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Jaunieji Pabėgo, Ap siženijo Meksikoje

Szesziolikos metu amžiaus 
Charlotte Cook motina pri
buvo in areodroma in La
Guardia Field, kai ji sugry- 
žo su savo jaunikiu ar vyru, 
szesziolikos metu amžiaus 
Curtis Winston. Jie visi yra 
isz Madison, N. J. Jiedu pa

Isz Amerikos
EISENHOWERIS
NESZAUKS EKSTRA
KON. SUSIRINKIMĄ

Del Užsienio Pagelbos

WASHINGTON, D. C. —
Prez. Eisenhoweris buvo gra
sinės, kad jeigu jis negaus isz 
Senato ir Kongreso tiek pinigu 
kiek jis reikalauja del Užsienio 
pagelbos, tai jis suszauks eks
tra susirinkimą ir palaikys 
visus Senatorius ir Kongres- 
monus tame posėdyje, kol jie 
sutiks tiek pinigu paskirti, 
kiek jis reikalauja.

Bet dabar paaiszkejo ir pasi
rodė kad Prez. Eisenhoweris 
tokio ekstra susirinkimo ne- 
iszdrys suszaukti, nes daug 
Demokratu yra pasirenge jam 
labai gražiai atkerszinti, jeigu 
jis taip padarytu. Jie pasiren

PRANESZIMAS
v SKAITYTOJAMS!

■ į

Isz priežasties kad “Darbo. 
Diena — Labor Day” Szvente 
pripuola Panedelyje, Rugsėjo 
(Sept.) antra diena, tai atei
nantis U tarninkas ‘ ‘ Saules ’ ’| 
numeris neiszeis, kad ir musui 
darbininkai galėtu apvaiksz- 
tineti “Darbo Diena — Labor 
Day” Szvente. Dovanokite 
mums, Acziu.

— “Saules” Redakcija.

bėgo su kita jauna porele, 
septyniolikos metu amžiaus 
David Bruen ir septynioli
kos metu amžiaus Cynthia 
Roberts. Visi keturi nuva
žiavo in Meksika ir tenai ap- 
siženijo.

o o o

ge sudaryti dar kelias Kon-' 
greso ir Senato komisijas isz- 
tirti ir isztardinti dar daugiau 
visokiu suktybių unijose, fab
rikuose ir valdžioje. Szitokie 
tardymai, Demokratai prime-: 
na Republikonams ir paežiam 
Ponui Eisenhoweriui nebutu in. 
sveikata nie Republikonu par
tijai, nei paežiam Ponui Eisen
howeriui.

Jau dabar uniju vadu niek-į 
szybes, ar bent tu uniju vadu 
suktybes atsiduoda. Ir tai nėra 
valdoma j ai partijai in sveika
ta.

Tai isz visko pasirodo kad 
Prez. Eisenhoweris nebeisz- 
drys užkibinti Senatorius ar 
Kongresmonus, nes jis mato 
kad jo paties intaka ir vieta 
dabar nėra tokia pastovi.

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKIT!

Cockatoo Pauksztis

‘Corky,’ Cockatoo pauksz
tis in Dallas, Texas, ežia isz- 
sigeria pieno isz puoduko. 
Jos savininkai iszmokino ji 
kaip iszsigerti pieno puodu
ką, Szitas pauksztis daug 
kitu praszmatnybiu ir szpo- 
su moka ir visus stebina.

EROPLANAS
NUKRITO ŪKANOSE

COLUMBUS, OHIO. — Ma- 
žas eroplanas., skrisdamas in 
Cincinnati, paklydo ūkanose ir 
nukrito ant farmos netoli nuo 
Columbus, Ohio. Nelaimėje žu
vo keturios deszimts szesziu 
metu amžiaus lakūnas, James? 
W. Davis, isz Kittanning-, Pa., | 
ir jo keleivis, 32 metu amžiaus | 
Donald Carney isz Vander-' 
gift, Pa.

Keleivio, Carney sūnūs, 9 
metu Donald buvo nuvesztas in 
Szvento Antano ligonine in 
Reynoldsburg h. Jam buvo ko
ja ir ranka nulauszta.

Policijantai sako kad Davis 
mislino kad jis lygiai su ūka
nu debesiais skrido, kai jis tik
rumoje krito stacziai žemyn. 
Jie sako kad eroplanas davė in 
žeme stacziai su savo nosimi, 
taip kaip lakumas rodos taikin- į 
tu stacziai žemyn. Jie sako kad 
ūkanos buvo tokios tirsztos tuo 
laiku kad lakūnas nieko nega
lėjo pamatyti.

Pjūties Iszkilmes

Asztuoniolikos metu am
žiaus gražuole Micki Sapp 
isz San Dimas, California, 
kolegiste buvo iszrinkta Kaf 
fir ūkio gražuole in Los An
geles, apygarda. Jomarkas 
prasidės Rugsėjo trylikta

INTARTA KAIPO 
KOMUNISTE

WASHINGTON. D. C. — 
Amerikos szpiegas, Boris Mor- 
ros, buvese muving pikezieriu 
direktorius ir milijonierius da
bar sako ir stacziai in taria kad 
dvi seserys slaptingai dirbo ir 
darbavosi Sovietams ir Ame
rikos Komunistams.

Szitas buvęs muving pik
ezieriu direktorius ‘ir FBI 
szpiegas per dvylika metu, Bo
ris Morros, iszdave daug Ko
munistu szpiegu Amerikoje, ir 
sako kad net ir dabar daug in- 
takingu ir bagotu žmonių dir
ba del Komunistu ir yra j u 
szpiegai.

Jis sako kad viena isz tu se

PORELE
UŽSIMUSZE

Automobilius Nulėkė;
Nuo Vieszkelio, In 

Mainu Skyle

CENTRALIA, PA. — Jau- 
na porele gryžo in Mount Car
mel apie puse po vienos isz ry
to ir taip greitai važiavo kad 
stacziai pralėkė virsz keletą 
krumu ir mediu ir nukrito pus
antro szimto pėdu in apleista i 
mainu skyle.

Dvideszimts dvieju metu 
amžiaus Harold Beierschmidt I 
nuo 336 N. 8th ulyczios Allen-1 
town, Pa., to automobiliaus 
draiverys ir jo drauge, 21 meto 
amžiaus Rose Marie Quinn, 
nuo 38 So. Walnut uly., Mt. 
Carmel, Pa., buvo taip sutrin
ti kad buvo sunku juos pažinti.

Pirkie U. S. Bonus!

diena in Pomona miestą, kur 
szita gražuole stos in rung
tynes su kitomis ' gražuolė
mis, kad butu iszrinkta vi
sos tos apygardos gražiausia 
mergina.

ra o ra

serų yra ženota su garsiu Ame
rikos atominiu bombų gamini
mo mokslincziu, in Los Ala-

' mos, New Mexico.
I 7

I Jis .sako kad kita sesere yra 
ženota su baisiai bagotu fabri
kantu Europoje. Ir abi darba
vosi del Sovietu Rusijos Ko
munistu ir iszdave daug Ame-

i rikos paslapcziu. Jis toliau sa- 
■ ko kad jis žino dar daug bago- 
I tu, milijonierių vyru ir moterų 
Amerikoje, kurie dirba Komu
nistams.

«
Jis sako kad jis gerai žino 

kad Komunistai ir Sovietu 
' agentai dabar visomis galio- 
I mis stengsis ji nugalabinti, bet 
jis sako kad jis jaueziasi sau
giai Amerikoje, kur FBI poli
cija ji serges diena ir nakti.

VETERANAS SURASTAS SEPTYNIOLIKA
INTARTAS! NEGYVAS KŪDIKIU IN

Tėvas Pasimirė; Galva 
Buvo Praskelta

PHILADELPHIA, PA. — 
Dvideszimts vieno meto am
žiaus veteranas, marinas, kuris 
buvo paleistas isz marinu tik 
Sausio menesyje, yra suimtas, 
suaresztuotas ir intartas už sa
vo tėvo nužudinima. Jo tėvas 
neatgavęs sąmones pasimirė in 
Methodist ligonine.

Buvęs marinas William A. 
Long, Jr., buvo teisėjo Michael 
Davis patupdintas in kalėjimą, 
Du Susiedu vaikai sako kad jie 
mate kai jis savo tęva par- 
bloszke darže, ir kai tėvas ne- 
atsikele.

To marino tėvas, 62 metu 
amžiaus William A. Long, Sr., 
anot Detektyvo Daniel O’Ma
honey ir John McDonough, 
parėjo namo gerokai inkau- 
szes ir pareikalavo daugiau 
pinigu isz savo žmonos del 
sznapso. Kai ji jam tu pinigu 
nedave jis pradėjo ja muszti ir 
daužinti. J

Tuo laiku buvęs marinas, jo 
sūnūs miegojo. Jis pabudo ir 
susipesze su savo tėvu, kuris 
pareikalavo kad jo sūnūs ir jo 
žmona iszeitu isz jo namu. Kai 
jiedu jo nepaklausė, tai jis pats 
iszejo. Po to, jo sūnūs ji pasi
vijo darže ir jiedu susikirto. 
Sūnūs reže tėvui taip kad tė
vas parkrito ir neatsikele. Sū
nūs paszauke policija ir ambu- 
larsa, ir tėvas buvo nuvesztas 
in Methodist ligonine, kur jis 
pasimirė.

Motinos akys buvo apjuo
dintos nuo sumuszimo, pirm 
negu jos sūnūs atbudo ir ja at- 
gyne nuo savo tėvo, jos vyro.

EROPLANAS
PALEIDOJBOMBAS

MERIDIAN, MISS. —
C-119 Flying Boxcar eroplanas 
paleido apie tris tukstanezius
svaru sprogstaneziu bombų in 
miszka, kai vienas jo inžinu už
geso. Paskui jis pasekmingai 
nusileido.

Kareiviai isz Maxwell Air 
Force Base buvo pasfunsti 
jieszkoti tu bombų ir jas su
rinkti ar susprogdinti, kad ki
ti tas bmobas nepasiimtu.

Valstijos policija uždare vi
sus kelius ir vieszkelius toje 
apylinkėje, pakol tie kareiviai 
galėjo visas tas bombas surink- j 
ti ar susprogdinti.

Tas eroplanas skrido isz 
Gray Air Force Base netoli 
nuo Victoria, Texas, in Sey
mour, .N Carolina. Jo du inži-i 
nai užgeso ir lakūnas jaute kadi 

i jis bus priverstas nusileisti ir 
i už tai jis tas bombas iszmete. 
Jis su savimi vežesi apie tuks-
tanti svaru tu sprogstaneziu 
bombų.

Lakunu szabas sako kad tos 
iszmestos bombos negali savai- 
mi susprogti, bet kad jos galė
tu būti pavojingos jeigu kurie' 
žmones jas surastu.

BRYN MAWR, PA. — Kon- 
traktorius Isaac Hathaway 
Francis, 49 metu amžiaus bu
vo surastas negyvas, nuszau- 
tas miszke, netoli nuo Paper 
Mill Road in Radnor Town
ship.

Deputy Coroner John J. j 
Stretch, isz Delaware apygar
dos sako kad isz visko iszrodo 
kad kontraktorius pats save 
nusiszove. Szalia jo lavono bu
vo medžiokles karabinas, isz 
kurio vienas szuvis buvo isz- 
szautas.

Jo policijantai, ugniagesiai 
ir savanoriai susiedai visur 
jieszkojo, kai jis dingo isz sa
vo namu Petnyczioj, kai jo 
slauge, nurse buvo iszejus isz 
jo kambario del keliu minu- 
cziu. Jis buvo susirgęs nervu 
liga.

Policijantai buvo radę jo 
station wagon automobiliu Su- 
batoj.

1942 metais jis apsiženijo su 
Anne McPherson Treat, isz 
Bryn Mawr. Jiedu turėjo 14 
metu sunu ir 11 metu dukrele. 
Jo tėvas buvo inžinierius ir pa
tarėjos Mokslo tarybai.

DU LAKŪNAI IR 
MERGINA PRIGĖRĖ

PORTLAND, OREGON. — 
Du lakūnai ir mergina, isz 
Portland miesto, su kuria jiedu 
maudiesi, prigėrė, netoli nuo 
Portland miesto.

Lakūnai buvo isz Portland 
Air Base, 20 metu amžiaus Jo- 
seph Bradley, isz St. Louis,

- • v I
Missouri, ir 21 meto amžiaus 
James Goodrich, isz Phoenix 
City, Arizona.

Visi jie maudiesi apie 50 pė
du nuo. Sauvies salos in Co- 
lumbia upe.

Mergina su jais buvo 19 me- jiems szekti in pagelta.

Rusijos Didelis Eroplano Liekanos

Czia viskas kas liko isz di- gryžo isz Pasaulines Jauni-
delio Komunisto eroplano, 
kuris nukrito ir sudužo in 
Copenhagen miestą, Den
mark. Jis buvo iszkeltas 
isz juru. Ant jo žuvo dvide
szimts trys žmones, kuriu 
tarpe buvo du Anglai, kurie

18 METU

BLUE EARTH, MINN. —
Ponia Francis Bleess, trisde- 
sz.'ms devynių metu amžiaus 
motina yra pagimdžius savo 
septyniolikta kūdiki, sūneli, iri 
asztuoniolika metu.

Visi jos vaikai yra gyvi ir 
sveiki: vienuolika vaiku ir 
szeszios mergaites, kuriu tar
pe yra dvi poreles dvynuku.

Mokinta Vovere

Szita mažoji vovere sten
giasi susirasti sau maisto isz 
dvylikos metu Charles Ellis, 
isz Pine Ridge, Virginia au
sies. Szita vovere tik rodos 
talkomis kanda szitam jau
najam in ausi, primindami 
jam kad ir ji alkana ir lau
kia užkandžio. Nuo to laiko 
kada szitas jaunasis vaike
zas szita vovere pasisavino, 
jiedu tapo geri draugai ir 
dabar iszrodo kad ta vovere 
ta jaunuoli valdo ir stra- 
mužina.

tu amžiaus Rosemary Brown. 
Visi trys staiga pradėjo szauk- 
ti pagelbos. Žmones ant kranto 
mate juos ir girdėjo kai jie 
szaukia pagelbos, bet viskas 
taip greit atsitiko, kad nei 
vienas nuo kranto nesuspėjo

mo Parodos, kuri buvo lai
koma Maskvoje. Eroplanas 
stengiesi nusileisti ir jo> 
sparnas užkliuvo už augszto 
kamino ir paskui jis nukrito 
in Copenhagen uosta.

□ □ L_J
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Kas Girdėt* > . - .

Visi tie skandalai kuriuos 
Senato komisija (parodo apie 
darbininku uniju vadus beveik 
nieko nereiszkia. Tie sukcziai, 
žulikai, vagiai vis darbininku 
Unijas valdys, nes darbininkai 
neturi jokio balso savo unijose.

.... . • •
Senato komisija parode kaip 

tas Hoffa “pasiskolino” be jo
kio nuoszimczio ir be jokio 
raszto apie pusantro szimto 
tukstancziu doleriu isz savo 
unijos, kaip jis po prievarta, isz 
biznierių buvo pareikalavęs ir 
gavės tukstanczius doleriu, 
kaip jis pats buvo septynis sy
kius ap daugiau suaresztuotas 
ir nuteistas už suktybes. Bet 
nežiūrint, viso to, jis bus isz- 
rinktas didžiausios darbininku 
unijos pirmininku. Ir darbinin
kai, tos unijos nariai negali nei 
iszsižioti priesz ji. Tai tokios 
musu darbininku unijos ir j u 
vadai.

Reuther, automobiliu darbi
ninku unijos pirmininkais nėra 
nei biski geresnis. Senato ko
misija rengiasi ji patraukti in 
teismą szi rudeni ar sziai žiema.
į f • •

■Nors biznieriai beda.vuoja, 
bet jie dabar gera bizni varo; 
jie mažiau uždirba, bet dau
giau visko parduoda.

Nauji vieszkeliai, “Turn
pikes” atitraukia, daug biznio 
nuo invairiu miestu biznierių, 
nes keleiviai dabar pravažiuo
ja didesnius miestus. Labiau 
šiai bedavoja vieszbucziai ir 
restaurantai. 1 

' • •
Senate ir Kongrese byla del 

daugiau pinigu del mokyklų 
buvo iszmesta del sziu metu. .

' • • ■"

Jeigu jus norite ka nors kal
tinti už tai kad viskas taip pa- 
szieliszkai pabrango, tai galite 
pirsztu rodinti in unijas. O 
pirmiausia in plieno unija, ku
ri dabar yra pareikalavus ir 
gavus tiek daug, kad viskas tu
rėjo pabrangti.

1 • •

Rankos tiek daug pinigu da
bar turi kad jos siulina treczia 
nuoszimti ant pinigu.

Biznieriai dabar daug atsar
giau apsieina su nauju fabriku 
statymu. Pirmiau jie state fab
rikus. ir savo 'bizni platino; da
bar jie jau atsargiai žiuri in at
eiti ir nesiskubina, naujus fab
rikus statydinti.

Eisenhoweris nori sumažin.- 
ti taksas fabrikantams ir biz
nieriams, bet jis nieko nesako 
apie paprasta darbo žmogeli. 
Tai aiszku, nes Republikonai 
visados buvo ir yra. žinomi 
kaipo fabrikantu ir biznierių 
ir milijonierių drangai. .

Kongresas norėjo padidinti, 
pabranginti ipaczto laiszku 
siuntimą, bet nebuvo laiko ir 
visi politikieriai norėjo sku
bintis namo, ir už tai nieko 
apie tai nebuvo nubalsuota. 
Bet galima tikėtis kai Kongre
sas vėl susirinks szi rudeni, tai 
gal laiszku siuntimas pabrangs

Unijos dabar ima reikalauti 
trumpesne darbo sanvaite, nuo 
keturios dešimts valandų iki 
trisdeszimts penkių valandų, 
už ta. paczia alga. Ir iszrodo 

kad tos unijos gaus ta k a jos 
reikalauja.

Iždo Sekretorius Humphrey 
ir Apsaugos Sekretorius Wil- 
sonas pasitraukia isz savo vie
tų už tai kad jie negalėjo sutik
ti su Eisenhoweriu. .Jiedu bu
vo ir yra intakingi, gabus ir 
mokinti žmones, kurie galėjo 
labai gerai musu krasztui pa
tarnauti.

Dabar skandalai tarp uniju 
vadu yra tokie dideli, kad gal 
pats Eisenhoweris turės ežia 
insikiszfi ir viską sutvarkyti. 
Bet jis neiszdrysta pasisakyti 
kad jis yra prieszingas uniju 
vadams.

Republikonai tikisi paimti 
vadovybe Senato ateinancziais 
metais.

Dabar yra inieszta nauja by
la in Kongresą kad kareiviams 
ir karininkams algos butu par 
didintos. Su kareiviais tai ma
ža beda, bet su karininkais tai 
tikrai opus klausimas. Daugu
ma. karininku, kurie yra. gar 
bus, kurie moka, ir žino savo 
dauba, palieka vaisku už tai 
kad jie gali du ar tris sykius 
daugiau užsidirbti fabrikuose. 
Ir taip vaiskus netenka ga
biausiu savo vadu ir mokslin- 
cziu.

Augszfas karininkas vaiske 
gauna, maž-daug apie deszimts 
tukstancziu doleriu ant metu. 
O jis pramonėje, biznyje du ar 
tris sykiu tiek gautu nuo pir
mos dienos.

Kaip musu karininkams, 
taip ir musu atstovams, kaip 
d ip l i om a t am s, Amib asu d o r i a m s 
algos turėtu būti padidintos, 
kad jie uždirbti tiek valdžioje, 
kiek jie gali gauti biznyje.

VISA SZEIMYNA
DINGO

PHILADELPHIA, PA. — 
Detektyvai ir policijantai Phi- 
ladelphijoje vėl turi vilties kad 
jie gales susekti ar dažinoti 
mažo, jauno vaikuczio varda ir 
pravarde ir gal gales dažinoti 
kas ji nužudė in Fox Chase.

Trisdeszimts vieno meto am
žiaus Harold Sanders, isz Do
ver, Delaware atėjo pas polici- 
jantus ir jiems pasakė kad jis 
turėjo sūneli, kuris gali būti 
tas nužudintas vaikutis, kuris 
buvo surastas prie Veree ir 
Susquehanna ulycziu, Vasario 
menseyje.

Policijos Leitenantas David 
Brown sako kad jiegu ne ir tas

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

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

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

Skaitykit “Saule” 

vaikutis kuri policijantai tu
rėjo pakavoti, ežia labai keis
tas klausimas ir jis norėtu tik
rai dažinoti kas .ežia atsitiko.

Be jokiu pėdsaku dingo 32 
metu amžiaus Ponia Jean San
ders; jos dukreles 9 metu Bon
nie ri 7 metu Carol ir 4 metu 
sūnelis, jeigu dar gyvas John.

Vaikas kuris buvo surastas 
nužudintas buvo tarp keturiu 
ir szesziu metu sulyg daktaru 
nustatymu.

Szitos szeimyneles pradingi- 
mas buvo pavestas policijai 
Balandžio menesi, 1954 metuo
se. Žmona buvo nuvažiavus 
pas savo tėvus in Lindenwold, 
N. J. Ji isz ten iszvažiavo na
mo, bet namu niekados nepa- 

'sieke. Ji nepaliko nei jokio 
rasztelio, ji niekam nieko nesa
kė kur ji važiuoja, bet tik din
go ir viskas. Ir su ja dingo jos 
szeimynele.

Ji savo tėvams buvo pasa
kiusi kad ji ketina sustoti pas 
savo mokslo metu drauge in 
Yeadon, Pa., bet ji Yeadon nie
kados nepasiseke.

Pypkes Durnai

Kas Padaro,...
Kas padaro savo artymui 

gerai,
Tai tegul jam to 

neiszkalbineja,
Ir priesz žmones nesigiria 

apie tai,
Nes taip daro tiktai 
Niekszai ir savmyliai. 
Jeigu gali kame savo 

artima suszelpti,
Tai daryk taip kad
Tavo kaimynas apie tai

nieko nežinotu,
O tokiu budu užsitarnausi, 
Ant garbes ir paguodones, 
Nes geri darbai, 
Vis kada nors iszkils 

ant virszaus,
Be jokio lepsejimo.

State point style Price $3.00
COLORS: Red, Black, Green, 

\ Blue, Gray, Copper.
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Saule Publishing Co., 
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“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS 

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai

rodavau ir in Vilka, nes jis 
mamele man toks dailus. Kad 
jis mane imtu tai asz už jo tuo- 
jans eieziau.

— Cha, cha, cha! Kur ji- 
tave, vaikeli ims, kad jau ap
link ji tokios ponios spieczias. 
Tu jam peijprasta.

— Bet jis, mamele, man sa
ke kad asz. jam gražiausia ir 
geriausia.

— Tai kur tu su juomi su
ėjai?

— O-gi mamele, kaip lai ve
in e prisiraszyti 'blaivininku 
draugijon klebonijoje. Tai po 
prisiraszymo' Vilka iszrinkomc' 
musu draugijos pirmi ninku. 
Paskui dainavome dainas visas 
musu 'bažnytinis koras; tai 
asz dainavau pirmu balsu “so
pranu,” o Vilkas pritarė storu 
balsu vaidinamu “basu” ir go
riau mokėjo pritart už visus 
musu vaikinus. .Jaunasis kuni
gėlis paklauso: “kur teip gerai 
iszmokai giedot? O-gi sako: 
“Amerikoje eidavau iii bažny- 
czios kora mokintis.”

Tai paskui, mamelę, po tu 
dainų dar szokome visi jaunie
ji tautiszkus szokius; tai Vil
kas su vargoninku vadovavo. 
Bet. ka vargoninkas priesz 
Vilka! Rodos kad visai nei ne
moka,. O kaip iszeina eilia szo- 
kyje, kada vaikinui reikia isz- 
sirinkt mergina, tai Vilkas, ku
ria griebs negriebs, žiūrėk jau 
ir pas mano. O asz tik szaukiu 
oi, oi!

Tai mamele, asz tau nei ne
sakiau kad jis man sake kad 
Ketverge mes jo palauktumom, 
sake su dede atvažiuosias in 
pirszlius. Asz jam pasakiau 
kad mes nelabai turtingi tai 
jis sako: “man reikia geros 
szeimininkes gasipaidines, nes 
jau motinėlė nedrūta, o tamsta 
man patikai, pinigu-gi ir turto, 
isz Dievo malones, man gana, 
ka parsivežiau isz Amerikos. 
Tai hsz jam sakiau kad mudu 
dar taip kaip ir nepažinstami. 
O jis sako: ‘‘Asz tamsta gerai 
pažinsiu ir man geri žmones ir 
mano motinėlė patarė tamsta. 
O sziandien tai ir musu klebo
nas sake kad asz kitos ne no- 
jieszkocziau. Sako, vaikeli, tai 
gera, linksma, darbszti ir Die
vobaimingai mergaite.

— O ka tu jam dukrele at
sakei ant. to?

— Asz susigėdau, man pa
sidarė taip nedrąsus, szirdžili
ke mano tik plaka: tuk, tuk, 
tuk, rodos ims ir iszszoks isz 
krutinės, o veidas rodos plysz 
nuo karszczio. Tik pažiurėjau 
in ji taip meiliai, meiliai.

— O tu mano aniuoleli!
■--------GALAS----- —
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“Saule” gražiausia ir tin
kamiausia dovana nuo Lietu
vio, Lietuviui.

O TU MANO :: ::
:: :: ANIUOLELI

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

si duona tu ir tavo vaikai ir vi
sam krasztui bus nauda, nes 
tu savo protu, apsukrumu ir 
du r'bsztum u tuoj isz jo pada
rytumei aukso olbuoli.”

—t Tai, vaikeli, gal jis ir 
gerais žmogus, Vilkas, kad jau 
apie ji taip rūpinasi musu kle
bonėlis, juk jis su bile kokiais 
niekszais tai netur reikalo.

— Taigi, mamele, gal ir ge
ras, tik kode] jis tokias bjau
rias ka,llias paleido ant musisz- 
kiii ■?

— Bet kur, dukrele, jisai 
tiek tu (pinigu uždirbo, kad net 
dvara gal nupirkti, juk tai rei
kia viso maiszo.

— Žmones sako kad lai vis 
po žemėms anglyse bedirbda
mas. Matai, mamele, jisai, suvi
sai negeria, nei degtines, nei 
alaus ii*nerūko, tai sako, kiek 
uždirbo, tai vis dėjo in banka o 
parvažiuodamas namo visus 
parsivežė ir dabar dėlto toks 
turtuolius.

Ana, vaito, “ilgaslepsne,” 
žiūriu, bažnyczioje, kad grū
dasi per žmones su alkūnėmis, 
kaip karve, grūdosi, grūdosi, 
daisigrudo iki Vilko ir sta.pt. () 
Vilkas skaito sau maldas isz 
“iSzaltinio” ir in. ja nei viena 
akimi ne ž'vigt. Matai, mamele, 
nei gėdos neturi szven,toje vie
toje lysti vyrui in akis. Bet, 
mamele, ne ji viena, ir to pono 
Ibankieriaus duktė, kuri vis 
sėdėdavo už kroteliu laukuose, 
ir ta, žiūriu,'per Misz'parus jau 
szale Vilko stypso, o Vilkas 
sau rožaneziu kalba., o in jai nei 
debt. Tokios turtuolės o iszdy- 
kusios, isz,lepintos, kaip lėlės. 
O tie parėdai tai vis szilkiniai, 
vis tik sznaib'žda, vis tik szla- 
ma kaip tik pasijudina.

— Na, vaikuti, 'bet turbut 
ir Vilkas jau puikiai apsirėdęs 
kad ta.iip joms tinka.

— Bet mamele, visai ne. 
Taip ka.ilp ir visi isz Amerikos 
pravažiavę, su melsvais tokiais 
apsivilkės ir gana.

— Bet kad tu viską ir ma
tai, turbut ir fu bažnyczioje 
ma'ai poterėliu tekalbėjai.

- Kalbėjau, mamele, vi-ms 
bet vis kada, ne kada, pasižiu- X

No.111—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 pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
ezius 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 nemu- 
no. 58 pus., 20c.

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

No.128—Dvi isztorijos: Vai
dinai eras; 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 Prisakymgs Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsumas prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. 
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- 
slapti. 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-

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.

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

szito Katalogo
Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No.102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50o.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
ezin iszimta isz Lietuvis?, k u 
nžlioku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

lapių, 20c.
No.158—A p i e Kapitoną* 

Stormfield Danguje; Palrego 
le; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

No. 166—Apie Simus MaL 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszoji Geras Medėjus. 20c.

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

N0.173—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

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

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

Kitokios Knygos

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

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

180V^—Kvitu Knygute 
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 Kristuso 
15o. <

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

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

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

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

No.202—Novena, Stebuklin- 
g<5 Medai i ko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas;

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

ISr* Nepamirszkite dadetl 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini- * 
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy Ottv, Pa., - įl, Si. M
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Vadovas Razbaininkas
yiSKA'S tais, ka czion yra su- 

riszta, tai mano, akimis ne 
yra matyta, ne už septynių kal
nu, nei už septynių upiu, tiktai 
svetinižemej vaiksztinejo ir ta 
pasaka, sakinėjo.

Taisai atsitikimas nebuvo už 
keliu desetku amžių, ne už ke
liu tukstancziu metu, 'bet tik 
tai tuom kart, kada dą Lietu
voj buvo daugelis giriu, ku
riose laikydavosi pulkai raz
baininku, užĮpuldinedami ant 
keliauja n e žiu žm on i u.

Tame tai laike gyveno vie
nas ūkininkas kuris turėjo su- 
nu, vaikina pilna gudrybes, bet 
prie darbo neturėjo noro.

Pas sziauczui buvo sanvaite, 
pas kriaucziu ir staloriu tiktai 
po valandėlė, visur buvo per 
sunku ir dirbti nenorėjo, tiktai 
savo' kambari visada sėdėjo.

—, Kas isz tave bus? Pa
klausė tėvas sūnaus. Mažam 
nori būti razbaininku, arba 
Sveti mn audiž i u.

Vaikinas pamislijas valan
dėlė tarė:

— Ar žinai ka, mano teve
li? Tas darbas tai man patin
ka. Asz jaucziu kad esmių su
tvertas razbaininku ir kad 
apie tai užsisznekejome, tai 
leiskite mane in svietą, o asz 
nepražūsiu.

Tėvas perpykęs, pagriebė 
vaikina už plauku, sumusze 
gerai ir iszmete per duris.

Sūnūs susidavadijas savo 
plaukus, nuėjo in kluoną ir už
silipo amt szieno, pramigo va
karu,

Pramigęs sugryžo pas tęva, 
gražiai jam padekavojo už au
ginimą. ir visus vargus, teipos- 
gi be slėpimo pasakė kad eina 
jieszkoti laimes iii piilka raz- 
bai ninku.

Tares tuos, žodžius iszbego 
isz stubos in tamsiai giria kur 
buvo atitolinta per kokia mylia 
nuo tėvo stubos.

Po daugeliui perleistu per-, 
szkadu, nuėjo vaikinas in tan
kia ūžia ne z i a. giria kurioje ne
buvo matyti jokio žmogaus.

Kur czionais atrasti vagius 
arba razbaininkus, pamislino 
vaikinas.

Gudrus, vaikinas inlipo iii 
augszta medi ir pradėjo dairy
tis, ar ne pamatys kur žiburį, 
apsidairęs pamate didele ugni 
apie kuria sėdėjo daugybe raz
baininku.

Bet kad ne pamesti 'kele, nu
siėmė kepure niuo galvos ir nu
mėtė in ta szali medžio kurio
je mate ugni, nulipęs nuo me
džio, susijieszkojo kepure ir 
nutraukė in taja szali.

Eina, eina, mažam valanda, 
mažam ir daugiau. Tiktai ga-

SAPNOR1US

I
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na. kad priėjo ugniaviete pas 
kuria, sėdėjo ra.zba.ininkai.

Žemai pasik'lonojas ir pa
laimimos, prasze kad priimtu 
ji už dranga.

— Gerai, priimsime tave, 
bet turi ant to užsipelnyti, ta
rė vyriauses.

— Ka turiu daryti, pasa
kykite, užklausė vaikinas.

— Rytoj szvistant, tarė 
razbaininkas, vienas ūkininkais 
vesis jauti takias per giria, 
jeigu nori būti musu draugu 
tai turi paimti nuo jo jauti, 
bet teiip, kad jo neužmusztum 
ir jokios iszkados jam nepada
rytum.

— Gerai, pamegysiu, at
sake vaikinas linksmai.

Razbainninkai davė jam val
gyti ir gerti, o privalgydino, 
nuvedu in kamara ant pasilsio.

Stebėtina buvo toji kama
ra, stovėjo ma.iszai pilni aukso 
ir sidabro, szilkiniai drabužiai 
kabojo ant sienų ir ginklu bu
vo puikauti pilni kampai.

Paauksuoti krėslai ir kana
pos, o viduri stubos gulėjo m.o- 
teriszkag. szilkinis czeveryku- 
tis.

Vaikinui tasai czeverykutis 
laibai patiko ir pasiėmęs insi
de j o in kiszeniu.

Ant rytojaus szvintant isze- 
jo in giria. Žiuri sztai žmogus 
su jaucziu. Tuom kart iszsie- 
mes ezeverykaiti isz kiszeniaus 
ir padėjo ant kelio. Ūkininkas 
eidamas pro szali pažiurėjo in 
ezeverykaiti tarė patą in save:

— Ach, kas tai do gailestis 
kad tiktai vienas, kad butu 
pora, tai džiaugsmu padary- 
czia paežiai parneszes namo. 
Bet dabar menka nauda isz 
vieno.

Ir nuėjo toliau.
Musu vaikinas girdėdamas 

tuos žodžius, paėmė ezevery
kaiti ir apibėgės aplinkui tam 
žmogui už akiu, velei padėjo ta 
ezeverykaiti amt kelio, o pats 
pasislėpė už medžio.

Palengva tasai žmogus pri
siartino ir pamatęs pradėjo 
ruguti, kad n|e paėmė pirmuti
nio. Vienok norėdamas turėti 
pora tokiu czeveryku del sa
vo paiczios, pririszo jauti prie 
medžio ir greitai gryžo paimti 
ana.

Vaikinas tiktai to ir lauke.
Priszoko, atsiriszo jauti nuo 

medžio ir nusivedė in giria 
pas razbaininkus. Tieje tuo- 
jaus persitikrino kad ju drau
gas yra ganai gudrus, pradėjo 
ji bueziuoti ir glamonėti, o 
vyriauses. razbaininkas atsikė
lęs tarė:

— Gera turi galva! Apsiė
jai gana gudrai. Esi musu 
draugu, bet jeigu nori būti gi
zeliu razbaininku, tai turi tam 
paežiam ūkininkui pavogti ki
ta jauti, kairio sugryžo namon 
paimti ir vest in miestą.

— Pamėginsiu, atsake vai
kinąs.

Razbaininkai pradėjo dai
nuoti, o potam pradėjo valgyti 
ir gerti, bet vaikinas negale jo' 
nei valgyti nei gerti, tiktai 
mistino kaip padaryti antra 
szposa. ūkininkui.

II.
Ant rytojaus nuejas pamate 

ūkininką vedanti kita jauti.
Ūkininkas eidamas pamaži 

mistino apie vaikarykszczia sa
vo nuotrota ir pyko pats ant 
saves kad davėsi per savo 

kvailumą prapult jaueziui.
— Kur dabar yra mano1 jau

telis, klausė pats saves. Ir ka-

Seni žmones nekarta 
kalba, 

Kad pavyzdinga gaspadine 
namuose, 

Tai daugiau reiszkia negu 
vežimas pinigu.

Gal but žmones, kitiems 
laimes linkėdami,

Niekad gero nelinki, 
Nes tankiausia sako: 

“Vėlinu tau szimta stabu 
Ir szimta maiszu pinigu.” 

Ar-gi neibutu geresnis 
linkėjimas

Kad sakytu: 
‘‘Vėlinu tau geros gaspadines 

namuose. ’ ’
O kad tai visos motinos 

Linkėtu tos laimes vyrams, 
Isztikro velinimai 

iszsipildytu.
Pinigai laimingu žmogų 

nepadaro, 
Ypatingai jeigu szeimynoje 

pildosi priežodis: 
Boba isz kamaros daugiau 

su žiurstu isznesz, 
Negu vyras in kieti su 

vežimu privesz.
* * *

Nekurie vyrai rūgo ja. 
Ir merginas apkalbinėja, 

' Kad su jais nenori kalbėti 
nei užsidėti.

Asz merginu užklausiau, 
Del ko taip daro?

Del ko tos puikybes isz 
savo neiszvaro?

Tai man viena szitaip 
atsake:

“Dediene, musu szirdys 
to nevelina, 

Kad mes myletumem toki 
vaikina, 

Ka naktimis autobiliais 
trankosi, 

'Ir po rodhauzes su kitoms 
daužosi, 

praszpicuoja, 
Uždarbi savo ant paleistuviu 
Pragėrė arba prakazyruoja, 
Ausys rausta kaip pradeda 

pliovoti, 
Tai kaip mes tokius 

galime mylėti, 
Ir prisiriszima prie ju 

turėti?”
Merginos tokiais vyrais 

i biaurinasi,
Priverstinai nuo ju 

szalinasi, 
Negali kenst tokiu vaikinu, 
Ir ju biauriu pasielgimu.

Nereik rugoti ant
Am e r i k on i szk u m e r g i n u, 

Jeigu szalinasi nuo tokiu 
ibiauru vaikinu, 

Vyrai, turite puiku 
gyvenimą vesti,

Saliunoje nesipeszti, nei 
bumaut, 

Ir ne kazyruot,
Tada merginos jus mylės, 
Nieko ant jus nekalbės.
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dėl taip ėjo dejuodamas, iszgir- 
do 'baubimą) jauozio. Ūkininkas 
atsistojas klauso, baubimas 
davėsi girdėti viena, antra, 
treczia ir ketvirta karta, o 
balsas platinosi po visa giria. 
Ūkininkas pradžiugęs pradėjo 
eiti greieziau.

— Tai mano jautis! Tarė 
linksmai. Turbut vakar nu
traukė virve ir dabar valkio
jasi po giria. Rasiu asz tave 
nebageli, bet jau daugiau ne-O z O
isztruksi.

Tardamas tuos žodžius pri
riszo drueziai jauti prie me
džio ir nuėjo in szali kur buvo 
girdėt baubimas.

Bet girioj, kaip galima su
prasti, baube tik vaikinas, o ne 
jautis. Ir kada pamate atsito
linanti ūkininką nuo jauezio, 
nas gudrus tai pradėjo ji bu- 
atrisz.es jauti greitai nusivedė 
pas savo draugus. Kaip razbai
ninkai persitikrino kad vaiki
nas gudrus tai praaejo ji 'bu
eziuoti ir dainavo kad geras 
draugas bus.

Padavė valgyt, o kada pa
valgė ir jau buvo pusgirti, vy
riauses atsistojas tarė:

— Tavo galva gudri, ne
gaila kad ant pecziu ja turi 
jog žmogų neužmuszai, o ja.u- 
czius mums atvedei. Dabar esi 
musu gizeliu.

Bet jeigu nori būti musu va
dovu tai turi mums turtu pri- 
storoti kad turėtumėm ka va
dovui duoti.

— Pamėginsiu, tarė nau
jas gizelis, tiktai pasakykite' 
ka man reikia, daryti ?

— Už trisdeszimts kalnu ir 
už trisdeszimts upiu stovi dva
ras kaip lelija, o tame dvare 
gyvena popas Maskolių. Jisai I 
turi aukso ir sidabro' daugybėj

Pirkite U. S. Bonus Platinkit “Saule” Pirkite U. S. Bonus

How the Payroll Savings Plan can

Mato your 
labor Day 
holidays 

more enjoyable I
Why did you celebrate this Labor Day? 
Because of the good things your job 
makes possible for you and your family? 
Nice home? Car? All kinds of labor- 
saving appliances? We Americans have 
plenty of reasons!

One of the best of them is the Payroll 
Savings Plan your Government offers 
you. This plan makes saving for the 
things we really want easy.

You simply sign a card in the payroll 
office where you work. Sign up for the 
amount of money you want. Then that 
amount is set aside for you —automati
cally. When there’s enough, a U.S. Sav
ings Bond is bought in your name and 
given to you.

And now Savings Bonds are better than 
ever! Every Series E Savings Bond pur
chased since February 1,1957 pays

PART OF EVERY AMERICAN’S 
SAVINGS BELONGS IN 
U. S. SAVINGS BONDS!

interest when held to maturity. It pays 
higher interest, too, in tjie earlier years,
and matures in only eight years and 11 
months.

So there’s an extra reason to sign up for the 
Payroll Savings Plan where you work now. 
Let higher-interest Savings Bonds work 
for you every day—including holidays!
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taipgi ir visokiu brangenybių. 
Jeigu taip padarysi kad tasai 
popas atsižadėtu savo turtu be 
jokiu perszkadu ir atiduotu 
juos mums, tai busi musu va
dovas, atsake razbaininkas.

— Tai jusu noras toksai, 
kad pareitu pas jus visi Mas- 
koliszki turtai.

— . Taip.
—< Gerai, turėsite auksa.
Razbaininkai visi džiaugėsi 

ir laimino vaikina ant kelio
nes.

III.

Kur tasai popas gyveno tuo
se ipalo’ciuose, buvo nemažai 
aukso nes plesze isz ko tiktai 
galėjo. Viena Jabai tamsia mik
li pradėjo visi varpai skambin
ti, visi isz miegi! paszoko, akis 
tryna ir žiuri kelinta valanda, 
vienas kito klausinėja, o var

The 17. S. Government does not pay for this advertisement. The Treasury Department thanke, 
for their patriotic donation, the Advertising Council and I

pai skambina 'be perstojimo, 
taip kaip už nebaszninko du- 
sziai.

Popas taipgi klausinėjo kas 
tai yra ir nusiuntė savo tarna* 
pažiūrėti kas-tonais skambiną.

Sugryžes tarnas pranesze 
kad-aniuolai isz dangaus popo 
reikalauja.

Popas su visa, savo szeimyna 
ir su giesmininkais užsidegė 
žvakes iszejo ant kiemo ir žiu
ri jog pgs varpinyczia stovi 
aniuolai, visi kaip sniegas bal- 
ti, ant pecziu turėjo sparnus, 
o ant gaivu žalius vainikus.

Vienas isz tu aniuolu iszejas 
pirmyn tarė:

— Mes esame aitsiunsti isz 
dangaus kad už tavo gerus 
darbus nuneszti tave gyva in 
dangų, mes tave isz czionais 
paimsime ir ant savo sparnu in 
dangų nuneszirrie. Prisirengk 
in ta kelione, bet pirma turi 
iszpildyt ta, kas tau prisakyta, 

į Pirmiause turi paimti visus sa
vo turtus ir iszdalinti tarp 
biednuju.

Popas ant žemes gulėdamas 
viską iszklause ir nuėjo' pas 
cerkve iszdalinti turtus. Pas 
cerkve stovėjo ubagu nemažai 
kurie labiau buvo panaszus in 
razbaininkus ne kaip in uba;- 
gus, kožnas turėjo krepszius 
pasideja ir rankas isztiese, po
pas auksa dalino ir kaip da,u- 
giaus neteko tai ir ubagėliai 
iszsiskirste.

Popas iszdalines pinigus 
meldėsi ir lauke dangaus tar
nu, lauke dvi dienas* ir kėlės 
sanvaites bet aniuolu kaip nė
ra taip ir daugiaus neatsirado.

Tuom laik džiaugsmas raz
baininku buvo neiszpasakytas, 
gere valgė ir uliavojo, iszkelia 
balių užsiiprasze daugybe sve- 

ežiu ir vis pasakojo vadovo* 
gudrybe.

IV.
Vadovas razbaininku daty- 

i’o ko tiktai troszko jo szirdis 
bet negalėjo- (pasakyti kad yra 
laimingas. Vienas mažas daly
kas grauže jo szirdi ir nedave 
jam ramumo. Visados jam sto
vėjo' ant mislies tiedu jaueziai 
vargszo ūkininko ir kožna kar
ta kada tiktai užmigdavo tai 
rodėsi jam jaueziai badydami 
ir draskydami ji.

♦'Norėdamas bloga pataisyt, 
pradėjo bažnyczias statyt, bet 
kada, jau bažnyczia buvo gata
va tai iperkunas trenkdavo' ir 
sudraskydavo isz pamatu.

Razbaininkai taip pat susi- 
buntavojo ir savo vadova isz- 
koliojo, vietoje žmones žudinti 
tai jis bažnyczias pradėjo sta
tyti ir taip ilgai tarp saves sei
mus dare kol vadova iszvare.

❖ »> «8>

Tada vaikszcziojo jisai ne
ramus ir ubagavo po kaimus 
ir miestus pakutavodamas už 
griekus papildytus jaunystes 
dienose ir taip pabaigė savo* 
gyvenimą senatvėje.

—GALAS—

O TU MANO :: ::
:: :: ANIUOLELI

JUOTINELE sengalvele, leisk 
tu man in Amerika, važiuo

ti.
— Dukrele mano mieliau

sioji, kagi tu gero manai? Kad 
asz tave iszleiscziau vienui 
viena, kaip tas pirsztas. Gana 
jau taip priverkiu, atsiminus 
apie vaikelius, kaip jie ten 
vargsta toje nelaimingoj Ame
rikoj. Dievais vienas težino ar 
dar tebėra jie gyvi, o gal jau. 
seniai ir kauleliai supuvo' kur 
augliu užgriūti. Jau penkti me
tai kaip jokios žineles nei laisz- 
keles nuo ju nesulaukiu. Tiesa, 
Vilku Juozas užpernai parva
žiavęs pasakojo kad jie prisi- 
rasze prie Cicilistu ir esą apsi
vedė Amerikoniszkai, po kon
traktu ir turi jau net po vaika; 
bet tai jisai melavo ir giliukis 
kad jis pas mus neužėjo nes jau 
kad bueziau pasimirkius szluo- 
ta in pamazgas, o- kad bueziau 
supleszkinus per akis tai butu 
ir tie jo Amerikoniszki drabu
žiai ir tos nuskustosios plikos 
lupos buvusios kruvinos kol 
butu paspejes iszneszti savo 
kudasziu. Kaip jis gali ant ma
no vaikeliu tokias nesąmones 
iszmislyti ir pliaukszti!

—t. Taigi mamele, ir asz bu
eziau tau padėjus: jau kad jis 
but gavės, tai gavės. Bet jis ne 
kvailas, mat nebereikalo Ame
rikos duonai valgė. Dabar, ma,- 
mele, jisai jau nusipirko nuo 
dvaro ta visa geriausi lauka, 
anoj puseje upelio, o sako kad 
dar deras ir visa pagiri ir tas 
visas szlapiasias pievas su kel
mynu. Ir jau turbut sutiks. 
Žmones kalba, kad klebonas 
patarias jam pasiskolinti dar 
kiek pinigu isz banikos ir at
pirkti visa dvara su visomis 
trioibomis, padarais ir gyvu
liais, nes sako kad ponas vįs- 
tiek bankrutija, o paskui gal 
dar koks svetimtautis užipirkti 
szventa. musu žemele tai sako, 
geriau tu, Vilke, pirk ir gana.

Asz pati savo ausimis Neda
lioj po Miszparu girdėjau kaip 
klebonėlis ant szventoriaus 
jam sake: “Juozai, pirk ta 
dvaruka, o busi ponas ir valgy-
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Žinios Vietines
— Panedelyje, Rugsėjo 

(Sept.) 2-1 ra diena pripuola 
“Darbo-Laihor Day Szvente, 
bankai, paeztas, fabrikai, ka
syklos ir laikraiszcziai ta diena 
'bus uždarytos. Tai ateinantis 
‘‘Saules” numeris (Utarnin- 
ke) neiszeis, kad ir musu dar
bininkai galėtu apvaiksztinete 
ta “Darbo Diena” szvente. Do
vanokite mums. Acziu.

“Saules” Redakcija.

— Subatoj , pripuola Szv. 
Reimundo, o Tautiszka Vardi
ne: Rožele. Ir ta diena: 1946 
m., New York miesto biznis bu
vo suparalyžiuotas per si rai
kąs troku draiveriu.

— Pareitai Nedėlios ryta 
9:30 valanda, gerai žinomas del 
miesto gyventojams, Daktaras 
Roland F. Fleck isz miesto, li
kos surastas negyvas savo mie
gamam kambaryje iii Pocono 
Pinos. Tyri liejimas padaryta 
per Daktaru Kitchen isz, Poco
no Pinos sako kad Dak. Fleck 
turėjo szirdies ataka. Velione 
pati mirė tik 'pareita Birželio' 
menesi. Daktaras Fleck gimė 
Tiffin, Ohio, jo levas Charles 
F. Fleck buvo Evangelistu ku- 
nigužis. Velionis prigulėjo prie 
daug draugijų, kliubu ir prie 
Szv. Povylo Evangelisto para,- 
pijo-s mieste. Paliko dideliame 
nuliudime: dvi dukterys ir su
nn, taipgi trys seserys. Laido
jo Seredoj pojpiet, antra. valan
da, o kūnas palaidotas in Odd 
Fellows kapinėse ‘Shenandoah.

— Nedalioj pripuola pirma 
d i on a R u g s e j o -S op t e mbe r i o.

— Kita sau vaite: Nedai i o-

Ant Pardavimo
Mažas Szildomas pecziukas, 

hyteris. Parsiduodasi pigiai. 
Atsiszaukite ant adreso:
333 West Mahanoy Avenue, 

Mahanoy City, Pa. I 

LIETUVISZKAS SURIS

Jono Ir Angelinos Andruliu Ir Ju Szeimynos 
MICHIGAN FARM SURIS

_______ _ FOUNTAIN — MICHIGAN
JUS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAN 

FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelinos 
Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.

Szis Suris yra gaminamas pagal receptą, atsivežta isz Lietuvos, ir bus 
gaminamas tik Andriuliu ir ju szeimynos. Tas jums užtikrina gera kokybe 
ir jusu mėgiama skoni. Szis Suris taip yra mėgiamas Lietuviu, kad jo dide
lius kiekius siunezia in visa Amerika ir Kanada.

Andruliui gauna daug laiszku, kuriuose yra labai palankiai atsiliepiama 
apie ju gaminamus Sūri us ir praszoma, kad jis butu pavadintas “TEVELIU 
SURIS,” nes jis gaminamas pagal j u Teveliu Receptą, kurie ji dar buvo at
sivežė isz Lietuvos, Reikia tikėtis, kad ta praszyma p. Andriuliai patenkins 
ir susilauksime Sūrio su nauju pavadinimu “TEVELIU SURIS.”

Jeigu panorėsite “Michigan Farm Suris,” tai raszykite ant adreso:

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, Inc,
JOHN ANDRULIS, Pres.

;______?. . FOUNTAIN — MICHIGAN

jo pripuola dvylikta saimvaite 
po Sekminių, taipgi Szv. Egi- 
dijo, o Tautiszka Vardine: 
Gunda.

Rugsėjo menesis paszvonsta 
ant garbes Marijos Kankiniu 
Karalienes. Menulio atmainos: 
Pilnatis 8 d., Delezia 16 d., Jau
nutis 23 d., Prieszpilnis 30 d. 
Ūkininku Priežodžiai: Kokis 
Egidijaus diena, toks ir ruduo. 
Rugsėjo perkūnija ženklina 
Kalėdoms daug sniego. Koksai 
oras per szi menesi bus toksai 
pats ir ateiniancziame. Koks 
oras pre szilines, toks, bus ir 
per keturios sanvaites. Jeigu 
per Mykolą nelyja, tai galima 
tikinti sauso pavasario.

Ir ta diena: 1939 m., prasidė
jo Antras Pasaulinis Karas; 
1933 m., Hitleris paskelbė kad 
Žydai turi būti isznaikinti; 
1870 m., Prancūzijos-Prūsijos 
karas užsibaigė, kai Napaleo- 
nas Trocziasis pasidavė Prūsi
jos Karaliui William. Pranlcu- 
zija buvo pasklebta respubli
ka; 1929 m., Graf Zepplin or
laivis su 20 keleiviu iszskrido 
isz Lakehurst, N. J., ir pasiekė 
Friedrichshafen, Vok., Rugsė
jo ketvirta diena, vėliau jis su
luže ir su si d ego ir daug- žmonių 
žuvo; 1946 m., Graikai nubal
savo susigrąžinti savo Karalių 
Jurgi Antrąjį; 1882 m., Darbi
ninku Diena pirmąjį syki in- 
vesta per Peter J. McGuire, su 
paroda; 1950 m., Prez. IT. Tru- 
ma.'nas paskelbė kad . reikės in 
vaisku imti tris milijonus vy
ru; 194»7 m., Komunistu Part i ja. 
laimėjo rinkimus Vengrijoje, 
snmusze Kataliku Partija.

— Publikines ir Parapines 
mokyklos miesto prasidės So
red oje, Rugsėjo Sept. 4-ta d.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Stepono, o Tautiszka Vardine: 
Brutenis. Ir ta diena: 1949 m., 
Generolas Douglas MacArthur 
buvo pasakos kad Japonai yra. 
užsitarnavę gauti taikos sutar
ti, jis taip pareiszke per ketu
ri u motu po karo sukaktuves; 
1949 m., Amerikos valdžia in-

Maszinos Gauna Gazolino

V
Milžiniszkos vieszkeliu tai 

sinimo maszinos sustoja 
gauti gazolino ir būti peržiu 
retos. Jos ima apie szimta 
penkis gorezius gazolino, 
kad jos galėtu kirsztis per 
kalnus apie dvideszimts

taria Rusija., sakydama, kad 
Sovietai nenori nusileisti ant 
Austrijos taikos klausimo, ir 
kad jie reikalauja per daug isz 
Yugoslavijos; 1945 m., Japonai 
pasidavė ir'pasirasze pasidavi
mo sutarti ant Amerikos ka
ri szko laivo “U S Missouri”; 
1959 m., Graikijos valdžia pa
skelbė kad ji siunezia‘pilna ka
reiviu brigada in Korėja.

— Žydu Naujas Metas 
“ Rosh llaisha.na” (5718) pri
puola Rugsėjo- Sept. 26 ir 27 
dienomis.

— Utarninke pripuola Szv. 
Pijuszo X ir Szv. Bronislavos, 
o Tautiszka Vardine: Mirga. 
Taipgi ta diena: 1939 m., Ang
lija su Prancūziją paskelbia 
kara priesz Vokietija; 1777 m., 
Amerikos vėliava .buvo pirmą
jį syki iszkeltas ant karo lauko 
Cooch Bridge, Delaware; 1943 
m., Italija, pasitraukė isz Antro 
Pasaulio Karo ir pasirasze tai
kos sutarti, kai musu kariuo
menes pradėjo insilaužti in ta 
kraszta.

— Ruduo prasidės Pane
delyje, Rugsėjo Sept. 23-czia 
diena 2:27 valanda ryte.

— Seredoj pripuola Szv. 
Rozalijos, o Tautiszka Vardine 
G i renis. Ir ta diena: 1951 m., 
Generolas Ridgway patarė ki
ta. vieta. Korėjoje paskirti del 
paliaubos pasitarimu; 1887 m., 
Exeter teatras Anglijoje sude
gę, du. szimtai žmonių žuvo; 
1609 m., Nauju krasztu atradė
jas Henry Hudson plauke su 
mažu laiveliu ant Hudson' upes 
ir buvo pirmutinis baltas žmo
gus koja, inkejti in uosta kuris 
yra žinomas kaipo New York 
miestas.

— Ketverge pripuola. Szv. 
Lauryno, o Tautiszka Vardine: 
Teisutis. Ir ta diena: 1914 m., 
Anglija, Prancūzija ir Rusija 
pasirasze ant sutarties, kad nei 
viena valstybių kariaujaneziu 
priesz Vokietija ir Austrija, 
nesudarys jokios santaikos be 
kitu žinios ir sutarimo; 1933 m. 
Radikalai uržeme valdžia Ku
bos kraszte.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Zacharijo ir Szv. Eleuthero, o 
Tautiszka Vardine: Vasmone. 
Taipgi ta diena: 1948 m., Nc- 
derlandijos Karaliene Wilhel
mina, po penkios deszimtsme- 
tu karaliavimo, apleido savo 
sostą, o josios duktė Juliana 
tapo Karaliene; 1940 m., Ru
munijos Karalius Carol Antra- 
ssi, apleido savo sostą ir pabė
go. :

— Czedinimo Laikas (Day
light Savnig Time) paisibaigs 
Nedelioj Rugsejo-Sept. 29-ta 
diena, todėl laikrodžiai’ir laik
rodėliai turi būti atsukti viena 
valanda atgal.

Pirkite U. S. Bonus

mastu in valanda. Szitokie 
International model 75 Pay- 
seraper units, trokai, maszi
nos dabar kloja mums viesz- 
kelius skersai ir iszilgai vi-
sa musu kraszta.

o o

Newportville, Pa. —
Žmogus isz Bristol mirtinai 
susižeidė kai jo automobilius 
atsimusze in du stulpu netoli 
nuo Newportville, in Bristol 
Township. Kenneth L. Bailey 
34 met u amžiaus nuo 321 Mon
roe uly., pasimirė apie puse po 
septynių isz ryto in Lower 
Bucks County ligonine, po tos 
nelaimes. Jam gal va buvo pra
skelta ir viduriai sutrinti kai 
jo automobilius susimusze su 
tais dvejais stulpais prie viesz- 
kelio.

Wilkes-Barre, Pa. —
Automobilius nulėko nuo kelio 
ir invatžiavo in ežerą, netoli 
nuo WilkesABarre miesto-. Jo 
draiverys, 55 metu amžiaus 
William R. Winkler, isz Ne
wark, N. J., prigėrė. Jo auto
mobilius iszrove penkis viesz-* 
kelio stulpus ir nuvažiavo apie 
szimta dvideszimts pėdu- kol 
invažiavo in ežerą ir apsiver
to. Szita nelaime atsitiko iii 
Pocono. Mountain in Thorn
hurst miesteli. Policijantai 
spėja kad draiverys nežinojo 
to kelio ir per greitai važiavo 
kai jis privažiavo prie to užsi
sukimo ir tilto.

Frackville, Pa. —
Angliszkas laikrasztis ‘Frack
ville Nows’ -kur iszeįdavo kož- 
na. Ketverga, sustojo iszeitine- 
te! Iszduotojas ponas Hubert 
II. Strunk isz Ashland prane- 
sze kad laikraszti ncaplaikine- 
jo užtektinai paramos nuo pub
likos, todėl neužsimoka iszlei- 
dinete laikraszti!

Philadelphia, Pa.—
Du vagiai pasivogė apie szim
ta septynios dcszimts penkis 
dolerius in dvi atskiras vagys
tes mieste. Vienas, vagis gavo 
apie szimta doleriu nuo 28 me
tu amžiaus Philip Breslow ant 
Ridge Avenue. Antras vagis 
gavo apie septynios dcszimts 
penkis dolerius nuo Ponios Ju
lia Randolph, ant 27-tos uly- 

■ ežios. Vagiai pabėgo pirm ne
gu policijantai pribuvo.

— ‘ ‘ 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! ■

DU ŽUVO

Eroplanas Nukrito Ant 
Stogo Ir Sudužo

HIGHGATE SPRINGS, VT.
— Ugniagesiai su kopecziomis 
turėjo užlipti ant vienu nąmu

NaTURALLY, they're important to you! Thafs 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 of the papers I 
Check the perfect form of these invitations with people who 

really know! Come in! We will be happy 
to show you the "Flower Wedding Line."

me v

kad spėjama kad ir

for the “

(JJiddxna.
your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct I

Let us show you the 
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Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa. Phone 744-J

stogo nukelti dvieju žmonių la
vonus. Studentas, mokinys la
kūnas, 30 metu amžiaus Wes
ley Bell ir jo tėvas Harojd, už- 
simusze. kai ju mažas, mokiniu 
eroplanas nukrito ant namu 
stogo ir sudužo.

Kaip ta nelaime atsitiko ir 
kodėl tas jaunas lakūnas, mo
kinys pataikė in ta stogą, poli
cijantai sako kad jie dar nebe
žino.

KORIETIS
NUSZAUTAS

SEOUL, PIETŲ KORĖJA. 
— Amerikos armijos sztabas 
pranesza kad vienas Korietis 
buvo Amerikieczio kareivio 
netyczia nusiautas, kai tas ka
reivis ėjo savo sargybos parei
ga,. t

Kareivis Martin Mills, isz 
Brookyn, N. Y., paleido tris 
szuvius in vandeni, kai keli 
Koriecziai nepaklausė jo per
spėjimo nelysti per arti Ame
rikos armijos sandeliu.

Viena kulka atsimusze in ta 
vandeni ir paskui pataikė in 
Jon Byong Kill. Jis buvo grei
tai nuvesztas in Amerikos ar- 

I 

mijos ligonine, kur daktarai 
pamate kad ta kulka jam buvo 
pataikius pirmiau in ranka ir 
paskui in pilvą. Jis buvo per
keltas in Inchon Provincial li
gonine. kur jis pasimirė.

Armijos sztabas sako 
kareivis buvo visai nekaltas.

CHICAGOS
LAIKRASZCZIAI

PABRANGO
CHICAGO, ILL. — "Chica- 

go American” laikrasztis pa
skelbė kad jo numeriai dabar 
pabrango nuo penktuko ligi 
septynių centu.

Redakcija dar nieko nesako 
apie savo Nedelini numeri, bet

Visi Mėgsta Maista

Mažyte Sue Anne Lind- 
borg ežia pamaitina avinėli, 
kuri motina yra apleidusi. 
Jos tėvai szita avinėli yra 
pavadinę ‘ ‘ Vidurnaktimi. ’ ’ 

jis pabrangs. 
Nedelinis numeris pernai pa
brango nuo penkiolikos centu, 
ligi dvideszimts centu. Dabar 
spėjama kad jis kasztuos visa 
kvoteri.

“Chicago Daily News” laik
rasztis teipgi panasziai pa
brango, nuo penktuko ligi sep
tynių centu.

Abieju laikrąszcziu redakci
jos aiszkina kad jos buvo pri
verstos taip savo numerius pa
branginti nes darbininkai dau
giau reikalauja ir popiera vis 
brangsta.

Szitas avinėlis dabar seka 
mažyte Susie, kur tik ji eina 
ant savo teveliu ūkio, in 
Union Mills, Indiana.
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