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Raszytojas Aplanko Savo Mokintoja

Novelių, pasakų raszyto
jas teveik garsiausias Anglu 
kalta pasakų raszytojas 
szios gadynes, Ernest Hem
ingway, lankydamasis in 
Madrid, Ispanijoje, aplanke 
savo sena ir dabar serganti 
mokintoja, Pio Nessi Baro- 
ja, ligonnieje.

Tarp kitu dovanu garsus

Isz Amerikos
AMERIKOS KARISZ-

KUS GINKLUS

Arabai Ir Žydai Var
iuoja Bekariaudami
WASHINGTON, D. C. —

Amerikos ginklai yra abieju 
kariaujaneziu krasztu rankose
kaip Arabu, taip ir Žydu, nes 
tenai dabar viskas baisiai su- 
maiszyta, suraizgyta.

..--‘r Licczia300Žmonių,60 
Autobusu

STRAIKOS

daug ginklu davė, kitus parda
vė, Amerikos fabrikantai daug 
ginklu ir vienam ir kitam 
krasztui pristatė, pardavė. PHILADELPHIA, PA. —

Amerikos ginklai ėjo tiems Greyhound autobosu draive- 
* krasztams per paprasta karisz riai iszejo ant straiku szitam 

ka pagelba per Anglija ir 
Prancūzija.

Per pastaruosius szeszis me
tus Amerika yra Prancūzijai 
pristaezius ginklu vertes $3,- 
600,000,060 ir daugiau kaip 
$1,000,000,000 Anglijai.

Pastaruoju laiku Amerika jau 
nepardavė ir nedave ginklu 
nei Arabams, nei Žydams, bet 
jie per kitus krasztus ar per 
musu fabrikantus vistiek pir
kosi musu ginklu.

Pavartuoti szitus musu jiems 
duotus ginklus, sulaužintu ben 
dra sutarti, bet kas gali pasa
kyti kurie ginklai yra variuo
jami?

Kai Anglija su Prancūzija 
pasiuntė savo kariszkus laivus 
ir eroplanus ir savo kariuome
nes priesz Egiptą, tai buvo gan 
du kad Amerika nutrauks visa 
pagelba tiems krasztams. Bet

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

raszytojas Hemingway pali
ko savo mokintojui viena sa
vo knygų, kurioje jis inra- 
sze: “Tau, Don Pio, kuris 
mus tiek daug iszmokinai 
kai mes buvome jauni ir dur
ni, ir kai tu stengeis mus isz- 
mokinti kaip taisyklingai ir 
budingai raszyti.”

czr o o

Prezidentas Eisenhoweris sako 
kad nieko panaszaus nebus, 
nors jam baisiai nepatinka kad 
Anglija su Prancūzija jo pata- 
rimu nepaklausė ir balsavo 
priesz musu inneszimus Tautu 
Sanjungoje.

Sulyg sutarties tie musu■ 
jiems duoti ginklai gali buti| 
pavartuoti tik del apsigynimo , 
bet “ne del užpuolimo karo.”: 
Bet kas sziandien pasakys ku- į 
ris ginasi ir kuris puolasi?

AUTOBUSO Naujas Lenku Nepriklausomybes Politburas

mieste. Jie iszejo ant straiku 
apie puse po trijų isz ryto, kai j 
kompanijos ir unijos atstovai, 
pradėjo mitingus ir tarybas 
Cleveland, Ohio, stengdamiesi, 
susitaikinti ir susitarti.

B. J. Maguire, Greyhound 
autobusiu manadžieris Phila-; 
delphijoje, sako kad szito strai 
kos neteisetinos, nes draiveriaij 
be unijos pavelinimo ar žinios I 
yra sustraikave.

Kai tik straikos prasidėjo 
keli tuzinai autobusu važiavo ■ 
Philadelphijoje ir apylinkėje, i 
Draiveriai ant vietos sustojo' 
ir keleiviai turėjo persikelti in j 
traukinius ar strytkarius.

Kitu kompanijų autobusai 
priėmė keleivius nuo Grey
hound autobusu.

Draiveriai reikalauja tris- 
deszimts centu ant valandos 
daugiau mokėti. Jie teipgi rei 
kalauja kad jiems butu primo-
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Skaitykit “Saule”

Arabai
■>

Anglijos Eroplanai, 
Laivai Bombarduoja
LONDON, ANGLIJA. — -| 

Anglija su Prancūzija kirto 
Egiptui isz oro ir ant mariu.: 
Egipto valdž’a paskelbė karo 
visame savo kraszte.

Anglijos “Jet” tombnesziai 
isz Cyprus salos subombardavo 
keturis Egipto aerodromus, 
vietas eroplanams nusileisti ir 
pakilti.

Anglijos kariszkas mažas 
laivas “Newfoundland” nu
skandino Egipto kariszka lai
vą, ka.i tas laivas nesustojo kai 
jam buvo insakyta.

Anglija su Prancūzija pasku- 
tinaji syki perspėjo Egiptie-' 
ežius kad jeigu jie nesiliaus: 
kariavę tai Anglija su Prancū
zija paims ta Suez Kanala.

Gandai eina kad Anglijos ir 
Prancūzijos tombnesziai buvo 
paleidę kelias sprogstanezias 
bombas ant Cairo, Alexandria, i 
Port Said, Ismailia ir Suez. 
Septyni buvo užmuszti Cairo 
mieste.

I

Amerikos Ambasada, Cairo 
mieste pataria visiems Ameri- 
kiecziams liktis savo namuose 
ir del nei jokios priekasties 
drysti eiti laukan ant ulycziu.

Pusketvirto szimto Ameri- 
kieczlu ant laivo iszlauke isz 
Alexandria ir Naples.

Visos mokyklos ir kolegijos 
kaip ir universitetai uždaryti.

ko- 
da- 
Va- 
Ko-

Lenku ilga ir kruvina 
va in nepriklausomybe 
bar jau, rodos, atsiekta, 
dai ir intakingai nariai 
munistu naujo politburo 
ežia, Varszavoje yra susirin
kę. Partijos naujas Sekre
torius, Wladyslaw Gomulka 
yra antras isz kaires. Jis už
ėmė vieta Edward Ochab, 
penktas isz kaires. Ochab 
dabar tapo vienas isz sekre
torių. Ketvirtas isz kaires 
yra Premieras Josef Cyran-

Rengėsi
Izraelio kariszki laivai ir 

eroplanai suėmė viena Egipto 
kariszka, laiva su pustrecziu 
szimtu jurininku, kareiviu.

Egiptiecziai sako kad jie nu- 
szove deszimts Izraelio karisz- 
ku eroplanu per du susikirti
mu.

Daug daugiau Anglijos ka-

WASHINGTON, D. C. — 
Sekretorius John Foster Dul- 
Ise, 68 metu amžiaus, staiga 
susirgo Subatoje, ir daktarai 
turėjo padaryti operacija ant 

■ jo‘vidurius, in Walter Reed li
gonine.

kiewicz.
Iszrodo kad Sovietai nusi

leido ir dabar pasitraukia. 
Kai tik tas partijoje susikili 
mas paaiszkejo, Sovietai pa
siuntė kelis savo kariszkus 
laivus prie Lenkijos kranto 
ir Sovietu vaiskas apgulė 
Lenkijos rubežius. Bet vė
liau Sovietai sutiko savo 
tuos kariszkus laivus at- 
szaukti ir savo armijas ati
traukti nuo rubežiaus.

Sovietai dabar turės rasti

. riszku laivu dabar plauke in 
:ta kraszta.

Nors Amerika nesutinka su 
Anglija ir Prancūzija ir nors 
Prezidentas Eisenhoweris, da- 

: bar priesz Rinkimus visiems 
: prižada kad mes nesikiszimej 
tenai, bet “musu Szesztas Lai- 

I vynas jau dabar irgi pasuko in 
ta vieta.

1 UŽMUSZTAS,
4 SUŽEISTI

Traukinys Sudaužė 
Maža Geležinkelio

Karuka
BLAIRSVILLE, PA.— Pen- 

kios deszimts dvieju metu am-i 
žiaus Lorenzo J. Barnabel, isz 
szito miesto, buvo ant vietos, 

, užmusztas ir penki kiti buvo j 
sužeisti, kai nelaime atsitiko j 
ant Pennsylvania kompanijos i 
geležinkelio.

į Sužeisti buvo geležinkelio! 
| reiliu virszininko pagelbinin- 
kas, szeszios deszimts metu am-:

i žiaus Lawrence Basile, ir Geo. 
Hysong, penkios deszimts asz-! 
tuoniu metu amžiaus. Jiedu 
buvo labai pavojingai sužeisti:

■ir pareina isz Blairsville.
Mažai sužeisti ar tik sukries- 

ti buvo trys kiti to geležinkelio 
darbininkai.

ka nors kaltinti už Lenkijos 
sukilimą. Galimas daigtas 
kad Kruszczevas ežia bus 
kaltinamas ir galimas daig
tas kad jis bus priverstas isz 
Kremlino valdžios pasi
traukti, nes Sovietai jau- 
cziasi kad jis prasiszoko su 
savo audringa prakalba 
priesz Stalina, ir taip davė 
vilties ir progos Lenkams 
sukilti.

2INTARTI, GREITAI
SUCZIUPTI |

-------  : Hairy Davis pasivijo tuos va- 
PHILADELPHIA, PA. — i gius ir suaresztavo dvide- 

Policijantai sueziupo du intar-1 szimts septynių amžiaus Odus 
tu vagiu, tik keletą minueziu Hood ir dvideszimts keturin
po to kai taksės draiverys bu
vo apvogtas ant deszimts dole- 
iu ir devynios deszimts centu. 
Vagis su peiliu ji grasino.

Taksės draiverys, dvide-' 
szimts keturiu metu amžiaus 
Albert Bosher buvo paemes du 
keleiviu ant Melon ulyczios.

Vienas isz tu keleiviu, vagiu 
pridėjo peili prie to taksės drai 
verio kaklo, kai antras atėmė 
isz jo pinigus.

Apsaugos Sekre. Gryžo In Darba

Amerikos Apsaugos Sek
retorius, Charles E. Wilso- 
nas ir jo sekretorka Vera 
Abbott pradeda apsaugos

VIESZBUCZIO
MANADŽIERIS

NUDURTAS

Villanova Universiteto \
Studentas Suimtas
WILDWOOD, N. J. — Dvi-

deszimts septynių metu am
žiaus Villanova Universiteto 
studentas, mirtinai nudure vie 
no vieszbuczio, hotelio mana-
džieri, kuris buvo ji užtikęs ap
vagiant jo kambarį.

Studentas prasimusze pro j 
susirinkusiu žmonių krūva ir' 
stengiesi pabėgti, bet buvo pa-1 
gautas. Kai jis buvo sugautas: 
jo drabuž'ai buvo kruvini nuo ■ 
to manadž er aus kraujo.

Villanova Universiteto stu-j 
dentas, žmogžudis yra dvide-, 
szimts septynių metu amžiaus ' 
George Donald Duncan, trijų: 
vaiku tėvas isz Darby, Pa.

Nužudintas, James E. DiDio,: 
buvęs Philadelpijietis kuris 
dabar dirbo Hof Brau vieszbu-1 
tyje. Jis buvo du sykiu per-' 
durtas in krutinę ir syki in pil- i 
va, ir pasimirė Burdette Tom- i 
lin Memorial ligoninėje. Jo te-1 
vas yra buvęs Philadelphijos 
policijos saržentas.

Kiek policijantai galėjo da

Susiedas užmatė kas ten da
rosi ir paszauke policijantus.

Policijantai John Shevlin ir

metu amžiaus Otis Walker.
Draiverys tos taksės buvo 

nuvesztas in Hahnemann ligo
nine, nes vienas isz tu vagiu 
jam buvo in kakla inpjoves kai 
jis ji grasino su tuo savo peiliu.

SKAITYKIT
"SAULE”

I’LATINKIT!

darba po jo dvieju sanvai- 
cziu atostogų. Jam buvo ope
racija padaryta in Walter 
Reed ligonine, Vaszingtone.

žinoti tai szitaip tenai atsitiko: 
Dvi to vieszbuczio tarnaites, 
Alice Davenport ir Frances 
Gardner, užtiko ta studentą 
vereziant viską to manadžierio
DiDio kambaryje. Jodvi su- 
spiego, ir DiDio iszgirdes spie
gimą greitai atsiskubino ant 
antro augszczio nuo baro. Jis 
užklupo ta vagi studentą ir jie 
du eme musztis koridoriuje.
Tada jau daug kitu darbininku 
ir vieszbuzcio svecziu susirin
ko ir szeko tam manadžieriui 
in pagelba. Tada tas studen
tas nusistveres ilga peili puo
lėsi ant to manadžieriaus ir ji 
perdure tris sykius.

Pirm negu kiti galėjo ji nu
stverti jis iszoko pro langa ir 
nuszoko ant kito stogo ir pa
skui ant žemes in siaura uly- 
czia.

Tuo laiku prie baro tame 
vieszbutyje buvo policijantas. 
kuris policijanto pareigas eina 
tik vasaros laiku Arthur Han
well. Jis to vieszbuczio ap
ylinke gerai žinojo, ir spėjo 
kad tas žmogžudis stengęsis 
kaip tik ta siaura ulyczia pa
bėgti. Tai jis su kitu to viesz
buczio svecziu, kostumeriu, 
William Hale, isz Oliverbridge 
N. Y., iszbego isz vieszbuczio 
in ta siaura ulyczia, ir taip 
kaip jis spėjo, susitiko su tuo
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Kas Girdėt
Istorija Apie . . .

“AMŽINA ŽYDĄ”

In Wallaceburg, Ontario, 
Kanadoje, policija klausinėjo 
Kenneth Williams, dvide- 
szimts penkių metu amžiaus 
kalinio pabėgėlio, kodėl jis pa
bėgo isz Michigan valstijos ka
lėjimo ir nusitraukė in Kana
da. Jie gavo tikrai supratlyva 
jeigu ne moksliszka atsakyma. 
Jis pasiaiszkino: “Asz pabė
gau isz Michigan valstijos ka
lėjimo ir ežia atvažiavau už tai 
kad Kanados alus daug gar
desnis.”

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

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

Tik viens trukumas: tokios mo
kyklos baisiai brangiai kasz- 
tuoja. Ir jeigu visi ims siunsti 
savo vaikus in privatines mo
kyklas tai kam mums užlaiky
ti musu vieszasias mokyklas ?

Pypkes Durnai

In Manitowoc, Wisconsin 
valstijoje, keturios deszimts 
vieno meto amžiaus Ponia 
Matthew Wagner, ūkininko, 
žmona pagimdė savo trylikta 
kūdiki, ir visi jie yra 'berniu
kai.

Kai tik Lenkai Komunistai 
sukilo priesz Sovietus, tai tris- 
deszimts tukstancziu politiniu 
kaliniu buvo paleista isz kalėji
mu. Bet kalėjimuose randasi 
dar daugiau kaip trisdeszipits 
tukstancziu kaliniu, kuriu vie- 
natinsi prasikaltimas buvo ir 
yra, tai kad jie nesutiko nusi
lenkti, nusižeminti Sovietams.

Visu Ražancziaiis 
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.

Abieju Vice-Prezidentu Kan
didatu vaikai lankosi, mokina
si in privaitnes mokyklas, nors 
laibai skambiai ir drąsiai kalba 
apie lygybe, laisve brolybe.

Visi musu valdžios sztabo, 
Vaszingtonę, vaikai eina 
privatines mokyklas.

m

Mieloj Tėvynė

Amerikiecziu dabar laibiau ru
pi rudenio sportas, futbole, ne
gu rinkimai.

Sovietai, Komunistai ir kitu 
krasztu žmones akyliau seka 
musu Prezidento rinkinius ne
gu Amerikiecziai. Daugumai

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 laidimo “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.

Pernai Szvedija panaikino 
Pi ohilbicija, svaiginaneziu gė
rimu uždraudimą. Dabat visi 
gali pirktis sznapso, vyno ar 
alaus, kiek tik kas nori.

Per tos laisves nuo uždraudi
mo, nuo Prihibicijos, paaiszke
jo kad alkoholio suvartojimas 
padidėjo visu treczdaliu. O su
imtųjų del girtuoklystes padi
dėjo tris kartus.

Automolbiliu nelaimiu skai- 
czius teipgi padidėjo, ypatin
gai jaunuju tarpe.

Kai ant rytojaus “Dul-Dul- 
Dul Dul-duldele, skauda mano 
galvele,” ir darbininkas neisz- 
eina in dalba ir sakti gauna, 
tai sako Szvedijos darbininku 
draugija, ji tokiam žmogeliui 
jau darbo neparupins.

Iždo ministerija stengiasi su
taikinti lino alkoholio, nuo 
svaiginaneziu. gėrimu, pabran
gindama sznapsa, vyną ir alų. 
Bet iszrodo kad Szvedai dabar 
nepaiso kiek kasztuoja; jie per
ka, geria ir baliavuoja.

Sekretoriaus Benson duktė 
buvo pasirengus stoti in Mac- 
farland Junior High School 
sziais metais, kur penkios de- 
szimtas nuoszimtis yra juodu
kai. Jo namai yra tos mokyklos 
apylinkėje. Bet Sekretorius 
Benson, priesz mokyklos atsi- 
daryma, patelefonavo tos mo
kyklos virszininkui kad jo 
duktė Flora Beįison eis in Gor
don Junior High School, kur 
tik keletą juoduku randasi.

Mus mieloj tėvynė, 
Senove jau dyla;
Nauja virsta ten gadyne, 
Naujos mados kyla. 
Ponas dvara turi, 
Buras tik ukele;
Buras ponams prisižiūri, 
Kaip ponas balius kelia. 
Svirne, grinczioj puota 
Parengia prastunams, 
O seklyczia atiduota 
Vien ponams didžiūnams.

Nors musu kraszto augsz- 
cziausias teismas pusprende ir 
nutarė kad nebūtu jokio skir
tumo tarp 'baltu vaiku ir juo
duku musu mokyklose, nei vie
nas isz ju neturi nei vaiku, nei 
anuku, kurie lankytųsi in vie- 
szasias mokyklas kur juodukai 
su baltaisiais mokiniais sykiu 
mokinasi.

Isz penkių szimut trisde- 
szimts vieno Senatorių ir Kon
gresmenu, tik trisdeszimts pen
ki siunezia savo vaikus in mo
kyklas kur randasi keli juodu
kai.

Daug skaitėme, daug girdė
jome apie juodukus ir baltus 
mokinius Pietiniu musu vals
tijų mokyklose, ir kokie gin- 
czai tenai eina apie spalvų at- 
sik'yrima ar suvienyjima.

Augszcziausias musu krasz
to teismas yra griesztai insakes 
kad neleistina, nevalia atskir
ti juodukus nuo 'baltųjų moki
niu musu mokyklose, kad tai 
yra priesz musu kraszto Kons
titucija.

Keli Pietiniu valstijų Sena
toriai ir Gubernatoriai griesz
tai pasiprieszino, pasakė kad 
jie savo vieszasias mokyklas 
savotiszkai tvarkius ir Ameri
kos aidžios nepaisius ir neims 
isz savo mokykloms paramos.

Mums buvo žingeidu žinoti 
kaip musu valdininkai in szita 
klausima žiuri, ir kaip jie atsi
lieps.

Isz j u mes mažai ka galėjome 
dažinoti, nes jie daug kalbėjo 
bet nieko nepasake. Bet sztai 
kas paaiszkejo: beveik visi mu
su valdininkai Vaszingtonę ir 
atstovai ir kiti dipliomatai ir 
augszti karininkai siunezia sa
vo vaikus in parapijines ar pri
vatines mokyklas, ir sako kad 
tas vieszuju mokyklų klausi
mas jiems neberupi.

Maž-daug, jie szitaip in visa 
ta klausima žiuri: jeigu tu ne
nori kad tavo vaikas szalia 
juoduko mokykloje sėdėtu, tai 
savo vaika pasiausk in priva
tine mokykla; jeigu juoduko 
motina negali vieta s^vo vaikui 
rasti tarp I a! t uju mokykloje,

kita ;am palauke mokykla. Vi
sa tai laibai gražiai skamba!

Apie DRŪTA ALKSNI
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kiaule vis artin bego prie Alks
nine, o ko'žna valanda galėjo 
atsivyt ir ant szmotu sudras-

Tada Alksninis rados kalve, 
kur keturi gizeliai dirbo, Alks
ninis paliko arkli ant lauko, o 
pats kagreieziause inlbego in 
'kalve ir duros uždaro.

Atlėkus geležine kiaule tuo- 
jaus arkli sudraskė ir pradėjo 
dūręs verst szaukdama :

— Atiduokit man ta sveti
ma žmogų, nes kaip ineisiu tai 
visus sudraskysiu.

Gizeliai atsake:
— Iszgriauszk su liežuviu 

induris skyle ir iukiszk liežuvi 
o mes tau ji uždėsim ant liežu
vio, tai pasako indejo kožnas

Michigan Farm Suris 
Fountain, Michigan
Jono ir Angelines Andruliu 

ir .ju . szeimynos .“Michigan 
Farm Suris”- Jus esate namuo- r ai ni Suris", jus esate namuo
se ar kur keliaujate, visuomet 
reikalaukite “Michigan Farm 
Sūrio.” Szis suris jau per ilgus 
metus gaminamas Jono ir An
gelines Andriuliu ir ju szeimy
nos, Fountain, Mieli. Szis suris 
yra gaminamas pagal receptą 
atsivežta isz Lietuvos, ir bus 
gaminimas tik Andriuliu ir ju 
sziemynos. Tas jums užtikrina 
gera kokybe ir jusu mėgiama 
skoni. Szis suris taip yra mė
giamas Lietuviu, kad jo dide
lius kiekius siunezia in visas 
dalis Amerika ir Kanada. Jei
gu panorėsite “Michigan Farm 
Suris, tai raszykite ant adre
so:

Michigan Farm Cheese 
Dairy, Inc.

John Andrulis, Pres., 
Fountain, Mich.

Visos geresnes maisto krau
tuves su pasididžiavimu aprū
pina jusxsu szino “Tikru Lie- 
tuviszku Suriu.”

— “Saule” turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. 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!

‘Saules’ prenumerata
in Suvienytose Valsti-

Akimirksnije kiaules liežu
vis buvo kalvoje, tada gizeliai 
paėmė-su rėplom už liežuvio ir 
kiek tik turėjo pajiegu tai lai
ke, o Alksninis iszejas per ki
tas dūręs, pradėjo duot per nu
gara su savo geležine lazda, per 
ilga iiiiisžihia kiaules plienine 
nugara truko ir likbs užmusz- 
ta, o isz kurios tiktai smala 
pasiliejo.

Alksninis padekavojas gize- 
lem ir atsisveikinęs ėjo peksz- 
czias netekes arkliu.

Ilga laika ėjo užsimislines 
apie savo ateito, ant galo nei 
nesijuto kaip inejo in Pustyne 
ir paklydo. Vaikszcziojo po ta 
pustine mislydamas, kad ras 
kur koki žmogų, nes tas buvo 
ant tuszczio, ir teip jisai pergy
veno toj Būstinei net penkis 
metus, matydamasis žolelėm ir 
visokiom vuogom. Negirdėjo 
jis jokio balso žmogaus, kaip 
tiktai diena cziulbejima pa.uk- 
szteliu, nes kurios negalėjo jo 
pralinksmint, ' o naktį garsu 
staugimą žvėrių, kuris tai'bal- 
sas atveždavo Alksnini prie 
dideles baimes, nes kožna va
landa gal papult ant aszfraus 
danties žverio.

Jau penktas metas baigėsi. 
Ne teip greit Alksniniai perejo 
tie penki metai kaip mus būre
liai beskaitant, turjeo visokiu 
nelaimiu o ir vargo ne mažai 
panesze. Sztai viena diena at
sisėdo Alksninis ant akmenio 
priesz saulute ir eme pats in 
save kalbėti:

— Dieve mano 'brangus! 
Kam da asz giniausi nuo tu 
smaku, kam da asz began nuo 
tos geležines kiaules, tegul bu
tu vereziau mane prarija tai 
nor Ibuczia tiek vargo nematęs

szna'bždejima, o kada atsigryžo i 
tai pamate senuką su žila ir ii- i 
ga barzda, tada jis lik nudžiu
go, ba. mislijo jog randasi neto
li kraszto.

Diedukas priejas areziau už
klausė:

— Kaip jaunikaiti gavaisi 
in tas Pustynes ir ko teip gai
lai verki?

Tada Alksninis iszpasakojo 
nuo pradžios savo gyvenimo 
iki tai valandai.

Iszklauses senukas to visko, 
prižadėjo jo neapleist ir gelbet 
Visame, ir da pridėjo, jog rytoj 
parodis toki arkli kuris bus 
pagal jo pajiegumo, nes jeigu 
tiktai mokes pasigaut, o pas
kui parodis kele, kur galės isz- 
jot isz Būstines ir nusivedė in 
savo grineziuke, kur ilgai szne- 
kucziavo ir užmigo. Ant ryto
jaus pavalgo ka turėjo ir pra
dėjo szneket apie pagavima 
arklio. Szitai pradėjo teip pa
sakot :

— Žiūrėk, ten stovi aržuo? 
las, už to aržuolo randasi upe
lis, in kur pro ta aržuola ateina 
pulkas laukiniu arkliu atsigert 
vienas szirmas arklys, kareziai 
ilgi, jis vis eina pro pati aržuo
la, tai jis yra drueziauses isz 
visu, tai tu ji griebk už spran
do ir nepaleisk.

Alksninis nuėjo pas aržuola, 
atsistojo ir lauke tos valandos 
kaip ižganimo. Szitai už kokios 
valandos pamato, atlėkė kaip 
vejes pulkas arkliu, ^Alksninis 
net dreba isz džiaugsmo ir tik 
laiko savo galingas rankas. 
Kaip tik ėjo pro ji pati szirmas 
arklis, tada Alksninis puolėsi 
ant kaklo ir drueziai laike, k:- 
ti arkliai kaip vejas nulėkė, o 
tas jau ir liko; senukas tuojaus 
atnesze kamanas ir užmovė aut 
kaklo, vede sznekucziuodami, 
idant labai nesitrankytu. Ne 
ilgai reikėjo pratinti, nes tuo
jaus priprato teip, jog kada pa
leisdavo tai niekur nebego. Ta
da Alksninis atsisveikino su se
nuku dekavodamas už arkli ir 
sėdės nujojo parodytu keliu 
per senuką. Jojo diena, kita, ir 
saujaite nes ant galo pamate 
tarpe akmenų kaip ir grineziu
ke, kada prijojo areziau mato 
kad toj grineziuke isz audeklo 
padaryta ant pavydalo paraso- 
no, o ant virszaus paraszas: už
eiga del pakelevingu. Alksni
nis nulipęs nuo arklio inejb in 
grinezia, kur rado gulinti žmo
gų ant puikios lovos, o ant jo 
kepures paraszas: Galijotas 
Arenas o jo arklys stovėjo pas 
kubilą ir ede avižas. Teipos-gi 
pamate deimanto žvaigžde, ku
ria aplaike už savo galinguma, 
nes Alksninis ne paisydamas 
ant to, prileido savo arkli prie 
avižų o pats atsigulė ant lovos 
ir užmigo. Alksninio arklis nu- 
musze arkli Arono ir isz vi jo 
laukan, o pats ede avižas.

(TOLIAUS BUS)

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
saito Katalogo 

Nr. 1956

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

apraszy-gas kriminaliszkas 
m a s, 202 pus, 5Oc.

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses 
ežio iszimta isz 
iižlieku.
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis '(3 dalis) | 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio ' 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; 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.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

“Saule” gražiausia 
kamiausia dovana nuo 
vio, Lietuviui.

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
lapiu, 20c.

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

No.145—A p i o * 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—Szakinig 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- 

, lapių, 20c.

apysaka 
szimtme- 

Lietuviszku 
Su paveikslais. 177

No.l58—A p i e Kapitoną* 
Storm field Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

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

No.172-—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 2Oo.

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

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

No.l7b—A-Bc-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

Knygute
Pinigu Ligo-

K n y g n t e

se metu $4.00. akalyje saves

ir tin- 
Lietu-

Pirkie U. S. Bonus

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

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

I8OV2—Kvitu
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

No.197—Graudus 
arba Pasibudinimas
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Plū
gai senoviszko būda, 15c.

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

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

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 Motino* 
Garbei. 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

freF Užsisakant knygas is» 
szio Katalogo, reikia 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.

fr-Av3 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.j 
Mahanoy City, Pa., • ĮT. S. A



"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Apie Drūta Alksni
(Tasa)

Visi daigtai tiko Alksniniu. 
Paskui da atvedė pulką arkliu 
idant sau iszsirinktu.

Visus arklius Alksninas isz- 
bande in ant kurio tiktai užde- 
jo ranka, tai ne vienas ne dalai- 
ke.

Tada karalius pris'ąke antra 
pulką, o ir treczia, kada jau 
baigė peržiurinet treczia. pulką 
tai ant pats galo kur stovėjo 
juodas kaip vabalas arktis gar
sai ir graudžiai užvenge, tada 
priėjės Alksninas prie to ark
lio uždėjo ant strėnų ranka, o 
tas suvis nei nejautė, Alksni
nas nudžiugęs tarė:

— Sztai yra mano draugas 
ir apginejas mano gyvasties, ir 
da paemes po prisiega pora ka
reiviu, sėdo ant savo žirgo ku
ris da priesz laik szauke, ir isz- 
jojo in tolima kelione. Joja 
diena ir kita, žirgas linksmai 
žvenge. Alksninas su kardu 
szvitruoja, žvake szviesai dega, 
žodžiu, visa gimtine svietiszka 
pranaszauje gilukninga kelio
ne. Ant galo jau aplink kara
lyste karta perjojo, ir užjojo 
ant nakvynes in prakeikta-stu- 
ba kur buvo karaliaus prisaky
ta.

Sztai susėdo visi trys valgyt 
vakariene, kada jau visi paval
gė, Alksninas in juos tarė:

— Na brangus brolei! Da
bartės katras eisim ant nakties 
už sarga“?

Abudu kareiviai nusiminė ir 
nuleido galvas ilga laika tylė
jo-

Tada Alksninis paszauke:
— Na tai asz eisiu, nes jus 

prisieget man tarnaut teisin
gai ir laike nelaimes turit drą
siai stot presz savo nevidoną 
ir gint savo dranga, sztai turit 
ne miegot ir duodamas stiklą 
sake, jog nakczia turit per szi- 
ta stiklą žiūrėt in czysta van
deni ir kada pamatysit ta van
deni pasivertusi in krauja, tai 
žinokit kad jau mano gyvastis 
teip kaip ant plauko, tašyk tu
ri prigriebt už ginklu ir lėkt in 
lauka man ant pagelbės, tai 
pasakęs, atsisveikino su. drau
gais ir iszejo laukan.

Ta vakarai lauke gana buvo 
gražu jog iszejusem laukan ne
sinorėtu eitie in grinczia. Me
nulis sz vie ežia szviesai, žvaigž
des ant dangaus szokinejo, la
bai gražus balsas paukszcziu o 
kurios cziulbejo rodos norint

O^’A - B - CELA ^l

I
arba pradžia ?

SKAITYMO 
...ir... ;!RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col. ;!
Dabar Po 25c.Saule Publishing Co., >Mahanoy City, Pa., U.S.A. 

suramint Alksnini, bet tas vis
kas nebuvo jam galvoje nes tik 
mistino apie savo ateiti ir kaip 
mažu reikt kariaut su didžiau
siu smaku. O ir patys galit su
prast, kaip tai yra baisu laukt 
savo smerties. Sztai artinasi 
dvylikta valanda, tiktai jam 
bevaikszcziojant vienu kartu 
viskas persimainė: Ant menu-

Vienam mieste Pennsylvanijoj 
Užkaboriuose geriausia 

vieta, 
Kur mergeles sueiga 

atlieka, 
Meilei laika praleidžia, 

Ir da parėjusios'pasakoja, 
Visaip del motinu meluoja, 

Kad mate kita mergina, 
O ji suvis nekalta.

Mate, save visai nekaltina, 
O kitas visaip juodina, 
Bet viena karta sargas 

pagavo, 
Su paika per nugara 

gerai gavo, 
Jau kas toliaus ten bus 

tai nežine.
Jeigu motinom dukreles 

suvaldytu nevale.'
* * *

Žinute skamba isz vieno 
miestelio:

Viena moterėlė in kita
kalbėjo,

Net isz piktumo visa
drebėjo:

Asz tam savo vyreliui
papiksysiu,

Greitai nuganubysiu,
Grybu jam pririnksiu, 
Ir savo vyra užszersiu!

Taip tai moterele kalbėjo,
Mat, nutrueinti ji norėjo,

Kaip sumanė taip ir 
padare,

Musiomariu ir grybu 
pririnko,

Namo gurbeli parvilko,
Padalino in dvi dalis, 

O del savo gerus kelis 
Po tam nubėgo duonos

parneszt, 
Vyras tuom syk periname 

bliudelius, 
Moterele duonos parnesze 

ir sėdo, 
Su vyru prie stalo,

Bet vyras moterei netikėjo, 
Tyczia grybus del jos 

padėjo, 
Moterele nuo ju vos

- nepasiuto, 
Ba tuojaus pajuto, 
Kad pilve negerai, 

Veiksmia daro gnybai.
Vyras nieko nesake, kepure 

užsidėjo, 
Pas daktara nuėjo, 

Apsakė kad boba 'apsirgo 
„nuo grybu, 

Dabar skundžiesi ant 
viduriu, 

Daktaras nuo mirties 
atgriebė.

Mat vyra norėjo nutrucyt, 
Už ka pati turėjo 

atsitrubyt. 

lio užėjo juodas debesis idant 
atimt nuo jo szviesa, pauksz- 
cziai jausdami nelaime nusto
jo giedot, pasidarė didele vėt
ra ir gali sakyt, jogdai baisi va
landa buvo Alksniniu. Sztai 
bestovint mato, stovi priesz ji 
smakas su keturiom galvom 
prunkszdamas liepsna ant vei
do Alksninio ir tiktai kartui 
mėtėsi ant jo su .velniszkul 
smarkumu, idant praryt. Tada 
Alksninis isztrauke savo daug! 
galinga, karda ir su visom pa- 
jiegom paleido karda per gal
vas smakui, o isz kurio kirezio 
nulėkė net tris galvos, tada da 
syki trauke ir nulekdino ant 
žemes, o isz smako pasiliejo 
smala ir dingo. Pergalėjęs Alk
sninis teip baisu nevidoną, at
siklaupė idant paidekavot Die
vui už Jo dovana ka apteikė 
teip galingumu. Pąpoteraves 
stojo ant drutu kojų kurios da- 
laike pekliszka smaka, ir leido
si in grinezele pažiūrėt savo 
draugu ir radęs juos sunkai 
mieganezius, o vandenis pavir
tusi in viena krauja, tada Alks
ninis riktelėjo o kada jie pabu
do tarė:

— Ne esat jus gerai veli
janti savo draugui, matot, pa
virtusi vandeni in krauja, mie
gojot ir nieko nematėt kas at
sitiko!

Tiedu szoko isz lovos, akys 
nuleidę ir ilga valanda stovėjo 
nieko nekalbėdami, paskui tik
tai prasze dovanojimo prižadė
dami daugiau teip nedaryt.

Alksninas atsake:
— Dovanoju asz jam nes 

jeigu kita karta teip padarysi-

i

worship together every weekBuild a strpnger, richer life

$9.

Contributed to the Religion In American Life Program by

SAULE i PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

SAPNORIUS
I
 Su 283 Paveikslais Į!

160 Puslapiu ;!
8 col. ilgio, 5% ool. ploczio Įj 
Iszaiszkiua sapna ir kas j* 

Iateiteje stosis. Su priedu ]• 
planatu ir visokiu burtu. Įi 
Knyga in minksztos po- 
pieros vlrszeliuose. :: :: f

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu: /

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

te tai smerezia astakysite, O' 
dabar spakainei galit eitie gul
ti.

Ant rytojaus kada pabudo 
kareiviai tai jau buvo saulute 
užtekėjus, pavalgė pusryczius 
ka turėjo su savim ir leidosi in 
kelione antru kartu.

Laimingai perkeliave savo 
kelione ir jau artinosi prie to 
pats namo, o buvo jau vakaras, 
inejo in grinezele ir sėdo val
gyt vakariene, po vakarienei 
Alksninis vela pastate ant sta
lo vandeni ir tarė:

— Dabar mano brolei! Szi- 
ta naktis bus labai 'baisi, turit 
dabot vandenio, kada, vanduo 
pavirs in krauja tada szokia 
tarkit:

— Szitai jau mus draugui 
nelaime astitiko imkim kardus 
ir eikim gelbet, tarent tuos' žo
džius iszejo Alksninis ant lau
ko.

Vakaras toks buvo kaip ir 

iue your children
real security

We don’t meęin the nicest house in the best 
neighborhood ... the newest, sleekest car. .. 
the right'schools, the right camps.

We’re talking about the kind of security 
they can’t do without. . . the kind that comes 
from inside.
Faith. In God, in life, in themselves.

For life is no game for spiritual sissies.

will give them the stamina to meet it 
courageously, no matter what it brings.

You can show your children 
where to find lai th . . .-how to 
build it day by day, if you make 
praying a family allair.

pirmutinis, apie dvylikta va
landa pakilo didele vėtra ir at
lėkė smakas su asztuoniom gal
vom. Alksninas jau to ir lauke 
praszydanjas Dievo pagelbos.

Smakas prisiartinias prie 
Alksninio paklausė:

— Ar tai tu užmuszai mano 
broli ?

Alksninis atsake:
— Asz!
Smakais mėtėsi su visu smar

kumu.
Alksninis kirto su kardu ku

ri jau nuo senei turėjo iszman- 
kyta, nusirito keturios galvos 
smako, antru kartu kirto, nusi
rito trys, nes jau Alksninis isz 
to smarkumo' buvo net ligi ke
liu žemeje, tada szoko feu visom 
pajiėgom, iszszoko isz žemes ir 
nukirto paskutine galva, atsi
klaupęs padekavojo Dievui ir 
leidosi pažiūrėt savo draugu. 
Kada, inejo in grinczia, rado 
abudu mieganezius pas stala 
kur stovėjo vanduo. Alksninas 
prikėlė ir tarė:

Pirma karta užtikau miegan
ezius tai da dovanajau, o jau 
dabar negaliu.

Draugai stojo nuleidę galvas 
ir prasze dovanojimo.

Mate Alksninas jog jie gana 
norėtu neužmigt, teip ir dova
nojo ir liepe eitie jiem atsigult.

Ant rytojaus papusrycziave, 
uždege žvake ir leidosi trecziu 
kartu apie karalyste.

Kada apvažiavo trecziu kar
tu ir vela turėjo nakvotie toj 
paezioj grinezioj. Pavalgė va
kariene, Alksninis vela ingas- 
dines savo draugus visaip 
idant neužmigtu, paskui iszejo 

ant lauko idant serget.
Vakaras buvo gražus ir 

szviesus. Apie pusiaunakte ve
la apteme ir pakyla didelis 
szturmas. Sztai atlėkė smakas 
su dvylika galvom, o atsistojas 
paszauke:

— Ar tai tu esi žadintoju 
mano dvieju broliu?

Alksninis atsakė:
— Asz!
Tada szoko smakas ant Alks

ninio žinoma. tas ir nestovėjo 
nes kapojo galvas smakui, ne
teko ant galo pajiegumo ir ne
žino kaip Imt buvę, jeigu nebūt 
langai iszleke nuo drebejimo 
žemes isz kurio balso pabudo 
draugai, o pamate vandeni pa
virtusi in krauja, pagriebė kar
dus ir nulėkė in pagelba drau
gui, ir tuojaus smaka sukapo
jo in szmotelius, o Alksninas 
tarė:

— Dokui jumiem mieli bro
liai, ka pagelbejote man nuga
lėt ta baisu smaka, ir dabar 
esame 'be jokios baimes, galim 
eitie namon, apsikabinę visi 
trys linksniai trauke ih grin
eziuke kur parėjai sėdo prie 
stalo ir linksmai sznekucziuo- 
darni valgė pusryczius, po pus- 
rycziu parengė arklius ir jojo 
in ta karalyste, isz kur iszjojo.

Kada pajojo ilga, gala, ant 
nelaimes, užklupo juos bangus 
lietus, bejodami jie pamate 
grineziuke kur prijoję sustojo 
ir užėjo in grineziuke idant pa
sislėpt nuo lietaus. Bestovint 
jiems, iszgirdo Alksninas koki 
tai baisa kitoj pusei grineziu- 
kes, tada jis nesakydamas nie
ko savo draugams, nuėjo pas
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languti ir mato, sėdi trys pato
gios panos, ir viena isz ju pra
kalbėjo :

— Asz pasiversiu in pleški
ni kelia, o paskui in szaltini 
szalto vandenio, tai kaip jie 
pailsę prijos prie szaltinio, tai 
ne atkutinai atsigers, o kaip 
tik atsigers tai ir numirs.

— O asz pavirsiu in dideli 
ažera, viduryje to ažero bus sa
la, ant tos salos puikai iszklota 
lova, tai kaip jie bus pailsę tai 
guls ant tos lovos ir pražus ta
re antra pana.

Szitai paskutine tarė:
— Jeigu tas nepamaezis, 

tai asz pavirsiu in geležine 
kiaule tai ne jo lazda nepagel- 
bes ir pražus kožnam laike.

Buvo tai paezios tu trijų 
smaku kul iuos užmusze Alks
ninas.

Nieko nesake Alksninas savo 
draugam, ir leidosi in tolimesne 
kelione. Sunku buvo keliaut po 
pieskina, labai nuilso ir troszko 
gaut lasza vandenio. Ant galo 
pamate szaltini, puolėsi drau
gai idant atsigert, nes Alksni
nis priszokes suriko idant duo
tu jam pirma atsigert, ir kaip 
tiktai priėjo, tuojaus su kardu 
trauke per szaltini, o isz kurio 
pasiliejo smala. Paskui jojo to
liau, bejodami pamate ažera, 
vidurije to ažero sala o viduri- 
je tos salos puiki lova. Pasiga
vę pas ta lova, Alksninis prisi
artinęs teiposgi kirto su kardu 
ir pasiliejo kraujas o paskui 
buvo girdetie visokį balsai 
spiegimo.

Paskui pasiskyrė du kelei, 
Alksninas rodydamas viena 
kelia, tarė:

— Szitas kėlės tiesiog einai 
in palociu karalystes isz kur 
mes esame, tai judu jokit na
mon ir pasakykit karaliui jog 
jau asz negrysziu daugiau 
pas ji, ir pasakykit da: Jog jis 
mane norėjo nužudint nereika
lingai, nes patys matot, jog 
mane Dievas gelbėjo nuo viso
kiu nelaimiu, o ateis toks lai
kas jog jo karalyste liks isz- 
draskyta, iszdeginta, žmonis 
iszkarti, o ir jo galva nestovės 
ant pecziu, tada jis supras savo 
klaida ir gailėsis nes bus po lai
kui! Tuos žodžius tarent atsi
sveikino, su aszaromis persi
skyrė ir leidosi savo kelais.

Nežine, kur jis jojo. Labai 
jam buvo nuobodu, vienam ke
liaus. Po kokiam tai laikui isz
girdo dideli užima vėjo ir pa
jautė drebejima žemes, kada 
jis atsigryžo in užpakali ir pa
mate bėgant paskui geležine 
kiaule, kuri Ibego tiesiog ant jo 
o apie kuria buvo suvis užmir- 
szes. Žinoma, baisiai persigan
do ir leido smarkiai savo arkli 
o kuris pajutęs nelaime savo ir 
savo pono teip ėjo, jog net ki- 
'birksztis skilęs isz kanopų, o
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ZiniosVietines
— Pareita Sereda 2:30 vai., 

popiet atstovai isz General 
Cigar Company, Inc., isz New 
Yorko dalyvavo atidarymo 
naujo priejungo “Hmogenized 
Tobacco Leaf Plant,” prie Ge
neral Cigar Kompanijos, kuri 
randasi ant East End galo 
miesto. Taipgi daug publikos] 
dalyvano tame atidarymo nau
jos prie jungos. Isz viso apie 
268 žmonių dirba tame fabrike.

— Utarninke Rinkimai.
— Teodoras Rojinskas, nuo 

1310 E. Market uly., numirė pa
reita Ketverga, 2:40 valanda 
ryte, in Wilkes-Barre Vetera
nu ligonbute, kuris ten gydėsi 
jau nuo Rugpiuczio men., sze- 
szta diena. Gimęs Lietuvoje, 
būdamas da jaunas vyrukas 
atvyko in Amerika, apsigyven
damas Mahanojuje. Buvo ang
liškasis ir paskutini karta dir
bo Maple Hill kasyklose. Buvo 
veteranas isz Pirmos Svietines 
Kares, prigulėjo prie Amerikos 
Legono Post 74, Angliakasiu 
Unijos ir prie Lietuviszkos pa
rapijos. Paliko savo paezia Ma
re; duktere Virginia, Philadel
phia, Pa., du sunu: Alberta isz 
Hatboro ir Edvardą, Laurel 
Springs, N. J., thipgi seseri 
Elžbieta Žeroniene isz Wheat- 
land, Pa., du. brolius Kazimie
ra, Du Bois ir Povyla ir kita 
seseri Ągneszka Lietuvoje, ir 
keturis anukus. Laidojo Pane 
delio ryta su apiegomis in Szv. 
Juozapo bažnyczioje devinta 
valanda ir palaidotas in para
pijos kapinėse.

— Ana diena ponas Juozas 
Anceraviczius, Lietuviszkas 
barberys nuo 409 W. Centre 
uly., apvaiksztinejo savo gimi
mo diena. — Redakcija sveiki
na poną Anceraviczia su gerais 
velinimais.

— Seredoj pripuola Szv. 
Villibrodo ir Szv. Fiorentina, o 
Tautiszka Vardine: Kviete. Ir 
ta diena 1917 m., Bolszevikai 
po Lenino vadovyste, užėmė 
valdžia Rusijoje, Gen. Luden- 
dorffas, savo prisiminimuose 
raszo, kad Vokiecziai buvo pa
siuntė Lenina isz Szveicarijos 
per kelis kitus krasztus, po Ru
su revoliucijos, kad jie tenai 
skleisti savo Bolszevizma ;1916 
m., Jeannette Rankin isz Mon
tana valstijos 'buvo iszrinkta in 
Kongresą, tai pirmutine mote- 
riszke Amerikos Kongrese.

— Ketverge pripuola Szv. 
Gotfrido, ir Szv. Severino, o 
Tautiszka Vardine: Svir'butas. 
Ir ta diena: 1923 m., Bavarijos 
policijantai suardė mitinga ir 
numalszino maža sukilimą už
vardinta “Beer Hall Putach”. 
Tu sukilėliu tarpe buvo vienas 
jaunas Schicklgruber. Jam 
kaip patiko eiti in kalėjimą, 
nes jis turėjo daug darbo, pa- 
raszyti knyga: ‘Mein Kampf!’

-— Petnyczioj pripuola Szv. 
Teodoro, o Tautiszka Vardine: 
Migle. Taipgi ta diena: 1940 
m., Anglijos Premjeras kuris 
taip pataikavo Naciams steng
damas iszvengti kara, Neville 
Chamberlain pasimirė; 1918 
m., Vokietijos Kaiseris Vil
helm Antrasis apleido savo 
kraszta ir pabėgo in Holandi- 
jai; 1872 m., Boston, Mass., 
gaisras, 776 namu sudege; 1949 
m., Mainieriu bosas John L. 
Lewisas insake minksztos ang
lies mainieriams gryszti in sa
vo darbus kad ir be kontrakto. 
Tai pirmutinis sykis kad Le-

wisas sutiktu leisti mainie
riams gryszti in darba be kon
traktu. Visi mainieriu iki sziol,, 
szaumus obalsis būdavo “nėra: 
kontrakto, nėra darbo!”

Nedelioj Amerikos! 
szvente: “Armistice arba Vete-j 
ranu Paliaubų Diena,” bet bus j 
rpvaikszcziojama Panedely je! 
Lapkriczio 12-ta diena. Ta die-! 
na Anierikiecziai pagerbia sa-į 
vo žuvusius kurie aukos Pašau-; 
.iu Karu.

— Trys ypatos likos sužeis-! 
tipareita Ketverga po piet, kai! 
du automobiliai susitrenkė! 
tarpe vieszkeliu ant Routes 309 
ir 443, keturi mylios nuo Ta-' 
niakves. Likos priimtas del gy-i 
dymo in Coaldale ligonbute,! 
Leonas Boczkauskas, 36 metu 
amžiaus nuo 322 W. South uly.,1 
Mahanoy City, jisai likos su-; 
žeistas in veidą, žanda ir kru-! 
tine, o kitus daktaras apžiurėjo' 
ju Žaidulius ir 'buvo paleisti 
gryžti namon. Ernest Miller, 39 
metu amžiaus likos sužeistas!

• i • i r i, • i Aru ! ne, Gilberton, ir gimines: E. m veidą, o jo brolis Daniel Mil-! ’ ’ &
i op .v. . I Kata! niene ir Povvla Szukai-ler, 36 metu amžiaus neturėjo;
jokiu žaiduliu, jiedu gyvena. 
Tamaqua R. D. 3, o Edvardas 
Boczkauskas, 35 metu aniž., 
nuo 336 W. Mahanoy uly., bro
lis Leono Beczkausko, likos pa
žeistas in galva ir kliuba. Poli
cijos tyrinėjimas parodo kad 
Milleriu automobilius norėjo 
pervažiuoti skersai per kelia 
ir staigai susitrenkė su auto
mobiliu kuri vairavo Edvardas 
Boczkauskas. Automobiliai li
kos sunaikinti per trenksmą.

Gražuole Raivosi Insaulyje, Floridoje VIESZBUCZIO
MANADŽIERIS

NUDURTAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

studentu žmogžudžiu. Visi 
trys susitiko ir susikirto toje 
siauroje ulyczioje. Tas stu
dentas Hale inspyre in pilvą, 
bet policijantas ji nustvėrė ir " " _____ c
numalszino. Hale buvo nuvesz-] r* * t 10
tas in ligonine, o tas studentas; * ALlL/kJLLld 
buvo nuvesztas in kalėjimą, 
kur teisėjas nesutiko jam kau
cija paskirti.

antro augszto iszgirdo suspro- Ji prižiūrėjo ji per pastaruo- 
gima ir nuėjės žemyn užtiko 
gaisra skiepe. r x

Ugniagesiai greitai ta gais
ra užgesino ir surado tris vai
kus negyvus savo lovelese: 
septynių metu Donald; szesziu 
metu Edwin ir penkių metu r. i' -.i' ’ i * ■
Thomas. Ugniagesiai spėja 
kad tas pecziukas buvo suge
dės ir kai motina paliko ji de
ganti, jis inkaito ir susprogo.

NUSIŽUDĖ

Gražuole Vi Bonner rodos 
juokiasi isz musu, kai mes 
Jaukaime žvarbaus oro, dar
ganos, szalto lietaus, sniego 
ir žiemos, kai ji sau linksmai 
raivosi Miami Beach pama-

rese ir szildosi insaulyje. Ji 
ežia savo atostogas pralei
džia ir nori parodinti kaip 
mielu ir malonu rudens ar 
žiemos laiku vasaruoti szil- 
tuose krasztuose.

3 JAUNI BROLIUKAI
SUDEGE

Jo Senmerge Sesuo
Pasimirė

— Senas “Saules” skaity
tojas. ponas Matas Paulauskas 
nuo Preston Hill, kuris gyveno 
pus savo marezia, ponia Ona 
Paulauskiene, pasimirė 'pareita 
Petnyczia, 1:20 valanda ryte, 

per visa 
Gi-

sius dvideszimts penkis metus 
kai jis buvo paliegėlis.

Ji pasimirė ana sanvaite. Jis 
palydėjo ja in Arlington kapi
nes ir paskui sugryžo in savo 
kambarius kur jiedu tiek metu 
sykiu buvo iszgyvene.

Detektyvas Rocco.. Molinari 
sako kad jis paliko du trumpu 
laiszkeliu; buvo jo susiedatns 
keturios deszimts septynių 
metu amžiaus Poniai Molly Fi- 
telsbn kuri gyvena su savo sū
numi, dvideszimts penkių metu 
amžiaus Bertrand. Viename tu 
laiszlku jis prasze kad Ponia 
Molly Fitelson pasakytu “su
die” jo sesers bosui, o antras 
laiszkas paliko jai keturis tuks 
tanezius viena szimta doleriu, 
kuriuos turėjo banko j e ir dvi 
apdraudos policies.

PHILADELPHIA, PA. —
Septynios deszimts asztuoniu 
metu amžiaus Alfred Ą. Gar-i 
nėr negalėjo nurimti ir su liki
mu susitaikinti kai po szeszios 
deszimts asztuoniu metu am
žiaus senmerge sesuo pasimi
rė. Jis taip buvo nuliūdęs,

JAMAICA, QUEENS, N. Y. 
—Trys vienos szeimynos vai
kai, broliukai sudege, kai alie
jaus pecziukas susprogo ir už
degė ju loveles.

Policijantai saiko kad ju tė
vas, Arthur Bryant buvo isze- taip susikrimtęs, kad galutinai 
jes in darba, o ju motina buvo* jįs iszszoko isz savo kambario 

. j , 11T iri . įnuejus in bažnyczia.. Apie vi- nuo treczio augszto ir užsimu-
Adelman ir dede Juozą Ahkom durnaktii randauninkas

VETERANAS
NUSIŽUDĖ

Zeigler, 111., seseri Lucille 
Gringer, Valleyo, Calif., tris 
brolius: Kazimiera, Justina ir 
Mykolą; taipgi savo teta Mare

isz Chicago, 111. Amžina atilsi.

Velionis nesveikavo 
mota nuo dusulio, azmos. 
mes Lietuvoje, atvyko in She- 
nadoryje, o apie deszimts metu 
atgal apsigyveno Girardvilleje, 
Preston Hill. Paskutini karta 
dirbo William Ponu kasyklose. į 
Paliko sekanezius vaikus: Juo-!

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

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

ant sze. Jis pasimirė in Szvento 
— : Luko ligonine, kur policijantai 

buvo ji nuveže.
Jo sesuo Mary A.Garner bu

vo jo vienatine giminei Jiedu 
buvo atvažiavę isz Anglijos 
keturios deszimts metu atgal.

EDGEWATER PARK, N.J. 
—Dvideszimts trijų metu am
žiaus buvęs kareivis, veteranas 
nusižudė ant Delanco vieszke- 

I lio netoli nuo Edgewater Park.
Burlington miesto Coroner, 

policijos Daktaras, Wayne H. 
Page sako kad veteranas Gor
don Johnstone buvo užmovęs 
viena paipos gala ant savo au- 
tomobiliaus paipos isz kurios 
iszeina mirtingi durnai nuo in- 
žino, o kita gala in savo auto
mobiliu pro Įauga, ir paskui 
pradėjo savo automobiliaus in- 
žina, ir taip užduso.

Jis buvo studentas in Phila
delphia Technical Institute. 

; Policijantai sako kad jie daži- 
nojo kad jis jau per koki lailka 
tavo susirupines del nesveika
tos.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
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i Ponas A. Stevensonas

Eisenhoweris Su Savo Žmona

Long island, N. Y., vienuolei 
Benigna isz Szv. Pranciszkaus į 

Gra'nd Rapids, { 
Virginijos ir!

Taipgi

s

zidentas labai stengiasi pri
sitraukti prie saves Pietiniu 
valstijų balsus, nes ežia be
veik visi remia Demokratu 
kandidata Stevensona.

Girardville, Pa.—•
Žinios skamba isz Detroit, 
Mich,, buk laives miesto gyven
tojas, Vitas E. Mardoszas, nuo 
16591 Fenmore, Detroit, Mich., 
pasimirė pareita sanvaite, Pa
nedelio diena po operacija in 
New Grace ligonlbute. Velionis 
gimė Williamstown, Rugpiu- 
czio 1 diena 1912 metuose, su
ims tėvu Juozo ir Salomėja 
(Szukaicziute) M a r d o s z a i. 
Daugelis metu atgal, jo tėvai 
turėjo drabužiu sztora Frack
ville je ir Girardvilleje. Velio
nis apsigyveno Detroit, Mich., 
kur turėjo užsiėmimą su Ge
neral Motors Inc., Pontiac Di
vision, o apie trys sanvaites at
gal turėjo apleist darba isz 
priežasties blogo sveikatos. Pa
liko savo paezia Mare (po tė
vais Mare Barth isz Brooklyn, 
N. Y’., dvi dukterys: Zuzana ir 
Pamela E., jo tėvelius Juozą ir 
Salomėja Mardoszius, Detroit; 
dede ir teta J. Szukaicziai, She
nandoah, ir J ieva D. Czesonie-

zokonystei
Mieli., Joną isz
Alberta, Californijoje. 
szeszis aliukus ir devynis pro-j 
anuku. Laidojo Panedelio ry
ta su apiegomis in Szv. Vincen
to bažnyczioje 9 valanda ir pa
laidotas iu Szv. Jurgio parapi
jos kapines Slienadoryje. Lai! 
gailestingas Dievas suteikia Į 
jam amžina ramybe!

AUTOBUSO ;
STRA1KOS

Prezidentas Eisenhoweris 
su savo žmona ežia lipa in 
eroplana ‘Columbine,’ Vasz- 
ingtone. Jiedu iszkrido in 
Richmond, Virginia, Miami 
ir Jacksonville, Florida. Pre

Tucson, Arizona. — 
Spalio 28-ta diena staigai 
simire Pranciszka Alikoniute,! 
slauge, 44 metu amžiaus. Ji bu-i 
vo įprivatiszka slauge ir ežia ji 
gyveno per deszimts metu, 
taipgi turėjo savo namus. Jos' 
lavonas parvežtas in Johnson! 
City ir palaidotas in kapinėse! 
szalia. josios motinėlės, kuri pa
simirė 1948 metuose. Velione 
paliko savo teveli Mykolą i

keta kai jie turi laukti kur 
nors, ar ilgiau ima kelione 'at
likti.

Dabar tie draiveriai gauna 
nuo $1.46 ligi $2.15 ant valan
dos. Draiveriai teipgi reika
lauja daugiau laiko del atos
togų.

Jeigu kompanija su unija 
nesusitars tai galimas daigtas 
kad apie keturi tukstaneziai tu 
draiveriu sustraikuos.

Czia Demokratu kandida
tas, Ponas Adlai Stevenson
as linksmai szypsojasi kai 
jam buvo dovanota szita 
Meksikonu skrybėlė, per pa
silinksminimo szventes in 
Phoenix, Arizona, kai jis su 
prakalbomis tenai buvo at
vykęs priesz rinkimus.

f I
f I


