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'NUŽUDĖ savo
ŽMONA IR 2 SUNU

Paskui Pats Nusiszovc

szeszios 
doleriu, 
pardavė 
dažinoti.

SUSPROGDINO
EROPLANA

44 Žuvo; Ju Tarpe Ir
Jo Motina

Golfo Cziampijonas Isz Pavergtos Tėvynės

Tarascan Indijonai, in Mi
choacan miestą, Meksikoje, 
apvaikszczioja “Mirusiųjų 
Diena” ant Janitzio salos, 
kur ju gimines yra palaidoti.

Ant szitu kapiniu nėra nei 
vieno paminklo ar ženklo, 
kur kas yra palaidotas, bet 
Indijonai turi savotiszkus 
ženklelius isz mažu akmenė
liu, su kuriais jie slaptai pa- 
siženklina savųjų kapus.

Jie atsinesza maisto do va-

neles kurias jie patys vėliau 
suvalgo.

Vyrams nevalia ineiti in 
szitas kapines, tiktai mote
rys gali tuos kapus aplanky
ti.

Virszuje Tarascan motina 
su savo vaikucziais prie vie
no kapo; apaezioje szeimy- 
nos, be vyru susėdusios ant 
tu kapiniu užsidega žvakes 
pasimelsti už mirusius.

SPRINGFIELD, MASS. — 
Allison R. Sanger nužudė savo 
žmona ir savo du sunu ir pas
kui pats nusižudė savo namuo
se.

Brooks kompanijos prezi
dentas J. Loring Brooks sako 
kad tas bagoczlus buvo jam 
prisipažinęs kad jis buvo par
davės pasivogtos banku popie- 
ros už daugiau kaip 
deszimts tukstaneziu 
Kam jis ta popiera 
policijanai negalėjo
Tokia popiera yra vartuojama 
del szieru ir bonu.

Vaikas kuris neszioja laik
raszcziu s, pamate pro langa 
Ponios Winnifred Sanger la
voną. Jis savo tėvams apie tai 
pasakė ir jie greitai pranesze 
policijai.

Žmona buvo per gerkle per- 
szauta. Keturiolikos metu sū
nūs Allison R. Jr., buvo negy
vas miegamajame kambaryje. 
Jam buvo gerkle perpjauta. 
Jaunasis sūnūs, asztuoniu me
tu Russell buvo su peiliu suba- 
dintas.

Šanger, kompanijos vice
prezidentas buvo surastas ki
tame kambaryje negyvas, su 
revolveriu rankoje. Jis/ nusi- 
szove. *

Jo alga toje kompanijoje bu
vo tarp dvideszimts penkių li
gi trisdeszimts tukstaneziu do
leriu in metus.

Apsaugos Sekretorius

Isz Amerikos
PADĖKOS DIENA

Yra Amerikos Szvente

buvo kalbama apie Alytaus rac
iono Dzeržiniskio vardo kol- 

LAISVES METAIS Į chcza, kuris esąs pirmaujantis 
ą o TMTikTjjVIlY A C visame rajone. Tame kolchoze 

dirbantieji už darbadieni sziais 
------  metais gausia po 3 rublius ir

LIETUVOS

DARBININKAS
DENVER, COLORADO. — 

FBI policija suėmė -ir suaresz- 
tavo dvideszimts trijų metu 
amžiaus Gilbert Graham už tai 
kad jis susprogdino United Air 
Lines eroplana ant kurio žuvo 
keturios deszimts keturi žmo
nes. Žuvusiuju tarpe buvo ir jo 
motina, Ponia Daisy King.

Jis prisipažino kad jis intai- 
se dūlio surogstanezia bomba 
ir ja indejo in savo motinos va- 
lisa kai ji inlipo in ta eroplana. 
Jis buvo iszemes apdraudos. 
insurance policy ant savo mo
tinos del trisdeszimts septynių 
tukstaneziu penkių szimtu do
leriu, ir už tai jis savo motina 
nužudė sykiu su visais kitais 
ant to eroplano. Bet dabar pa
sirodo kad ta apdrauda buvo 
niekam verta nes jo motina ne
buvo ant tos apdraudos pasi- 
raszius.

Jis buvo pirmiau suaresztuo- 
tas už palszyvus czekius, bet jo 
motina valdžiai atlygino ir sa
vo sunui dovanojo. Ji jam bu
vo parūpinus gera pragyveni
mą.

Dabar pasirodo kad Ameri
koje nėra jokio instatymo del 
szitekio prasikaltimo, ir gal 
nebus galima ji kaltinti už 
žmogžudyste. Yra instatymas 
1 5 * • • • • *« 1 • *1
kad nevalia siunsti dūli be pa- 
velinimo. Bet didžiausia baus
me yra tik deszimts tukstan
eziu doleriu ir deszimts metu in 
kalėjimą.

Tai treczia tokia nelaime per 
vienerius metus. Pernai vienas 
Kanadietis susprogdino ero- 
plana kad užmusztu savo žmo
na kad jis galėtu apsiženyti su 
savo meiluže, sugulove; keli 
meenesiai atgal kitas eroplanas 
buvo susprogdintas ant kurio 
važiavo daug Komunistu vadu.

FBI policijos direktorius, J. 
Edgar Hoover sako kad gal 
reikes reikalauti kad Kongre
sas koki nors instatyma inves- 
tu, kad butu galima mirties 
bausme tokius žulikus nubaus
ti.

Amerikos Golfo losziku 
kapitonas, Chick Harbert 
ežia priima “Ryder Cup” 
dovana in Palm Springs, Ca
lifornia.

Musu golfo loszikai jau 
septinta meta isz kaleinos 
szita garbe užsitarnavo, losz- 
dami priesz viso svieto ge
riausius ir garsiausius golfo 
loszikus.

GARSUS
RASZYTOJAS

PASIMIRĖ

Sherwood, Artimas
Roosevclto Draugas

Darba laisvai pasirinko ir 2,5 kg grudu. Kolchozininkas
turėjo visiszka laisve isz dar
bo pasitraukti, jei tasai darbas 
jam nepatiko. Pavergtos Lie- pinig-us nusipirkti kito maisto, 
tuvos darbininkas neturi lais- reikia ir apsirengto, ir darbo

1 ves darba pasirinkti. Jis pri
valo dirbti, kur jam nurodoma. 
Lietuvos laisves metais dirban- 
czio niekas varu nevarinejo in 
sziauszdinimus susirinkimus. 
Pavergtos Lietuvos darbinin-

I kas nuolat varu varomas klau
sytis sukilėliu melo ir neturi ti kad ir praseziausia drabuži, 
teises szitam melui prieszta- Tai pavergejo skelbiamas lai- 
rauti. Jei kas pasakytu tiesa^n minga.” gyvenimas isz tiesu 
akis, tas susilauktu dar sunkės- reiszkia Lietuviu nuskurdini-

- ni° likimo, nes butu isztremtas ma,. Atsargiausiai skaieziuo- 
in Sibiro privereziamuju darbu jant dirbaneziojo pavergtojo 

[stovyklas, kuriose kankiniu Lietuvoje padėtis, kaip buvo 
mirtimi mirė tukstaneziai. nurodyta per Lietuviszkasias

O gal pavergtoje Lietuvoje radijo skelb'mas, yra, tris kar
dinantysis daugiau uždirba ir tus pablogėjusi, palyginus su 
daugiau gali už savo uždarbi Lietuvos laisves metais. Su- 
reikalingu dalyku nusipirkti,' skurdintas isznaudojamas ir 
negu Lietuvos laisves metais? patekės sunkesnei! buklen žmo- 
Irgi ne! _ gus negali dėkoti už laiminga

Atskilkime laisvosios Lietu- gyvenimą.
’ vos paprasto žemes ūkio dar- Kalbėdami anie savuosius 

bininko būti su Kolchozininku •< , v Tz- .... x. . T. v 11111 u nepriteklius, Komunistai ra-
butimi. Lietuvos laisves me- • . . TT . „szeivos nutyli apie Vak. Euro- 
tais žemes ūkio samdinys, «’au- L, 4 . . . .. . y ’ ° pos nepaprasta atsistatyma,

' damas sotu maista, darbo dra- . , • • ,, v. ’ viia darb.ninku aprupinima, ap-
kuuus, metu gale gaudavo 400. drauda ir nuolatine ukine pa. 
500 htu. Už gautuosius pinigus žanga Amerįkoje Pavyzdis. 
jis galėjo nusipirkti tris vy- Affierikoje naudpjama 7() pa 
riszkus kostiumus ir tris poras I Uo antomobiliu skalcziau3. 
pirmos ruszies batu arba szim- m, . x . ., Ten yra per 57 pasaulyje estą tnsdeszimt szeszis kilogra- J J J
mus sviesto. Ka uždirba Kol- ancziu telefonu. Daugiau ’kaip 
chozines nelaisvės sukaustytas Puse radijo ir televizijos apa-

negali maitintis gaunama sau
ja grudu. Jani reikia už gautus

drabužius insigyti. Vienok tar
kime, kad su gautais grūdais 
jis iszsimaitina. Tai gale metu, 
jei jis per darbo diena pasiekė 
daibadieno iszdirbi, in rankas 
gaU gauti apie 900 rubliu. Už 

ll- sziuos pinigus jis tegali insigy-

vadino save Pilgrimai del savo 
religiniu insitikinimu paliko 
senaji pasauli jieszkodami re
ligines laisves. Jie iszlipo in 
laukini kraszta kad insikurtu 
naujus namus ir garbintu Die
va pagal savo sanžines.

Per vienus paprastus kovos 
del būvimos metus puse isz 
sziu 102 moterų, vyru ir vaiku 
žuvo. Bet liekamieji tikėjo kad 
buvo Dievo valia kad jie iszlik- 
tu gyvi.' William Bradford,

WASHINGTON, D. C. — 
Padėkos Dienos (Thanksgiv 
ing Day) yra netik džiaugs 
minga bet iszkilminga diena Į pirmas Plymoutho kolonijos
Amerikiecziams. Ketvirtas gubernatorius paskelbė Pade- 
Lapkriczio ketvergas (Lapkri- kos Szvente.
szio 24-ta diena) yra diena pa-; Gubernatorius iszsiunte ke- 
skirta padekavoti Dievui už jo turis vyrus in miszkus del 
malonias. Tai yra szeimynos maisto. Jie gryžo su laukiniais 
szvente ir padavimai pietus, kalakutais, (turkeys) kurie ir 
žaidimai ir pasilinksminimai lig sziol yra * Padėkos Dienos 
yra taippat svarbi dalis szios valgis.
szventes. Piligrimai szvente tris die-

Padekoti už žemes vaisiu yra nas. Jie meldėsi, dainavo ir žai-1 I 
seniausias istorinis paprotys. ] de su draugingai Indi jonais, 
Buvo viena isz ankstyviausiu 
padavimu atneszti in naujaji 
pasauli. Bet pirmoji ateiviu 
grupele, kuri szvente pirma 
padėkos diena 1621 m., savo 
szirdyse jaute dėkingumą dau
giau negu tik derliui, nors der
lius jiems buvo gyvybinis rei
kalas.

Szie moterys ir vyrai kurie

kurie buvo pakviesti in iszkil- 
mes. Ir ta dvasia lig szios die
nos pasiliko.

Jurgis Vaszingtonas paskel
bė pirma tautine Padėkos Die
na, 1789 metuose Lapkrczio 
(Nov.) 26 diena. Bet kiekviena 
valstija apvaikszczioja szvente 
pagal savo instatymos ir tik 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Apsaugos Sekretorius, 
Charles E. Wilson pargryžo 
isz Genevos Konferencijos in 
Vaszingtona, kur Užsienio 
Ministerial buvo susirinkę.

Jis sako, kad Sovietai nei 
ant vieno punkto nenori nu- 
isileisti, bet jis tuojaus pridė
jo kad ir Vakariniu Krasztu 
atstovai panasziai nenusi
leidžia.

Dabar jau beveik visi pri- 
sipažinsta kad nieko gero 
kaslink taikos neiszeis isz 
tos

25 DINGO NUO 
LAIVO

konferencijos, Genevoje

SKAITYKIT
“SAULE”

SYDNEY, AUSTRALIA. — 
Trisdeszimts devynios dienos 
atgal “Joyita” prekybinis lai
vas buvo dingės ir niekas neži
nojo kur. Dabar jis buvo su
rastas, visiszkai tuszczias. 
Dvideszimts penki žmones 
dingo nuo jo. Jis buvo surastas 
apie devynios deszimts myliu 
nuo Fiji salų. Ant jo nebuvo 
surasta nei vieno lavono.

Visai nėra jokio ženklo ant 
to laivo kad jis butu su kitu 
laivu susimuszes, ar kad kas 
taip jam butu atsitikę.

Laivynas dabar yra iszsiun-
(Tasa Ant 4 Puslapio)

NEW YORK, N. Y. -
Garsus raszytojas, penkios de
szimts devynių metu amžiaus 
Robert E. Sherwood pasimirė 
New York miesto ligoninėje, 
nuo szirdies ligos.

Jis buvo garsus dramaturgas
teatrams veikalu raszytojas, dirbantysis? Szimet Balandžio ratu visame pasaulyje priklau- 
kuris net keturis sykius laime- 27 diena per Vilniaus radija1 (Tasa Ant 4 Puslapio) 
jo augszcziausia garbes vieta .. 
raszytoju tarpe, gaudamas 
“Pulitzer Prize”.

Jis buvo artimas Prezidento 
Franklin D. Roosevelto drau
gas ir jam padėdavo raszyti jo 
prakalbas. Jis telpgi buvo 
draugas Prezidento patarėjo, 
Harry Hopkins, kuriam jis 
teipgi parūpindavo jo prakal
bas.

Jo gal garsiausias veikalas 
buvo teatre iszlosztas 1936 me
tuose, “Idiot’s Delight”, ku
riame jis jau tada pranaszavo 
ateinanti pasaulini kara.

Jo paskutinis veikalas už 
kuri jam buvo vėl suteikta ta 
“Pulitzer Prize” garbe buvo 
apie Roosevelta ir Harry Hop
kins.

Amerikos teatras neteko 
gabaus ir garsaus raszytojo, 
kai Sherwood pasimirė, ir gal 
ilgai lauks kol kitas tokis pa
sirodys.

Kraujo Praliejimas Szventoje Žemeje

— “Saule” turi tiek agen 
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agenru. 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!

Israelio kraszto kareivio 
kepure ežia guli ant žemes 
parodinti kas darosi in EI 
Auja-Nizana kraszta, isz 
kur armijos yra pasitrauku
sios, per susikirtimus tarp 
Egipto ir Israelio.

. Anglija norėtu remti 
Egiptieczius, Amerikiecziai 
norėtu remti Israelieczius, 
nes ežia Amerikoje randasi 
baisiai daug Žydu.

Kai kurie Senatoriai da-

bar reikalauja kad Amerika 
pasiunstu savo vaiska kuris 
stotu ant rubežlaus tarp tu 
dvieju krasztu.

Szitas žuvęs kareivis bu
vo in veltas in susikirtima 
paimti EI Sbha tvirtoves, 
kurias abi krasztai nori, ir 
už tai taip kariauja.

Tautu San junga ežia sten
giesi tu krasztu susitaikinti, 
bet be jokio pasisekimo.



užkariauti.

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

giau tokiu draugu negu mes.

Kas Girdėt
Visai inebut.u. dyvai jeigu 

Prezidentas Eisenhoweris kita 
vieta pasirinks pasveikti, jei
gu ant jo fairmos in Gettysburg 
butu per szalta, ar per drėgna. 
Galimas daigias kad jis pasi
rinktu Key West Naval Base, 
Floridoje.

Dabar beveik visi kraszfai 
gera gesozefta varo su gink
lais; vieni kitiems pardavinėja

Eina gandai kad Eisenhowe
ris tikrai paskelbs kad jis1 ne
stos in rinkimus. Jis taip pa-

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

vietai ir Amerikiecziai ežia di
džiausi bizni varo.

Republikomi vadai Senate ir 
Kongrese dabar ima murmėti 
ir pareikszti savo neapsitenki- 
nima už tai kad niekas ju ne- 
nepasiklausia aipie ateinancziu's 
rinkimus ir kad visa tvarka 
yra daroma Baltuosiuose Kam- 
baruose ir in Denver, Colorado, 
prie Eisenhowerio lovos.

Anglija silpna ir nuolatos 
traukiasi isz vieno kraszto ar 
isz kito, ir Sovietai nesnaudžia, 
bet tuojaus stoja in Anglijos 
vieta.

kad duotu visiems kandida
tams proga ir gana laiko pasi
sakyti ar jie nori stoti in rinki

mui s ar ne.

Teįpgi eina gandai kad Se
natorius Joseph McCarthy ren
giasi stoti kaipo kandidatas iii 
I‘ rėži denio rinkių rus.

Pran-euzijos valdžia baisiai 
nepastovi ir už tai mažai kuo-

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

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

^Pirkie U. S. Bonus!
Nuomone Apie Ponia Vincenta 

Lozoraitiene

Eina gandai isz Naujosios 
Anglijos kad Republikonai te
nai rengia, pastatyti in Prezi
dento- rinkimus Massachusetts 
valstijos Gubernatorių, Chris
tian Herter, kuris beveik visos 
Naujosios Anglijos Republiko
nų balsus, votus valdo.

Iszrodo kad! Amerikos armi-' 
jos gali karus, Vainas laimėti; 
Ibet kad musu dipliomatai, 
mokslincziai viską prakisza 
prie derybų ir taikos stalo per 
tokias konferencijas.

ferencijas, nes jie vis daugiau 
laimeja negu kiti.

1943 metais per Teherano 
konferencija. Sovietai gavo 
laisva ranka Rytu Europoje. 
Yaltos konferencija teipgi So
vietams labai užsimokėjo, 1945 
metuose. Kiek vėliau, Potsdam 
konferencija- pavęde Sovietams.; 
gera dali Vokietijos. Pan- 
munjom. konferencija, 1951, 
1953 metais pavede dar dides
ni dali Pietų Korėjos. Genevos 
konferencija., 1954 metais pa
skyrė daugiau kaip puse Indo- 
Kinijos Sovietams. Dabar per 
Genevos konferencija Sovietai i 
tikisi'' inlysti in Viduržemiu 
krasztus-.

Chrysler automobiliu prezi
dentas sako kad Amerikieeziai 
nenori pigiu ir maže-sniui auto
mobiliu. Jis sako kad jo- kom
panija buvo parūpinus mažesni 
automobiliu du metai atgal ir 
negalėjo parduoti. Jis sako 
kad Amerikieeziai reikalauja 
vis didesniu ir brangesniu au
tomobiliu.

Fordo kompanija, dabar ima 
pardavinėti szierus, nes jos 
pelnąs sziais metais buvo tokis 
didelis kad per daiug taksu rei
kia mokėti.

Nors visko net ir per daug 
randasi musu kraszte, vienok 
pragvivenimas neat pi gs, maiš
tas bus dar brangesnis.

Ateina gandai kad anapus 
tos geležines sienos ne viskas 
tvarkoj. Bulgarijos armijoje 
jau dabar suaresztuoti apie du 
szimtai karininku. Jie yra in- 
tarti, kad buk jie stengiesi su
sitarti su Yuigoslaivijos valdžia 
del laisvos Bulgarijos.

Maskvoje jau vėl Žydai yra 
aresztuojami.

Per deszimts metu Amerika 
yra iszdalinus penkios de
szimts viena bilijoną doleriu 
draugus prie saves prisitrauk
ti. Vakaru Europa yra gavus, 
daugiau kaip trisdeszimts tris 
bilijonus doleriu; Vidur-ryta.i 
su Graikija yra gave puspenk
to’ bilijono doleriui; Azija, yra 
gavus daugiau kaip deszimts 
bilijonu doleriu.

Daug mokslincziu dabar ima 
tartis"apie mokyklas ir mokslo 
motus. Jie sako kad gal butu . .geriaui jeigu butu panaikinta 
vasarines atostogos, ir kad 
musu mokyklos butu atdaros 
per visa. mota. Jie sako kad bu
tu galima paskirstyti mokinius 
taip kad vieni eitu ip mokykla 
žiema, kii vasara.

7

Anglijos Laivyno Admirolas 
Earl Mountbatten buvo atva
žiavęs in Vaszingtona ir prasze 
kadi musu Laivynas Anglijai 
duotai visas savo žinias apie 
atominius submarinus. Bet jis 
gryszta tuszcziomis rankomis; 
musu valdžiai jam pasakė kad 
tokiu žinių negalima, iszduoti.

Rusija, issz kitos puses, nei 
cento nėra niekam davus, bet 
beveik isz visut yra reikalavus', 
ir sziandien ji rodos turi dau-

Pypkes Durnai
Dvideszimts septyni Kon

greso nariai szia vasara buvo 
nuvažiavę in Rusija: keturioli
ka Repu'blikomi ir trylika De
mokratui. Visi jie beveik vien
balsiai pritaria musu užsienio 
tvarkai ir dabar remia, musu 
valdžia.

Beveik visi jie sako kad:
1— Sovietu Unija ilgai pasi

liks musu tarpe. Revoliucijos 
viltis yra 'be jokio pamato ar 
pagrindo. Sovietu Rusijos 
žmones jokiu badu negali 
priesz savo valdžia sukilti.

2— Rusija nėra prisirengus 
dideliam, pasauliniui karui. Ji 
jokiu budu neiszdrystu dabar 
stoti in kara

3— Rusijos 
geresne negu 
m i si in am e.

4— Sovietu
mainytas; dabar kaip ir

priesz mus.
pramone daug

mes tikime ar

Rūtele
“Tenais darželyje auga 

rūtele,
Kur pasidėjo musu sesele;
Rūteles visos be jos iszdžiuvo
Ir teip iszrodo kaip czion 

nebuvo.
Per žalia veja mergele ėjo,
Ant savo galvos vainiką 

turėjo.
Nelatie žmonys kaip atkeliavo, 
Jauna mergele einant pagavo! 
Buk sveiks teveli ir 

motinėlė,
Broleli mano, o ir sesele.”

Musu Skaitytojas

iszsiibaige, o žmonys kas kartas 
labiaus. atszalinejo ir szalinosi 
nuo darbo, kas kartas mažiau 
turėjo, o'tankiuose suvis netu
rėjo!

Mykolas iiietnrejo ka veikt 
prie varstoto iszeitinejo nuola
tos in miestą isz nuobodumo, o 
jeigu buvo namieje, tai baisiai

Lozoraitiene vardu Vincenta
Mirus, danguje irgi ’bus 

szventa,
Už ta kad myli Lietuvos szali 
Ir už ja kari jas kiek tik ji gali. 
Bet aisz norecziau kad Ji 

gyventu
Kaip Matuzala.... ir nepasentu, 
Bet visad Imtu jauna žmonele,

Kad vis galėtu Ji už mus

Kautis ir žodžiais ii- vartot 
raszta....

apraszy-

apysaka 
szimtme-

jo užsidaręs savo kambarėlyje 
ir verke, ba. jisai gerai žinojo 
del ko darbo nebuvo, visi žino
jo apie Mykolą ir jo nedorybe.

Beda visi kampais skveib-esi 
in narna, Mykolas teip parėjo, 
jog turėjo eitie in kaimus dar
bo jieszkot ir jeigu gaudavo, 
tai senus daigius taisyt, isz ko 
maža nauda turėjo, o ant galo 
ir to darbo buvo sunku gaut.

Viena karta isz nekantrybes 
atsidarė duris stubeles ir pra
dėjo rulžyt ant tėvo.

ui atyti,
Knot e i s i n gi a u si ai vis 

paraszyti.
Ir begyvenant kaip Matuzala... 
Kol Ji pasiektai gyvybes gala, 
Kad Ji pataptu ir karaliene, 
Nes to yr’ verta Lozoraitiene! 
Nes nors Ji žmona, bet ir 

didvyre
Ir tokiu kanai nors jau iszire...
Bet dvasios tokia, net ir 

vargdienes,
Būna kaip yra Lozoraitienės.

KETVIRTAS ::
PRISAKYMAS
:: :: DIEVO

(Tasa Nuo 3 Puslapio)
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 ginczais. 
Bet jis “Saule” pasiskaito, 
Ir jis gauna protui maisto. 
Linksmina ji Taradaika, 
Baltruvienės balabaika. 
Jis skaito vietines žinias 
Apie krikszczynasj z vestuves 

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

kas turėjo ant galo pavest sū
nui, ha jau ir pajiegos ji aplei-

tėvo varstoto turėsiu kokia 
nauda o ežia, kaip matau ant to 
parais, jog neturėsiu ka. pats 
valgyt nei tėvui duotie.

— Tai vaikeli eisiu uba- 
gautie, atsake semis tyku balsu. 
Ar žinai mano Mykole, jog kol 
asz buvau meisteriu, tai buvo 
darbo, ir ka, valgyt, ne vienas 
isz mus alkanas neatsigule. Tu 
niekinai dovanomis Dievo, atsi
mink kaip' tai buvo už gyvas
ties Dieve duok dangų, tavo 
motinėlės, metei szaukszta. in 
stala. įplovodamas, jog už toki, 
valgi ne verta Dievui dekavot! 
Niekinai dovanomis Dievo, tai 
ir esi nevertas! Tau dyvai, jog 
nėr darbo. Ar tu mistini jog 
žmonys užmirszo apie tavo ne
dorybe, kaip tu apsieini su sa
vo tėvu ?

— U-gi kuom asz žmonėms 
prasikaltau?

Navickas pasikėlė nuo kėdės 
pasiekė ant lentinaites ir, nu
ėmė knygele tarydamas:

— Ar pažinsti ja? Tai kata- 
kizmas, kuris mokina, idant pa
gal odo t 
valam u

tėvus yra szventn pri-

Dievas laimina ant že-

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
tikslas nep-er- 

pir- 
miau ju tikslas yra visa svietą
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Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.

jeigu levas ant jo iszlygu ne
tiks tada trauks in svietą, o 
namieje tegul dedasi kas nori. 
Pažinojo gana gerai savo tęva, 
kuris bijojo, idant sūnūs besi
valkiodamas po svietą sui vis 
ne pasigadintu ir del to tėvas 
tiko ant sūnaus noru, norint su 
skausmu szirdies.

Jadviga apėmė gaspadoravi- 
mai moteres, Mykolas dirbo su 
tėvu varstotineje, nes tasai ne
tikės vaikas nieko, in tęva ne
prakalbėjo, ba del tėvo buvo 
szalta,s ir už niek laike. Ka da
ryt reikėjo kenst. Teip bego 
laikas prie varstoto, teip prie 
stalo laikia pietui ir vakarienes, 
tylėjo visi dairydamiesi, kad 
ka greieziause pavalgyt ir atsi
traukt nuo sfalo, nebuvo jokio 
ramumo.

Vakanais persedinejo tėvas 
savo kambaryje, drauge su 
duktė re, kuri jam pasakojo, ka 
mieste girdėjo. Tankiaiuse vie
nok pakreipdavo 
apie mimirujsia 
abudu negalėjo

savo kalba 
motinėlė ba 
užmirszt jo-

mes!
Aly kolas žiuirejo tai ant levo, 

tai ant knygeles, ka toki po no
se sau marmėjo ir paszauke:

— Tai ve, butu szventu! 
Farizeuszai! Už ka tai žmogų

asz ne pagodavau tęva ir mo
tina ?!

rodininkui. Su piktumu pikto 
nepataisisi. • Asiz ryto eisu in 
miestą pasirodysiu žmonim tai 
darbo atsiras. O noriai esmių 
tavo gizelum, tai to nereika
lauju sarmatytis!

— Ne! To teve nepadarysi, 
asz to inopavelinu! Paszauke 
sūnūs pasikėlęs piktumu.

— Vaike, badas vargina 
mane ii- Jadviga, veluk praszyt 
darbo, kaip ubagaut!

— TOLIAUS BUS —

KATALOGAS 
KNYGŲ

Ponas Juozas Vasiliauskas, 
isz DuBois, Pa., raszo: Gerbia
ma “Saules” Redakcija, pri- 
siuneziu jums užmokestis už 
mano prenumeratai už laikrasz
ti “Saule”, taipgi už knyga 
Sapnininkas ir už Sienini Ka- 
lendori. Asz labai myliu skai
tyt laikrasizti “Saule”. Su ge
rais velinimais visiems. Su pa
garba, Juozas Vasiliauskas.

Mykolas niekad ned irstei e in 
šlubele levo, ba jisai dabar po
nu namo, jisai apėmė varstotą, 
in ji žmones dabar turi sakyt 
ponas meisteri! Mykolas mėgo 
da ugi a,use sėdėt kareziamoje, 
kazyravo, gere, ba misliino jog 
jau niekam nereikalauja, davi- 
net gera žodi, juk dabar yra 
ponu meisteriu.

Teip sau pasipūtės gyveno 
Mykolas be ergelo, kol isztfeko 
zopo-stu po tėvu, nes ir tie jei

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

užsisakykite knygas isx 
szito Katalogo 

Nr. 1955

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No J 02— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

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

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

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

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

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

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

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustynin; 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 J 33—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

No.145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

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

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

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

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant, Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c,

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

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

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

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.
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Kitokios Knygos ;

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso: v
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U, A
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Ketvirtas 
Prisakymas 

Dievo
(Tasa)

Sn iszejinm Mykolo, užstojo 
stu'belyje Motiejaus szventas 
ramybe. Kas diena dirbo prie 
varstoto, tylėdamas ir retai ka
da/ in pa,ežia ir duktere kalbė
damas Motiejiene, verke dieno
mis ir nakt imis, o Jadviga no
rint teveliąs ramino ir nudavi- 
nejo linksmumą, bet pasislėpus 
kampelyje graudžias aszaras 
liejo. Teip tai per nedora. My
kolą visi turėjo liudiiuma. Be- 
go metas po metu.

Buvo tai viena diena pavasa
ri, kada motina laikydamas! už 
dukters sugryžiliejimo isz baž- 
riyczios. Kadai užsakinėjo nuo 
uilyczios, szale kurios stovėjo 
bažnyczia apsidairė motina ir 
aszarom apsipylė.

— Kas ta,i tau motin? Pa
klausė Jadviga meilei.

— Nieko, mano dukrele, at
sisveikinu paskutiu kartu szi- 
tuo namu Dievo, kuriame del 
saves ir del jus per tiek lošk u 
nuo Dievo isziprasziau priesz 
altori Užtarytojaus. Liuduos 
tas mano atsisveikinimas, nes 
man labai smagus. Turim pri
jautimą, jog sziandien pasku
tiniu kartu prijemiau Szven- 
cziause Sakramenta, drauge su 
tavim dukrele. Isz gilumos at
siduso motina ir apsiliejo grau
džiom aszarom. Jadviga pare
gėjus tas aszaras gailesczio 
norėjo suramini motina, nes 
negalėjo žodžio isztarti.

— Mykole] i, kur tu apsi
verti ? Nei tavęs no bus prie mo
tinos paskutinėse valandos gy
venimo, kalbėjo motina, sun
kiai a,tsidp sėdama.

Pasveikino tęvos stovėdamas 
duryse pabucziuodainas pa,ežia 
ir duktere ir tylėdamas padavė 
Jadviga! laiszka nuo Mykolo. 
Neszozoslyvas tas vaikelis pa- 
mirszo apie gimdytojus, raszo 
laiszka pas seseri. .Tadvigą at- 
pleszus laiszkapradėjo skaityt.

“Mylima, sesute! Esmių tarp 
svetimu žmonių kur man daug 
geriau negu namieje persitik
rinau, jog tas viskas ka man 
namieje sake apie Ketvirta 
Prisakymu Palaiminima ir pra
keikimą tai viskas priguli prie 
bobų ir malžu vaiku, 'bet ne del 
suaugusiu ir pritingu žmonių. 
'Uždirbu gerai, pinigu turiu in- 
vales, turetaui už ka pa.rvažuot 
namon, nes. neapeina jis man 
suvis. Pasakyk tėvams jog man 
gerai einasi, ir nereikalauju 
mekeno loskos, ba visur duosiu 
sau rodą, norint be Palaimini
mo Ketvirto Prisakymo.

Motiejus vos galėjo pabaigt 
taje laiszka, kone tikėt neno
rėjo idant jo suims stotųsi to
kiu nedorelu!

— Dora ta giminėlė ilgaio o

tylėjo, o už valandos tėvas jam 
tarė:

— Dieve duok, idant Die
vas ant jo susimylėtu ir ne isz- 
vertui ant jo savo rūstybes už 

pražengima Ketvirto Prisaky
mo!

Liudnau buvo kas kartas na
mie Motiejaus, pati jo kožna 
diena buvo blogesne, daktaras 
atsisakė sn savo pagelba, o ku
nigas jau parengė ant amžinos 
keliones.

Viena vakaru jautėsi labai 
bloga, paszauke pas save vyra 
savo ir Jedviga. Mykolams ne
buvo kuris neatraszinejo ant 
laiszku sesutes, kuri prasze jo 
idant sugryžtu skubei namon 
ir atimtu palaiminima isz ran
ku mirsztantes motinos.

Pats ir duktė stojo prie lovos 
ligones, apsiaszarave, skaudi 
tai buvo valanda tsiskirimo, at
sisveikino Motiejene jauslei su 
savo vyru, paskui paszauke pas 
save duktere ir tarydama:

— Prisilenk areziau prie 
manes mano kūdiki, tarė moti
na dreibaneziu balsu, tegul tau 
duodu paskutini palaiminima. 
Tegul tave musu Tėvas dan- 
giszkas turi savo apglauboja, 
tegul tave apipila savo dovano
mis meiles, kuria nuo jo gauna 
visi tie, kurie guodoja tęva ir 
motina, teip kaip ir tu juosius 
guodojei, tegul Dievais mano 
dukrele su tavim buna!

Su didelu staigumu kalbėjo 
Motiejene tuosius žodžius, ran
ka josios nuslinko nuo galvos 
Jadvigos ant patalu akės paSr 
tyro!

— Mykole! i! Iszta.re moti
na. mirsztancziu balsu, ir Die
vui duszia atidavė.

Ketvirtai diena po liūdnam 
atsitikimui name Motiejaus, 
susirinko pulkelis žmonių ant 
szermenu.

— Ka susidėjo isz giminiu, 
prieteliu ir pažinstamu dėt su
dėjimo kūno nebaszninkes in 
žeme. Visas miestelis žinoto ♦» 
apie tai, jog priskubino smerti 
nedoras Mykolas nebuvo ne 
vieno, katras nesigailėtu fue- 
1 aim ingos gimines.

Kunigas palydejas ant kapi
niu, pasakė graudu pamokslu, 
ramino likusi pati ir duktere 
nebaszninkesi, o paskui kalbė
jo apie svarbia Ketvirto Prisa
kymo Dievo, peikdamas vaikus 
kurie tojo prisakymo nepildo 
ir jog per tai traukia ant saves 
rūstybe Dievo. Žodžiai kunigo 
sujudino klausytojus net iki gi
lumai szirdies, nebuvo ne vie
no pulke katras neapsilietu 
aszarom i s.

Tenais kampe kapiniu pasi
rėmęs prie medžio stovi pasi
slėpęs jaunikaitis, turėdamas 
su skepetele uždengta veidą sa
vo rodos bijojosi, idant kais jo 
nepažintu. Nuleido galva ant 
krutinės, godžiai klauise žodžiu 
kunigo. Stovėjo ilgai kaip stul
pas, nes kada kunigas, kalbėjo 
apie nedorus vaikus, pakele 
galva ir piktumas ant jo veido 
buvo matytas.

Netrukus tik pats dluopkasis 
pasiliko ant kapiniu, baigda
mas apdavinet kapa, ant kurio 
sukalbėjas'amžina atsilsi imsi-

davė 'pamažėli namon.
da

nikaitis.
Ko jis czion nori, ka slėpėsi 

nuo žmonių? Sztai su plakante 
szirdlžia, su skausmu iszeina 
isz savo slaptos vietos ir prisi
artinai prie szviežio kapo mo
linos, tai Mykolas.

Stojo prie kapo, 'žiurėjo akis 
insmeiges in szviežai sujudinta

žeme, nes jo szalta duszia j0 I 
Inos maldeles ,tž duszia moti.l 

ėjo' 
ku

diki in graba instunie

ir pasirėmęs m kryžių. Ai- o-p I 
mislino apie netekimą nj^i.l

ra sun u

ki „a,,.,,.' K<11l«-r ta. pa-
i„ '■'“"'u, jisai i,, te- 
-i.aLl ne-

BALTRUVIENE

skamba žinios, 
Buk kelios poros

ketina pasimesti, 
Ir tai ne tik jaunos, 
Bet ir kelios senos, 

Ir kitos vietose keli

Paaugės buvai niekai del sa
vo teveliems ir daugel! rupes-
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Kurios ketina pamesti 
savo vyra, 

Suduosd persiskyrimo nori, 
Bet ju vyrai yra dori. 

Geriau kad tokios ypatos 
. susivaldytu, 

G y vent o jam s sarm at o s' 
nedarytu, 

Taigi, kam isz tek e jo 
smert gyventi prižadėjo, 
Viernasti užlaikys,

Ir gyvenimą susivaldys, 
Jau tik tu poru velniava 

užeis, 
Sudna diena neužilgio ateis, 

Gerai kad Dievas tokias 
nubaustu, 

Gal tada butu ant svieto

Ligi

Tada lengviau nors
atsidustu vyrai,

* * *

Daryki© visiems ta, 
Kas tau yra nesmagu.

Jeigu kas teisybe 
kalbės, 

Tam niekais netikės. 
Jeigu gerai meluosi,

Pas žmones loska 
turėsi.

Jeigu, kam gero

Tai jau daugiau jo 
nematysi.

Jeigu geidi daug pinigu 
turėti,

Turi ant bargo žmonieras 
davinėti.

* * *
Mano patarimas del 

rūteles, 
Jeigu koki vyra nutverėte, 
Tai drueziai ji laikykite,

Ilgai nevilkinkite 
Greitai su jom 

apsiveski te,

kepsi,
Tai szuo pagriebs ir

. neteksi, 
Jeigu atsitaiko vyras.

Bile 'žmogelis yra geras,

In szalis, nesidairykite,
Geriau tuoj apsiporuoti,
Ne kaip pasensi ir po 

tam dejuoti.

PLATINKI!
“SAULE”

m>sr Kmp rodos, tcip _. ;r visi • >'Kolas, kai.p
!a.s žmogus, ne labai sau emo i„ I pušku,i, ‘ Vn" <lin^ 
sz.r.h am t, savo nmtinos.Mv,'Jai" Pikto „o vdh ' A“ 
kolas kaipo nedoras Slmus mis I "o sk,,ilus j1.11"' W Dievas 
įmone apie ka kita tiktai a.pio

znioniĮi ioo* -ki • •
moksia Bažnyčios szvenbos 
gailavo svieto jog tiki in lai kf

Die- 
turi

seno-

žmonui. Jam nudavė, i

Palovi mislines Mvkola 
pasijudino isz vietos'ir ](7t]( 
szuntakais in įpiesteli kad 1

tint. Inejas sėdo sau kani] 
je, o siaubdamas alų, iSZg 
kitoje kamarelyje jo vardu 
novo jauti, o buvo tie jei
džiai:

Ull-

ZO-

— Dievas &usimylejo. 
biednos moteres ir

ntžalu 1-. • rstal() Pi-
^'■os ’ tia "e,'>iVo

. l-aszoko mm kod

žmonis' S 1H>r ta,nsuilai tie- 
! ,s’ mi«Hno sau i.- 1 •

gerai ant svieto.
ažinX^ ini°Sta’ Wnis 
illt v s ^rejo jo u.ž_ 

Juonį niekino.
i/.. įsukimo vienos uly 

1(s Patiko Mvkol-> • 
,ve^darakf • ' Kavo‘‘aktorium.

Pasitaisyk vaike, eikie dabar 
pas tęva, perpraiszyk ji, jis tau 
dovanos, o Dievas ir tau lai
mins, ba be palaiminimo 
vo ii- tėvu susivalkiosi ir 
susi vaikio!!

Mykolas ipa’žiurejo ant
ves daraktoriaus kai)) vilkas, 
dyvydamasis, jog ii' jisai yra 

tokios jau nuomones kaip ii- ki
ti ir jog tiki in burtus apie pa
laiminima ir apie visus niekus, 
ir tada tarė:

— Ha! Ponas profesoriau 
nsz jau ne esmių tavo niekiniu 
idant man pamokinimus daivi- 
netum, niones niekuom nepa-

ant , ne

Vo Plotina n • • K01’ .log 
Ja Palaidoj^ ^^n 

gVVnn- 1 Ja PP^kuti- 

mes I Lu žinome, ,;ba 
1K‘je buvai niekai ir 
’y- nwiut gana i„ 
bet nieko ne niaczi-

lia! Szuns balsu ne girdi debe- 
sai.

Tai pasakęs Mykolas ėjo to
lyn ’neatsiveikines su darakto
rium ii- ne trukus stojo priesz 
narna savo tėvo.

Pamaczius ji pre Įauga Jad
vyga iszbego laukan pasitikt ir 
kone traukte, intrauke broli in 
si u bai.
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nuo tavęs laiszka daneszante 
apie sunkė liga motinos skubi
nau pa.rkelaut, kad po smertes 
motinos apimt varstotą tėvo ir 
apsįpaczuot.

— Mergina nusigando, ro
dos kad in ja perkūnas intren- 
ke ir tarė:

— U-gi ka teyelis veiks ta
da?

— U-gi tegul sau gyvena 
kambarėlyje.

— O jeigu tėvais nenorės?
Mykolas nieko neatsake tik

tai nerimaudamas vaiksztinejo 
po s t ulba.

— Juk tu galėtum būtie gi
zeli! pas tęva, tarė Jadviga.

— Ne nemislinu apie tai 
jeigu noriu buitie gizelu, tai tu
riu tukstanezius vietų geres
niu !

Tame inejo tėvas in šluba. 
Persigandę pamatęs Mykolą, 
tylėdamas prisiartino prie sū
naus ir padavė ranka kuria 
Mykolas su dideliu nenoru pa
lui ežia vo.

Jau no turi vaikeli motinos, 
tarė levas drebanezin balsu ir 
su aszaroms akyse. Paskutinis 
josios žodis buvo tavo vardas, 
nes tavos nebuvo prie lovos 
mii'sz'tanczios.

Mykolas stovėjo, kaip rodos 
ji nieko tas neapeina. ir apie ka 
kita mislino.

— Ko pare jei? Tarė tėvas.
— Norėtam pradėt ant savo 

rankos ir aipsipaczuot.
— Suprantu tave! Tai ne 

meile prie tėvo, prie giminiu 
tave parvarė ir nenori pataisyt 
k a tiek pikto paid arei!

— Asz nieko pikto nepada
riau,' atsake Mykolas sziau- 
sziai.

— Brolau, paszauke Jadvi 
ka, norėdama ji aipmalszintie.

— O tu nedorai! Tarė tėvas 
su aszaromis; tai tu sugryžai, 
kad mano gyvaste užbaigt, ka 
jau ir teip daedai man invales!

* * *
In kėlės dienas po tuom tė

vas aipsisedo stubeleja, o My
kolas apėmė tęvos varstotą,, o 
tėvui davė darba kaip gizelui. 
Bet tuom ant savo pastate ne
doras. sūnelis iszgalejo tai, jog 
tėvas apsiėmė dirbt u'ž s'zaųksz- 
ta viralo ir stulbele. Atsispiri- 
nejo gana tėvas, Jadviga per- 
destinejo Mykolui, jog netinka 
teip nedorai su tėvu apsieitinet 
kuris pateriojo sveikata ir ipa- 
jiegas per tiek daug metu dirb
damas, idant užlaikyt narna ir 
szeimynele, nes tas viskas nie
ko nemaezino. Mykolas užsi
spyrė ir ant savo pastate.

Suvargintas dalbas, Navie-
(Tasa Ant 2 Puslapio)



“SAULE” MAHANOY CITY, PA’.

Žinios Vietines
pirma,sis Auszrininkas Dakta
ras Jonas Basama vi ežius.

Ket verge p r i p u o 1 a
Amerikon i szka T a u t i s z k a

> — Musu skaitytojas, ponais1 
Aleksandras Kvedera, isz 
Wilkes-Barre, svecziavosi pas 
savo patinstamus miestuose 
Shenadoryje ir Mahanojuje, ir 
prie tos progos atlapke “Sau
les” Redakcija, atnaujinti sa
vo prenumerata už laikraszti 
ant kito meto. Acziu. už atsilaln- 
kyma.

Juozas Dugnauskas, 36 
metu amžiaus nuo 218 E. Rail
road uly., mieste, likos pavo
jingai sužeistas kada jis vai
ravo troka prie Limeport mies
to. Pagal žinių isz Locust Mt. 
ligonbutes, Dugnauiskas likos 
parvesztas in ligonine, Panede- 
lio ryta 11-ta valanda ir tyri
nėjimas parodo kad jisai likos 
skaudžiai sužeistas in galva. 
Kai Dugnauskas važiavo su 
troku, staigai viesizkelis ingru- 
vo in žeme ir trokas apsivertė.

— Suibatoj pripuola Szv. 
Elzbietos, o Tantiszka Vardi
ne: Balnotas. I r ta diena : 1899 
m., mirė raižytojas Daktaras 
Vincas Kudirka; 1863 m., Pre
zidentas Abrahamas Lincolnas 
pasakė savo garsu “Gettys
burg Address. ’ ’

— Laidotuves Jurgio Ka
rulio (George King) nuo 411 
W. 'Centre uly., invyko Utar- 
ninko ryta isz Graiboriaus J. 
Clifford Ritz koplycziosi, 19 E. 
Mali an o y uly., su apiegomis in 
Szv. Kaniko bažnyczioje 9:30 
valanda, ir palaidotas in Szv. 
Juozapo parapijos kapinėse. 
Gra’borius K. Rėklaitis laidojo.

— Kita sanvaite: Nedalioj 
pripuola dvideszimts penkta 
Nedelia po Sekminių, taipgi 
Szv. Felikso, o Tantiszka Var-

Szvente: “ Dekavones Diena — 
Thanksgiving Day.” Bankai ir 
pacztas ta diena 'bus uždaryti. 
Kasyklos ir fabrikai nedirbs. 
Visois Puiblikincs ir Parapines 
Mokyklos 'bus uždarytos.

Komunistu
Pasamdytas Szpiegas

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

Jau Nekarta,..

dine: Rustule. Taipgi ta diena:
1945 m., automobiliui darbinin-
kai, General Motors automobi
liu fabrikuose sustraikavo, isz 
viso virsz du szimtai tu'kstan- 
cziai; 1940 m., Vengrija pristo
jo prie Vokietijos ir Italijos; 
1947 m., Anglijos Karaliene 
Elzbieta, isztekejo už Leitenan
to Philip Mountbatten; 1898 
m., Vilniuje pastatyta pamink
las Lietuvos kankintojui Mu
ravjovui.

— Panedelyje p r i p u o 1 a 
Szvenczi austos Paneles Mari
jos Paankaivimas, ir Szv. Al
berto, o Tantiszka Vardine: 
Vygandas. Ir ta diena: 1918 m., 
Vokiecziu Laivynas pasidavė 
Anglijos Laivynui; 1934 ra., 
Japonija reikalauja lygybes 
ant mariu, ir perspėja kad ren
giasi 'panaikinti 1922 metu Su
tarti su Amerika, Vaszingtone ; 
1946 m., Maiinieriu straikos 
prasidėjo; 1945 m., CIO darbi
ninku unija paskelbė ©tvaikas 
in General Motors automobiliu 
kompanijos fabrikus; 1942 m., 
1,200 myliu vieszkelis,. kuris 
sujungia Suvienytas Valstijas, 
Kanada ir Alaska buvo atida
rytas; 1265 m., Didžiosios Lie
tuvos Kunigaiksztis Algirdas 
pergalėjo Gudus ties Trostens1- 
ko ežeru.

— Utarninke pripuola Szv. 
Cecilijos, o Tantiszka Vardine: 
Rastenis. Menulio atmaina: 
Priesapilnis. Taipgi ta diena: 
pirma syki paeztais buvo ero- 
planais vežamas skersai Paci- 
fiko mares in Manila; 1950 m., 
78 žmones buvo užmuszti ir 
daugiau negu 200 buvo sužeis
ti kai Long Island traukinys 
susimusze su vietiniu, New
York miesto traukiniu New 
York mieste; 1851 m., gimė

George Steimbera, dvide
szimts devynių metu am-' 
žiaus Czekoslovakas, dypu- 
kas Kanadoje, Toronto mies
te prisipažino kad jis buvo 
Czeku Komunistu papirktas, 
pasamdintas rinkti žinias 
apie kitus dypukus kurie at
važiuoja in Kanada. Ju da
bar randasi apie szeszi tuks- 
taneziai. Jis savo varda -ir 
pavarde persimainė ir gavo 
da»ba su kitais szpiegais, ku
rie jam padavė visa eile dy- 
puku vardu, kuriuos jis tu
rėjo sekti. Tu vardu tarpe 
buvo ir jo paties vardas.

Philadelphia, Pa.—

in kalėjimą už nužudinima Ku- 
nigužio Daktaro Benjamin H. 
Bissell, Episkopalio.

James Morrison, kuris buvo 
pasidavęs po Elmer Jones pa
varde buvo teisėjo L. Stauffer 
Oliver nuteistas in kalėjimą in 
Eastern Penn.

Kunigužis Bissell buvo už- 
musztas savo namuose, Gruo
džio dvideszimts septinta die- 

, na. Morrison buvo už keliu va
landų suaresztuotas kai jis pa

nėši ir tik nereikalingas kasz- i sig'eres sudaužė to kunigužio 
| tas del redakcijos, o nepriskai- į automobiliu in New Jersey. Jis 
tant prie to laika ant sujieszko-1 prisipažino kad jis buvo sumu- 
jimo tokio atsakymo ant už-!szes ta kuniguži ir jo autobiliu 
klausimo. Bukite ant tiek man- ’ kuvo pasiėmęs.
dagus ir neužmirszkite apie tai John Familiare, bartinderys 

’ ateityje jog jeigu neindesite sake ka(^ Morrison gere sykiu 
markes del atsakymo, “tai su tuo kunigužiu jo saliune ir 
laiszkas eis in gurbą,” ir gale-j Paskui jiedu iszejo kaipo drau- 
site patys dasiprast, del ko ne- §ak Kunigužis pasiulino Mor- 
aplaikete atsakyma del jusu rison paveszti namo, bet nore- 
užklausymo. jo pirmiau sustoti in savo na-

Priminėm musu skaityto
jams ir tiemg kurie ne yra skai
tytojais, jog kada raszote koki 
užklausima arba szeip su kokiu 
reikalu raszote geisdami atsa- 

! kyma, kad butumet ant tiek 
malonus indeti pacztine mar
ke del atsakymo! Redakcija 

Jaunuolis Užsimusze I aPlaiko daugybe laiszku kas 
 ! diena, o po tris centus susiren- 

V7EST CHESTER PA — ka gana ženklyva suma per me- 
Jaunuolis užsimusze ir du kiti 
buvo labai sužeisti, kai ju 
tomobilius sudužo in medi 
toli nuo West Chester.

Žuvo dvideszimts vieno me
to amžiaus James P. McGinley, 
buvęs basketball loszikas in St. 
Agnes High School, West 
Chestes. Jis pasimirė in Ches
ter County ligonine.

Sužeisti yra dvideszimts 
dvieju metu amžiaus Lewis M. 
Hickman ir teipgi dvideszimts 
dvieju metu amžiaus Robert 
Dripps, jurininkas isz New 
London, Conn. Abu buvo nu- 
veszti in Chester County ligo
nine.

Visi trys gryžo isz szoko in 
Bernhard Schlegal American 
Legion Post kai j u automobi
lius nubėgo nuo vieszkelio ir 
sudužo in medi.

AUTOMOBILIUS SU
DUŽO IN MEDI

NORĖJO NUTRU-

Czia vienas musu viengentis 
nuo profesoriams Mykolo Bir-

au-
ne-

Policijantai sako kad to au
tomobiliaus savininkas yra 
Abe Einhebar, nuo kurio tie 
vaikezai buvo automobiliu pa
sivogė. Jie teipgi buvo pasivo
gė laisnius nuo dar kito auto- 
mobliiaus.

Treczias vaikezas, devynioli
kos metu amžiaus Charles Mc
Cafferty buvo policijantu vė
liau suimtas. Jis buvo su savo 
draugais kai jie pasivogė 
automobiliu ir laisnius.

25 DINGO NUO 
LAIVO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ta

tęs eroplanus tu žmonių jiesz- 
kotis, nes dar vis yra vilties 
kad gal jie priplaukė prie tu 
salų ir gal tenai dabar randasi. 
Bet dar vis negalima iszaisz- 
ikinti kodėl jie butu ta laiva 
apleidę.

mus. Prie jo namu Morrison ji 
sumusze ir pasiėmė jo automo- 

i kiliu.ir rado tu vaiku Thomas dvy
likos metu ir Joseph deszimts 
metu jau be sąmones. Ji pa- 
szauke policijantus kurie grei- 3 VAIKEZAI 
tai nuveže vaikus in ligonine.1 
Tėvas prisipažino kad jis no
rėjo savo vaikus nutrucinti, sa
kydamas kad jis pats nežino 
kodėl.

Jo žmona yra in beproeziu 
namus jau szeszi metai.

SUARESZTUOTI
PHILADELPHIA, PA. — 

Policijantai pasivijo du vaike
zu, kurie labai greitai važiavo 
ant Parkway. Draiverys sten-

pasveiks. Bet policija suaresz-
CINTI SAVO VAIKUS tavo ju tęva už tai kad jis no

rėjo juos nutrucinti.

Daktarai sako kad vaikai =iesl nu0 Puantu Pabėgti

ŽINIOS ISZ 
PAVERGTOS 

TĖVYNĖS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Amerikiecziams. Kas-gi

PADĖKOS DIENA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

VAN NUYS, CALIF. —
Peter Ramsey Šitiek, trisde- 
szimts devynių metu amžiaus 
inžinierius buvo suaresztuotas 
už tai kad jis norėjo nutrucin- 
ti savo du šuneliu.

Policijantai sako kad Pane
le Clara Morgan, kuri gyvena 
susiedijoje, užėjo aplankyti Si-

NUZUDE KUNIGUZI

Gavo 5-10 Metu 
Kalėjimo

PHILADELPHIA, PA. —
Buvęs kalinys buvo nuteistas

bet kai policijantai paleido ke
lis szuvius jis sustojo.

'Policijantas Harry Feder 
pradėjo juos vytis apie pirma 
valanda isz ryto kai tas auto
mobilius baisiai greitai pro ji 
pravažiavo ant Fairmount 
Avenue. Saržentas George Sol
tis tuojaus pribuvo in pagelba.

To automobiliaus draiverys 
yra dvideszimts metu amžiaus 
John Cunningham, o jo drau
gas teipgi dvideszimts metu

so
naudojasi tais inrengimais? 
Suprantama, platieji gyvento
ju sluogsniai-darbininkai, ūki
ninkai ir miestenai. Jie nemo
kamai gali baigti gimnazija ir 
išmokti specialybes. Ne kur 
kiutr, o Amerikoje yra 11,000 
bibliotekų, per kurias gali isz- 
siraszyti bet kuria norima kny
ga, jei jos vietoje neranda. 
7,000 ligoniniu neturtingesnie- 
ji gali veltui gydytis. Laisvoji 
spauda inperkama net ir var
gingiausiam, nes ji pagal už
darbi yra pati pigiausia pasau
lyje. Vienok pati didžiausia 
Amerikieczio darbininko tur
tą sudaro ne tiek jo gera ap
ranga, puikus maistas, savi na
mai, automobilis ir eile kitu 
techniszku inrengimu, bet jo 
laisve. Jis gali keisti darbovie
te, jei jam nepatinka senoji. Jis 
gali dalyvauti bet kurioj poli
tinėj partijoj, jei ji artima jo 
insitikinimams. Jis gali laisvai 
kritikuoti vyriausybe, nes nuo 
eilinio gyventojo priklauso vy 
riausybe ir jos vedamoji poli-

1941 m., Kongreso instatymas 
tikrai invardino paskutini 
Laplkricžio menesio ketvirta
dieni kaip Padėkos Diena.

Sziais metais, kaip ir praei
tyje, bažnyczios ir sinogogai 
tinkamai szves diena. Daugelis 
miestu ir miesteliu susijungu
siai laikys pamaldas.

Bet svarbiausia kad szi die
na bus szeimynos szvente! 
Draugai pasikvies draugus, 
ypatingai puikus pavyzdys yra 
kviesti sveczius isz kitu krasz- 
tu praleisti diena tikrai Ameri- 
koniszkoj būdoj.

Szveskime diena kukliai. Pa
rodykime pasauliui kad Ame
rika yra tikrai Amerikoniszka 
krasztą. — C. C.

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. ' Ž • . v

tiok szeimyna Subatos vakara nuo penkių iki deszimts metu amžiaus Robert J. Burns.
I '
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tika. Jis gali laisvai iszpažinti 
tikėjimą ir priklausyti tai ar

“Saules” redakcija . nenori 
dar labiau savo skaitytojams

žiszko pastarojo laiku gavo 
laiszkuti indomaus siekanezio 
turyniaus:

“Malonus Tautieti! — Dė
kui Tamstai už Užuojauta del 
mano brangios žmonas staigos 
mirties ir už jos paminejima 
“Garse” ir “Saulėje”. Edvar
dą Szemi tepažinojau isz jo 
laiszku mano žmonai, bet ji 
mate ji prieszpat Rusu-Japonu 
kare Vilniuje, tik vėliau ir jai 
nebeteko su. juo sueiti. Isz telbe- 
plaukiancziu man užuojautu 
matau ne tik, jog palžine ja tau- 
tiecziai gerbe ir nuoszirdžiai 
jos gailesį, 'bet daugelis supra
to jos nnosavia. reikssme tauti
nei aplinkai, ne vien tik kaip 
savo vyro Globėjos ir jo darba 
lengvinusios, kaip nevienas 
gal — vėliau ja nepažinos — 
klaidingai bus jos reikszme 
bemažines. Ne vien ji buvo ge
ra duktė, sesuo, žmona, moti
na, senele ir tokia pat uoszve, 
marti ir svaine, bet ir isz viso 
visada buvo pasirengusi ki
tiems ge’.beti ir padėti, karszta 
Lietuve, jautri visuomeninin
ke, nuoszirdi ir kukli katalike. 
Gyvenime patyrė daug vargo 
ir paliko po saves.gražu atmi
nima.

Vienam likus, yra man liūd
niau ir sulakiau verstis, bet 
globojamas dukters ir žento 
Barausku, szildomas ju vaiku- 
cziu tikiuos atsigauti, ir dar 
viena ar kita darbeli atlikti.”

O jo toji a.a. geriausioji 
drauge gyvenimo, —pati vadi- 
nuosis, poniaBrouislava, . Sze- 
myte Biržiszkiene. —K.V.
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methods have changed, but the spirit of 
Thanksgiving is the same today as it was 
a hundred years ago. Let’s pause as our 
forefathers did, and give thanks for our 
many blessings. For the relative peace 
of today’s world—the prosperity of our 
country—and the love and security of 
our own families.

I

But don't take these blessings for granted. 
They're all worth working for. And there’s 
one simple way that you can further all 
three. Invest in U. S. Savings Bonds.

The secret of saving is system — and 
there are two simple, systematic ways 
that you can save. Sign up for the Pay
roll Savings Plan where you work or in
vest regularly in Bonds where you bank. 
Your money will go into U. S. Series E

Savings Bonds, one of the safest, surest 
investments in the world. ‘
Besides being safe, Savings Bonds are 
profitable—paying an average of 3% in
terest, compounded semiannually, when 
held to maturity. Save just $5.00 a week. 
In 5 years you’ll have $1,367. In 9 years 
and 8 months—$2,850. And in less than 
20 years—$6,872.
Guard your family's security, your 
own future, the safe way—the way that 
helps your country! Start today to in
vest in U. S. Savings Bonds. Next 
Thanksgiving Day you’ll have even 
more to be thankful for.
If you want your interest as current income, 
ask your banker about 3% United States 
Series H Bonds that pay interest every six 
months by Treasury check.

For your own security and your country's, too— 
invest regularly in U.S. Savings Bonds
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kitai religiszka bendruomenei. 
Amerikiecziu laisve sudaro pa
grindą ne tik jo sziandienyksz- 
tes geroves, bet ir nuolatines 
pažangos. O kaip isz tikro yra 
su visa tuo Sovietiszka būda?

5 ISZ SZEIMYNOS 
NUSZAUTI

pabranginti “Saule” ir nepa
brangins, jeigu kaip nors bus 
galima iszsisukti!

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

4 Lavonai Uždegti
MILWAUKEE, WIS. — 

Shorewood priemiestyje, prie 
Milwaukee, policijantai rado 
penkis isz szeimynos nuszautus 
ir keturi lavonai buvo uždegti.

Nužudyti buvo Ponas El
more Buckethal, jo žmona ir 
jųdviejų trys vaikucziai.

Policijantai sako kad jie pir
miau užtiko maža gaisra Pono 
Buckethal sztore, ir nuėjo jam 
apie tai praneszti, ir pamate 
kad jo namai dega. Policijantai 
insilauže in jo namus ir rado 
Visus penkis lavonus. Ant ju 
buvo užpilta aliejaus ir paskui 
jie buvo uždegti. Jo žmona ir 
vaikucziai buvo nuszauti ir už
degti. Ir jis pats buvo nuszau- 
tas, ir paskui karabinas buvo 
po jo lavonu pakisztas.

Shorewood policijos virszi- 
ninkas Chief Emil Bartels sako 
kad galimas daigtas kad Po
nas Buckethal visa savo szei
myna iszžude ir paskui pats 
nusiszove, bet jis sako kad tik
rai dar negalima nieko pasaky
ti. Visi trys vaikucziai buvo 
per kaktas perszauti. Policijos 
virszininkas sako kad aiszkiai 
matyti kad tas gaisras buvo 
tyczia uždegtas.

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 galėtumėt© 
ja vis skaityti!
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