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DU DARBININKAI KALĖDŲ DOVANA POPIEŽIAUS
PASIUNTĖ BOSĄ IN' ATSISZ AUKIM AS
SUIMTI
LIGONINE
Praszo Kad Visi KraszIntarti Už Vagystes
Laikrasztininkai
TOKYO, JAPONIJA. —
| PHILADELPHIA, PA. —
tai Panaikintu
Sustraikavo
Du darbininkai paczte ant Yutaka Yamashita, dvide
trisdeszimtos ulyczios buvo su szimts dvieju metu amžiaus
Atomines Bombas
DETROIT, MICH. — Trijų

BADAS DETROIT
MIESTE
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67 METAS

Galilėjos Karas

imti ir yra intarti už vagystes. darbininkas pasiuntė savo bo
■ didžiųjų redakcijų laikraszti Paczto komisijonierius Henry sui Kalėdų dovana, dideli ir
VATIKANAS, ITALIJA. —
ninkai yra sustraikave ir da
gražu
pyraga.
C. Carr uždėjo abiem po penkių
K tai ku Bažnyczios Szventabar Detroitiecjiai isz kitu mies-;
Tas
bosas,
jo
žmona
ir
ju
du
i szimtu doleriu kaucija.
sis Tėvas, Popiežius Dvyliktatu parsitraukia laikraszczius.!
Tiedu intarti darbininkai sunūs ta pyraga suvalgė ir at- gįS) per Kalėdas, savo pamokslek
Kai kurie mielu noru moka po;
|s kreipiesi in visu vieszpatysyra: tnsdeszimts trijų metu sidure in ligonine.
doleri už viena numeri.
Policijantai rado kad tas py- c2įu vadus, kad jie panaikintu
amžiaus John T. Loughlin ir
Biznieriai ypatingai nuken dvideszimts devynių metu am ragas buvo aptrucintas ir jie visas savo atomines bombas ir
tėjo, nes jie buvo pasirenge žiaus John Jennings. Paczto in- patupdino darbininką Yama-jked ju niekados nevartuotu.
priesz Kalėdas savo tavora į spektorius sako kad jis tyczia shita in kalėjimą. Jis sako kad
Jis sako kad karas su tokiogarsinti.
buvo in viena laiszka indejes, jis ta pyraga savo bosui pa- mįs sprogstanežiomis bombo
Laikraszcziai Free Press, paženklintu pinigu, kuriuos siuntė už tai kad jis norėjo jam mjs nepaliktu nei vieno nugai News ir Times turėjo užsidary Laughlin pasiėmė, o Jennings atkerszinti nes jis buvo ji iszlėtojo, nes visi nukentetu.
ti. kai j u darbininkai sustraika- buvo sugautas kai jis viena bares priesz Kalėdas.
Irzrodo kad Popiežius be
' VG.
Czia žemlapis Galilėjos
laiszka buvo in kiszeniu insideveik panasziai pataria, ka Pre
Lenku la’krasztis pamate jes.
zidentas Eisenhoweris buvo kraszto, prie Galilėjos juros
gera proga czia sau gera bizni
Tautu Sanjungai pataręs kele kur Israelio armijos paėmė
pa: Įdaryti. Dziennik Polski
kelias Syrijos tvirtoves ant
tą sanvaicziu atgal.
laikrasztis paprastai iszleidžia
Presidentas Eisenhoweris, dvylikos myliu frunto.
48,600 numeriu. Per szitas
Israelio kraszto Žydai sa
HUDSON, N. Y. — Trys ka pirm iszvažiuojant in Florida
straikas tas laikrasztis iszreiviai isz Fort Dlx, New J or- pasitarė su savo Sekretoriumi s ko kad jie pa’mdami tas
spauzdino 150,000 numeriu,
sey užsimusze ir ketvirtas bu- apie ta Szvento Tėvo pamokslą' tvirtoves atkerszino Syrijos
pridėjo asztuoniolika puslapiu
armijoms kurios keletą kar
vo sužeistas, kai ju automobi- prakalba,
Anglu kalba ir visus tuos nuliūs nulėkė nuo vieszkelio ir
Tokis patarimas, ar tai isz tu Urvo užsipuolusios ant ju
i merius tuojaus pardavė.
1 apsivertė.
Szvento Tėvo ar isz musu Pre- Į! žvejotoju.
|.
Keli laikrasztininkai susidė
Penkiosdeszimts Syriecziu
Nelaimėje žuvo devyniolikos zidento, yra labai gersa ir gra-l
WASHINGTON, D. C.
jo
sz
’
mta
doleriu
ir
pradėjo
:
buvo nužudinta, ir trisdeKataliku Bažnyczios
negamintu atominiu bombų.
Prezidentas Eisenhoweris pir- metu amžiaus Francis H. St. žus, bet kas mums užtikrins1
maža
laikraszti
“
Detroit
Re

sz’mts buvo paimta in ne
Tai buvo tik Prez. EisenSzventas Tėvas, Popiežius
i miau buvo nuturės gryszti in Onge, isz Cohoes, N. Y.; dvi- :kad Sovietai ar vieno ar kito
porter
”
leisti.
In
viena
sanvai-Į
laisve.
howerio atgarsis, kai jis GePijus Dvyliktasis, per savo
Vaszingtona ir in darba, bet deszimts vieno meto amžiaus paklausys?
te
jie
jau
spauzdino
po
szimta
prakalbas del Kalėdų, krei nevos konferencijoj o prasze
---------------------------- _—----------dabar jis paklausė savo dakta Robert W. Storie, isz Pitts-i
pėsi in viso pasaulio Katali kad visos vieszpatystes pa ; tukstaneziu numeriu.
field,
Mass.;
ir
devyniolikos
kad tas ero planas buvo atskri
Žinių naujienų žurnalai teip ru ir atidėjo savo in darba
vėlintu tokiai komisijai isz
kus, sakydamas kad visu
dęs in Jacksonville, Florida.
gryžima ir iszvažiavo in Flo metu amžiaus William R. Vingi
gera
bizni
dabar
veda,
nes
padangių
prižiūrėti
visu
vieszpatyscziu vadai turėtu
Kai at nelaime atsitiko dar ne
rida del dvieju sanvaicziu at cent, teipgi isz Pittsfield.
žmones
visur
jieszko
žinių,
ir
krasztu fabrikus, kad butu
susitarti kaslink atominiu
žinia, ar bent Lakumu Sztabas
ostogų, kad gerai pasilsėtu. Jis Kareivis Ernest A. Stuetzel,
nepaiso
kiek
kasztuos
nusi

ginklu ir juos panaikinti. Jis
visiems užtikrinta kad nei
dar nieko nesako.
Floridoje apsigyveno in Key asztuoniolikos metu amžiaus,
pirkti
laikraszti
ar
žurnalą.
sake beveik ta pati, ka Pre vienas krasztas negamina to
Tie lakūnai dar kelias die
West, kur buvęs Prezidentas isz Queens, buvo sužeistas, ir
kiu bombų.
zidentas Eisenhoweris buvo
nas turėjo praleisti ant szitos
| Harry Tru manas tankiai - ato buvo nuvesztas in Columbia
Popiežiaus kalba buvo
Tautu Sanjungai pataręs ke
salos, kai ta nelaime atsitiko.
Memorial ligonine, in Hudson,
i stūgaudavo.
LAJES,
AZORES
ISLAND;
skleidžiama
po
visa
pasauli
letą sanvaicziu pirmiau: bū
Nei žuvusiuj u nei sužeistu
Jis czia raszo, rengia savo N. Y., kur daktarai sako kad
Du
Amerikiecziai
lakūnai
lakūnu
vardai nebuvo paskelbtent, kad reikia i n v e s t i
ir net skersai ta “geležine
■ metini raportą, kuri jis pa- i jis tik biski buvo sužeistas.
užsimusze ir du kiti buvo labai .ti,- -kol- --siena,’’ kur Komunistai ir
Tarptautine Komisija kuri
bus j u szeimynoms pra' skelbs, iszduos Sausio Jan.
sužeisti,
kai
ju
dvieju
inžinu
neHz
t
a
galėtu su eroplanais visu
Komunistu belaisviai jo bai
: penkta diena.
į bombneszis, eroplanas nukrito
sa iszgirdo.
krasztu fabrikus peržiureti
Jo žmona pasiliko Vaszing-;
kad nei viena vieszpatyste
Į tone, bet jo asmeninis Dakta
Lakunu Szta.bo virszininkai!
ras Hagerty su juo iszvažiavo.
i in Port I yautey, Morocco, sako'
DETROIT, MICH. — Fordo
Kai laikrasztininkai užklau
kompanija pirmąjį syki in
sė ar Prezidentas ketina vėl
penkis deszimts du metu vie; pradėti golfą loszti, jis atsake
szai paskelbė savo pelną: trys
! kad in Key West nėra vietos
szimtai dvylika milijonu dole
WASHINGTON, D C: —
tokiam loszimui, bet jis sako
£z;ais meta's per Kalėdų riu in devynis menesius.
kad jeigu daktarai jam pavė
Fordo kompanija sako kad
szventes dengiau žmonių žuvo
lins tai jis vėl pradės ta golfo
194G
metais
ji
prakiszo,
prara

in va iriose nelamese negu kada
r perta loszti.
do
asztuonis
milijonus
szimta
GETTYSBURG, PA. — Po- pirmiau. Szeszi sz’mtai ir de
licijantas ir kareivis, abudu vyni žuvo ant musu vieszkeliu. tukstaneziu doleriu. Bet sziais
ant Kalėdiniu atostogų žuvo Pennsylvanijos valstijoje žu- metais szitos kompanijos pel
at kirose nela:mese ant viesz vo dvideszimts penki žmones nas buvo d elsiausias negu ka-'
d a pirmiau.
FISK, MISSOURI, — Du
ant vieszkeliu.
*
keliu.
labai
Ezeszics deszimts asztuoni Iki sziol didžiausias pelnas j vagiai, razbaininkai,
Dvideszimts asztuoniu metu
buvo 1950 metais, kada pelnas prastai apsirenge inejo in banžuvo invairuoso gaisruose.
amžiaus William Irvin Nor-i
i Nors beveik visur oras buvo buvo du szimtai szeszios de-i ka in Fisk miestą ir privertė
cross, Burlington miesto, New
gražus ir vieszkeliai nebuvo szimts milijonu trys szimtai tris darbininkus ineiti in banJersey policijantas buvo su
slidus. Dabar valdžia perspėja tukstaneziu doleriu. Pereitu kos seifą, kur jie juos užrakino,
trintas kai jo automobilius ap
kad visi atsargiai važiuotu per metu pelnas buvo du szimtai ir paskui jiedu pasivogė apie
sivertė prie Elbow Lane užsi
Naujuosius Metus, kada yra dvidesz'mts septyni milijonai trisdeszimts penkis tukstansukimo in Burlington Town
spėjama kad bus sniego, lie asztuoni sz’mtai tuikstaneziu: ežius doleriu,
ship. Automobilius nusirito
doleriu.
taus ir ledo ant vieszkeliu.
Gene Shain, bankos kasieapie penkios deszimts mastu
Fordo kompanija dabar yra r-ius ir dvi mcteriszkes darbiį Yra iszrokuota kad per Kanuo vieszkelio.
kdu szventes vienas žmogus verta dvieju bilijonu, keturiu f ninkes buvo užrakinti toje seiDvideszimts keturiu metu žuvo kas asztuonios minutos. szimtu asztuonios deszimts tri-'foje teveik valanda pirm negu
amžiaus Donald L. Schultz, isz Ir tukstaneziai buvo sužeista. ju szimtu milijonu, deszimts; jie galėjo isz tenai iszeiti.
Czia ūkininkas, farmerys
no. Daug szeimynu szitaip
Daugiau kaip keturiolika
Gettysburg žuvo kai automobi- j Iszrodo kad kas metai tas tukstaneziu,
penkių szimtu
Kasierius Shain sako kad stovi ant savo namu stogo ir
lauke pagelbos kai ju namai
žmonių dingo, kuriu dabar
liūs, kuriame jis važiavo atsid: žuvusiu j u skaiezius vis didėja, penkios deszimts doleriu; $2,- vienas isz tu vagiu, laikydamas ; mosikoja in eroplana del pa ir ūkiai buvo užsemti to popolicija ir ugniagesiai jieszmusze nuo troko ir apsivertė,|’ Į nors kelia i ir vieszkeliai yra 483,010,550.
karaibina revolveri rankoje geltos sau ir savo szeimynai.
tvanio, kuris apsėmė visas
ko.
netoli nuo Gettysburg miesto, jj daug geresni ir automobiliai Dabar Fordo kompanija yra prisiartino prie jo apie treczia Kiti szeimynos nariai stovi
apylinkes in California, Ne
' yra geresni.
pasirengus parduoti deszimts valanda po pietų, kai jis jau į prie lango ir laukia to eropla- vada ir Oregon valstijas.
Policijantai sako kad dau- milijonu, dvieju szimtu tuks rengiesi banka uždaryti. Tas
1 giau kaip puse tu žmonių taneziu szieru in savo kompa- vagis trumpai jam pasakė:
‘ ‘Surink man pinigus. ’ ’
(Tasa Ant 4 Puslapio)
(Tasa Ant 4 Puslapio)

TRYS KAREIVIAI
UŽSIMUSZE
PREZIDENTAS PA
KLAUSĖ DAKTARU
Iszskrido la Florida
Del Atostogų

'DU LAKŪNAI ŽUVO'

Laivyno Eroplanas
Sudužo

KOMPANIJOS
PELNAS

SKAITYKIT

Devynis Menesius

PLATINKI!'!

782 ŽUVO PER
KALĖDŲ SZVENTES

Isz Amerikos

Skaitykit “Saule”

Laukia Pagelbos

KAREIVIS IR P0LICJJANTAS ŽUVO

APVOGĖ BANKA

Platinkit “Saule”

i

e

^Pirkie U. S. Bonus! ^Pirkie U. S. Bonus! ^Pirkie U. S. Bonus!

Ė

“ R A UT, E ”

va greitai pamirszti ir žmones
vėl gryszta in savo priprastus
kelius ar szunkelius.
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delphijoje, advokatai turėjo į
tikra galvosūki, kai jie norėjoj
iszpildinti vieno bartinderio
paskutini testamenta. Tas bartinderys, Victor Ehrmann pa
liko tūkstanti doleriu vienai
moteriszkei, Margaret Cole,
kuri anot jo “man davė dau
giausia galvosūkiu kai asz
dirbau. ’ ’

nos ir patogios merginos, kaip No J 02— Prakeikta, meilin No.158—A p i e Kapitonai
tu, ne naudingiau, negu czio- gas kriminaliszkas apraszy- Stormfield Danguje; Pabėgė
naitinis gyvenimas tam už rnas, 202 pus, 50c.
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas
kampyje. Graži ir czion, kas No. 103—Vaidelota, apysaka Vagis. 60 puslapiu, 20c.
Sovietu Rusijoje nėra Kalė Sausio menesyje in Lewiston
teisybe, aplinkine, bet del jau- isz pirmutines puses szimtme- No.160—Apie Po Laikui;
Žydu ‘ ‘ Hanukkah ’ ’ szvente dų Dieduko, nes, anot Sovietu,
numenes toji grožybe ne ir už czio iszimta isz Lietuviszku Per Neatsarguma in Balta
Miane, traukinio inžinierius,
sziais metais ipripuole deszim- Stalinas ta musu Kalėdų Die
imanti ir del tavęs velintau užlieku. Su paveikslais. 177 Vergija; Pusiaugavenis; Vieszseptynios deszimts penkių me
ta diena Gruodžio menesio. Tai duką yra nuszoves, keliais me
permainyti.
dideliu puslapiu, 35c.
tu amžiaus, Frank E. Hollis,
pats Jėzus ir Miszke Medžiai;
yra iSzviesos szvente. Sulyg tais atgal.
—
Kaip
ponas
gali
apie
tai
kuris per penkios deszimst aszNo.lll—Sziupiuis (3 dalis) Žvake; Del Pirsztiniu; Apie
Žydui padavimu • apie szimtas
kalbėti? Tarė mergina. Ar-gi talpinasi sekanti skaitymai: Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž
tuonis metus traukini vairavo
szeszios. deszimts penki metai
Tarp Kalėdų ir Nauju Metu be jokios nelaimes, iszvažiuone puiki musu apylinke ir ne- Yla isz maiszo iszlins; Apie bo dės ir Kitus Dangiszkus Kū
priesz. Kristaus gimimą Judah sztorai vėl gera bizni ved e be
damas ant savo paskutinse ke Rugsėjo menesyje, in Ma užgavinejanti szirdi kiekvieno ba ka negalėjo savo liežuvio nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
Maccaibeejus kareivis ir sūnūs jokio pelno, kai visi sugrysz
liones sudaužė automobiliu rietta, Ohio, Raymond Ray ga žmogaus ? Sziczion marios, ku sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, li; Aržiuolas; Uosis; Budyne.
Kunigo Mattathias, su savo atmainyti savo gautas dovaprie Lewistown miesto, kita vo divorsa nuo savo žmonos, riu krantai medžais apaugičj, Galinga ypata galybe meiles; Apie 100 puslapiu35c.
kareiviais suimusze Assyrie- nas ant tu daigiu kurie jiems
automobiliu sumusze in Dix kai jis teisėjui pasiaiszkino ir tar]) kuriu szakeliu cziulbia ne Raganiszka lazdele; Boba kaip No. 166—Apie Sūnūs Malczius ir atsiėmė isz tu pagoniu patinka.
field ir atvažiavo in Rumford nusiskundė, kad jo žmona jam suskaityti balsai visokiu! ipauk- ir visos bobos; Teipgi juokai, kiaus; Iszklausyta Malda
savo szventove. Sulyg to pa
stoti keturias valandas vėlai. nepavelindavo nei žodžio pra szteliu, ten jūres banguoje, rodos, trumpi pasakaitymai ir Vargszo; Geras Medėjus. 20c.
davimo, Žydai savo szventoveIdaho valstijoje žmogui ne
sitarti kai televizijos progra ežia paukszcziai cziulba, ten t. t., 52 puslapiu, 20c.
No.172—Apie Duktė Mariu;
je rado aliejaus tik gana del valia insikiszti, kai du szunes
mos
buvo
rodomos
ir
kad
jis
lankos
žaluoje,
arba
jevai
ant
Vasario menesyje, in Mem
No.112—Trys apysakos apie Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
vienos dienos deginimo. Bet susirieja.
galėjo
in
ja
kalbėti
tik
per
tedirvų
siuibuoje,
ežia
bitutes
phis miestą, trisdeszimts metu
pinigai galva-žudžiai; Ražan- piu, 20c.
kai jie uždege, užžibino ta alie
levzijos
pagarsinimus.
dūzgė, ten ožiukai žoleje sise- czius iszgelbsti nuo smert; Szv.
amžiaus Lloyd T. Riddle krei
No.173—Apie Talmudo Pa
jui, tai jis dege net per asztuoIn Phoenix, Arizona neva piesi in teismą panaikinti savo
na; kaip puikiai iszrodo tos že Kristupą; Juokingi szposelei;
slaptys ; Du Mokiniu; Kam Isznias dienas.
Spalio menesyje, in Walker mos trobeles apsiaubtos me Kaip traukt giliukingai Einiki
lia padėti tuszczias bonkas po kontrakta su Arthur Murray
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.
Už tai Žydai dabar per szita arkliu kojomis.
szokimo mokinimo mokykla, ton, Ontario policijantai su- džais! Ar-gi galima rasti pui ir kiti szposeliai, 20c.
No.175—Kuczios Žemaites;
ju szvente laiko savo languose
sakydamas kad jis apsiženijo aresztavo septynios deszimts kesne apylinke ?
No.116—Istorija ape Sieradeganczia žvake ar 'bent kokia Intakingiausias ir
galin su szokio mokytoja ir dabar dvieju metu amžiaus Poną An — Asz. žinau mano miela, ta. Puikus apraszymas. 119 Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aimaszviesa per asztuonias dienas. giausias Prezidento Eisenho- gali už dyka mokintis kaip drew Frieburger už pavojinga jog ežia linksma gyventi ir su puslapiu, 20c.
važiavima su savo automobi vis negeidžiu to, idant ja ap No.119—Keturios istorijos, navymai; Eiles; Kokis Budais
werio taryboje žmogus yra Iž szokti.
Kalėdinės korteles yra tik do Sekretorius George Humph
liu., Jis teisėjui pasiaiszkino leist um ant visada, geidžiu tik apie Gražia Haremo Nevalnin- Apgavikai Apgauna Žmonis;
— —_
Prietarai ir Burtai; Juokai ir
rai geras biznis. Sziais metais rey, su kuriuo net ir pats EiKovo menesyje, Chicagos kad jis savo automobiliu vis tai, idant iszvaikintum tais sa ke; Luoszis; Viena Motina; Paveikslai. 20c.
Amerikiecziai praleido dau senhoweris skaitosi.
mieste vargonininkas, penkios vairuoja ne su vieszkelio szvie- vo ludnas mislys, idant pažin Vaikucziu plepėjimas, 62 pus.,
No.176—A-Be-Cela, Pradžia
giau kaip szimta septynios de Daug Republikonu sako, kad deszmits metu amžiaus Robert somis, bet su žvaigždžių szvie- tum kiek nors sviet tolesni, pa
20c.
szimts penkis milijonus dole jeigu Eisenhoweris nestos in J. Metzler patraukė in tiesma SR, o ta nakti buvo ūkanota ir matytum, kaip kitur gyvena, No.120—Dvi istorijos apie Skaitymo ir Raszymo. 25c.
riu ant dvieju ’bilijonu tokiu rinkimus, tai geriausias Re Panele Harriet Davis ir jos mo tamsu. Jis užsimokėjo keturios kur kokie paproeziai ir 1.1., nes Valukas isz girios; Ant nemuKalėdiniu korteliu.
Kitokios Knygos
publikonu Partijos kandida tina Ponia Belle Davis, saky deszimts doleriu baudos.
tas apszviestam žmogui, kokis no. 58 pu£, 20c.
tas butu szitas Iždo Sekreto damas kad jis in ji vis szypsotai nebūt, ar vyru), ar moterei, No.127—Trys istorijos apie
Daug K a 1 e d u Dieduku, rius George Humphrey.
Lapkriczio menesyje in yra kone būtinai reikalingu. Duktė Pustyniu; Peleniute; No.178—Tikrausias Kabalas
josi tažnyczioje ir taip sutruk“Santa Gausu” sau labai ge
dino jo grojimą ant vargonų. Amarillo, Texas, Ponia Ger — Acziu ponui už rodą ir Du Brolius. 60 puslapiu, 20c. arba atidengimas Paslapcziu
rai pasipinigavo rinkdami au Szitam musu kraszto Iždo
trude Camile nutarė kad jos pasirūpinimą tos vietos, kuria No.128—Dvi isztorijos: Val- Ateites su pagelba Kazyrom.
kas per Kalėdų szventes.
Sekretoriui ineiga ar koks pel Balandžio menesyje, in In vyras daugiau negers susiedi- noringai priimu, bet jeigu man dimieras; Bedali; 44 pus., 20c 25c.
••
nas isz valdžios visai nerupi, dianapolis, Ind., teisėjas Saul jos saliune. Ji savo automobi tenaįtinis oras nepatiks, tai ar No.132—Trys istorijos: Apie No.180—Kvitu Knygute
Vienas tokis palszyvas Ka nes ijs yra keletą sykiu milijo I. Rabb nesutiko su intarto liu invairavo staeziai in ta sa- galėsiu sugryžti in szia apylin
Anglorius isz Valencziojs, Ko- del Iszmokejimo Pinigu Ligo
lėdų Diedukas, atlikęs savo nierius.
liuna,
iszmusze
dvylika
pėdu
ke
in
ta
mano
tėvynė?
prasikaltėlio advokatu, kai tas
žnas daigtas turi savo vieta; niams. 35c.
darba ant ulyczios užėjo in sa
sienos,
sudaužė
saliuno
bara
ir
— Tavo tevvne, mergele,
advokatas pareikalavo kad vi
ldina ir visiems kelis sykiais už- Dar mažai kas matyti laik- si jury nariai butu daktaro isz- iszkados padare už daugiau gal kažin kur, gal pietų szalyje. Ka pasakė katras paeziuojas, 180%—Kvitu Knygute
Draugystėms, del Kasieriaus
pundino su smulkiais pinigais raszcziuose, bet susikirtimas agzaminavuoti ar jie yra pilno kaip tukstanezoi doleriu. Bet — O, ne, ne! Tėvynė mano 76 puslapiu. 25c.
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
isz savo to vedro, in kuri visi tarp daktaru jau virte verda. proto. Teisėjas paaiszkino kad dar to nebuvo gana. Ji tada seno tėvo yra tėvynė mano; ki No.129—Keturios istorijos:
žmones mete aukas del dovanu Daktarams atlygiu imas ne ly nėra jokio instatymo kad jury iszlipo isz savo automobiliaus tokios tėvynės nenoriu turėti Ketvirtas Prisakymas Dievo; kimu. 25c.
No.194—Trumpas
Kataliseratams.
ir pasiėmus viena jos iszversta ant žemes! Praszau tik žvilg Keliautojai in Szventa Žeme;
gus. Vieni mažai gauna, o kiti nariai turi būti pilno proto.
rasta savo vyra gerokai ap terti ant tu blizganeziu) juriu ir Beda; Tamsunus prigauna. 58 kiszkas Katekizmas, pagal iszszimtus ima uiž visai trumpa
puslapiu, 20c.
guldima Kun. Piliauskio, su
daužė.
Kai Westinghouse elektros patarnavima.
pasakyti teisybe ar gali rastis
Gegužio menesyje in TauNo.133—Dvi istorijos: Neuž nekurias Naudingais Padėji
kompanijos darbininkai dar Daktaras, kuris diena isz
ant svieto puikesne apylinke ir
ranga, New Zealand keturios
mokamas Žiedas, Drūta Alks mais. 35c.
vis straikavo priesz Kalėdas, dienos mus prižiūri, ima po tris
Gruodžio menesyje, in Jones ar nemiela tokia Ievyne?
deszimts vieno meto laiszkaneNo.196—Stacijos arba Kal
boro, Arkansas, Ponia R. J. Tai pasakius eme dairytis ni. 62, puslapiu, 20c.
tai keli dideli sztorai paskelbė ar daugiausia penkis dolerius.
szis James Duncan buvo suNo.134—Dvi istorijos: Baisi varija Viesz. Jezuso Kristuso
kad visi tie darbininkai gali Chirurgas, specialistas, iii
Barnhoft privažiavo prie gazo aplink.
aresztuotas ir turėjo užsimokė
15c.
pirktis ka tik jie nori iki szim- penkiolika minueziu ’padaro
lino stoties ir pardavėjui pasa — Na teip! Tarė pastoris, Žudinsta, Urlika Razbaininka,
ti penkios deszimts szesziu do
No.197—Graudus Verksmai
to doleriu visai be pinigu, ir operacija ir gauna kelis szim
kė kad kas nors ja seka. Tas ir karalui patiktu, bet ežia ne 43 puslapiu, 20c.
lerius už tai kad darbininkai
gales atmokėti kai straikos už tus doleriu. Ir greieziausia jis
pardavėjas pažiūrėjęs in ja ir apie apylinkes eina. Jeigu tin No.141—Apie Kalvi Paszku, arba Pasibudinimas prie Aprado tūkstanti du szimtu neležinis Vyras, Smakas ir Niki mislinimo Kanczios Viesz. Mu>
sibaigs.
to ligonio visai nei nepažinsi a. isznesziotu laiszku po grindo jos automobiliu paszauke poli- ki, tai paraszysiu pas mano setas. 61 puslapiu, 20c.
su Jezuso Kristuso. Knygute
Žinoma, tas chirurgas, spe mis paczte. Laiszkaneszis Dun cijantus. Ji buvo užkabinus serųnaite, jog tinki pas juos
W estinghouse
kompanija, cialistas yra aulgsztus mokslus
maža troka ir /ji su savo auto (pribūti. Jie geidžia kanuogrei- No.138—Apie Irlanda; Ro reikalinga ant Gavėnios. Par
can pasiaiszkino kad jis netu
priesz kuria visi tie darbinin iszejes. ir jis turėtu gauti di
mobiliu vilko. Policijantai ja cziause pasimatyti su tavim. bertas Velnias; Medėjus; Kaip gal senoviszko būda, 15c.
rėjo laiko tuos laiszkus isznesuaresztavo už girtuoklyste.
kai straikuoja paskelbė kad vi desni atlyginimą. Bet ar tiek
— Acziu ponui už tai, bet Kuzma Skripkorius Likos Tur No.198—Gromata arba Mu
szioti priesz Kalėdas ir už tai
ka musu Iszganytojaus Jezuso
si darbininkai gali pasiskolin daug didesni?
gal, ali! Juk neturiu su kuom tingu Ponu. 35c.
jis po grindomis juos pakiszo.
ti po szimta doleriu be jokio
atsisveikint. Na tiek to, už No.142—A p i e Paveikslas Kristuso, peraszyta isz gromaMums tie chirurgai, specia
“
Talmudo
Paslaptys
”
procento, jeigu jiems per Kalė listai yra baisiai reikalingi,
dvieju sanvaieziu busiu pasi Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo tos rastos grabe musu Iszgany
..Birželio menesyje, in Los
das pritrūksta pinigu.
rengus ant iszkelavimo. Gal Jerukausko, Osieczna. 40 pus tojaus Jeruzolima. 10c.
bet ka mes darytume be to pa
ŽYDU
TIKYBOS
Angeles, California, Ponia Lo
No.200—Eustakijuszas. Is
per daug laiko imu, gal per il lapiu, 20c.
prasto daktaro, kuri mes gali
:: PRISAKYMUS ::
retta
Day,
penkios
deszimts
No.144— Apie Ranka Ap- torija isz Pirmutiniu Amžių
gu bus laukti dvi sanvaites?
Dabar penkios deszimts sep me prisiszaukti kad ir vidur
trijų metu amžiaus, pareikala
— Tavo vale ant to, mano veizdos, Nedaejusia Žudinsta, Krikszczionybes. 128 pus. 35c.
tintas nuoszimtis visu Ameri- naktyje '!
Labai
užimanti
apysaka
kūdiki, bet ten didelei nu Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę No.201—Istorija apie Amži
kiecziu turi savo, namus. 1940 Szitas klausimas yra dabar vo dviorso nuo savo vyro Lei
Per
paczta,
25
Centai
džiugs jeigu; paraszysiu apie va Zokoninka Bernadina. 61 na Žydą. Jo kelione po svietą
metais tik keturios deszimts paežiu Daktaru keliamas, kaip tenanto Komandoriaus Charles
B.
Day,
szeszios
desezimts
trijų
puslapiu, 20c.
ir liudymas apie Jezu Kristų.
vienas procentas turėjo savo nustatyti atlyginimą kad nei
Saule Publishing Company, tai, liet del musu bus labai nuo
metu
amžiaus,
sakydama
kad
bodu be tavęs.
No.145—A p i e Velniszkas Pukius apraszymas. 20c.
lomius namus,.
vienas nei kitas nebūtu nu
Maha
noy
City,
Pa.,
U.S.A.
jis ja priversdavo iszmazgoti
— Acziu ponui už ta pri- Malūnas Kaip Studentas Lo No.202—Novena, Stebuklin
skriaustas.
j visus kambarius per jos atosto
lankuma prie manės; raszysiu jo, -o Maluninkas "Pabėgo, Ste go Medaliko Dievo Motinos
Republikonai ir Demokratai
gas
ir
paskui
jam
pasirodinti
dažnai laiszka ir daneszinesiu, buklinga Puodą, Dainele. 47 Garbei. 15c.
tikisi susilaukti laibai geru
■
kad
ji
gerai
ir
tinkamai
apsi

jums apie save, o teipo-gi mel puslapiu, 15c.
Nauju M^tu. Abieju partijų
No.203—Knygute, Tretinin
rengus,
ir
kad
jai
nebuvo
vale
DUKTĖ MARIU džiu tamistos, idant teiktumes No.146—Apie Auka Nihilis kių Seraphiszkas Officium. 15o
atsotvai yra tikri kad jie gales
in
jo
kambarius
ineiti
be
jo
pair isz jusu szales daneszineti, tu, Stebuklas Kuczios NaktL
iszrinkti savo Prezidentą.
velinimo, ir kad ji turėjo kas
(Tasa Nuo 3 Puslapio)
kas czion bus girdėt.
>
62 puslapiu, 20c.
Kaip Užsisakyti Knygas:
dien
nesziotis
su
savimi
Ame

— TOLIAUS BUS — .
Vaszingtono valdžia praneNo.148—Apie Joną ir Alena,
rikos vėliavos spalvas.
la valdytoju giriu, grafo Jarsza kad biznis sztorninkams
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c
Užsisakant knygas is*
geno.
Pati
valdytojaus,
arba
už
niekados nebuvo geresnis. Visi
No.152—Apie Kajimas, Drū
Dievas Tankiai...
KATALOGAS tas Petras, Nuogalis. 62 pus szio Katalogo, reikia paminėti
Liepos menesyje, Londone žiuretojaus giriu yra mano se
visko perkasi ir prižada už ke
tik numeri knygos. Pinigus
dvideszimts devynių metu am sers duktė. Buvo tai meili mer
liu menesiu atmokėti.
lapiu, 20c.
KNYGŲ
Dievas tankiai nusiunezia
siuskite per Pacztino Moni-OrNo.155—Szakinis Nedoras
žiaus Norman White buvo su- gaite, tai, mislinu, kad ir iszžmogui sunku kryžių,
-deri, Express ar Bankino Moaresztuotas. Jis sau gera bizni tekejus už vyro nepersimai ne. Visi pirmieji Katalogai dabar Žydas, Du Draugai. 136 pusla
Kiek musu valdžia mums
Už pasiprieszinima priesz Ji,
ni-Orderi, o jeigu norite pini
iszsimislino. Jis gaudavo dar Busi del josios pagelbininke yra negeri. Szis Katalogas piu. 35c.
pranesza, tai daugiau žmonių
gais siusti, tai reikia Užregis
Kad atsimytu pasitaisyt
No.150—Apie Duktė Akmebą kokiame sztore ar fabrike, gaspadaniavimo, o ir sebraite užima visu anų vieta, todėl
užsimusza per Kalėdų szven
truoti laiszka su pinigais.
priesz mirti,
noriaus, Klara, Nuspręstasis,
ir paskui patelefonodavo bo josios, nes jie vaiku neturi, tai
tes negu per Naujuju Metu
užsisakykite knygas isx
IHF Nepamirszkite dadeti
Duodamas jam suprast,
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
sui kad tas naujas darbininkas vyras mano seserunaites labai
szventes. Iszrodo kad daugiau
szito Katalogo
deszimtuka ekstra del prisiunKad žmogus eina
slaptį. 61 puslapiu, 20c.
yra Komunistas. Bosas tada ji norėtu gauti, kokia atsakanvažiuoja iri sveczius iper Kalė
Nr. 1955
timo kasztu.
klaidingu keliu,
No.151—Apie Vaitas Szvilpravarydavo,
bet turėdavo czia. drauge del savo paezios.
das negu per naujuosius? metus.
Ir jau laikas atsiversti
pikas, Pas Merga, Gražios Visi Moni-Orderiai ir Pini
————— , t
jam duoti dvieju sanvaieziu al Na kaip mislini'!
ISTORIJOS, PASAKOS,
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo gai, o ir visi laiszkai “visada
ga. Jis szitaip in tris sanvaites — Man patiktu, tiktai jei
APYSAKOS, IR T. T.
Daug žmonių, kurie iszgali
nukas Karalium, 62 pus., 20c. turi būti siusti vien tik ant
turėjo penkis darbus ir nei vie gu ten labai isz didžio eina, ir
dabar važiuoja in Florida ar in
SKAITYKIT
szio adreso:
nos dienos neiszdirbo.
nuolatos pilna sveczitu, tai man No. 101—Kapitonas Velnias, No.153—Apie Gailuti, Du
kitus sziltuosius krasztus.
“SAULE“
Puikus apraszymas, didele Broliai, Majoro Duktė. 62 pus SAULE PUBLISHING CO.,
tas labai nepatinka!
Malianoy City, Pa., - Ų. S, A
lapiu, 20c.
Rugpjuczio menesyje, Phila- — Del ko? Ar tas del jau knyga, 404 puslapiu, 50c.
PLATINKIT!
Nauju Metu pasiryžimai bū

Kas Girdėt
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“SAULE”

Duktė Mariu
ties ir prie jaunos merginos,
senos gaspadines ir keliu lo
dytojo perskaitė testamentą
palikta per mirusi seneli, o ka
lis skambėjo sekanezai:
“Jau tam bus asztuoniolika
metu, kada sėdėjau prie lovos
mano gestanezios paezios, sziczia klebonijo Asdet’e (Reikegi žinoti, jog mirusis senelis
buvęs Protestoniszku kunigužu). Buvo tai audringa naktis
dienoje 21 Lapkriczio, vejas
baisiai osze ir staugė lauke;
vilnis artimųjų mariu su dide
li! trenksmu, pluszkojimu ir
sziepimu trankėsi in uolinius
krantus. Asz tokiuose priepuoluose visada skubinau in pama
li, idant prisiklausineti, ar ne
iszgirsiu kanuolinio
szuvio
nuo kokio nebūk laivo skenstanezio szaukeuczio pagelbos
;
y
del pastoriaus buvo' tas vis
sziokiu tokiu užsiėmiau ir ne
blogu darbu, ko mano parapijonys gali būti ludytojais, jog
tokiam karte niekad netinginavau.
Bet mano pati ta diena bu
vo kone mirsztanti, atkvepimas kas kart sunkiau iszsigavinejo isz jos krutinės, del to
negalema buvo man josios pa
likti ir eiti in pamarį.
— Ali! Ar girdi kokis kliksmas ant mariu, skensta! Tarė
jijie surinkus visas savo pajiegas; užlaužė rankas ir pa
žiurėjo ant manės. Asz ir gir
dėjau szaukimus skenstaiicžiu
ir pats buvau tuom sujudintas,
vienok stengiausi apmalszinti
paezia, kalbėdamas, jog ten jau
raudasi gelbėtojai bet suramin
ti negalėjau josios.
Kas veikesi ant jiiriu, to nie
kas per didele tamsuma, žinote
negalėjo, gal vienas Dievas!
Ausztaut pati mano užmigo,
o asz jausdamasis nuvargusiu
ir turėdamas truputi laisvo lai
ko, p nejau in savo pakaju del
atilsio; vos atsigulau, kad sztai
iszgirdau po langu pažiustamus balius musu žuvininku,
kurie pradėjo barszkiiiti in ma
no Įauga.
Kada atidariau Įauga pare
gėjau szsezis vyrus, permirku
sius, suszalusius ir labai nuvar
gusius; buvo tai žmonis isz mu
su kaimo 'žuvininkai; laike
ant ranku motere ir maža kū
diki vienatinius, ka pasisekė
jiems iszgelbcti isz mariu nuo
susidaužusiu laivo.
Isztikro nesyki mislinau, jog
tiejei žmones verti dideles nagrados, nes jau ne viena, žmogų
iszgelbejo nuo prarijimo Vil
nių, bet da niekados ne karia
vo teip narsiai su indukusiom
Po palaidojimui kūno, pri mariu vilnemis, kaip sziu kar
buvo isz netolimo miestelo in tu. Asz-gi už taji nuopelną ju,
namus mirusio Slidžia apskri norint po smert melsiu Dievo,

IŽENAS laikrodis stovintis ant
kaiminelio, iszmusze sep
tinta valanda ir sustojo.
— Toje pjmzioje valando
je sustojo plakus szirdis ligo
nio senelio, gulinczio ant lovos,
pakajuje.
Veidas pakalo, kaip drobe.
Jauna mergina, klūpojanti prie
loos numirusio, paslėpė veideli
savo in delnus ir graudžiai
verke, o tas josios szirdingas
verksnias ludijo, jog mirusi
priesz valandėlė seneli labai
mylėjo už jo gyvasties, tai ir
dabar atsiskirdama su juom
ant visada. Didelis skausmas
draskė jos jauna szirdi, nes tas
josios globėjas palieka ja. sierata gyventi ant szios pasau
lės.
— Ach! Jis numirė! Jau ne
kvėpuok! Ir niekados negirdė
siu jo kaišo!
Teip kalbėjo verkdama mer
gina.
— Sukal'beke už duszia jo
amžina atilsi, mano kūdiki, ta
re gadpadine. Sena motere,
teip-pat verkdama ir stengėsi
su motiniszka jausla suramin
ti .mergina. Gana to verksmo!
Dekavok Dievui, jog paszauke
tavo teveli pas save! Ar ne ma
lonus buvo Viešzpats del jo,
jeigu ne Užsiunte ant jo sun
kios ligos, o be sopuliu pavėli
no jam atsiskirti su sziuom
svietu ? Pasimatysi su juom
kada karalystėje dangiszkoje,
jeigu ji mylėsi, kaip ir mylejei
kada gyveno su mumis ir del jo
meiles nesziosi per visa, savo
gyvenimą savo szirdyje jo
brangius pamokinimus, ku
riuos tau davė ir stengsidsi iszpildineti jo prisakymus. Dabar
eikie pasilsėk, nes matau, jog
nuvargus esi labai, isz prie
žasties nemiegojimo per kėlės
naktis ir sėdėjimo prie serganczio tėvo.
Bet mergina girdėdama tuos
žodžius da garsiau pravirko. t
Ne verk, brangi panaite,
tuom neatgaivinsi numirusio
tėvo, ir tai pasakius paėmė jau
na mergina dora gaspadine už
pažastų ir alpstanczia nuvedė
iu kita pakaju.
Nuvedus mergina velei sugryžo ir uždengė numirėli su
drobule. Atsiklaupus potain
sukalbėjo karszta malda ir ta
rė pati in save:
— Jis jau pabaigė visus sa
vo rupesezius; persikėle in
daug geresni gyvenimą: Po va
landėlei pasikėlė ir iszejo, už
rakindama paskui save duris
pakaju s.
*♦*

♦♦♦

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir
Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szvencziausios,
mieganezios
ant kalno Alyvų, žemei
Batanijos,
bažnyczioj
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.
SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY CITY. PA. U.S.A.

idant jiems laimintu ju gyveni
muose ant szios aszaru pakal
nes.
Su džiaugsmu priėmiau in
savo narna, tosios nelaimingus
skenduolius, o mano gaspadi
ne užsiėmė triūsu apie juosius.
Norint gana stengėmės at
gaivinti, 'bet motere ir kūdikis
buvo kaip 'be dusziu; po valan
dai didžiausiu musu stengimu,
pasisekė mums sugražinti gy-

★
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Ne visur buvo linksmos
Kalėdos,
Daugelis atėmė sau
gyvastis,
Buvo netikėtu mireziu,
Žuidinscziu ir savžudinscziu
Automobiliai paėmė keletą
Szimtus gyvaseziu ir
kitokios nelaimes,
Atsitiko per tais szventes
po visa Amerika.
Europoje žmones linksminosi
Kad turėjo szmoteli
duonos,
Ir kuom apsivilkt ir
Užlaikyti savo kimus
sziltai,
Žodžiu, ne visu szirdys
buvo linksmos,
Nes daugiau buvo praliejimo
aszaru,
Ne kaip džiaugsmo!
-T*

Linksmu Nauju Metu
Sveiki visi sulaukėme,
Kurio tai]) kantrei laiujkeme.
Norints trumpai pagiedosiu,
Tik žodelais kiški
suduosiu,
Ir sekaneziai pagiedosiu.
Už ka mane, tai])
niekinate,
Savo kiaurais paproeziai
Vis priesz svietą ginai!
Praszau moteriukes ir
mergeles,
Nepykite kad dainuoju apie
jus,
Bet jeigu daugiam da
Iszgirsiu, tai nedovanosiu,
Su koezelu skaudžiai
k a 1 c z i a us i a i u žd uosiu.
Taigi Naujas Metas užstojo,
Mano, bosas viską
sunaudojo,
Juk ant tiek susiprasit,
Kad truputi aipsimalszyti,
Ir duosite man pasilsėt
.Ir po szveneziu a.tvest.
Žinote kad dirbu be
perstojimo.
Nepaliaunu darbszavimo.
Badai Ameriike linksmas
Kalėdas visi turėjo,
Geriems žmoneliams gerai
buvo,
Sėdėjo namie ir niekur
nekliuvo,
Ba jau kiloki laikai virto,
Žmones prie Dievo at virto,
Daugiau doresni ir
protingesni.
Likite visi sveiki
ir laimingi!
O

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

MAHANOY CITY. PA.

vasti kūdikiui, vienok moterei
nieko negelbėjo musu vaistai;
atidarė akis tik viena karta,
kada guldydami ja in lova, bet
buvo be jokio supratimo ir po
tam jau neatidaro. Szale jos pa
guldėme verkauti kūdiki, nes
ne sunku buvo dasiprotet, jog
tai buvo motina kūdikio. Pato
gu motere isz pietų szalies, ka
Indi jo jos apsivilkimas, ne 'bu
vo da numirus, nes szirdis ir
gyslos pas ja plake, norint vosi
jaust buvo galima, kas vienok
mane ir josios iszgelbetojus ra
mino, jog jije atsigaiveluos;
motere matomai iszgirdo baisa
kūdikio, lyg sudrėbėjo ir isztare: “Marije!” Bet ka tas žo
dis reiszke, sunku žinoti! Ar ji
szaukesi-gi Szvencziausios Ma
rijos Panos? Ar tai mergiukes
buvo toks Vardas? To ne dasižinojome.
Kada pribuvo isz miestelio
gydintojas, kurio tuojaus nusiuneziau, apžiurėjas skenduolus, pasakė, jog kūdikis prie
geros dažiuros da gali pasveik
ti ir augti, bet moterei sugra
žint gyvasties negalima, nes
baisiai patrukus.
Kada žuvininkai rado, kovojentia su vilnemis motere, bu
vo ji pririszta prie lentos, o
glebije savo laike kūdiki, ku
rio gyvastis matomai buvo del
jos brangesne, negu locna, nes
pati netekus jau visiszkai pajiegu, nepaleido brangaus kū
dikio isz glėbio savo, net iki ja
ne iszgelbejo.
Neturėdamas savo locnui vai
ku, su didžiausiu džiaugsmu
pasilikau sau mergiukių. Ilgai
mislinau isz kur galėtu paeiti
ir kokios tautos ir paeitos ga
lėtu būti josios motina, bet nuo
ko apie tai dasižinot ? Del to
praminiau mergiukia “Duktere mariu.”
Ant rytojaus visi žuvininkai
ilgai miegojo. Jauna motore
teipgi miegojo, bet miegu am
žinu!
/Jautoje nuo žuvininku vigeje gulinti mergiuke, kada ryt
metyje priėjau prie jos, jau ne
miegojo, gulėjo sau tylėdama
ir žindo pirsztelus savo ranke
les. Paemes su didžiausiu
džiaugsŲiu kūdikėli ant ranku
ir nunesziau pas savo paezia,
kuri, mislinau, isz susijudini
mo turės mirti, kada apsakiau
jei praeitos nakties atsitikima.
Apsimalszius po valandai ta
rė:
— O kad mane Dievas už
laikytu gyva! Ir prasze paduot
mergiuke areziau, kuria pabucziavo ir glamonėjo. Ir dadave:
— Man rodos ne jokia mo
tina nesidžiaugs teip locnii kū
dikiu, kaip asz džiaugsi uosi u;
dekavoju tau u!ž tai, jog kūdi
kio neatidavei kam kitam. Da
ta paezia diena apkriksztinau,
mažiulele, o kurios kriksžtu
tėvais buvo visi tie žuvininkai,
kurie iszgelbejo ja; ant krikszto aplaike tris vardus: Marija,
Fhlia, Maris-Sidania.
Gavau tuojaus žindytoja, o
pati mano niekados atsidžiaug
ti kūdikiu negalėjo, nes augo
sveika, kaip žuvuke ir niekad
nebuvo mums jokio vargo su ja
o buvo tai aniuolelis, ne kūdi
kis.
In du metus velau Dievas pa
szauke mano paezia pas save,
kuri mirdama melde manes,
idant neapleistii mergaites ir
kad dažnai priminėta u jai apie
ja.
Kada po smert mano paezios
visi stengimai dasižinojime
apie gimtine ir gimine mergi-

Su 283 Paveikslais

Į

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col- ploczio
Iszai.szk.ma sapna ir kas
ateiteje stosis. Su priedu
planatu ir visokiu burtu.
Knyga in minksztoa po
pietes virszeliuose. :: ::

;
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/
Į
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Vienatiniu ženkleli!, arba ro
dykle atradimo josios gimines,
yra drabužis jos motinos, kuri
užlaikiau ielibeje, ypatingai
marszkiniai, ant kuriu yra iszsiutos dvi literos: C. V.
Gerai jaueziu, jog amžis ma
no baigėsi, del to nenoriu vil
kinti, kad nepasivelinti su iszreiszkimui visko to, ir iszparandimu mano turtu. Ir szeip:
Visa mano turtą, koki turiu,
po mano smertei jiavedu savo
įiriimtai dukterei asztuoniolikos metu senumo, Filia Maris,
isz kuri da Įiasliyriu 50 doleriu
senei mano gaspadinai Mortai.
Nedidelis tai tas mano turtas
vienok dorai merginai užteks
to ir nereikalaus jieszkot sau
tarnystes pas žmonse; Filia
yra ant tiek iszlavinta, jog ras
sau užsiemiimv ir gyventi be
vargo ir rupesezio gales iki ko
lei ne isztekes su dora sena
Morta iki toji ne apleis szio
svieto; nes ir isz mano szalies
artimu giminiu jau nebesiranda czionais, kuriu apglebai pa
vest galetau ja, del to pavedu
pirm visko Apglebai Vieszpaties Dievo, o po tam doros Mor
tos; tegul jas Tėvas dangiszkas
laiko sau Apveizdoje ir gina
nuo viso pikto. Amen.

nukes, neatncsze jokio vaisiaus
priėmiau ja už dukterį savo ir
apsiaubiau teviszka apglo'ba, o
jije labai prisiriszoprie manes,
niekados ne padare man ma
žiausios kartybes, ir asz tevisz
ka szirdžia pamylėjau ja.
Kada pabaigė penkiolika
metu, priėmė pirmutine Ko
munija Szventa. Iki penkioli
ka metu laikiau namie pas sa
ve gUvernoriu, kuris mokino ja
o po tam pats užsiminėjau iszdavinimu josios moksle. Lais
vose valandose nuo užsiėmimo
❖
❖
merginuke niekad neatsitrau
Likusi Lilija Maris gyveno
kė nuo manės, nes eidavo su
manim atlankyti žuvininku su sena Morta; 'buvo labai my
grinteles, arba kur kitur, nes lėta per visus parapijomis, nes
kiekvienam mokėjo duoti ge
be jos ir asz rimt negalėjau.
Vienok smertis, kuri jau ar ra 'rodą, kiekvieiYa suraminti
tinasi prie manes, atskirs mane nubudime, szelpe pavargėli,
nuo josios ir neprematau kas skubinosi neszti palengvinimo
stosis su ja, vėlinau, kada-gi ligoniams ir, trumpai pasakius
manės neteks, bet galu ramiu- buvo tikra paveizda kitiems.
ti save tuom, jog iszaugiuau Vienok pati sau negalėjo
ant doros isziniiitiiigos ir ap- rasti suraminimo, nes visados
szviestos panos, kokios toli buvo nuliuduis, bliszko ir ma
reiketui jieszkoti.
tomai nuko, isz priežasties gaiKeli metai atgal kada apsa lesties, ka matydama, josios
kiau jei apie josios praeita, ne globėja, negale rimti, nes sten
nulindo, o pasakė, jog niekad gė jos suraminti.
nesitrauks nuo manės, ir tas 'Ar-gi kas to nežino, kaip tai
mano iszreiszkimas ne truputi yra skaudu apleisti narna, ku
ne atszalde josios doros Szir- riame stovėjo musu vyge, ku
dies prie manės; gaila ir man riame praleidžiam savo jaunas
tikt vien to, jog ja ja. turėsiu dienas? Del to-gi nestebetina,
apleisti, nedasižinojus apie jos' jog Fili ja i apleidus klebonije,
gimine, kuriems ja galetau pa ues užėmė ja po mirusiam, nau
vest i.
jas pastorius buvo ludna. ir bo-

Sovietu Vadai In Burma Kraszta

Sovietu vadai dar tęsia sa
vo propagandine kelione po
visa Pietų Azija. Czia Sovie
tu Rusijos Premjeras Niko
lai Bulganinas, (po deszine)
ir Nikita Krushchevas, Ko
munistu partijos vadas isz-

eina isz garsiu Shwedagen
Pagoda, in Rangoon, Burma.
Krushchevas czia pasinau
dojo proga iszgirti tu kam
bariu groži ir tuo paežiu sy
kiu pasityczioti isz Amerikiecziu.

— .,.............. - ■ ■ - -»*■
dėjosi.
Naujas tas pastorius Krogas
buvo, kas teisybe, žmogus ge
ro budo, bet Filijai atvesdavo
savo paveikslu ant pomieties
sena jos globoju ir tuom atnau
jindavo szirdyje jos sopuli ir
nuliūdima, jog dabar ant svie
to palikta esą visiszka sierata,
vienatine, del to-gi nors pasto
lis tankei kviesdavo ja in sveezins pas save, atsilankydavo
retai kada in klebonija. Filije
labai buvo jam dėkinga, už pri
ėmimą senos Martos už gaspa
dine : norint pastorius buvo ne
turtingu, bet be gaspadines .ap
sieit negalėjo, nes turėjo kelis
da mažus vaikus, o pati paliegus jau nuo senei buvo, o kurai
ir labai patiko poni M.Olseniene.
Norėjo teipgi ir Fili ja pri
imti mokinti jo vaikins, bet to
ji atsisakė, praszydama vienok
idant, pastoris pasirūpintu jai
vietos, kad nor ir toliaus nuo
Asdal’o.
In kelas sanvaites velau po
tam, pastoris nusidavęs in na
rna kur gyveno Filija Maris,
rado jaje mažam darželyje sedinezia po krumu rožių ant
suolelio, skaitanezia kokia tai
knyga senoviszko iszdavimo, o
akys buvo pilnos aszaru.
— Jau tu velei ko Indi, ma
no kūdiki! Tarė pastoris in
mergina. Da asz tavęs niekad
linksmos neregėjau, bet nor
karta palauk tu luszti! Radau
tau atsakanezia vieta pas tu(Tasa Ant 2* Puslapio)

GUODOTINI
SKAITYTOJAI!
Viskas
taip paszieliszkai
brangsta, tavoras, popiera, maszinos, ir darbininku algos, kad
dauguma laikraszcziu dar la
biau brangsta. Redaktoriai, atsipraszydarni 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 ’ ’ redakcija 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 praszome priesz laika, ar nors ant lai
ko už “Saule” užsimokėti, kad
mes galėtume jums “Saule”
vis siuntinėti.
Daug laikraszcziu yra insteige taip vadinama “Popieros
Fonda,” in kuri renka aukas
isz savo skaitytoju, kad butu
galima laikraszcziams popie
ros nupirkti. Mes tokio fondo
neturime, bet nuoszirdžiai ir
vieszai padėkotume tokiems
geriems musu laikraszczio rė
mėjams, kurie ir mums padėtu
nusipirkti popieros “Saulei.”
Bet, kas mums ir jums svar
biausia, tai “teisingas atsily
ginimas,” mes galėtume “Sau
le” leisti, ir kad jus galėtumėte
ja vis skaityti!

“SAULE”

Žinios Vietines

I

Sieniniai Kalendoriai 1956m.

MAHANOY CITY, PA,

į sipirkti gerus pietus per Kalė
das. Bet vėliau kas nors jam
padovanojo bonka sznapso, ir
po tam jis jau apie pietus vi
sai pamirszo, ir ta penkine ant
sznapso prakiszo, ir taip atsi
dūrė atgal in kalėjimą.
Teisėjas davė jam szeszios
deszimts dienu in kalėjimą.
Tai jis turės gana laiko kalėji
mo kambarius iszpentyti, iszmMavuoti, nes jis beveik visa
dos ta darba atlieka kai jis
sugryszta in kalėjimą.

Stengiasi Iszgelbeti Californijos Miestą

— 1956!
— Laimingu Nauju Metu!
— Sausis — January.
15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio
— Suba.toj pripuola Szv.
Luisijono, o Tautiszka Vardine:
Dabar po 50$t arba 3 už $1.25
Rūtenis. Ir ta diena: 1911 m.,
pirmos sprogstaniczios bombos
Adresas:
buvo paleistos, kad ’butu gali
ma -pamatyti kiek iszkados jos
gali padaryti. Tai buvo San SAULE PUBL. CO. - Mahanoy City. Pa.
Francisco mieste.
— Seredoje, Sausio (Jau.) szaudytas sukilėliu vadas Bag- ant vieszkelio, bet, kiek mes
BAZNYCZIA
isz
savo
patyrimo
esame
pate-!
donaviezius;
1946
m.,
Pirmas
4-ta diena, penkta valanda ry
SUDEGE
myje tai pavargęs ir mieguis
te, vyrukai iszvažiavo in Wil
kes-Paine, Pa.., del kariszko done, Anglijoje; 1920 m., Su tas draiverys yra daug pavo
CHICAGO, ILL. — Szvento
tarnystes. Žemiau paduodame vienytu Tautu Sanjuuga in- jingesnis ant vieszkelio negu
Povilo, Liuteronu bažnyczia
steigta; 1944 m., pasimirė Lie iszsitraukes žmogelis.
vardus tu kurie apleido isz-:
| sudege. Iszkados padaryta ant
Mahanoy1 City: John J. Hri- tuvos Prezidentas Antanas
puses milijono doleriu. Keturi
Smetona; 1916 m., asztuoniolicisak.
SZVENTOVE
ugniagesiai buvo biski sužeis
Frackville: John llarhigh. ka Amcrikiecziu buvo raz’baiSUGRIUVO ti. Iszrodo kad gaisras prasi Lakunu Sztabo nariai isz
— Buvęs miesto gyvento
dėjo nuo elektros dratu.
Camp Beal stovi ant kranto
jas, Vincais Urlikas, 38 metu je; 1897 m., Palangoje moki
Klebonas
Kunigas
Gerhard
upes Feather kuri prasiliejo
amžiaus isz Bridgeton, N. J., niai Lietuviai atsisako- kalbėti 124 Žuvo; 87 Mirtinai
Grauer sako kad bažnyezioje per savo kranta in MarysRusiszkas
maldas.
pasimirė pareita Nedėlios vaSužeisti Japonijoje buvo insteigti nauji vargonai,
kara in Bridgeton li.gon.bute.
Tamaqua, Pa. —
i kurie kasztavo penkios deVelionis nesveikavo ilga laika.
NIGATA JAPONIJA _
szimts tukstaneziu doleriu ir
Ginies Tamaqua, Pa. Buvęs ve senas gyventojas Juozas GarJaponai, kurie buvo susirinkę P:’rraaB syki buvo grajami per
teranas isz Antro Pasaulinio
Kares. Prigulėjo 'prie V. F. W. numirė uareita Petnvežios va- pasimelsti in Yahiko Shinto Kalėdas.
Posto mieste ta’ipgi prie Eag kara savo namuose. Gini'1 Lie' spventove buvo užgriauti kai j
le’s KliiJbo. Paliko savo moti tuvoje, atvyko in Mahanoy tes szventeves sienos sugriu-' EGLELE SUDEGE
nėlė Jieva (Cziiplauski) Urli- City, o apie trisdeszimts metu vo. Szimtas dvideszimts keturi,
žuvo ant vietos ir isz asztuo-.!
kiene, Mažeikiene; trys sese
Du Žuvo
rys: Mare, pati Juozo Baliono, Buvo ang’iakasis ir paskatini nios deszimts septynių labai
sužeistu nesitikima kad vienas
Philadelphia; Blance, pati Ed
D0UGIAST0WN, N. B. —
vardo Panko, mieste ir Evely- Co., kasyklose. Paliko savo pa- iszliks gyvas..
Japonijos policijantai pra-. Devyniolikos metu Robert Car
na, pati John Rogers, taipgi czia Ona
(Kupeziuskiute),
roll ir jo trijų metu broliukas
broli Alfreda Mažeika isz taipgi 'broli. Antanu isz Cleve nesza kad jie bijosi kad žavu- j
John sudege, kai asztuoni ki
Bridgeton, N. J., ir keletą bro land, Ohio. Laidotuves in vyko siu skaiezius padidės nes daug
ti isz tos szeimynos iszszoko
lienių ir sesereniu. Laidojo Utarninko ryla su apiegomis in sužeistųjų nesitikima kad gy
per langus isz antro augszto
Ketverge ryta su apiegomis in SS. Petro ir Povilo balžnyczio- vens.
Nela me atsitiko toje szven- kai eglele užsidegė ir sudegino
Szv. Juozapo bažnyezioje de je devinta valanda ir palaidotove per ta laika kada per ap ju namus. Jiedu buvo vaikai
vinta valanda ir palaidotas in
eigas būva iszmesta issz szven- Penu Edmond Carroll. Tėvas
SS. Petro ir Povilo parapijos įpinese Shenadoryje
toves stogu pyragu, kurie yra koja nusilaužė kai jis isz tu sa
kapinėse Tamakveje. Grabotiems Japonams szventi. Kai vo namu iszszoko. Jis buvo nuNanticoke, Pa. —
rius L. Traskauskas laidojo.
vesztas in Miramichi ligonine.
— Kita sanvaite: Nedelioj Žinios skamba isz szito mieste visi Japonai puoliesi susirink
*

v

vi-le, Cal.fornijoje. Dvylika
tukstaneziu penki
szlmtai
v
žmonių turėjo savo namus
apleisti kai ta upe sykiu su

Yuba upe persiliejo per savo
krantus.
□

o

o

I

I

Policijantai spėja kad gaisras

pripuola Szventos Szeimynos lio buk senas miesto gyvento ti tuos szventus pyragėlius, tos prasidėjo nuo elektros dratu
Szvcnte, taipgi Szv. Apolinaro-, jais Andrejus Matukeviczins szventoves sienos inlinko ir ant Kalėdų egleles.
o Tautiszka Vardine: Nemira. nuo 54 Union uly., pasimirė per stogas ingriuvo.
Tos apiegos yra kas metai
Ir ta diena: 1918 m., Preziden
jo visa ta kraszta. Vandenys
Czia isz padangių matyti
laikomos
per
Naujosius
Metus.
KOMPANIJOS
tas Woodrow Wilsonas inteike1
isz kalnu, plaukdami in Pakas atsitiko in Camp Weeott
MAŽESNES
savo “Keturiolika Punktu”
prie Eeel upes kuri prasilie cifiko juras taip užliejo viPELNAS
musu Kongresiu, del pasauli SKERDYNES ANT j NUSZAUTA PRIE
jo per savo krantus ir užlie- i sa kraszta, kad nieko pana...
«
nes taikos; 1547 m., Prusa Lie
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
VIESZKELIU
EGLELES
tuvoje atspausta pirmoji Lie
Visi Iszsikrausto
tuviu kalboj knyga: “Katekiz
nija.
Mažiau Žmonių Žuvo FORT PIERCE, FLA. —
mo Prasti Žodžiai.”
Kiek galima dažinoti, tai
i Keturiu metu mergaite, Paula
— Panele Blance Vilkausdaugiau kaip szimtas tiek žmo
kiute, ’brolis Edvardas ir anū Ant Vieszkeliu Per Bunky buvo netyczia nuszauta nių dabar jau yra inteike savo
prie Kalėdų egleles, kur ji bokėlė Teresa, isz Shenadoro, moNaujosius Metus
orderius del tu szieru, kurie
vinosi su medžioklse karabinu,
toravo in miestą kurie svecziabus parduodami Sausio Janu
WASHINGTON,
D.
C.
—
kuris
buvo
jos
tėvui
nupirktas
vosipas savo pažins tarnus taip
ary menesio viduryje.
del
Kalėdinės
dovanos.
Kai
policijantai
beveik
visose
gi atlankė “Saules” Redakci
Jos tėvai Ponai Jesse B.
ja kurie užrasze laikraszti valstijose grasino visa diena ir
■782 ŽUVO PER
nakti
Luti
ant
atsargos
ir
sek

Bunky tuo laiku buvo virtuvė
“Saule” kaipo dovana del sa
vo 'mamytei, ponia Jieva Val ti pasigerusius draiverius, tai je, kai ju dukrele ir deszimts KALĖDŲ SZVENTES
kauskiene. Skaitykite sveikos. per Naujosius Metus buvo metu sūnelis Kenneth peržiū
daug mažiau nelaimiu negu rinėjo dovanas po Kalėdų egle
Acziu u'ž atsilankymai
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
per Kalėdas.
le
ir
kai
ta
nelaime
atsitiko.
— Panedelyje pripuola. Szv.
Dauguma žmonių gal tiek
Julijono, o Tautiszka Vardine:
sziandien butu linksmi ir gyv'
pat gere ir taip pat baliavuojo
Algis. Taipgi ta diena: 1950
jeigu jie butu atsargiau važia
per Naujosius Metus kaip per NAMO DEL
m., Amerika pasižada ginti Yu
ve per Kalėdų szventes.
Kalėdas, bet jie daug atsargiau
KALĖDŲ
goslavia,, jeigu Sovietu Rusija
važiavo namo, ar visai neva
ant to kraszto užsipultu; 1959
žiavo bet pernakvojo ten kur
PARAPIJIETIS UŽ
m., Mainieriai pradeda daug
jie gere ir ant rytojaus visai Vos Suspėjo Del Pietų
DEGĖ BAŽNYCZIA
mažu ir vietiniu straiku, nors
treat i sugryžo namo.
unija jiems nepritaria.
NEW YORK, N. Y. —
Kai kuriose valstijose net ir
— Musu skaitytoja, ponia.
armijos sztabas buvo iszszauk- Percy, pentorius vos suspėjo MATAWAN, N. J. — TrisJieva Petuszkiene ir sūnūs
tas sergėti vieszkelius nuo pa sugryszti “namo” del pietų deszimts metu amžiaus parapi
Vincas, isz Shenadoro, ana die
Mažas laivelis tarp auto tus per visa sanvaite ir bai
jietis buvo suaresztuotas ir da
per Kalėdas.
sigėrusių draiveriu.
na motorąvo in miestą, su rei
Nors iszsitraukes žmogelis
Penkios deszimts septinta bar yra kaltinamas už padegi mobiliu in Humboldt Apy sios viesulos California, Ne
kalais ir prie tos progos atlan
vada ir Oregon valstijose pa
yra pavojingas su automobiliu syki suaresztuotas Percy, P. mą bažnyczios, kur iszkados garda, ant vieszkelio, Calikė savo pažinstamus, taipgi
Ousterman sugryžo in kalėji buvo padaryta suvirsz szimto fornijoje parodo kas czia da liko tukstanezius žmonių be
“Saules” Redakcija atnaujin
mą puse po vienuolikos isz ry septynios deszimts penkių tuk- rosi per tuos potvanius. Lie pastoges ir iszkados yra pa
—
“
Saule
”
turi
tiek
agen
ti savo prenumerata už laik
to, kaip tik in laika del pietų staneziu doleriu.
raszti ant tolesnio laiko, nes tu kiek skaitytoju, nes kožnas
kalėjime.
Policijos virszininkas John jis žinojo kad klebonas rengia deganeziu. meczkiu, degtuku
ponia Petuszkiene yra musu yra agenru. Jeigu kožnas skai
Jis teisėjui Lyman Hali pa Flood sako kad Russell Henry si padidinti bažnyczia, ir kad pakeli in popieru krūva; iszejo
sena skaitytoja nuo daugelis tytojas prisiunstu varda tik
Apgar prisipažino kad jis du parapijai daug pinigu reikia. isz bažnyczios ir užėjo in saliumetu ir myli skaityt “Saule.” vieno naujo skaitytojaus, tai siaiszkino kad szita syki jis in
didelia geradejyste padarytu beda papuolė kai jis pasivogė sykiu ta bažnyczia buvo užde Jis už tai padege bažnyczia na iszsigerti ir to gaisro laukti.
Acziu už atsilankymu.
kad klebonas gautu daug pini Pirma syki gaisras buvo ma
gęs.
— Utarninke pripuola Szv. del iszdavystes. Bandykite trisdeszimts doleriu vertes ra
Policijantai sako kad tas pa gu isz tos apdraudos kompani žas. Kalėdų diena jis vėl pade
Vilimo ir Szv. Vihelmo, o Tau taip padaryt, mieli skaitytojai, diją isz Presbyteronu bažny
gė ta bažnyczia ir vėl užėjo in
rapijietis apdraudos kompani jos.
tiszka Vardine: Ragaile. Ir ta o “Saule” bus jusu didžiausiu czios ir ji pardavė už penkis
dolerius, kad jis galėtu sau nu- jos agentams pasiaiszkino kad| Kuczios vakara jis inmete saliuna iszsigerti, ir tenai bardiena: 1863 m., Sziauliuose su- laikraszcziu. Acziu!

szaus nebuvo czia buvę nuo
1940 metu. Czia tiltas yra isz
savo pamatu iszverstas to
potvanio.

daryta už keletą milijonu
doleriu. Daug žmonių pražu
vo per szitus potvanius.
O

O

■
O
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tinderiui pasakė kad ne už il
go ta bažnyczia vėl degs. Taip
ir buvo!
Jis tada maiszesi ugniagesiu
ir policijantu tarpe, kai jie ge
sino ta bažnyczia. Policijos
virszininkas ji suėmė ir suaresztavo.

