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Vice-Prezidentas Nixon Ir Žmona Amerikos Valdžia Atėmė Viza 
Nuo Rusijos Arkivyskupo

Fordo Kompanijos Dabartiniai Vadai

Amerikos Vice-Preziden- 
tas Richard M. Nixon su sa
vo žmona atsilanko in Ho
race Mann pradine mokykla, 
per mokslo sanvaite. Szalia 
ju stovi Muriel O’Malia, (po

Isz Amerikos
LAIKAS

APSIROKUOTI
I___ _

Laikas Savimi 
Apsirūpinti

WASHINGTON, D. C. — j 
Kai Amerikos Sekretorius 
John Foster Dulles tuszeziomis 
rankomis parvažiavo isz Gene- 
vos konferencijos, tai jau dau
guma musu valdininku, Kon
gresmenu ir Senatorių pradėjo 
kita daina riesti.

Dabar jie kitu ir saves klau
sia argi nebutu geriau sustab- 
dinti visas tas kvailystes su 
musu dovanomis svetimiems; 
krasztams, ir daugiau apsiru- 
pinti savo kraszto apginklavi-1 
mu. O kiti tegu sau žinosi!

Mes ilijonus doleriu kitiems 
esame davė, o jie, isz savo eiles 
mus net draugais neskaito.

Gal prieisime prie tos tvar
kos už kuria Republikonai dvi- 
deszimts metu atgal buvo kai- 
tinarni, kad jie rūpinosi musu 
rubežiais, musu armijomis ir 
nepaisė per daug ka kiti krasz-

PRANESZIMAS
SKAITYTOJAMS!

Iszpriežasties kad Amerikos 
Szvente “Padekavones Diena 
Thanksgiving Day” pripuola 
Ketverge, Lapkriczio (Nov.) 
24-ta diena, tai ateinantis Pet- 
nyczios “Saules” numeris ne- 
iszeis, kad ir musu darbinin
kai galėtu apvaiksztinete ta 
Amerikos Szvente.

Dovanokite Mums. Acziu! 
—“Saules” Redakcija.
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kaire), ju dukreles septynių 
metu Julie mokytoja. Ju 
dukrele Julie stovi ir žiuri in 
savo piesiini, kuri mokytoja 
redo jes tėvams.

tai daro. Ir tai gal butu visiems 
mums geriau.

Musu vadai dabar jau ima 
suprasti kad jie negali visa 
svietą apginkluoti, visa žmo
nija iszmaitinti ir visus prie sa
ves prisitraukti su pinigais, ir 
Ikysziais. Ir jau beveik laikas! 
Jeigu mes butume bent deszim- 
ta dali tiek pinigu padeje del 
savo apsiginklavimo, tai nei 
viena vieszpatyste ant viso 
svieto neiszdrystu ranka priesz 
mus pakelti. Kiek gero mes: 
butume padare saviesiems jei
gu bent maža dalele tu pinigu 
butume paskyrė tiems Ameri- 
kiecziams kuriems pagelba ir 
sziandien reikalinga!

Ir dabar mes bedavojame 
kad mes neturime gana mokykr: 
lu. Su tais pinigais, kuriuos 
mes praszvilpeme svetimuose 
krasztuose mes butume galeje 
szimtus tukstaneziu nauju mo
kyklų pasistatydinti.

■ ------<------

AUTOMOBILIUS
INK RITO IN UPE l

PASSAIC, N. J. — John Ko- 
rotky važiavo skersai Passaic 
tilta, kai jo automobilius susi- 
musze su kitu automobiliu iri 
nuvirto nuo tilto in Passaic, 
upe.

Su juo važiavo jo žmona ir 
kita moteriszke. Nors automo
bilius buvo visiszkai sunaikin
tas, bet visi, kaip per koki ste
buklą iszsigelbejo ir buvo tik 
kiški sukriesti.

Pravažiuojantieji žmones 
greit a i visus tris isz j u sudu
žusio automobiliaus isztrauke. 
Jie buvo nuveszti in ligonine 
tik del patikrinimo kad visi 
sveiki.

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKIT!

WASHINGTON, D. C.—
Amerikos valdžia atėmė viza, 
paszporta isz Rusijos Pravo- 
skvu Bažnyczios Arkivyskupo 
Boris. Jam viza buvo duota, 
kai Sovietai buvo prižadėję in- 
sileisti isz Amerikos Kataliku 
Bažnyczios Kunigą. Buvo susi
tarta kad kaip tam Arkivysku
pui Boris bus pavėlinta po visa 
Amerika važmėti, tai taip pat 
bus pavėlinta ir tam Katalikui 
Kunigui po visa Rusija važinė
ti.

Bet Sovietai tuojaus pasi- Panasziai reiketu padaryti 
purtė ir davė žinoti kad tas ir su Rusijos ponais atstovais, 
Kunigas turės laikytis instaty-į diplicmatais: Jeigu musu Am

GENEVOS
KONFERENCIJA,- 

PUKSZT!
WASHINGTON, D. C. —

Amerikos Sekretorius John 
Foster Dulles parvažiavo isz 
Genevos konferencijos tusz
eziomis rankomis. Tenai daug 
žodžiu buvo iszpyszkinta, daug 
visko žadėta, bet nieko nebu-1 
vo nutarta ar nuveikta!

Gal dabar ir pats Prez. Ei- da* £aas nors kiek proto ir Su- 
senhowreis dasiprotes ir pama
tys kad nei jis negali su Sovie
tais gražumu susiszneketi.

Dabar visiems ;----
Premieras Bulganinas 
pasiuntęs savo Užsienio Minis-I 
teri Molotova in ta konferenci
ja su insakymu kad jis visai 
nei nesitartu kaslink Vokieti-1 rai §’ali iuoktis isz musu atsto
jęs suvienyjimo. Žmogus ture- vu *r ^sz musu valdininku, kū
jo būti aklas, spaugas ir dur- rie rodos niekados nepasimo- 
nas to jau isz pat pradžios ne- k^na- 
pamatyti ir suprasti.

Eisenhoweris tikėjosi daug o
ka nuveiks, nes jis jautiesi kad 1 
jis yra draugas Premiero Bul-( 
ganino, kad jiedu yra garbes 
(karininkai, ir kaipo karininkai l 
savo žodžiu laikysis. Bet Ei- Policijantai rado troka 
senhoweris panrlrszo kad Bui- Benjamin Franklin tilto,

Czia tik maža dalele For
do kompanijos fabriko in 
River Rouge, in Dearborn, 
Michigan. Nauji szierai, ku-

Į mais, kaip ir kiti svetimtau- 
ežiai ir kad jam nebus valia 
visur važinėti.

Kai tik musu valdžia apie 
tai dažinojo, tai ji Sovietams 
davė ž noti kad to Arkivysku
po viza yra panaikinta.

Ir jau beveik laikas kad mu- 
i su valdininkai primintu tiems
Sovietams kad lazda turi du 
galu. Rusijai labiau reikia dva- 
siszkiu isz Amerikos negu 
Amerikai reikia tokiu dvasisz- 
kiu isz Rusijos.

ganinas yra ne tik karininkas, 
bet ir Sovietas!

Per visa ta Genevos konfe
rencija Sovietai tik ant vieno 
punkto sutiko, tik vienatinio 
dalyko reikalavo, būtent kad 
Vokiecziai visiszkai Sovietams 
pasiduotu ir priimtu Komuniz
mą.

Visi tie szypsniai tie lipsz- 
nus nusilenkimai visai nieko 
nereiszke.

Kažin ar kada nors musu va-

supras ka d j e kiu- budu negali-
- ma derintis su Sovietais. So-|ke kad ta troka vairavo ketu-

- • vietai kiekviena konferencija ries deszimts penkių metu am- 
aiszku kad ^ra isznauduoje savo propa- žiaus Raymond Armstrong. 

j3UV0 gandai, ir Amerikiecziai yra Savininkas paaiszkino kad jis 
i visus kasztus padengė. Jeigu tam draiveriui pavėlindavo 
kas gali džiaugtis pergale ir isz vesztis troka namo po darbo, 
kitu juoktis, tai Sovietai tik- Jis sako kad jis jau per kelias 

. -L“L-. dienas nebuvo jo mates.

—\-- LT---—
TROKAS ANT TILTO

BE DRAIVERIO
PHILADELPHIA, PA. —

ant 
be

—

Dalis Fordo Fabriko 

! rie yra dabar iszleisti ant 
pardavimo atnesz Fordo 
kompanijai apie penkis 
szimtus milijonu doleriu, ir

basadoriui, Maskvoje nevalia 
nei nosies iszkiszti isz savo 
kambariu be Sovietu pavelini- 
mo, tai panasziai reiketu su- Į 
varžyti ir Sovietu atstovus, i 
Vasz ngtone. Reiketu paskirti 
kelis FBI agentus kiekviename 
isz tu Sovietu, uždrausti ju 
sargams nesziotis revolverius, 
nustatyti kiek tarnu ir sargu 
jie gali su savimi ežia atsivesz- 
ti, kaip jie musu atstovams da
ro Rusijoje. Jau laikas jiems 
priminti kad lazda turi du ga
lu!

L3 CJ l_J

kita 
troka

drai-

draiverio apie penkta valanda 
po pietų. Jie paszauke 
treką kuris ta tuszczia 
nutraukė nuo tilto.

Kiek vėliau autobuso 
verys George Shuster, isz Se
well, New Jersey policijantams 
pranesze kad jis mate kai to 
troko draiverys savo ta treką 
sustabdė ir pats nuszoko nuo to 
tilto. Tiltas yra apie szimta 
szeszios deszimts pėdu augsz- 
czio.

Policijantai paszauke to tro
ko savininka, kuris jiems pasa-

draiveriui pavėlindavo!

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

tai daugiau kaip keturios 
deszimtas nuoszimtis tu szie- 
ru dar vis pasiliks pas Fordo 
gimines.

Ant sienos paveikslai 
Henry Fordo (po deszine) ir 
jo sunaus Edsel, (po kaire). 
O Fordo kompanijos darbar- 
tiniai vadai, didžiūnai, in 
Dearborn, Michigan: stovi 
Henry Ford antrasis, kom
panijos prezidentas nuo 1945 
metu; sėdi jo broliai, po kai
re, Benson vice prezidentas 
ir William Clay Ford, teipgi

3 AMERIKIECZIAI
ISZ KINIJOS

LONDON, ANGLIJA. — 
Komunistai Kiniecziai paleido 
dar tris Amerikieczius isz ne
laisvės. Radijas isz Peiping 
miesto pranesze kad dabar 
gryszta in Amerika du Katali
kai Kunigai ir vieno kunigu- 
žio žmona. Kunigai yra Mar
cellus White ir Justin Garvey; 
o Kumgužio žmona yra Ponia 
Homer V. Bradshaw.

Kiek galima sužinoti tai szi- 
tie trys yra isz septyniolikos į 
Amerikiecziu kurie iki sziol
dar Luvo ar yra laikomi nelais
vėje. 

_______ _____

U.S.A. ARMIJOS
EROPLANAS DINGO

- Keli Mokslincziai
Buvo Ant Jo

IAS VEGAS, NEV. — Ar- 
mija labai mažai žinių iszlei- 
džia apie eroplana kuris dingo, 
gal sudužo Charleston kalnuo
se. Isz viso keturiolika buvo 
ant to eroplano, ju tarpe keli 
karininkai ir atomines jiegos 
žinovai, mokslincziai.

Per keletą valandų armija į 
nei jokiu žinių neiszleido, bet 
vėliau pranesze kad tas ero
planas jau ilga laika pasiveli-į 
nes ir gal jis kur nukrito.

Jis buvo iszskrides isz Bur
bank, California. Treczia va
landa po pietų jis jau buvo asz- 
tuonias valandas ‘pasivėlinės’, 
nes jis buvo turejes duoti ra-

viceprezidentas.
Fordo kompanija dabar 

yra paleidus ant pardavimo 
daug savo szieru kitiems 
žmonėms. Iki sziol visa kom
panija valde vien tik Fordo 
szeimyna. Sziais metais For
do kompanijos pelnas nuo 
automobiliu buvo didžiau
sias negu kada pirmiau.

o o - ct —

porta per radi j a in Indian 
Springs Air Force Base.

Sniegas tuose kalnuose yra 
apie dvieju pėdu gilumo. Pir
mos žinios apie ta eroplana pa
sklido kai buvo matyti daug 
armijos eroplanu virsz to kal
no; buvo aiszku kad jie ko nors 
tenai jieszkojo.

Nebuvo galima sužinoti nei 
kur tas eroplanas skrido, nes ir 
tas žinias armija sulaikė.

e
GAVO ALAUS SU 

REVOLVERIU

Bet Užsimokėjo
OGDEN, UTAH. — Polici- 

jautai jieszko tikrai isztrosz- 
kusio žmogaus, kuris be alu- 
crio rodos negali gyventi. Ne
žiūrint kad naktis buvo baisiai 
szalta, jis inejo in California 
Free Market sztora ir pareika
lavo szesziu bonku alaus. Szto- 
ro darlininkas jam pasakė kad 
jau per vėlu, nes valdžios in- 
statymai uždraudžia parduoti 
alų nuo vidurnakties. Jau bu
vo pirma valanda isz ryto. Tas 
kestumeris nutrenkė penkine 
cnt stalo, iszsitrauke revolveri 
ir pareikalavo szesziu bonku 
alaus. Kai darbininkas jam tas 
bonkas padavė, jis privertė ji 
iszmainyti ta penkine, ir užsi
mokėjęs už alų sau iszejo.

—®— 
Pirkių U. S. Bonus!

I



‘‘SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
platesni, didesni, margesni ir 
brangesni. Ir visi dar daugiau 
ju perkasi, ir dar giliau iii sko
las lenda.

Musu Skaitytojas

Beveik visu fabrikantu ir
me-kompanijų pelnas sziais 

tais buvo didžiausias.

Senatorius McCarthy pata
ria Prezidentui Eisenhoweriui 
pasisamdyti Generolą Douglas 
MacArthur 'kaipo patarėja aut 
Azijos reikalu. Jis sako kad ta
da Prezidentas turėtu daug 
mažiau daibo ir rupeseziu.

Iii Omaha, Nebraska, poliei- 
jantai rado $646.11 Italijono 
Angelo Demelelo pancziakose. 
Jie ji ir jo pinigus nuvožė in 
policijos stoti.

Teisėjas Patrick O’Connor 
jo paklauso kodėl jis tuos savo 
.pinigus nepasideda in banka? 
Italijonas Angelo teisėjui at
sake: Man per daugbaderio ei
ti in banka, tenai pinigus pade-

Automobiliu kompanijos da
bar gamina automobilius in vai
riomis Spalvomis, nes taip jie 
tikisi daugiau ju parduoti mo
terims, kurioms spalva labiau 
rupi negu automobiliaus inži- 
nas.

Net ir pirm jo iszvaižiavimo 
isz ligonines, Prezidentas Ei- 
senhowerisi jau buvo gana svei
kas gryszti in dar'ba, bet dak
tarai jam patarė nesiskubinti.

neesu (prasikaltėlis; asz 
Amerikietis. Amerikoje 1 
Mes Amerikoje galime < 
ka tik mes norime, bile mes 
priesz instatymus neprasikals- 
tame. Ar ne ?

Pojici jautai tuo jaus paleido 
ji ir sugražino jam jo pinigus.

esu

Amerikos Sekretorius John 
Foster Dulles parvežė Prez. Ei- 
senlioweriui laibai nemaloniu 
žinių isz Europos, G e n e v o s 
konferencijos. Toje konferen
cijoje visi Eiseiihowerio pasiu- 
linimai patarimai buvo iszmes- 
ti.

Visai ne naujienos kai kuris 
žmogus nuszaiina szuni, bet kai 
szuva paszauna 'žmogų — tai 
jau naujienos. Taip ir buvo su 
Herman Jackson, igz Gene Aut
ry, Oklahoma. Jis pasidėjo me
džiokles karabina ant žemes ir 
atsisėdo pasilsėti. Jo szuva už
sistojo ant jo karabimi gaidu
ko ir, boom! Kulka pataiko me
džiotojui staeziai in peczius. 
Jis sveiksta ligoninėje ir jo 
szuva jo laukia namie.

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

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

W Pirkie U. S. Bonus!

Pypkes Durnai

Galimas daigias kad Demo
kratai, per ateinanczius rinki
mus 'žmonėms primins kaip 
Repu'blikoiiu partija viską pra- 
kiszo Genevoje.

Nenusiminkite!

Isz visko iszrodo kad Eisen- 
howeris tikrai sveikas! Bet 
kaslink ateinaneziu rinkiniu, 
mes neiszdrystume sipeti ar jis 
stos in tuos rinkimus ar ne. 
Mes staeziai sakome kad mes 
nežinome, ir mes nežinome nei 
vieno žmogaus kuris apie tai 
žinotu.

Viena moteriszke, Ponia Ed
ward Stoll, in Des Maines, Io
wa, yra apskundus telefono 
kompanija už tai kad jos tele
fonas per garsiai skambino. Ji 
reikalauja deszimts tukstan- 
cziu doleriu; penkis tukstan- 
czius del vienos ausies, penkis 
del kitos, nes ji sako kad abi 
jos ausys 
gar s a u s sk am b e j i m o.

nukenteio nuo to

Nauji automobiliai, kaip Ve
lykų margucziai; visokeriopu

Kada neszate
Sunkiausia užduoti
Savo gyvenime, 
Apsidairykite aplinkui. 
Randasi ir kiti, 
Kurie nesza sunkesnius 

nasztus,
O bet ant to nesiskundžia, 
Tik su kantrybe, 
Atlieka savo užduoti 

ir sunkenybes.

Repulblikonu partijos szulai 
visomis galiomis stengiasi ji 
prikalbinti kad jis stotu in rin
kimus. Bet Eiseiihowerio arti
miausi draugai sako kad jis 
net ir priesz savo liga buvo pa- 
reiszkes kad jis antru kartu 
nestos iii rinkimus.

Sztorninkai, biznieriai, 
vieszibucziu savininkai, Gettys- 
bul'g mieste dabar kazoka szo- 
ka: biznis niekados nebuvo 
toks geras kaip dabar. Kai Ei- 
.senhoweris tenai sugryžo ant 
savo fanuos tai tukstancziai 
visokiu žmonių dabar nusisku
bino in Gettysburg. O Vaszing- 
tone dabar galima gauti pui
kius kambarius didžiausiuose 
vieszbucziuose beveik už pus
dyke.

Musu mokslincziai ir augsz- 
ti karininkai sako kad gamini
mas tu atominiu bombų yra vi
sai u'ž dyka, neš mes ju nieka
dos nepavartuosime, nes jos 
yra per daug 'pavojingos; o 
Sovietai tokiu bombų ueisz- 
drystu pavartuoti, žinodami 
kaip mes jiems atkerszintume.

Gal ir taip; bet ar mes gali
me pasitikėti ant tu Sovietu? 
Greicziausia musu valdžia vis 
daugiau ir daugiau tokiu ato
miniu 'bombų gamins, jeigu ne 
del kokio kito tikslo kaip tik 
kad Rusija 'žinotu kad mes es
ame prisirengė ir Sovietu, lau
kiame.

Ales atsimename kai Fordu- 
kas kasztavo pustrecžio szim- 
to doleriu. Dabar tas Fordukas 
tapo didžiu “Fordu” ir kasz- 
tuojai daugiau kaip du tuks- 
tancziu'. doleriu.

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

Nauji automobiliai ilgesni,

Platinkit “Saule”

Pirkie U. S. Bonus

Pirkie U. S. Bonus

KETVIRTAS ::
PRISAKYMAS
:: :: DIEVO

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

duktere daigte laimingai.
Namas Mykolo, buvo teip 

laimingas, kad jo motere jauna 
Ona kuri atsinesze pinigo, vie
ką Mykolui duodavo po siaura 
kantrola, nes Mykolui daibo 
nieks nenorėjo sutiektie kaipo 
kokiam nedoram' isztremykie 
isz stūbeles senojo tėvo. Jeigu 
kur kad reikėjo pinigo mažiaus 
ar daugiaus, tūrėjo vis pas 
Ona praszytie, nes patsai nieko 
neuždirbo ir nuo jo kaipo ne-

dorelio kožnas prasilengdavo. j

— Po keliu sanvaieziu My
kolas seserį Jadviga einanezia : 
su reikalu iii miestą ir sui tuomi 
paklausė jos kaip einasi?

Jadviga pripažino kad yra 
suvis laimingi, bet tu tai tęva 
visai turi sumenijos kad buda- 
nias bagotu visai apie tęva ne
atsimeni, ir tu 'žinai, kad jis 
ant senatvės, turi labai sunkiai 
dirbtie kaip darbininkas.

Asz jums nieko pagelbetie 
negalų, Mykolas atsake, pati 
mano skaito duodama kožna 
skatiką beldžia tankiai kad 
asz nieko neuždiibu tikra, czis- 
cziu turiu savo namuose ir prie 
'savo duszio’S niekad skatiką 
turetie negaili. Tikėk sesuva 
man kad asz daug biednesni 
esu dabar, kaip kad buvau.

Klausykie Mykole, turiu tau 
tiesa pasakytie. Matai kad tu 
užsitarnavai ant tokio padėji
mo, ant kurio dabar patsai ru- 
goji, nes nenorėjai guodotie 

( tėvus savo. Mes 'žinome, kad 
jautisei nelaimingu, ir nekarta 
su gentemis apie tai perszneka- 
nie ap'skausdami tave, ir žmo
nes kalba kad tai del tavęs da 
ne pabaiga. Dievas tave už ne
dorumą priesz tėvus nubaus 
idant butum piktum priklodu 
del kitu vaiku guodojime tėvu.

Mykolas klausė savo sesers 
Jadvigos žodžiu su tylėjimu: 
Nežinoma ka Mykolas sau mis- 
lijo, palenkės galva, atsisvei
kino seserį ir nuėjo sau namon.

Kaip tik Mykolas spėjo in- 
žengtie in stuba, tuojaus pa
garsėjus Ona pradėjo jam isz- 
metinetie, kad jis nieko nevei
kia, kad jie ji maitina, u'ž savo 
pasoginius pinigus nepasilinks 
mintie negauna, ir -kaipo su 
įprasta staloriene ne viena isz 
miesezionku pasilinksmintie 
nenori.

Mykolas paprastinai klausė 
tylėdamas, nenoredains ar tai 
uogaiedan.a'si atsiszneketie, ir 
žinoma su Boba tokia, ne buvo 
kaip citie in barni. Po valan- 
deliai kad jau netaikė Ona ap- 
simalszino, Mykolas tarė:

Būtie, ar nebūtie staloriene, 
nuo tavęs paezios paeina ati- 
duokie man pinigus, tada pra
dėsiu reikalą, nes žinausi gerai 
aipie stalorystes reikalą ir me
džio vertumą, galu u.ždir'btie 
pirklysto medžio ir visokiu 
inelblu laikytie krautuve ir 
toks reikalas gerai apsimoka.

Busi sau ponia kupeziuviene 
žmonis tave visi guodos, turėsi 
ant karto tiek gentiszku mote
rių, kurios rūpinsis būtie tau 
visados prielankiomis.

Mykolienei tokia propozici- 
je matytie pamėgo, ant to susi
taikė ir tuojaus pradėjo Myko
las -ardytie senąjį nameli, po 
tėvui, idant ant jo vietos pa- 
st at y tie fabriką ir pardaviny- 
czia niobiu. Darbai jau buvo 
iii'pusejas, o palžiegos pinigisz-

kai pasiprovins.
Szinkoriai Žydai tuom laik 

nemiegodami reikalavo savo 
kapitolo su procentais, bijoda
miesi idant neprapultu pasko
linimai.

Mykolas sukosi kaip žaltys, 
vienkur skolinimo kitur at
mokėjo laukdams goresnio lai
ko.

apraszy-

apysaka 
szimtme-

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir
/ \ Motinos Szvencz.

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
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kitokios atsitiko permainos'. 
Vienas sunūs kupezius, painy- 
lejas senelio dukterį Jadviga, 
parode tėvui savo misli, kad 
nori apsižeirytie su Jadviga 
kaipo dora mergina, visaine 
daibszta ir mylinezia savo sena 
tęva, nusidžiaugė isz vaikino 
geros mislies, ir nepoilgam, 
vietinis klebonas suriszo vaiki
na su Jadviga risziu moterys
tes, primindaiiis prakalboje 
mcila ir guodonia senųjų tėvu 
už ka Vieszpats palaimina gy
venime.

Visas miestelis džiaugėsi isz 
laimingo nusisekįmo del Jad- 
vigos, nesj toji mergina buvo 
guodojama u'ž gražu pasielgi
mą nup visu žmonių.

Ant rytojaus, abudu nauja- 
ženikliai ir jau tėvas draugeja 
giminiu ir genezių nusidavė in 
bažnyczia iszklausitie Misziu 
Szventu meldžiant Vieszpaties 
naujame gyvenime palaimiu i- 
1110. Po misziu, Jadviga su savo 
jaunu vyru ir tėvais, nusidavė 
ant kapiniu kur ilsėjosi tarp 
kitu ir mirusį motina teip Jad- 
vigos kaip ir jos jauno Vyro. 
Pasimeldė Dievui ant kapu, 
gry'žo sau namon turėdami vil
ti jog Vieszpats jiems nauja
me gyvenime palaimins.

Senis Navickas ant praszy- 
mo savo žento, apsigyveno ten 
kur rūpinosi vaikai užlaikytie 
pritinkaneziai.

Mykolas nusidavė pas savo 
uoszvi melst pagelbos, bet po
nas Kleinertas nei 'skatiko ant 
to užmanimo nepaskolino. My
kolui nieks daugiau nepasiliko 
kaip tik pas szinkorelius pasi
skolinimo melstie, kas ir atsi
tiko. Szinkordai skolino su išž
irgomis del saves geriausio-

Mykolas dasieke savo mie- 
rius, kad in du metus viskas 
jau stojosi, namąsi taipo pasta
tytas pripildintas visokais ma- 
teriolais. Kantas viskas ženkli
no. Medžiai gulėjo ant kiemo, 
pirklio nieks neatėjo.

Mykolas vis lauke geresnes 
ateitos ramindamasis, kad lai-

Jadviga kada-gi jautėsi gy
venime laiminga esanti, prie 
savo vyro ir senelio tėvo jau be 
rupesties, tai pas Mykolą mate 
gyvenimą jo visai prieszinga'ir 
neramu. Szinkoriai užėmė visa 
Mykolo turtą u'ž skolas, jo pati 
kaip tik atsigelbejo inneszta 
savo pasoga, nes ji jie gyveno 
jau skynime turto nuo vyro.

Toji moteriszke Ona neno
rėjo ant galo apie Mykolą nei 
girdetie nuo jo atsiskyrė, ir 
matydama, kad Mykolo daig
ius kamarninkai iszipardavilio
ja visai szalin kreipėsi. Žmo
gus Mykolas aipleistas nuo 
svieto ir locnos moteres, svie
tui būdamas insipykes, nes ant 
guodones niekur neužsitarna
vo. Tėvas senas su Jadviga, 
malonėjo jam prigelbetie bet, 
Mykolas ju ranka geradejinga 
atstume szaltai atsakydams ne
reikalauju pagelbos nito nieko, 
o nei nuo paties Dievo. Dirbsiu 
kiek turėsiu pajiegu ir losku 
nuo nieko nepraszydamas, My
kolas teip atsake ant visu tėvo 
ir sesers perstatimu.

— TOLIAUS BUS —

KATALOGAS 
KNYGŲ

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.102— 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) I 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Ala 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; 
Vailęicziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

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

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

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras pacziuojas, 
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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.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 Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

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

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 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. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

O?" Užsisakant knygas ib* 
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.

USir3 Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - ĮJ. S. A.

tik ant
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Ketvirtas 
Prisakymas 

Dievo
(Tasa)

Ant rytojaus anksti iszejo 
senas Motiejais in miestą pas 
savo prietelus ir pažinstamus.

Visi ji pasveikino, nes ker
nas kone iszmetinejo jam, jog 
sunui paivede varstotą, Navic
kas klausė tuju iszkallbu, isz 
teisinėjo Mykolą ir pats save 
kaip galėjo, žinoma kaip tėvas 
nes žnionys to nepaisė, ba ’žino
jo kas per diegas tasai Myko
lą. Iszejimas in miestą Motie
jaus nebuvo ant tuszczio, kož- 
nas apsistodavo koki norint 
daigteli, nes kas labiaiuisc pyki
no Mykolą sztai tas jog kas 
tiktai ateitinejo in varstotą tai 
norėjo matytis su tėvu; idant 
jam pavest darbu, o apie My
kolą kaipo meisteri, niekas ne
norėjo žinot.

Tas tai kirkino ta nedora 
žmogų, kuriam volei pradėjo 
augt ragucziai, ba per tęva at
sirado biskutis darbo. Mistino 
jog jau pradės, gerai eitie, pra
dėjo dabar mislyt apie apsipa- 
cziavima ir jeigu gaus paezia 
su gera pasoga, tai nereikalaus 
žrnonim kloniotis ir loslkos rei
kalaut. Tada visi jam laukavos 
o ir tėvas drauge.

Buvo tame miestelyje 'žmo
gus gana turtingas, kuris turtą 
surinko isz darodavojimui kaip 
žmonėms provotis.

Tukstancziai žmonių kaike 
ant jo, bet jis Kleinertas nėad- 
Ibojo ant juoko žmonių, ir kad 
jis savo pravarde neisztare, vi
sai to ne paisė.

Jis buvo tikrai Kleinertas.
Tas Kleinertas turėjo dukte- 

re ne. jaunoka, isz daugybes 
jaunikiu; ne vienas jos nenorė
jo kad Ona ir gera pasoga. gau- 
tie galėjo.

Mergina toji kad ir ne atsi
žymėjo savo grožybe, tas vis

BSFA - B - CELA“®!

I
arba pradžia l;

SKAITYMO i:
...ir... I;RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col. į;
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! nieko, nes ne viena mergina o

gražesne mažiaus, vis-gi iszte- 
ka už vyro, ir dabina ja nei jos 
pavirszutinia parėdai ar kas, 
o Ona 'žinojo visi, kad jos ne
gražiame kūne, da negražesne 
buvo .pasielgimai. Ona nieką 
nepraleido neapsznekejus, jos 
liežuvis kaip velnio krapylas, 
kožna 'žmogų atrasdavo ir jos 
visi turėjo' lenktis. Tokia tai 
Ona aprinko sau Mykolas už 
motere ir karta Nedėliojo nusi
davė pas jos tęva su atlanky- 
mu.

Ponas Kleinertas vikrus 
kaip lape, ant kart atmynė ko
kiame mierije atlankė ji Myko
las, nes dukrukes liežuvis buvo 
ingrises jam ir nusidžiaugęs 
pasveikino M y kola.

Mykolas, nebuvo apsipažinęs 
su draugiszkomis apeigomis, 
nes nuo suvergiu tolindamasis 
teip pas tėvus kaip ir kitur, ir 
nieko nuo tinginiszkos drau
gystes buvo nei sz>simoki nesi. 
At e jas pas Klei nerto narna pir
miausiai įprastai persistatė sa
ve norineziu ženytis.

— O man kas per velniai, 
kad ponas, nori žianytis mais- 
tereli ženikis arba ne, man vis 
tiek.

— Bet asz noriu ženytis su 
pono duktere.

— Da ar su tai griežle Ona ? 
Isztiesu reikia turetie daug 
drąsos, kad atsiimtie gy ventre 
su tokia moteriai

Gerai asz neturiu nieko 
priesz tai, bet pasakykie1, kuo
mi užsiimate ir ka turite?

— Turiu narna.
— Žinau, niekas nežino ko

kia. pridanga.
Priek tam szmotelis žemes.
— Vis nieks! Kaip tik ke

lios alželes del rasodos.
— Na ir varstotą turiu sta- 

loriszka 1
— Kuriame nėra darbo, at

sake Kleinertas.
• Tas vis nieko, asz ne turiu 

nieko prieszais, kad tamsta bu
tam mano žentu, bet tik duktė 
ant to susitaikintu.

Suszuko ponas Kleinertas, ir 
ant balso jo duktė Ona pasiro
dė st ubo.

Ponas Navickas, nori su ta
vim paeziuotis.

— Kas man per garbe ei
tie už tokio Staloriaus kaip po
nas Navickas, asz geresnio ver
ta vyro. Bet gerai, nenoriu1 pa- 
siliiktie ant ilgiaus sena merga, 
ii- gatava teketie u'ž pono Na
vicko su tpomi, jai jus ponas 
Navicke apsiinitie pildytie ma
no iszlygas.

— Na ir kokios tos iszly- 
gos ? Paklausė jaunikis.

— Nelabai sunkios, asz at- 
sincsziu pasogos gana pinigu, 
ir noriu1 būtie pone namu.

— Žinoma, atsake jaunikis 
Mykolas džiaugdamasis isz 
teip lengvo reikalo.

— 'Reikalauju kad kol asz 
nužengsiu in narna tavo, kad 
iszsikraustytu isz ten jusiu tė
vas ir sesuo, asz nenoriu kad 
mano vyro szeimynva gyventu 
su manim!

Mykolas tylėjo, nes gaila 
buvo jam sesers ir priek tam 
stebėjosi idant nepasipiktintu 

kaimynai isz iszvarirno tėvo isz 
jo locno namo.

— Tai ponui Mykolui tas 
nepatinka, asz matau, na ir už
baiga su mumis, tarė Ona.

— Man; man tas patinka, 
stenedams sumurmėjo Myko
las.

— Na tai gerai! Sutaiką! 
Teve! Tėvas man rodosi teipos- 
gi ant to susitaiko, ar ne tiesa?

Ponas Kleinertas dirstelėda
mas ant dukters bambtelėjo: 
Duosiu tau ant pradžios de- 
szimts tukstaneziu.

Mykolas Užkaitės, dirstelėjo

Schuylkille vienam rnięste, 
Bobeles turi didele 

rūpesti,
Kad žmogų aploti,

Ir neteisingai ant jo 
meluoti.

In darbu vyra “iszleidžia, 
O paezios per diena liežuvi 

paleidžia,
Susieina ‘keletos net, 

Beveik visos susipesz, 
Mat, sueja gieda, geria ir 

ui i a v o j a>, 
Ant vyru visai neatboja,

O kaip pasigeria, 
Paleidžia liežuvius

da. geriau,
A pi o ja nekalta moteriszke, 

Kuri su joms nenori 
sėbrauti.

Vyrus su moterims sueržina, 
Prie kitu nekaltai 

prilygina.
Po tam pasklysta 

zurzejimas, 
Kaip dirbtuvėje braszkejimas.

Tokia rodą mano 
Uždarykit žiotis savo, 

Braunas kalbas suvaldykit, 
Savo liežuvius sulaikykit, 
Ba bus vismos negerai!

* * * /
Kokis tai vyrelis,

Isz. Pennsylvanijos, 
Kurio antra pati jieszko 

nuo jo divorso, 
O jisai dairosi paskui 

treczia,
Sako kad jisai yra 

Pavyzdingu vyru, nes 
Negere, nerūko ir nekeikei

Nėra ko stebėtis,
Juk panasziu asilu randasi 

daug ant svieto,
Kad jo motere nuo jo 

persiskyrė.
* * *

Jeigu vyras iszkrylpsta
Isz doraus gyveninio, 

Tai su juom yra didele beda, 
Bet jeigu motere iszkrypsta 

isz doraus kelio,
Tai szimta kartu yra 

didesne 'beda,
Ne tiktai vyrui, 

Bet ir visai visuomenei.
* * *

Teisybes turėtu būti daugiau 
ant svieto, 

Bet žnionys teisybe naudoje 
kaip gyduole,

(J melą, kablia su kauszu 
nuolatos. 

in Ona, kuri rankomis kisze- 
rriuje prijuostaites kaito neuž- 
siganadindania tarė:

— Tai visai mažai, bet tai 
nieko, rasis ir daugiaus.' Taigi 
ponas Navicke, neraka vilkin- 
tie, greito apsiženijinio nieks 
negaili.

Mykolas per kėlės sau va i tos 
vaikszcžidjo suszniures ir ap- 
simislijas, ant galo Sukatoje 
priesz paežius užsakus, inejo 
in stubeleje pas tęva. Senas tė
vas Navickas, su nusidy vijimu 
dirstelėjo ant Mykolo, nes jisai 
seni niekados neatlankydavo, 
gal kada, su kokiu rriekiszku 
atsitikimu.

— Tetie, noriu siu jumis ka 
pasikalbėt ie.

— O k a toki ?
— Žen i juosiu jau!
— Su kuom?
A,lt tokio# žinios, paszoko 

isz kreses dūkte Jadviga 
Mykolo tardama:

— Jau tai brudsenes iszsi- 
rinktie negale jei.

— Sunau mano, ar-gį <>e_ 
rai ant to užsistanavijai, ka 
nori padarytie! Suszuko senis 
tėvas.

■— Nėra jije tokia bradas 
kaip žmones apszneka, asz ži
nau seniai geriaus už tuos žino-

SAPNORIUS tiszkos provos prie szios stube-

★

★ 
★ 
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Mykolas ant o tylėjo.
— Vienok tu gerai žinai, 

kad pagal sūdo kantrakta, tu
ri szita stubele duotie man iki 

? mano smereziui del pragyveni
mo.

— Teisybe, nes Ona reika
lauja kad....

— Drąsiai sakykie mano 
sunau, ko reikalauja toj tavo 
merga ?

— ’ Ona reikalauja, kad iki 
jos ezion atėjimui tėvas ir Jad- 

[ vigą, apleistumete szita name
li iki atėjimui Onos, o tu sakai 
kad jije ue yra tokia bradas 
kaip kad žmones ant jos szne- 
ka.

Jadviga norėjo Mykolui bro- 
lui daryt ie iszmetiiiejimus to
lesnius, bet senas tėvas ja nuo 
to. sulaikė tardamas:

Susiraminkie mano duktė, 
neseniai girdėjai isz luini ma
no, kad asz iii szitai stubele tu
riu pilna tiesa, ir niekas manės 
isz ezion iszstumtie negali, bet 
vėlai iszsilerikimo rūstybes 
Dievo, trauksiuiosi ir kad tik 
ryt iszsikraustylumem dabar- 
gi palauksime Panedelio.

— Tai nereikia teip grei
tai da kelios sanvaites iki ma-

>^^***4 *
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— Gal jus u draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite 
jiems kad užsiraszytu sau 
“Saule”, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nes “Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys ju nuliūdima.
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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.

no veselei, tarė nedoras Myko
las.

— Neplovok nedorasis, isz- 
eik isz mano stulbois! Kad duo
tu Dievas, idant per szita 
slanksiti per kuri žengs isz- 
stumtasis per tave tėvais, nein- 
žengtu in narna nelaime ir pra
keikimas!

Panedelyje anksti, parejas 
tėvas su duktere Jadviga nuo 
Szv. klaupė abudu ant vietos 
kur priesz meta mirė paiti senio 
ir motina Jadvigos, sukalbėjo 
amžina atsilsi duszai mirusios!, 
potain senas tėvas pakrapino 
vieta szventu vandeniu ir abu
du: iszsikrauste isz namelio.

Mykolas tuom laik ndbuvo 
namieje nes jis nesidraisidamas 
būtie, liudininku apleidimo per 
tęva jo namelio nusidavė in 
kareziama alplieitie gėrimais 
rūpestingumai, ir jam daugiaus 
rūpėjo žinotie, ka žmones ant 
to szneka ulž iszkelima seno tė
vo isz stulbeles, o ne apie tęva 
ir seseri.

In kelias sanvaites atsibuvo 
Mykolo veseile prie szlubo ir 
veseiles, nieko beveik nebuve 
apart keliu yipatu isz Kleiuer- 
tos pažinstamu, kurie atsilan
kė vien tik prisistebėdami kad 
neužtrauktie ant saves Klei- 
nerto ruistybia. Isz kitu pakuš
tamu, seno Navicko nebuvo 
niekas norint ir buvo praszy- 
tais. Ne buvo teipos-gi ne senas 
tėvais nei sesuva, nes juos ne- 
prasze tartum kuodams Myko
las kad neprilbus.

Mykolas bevijusi linksmai 
nuduodams, bet isz jo akiu ga
lima buvo suiprastie koki nors 
nepakajinguma. Kankino My
kolą priek tam rppestis ka isz 
pažinstamu Kleinertos buvo 
ant veseilos kaip tik keletas, o 
isz giminini ir pažinstamu jojo 
tėvo nebuvo niekas!’

Senelis Navickas gy veno su 
savo duktere už miesto name
lyje. Stalorystes darbo jau ne
galėjo atliktie, nes materialisz- 
ku pajiegu stokavo del uždėji
mu varstoto didesnio. Žmoge
lis ant darbo eidavo tokio, koks 
jam papuldavo, idant tiktai ne 
perdaug apsimkinanczio’. Duk
tė darbavosi siuvinėjimais. 
Darbo turėjo pakaktinai, nes 
kožnas ji kauro dora senuką 
neužmirszo.

Teip tai prie pagelbos Viesz- 
paezio gyveno: tėvas senas su

(Tasa Ant 2 Puslapio)
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ZiniosVietines
Isz priežasties kad Ame

rikos Tautiszka Szvente “ Pa- 
dekavones Diena — Thanks
giving Day” (pripuola Ketver
ge, Lapkriczio (Nov.) 24-ta 
diena, tai ateinantis Petny- 
czios “Saules” numeris neisz- 
eis, kad ir musu darbininkai 
galėtu apvaiksztinete ta Ame
rikos Szvente. Dovanokite 
mums! Aeziu!

-—- “Saules” Redakcija 
Seredoj (pripuola Szv. 

Klemenso, o Tautiszka Vardi
ne: Visliomis. Ir ta. diena: 1938 
metuose Žydai Vokietijoje pri- 
vercziami sumokėti valdžiai 
dvideszimts nii'oszimti viso sa
vo turto; 1950 m., Amerikos 
slapta F. B. 1. policija suėmė 
asztuonios deszimts szeszis 
Komunistu vadus Amerikoje ir 
pažadėjo juos iszveszti isz mu
su, kraiszto, kurio jie taip neap- 
kenczia, bet kurio jie nenori 
apleisti.

Ponas Leonas Kuczins- 
kas, gerai ‘žinomas pardavėjas 
Vacuum Cleaners, svyperius, 
isz Schuylkill Haven miestelio, 
ana diena lankėsi mieste su rei
kalais ir prie tos progos atlan
kė “Saules” Redakcija kuris 
n'žrasze laikraszti “Saule” 
kaipo Kaleliu Dovana del savo 
tėvelio, p. Juozą Kuczinska. 
Aeziu už atsilamkyma.

Ketverge pripuola. Ame
rikos Tautiszka Szvente “De- 
kavones Diena — Thanksgiv
ing Day”. Taipgi Szv. Jono 
nuo kryžiaus, o Tautiszka Var
dine: Rum'baudas. Ir ta diena: 
1929 metuose Depresija Ame- ✓ 
rikoje, kai retas kuris darba 
turėjo ir kai valdžia stengiesi 
jauniems darbus parūpinti, o 
kitiems paszelpa suteikti; 1867 
m., Italijos Premieras Ferruc
cio Pairi pasitrauke isz savo 
vietos ir savo iupedini perspė
jo kad Italijoje gali būti suki
limas.

Petnyczioj pripuola Szv. 
Katarinos, o Tautiszka. Vardi
ne: Vismantas. Tik 25 dienos 
ligi Kalėdų. Ir ta diena: 1936 
m., Japonija pasiraszo sutarti 
su Vokietija priosiz Ruisijos

PONAI ;
BIZNIERIAI!
Geisdami apteikt savo ge
rus Kostumerius, privalo 
isz laiko duoti atspaudyt

Sieninius
Kalendorius

1956 m.
ir iszsirinkti kokiu nori 
iszsirinkt.

Dabar Laikas! užsi
-------------------- kalbyt

ir nelaukti ilgai! Nes kas 
pirmesnis, tas gales isz
sirinkti puikesnius!!!

SAULE PUBL. CO.,
Mahanoy City, Penna.

Kominterna; 1277 m., Sudaii- 
tas, Lietuviu karvedys, perga
lėjo Kryžeivius ties Šeiniais.

Su bato j pripuola, Szv. Sil
vestro, o Tautiszka Arardine: 
Dobilas. Ir ta diena: 1942 m., 
kliubais suidege Bostono mieste, 
Mass., 1773 m., Amerikiecziai, 
nenorėdami Anglijai mokėti 
taksas ant arbatos, apsirenge 
kai]) Indijonai, iszvcrte isz vie
no laivo, Bostono uoste, visa ta 
arbata in mares; 1783 m., pir
itui Japonu kariszki laivai nu- 
s'kandyti; 1933 m., gauja Kali
fornijoje užsipuolė ant kalėji
mo ir pakorė du vaikvagiu in 
San Jose. Tos valstijos Guber
natorius Rolfe pateisino toki 
tos gaujos pasielgimą.

Kita sanvaite: Nedalioj 
pripuola Pirma Adventu Neile- 
lia, taipgi Szv. Virgilijo, o 
Tautiszka Vardine: Girdote. 
Taipgi ta diena: 1944 m., Cor
dell Hull atsisako, pasitraukė 
isz Amerikos Sekretorystes 
vietos; 1944 m.. Edward Steni
nius yra paskirtas in Cordell 
Hulll vieta kaipo Amerikos 
Sekretorius; Laivyno Diena; 
1858 m., gimė Prez. Theodore 
Roose vėl tas.

Panedelyje pripuola Szv. 
Jokuibo Gang., ir Szv. Konra
do', o ‘Tautiszka Vardine: Var- 
kare. Ir ta diena: 1942 m., apie 
penki szimtai žmonių žuvo 
gaisre, kai “Cocoanut -Grove” 
mas Amerikos pacztas atidary
tas New York mieste. Pirmiau 
paczto tvarka 'būdavo kitonisz- 
ka. Tas kuris gaudavo laiszka 
užsimokėdavo, o ne tas kuris 
siunezia, kaip sziandien; 1950 
m., Generolas Douglas MacAr- 
thuris perspėjo kad didelis ir 
ilgas karas bus Korėjoje, nes 
jau dabar tenai randasi dau
giau kai]) 200,000 Komunistisz- 
kos Kinijos kareiviu. Bet nie
kas jo neklausė ir jam netikėjo.

Utarninke pripuola Szv. 
Saturnino, o Tautiszka Vardi
ne: t’meile. Taipgi ta diena: 
1937 m., Anglija su Praneuzija 
sutinka Hitleriui pavesti daug 
sala, kad tik palaikyti pakaju; 
1433 m., Lenkai apiplesze Lie
tuva; 1944 m., du Naciai szpie- 
gai, sznipai buvo isz Neciu po
vandeninio laivo, submarine 
paleisti netoli Bar Harbor 
kranto, Maine valstijoje. Jiedu 
vėliau buvo sugauti New York 
misete; 1433 m., Lenkai nute- 
riojo nualinto Lietuva.

:------ ----------
Shenandoah, Pa. — 

Antanas Aleknaviczius, vete
ranas, 57 metu amžiaus kuris 
gyveno pas savo seserį Helena 
Vaiskievicziene, 227 N. Dia
mond uly., staigai pasimirė pa
reita Seredos vakara. Velionis 
gimė Connertone. Tarnavo 
Amerikos Armijoje nuo Rugp. 
12 d., 1919 m., ligi Sausio 31 d., 
1952 m. Paliko vienatine seserį 
Helena, pati Kazimiero Vas- 
kieviezio. Laidojo Panedelio 
ryta su Szv. Misziomis in Szv. 
Jurgio bažnyczioje devinta va
landa ir palaidotas in Szv. Vin
cento parapijos kapinėse 
Frack vilioję. 

--------
Girardville, Pa.—

Nesveikuodama per keletą me
tu, ir gydėsi in AsJilando ligon- 
bute, Elzbieta, pati Peter Gilt
ine, nuo 216 W. Main uly., nu
mirė pareita Ketverge ryta 
10:30 valanda. Velione gimė 
Girardvilleje, po tėvais vadi
nosi Elzbieta Kasakaicziute. 
Paliko savo vyra "Petrą; sunu 
Jokūbą isz Willow Grove; du 
brolius, Jokūbą isz miesto ir 
Aritaua, Harrison, N. J., seserį

A

Jau Nekal ta,...
Priminėm musu skaityto

jams ir tiems kurie ne yra skai
tytojais, jog kada raszote koki į 
užklausima arba szeip su kokiu 
reikalu raszote geisdami atsa
kymą, kad butumet ant tiek 
malonus indeti pacztine mar
ke del atsakymo! Redakcija 
aplaiko daugybe laiszku kas' 
diena, o po tris centus susiren
ka gana ženklyva suma per me-' 
nesi ir tik nereikalingas kasz-I 
tas del redakcijos, o nepriskai- į 
tant prie to laika ant sujieszko-' 
jimo tokio atsakymo ant už
klausimo. Bukite ant tiek man
dagus ir neužmirszkite apie tai 
ateityje jog jeigu neindesite' 
markes del atsakymo, “tai 
laiszkas eis in gurbą,” ir galė
site patys dasiprast, del ko ne- 
aplaikete atsakyma del jusu 
užklausymo.

Katarina Brady, Harrison, N.
J., ir keletą brolienių ir sese-j 
remiu. Laidojo Panedelio rytai 
su apiegomis in Szv. Vincento! 
bažnyczioje devinta valanda ir! 
palaidota parapijos kapinėse 
F rack vilioję.

—--------------------------------------- '■

Scranton, Pa. —
Penkios deszimts szesziu metu 
amžiaus Stanley Kapalski, isz 
Mill City, Wyoming County 
pasimirė nuo ipecziaus gazu. Jo 
žmona buvo nuveszta in ligo
nine, be sąmones. Daktarai sa
ko kad ji (pavojingoje padėty
je. Kaip ten tie g'azai nuo to 
pecziaus ji uždusino, policijan- 
tai dar nežino.

Skaitykit “Saule”

Start Payroll Savings with $7.50 today 

and have over $4,000 in 1965

What would you do with your $4,000?
Spend it on a home of your own? 

Your child’s college education? Go in 
business for yourself? All of those things 
cost money, more money than most of us 
have now. Bui there’s no reason why any 
of us can’t gel the money if we save regu
larly and invest wisely.

The easiest time to save is now — when 
you're earning more than ever before. 
And the surest way to save is through the 
Payroll Savings Plan; Then your saving 
is done for you automatically. What an 
advantage that is! Once you tell your pay 
office how much you want to save each 
payday, you can relax and know that 
every thing is being taken care of. Your 
money goes regularly into United Stales 
Series E Savings Bonds, one of the saf
est,, surest investments in the world.

Anil how your money will grow! Say 
you sign up for $7.50 a week through 
the Payroll Savings Plan where you 
work. In 5 years you'll have $2,053. In 9 
years and 8 months — $4,277. And in 
less than 20 years — $10,313!
And the earlier you start the less you need 
to save each month. Let's say you re 45 
and you start investing $37.50 a month 
in Savings Bonds. At 65 you’ll have a re
tirement fund of $12,000. Another man 
is 55 but invests $75 a month in Bonds. 
At 65 he will have $10,000. Both of you 
will have invested the same $9,000; but 
you, the early starter, will have accumu
lated 20% more money.
So every day you put off saving is costing 
you money. Take that all-important first 
step now. Sign up for Payroll Savings 
where you work — or invest in Bonds 
regularly where you bank.

Now is the time to save more
*

— and invest more in U. S. Savings Bonds!
- *
The U. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury Department thanks, for their 

patriotic donation, the Advertising Council and
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LAKŪNAS ŽUVO

11 Sužeista Per
Manevras

BEPPU, JAPONIJA. —
Amerikietis lakūnas, paratroo- 
peris užsimusze kai jo para- 
sziutas neatsidare, kai jis per 
manevras szoko isz eroplano. 
Vienuolika kitu kareiviu vie
naip ar kitaip susižeidė. Isz vi
so net asztuoni szimtai penkios 
deszimts lakunu, paratrooperiu 
szoko isz eroplanu per tas ma
nevras.

:: JUOKAI ::
Juozas Butkus viena gra

žia diena surinko visus savo 
szeimynos sulužusius lietsar
gius, ambrelius, ir nunesze 
in miestą pataisyti. Buvo ju 
net szeszi.

Kelios dienos po tam, But
kus važiuoja strytkariu. O 
lauke kad lyja, tai lyja — 
kaip isz viedro pilte pila. Isz- 
lipdamas, jis isz pripratimo 
pasiėmė ambreliu, kuris bu
vo vienos moteriszkes, szalia 
jo besedinezios.

“Sustok! Vagie!” Ji suri
ko.

Butkus susisarmatino, at- 
siprasze ir sugražino mote- 
riszkei josios ambreliu.

Ta pati vakara po darbo 
Butkus užėjo in fabriką ir 
pasiėmė visus szeszis savo 
szeimynos ambrelius, kurie 
buvo jau pataisyti.

Ir kaip tyczia, taip pasi
taikė, kad jam teko vėl szalia 
tos paezios moteriszkes atsi
sėsti ant strytkario. Ji žiau
riai in ji pažiurėjo ir pa- 
sziepdama pastebėjo: “Gerai 
pasisekė sziandien, ar ne?”

BALF’o Pirmininko
Žygiai Szveicarijoje

Balfo pirmininkas prof. kati. 
J. B . Konczius neseniai lankė
si Genevoje, kur su atitinka,- 
mais Tarp vyri ausy ines Orga
nizacijos Emigracijai isz Eu
ropos Skatinti (1CEM) parei
gūnais' tarėsi del 'paskolų emi
grantams lietuviams, vykstan- 
tiems in Amerika ir in kitus 
krasztus ju kelionei apmokėti.

: Kokie tu pasitarimu pasek- 
mai'!

Per konferencija su IGEM 
i galutinai susitarta del szios ru- I o
j szies paskolų. Baltui tarpinin
kaujant, ICEM tuo atžvilgiu 

i visiszkai musu emigrantus ap
rūpins. Ryszium su ypatingu 
im-tatymu: pabegeliaius ingol- 
ba rasz.tincins ir tarnautojams 
iszlaiky t i.

Baltas yra narys “Standing 
i Conference of Voluntary Agen- 
. cies” kurios bustino yra Gene
voje. Szioji centrine organiza- 

i cija rūpinasi pabėgėliu rcika- 
| lais prie UNO ir tas emigraci- 
; nes agentūras Europoje, kurios 
yra jos nariai, kvieczia posė
džiu, praneszdama apie ipaszel- 
pas ir emigracines veikimas, 

j taip pat joms tarpininkauda
ma prie UNO pabėgėliu reika
lais. Balfo reikalams atstovau
ti asz pakvieeziau Estu Minis- 
teriu K. Selteri, o jam negalint 
dalyvauti, musu reikalais rū
pintis prie UNO ir^ savanoriu 
emigraciniu agentūrų “Stand
ing Conference sutiko Latvis

|Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip

i korius ako Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Saule Publishing Co.
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Skriberis. Jiedu gyvena Gene
voje. Nors Latviai ir Estai ne
turi tokios organizacijos, kaip 
Lietuviai, bet Balifas rūpinasi 
taip pat visu kitu pabaltiecziu 
emigraciniais ir paszelpos rei
kalais, teikdamas jiems viso
kia pagelba.

Būdamas Genevoje, pabėgė
liu reikalais, dariau reikalingu 
žygiu invairiose (pasaulinėse 
organizacijose ir Tarpvyriau
sybiniame Komitete Emigraci
jai isz Europos Skatinti. Czia 
in talka atėjo J. E. Vyskupas 
V. Padolskis ir Estu Ministe- 
ris K. Selters, kurie nuoszir- 
dižiai visko padėjo.

/Jenevoje taip ipat teko tartis 
ir su UNO auksztais pareigū
nais Mr. Kelly, Woodward' il
ki tus, aptarėme su jais ■bendra- 
vimo su Baliu reikalus ginant 
pabėgėliu juridines teises ir 
teikiant visokia 'pagelba czia 
insikurti tiems kurie, nenorės 
ar negales atvykti. Teko taip 
pat tartis ir su Szveicaru fede
ralinės valdžios paszelpos fon
dais, ir susipažinti su ju veik
la, taij) pat jieszkoti galimumu, 
kaip jie galėtu reikalinga pa
gelia teikti musu tautieczianis.

Nuvykęs in Szveicaru, Lie
tuviu Paszelpos Komitetą, ar
ėčiau susipažinau su jo pirmi
ninku Mr. Thomas, Szveicaru, 
vedusiu Lietuve, kuri, kaip ge
ra patriote, renka su savo vyru 
aukas ir teikia pagelba labiau
siai jos reikalingoms suvargu- 
sionis szeimynoms. J u rupes- 
cziu ir tarpininkavimu taip pat 
galima pasiusti visa eile Lie
tuviu vaiku vasaros atostogų 
praleisti in Szveicaru Szeimy- 
uas. Balfo centras Europoje su 
jais dirbs ir bendruos irateity- 
je.

Balfo emigracine veikla Eu
ropoje yra gerai iszsipletusi ir 
eina sėkmingai. Gaunami szim
tai praszyimu, ypacz Klaipėdos 
krasizto Lietuviu, padėti jiems 
atkeliauti in Amerika, surasti 
buto ir darbo garantijas ir tai]) 
toliams. Biurai Muenchene, 
Frankfurte, Hanibiirge, Salz- 
burge, Paryžiuje ir Bruesselyje- 
veik i a sek mi ilgai.

Pajieszkojimas
Pajieszkau savo giminiu: 

1—Kosinski Albin; 2— Kosin- 
ski Vitold, jiedu kila isz Sata- 
riszkiu poliv., A’aitkusz para
pijos, Ukmergės apskriezio; 
3-—Bi ret to (vardas paniirsz- 
tas) isz Ukmergės; 4— Klima- 
viezius (vardas pamirsztas) 
kilos nuo Ukmergės; 5— Bara
nauskas (vardas pamirsztas) 
kilęs nuo Ukmergės; 6— Na
vickas (vardas pamirsztas) ki-‘ 
les nuo Ukmergės;' 7— Sniės'z- 
kaites Juulijonos ‘broliai ir se
serys (vardai pamirszli) kilę 
isz Ukmergės apskriezios; 8—- 
Adoma viezius (vardas pa- 
mirsztas) kilęs isz Alioniu kai
mo, Ukmergės ajpskriczio; 9— 
Kaczin skas (vardas paimirsz- 
t#s) paeina, isz Deltuvos dvaro, 
Ukmergės apskriezio. Jie visi 
yra iszvyke in U. S. Amerika 
priesz Pirmos Pasaulino kares. 
Tai]) pat yra praiszoini atsiliep
ti ju vaikai, anūkai ir pro-anli
kai kurie gyvenai Amerikoje. 
Raszyti:

V. Drilling,
Uterbrunner Str., 85, 
Gauting, Munchen,

Germany..

GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavoras, popiera, ma- 
szinos, ir darbininku algos, kad 
dauguma laikraszcziu dar la
biau brangsta. Redaktoriai, ąt- 
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 
skaitytoju labai gražiai prasžo- 
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!

Istorija Apie . . . 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima® 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.

SAULE - Mahanoy City, Pa.




