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Nepaprasti Paveikslai Isz Anapus Sienos

Szitokiu paveikslu mažai 
kur galima matyti, nes Ko
munistai tokiu paveikslu ne 
tik neiszleidžia i s z savo 
kraszto, bet nepavelina ju 
nutraukti.

Virszutiniame paveiksle 
matome Kiniete moteriszke 
dirbant kaip vyras. Ji kasa 
duobe Canton miesto uly- 
czioje. Czia pirmiau buvo

Isz Amerikos
UŽSIDEGĖ

DRABUŽIUS

Nusižudė

NEW YORK, N. Y. — Pen- 
kios deszimts dvieju metu mo
teriszke, Ponia Henrietta Fein- 
man, isz Bath Beach, pasakė 
savo dviem dukrelėm, dvide- 
iszimts septynių Gladys ir dvi
deszimts penkių metu Sylvia, 
kad ji eina ant stogo, kaip ji 
paprastai darydavo del oro. Ji 
užlipo ant stogo, užsidegė sa
vo sukne, nuszoko ir nusižudė.

Susietka, ant antro augszto 
pamate kai ji krito nuo stogo 
ir paszauke policija. Ji yra Po
nia Tillie Friedman.

Užsimuszusios motinos duk
terys policijantams paaiszkino 
kad ju motina niekados nega
lėjo pamirszti kad jos sūnūs 
žuvo per kara. Jis buvo laku-' 
nas, Milton, leitenantas kuris 
buvo nuszautas virsz Vokieti
ja, 1944 metuose. Jos vyras, ■ 
Juozas, kuris yra kriauczius, i 
tuo laiku buvo darbe.

SKAITYKIT 

PLATINKI!!
SAULE’’

PLATINKIT “SAULE

pavėlinta Vakariniu tautu 
biznieriams vesti bizni pra
mone, net ir tada kada Ko
munistai Kiniecziai buvo vi
sa miestą užėmė.

Apatiniame paveiksle, 
matoma Kinietis* karininkas, 
bris kareiviams aiszkina 
kaip propaganda vesti ir 
kaip tinkamai ne tik kalbėti 
bet net ir mislinti.

Policijos Paslėptas

Devyniolikos metu am
žiaus Billy Ray Willingham 
buvo policijos paslėptas 
nuo inirszusiu žmonių in Ar
kansas, kai jis prisipažino 
kad jis buvo nužudęs Ponia 
Milton Fuller, in Brinkley, 
Arkansas. Pirmiau jos vy-, 
ras buvo intartas už savo 
žmonos nužudinima kai tik 
staiga szitas jaunuolis prisi
pažino. Jis sako jis buvo in- 
silaužes in ju namus, jiesz- 
kodamas maisto, bet kai jis 
pamate ta jauna ir gražia 
moteriszke jis, del kokios 
jam nežinamos priežasties 
norėjo ja pasmaugti, ir pa
smaugė.

PREZIDENTAS
ATOSTOGAVO IN

AUGUSTA, GEO.

AUGUSTA, GEO.— Prezi- 
dentas Eisenhoweris baigias 
savo atostogas sugryžo in Va- 
szingtona Nedelioj. Jis buvo 
iszvažiaves ant atostogų, losz- 
ti golfą in Augusta.

James C. Hagerty Baltnamu 
spaudos sekretorius, sako kad 
Prezidentas Eisenhoweris su 
savo žmona sugrysz in Vaszing 
tora su savo asmeniniu eropla- 
nu, Nedėlios vakara puse po 
septynių.

Prezidentas su savo žmona 
praleido Nauju Metu vakara 
in Augusta National Kliuba po 
vakarienes kuri buvo surengta 
j u garbei.

Jiedu in Augusta, atvyko 
Gruodžio dvideszimts treczia 
diena, ir per visas tas dienas 
Prezidentas losze golfą, nežiū
rint to kad daug svarbu klausi
mu iszkilo per ta laika Vasz- 
ingtone. Iszrodo kad Prezi
dentui labiau rupi golfą loszi- 
mas, negu viso musu kraszto 
gerove.

SOVIETAI PASIUNTĖ 
LAISZKA
AMERIKAI

Nesibijo Ir Npaiso 
Amerikos Perspėjimu

WASHINGTON, D. C. — 
Sovietu Rusija pasiuntė labai 
asztru laiszka Amerikos Se
kretoriui, John Foster Dulles, 
isz Maskvos Ambasados. Dar 
nėra paskelbta kas randasi ta
me Sovietu Rusijos laiszke, 
bet laikrasztininkai spėja kad 
tai apie tuos tris Amerikie- 
crius, kurie randasi Sovietu 
kalėjimuose. Amerikos val
džia yra pareikalavus kad So
vietai juos tuojaus paleistu.

Amerikiecziai, kurie randasi 
Sovietu kalėjimuose yra: John 
Heilmuth Noble, isz Detroit 
miesto Michigan vals., kuris 
buvo suaresztuotas Vokietijoje 
1945 metuose; Wm. A. Verdi- 
ne buvęs eilinis Amerikos ka
reivis, kuris buvo suaresztuo
tas Vokietijoje, 1949 metuose, 
ir Wm. T. Marchuk isz Norris
town, Pa., buvęs eilinis karei- 
vievis, kuris teipgi buvo sua
resztuotas 1949 metuose.

Buvęs Sovietu kalinys, Aus
tras, sako kad tie Amerikie
cziai buvo perkelti isz tolimos, 
sziaurines Rusijos in kalėji
mus arti prie Maskvos. Jis sa
ko kad tai gali būti ženklas 
kad Sovietai ketina juos ne už 
ilgo paleisti.

Amerikos Sekretorius, John 
Foster Dulles yra pareikalavęs 
kad Sovietai tuos Amerikie- 
czius tuojaus paleistu. Ka So
vietai jam atsake in ta laiszka 
dar nėra paskelbta, bet iszro
do kad Sovietai nepaiso ir ne
sibijo Amerikos perspėjimu ar 
grumojimu.

TRYS MOTERYS 
ŽUVO

Du Automobiliai 
Susikūlė

BLOOMSBURG, PA. — 
Trys moterys užsimusze ir vie
nas jaunas draiverys buvo la-; 
bai pavojingai sužeistas, ir pa- j 
skui pasimirė, kai du automo
biliai susitrenkė ant vieszkelio 
tarp Boomsburg ir Millville.

Policijantai sako kad dvide
szimts dvieju metu amžiaus 
Ralph E. Sones pats vienas va
žiavo, ir kad iszrodo kad Ponia 
Barbora D. Moore isz Millville 
vairavo ta antra automobiliu.

Mirusios, Bloomsburg ligoni
nėje buvo keturios deszimts 
trijų metu amž. Ponia Amelia 
C. Kyttle, isz Millville;, Ponia

Sekretoriai Pasisveikina

Valdžios Sekretorius John 
Foster Dulles, (deszine je) 
sveikinasi su Po-Sekretoriu- 
mi Herbert Hooveriu, Jau
nuoju, kai jis sugryžo in 
Vaszingtona isz Paryžiaus, 
kur jis dalyvavo Tautu San- 
jungos mitinguose kaslink 
apginklavimo Vokietijos. 
Jis teipgi pasitarė ir pasi- 
sznekejo su Anglijos Užsie

SZEIMYNA
ISZSIGELBEJO

Namai Sudegė Ligi
Žemes

NEWARK, N. J. — Keturiu 
nariu szeimynele iszsigelbejo 
kai j u namus gaisras isztiko in 
Newark, New Jersey.

Gaisras prasidėjo in pirmo 
augszto namus Ponu Louis 
Geliy, kur aliejaus pecziukas 
susprogo ir uždege Kalėdų eg
lele.

Keturios deszimts dvieju 
metu amžiaus Andrew McKier
nan, jo žmona Mildred ir jų
dviejų dvi dukreles, trijų me
tu Patricia ir keturiu metu 
Barbora buvo ant antro augsz
to kai tas gaisras isztiko j u na
mus.

Frances Dildine isz Mordans- 
ville ir dvideszimts dvieju me
tu amžiaus Ralph E. Sones, 

jisz Millville. Ponia Barbora 
D. Moore randasi labai pavo
jingoje padėtyje ligoninėje.

Policijantai sako kad visos 
moterys gryžo isz fabriko, Ca
tawissa miestelyje, kai nelaime 
atsitiko. Tuo laiku labai lijo 
ir buvo ūkanos taip kad buvo 
sunku matyti kur važiuoti.

AMERIKIECZIAI
SZALTAI ATSILEPE

SOVIETAMS

MASKVA, RUSIJA.—Ame- 
rikos atstovai labai szaltai at
siliepė in Rusijos pasiulinima 
paleisti tris Amerikieczius, jei
gu Amerika gerokai užmokėtu.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

nio Ministeriu Sir Anthony 
Eden ir Anglijos Premieriu 
ir Ministeriu, Pierre Men
des-France, kuris tik kelios 
dienos atgal laimėjo naujus 
rinkimus savo kraszte ir sa
vo žmonėms pasakė kad kol 
jis bus valdžioje, Prancūzi
jos krasztas viena ranka lai
kys su Amerika.

i-j o

Visi jie iszbego ant poreziu, 
kur ugniagesiai su kopeczio- 
mis juos paseke ir iszgelbejo.

Visi tie namai sudegs ligi že
mes ir nebuvo galima nei vieno 
daigto iszneszti isz tu namu.

SUDEGE LIGONINE

Visi Ligoniai Iszneszti

TOKYO, JAPONIJA. — 
Gaisras sunaikino, sudegino li
gonine Tokyo mieste, Japoni
joje. ligoninėje tuo laiku buvo 
apie szimtas ligoniu, bet jie vi-' 
si buvo ugniagesiu, slaugiu ir 
daktaru iszneszti ar iszvesti isz 
tos deganezios. ligonines.

Amerikiecziai kareiviai teip
gi greitai pribuvo ir stojo in 
talka iszgelbeti visus tuos li- 

: genius. Daugiausia k prisidėjo 
Amerikiecziai lakumai, kurie

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Prezidentas Sveikinasi Su Karaliumi

Prezidentas czia sveikina 
Irano kraszto vada, Karalių, 
Shah Mohammed Reza Pah- 
levi, kai tas Karalius atsi
lankė in Baltuosius Kamba
rius, Vaszingtone, pasitarti 
su Prezidentu Eisenhoweriu

KVIETKU STOKA |
CALIFORNIJOJEI

Gavo Daug Kvietku Isz
Hawaii Del Parodos

PASADENA, CALIF. — 
Pūgos ir nepaprastas szaltis 
taip suszalde kvietkas Califor- 
nijoje kad nebuvo galima gau- Į 
ti gana geliu, kvietku del < 
“Tournament of Roses’’ paro
dos.

Biznieriai greitai per telefo
nus paszauke Hawaii sztornin- 
kus ir szimtus tukstaneziu I 
kvietku isz ten nusipirko. Vi
sos tos kvietkos buvo pristavy- 
dintos su keliais szimtais ero- 
planu, kurie visa nakti skrido, 
kad tos kvietkos butu prista- 
tydintos in laika del Nauju 
Metu Parodos.

vertes Consolidated Edison 
Plant fabrikas susprogo ir 
iszkados buvo padaryta del 
deszimts milijonu doleriu, in 
Stickney, Illinois, netoli nuo 
Chicagos. Du darbininkai 
žuvo ir penki buvo sužeisti. 

ir kitais musu kraszto va
dais.

Po szitu pasitarimu, ir- 
konferenciju, Kara’ius su 
savo Karaliene skris in San 
Francisco, California ir in 
Idaho valstija.

Kvietku sztorninkai Califor- 
rijoje pasiaiszkino kad oras 
buvo tokis szaltas kad ju 
kvietkos neiszsprogo ir dabar 
jie negali ju parduoti.

Net ir rožes buvo sunku gau
ti Californijoje. Visi turėjo jas 
gauti isz Hawaii Salos.

Nepaprastas szaltis isztiko 
teveik visa Californijos krasz- 
ta kaip tik priesz ta iszkimin- 
ga rožių paroda.

KAREIVIU PEN
SIJOS BAIGTOS

Prez. Eisenhoweris 
Nutarė Kad Visi Grysz- 
tu Prie Taikos Tvarkos

AUGUSTA, GEORGIA. — 
Prezidentas Dwight Eisenho- 

(b>sa Ant 4 Puslapio)

kad jie dar nesuspėjo isztir- 
ti kaip ir isz kur tas su spro
gimas atsitiko, bet jie spėja 
kad gal, keli pecziai suspro
go ir paskui
pregdino.

o
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Kas Girdėt
jo apie penkiolika metu atgal 
ir u*ž tai dabar mums trumpą ir 
trūksta mokytoju ir slaugiu, 
narsiu.

.. .Apie...
KALVI PASZKU

Praeitais metais buvo dau
giau szliubu ir daugiau vaiku.

Paprastiems žmonėms gal 
tai mažai ka reiszkia, bet val
dininkams ir biznieriams bai
siai daug reiszkia. Reiszkia 
reikes daugiau visokiu drabu
žiu, daugiau mokyklų daugiau 
kolegijų, daugiau ir mokytoju. 
Taipgi reiszkia kad visiems 
sztorninkams bus daugiau biz
nio.

Dabar apie pusantro milijo
no kas metai 
szeimyneles 
daug 'biznio 
biznieriams.

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

■ženijasi, sudaro 
ir tai]) sudaro 
sztorninkams ir

Nors dabar mažiau jaunųjų 
ženijasi, bet jie daugiau vaiku 
turi. Priesz kara pustreczio mi
lijono kas metai ženijosi, prily
ginus prie praėjusiu metu pus
antro milijono.

Praeitais metais susilaukė
me Amerikoje daugiau kaip 
keturis milijonus nauju kūdi
kiu. Reiszkia daugiau kaip 
dvideszimts penki kūdikiai del 
kiekvieno tuksta.nezio moterų. 
Tai didžiausias skaitlius Ame
rikos istorijoje. Priesz kara 
tik devyniolika kūdikiu susi
laukdavome i s z kiekvieno 
tu k s t an Czi o mo toru.

Sziandien merginos kurios 
ženijasi yra apie dvideszimts 
metu amžiaus; vyrai alpie dvi
deszimts keturiu metu am
žiaus.

Pirmiau visur uvo per mažai 
vyru, ir daug merginu turėjo 
pasitenkinti liktis senmergėms 
bet ne sziandien. Dabar randa
si gana vyru visoms mergi
noms.

Jaunosios motinos dabar tu
ri daugiau vaiku, ''nuo trisde- 
szimts penkių iki trisdeszimts 
devynių metu amžiaus. Jos 
daugiau vaiku susilaukia negu 
motinos nuo keturios 'deszimts 
penkių iki keturios deszimts 
devynių metu amžiaus.

Pradinėse mokyklose dabai* 
randasi daugiau kaip dvide
szimts asztuoni milijonai mo
kiniu. Ir tas skaiezius per at- 
einanezius metus augs, ne ma
žės. O mokytojai vis mažėja, 
jie ima darbus in fabrikus kur 
jie daug daugiau uždirba.

Ir daug isz tu jaunu szeimy- 
nu dabar turi tris, keturis ir 
net penkis vaikus. Gal tai yra. 
už tai kad visi ‘sziandien dau
giau uždirba ir ja u ežia si kad 
jie gali didesne szeimynele isz- 
laikyti ir užauginti.

Visam musu krasztui tikra 
sarmata, kad mes turime pui
kiausias mokyklas, bet savo 
mokytojams mokame ubago 
algas.

Farmeriu moterys turi dau
giausia vaiku; tos kurios gyve
na miestuose turi mažiausia.

Pirmiau visur buvo per mažai 
kad bagoeziai bagoteja, o bied- 
ni susilaukia vaiku. Bet szian
dien kaip tik atbulai — iszro- 
do kad musu bagoeziai net ir 
milijonieriai daugiau vaiku tu
ri negu biednos szeimynos.

Didesnes szeiniynos praside-
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Mes Daktarui penkine isz- 
metame del penkių minueziu 
pasitarimo ar keletą szimtu už 
keliu minueziu operacija, bet 
mes mokytojams pavydime 
kad jie gauna apie tris tukstan- 
ezius del visu metu.

Dabar valdžia ir beveik 
kiekviena valstija rūpestingai 
stengiasi palbudavuoti daugiau 
mokyklų, bet, rodos, niekas ne
sirūpina" parūpinti daugiau 
mokintoju. Mokykla be geru 
mokintoju, kaip namai be ge
ros motinos.

Valstijos1 dabar leidžia bo
nus, stengiasi pinigu pasisko
linti, nori padidinti taksas kad 
galėtu daugiau mokyklų pasi- 
statyclinti, bet niekas nei žo
džio nesako apie mokytojus, be 
kuriu tos mokyklos bus be 
reikszmes.

žemes iszimt. 1 i
Bet buvo labai sunkus, su- Į 

prast galėjo, jog daug juose 
buvo pinigu ir branginybiu. In 
szale paslinko, pradėjo da kart i 
ir tuojaus rado du didelius 
puodus geležinius, plokszczias 
akmenais uždengtus, su violom 
tiejei dangszcziai pridrutinti, 
tolinus rado piaisza apsmaluo- 
ta, kuriame buvo visokį bran
gus daigtai sudėti.

Kada jau aplinkui žeme ap
kase irmieko daugiau nerado, 
palove dirba; ir pasiremia ant 
špatu, 'pradėjo tartis, ka dabar 
iszpuola darytie.

— Laime geras, kurio tiek 
nesitikejome, tarė Czaika žiū
rėdamas ant iszkąsto skarbo, 
nėr ka sakyt, idant galėtume 
ant kart paimt su savim antim 
kartu ne suvaikszcziojima ne 
daug laiko! Asz mislinu kad 

I atidarytume ir skryne ir kas 
brangesnio paimsime su savim 
o likusius adgal užkasime, kad 
galėtumo kita kartu paimt!

— Tai už daug užtruktu
me, tarė Paszkus ba da szvin- 
tant turi vienas isz mus būtie 
kareziamoje jeigu nenorime 
idant kas mudu nužiurėtu. Ab
raomas tai akyvas žydpalaikis, 
ka nežino, tai dasipranta. Ant 
galo czion negalime nieko pa
likt ba diena už daug czion 
žmonių sukinėjosi. Rastu suju
dinta žeme nevienas pradėtu 
jieszkot ir greit surastu.

— Tai ka daryt, kad viską 
paimt? Paklauso Czaika su- 
siergelaves.

Paszkus užsimislino, nes ne
žinojo ka atsakyt. Ant galo 
laiminga mislis puolė in galva.

— Ar žinai ka padarisime? 
Sztai suneszime musu skarbus 
pas kele, ton paslėpsimo • krū
muose, ir kada tu busi prie1 to 
skarbo ir serges asz sugrysziu 
in kareziama paimt vežimą ir 
musu daigtus?

— O kaip szinkoris pa
klaus, tarė Czaika, kur asz din
gau, tai ka tu pasakysi?

— Tai pasakysiu jam, jau 
tu pirmiau nusidavai in Rasi-

Pypkes Durnai
Kataliku B a žnyczi o s Ar k i - 

vyskupas Pliiladelphijoje yra 
milijonus doleriu paskyręs ir 
praleidęs ant nauju ir didesniu 
mokyklų Katalikams. Jis ren
gia dar daugiau mokyklų, nes 
jis jauezia kad. Kataliku vai
kai turėtu eiti in Katalikiszkas 
'mokyklas.

Pernai jau buvo trumpa ir 
truko apie penkios deszimts 
tnkstaneziu mokytoju. Už ke
liu metu, sakysime 19(i() metais 
mums jau bus trumpa ir truks 
daugiau kaip vieno milijono 
septynių szimtu tnkstaneziu 
mokytoju.

Sziais metais yra statoma 
daugiau kai]) penkios deszimts 
nauju pradiniu ir augsztesniu- 
ju mokyklų Amerikoje.

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

Prie Langelio
Už balto dvaro vidurija lauko, 
Gyvena pono kumecziai. 
Aslos purve vaikutis plauko, 
Pliki kauliukai, jo peežiai.

Nuo žaizdro grinezion veržias 
durnas,

Langelis užkimsztas maiszais. 
Gerkleje renkasi kartumas, 
Akyse, aszaru laszai.

Per durnuos skęstanti languti, 
Matytis pieva dar žalia.
Jei dar nemirsi ryt vaikuti, 
Džiaugsies jau savo žemele.

Tenai mama lineli rauna, 
Greit marszkinelius tau iszaus. 
Didi tikrove ponus griauna, 
Ir meta žeme nuo virszaus.

Verkiau kaip vaikas prie 
langelio,

Nes dūmai grauže man akis. 
O plaucziuos alkano vaikelio 
Girgždėjo žengianti mirtis.

bora, kad apžiūrėt gera kva- 
tiera. Kaip jam gerai užmokė
si; už nakvyne tai intikes!

— Tai gerai, atsako Czaika 
tai padarysiu kaip sakai.

-Ėmėsi tuojaus prie darbo, 
nunesze pirmiaus skryne ir ka
tilą, paskui puodus ir maisza, 
kuris buvo laibai sunkus. Szale 
kelio tankiai krūmas apaugu
sio, paslėpė savo skarbus. Ka
da skarbas likos paslėptas, sė
do Czaika ant skrynios, o Pasz
kus pasiskubino in kareziama!

Buvo tai jau laikas didelis!
Rytas jau pradėjo szvinst, 

žvaigždeles ant dangaus pra-' 
dėjo dingt, pasikėlė vėjelis ku
ris užsakinėjo artima diena. 
Paszkus kone tekinas bego ži
nomu del savos keliu. Galvoje 
jam kaip malūno dundėjo. Mat, 
naktinis . atsitikimas labai ji 
sujudino, jog jokiu 
negalėjo apsimalszint. 
domis jam nusidavė, 
vagiu, ka pribuvo paimto, 
kitu iszpleszo.

Pastanavijo da karta, 
viską atiduos kam priguli, ir 
tas jam palengvino.

Pribuvęs in kaima, užipaka- 
lais daržu ir pat vorais gavosi 
in kareziama ir perszokes per 
tvora radosi volei ant karezia- 
minio kiemo. 'Czia atsikvėpė 
smagiai, dirstelėjo in. vežimą ir 
pąszere arki i.

Kareziamoje kaip ii* kaime 
visi da miegojo. Da už geros 
valandos, kada gerai praszvito, 
pradėjo rodytis kaime gyvybe. 
Gaspadoriai skubino in laukus 
prie darbo, moteres sukinėjosi 
grineziose ir ant kiemo.

Kareziamoje Žydai sukilo.
Pirmiause pasirodė jauna 

Žydelka, * kuri dirstelėjo in 
tvarta. pas karve, paskui nune
sze in. kareziama malku, kad 
užkart agni ir pasteluot pasry- 
czias.

Aat galo pasirodo pats Abra
omas stojo priesz kareziama ir 

; atprovinejo savo poterius.
Pamatęs Paszka triuseati 

apie vežimą, pasveikino ji mei
lei ir paklausė kaip miegojo?

— Ne labai gerai! Atsako 
užklaustas, del to, toip anksti 

. pasikelau. Mano draugas jau 
nuėjo in Rasibora, kad kvatie- 
ra pajieszkot ir apsižiuret po 
miestą.

Žydas tam suvis nesidyvijo, 
ba žinojo kas rengėsi kelaut 
tam miegas negalvoj. Da už- 
klausinejo ne viena karta veli- 

i nu kalviui viso gero ir aplaikes 
gera užmokesti trauke toliau 
savo paterius.

Paszkur-gi pakinko ka grei- 
■ cziause arki i, sodo in vežimėli 

ir leidosi keliu in Rasibora. 
Nes ne davažiavo miesto, ba 
netrukus pasuko in szale in ki
ta keleli.

Davažiaves krūmus kur 
skarbai buvo paslėpti, užvažia
vo nuo kelio ir sustojo tanku
myne jog nuo kelelio negalėjo 
niekas pamatyt.

Czaika jau ten lauke ant jo.
Greitai sudėjo in vežimėli 

skalbus ir noezinas, uždengė 
su sziaudais ir skudurais ka su 
savim atsivežu paskui apsidai
rė aplinkui, ar laikais kas ne- 
nužiurejo, o no pamate ggyvos 
dvasus, sėdo in vežimėli ir lei
dosi in namus.

Da audiniui būda nuo veži- 
melo isztolo' baltavo, kad sztai 
isz krumu isz pakeles, pasikė
lė kokia, tai žmogysta ir pradė
jo greitai bėgt keliu. Buvo tai 
pažiūros menkas ir silpnas 
žmogelis, biaurus ant veido ir 
apaugės, su žibantems mažiu
kėm akelėms. Per peti turėjo

pasikabinės skurini krepszi, 
rankoje laike stora szakota 
lazda vinimus prikalta.

Juokėsi s’zetiniszku balsu ir 
bego isztolo paskui vežimą, 
dairydamasis po aplinkine.

Kaip tiktai pakelevingi kiek 
sulaikinejo, tai ir tasai žmo-

spasabu 
Valam 

jog yra 
k a

No.102— Prakeikta, meiin- 
gas kriminaliszkas * 
mas, 202 pus, 50c.

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

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;

No.lll—Sziupinis (3 d^is) Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
talpinasi sekanti skaitynai: 
YTa isz maiszo iszlins; Apiebo- 
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
■Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visete 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 istorijas, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motiia; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pis., 
20c.

No.120—Dvi istorijos a)ie 
Valukas isę girios; Ant nenu- 
no. 58 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos aiie 
Duktė Pustyniu; Peleniiie; 
Du Brolius. .60 puslapiu, 2)c.

No.128—Dvi isztorijos: Vil- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 2)e

No.132—Trys istorijos: Ape 
Anglorius isz Valencziojs, Eo- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras pacziuojis, 
76 puslapiu. 25c.

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

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alis
ai. 62 puslapiu, 20c.

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininks, 
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.200—Eustakijuszas. Is-

No.144— Apie Ranka Ap- torija isz Pirmutiniu Amžių 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 

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

Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15 c.

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios 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.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.

apratzy-

apysaka 
szimtne-

kosi ir slapstėsi krūmuose.
Paszkus 'skubino sugryžt na

mon. Norint kelione gana gerai 
■pasisekė, bet nebuvo linksmas. 
Žinojo gana gerai jog turės 
daug ergelo, su senu Uzaiku, 
pržiadejima iszpildint. Czaika 
jau apie'nieko nemįslino1 ir ne
kalbėjo, kai]) tiktai apie skur
lius.

Guleje viduryje budos ant 
skarbu, kaip kate ant peles ir 
nuolatos cziupinejo maisza kas 
jame randasi. Laikais sau po 
nose dainavo ir buvo linksmas 
kai]) da niekados.

— O dabar linksmas gyve
nimas ant svieto atsilįepe ant 
galo, pasibaigė dabar bėdos ir 
vargai. Dabar esame ponais! 
Kalbėjo ir net su liežuviu plek- 
sztelejo.

— Užmirszti vienok atsake 
Paszkus staeziai, kiek t a i 
skriaudos ir aszaru žmoni u szi- 
tuose smiliose ir inaisze. Ge- 
riause bus, kaip atiduosime 
bažnvėžiai!

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.l72—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

esi, paszauke 
• tai ar asz nu-

tai,

Czaika.
■skr i a u dėvės žmon is ?

Pamislykie gerai apie, 
kaip dabar padarysime.

Paszkus mostelėjo su ranka.
Nenorėjo jau giuezytis su se

niu, kuri godumas suvis apdū
mė. Tylėjo ir tiktai arki i vare. 
Czaika, kai]) rodos norėdamas 
savo mislys prasklaidyt daina
vo sau linksmai dainele po no
se.

Vežimėlis ritosi tolyn.
— TOLIAUS BUS —

Musu Skaitytojas
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. 
Ir seka korespondentus. 
Jis nesistato su mokslincziais, 
Ir neužsideda su ginezais. 
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 skąitantis žines, mato 
nelaimėms ir atsitikimais.

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 Kataln 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

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

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

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

No.200—Eustakijuszas.

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

Krikszczionybes. 128 pus. 35c.
No.201—Istorija apie Amži

na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kristų. 
Pukius apraszymas. 20c.

No.202—Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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.

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

HbžF3 Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra ciel 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai 
gai, o ir visi laiszkai 
turi būti siusti vien 
s2io adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. X

prisiun-

ir Pini- , 
“visada 
tik ant



“SAULE“ MAHANOY OTTY, PE.

Apie Kalvi Paszku
(Tasa)

Tuom laik giria pradėjo re
tint is, o tame ir saule nusileido 
o musu pakelevingi iszvažiavo 
amt lauko. Paregėjo tuojaus 
su juodus! kaimeli, Viduryje 
kurio stovėjo 'bažnyczia su 
auksztu bokszteliu ir žibancziu 
kryžium.

— Kas tai per kaimas? Pa
klausė Czaiika, Paszkaus, kuris 
sėdėjo su nulaista galva ir ro
dos nejuto, jog isz girios iszva
žiavo.

Užklaustas apsidairė aplin
kui ir iszkiszes galva isz budos 
paszauke: Juk tai jau Brėžai!

— Na, tai jau galas musu 
keliones! Tarė Paszka ir paro
de ranką priesz save.

— O, tai gerai vaikine! Su 
murmėjo Czaikai ir kas kartas 
pradėjo labiaus varyt arkleli.

Vežimėlis smagiai 'birzgėjo 
ir ne trukus sustojo prie kar- 
cziamos kaimines, kuriai laike 
Žydas senas, vadinamas nuo 
visu Abromku. Stovėjo jisai 
Jauke ir savo poterius atprovi- 
nejo kaij) užvažiavo musu pa
kelevingi. Apžiurėjo pirmiause 
vežimėli, arkli, pakelevingus, 
kurie du iszliipo ir ėjo iii kar- 
cziama.

— Ny, o isz kur Dievas ve
da? Paklausė Žydas gražiai.

— Isz Cieszino atsake 
Paszkus, o kelaujem in Rasibo- 
ra ir norime pas tave pernak
vot, ba ir teip jau mus in mies
tą ne inleistu.'

— Teip, teip! Pritarė Žy
das, džiaugdamasis, jog už
dirbs kiek.

— Na, o koki reikalą turi
te Risabore?

Norime tonais gaut pirkt ko
kia kalve, atsake Paszkus ir 
prisiartino prie Czaikaus, kad 
prigelbet nukinkyt arkli.

Žydas da paklausė apie szi 
ir ta, paskui nusidavė in kar- 
cziama, kad parengt nakvyne 
del pakelevingu. Jau sutemo, 
kaip musu pakelevingi paszere 
arkli, vežimą užstume ant kie
mo in svetaine del ju parengta 
kad kuom pasidrūtint. Nuvar- 
gia ilga, kelione, tuojaus nusi
davė ant atsilsio. 'Nereikalavo 
dideles vigados. Gule ant že
mes ant atnesztu sziaudu ir loc- 
nais dekais užsiklojo ir labai 
buvo gerai gulėt. Užėjo naktis 
tamsi ir vėjinga.

Dangus tuojaus isz vakaro 
apsiniaukė. Ne trukus buvo 
girdėtas griausmas ir kas kar
tas ^didesnis, kas buvo ženklu, 
jog lietus ateina. Kaime ir kar- 
cziamoje visi miegojo.

Tykumą visur vieszpatavo 
teip kaip priesz orą. Da iki gai
džiu buvo gana toli, kada Czai-

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

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

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

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

ka pasikėlė pamaželi nuo guo- 
lo pakumszejo isz palengvo 
Paszka. ’

— Jau laikas mudviejų, už- 
sziiabždejo.

— Paszka paszoko ant ko
jų ir tarė:
, — Jeigu jau laikas tai, im
kimės prie darbo! Ir pradėjo 
abudu rėdytis greitai:

Tame szviežai sužaibavo ir 
tuojaus garsiai užgriovė.

* TARADAIKA ?
* ** *
|^^<-X-»r**-K******* *********

Po szveneziu žmonelei 
pasilsėjo, 

Kaip kur szventes linksma 
buvo, 

Ne viena ir gargalai gavo, 
Žmones nuo girtavimo ir 

dainavimo.
Girdėjau kad viena moterele, 

Gert be galo galėjo,
Ir ant niek nežiūrėjo, 

Kada jau gerai nusilakė, 
Tai net per duris iszleke, 

O velnias nuo trepu nunesze.
Norints ant kvailes visi 

žiurėjo, 
Bet moterele sarmatos 

neturėjo.
* * *

Kur ten moterėles laike partes 
susirupeziavo,

Bet musztis negalėjo,
Nes vyras jas perskyrė,
Viena, nuo kitos nuvarė,

Paskui viena isz tu motorėliu, 
Ant vieno sportuko atsisėdo,

Bei moterele nuo saves 
nustume,

Pats per duris laukan 
iszdume.* * *

Vyrucziai, jau gana, kas do 
kvaraba?

Jau moteriukes pradeda 
Taisytis, ir visame valdytis. 

Mano kurna pasakė, 
Ir da in akis pasakė, 

Kad moterėles taisosi, 
Ir Ln kuopas raszosi, 

Tai gerai daro, 
Ba kas isz to bus ant galo? 

Bobeles mirti jau prijauezia, 
Jau taip negerai ir 

nesiauezia, 
Iszganyma sau nusipirkineja, 

Pinigus praleidineja,
Vyrelis gerus laikus turi, 
Ant jokiu szventinyibiu 

nežiūri, 
Tankiai sau užsitraukė, 

Ant moterėles darbu nei 
nesirauke.

* * * 
Isztikruju jau žmonelei prie 

Dievo atvirto, 
Jau daug doresni ir 

iszmint i ilgesni, 
Nes kitados kaip kokia 

szvente buvo, 
Tai ne vienas in lakupa 

pakliūdavo, 
Bet sziandien jau kitokis 

apsiejimas.
Tik nekurie per szvente nuo 

girtavimo nesusilaike. 
O tankiausia be gerymo 

neapsieina.
Bet kaip jprota gaus, 

Tai taip nedarys.

Geriausias Jaunas
Beisbolininkas

Dvideszimts keturiu metu 
amžiaus Wally Moon, beis
bolininkas su St. Louis Car
dinals beisbolininku rateliu, 
buvo laikrasztininku isz- 
rinktas kaipo geriausias isz 
jaunuju beisbolininku losze- 
jas. Jis sziais metais labai 
atsižymėjo ir gal ateinan- 
cziais metais gaus riebu 
kontrakta isz kurio kito to
kio sportininku ratelio.

Czaika tuo laik priėjo pama
želi prie duriu atstume stumu- 
te ir pamaželi atidarė duris. 
Iszeme bleszinuke isz kisze- 
niaus su aliva., prisiartinęs prie 
duriu vedaneziu isz priemenes, 
užpylė alivas ant zoviesu idant 
negrigždetu atidarant, su rak
tu atsuko spyna kuris buvo du
ryse. Spyna atsistume lengvai. 
Czaika paspaude klingeli ir 
atidarė be jokio girgždėjimo.

Szviežias vejas pridavė 
albiem smagumo ir ant galo 
pirsztu iszejo laukan.

Paskui nuėjo pas savo veži
mėli paėmė isz jo spata, pike, 
maiszai ir žibinte. Paėmė ta 
viską perszoko per tvora ir 
nusidavė laukais.

— Mum dviem gilukningai 
einasi atsiliepe Czaika pusbal- 
sai, kada, jau pora veršiui buvo 
nueja nuo kareziamos. Jeigu 
Žydas butu tarėjas szuni, tai 
nebūtume teip tykais iszsiga- 
ve!

Ir szitokis orais laibai del 
mudviejų tinka! Atsake Pasz
kus nes asz pripažinstu, jog 
man tas naktimis ėjimas suvis 
ne patinka. ,

O jeigu kas mudu inžiures?
— Gana jau ganal^Tiam 

szitokiam laike ir ore noretui 
isz grinezios iszeitinet.

Viskas eis kaip isz kamuolo 
'pamatysi, jeigu tiktai žinai ge
rai kele.

Apie tai nesirūpink, kel lau
ką in giria užsimerkęs patai
kintam. Žinau kur auga trys 
aržuolai, atstui ir tuosius ati- 
tiksiva, ypatingai pažinsime 
ant.to, ka turi misingini lanka 
ant stuobrio.

— () ar ilgai pribusime in 
taje vieta. Paklausė Czaika.

— Gera puse valandos, at
sake Paszka, tai da turėsime 
gana laiko kol surasime skar- 
ba.

— Kad tiktai užtiktume, 
dada.ve Czaika.

Teip pasikalbėdami, nuėjo 
gera gala kelio. Paszka ėjo 
pirma ir vede savo dranga vi- 
sokais kreivais fakelais, arba 
eijom per jevus, krūmas ir vi
sokius brązginus. O tame laike 
ne labai toli nuo judviejų pyle 
kaip isz viedro, griovė ir. per
kūnai muszinejo.

Paszkus nuolatos žegnojosi, 
kada tik sužaibavo ir sznabžde-

jo poterius, o Czaika eidamas 
nieko sau isz to nedare, tiktai 
inislys jo buvo užimtos su skur
liu. Ant galo kas tokis pasirodė 
juodas priesz juosius.

— 'Sztai giria! Paszauke 
Paszkus.

— Dėkui Dievui! Atsake 
nusidžiaugęs Czaika, palbege- 
jas prieszais ir akys insmeigas, 
na tai vesk toliu!

Ineja. in giria užžibino žibi- 
naite priesz save, yrėsi toliu. 
Giria toja vietoje buvo aržuo- 
lini ir teip tanki, jog nes gau
ja tarp medžiu persispaust.,

Perkūnai atmuszinejo jog 
norint davė žodi Czaikai, tai 
surastus pinigus atiduos ant 
Ibažnyczios ir del ubagu. Ba 
žmonelei ir buvo baime toja 
giroj. Silpnas žiburėlis vos 
spingsojo ir maža, szviesa ap
linkui iszdavinejo, o už žiburo 
teip tamsu ir juoda kaip smala.

Tankuminas, per kuri prai- 
ejinejo, jokis,žaibas negalėjo 
prasimuszt, ba labai buvo sza- 
koti, teip kaip pastoge. Už tai 
perkūnas nuolatos muszinejo.

Tai ir ne dyvai, jeigu jaunas 
kalvis teip labai bijojo, kuris 
ir teip su nenoru iszsirenge pas 
tuosus skarbus. Vienok ėjo pir
mai rodos žinodamas kožna 
kampeli tosios giros, ba gali 
sakyt, jog jisai toje giroje už
augo.

t vA - B - CELA‘v£J 
Iarba pradžia ;■ 

SKAITYMO : 
...ir... ;

RASZYMO i

64 pus. Did. 5x7 col. l 
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The Carters did it on the Payroll 
Savings Plan—and you can, too!

W^hile Barbara Carter of Hickory, Tennessee 
worked as a nurse and her husband, Mack, 
worked for a coal company, they joined the Payroll 
Savings Plan and saved $5,000 out of their 
earnings.

* * *
No matter how often you may have tried to 
save and failed, you can get on the right road to 

. financial independence today! Just like Mack 
and Barbara Carter, and 8,000,000 other 
working men and women.
You don’t have to be lucky. You don’t have 
to be gifted with iron willpower. All you have 
to do is join Uncle Sam’s wonderful, guaran- 
teed-to-work Payroll Savings Plan! And be 
on your way to a nest egg as big as $3,000 
. . . $5,000 . . . $30,000! Think what you 
could do with all that money!

Get on Payroll Savings where you work
It’s simple?~Just g° to your pay office and 
sign up to save whatever amount each pay
day you think you can. (As little as a couple 
of dollars or as much as you wish.) After

that, no more saving worries! The amount 
will be automatically saved for you each pay
day before you draw your check. You won’t 
be tempted to spend it, because you won’t 
have it in your hand. When enough has 
accumulated, it will be invested in a U. S. 
Series E Savings Bond, in your name, and 
the Bond will be immediately delivered to 
you. Then all you do is hold your Bonds and 
watch them grow and grow as they pile up 
3% interest a year till maturity!

You can never afford not 
to save something

No matter how small your income or how 
high your living expenses, you simply can’t 
afford not to salt something away for yourself. 
And you can’t wait till tomorrow to start— 
or you’ll never start at all. Saving can be 
easier than you think. So, for your family’s 
sake, and your own, sign up in the sure, 
systematic Payroll Savings Plan where you 
work. Or join the Bond-A-Month Plan where 
you bank. Today!

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

ft.-:
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Visu Ražancziaus 
Pasiapcziu 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.

— G 31 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.

Kitaip buvo su Czaikm
Tasai visokius dare užmany

mus.
Praskendes mislyse užmir- 

szo apie baime, perkūną ir Die
vą.

Ėjo tylėdami.
Ant galo, pradėjo giria re- 

tintis. Priėjo kaina apaugusi 
pnszimis, o kur ne kur augo! 
aržuolai.

— Czia kur apie ta kaina, 
tiejei ąžuolai turi rastis, pra
kalbėjo Paszka. iii Czaika, nes 
teip pamaželi jog rodos lomios 
kalbos 'bijojo. Kiek sau pame
nu, tai ežia tarp puszu turi ras
tis tiejei trys aržuolai.

Praeisime sztai in czion ir 
pažiūrėsime, ar ne rasime ant 
katro misinginio lankelio'. 
Czaika nieko neatsake, tiktai 
tylėdamas ėjo paskui Paszka, 
nesze žibintaite ir aplinkui 
kaip reike, nes jokio laukelio 
nepatemino kaip buvo įpikta- 
daris pasakęs.

Nuliude nusiyrė toliu apžiū
rinėdami kožna aržuola. Klai
džiojo teip po gire, kaip koki 
vaideliai vaikszcziodami nuo 
medžio pas medi.

Laikas bego, griausmai pra
ėjo apsimalszint ir debesiai to
lintis, jog jau ir žvaigždeles 
pradėjo pasirodinet. Jau galėjo 
būtie seniai po gaidžiu, sztai 
Paszkus sustojas musze su špa
tu iii žeme irpaszauke:

— Oka!
Nieko ne bus.
Sziandien gal aržuolo ne už

tiksime toliaus in giria neužsi- 
moka ei tie ir jieszkot.

Gal tokio aržuolo nebuvo 
ir ne bus, tiktai tas latras mus 
suvadžiojo kaip kvailus.

Czaika stovėjo szale jo kaip 
nudiegtas. Ir jisai lig pamėtė 
norą jieszkojimo. Butu tiek ne
buvę pikta jam, kad nebutu 
jau isz laiko padaręs užmany
mus, o ežia dabar viską turėtu 
szuo ant uodegos nuneszt? 
Sunkiai atsidusęs, nuėmė nuo 
peties spata ir pike ir pasirėmė 
prie medžio.

Piktumas ant kart didelis 
apėmė. Tai ko-gi po kvarabu 
in czion pribuvo ir tiek kelio 
padare ir dabar su niekuom 
gryžt namon ? Perpykęs pradė
jo su nagais knaibint samanas 
nuo vieno aržuolo, kuris buvo 
apaugės. Sztai kliktelejo isz 
džiaugsmo užezuope mat ant 
szalto lankelio in medi inaugu- 
si ir paszauke:

— Paszkau! Duokie szian 
žibintaite. Tai pasakęs mete 
spata ant žemes, su abejom 
rankom, pradėjo samanas dras
kyt nuo stuobrio ąžuolinio.

Paszkus tuom laik jam. 'žibi
no. Kada padraskė vienam szo-

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

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

ne samanas tikrai mate misin
gini lanka alpie aržuolai.

— Yra! Yra! Paszauke 
Czaika su dideliu džiaugsmu, 
mėtėsi Paszkui ant kaklo* rodos 
beproto, pradėjo buezuot.

Gera valandėlė laikėsi glė
byje, džiaugdamiesi tuom ati
degamu. Dabar ėmėsi jieszkot 
vietos kurioje skarbas paslėp
tas. Apsidairė aplinkui pate- 
mino jog taisai aržuolas auga 
terp trijų kitu aržuoliu.

Apie ji tai pradėjo jieszkot 
su špatais ir tuojaus po špatu 
kas tokis atliepe, pradėjo at- 
kasinet. Džiaugsmas pridavė 
pajiegas, o norint prakaitas 
nuo darbo abiems pylėsi, bet 
ne silsedamiesi skubino atkast.

Paszkus pirmutinis pataikė 
su špatu ant geležies ir sztai 
pasirodė digtamedine skryne 
ąžuoline su storais lankais ap
kaustyta ežia vėl Czaika atka
so katila varini.

Turime skarba, turime! Pa
szauke nedideliu balsu isz 
džiaugsmo Czaika ir numėtė in 
szali spata, priklaupė ir su 
rankomis pradėjo žeme atkau- 
sinet. Ta pati padare Paszkus 
ir netrukus teiip atkasė žeme,

(Tasa Ant 2 Puslapio)

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

Saule Publishing Co. 
Mahanoy City, Pa.

GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

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

“Saules” redakcija nenori 
dar labiau savo skaitytojams 
pabranginti “Saule” ir nepa
brangins, jeigu kaip nors bus 
galima iszsisukti!

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

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

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

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

Bet, kas mums ir jums svar
biausia, tai “teisingas atsily
ginimas,” mes galėtume “Sau
le” leisti, ir kad jus galėtumėte 
ja vis skaityti!
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Sieniniai Kalendoriai 1955m.
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Žinios Vietines
— 1955 metai.
— Laimingu Nauju Metu!
— Szia sanvaite viso svie

to Maldos Sanvaite.
— Sausis - January. Mene- 

sis ipaszvenstas ant Garbes 
Szvento Kūdikėlio.

— Seredoj pripuola Szv. 
Simono, ir Szv. Telesforo, o 
Tautiszka Vardine: Vytautas. 
Ir ta diena: 1777 m., Benjami
nas Franklinas (pribuvo in 
Prancūzija isz Amerikos, pra
rydamas kad Prancūzijos Lai
vynas padėtu Amerikiecziams 
kariauti priesz Anglus; 1838 
m., Anglijos kariuomenes po 
vadovyste iszdaviko Benedict 
Arnold, užėmė ir apiplesze 
Richmoml miestą; 1950 m.,

sužeistas in veidą, ir gydosi in 
Somerset ligonbnteje, Somer
set, N. J.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Liuicijono, o Tautiszka Vardi
ne: Rūtenis. Ir ta diena: 1911 
m., pirmos stprogstanczios bom
bos buvo paleistos kad butu 
galima pamatyti kiek iszkados 
jos gali padaryti. Tai buvo San 
Francisco mieste; 1950 m., ke
turios deszimts vienas pasimi
rė, žuvo Katalikiszkoje ligon- 
buteje, kuria 'baisus gaisras 
isztiko, in Davenport, Iowa; 
1949 m., Amerikos Sekretorius 
Marshall pasitraukia isz savo 
vietos. Dean >Gooderham Ache
son in jo vieta paskirtas; 178!) 
m., pirmieji viso kraszlo rinki
mai yra laikomi Amerikoje.

Shenandoah, Pa. —
— Jonas Butrimaiviczius, 

nuo 203 E. Coal uly., kuris ne-

Teismo Nariai Dak. Sheppard Teisme

Nežiurint kaip jie nutarė 
ir nusprendė Daktaro Samu
el Sheppard byla, kai jis bu
vo intartas ir galutinai pa
smerktas už savo žmonos nu- 
žudinima, visi tie “Jury”

nariai sutinka pasiimti savo 
algas del tu dienu, kurias jie 
praleido spręsdami ta žmog
žudystes byla. Jie nusprendė 
kad daktaras kaltas ir kad 
jis butu pasmerktas iki gy

vos galvos in kalėjimą. Žino
ma, sulyg Amerikos instaty- 
mais, tas daktaras gales po 
deszimts metu kalėjimo, pra- 
szytis kad jam butu dovano
ta ir kad jis butu paleistas.

vo prižadėjimu nėra iszpilde ir 
negali iszpildyti. O Amerikos
doleriai stebuklus visur daro.

KAREIVIU PEN
SIJOS BAIGTOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

weris paskelbė kad visas 
krasztas gryszta prie taikos ir 
prie paprastos, nekariszkos 
tvarkos ir nuo pabaigos mene
sio kareiviai negaus visu pensi
jų, kurias jie gaudavo per ka
ro laika.

Kareiviai gaudavo net ligi 
1 penkių tukstancziu septynių 
szimtu ir szeszios deszimts do-

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais Į i

160 Puslapiu j!
8 col. ilgio, 5% col. plocrio ! • 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu.

Knyga in minksztoe po- ]• 
pieros vlrszeliuose. :: :: ]►

Pinigai reikia siusti su J > 
užsakymu: ?

Tiktai,. . $1.00 įSaule Publishing Co., > 
Mahanoy City, Pa.,U.S.A. b

Alberta, pati John Swerha isz 
miesto. Laidotuves invyko 
Ltarninko ryta, isz Graboriu 
Oravitz kcplyczios 635-637 E. 
Centre uly., su apiegomis in 
Szv. Jurgio hažnyczioje devin
ta valanda, ir palaidotas in pa
rapijos kai] liuese.

AMERIKIECZIAI
SZALTAI ATSILEPE

Malenkovas 
rikos atstovai su juo susieitu 
ir pasitartu kaslink tu belais
viu, bet Amerikos atstovai vi- 
sai nenori su juo nei kalbėtis, 
nes jie gerai žino kad jies nėra 
bosas Sovietu Rusijoje, nors 
jis yra vadinamas premieras.

Ne tik Vaszingtonas, bet ir so. 
Londonas aiszkiai

prasze kad Ame-1 kad jie in jokias derybas ne eis 
su Malenkovu kol jis paleis 
tuos Amerikieczius be jokiu 
derybų.

Georgi Malinkovas jau da
bar ima suprasti kad Vakari
niu vieszpatyscziu atstovai jo 
ne tik nesibijo, bet visai nepai- 

Net ir Azijoje Sovietu in- 
Sovietai sa-

leriu del kolegijos ar universi
teto mokslo, ir gaudavo apie 
tris szimtus doleriu ant mene
sio kai jie darbo netekdavo. Ir 
apart to jiems buvo daug leng- 
vau pirktis namus ar automo
bilius, nes armija jiems parū
pindavo ilgus metus del iszmo- 
kesczio. Dabar visa tai baig
ta, nes Prezidentas Eisenho- 
weris nustatė kad visi mes da
bar gryžtame in taikos tvarka, 
ir kareiviai dabar nėra karo 
stovyje ir už tai negali reika
lauti visu tu priedu ir pensijų.

SUDEGE LIGONINE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

gyvena arti tos ligonines.
Kaip tas gaisras prasidėjo 

dar nežinia, bet valdžios atsto
vai dabar stengiasi isztirti ir 
dažinoti, nes tas gaisras taip 
staiga ir taip greitai prasidėjo 
kad sunku suprasti kaip ir isz 
kur.

Jauna Milijonieriaus
Nuotaka

pareiszke1 taka silpnėja, nes
M Pirkie U. S. Bonus!

Prezidentas Harry Trumanas 
nesutinka gelbėti ar ginti For
mosa Salas, in kurias yra pasi- 
traukas Generolas Chiang Kai- 
shek buvo Amerikos praszes 
pagelbos kariauti įpriesz Ko
munistus Kinijoje; 1950 m., 
Anglijos valdžia 'pripažinsta 
Komnnistiszka valdžia; 1933 
m., Prez. Calvin Coolidge pa
simirė nuo szirdies ligos, jis 
buvo szeszios deszimts metu

sveikavo per koki tai laika, ir 
gvdosi in Locust Mt. ligonini- 
teje, numirė pareita Kotverga, 
vakare, (lime Lietuvoje. Bu
vo angliakasis ir paskutini 
karia, dirbo Maple Hill kasyk
lose. Prigulėjo prie Unijos lo
kaliu Nr. 807. Paliko savo pa-' 
ežia Elana (po tėvais Jurko-j 
aliute isz Ringtown); du klero)

SOVIETAMS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Vardai tu belaisviu nebuvo pa
skelbti, bet Sovietai sako kad 
ju vardus paskelbs už keliu 
dienu Berlyne.

Sovietu Premieras Georgi

amžiaus; 1226 m., Rimgaudas 
užėmė Lietuvos Kunigaiksz- 
czio sostą.

— Pareita Ketvergą, stai
ga susirgo savo namuose, Al
bertas Bubnis, nuo 325 W. 
South uly., ir likos tuo jaus niu- 
vesztas in Licust Mt. ligonlbute 
del operacijos.

— Ketverge pripuola Trijų 
Karalių szvento, o Tautiszka 
Vardine: Radiszius. Taipgi ta 
diena: 1912 m., New Meksiko 
valstija praskaityta prie Su
vienytu Valstijų, kaipo ketu
rios deszimts septinta valstija,.

— Augustas Raulys, nuo 
532 W. Pine uly., kuris dirba 
del Oilless Bearings kompani
jai in Bound Brook N. J., likos

Pinigiszkas Vajus Del 
Gydymo Paralyžiaus 
Prasidės Sausio - Jan. 3 
Diena ir tesis iki 31 D.

Kalba Su Kalėdų Dieduku

MARCH OF DIMES

Trijų metu Nancy Hatch 
ežia kalba su ‘Santa Clausu’ 
Kalėdų Dieduku ir jam pa
sako ka ji norėtu del Kalėdų. 
Jai padeda su Kalėdų Die
duku pasikalbėti keturioli
kos metu Philip Little, kuris 
kaip ir ji serga paralyžiaus 
liga, “Polio”. Jaunojo Phi
lip Little tėvas buvo tas Ka
lėdų Diedukas, su kuriuo

mažute Nancy Hatch kalbė
jo. Jis in Sister Kenny ligo
nine buvo visiems sergan
tiems vaikucziams Kalėdų 
Diedukas.

Czia, prie mažutes Nancy 
Hacth sėdi deszimts metu 
amžiaus Mary Lockhart, ku
ri laukia taip pat pasikalbė
ti su Kalėdų Dieduku.

o o n

JANUARY 3-31

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

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

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

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

Panele Yong Siew-lee, 
duktė milijonieriaus Yong 
Shook-lin, isz Malaya, atva
žiavo in Caxton Hall, Lon
don, Anglija del szliubo. Ji 
apsižeys su Ng Kamkew, ku
ris teipgi pareina isz Mala
ya. Ji su savimi atsivežė szi- 
ta lele, kuria ji vadina gra
žiausia ant, viso svieto.

Paneles Yong Siew-lee 
vardas, musu kalboje, teipgi 
reiszkia: “gražiausia ant 
szio svieto.”
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