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Naujos Vokiecziu Armijos Pradžia PRANCŪZIJA
GRYSZTA IN TAUTU

SANJUNGA

ONUTE NEKALTA ĮZMONA NUZUDINTA AUTOMOBILIUS 
STULPĄ

Nužudyto Milijonie
riaus Žmona Paleista

Vyras Mislino Kad Tai 
Lape Trys Sužeisti

IN

NEW YORK, N. Y.

ap-
ne-

O
ta

Apsaugos Ministeris, The
odor Blank, (po deszine) in- 
teikia karininku augsztas 
komisijas szitiems karinin
kams. Jie yra Adolf Heusin
ger, (po kaire) ir Hans Spei- 
del. Jie dabar yra paskirti 
kaipo Generolai del naujos 
Vokiecziu armijos. Jie yra 
buvę Major Generolai Hitle
rio, Whermacht armijoje. 
Isz viso szimtas ir vienas 
Vokietis stojo in ta naujai 
tveriama Vokietijos armija.

Tikim" si ne už ilgo sudaryti 
armija isz puses milijono.

Ne visi džiaugiasi kad Vo
kietija ima tvertis savo ar
mija; kai kurie jau dabar 
klausia ar ežia mes nesejame 
dar baisesnio karo sėkla. Jau 
du sykiu vienoje kartoje Vo
kietija buvo stojusi priesz 
visa svietą- Ar dabar mes 
Vokiecziams duodame dar 
treczia proga pakilti priesz 
mus?

MELDZIESI
UŽ SAVO VYRA

Paskui Ji Nuszove

LOS ANGELES, CALIF. — 
Moteriszke, kuriai galva skau
dėjo ir kuri buvo susirupinus 
apie svetima moteriszke su ku-

Loszikes Dede
Paszautas

ria jos vyras buvo susidėjęs, il
ga laika klūpojo prie lovos kur 
jos vyras miegojo ir už ji mel
dėsi; paskui ji pasiėmė revol
veri ir ji nuszove.

Trisdeszimts devynių metu 
amž aus Ponia Nina Sorensen 
buvo suimta ir suaresztuota už 
nužudinima savo vyro, trisde
szimts devynių metu amžiaus 
William Sorensen, buvusi ma
rina, kareivi.

Jiedu buvo ženoti septynis 
i metus ir neturėjo vaiku, bet ji 
turi devyniolikos metu dukterį 
su savo pirmu vyru.

Ji sako kad ji žinojo kad jos 
vyras buvo susidėjęs su sveti
ma moteriszke, ir už tai ji 
szove.

UNITED NATIONS, N. Y.
— Tautu Sanjunga susitaikino 
su Prancūzija ir dabar viskas Nassau Apygardos teismas ra
vel tvarkoj. Tautu Sanjunga do kad Ponia Ann Crowell 
prižadėjo antru kartu neisz- ■ Woodwrd yra nekalta už savo 
kelti Algerijos kraszto klausi- milijonieriaus vyro nužadini- 
ma.

Tautu Sanjunga, Sovietu 
Rusijos sukurstyta norėjo 
svarstyti Algerijos kraszto 
priklausomybes klausima, 
kadangi Prancūzai valdo
Algerijos kraszta, tai jie nega
lėjo sutikti su Tautu Sanjunga 
ir jos atstovai pasitraukė isz 
visu posėdžiu.

Kai kurie dipliomatai sako 
kad szitas susitaikinimas yra 
tik laikinis, nes Tautu Sanjun
ga norėjo kad Prancūzija daly
vautu in balsavimus, kai try
lika kitu krasztu norės stoti in 
Tautu Sanjunga, ir Prancūzi
jos balsas tada bus reikalingas.

Arabu delegacija sutiko ant 
szito laikino susitaikinimo, sa
kydama kad yra vilties kad
Prancūzai patys ta klausima' 
iszrisz, bet jeigu ne tai tas 
klausimas bus vėl iszkeltas at- 
einaneziais metais.

Indijos vyriausias delegatas 
V. K. Krishna Nenon buvo in- 
takingiausias Prancūzija vėl 
sugražinti in Tautu Sanjunga, 
bent laikinai. Keli delegatai 
isz Pietų Amerikos teipgi daug 
prisidėjo visus nuraminti ir su
taikinti.

Bet isz visu szitu ergeliu ir 
nesusipratimo aiszkiai matyti 
kad Tautu Sanjunga be jiegos,: 
be intakos ir be jokios naudos.

j ma.
Ji, per klaida, mislindama 

kad tai vagis, nuszove savo vy
ra Spalio trisdeszimta diena, in 
Oyster Bay Cove, Long Island, 
New York.

Ji nuo tos dienos iki dabar 
buvo ligoninėje, ir tik su savo 
daktarais ir advokatais pribu
vo in teismo kambarius.

Teismas buvo patraukęs net 
i trisdeszimts viena svietka.

Indomu žinoti kad jos vyras 
keletą menesiu priesz savo mir
ti buvo padaręs nauja testa
menta, kuriame jis Visai mažai 
savo turto buvo palikes savo 
žmonai.

Jiedu buvo geri medžiotojai 
ir mokėjo kaip karabinus var- 

' tuoti.
Vienas Vokietis, dypukas, 

Paul W. Wirths, Jr., buk yra 
prisipažinęs kad jis ta nakti 
apie ju namus slankiojo, ir ga
limas daigtas kad Onute iszgir- 
do ji beslankiojant ir pasiėmė 
savo karabina ir, mislindama 
kad tai kokis vagis nuszove 
savo vyra.

DAUGIAU
BRIEDŽIU NEGU

MEDŽIOTOJU

nu

REIKIA DAUGIAU 
POLICIJANTO

FORT WORTH, TEXAS.
Keturios desz.mts vieno meto Trys jaunuoliai buvo sužeisti 
amžiaus Ponia Hazel Dell Mo- kaį ju pasivogtas automobilius 
ser iszejo medžioti briedžius su 
savo vyru per Dekavones die
na.

Apygardos policijos virszi- 
ninkas, Ben Lee sako kad jiedu 
abudu su Ponais Ronald

(Tasa Ant 4 Puslapio)

PHILADELPHIA, PA.

R.

PRANCŪZAI 
MIELASZIRDINGI 
AMERIKIECZIUI 

KAREIVIUI

dvide-

Joe Cansino, penkios de- 
szimts penkių metu amžiaus 
loszikes Rita Hayworth dede 
ir Ispanioliszku szokiu mo- 
kiittojas buvo nuvesztas in 
Los Angeles General ligoni
ne- Jis policijantams sake 
kad jis buvo szeszis sykius 
perszautas kai jis nuėjo 
siimti savo automobiliu, 
sako kad jis nežino kas 
tu norejes ji nužudinti.

pa- 
Jis 
bu-

DVIEJU
AUTOMOBILIU

MELUN, PRANCŪZIJA. — 
Lakūnas, kareivis Jose Monti - 
jo buvo Prancūzu teismo tei
siamas už nuduryma jauno 
Prancūzo saliune.

Kareivis lakūnas,
szimts keturiu metu amžiaus 
Montijo, isz Phoenix, Arizona, 
buvo nuteistas ant penkių me
tu in kalėjimą, bet tas pasmer
kimas buvo to paties teismo 
panaikintas. Jis turi užmokėti 
deszimts tukstaneziu doleriu 
to nužudyto jaunuolio, devy
niolikos metu amžiaus Andre I 
Mallet tėvui, Armand Mallet.

Sulyg susitarimu tarp Pran
cūzu ir Amerikiecziu valdžios, 
Amerikos valdžia sutinka už
mokėti visus tokius nuostolius, 
kuriuos musu kareiviai pada
ro svetimuose krasztuose.

Kareivis Montijo, kuris bu- 
vo kalėjime per szeszis mene
sius priesz ta teismą, butu ga
lėjęs būti nuteistas ant dvide
szimts metu prie sunkaus dar
bo kalėjime. Jis dabar iszejo 
isz kalėjimo su savo Prancū
zaite nuotaka, dvideszimts vie
no meto Madeleine Thomas, 
motina jųdviejų dvieju metu 
sunaus.

Kareivis Montijo teismui pa
sakė kad jis buvo pasigėrės, 
girtas, nuo dvideszimts’ stiklu 
vyno ir visai neatsimena kad

NEW YORK, N. Y. — Poli
cijos sztabas New York mieste 
yra iszleides praszyma kad

i daugiau jaunuoliu stotu in po- 
licijantu eiles. Jaunuoliai tarp 
devyniolikos ir dvideszimts de
vynių metu amžiaus gali tapti 
policijantasi. Policijanto alga

SUVAŽINĖTAS nepraseziausia, ir yra progos
i pakilti in augsztesnes vietas.

MEDIA, PA. — Penkios deJ Jeigu pollcijantu algos butu
i szimts septynių metu amžiaus; žmoniszkos, tai policijos szta- .... 
darbininkas in Elwyn Training bui nere ketu jaunuolius kai-1 karabinais, ir treczia, 
School buvo dvieju automobi- binti. Apart prastos algos, po- ;
liu suvaž netas, kai jis norėjo 

j eiti skersai Baltimore Pike 
į vieszkeli prie Ridley Creek in 
Media.

Policijantai sako kad Isa- 
i dore Glassman, penkios de
szimts septynių metu amžiaus 
buvo parmusztas automobi-

litika per daug insimaiszo in 
policijanto darba ir gyvenimą, i 
Policijanto, kaip
darbas yra visiszkai nedekin- ■ 
gas. Visi kuo daugiausia isz ju 
reikalauja, o jiems tik blogai 
atmoka.

į paskutinius tris dolerius, pasi- 
Į gere, ir parėjės namo pradėjo 
muszti ir daužyti savo žmona, 
buvo per savo keturiolikos me
tu sūnaus ant smert nuszau- 

: tas.
Policijantai sako, kad pen- 

i kios deszimts vieno meto am
žiaus Dudley W. Hilton, bedar
bis pentorius buvo pasiėmęs 
savo žmonos paskutinius tris 
dolerius, su grasinimais kad 
jis ja nugalabins jeigu ji jam 
tuos pinigus neduos, nuėjo ir 
nusipirko bonka sznapso.

i
Kai jis ta sznapso bonka isz- 

tusztino, jis pradėjo muszti ir 
daužyti savo žmona, trisde
szimts trijų metu amžiaus Vio-

atsimusze in stulpą ir apsiver
tė. Policijantai pradėjo juous 
vytis Philadelphijoje ir pasivi
jo Ardmore priemiestyje.

Apie pirma valanda isz ryto 
policijantas Bernard Stock- 
when ir Russell Blewitt pama
te sena automobiliu pravažiuo
jant per rauduona szvieta. Ta- 
m automobilyje važiavo trys let Judvįeju sunus kelcta kar. 
jaunuoliai. Policijantai prade- tu steng-e5į juodu atskirti irjaunuoliai. Policijantai prade- tu steng-lesi juodu atskirti ir 
jo juos vytis. Jie važiavo tarp Eavo teva numa!sz-ntk b2t kai 

nepasiseke, ir kai jis mate kad 
" Į jo tėvas ima smaugti jo moti

na, jis pasiėmė savo pasiskolin
ta karabina del medžiokles, in- 

į sidejo in ji kėlės kulkas ir pa
savo tėvui 
Tėvas jau 

buvo mires kai policijantai pri
buvo.

f eptynios deszimts ir asztuo- 
nios deszimts myliu in valanda. > 
Policijantai per savo telefoną 
pasiszauke dar kelis kitus po
licija ntus in talka.

Ant siauro Mill Creek kelio leido viena kulka 
tas automobilius nulėkė nuo stacziai dn peczius 
kelio, davė in telefono stulpą ir 
apsivertė. Visi trys buvo nu
veržti in Bryn Mawr ligonine. 
Jie yra: devyniolikos metu 
Walter W. Chester, automobi
liaus draiverys; asztuoniolikos 
metu Frank Ellis ir penkioli
kos metu Harry Gorman.

Policijantas Saržentas Burns 
tame automobilyje rado tris Į 
karabinus. Jis sako kad tie; 
jaunuoliai buvo ta automobiliu . I
pasivogė, ir nei vienas isz j u 
neturėjo laisnius vairuoti au
tomobiliu.

JURININKAS
UŽSIMUSZĖ

Bego Su Pasivogtu
Automobiliu

BEAVER, PA. — Asztuo- 
į niolikos metu amžiaus jurinin
kas užsimusze kai jis bego su 
pasivogtu automobiliu nuo po
licijanto. Jo automobilius su
dužo in tilta netoli nuo Van- 
port.

Jaunas jurininkas buvo Lar
ry Keith Boso, isz East Liver
pool, Ohio. Policijantas Char
les Kreeps, isz Beaver, sako 
kad jurininkas Boso bego nuo 
jo su visu to savo pasivogto 

DALLAS, TEXAS. — Tėvas automobiliaus greitumui smar- 
kuris pasiėmęs savo žmonos (Tasa Ant 4 Puslapio) 
t. v'

VAIKAS NUSZOVE
TEVA

HARRISBURG, PA. —
Sziais metais apie keturi szim- 
tai penkios deszimts tukstan
eziu žmonių iszsieme laisnius, 
pavelinimus medžioti briedžius 
Pennsylvanijos valstijoje. Pu
se tiek keliaus in miszkus pir
ma diena medžiokles.

Valdžia spėja kad dabar mu- 
! su valstijos miszkuose randasi 
daugiau kaip penki szimtai 
tukstaneziu briedžiu; tai reisz- 
kia, su giliuku, kiekvienas me
džiotojas turėtu parsigabenti j jjs susimusze su tuo Prancūzu 
briedi po medžiokles. ir ji nudūrė, in Fontainebleu

Nors Pennsylvanijos valsti-į £aliuna Gegužio keturiolikta 
ja turi tris atskirus laikus del dįena 
briedžiu medžiokles; p.rma su Svietkai pripažino ir svie- 
striekmis; antra del patinu su czino k£!d tas kareivis buvo 

! - ’ vienos partrenktas ir gerokai ap-
i dienos medžiok.e del pateliu, niusztas to jaunuolio Prancūzo 

ir jo dvieju draugu, pirm negu 
jis ta Mallet nudure.

į Czia der kitas nelemtas pa
vyzdys, kaip musu kariszki 
teismai yra nerangus ir netin
kami. Civilinis teismas nieka
dos nepripažintu kad žmogus 
yra nekaltas už tai kad jis bu
vo girtas. Jeigu pasigėrės žmo
gus neturi atsakyti už savo 
darbus, tai butu lengviausias 
badas visiems musu prieszams (be skrybėlės) in elevatorių, 
ir nevidonams atkerszinti: rei-l 
ketu tik kelis sznapselius isz- 
mesti ir paskui nugalabinti to
kius musu prieszus, ir mes bū
tume visai nekalti, nes mes taip 

i padarėme po tu sąnapseliu.

bet jeigu kuris medžiotojas 
' viena briedi gauna, tai jis jau 

metu tari 
tik vienas 
kiekvienam

mokytojo del tu me,lžiokle3 
tupėti namie, nes

: 1 riedis pavėlintas 
medžiotojui.

Pirma medžiokles diena atsi
tinka daugiausia nelaimiu nes 

Eilinis policijantas turi vi- vįsį medžiotojai skubinasi, ne
liaus kuri vairavo trisdeszimts sus savo policijanto drabužius 
septynių metu amžiaus Lee R. isz savo algos pasirūpinti, jam 
Quinney, nuo Smedley Avenue, miestas duoda tik revolveri;
Kai jis buvo to automobiliaus 
parmusztas jis papuolė po ra
tus automobiliaus kuri tuo pa
ežiu sykiu vairavo asztuonioli- 
kos metu amžiaus Robert M. 
Young, isz Felton, York Coun-ikai ir visa eile jo drabužiu pa- 

(Tasa Ant 4 Puslapio) į reina isz jo mažos algos.

jam net ir kulkos suskaitytas. 
Jeigu jis nori pasimokinti kaip 
gerai szauti, jis turi pats užsi
mokėti už tas kulkas. Marszki- 
niai, coatas, kelines, czevery-

iizkenczia ir kantrybes neturi. 
Už tai valstijos atstovai visus 
persergsti labai atsargiai misz- 
kuose pirma diena.

SKAITYKIT

PLATINK IT!

Pasigėrės Tėvas Daužė 
Motina

Susprogdino Eroplana

Teismo virszininkai ežia 
veda John Gilbert Graham

pirm negu jis buvo intartas 
už susprogdinimas eroplano 
ant kurio žuvo keturios de- 
szimts keturi žmones- Žuvu- 
siuju tarpe buvo, ir jo moti
na, Ponia Daisy King, Jis

buvo iszemes trisdeszimts 
septynių tukstaneziu dole
riu apdraudos policy ant sa
vo motinos, pirm negu ji ant 
to eroplano iszskrido. Jis 
buvo intaises dūlio sprogs- 
tanezia bomba ir ja buvo in- 
dejes in savo motinos laga
miną, siuteasi.
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Kas Girdėt
Prancūzija slaptomis par

duoda daug kariszku laivu So
vietams.

Sovietai Egiiptiecziams siun- 
czia daug kariszku ginklu, bet 
tuo paežiu sykiu reikalauja 
kad Sovietu inžinieriai tuos 
ginklus valdytu-

tas laimėjo ta byla ir ta jo 
kompanija turėjo tik viena mi
lijoną doleriu užsimokėti. Tai 
nemažas sutaupimas. O dabar 
tas advokatas yra Repnblikonn 
paskirtas kaipo komisijonie- 
rius taksu. Ropublikonai bijosi 
kad Demokratai 'per rinkimais 
visiems primins szita. advoka
tą, dabar komisijonicriu.

Pirkie U. S. Bonus

^O\JR INtfo,

vieno naujo skaitytoj aus, tai j 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule“ bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

ir priėjo arcziau.
— Asz norėjau gert vande

nio, mano gera moterėlė.

Sovietai teipgi stengiasi at
kalbinti Graikus nuo Tautu 
San jungos. Jie Graikams daug 
ko prižada jeigu jie pasitrauks 
isz tos San jungos.

Ar Eisenboweris stos in Pre- <
zidento rinkimus.’ Mes dar ir 
dabar nežinome, ir nežinome 
to žmogaus kuris žinotu. Pats 
Eisenboweris vargiai žino.

paduot ir neturime su kuom

sau

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Elizeuszas' tada p r a d e j o 
klausinėt.

— Ar jau esate teip be pa- 
jiegu, kad galėtumėt taje už- 
peczkyje motere prižiūrėt?

Jan pradėjo būtie labai

KELIAUTOJAI IN 
:: SZVENTA. ŽEME

Pirkie U. S. Bonus

apysaka 
szimtme- 

Lietuviszku 
Su paveikslais. 177

Pasirodo kad įpustu mokyk
lose daug mokiniu nemoka, 
kaip skaityti- Mokytojai ir 
mokslincziai sako kad ežia 
daug kaltes galima mesti aut 
televizijos, nes vaikai namuose 
nieko neskaito, bet tik žiopso 
in televizijos programas.

Republ i ko n a i pr i si pa ži n sta 
kad jie turi mažai vilties lai
mėti tuos rinkimus be Eisenho- 
werio.

SAPNORIUS Elizeuszas buvo labai nu-

Su 283 Paveikslais

A ut dm obi 1 i u “ Ch r ysi er ’ ’
kompanija rengiasi taip padi
dinti savo bizni ir savo fabri
kus, kad ji tris ar keturis sy
kius daugiau darbininku sam- 
dysis ateinaneziais metais.

Ant nauju, namu statymo 
falbrikantai ir kompanijos pa
skirs daugiau kaip keturios de- 
szimts keturis bilijonuis1 dole
riu. Reiszkia daugiau darbu ir 
daugiau biznio visiems.

Valdžia perspėja visus gerai 
apsižiūrėti kur ir ka perkate 
priesz Kalėdas, nes daug vi
sokiu sukeziu gera geszefta va
ro. Valdžia pataria viską pirk
tis isz gerai žinomu biznierių. 
Gal biski daugiau mokėsite, 
bet žinosite kad jus tas biznie
rius neapsuko.

Teipgi reikia gerai apsižiū
rėti su savo dovanomis labda
ringoms draugijoms ir viso
kiems vajams. Ir ežia daug 
suikeziu randasi.

Vietoj kad siuntus savo do
vanas kur nors toli per pacz- 
ta ar per jumsi nepažinstamus 
agentus, daug geriau padary
site jeigu suszelpsite tuos, ku
riems paszelpa reikalinga, jusu 
susiedijoje.

Plieno fabrikantai sako kad 
jie negali tiek plieno įpristaty- 
dinti, kiek dabar invairi fabri
kai reikalauja.

Geležinkeliu kompanijos pra
nešta kad joms trumpa ir 
truksta: freit-kariu. Tos kom
panijos yra davė orderius del 
keliu szimtu tukstaneziu nauju 
freitkariu, bet ims kelis mene
sius pirm negu bus galima pra
dėti joms tuos freitkarius pri- 
statydinti.

Kalakutai del Dekavones 
Dienos biivo gerokai brangus; 
mums pranesza. kad jie bus 
nors biski pigesni pries'z Kalė
das. i

Republ ikonai susirupine! 
Pirm negu atvažiavo in Vasz- 
ingtona užimti taksu komisijo- 
hieriaus vieta, Ponas T. Cole
man Andrews buvo advokatas 
del American Distilling, sznap- 
so kompanijos, kuri buvo pa
traukta in teismą už asztuonio- 
likos milijonu doleriu taksu 
neu'žsimokejima. Szitas Ponas 
T. Coleman Andrews, advoka-

Dauig dideliu biznierių ir 
fabrikantu dabar remia abi 
partijas; jie pila pinigus in 
abieju partijų iždus del rinki
mu, nes jie dabar negali būti 
tikri kuri partija tuos rinki
mus laimes.

Eina gandai kad Anglijos 
Ministeris Sir Anthony Edeil 
rengiasi atvažiuoti in Amerika 
su Eisenhoweriu pasitarti.

Lakumi sztabas pranesza 
kad jis dabar tupi kariszka 
eroplana kuris gali skristi 
tūkstanti penkis szimtus my
liu in valanda.

Karo sztabąis sako kad už 
keliu dienu jis paskelbs visu 
Kongresmonu ir Senatorių 
vardus, kurie sziais metais lia- 
ladftojosi po svetimus krasztiis 
ir kuriu keliones iszkaszczius 
mes padengėme su savo takso
mis. Neužteko kad jie patys vi
sur važinėjo, bot ir savo žmo
nas ir gimines su savimi, ve
žiosi, ir už tai mes užmokėjome.

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kaa 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

Tiktai,., . . $1.00
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa.,U.S.A.

tolinus, ba laivo drūtesnis ir 
Elizeuszas vos galėjo spėt pasi-

vande-
nio? Paklausė,

— Tai gerk sau jeigu, nori, 
atsake Ivanas. Asz nenoriu

Elizeuszas' susi!ai ko.
Ne laukio .manos tarė. 

Inbegsiu in taje grinezia ir pa- 
pras'zysiu atsigert vandenio.

Pypkes Durnai

Nauju automobiliu pardavė
jai Lozorių gieda., biedavoja. 
Jie sako kad fabrikai* priver- 
ezia juos imti daugiau automo
biliu negu jie g 
t i sako kad fabrikantai per 
daug laisniu iszduoda, taip' kad 
per daug to paties automobi- 
liaus pardavėju randasi viena
me mieste. Dar kiti nusiskun
džia, kad jie daug pinigu pra
leidžia iszgarsindami viena ku
ri automobiliu, paskui kitas i 
pardavėjas isz kito miesto, ka-! 
ris nei cento nepraleidžia, ant | 
garsinimu, inlenda ir toki -pati 
automobiliu pigiau parduoda.

Motinos Apgailėjimas

Dukrele mano, lelijele balta, 
Skai&ti ir graži jauna 

ir nekalta,
Del ko vieszinti czion 

nenorėjai,
Argi pas mane būti ilgėjai?
Auginau tave mano 

kūdikėli,
Dabar netekau tave 

brangus kūdikėli,
Apleidai szi svietą jau 

koki laika,
Neturiu szirdies ramybes,

gali parduoti. Ki-|M“» mielas vaikeli.
Niekas man nemiela ir 

niekas neramu, 
Ar buna namie ar kur 

iszeinu,
Ne miela man draugai, 

gentis ir kaimynai,
Tik miela lankyti szaltiekai 

kapai.
Kas szventa dienele kapa 

jos aplankau,
Per juoda žemele jos veidą 

matau, szaltieji kapai.
Gaila jos labai,
Mano aszarelem apleisti 

jos kapai.
Dieve pasigailėk, suteik man 

kantrybe,
O mano dukrelei amžina 

tag ramybe'
Kad mano szirdele paliautu 

skaudėti,
Laivynas stato did'žiausj 0 mano dukrele ?autu 

kariszka laiva; asztuonins de- 
szimts penkių tukstaneziu to
nu. Iki sziol didžiausias yra 
“Fori’cstal’’ septynios , de-Į 
szimts -szesziu tukstaneziu to
mu laivas.

Kiti sako kad valdžia primo
ka farmeriui kai jis per darg 
javu turi; bet nauju automobi
liu pardavėjai turi 'patys visus 
nuostuolius padengti kai jiems 
fabrikai pristato per 
naru j 11 a u t om 6b i 1 i n.

pasilsėti.

SKAITYKITE “SAULE

— ‘ ‘ Saule ’ ’ turi tiek agen 
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai- 

Pirkie U. S. Bonus Sziandien! i tytojas prisiūnstu varda tik

Sieniniai Kalendoriai 1956m
15 col., ploczio x 23-3/4 co!., ilgio

2 -/ l)abar po 50ė arba 3 už $1.25 
Adresas:

SAULE PUBL. CO. - Mahanoy City, Pa

Gaspadorius mirszta ant kie
mo, o mes baigėme gyvasti szi- 
czion. /•

Isz karto, kada vaikiukais 
pamate svetima žmogų, nulovi 
verkęs, nes kada senuke pradė
ję kalbėt, velei jis ja pradeje 
už rankoves tašyt ir szaukt:

— Mo'cziute, moeziute, duo-i 'kie man duonos!
Elizeuszas! norėjo klaust,

~ — Laba i gerai.
Ivanas nuėjo tolinus Elizeu

szas inejo in grinczele.
Buvo tai maža, molvne grin- 

ežele, nuo žemumos sujuodus, 
o virszui 'balsva, matomai nuo 
'senei netaisyta. Stogas sklytas 
varlelei suk ripe vede ant kie
melio.

Elizeuszas praeidamas pro 
ta kiemeli, pamate gulinti žmo
gų patvorije. Buvo labai su- 
kndes apvilktas in baltus mar
škinius ir kelnes.

Matomai atsigulė ant tosios 
vietos, kol da saule degino, o 
žmogus, norint ne miegojo, 
nuolatos gulėjo.

Elizeuszas paklausė gulin
čio žmogaus, kur gali gaut 
vandenio atsigret, nes žmogus 
neatsake.

— Kas tai, ar tasai žmogus 
miega, ar kurezias ar tinginys,

duona 
duona 
neuž-

davėsi girdėt verksmas vaiku 
ir pabarszkino, szaukdamas:

Flei, gaspador!
Jokio atsakymo neiszgirdo.
Volei pabaladojo Elizeuszas 

su savo lazda, szaukdamas. Ge
ri žmones atsiliepkite!

Jau Elizeuszas norėjo trauk
tis nuo duriu, kad sztai iszgir- 
do rodos dejavimą, viduryje.

— Kas tai T Ar gal kas blo
go stojosi! Tare in save turiu 
ineitie.

Ir inejo in grinczele.

Elizeuszasi pakele klingnti, 
pastūmėjo duris, inejo in prie
mene ir pamate duris in grin
ezia. atidarytas, Ęirstelejo in 
vidų. Stovėjo prie duriu pe- 
czius, kerezioje stalas, ant sie
nos abrozai ant suolo sėdėjo se
nyva motere, ant stalo galva 
padėjus. Szale josios stovėjo 
vaikas pageltęs kaip vaszkas, 
trauke motina už rankoves ir 
klike kiek tik galėdamas, pa
budint ja. Elizeuszas inejo in 
grinczele, oras buvo smirdantis 
ir labai troszkinantis. #

Užipeczkyje ant suolo gulėjo 
kita motere. Ne pasijudino nei 
akiu nepakėlė ant ategio, nes 
rodos kad nuo didžiausio szal- 
czio drebėjo. Iszrode suvis pus- 
gyva ir apleista. Po valandai 
sena, motere pakele galva nuo 
stalo ir pamate Elizeusza.

— Ko nori ? Tarė. Nieko 
czion turime.

Elizeuszas suprato ka kalba, 
norint kalba buvo atmaininga

mužikėlis laikydamais už sie
nos, norėjo daeit suoleli, nes 
susipainiojo kojos ir jiuole, 
kaip ilgas ant aslos nemėgin
damas a t si kelt. Norėjo kalbėt, 
ir vos mikezuodamas isztare:

Teip, sergam visi, lies nuo 
bado. Ir pradėjo verkt.

Elzienszas tuo jaus- nusimetė 
nuo pecziu savo krepszi, mete 
ant suolo m* atriszo. Tszeme pei
li ir kapaleli duonos, pririeke 
duonos, davė szmota muzikui. 
Nes jisai ne cine ir parode ant 
kūdikio tarydamas:

Duokite jam.
EI izeuszas padavė 

vaikui, kuris pagriebė 
in abi rankas ir ka til-
springo. Ir da buvo mažiuke 
mergaite, kuri apveizlojo nuo 
pecziaus, žiūrėdama godžiai 
ant duonos. Elizeuszas ir del 
josios davė szmoteli, o teiposgi 
ir bei senukes. Kūdikis norėjo 
sukramtyt ir nuryt, liet negalė
jo ir tarė senuke:

— Ar negalėtum atneszt 
mums vandenio, ba gerklėse 
uždžiuve. Mėginau vakar ar 
sziandien eitie parneszt nepa
menu, nes nogalejau pakelt 
viedro, puolau ir paliejau.

Vos parėjau namo. Nes da 
tasai viedras turi butie jeigu 
kas nepaėmė.

Elizeuszas paklausė kur ran
dasi szulinys? Motere pasako, 
iszejo, rado viedra, prisėmė ir 
paimesze.

Vaikai suvalgė duona ir at
sigėrė vandenio, nes vyras ne-

— Asz jau nenoriu valgyt.
Jo pati ulžipeczkyje suvis ne 

prasiblaivė tiktai drebėjo ir 
mėtėsi in vyras czion Elizeu
szas nubėgo in kromeli kaime, 
pirko kruopu, druskos, miltu 
sviesto, sujieszkojo kirvi, , pri
kirto biski malkui ir užkure 
pecziu. Mažas vaikas pradėjo 
jam prigelbet, iszvire biski 
sriubos priszere iszbadejusia 
szeimynele.

TOLI AUS 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 
užlieku.
dideliu puslapiu, 35c.

No. 111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.141—Apie Kalvi Paszkn, 
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, Rainele. 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 Motere s Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

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

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

No.158—A p i e Kapitonas
apraszy- Stormfield Danguje; Pabėgė

lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

Kitokios Knygos

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

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

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

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

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

No.197—Graudus 
arba Pasibudihimas
mislinimo Kanczioš 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:

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

ĮHF* 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:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. A.
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SAPNAS MOTINOS
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Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.

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

SZVENCZIAUSIOS
. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.

vo. Kol turime pajiegas 
jai sos naudot.

pasirengia in kelione, Ivanas 
turėjo prie saves pinigu inva- 
les. Paėmė szimta-devyn iasde- 
szimts rubliu, ant keliones, o 
paezai paliko du szimtus, Eli
zeuszas ir pasirenge. Pardavė 
kaimynui deszimts a.vilu bi
ržių pasakydamas paezai, kad 
kaimynui atiduotu taisos bite-

gimines prigelbejo po 
pati atidavė ligi

si iii tolima kelione.

apie kurios kiek žinojo. Jeigu 
ka. pasitiko ant kelio arba kur 
apsistoja ant nakvynes, tai

.....pasidėjus 
ant laidotuvių, o ir sunienia

sirink us.
Ivanas viską s'unui pavedė 

pai

‘apieiuo Kauna su 
hug\a szirdžia, visus rupes- 
cziu- palikdamas kaime. Misli- 
!>o liktai, kai)) savo keliones 
draugui intikt, sutikime būtie 
visoje kelionėje ir gražiai na
mon sugryžt.

saiudyt žmoniem, katrais . sznahzdejo malda
~ apmislinojo apie szventus

Keliautojai in szventa žeme
01 seni Rnsnakai susikalbė

jo- kelaut in szventa žeme
Jeruzolima., idant atiduot gar
be Dievui. Vienas turėjo varda.

jo? Juk tavo suims gali dalžiu-

— Kad mat tam vyresnėm 
mano sūnui pasiliko kaip kada 
užsitrukt.

Tai ka-gi maezina bro
lau. O kaip katra, diena mirsi 

no! ir be mus turėsi apsieitie.
Tada ir vaikai turės duot ro

f 
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ite ponais to visko, tai padarv-

Elizeuszas tuomlaik da kar
ta paantrino, kaip su bitėmis

Ant galo du senei buvo pasi. 
renge iii keliones.

Moteres pakepo ji0:nLs vigo_ 
kiti sukoreliu, pasiuvo kreji-

atiduot, kaip sudorota, nes in : 
naminius veikalus, noporojol 

b« ta žinojo pat.

Talmudo Paslaptys
ŽYDU TIKYBOS 

PRISAKYMUS

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai

szita apsakinet, o paskui ėjo 
tolyn.

Vieno- papratimo negalėjo 
alprast nuo uostinio labokos ir 
talbakierka paliko namie, nes 
teip nerimavo jog buvo kaip ne 
savas, jog kožno žmogaus, kil
ki tiktai pasitiko ant kelio, 
prasze tabokos. Susilaikinejo 
tankiai nuo laiko ligi laikui, ir 
ilga gala nuo Ivano, trauke go
džiai tabokele.

j Ivanas ėjo 
■ ant tus'zczio 
j nes jo szirdis

Ponia Marcele Belskiene isz 
Wapping, Conn-, raiszo apie 
Sieninius Kalendorius. Gerbia
ma “Saules” Redakcija, Duo
du jumis žinote kad. asz labai 
dekuoju jumis už Sieninius Ka
lendorius kur asz pirkau per 
laiszka. Kalendoriai labai gra
žios ir patinka. Su pagarba, 
Marcele Belskiene.

pirmai drąsini 
nesznekedamas

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

ti'as Elizeuszas, buvo biednes- 
uis. Ivanas buvo tai vsžli'bu 
žmogum ne gere arielkos, 
ruko, no uoste tabokos, niekas
negirdejo keikimo isz jo lupu, 
buvo teisingu visuose darbuo
se ir apsiejimuose, du kartu 
buvo aprinktas vaitu savo vo- 
lostyje gmine. Ivanas turėjo 
didele szeimvnele, du sunu ir 
viena arnika, turėjo paezes ir 
visi gyveno po vienu stogu. 
Buvo drūtu ir augsžtu vyru, o 
norint turėjo septynios de
szimts motu amžiaus, bet jo 
barzda vis pradėjo žili.

Elizeuszas ne buvo bagetas, 
nei liiednas, buvo eimerninku,

jo daugiau namieje sėdėt ir bi
teles prižiurinet. Vienas isz jo 
sulini atsiskyrė del saves už- 

, da.rbiaute, o antras buvo prie 
tėvu. Elizeuszas buvo linksmas 
žmogelis, doras su duszia ir 
kūnu, iszsigordavo kaip k 
stiklnka, uoste tabokele 
mėgdavo dainot.

Glamonus buvo 'del kožno, 
kožnam gero vėlino sutikime 
gyveno su savo szeini'ylnele, o ir 
kaimynais. Buvo tai ne didelis 
žmogelis, turėjo garbiniuota 
barzda kaip jo patronas Szv. 
Elizeuszas, tai jis 'buvo plikas. 
Jau senei jiedu, tarėsi kelaut

— Žinoma, žinoma. Bet 
žmogui bintu smagiau, kad ma
tytum visus darbus pabaigtus 
pagal norą.

Alano kaimyne visada ant 
svieto yra darbas ir darbai ir 
niekad no pabaigtas.

Ar tai pas mane, moteres ap-

kad niekad ne

O mano marti protinga mo
tore kalbėjo. Isztikro tai dide
lis gilukis, jog tosios Velykos 
nesiklauso kadai ateit, ba. per 
musu nuolatine luoba ir trasa, 
niekad nepasirengtume ant to-

Ivanas pradėjo mislytie, ir 
už valandos tarė:

Daug iszdaviau pinigu 
jr ant tosios grinezios, lai pinigu

turiu mažai, o su tuiszczia

masznele eitie negaliu. Reikė
tų turėt norint szimta rubliu.

Elizeuszas nusijuokė pilna

Paprastai ant szio
Dieviszko svieto, 

Kad sunku surasti žmonių, 
Kurie butu tikrai laimingi, 
• Ir iižganadinti- isz savo

• būvio.
Vieniems stokas mažiau 

prie laimes,
O kitiems daugiau.

Vieniems stokas tai szio 
o kitiems to.

Randasi ant pavyzdžio
Tokiu kuriems stokuoja 

truputi iszmintiės, 
O ant nelaimes tokiu 

turimo labai daug.
Kitiems stokas paezios, 

Pasogo, gero darbo ir lengvo 
užsiėmimo.

Randasi ir tokiu kuriems
Stokas liktai biski laimes, 

K a butu laimingais.
Be tiek laimes negali surasti 

Per visa savo gyvenimą, 
Todėl mirszta nelaimingais. 
Daugiausia vienok yra tokiu 

žmonių žmonių

Jana jau, gana. Turi de-

o,
Kuriems daugiausia stokas 

prie laimes turto.
Kožna diena milijonai 

žmonių dūsauja, 
Kad turėtu daugiau pinigu

nas nuolatos atidos! inejo, ro

tai

o-l

kadės ne pasibaigs. Kaip Iii 
viena veikalą atliko, sztai 
tas tai anūkas paeziavosi 
volei lauke pareinanezio 
vaiskio jauniausio šimelio,
ežia reikėjo, nauja grinezia sta
tyt. Atėjo vienok viena szven
ta diena, sėdo abudu senei ant 
medžio rasto, ir teip kalbėjo:

— Kaimyne, tarė Elizeus
zas kadai keliausimo in žemo 
.szventa ?

Ivanas kakta, surauko ir ta
rė:

Szimet vaikine negalų.
Turimo kelione atidet. Reike 

statyt nauja s-tuba. Jau iszda- 
viau apie szimta rubliu, o jau 
kasztavo su virsz tris szimtai 
ir da stogas neuždėtas.

Szia vasara negalų namo ap
leist. Kita meta, kaip Dievas 
pavelis, tai galėsimo traukt.

— Man rodėsi, jog butu go- 
rianse dabar eit, tarė Elizeus-

piniesi a) ii e pinigus! Pasaky- 
kie tik man, kada eisime tai 
norint neturiu dabar pinigu, 
pamatysi kaip pasirūpinsiu!

Ivanas nusiszypsojo ir tarė:
— Žiūrėk, žiūrėk! O-gi kur 

tu tuojaus gausi pinigus?
— Pažiūrėsi! pirmiau.se, 

kiek namieje sugrabysiu. Tai 
jau bus pradžia, o jeigu bus 
mažai, tildą parduosi! mano de
szimts avilu bitukių kaimynui 
kuris jau senei seile ant ju ry-

— Szimet bites labai spies, 
o tada gailėsiesi!

— O nesigailėsiu! Tiktai 
vienas dąigtas pas mane Visa
da turi didžianse verte, o tuom 
yra duszia mano.

— Tai teisybe. Vienok .yra 
labai nesmagu, kaip negali na- 

! mie visko tei)]) padaryt, kaip 
nori geriauise.

— Tai-gi, o jeigu nepada
rai kas yra goriause del du- 
szios, ar-gi tai ne yra niekiau? 
Juk karta prižaždejai kelaut 
tai'turi dalaikyti ta pri'žadeji- 
ma. * * *

Dabar pavasaris tai geriau-

— Teisybe nes dabar, kaip 
ta pradėta darbai palikt ir ap
leist ?

— A^‘ ne turi nieko naniie-

Tas tai Elizeuszas pertikri-V 1 J- nėjo Ivana, kuris per naktį 
daug prisimislydamas, nusida
vė ant rytojaus pas kaimyną, ir 
tarė:

kad ju turėtu.
Yra ir tokiu kurie vietoje 

dūsaut,
Imasi prie darbo ir po 

Kokiam tai laikui dasidirba 
tūkstantėlius.

Tada paliauna dūsaut 
Kad juos sukrauna ir

Mislina kokiu Ibudu juos 
praleisti.

Tiktai tasai mistiną. apie 
iszleidima. pinigu, 

Kuris ju turi.
Bukime ijžganadinti tuom 

ka turimo,
O ypatingai sveikata, o 

busime laimingais.
\ < * *
Jeigu jau esate suriszti 

rysziu moterystes,
Tai darykite kaip galima, 

Kad sau palengvinti 
gyvenimą.

* * *
Kuom senesne motore

Tuom 'danginu turi turėti 
proto ir suktumo. 

Iszmintinga motore niekados 
,nejaunys save,

Ir per tai apsisaugos 
Visokiu paszandinimu,

i

— Tai brolau ir eisime!
Teisybe yra, ka kalbi, gyvas-

ant saves atkreips. 
Jeigu katra save jaunina, 

Tai tuom iszrodineja 
savo senatve.

/

’geliu. Nuolatos rūpinosi apie 
tai, ka. jie namieje vorke ar ten 
sunns pildo palikto prisaky
mu? Jeigu mato pakuloje žmo
nis sodinanezius bulves arba 
vožancziiis meszia, tuojaus i n 
savo kalbėjo:

— Kažin ar ir mano sunūs 
kiau ?

Laikais in tokia in.piiolinejo 
g kone rengėsi 

___ _ 'iigryžinet, kad parodyt smiui, 
! savo orderi ir viena doleri ant k°ki daigia 'darvt.

Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Ra., U.S.A.

Visu Ražancziaus
Paslapcziu Maldos
^el Ražancziaus Draugijos (d,!ba ta pati, kaip insaki 

™ neies NariU’ ant mažu korteliu, ku-: ’ - --- -
poras paėmė nauju viižu ir I1;1 J ri0S *n maldaknyges. ViJ nerainnma, jos 
giniu ir leidosi in kelione.

Lydėjo paezios, vaikai
kai ir pa.zinsta.mi net ligi indui i ivr u "
=== ■ ■ - -Mahanoy City, pa. U.S.A.

steliavo visokiu juostu ir juos-
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kelionėse. Ir visas viža’s ir na
gines nuiplesze, ka buvo su sa
vim paėmė ir jau buvo MažrU- 
seje gyventojai kaime varžėsi 
kožnas norėjo pas save kelau- 
tojus paimt, o apie užmokesti 
nenorėjo nei klausyt, ir davi
nėjo ant kelio visko pyragai- 
eziil ir mėsos.

Tokiu budu seneliai kone nu-, 
ėjo septynis szimtus viorstu be 
jokiu vargo ir daejo in aplinki
nes kur buvo 'badas, ha viskats 
ant lauko prapuolė.

Davinėjo priglauda 'žmonys 
ulždyka, nes neturėjo kuom, pa- • 
valgydint. Nekuriose vuetose 
reikėjo ir už duona mokėt, o ir 
u'ž pinigus negalėjo gaut.

Tuose kaimuose vargas buvo 
didelis, ba ne vienas ir savo 
dirva, ir gyvulius turėjo1 par
duot. Turtingesni da. laikėsi 
szeip, teip, o biednesni likosi 
ubagais arba tuojaus turėjo 
nuo bado numirt.

Viena ryta perguleja musu 
pakelcvingi mažam miestelyje, 
kur gavo su didele bėdai nusi
pirkt apie penkiolika švaru 
duonos atsikėlė anksti, kad da 
nueitie galo kelio, kol da saule 
nekaitina. Vos spėjo pora 
viorstu kelio, priėjo upeluka, 
prie kurio atsisėdo, pasisėmė 
su kriuželais vandenio, intru- 
pino duonos pavalgė pnsry- 
czius ir persimainė senas ant 
nauju vizas. Pasilsėjo koki 
laika ir už valandėlės Elizeus
zas iszsieme isz anezio raguti 
su taboka.' (

Ivanas su gal va pakratė, ir 
tarė: k

— Kam nenumeti ta nieką?
Elizeuszas atsake susirūpi

nės:
Pagoda per didele. ■' i
K a galiu daryt ?
Pasikėlė ir velei nuėjo kokia . 

deszimts viorstu, priėjo dide
li kaima, kuriame užsilaikė.

(Tasa Ant 2 Puslapio)

pirmiau.se
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Žinios Vietines
— Gruodis - December.
— Szaltas oras.
— Tik 23 dienos ligi Kalė

dų !
-— Senas miesto gyventojas 

Jonas Palavicziuis, nuo 108 AV. 
South uly., numirė Utairninko 
vakąra, in Schuylkill Haven li- 
gonbiite. Velionis sirgo sze- 
szis menesius. Gimė Lietuvo
je, atvyko in Mahanojuje dau
gelis metu atgal. Buvo anglia- 
kasis ir paskutini karta dirbo 
sBoston Run kasyklose. Jo pa
ti Ona mirė trys metai atgal. 
Paliko dvi dukterys: E. Haley, 
Philadelphia; Leona, Reading 
ir sunn Prana Philadelphia, 
taipgi keturis aniikus. Prigu-

Amerikos Prezidentas per ra
dijo in visus Amerikieczius 
kalbėtu; 1848 m., Prezidentas 
James K. Polk pranesze visam 
musu krasztui, kad daug aukso 
yra atrasta Californi joje; Kon
stitucijos Diena Rusijoje; 1876 
m., Brooklyn, N. Y., gaisras, 
289 žmonių žuvo; 1939 m., 
Fritz Kuliu, Bundistu vadas 
Amerikoje buvo suimtas ir im-

priesz Si alino valdžia ; 1933 m., 
Dvideszimts Pirmas Priedas 
Amerikos Konstitucijai ipanai- 
<ino Asztuoniolikta Priedą, 
turis buvo uždraudęs s vai gi- 
lanczius gėrimus, kaip arielka 
ir alų.

— Panedelyje, Gruodžio 
(Dec.) 5-ta diena 1955 m., 5-ta 
alanda rvte, iszvaižiuos in

^įduodame
Rusija i-zvale, iszžiide 66 savo 
žmones už tai kad jie buvo in- 
tarti, kad jie daro suokalbius

Alahano v

Tau-

jos. Grab. Traskanskas laidos.
— Siiba.toj (pripuola Szv. 

Pranciszko Ksavero, o 
t iiszka A’ a rd i ne: J au t re.
diena: 1946 m., O. Max Gard
ner p a s k i r t as A n įbasad o r i 11 n i i 
in Anglija; 1934 m., Prancnizi- 
ja su Vokietija ipasiraszo Saar 
Taikos sutarti, Rymoje; 1933 
m., Septintas Tarptautinis Sei
mas Amerikoje 'prasidėjo in 
Montevideo, Uruguay. Visos

vns iszimant Costa Rica; 1267 
m., Lieuviai pradėjo karai su 
Czeku karaliumi, Ottokaru; 
1563 m., Kataliku Dvasiszkoji 
Taryba užbaigė savo posėdi 
kuriame jis pasmerkė Martyno 
Liuterio klaidingus mokslus.

— Miesto bankai ana diena 
iszda.lino tukstanezius doleriu 
del tuja kurio czedino per visa 
meta.

— Kita, sanvaite: Nedelioj 
pripuola antra. Adventu Nede
da, ir Szv. Barbaros, o Tautisz
ka Vardine: Stangia. Ir ta die
na: 1946 m., Teisėjas Goldsibo- 
rough nubaudė maiinieriu bo
są, John L. Lewisa. Jis turėjo 
užsimokėti deszimts tukstan- 
cziu doleriu1 ir mainieriu unija 
turėjo u'žsimoketi tris milijo
nus ir penkis szimtus tukstan
ezius doleriu už nepaklnisnuma 
Kovo (March) szeszta diena; 
1783 m., 'Pirmasis Amerikos 
Prezidentas Jurgis Vaszingto- 
nas vieszai, publikai, atsisvei
kino ir pasitraukė isz politikos 
nesutikdamas treczia syki in 
rinkimus del Prezidento; 1891 
m., Henry L. Norcross isz So
merville, Mass., trenkė sprogs- 
tanezia .'bomba in milijonie
riaus Russell Sage ofiso ka ul
bamose New York mieste, bet 
jis tciip prastai tai bomba mete 
kad pats save in mažus szmo- 
telius susprogdino.

Mahanoy City Socia- 
H.-zkas Klinikas szimct vela pa
statys mil'žiniszka Kalėdų egle

Locust Valley: Vincent Dun-' Ka raszo musu skaitytoja, 
savage. Ponia Morta Stuczkiene, isz

Middleport: Joseph Seigen- Wilkes-Barre, Pa., Guodotina 
fuse. “Saules” Redakcija: Prisiun-

— Ponas Jurgis Szdiszkis ežiu jumis užmokestis už mano : 
isz Frackvilles, lankėsi mieste prenumerata už laikraszti 

ant kito meto. Mano
Sau- mylima dukrele atnaujino ma-

pas savo senus ipa'žinstamus, ir “Saule
]uie tos progos atlankė
les” Redakcija, atnaujinti pro no prenumerata kaipo Dovana 
numerata. už laikraszti “Sau -r. ei
le.” Acziu už atsilankvma.

ant mano Gimta-Dienos. Su ge-i 
rais velinimais visiems, su pa- i 
garba, Morta Stuczkiene.

Mikalojų, o Tautiszka. Vardine 
Vėtra. Menulio atmaina: Del- 
ęzia. Ir ta diena: 1938 m., Pran- Jau Nekarta,..

City: David Evans cnzu-Vokiecziu, taikos sutartis 
'ollack. * (sudaryta; 1370 in., Didžiosios

Komunistu Persekiojami

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

i kyma, kad butumet ant tiek 
| malonus indeti pacztine mar
ke del atsakymo! Redakcija 
aplaiko daugybe laiszku kas

• 4 diena, o po tris centus susiren- 
d’-ii diimo ■ ^a §ana ženklyva suma per me- 

, ” ’ nesi ir tik nereikalingas kasz- namii buvo . &
I suffriauta, ^sprogimas Snkcldtas del redakcijos, o nepriskai- 
mareso tokias baisias baidas, itant prie t0 laika ant sulies2k°- 

. Jimo tokio atsakymo ant už- 
' klausimo. Bukife ant tiek man- 

i dagus ir neužmirszkite apie tai 
į ateityje jog jeigu neindesite 
markes del atsakymo, “tai 

. . laiszkas eis in gurbą, ’ ’ ir galė
site patys dasiprast, del ko ne- 
aplaikete atsakymu del jusu 
užklausymo.

r\ta; 1370 m., Didžiosios Lietu-į 
vos Kunigaiksztis Keistutis! 
uižeme Maskva; 1917 m., llali-| 
fax inivst * baisi nelaime,

[laivas su kariszku dūliu, dina-' 
mitu užsidegė ir sn-iprogo. 
Tūkstantis du szimtai dvidp
szinits szeszi žmones žuvo, ke-j 
turi szimtai visi

i trvs tukstaneziai

kad juos didelius laivus 
kokius sziiipulius iszmete 
krantu, nei uostai, trys 
tanežiai mylui nuo to susprogi- 
mo pajuto tas sukeltas bangas,j 
I ledies padaryta ant penkis; 
deszimts milijonu doleriu./

Frackville, Pa. —
Laike medžiones pareita Sere
da, Andrejus Kokus ir jo bro
lis Jokūbas, surado žmogiszki 
kaulai girioje arti Frackvilleje. j i . . i

i Apie suradimą praneszta poli-

' kaulai su drabužiais yra dingu-1

W Pirkie U. S. Bonus!

Ponas Paul Miller su savo 
žmona buvo prisiraszes prie 
Komunistu partijos, ir tuo 
paežiu sykiu dirbo del FBI 
policijos. Kai jiedu daug 
Komunistu iszdave, tai visi 
kiti Komunistai paleido pro
paganda priesz juos ir ju 
vaikuczius su visokiais

sa-szmeiztais, kad dabar jie 
ko kad jie neteko daug 
draugu ir daug Susiedu ne
nori nieko bendra su jais tu
rėti. Ju vaikucziai yra asz- 
tuoniu metu Jonukas ir pen
kių metu Betsy Lou. Jie gy
vena in Los Angeles, Cali
fornia.

mums gi Lietuviams tai tuomi 
tas eilerasztis tik \ ra indomus,

Philadelphia, Pa. —
Jurgiecziu parapijos “leidos” 
veikėjos po vaityste savo “li- 
derkos”, ponios Elenos Kaza- 
kausk ienos Nedėliojo 20-to
Laipkriczio buvo suruoszusios. padauža, o dabar, Philaclel ph i-1 
puiku parengima naudai

metu amžiaus, nuo 538 W. Oaik 
Į uly., kuris staigai dingo isz sa
vo namus Balandžio 9-ta diena 
1951 metuose. Policija, tiiojaiis 
prane-ze del jo žmonos kuri 
gyvena Brooklyn, N. Y. Ponia 
Savoj kieno atvažiavo ipa Pel t a 
Sukata, ir pagal tyrinėjimai 
padaryta ant kauliu ir drabu
žius, sake kad jijie tikrai pri
pažinsią kad tai yra likimai jo-

Joi/it/te
MARCH 

OF DIMES 
in____

; \
5 6 7

U 14

i« *
26 27

aavo parapijos ir 
bueziu... pelno net 
riu. Darant, kaip 
a. a. Antanas Dzikas, gabus
muzikas Stasys Petraitis ta pa
rengimą juoms, kaip “anonce-

n asze „e koks nors . ............. v-' ro Jono Savoi-
arl.a rkraini.-lis, bet k'"' >"''yko parai-
tlms. buvęs Kauno!'“ X<,d<l""|M)'l’iet’isz (irab"- 

riaus Hoppes koplyczios ir pa- 
tosljos. Kuriant jau nH laikas yra i'aid°,aS in Haven

r i- . ! kapinėse.im- keliauti pas Abraomą szyvoku Į
1,200 dole- ganyti. 1 r dėka pasidarbavimui 

kad daro ir las ir ])o jo tinkamas trumpas 
rasztelis rasžvtas ne eilėmis.

to seno Lietuvio, kitame Lenku I
savaitraszty vadinamam: ‘Jed- 
nose’ — ‘Vienybe’ ipatilpo to 
Arkivyskuipo-Ekzarko Kons- [

.... ...... . . .... ... taiitino Bo aczevskio paveiks-1 PLATINKIT “SAULE”
t lis. \ ietį n e Richmond Asso
ciation Stores”— Steponavi-[
ežiai tam jiarenginiui apszcziai

Sausio (Jan.) 3-czia diena, 
prasidėjo “March of Dimes 
Deszimtuku Vajus,” del In
fantilinio Paralyjo (Polio) 
liga. Visi žmones remia szita 
vaju. Tautinis gydymas pa
rūpina medikaliszka prie
žiūra ir gydymą visoma ku- 
dikiszko paralyszaus auko
mis nepaisant rases, meta ar
ba tikybos. Vajus tesis iki 
Sausio (Jan.) 31-ma dienai.

Prez. Eisenhowerio Anūkai Bovinasi

kaipo pardavėju, tai musu ežia 
devindarbe, ponia Albina Cze-' 
baloriene in ta parengima! dau-i 

... . giausia i i ,arda ve inžangos t i ,ant Centre ulyczios ir apszvies y. .
...... . I., • i kietu, net 70; o suprantama: ji-elektriKinais ziburais. i . y ■'

,r . . nai daug ir kitu veikimu taipo-— Al usnį skaitytojas, ponas, 1
Juozas Tom.kieviczius isz R. D.
1, Box 166, Ringtown, Pa., pra-[ 
nesza visiems Lietuviams kad 
jisai parduoda tikro medaus, o- 
jeigu panoretumet medaus, tai
m alone kito pranesizkite man, o J■ ■ . . . < •jusu orderis bus iszpiklmtasi j ° 
Szirdingai acziu.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Saibaso, o Tautiszka Vardine: 
Nameda. Ir ta diena: 1905 m., 
Didysis Lietuviu Seimas Vil: 
niujo; 1923 m., Prez. Calvin 
Coolidge kalbėjo per radiju.

nas klebonas, Kini. Dak. Vy-Į 
j tautas Martuspviezins už ta la
ibai naudinga parapijai Iran n 
j girna tuom “leidiems” veike-l 

dekin-i

Vietiniame Lenku sa
vai t ra> zt y: . “ G w i a zd a ” '— 
“Žvaigžde” pastaroji! laiku 
patiipo gan gražius ir ilgoka-

Pirkie U. S. Bonus!

vietinio Ukrainieeziu Arkivys
kupo -E k zai’ko, Konstantin o

visu Ukrainieeziu minint 
metine sukakto kaip jie į 
priėmė Krikszczionyste.

1000

Tėvas, Major John Eisen- 
howeris žiuri kai jo trys vai
kai, Prezidento Eisenhowe
rio anūkai bovinasi Baltųjų 
namu darže, Vaszingtone.

Isz kaires in deszine: tnju 
metu Susan; szesziu metu 
Barbara Anne ir septynių 
metu David- Barbora yra at- 
sineszus golfo lazda, mokiu-

tis kaip golfą loszti, taip 
kaip ju dėdukas Prezidentas 
Eisenhoweris loszia.

U»4 Amui
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Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. - U. S. A.

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

JURININKAS

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.

GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

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

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

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 pave 
luoja arit laiko užsimokėti.

Pirmiau “Saules” redakci
ja galėdavo laukti per koki tai 
laika, kol skaitytojai užsimoka

UZS1MUSZE už savo prenumerata. Mes jums

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kurnu, kai policijantas norėjo 
ji sustabdinti.

Policijantas sako kad tas 
automobilius buvo pavogtas 
nuo John L. McKain, isz West 
Alexandria, Pa., kuris dabar 
yra laikinai apsigyvenęs in 
Beaver miestą.

ŽMONA NUZUDINTA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Standifer buvo iszeje medžio
ti, apie dvylika myliu nuo 
Buffalo, Texas.

Moteriszkes buvo palindu- 
Mos po krūmais, nuo lietaus, o 
ju vyrai gryžo nuo kalno, kai 
Ponios Moser vyras pamate sa
vo žmonos kailine pirsztine isz 
tu krūmu. Mislindamas kad tai 
lapes letena jis paleido szuvi.

Jo karabino kulka pataikė jo 
žmonai staeziai in krutinę.

Ponas Standifer greitai nu
važiavo in viena farma ir pa
smaukė policijantus ir daktara. 
Bet Ponia Moser jau buvo mi- 

i su

siusdavbme “Saule” ksld 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- 
gc 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 atšily- 
ginimas,” mes galėtume “Sau
le” leisti, ir kad jus galėtumėte 
ja vis skaityti!

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

rus pirm negu ambulansas 
daktarais pribuvo.

Jo kelione po svietą ir liūdimai 
apie Jezu Kristų.

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

DVIEJU
AUTOMOBILIU

SUVAŽINĖTAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ty, Pa. Daktarai in Chester li
gonine pripažino kad Isadore 
Glassman buvo mires pirm ne
gu jis buvo atvesztas in ligo
nine.

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

Saule Publishing Co.

PLATINKIT
“SAULE”




