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Vokietijos Kanceliarijos

Vakarines Vokietijos Kan- 
celiarijus Daktaras Konrad 
Adenaueris prisideda prie 
partijos in Bonn miestą, kur 
Kataliku seratnamis buvo 
surengęs- vakaruszkas vai

Isz Amerikos
750 BE DARBO

BETHLEHEM, PA. — Le
high Cemento fabrikas, kuris 
paprastai turi apie szeszis 
tukstanezius darbininku, ana 
sanvaite atleido isz darbo sep
tynis szimtus penkios deszimts 
darbininku.

Ir tos kompanijos virszinin- 
kai sako kad už keliu sanvai- 
cziu dar daugiau bus atleista.

In Bath, Pa., vienos kompa
nijos virszininkas pranaszau- 
ja, kad visu asztuoniolikos fab
riku biznis tokis prastas kad 
szimtai darbininku bus atleis
ti isz darbo pabaigoje szio me
nesio.

Czia Darbininku Unijos no
rėjo pasiprieszinti, bet ju va
dams buvo pasakyta kad ir j u 
darbai, sziltos vietos gal neil
gai tvers.

Kai tik po Kalėdų daug szto- 
ru atleido ne tik laikinius 
darbininkus, bet daug tu, ku
rie ten buvo dirbę penkis 
deszimts metu.

ar

KŪDIKĖLIS DAR
VIS BE MOTINOS!

1 PHILADELPHIA, PA. —
Jau beveik dvi sanvaites pra
ėjo kai mažutis vaikutis buvo 
surastas prie Szvento Kazimie
ro parapijos duriu, ir dar jo 
motina nepasirodė. Policijos ir 
vaikucziu instaigos atstovai 
sako kad vaikutis yra labai 
gražus, sveikas ir linksmas.

Jie dar vis laukia kad motin 
pribūtu ir ji pasiimtu, bet jei
gu ji dar už keliu dienu nepa- 
sirodins, tai tada tas vaikutis 

kams ir parūpinęs visiems 
jiems dovaneles priesz Ka
lėdas. Rytines, komunistines 
Vokietijos valdovai turėtu 
szita paveiksią pamatyti ir 
nors ka pasimokinti.

bus kuriems kitiems tėvams 
paskirtas ir atiduotas.

Policijantai sako kad jie ne-
gali
jo toki gražu vaikuti apleisti. 
Jie sako kad jeigu ji mate sa
vo vaikuczio paveikslus laik- 
raszcziuose, jos szirdis turi bū
ti padaryta isz akmenio, ar gal 
ji ir dabar plyszta.

Policijantai per laikrasz- 
czius stengėsi kreiptis in to 
vaikuczio motina, sakydama 
kad jeigu ji greitai nepasiro- 
dins ir atsiims ta vaikuti, tai 
jie jauezia kad visa savo gyve
nimą ji gailėsis.

RAZBAININKAS
NUŽUDINTAS

Ant Elektros Krieslo

In Sing Sing Kalėjimą
OSSINING, N. Y.— Razbai- 

ninkas, vagis ir žmogžudis, 
“Trigger” Burke užbaigė sa
vo dienas in Sing Sing kalėji
mą kur jis buvo valdžios nužu- 
dintas. Jis iki paskutines va
landos nudavė kad jis nesirū
pina ir nesibijo ir nepaiso.

Jis per keturios deszimts me
tu buvo kitu žuliku ir razbai- 
ninku samdomas kitus tokius 
žulikus ir razbaininkus isz-' 
braukti, nugalabinti.

Jis galutinai buvo suimtas 
už nužudinima savo geriausio 
draugo irgi žuliko, Ed “PooJ 
chie” Walsh, kuris didžiausia | 
klaida padare nesutikdamas 
su savo draugu ant kokio ten 
mažo ir niekam neverto klau-1 
simo.

Žmogžudis, vagis, iszdavi
kas, pabėgės kalinys ir garbin
gas kareivis, Burke, buvo nu- 
žudintas ant elektros kriesla

Prezidento Eisenhowerio Kalba 
Pusėtinai Gerai Priimta

WASHINGTON, D. C. — 
Buvo daug gandu apie Prez. 
Eisenhowerio kalba Amerikie- 
cziams. Vieni sake kad jis tik 

. saldžius žodžius mums pysz- 
! kins ir viskas; kiti spėja kad 
jis Demokratus kaltins už sziu 
dienu klaidas.

Mes jo ta kalba syki per te
levizija, du sykiu per radija 
girdėjoms, ir tris sykius laik- 
raszcziuose perskaiteme, ir 
mums iszrodo kad protingai, 

i ramiai ir nuosakliai daug da- 
■ lyku paaiszkino.

Mums iszrodo kad jis savo 
sunku ir baisiai keblu darbai 
labai gerai atliko.

Kai kurie ji intars ir sakys 
kad jis per lipszniai kalbėjo 
apie musu kariszkas jiegas. 
Gal ir taip, bet ka jis sake bu
vo tiesa. Mes tik aname nume
ryje raszeme apie musu gali

Licynos, Maskos Dvynukėms

Dvideszimts penkių metu 
amžiaus dvynukes, Berlyne, 
Vokietijoje, laiko savo li- 
czynas, maskas, 
skulptorius Prof. Theodor 
Behr yra joms iszkales. Szi- 
tokios liczynos ar anglu kal- 

kurias

viena minuta po vienuolikos.
Net ir eidamas in ta mirties 

kambarį jis dar svypsojosi, vis 
.tikėdamas kad jo advokatai ji 
iszgelbes.

Policijantai nenoromis pa- 
i leido elektra in ta kriesla, ji 
nužudinti, nes jie buvo jam 
keletą kartu prižadėję jeigu 
ne laisve, tai nors gyvybe, jei- 
ju jis jiems pasakytu ka jis ži
no apie kitus žulikus, žmogžu
džius ir vagis, New York mies
te. Jie buvo tikri kad Burke 
daug žinojo apie tuos vagius 
kurie apvogė Brinks banka, 
Boston, Mass., ir pasivogė 
$1,219,000. Policijantu virszi- 
ninkai net sake kad jie mislino 

mas kariszkas jiegas, apie ra- 
kietas ir apie prilyginimą mu
su jiegu prie Rusijos.

Bet Prezidentas Eisenhowe- 
ris prisipažino kad ne viskas 
tvarkoj musu kraszte ir su mu
su apsauga. Jis toliau prisipa
žino kad dar daug darbo ir 
prakaito reikia ir reikes musu 
kraszta tinkamai apsaugoti.

Mums labiausia patiko kaip 
Prezidęntas pradėjo savo tokia 
reikszminga kalba: “Asz in 
jus kalbu neiszteisinti praeiti, 
paaiszkinti dabartį ar prižadė
ti jums rojų rytoj, ar pasaky
ti kad asz galiu visus klausi
mus vienu mostu iszriszti. Asz 
ateinu pas jus jums pasakyti 
ka asz tikiu yra gera ir teisin
ga ir ka asz tikiu yra negera 
ir neteisinga; ir ka asz steng
siuos daryti musu klaidas ati- 
taisinti. ’ ’

ba vadinamos “masks” kar
tais, parodo žmogaus notura 
daug geriau negu tikras to 
žmogaus veidas. Ar bent 
taip tas profesorius sako ir 
teigia.

kad Burke net žino kur tie pi
nigai randasi.

Žulikas Burke buvo kitu žu- 
liku pasamdintas 1954 metuo
se, nugalabinti intarta žulika 
in ta Bostono Brinks vagyste, 
Joseph J. “Specs” O’ Keefe.

Jis paleido in ji net keturios 
deszimts kulku isz maszininio 
karabino, bet O’Keefe iszliko' 
gyvas ir policijantams pasakė 
kad Burke buvo ji taip suszau- 
des.

Burke buvo suimtas, suare- 
sztuotas ir in kalėjimą patup- 
dintas. Kai policijos virszin- 
inkai tarėsi koumi ta Burke 
kaltini, razbaininkai su atpro- 
vintais revolveriais insibriove

Prezidentas neužsigyne kad 
Sovietai yra pasiszoke pirmyn 
su savo naujais padangių in- 
tcisais kaip tais ‘szputninkais’ 
bet jis kartas nuo karto atkar- 
tuoja kad tai nėra kariszka 
pirmenybe, kad ežia tik moks
lininku klausimas ir moksli
ninku lenktynes.

Ir kai jis kalbėjo apie musu 
kariszkas jiegas Prezidentas 
jau sau lygaus szitoje szakoje 
neturėjo, nes jis yra keturiu 
Žvaigždžiu Generolas, ir jau 
tokiam karininkui vargiai kas 
pasiprieszins.

Mes dabar žinome Preziden
to Eisenhowerio programa, ži
nome ko jis nori ir ko jis sie
kia. Kaslink pinigu visai jo 
programai mes turėsime laukti 
kol Kongresas iszgirs jo kita 
kalba ir ka Kongresas pasa
kys.

Per jo prakalbi jam. plojo ne 
tik Republikonai bet ir Demo
kratai ir tie kurie jam ant vi
su klausimu iki sziol prieszi- 
nosi. Ir mes turime prisipažin
ti, kad Eisenhoweris dabar vi- 
stuskyse daug augszeziau sto- 
vi.

15 ŽUVO TRAUKINIO
NELAIMĖJE

BUENOS AIRES.—Du trau 
kiniai susikūlė netoli nuo Pal
ermo miesto, per neapsižiure- 
jima traukinio sargu.

Penkiolika žmonių žuvo ant 
sykio ir apie szeszios demszits 
buvo sužeista, keli isz ju labai 
pavojingai, ir netikime kad jie 
iszliks gyvi.

-------------------ITJ-------------------

Pas Lietuviszka 
Graboriu

— Ar tamista nori meta
lini ar aržuolini graba del 
savo paezios?

— O kokis yra geresnis?
— Abudu yra geri.
— Metalinis grabas il- 

giaus užsilaikys, bet aržuo- 
linis yra sveiksenis.

^Pirkie U. S. Bonus.'

in ta kalėjimą ir iszlaisvino 
Burke, Rugpiuczio dvideszim
ts asztunta diena, 1954 metais.

Policijantai gerai žinojo 
apie jo prasikaltimus, bet nie
kados negalėjo surinkti gana 
priparodinimu ji pasmerkti. 
Bet kai j si savo geriausi dran
ga nužudė, tada policijantai ji 
nustvėrė, in kalėjimą patupdi- 
no ir vėliau teismas jam mir
ties bausme paskyrė.

TRYS JURININKAI 
ŽUVO

Susprogimas Ant 
Kariszko Laivo

YOKOSUKA, JAPONIJA. 
— Trys Amerikiecziai jurinin
kai buvo užmuszti, ir du kiti 
buvo labai pavojingai sužeisti, 
kai isztiko susprogimas ant 
Amerikos kariszko laivo USS 
Kearsage, kuris veža karisz- 
kus eroplanus.

Laivyno virszininkai dabar 
stengiasi isztirti kaip ir kodėl 
tas susprogimas atsitiko.

Žuvusiu ir sužeistu jurinin
ku vardai nebus paskelbti, kol 
ju szeimynos bus duota žinia 
apie ta nelaime.

TANKA SUSPROGO

Du Kareiviai Žuvo
FORT KNOX, KY.—Du ka

reiviai, Saržentai žuvo, kai ka
riszka tanka M-48 susprogo.

Kareiviai buvo iszvažiave 
ant manevru, ir lauke insaky- 
mu isz savo virszininku, kia 
staiga j u tanka susprogo. Jie
du buvo su Continental Army 
komanda, kai ta nelaime absT’ 
tiko.

Armijos virszininkai sako 
kad jie dar negali pasakyti kas 
ar kaip ten atsitiko, bet jie 
laikrasztininkams prižadėjo 
viską praneszti kai jie baigs 
savo tardinimus.

Niekas kitas nebuvo arti tos 
kariszkos tankos kai ji suspro
go.

Afrikos-Azijos Konferencija

Czia dalis delegatu iri Af
rikos-Azijos konferencija, 
Cairo mieste. Egipto Prezi
dentas Gamal Abdel Nasser 
yra tikrai susirupines apie 
Komunistu veikimą jo 
kraszte. Jis dabar stengiasi 
susitaikinti su vakariniais 
krasztais, ypatingai s u 
Amerika. Kairėje, pirmoje

MOTINA NUŽUDĖ 
SAVO VAIKUS

Paskui Pati Nusižudė
BENO. NEVEDA. — Graži 

ir turtinga motina suszaude 
savo vaikuczius ir paskui pati 
nusižudė.

Ji bijojo kad jos vaikucziai 
neužaugtu ir butu kaip ji. Ji 
paliko raszteli: “Mes visi esa
me isz blogos sek’os.”

Vaikucziu lavonai buvo su
rasti gražiai paguldinti ant 
paklodes szalia savo motinos, 
trisdeszimts szesziu metu am
žiaus turtingos Ponios Darlenė 
Carenaugh. Ji tik neseniai 
buvo paleista isz silpnaproczid 
namus.

Policijanti sako kad kraujai 
ant sienų ir grindų parodo kad 
vaikucziai stengiesi paberti 
nuo savo motinos, kai ji pra
dėjo szaudinti.

Vaikucziai buvo devynių me
tu Anthony, asztuoniu metu 
Carol ir keturiu metu Kevin.

Ponios Cavenaugh vyras da- 
žinojo apie ta nelaimė Chica
go j e, kur jis buvo iszvažiaveS 
del savo apdraudos kompani
jos reikalu. ••

Jos advokatas policijantami 
pasakė kad Ponia Cavanaugh 
buvo nuvažią-Ąs -Ęąs-sjko.-vy
ra kelios dienos pirm tai, pasi
kalbėti apie divorsa, nes jiedu 
buvo persiskyrė per kelis me
nesius.

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKITE

eileje yra Rameshwari Neh
ru, tolimas gimine Indijos 
Premierio Nehru. Trecziose 
ir ketvirtose eilese randasi 
delegatai isz Ghana. Penk
toje eileje randasi Komunis- 
tiszkos Kinijos delegatai; o 
szesztoje eileje delegatai isz 
Sovietu Rusijos.

o o □
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Kas Girdėt
Nusiginklavimo Komisija 

atidėjo savo susirinkimą atei
nanti menesi. Rusija nesutinka 
nei pasitarti apie nusiginkla
vimą.

j Dar nėra vieszai praneszta, 
bet Prez. Eisenhoweris savo 
draugiam,s ir patarėjams yra 
pasakęs kad jis maloniai pri
imtu agronomijos sekretoriaus 
Ezra Bensono atsisakyma ir 
pasitraukima isz savo vietos. 
Bet Prez. Eisenhoweris sako 
kad jis to nepareikalaus. Pats 
Ezra Benson turėtu savanoriai 
pasitraukti ir atsisakyti.

Kai Demokratu kandidatas 
in Prezidento vieta, Adlai Ste- 
vensonas atsisakė važiuoti in 
ta Paryžiaus konferencija, tai 
Theodore Green, Užsieniu, Rei
kalu Senato komisijos pirmi
ninkas, buvo paszauktas net in 
Copenhagen, ir 'buvo praszo- 
mas kad jis toje konferencijo
je dalyvautu. Jis Republikonu 
virszininkams pasakė palauk
ti. Ir tada jis per telefoną pa- 
sisznekejo su. Adlai Stevenso- 
nu, ir paskui pasakė Republi- 
konams kad ir jis negali ir ne
nori toje konferencijoje daly
vauti. ' i

sitraukti, kad jis nėra taip rei
kalingas kaip jis mistiną.

Susikirtimas didėja tarp 
Amerikos Sekretoriaus John 
Foster Dulles ar Po-Sekreto- 
riaus Christian A. Herter.

Visi gerai žino kad Chris
tian Hereter sutiko eiti Po- 
Sekretoriaus pareigas vien tik 
u’ž tai kad jam buvo prižadėta 
kad ne u’ž ilgo jis taps Sekreto
riumi.

Sekretorius Dulles tai žino 
ir už tai pyksta. Dulles neduo
da savo Po-Sekretoriui jokios 
progos kaslink svarbiu nutari
mu. Ir Po-Sekretorius Chris
tian Herter jaucziasi kaip ko
kis bernas ar padupczninkas. 
O jam tokio darbo nereikia, 
nes jis laibai szilta vieta paliko 
kai jis sutiko būti Po-Sekreto- 
riumi. Jo draugai jam pataria 
viską mesti, atsisakyti ir ap
leisti Vaszingtona. Ir gandai 
eina kad jis kaip tik taip ir pa
darys.

V eteranu Administracijos 
kasztai yra apie penki bilijo
nai doleriu ant metu.

Pypkes Durnai

Veteranu naszles gal mažiau 
isz valdžios gaus sziais metais.

Sukalbėk,...

Eidamas in kare,

Sukalbėk viena poterėli;

Sėsdamas ant laivo
Sukalbėk du,

O rengdhmasis apsipacziuoti, 

Sukalbėk visa rožancziu.

bus be darbo ir ineigos.

Teipgi yra pranaszaujama 
kad 'biznieriai labai nukentės.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimai 
apie Jezu Kristų.

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

Vice-Prezidentas Nixonas 
’buvo pasiulines dvi sziltas vie
tas Ponui Robert K. Christen- 
berry, kuris buvo sumusztas 
per rinkimus del M ayoro, New 
York mieste: Paczto virszinin- 
ko ir Veteranu virszininko vie
ta. Jis abu pasiulinimu pastū
mė in szali ir pasakė kad jis 
niekm bendra menori turėti su 
-reikiSfria— 
nistracija.

• •
Kai Amerikos mokslin- 

cziams nepasisek© iszszauti in 
padanges toki “szputninka” 
kaip Sovietai iszszove, tai Va-

Veteranu Ligoniu Adminis
tracija, programa gauna sep
tynis szimtus penkios deszimts 
milijonu doleriu ant metu.

Veteranu administracija yra 
dabar pasiuntus intakinga ko
misija in Vaszingtona, pareik- 
szti savo pasiprieszinima, kad 
valdžia nori sumažinti vetera
nams paskirtus milijonus.

Bedarbe vis didėja ir biznie
rių biznis prastėja.

Spėjama kad Vasario mene
syje Amerikos daugiau kaip 
keturi milijonai darbininku

szingtono administracija la
bai greitai uždraudė iszleisti, 
bet kokias žinias apie musu 
mokslincziu kitus tardinimus 
ar mėginimus kaslink sateletu, 
szputninku ar dirbtiniu menu
liu.

Milijonierius Nelson Rock- 
feller yra pasitraukęs isz kan
didatūros del Gubernatoriaus 
rinkimu. Jis sako kad jis jau- 
czia kad jis negalėtu sumuszti 
Demokratu kandidata Harri
man.,

Isz visko iszrodo, kad Re
publikonu dienos jau suskaity
tos.

Nors daktarai pataria Pre
zidentui Eisenhoweriui mažiau 
dirbti ir daugiau savo pareigu, 
pavesti Vice-Prezidentui Nixo- 
nui, bet mes netikime kad Pre
zidentas Eisenhoweris ant to
sutiks. Jis jaucziasi kad vien 
tik jis gali tas pareigas atlik
ti.

Prez. Eisenhoweris pamirsz- 
ta kad didesni, mokytesni ir 
gabesni Prezidentai buvo pirm 
jo ii- bus po jo ; jis teipgi pa-
mirszla kad nėra tokia žmo
gaus ant szio svieto be kurio 
mes galėtume apsieiti.

Nei vienas Repubiikonas ne- 
iszdrysta Prez. Eisenhoweriui

Geležinkeliu savininkai ima 
parduoti szerus in savo kom
panijas. Tai visiszkai nesvei
kas ženklas. Beveik visur gele
žinkeliu kompanijos ima su- 
stabdinti traukinius tarp in- 
vairius miestus, aiszkindanios 
kad joms neužsimoka tuos 
traukinius tenai palaikyti.

Beveik visos redakcijos dar 
karta yra pabranginusios savo 
laikraszczius. Popiera laik- 
raszcziams. dar vis brangsta. 
Nuo pirm Antro Karo iki da
bar popiera del laikraszcziu 
yra tris ar beveik keturis sy
kius pabrangus, ir taipgi dar
bininku algos pabrango, paki
lo. Už tai daug redakcijų savo 
duris užsidarė ir apleido savo 
darbu ir ju laikraszcziai susto
jo.

OrA - B - CELA^l 
Iarba pradžia ;
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Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso 
V Saules” ..ateitis :_^r sfoity- 
si, ja indCmausieSį ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!

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 Surius ir praszoma, kad jis butu pavadintas “TEVELIU 
SURIS,” nes jis gaminamas pagal ju Teveliu Receptą, kurie ji dar buvo at-
siveže 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

patarti kad jam jau laikas pa- •’♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦J

Nsuprato
Profesorius — Kas tai yra 

sanžine?
Studentas — Sanžine pra- 

szau pono profesoriaus, tai 
tokia, gyduole.

Profesorius — Ar tu isz- 
ejai isz proto; kas tau atėjo 
in galva? *

Studentas — Juk vakar 
girdėjau kaip vienas žmo
gus kalbėjo in kita, kad ji 
sanžine sujudino.

Neiszpilde Savo 
Prižadėjimo

Kunigas — Prižadėjai man 
ant szvencziu duoti kumpi
nuo savo kiaules, o ligi sziai 
dienai ji neat.nęsziai!

Gaspadorius,! kasydamas
pakauszi atsąlj b —- Taip je- 
gamasteli, bumu prižadėjęs 
bet kiaule pasv eiko!

Ant Moteriszko 
Susirinkimo

Nakiene — Asz tau baisa 
atimu, nes per daug kalbi.

Reksniene — Ana ve, ar 
tu manai kad asz tavo Vin
cas kad priesz tave tyle- 
czia! Žiūrėk tu jos! Tu ma
nai kad tu pirmininke, bet ir 
asz galiu tokia būti. Tylėk 
pati!

Gera Pacziule

Antanas — Asz tau kalbu 
kad mano pati taip mane 
myli, kad nors ir vėlybu lai
ku pareinu namo, tai mane 
priima su kvietkoms.

Jonas — Gal but ir teisy
be, bet manau kad prie tu 
kvietku prideda ir puodu
kus!

Nesuprato Savo
Daraktorkos

Daraktroka paliepė vai
kams raszyti diktacija isz is
torijos: Vaikai, raszykite 
sziteip: “Neprietelis inpuo- 
le in miestą, ir iszskerde vi
sus gyventojus, nesigailėda
mas nei vaiku.’’

Po tam atėjo pas viena 
mokini - kuris nesiskubino
raszyti.

— O tu Vincuk, ar jau 
turi'“vaiku?’’

— Da neturiu.
— Na tai skubyk, tu asi

le, jau visi tavo draugai te
ri.

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybt 
Suspausta; Robertas Velnias. 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius -iko Turtingu Ponu.

Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
SAULE - Mahanoy City, Pa

Pinigiszkas Vajus Del 
Gydymo Paralyžiaus 
Prasidės Sausio - Jau. 2 
Diena ir tesis iki 31 D.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai

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

— “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!

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

... MALDA ...

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

i[ Sapnas Motinos Szven- ]’ 
i j cziausios, mieganezios ji 

ant kalno Alyvų, žemei ]• 
i; Batanijos, bažnyczioj ]• 

Szv. Mykolo Arkaniuolo.

i[ Knygos Did. 3%x5% col. ‘i 
i; TIKTAI, 25 Cts.

j' SAULE PUBLISHING CO., '!
MAHANOY CITY. PA. U.S.A. 5

PLATINKI!
IS?" “SAULE”

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

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, 50c.

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

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; . Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasa’kaitymai ir 
1.1., 52 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

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

No.138—Apie Trlanda; 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
vaizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bemadina. 61 
puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspiestasis, 
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- 
^♦♦♦♦♦^♦♦^♦♦♦♦♦♦♦♦♦**<**Z**Z**Z**Z****'

Visu Ražancziaus 
Paslapcziu Maldos

lapių. 20c. '
No.158—A p i © Kapitoną*’ 

Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigauta? 
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; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Api© Siinus Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

No.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusią 
pin, 20c.

No.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-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

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.

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 Kasieriaua 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Katali-
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kum Piliauskip, 
nekurias Naudingais Pade ji 
mais. 35c.

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

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

(5?° 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.

pgU 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 City, Pa., - U. 1. B



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

♦♦GERA MOTERE**
J^ITADOS gyveno vienam 

kaime du broliai. Vienas 
buvo turtingu gaspadorium, o 
kitas .vargingu randauninku, 
kuris po smert savo paezios, 
vienaitni džiaugsma turėjo isz 
savo szesziolykos metu duktė- 
res. Buvo tai patogi ir iszmin
tinga mergaite, o priek tam ir 
darbszi.
\ Viena karta, inejo karve 
vargszo ant pievos turtingo 
brolio. Paregejais tai turezius, 
užgriebė karve ir nenorėjo ati
duoti vargszui.

Toji karve buvo vienatiniu 
turtu vargingo brolio, nusida
vė in dvara, ant skundo, pas ba
jorą idant tasai palieptu tur
tingam 'broliui sugražyt karve.

Ląike baud'ževos, ne buvo 
jokiu sudu, tiktai bajoras bu
vo ponu gyvasties ir smerties 
savo padonu; jisai tiesino viso
kius nesupratimus teip žmo
nes.

Ant rytojaus, paszauke pas 
save bajoras abudu brolius ir 
iszklause abudu. Vienas spy
rėsi sugrąžinimo karves, o ki
tas tvirtino buk jam karve pa
dare daug bledies ir josios ne 
atiduos.

•Ponas dirstelėjo ant abiejų 
ir teip tarė:

— Asz jus nubausiu, nes 
tik tada, kada vienas isz jus at- 
nesz man ta, kas yra gardžiau- 
ses, riebiauses ir greieziauses; 
o tam atiduosiu karve.

Broliai iszejo. Turezius sau 
maustė eidamas namon “Tu
riu viską ka ponas reikąlauje, 
tai karve pasiliks mano. Turiu 
saldu midų, turiu riebius laszi- 
nius, o teilpgi turiu greita szti
ni) tai ponas noringai ta viską 
priims!”'

Vairgszas gręždamas namon, 
nuleido galva atsidusdamas, 
kalbėjo: “Dieve, mano Dieve! 
Kokis asz vargszas, nelaimin
gas esmu! Ka asz duosiu!”

Kada inejo in grinezia, duk- 
tere užklauso jo: “Matau te
veli jog esi labai nulindęs, kas 
do rūpestis?

— O! Rūpestis mano duk
rele, rūpestis, nes ponas pa
reikalavo trijų daigiu nog 
mus, kokiu ne turime; karve 
musu dingo!” Ir apsakė duk- 
terei ko ponas reikalavo.

Duktė apm,auste valandėlė 
prakalbėjo:

—• Nesirūpink teveli, nes 
rūpestis nieko gero neatnesza. 
Asz pateminau kad teip bus 
geriausia: Kada ateisi su dėde 
in dvara, tegul jisai pirmiausia 
atiduoda savo dovanais, o tu 
pasikloniok žemai, ir teip pra
kalbėk in poną: ‘‘Asz esmių 
vargszas, per tai neatnesziau 
jokiu dovanu, nes tik kelis žo
džius, teip skamba: gardžiau
siu yra miegas, ba kada žmo
gus nori miego, tai viskas ne
smagu; rielbiause yra žeme, nes 
mus visus iszmaitina, grei- 
cziaujsias yra akis, ba ka pare
gėsi akimi, tai tojo niekad ne
pagausi. ’’

Gal ponas priims tuos žo- 
dlžžius!

Visuomet reikalaukite “Andruliu” 
Michigan Farm Sūrio. Jeigu panorė
site “Michigan Farm Sūrio” tai ra- 
szykite ant adreso ®8"Michigan Farm 
Cheese Dairy, Inc., John Andrulis, 
Pres., Fountain, Michigan.

Nuėjo abudu broliai pas po
ną. . Turtingas nesze midų, la- 
szinius ir szuni; vargszas nie
ko. Kada stojo prisez poną, ta
sai užklausė ka jam atnesze?

Turtingas sudėjo savo dova
nas, o vargszas pasikloniojas 1, 
gilei tarė, (ka jin duktere pa
mokino) :

Ponas dirstelėjo ant jo ir už
klausė :

Kas tave taip iszmoki-

TARADAIKA * 
J-r-K-K********* «**♦******«<♦

Kur ten netoli Skrantu, 
Lietuviszkam užkaboryj, 
Randasi daug smarkiu, 

Ir ilgu liežuviu, 
Neseniai kokia tai 

partija buvo, 
Moterėliu ir vyru 

pribuvo, 
Bet ka tieji vyrai 

nukentejo, 
'Tai dalaikyti negalėjo. 
Sziandien ąpie tai da.

I nutylėsiu,
Bet kitu kartu gerai 

iszbarsiu, 
Su bobutėms ‘.‘Boilo”’ 

nelakstykite, 
Ba ka asz prižadu, 

Tai ir isztesu.
* * * 
Vienam mieste

Pennsylvanijoje, 
Ne kas ten do naujienos 

vaikine, 
Ten yra du geri vaikinnai, 

Tarp tuju saliuninkas, 
Prie kuriu merginos 

sukinėjasi, 
Rodos kad jiems siūlosi, 

Už tai visi vaikinai, 
Ne eina in saliunus visai, 
Mat merginos saliuninkū 

nori, 
Ant darbininku visai 

nežiūri, 
Vaikinai susitarė kad in 

saliuna. ne eis, 
Tai saliuni ūkams ant 

szlekai iszeis, 
Jus varles, su tuom 

neiszlaimesite, 
Jeigu taip vaikinus 

paniekinesite, 
Kokius bumelius ant galo 

iszsirinksite, 
Ir bematant pražilsite 

ir pasensite.* * *
Daugelis moterių 

Skundžesi ant savo vyru, 
Kad jais skriaudžia 

O kas butu jeigu vyrai 
Tuju moterėliu pradėtu 

jais kankyt? 
Bet nekurios moteres 

Geistu laikyti savo 
vyrus ant virvueziu, 

Bet ne ant tokiu kokiu 
Laiko pririszia szunos.
Kagi manytu apie ja 

kaimynai, 
Kurie turėtu apsisaugoti 
Eidami szale tokio namo, 

Ir temy|t ar yra gerai 
pririsztas.

no?
— Mano duktė.
— Laimėjai, karve tavo!
Paliepė turtingam pasiimt 

savo dovanas, o vargszui liepe 
palaukt. Po valandėlei, iszne-- 
sze deszimts kiausziniu ir teip 
kalba in vargsza:

Duok tuosius kiauszinius sa
vo duktrei, tegul padeda po 
viszta, idant ant rytojaus visz- 
ta iszperetu visztukus. Tuo
sius visztukus geidžiu turėti 
ba turėsiu pas save 'balių!

Vargszas paėmė deszimts 
kiausziniu ir su nuliūdima, nu
ėjo namon. Atejas, pasakojo 
dukterei ka ponas kalbėjo:

. — Nesirūpink teveli rūpes
tis mums nieko gero neatnesz.

Turime kitaip padaryt, 
idant ponui užganadyt. Paimk 
mierukia konu, nuneszki pas 
poną ir pasakyk jam idant pa
sėtu ant margo lauko, idant 
tuojaus iszaugtu, nes isz tu 
konu noriu padaiiyti kruopu 
ant rytojaus del visztuku.

Vargszas paėmė mierukia 
konu ir pasakė ponui ka duktė 
kalbėjo:

Ant to ponas atsiliepe:
—- Juk tai negalimas daig- 

tas, nes ant margo lauko, reike 
mažiausia kareziu konu, kurie 
turi augti tris menesius kol 
isznoks, o tada galima isz ju 
kruopos daryti.

— Tai matai ponuli, tai ir 
viszta. turi sėdėti ant kiauszi
niu tris sanvaites, kol iszpe- 
res visztukus', o visztukai turį 
augti du menesius, kol bus tin
kamais ant kepsnio.

— Teisybe bet palauk tru
pute, duosiu tau da viena už
duoti, idant tavo duktė iszaus- 
tu ir padarytu ant rytojaus au
deklą, isz pusiau szimto szeivu.

Vargszas pare jas namon su- 
sirupinias, nes suprato, jog tai 
negalimas daigias.

Duktė truputi susirūpino, 
bet už valandėlės atsiliepe:

— Teveli nuneszk ta kotą 
nuo szluotos pas poną ir pasa
kyk kad man ant rytojaus pa
darytu visa varsztota del audi
mo, nes kitaip negaliu iszpil- 
dyt jo norą.

Vargszas nuėjo pas poną, ir 
apsakė jam kaip duktė ji pa
mokino.

— Kaip tai padaryti visa 
varsztota isz szito pagalio, juk 
tai negalimas daigtas!

— Matai ponuli, ir mano 
duktė kalbėjo, jog ant padir
bimo audeklo, reikes mažiau
sia 25 svarus linu, verpti mene
si, o audeklą daryti mažiausia 
tris sanvaites.

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslaij

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5y2 pločio j 
Iszaiszkina sapna ir kas į 
ateitoje stosis. Su priedu j 
planatu ir visokiu burtu. ; 
Knyga in minksztos po- < 

Ipieros virszeliuose. :: :: '
Pinigai reikia siusti su ;

užsakymu: z s

Tiktai,. . . $1.00 ;
Saule Publishing Co., j!Mahanoy City, Pa.,U.S.A.

— Teisybe turi, matau, jog 
tavo duktere yra labai iszmin
tinga! Pasakyk jai, idant ry
to pas mane atvažiuotu; bet 
nevąžiuota, ne raiti, ne peksz- 
czia, ne nuoga, neapsiredus ir 
kad man padovanotu ta, ko asz 
nngaletau paimt.

Dabar ant tikrųjų vargszas 
nusiniyne. Parejas namon pa
sakojo dukterei paliepima po
no.

Duktė palinksminio tėvai, 
kalbėdama:

•— Tai ne teip sunku isz.- 
pildyt. 'Tik praszau teveli nu
eiki pas dede ir paipraszyk jo, 
idant tau paskolintu szuni. Esi 
su juom in giria ir sugausi zui
ki, tik žiūrėk kad ji nepažeistu.

Tėvas padare kaip jam duk
tė paliepė, ir atnesze sveika 
zuiki.

Duktė nuejas nakties laike 
in tvarta su žibinte, pagavo 
žvirbli. Ant rytojaus iszkirpo 
skilęs maisze del ranku ir ko
jų ir apsirėdė in ji, sėda ant 
ožio, in viena pundeli paėmė 
zuiki, o in kita žvirbli; ir teip 
stumdydama oži, nuėjo in dva
rą..

Jau 'buvo arti dvaro, kad 
sztai szunis paregeja toki rai
teli mėtėsi ant josios. Tada, 
mergina iszleido zuiki ant ku
rio. mėtėsi . szunis. Zuikis 
szmukszt in artima giria, o* 
szunis paskui ji, o mergina jo
je malsziai pas poną.

Ponas stovėjo ant gonku ii’ 
žiuri, kaip jioje eina su ožiu 
apsiredus in maisza. Iszejas 
prieszais ja užklausė:

— O ka tu man atnesziai ?
— Atnesziau del pono do

vanele, praszau sau ji pasiimt.
Ponas atidaręs punduleli, o 

žvirblis furrrr! Nulėkė ant lau
ku. Tokiu budu pldovanojo 
ponui žvirbli. Įįet pjnas ji ne 
paėmė!

Isz to pažino ponas kaip yra 
iszmintinga toji mergina. Li
ved,e ja in pakaju, įr paliepė 
parengti in puikes szlebes, 
idant galėtu perstatyt del sve- 
cziu. Po tam su ja apsipaezia- 
vo ir gyveno laimingai.

’j

Teip praslinko kelis metus. 
Jauna motere visi pažinojo 
kaipo iszmintinga, o žmonių 
pri'buvinejo pas ja ant rodos, 
isz visu szaliu, melsdami rodos 
ir paszelpos visosia nelaimėse'.

Ponas isz to. buvo neužgana- 
dytas, ir viena diena tarė:

— Mano dvaras dabar isz- 
rodo kaip kareziama prie ke
lio, nuolatos pilna visokiu 
žmonju. Tas jau man labai nu
bodo, matau, jog su tavim il- 
giaus negaliu gyvent. Turime' 
persiskirt. Paimk sau, kas tau 
geriausia ir meilingiauses; var 
žžiuoki sau pas tęva!

t —• Mano mylimas, paeziuk! 
Ne drįstu tau prieszintis. Te
gul teip buna, bet ant atsisvei
kinimo, padaryk balių ir už- 
praszyk sveeziu:

Ant baliaus suvažiavo dau
gybe, žmonių. Gere ir balavo- 
jo kiek kas ingalejo. Ponas vy
no nesigailėjo, o ir pats gere 
kiek tik turėjo pajiegu. Ant 
galo, pasigėrė kaip sziauczius.

Tada jo' pacziule liepe už- 
kinkyt kanomenkiausius ark
lius in szieno vežimą, o poną 
paguldė viduri ant lentos, pati 
atsisėdo szale savo vyro, ir teip 
važiavo pas savo tęva.

Kada arkliai greitai bego, 
szokinejo pono galva ant len
tos, jog net pkbudo. Atsisėdo, 
apsidairė ir prakalbėjo:

—- Kas po- velniu su manim 

pasidarė? Kur tu mane veži? 
kaip man paliepiai. Kalbėjai,

— Juk padariau dusziuk, 
idant suigryžtau pas mano tęva 
o paimtau su, savim kas man 
yra geriausiu ir meilingiausiu.

Tu man esi geriausiu ir mei
lingiausiu !

— Na tai dbbar matau, jog 
esi ne tik iszmintinga motere,

Ant Tėvo Kapo
(JRAZUS Vasaros vakaras 

szviesioji saulele ulž tolimų
jų kalnu leidžiasi. Oras atves
ta. Dangus eina palszyn. Vėjo 
nėra. Paukszcziai nustojo 
cziul'beja.

Sztai didelis sodžius parnisz- 
keje. Toliau ant kalnelio nedi
deli kapai. »

Nuo kaimo in kapus bėga 
skubotai! nedidleis vaikinas. 
0, meili vaikeliai! Tai bied- 
nas naszlaitis Petriukas. Netu
ri nei mocziutes augintojeles, 
nei tėvelio —Maitinojelio. A- 
budu jo teveliu szventoji žeme
le priglaudę. Mocziute senei 
pasimirė. Jisai jos neatmena. 
Nežino jis ne kurioje kapo vie
toje ji palaidota. Tevelis-gi 
dar tiktai puse metu, kaip su 
sziuo pasauliu atsiskyrė. Pet
riukas patsai, verkdamas, nu
lydėjo savo tėvuką kapuose.

Kas vakaras, Petriukas eina 
ant kapu ir ant savo tėvo ka
po parkniubęs verkia,, rauda. 
Ir sziandien jisai bėga tenai.

Sztai jau Petriukas ant ka
pu. Atranda ta vieta! Kur jo 
tėvelis palaidotas, apsikniau
bia ir karczias aszaras lieda
mas, griaudžiai verkia.

— Teveli! Teveli! Kanda 
Petriukas. Teveli maitintojeli! 
Nebeturiu asz tavęs! Tuos ran
kos, kufToV cIer manes ' trįnsė* 
jau szalots, sustingę, dirbti ne
gali. Nematau asz tavo' mei
linus ir saldaus szypsojimo, 
kada mane linksminai, kaip 
asz gerai elgiausi. Nebegirdžiu 
asz tavo malonaus balso isz ta
vo lupu, isz kuriu tiek daug 
saldžiu žodžiu girdėjau. Jau 
niekas manes ežia ant žemes 
taip nemyli. 0! Kaip skauda 
szirdi man be tavęs. Kaip sun
ku, negerai naszlaicziui gyven
ti!

Taip naszlaitis verke ir kar- 
cziomis aszaromis laistė tėvo 
kapa!

Petriukas keliasi nuo kapo, 
nusiszluosto aszaras ir eis jau 
namo. Tik sztai pamato szale 
saves skaiszczia balta žmogys
ta. Tai buvo aniuolas, kuris 
viena ranka rode in dangų, ki
toje turėjo platu alta kasnyka 
su paraszu: “Tėve musu, ku- 
risai esi danguose!”

Tie žodžiai satiga sujudino 
biedna naszlaiczio szirdi. Pe
triukas nusiszl uoste aszaros, 
puolė ant keliu, ir suneręs ran
kas, linksmai ir karsztai mel
dėsi:
— Teve musu kurisai esi 

danguose ! Asz Tave užmirszau 
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bet ir gera ipati. Tuosius ark
lius nusiunsk ipas tęva, o su- 
gryszim pekszti in vara. O del 
ko liepiai pakinky t tokius 
menkus arklius in vežimą?

— Juk asz pas tave ir to
kius ne atvedžiau!

iSugryžo namon pekszti ir 
gy veno nuo to laiko laimingai!

----- GALAS-----

o Tu vienok manes neapleidai 
kaipo tėvas. Tavęs niekados 
nenustosiu. Pasiėmei mano tę
va ir jo vietoje nori Tu man 
būti tėvas. Tu myli žemes vai
kus, žmones laibiau, negu tėvas, 
žmogų savo vaikus. Tu mums 
Savo Sunu vienaiti davei už 
broli ir per Ji mes palikome 
Tavo vaikais. Teve musu, ku-' 
risai esi danguose neapleisk 
manes vargszo naszlaiczio, ma
no globėjas! Tu žinai kad da
rai! Tegul tavo Vardas bus pa
garbintas! ”

Po szitos, nors trumpos mal
dos Petriukui pasidarė links
ma, ant szirdies gera, lengva.

Nuo to laiko jisai niekados 
savo tėvelio nėbeverke, o tik 
meldes už juos ir szlovino sa
vo Dangiszkai tęva, Kurio glo
biamas jisai jautėsi laimin
giausias ant žemes žmogus.

Dievas Petriuką savo globo
je laike. Petriukas užaugo ge
ru žmogum ir gyveno gana lai
mingai, nors ir neturtingai.

Senas būdamas, Petras daž 
nai kitiem pasakodavo: ‘Viesz- 
paties malda mane nuliudime

Price $3.00 su” ’,i"* “’u
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

Saule Publishing Co., 
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palinksmino, paguodė, nura
mino ! ”

— GALAS —

MIELASZIRDINGAS 
:: KARALIUS ::

i Viena karta Fredrikas Di
dysis, būdamas savo kambary
je, paskambino ant savo tarnol 
kad ateitu pas ji 'bet niekas ant 
skambinimo neatėjo. Tada 
prasivėrė jisai duris ir pama
te mieganti ant kėdės savo tar
ną — jauna vaikina.

Prisiartinęs prie jo nenorėjo 
vaikina pabudint bet paregėjo 
szmoteli popieros kyszanti isz 
jo kiszeniaus. Pamaželi isz- 
trauke ta popiera ir perskaitė. 
Buvo tai laiszka nuo tarno 
motinos kuriame ji dekavojo 
jam už atsiuntimą jai sanvaiti- 
nes mokesties. Karalius per
skaitęs taja laiszka nuėjo* in 
savo kambari, pasiėmė saują 
auksiniu pinigu ir drauge su 
laiszku indejo atgal tarnui in 
kiszeniu ir vėla nuėjo in savo 
karaliszka kamibari.

Praėjus kokiam tai laikui, 
karalius vėla suskambino dru- 
cziai varpeli kad tarnas stai- 
gai pabudo ir atbėgo pas ka
ralių kuris in ji prakalbėjo:

— Tu turbut miegojai?
Vaikinas taisydamasis pa

juto kad kažin kas tokio ki- 
szeniuje sveria. Greitai indejo 
ranka, in kiszeniu ir spprato 
kad jam kas pinigu iiipyle ir 
didžiji balsu paszauke:

— Galingas karaliau, pri- 
sipažystu kad asz miegojau ir 
ne nepajutau kaip kas tokis 
inpyle man in kiszeniu pinigu. 
Dovanok man!

— Mielas vaikeli, Dievas 
tankiai per sapna apdovanoja 
mus. 'Nusiunsk tuos pinigus sa
vo motinai ir pasakyk jai kad 
asz paaukavau tuos pinigus 
del jos, kad turi toki gera su
nu.

Greitai Pasveiko

'J'ULA pacziule saliuninkol 
vienam mieste, mėgo tan

kiai skunstis savo vyrui, apie 
savo sveikata kalbėdama:

— Vai, kaip man viską 
skauda!

Saliuninkas -klausė tuju nuo
latiniu skundu kasdiena po 
kelis kartus, norints bobele 
buvo sveika kaip krienas.

— Vai, kaip man viską 
skauda! :

Gal po szveneziu* už daug 
persiede ir kožna diena vis pa- 
antrydavo tuos žodžius.

Ant galo ponas saliuninkas 
nieko nekalbėdamas iszejo lau
kan.

Už keliu valandų sustojo ke
li automobiliai prie namo isz 
kuriu iszlipo. penki vyrai ir nu
ėjo tiesiog in pakaju ponios sa- 
liuninkes,

— Mylima mano paeziule, 
tarė vyras in paezia, sztai dak
tarai: okulistas, laringolistas1, 
ginologas, patologas ir kirur- 
gas. Bukie taip gera duotis sa
ve peržiūrėt.

— Jėzau, Marija! Kam-gi 
taip daug?

—l Juk tu vis man kalbė
jai kad tau viską skauda todėl 
paszaukiau daktarus nuo viso
kiu ligų...

Nors ponui saliuninkui kasz- 
tavo gana daug, bet nuo tos 
dienos bobele buvo* sveika ir 
daugiau nerugojo kad jai vis
ką skąuda, < -. ! , ■ ; 11 . .

■ - ■ ~' ■ i 4 —— i—i-——i—j
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Žiema Maloni
Floridoje

Nors musu laikraszcziai 
mums pranesza kad net ir 
Floridoje szia žiema krito 
sniegas, bet szita gražuole, 
Joy Collins mums parodo 
kaip malonu žiemos dienas 
praleisti in Miami Beach, 
Floridoje.

ZiniosVietines
— Seredoj pripuola Szv. 

Povilo ats., o Tautiszka. Vardi
ne: Dailius. Ir ta diena: 1950 
m., mirė Amerikos Generolas 
Henry H. Arnold, 63 metu am
žiaus, Cjis buvo viso Lakūnu 
Sztabo vadas per Antra Pasau
lini kara; 1946 m., du szimtai 
tukstancziu elektrdfe darbinin
ku.-sustraikavo; 1759 m., Ang
lijos muziejus atidarytas; 1936 
m., Japonai ipasitrauke isz Lai
vyno Sztabo posėdžiu Londo- 
nv; m:; suk 11 e K’i ai] >a Cū e -
ežiai paėmė Klaipėda.

— Ketverge pripuola Szv. 
Marcelio, o Tautiszka Vardi
nei; Jovaras. Taipgi ta diena: 
1893 metuose Amerikos Mari
nai pribuvo in Hawaii per re
voliucija, sukilimą; 1947 iri., 
Vincent Auriol buvo iszrink- 
tas pirmoju Prezidentu naujos 
Prancuziju valdžios; 1920 m., 
Amerikos valdžia invede in- 
statyma uždraudžiant gamini
mą ir pardavima svaiginančiu 
gervinu, kaip sznapso, vyno ir 
alaus.

—r Petnyczioj pripuola Szv. 
Antano, o Tautiszka Vardine: 
Auseklis. Ir ta diena: 1947 m., 
Paul Raniadier, Socialistas isz- 
rinktas' pirmuoju Premjerių 
naujos Prancūzu valdžios; 
1946 m., Tautu Sanjungos Ap
saugos Taryba, pirmąjį syki 
susirenka Londone; 1945 m., 
Rusai apsupo ir užėmė Varsza- 
vos miestą; 1706 m., gimė Ben
jamin Franklin, gabus, mokin
tas ir nagingas Amerikietis ir 
pirmutinis Suvienytu Valstijų 
Ambasadorius P a r y ž i u j e, 
Prancūzijoje; 1950 m., devyni 
vyrai, dienos laiku, apvogė 
garsia Brinks kompanija, Bos
ton, Mass., ir paspruko su vi
su milijonu doleriu. Vagiai 
niekados nebuvo sugauti<nors 
daug vagiu buvo išztarta; 1808 
m., Napoleonas suima Ameri
kos laivus Prancūzu uostuose.

Ka raszo Ponia Elzbieta Go- 
vanaitiene isz Hudson, N. Y.— 
Gerbiama “Saules” Redakci
ja: Prisiuncziu jumis mano už
mokesti už laikraszti ant viso 
meto. Asz myliu skaityt jusu 
“Saule.” Su pagarba, 

Elzbieta Govanaitiene.

Nanticoke, Pa. —
Žinios praneszta buk Kaspa
ras Jaikimaviczius, nuo 133 
Center uly., pasimirė Gruodžio 
20-ta diena ir likos palaidotas 
Gruodžio 24-ta diena, su apie- 
gomis iii Szv. Marijos bažny- 
czioje ir palaidotas iii Katali
ku kapinėse M ilkes-Barre. Ve-' 
lionis gimė Lietuvoje, atvyko 
in Amerika in miestą Malianoy 
City, po tam apsigyveno Nan
ticoke. Per koki tai laika dir
bo New Jersey. Paliko savo 
ipaczia Ona ir duktere Teresa 
Joana, .namie, taipgi trys sese
rys: Albina Sinkievicziene ir 
Helena Dovidaviczieiie isz Ma
lianoy City, Pa., Ona. Valaus- 
kiene, New York ir broli Juo
zą, Newark, N. J.

Loszikas Suaresztuotas

Septynios deszimts metu 
amžiaus Harry Moore, kuris 
ypacz jaunesniems yra gerai 
žinomas per radija ir televi
zija kaipo “Kingfish,” in 
“Amos and Andy” loszimus 
buvo suimtas ir suaresztuo- 
tas in Wilshire, California.

Policijantai sako kad jis, 
del ko tenai supykęs, ar del 
kokio nesusitikimo paleido 
szuvi isz revolverio in savo 
žmona trisdeszimts devynių 
metu amžiaus Vivian.

SKAITYKIT
K^=“SAULE”=«jl

PLAT1NKIT!

Prez. Eisenhoweris Ir Spaudos Sekretorius
Let us show you the 

(Slower WMng

Prezidentas Eisenhower
is su Spaudos Sekretoriumi,. 
James C. Hagerty, važiuoja 
in Tautos Sargybos Konfe
rencija Vaszingtone.

Svarbiausias klausimas, 
kuris buvo ežia svarstomas 
tai Sovietu pasiulinimas del 
Rytu-Vakaru Taikos Konfe
rencijos, kuria Sovietu vir- 
szininkas Bulganinas buvo

Rear Admiral Hyman G. ! 
Rickover, galima sakyti j 
“Tėvas” Atominiu jiegu 
Amerikoje, ežia su Senato 
Komisija pasitaria, kaslink 
musu kraszto apsaugos.

Jis buvo paszauktas Sena
to komisijos in Vaszingtona.

Isz kaires in deszine: Se- , 
natorius Ralph Flajiders, 
Republikonas isz Vermont 
valstijos; Rear Admirolas 
Rickover; Senatorius Lyn
don Johnson, Demokratas 
isz Texas vals., pirmininkas 
tos Komisijos ir Senatorius 
John Stennis, Demokratas 
isz Mississippi valstijos.

Admirolas Rickover buvo I 
klausiamas apie musu krasz 
to tvirtoves ir apsaugas, ir 
kaip mes stovime prilyginus 

------‘------ 1
-

— Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike j 
szios bedarbes, tai pasakykite į 
jiems kad užsiraszytu * sau" 
“Saule”, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nes “Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys ju nuliūdima.

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

Saule Publishing Co., Maha- 
noy City, Pa.

vieszai visiems paskelbęs, j 
parodinti kad ne Amerika, 
bet Rusija nori ir jieszko 
taikos.

Spaudos Sekretorius Ha
gerty laikrasztininkams pa
sakė kad jis gales jiems pa
sakyti kas iszejo isz tos kon
ferencijos pasisznekejimu 
kada nors szio menesio pa
baigoje.

Senato Tardinimas

prie Rusijos pasiruoszimo in 
kara.

Szita Komisija teipgi da
bar tardo Leitenanto Gene
rolo James-Gavin pareiszki- 
mus kaslink armijos.

Leitenantas Generolas Ga
vin yra taip drąsiai stojęs 
priesz visa karo, armijos 
sztaba kad jis jaueziasi jam 
geriausia pasitraukti isz 
vaisko. Ir jis taip yra pa- 
reiszkes kad jis darys.

Armijos Sekretorius, Bru- 
ecker yra vieszai pareiszkes . 
kad jis nenori to Leitenanto 
Generolo pasitraukimo pra- 
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szyma priimti. Jis, per ki
tas armijos szakas yra net 
prižadėjęs kad Leitenantas 
Generolas Gavin gali būti 
tikras kad jam bus suteikta 
ketvirta žvaigžde, jeigu jis 
pasiliks prie Armijos Szta
bo. (Ketvirta žvaigžde rei- 
szkia augszcziausia vieta 
armijoje). Bet Leitenantas 
Generolas Gavin sako jam 
ta garbe ar szilta vieta neru
pi. Jis sako kad jis nori pa
sitraukti ir paskui laisvai, 
be jokiu suvaržinimu raszy- 
ti apie Armijos ir Karinin
ku trukumus.

Jeigu Permainote
Savo Adresus 

Gyvenimo .
Tieji kurie persikrausto in 

i kitas vietas arba iszvažiuoja 
in kitus miestus del apsigyve
nimo ir geidžia “kad .jiems 
“Saule” eitu be pertraukos, 
kada maino savo adresus tai 
tegul nOužmirszta paduoti ir Į 

' savo sena adresa kur kitados 
gyveno, nes kitaip negalėsime 

1 surasti kur tokis žmogus gy
veno. Todėl, jeigu permainote 
savo gyvenimo vieta, raszant 
in Redyste, kad permainyti 

i jusu adresa “paduokite ir se- 
j na adresa, o tuom palengvin
site mums darba, erkelio ir 
kaszto!” Szirdingai Acziu!

—“Saules Redakcija.”

Geri Draugai Susipyko
— Kodėl neatsakei “hau- 

ju-du” del savo draugo 
Szpiko? Juk buvote toki ge
ri draugai per daugeli me
tu?

— Už tai, kad jisai mari 
nesenei prisiuntė post-karte 
isz Filadelfijos su paraszu 
“Butau labai linksmas, kad 
ir tu czionais butumie. ’ ’

— Juk tai nieko pikto?
— Tiep, tas nieko, bet 

ant post-kartes radosi pa
veikslas vaistinio kalėjimo.

V

PALEIS LAKUNA

Amerikos Lakūnas 
Nusileido Ant Albani

jos Kraszto
CHATEASOUX, PRANCŪ

ZIJA. — Komunistiszka Alba
nijos valdžia pareiszke.kad ji 
paleis Amerikieti, Major How
ard J. Curran, kuris buvo pri
verstas nusileisti ant to krasz
to žemes, priesz Kalėdas.

Lakunu Sztabas sako kad 
Albanijos valdžia yra davus 
žinoti kad Major Curran ir jo 
T-33 Jet eroplanas bus Ameri
kos valdžiai sugražinti.

Tai buvo pirmos žinios Ame
rikos Lakunu Sztabui kad Ma
jos Curran yra gyvas. Buvo.
atėjusios žinios kad Albanijos 
lakūnai su savo kariszkais ero- 
planais buvo privertė viena 
Amerikieti lakuna nusileisti, 
bet niekas nežinojo kokis buvo 
tas eroplanas ar kas buvo jo la
kūnas.

Tos žinios baisiai nudžiugi
no to lakūno tris vaikuczius, 
kurie yra be motinos. Jiems 
tas linksmas naujienas prane- 
sze ju tarnaite.
Komunistiszka Albanijos val

džia pranesza kad Major Cur
ran gales gryszti kai tik oras 
pagiedres, kad nebutu jokio 
pavojaus isz to kraszto isz- 
kristi. Valdžios atstovai spėja
kad tai bus už dvieju ar trijų 
dienu.

MOKYKLŲ RĖMĖJAI

Nori Mažesnes Taksas

MIAMI bLAVH, Tlu. — 
Musu kraszto augszcziausi ko
legijų atstovai reikalauja, kad 
Kongresas investu instatyma 
kad tie, kurie aukoja pinigu 
musu kolegijoms ir universite
tams galėtu tuos pinigus nu- 
muszti nuo savo taksu, taip 
yra daroma del kitu Labdary
bės darbu ir auku ar Bažny- 
czioms.

Bet jie teipgi greitai pride jo 
kad jeigu valdžia ant tai sutik
tu, kad valdininkai nemislin- 
tu kad jie gales kolegijų ir uni 
versitetu tvarka vesti ar ko isz 
tu mokslo instaigu reikalauti.

Jie pareiszke kad jie nori ir 
reikalauja kad mokslo instai- 
gos nebutu nei valdžios, nei 
valdininku valdomos.

Mes nežinome kaip tai isz- 
eitu, jeigu Kongresas sutiktu 
ant to, nes kai tik valdžia, ar 
tai valstijos ar Vaszingtono 
kur nors pinigu paskiria, val
dininkai jauezia kad ta instai- 
ga yra po j u priežiūra ir 
valdžia.

Pirkite U. S. Bonus

Pirkie U. S. Bonus
“Saule” gražiausia ir tin

kamiausia dovana nuo Lietu
vio, Lietuviui.

, j




