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Sen. McCarthy Laiko Paskutinius Tardinimus STUDENTAS RAZBAININKAI 12 PRIGĖRĖ

Senatorius Joseph R. Mc- į 
Carthy, vesdamas paskuti
nius tardinimus Vaszingto- 
ne, baigia tuos tardinimus 
kaslink Komunistu in musu 
kariszkus fabrikus. Svietkas 
(po deszine) yra Lawrence 
W. Parrish, isz Quincy, 
Mass., buvęs darbininkas in 
Bethlehem Steel fabrikus. 
Užklaustas ar jis yra Komu
nistas, ar priguli prie Komu
nistu partijos, jis nesutiko 
atsakyti, pasiteisinti ar pri
sipažinti.

Pirm negu Senatorius už
baigė savo tu tardinimu dar
ia, vėl laikraszczuiose pasi
rodė jo vardas ir Armijos

Isz Amerikos
I----- <----- j

SENAS VETERANAS
NUSIŽUDĖ

ST. PETERSBURG, FLA. - j 
Asztuonios deszimts metu am
žiaus William L. Adams, bu
vęs gyventojas in Haddonfield, ; 
New Jersey, buvo surastas ne
gyvas mažame vieszbutyje, ko
telyje in St. Petersburg mies
tą. Policijantai sako kad jie 
spėja kad jis pats save nusižu- 
de.

Daktaras E. R. Koontz, apy
gardos virszininkas daktaras, 
kuris gyvena in veteranu ligo
nine in Bay Pines, sako kad tas 
veteranas pats save nusižudė, 
kada nors Subatos diena.

Jis sako kad William Adams 
buvęs kareivis, veteranas isz 
pirmojo karo, buvo laikinai 
apsistojęs in ta vieszbuti, kai 
jis buvo ant keliu dienu paleis
tas isz veteranu ligonines.

Kodėl jis nusižudė, nei ligo
nines virszininkai, nei dakta
ras negali inspeti. Jie dabar 
laukia jo artimu giminiu, kad 
jie pripažintu kad tai yra jo 
lavonas, ir kad jie pasakytu 
policijantai ka jie žino apie ta 
veteraną, kad Lutu galima nu
tarti kodėl jis save nusižudė.

SKAITYKIT
“SAULE” 

PLATINKI!! 

vadu, kaslink to Komunistu 
karininko, dantisto Peress.

Dabar Armija prisipažins- 
ta kad visa tai kad Senato
rius McCarthy buvo sakes 
apie to intarto Komunisto 
karininko paleidima isz ar
mijos buvo szventa tiesa, ir 
dabar armijos virszininkai 
prižadėjo Kongresui visa ta 
klausima vėl iszkelti.

Kai laikrasztininkai sten
giesi pasiekti Senatorių Mc
Carthy ir paklausti jo ka jis 
dabar ketina (daryti, Senato
rius McCarthy staiga dingo, 
iszvažiavo kur ir niekam ne
pasakė kur jis iszvažiavo.

a o i_i

MIRĖ JAUNUOLIS

Loszc Basketball i
———

PINE HILL, N. J. — Dvyli- j 
kos metu mokinys, Ronald J. 
Wurst sukniubo ir paskui pasi-; 
mirė kai jis losze basketbole in 
Susiedo darža in Pine Hill, 
Camden apygarda. Jis buvo i 
daktaru paskelbtas mires, kai 
jis buvo nuvesztas in Our La- į 
dy of Lourdes ligonine, Cam- Į 
den, New Jersey, apie penkta 
valanda po pietų.

Vaikas žaidė basketboles; 
sportą su Charles Bowen ir su i 
septyniais kitais vaikais in Bo- 

I wen darža.

Kai jis sukniubo,, jo tėvas. 
Elijah buvo paszauktas isz sa- ; 
vo namu. Jis savo sunu nuvežei
su troku in Eagle Ugniagesiu ; 
kambarius, kur ugniagesiu; 
virszininkas paszauke polici
jos virszininka, Walter J.

. Herbst del policijos ambulan- j 
so. Ugniagesiai ir policijantai' 
pribuvo, bet jau buvo per ve- i 
lai nes jaunuolis jau buvo pa- i 
simires.

I Del kokios priežasties tas 
jaunuolis mirė, daktarai dari 
negali pasakyti, bet jie spėja 
kad jis turėjo szirdies liga ir 

I jis niekam apie tai nesake ir 
! niekas, nei jo tėvai nieko apie 
tai nežinojo.

Ligonine buvo penkiolikos 
• mylio tolumo nuo tos vietos, 
! bet per ta kelione ugniagesiai 
ir policijantai stengiesi ji at
gaivinti, bet be jokio pasiseki
mo.

NUSZAUTAS NUŽUDĖ 8
SWARTHMORE, PA. — 

Inirszes ir inpykes Swarth
more Kolegijos studentas, taip 
inirszo kad jis pasiėmė karabi
ną ir pradėjo szaudinti in vi
sus studentus.

Jis paleido septynis szuvius 
vienas isz tu szuviu nuszove 
devyniolikos metu amžiaus ko- 
legista Francis Holmes Stro- 
zier, isz Akron Ohio, kuris bu
vo intartas kaipo vadas tu ko- 
legistu kurie arzino t,a pasiu
tusi studentą.

Intartas žmogžudis, dvide- 
szimts dvieju metu amžiaus 
Robert Bernard Bechtel, isz 
Pottstown, Pa., kuris rengiesi 
in kuriigužio luomą, nuszviete 
studentu kambarius su “flash
light” ant treczio augszczio in 
Wharton Hall kambarius, apie 
treczia valanda isz ryto. Tos 
“flashlight” szviesa parode 
kelis meganczius studentus, 
vienas isz ju buvo jaunas Stro- 
zier.

Bechtel atprovino savo ka
rabiną ir nustatė savo regi in 
jo kambarį ir paleido viena 
szuvi. To szuvio kulka pataikė 
tam studentui stacziai in kak
ta.

Tada tas Bechtel pradėjo 
bėgti ir paleido dar szeszis szu
vius, bebėgdamas. Laime kad 
kitu kolegistu durys buvo už- 
darytos įr niekas kitas nebuvo 
sužeistas.

Kaip daug tokiu nelemtu ir 
nelaimingu atsitikimu, paaisz- 
kejo kad tas žmogžudis, Bech
tel buvo ka tik paleistas isz be- 
procziu namo, in Norristown, 
Fa., kur jis buvo po Daktaru 
priežiūra nuo Sausio vienuo
liktos dienos iki septynioliktos 
dienos, 1950 metais.

Kolegijos virszininkai poli- 
cijantams aiszkina kad kiti ko- 
legistai būdavo aržina ir ty- 
cziojasi isz to Bechtel. Jis taip
inpyko kad jis nutarė su vi- pats suklupo kai tik iszlipo isz dvideszimts dvieju metu 

(Tasa Ant 4 Puslapio) j to eroplano.

Pirmąjį syki pasisekė 
laikrasztininkams nutraukti 
visu keturiu didžiųjų kari
ninku paveikslus sykiu, Ber
lyne, kur jie buvo susirinkę 
in iszleistuves Prancūzijos 
Komandantui, Brigados Ge

Ant Philippinu Salos
MANILA. — Ligi dantų ap

siginkluoti razbaininkai, kurie 
gal yra isz Moro razbaininku 
czaikos, dabar ima visus gaz- 
dintr ant Mindanao Salos, kuri 
yra didžiausia sala isz visu 

(Tasa Ant 4 Puslapio) 

EROPLANAS
SUDUŽO, SUDEGE
ET. PETERSBURG, FLA. 

— Graži, juodbruve eroplano 
patarnautoja, tapo tikra did
vyre, kai ji iszgelbejo deszimts 
keleiviu isz sudužusio ir de- 
ganczio eroplano, kuris sudužo 
pirm negu jis galėjo pasikelti 
nuo žemes.

Eroplano patarnautoja, Sa
rah Reeves ne tik iszvede isz to 
eroplano deszimts žmonių, bet 
ji paskui sugryžo in ta deganti 
eroplana ir pasiėmė vieno ke
leivio, Tony Rizzo isz Buffalo, 
N. Y., kriukius, kuriuos jis bu
vo palikes degancziame eropla- 
ne. Ji buvo tik viena isz visu to 
eroplano lakunu ir darbininku, I
kuri buvo sužeista szitoje ne
laimėje. Ji sau ranka susižeidė 
kai ji eroplano duris su savo 
kumsztimi iszmusze kai tas 
eroplanas sudužo ir užsidegė.

Eroplanas skrido isz Jack
sonville in Miami, ir ketino su
stoti in Sarasota, Fort Myers 
ir West Palm Beach. Iszrodo 

i kad jo keli inžinai užgeso pirm 
' negu jis galėjo nuo žemes pa
sikelti. Jis apsisuko ir paskui

■ ant nosies atsistojo ir užside
gė.

Jesse Thompson isz St. Pe
tersburg, teipgi atsižymėjo 

i kaipo didvyris kai jis ant savo 
pecziu isznesze kalieka Rizzo 
isz to deganczio eroplano. Jis

Keturi Didieji Karininkai Berlyne

nerolui, Pierre Manceaux- 
Demiau. Jie yra (isz kaires 
in deszine), Sovietu virszi
ninkas, Major Generolas P. 
A. Dibrova; Amerikos Major 
Geneerolas George S. Hon- 
nen; Prancūzijos Generolas

Baisios Audros DaužoI

Į ' Laivus
.

MANILA. — Dvylika žmo
nių ir du vaikucziai prigėrė ar; 
bent dingo kai mažas laivelis 
sudužo per audra, pareita Pet- 
nyczia, in South China juras, 
prie Cavite Province.

Mažai žinių dar buvo gali
ma gauti, bet kiek dabar gali
ma dažinoti, tai daugiau kaip | 
dvylika žmonių toje audroje! 
ant to mažo laivelio žuvo.

Laikraszcziu žinios prane- 
sza kad dvideszimts szeszi isz 
tu keleiviu iszsigelbejo.

i laivyno virszininkai dabar 
stengiasi dažinoti ar kurie kiti 
laivai sudužo per tas audras, 
kurios ta viena laiva apvertė ir 
sudaužė.

Buvo visiems laivams iszi
anksto perspėta kad jie ar 
plauktu in gilus vandenius ar' 
grysztu in savo uostus, nes au
dros tokios baisios kad nebus 
vietos mažiems laivams ant tu >' I
juru.

Daug laivu pasiskubino in 
' savo uostus, bet kiti neintikejo 
in tuos perspėjimus ir likosi 
ant atviru mariu, kur audros 
juos isztiko.

KORIETIS
! NUSZAUTAS

Bego Nuo Ameriecziu
Kareiviu(

i SEOUL, KORĖJA. — Ame-i 
rikos Asztuntos Armijos Pro!

i vost Marshal pranesze kad 
[Amerikos sargybos sargai nu-!
szove viena Korieti, kuris bu-l 
vo intartas už vogimą gazolino

I isz musu paipu ir tanku, Seoul 
mieste, Korėjoje.

Kareivis Herman Babush,7
am-

i žiaus isz Brooklyn, N. Y., ir

Manceaux Dėmiau; Anglijos 
Major Generolas W. P. Oli
ver ir naujas Prancūzijos 
Komandantas, Brigados Ge
nerolas Amade Geze.

□ □ □

dvideszimts trijų metu am
žiaus David Hein, isz Altoona, 
Pa., paleido szuvius in tris Ko- 
rieczius, Nedėlioję, kai tie Ko- 
riecriai nesustojo, kai jiems; 
buvo insakyta sustoti. Du Ko- 
riecziai pabėgo, bet treczias 
buvo nuszautas.

Daug tokiu vagyseziu dabar 
atsitinka Korėjoje, kur Korie- 
cziai, ar pasamdinti, ar del sa
vo naudos, vagia visokius 
daigtus isz Amerikos Armijos. 
Kartais jie stengiasi pasivogti 
ginklu, bet dažniausiai jie 
jieszko maisto. Reiszkia, kad 
jie nėra Komunistai ir kad jie 
nedirba kuriai kitai valstijai, 
bet tik jieszko sau maisto ir ge
roves. Tokiu vagiu, Korėjoje,! 
dabar tukstaneziais randasi.

MPirkie U. S. Bonus!

10 Atsižymiejusiu Jaunu Vyru

Ernest F. Hollings H. F. Richardson Robert F. Kennedy Dr. Wendell Phillips!

Terence P. Brennan Arthur M. Kraft Dr. W. A. Spencer Mai. C. E. Yeaaer

Szitie deszimts jaunu vyru 
biznierių, kurie per pasta
ruosius metus atsižymėjo 
biznyje ar pramonėje, buvo 
U. S. Junior Chamber of 
Commerce pažymėti: Sztai 
jie ežia randasi: dvideszimts 
d.evynu metu amžiaus Ro
bert F. Kennedy, isz Bosto
no, kuris yra Senato Po-Ko- 
misijos del tardinimu vyres
nysis patarėjas; Major Char
les Yeager, trisdeszimts 
dvieju metu amžiaus lakū
nas, i z Hamlin, West Virgi
nia, kuris isztiria ir iszmegi- 
na naujus, kariszkus eropla- 
nus; dvideszimts szesziu me
tu amžiaus Terence P. Bren
nan, isz South Bend, India
na, naujas Notre Dame Uni
versiteto futbolininku mo
kintojas; dvideszimts vieno 
meto amžiaus Hamilton F. 
Richardson isz Baton Rouge, 
Louisiana, kuris padėjo 
Amerikiecziams tenisistams 
laimėti priesz Australijos 
cziampijonus per Davis Cup 
rungtynes; trisdeszimts tri-

MOKINS PUERTO
RICO KAREIVIUS

FORT DIX, N. J. — Pirmoji 
grule Amerikiecziu karininku 
ir kareiviu yra paskirta mo
kinti Puerto Rico kareivius ir 
juos lavinti in karo musztra, in 
•Fort Dix, N. J.

Pirmieji Puerto Rico karei
viai pribuvo užvakar in Fort 
Dix. Keturios deszimts keturi 
Puerto Rico kareiviai atskrido 
in McGuire Air Base, kuris' 
randasi netoli nuo Fort Dix.

Jie yra tik pirmoji dalis tu 
Puerto Rico kareiviu kurie 
ežia atvažiuoja ir atvažiuos 
ežia pasimokinti karo muszta 
ir susipažinti su musu naujau
siais kariszkais ginklais.

Jie apsigyvens in McGuire 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Frank A. Rose J- Herbert Hollomon

! j u metu amžiaus Daktaras 
Wendell Phillips, isz Con
cord, California, del jo iszra- 
dimu kaslink nauju gydini- 
mu; trisdeszimts dvieju me
tu amžiaus Daktaras Wil- 
Fam Epencer, isz Houston, 
Texas, Southwestern Polio
myelitis Respiratory Centre 

! ligonines direktorius; trisde- 
; szimts keturiu metu amžiaus 
i Frank A. Rose, isz Lexing- 
i ton, Kentucky, Transylvania 

Kolegijcs Prezidentas; tris- 
dezz’mts dvieju metu am-

■ žiaus Ernest F. Hollings, isz 
1 Charleston, South Carolina 

valstijos Leitenantas Guber-
i natorius; trisdeszimts pen- 
i kiu metu J. Robert Hollo- 
i mon, isz Schenectady, New 
i York, plieno ir geležies 

mokslinezius; ir trisdeszimts 
trijų metu amžiaus Arthur

i M. Kraft, isz Kansas City, 
i pieszejas ir artistas.

Garbes ženklai bus vi
siems jiems suteikti in 
Louisville, Kentucky, Sau
sio dvideszimts antra diena.



“SAULI” MAHANOY CIH, YA.

Kas Girdėt
SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS Pypkes Durnai

Republikonai norėtu mus in- 
tikinti kad viskas tvarkoj 
Vaszinigtone ir kad taika ir 
vienybe viešpatauja Kongre
se ir Senate. Bet visai ne. Da
lbai' nei pats Eisenhoweris ne
žino kur Kongresas ar Senatas 
stovi ir in kuria puse krypsta.

įSkirtumas tarp Republikonu 
ir Demokratu visai neaiszkus. 
Randasi Kongrese Demokratu, 
kurie remia Republikonu by
las; randasi teipgi Republiko
nu, kurie įprieszinasi Preziden
tui Eisenhoweriui.

. . . MALDA ... j 

Viesz. Jėzaus ir ■ 
Motinos Szvencz. ■

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj . 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 3%x5y2 col.
TIKTAI, 25 Cts.

Jei Nebutu,...

Kongresui dalbar daug darbo 
ir labai mažai laiko. Daug in- 
statymu jau ima 'baigtis, nes 
jie buvo investi tik paskirtam 
laikui. Tai dabar Kongreso 
darbas greitai nutarti ar tuos 
instatymus atnaujinti ar pa
naikinti. Visiems Kongrese ir 
Senate bus darbo ligi ausu 
nors per ateinanczius tris me
nesius.

? SAULE PUBLISHING CO., < 
C MAHANOY CITY. PA. U.S.A )

---------------------- - ------------ I 
tai kad jie nebežino ka kita 
sakyti. .Jie dar neiszdrySta vie- 
szai Eisenhoweriui pasiprie- 
szinti, 'bet tik laukia ir tyko 
■progos.

Demokratai dabar jau ima 
drąsiau sakyti ir inrodyti kad 
visa tai ka dabar Eisenhoweris

Buvo tuias jaunikaitis, 
Turtingu tėvu sūnaitis,' 
Gėrėjosi jisai tarp žmonių, 
Isz baltumo savo ranku. 
Karta nuėjo su savo tėvu, 
Kur dirbo daugelis žmonių, 
“Tpfu”, nemyliu ranku juodu, 
Kaip žiurau ant szitu žmonių. 
Nežinau, ar asz iszdrystau, 
Ir ranka tokiam isztiestau, 
Ba man ranka isztrintu, 
Jokis muilas nenumazgotu. 
Tėvas ant to jam atsake, 
Ir net su galva pakratė: 
“Negerai vaikeli, kalbi, 
B a tai yra ranka, darbi. 
Ranka juoda mus maitina, 
Ranka juoda nuo bado gina, 
Jei nebutu ranku juodu, 
Nebutu nei dykaduoniu!

— “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!

Istorija Apie
ATSITIKIMAS ::

:: SENAM DVARE

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Ibinga diena, tai užėjau pas gi
mine ne's tieje maine iszvare, 
tai mat ka padare Panedelis ir

— O tu Mateuszai! Tarė 
senas Gurka, pasiliautum su 
savo pasakojimu.

Kaip gali in tokius burtu's ti-

su Republikonais. daro, Demo
kratai dare pirmiau ir dabar 
galėtu daug geriau padaryti.

ta ir bedarbiu eiles ima ilgėti.

rankas neeikite.
— O tai del ko paklausė 

M a t e u sz a s p a si k el i n cd am a s.
Ar žmogus būdamas po ap-

Svarbiausi klausima bus 
kaslink taksu. . Republikonai 
buvo pasižadėjo taksas suma
žinti. Dabar Prez. Eisenhowe
ris visiems pasakė kad nebus 
galima sziais metais nei jokias 
taksas panaikinti ar sumažin
ti. “Gal”, jis sako, “bus gali
ma taip padaryti 1956 metuo
se. ’ ’

Kiti klausimai kurie turi bū
ti greitai iszriszti: vvruku eini- 
mas in vaisku užsienio pagel
ba, mažiems biznieriams. Visu 
szitu klausimu bylos, ir insta- 
tymai baigiasi priesz įpusiau- 
nieti.

Republikonai dalbar rengia
si paskirti daugiau kaip de- 
szimts bilijonu doleriu, per at- 
einanezius tris ar keturis me
tus del musu vieszkeliu. Szito- 
kis darbas duos darbu del daug 
žmonių. Nors Republikonai ne* 
nori prisipažint i kad jau dabar 
rodos, bedarbe stūkso mums in 
akis, vienok, jie jau dabar yra 
susirupine, ir už tai rengia to
kius užsimojimus, kai]) viesz
keliu statymus, valdžios ir val
stijos kambarius budavojimus, 
nes darbu jau trumpa ir trūks

Dabar žmoites ima mažiau 
cigaretu rūkyti. Daug žmonių 
dabar iszsigando isz visu tu 
grasinimu apie vėžio liga. Fer
meriai dabar mažiau tabako 
augina, nes mažiau cigaretu 
fabrikantai to tabako perka.

) ..

Unijų vadai dabar rengiasi 
ant visu frantu reikalauti di
desniu algų ir grasina st rai
buoti. Fabrikantai primena 
kad bedarbe didėja ir kad jie 
gali gauti darbininku ir be uni
jos.

Kiti klausimai, kurie turės 
būti sziais metais iszriszti 
Kongrese ir senate: apsauga, 
apsiginklavimas, Piet-Rytu 
Azijos taikos sutartis, Vokie
tijos apginklavimas, musu 
vieszkeliu statymas ir taisini- 
mas, farmeriams pagelba, pa- 
czto pabranginimas, paczto- 
riams algų padidinimas, nusta
tymas mažiausios algos darbi
ninkams, Taft-Hartley bylos 
nusprendimas kaslink santy
kiu tarp darbininku ir fabri
kantu. Ir dar daug kitu tokiu 
klausimu reikes sziais metais 
iszriszti.

Dideli biznieriai dabar tarpu 
saves peszasi. Vieni nori kad 
mantos^ taksos del visokiu 
daigiu butu sumažintos. Kiti, 
tiems biznieriams atkerszinti, 
nutraukė orderius, užsakymus 
neperka isz tokiu biznierių.

I Vieni kitiems kerszina.

Prez. Eisenhoweris nori kad 
mantos butu sumažintos kad 
dideli biznieriai galėtu daryti 
bizni su užsienio biznieriams, 
nežiūrint kad tokis biznis labai 
pakenktu mažiems biznie
riams.

Bet mažai kas isz viso to isz- 
eis, nes tai Republikonų tik po- 
litiszka sznekta, parodyti kad 
jie nors ka daro, kad jie ran
kas sudėjo netupi už savo tur
to maiszeliu. •

Visi tie plepalai apie kaip 
Demokratai nori gražiai ir tai
kingai sugyventi su Prez. Ei- 
senhoweriu, yra tuszti žodžiai. 
Demokratai taip dabar sako už

Pinigiszkas Vajus Del Gydymo Paralyžiaus 
Prasidės Sausio - Jan. 1-ma diena 1955m. ir

tesis iki Sausio 31-mai Dienai.

it takes
, ■ -y* ' '

- • r* < ■ ■> ‘ .A . /

courage to
■ • ’ . r .

fight polio

.. S. flH

And if fakes MONEY, too. The 
crippled child who is cut off 
from her playmates lives only 
half-a-life. The disabled, 
wage-earner needs more than 
just plain guts to carry on. 
Only with expert treatment, 
good equipment and under
standing care can the stricken 
overcome crushing handicaps. 
These are the things MONEY 
can buy.

Your MARCH OF DIMES con
tributions are saving lives? 
More than that, they are re
building lives that are saved.

MARCc < .
> JaMiasuį 3 to- 31
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— Tai ne įnirtai, ponas 
Gurkai, nes tikra teisybe atsa
ke Mateuszas, tas paeina nuo 
musu tėvu, tai priguli tikėt.

— Tai ne paeina isz jokios 
iszininitieis. Tas yra tiesiog pa
sakius burtai, o ir tu in tai in- 
tiki, norint esi senas žmogus.

— Ne, asz in jokius ’burtus 
netikiu atsake Mateuszas ba 
bijotau numirelu ir tikefau in 
pasirodymą dvasiu, o asz ne 
jokiu dvasiu numirėliu nesibi
jau suvis!

— Tai volei tame ne turi 
teisybes atsiliepe Jonlstonas, 
'ba kad dvasios pasirodinėja, 
tai galima prisiegt.

— Mano ponas, per de- 
szimts metu buvau ant kapiniu 
duobkasiu ir gyvenau namely- 
ja prie.kapiniu, kurio viena 
siena buvo ant kapiniu ir ne 
viena karta su jokiom dvasem 
da nesuejau.

Isz pradžios Dievas žino, kas 
man nudavė jog jau tukstan- 
cziai dusziu skraido ore.

Atsiliepe kokis pauksztis, 
tai 'buvau tos nuomones, jog 
balsas duszios, susibaladojo, 
arba kas suburzdėjo, tai asz 
tuojaus ant kojų, drobe jau ir 
szirdis ko ne iszszokdavo.

Mano duszia, kaip tai sako, 
buvo nuolatos kulnysia, nes po 
kokiam laikui pažinau, jog tai 
ne jokios dvases, nes papras
tas daigtas, ant ko žmogus die
na. nepaiso, o nakti kas žinoma 
baime yra musu nuomoneja, 
nes ant svieto suvis ne yra.

— Tiek to, gal vaidulu ne 
yra nes dvases pasirodinėja.

— O ar ponai kadai mate-

kokiu dvasiu? Eikime-gi, o 
persitikrinsite patys, jog apsi- 
kvailinimas ir daugiau nieko.

iGurkas pasikėlė piktumu ir 
Uždegęs žibui'i tarė:

— Eikime-gi ba ir asz ne 
esmių melagiam, o ar pasitik
sime d vase ar ne tegul dedasi 
vale Dievo.

Da (prieszinosi ne mažai ant 
galo po ilgam turgui nuspren
dė, jog J on stonai liksis, o Ma
teuszas su senu Gurku eis per
žiūrėt pakajus, o ir iii ta, ku
riame pasirodo juoda pana.

Kada pradėjo velei durys 
at it rauk i net, Jonstonai like du 
vienu, nedryso kai]) reike kvė
puot, klausė auses patemipe 
kas czion nu,sides.

Isž pradžios tiktai buvo gir
dėt žingsniai einaneziu, ka bal
sas. atsimuszinejo tuszczuosia 
pakajuosia, paskui aptiko, tik
tai koki prikurtia 'balsai daei- 
tinejo, ba Gertrūdai nudavė 
sznabždejimu piktu dvasiu.

— Tai tarp saves kalbasi
notare Jonstonas tiktai gerai 

girdžiu.
. — Gali būtie atsiliepe 

lei Gertruda, drueziai drebeda- 
o bet klauso auses patem- 
dabar viskas nutilo1, 
jau dvase pamate.

(BUS DAUGIAU)

ma, 
pus oj!

Pirkie U. S. Bonus

0 
-SAVING5

Pirkie U. S. Bonus

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

te?
— Mateme atsake visi vie

nu balsu, o Gertrūda prisiglau
dė areziau savo vyro.

— O tai gaila, jog manės 
tada nebuvo, asz tuojaus su 
dvase pakalbo tau.

— Ne smarkauk Mateuszai 
atsiliepe Gurka, o ar užmirszai 
apie juoda pana?

— Tai tiktai žmonių pasa
kos ir iszmislai.

— () jeigu asz tau pasaky- 
tau tarė Gurka, jog pats ma- 
cziau savo locnom akinis juoda 
pana, tai ka ar ir ne intiketum?

— Ne, ponas Gurka, neinti- 
ketau, tiktai divintausi, jog 
žmogus teip protingas tiki in 
tokius daigtus!

— Tai eikime! Asz nuvesiu 
tarė senas Gurka lig užpykęs 
nuvesiu in ta paezia vieta kur 
mums įpriesz valanda dvase 
juodos panos pasirodė.

— Ach! Del meiles Dievo 
jpaszauke Gertrūda, lauždama

— 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 
varys j u nuliūdima.

SKAITYKIT
“SAULE“

nu-

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

Nr. 1955

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu, 50c.

No.U2— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

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

No.lll—Sziupinis (3 dalis) ; 
talpinasi sekanti skaitymai: 
YTa isz maiszo iszlins; Apie bo- ( 
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

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

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.
x No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

Nu.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

No. 138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip

1 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, Nedacjusia 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.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.

apraszy-

apysaka 
szimtme-

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

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

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

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

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

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

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

Kitokios Knygos

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

HS?3 Užsisakant knygas įsa 
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.

mSF3 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., - JT, S. A

prisiun-

ir Pini- 
‘ ‘ visada 
tik ant



‘‘SAULE’’ MAHANOY CITY, Pi.

Atsitikimas
Senam Dvare

(Tasa)

Pakajai visi buvo dideli ir 
augszti, langai tokios paczios 
didybes kaip ir duris, per ku
liuos iiisigavinejo vejas su ci- 
pimu dumdamas sniegą per su
trukusius langus in vidų. Tam
sumas lauke vieszpatavo dide
lis. Viskas drebėjo, kauke ir ci- 
pe, medžiai oszį laikais kokia 
szaka nulaužta! nuo medžio 
barkszteleje in Įauga.

Tasai oszimas ir cipimas vė
jo 'buvo labai perverentis. Zva- 
keli apimta delnais nuo vėjo, 
mažai szviesos iszdavinejo, 
kad butu galima gerai apžiūrėt 
viduryje pakajaus. Einan
tiems buvo gana tamsu, kone 
alpicziuopa ėjo.

— Szitoje sale ir da viena 
szale josios, yra tai didžiausi 
pakajai tarė senis pakeldamas 
biskuti žiburi augsztyn szitam 
mūre. Czia kitados ginužejo 
sveeziu ne mažai, o tai buvo vi
sokio luomo. Czia tai gyveno iv 
vaiksztinejo ta juoda pana 
apie kuria visaip žmones nu- 
szneka.

— Ach! Ne miiiekie apie 
tai pertrauke Gertrūda grieb
dama seni už skverno surduto 
tai ne gerai numirusius ir tai 
da nakti minėt.

— Nesibijokite tarė senas 
gaspadorius jeigu tai butu tei-. 
s'ybe, ka žmonis pasakojo, tai 
asz tiek metu cziion hunu ir tai 
pats vienas, bueziau norint 
karta mates taje pakutninkia, 
o vienok, kaip esmių senu Gur
klį, tai da man nieko ne atsitai- 
ke. Nes ponia Gertrūda ne
trauk mane teip už skverno nu
trauksite, aiba patrauksite 
anlt aslos, o velei ne galu toliau 
eitie.

— Kada asz labai bijau at
sake Jonstoniene, o kaip tavo 
skvernu užsidegus, o savo vy
ra turiu szale saves, tai ne tiek 
bijau.

— Juk asz žinau, jog tai 
smagiau, nes kal'belkyte. ‘‘Kas 
iii apieka” tai bus daug- drą
siau. Pasilikite sziezion, o asz 
a|pe.isiu visus kampelus ir ap
žvelgsiu.

Jonistonai likosi ant vidurio 
* • pakajaus, sznabždedanu pote- / 

rius, o senis vaiksztinejo pa- 
siienais alpžvelginedamas kožna 
daigteli stovinti prie sienos.

— Niekur nieko nematyt 
tarė 'senis, artindamasis prie 
stovineziu viskas ant savo vie
tos, niekais nepajudinta. Bet 
turi būtie kokia priežastis to 
sudundejimo.

Eikime toliu.
— Geriau sugryžkime, at

siliepė Gertruda ba asz ne da- 
laikyfeiu. isz baimes.

— Salrmatikis ponia tarė 
senas Gurka, ar-gi mes esame 
kokais vaikais ar ka? Stovime 
jau ant grabo ir turėtume bi
jotis kokiu dvasiu?

*>***:«-*********»********» 
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O kad motere buvo didėlėje 
baimėje, pastanavijo da( viena 
pakaju apžiūrėt, o kurio duris 
buvo praviros.

— Na, tai tiktai da ta vie
na pakaju pažiūrėsime kalbėjo 
senis yra tai pakajus gailės 
(želabos), ba jame stovėjo 
szventos atminties kūnas Kasz- 
telonaites ir da sziandien sie
nos juoda gialumbe nuo tada 
aptrauktos pasiliko. Isz to pa
kajaus duris kokios buvo, li-

★ BALTRUVIENE *J <
^-K-^-X-^^^^^-K************* MH

Asz duosiu jums gera
pat ari m a, 

Jeigu katra mergina nemyli, 
Tai tegul nors tyli,

Juk ir mergina savo norą 
turi,

Ne in kožna vyreli žiuri, 
O jeigu su vienu meilei 

pasikalba, 
Tai kitas ima sau in 

galva, 
Tuojaus ant merginos 

prasimo, 
Visaip ant jos iszmislina 

kiek iszma, 
Tai jus vyrueziai negerai, 

Visai ne vyriszkai,
Ne vienas pas mane 

praszo, 
“Va ana sziokia ir

tokia, 
Veidus sau maliavoja, 

Raudonai lupas kvarbuoja.
Kam tu vyreli ant jos 

piktumą turi, 
Jeigu tokia kvaile taip 

daro, 
Savo pusgalvystes varo,

Tegul sau malsziai 
viena gyvena.* * *

Dovanokite man, kad 
kas neužpyktu, 

Jeigu katra szita žinia 
dalyipstetu, 

Ba tarp daugelio medžiu 
žaliu, 

Atsiranda ir sausu, 
Taip pat ir tarp riebiu 

žmonių, 
Atsiranda ir isz džiūvusių,

Su vyrais tai tiek to, 
Man su jais nedoto, 

Bet karta bobele sudžiuvus, 
Isz tosios gero ne bus.
Vienam mieste kėlės 

tokias užtikau, 
Daug apie jas dagirdau, 
Kurios jau del daugelio 

insipyko, 
Negalima pro szali 

praeiti;
Kad kokia nepradėtų 

plūst ir keikti, 
Praeiti nieko negali, 

Plusta, negali susilaikyt 
tik vali.

Gal jus bobelesi kiek
• atsipenetumete,

Savo liežuvius susivaldytumet,
Sziek, tiek, sarmatos 

turėtumėte. 

PLATINKIT “SAULE”

kos lentom užkaltos ir gelum
be aptrauktos tai iszrodo kaip 
koplyczia.

Isz to pakajaus negali nie
kur iszeit. Apžiūrėsime ji, ba 
sarmata del mus 'butu palikt ji 
ne apžiūrėta.

Vos vienok slenksti peržengė 
ir szvieša viduryje pasirodė 
senis ant kart susilaikė kaip 
akmeniniu stojosi, ranka lai
kanti žvakia pradėjo drėbėt ir 
vos galėtu balsu paszauke:

— Del Dievo Amžino, kas 
tai? Juoda pana?

Jonstonai dirstelėjo ant vie
no antro, o įplaukai ant galvos 
pasisziau'se abieju. Gertruda 
svirstelejo ir butu parpuolus 
ant žemes, kad ne butu už savo 
vyro susilaikąs, ne galėdama 
akiu atitraukt nuo vaidyklos.

O 'baisiai iszrode. Priesz juo
sius stovėjo motere, su ilga 
szlebe iki žemei.

Ant galvos turėjo augszta 
aksomine muczele, isz po ku
rios buvo matyti susiraitė juo
di plaukai, ant kaklo kruzuota 
balta apykakle ir turėjo ant 
kaklo aukso lenciūgą siekanti 
iki juostai.

Akys josios žibėjo ne svie- 
tiszku žibamu ir žiurėjo ant at
ėjusiu n e m i r kez i o d am a.

— Tai juoda pana, pa- 
sznabždejo senas Gurka, asz ja 
palžinstu gerai isz josios por
treto teip, teip, tai jijie nes pir
ma karta ja jie matau pasiro- 
dantia. Gal josios duszia rei
kalauja pagel'bos, reikia pa
klaust, Ach! Artinasi link mus 
paszauke staigai Gertruda, ir 
rodos perverta su kardu, griu
vo ant žemes!

Senas Gurka ir Jonstonas, 
norint ir persigandę ne pražu
dė proto ir mėtėsi gelbėt nelai
minga motere, stengdamas ja. 
pakelt nuo aslos. O kad ne pa
rode mažiausio ženklo gyvas
ties, o priek tam buvo atszalus 
ir sustingus, užmirszo abudu 
apie baidykla, ipastaiiavijo ja 
nuneszt im pakaju isz kurio isz- 
ejo. Persiėmė baime didele, pa
griebė nuo aslos Gertruda ir 
atnesze in pakaju kur buvo 
apsistoja.

Ant giluko, buvo tai tik drū
tas apmirdamas, ba in kėlės 
miliutas, su pagelba vyno ir 
vandenio. Gertrude atsikvote- 
jo.

Abudu senei Gurka ir Jons
tonas atvėso nuo baimes, isz- 
gere ant drąsumo po kelis 
stiklus vyno ir ne trukus pra
dėjo sznekucziuot apie ta ne 
paprasta pasirodima.

— Teip, teip, tai 'buvo juo
da paną kalbėjo senas tarnas 
Gurka, jijie asz galu prisiegt 
jog buvo pati, savo akimis ma- 
cziau.

— Ir asz maeziau tikrino 
Jonstonas asz iii tokius daig- 
tus niekados netikėjau, o vie
nok dabar persitikrinau gana 
jog Ipasirodimas dvasiu ne yra 
tai žmonių pramanyta.

— Nes kaip baisiai žiurėjo 
atsiliepė Gertruda, o kaip pa
sijudino tai mislinau jog mane 
pagriebs ir akimis sudegins.

Asz ir malsziau tarė Jonsto
nas kaip pasijudino.

— Ir asz maeziau, dadave 
Gurkas nes kad link mus artin
tus!, tai nenužvelgiau, ba asz 
tuojaus sužiurau ant ponios 
Gertrūdos.

— Kaip Dievas danguje, 
maeziau ir prisiegt, norint da 
savo amžiuje niekados nepri- 
siegavau.

— Na-ne-tai dideli dyvai! 
. Ir prasidėjo dabar didelis 
pasikalbėjimas nuo paczios
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pradžios ligi kaip pasitiko su 
baidykla. Paskui kalbėjo apie 
visokius atsitikimus ka tiktai 
nuo ko buvo girdėja apie viso
kius sapnus navatnus pasitiki
mus su numirelais ir ka jie rei
kalavo. Ir dabar visom pana- 
sziom pasakom pradėjo tikėt, 
apie ka priesz tai suvis ne bu
vo tikėja.

Dabar reikėjo tikėt.
— Tai-gi jeigu dabar apie 

tai sakysiu tarė senas Gurka 
na ar intikes? Ypatingai del 
kokib netikelo, tai pasakis jog. 
asz pramaniau. ,

Duokime pakaju tom du- 
sziom atsiliepė Gertruda da 
man ir dabar szirdis dreba, jog 
ne galu atsigriebt.

— Tai ka daryt mateme, 
tai mateme, tas ne yra jokiu isz 
misi u pritarė Jonstonas.

Sztai toja valandoje kitoje 
szaleje pakaju davėsi girdėt 
rodos vilkimas kojų paskui sa
ve vaitojimą, o ir laikais deja
vimą, norint pamaželi, nes kas 
kartas artinosi pas sedinezius 
pakaju.

— Nu-gi kas czia velei ? Ta
rė senas Gurka, pasikeldamas 
durys pat's visas užrakinau, 
gyva dvasia negalėjo insigaut 
be mano žinios in vidurį paka- 
jnje.

— Kas tai galėtu but ?
Gertrūdos pradėjo dantis 
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barszket ir perimta baime pra
dėjo kalbėt poterius, kas kar
tas muszdamiesi in krutinę. 
Abudu senei stovėdami, buses 
pateinpe klausė ir in save žiu
rėjo su ne maža baime.

Tame laike veikimas kojų 
kas kartais geresnis, ne valan
dėlės ne nustoja, aiszkiai slen
ka ligi duriu.

Kaip kada su skausmu atsi- 
dusinejo rodos naszta sunku
mo vargindamas, sztai jau 'prie 
durti pasijudino užstuma, atsi
darė durys, o senei abudu ro
dos sutarė paszauke.

— Ar gera ar pikta dvasia?!
Kada atsidarė durys ir abu

du senieje paszauke ar gera 
ar pikta dvasia, o ponia Ger
trūda puolus ant lovos pakiszo 
galva po puisgalvia ant slenks- 
czio paisirode paveikslas žmo
gaus,, drebantis, iszbales, ant 
kurio dirstelėja, Jonistonui dre
bulys per kuna perejo, o senam 
Gurkui szirdis druczia.i pradė
jo plakt. Buvo tai paveikslas 
seno, su didele keĮpure ant gal
vos. Inejo sugriežė dantimis ir 
pamaželi, sukumpęs rodos, įsė
lindamas ėjo tiesiog link žiu- 
rineziu su baime.

Kada tai pamate Gurkas su 
Jonstonu, norėjo smukt per 
Įauga, nes jau nestenge pasiju- 
dint, o ir langinyczios buvo už 
darytos, per duris ir negalėjo, 
ba toji dvase stovėjo kaip prie 
manės priaugia, Jonstonui lu
pos drebėjo ir GuAas jaute, 
kaip jam plaukai ant galvos 
pasikėlė. J(Jirstonas ant galo 
norėjo paklaust: ko toji dvase

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimai 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai. 
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eres one resolution 
thats EASY to keep

How many New’Years 
have you said to yourself: 
“This year I’m going to 
save. Get myself a little nest egg [or all the 
things 1 tvant in my future."

And then, somehow, every month your 
salary got spent before you could put any 
of it away.

Well, beginning this year you can save. 
Without any effort or will power. AH 
you have to do is sign now to invest 
in U.S. Savings Bonds on the Payroll 
Savings Plan where you work. Then re
lax. Forget your savings worries. Because 
with the Payroll Savings Plan your money 
will be saved for you, before you get yout 
salary. Every time enough has accumu
lated, it is invested in a Bond and the 
Bond is immediately turned over to vou.

Yout friends now on this 
easy Plan will tell you that 
you never miss the money. 

You never have it in your hand, so you’re
never tempted to spend it. Sooner than 
you expect, you own a U.S. Savings Bond. 
Then,another,and another, and another. 

And best of all—your Bonds now will 
bring you an average of 3% interest, 
compounded semiannually,/or 19 years 
and 8 months. That's more interest, for a 
longer period of time, than ever before! 

Why hot resolve that as soon as you get 
to work tomorrow morning you’ll sign 
for the Payroll Savings Plan. Or, if you’re 
self-employed, ask yout bank to start 
you now in the Bond-A-Month Plan. 
It’s as automatic, as easy, and as sure as 
the Payroll Savings Plan.

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius Ako Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
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reikalauja, nes jam žodžiai ant 
lupu apmirė, ir gerklėje rodos 
kąsnis stovėjo. Senas tarnas 
vienok suomes visas pajiegas, 
paklausė:

— Kas,... kas,. .. esi, ir 
l<o reikalauji nuo mus?

Baidykla sustojo ant vietos 
ir taisydamasi, kaiip rodos lu
bas pasakė su gnlva, po valan
dėlės atsiliepė:

— Kaip tai ponas Gurkai, 
ar manėsi iie’pažinsti?

— Nepažinstu tavęs, atsa
ke senis su baime. Palik mus 
ir eikie sau isz kur atėjai.

— Ach! Didys Dieve, ar 
ir jus. norėtumėt mane iszva- 
ryt?!

— O jei, juk tai musu geras 
Mateuszas Sirokas, tarė Gurka 
atsipeikėjas ir szluostydamas 
smertelna prakalta nuo kaktos 
u-gi ka czion veiki velylku lai
ku ?

— Jieszkojau prieglaudos, 
atsake ateigis, ba paklydęs 
gryždamas namon, butau tik
rai kur ant kelio suszales, kad 
n e butau p a m a t e s szviesa 
dvare!

O vargsze, tarė senas tarnas, 
seskie prie pecziaus, norint 
ant tosios skryneles nuo mal
ku ir pašiszildyk, o asz tau ka 
norint pasteluoisiu susidrutint.

Mateuszas prisislinko prie 
ugnies, nusimetė virszutine, 
sermėga suvis permirkus, o 
kad ir abudu Jonstonai persi
tikrino, jog turi reikalą ne su 
dvasia, nes su gyvu žmogum ir

Price $2.50s,,,e p<,i'"
COLORS: Red, Black, Green,

Blue, Gray, Copper.
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ant galo atvėso nuo baimes, 
prislinko prie pecziaus, sedoi 
amt kėdžių ir pradėjo szneku- 
cziuot . Pribuses rodos visiems 
pridavė drąsą, o tas buvo la
bai del ju reikalingas po teip 
baisu atsitikimu.

— Paklausai mane ponas 
Gurkai, tarė Mateuszas, isz kur 
czion emiausiu ?

Tas buvo priežastis mano 
mylimu vaikeliu.

— Ar tai tokie niekai vai
kai? Paklausė Gertrūda.

— O saugok Dieve! Mano 
valkelei labai geri atsake Ma
teuszas nes žmonis pasakoja 
jog kada žmogus senuose me
tuose ne datyre jokio rupesezio 
su vaikais, tai turi datirt vėly
boje senatvėje, ba tai velnias 
taip sudaro.

O mat, asz nenorėdamas su
laukt, idant velnias turėtu mai- 
iszyt su uodega tarp vaiku, o tė
vo, ba mano sumai abudu tai 
tikri aniuolai ne žmonis, nub 
savo lupu atitraukineje, o man 
duoda. Nes viena sena bobele, 
ka tai ubagauja, pamokino ma
ne, jog norint viena karta turiu 
paverkt ir del to prikalbino 
mane, idant ipaslapta iszeitau 
isz namu ubagaut, tada ne vie
na aszara isz akiu iszpuls, o ta
da ant mano vaikeliu jokia ne
laime neužpuls.

— Tai melas, ir biaurus 
melas paszauke visi, ar-gi ne 
prisakyta nuo Dievo mylėt sa
vo tėvus?

— Teip, tai teisybe atsake 
Mateuszas, neis ka-gi tėvai ne
padaro, kad vaikus nuo nelai
mes apsaugot? Paėmiau per 
tai sudriskusius drabužius ant 
saves ir i'szejau in svietą su 
lazda rankoje, nes man nesise
kė visi divyjosi jog ubagauju, 
o buvo tokiu vietų jog manle 
iszvare, nepriimdami ant nak
vynes ba sake esi prigaviku.

Norėjau gryžt tuojaus na
mon, ba in negera laika iszsi- 
rengiau isz namu Panedelyja.

Tuojaus iszejus isz namu 
prabėgo per kelia zuikis, o va
kare pasitikau szermenes ir 
tuojaus supratau, jog tai gar-

(Tasa Ant 2 Puslapio)
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Ragnyte. Ir ta diena: 1951 m., 
mainieriu bosas, John J. Lewi- 

! was pasirasze ant naujo kon- 
j trakto. Mahiieriai gavo dvi- 
Įdeszimts centu ant valandos 
i daugiau; 1943 m., Sovietai pra- 
nesza kad jie prakirto ta Naciu 
apsuipiino rata aįplink Lenin-

ŽiniosVietines
— Kaiero bravoras paleido Į 

triisdeszimts viena darbininku 
isz darbo. Bravoro atstovai pa- j. I 
aiszkino kad taip jie buvo pri-1 
versti (padaryti, del nepalankiu į 
aplinkybių visoje anglies ka- į 
sykiu apylinkėje. Darbininkai 
buvo paleisti ne isz kurios vie
nos dalies bravoro, bet isz be
veik visu aiškini szaku darbo. 
Visoje kasykla apylinkėje, be
veik kasdien daugiau ir dau
giau mainu užsidaro ir dau
giau niainieriu netenka darbu, 
taip kad vis daugiau ir dau
giau namu ežia tuszteja, kai j 
žmones kraustosi in didesnius 
miestus darbo bejicszkodami.

i
— Subatoj pripuola Szv. 

Povilo, o Tautiszka Vardine: 
Dailus. Menulio atmaina: Del-iI 
ežia 23-czia diena, ir ta diena : j 
1923 metuose sukilę Klaipedie- 
cziai paėmė Klaipėda; 1936 m.,! 
Japonai pasitraukia isz Laivy
no Sztaibo posėdžiu Londone; l 
1759 m., Anglijos muziejus ati
darytas; 1946 m., du szimtai 
tukstaneziu elektros darbinin
ku susistraikavo; 1950 m., mirė 
Amerikos Generolas Henry 11. 
Arnold, 63 metu amžiaus, jis 
buvo viso lakūnu sztabo vadas 
per Antra Pasauliui kara.

— Kita sau vaite: Nodelio j 
pripuola antra Nedelia, po tri-j 
jų karalių, o Tautiszka Vardi-j 
ne: Jovarus. Taipgi ta diena:j 
1920 m., Amerikos valdižiain-1 
vede instatyma uždraudžiant 
gaminimą ir pardavima svaigi- 
iianeziu gėrynių, kaip sznalpsoj 
vyno ir alaus; 1947 m., Vincent i 
Aurio! buvo iszrinktas pirmų
jų Prezidentu, naujos Prancū
zu valdžios; 1893 m., Amerikos 
Marinai pribuvo in Hawaii per

Nužudyto Prezidento Brolis Gryszta Namo

Alejandro Remon, brolis 
nužudyto Panama kraszto 
Prezidento Jose Antbnio Re
mon, su savo žmona, Ana 
gryszta isz Los Angeles 
miesto, California, atgal na
mo, in Panama miestą, Pa
nama, kur jo brolis buvo nu
žudytas.

Jiedu buvo iszvažiave at-

revoliucija, sukilimą.
•—-- Jonas Služelis, senas I 

miesto gyventojas1 nuo 605 W. 
'Mahanoy uly., ana diena pul
damas tropais žemyn savo na
muose, sulaužė petkauli ir su
žeidė galva. Likos nuvesztas 
in Pottsvillcs ligonbute.

— Mare,'pati Robert Gray, 
nuo 82 So. Main uly., staiga pa
simirė Seredoj popiet, i.u Gei- 
singer ligonbute Danvilleje. 
Velione nesveikavo per koki 
tai laika ir tik pareita l’anede- 
lyje likos priimta in ligonbute 
del gydymo. Gimė Malininoju- 
je. Po tėvais vadinosi Mare
Marcziulioniute. Paliko savo 
vyra Roberta ir sunn Roberta, 
studentas in Pittsburgo Uni
versiteto. 3511 pgi seserį Katre, 
pati Antano Tomuliono, mieš
ti1 ir keturis brolius: Bernarda, 
Vinca, Petra ir Juozą, visi isz 
miesto. Prigulėjo prie Szv. 
Juozapo parapijos.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Antano, o Tautiszka Vardine: 
Anselis. Ir ta diena: 1808 m., 
Naipaleonas suima Amerikos 
laivus Prancūzu uostuose; 1950 
m., devyni vyrai, dienos laiku, 
apvogė garsia Brinks kompa
nija, Boston, Mass., ir paspru
ko su visu milijonu doleriu. 
Szita kompanija 'batikoms ir 
didėlėms sztorams pinigus at
veža ir iszveža,. Vagiai nieka
dos nebuvo sugauti, nors daug 
vagiu buvo isztarta; 1706 m., 
gimė Benjamin Franklin, ga
bus, mokintas ir nagingas 
Amerikietis ir pirmutinis Su
vienytu Valstijų Ambasado
rius Paryžiuje, Prancūzijoje; 
1945 m., Ruski ai apsupo ir už
ėmė Varszavos miestą; 1946 
m., 'rautu San jungos Apsaugos 
Taryba, pirinaji syki susirenka, 
Londone; 1947 m., Paul Rama- 
dier Socialistas išbrinktas įpir- 

I’ ostegu in California.
Brolis Alejandro sako, 

kad jis su savo broliu tik ke
letą valandų priesz tai buvo 
kalbėjęs su savo broliu per 
telefoną.

Iki sziol valdžia sako kad 
daug yra intartu, bet nei vie
no negalima dar kaltinti.

o o □

muoju Premjerių naujos Pran
cūzu valdžios.

— (Jtarninke pripuola Szv. 
Petro Vugryž. Rymoje ir Szv. 
Priska, o Tautiszka Vardine: 

grada.

Shenandoah, Pa. —
Sirgdamas nuo azmos, Stanis
lovas Saukus, nuo 229 E. Lloyd 
uly., numirė Panedelio vakara 
8:45 Valanda in Locust Mt. li- 
gonbuteje. Atvyko isz Lietuvos 
daugelis metu atgal. Buvo ang- 
liakasis ir paskutini karti! dir
bo Locust Mt. 'Coal kasyklose. 
Nevedąs. Paliko giminaiti Si
mona Zarus, 229 E. Lloyd uly. 
Laidojo Ketvergo ryta isz Gra- 
boriaus Mcnkcviczio koply- 
ezios, 15 E. Cherry uly., su Szv. 
Misziomis in Szv. Jurgio baž- 
n\ ežioje devinta valandai ir pa
laidota iii Szv. Marijos kapinė
se. ' •

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais

2 I (

160 Puslapiu < | 
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Iszaiszkina sapna ir kas J 
ateitoje stosis. Su priedu Į 
planatu ir visokiu burtu. J 
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pieros virszeliuose. :: :: Į 
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Frackville, Pa. —
Gydėsi trumpa laike in Schuyl
kill Haven ligon'buteje, sena 
miesto gyventoja ponia Mare 
Beriiauskiene, pasimirė Pane
delio ryta.-Gimė Lietuvoje, at
vyko in Amerika 1904 m., gy
vendama miestelyje Maizevil- 
leje, o apie keturios deszimts 
metu atgal apsigyveno Frack
ville je. Jos vyras Matas mirė 
1934 m. Paliko dvi dukterys: 
Mare pati Jos. Sabella isz Ha
zleton ir Kasie Kerelievicziene 
mieste, taipgi keletą, anuku ir 
viena seserį New York. Laido
jo Ketvergo ryta su apiegomis 
in Apreiszkimo Paneles Mari
jos parapijos 9:30 valanda ir 
palaidota in parapijos kapinė
se. Graborius Nice laidojo.

Minersville, Pa. —
Laidotuves a.a. Petro (Yodis) 
Yuodsnukio i n vyko Seredos 
r\ ta 9 valanda Szv. Pranciszko 
'bažnyczioje ir palaidotas in pa
rapijos kapinėse. Velionis sir
go per keletą sanvaites ir nu
mirė pareita Nedelia po piet 
savo namuose. Buvo angliaka- 
sis ir paskutini karta dirbo 
Oak.Hill augliu kasyklose. Gi- 
me Lietuvoje, atvyko in Mi- 
nersvilleje 1900 metuose. Pali
ko paezia Mare (Spud'žiene); 
'Simu Juozą Yodi, Elmshurst, 
L. L, keturios dukterys Prane 
Y od žiu t e, slauge isz Pala ra, 
Peru; Izabele Warner, White 
Plains, N. Y., Natalijai Phillips, 
Chicago, 111., ir SyĮvija Kuehn 
mieste, taipgi du anuku.

Coaldale, Pa. —
Pareita. Subata, deszimta va
landa ryte SS. Cyrilo ii- Metho- 
diuszo bažnyczioje, Kunigas N. 
J. Tema, su riszo mazgu mote
rystes, panele Elzbieta, duktė 
pons. Mykolo Derzocku, nuo 
107 W. High uly., Coaldale ir 
Vinca Stoczku, sūnūs pons. 
Vincu Stoczku nuo 413 W. Ma
ple uly., Mahanoy City. Svotai 
buvo panele Teresa Stoczkiute, 
jaunavedžio sesute, Marjorie 
Derzock, Dolores Danko, Diane 
Bukontis, Michael Derzock, Jo
seph Stozkus ir Edvardai 
Domkus, Jaunavedžiai apsigy
vens pas nuotakos tėvus.

SKAITYKITE “SAULE”

Platinkit “Saule”
SKAITYKITE “SAULE”

RAZBAININKAI
NUŽUDĖ 8

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Pottsville, Pa. —
Lietuviu Moterių Kliubas isz 
Schuylkillo pavieto turėjo sa
vo susirinkimą Utarninko va
kara iii Necho Alien svetainė
je. Kliubas paaukavo $25.00 
prie sziu metu “Deszimtuku 
Vajaus”, yra. kas metai veda
mas padėti tiems kurie yra 
“Polio” paralyžiaus ligos pri
slėgti. Kliubas 'rengia bankie- 
ta ir szoki kuris invyks Sau
si o-J am 25 diena in Necho Al
len svetainėje. Ateinant is su
sirinkimas atsibus Vasario 
Feb 8 diena Eagles Kliuibo sve
tainėje, Mahanoy City. Daug 
naries dalyvavo susirinkime.

Philippinu salų, ir policijos 
sostine.

Mažiausia asztuoni žmones 
i buvo nužudinti per pastarą
sias tris dienas. Moterys buvo ' S . I ■užpultos ir iszniekintos savo 

I namuose ir namiai ir kamba
riai buvo apvogti ir Nugriauti. 
Keli namai buvo net ir sude
ginti.

Dvylika razbaininku, apsi
rengė armijos kareiviu drabu
žiais nužudė szeszis žmones Ne
dėlioję, in Lugait miestą ir ke
liuose miesteliuose in Nisamis, 
Rytu Provincijoje. Tie razbai- 
ninkai pasivogė apie penkis I 
tukstanezius doleriu. . Bet tie 
pinigai nieko nereiszkia, nes 
ežia klausimas ne pinigu,’ bet 
politikos. Tie razbaininkai bu
tu galeje kelis sykius daugiau 
tiek pinigu pasivogti, jeigu jie 
butu noreje.

Iszrodo kad visos tos žmog
žudystes ir tie užsipuolimai bu- ■ 
vo taikomi tik iszgazdinti vi
sus tos salos gyventojus.

Valdo Panamos
Kraszta

Užsienio Ministeris, Jose 
Ramon Guizado, dabar val
do Panamos kraszta, kai 
Prezidentas J ose Antonio 
Remon buvo nužudytas.

Slaptos policija yra su- 
aresztavus apie dvideszimts 
žmonių kurie yra intarti už 
ta žmogžudysta.

^Pirkie U. S. Bonus!

STUDENTAS
NUSZAUTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

sais atsilyginti, ir už tai ta vie
na studentą nuszove. Spėjama 
kad jis ir dabar nėra pilno pro
to.

MOKINS PUERTO 
RICO KAREIVIUS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Air Force Base, bet savo ka- 
riszka musztra eis ir mokinsis 
in Fort Dix. Jie yra imami in 
vaiska in Puerto Rico, bet savo 
tarnyba eis ežia, Suvienytose 
Valstyjose in Fort Dix. Kasz- 
tus padengs musu valdžia.

“Saule”, kaip szvięte, taip 
ir dar tebeszvieczia tikrieiiis 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko sų sa
vo prenumeratais.

Talmudo Paslaptys
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

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

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 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 
i skaitytoju labai gražiai praszo- 
me priesz laika, ar nors ant lai
ko už “Saule” užsimokėti, kad 
mes galėtume jums “Saule” 

i vis siuntinėti. ’

Daug laikraszcziu yra instei- 
gc taip vadinama “Popieros 

i 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!




