIPPINUOSE

28 Žuvo Potvanuose

LAIMINGU NAUJU METU VISIEMS!

MANILA. — Netikėtas lie
tus ir audros isztiko Philippi- 
nu Salas. Dvideszimts asztuoni 
žmones žuvo ir szeszi dingo per 
ta szturma. Rauduonojo Kry
žiaus darbininkai per kelias 
dienas ir naktis darbavosi pa
dėti žmonėms, kurie neteko na
mu.

Skaiczius žuvusiuju dar nei 
pilnas nei tikras nes policija ir 
Rauduonojo Kryžiaus nariai 
dar jieszko keliu szeimynu, ku
riu namai buvo to potvaniu vi- 
siszkai sunaikinti, ir nuneszti 
in mares.

Daugiausia iszkados buvo 
padaryta ant Panay Salos in 
Capiz miestą, kur dar iki sziol 
nebuvo galima suskaityti kiek 
žmonių žuvo ar dingo.

Viesulos ir audros labiausiai 
isztiko piet-viduri Philippine 
Salų. Tai buvo nepaprastas in- 
vykis nes szio laiku ežia nebu
vo nei viesulu, nei audru.
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Kas Girdėt
LAIMINGU NAUJU 

METU VISIEMS!

Visi mes visiems Jums linki
me Kuo Laimingiausiu Nauju 
Metu, ir daug tu Metu!

banka, kur jis buvo gavės tris- 
deszimts viena tūkstanti dole
riu, per viena sanvaite daugiau 
kaip penkis tukstanczius dole
riu praszvilpe, besimokinda
mas kai ii szokti.

artistai ir menininkai turi 
daug nukenteti kad jie visus 
savo gabumus galėtu pilnai 
iszvartuoti.” Už tai jis norėjo 
kad ir ji nukentetu.

.. .Apie...
KALVI PASZKU

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Liepos (July) menesyje, kai 
policijantai buvo suaręs 
szimta vyru, kurie buvo 
rinke žiopsoti ir žiūrėti 
merginos nusirenge visai

susi- 
kai

nuo
gos, teisėjas Vincas Laukaitis
visus juos paleido, paaiszkin- 
damas kad nėra jokio prasižen
gimo jeigu vyriszkis nori pa
matyti nuoga moteriszke.

-----------O.----- 1--------

Pereitieji metai visokiu nuo
tykiu ir invairumo buvo mums 
atnesze. Keli isz ju yra:

Sausio (Jam) menesyje, Vie
noje, iszvažinejes beveik visa 
Europa- bonkoje, Rudolf Sch- 
miecl, iszlindo isz savo tos bon- 
kos, ir laikrasztininkams pasa
kė kad jis suplonėjo, szeszios 
deszimts svaru neteko per ta 
laikai kai jis gyveno toje bon
koje. Jis pastebėjo kad mažas 
skirtumas tarp gyvenimo toje 
bonkoje ir isz bonkos.

Vasario menesyje, Bostone, 
Ponia. Margaret H. Jordan bu
vo pareikalavus kad teismas 
panaikintu jos szliuba, kad pa
skelbtu kad ji nėra ženota su 
William Jordan. Ji teisėjui pa- 
aiszkino kas atsitiko. Ji užsnū
do per savo vestuvių bankieta, 
vakariene, ir kai ji atbudo ji 
rado kad jis jaunikis, vyras ir 
visi svecziai jau buvo dinge. Ji 
savo jaunikio ir vyro neinate 
per penkis metus. Už penkių 
metu jis niekam nieko nesakęs 
sugryžo ir savo nuotakai nieko 
nepaaiszkino.

Rugpjuczio (Aug.) menesy
je, New London mieste, Conn., 
žvejotojas Walter Mamonis, 
savo daktarui, gydytojui pasi
aiszkino ir nusiskundė. Jis bu
vo pagavės žmogėdra žuvį 
‘shark’ in Long Island Sound. 
Jis ja insidejo in savo valtele, 
prisivežė prie kranto, ir net 
pakabino ant virves. Tada jis 
atsistojo prie tos žuvies kad jo 
paveikslas butu nutrauktas. Ir 
tada ta žuvis jam inkando in 
ranka. Jis sako jis nesupranta 
kode! ta žuvis taip ilgai lauke 
jam atkerszinti.

Lapkriczio (Nov.) menesyje, 
Camden mieste, New Jersey 
valstijoje, Elmer T. Bonto, 
trisdeszimts keturi u metu am
žiaus taksu prižiūrėtojas, isz- 
rado nauja ir geresni būda isz- 
rokuoti žmonių taksas. Pirma 
meta jis valdžiai sutaupino de
vynios deszimts penkis tuks
tanczius, viena szimta ir devy
nios deszimts devynis dolerius. 
Ir dabar tas jo iszrastas nau
jas būdas valdžiai kas metai 
sutaupius czverti milijono do
leriu. Už jo ta iszradima val
džia jam padovanojo szeszis 
szimtus septynios deszimts 
penkis dolerius. Bet jis turėjo 
ant tu pinigu szimta dvide
szimts viena doleri ir penkios 
deszimts centu užsimokėti tak
su ir, kadangi jis dabar dau
giau uždirba, jis turi didesnes 
taksas mokėti. Taip iszejo kad 
tas nabagas, vietoj kiek laimė
jęs už savo pasidarbavima da
bar dar daugiau pralaimėjo.

mislis po smegenis jam vartė
si ant galo, stojo priesz Paszka 
ir paklausė:

— O kaip mistini ar bus 
daug tonais tuju pinigu ?

— Ka gali žinot, atsake 
Paszkus, nes asz mistinu bus 
ne mažai, ba tas latras per tiek 
metu užsiiminėjo pleszimu ir 
gal ne mažai skarbo sukuopi- 
no.

— Asz mistinu, tarė Czaika 
jog atiduodant viską ant baž
nyczios ir ant ubagu, tai būtu
mei kvailas ir savo didelei nu- 
skriaustum.

Kalbėdamas tai žiurėjo in 
akis, Paszkus ant kart nieko ne 
atsake. Purtė tiktai su galva ir 
priesz save žiurėjo, ir už va
landėlės tarė ne drąsiai:

— Nes palikimas nebasz- 
ninko turi būtie iszpildintas.

— Asz nieko priesz tai ne
gali atiduot kiek ant 

nes ir 
O kas 
in Ra-

Rugsėjo (Sept.) menesyje, in 
Lewisburg, Ohio, John F. Lock 
po penkios deszimts dvieju me
tu, laimėjo savo byla teisme. 
Jam paūžtas dabar pavėlino in- 
sitaisyti paczto baksa tūkstan
ti ir penkios deszimts szeszias 
pėdas areziau savo stubos. Jis 
teisme priparodino kad per 
tuos penkios deszimts du metu 
jis, eidamas savo laiszkus pasi
imti, iszvaiksztinejo szeszis 
tukstanczius ir du szimtu pen
kios deszimts myliu.

Gruodžio (Dec.) menesyje, 
in Oxford, Anglijoje, James 
Adams, lovoje gulėdamas, ir 
knyga beskaitydamas, mate 
kaip John -Grady, nesziodamas 
tik apatinius marszkinius, per
bėgo per jo kambari ir iszszo- 
ko pro Įauga ir užsimusze. Ja
mes Adams vėliau policijan
tams pasiaiszkino kad jis isz 
lovos nei neatsikele, bet lauke 
kol policijantai pribuvo. “Ka 
daugiau asz galėjau daryti?” 
jis policijaiitu paklausė.

Kovo (Mar.). menesyje, Ak
ron miesto policijantai insilau- 
ž'e in viena kambarį. Jie tame 
mažame kambaryje rado du 
krieslu, lova, staleli, kailiukus, 
dvylika kaladžių kozyru, bon- 
ka sznapso ir dvideszimts tris 
vyrus. Jie polieijantams pasi- 
aiszkino kad jie buvo susirin
kę pasiszneketi apie bėgamuo
sius savo kraszto reikalus ir 
klausimus. Jie nustebo ir net 
supyko, kai policijantai jiems 
neintikejo.

■Spalio (Oct.) menesyje, in 
Los Angeles, Californijoje, 
dainininke, dvideszimts dvieju 
metu amžiaus Shiela Buelow 
gavo divorsa nuo savo vyro Ri
chard, kai ji teisėjui pasiskun
dė kad jos vyras su svetimomis 
bobomis užsidėdavo, jai pasi- 
aiszkindamas kad jis taip dare 
jos gerovei, nes, anot jo “Visi

Nors Komunistai Kiniecziai 
dabar labai drąsiai szoka 
priesz Amerikieczius, bet jeigu 
tikras karo, pavojus iszkiltu, 
tie Kiniecziai labai greitai nu
tirpti! ir nutiltu. Jie atsimena 
kas Japonams atsitiko. Už tai 
iszrodo kad Prez. Eisenhowe- 
ris dabar yra kiszkiaszirdis. 
Jeigu jis tik susirauktu ar su
riktu, visiems tiems Komunis
tams Kinijoje blusos numirtu.

Iszrodo kad 1956 metu rin
kimai del Prezidento vėl pama
tys Eisenhoweri ir Stevensona.

Balandžio (Apr.) menesyje, 
iii Atlanta, Georgia, Motoru 
Draugija, k u r i darbuojasi 
mieste uždrausti nereikalingus 
triukszmus ir bildesius, buvo 
nustacziusios viena sanvaite 
del sumažinimo visokiu bilde
sio mieste. Bet jos greitai ati
dėjo ta savo vaju kai dažinojo 
kad ta paczia sanvaite miesto 
sztabas buvo surengęs didele 
paroda, kurioje dalyvaus de- 
szimts dideliu benu, ir asztuo- 
ni kariszki 'eroplanai skris la
bai žemai per ta paroda virsz 
miesto. ,

Gegužio (May) menesyje 
Gutersloh mieste, Vokietijoje, 
policijantai suaresztavo Ponia 
Friedelina Klein-Beek. Ji buvo 
pasekus savo vyra prie saliuno 
ir pro langai mate kai jos vy
ras tame saliune pakele alaus 
skuneri prie savo lupu. Ji ta
da pakele savo karaibina ir per 
ta Įauga paleido szuvi. Kulka 
sutriuszkino skuneri, bet vyra 
visai nesužeidė.
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Dar Rymosiu

Birželio (June) menesyje, 
Samuel Hochstetler pasakė ir 
tams kad jis, apvogęs viena 
pasiaiszkino FBI policijan-

oNUMtEIEI POIITŽ

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

Kai tavęs ateinant laukiau, 
Man žiedai akyse mates, 
Mano žodi paslaptinga, 
Pamaniau, esi supratęs. 
Bet kai visa ilga nakti 
Pas mane tu neatėjai, 
Mano akyse vis rasojo, 
Mane guodė tiktai vejai. 
Kai maeziau tave isz tolo, 
Kartu kelei man kepure, 
Tu ateisi, neateisi, 
Man szirdis likimą bure. 
Ir nubure, neateisi, 
Reples gniaužė man krutinę, 
Ir matau, tu leidi gesti, 
Mano vilcziai paskutinei. 
Bet dar lauksiu atsidėjus, 
Nors gyvenimas pakarto, 
Dar szia nakti asz rymosiu, 
Ant gudaus likimo vartų.

SKAITYKITE “SAULE”

turiu 
bažnyczios ir ubagams, 
apie save neu'žmirszt. 
tau užmokės už kelione
sibora ir už tavo žingsnius?

— Tai iszlpildinsiu gera 
nuopelną.

— Tai ve! Gerai pasakyt, 
nes neiszpildint, atsake Czai- 
ka. Asz tiktai davinėja rodą 
norint dale palikt del saves. 
Tau susigadins labai apsipa- 
cziavus su Onuka. Ant galo ne
privalai imt tuosius pinigus 
ant locnasties tiktai kaipo pas
kolinimą, kurios atiduosi baž- 
nycziai ir ubagu neužmirszi 
kaip pralobsi.

— O jeigu tasai zokonin- 
kas, ka spaviedojo taji latreli, 
žino kiek tonais randasi skar- 
bo ir jeigu mane apskuns val
džiai ?

— Nesibijok, jis to ne pa
darys, joign jam nuneszi no
rint dalele to skarbo. Juk jam 
neiszduot, ka girdėjo ant isz- 
pažinties.

Paszkus velei 
ir nenorėjo ant 
sutikt. Jo dora 
uosi ant pamislinimo apie tai, 
jog del saves kiek užlaikyt isz 
pinigu ka nuo žmonių likos 
iszpleszti, o paskirti Dievui. 
Kalbėjo del Czaikos, jog užsi
trauktu per tai rūstybe Dievo 
ant saves, jeigu pasitaikytu 
kiek norint del saves, nes Czai- 
ka saviszkai kalbėjo. Senis pa
laike ta viską už gilukninga 
atsitikima del savo žento, isz 
kurio kad nenaudo!, tai butu 
paskutiniu kvailu. Mislino 
Czaika, jog geresnis gilukis del 
jo dukters negali atsitikt kuris 
liks dideliu ponu, turės dide
lius varstotus kalvinius, kaip 
Paszka pastatys dideli fabriką 
ir kaip visi ji paguodos. Ne pa
misimo ant to, jog savo žentą 
kalbina ant dideles nedorybes, 
ba ant užlaikymo svetimo gero.

Noras pralobimo apdūmė jo 
duszia teip didelei, jog ir apie 
Dieva nepamislino ir apie jo 
smertini gyvenimą.

Paszkus isz pradžios klausė 
pagundų seno Czaiko su didelu 
nenoru. Ilgai atsipirinejo ir 
prie gavo laikėsi, nes kada 
jam Czaika perstatė laiminga 
ateite, apie patoga Onute, tada 
duszia jauno kalvio kas kartas 
prisilenkinejo. Ba ir senas 
Czaika sznekejo, kaip kokis fi- 
lozofas! Matomai velnias per ji 
kalbėjo, kad tiktai dora Pasz
ku ingalet. Ant galo Paszka 
sutiko ant senio rodos ir priža-

dėjo iszpildint jo norą.
Susitare-gi kadai važuot ir į 

kaip važuot iszejo isz kamaros i 
ir nusidavė in grinezia, kur ap
sukri Onuka jau lauke su pa
siduotais pietumis.

Saule leidosi, važiavo keliu 
isz Vodzislavo in Rasipora ne
didelis vežimėlis, suaudinine 
būda. Tame vežimėlyje sėdėjo 
du pakelevingi.

Ant nuilsusio arklio buvo 
daug dulkiu, ant ko galejei su
prast jog pakelevingi jau ilga 
gala keliones atliko. Buvo tai 
musu kalviai isz Cieszino, ku
rie du važiavo pats ta skarba 
paslapta Raibarskdjc girioje. 
Jau nuo dvieju dienu buvo ke
lionėje. Tycziono apsirinko 
sau ilgesni gala kelio ir kone 
szuntakais važiavo apsilenda- 
mi didesnius miestus ir kaimus 
nenorėdami, idant žmonis in 
juodu prisižiurinetu.

V a ž i a v o t y 1 e d am i v i d u r y j o 
dideles girios, ka tame laike 
da buvo iszkirstos nuo Vadzis- 
lovo iki Rasiboro. Tykumą bu
vo didele, tiktai kaip kur genis 
su snapu stuksėjo in medi, tai 
balsas kokio pauksztelo, arba 
gegužes buvo girdėtas. Musu 
pakelevingi mislino apie atei- 
nante laime ir apie skarba pas 
kuri keliavo.

Ant veido seno Czaikos ga- 
> Įėjai matyt karszti ir džiaugs- 
• ma, nes veidas Paszkaus buvo 

nulindęs. Didele turėjo savije 
galėjimą, kol davėsi prikalbint 
ir kad ne Onuka, tai butu vis
ko iszsižadejas. Toji meili ir 
prikalbėjimai seno Czaikos per 
dirbo ji. O kaip jau in savžine 
grauži, tai kalbėjo: “Darau tai 
del mano ateinanezios paezios, 
o ne del saves. Juk tiktai noriu 
del josios bute pagerint, 
vas yra geras ir atlaidus o 
mielaszirdingas.

— TOLIAUS BUS —

Die-
ir

Musu Skaitytojas

su galva kratė 
tosios rodos 

szirdis biauri-

Jis skaito musu laikraszti 
Ir seka svieto sanjudi; 
Jis nori viską dažinot, 
Nes jam vis rupi iszgalvot 
Kaip ir kur dalykai stovi; 
Ka pasaulis isz jo nori. 
Ar dalykai eis blogyn, 
Ar žmonija ein’ geryn. 
Jis skaito laikrasztininkus. 
Jr seka korespondentus. 
Jis nesistato su mokslincziais, 
Ir neužsideda su ginczais. 
Bet jis “Saule” pasiskaito, 
Ir jis gauna protui maisto. 
Linksmina ji Taradaika, 
Baltruvienės balabaika. 
Jis skaito vietines žinias 
Apie krikszczynas, vestuves 

ir 1.1.
Senesnieji teipgi skaito 
Kas kur mire in kiek laiko. 
Nes “Saule” visur szvieczia, 
Tolimus krasztus palieczia. 
Ji daug girdi, daug ir mato, 
Ir skaitytojams pasako. 
Žmogus skaitantis žines, mato 
nelaimėms ir atsitikimais.

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

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla 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 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, 
’?6 puslapiu. 25c.

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

No J 33—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.

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

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

No.1.55—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.

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

Kristuso

Verksniai 
prie Ap-

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

No.180—Kvitu Knygute 
del Iszmoke^imo Pinigu Ligo
niams. 35c.

I8OV2—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 
15c.

No.197—Graudus 
arba Pasibudinimas
mislinimo Kanczios Viesz. Mu< 
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Par 
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. 15o

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, b jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

ĮyW Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai 
gai, o ir visi laiszkai 
turi būti siusti vien 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. JL

prisiun-

ir Pim- 
‘1 visada 
tik ant
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Apie Kalvi Paszku
ĮJUVO tai maž-daug priesz 

penkis szimtus metu, Liepos 
menesyje ankstybam laiko. Jau 
saulute pusėtinai kaitino i]’ sa
vo aukso spinduliai apszvieti- 
nejo rinka miestinis Ciezine, 
ant kurio norint buvo karszta,
susirinko daugybe žmonių. Ant -A

T vidurio rinkaus stovėjo iszkel- 
me, su raudona gelumbe ap
traukta apstatyta aplinkui 
miestine varta.. Ant tosios isz-
kelmes buvo isz- tolo matyta 
raudona kalaba, aplinkui ku
ria, szvaistesi keli žmonis, tei'p- 
osgi raudonai pasirėdė. Buvo 
tai pagelbininkas budelio isz to 

* paties miesto. Budelis pats sto
vėjo ant trepelu, vedancziu ant 
iszkelmes ir temingai prisi- 
žiurinejo ant krutancziu savo 
pagelbininku. Nuo laiko iki 
laikui niurnėjo in juosius, o 
kada jau pabaigė savo ruosza, 
užėjo ant iszkelmęs apžiurėjo 
viską ir iszeme isz tam tikros 
skrineles žibante bile. Apžiurė
jas ja i u visas szales, pasirėmė 
ant jos koto ir akys insmeiges 
priesz save 'žiurėjo.

Minia žmonių tuom laik kaip 
vilnis ant rinkaus .siūbavo 
kimszdamiesi a rėžiau iszkel
mes, tai velei in szale kalėjimo, 
nuo kur ketino atvest piktada-

* ri. Netrukus atsiliepe isz neto
limo bokszto varpelis nusidė
jėliu, o vienlaik atsidaro bro
mas kalėjimo. Pirmiause iszejo 
isz jo keli miestiniai sargai, ap
siginklavę in szobles ir pikes, 
paskui juosius pasirodė sudžia, 
neszantis rankoje skurine po
piera ant kurios buvo suraszy- 
tas, slinko miestiniai sargai,

* kuriu viduryje ėjo pilkuose1 rū
buose apsudintasis, su labai 
nuliudusiu veidu, klausyda
mas 'žodžiu kalbaii'cziu per ku
nigą zokoninka.

Buvo tai vyras, gal apie ke
turios deszimts metu skabrus, 
petingas, juodsvo veido ir ap- 
želusio veido, ant kurio galejei 
matyt, jog tai seniau buvo bai
sus žmogus. Žinoma buvo raz- 
baininkas kuris jau nuo keliu 
metu iszpleszinejo aplinkinėje 
kaimus ir dvarus, o pakelevin- 
giams nedovanojo, nei vienam 
ir gyvaste atimdamas.

Nutvertas priesz kėlės san- 
vaites dabar ketino būtie nu
kirsdintu už savo piktus dar
bus. Iszpradžios norėjo ji pa
kart, nes kad gailėjosi už savo 
nusidėjimus, tai paskyrė jam 
lengvesne smerte, tai yra nu
kirst galva.

Pamaželi slinko pulkas per 
'žmonis susikuopinusios link 

_ iszkelmes, arba kaip tai lietu- 
viszkai vadinasi galgiu.

— Žiūrėkite tai jis! Szau- 
4ke žmonis, rodydami pirsztais 

ant piktadario. O kaip nuvar
gęs ir kaip avinėlis, atsiliepe 
kokia tai boba, niekas ne mis- 
lytu jog* tai baisus raibai įlin
kas, kuris tiek nekaltu žmonių 
nužudė!

— Tai ve! Atsake kas tokis 
isz pulko, smerti kitam pada- 
rytie greieziau gali, negu pa
ežiam savo galva paduot po bi
le budelui.

Kiecziauses matydamas savo 
smerti susi m i n k szt i n ia,.

Tuojaus palei galges stovėjo 
du vyrai, ant kuriu drabužio 

galejei pažint jog tai kalviai, 
ir vienas senesnis tare in jau
nesni.

— Žiūrėk Paszkau, ar tai 
tas?

— Tas pats Dievaž! Atsa
ke jaunesnis, prisižiūrėdamas 
geriau nubaustojo. Pamenu ji 
gerai, norint jau bus penki me
tai, kaip ji nutvėrė Rasiibore. 
Tadai latrelis pabėgo, norint 
buvo gerai surakintas. Nes il
gai ne trukus, velei nutvėrė ir 
czion apla.ikys, ko buvo vertas.

LINKSMU

. . .IR. . .

LAIMINGU

NAUJU METU

VISIEMS!

NUO

TARADAIKA

. . .IR. . .

BALTRUVIENĖS

“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie

tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratais. *

O^A - B - GĖLAIS

I
arba pradžia :■

SKAITYMO !■ 
...ir... :RASZYMO :

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

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

— Gerai, rakalui! Ba jau 
žmonis negalėjo sau rodos duot 
dadave senesnis.

Abudu nutilo dabar, ba pul
kelis užeitinejo ant galgiu. 
Sudžia atvyniojo popiera. ir 
perskaitė viroka. Visi tylėjo. 
Kada pabaigė skaityt, paklau
sė garsiai piktadario: Ar da 
ka turi pasakyt ?

— Teip, atsake su nusiže
minimu piktadaris. Norėjau 
da paklaust ar nesiranda, czion 
tarp žmonių kokio isz Rasi'bo- 
ro.

— O tai kam? Paklausė 
asztriai sudžia.

— Noretau jam pasakyt 
vieną slaptybe, kurios nenoru 
su. savim in ana. svietą paimt.

Sudžia užsimislino per va
landėlė, dirstelėjo ant rodinin
ku ir zokoninko, o kada tiejei 
tylėjo, atsiliepe sudžia:

— Na tai kalbėk! Nes sku
bink, ba neturime laiko- ant 
gaiszavimo.

Liepe sargams privest prie 
kraszto galgiu, nuo kur pra
kalbėjo in žmonis.

— Hei, prieteliai! Ar czion 
yra kas isz Rasiboro?!

Po tu. žodžiu, visi nutilo.
Piktadaris paantrinas žiu

rėjo akyvai ant žmonių, nes 
niekas neatsiliepe.

— Kodėl neeini Paszkau ir 
stovi kaip žioplys? Tarė senes
nis kalvis.

Visi žiūro in szali, nuo kur 
balsas paėjo. Paszkus susimai- 
sze didelei, nes nenorėjo atši- 
lipet. Už tai draugai jo paszau- 
ke garsiai:

— Yra czion', ponas su- 
d'žau! Kuris paeina isz Rasi bo
ro, tiktai bijosi pasirodyt.

— Tegul prisiartina! Tarė 
sudžia, plaukas jam nuo galvos 
nenupuls.

Stumemas per senesni kalvi 
nuliudino Paszkus ir kaip ne 
savas nusiire trepais ant gal
giu.

— Ar tu esi isz Rasiboro? 
Paklausė da karta sudžia mie- 
ruodamas akimis Poszka, nuo 
galvos iki kojų.

— Teip, Pone! Atsake už
klaustas, kloniodamas sucįžiui 
net iki žemai.

—■ Tai iszpildink norus ap
gudinto ant smert, ir atsimink, 
jog mirsztancziam nieko nega
li atsakyt.

Tai pasakęs sudžia atsitrau
kė kelis žingsnius ir liepe idant 
ir sargai atsitrauktu. Kada tai 
stojosi, pagriebė piktadaris 
Poszku už rankos ir pavedejas 
in paszali, tarė tyku balsu in ji, 
jog niekas kitas negalėjo gir
dėt:

— Pažinsiu tave! Tu mane 
priesz kelis metus Rasibore in 
panezius apkaustiai. Nėr ka 
ežia sziandien apie tai kalbėt. 
Už valandos jau ne bus manes, 
noru tau pavest slaptu daigia 
ant iszpildimo.

Giroje vadinamoje Abara, 
netoli Rasiboraus, užkasiau 
priesz kelis metus visa mano 
skarba, koki tiktai sukuopinau 
■pleszimu.

Pažinsi taje vieta be didelio 
jieszkojimo ant trijų aržuolu, 
isz kuriu vienas apjuostas mi
singiniu lankeliu. Eikie-gi in 
ten, paimkie ta skarba ir pada- 
lykie del bažnycziu ir ubagu.

Man pasakė teip padaryt 
sztai szitas zokoninkas, kuris 
kaipo tarnas Dievo, duju skar- 
bu nenori dalypstet. Nes pa
mink neužlaikyk nieko del sa
ves, ba didelei priesz Dieva nu
sikalstom. Prisiek ant iszgani- 
mo tavo duszios, jog padarysi 
kaip tau liepiu.

— Prisiegkiu! Atsake vos 
girdėtu balsu Paszkus, kuriam 
szalta darėsi.

— ’Na tai eikie sveiks ir 
apie prisiega neužmirszk. O 
melskytes ir už mano duszia!

Isztares tuosus žodžius, pa
leido piktadaris ranka Paszkos 
ir su nusižeminimu prisiartino 
prie zokoninko. Paszkus-gi nu
bėgės trepelais nuo galgiu, nu
ėjo pas savo dranga.

— Ka tau pasakė? Paklau
sė tasai Paszkaus pamaželi.

Paskui pasakysu atsake 
Paszka, dabar eike veluk na
mon, kol da žmonis nesijudina 
ir lauke kol galvos nenukirs, 
ba paskui negreitai gautumese 
ant kelio. Žiurekie, jau dabar 
visi ant manes žiuri, kaip ant 
kokiu dyvu.

Draugas Paszkos apsidairė 
aplinkui ir pamate, jog tikrai 
labiaus žmonis žiuri ant ju, ne
gu ant galgiu. Butu po teisy
bei iszbuves iki galui, kol viro- 
kas neliks iszpildintas, nes 
a k y v u m a s p e rga Įėjo.

Naudodamas-gi isz progos 
luošumo pertrauke Paszku su 
savim ir pradėjo persispaudi- 
net per žmonis. Tiktai vienas 
kas tokis paklausė in juodu:

— Hei! Paszkau? O ka tau 
tasai latras ten pasakė ?

you oa/y 
DO

By 1963 when I retire, I expect 
to have saved $11,250 on the

Payroll Savings Plan. .

Here’s what the Payroll Savings Plan 
did for Bryan Holloman!

Mr. Holloman first registered for the Payroll 
Savings Plan in April, 1942 while working in 
the Norfojk Navy Shipyards for $65.60 a 
week. By 1951 he had saved $4,225 in Bonds. 
And now he is well on his way to that $11,250 
for his retirement.

The Payroll Savings Plan makes you 
save money before you can spend it!
To join the Payroll Savings Plan all you do 
is go to your company’s pay office and sign 
up to have a certain amount saved out of 
your salary each payday. Sign up for as little 
or as much as you like—it can be as little as 
a couple of dollars a week. Then each pay
day, this amount is automatically saved for 
you out of your pay check—before you can 
get your hands on the money to spend it—

and invested in interest-earning U. S. Savings 
Bonds in your name. The Bonds are then 
turned over to you.

It’s safe—it’s simple—it really works— 
and you won’t even miss the money!
Payroll Savings is safe—for U. S. Savings 
Bonds are as safe as America itself. It’s sim
ple—for once you sign up all the work is 
automatically done for you. It really works 
—because it makes you save money, and at a 
good 3% interest. And best of all—you won’t 
even miss the money you’re investing.

Payroll Savings worked for Bryan 
Holloman and it will work for you.

Today, join the Payroll Savings Plan where 
you work. Or, if you’re self-employed, join 
the Bond-A-Month Plan where you bank. 
These Plans help you consistently save money, 
and at a good 3% interest!

The U. S. Government does not pay for this 
advertising. The Treasury Department thanks, for 
their patriotic donation, the Adauntising Council and
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— Ar ka? Atsake draugas 
Paszkaus. Sztai liepe jam duo- 
tie laibai .dienas savo merginai 
raganai ir kad pasakyt jai, 
idant jo neverktu ba ne trukus 
pekloje abudu pasimatys.

Tieje žodžiai visus prajuoki
no. Musu kalvai persimusze 
per žmonis ir gavosi ant tusz- 
czios ulyczaites. Tame ant gal-

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS 

J ... MALDA ... S

< Viesz. Jėzaus ir s 
1 Motinos Szvencz. <
<! Sapnas Motinos Szven- S 

cziausios, mieganezios S 
c ant kalno Alyvų, žemei S
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< Szv. Mykolo Arkaniuolo. s

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

SAULE PUBLISHING CO., 
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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 ju nuliūdima.

t- M- M M-M X- * X- M X- M M- * * * M M M- * M-X-X- * M-M-M 
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* Vestuvių Ir Kitokiams J
t Reikalams :: **  *
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J Telefonas Nr. 78 *
* MAHANOY CITY, PENNA. *

giu paprastu paredku viskas 
apsitiko. Galva nukirto, inde- 
jo kuna in graba ir nuveže pa
laidot kuna ant paskirtos vie
los, gizeliai budelio iszarde 
valgęs ir sudeja ant vežimo ir c*» o u
nusivožė.

<♦ ♦!«

Paszkus paėjo tikrai isz Ra- 
si'boro ir buvo sunum biedno 
amatninko. Tėvai paliko da 
maža, o jisai paaugės iszmoko 
kalvystes ir iszmokes, atvyko 
in Cieszina. Czia radox dabar 
pas kalvi Czaika, kuri jau pa
žinome, kaipo dranga musu 
Paszkaus. Czaika pamylėjo 
tikrai jauna gizeli, o ir Pasz- 
kas nesipeike pas Czaiki.

'Nes del ko jam buvo gerai.
O, ba buvo Onute, vienatine 

dukrele Czaikos ir labai jaje 
norėjo gaut už paezia.

Tėvas Onos labai džiaugėsi 
isz to, ba Paszka buvo darb- 
szius vaikinelis, per ka galėjo 
jo dukrele, už jo būtie laimin
ga.

Teip tai buvo kaip atsitaike 
tasai korimas tojo piktadario. 
Matome kaip .abudu kalviai 
palikia galges ir minia žmonių 
nusidavė mažesnėm ulycziom 
namon, kad ne butu turbacitais 
per žmonis.

Einant jau apsakė Paszkus 
savo ateinaneziam uoszviui 
apie taje slaptybe, ka dažinojo 
nelaimingo piktadario. C’zai- 
kas apie tai iszgirdes, užsimis- 
lyjo ir niekas nekalbėjo. Tame 
da ėjo net iki namelio prie
miestyje, su sodeliu aplinkui, 
ne toli kurio stovėjo nedidele 
kalve.

Buvo tai locnastis Czaikos.
Kada inejo priemene, pasiti

ko kalviute, patoga mergina 
apie devyniolikos metu, kuri 
su. dideliu akyvumu pradėjo 
klausinėt: kaip ten buvo laike 
korinio? Paszkus norėjo apie

GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

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 užsimoką 
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!

PLATINKIT “SAULE”

viską, ipasakyt ka mate ir kaip 
buvo, ba tai buvo jo mylima 
Onute, nes senas Czaikis ant to 
nepavelino tarydamas:

— Paskui apsakysime tau 
viską, dabar turiu svarbu daig- 
ta padaryt. Ne perszkadyk 
mums, tiktai užsiimk prie piet. 
Jeigu kas atejas klaustu apie 
mudu, tai pasakyk, jog mes da 
nesugryžome.

Paklusni duktė iszpilde vale 
tėvo, norint tiejei žodžiai labai 
užėmė ja. Nes turėjo būtie kan
tri ir nusidavė linksmai in. 
kukne.

Senas Czaika tuom laik 
truktelėjo Paszka už skverno, 
nusidavė in kamaraite ir duris 
užrakino.

iSedo prie stalelio ir tare in 
Paszka:

— Tai tu tiki ka tau tasai 
razbaininkas pasakė?

— Tikiu, atsake Paszka, ba 
ne vienam nesinorėtu priesz 
smerte žmonim meluot.

Tai ka dabar nori padaryt?
— Ka?
— Szitai nusiduosiu dabar 

in laja giria ir taji skarba at- 
kasiu.

— O kas paskui? Paklausė 
Czaika.

—■ Padalysiu pagal norą 
nebaszninko.

Senas Czaika mostelėjo su 
ranka, rodos norėdamas Pasz
ka kvailu pastatyt, paskui pra
dėjo bėgiot po kamarėlė užsi- 
mislines. Matomai kokia tai 

(Tasa Ant 2 Puslapio)
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LAIMINGU NAUJU 
METU VISIEMS!

2,-e, su Szv. Misziomis in Szv. 
Juozapo bažnyiczioje devinta 
valanda, ir palaidota in Szv. 
Jurgio parapijos kapinėse,

ŽiniosVietines
Visiems linkime Lai

mingu Nauju Metu, ir kad Die
vas visus užlaikytu sveikus ir 
gyvus ateityje.

O Su'batoj, Nauji M etai 
1955. Tai gal butu Adomo mu
su tėvo gimtadienis? Taipgi 
Szv. Mieczislovo, o Tautiszka 
Vardine: Žal vytis. Menulio at
mainos, per Sausio, menesio: 
Prieszpilnis 1 diena:; Pilnatis 
8 d., Delczia 15 d., Jaunutis 23 
d., Prieszpilnis 31 d. Ūkininku 
Priežodžiai: Kad pradžia ir 
pabaiga tame menesyje graži 
tai galime tikėtis gražiu metu. 
Jeigu szitam menesi pasirodo 
uodai, tai reikia taisytis skran
da. Sausis kad migluotas tai 
bus szlaipias metas. Jeigu Sau
syje žole auga, tai tos pabaigo
je bus menkai. Jeigu Sausis 
szaltas, negreit bus pavasaris, 
nes vasara bus lietinga, 1000 
metuose ‘žmones tikrai tikėjo 
kad bus ‘pabaiga svieto, jie ta 
svietą, pabaiga vadino Parou- 
sia. (Iszrodo kad jie biski su
klydo savo rokundose); 1863 
m., Prezidentas Abraliomas 
Lineolnas iszlaisvino visus juo
dukus, nigierus isz vergijos.

Urszule Uszinskiene,.nuo 
526 W. Pine uly., numirė Nedė
lios ryta 4:25 valanda, savo na
muose. Gimė Lietuvoje atvyko 
in Shenadoryje, o 1924 metuo
se apsigyveno Mahanojuje. Jos 
vyras Tamoszius mirė 1908 m.

Shenadoryje.
P Suimtoje “Saules” Re

dakcija ir Spaustuve bus užda
ryta visa diena, nes ir mes no-j 
rime priimti ir pasveikinti 
Nauja Meta!

L? Senas miesto gyvento
jas Jurgis Maksztutis, kuris 
sirgo per szeszis menesius, ir 
gyveno pas savo seseriene tina 
Szadis 1 luti ra, nuo 141!) E. 
Market uly., pasimirė Pauede- 
lio ryta. Velionis gimė Lietu
voje ir atvyko in Shenadoryje, 
o keliolika metu atgal apsigy
veno Mahanojuje. Paliko kele
tą seserieniu. Jo sesute Katrie 
Jeniniene isz Brandonville, pa
simirė 1945 nuduose. Laidotu
ves invyks Petnyezios ryta su 
apicgomis in Szv. Juozapo baž- 
nyczioje devinta valanda ir pa
laidos in pa.ra.pijos kapinėse, 
Graborius Liudvikas Tras- 
kauskas laidos.

O Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola: Szvencziausio Jėzaus 
Vardo, o Tautiszka Vardine: 
Aiguste. Ir ta diena: Deszinitu- 
ku vajus prasideda, rinkliava 
del paliegusiu nuo Polio ligos. 
Prezidentas Franklin D. Roo- 
sevejtas szita vaju invede ir 
pradėjo.

UI Panedelyje pripuola Szv. 
Genovaitės, o Tautiszka Var
dine: Puste. Ir ta diena: 1952 
m., Anglijos Ministeris atva
žiavo pasiszneketi ir pasisko
linti kelis bilijonus doleriuku.

l’tarnnke pripuola Szv. 
Tito, o Tautiszka V a r d i n e: 
Trainis. Taipgi ta diena: 1905 
metuose Ruskin Port Arthur 
buvo Japonu paimtas.

Shenandoah, Pa. —
Juozas Periskieviczius, 67 me
tu amžiaus, nevedąs, kuris gy

veno pas savo giminaite, ponia 
Teofilą Klimiene, 405 E. Mt. 
Vernon uly., mieste, netikietai 
pasimirė Nedėlios vakara pas 
Žitkus namuose, E. Centre uly., 
nuo szirdies atako. Velionis gi
mė Lietuvoje, atvyko in Ame
rika apie 1909 m., ir kitados 
gyveno Mahanojuje. B u v o 
angliakasis ir kitados dirbo del 

! Readingo kompanijos. Laidojo 
! SeredoSbi‘\ ta isz Graboriu Ora- 
j vitz koplyežios, 635-37 E. Cen
tre uly., su ajpiegomis in Szv. 
Jurgio baižnyczioje devinta va
landa ir palaidotas in parapi
jos kapinėse.

O Ardanas Vaiksnoris isz 
miesto gydosi in Pottsville li- 
gon bute.

Pottsville, Pa. —
Pottsvilles kortas pranesza 
kad sekantieji iszeYne laisnius 
del apsivedimo: Dorothy B. 
Maieknis, 213 E. Oak uly., ir 
John E. Guers, 312 N. Jardin 
uly., Shenandoah, taipgi Alice 
A. Kishalonis, Mahanoy Plane 
ir John L. Seraf, Dorcester, 
Mass.

UŽMUSZE
KUNIGUŽI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

szesziu metu amžiaus James 
Morrison, policijos suimtas, 
prisipažino kad jis buvo susi- 
muszes su tuo Kunigužiu ir 
kad jis kelis sykius jam buvo 
režes per veidą ir galva ir pas
kui jis paėmė to Kunigužio au- 
tomobiliaus raktelius ir su juo 
automobiliu pabėgo.

Intartas Morrison, kuris po 
Elmer James vardu ėjo, buvo 
paleistas isz Holmesburg kalė
jimo Rugsėjo, (Sept.) trisde- 
szimta diena anais metais. Jis 
buvo in kalėjimą patupdintas 
už vagyste ir priėmimą pavog
tu daigtu.

Policija ji dabar laiko kalė
jime už pavogimą automobi- 
liaus ir už nužudinima to Ku
nigužio. Policijos Daktaras sa
ko kad jis dar turės isztirti 
kaip ir nuo ko tas kunigužis 
pasimirė, pirm negu jis gales 
staeziai kaltinti ta buvusi ka
lini už žmogžudyste.

PLATINKI!
OF“SAULE”^

POLICIJANTAS
SUIMTAS

Nuszove Jūreivi
NEW YORK, N. Y. — Dvi- 

deszimts dvieju amžiaus jū
reivis James Nicolli buvo poli- 
cijanto nuszautas ant ulyczios 
kai jis nesustojo, kai tas poli- 
cijantas jam insake sustoti.

Dvideszimts asztuoniu metu 
amžiaus policijantas Sidney 
Eisenberg dabar yra suipntas 
ir randasi po policijos priežiū
ra ir sargyba ligoninėje. ’

Buvo koks ten susikirtimas 
tarp to policijanto ir James Ni
colli ir jo dranga Eugene Gera- i 
ei. Policijantas sako kad jis 
syki szove staeziai in žeme kad 
iszgazdinus todu vaikezu, bet 
kai jie pradėjo ji muszti, jo 
žmona jam padavė kita revol
veri ir jis ta jūreivi nuszove.

Nuszauto jūreivio draugas 
sako kad tas policijantas be jo
kios priežasties jo drauga nu
szove ir jis sako kad dabar jis 
reikalaus kad tas policijantas 
butu patrauktas in teismą už 
žmogžudyste.

Mes ne retai skaitome kaip 
kuris policijantas, kuris, savo 
pareiga, savo darba užbaigęs, 
apsirengęs svietiszkiais rubais, 
kaip paprastas žmogus kita 
žmogų nuszauna. Mums sunku

Marijos Szvente Meksikoje

Visi Katalikai Meksikoje 
labai iszkilmingai apvaiksz- 
czioja Paneles Szvencziau- 
sios szvente, kuria jie vadi
na “Guadalupe Diena”. 
Czia tukstaneziai Kataliku 
yra susirinkę prie garsios 
Guadalupe miesto Katedros.

Daugiau kaip p u s a n t o 
szimto tukstaneziu Kataliku

pribuvo in Guadalupe mies
tą del szitos szventes.

Keturi s z i m t a i dvide
szimts trys metai atgal Die
vo Motina pasirodė, apsi- 
reiszke vienam biednam In- 
dijonui, Juan Diego, ant kal
no, kurio virszune galima 
matyti paveiksle už kate
dros.

szipto dirba, tai kam tas revol
veris kai jis jau eina namo ir 'll 
savo darba palieka. Jis nei bis
ki negeresnis už jus ar mus.

Per daug tokiu pienburniu, 
jaunu policijantu mėgsta savo 
revolverius szveistyti del kad 
ir mažiausios priežasties. Jam 
turėtu būti uždrausta be pave- 
linimo nesziotis revolveris, 
taip kaip jums ir mums už
drausta. Sena Lietuviszka pa
tarle labai gražiai ir taisyklin
gai toki policijantai nupesze 
kai ji pasakė, kad ‘ ‘ Geriau po 
seno barzda negu po jauno bo
tagu.”

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

suprasti kodėl valdžia paveli-! 
na policijantui nesziotis revol
veri, kai jis policijanto parei
gas yra užbaigęs ir kai jis yra 
paprastas pilietis kaip ir visi

kiti. Policijantas butu pirmu
tinis priesztarauti jeigu jam 
butu insakyta kad jis turi dirb
ti dvideszimts keturias valan
das per diena. Jeigu jis tik ant

Trys Istorijos
Apie Irlanda 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.

Paliko sekanezius: sunu Kazi
miera ir duktere Iza’belle, na
mie, ir kita dukterį Suzana Ga
liniene isz William Penn, taip
gi daug annku ir anūkes ir kė
lės pro-anuku. Laidojo Ketver-

Freitkariai Susikalė

SAPNORIUS

I
 Su 283 Paveikslais Į

160 Puslapiu <
8 col. ilgio, 5% col. ploczio ] 
Iszaiszkma sapna ir kas Jį 
ateitoje stosis. Su priedu Jį 
planatu ir visokiu burtu. J> 
Knyga in minksztos po- Ji 
pieros vlrszeliuose. :: :: J' 

Pinigai reikia siusti su J;

užsakymu: Jį

Tiktai,. . . $1.00 :
Saule Publishing Co., Jį» 

Mahanoy City, Pa.,U.S.A. Jį

Geležinkelio kompanijos 
inspektoriai laipioja po su
dužusius freitkarius ir inži- 
nus, kai du freitkariai susi
kūlė, netoli Paoli, Pa., arti 
Philadelphijos.

Du darbininkai buvo su
žeisti. Vienas isz j u labai pa

vojingai. Pennsylvania Gele
žinkelio kompanijos atsto
vai dabar stengiasi dažinoti 
kaip ta nelaime atsitiko ir 
kaip tai buvo kad tie freit
kariai isz prieszingu pusiu 
ant tu paežiu biegiu, rieliu 
važiavo.

Talmudo Paslaptys
2YDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS >:
Labai užimanti apysaka

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

— “Saule” turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaityto jaus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

KARDINOLAS
MINDSZENTY DAR

VIS KALĖJIME
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Komunistu kalėjime. Jis jau 
septyni metai kai randasi tame 
Komunistu kalėjime.

Szitos žinios parodo kad tie 
Komunistai Viennos mieste
yra tikri melagiai, nes jie buvo
paskelbė kad tas Kardinolas
Mindszenty buvo paleistas isz
kalėjimo ir dabar yra laisvas 
žmogus.

Vatikano radijas sako kad4 
tas Kardinolas turėtu būti ne 
tik paleistas isz kalėjimo, bet
kad Komunistai turėtu jo atsi- 
praszyti už toki neteisinga su-
aresztavima. Vatikanas nepra- 
szo tam Kardinolui dovanoji
mo isz valdžios, bet staeziai
reikalauja kad ta KomUnistisz-
ka Vengrijos valdžia atsipra-
szytu ir ta Kardinola ne tik pa
leistu, bet insteigtu in jo gar
bes vieta.

Komunistiszka Vengrijos 
valdžia neiszdrysta daug ka sa
kyti ar kaip nors atsikirsti, nes 
ji nori palaikyti gerus santy
kius su Amerika, isz kur ji ti
kisi dar keletą bilijonu doleriu.

Reiketu tik vieno žodžio isz 
musu Prez. Eisenhowerio, ir 4 
visi tie Komunistai ant keliu 
sukluptu ir su giliais atsipra- 
szymais ta Kardinola paleistu.


