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Tikisi Ka Iszgirsti Isz Mars Planeto

Szitie mokslincziai yra in- 
renge szita didele “ausi” su 
kuria jie tikisi nors ka isz
girsti isz tolimu dausu, nuo 
planeto “Mars”, kai jis pri

Isz Amerikos
MOKYKLOS

PRASIDĖJO
į •-------

Atsargai Su 
Automobiliais

HARRISBURG, PA. —
Ne vien tik Pennsylvanijos vir- 
szininkai ir policijantai, bet vi
su valstijų atstovai praszo ir 
perspėja visus automobiliu 
draiverius labai atsargiai va
žiuoti, ypatingai tais laikais, 
kada mokiniai eina ar pareina 
isz mokyklų.

Jauni vaikai, mokiniai nieko 
nesibijo ir mažai ka paiso apie 
atsarguma ant ulycziu, keliu ir 
vieszkeliu.

Policija primena ir pakar
tuoju, kad mokyklų apylinkėje 
visi turi važiuoti tik penkioli
ka myliu in valanda. Bet kad ir 
taip isz lėto, penkiolika myliu 
in valanda bevažiuojant, reikia 
visgi labai dideles atsargos, 
kai vaikai laksto, bėginėja ir 
bovinasi.

Ir kaslink mokyklų autobu- 
siu, instatymai griesztai insa- 
ko kad reikia visiems automo
biliams isz abieju pusiu sustoti, 
kai mokyklos autobusas susto
ja. O ant vieszkeliu, kurie yra 
perskirti, kur tik in viena puse 
ant vieno szono važiuojama, tai 
tada automobilius anoje pusė
je nėra priverstas sustoti, bet 
jis turi važiuoti tik 15 myliu in 
valanda, taip kaip jis važiuotu 
mokyklos apylinkėje.

Vieszosios mokyklos jau pa
simokino isz Kataliku parapi-' 
jiniu mokyklų apie vaiku, mo
kiniu atsarga. Kai parapijiniu 
mokyklų seseles pirmiausia 
pradėjo visus savo mokinius 
vesti skersai ulyczias in eiles, 
pulksu; vieszuju mokyklų mo- 

siartins prie musu žemes ri
tulio. Jie sako kad jiems bus 
lengva, nes tas planetas bus 
tik keletą milijonu myliu 
nuo musu žemes ritulio.

kytojai ir mokytojos pasziepe 
jas sakydami kad musu seseles 
savo mokinius kaip kokius ka
linius už nosies veda. Dabar 
jau musu vieszuju mokyklų 
mokytojai susiprato. Dabar 
yra net paskirta mokiniu mo
tinos, kurios isz kaleinos sergs
ti kryžkelius ir veda mokinius 
skersai ulyczias.

Visa tai labai gerai. Gal ir 
gerai kad draiverys, kuris ne
prisilaiko szitu insakymu būva 
labai nubaustas; bet dabar mes 
dar biski patartume: Argi ne
būtu visiems, o ypatingai tiems 
mokiniams, kuriuos mes sten
giamės taip prižiūrėti ir apsau
goti, kad butu investas kokis 
nors instatymas tuos mokinius 
kaip nors pabausti, jeigu jie 
nesilaiko savo mokytoju ir sa
vo mokyklų instatymu, insaky
mu, ir lekia skersai ulyczia kur 
tik jiems patinka? Ne visados 
draiverys kaltas. Vaikas grei
tesnis už automobiliaus stab- 
czius, briekas.

Jeigu draiverys turi atsar
giai važiuoti, tai ir mokinys tu
rėtu bent biski atsargos turėti 
kai jis bėga ar bovinasi.

Tokia mokiniams pabauda 
galėtu būti, ilgiau pasilikti mo
kykloje, kai visi kiti eina na
mo, ilgesni uždavinį iszpildinti 
namie, daugiau pasimokinti, 
ar kas panaszaus.

POTVYNIAI
MEKSIKOJE

TAMPICO, MEKSIKA. —
Keletas miestu yra patvyne 
nuo prasidėjusiu tropiniu lietu 
ir dėlto patvinusios Panuco 
upes. Tomiahua miestas yra 
beveik visas apsemtas vandens. 
Žmones gelbstasi ant stogu, 
medžiu ir stulpu.

Dabar ‘Saules’ prenumerata 
in Suvienytose Valstijose: Me
tams $7.00; puse metu $4.00.

DEMOKRATAI PRA
DĖJO SAVO VAJU

Stevensonas Sako: 
Bagocziai Valdo 

Republikonus
HARRISBURG, PA. — 

Demokratu kandidatas in pre
zidentus pradėjo savo partijos 
rinkimu vaju, sakydamas kad 
Prez. Eisenhoweris tik dali sa
vo laiko paszvenczia savo pa
reigoms, o bagocziai biznieriai 
ir fabrikantai visa partija ir 
visa kraszta valdo.

Toliau jis sake kad Demo
kratu obalsis yra “Pasitikėji
mas ant žmonių.”

Per ta vajaus pradžios vaka
riene Demokratai surinko ke
turis szimtus tukstancziu dole
riu. Asztuoni tukstancziai pen
ki szimtai žmonių užsimokėjo 
po penkios deszimts doleriu.

Bet jiems kasztavo du szim-! 
tai tukstancziu doleriu del te
levizijos ir radijo programų, 
kai jie savo prakalbas leido per 
televizija ir radija. Bet visgi 
jiems liko nemažas pelnas: 
daugiau kaip du szimtai tuks- i 
tancziu doleriu.

Demokratai prižada sųvar- j 
žinti, sumažinti dideliu bago- 
ežiu intaka ant valdžios.

Demokratai vis prikisza kad 
Republikonai atstovauja bago- 
czius, bet po teisybei, ir Demo
kratai nėra ubagai jeigu jie ga
li tiek pinigo susirinkti per 
viena vakariene.

Viena Senato komisija dabar 
isztiria visus Demokratu rėmė
jus, kurie deszimts ar daugiau 
tikietu pirkosi del tos vakarie
nes.

— Daug yra tokiu skolinin
ku, ka su kumszczia nori sko
la atiduot.

1---- —■  ---------- ———*

Lakunu Pagelbininku 
Naujos Skrybėlaitės

NCCOSIA, KIPRAS. — 
į Anglijos kareivis buvo nu- 
szautas Kipro sukilėliu maisto 
parduotuvėje, kur jis buvo at
ėjės nusipirkti žibalo.

)

Policija suėmė trisdeszimts 
Kipriecziu apklausinėjimui. 
Tuo tarpu apie du szimtais 
mastu nuo krautuves Anglu 

i

parasziutininkai ilsėjosi saule - 
i je ir nieko neinate ir nežinojo.

POPIEŽIUS
PRIĖMĖ AIRIUS

POLICININKUS
Edele W. Lambrides, in 

College Pork, Maryland, bu
vo pirmutine gauti proga ne- 
szioti ir parodinti naujas tu 
lakunu studeneziu skrybėlai
tės.

Mokines isz Pilot Reserve 
mokyklos in College Park, 
Md., dabar gali laikyti kvo
timus kad jos galėtu stoti in 
lakunu sztaba.

SUEZ KANALO MARINAS VAIKVAGYSTES
KLAUSIMAS SUMUSZTAS MADOJE

U. S. KAREIVIS
NUTEISTAS

Nieko Nereiszkia 
Musu Fabrikams

NEW YORK, N. Y. — New 
York ir kitu didžiųjų miestu 
fabrikantai sako kad jie visai 
nesirūpina ir nepaiso apie ta 
Suez Kanalo klausima, ir kad 
to kanalo uždarymas jiems nie
ko nereiszkia. Jie sako kad jei
gu jie negales gauti aliejaus is^ 
Arabijos ir Azijos krasztu, tai 
jie lengvai gales padvigubinti 
savo orderius aliejaus isz Pie
tų Amerikos ir isz Gulf Coast, 
kur tos aliejaus kompanijos tik 
puse tiek aliejaus pristato, kiek 
jos galėtu pristatyti.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

NAUJI VAISTAI 
PRIESZ VĖŽIO LIGA

VOKIETIJA. — Vokiecziu 
mokslinkas Dr. Gehard Do- 
magk surado naujus vaistu, 
liekarstas priesz vėžio liga. Du 
kiti Vokiecziu mokslininkai, 
Wolf ir Gerlich panaudojo tuos 
vaistus septynios deszimts dve
jais atvejais ir gavo visai ge
ras pasekmes.

Chikagiszkas Daktaras M. F. 
Fishbein, asmeniszkas moksli
ninko Domgak draugas, paste
bi, kad tu septynios deszimts 
atveju Amerikiecziai negali 
paniekinti. Domgak yra I. G. j 
Farben instituto Elberfelde di-1 
rektorius. 1938 metais jis buvo 
apdovanotas Noobelio premija, 
vienok Hitleris tada buvo už- Į
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draustas tokias premijas pri
imti. Naujai iszrastieji vaistai 
vadinami E-39. Tikimasi, kad 
vaistai daug atveju pagelbės 
kovoj priesz vėžio liga,

NUSZAUTAS ANG
LIJOS KAREIVIS 

KIPRE

VATIKANAS, ITALIJA. — 
Szventas Tėvas Popiežius pri
ėmė szimta asztuonis Airius 
policininkus, kurie priklauso 
prie visiszku Blaivininku
Szvencziausios Szirdies Drau
gijos. Popiežius policininkams 
pasakė žodi, pastebėdamas, 
kad girtuokliavimo pavoju 
žmogaus sielai.

NORWALK, OHIO. — 
Viena motina yra patraukus 
visa marinu sztaba in teismą, į 
sakydama kad jos sūnūs, tik 
dvieju dienu marinas buvo taip 
sumusztas kad jam reikėjo op
eracija padaryti, in Parris Is
land, South Carolina.

Ponia R. L. Hamisfar, atsi
lankius pas savo sunu ligoninė
je, sako kad jos sūnūs Donald 
buvo baisiai sumusztas antra 
diena kai jis ka tik buvo in ma
rinus instojes. Ir jis buvo taip 
sumusztas už tai kad jis nemo
kėjo tinkamai pasveikinti vy- 
resnyji marina.

Ji sako kad keli kiti mariniai 
jai nusiskundė panasziai, bet 
kad jie yra jauni ir ' nebeisz- 
drysta vieszai pasiskusti.

Marinu sztabo virszininkai 
dar nieko nėra pasakė apie jos 
skunda. Bet iszrodo kad jie 
greitai turės pasiaiszkinti ar 
užsiginti, nes ta marinu mo
kykla ant Parris Island jau ke
lis sykius buvo intarta, ir tai 
nėra in marinu viso sztabo 
sveikata.

Lakunu Lenktynių
Laimėtojas

Kapitonas Manual J. Fer
nandez, Jr., yra laimėjęs la
kunu lenktynes, ‘The Annu
al Bendix trophy,’ jis skrido 
tūkstanti szimta dvideszimts 
myliu, isz Georgia Air Force 
Base, California in Oklaho
ma City.

Jis per Korėjos kara buvo 
atsižymejes. Jis tas lenkty
nes iszlaike daugiau kaip 
penkios deszimts myliu ant 
valandos greieziau negu Ka- j 
pitonas Edward Kenny, 1954 
metais.

ASZTUONI ŽUVO 
NELAIMĖJE

LAKE WALES, FLA. — 
Policijos virszininko pagelbi- 
ninkai pranesza kad asztuoni 
žmones žuvo automobiliaus ne
laimėje, kai du automobiliai 
susikūlė, keletą myliu nuo 
Lake Wales. Policijantai tuo 
laiku nebegalejo visu vardus 
sužinoti, ir sako kad jie laik- 
rasztininkams tuos vardus ne- 
iszduos kol visu ju szeimynu 
nariams nebus apie ta nelaime 
praneszta.

PHILADELPHIA, PA. — 
Visai trumpu laiku mes rasze- 
me ir jus skaitėte apie tris ar 
keturias vaikvagystes.

Sztai dabar dar ir kita:
Pustreczio meto vaikas buvo 

pavogtas New York mieste 
Petnyczioj. Jis buvo surastas 
sveikas ir gyvas Philadelphi- 
joje Nedelioj.

Policijantai suaresztavo jau
na moteriszke, mergina, kuri 
sako kad ji ta vaikuti pasiėmė, 
pasivogė už tai kad ji mislino 
kad jos motina nebuvo tinkama 
ji prižiūrėti, ir nemokėjo kaip 
ji mylėti.

Joan Farrell, 20 metu, buvo 
suaresztuota ir in kalėjimą pa
dėta, kol viskas bus paaiszkin- 
ta.

New York policijantai turi 
varanta del jos suaresztavimo 
už vaikvagyste. Jie patelefo
navo kad jie skubinasi in Phi
ladelphia atvažiuoti ir ta mer
gina pasiimti del New York 
teismo.

Vaikutis Timothy Buck bu
vo sveikas ir linksmas kai po
licijantai ji nuo tos merginos 
atėmė.

Mergina Joan Farrell polici
ja nta ms nupynė labai paine ir 
sunkiai intikima pasaka, kaip 
atsitiko kad ji ta vaikuti pasi
vogė. Ji jiems aiszkino kad:

“Ji biski susižeidė koja prie 
Nash vieszbuczio, ant 120 West 
47-tos ulyezios in Manhattan. 
Ponia Roberta Allman atėjo jai 
iiupagelba, ir paskui pasikvie
tė ja in savo kambarius, tame 
vieszbubtyje. Czia ji pamate ir 
susipažino su jaunuoju Timo
thy, Ponios Allman šuneliu.

Ji sako kad tas kambarys bu
vo tokis apleistas, užkrautas, 
purvinas ir netvarkoje, kad ji, 

j savo žarų pasikvietė Ponia

Laimėjo Pirma Garbes Vieta

Szvencziausio Sakramento 
“Golden Knights,” isz Ne
wark, N. J., laimėjo pirma 
garbes vieta per Legijonie- 
riu seimą in Los Angeles,

STRAUBING, VOK. — 
Amerikietis kareivis, 20 metu 
amžiaus Pt. Warren S. All- 
tright, isz Cleveland, Ohio, bu
vo nuteistas iki gyvos galvos 
in kalėjimą už tai kad jis isz- 
niekino 19 metu amžiaus Vo
kietaite, ant jos tėvo ūkio.

Allbright su kitais trimis ka
reiviais yra ar buvo intartas už 
nusistverima tos jaunos Vokie
taites nuo jos dviraezio, ir kad 
jie paskui, isz kaleinos isznieki- 
no ja ant lauko.

Du kiti kareiviai buvo nu
teisti ir pasmerkti ant ilgu me
tu in kalėjimą. Ketvirtas Pt. 
Gus Clinton, Jr., isz Canton, 
Mass., bus vėliau teisiamas.

Allman su jos šuneliu in savo 
kambarį in Elmwood vieszbuti. 
Ji sako kad ponia Allman tenai 
jos kambaryje užmigo.

Tada ji nutarė kad ta motina 
nėra tinkama ta vaikuti pri
žiūrėti, ir už tai ji ta vaikuti 
pasiėmė, ir su savo keturiu me
tu dukrele, Theresa iszvažiavo 
ant autobusio in Philadelphia.

Kelionėje isz New York in 
Philadelphia ji susipažino su 
to autobusio draiveriu, 31 meto 
amžiaus Harold Selmane. Ji 
jam pasakė kad ji darbo jiesz- 
ko.

Jis patarė kad ji galėtu gau
ti darba už gaspadine pas jo 
pusbroli, 35 metu amžiaus 
Charles Johnson.

Ji sako kad ji tenai ir nuva
žiavo su tuo savo pasivogtu 
vaikucziu ir su savo dukrele.

New York policija surado ta 
to autobusio draiveri Baltimo- 
reje, ir jis jiems viską papasa
kojo ir pasakė kur jie gali ja 
surasti.

Pirkie U. S. Bonus Sziandieni

Californijoje. Szitas benas 
jau treczias metas kai ta gar
bes vieta yra laimėjęs per 
panaszias muzikos ir benu 
rungtynes.

1 !



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
daugiau Žydu, negu bet kur ki
tur pasaulyje, neiszskiriant nei 
Amerikos.

Prie Sestona miestelio sto
ties, Italijoje, namely gyvenoj 
žmones kurie turėjo papūga. 
Toji, nebeturedama per dienu 
dienas ka veikti, buvo iszmoku- 
si tobulai pamėgdžioti stoties 
virszininko szvilpima —'ženklą 
masziniszui, inžinieriui važiuo
ti.

Karta papūga, vos tik trau
kiniui sustojus, garsiai ir vy
kusiai suszvilptelejo. Maszi- 
nistas, inžinierius tuoj pat in- 
junge lokomotyvą ir, nesulipus 
nei keleiviams, nudundėjo to
liau, vos neatsitrenkes in kita 
traukini.

Pauksztis ir jo savininkai 
buvo patraukti in teismą, bet 
radus, kad geležinkelio nuosta
tai reikalauja isz maszinisto, 
inžinieriaus ne tik girdėti, bet 
ir matyti duodama 'ženklą, tas 
pauksztis buvo iszteisintas su 
sanlyga, kad daugiau nekisztu 
savo snaipo in geležinkeliecziu 
reikalus.

Dabar, kai geležinkeliu kom
panijos dar labiau pabrangino 
tikietus už keliones, tai daug 
geriau, pigiau ir g-~L 
skristi ant eroplano negu 
traukinio.

greieziau 
ant

da-

Pypkes Durnai buti, kol neatiduosi ta, ka ne-

Szeszios deszimts septynių 
metu amžiaus James Fitzgib
bons, nevedąs, staiga pasimirė 
nuo szirdies ligos ant ulyczios, 
Chigagoje. Policijantai buvo ji 
paėmė kaipo valkata kol daži- 
nojo kad jis buvo vertas dau
giau kaip puses milijono dole
riu. Jo brolis ir sesuo sako kad 
jiedu niekados nebuvo nei su
sapnavę kad jis tiek pinigu tu
ri!

Geležinkeliu kompanijos 
bar nusiskundžia kad jos 
metai szimtus tukstanczius do
leriu'prakisza del savo keleivi
niu traukiniu ir sako kad joms 
neužsimoka, veszti keleivius, 
nes jos patrotina daugiau negu 
jos uždirba ant tokiu trauki
niu.

Bet tos kompanijos per ke
pure szneka ir visai be jokio 
protavimo. Gal jos ir patrotina 
keletą szimtu tukstancziu dole
riu ant keleiviu, bet vien tik už 
tai kad jos iszrokuoja tuos 
kasztus su nauju geležinkeliu 
pastatymu ir pataisymu. Jos 
ipamirszti sau in rokundas insi- 
cleti ir kitiems paaiszkinti kad 
jos tiek pat pinigu turėtu pra- 
kiszti ant savo geležinkeliu del 
prekybiniu freitkariu, kurie 
jom afnesza daugiau kaip asz- 
tuonios deszimta procentą. Ke
leiviu traukiniai važiuoja ant 
tu paežiu rieliu kaip ir freitka- 
riai. Geležinkelio kompanijos, 
norėdamos iszsirokuoti savo 
pelną ir nuostuolius, turėtu vi
sados iszskaityti ir freitkariu 
kasztus, ant kuriu rieliu ne tik 
freitkariai, bet ir keleiviu trau
kiniai važiuoja.
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Jeigu turi isz ko — 
Yra szventu privalumu. 
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Patys už gyvasties ne 
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Duosnumo ir geros szirdies 
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žemes.
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:: :: SANŽINES

rints tu nežino kaip sau ta da
lyba perstatytam, tai tieje pi-

liksi juoni ant visados,, ba nie
kas nesiduos isztremti tojo nu-

dolerius per daug, pasakė 
sau jaunas darbininkas Jonas, 
po perskaitimui savo užmokes- 
czio kuri aplaike nuo savo 
“boso.” Indejo pinigus in ki- 
szeniu, o vietoje sugryžt in ofi
są ir pataisyt klaida., ėjo nu
džiugęs taja mįsle kokia nauda

lt ievas tau
e SU

gražinimo u žl a i k y t u

— Ponas principole, parei
ta sanvaite prie iszmokejimo, 
papildai klaida, tarė Jonas ant 
rytojaus in savo darbdavį,
duodamas jam tuos penkis do-

!lti-

— Teisybe, tarė “bosas”. 
Kada tai ponas pirmiause pa- 
teminai ? Žiūrėdamas in Jono

Jonas nesitikėjo tokio už
klausimo. Apėmė ji sarmata, 
norėjo pats save iszsiteisint, 
bet tuojaus pamisimo: nenori 
but vagium, tai nebūk ir 
1 agi u m atsake tuojaus:

— Tuojaus pateminau.

me-

apraszy-

apysaka 
szimtme-

Kvieczia sugryžti pabėgė
lius. Isz Rytu Vokietijos yra 
praneszama, kad ten daugu
mos pabėgėliu pavardes yra 
isz'brauktos isz policijos juodų
jų sanraszu, sanraszyje su nau
ja kompanija, per kuria nori
ma susigrąžinti namo dali isz 
bendro dvieju milijonu anti
komunistiniu 'pabėgėliu skai- 
cziaus.

Yra sakoma, jog jie ypatin
gai nori susigrąžinti du szim
tu tukstancziu jaunu žmonių, 
kuriu amžius yra nuo keturio
likos iki dvideszimts penkių 
metu. Szie yra pasprukę nuo 
1951 metu.

In Huntsville, Alabama, pa
sirodęs in kalėjimą kai jo drau
gas buvo suaresztuotas už vai- 
ravima automobiliaus kai jis

iszeme Apygardos Komisijo- 
nierius James H. Turner, kuris 
buvo toje paczioje kalėjimu pa-

prasikaltimu, važiaviam su au
tomobiliu kai jis buvo pasigė
rės. Jo draugas, ka tik paleis
tas isz to kalėjimo del važiavi
mo pasigėrės, atėjo jam kauci
ja uždėti ir vėl buvo suaresz
tuotas už tai kad jis atvažiavo 
iii policijos stoti pasigėrės.

Anglu 
ir pa-

Lietuviu partizanu laiszka 
popiežiui atspauzdino 
“The Catholic Boy” 
skelbe konkursą, “Ka tu dary
tum, būdamas Lietuvoje?” 
Gauta ir isz Amerikos tūkstan
tis du szimtai dvideszimts sze- 
szi laiszkai. Tuose laiszkuose 
yra daug užuojautos Lietuviu 
tautai.
.“Jewish Newsletter” raszo, 

kad Izraelyje, nuo 1948 metu 
perejo in Kataliku tikėjimą

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS

> ... MALDA ...

;• Viesz. Jėzaus ir ;!
;• Motinos Szvencz. ■:

Kunigas Jonas Szvagždvs 
sziais metais szvenezia penkios 
deszimts metu kunigystes su
kakti. Jis yra gimęs 1882 me
tais, Miszkiu kaime, prie .Si
dabravo, Panevėžio apskrities. 
Mokinosi Mintaujoje, Sziau- 
liuose ir Kauno Kunigu Semi
narijoje.

Kunigu inszventintas Vys
kupo >G. Girtauto, 1906 metais, 
Laipkriczio devyniolikta, diena 
(sulyg senoju kalendorių).

Vikaru 'buvo Vaiguvoje ir 
Utenoje. Amerikon atvyko 
1913 metuose. Czia perejo ke
lias parapijas: Brooklyne, Au
geliu Karaliene; Patersone, 
Philadelphijoje, Norwoode ir 
trisdeszimts metu Brocktone. 
Buvo taip pat nuvykęs in Pie
tų Amerika. Nuo 1948 metu 
yra kapelionu Brocktono se
serų vienuolyne.

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

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI. 25 Ots.

Tu Newcastle-on-Tyne, Ang
lijoje, Ponia. Edna. Reed.gavo 
divorsa nuo savo vyro kai ji 
teisėjui pasiskundė kad jos vy
ras, po pasiginczinimo, jai bur
na uždare su didele silke.

saule publishing co., 
MAHANOY CITY. PA U.S.A

Platinki! “Saule”

In Los Angeles, California, 
Ralph Pattison policijantams 
pasiaiszkino kai jis nerinko 
ketus ant arkliuku, bet kad jis 
pats norėjo susirasti ag.enta,

kuris jo botus paimtu. Jis buvo 
suaresztuotas kai policijantas 
rado jo medinoje kojoje betų 
ant trijų tukstancziu dvieju 
szinitu dvideszimts t r jin dole
riu.

ant tuju pinigu jau 
reikėjo jiems

vra.1 mane aaoar iszguisi nuo 
darbo, pamisimo, nulindęs, nes 
teip ne atsitiko; .likos jam pa
didinta mokestis.

— Užlaikiau ji, apsakinėjo 
po tam darbdavį s savo drau
gams, ha matau, jog esmių ap
siaubtas jaunais Žmonims tu- 
rintieje sanžine ir paguodone

Foucli, praszydamas divorso 
nuo savo žmonos,.teisėjui pasi
skundė kad jo žmona buvo pa-

iszmetus jo akinius, akuliorius

puojus m mažus
ir buvo suka- 
szmotelius vi-

buvo puodą

In’ Manhattan,

tektyvas John Keeney pamate 
kai tas intartasis ima paspruk
ti per autoŲiobiliu važiavima 
su dviraeziu, jis pats pasiėmė 
dvirati ir ta vagi sugavo po 
trisdeszimts bloku, skvieru.

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

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.

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
norius .iko Turtingu xPonu

Ir t t Per paczta 20 Centai 
Saule l’ubiishmu Co

— Hm, sumurmėjo po 
landelei 
senei tykojau, 
padidyt man mokesti, niekas
isz visos dirbtuves neužsitarna
vo ant padidinimo kaip asz. 
Turi būti teisybe ka Socialistai 
skelbe jog visi “bosai” yra 
kraujageriai, kurie pasinaudo
ję isz darbininko visokais bu-

re klaida, tai ne mano tame
klaida, tokiam, senam kasije-

man juos >er tai

— GALAS —

Musu Skaitytojas

dienu bus musu 
linksminimas, o

pasi
niai!

padėjo 
skaitymo 
ienas mažiau 

nnslino apie aplaikytus pini
gus, per clibna buvo užimtas 
darbu, o vakarais mokinosi. 
Bet kas tokis jam nuolatos 
sunkino ant szirdies, įprie ko 
pats nenorėjo prisipažint. Nuo
latos jam ateitinejo ant mintes 
tieje penki doleriai. Negalėjo 
naktimis miegot linksminosi 
klitibe, mierije užmirszimo sa
vo misliu, sanžine ji naikino

Atejas namon pini-

Teiip baigėsi jau antra san
vaite, o artinosi vela diena už- 
mokesezio. Jonas negalėjo taja 
diena, suvis užmigti. Vartėsi 
szonas ant szono, kas ji labai 
sunkino, dege. Atsistojo prie 
veidrolo ir pradėjo kalbėti in 
savo pavydala rodos suvis ne- 
pažinsta ypata:

— Jonai tu esi vagim. Ži-

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

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

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

KATALOGAS 
KNYGŲ

Pirkie U. S. Bonus

NOW*»«

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

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

užsisakykite knygas iss 
szito Katalogo 

Nr. 1956

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
Irnvya. 4-04 puslapiu. 50e,.

No.P’2™ Prakeikta, meiliu

gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

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

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

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

No.116—Istorija apo 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 Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

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

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

No J 29—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 LikosTur 
tingu Ponu. 35c.

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

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

No.145—A p i e Velniszkas 
Malimas 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, N uogai i s. 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, Tamas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

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

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

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

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

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

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

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudrus Piemenis; Isz Ko Susi
daro 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

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapczin 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25o.

No.180—Kvitu 
del Iszmokejimo 
niams. 35c.

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

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

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

No.197—Graudus 
arba P as i bu d i n im as
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c.

No.198—Aromatą 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 
Krikszcziony'bes. 128 pus. 35e.

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

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

NO.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15a

Kaip Užsisakyti Knygas;

Užsisakant knygas ta* 
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., 
Mabanay City, Ba., - ĮL S. &



“SAULE ” MAHANOY CITY, PA.

Bausme Dievo
JJUVO tai laike Francuisz- 

kos revolucijos. Visas skly
pas radosi rankose baisiu vadu, 
o tik nekurios, provincijos at- 
sispirinejo, tiems latrams, go
dus žmogiszko kraujo, laiky
damiesi savo katalikiszko tikė
jimo ir būdami isztikimi del 
savo karaliau^.

Už tai atimdavo tiems juju 
turtą, degino grinczes ir nai
kino laukus. Didžiause kare 
vede prieszais Vendus, kur 
saujeli isztikimu gynėsi lyg 
paskutiniam, nes ant galo tarė
ja pasiduoti del revoliucijonie- 
riu.

(5, buvo tai baisus laikai! 
Kožna, kuri nužiurinejo, jog 
yra neu'žganaidytas isz randini- 
mo senato, vale buvo užmuszti. 
Bažnyczias uždarinėjo, o kuni
gus žadino be jokio sasimyleji- 
mo.

Vendai radosi baisiam -padė
jime, visur pilesi kraujas, de
gino, žadino ir persekiojo ne
kaltuosius.

Nes meile ir tvirtybe del 
Bažnyczios, neužgeso szirdyse 
tuja narsiu žmonių, ne vienas 
vėlina paneszti smerti, ne kaip 
iszduot ta, kas jam teip bran
gu buvo.

Firminoje, mažam miestely
je Vendijoj teip-gi uždare baž- 
nyczia ir iszgujo kunigą. Nes 
kunigas pasislepinejo pas save 
parafijonus ir kaip kada pa
slaptį! ateidavo in bažnyczia 
atkalbėti nobažanstva ir ap
teiki Sakramentais tuos ka ju 
reikalavo. Gyventojai Firmino 
garbino kleboną, jog iszsiunsti 
sznipukai revolucijonieriu, tu
rėdami paliepimą ji nužudyt, 
negalėjo ji surasti.

Tik viena szeimyna Firmine 
Mekentojo baisiai kunigo ir ty
kojo ant jo pragaiszimo o buvo 
tai szeimyna- ne senei czionais 
apsisedusio szinkoriaus Bruso- 
ko. Szinkorins buvo užkietejas 
tevoliucijonierius o teipgi ir 
jojo pati ir abudu stengėsi vi
som pajiegom idant Kunigą 
gauti in savo rahkas.

Nes nepasiseke jiems tas! 
Gyventojai Firmino paniekino 
Brusokus, o'szalinosi nog jojo 
kaiip nuo piktos dvasios, nie
kas neeidavo in karcziama, o 
tiktai karaiviai, sznipinedami 
nekaltus žmonis, atsilankyda
vo kaip kada in jaja,

Buvo tai menesije Lapkritis. 
Oras buvo drėgnas ir szaltas, 
niekas neturėjo noro eiti lau
kan už tai karcziama sziandien

OPA - B - CELAvA

I
arba pradžia |

SKAITYMO į
...ir... į 

RASZYMO i;

64 pus. Did. 5x7 col. i- 
Dabar Po 25c. !; 

Saule Publishing Co., ![ 
Mahanoy City, Pa., U.S.A* ? 

buvo priipldyta. Radosi lenais 
szalininkai revolucijonieriu ir 
keliolika kareiviu, kurie keike 
ant szlektos ir kunigu.

— Jau mes jusu apmalszy- 
sime tuosius prakeiktus ponus 
ir bažnytinius tarnus, reike 
vienas isz ju kiaušis jieje musu 
paliepimu! Prakeikti Vendie- 
cziai! Užsikieteja tai gyvuliai,

Neseniai viename mieste 
Atsibuvinejo sude teismas, 

Kokio tai vyrelio ir jo 
paczios, 

Motere spyrėsi 
persiskyrimo, 

Nuo savo vyro už 
Žveriszka pasielgimą su 

ja ir vaikais.
Moteres liūdinto ja, kuri 

Gyveno tam paežiam name, 
Pripažino kad tasai vyras 
Tankiai kankydavo paezia » 

ir vaikus, 
O kada motina, juos 

Apsauginėje nuo žveriszko 
tėvo, 

Tasai parmesdama paezia 
ant grindų, 

Ir spardydavo kaip koki 
szuni.

Slidžia girdėdamas apie 
Iszpažinima. liudintoju, 

Tarė užsirūstinęs:
. Reikėjo pagriebt koki 

kuolą, 
Ir plakti taji rakali,

Kol negalėtu atsikelti 
Iszmintingas iszsitare 

sudžia, 
Ir motere aplaike 

persiskyrimą.
* * *

Ar žinote mano sakalėliai, 
Kad asz galecziaig

Tai savo duszia. jums 
inkvepeziau,

Kad Amerikoniniu būdu
• persiimtumete, 

Ir biaurus papratimus 
pamestumete, 

Reikia tikybeje dar'bszauti,
Nesiduoti vetrams už 

nosių vedžioti,*
Dievo sveikatos praszyti, 
Uždirbta centą czedyti, 
Mes czionais nieko kito 

nepadarysime, 
Ba su tuom tik insiszoksiine,

Ant saves neszlove 
užsitrauksime,

Bht sziandien ant to 
nenustosiu

Kitu kartu daugiau 
pasakysiu.

Iszmintingi Žodeliai
— Nieko nepirk nuo savo 

prietelaus, nes jeigu pirksi 
brangiai, tai tu pykši, jeigu pi
giai, tai jis pyks.

— Saugokis tokio žmogaus 
kuris apie viena ir ta pati gerai 
ir blogai kalba, prie kokios no- 
rints progos! Tokis žmogus yra 
niekam nevertas.

SVARBUS
PRANESZIMAS!

Apie ‘Saules’ 
Prenumerata

Brangus Skaitytojai!
Leidėjai “Saules” stengiesi 

palaikyti sena preke, kaina 
tol, kol galėjo, bet, matydami, 
kad kiekviena menesi sunkiau 
ir sunkiau užlaikyti spaustuve 
ir iszleisti “Saule,” leidėjai 
yra priversti pakelti prenume
rata Dabar!!!

Dabar “Saules” Prenumera
tas bus szitoks:

Suvienytose Valstijose: Me
tams $7.00; puse metu $4.00.

Kanadoje: Metams $8.00; 
puse metu $4.50.

Pietų Amerika, Vokietijoj ir 
Skotlandije: Metams $10.00; 
pusei metu $5.50.

Atskiras “Saules” numeris 
10 centai.

Prenumerato ir atskiru nu
meriu'preke, kaina, yra pakel
ta, už tai, kad “viskas” mums 
teipgi pabrango! Pabrango vi
sas materijolas, kuris yra rei
kalingas laikraszczio leidimui! 
“Taipgi sziandien viskas paki
lo, pabrango, pragyvenimas, 
visokios taksos ir valdiszki mo- 
keseziai!” Tikimies kad musu 
Guodotini Skaitytojai supras, 
kodėl mes esame priversti tai 
daryti!

Mums baisiai nemalonu apie 
tai jums praneszti, bet kagi ga
lima daryti? Pinigai yra reika
lingi del laidinio “Saules” ir 
del užlaikymo darbininku!

Stengiamies vesti laikraszti 
“Saule” kuogeriausiai, kad ji 
patiktu musu mieliems Skaity
tojams, ir turime vilties, kad 
visi sutiktu su musu praszymu 
ir pasiliks musu Skaitytojai ir 
Draugai ant toliaus. Szirdingai 
Acziu!

Su gilia pagarba, liekame,
— “Saules” Leidėjai.

♦•**>******M>*****4-4X-4***** 

nbs musu rankose sumirks kaip 
vaszkos!

— Tai taip greitai neužėjo, 
atsiliepė Brusokas juokdama
sis.

— Del ko ?
— Kol neisznaikysite isz 

Vendijos kunigus, lig tada nie
ko nepadarysite, atsiliepe szin
korka,. užsikietejus revoliucijo- 
nierka.

— Prakeikti kunigai! Rei
ke juos visus iszpjaut, visus 
ant kart!

— Ha, ha, ha! Nusijuokė 
Brusakiene, užpykus, tai gerai!

— Ko tu juokiesi ?
— Ba bliaunate, jog norė

tumėt iszpjaut juos visus ant 
kart, o su vienu negalite pa- 
jiegf! Nei musu kleboną negali 
te suimti!

— Ne reikalaujame, idant 
isz mus szposuotum! Suriko 
kareivis užpykęs. Da sziandien 
atvesime jusu kunigėli czio
nais!

— Sziandien! Paantrino 
Brusokiene juokdamasi vela.. 
Patys nežinote ka lojate! Gy
ventojai Firmino ji teip pa
šlepinėjo jog ji niekas nesuras 
ba yra iszmintingesni už jus 
visus!

— Pažiūrėsime! Reike ant 
visos gerkles kareivis! Norints 
visa miesteli turetau sudegint, 
o kunigą turiu atrasti! Ne to
kius asz pauksztelius sugaudi 
nejau, po szimts perkūnu! Su 
vienu kunigu jau asz sau duo
siu rodą!

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

J o kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

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

Brusakiene atsikėlė, prisiar
tino prie kareivio ir pasznabž- 
dejo jam ka toki in ausi.

— Gerai! Paszauke. Esi 
iszmintinga motere! Na tai ei- 
kie tuojaus, gali būti tvirta, 
jog nagrada aplaikysi už savo 
darbai

Brusakiene pamojo ant savo 
vyro ir abudu apleido karczia
ma in kitai paszalini kambarį.

Už triipuczio davėsi girdėti 
isz to kambario garsus juokai 
o tuojaus po tam baisus deja
vimai, rodos kas tokis mirdavo 
isz baisu kaukiu.

Kareiviai negalėjo susilaikyt 
isz juoku ir užganadimo. Žino
jo dabar apie kas eina, gėrėjo
si isz smarkumo Brusakienes.

— Smarki moteriszke, gire 
ja kokis tai szeržantas užsige
rės, asz niekafld negaletau to isz- 
mislint. Nes ka. mes su tuom 
kunigu padarysim? Pirmiause 
reike ji turėti, o po tam atsiras 
būdas, atsiliepe kitas, rodyda
mas su pirsztu ant gerkles.

Brusakiene tuom kart apsi
suko in skepeta ir iszbego lau
kan. Jau buvo vėlybas laikas, 
durys grineziu jau uždarinėtos 
ir reikėjo baladot smarkiai, no
rėdama paliudyt mieganezius.

Szinkorka norints baladojo 
in kėlės grinczes, bet niekas jai 
duriu neatidarė.

— Czionais jo nesiranda, 
pamisimo nedora motere, ba 
žmonis teip kietai nemiegotu, 
kur kunigas slapstosi.

Ant galo mieseziuko stovėjo 

TlllS lUOSltll thousands of our friends and neighboirs are assum-1' 
ing the obligations and being granted the privileges of citizenship in the 
United States of America.

We welcome these new citizens into our great American family. Like; 
most families, we often disagree among ourselves. But when important 
matters are at stake, Americans have long been noted for their great' 
spirit of cooperation.

The United States Savings Bond is a case in point. Savings Bond owner-; 
ship is an opportunity open to every citizen. And more than 40,000,000 
of them have already taken advantage of it by investing more than 
$40,000,000,000 in Bonds. Do you own your share? It’s the one invest
ment that pays off where it counts the most —in peace of mind and 
security for yourself, your family and your country.

Safe as America — U. S. Savings Bonds 
' o j

The V. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury Departm 
 hor their patriotic donation, the Advertisi/ig CpitaciL and

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.

grinezele staloriaus, o priėjus 
prie duriu pabaladojo kelis 
kart us in duris.

Po valandėlei davėsi girdot 
lojimas szunyczio ir kas tokis 
al blare langenyczia.

Ach, czionais, czionais pa
mislino su szetoniszku nusi- 
szypsojimu. (

— Kas ten ?
— Asz, Brusakiene.
— Brusakiene? Paantrino 

stalorius su nenoru, o ko tu 
j czion nori ? Asz su tavim nieko 
neturiu eike sau namon!

Motere suspaudė kumszczio- 
mis, nes nieko neatsako ir ne
sijudino isz vietos.

— Ach, pradėjo verksmin
gai, asz jieszkau musu mieliau
sio kunigėlio! Mano vyras 
mirszta. ir geidžia iszsispavie- 
doti! , . v

— Czionais nesiranda ku
nigas.

O gal ir prijautė mieri szin- 
karkos ir geide kanogreieziau- 
se su ja pabaigti.

Nes jije neatstojo.
— O praszau, viltoje gal 

kunigas josios praszima isz- 
girs, nepalikite mirsztanczioSAPN0R1US
I

Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu <!
8 col. ilgio, 5% ool. ploczio
Iszaiszkma sapna ir kas > 
a|eiteje stosis. Su priedu Įi 
planatu ir visokiu burtu.
Knyga in minksztos po- j 

pieros virszeliuose. :: :: ]>

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu: •

Tiktai,. . . $1.00 įiSaule Publishing Co.,Mahanoy City, Pa.,U.S.A. Į>

— Sieniniai Kalendoriai, su 
Lietuviszkais ar Angliszkais 
menesiais, su szventomis ir 
pasninkais. Po 50£ arba 3 už 
$1.35. Adresas:

Saule Publishing Co., Maha
noy City, Pa.

be palaiminimo Bažnyczios!
— Traukis szalin! ' .
— Mano prietelau, atsilie

pe užpakalyje meilus balsas, 
gal da iszgel'besiu duszia žmo
gaus, tokiame atsitikime nega- 
liu prieszintis! Turiu eiti!

Klebonas isz tikrųjų slėpėsi 
pas dora staloriu, mieris szin- 
korkos, tikrai sferai nusidavė! 
Ant niek nuėjo praszimai sta- 
lioriaus, idant ne eitu ant niek 
ėjo persergėjimai prieszais ne
dora Brusakiene, kunigas no
rėjo iszpildyt savo privaluma 
ir nesidavė niekuom nubaidyt. 
Iszejo malsziai isz grinčzios, 
tardamas in szinkarka.

— Esmių pasirengęs. Eime.
Szinkorka d r e b ėjo isz 

džiaugsmo. Ėjo greitai rodos 
negalėjo dasi laukt valandos, 
kada inves kunigą in karczia
ma ir atiduos in rankas bude
liu, o kada sustojo ant vietos 
atidarė tuojaus durys karezia- 
mos, kurioje sėdėjo girti karei
viai. Klebonas norėjo trauktis, 
paregejas apsiginklavusius, 
nes apsimalszino tuojaus ir 
ženge drąsiai pirmyn, pasvei
kindamas visus linktelėjimu 
galvos ir atsikreipė in szinkor
ka.

— Kur yra vyras jusu?
— Tenais! Paszauke nedo

rėle ir parode su pirsztu ant 
duriu miegkambario. Baisus 
juokas iszkreipe josios veidą, 
o isztraukdama rankas in ka
reivius paszauke:

— ^Turite ji! Imkite!
Nes kareiviai, kuriuo paguo- 

done kunigo ir jojo malszumas 

pereme visus, stovėjo be žado, 
o nei vienas isz j u ne dry so 
pakelti nei piršzto įpriesz ji. 
Klebonas inejo in ligonio kam
barį kuriame davėsi girdėti de
javimas.

— Gerai nuduoda ligoni, 
juokėsi szinkorka, stena teip 
rodos ant tikrųjų norėtu nu
mirt!

Po keliu miliutu iszejo kuni
gas isz kambario.

— Didžiauses buvo laikas, 
tarė kunigas jog mane paszau- 
kete, tavo vyras mirszta!

Ir atsiklaupęs prie atidalytu 
duriu, pradėjo kalbėti maldas 
prie numirusio.

— Hei, kam tiejė szposai, 
suriko szinkorka, juk jisai tik 
nuduoda ligoniu!

'Szinkorins stenėjo kas kar
ta daugiau.

— Smertis artinasi, tarė 
kunigas, netemindamas ant jo
sios žodžiu, reike jam paleng
vinti paskutinia valanda,. Mels
kitės, atsikreipęs in visus.

— Nes tai, nudavinejimas, 
sudejavo szinkorka, bėgdama 
in kambarį. Ir ka paregėjo? 
Mirsztanti savo vyra! Žmogus 
kuris valanda laiko adgalios 
buvo sveikas kaip žuvis, o ku
ris noringai sutiko ant nudavi- 
mo ligonio, kad tik gauti in sa
vo rankas kunigą, tas pats 
žmogus gulėjo dabar ant mirti- 
nio patalo, krutedamas silp
nom lupoms maldas.

Nu d a vin e j im as pa r simaine 
ant baisios teisingysteš!

Kareiviai puolė ant keliu ir 
pradėjo melstis. Visi staigai 
iszsipagirojo, perimti bausme, 
kuria Dievas teip staigai at
siuntė.

— Stebuklas, stebuklas! 
Szauke visi.

— Kunigas prisiartino prie 
mirsztanczio, pridėjo jam run
ka Kristuso ir tarė malsziai:

— Numirė!
Kareiviai nulenkė galvas, o 

szinkorka metinejosi kaip pa
siutus.

— Norėjote mane isz nety- 
cziu gauti in savo rankas, atsi
liepe kunigas in kareivius, nes 
Dievas nedaleido to. Prieszin- 
gai, tas žmogus numirė susi
vienijąs su Dievu, o duszia jo 
yra iszgelbeta. Teip, ne yra to 
pikto, kad ant gero neiszeitu! 
Jeigu dabar norite mane už- 
muszt, tai esmu, gintis negaliu!

Kareivis kuris daugiause ku
nigui kerszino paėmė kunigo 
ranka, prispaudęs prie lupu 
tarė:

— Ne jegamasteli. Dievas 
sergsti klebonu, o mes jokios 
skriaudos tau nepadarysim. Ne 
vienas isz mus nenori būti nu
baustu kaip Brusokas.

Nuvede kunigą namon, te
mindamas idant jam niekas 
blogo nepadarytu. Szinkorka 
ant rytojaus nusiskandino ar
timam prude.

—GALAS—

— 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.'

_________

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS :: <
Labai užimanti apysaka į 

Per paczta, 25 Centai

Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., ]0-§«A.
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Mokslincziai Amerikoje DRAIVERYS
UŽSIMUSZE

WOODSTOWN, N. J, — 
Concepcion Rodriguez, 25 me
tu amžiaus isz Pedricktown, 
užsimusze kai jis buvo to 
trenksmo iszmestas isz auto- 
mobiliaus, kuris kelis sykius 
apsivertė ant Woodstown-Pe
dricktown vieszkelio.

Gui lermo Rivera, 35 metu 
amžiaus draiverys, isz Pedrick
town sako kad jis norėjo radi
ją užsistatyti kai automobilius 
nuo vieszkelio nubėgo ir sudu- 

Į žo in medi. Jis su trimis kitais 
i buvo sužeistas, ir visi buvo nu- 
veszti in Salem ligonine.

smerktas iki gyvos galvos in 
kalėjimą. Isz viso keturi yra 
intarti už vagyste ir žmogžu
dyste.

parsitraukia isz Arabijos ar 
Azijos. Jis teipgi sako kad jo 
kompanija prisirengus pasirū
pinti keletą dideliu tankeriu,

Kai tas pirmutinis buvo tei- kurie ta aliejų kompanijai pri- 
siamas, keletą “Jury” žmonių statytu be to Suez Kanalo, 
buvo grasinami, ir District At-, Jau dabar daug tokiu preky- 
torney Victor H. Blanc buvo kiniu aliejaus tankeriu veža po 
siulinama asztuonios deszimts trisdeszimts tukstaneziu tonu’ 
tukstaneziu doleriu, jeigu jis ta aliejaus ir neplaukia per ta Su- 
intarta vagi ir žmogžudį paleis- ez Kanala.

Jtu- Ir Amerikos valdžia yra pra-
Keli policijantai yra czia in- neszus kad ji turi szimtu tuks- 

| tarti, ne tiek už žmogžudyste, taneziu tonu aliejaus ir gali il- 
kiek už pasilaikyma kiek tu ga laika apsieiti be aliejaus isz 
pinigu nuo tu vagiu ir žmogžu- tu Arabijos ir Azijos krasztu. 
džiu, kai jie buvo suimti. -----------------------

Sovietu mokslincziai isz 
Rusijos mokslo instituto da
lyvavo penktame tarptauti
niame mokslincziu kongrese, 
Philadelphijoje. Jie ežia bu
vo atsilankė in Pennsylvani-

jos Universiteto Muziejų.
Czia peržiūri “maska” 

Sovietu mokslincziai G. E. 
Debetz, D. I. Olderogge ir I. 
L Potekhin.

o o o

GRASINA TEISĖJA
PHILADELPHIA, PA. —

Teisėjas Joseph Sloane, kuris 
teis Frank J. Ellsworth del Po
nios Lulubel Rossman nužudi-

Nužudinta ponia, naszle Lu
lubel Rossman buvo paveledeju 
nuo savo vyro, Palen P. Ross
man keturis szimtus penkis 
tukstanezius septynis szimtus 
asztuonios deszimts septynis 
dolerius. Ji ir priesz tai buvo 
bagota. Ji su savimi neszioda- 
vosi szimtus tukstaneziu dole
riu. Ir tie, ja nužudė kaip nors.

Svarbus Praneszimas
Mes mėgstame teisingyšta ii 

geidžiame, kad ir visi teisin 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu ii 
gai su atnaujinimu užmokės 
ties, nes ilgai negalime laukti.

Žinios Vietines
— Ruduo jau czia.
— Daktaras Edward J. 

Mulroy, dantistas isz Ashland, 
likos iszrinktas karpo Užveiz- 
detojas (Superintendent) del 
Ashlando ligonbute.

— Seredoj pripuola. Szv. 
Kiprijono ir Szv. Izako Jogues, 
o Tautiszka Vardine: Gražina. 
Ir ta diena: 1943 m., Hitleris 
buvo pareiszkes: Mes gal busi
me priversti iszsižadeti kiek 
žemes bet karo nepralaimes!; 
1918 m., prasidėjo susikirtimas 
ant karo lauko in Meuse-Ar
gonne, ir tęsęsi kol Pirmas Pa
saulinis Karas užsibaigė Lap- 
kriezio 11-ta diena. Priesz Vo- 
kiecziu insikasimus Amerikos 
karo sztabas pastate viena mi
lijoną, du szimtu tukstaneziu 
Amerikiecziu kareiviu. Per ke
turios deszimts septynias die
nas Amerikiecziams kaisztavo 
szimta dvideszinits tukstaneziu 
gyvaseziu. Daugiau negu visas 
tas karas sykiu; 1951 m., di
džiausias Amerikiecziu lakū
nu užsipuolimas ant Komunis
tu Korėjoje; 1945 m., Antra 
Pasaulinis Karas baigtas.

— Ponia Rae, pati Bernar
do Valento, nuo 606 W. Pine 
uly., gydosi in Geisinger ligon
bute Danvilleje.

— Ketverge pripuola SS. 
Kosmo ir Damijono, o Tautisz
ka Vardine: Danyla. Menulio 
atmaina: Delczia. Taipgi ta 
diena: 1949 m., Rusija po dvi
deszimts metu derybų sutiko 
Amerikai sugražinti trisde
szimts laivu, kuriuos mes So
vietams paskolinę per Antra 
Pasaulini Kara; 1940 m., Vo
kietija, Italija ir Japonija, Ber
lyno mieste pasirasze ant de
szimts metu sutartos; Szian- 
dien Aukso Žvaigždes Motinu 
Diena, tai motinos kurios nete
ko valku kareiviu per kara.

— Vietinis paeztorius, Da
niel F. Guinan, kuris gydosi in 
Jefferson ligonbute Philadel
phijoje, ana diena sugryžo na
mo, jausdamas daug sveikam

— Petnyezioj pripuola Szv. 
Vaclovo, o. Tautiszka Vardine: 
Visgirde. Ir ta diena: 1914 m., 
Vidurinėje Lenkijoje, Rusai 
pėrejo per Vokietijos rubežiu, 
linkui Poseno, bet Vokiecziai

juos czia sulaiko ir sustabdė; 
1939 m., Naciu-'Sovietu sutartis 
sudaryta,, jie pasidalino visa 
Lenkija; 1946 m., Graikijos 
Karalius Jurgis Antrasis su
gryžo in savo kraszta ir užėmė 
sostą; 1924 m., Amerikiecziu 
lakūnai apskrido aplėkė aplink 
visa pasauli ir kelione baigė 
Seattle mieste, Wash.

Shenandoah, Pa.—
Petras Gaulys ,nuo 425 E. Mt. 
Vernon uly., pasimirė pareita 

; Sereda, apie 12:45 valanda po- 
.1 piet, savo namuose. Velionis 
jnesveikavo ilga, laika. Buvo 
■ anglia,kasis ir paskutini karta 
dirbo Readingo kasykliose, pa>- 
liko penkios seserys: Helena 
Kinkei, isz Stratford, Conn., 
Agneszka Roche, Teofilą Wa- 

I terš ir Julija Waters, visi isz 
! Philadelphia, taipgi keletą aini 
ku ir anūkes. Laidojo pareita 
Sukatos ryta isz Grab. Oravitz 
kcplyczios 635-637 E. Centre 
uly., su apiegomis in Szv. Jur
gio bažnyežioje 9-ta valanda ir 
palaidotas in parapijos kapi
nėse.

— Pareita Seredos diena, 
popiet, numirė gerai žinoma 
sena gyventoja, ponia Mare 

j Kasacziuniene, nuo 15 Back 
| Row, Lower William Penn kai- 
, mėlio, in Locust Mt. ligonbu- 
i teje. Jos vyras Jonas mire 
11938 metuose. Paliko trys 
dukterys: J. MeCulick, mieste, 
W. Roman, Wm. Penu ir T.

1 Bolen, Baltimore, Aid., taipgi 
; keturis anukus ir du pro-anu- 
kus. Laidojo Subatos ryta, su 
apiegomis in Szv. Jurgio baž- 

! nyczioje 10-ta valanda ir pa
laidota in parapijos kaipinese.

Vanceboro, N. C. —
! Du jauni vyrukai užsimusze 
kai jiedu baisiai greitai važia
vo savo automobilyje. Jiedu 
važiavo apie szimta myliu in 
valanda, kai jųdviejų automo
bilius paliko vieszkeli, nulėkė 
nuo kelio ir sudužo in medi. Ju 
vardai nebuvo paskelbti, kol 
bus ju tėvams ir giminėms pra- 
neszta apie ta nelaime.

Dabar ‘Saules’ prenumerata 
in Suvienytose Valstijose: Me
tams $7.00; puse metu $4.00.

Folsom, California. —
Szeszi žmones žuvo automobi- 
liaus nelaimėje, kai ju automo
bilius susikūlė in kitu du auto
mobiliu ir užsidegė. Dauguma 
ju žuvo ne to susimuszimo, bet 
buvo sudeginti kai tas ju auto
mobilius užsidegė. Ir ju vardai 
buvo sulaikyti, kol ju szeimy- 
noms bus apie tai praneszta.

nima buvo paszauktas ant tele
fono, ir jam buvo pasakyta ap
sisaugoti ir gerai apsirokuoti 
kai jis ta intarta vyra teis. Tei
sėjas iszgirdes ta’grasinima už
trenkė telefoną.

Trisdeszimts trijų metu am
žiaus Raymond P. Wilson, isz 
Tulsa, Oklahoma, pirmutinis 
kuris buvo teisiamas buvo pa-

SUEZ KANALO
KLAUSIMAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

^Pirkie U. S. Bonus!

Atlantic Refining kompani
jos prezidentas Harry G. Schad 
sako kad jo kompanija už ta 
paezia preke gali gauti du ar 
tris sykius daugiau aliejaus isz 
Pietų Amerikos, negu ji dabar

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 
kavoj ame 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
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Naturally, they're important to you! That's why we want you 

to see these invitations for yourself. And please don't 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 ^f the papers! 

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

Check the perfect

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa. Phone 744-J

TRYS JAUNUOLIAI 
PABĖGO

Paliko Pavogta 
Automobiliu

PHILADELPHIA, PA. — 
Trys jaunuoliai pabėgo isz pa
sivogto automobiliaus, kai jie 
susmusze su kitu automobiliu 
ant DvyLktos ir Girard uly. 
Bet jie bėgdami pakliuvo in 
ugniagesio rankas. Keturi ug
niagesiai tuo laiku ėjo savo pa
reigas ir peržiūrinėjo intaisus. 
Kai tie ugniagesiai tuos jau
nuolius sustabdė, policijantai 
greitai pribuvo ir tuos jaunuo
lius suėmė.

Tie trys jaunuoliai yra: asz- 
tuoniolikos metu Frank Ryan, į 
septyniolikos metu Frank Kel
ler ir szesziolikos metu Ray
mond Hunter.

Jie policijantams prisipaži
no kad jie buvo ta automobiliu 
pasivogė. Ir jie invele, intare 
ketvirta drauga, septyniolikos 
metu William Fuller.

Policijantas Stanley Hala- 
burda pirmiausiai užtiko ta ju 
pasivogta automobiliu ir sten
giesi ji sustabdinti. Kai tie jau
nuoliai pro ji pravažiavo, jis 
pasiszauke kitus policijantus 
in talka.

Ant Colombia Avenue tas tu 
jaunuoliu pasivogtas automo
bilius susimus.ze kitu automo
biliu ir nuvažiavo, keliaudamas 
apie szeszios deszimts penkias 
mylės in valanda. Kai jie susi- 
musze .su kitu automobiuiu, po- 
licijaritai juos pasivijo ir su- 
aresztavo.

Automobilius buvo pavogtas 
ana sanvaite ant 15-tos ir Gal-

3 ŽUVO; 5 SUŽEISTI
TRENTON, N. J. — Trys žu- 

vo ir penki kiti buvo labai su
žeisti automobiliu nelaimes© 
per viena diena. Tie trys žavu 
New Jersey valstijoje. O tie 
penki sužeisti buvo isz Phila- 
delphijos. Žuvusieji buvo: . 67 
metu amžiaus Ponia Elsie Dare 
ir 75 metu amžiaus Ponia Ma
ry Ruffo; abidvi isz Vineland, 
N. J. Jos buvo mirtinai sužeis
tos in Vineland, kai automobi
lius kuri vairavo Ponia Darė 
susikūlė su automobiliu kuri 
vairavo 20 metu amžiaus Geor
ge R. Larro, taipgi isz Vine- 
land. George Larro nebuvo nei 
sužeistas toje nelaimėje, bet jo 
draugas kuris su juo važiavo 
buvo sukriestas ir biski sužeis
tas.

Louis Best, 64 metu amžiaus 
darbininkas ant Armstead 
Simkins farmos, in Pemberton, 
N. J., buvo surastas negyvas 
ant Magnolia vieszkelio, apie 
keturios mylios nuo Pember
ton. Policijantai dar nežino 
kaip jis žuvo, bet vienas žmo
gus jiems pasakė kad tas žmo
gus buvo suvažinėtas. Intartas 
draiverys isz Chester Town
ship, N. J., sako kad jis pajuto 
kad jo automobilius ka nors 
sudavė, suvažinėjo, bet jis sa
ko kad jis sustojo, iszlipo isz 
savo automobiliaus ir nieko ne
matė. Jis yra Samuel A. Dec
ker.

Motorciklio draiverys ... ir jo 
drauge buvo sužeisti kai. jiedu 
susimusze su station wagon au
te mobiliu ant Lehigh Ąveyprię 
Masher ulyczios.

Devyniolikos metu, amžiaus 
John Flynn, nuo 2844 Waterloo 
uly., buvo nuvesztas in Episco
pal ligonine. Jam galva buvolowhill uly. Automobiliaus sa

vininkas yra David Fleury, isz1 praskelta. Tenai buvo , ir nu?-
Warren, Mass. ’ --------- '—veszta 16 metu aini. Rose Ma

rie Bolli. Ir jai galva buvopra- 
skelta.

— Kur daug gaspadoriau- 
ja, ten nėra paredko. PLATINKIT “SAULE’

Maldos Ir Praszymai Veltui

Ponia Stephen Ruotolo, per 
laikraszczius ir radija pra- 
sze, melde, kad tas, kuris j u 
dukrele pavogė ja sveika ir 
gyva sugražintu. Mergaitu- 
ke, Cynthia, szesziu menesiu 
mažyte buvo pavogta, kai 
motina buvo sztore.

Apatiniame paveiksle Po
nia Rose Lantine laiko ant 
ranku ta mažyte mergaitūke 
Cynthia, kai ji buvo pakrik- 
sztinta. ■'

Mažyte buvo trijų jaunu 
vaiku žvejotoju surasta ^ne
gyva ežere.


