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VANDENILIO BOM- AUTOMOBILIUS IN

Ponia Anna Cuculescu czia 
ramina savo sunu Gabriel, 
New York miesto ligoninėje, 
jis buvo nuvesztas, kai jis 
buvo paszautaš Szvento Du- 
mitraus bažnyczioje buvo 
apie keturi szimtai žmonių 
ikai kas nors pradėjo szau- 
dinti. Vienas žmogus buvo

nuszautas ir keturi kiti buvo 
sužeisti.

Isz pradžių policijantai 
spėjo, kad czia buvo Komu
nistu darbas, bet jie vėliau 
sugavo Tony Tudorache, ku
ris užsigina kad jis yra Ko
munistas ar kad jis buvo Ko
munistu paramdintas.

NUSIGINKLAVIMAS SUNAIKINTAS BOS SUSPROGIMAS UPE

67 MET/S

tuoniu metu amžiaus žmogų, 
kuris prigėrė kai jo automobi
lius nuvažiavo nuo seno tilto 
ir inkrito in upe.

Isz Amerikos
PERMAINA

ANt VIESZKELIU

vieszkeliu,

ir autobos- 
bet kitiems

HARRISBURG, PA. — Da
bar Pennsylvanijos Senatas 
yra invedes permaina ant szios 
valstijos didžiu 
“Turnpike.”

Dabar trokams 
iams bus pigiau,
automobiliams bus brangiau.

Bus valia važiuoti szeszios 
desžimts penkias mylias in va
landa, per isztisa ta ‘turnpike’ 
vieszkeli, iszimant užsisuki
mus, tiltus ir tunelius kur rei
kės važiuoti nuo dvideszimts

“Nieko Nereiszkia” 
Sako Amerikos

Sekretorius

Kariszkas ‘Jet’ Eropla- 
nas Sudužo, Sudege In 

Kliosztoriu

Jau Devinta Syki 
Atidėtas

Draiverys Prigėrė

penkių myliu ligi penkios de- 
szimts myliu in valanda.

Kitu tokiu ‘Turnpike’ viesz
keliu kompanijos rengiasi pa- 
naszius instatymus investi.

Policijantai sako kad tas 
žmogus buvo Joseph M. Sch- 
wades, isz Vilias, N. J.

Keli žmones mate kaip tas 
žmogus savo automobiliu ty- 
czia, ar netyczia pasuko nuo to 
tilto stacziai per tvorele in upe.

MAURICETOWN, N. J. — 
Policijantai ir ugniagesiai su 
pagelba keliu kitu savanoriu 
darbininku, isz Maurice upes 
isztrauke szeszios desžimts asz-

MT. M C 'KINLEY, BIKINI.
— Amerikos mokslincziai ir 
vaisko virszininkai dar syki 
atidėjo tos vandenilio ‘Hydro
gen’ bombos susprogdinimą 
ant Bikini salos,

Tai jau devintas ar deszim- 
tas sykis tos bombos susprog
dinimas yra atidėtas del blogo 

penkios žuvo. Taipgi žuvo orQ 
Laivyno kapelionas, Kunigas.

Kliosztorius Ville St. Louis,

OTTAWA, KANADA.—
Greitas kariszkas “Jet” ero
planas nukrito ir sudužo in

NUGALABINO
250 SUKILĖLIU

ALGIERS. — Prancūzijos 
kareiviai nugalabino pustre- 
czio szimto sukilėliu, Sahara 
dykumuose, kur jie tuos suki
lėlius su savo vadu užtiko.

Prancūzu kareiviai, vadina
mi ‘Spahis’ nužudė ir tu suki
lėliu vada Si Mustapha. Susi
kirtimas invyko apie du szim- 
tu desžimts myliu nuo Algiers 
miesto.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Sekretorius, John F. 
Dulles, ir Apsaugos Sekreto
rius, Charles E. Wilson, sako Katalikių Sesucziu kliosztori.
kad žinios isz Rusijos kad So-; Szesziolika sesucziu suspėjo 
vietai paleis pusantro milijono iszbegti isz to deganezio klio- 
kareiviu, ir taip sumažins savo sztorio, bet apie dvideszimts 
vaiska “visai nieko nereiszkia’ 
nes dabar kariszkos jiegos yra 
skaitomos ne kareiviu skai- 
cziumi, bet atominėmis tiombo- kuris kasztavo daugiau kaip 
mis!

Jeigu Sovietai tikrai ant pus 
antro milijono sumažintu savo 
armija, jie vistiek turėtu dides
ne armija negu mes dabar pa
laikome. Spėjama kad dabar 
Sovietu armijoje randasi dau
giau kaip keturi milijonai 
vyru.

Dulles ir Wilson sako kad 
jeigu Sovietai tikrai dabar 
rengiasi savo armija sumažinti 
tai ne už tai kad jie taikos nori 
ar už tai kad jie nesirengia in 
kara, bet vien tik už tai kad to
kia milžiniszka armija per 
daug kasztuoja ir už tai kad tie 
kareiviai dabar reikalingi in 
fabrikus ir ant ukiu, farmu.

Szitie musu Sekretoriai per
spėja visus Amerikieczius kad 
jie per daug vilties nepadėtu 
ant tokiu žinių isz Rusijos, ir 
kad jie nemislintu kad dabar 
viskas Užsienyje tvarkoj. Jie
du sako kad Sovietai kaip tik 
to norėtu, kad visi kiti kraszati 
dabar panasziai pradėtu nusi
ginkluoti.

Prancūzai Pagerbia Franco

Szove In Žmones Bažnyczioje

Tony Tudoache, kuris sa
ve vadinasi Tony Savas, be
darbis isz Komunijos buvo 
suaresztuotas už tai kad jis 
kelis szuvius buvo paleidęs, 
in susirinkusius bažnyczioje 
Jis viena nuszove ant smert 
ir penkis sužeidė.

Jis užsigina kad jis yra 
Komunistas ir czia iszkelia 
savo ranka, padarydamas 
raide “V” su savo pirsztais 
kaip Churchillis per kara 
darydavo pareikszti pergale 
“Victory.”

Kiekviena diena kai tas tos 
bombos susprogdinimas yra 
atidėtas, valdžiai kasztuoja a- 
pie pen.iios desžimts tukstan- 
cziu doleriu!

Szita bomba yra tokia galin
ga, kad armija tikrai bijosi ja 
paleisti, susprogdinti. Jos jie- 
ga yra apie dvideszimts mili
jonu tonu dūlio, dinamito.

Tie patys mokslincziai, ku
rie ta bomba pagamino, sako

milijoną doleriu, buvo visisz- 
kai sunaikintas.

Kliosztorius buvo prie Otta
wa upes, netoli nuo Orleans 
miesto.

Ugniagesiai ir policijantai 
sako kad liepsnos buvo mato
mos nuo penkių myliu. Tas 
Jet eroplanas ne tik savo gazo
liną iszliejo, kai jis davė in to ^a(j jįe ne2įno įr negali inspeti 

kaip placziai ji susprogs ir 
kiek iszkados ji padarys.

kliosztorio kambarus, bet jis 
turėjo daug sprogstancziu 
bombų ir rakietu, ir visos jos 
susprogo.

Keli jauni vyrai, kurie gyve
na arti to kliosztorio greitai 
atbėgo kai tik.iszgirdo to ero- 
plano trenksmą. Jie iszvede 
daug sesucziu isz to baisaus 
gaisro.

To eroplano lakūnas su savo 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

POLICIJANTAS
APMUSZTAS

Penki Jaunieji Intarti

(Nedelioj apie 1:51 valanda 
popiet, (D.S.T.) “Hydrogen” 
bomba likos susprogdinta ant 
Bikini salos).

DESŽIMTS METU
UŽ 3 MILIJONUS

NORFOLK, VIRGINIA.— . 
Senmerge Minui C. Mangum, 
buvo pasmerkta ant desžimts 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

NEW YORK, N. Y. —
; Penki jauni žulilkai isz Brook- 
lyno ant ' Third Avenue uly-! 
ežios apdaužė ir apmusze poli- i 
cijanta, detektyvą John P. O’-j 
Brien. Jis buvo taip sumusztas L 
kad kiti policijantai ji nuveže 1 

! in ligonine, kur daktarai sako 1 
• kad jis gali netekti vienos ’ 
i akies.
i e 1

Policijantas, Detektyvas O’-'
Brien, trisdeszimts keturiu me- . 

į tu amžiaus buvo sekes tokius 
! jaunuolius razbaininkus per 
szeszis menesius in Fort Ha- i 
milton-Bay Ridge apylinke.

Tie jaunuoliai baisiai pyko 
ant jo ir dabar jam atkerszino.

Policijantas C’Brien sako 
kad kai jis suėmė jaunuoli 
Murphy, isz greitai pasidavė, į 
bet kai jis ji vede in savo au- 

įtomoliliu, keturi kiti jaunuo- 
i liai staiga pasirodė ir pastojo 
Į jam kelia.

Tada Murphy pagriebė poli
cijanto revolveri pirm negu! 
policijantas suprato kas czia 
darosi.

Policijantas O’Brien nusi- 
MIRTIES PATALO stvėrė už keliu tu jaunu žuli- ■ 

 ku, ir tada kiti policijantai pri- 
RAPALLO, ITALIJA. — buvo jam in pagelba. Penki bu- 

Garsus Anglu raszytojas, asz- vo suimti, bet Murphy pabėgo, 
tuonios desžimts trijų metu Vėliau visi tie jauni žulikail 
amžiaus Sir Max Beerbohm buvo suimti. Pasirodė kad visi 

(Tasa Ant 4 Puslapio) yra jauni. j

Ar Czia Skrybėlaitė?

Moterėliu skrybėlaitės yra 
tokios kvailos, tokios isz- 
kraipytos tokios gražios ir 
madingos, kad mes mislina- 
me kad ir czia kurios poniu
tes skrybėlaitė. Bet mes su
klydome. Czia tik puikios 
visatos plunksnos.

Szita viszta buvo atveszta 
in Paryžiaus metini ūkinin
ku jomarka, kad visi jos 
‘ ‘ skrybėlaitė ’ ’ pamatyti.

RASZYTOJAS ANT

3 VAIKUCZIAI 
PRIGĖRĖ

MARIETTA, N. Y. — Moti
na, Ponia Richard Jackson net 
apslobo, kai ji dažinojo kad 
jos du vaikucziai, desžimts me
tu Hilą, ir devynių metu Ricky 
prigėrė in Otisco ežerą su kitu ’ 
vaikucziu.

Apart jos vaikucziu prigėrė 
tame ežere szesziu metu Ann 
Jackson, ju giminaite.

Nauji Pienui Indai

Szi pavasari daug ūkinin
ku pradėjo vartuoti popieri
nius indus pienui, vietoj tu 
kiekiniu vedru, kurie daug 
daugiau kasztuoja ir už ke
liu metu surūdija, ir tiek bil
desio sudaro.

Nauji popieriniai, szesziu 
gorcziu indai yra, mažesni, 
pigesni ir saugesni.

Yugoslavijos Prezidentas 
Marshal Tito atvažiavo in 
Paryžių su apszarvuotu tra-u 
kiniu.

Prancūzijos Prezidentas 
Rene Coty czia jam garbes 
ženkleli prisegia.

Prancūzai labai rūpinosi 
ji prižiūrėti ir sergėti kai jis 
czia atvažiavo, nes jie atsi
mena kaip Yugoslavijos Ka
ralius Alexander Pirmasis 
buvo nužudintas in Marseil
les miestą, 1934 metais.

Vaikutis Surastas, Sveikas Ir Gyvas

“Forest Rangers” polici
jų ntai surado szesziu metu 
vaika, George B. Storey 
miszke. Jis buvo dingės nuo 
Mount Wilson kalno, Cali- 
fornijoje. Policijantai ji su-

rado už trisdeszimts valan
dų, sveika ir gyva.

Jo motina czia in ji žiuri; 
vyrai yra jo tėvas ir Kuni
gas Clyde Kennedy.

VAGIS PASZAUTAS
NEW YORK, N. Y. — Alaus 

\ ir sznapso vzkaruszkos užsibai
gė kai dv deszimts vieno meto 
amžiaus WUliam J. Kahl, isz 
Edgewater, New Jersey buvo 
policijanto paszautas stacziai 
in pilvą.

Policijantai sako kad per szi- 
tas vakaruszkas buvo pavogti 
trys automobiliai, ir du isz tu 
automobiliu buvo sudaužinti, 
kai policijantai ju draiverius 
vijosi per daugiau kaip asztuo- 
nios desžimts myliu in valanda.

Kahl buvo nuvesztas in En-

glewocd ligonine, ir po - trijų 
valandų operacijos, daktarai 
sako kad jis vis randasi pavo
jingoje padėtyje.

Policijantai visa ta nakti 
praleido besivydami kelis tuos 
jaunuolius kurie ar su pasisko
lintais ar pasivogtais automo
biliais, durniavojo per isztisa 
nakti.

SKAITYKIT 
’ “SAULE” 1 
PLATINKIT!
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Kas Girdėt
Moteriszkęį Denver mieste, 

neiszmoko kaip szokti per du 
szimtu szeszios deszimts prak- 
tu apskundė savo mokytoja, ir 
pareikalavo kad jis jai jos pi
nigus sugražintu.

Teisėjas, Toledo mieste nu
tarė kad vyras neturi užlaikyti 
savo žmona, jeigu ji nesutinka 
palikti savo motina.

Dvideszimts vieno metu am
žiaus vyras in Cambridge, 
Mass., gavo divorsa nuo savo 
žmonos, kai jis teisėjui pripa- 
rodino kad ji buvo devynis sy
kius ženota ir nebuvo nei vieno 
divorso gavus.

Bridgeton miesto, N. Y., Ma
joras nutarė kad suimti gir
tuokliai turi už nakvyne kalė
jime užmokėti.

In Paterson, New Jersey, 
Malti Raivio buvo suaresztuo- 
tas už pasivogima szimta devy
nios deszimts tris dolerius isz 
degtines sztoro, nežiūrint kad 
jis teisėjui teisinosi: “Kaipo 
žmogus, iszlavintas k a i p o 
szlpiegas ir sznipas, kaipgi asz 
taip jau nusižemincziau papil- 
dinti toki vaikiszka prasikalti
mą?”

In Dakton, Ohio, Charles 
Balke buvo suaresztuotas kai 
jis : -

1— Sugriovė tris garadžius;
2— -Atsimusze in stulbos szo- 

na;
3— Pervažiavo skersai tris 

pievas;
4— Iszrove rožių krūmą;
5— Atsimusze1 nuo medžio;
6— Ir susikūlė su kitu auto-Z 

mobiliu.
Ir visa tai kai jis tik norėjo 

savo automobiliu invažiuoti in 
savo garadžiu.

In Enfiled, Anglijoje, Ponia 
Horace Westgarth gavo divor
sa nuo savo vyro kai jie teisė
jui nusiskundė, kad, kai ji sa
vo vyrui pašėke kad ji rengia
si ji palikti, jis ja pasveikino, 
palinkeja jai geriausios laimes 
ir kloties kur tik ji apsigyvens 
ir paskui paprasze namu rak
telius. .

In Winsdos, Ontario', ketu
rios deszimts metu amžiaus 
Verne Smith buvo suaresztuo- 
tas.nž tai kad jis pasigėrės au
tomobiliu vairavo. Jis teisė
jui pasiaisžkino kad jis jokiu 
budu negalėjo būti girtas, nes 
jis buvo tik! penkis alus isz- 
maukes. “Paprastai,” jis to
liau teiseejui, “asz iszmaukiu 
penkiolika tokiu skuneriu kas
dien, bet dabar asz esu blaivi
ninkas, ir už tai asz galiu tik
rai sakyti kad penki tokie sku- 
neriai negalėjo mane taip pa
veikti kad asz bucziau girtas.”

Ar musu skaitytojai tikes ar 
ne, bet tas teisėjas jam dova
nojo, jam intikejo ir ji paleido! 
Vat, tai tau kpr protingas 
teisėjas!

In Milwaukee, Ponia Ourė- 
nia Karalbelas, reikalaudama 
divorso nuo savo vyro, kuris 
buvo nuteistas ant penkiolikos 
metu in kalėjimą už vaikva- 
gyste, ir paskui jam buvo' pri
dėta dar penki metai už isz ka
lėjimo pabėgima,, ir kuris yra. 
intartas už paszovima polka-

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

jauto, sako kad ji nori divorso 
už tai kad jos. vyras dabar “ ne
gali savo ženystvO'S pareigas 
tinkamai iszpildinti. ’'

In Kitchner, Ontario, Kana- 
adoje vienas sztorninkas pa
garsino' kad jis už penktuką 
duos kostumeriui gerti pieno 
kiek tik ju nori.

Pirmutinis kostumeris už 
penktuką iszgere asztuonioli- 
ka stiklu to pieno.

...... * • '

Kalinys ka* tik paleistas isz 
Atlanta Federal Penitentary 
kalėjimo buvo sugautas kai jis 
kelis parszus buvo pasivogęs 
nuo vieno ūkininko.

V i e n as sal i u n i n k a s, C'h i G ago 
je pavėlina savo ko s turner i am s 
isz bonku iszsipilti savo snap
so stiklelius.

Asztuonios deszimts penkių 
metu amžiaus moteri/zke in 
Sylva, North Carolina., asztim
ta syki apsiženijd.

Du vagiai inejo in hažnyczia 
in New Orleans miestą ir per 
pamaldas apvogė kleboną ir vi
sus jo parapijieczins.

In Brighten miestą, Angli
joje,'vienas žmogus 'buvo su- 
aresztuotais/už tai kad jis norė
jo pasiyogti did ei o laikrodi isz 
vieno sztoro. Kai teisėjas ji 
ant rytojaus buvo sugautas 
kai jis stengiesi ta pati laikro
di vėl pasivogti. Szita syki 
teisėjas jam nedave jokios 
kaucijos.

Pypkes Durnai
Mocziute Ir Dukrele

Anksti ryta, rytuži, 
Sauluže te'kejo, 
O po stiklo langužacziu 
Mocziute sėdėjo. 
Klausu tave dukruže, 
Kur tu vaiksztihejei? 
O kur tavo vainikėli 
Migluže užkrito? 
Anksti ryta, rytuži 
Vandenėlio ėjau, 
O tai mano vainikėli 
Migluže užkrito. 
Tai ne tiesa, dukruže, 
Ne tikri žodužiai, 
O tu savo bernuželi 
Per lauka lydėjai. 
O tai tiesa, mamuže, 
Tai tikri žodužiai, 
Asz su savo bernužėliu 
Žoduka kalbėjau.

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!

. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.

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

Knygos Did. 3%x5i/2 col.
TIKTAI, 25 Cts.
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kyt.
— Ar tu mane nepažiiisti ? 

Ar tu nežinai, jog aszmoku lai
kyt liežuvi už dantų? O juk 
prižadu ant visko szveneziau- 
sio.

Mykoliene pasilenkė jai prie 
ausis ir iszpasakojo. Pradėjo 
su rankom plot, o szunis kart 
ant diedo, jog sau skarba norė
jo prisisavini.

Trcezia diena, po kaima pos
mavo visokius daigtus: jog 
Mykalojus kareziamoje paižy- 
czino miera, kurioje buvo, bis- 
kis smalos ant dugno, o kada 
miera atidavė, rado raudoninki 
prie jos prilipusi, vieni sake, 
jog velniui dusziapardavė, kiti 
jog sena visata dėjo kiauszinius 
pilnus raudoniukiu, o ant galo, 
jog avina turėjo kamaroje, ku
ris kaip pasikrato, bjrejo nuo 
jo raudoniukai. Priesz Myka- 
loju nekurie kepure nusiimiue- 
jo, ka kitados niekados to ne 
būdavo.

Seniui tas laibai patikdavo ir 
pamisimo sau: Nieko nežino, 
u-gi, tokes noses turi! Ho! ho.

Vaiksztinejo dabar rankas in 
kiszenius susik.iszes ir kepure 
ant szono. Arsziause buvo, jog 
vakarais kas diena su boba bar- 
da vosi, ka su pinigais daryt. Ji 
ka kito- norėjo, jisai teipos-gi. 
Karve jei buvo kanecz reikalin
ga, jam arklys ir vežimas. To
linus butu dirvos nusipirkia. 
Diedas protingesnis galva kra
tė. Kaip žmonis daižinos, jog 
pinigu.turime, pakajaus nebus; 
rejke teip gyvent, kaip rodos, 
mes ju neturėtume.

— O kam jie mum pasise
kė? Kalbėjo 'boba.

— Ant blogos valandos!
— Juk jau blogesnes but 

negali kaip sziandien.
— E! Ka tu kvaila boba ži

nai! Baigė Mykalojus, ir ėjo in 
kareziama pasirodavot su Pet
ru.

Mykoliene vilkosi pas Juo
ziene ir verkė.

— Kad ne ta boba sena 
bestija, Mykalojus, hm? Da bu- 
czia sau galėjos jauna paezia 
paimt ir ukyste vest.

— Kad ne tas senas diedas, 
ka man gyvenimą u ž r i s z o, 
sznalbždejo Mykoliene, kad to
kius pinigus tureczia! O vienok 
asz už ji apie penkiolika metu 
esmių jaunesne, da galeezia už 
kokio berno' iszteket, kaip pri
guli, ir biski svieto pamatyt.

Abudu senei ka, su savim 
pergyveno beveik puse am
žiaus del tu pinigu pradėjo 
vienas kito neapkenst, ir kaip 
tik susiedavo, tai visada bar- 
davosi.

— O kad asz bu tau.
— O kad asz bu tau,... kada 

asz su tavim paeziavausi.
Viena, diena daejo prie to, 

jog diedas boba isz stubos isz- 
gujo. Nuėjo verkdama: pasili
ko vienas.

Tu pavakare, lig jam buvo 
nesmagu, atidarė duris pažiu
rėjo, ar jos nėra, pora kartu at
sikosėjo garsiai, negirdėt nie
ko.

Lauke ligi vėlybai naktai nė- 
sugryžo ! Buvo piktas ant savos 
ir ant jos. Pas Juoziene nuėjo 
jieszkot, ten jos nebuvo, kar
eziamoje teipos-gi, ant kaimo 
nemato niekas. Diedui pasida
rė ant szirdies labai liūdna.

— Sergek Dieve, tegul kas 
nesi stojo, ant sanžines turėsiu, 
tare in save.

Boba tuom lai k at sisveikinus 
su savo drauge, nusivilko uba
gaut. Norint Petras persėdėda
vo pas Mykaloju per visa die

DIEDAS IR BOBA

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

dėjo diedas. Asz ju kamaroje 
nepaslėpiau, turiu juos už mi
ežio! In kamara nuėjau tiktai 
del to, idant nusiduotu pakele- 
vingui, jog juos ten padėjau, 
nes bijojau, idant kelionėje 
n.an juos neatimtu! Degink 
grinezia,, sudegk pati, o man 
kas! Asz dabar apie tai neatbo
ja

Iszgirdus tai, iszejo Myko- 
liene apsiverkus. Pradėjo jau 
kitaip kalbėt, atmindama, kaip 
tai jie su savim tiek metu per
gyveno, tiek duonos ir drus
kos suvalgė, kaip tai jis buvo 
nedoru už tai, jog ji tiek kartu 
dažiurinejo ligoje ir kaip jam 
kareziamoje galva perskriode 
ir taip t oi i aus.
. Diedas truputi atsileido.

— Duok-gi kukulus, tarė, 
susitaikinsim su savim. Juk pi
nigus neprarysiu.

Padavė boba kukulus, nes 
pati ju nedalipstejo. Kalbėjo 
per visa nakti ir neejo gult, o 
ant galo, prižadėjo abudu, idant 
sergėk Dieve, niekam ant svie
to nesakyt apie tuos pinigus. 
Boba užsigynė ne sakyt, o My
kalojus teiip-gi paantrino:

Ar-gi asz kvailas!
Isz ryto ligi ir iszsipagadino, 

nuėjo Mykalojus in kareziama 
ant alaus.

Rado jis ten viena sena dran
ga Petra, labai dora žmogeli. 
Lieipe del dvieju duot alaus.

— Žinau seni, pasznabžde- 
jo jam in ausi po antrai pusgor- 
czinai, kad tu užsigintum, jog 
niekam ne neciptelsi asz tau 
ka pasakyczia.

Pradėjo baisiai pažintis Pet
ras: idant isz tos vietos nė at
sikeltu, idant nogla . smerezia 
numirtu ir 1.1. Tuojaus jam 
Mykalojus viską iszpasakajo ir 
ant patikrinimo parode raudo
niuką.

Petras savo akimis netikėjo, 
paėmė rifu d on ink i in dantis 
mėgino kast ir galva kratė, ir 
sznekucziuodami iszejo isz kar- 
cziamos.

Mykoliene teipos-gi iszejūs 
isz grinezios, pirmiause nubėgo 
pas savo kurna, Juoziene, pas 
kuria kūdikis buvo silpnas. Pa- 
vieszino ja, su guzule, iszgere 
viena stikleli, buvo saldi iszge- 
re ir kita.

— O! Mano tu kūmute, ma
no tu vienatine! Kad tu priža
dėtum, jog niekam nesakysi, 
tai asz tau pasakyczia akyva 
daigta.

Juoziene net muszesi in kru
tinę ir prižadėjo niekam nesą- 

Platinki! “Saule”

nas, nes tai nieko negelbėjo. 
Atėjo ir kitokie ergelei, žmo- 
nys dasižinojo apie( pinigus ir 
ne tas, tai kitas pradėjo sznipi- 
net. Ap'skunsta diedai už vagys
te, už iszpleszima, ant galo pa
sodino ji in kalėjimą. Ant gilu- 
ko pinigus iii žeme užkaso, (ra
vėsi s in cilpo, Mykalojus jau 
teip buvo nelaimingas, jog 
plaukus sau rove nuo galvos.

— O tegul-gi tuos prakeik
tus pinigus kvaraba paimtu! 
Szauke.

Praėjo menesis ar daugiau, 
diedo neiszleisdavo. Juoziene 
nuėjo ant atpusko, žiuri sėdi su 
puodu Mykoliene, rankas isz- 
kele ir pra’szo almužnos, už du- 
szeles isz niekiu1 pagelbos ne 
turineziu!

— Brangus Dieve! O tai ji 
ipaszauke. Ar žinote kas su jusu 
visu stojosi u-gi sėdi kalėjimo 
jau ar ne asztunta sanvaite.

Mykoliene apsiverke, paėmė 
lazda ir nuėjo tiesiog pas cipe. 
Turėjo duot kelis skatikus, 
idant ja inleistu pas vyra. Ka
da pažvelgė viens ant kito ap
siverke abudu.

— O kad mes ju ne būtume 
mate! Pradėjo diedas, kad ma,-. 
no -akys daugiau ju ne regetu! 
Ta velniszka dovana ir nelaime 
atnesze su savim. Kad tik ma
ne paleistu ant luošy bes, mesiu 
juos ant dugno in szulini.

Nuėjo Mykoliene praszyt, 
idant paleistu jos vyra, ir vie
nok paleido ji ant luosybes.

Geram sutikime nusivilko 
namon.

—■ Kam tu tiek aukso turi 
mest in szulini? Atsiliepe boba, 
tai szkada. Pirkinekime, valgi- 
kime, gerkime kiek tik lenda, 
tai tuojaus juos iszleisime, ir 
bus gerai.

— Tegul ir teip bus, atsa
ke diedas.

Tiesiog tada, ant daržo ėjo 
už grin ežios kur pinigai buvo 
užkasti. Diedas atskaitė žings
nius, atrado vieta ir žiuri: duo
bukė iszkhsta, o duobukei kas 
visai in pinigus nepanaszu.

Rankomis suplojo abudu.
Pinigu nebuvo.
Vakare sėdėjo abudu nuliū

dę.
Ant rytojaus sako jog Myka

lojus pasikorė ant gruszios, o 
pati dingo kur kaime. Petras 
tiktai apsakinėjo kareziamoje. 
Ant kokiu tai szposu velnias 
varosi, kada nori ka ingridbt.

— Kad butu nesakęs kvai
lo žodžio blogoje valandoje, 
kalbėjo atsidusias, po, szian- 
dieiiai butu gyvenia.

— Mano Petrai, atsakinėjo 
ant to Baltrus, Susiedas jo, 
idant pragaiszint kvaila žmo
gų, ant to velnio nereike, ga
na bus jam biski pinigu.

— GAIDAS —

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo
Nr. 1956

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kris
tų 20c.

No.102— Prakeikta, meilin

gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50e.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No. 111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Y’la 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 J 33—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c. ' ‘

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsargnma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viešz- 
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 Simus Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20o.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

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

t
v



“SAULE” MAHANOY CITY. PA.

:: Diedas Ir Boba ::
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giTVO sau diedas ir boba. Ne!
turėjo nei szmotelo dirvos, Į 

nei skatiko ir ne jokio daigto. 
Kaime Kuode, nuo senovės JaU 
ku užiminėjo sau tuszczia. grin- 
cze, kurioje kitados kalvis gy-| 
veno. Skyle tai žemoje, o ne i 
grinezia, nes joje gyveno, ir Į 
Alykalojus (teip buvo jo var
das) su savo paezia perbuvo jo-j 
jie apie ipenkesideszimts metu, 
bedavodami ir narakavodami 
kas diena, kailp Dievas davė. 
Būdavo karszta, szalta, laikais 
badas, kaip kada linksma, kaip 
žinoma ant svieto. Mykalojus 
vaiksztinejo- su kirviu, su dal
giu ir su piautuviu. Alykoliene 
teipos-gi su nuogom rankom 
prie ravėjimo, su piautuviu, su 
grebliu, kaip tai pripuolė. Už
dirbdavo tiek jog- bado nebu
vo. Užsiczedavo laikais koki 
skatiką, tai reikėjo būdavo 
drapanas pagaimint, kailinius 
atnaujint, nusipirkt czelbatus, 
sermėga, o laikais tai ir pra
geri, kad apie sunku varga už 
mirszt. Boba pundelyje prie 
andaroko nesziojo pinigus, die
das inriszinejo in. marszkinius, 
o labai skapai juos rinkdavo.

Arsziąuse buriavo žiema, ka
da paseno, o Mykalojus su kir
viu jau kaip tik galėjo' vaiksz- 
cziot ir mažiau uždirbdavo. 
Vaiku jiems Dievas nedavė, 
svetimi neturėjo akvatos in ta 
varga pristot, ir būdavo tik 
vieni, ba. grinezioje apart kati
no ir senos kudos visztos dau
giau nieko nebuvo.

Viena, vakara, boba pecziuje 
ugni sukarus, atszildinejo ryt
metinius kukulus ant vakarie
nes, lauke buvo 'baisus vejas, 
diedas gulėjo ant suolo ir ste
nėjo :

r— 0 tu varge mus, tarė 
Mykalojus, kitam viskas eina 
kaip ant svieto, o ežia žmogus 
visa gyvenimą muczinasi, bė
davojo, prakaitavo, stenėjo ir 
ant senatvės nevet nieko nesu
laukė. Kad nors pragertu, pa
siliktu atmintis; kad sugrie- 
szintu, pakutavot nei gaila, bu
tu; o dabar visas gyvenimas 
praslinko, kaip vežimas per 
purvyną ir nėra isz jo nieko. 
Dabar jau kaulius gele, toliaus 
jau pajiegu neteksiu, kad nors 
isz bado numireziau.

Mykoiiene, stovėdama pale 
ugni, parėmus, galva ant rankos 
dadave:

— Oj kas, teisybe, tai tei
sybe, kaip nesiseka, tai ir nesi
seks. Kiti, neprocevoje, isz 
nieko laime datyre,'mes nieko.

— Zmogus-gi jau ir velniui 
duszia duotum, kad jam biski 
geria,us butu ant svieto, tarė 
Mykalojus.

B oba, per sižegn o j o.
— O nors neplūstai blogo

je valandoj,e o tpfu!! Riktelė
jo.

Diedas juokėsi.
— Pluštu,, kad beda!
—■ Tai žinoma, jog skati

kas už^zedintas laibai susiga
dintu! Atsiduso Mykoiiene. 
Kad nors nereiktu ubagaut.
t----------- •— . . —

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai

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

Tame durys priemenios su- 
gi rgžde jo.

Diedas ir'boba nusigando la
bai ir Mykalojus nuo suolo pa
sikėlė.

— Kas ten ?
Net ir nuo grinezios durys 

prasivėrė.
— Pakelevingas, paklydęs, 

atsiliepe kokis baisus balsas,
kuris Mykoiiene net nuo ugnies 
nuvarė.

Tylėjo abudu.
Inejo in stuba jegamastis,

*>»*♦*•*** ****»»»»»4 ****** >

Mokslas tikybos yra.
n e a t'b u t i n a i reik al i u gas,

Del musu jaunuomenes,
Ir jau reikėjo seniau apie 

tai apraanstyt,
Nes jau viena kaleina

P r i a u g u s i o s j a u n u om e n e s 
Nuėjo peklai ant proezetko,
O yra, ir tokiu priaugusiu 

vaikinu,
Kurie apie tikyba ir 

Moraliszkuma tiek iszmano, 
Kiek szuo apie pasninką.
Sziandien dirva baisiai 

apleista, 
Usnis ir varputis nupute 

parųatus tikybes,.
Ir daug bus darbo,

Kol toji dirva pradės 
Geistina perta iszdavineti. 
Alės geriems užmanymams 
Ne s ip r i es zi n ame niekados,

Ir ne persžkadiname,
Ypatingai juos remiame, 

Norints ‘Nekurie, isz puikybes 
Alums to nenori pripažint.’

Ant to visai nepaisome,
Tik einame tiesiu keliu, 

Kaip privalumai''mums liepia. 
AI u su patarimas visados gera, 

Ne buna klaidinga niekados.* * *
Aloterele isz Pennsylvanijos 

Sude, kalbėjo:
“Sėdžiu sau per visa sanvaite 

namie,
Dilbų kukilioje,

Turiu rūpintis apie 
szeimynos gerove,

Todėl geidžiu kad 
Szventadieni mano vyras 
Arba isz eitinetu su manim

Ant trupuezio “Gud Taims,”
N e s pat i v i en a n am i e 

nesėdėsiu!”
Alotere turėjo teisybe!

Bet vyras jai ant to atkirto: 
“Per visa sanvaite dirba 

sunkiai, 
Ant užlaikymo namo ir savo 

szeimynos,
Todėl nors szventadieni 
Geidžiu būti liuesu ir 
Pasilinksmint su savo 

draugais.”
Ir jis turėjo teisybe!

Slidžia davė jiems 
Persiskyrimą ir gerai padare.

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

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 

Į Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius -iko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Saule Publishing Co.

kažin in ka panaszus, su trum
pu žiponiuku, su skrybėlaitė 
ant galvos, kaip grybas nuim
tais, anksztose kelnaitese, o su 
lazdiuke rankoje, ba kiški ant 
vienos kojos szluibavo.

— O tamista isz kur? Kas 
i.per vienas? Užklausė Alyka,lo
jus.

Vyras apsižiūrėjo aplinkui, 
katinas nulipo nuo ipecziaus, 
paėjo prie jo ir in koja jam nu- 
siszluoste.

. — Važiavail in Juoda Prū
dą, tarė. Arklys man kelionėje 
atliko. Ar ne turite arklio?

— Ne arklio, nei kumeles, 
nei oszkos, nevat, tarė Alyka
lojus.

Sveezias nuilsas atsisėdo 
tuom laik ant suolo.

— Ar toli in Juoda Prūdą? 
Paklausė.'

— Ne pažinsiu, nežinau! 
Suniurnėjo diedas, noredama-s 
atsikivinkluot nuo pribuiso, ba 
jam. jau kukulai kvepėjo, o bu
vo alkanas. Eikite in karezia- 
ma, ten geriau dažinosite.

—■ Tegul atsilsėsiu, koja 
man skauda, i suniurnėjo sve- 
czias ir dadave: Kas ežia ap
linkui jus teip biedna.

— Kaip matote, atsiliepe 
Mykalojus, mes darbininkai 
esame, o ne laimėjusi mums.

— Kas tai? Del ko? Tarė 
pakelevingas.

— Ar asz žinau! Atsake p'e- 
czais patraukęs Alykalojus.

Boba insidrasinus, iszlindo 
isz kampo; veidas sveezio jai 
nepasidabojo, nusijuokimą ant 
lupu turėjo laibai nemeilu, nes 
szirdingai kalbėjo.

— Ej! Jau tas, kšs teisybe, 
atsiliepe Alykoliene mes tai ži
noma apie tai kalbėjome, var
ge! Varge! Sztai tai vargas, o 
būdavo tokis senis kareziamoje 
pragerdavo ir praulodavo.

— Kailp-gi tai butu geriau!

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

> *

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

Is SOMEONE YOU LOVE 

GRADUATING THIS YEAR?

flow thrilling it is to watch your boy or girl 

step up to receive a diploma. How grown-up he 
or she looks in cap and gown. How proud you 
feel — and a little bit sad.

1

Graduation is a great day. A tender one, too. 
And one that joins memories of the past to 
thoughts for the future.

Undoubtedly you’re planning on giving your 
graduate a special gift. Something that he’s had 
his heart set on for a long time. But here’s an 
additional thought.

Why not give a U. S. Savings Bond, too? It’s the 
gift that speaks of the future — increasing in value 
as time goes on. Your graduate will treasure your 
Bond — and it may become the first step in a 
Savjngs Bonds program that will make some spe
cial bi° dream come true. Like further education, 
a trip to Europe or his or her first home.

Savings Bonds are easy to buy —no sizes or 

colors to worry about. Buy your Gift Bond in the 
denomination you choose — $25, $50 or $100 — 
at your local bank.

And while you’re there, buy a Bond for your
self, too. Or sign up for Payroll Savings where 
you work. There’s no better way to make your 
own dreams come true.

~or the big things in your lite — be ready 
with U. S. Savings Bonds

The U. S. Government does not pay for this advertising. The 
Treasury Department thanks, for their patriotic donation, 

the Advertising Council and

Atsiliepęs diedas perpykęs. w 
Boba nutilo.
— Koks tu buvai, tokia ir 

asz turėjau būtie. Benkietavo- 
jome, per tai nieko netekome.

Sveezias juokėsi, o už valan
dėlės tarė:

— Ne pasiliko nieko nei 
I ant užriszimo pirszto!

Nutilo senei abudu.
j — Ha? Atsiliepe pakele- 
, vingas, kad teip jum pora, tuk- 
i stanezin auksiniu, ka-gi su jais 
| darytumėte ?

— Jiem abiem akys pra- 
szvito ir pažiurėjo viens ant ki- 

i to.
Ka ten ir kalbėt! Tarė 

diedas.
Sveezias staigai pasikėlė nuo 

suolo.
— Turiu labai svarbu rei

kalą. in Juoda Prūdą, tarė stai
gai; kad mane iszvestumet ant 
kelio, kuris pro Žalczio Aki ei
na in Illdko, ten jau asz pats 
gauezia rodą. O žinote ka? Gai
la. man jumis, duosiu jums pora 
tuksi aneziu raudonųjų, czystu 
auksu.

Senei rodos ko nusigando.
— Et! Szposai! Tarė die

das.
— Ne szposai, dedu juos 

aid stalo, paszauke sveezias.
Boba prisiartino prie diedo 

irpasznalbždejo jam in ausi:
— Sergek Dieve! Ant kelio 

i tau gal va nusuks.

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

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ” 

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
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EF'A - B - CELATE5 
$ arba pradžia |
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i 61 pus. Did. 5x7 col. :■ 
i Dabar Po 25c. 
t Saule Publishing Co., ? 
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Sveezias dagirdo ir nusijuo
kė.

Nenusuks, tarė, jis pats 
sau ja. nusisuks ir be manes, 
kaip proto ne turės.

Alykalojui atėjo ant mislies, 
jog apie velnias sznekejo pava
kare ir tarė nuspjaudamas:

— Asz duszios savo nepar
duosiu !

—- Po kokiu kvarabu man 
reike tavo duszios, kvailas 
žmogau, pradėjo juoktis pake
levingas. Toji tai smarve ir 
biaurybe, asz jos ne reikalauju. 
Gailuoši jus! Te! Sztai du tuks- 
taneziai raudonųjų, vesk ma
ne ant kelio in Hydko.

Ir pradėjo dėt ant stalo' rau
doniukius, o auksas teip žibėjo, 
jog net už akiu griebę. Baime 
buvo didele, o godumas da di
desnis. Aiszkiai vienok pasakė 
jog duszios nenori.

— Na! Tegul stojas vale 
Dievo! Paszauke diedas žerda
mas nuo stalo raudonikus ir 
greitai rizdamas juos in skepe
ta, kuris boba padavė, o pas
kui da gteieziaus nesze juos iii 
kamara.

1 Tuojaius kepure ir lazda pa
ėmė ir'buvo gatavas.

— Tegul stojas vale Dievo!

Nuvesiu jus ant kelio, in Hyd- 
i ko.

Pakelevingas da numėtė bo- 
i bai raudoninki, apsisupo plosz- 
i ezium ir jau ėjo, diedais bobai 
tik lingtelejo ir ėjo paskui ji.

Alykoliene, pasilikus viena, 
I stovėjo ilgai kaip ne sava, pri- 
(sižiurinejo raudonikiui tai isz 
; vienos, tai isz. kitos puses. Ro- 
[ dėsi jei, jog tai. viskas buvo 
j sapnas.

Nerimastis ja apėmė, kur ta 
sauja raudonikiu Alykalojus 

. paslėpė. Norėjo' juos pamatyt,
■ ai’ visi yra in ta panaszus. Nu- 
' bego in kamara, cziuptelejo in
■ kiszeniu skrandes, kelnių ka- 
I baneziu ant sienos ir in skryne
le. Nėra raudoniukiu. Užžiebė 
balana ir nuėjo jieszkot, apžiu
rėjo visus kampus, nes niekur 
negalėjo rast.

Navatnai jai iszrode.
— Tai bestija, supuvęs 

diedipalaikis, tas. senas, ta.s gre- 
mezdos, ko jis bijojosi, kad asz 
ne pavogiau ? Kur jis juos pa
dėjo. Asz jam sprandą nusuk
siu, kaip sugryž; paminės.

Sėdo Alykoliene ant suolo ir 
pradėjo mislyt.

— Ka mes su tais pinigais 
darysim? Senis tuojaus pirks 
ūke ir pradės gert. Nesulauki- 
mas! Tai ne jo pinigai, nes 
mus; jau nors puse turi man 
duot. Po teisybei? Norint ir in 
suda tektų eit!

Inbego da karta in kamara 
jieszkot i r. nerado, tuom laibai

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu j
8 col. ilgio, 5% ool. ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas ’ 
ateitoje stosis. Su priedu Įj 
planatu ir visokiu burtu. / 
Knyga in minksztoe po- ji 

Ipieros vlrszeliuose. :: :: ji
Pinigai reikia siusti su ' ji 

užsakymu: j j

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

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

Svarbus Praneszimas
Mes mėgstame teisingysta ir 

geidžiame, kad ir visi teisia 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu ii- 
gai su atnaujinimu užmokes- 
ties, nes ilgai negalime laukti. 
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, popiera 
ir kiti intaisymai, nes uždyka 
laikraszczio negalime siuntinė
ti. Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de- 
kavojame visiems už platinima 
“Saules,” lai visus Dievas už 
laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes jusu laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingai 
dėkingi. — “Saules” Redyste.

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

— 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.

peripA’ko. Ugnis pradėjo gest, 
dametinejo malku.

— Ko turime sau gailėtis? 
Tarė: T-.;

J an gaidžiai giedo jo, o My- 
kalojns nesugryžinejo;- boba 
užmigt ne nemislino, prisi'žiuir- 
inejo savo raudoninkiui, O' nuo
latos mislino, ka padaryt su ipi- 
nigais, o lauke diedo, kad isz- 
bart ji, kaiip u'žsrpelne.

Kiti gaidžiai giedojo, kada 
priemenioje duris sugirgždėjo 
ir diedas inejo tylėdamas, nuil
sės, suszlapes, o sėdės ant suolo 
paszauke:

— Hei boba! Valgy t!
Ku,kūlei jau net prisvilo, ba 

ka tik dabar apie juos atsimi
nė. Svarbesniu Už kukulus bu
vo kolojimas senio.

O kur tuos pinigus inki- 
szai? Paszauke. Kas tai jau 
man netiki, ar ka? Vietoje juos 
atiduot paežiai, tai kvaraba ži
no kur padėjo!

Parode jam kumszte, o die
das ne nekrustelejo.

— O kad tave velniai paim
tu! Suriko, boba, imdama, sau 
už galvos. Ar-gi tie pinigai ta
vo? Tai mus, ne tavo,! Alus! Su
pranti ?

— Ne, teisybe mano! Tarei 
diedas. Tau viena raudoninki 
ka davė, tai ji sau laikykis, ne 
atiminėju, o- kas mano, tai ma
no, to ir ne pauostisi.

— Teip tai jau?!
— U-gi teip! O kaip-gi tu

rėjo būtie? Pradėjo diedas. Ar 
taii jau už dyka ta juoda pon
palaiki ipo purvyną laike lie
taus vedžiojau, pailsau ir bai
mes turėjau in vales.

Isz didelio ' piktumo boba; 
pradėjo verkt, inejo in kamara, 
trenke durimis ir szauke per 
jais:

— Paslepai tu juos kama
roje, nenori pasidalyt, uždegsiu 
grinezia; tegul pinigus, mane 
ir tave kvaralba paima!

Diedas juokėsi.
— Koikia-gi tu kvaila, pra-

(Tasa Ant 2 puslapio)
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ZiniosVietines DESZIMTS METU į
UŽ 3 MILIJONUS

Nelaime Mažame Miestelyje

— Szia. sanvaite czvertis 
meto, pasninkas: Seredoje, Pet 
nyezioje ir Su'batoje.

— Seredoj pripuola. pasnin
kas, taipgi Szv. Jono Vys. de 
Rossi ir Szv. Deziderijo, o 
Tautiszka Vardine: Kymantas 
ir ta diena: 1936 metuose Sme
tonos vyriausybes nuospren
džiu Lietuvoje suszaudyti ke
turi valstieeziai; 1498 m., Sa- 
vbnarola misijonierius pamoks 
liniukas ir mokslinczius buvo 
laužo sudegintas, už savo klai
das kaslink tikėjimo; 1846m., 
Amerika paskelbė kara įpriesz 
Meksika; 1949m., Prancūzijos, 
Anglijos, Rusijos ir Amerikos 
Užsienio Ministerial susirinko 
P ar y žiu j e paisi t arti Vokieti j o s 
klausimais; 1946 m.,Geleži n ke
lio darbininku straikos. Viso 
kraszto pramone ir biznis su
paralyžiuotas; 1945m., Hein
rich Hirpmler, Naciu Gestapo 
vadas ir Vidaus Reikalu Minis 
teris po Hitlerio valdžia, kuris 
buvo Anglijos kareiviu, suim
tas ir suaresztuotas, nusitruci- 
no kalėjime; 1701m., Kapito
nas William Kid, pirm razlbai- 
ninkas sti devyniais savo drau
gais, buvo pakartais Londone. 
Jis buvo paem.es ir paskandi
nąs kelis Anglijos laivus ir 
daug žmonių buvo iszžndes ant 
mariu. 
t.-'-';- i

— Ketverge pripuola Szv- 
veneziausios Marijos Kriksz- 
czin Gelbėtoja ir Szv. Joanos, 
o Tautiszka Vardine: Gina. 
Menulio atmaina: Pilnatis. 
Taipgi ta diena: 1941 metuose 
Anglijos didžiausias kariszkas 
laivas “Hood” buvo paskan
dintas. Ji paskandino Vokie- 
cziu naujausias ir vėl pasaulio 
didžiausios kariszka Laivas 
“Bismarck;” 1819 m., gimė 
Anglijos Karaliene Viktorija; 
1844 m., pirmutinis telegrafas 
pa vartuotas Amerikoje; 1846 
m., Bulvių badas Airijoje; 1883 
m., Brooklyno, N. Y., tiltas ati
darytas; 1946m., Prezidentas 
Harry Trumanas grasino isz- 
szaukti vaiska, jeigu geležin
keliu darbininkai tuojaus ne- 
grysz in savo darbus. Ant ry
tojaus visi gryžo in savo dar
bus, straikos baigtos.

— Petnyczioj pripuola. Szv. 
Grigorip Septintasis, taipgi ta 
diena pasninkas, o Tautiszka 
Vardine: Agis. Ir ta, dienal956 
m., Yugoslav)jos valdovas Jo- 
sip Broz Tito bus szeszios de
szimts metu amžiaus; 1887 me
tuose operos kambariai Pary
žiuje sudegė, du szimtai žmo
nių žuvo; 1953m.‘, strytkariai 
susimusze su gazolino troku, 
trisdeszimts trys žmones žuvo 
Chicago je.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

inetu in kalėjimą, už tai, kad ji 
pasivogė daugiau kaip tris mi- į 
lijonus dolerius isz Building & 
Loan Barikos per deszimts me- ■ 
tu, nuo 1946.

Ji buvo suimta ir intarta kai 
Lankos virszininkai pasigedo 
vieno milijono doleriu. Pas
kui kai bankos virszininkai 
parsitraukė banku peržiureto- 
jus, rado kad ban'cai trumpa, 
trūksta daugiau kaip trys mi
lijonai doleriu.

Teisėjai paskyrė jai penkios 
deszimts tukstaneziu doleriu 
kaucija jeigu ji nori kreiptis in 
augsztesni teismą.

KLIOSZTORIUS
SUNAIKINTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

pagelbininku žuvo.
Daktarai, Slauges ir Rau- 

duonojo Kryžiaus atstovai grei 
tai pribuvo su pagelba.

Kanados Lakunu Sztabas 
mažai ka sako apie ta nelaime, 
tik prisipažinsta kad kariszkas 
eroplanas buvo vienas isz nau
jausiu ir greicziausiu, CF-100 
kariszkas “Jet” eroplanas.

Sužeistos sesutes buvo grei
tai nuvesztos in apylinkes li
gonines.

Armija teipgi greitai prista
tė savo ambulansus, daktarus 
ir slauges, ir pastate kariszka 
sargyba aplink ta ^liosztoriu.

RASZYTOJAS ANT
MIRTIES PATALO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

serga szirdies liga ligoninėje.
Daktaras Profesorius Guise- 

ppe Bacigalupo sako kad ma
žai vilties liko, kad tas raszy- 
tojas pasveiks.

Raszytojas Max Beerbohm 
buvo mokslus iszejes Oxford 
Universitetą, Anglijoje. Jis 
mažai ka rasze, bet ka jis pa- 
razse pasiliks amžinai Anglijos 
literatūroje.

Jau ir sziandien studentai jo 
rasztus skaito ir isz jo knygų 
mokinasi.

NUGALABINO
250 SUKILĖLIU

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Tamaqua, Pa.—
Pennsylvanijos Gubernatorius 
Leader yra. paskyręs penkios 
deszimts tukstaneziu doleriu 
užgesinti gaisra, kuris per 
daug metu dega kalnuose, szi- 
to miesto opylinkeje. Tas gais
ras, jeigu.nebus užgesintas, ga
li prasiplesti, iszsiplatinti ir už 
degti kelias mainas szitoje 
apylinkėje. Dabar anglių kom
panijos gales pasisamdinti 
daug vyru ta gaisrai užgesinti.

SKAITYKIT 
“SAULE” 
PLATINKIT!

f
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Apart tai kad jis buvo pasi
gėrės, jis yra alkias.

Edgar Lee Edens, Tennessee! ligonine, kur policijantai pa- 
Universiteto kolegistas prisi- 'skyrė sarga prie draiverio 
pažino kad jis vairavo automo- Burke kambario, nes jis yra 
biliu, kai jo draugas spaude 

i automobiliaus gazolino spau-
duka. Jis yra aklas, ir jam pa-j
rūpino kolegijos mokslą, aklu- LOSZIKAS 
ju draugija in Tennessee vals-1 
tija.

Policijantai saiko kad negana- 
buvo kad jis būdamas aklas , 

j dryso vairuoti automobiliu, 
kas jam yra visiszkai uždraus
ta, bet jis tuo laiku buvo teip
gi ir pasigėrės.

Burke ir jo drauge buvo nu- 
veszti in Szventos Agnieszkos

suaresztuotas už per greita va- 
žiavima.

SUŽEISTAS

Jo Automobilius Susi
kūlė Su Stulpu

ISZVAZIAVO
Didelis trekas susimusze 

us freitkariu szitame West 
Newton miestelyje, Pennsyl- 
vanijoje.

Penki žmones žuvo ir du 
buvo labai sužeisti.

Westmoreland apyvardos

Civil Defense vyrai stojo 
in pagelba. Tas freitkaris 
tuo laiku trauke du karu pil
nu dūlio, dinamito, ir buvo 
pavojaus kad tas dūlis nesu
sprogtu. Civil Defense dar
bininkai su polipijantais pa-

dėjo iszkraustyti visus 
nes per du bloku, skvieru 
nuo szitos vietos kol tie ka
rai su tuo duliu buvo atsta
tyti ant rieliu.

žmo-

DAKTARKA TAXI DRAIVERYS metu Donna Marie.

UZSIMUSZI
ARDMORE, PA. — Beatrice 

Troyan, trisdeszimts keutriu 
metu amžiaus Daktarka, nuo Rice, trisdeszimts szesziu metu 
Powder Mil Road, Ardmore, amžiaus taxi draiverys, isz 
buvo sužeista apie puse po de- Berwyn, Chester Apygardos, 
szimts isz ryto kai trokas davė pasimirė in Bryn Mawr ligoni- 
in jos automobiliaus užpakali, i ne. Jis buvo mirtinai sužeistas

Ji policijantams paaiszkino, sPie Puse P° dvieju isz ryto, 
kad ji buvo sustojus del rau- kai jis gryžo namo isz savo 
duonos szviesos, prie Lancaster ^ar^0>
ir 52 ulycziu, kai trokas nesu- jįs dirbo del Paoli Taxi kom- 
sutodamas, davė staeziai in jos panijos. Jis gryžo namo nuo 
automobiliu.
sprandas buvo sužeistas nuo to 
trenksmo.

Ji tuo laiku važiavo in Wo
man’s ligonine kur ji yra ant, 
Daktaru sztabo.

Ta troka vairavo trisde- 
szimts keturiu metu amžiaus 
Walter E. Culp, isz Cornwells 
Heights, Bucks County.

Policijantai nuveže Daktar
ka Troyan in Woman’s ligoni
ne.

VAIRAVO, GIRTAS 
IR AKLAS

BERWYN, PA. — Walter
KNOXVILLE, TENN. — 

University of Tennessee kole- 
gistas buvo nuteistas ant sze
szios deszimts dienu in kalėji
mą ir ant szimto doleriu bau
dos, už tai kad jis automobiliu 
vairavo kai jis buvo pasigėrės.

HOLLYWOOD, CALIF. — 
Muving-pikczieriu loszikas 
Montgomery Clift buvo labai 
sužeistas, kai jo automobilius

ANT RAIDOS sudužo in telefono stulpą, kai 
jis važiavo isz loszikes Eliza
beth Taylor vakaruszku.

Jo daktaras sako kad tikras* stebuklas kad jis iszliko gyvas
i isz tos nelaimes. Loszikas Clift 
buvo isztrauktas isz savo sudu
žusio automobiliaus už pusan
tros valandos po tos jo nelai
mes.

Jo Daktaras, Rex Kennamer 
sako kad losziko pakauszis bu
vo praskeltas ir jo veidas buvo 

I nuo automobiliaus stiklu su- 
Dvideszimts vineo meto am- ■ kapuotas. Bet jis sako 'kad jo 

žiaus Stuart W. Lamensdorf, 
isz Hastings-on-the-Hudson, 
'kolegistas in Iona kolegija ir 
asztuoniolikos metu amžiaus 
Nancy Beisinger, isz Danbury, 
Conn., buvo užmuszti.

2 Jaunieji Užsimusze
NEW YORK, N. Y. — 

Du kolegistai su savo draugė
mis iszvažiavo ant raidos. Ju 
automobilius apsivertė.

Dvideszimts vieno meto am
žiaus Raymond A. Burke, isz 
Chauncey, N. Y., kolęgistas in 
University of North Carolina 
vairavo ta automobiliu.

iszvaizda nebus suž aliota. Jis 
sako kad losz'kas Clift turės 
pasilikti ligoninėje del keliu 
sanvaicziu, ir paskui ims keli 
menesiai kol jis gales gryszti in 
savo darba, kaipo loszikas.

Du ganytojai, kurie buvo tu 
sukilėliu paimti in nelaisve pa
bėgo nuo tu sukilėliu ir paskui: 
Prancūzą armijai pranesze kur ! 
tie sukilėliai randasi.

Susikirtima^ invyko tarp Ti- 
aret ir Kfalfa miestu ir tesiesi 
visa diena iki vidurnakties.

Prie szitos sukilėliai gauda
vo ginklu isz Užsienio.

Prancūzijos armijos virszi
ninkai czia sako kad dabar kiti 
sukilėliai negales gauti ginklu 
isz kitu krasztu, nes visas ru- 
bežias dabar yra po Prancūzu 
sargybe.

NORIU PIRKT
Geležies Nuokarpos. Apie $5.00 
daugiau ant tono pas GOLIN’A, 
negu pas kitus! Adresas:

GOLIN’S SCRAP METAL
So. Main St., Shenandoah, Pa.

Pavasaris Drengia

Ji sako kad jai Lancaster Pike kur jis ta va-1 
kara buvo dirbės, kai jo auto-! 
mobilius nulėkė nuo kelio, nu
kirto telefono stulpą ir atsimu- 
sze in siena.

ow«r Adding

f

Antrojo Pasaulinio Karo ve

teranas, Walter Rice buvo že- 
notas; jis paliko žmona, trisde
szimts penkių metu amžiaus 
Frances, ir tris dukreles; ke
turiolikos metu Bonnie; dvyli
kos metu Sharon Lee ir keturiu

for the

WetUxM..
your invitations and 
announcements must 
be flawlessly
correciI

Let us show you the

Visur Pavasaris kaip koks 
bumburas sprogsta ir bujo
ja.

Czia, in Capistrano vynuo- 
gj na in Fountain, California 
John Moramorci vairuoja

tra'ktori sutrinti visas nuge
nėtas szakas, praeita rudeni.

Kiekvienos vynuoges sza- 
ka užderia tarp szeszios de
szimts ir septynios deszimts 
svaru vynuogių per metus.

Ėriukai Ir Pavasaris

Ėriukai, avinelai ir pava
saris, rodos, eina sykiu, ant 
szitos James Baker farmos, 
in Monterey, Wisconsin, 
kaip szitie “piemeneliai” 
czia parodo.

Ant szitos farmos in viena 
sanvaite pasirodė net septy-

nios deszimts penki nauji, 
jauni ėriukai. «

Baker szeimynos vaiku- 
cziai ežia sėdi, isz kaires in 
deszine: keturiu metu Susan, 
dvieju metu Stephen ir sze- 
sziu metu Phillip.

Naturally, the/re important to you! That’s why we want you 
to see these invitations for yourself And please don i let that 
costly look mislead you . • the magic is in the making of these 
invitations! Feel that fine, sharp raised lettering It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers! 

Check the perfect form of these invitations with people who 
really know! Come in! We will be happy 
to show you the "Flower Wedding Line."
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