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Laivyno Virszininkas Ant Pasitarimu Prancūzai Suėmė Jugoslavijos
Laiva; Siuntė Ginklus In Alžyrija

:KUNIGAS Karalaite Mokinasi

Admirolas Arleigh Burke 
po kaire, Laivyno pažangos 
virszininkas ir Admirolas 
John T. Haywood, Laivyno 
virszininkas del nauju isz- 
radimu ir nauju ginklu, pa
sitaria Vaszingtone su Ed

mund West, Senato Komisi- j 
jos patarėju ir pageibininku 
apie tokius ginklus, iszradi- 
mus kaip Sovietu tas ‘Szput 
ninkas’ kuris dar vis lekia 
aplink pasauli dausose.
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ALŽYRIJA.— Prancūzu vir
szininkai dabar stengiasi daži- 
noti isz kur buvo pasiunstas 
Jugoslavijos laivas su gink
lais.

Jie nori dažinoti ar AlŽyri- 
jos sukilėliai dabar kreipiasi 
in Komunistiszkus krasztus 
del ginklu.

Prancūzai sako kad jie suė
mė pusantro szimto tonu gink
lu art Jugoslavijos laivo “Slo
vėnija,” kai Prancūzo laivai1 
privertė ta laiva inplaukti in į 
Alžyrijos uosta in Orara.

Spėjama kad tie ginklai ka- 
sztavo apie du milijonu dole
riu. Tai buvo didžiausias to
kiu ginklu suimimas in tris 
metus, kai tas sukilimas tenai 
siauezia. Prancūzai sako kad 
ežia yra gana ginklu apgink-

t
i luoti penkis kareiviu, sukilėliu 
i hatalijonus.

Kai visi ginklai buvo nuo to 
laivo nuimti, laivui buvo pive-

■ linta plaukti toliau. Beveik 
j visi keleiviai apie trisdeszimts 
Amerikiecziai.

“Slovėnija” laivas plaukia 
in New York uosta, sustoda-j 
mas in Casablanca. Prancūzai; 
sako kad tie ginklai butu buvę 
iszkeiti isz laivo Casablanca 
uoste.

Alžyrijos sukilėliai atkarto- į 
tirai sake ir grasino kad jeigu 
jie pagelbos isz kitu krasztu! 
negaus nesulauks, tai jie kreip' 
sis in Komunistiszkus krasztus j 
bet kol kas negalima priparo-' 
dinti kad tie ginklai parėjo isz. 
Komunistiszku krasztu -ar isz 
Jugoslavijos.

Jugoslavijos virszininkai vie 
nok jau yra davė Prancūzu 

' valdžiai žinoti kad jie pareika
laus pasiaiszkinimo isz Pran
cūzu valdžios, kodėl tas laivas 
buvo sustabdintas ir kodėl tie 
ginklai buvo nuo jo paimti.

Sukilimą Alžyrijoje vis siau
ezia. Bcmba susprogo in Sidi 
Bel Abhes, Užsienio Legijonie- 
riu sostinėje. Keturi Europie- 
cziai buvo užmuszti; keturios 
moterys ir vienas vaikas. Ke
turios deszimts žmonių buvo 
sužeista.

Ta sprogstanti bomba buvo 
intaisyta ir pririszta prie dvi- 
raczio prie restauranto duriu, 
ir susprogo kaip tik per pietus 
kai daugiausia žmonių toje 
vietoje randasi:
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Isz Amerikos
BEDARBE DAUG

KASZTUOJA

Pennsylvanija Iszmoka 
Pusantro Milijono

HARRISBURG, PA. — 
Bedarbe sudaro bedas ne tik 
tiems kurie netenka darbo, bet 
ir valstijai, kuri turi tiems be
darbiams iszmoketi. Pennsyl- 
vanijoje jau dabar valdžiai 
kasztuoja pusantro milijono 
kasdien, damoketi tiems kurie 
randasi be darbo.

Valdžios fondas tam tikslui 
buvo 344 milijonu doleriu, bet 
dabar jis yra sumažėjęs ligi 
327 milijonu doleriu, ir galo 
dar nebematyti.

Valstija tikisi kad sziu me
tu taksos sumažės apie septy
niais milijonais doleriu del tos 
bedarbes.

Jau dabar randasi 319,469 
darbininku be darbo ir ja skai- 
czius kasdien didėja.

Kompanijos, sztorai ir fa
brikai kasdien daugiau ir dau
giau darbininku atleidžia, nes 
visur biznis ima eiti trepais že
myn;

Philadelphijos miestas ta be
darbe gal labiausiai dabar at- 
jauczia, nes ežia tukstaneziai 
bus atleidžiami isz savo darbo 
in kelias sanvaites.

AUTOMOBILIU DAR
BININKAI KETINA 

STRAIKUOTI
DETROIT, MICH. — Auto- 

mobiliu Darbininku Unija yra 
paskelbus kad ji paskelbs 
straikas priesz viena isz di
džiųjų trijų automobiliu fabri

ku, du menesiu pirm negu fu j 
kontraktas iszsibaigs. Ta au
tomobiliu kompanija yra j 
Chrysler automobiliu kompa-j 
rija.

Automobiliu darbininku i 
unija yra sutikus ir pavėlinus 
darbininkams priesz szita 
Chrysler kompanija sustrai- 
kuoti.

Nesutikimas ir nesantaika 
iszkilo kai daug senu darbinin
ku buvo isz tos kompanijos 
fabriku atleisti.

Unija davė Chrysler kompa
nijai penkias dienas viską su
tvarkyti ir tuos darbininkus 
atszaukti in j u darbus. Jeigu 
ne, tai visi darbininkai iszeis 
ant straiku.
Automobiliu darbininku uni

ja paskyrė penkios deszimts 
milijonu doleriu straiku fondą 
del tu straiku.

Chrysler automobiliu kom
panijos virszininkai, kol kas, 
dar nieko nesako.

Bet iszrodo kad straikos 
sziomis dienomis bus sunku 
iszlaikyti ir iszteseti, kai tiek 
daug darbininnu jau ir taip 
randasi be darbo.

Ir Chrysler ' kompanijai 
straikos mažai terūpi, nes j u 
fabrikai ir taip turi užsidaryti, 
nes per mažai tu automobiliu 
yra dabar parduodama, ir fab
rikai per daug tu automobiliu 
gamina. -

Gal Chrysler kompanijos 
virszininkai kaip tik nori to
kiu straiku, nes tada jiems ne
reikėtų mokėti bedarbes mo- 
kesezius tiems darbininkams, 
kurie vistiek butu atstatyti.

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

Daugiausia Garbes Ženklu

Gal jokis kitas vaikas ar 
berniukas nėra niekados ga
vės tiek daug garbes ženklu
kaip dvideszimts asztuoniu 
metu amžiaus John W. Gil
bertson isz Sioux City Iowa. 
Dabar jis randasi in Mainz,

MILIJONIERIUS 
NUSIŽUDĖ

Savo Namuose 
Floridoje

PALM BEACH, FLA. — 
Geležinkeliu didžiūnas ir vie
nas isz didžiausiu Amerikos 
milijonierių, bagoeziu, Robert 
R. Young nusižudė savo puosz- 
niuose namuose in Palm 
Beach.

Jis paleido du szuviu in sa
vo galva isz medžiokles kara
bino, sako Palm Beach polici- 
jantas, Leit. Fred Mead.

Jo lavonas buvo surastas 
ant virszutinio augszczio jo

Vokietijoje. Per szesziolika 
metu kada jis buvo Skautas 
jis gavo szimta septynis me

tai karsztu pesztyniu.
Jo paskutinieji metai buvo 

i praleisti mėginant naujus 
i traukinius; traukinius kurie 
važiuotu ant vienos rieles. Jis 
stengiesi taip sutvarkinti savo 

; kompanijos knygas kad kom
panija neelystu giliau in skyle 
su savo traukiniais del kelei
viu. Jis buvo susikirtes su mu
su kraszto bagoeziais, milijo
nieriais, kaip Morgan, Van
derbilt ir Whitney. Kai visi 
prarado savo turtelius per 
1929 metus, jis taip gudriai sa
vo pinigus tvarkė kad jis savo 
pirmutini milijoną per tuos 
metus pasidarė.

Jo biznis buvo ne tik su ge
ležinkeliais, bet jis. daug pini
gu buvo inkiszes in anglies ka
syklas, mainas ir in laivus ant 
musu didžiųjų ežeru.

Jis ir per pagarsinimus yra 
atmintinas. Jis tai buvo kuris 

(Tasa Ant 4 Puslapio)
Į

TRAUKINYS PER-
dalius, garbes ženklus. Jis 
žiuri in veidrodi, žerkola in 
savo visus tuos savo garbes | ! i ženklus.

puoszniu ir brangiu namu in j 
Palm Beach. Jis buvo pilnai 
apsirengęs. Puse jo galvos bu
vo nuszauta.

Policijos virszininkas She
riff Bob Day ir Gen Ellis sako 
kad szitas milijonierius, 60 
metu amžiaus nepaliko jokio j 
laiszko ar rasztelio. Jo lavonas! 
buvo užtiktas apie pirma va
landa po pietų.

Robert Yourg buvo invedes 
nauja tvarka ant visu jo kom
panijos geležinkeliu. Jis buvo 
pirmutinis pareikalauti kad 
butu keleiviams parūpinta 
traukiniai be jokio sustojimo 
isz New York miesto in Los 
Angeles,' California. Jis gavo 
pilna valdžia ant New York 
Central, 1954 metuose, po la-

NUTEISTAS _
Iki Gyvos Galvos Prie i 

Sunkaus Darbo
1

NANCY, PRANCŪZIJA. — • 
Trisdeszimts septynių metu1 

1 amžiaus Kunigas Guy Des- 
noyers buvo nuteistas ir pa-. 
smerktas iki gyvos g’alvos in' 
kalėjimą prie sunkaus darbo 
už nužudinima savo meilužes ■ 

; ir jos neužgimusio kūdikio.
Jis buvo kunigas parapijoje 

kai jis r.užude savo meiluže.
Teismo “Jury” svarstė jo į 

klausima ir likimą bisxi ilgiau I 
negu pusvalandi ir nutarė kadi 
aplinkybes buvo tokios kad ji 
negalima pasmerkti mirties; 
t aus m e, bet nusprendė kad jis i | Į
butu pasmerktas in kalėjimą: 
prie sunkaus darbo iki gyvos 
galvos.

Pirm negu teisėjas paskelbė 
ta jo pasmerkimą, tas jaunas 
kunigas prisipažino prie visu 
priesz ji intarimu ir kaltinimu 
ii- pridėjo kad “Asz isz szir- i 
dies praszau pasigailėjimo ir 
dovanojimo isz Dievo ir Baž-> 

1 nyczios, kuriai asz tiek bėdos 
i ir sarmatos esu padaręs.”

123 JUGOSLAVAI
PRASZO APSAUGOS 

i > ITALIJOJE
I ) _____

PESCARA, ITALIJA. — i 
j Dvideszimts trys Jugoslavai: 
‘pabėgėliai atplaukė in Italijos: 
uostus ant dvieju laivu ir da-Į 

: bar praszosi apsaugos ir pri-1 
j ėmimo.
I Kitas laivas su nežinomu! 
| skaieziumi pabėgėliu dingo į 
! kur nors in Adriatic juras per' 
audras ir dar nėra surastas, j 

Ir jie bego isz Jugoslavijos
■ in Italija, kur jie tikėjosi ras-Į 
ti saugia vieta nuo savo krasz-! 
to diktatorių ir Sovietu. :

Szvedijos Karalaite, devy
niolikos metu amžiaus Desi
ree jau baigia savo slauges 
mokslus in Stockholm. Ji 
ežia mažyte mokina kaip 
vaikszczioti. Ji seka savo 
sesutes Karalaites Margare- 
tha pavyzdi ir kitu Szvedi
jos Karalaicziu pavyzdi, ku
rios visos paraasziai mokino
si invairiose ligoninėse.

UŽ GELEŽINES 
UŽDANGOS

Klaipėdoje Iszrastos 
Tinklu Kratymo 

Maszinos
Kuriu dėka Sziaures Atlan

te žvejojantieji laivai tinklą su 
1.5 tonu silkių gali iszkratyti 
bemaž in tris minueziu laika. 
Speciali maszina aptarnauja
ma dvieju žveju. Szios Klaipė
dos laivu remonto dirbtuves© 
pagamintos maszinos ateityje 
bus panaudojamos platesniu 
mastu visuose laivuose.

Loszikes Dukrele
VAŽIAVO VAIKA

Vaikas Gyvas Ir
Sveikas

LANSING, MICH. — Vie
nuolikos metu Randy Glumm 
pakliuvo po prekybiniu trau
kiniu, greitkariu, kuris ji per
važiavo su szesziais freitka-l 
riais.

Randy atsigulė kniupszczias i 
tarp rieliu ant tilto. Jo drau-: 
gas Leal Swindlehurst jam I 
taip patarė daryti, kai jis pa
mate kad jo draugas negali; 
nuo to freitkario pabėgti ant: 
to tilto.

Randy ir Leal ant ledo cziu- 
žinejo ir paskui trauke sau na-į 
mo ant geležinkelio ir skersai: 
ta. tilta, kai Randy pamėtė sa-: 
vo paeziuzas ir sustojo ant toj 
tilto ir tuo laiku tas freitkaris! 
atvažiavo.

Loszike Car. Baker, kuri 
losze in intariama muving 
pikezieri “Baby Doll” ežia 
linksmai sveikina savo sū
neli. Jis ežia savo vyru, 
Jack Garfein. Sūnelis yra 
užvardintas Herschel Da

vid. Jis randasi in Mt. Si
nai ligonine New York mies 
te. Mažyti laiko ant ranku 
slauge Eva Blumstein. Pore
le turi kita, dukrele trylikos 
menesiu Blanche.

a o a
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Kas Girdėt
Susisiekimo kasztai ima 

brangti. Visos geležinkeliu 
kompanijos dabar reikalauja 
kad valdžia (pavėlintu joms pa
kelti savo tikietu kasztus. 
Freitu kasztai pakilo apie tre- 
czia nuoszimti. Troku kompa
nijos teipgi reikalauja kad 
joms 'butu .pavėlinta pabran
ginti savo kasztus apie penkta 
nuoszimti.

Keleiviu tikietai ant trauki
niu bus pabranginti penkta 
nuoszimti; eroplanu tikietai 
bus pabranginti alpie dvylika 
nuoszimti.

Visos szitos kompanijos 
aiszkinasi kad viskas yra pa
brango, tavoras, susisiekimas 
ir darbininku algos.

Pirmiau vasarines vietos, 
pamarese ar kur insaulyje di
deli bizni dare ir, po- teisybei, 
dar ir dabar daro. Bet dabar 
jau kita mada inkando Ameri- 
kieezius: Žiemos atostogos 
szaltuose krasztuose, kur gali
ma ant ledo slidinėti ar ant 
“Skis“'paežiu žineti. Vis dau
giau ir daugiau žmonių va
žiuoja in szaltus ir sniegotus 
krasztus del žiemos sportu. Pirkite U. S. Bonus

Dar kita kova neszvengima: 
Senato komisija patrauks- Au
tomobiliu unijos prezidentą, 
Walter Reuther in savo tardi- 
nimus. Komisija ji neintars už 
jokias vagystes ar neteisingu
mus, bet už tai kad jis buvo pa- 
vartuojes unijos pinigus pa
laikyti ir yesti keletą straiku, 
kurios' nieleo bendra neturėjo" 
ir nebeturi su jo automobiliu 
darbininku unija. Walter Reu
ther teisinasi, sakydamas kad 
visu uniju vadai panasziai da
ro.

Iszrodo kad Senato komisi
ja szita Walter Reuther pa-» 
trauks in savo tardinimus kaip 
tik priesz tai kada jis pasiren
gęs reikalauti didesniu algų 
savo darbininkams. Senato ko
misija tikisi szita Walter Reu
ther pagazdinti ar bent su- 
minksztinti, kad jis nebūta, to- 
kis storzevis, kai ateis laikas 
jo imijai derintis su automobi
liu kompanijomis.

' Bet iszrodo kad ta, Senato 
komisija vieni tik supykins au
tomobiliu. darbininku prezi
dentą Walter Reuther, bet jo 
neiszgazdins. Galimas daigtas 
kad szitas tardinimas vien tik 
pagreitins automobiliu darbi
ninku straikas.

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS

• ... maldX ... ;
; Viesz. Jėzaus ir ;!
! Motinos Szvencz. ;
Į Sapnas Motinos Szven- J;
’ cziausios, mieganczioa
[ ant kalno Alyvų, žemei j!
[ Batanijos, bažnyczioj ;•
> Szv Mykolo Arkaniuolo.

; knygos Did. Sfyxtity col }
' TIKTAI. 26 Ota '
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Kai tik Prez. Eisenhoweris 
nustatė kiek valdžia, reikalaus 
isz musu pilieezius sziais me
tais del apsaugos, apsiginklar 
vimo ir paszelpos, tai beveik 
visi svetimi krasztai pasisku
bino pareikszti kiek jie isz mu
su tikisi:

Prancūzija nori penkis szim-l 
tus milijonu doleriu isz musu 
ir isz insteigtos pasaulines 
bankos.

Ispanija nori apie tris szim- 
tus milijonu doleriu del savo 
vaisko.

Indija nori apie tris szimtns 
milijonu doleriu del savo pen
kių metu prekybos ir agroni- 
mijos reikalu.

Mažosios vieszpatystes Piet- 
Rytu Azijoje nori apie szimta 
milijonu doleriu del savo pra
mones.

Isz viso, tie svetimi krasztai 
ne tik praszo, bet reikalauja 
pusantro bilijono doleriu da
bar, ir daugiau vėliau!

Ir visa tai yra. neskaitant 
musu paprastos užsienio pa- 
gelbos dovanomis, pagelbomis, 
paskolomis ir parėmimais 
ginklais, maistu ir drabužiams.

Ir visas tas iszlaidas, visus 
tuos iszkasczius mes, Ameri
kos piliecziai padengiame su 
savo taksomis.

t^ATURALLY, they're important to you! That’s why we want you 

to see these invitations for yourself. And please don't let that 
costly look mislead you ... the magic is in the making of these 
Invitations! Feel that fine., sharp raised lettering. It's done by a 
very special process! Feel the creamy .quality of the papers! 
Check the perfect form of these invitations with people who 

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

Jeigu kas tave peikia 
ar giria,

Tai pirma paklausk:
“Kas tai per vienas 

kuris tave giria.“

arba pradžia 
SKAITYMO 

:• ...ir...
RASZYMO 
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(Tasa nuo 3-czio puslapio)

ims ten kasdien ėjo o kitas el
getavo.

Elgeta prisiartino prie pono., 
j — Tamista, isztare, vakar 
davei man paszelpa.

— .Ir nori kad sziandien 
duocziau antim kartu, isztare 
aristokratas nes buvo juom o 
bet taip iszrode ir siekėsi prie 
kiszeniaus.

'—■ Atleisi man tamista, bet 
vakar davei man pinigą, vertes 
25 franku.

— Kaip tai ? Už tiesa?
—■ Taip yra! Bet kada, ati

daviau motinai, ji pasakė man 
kad turi but klaida ir paliepė 
man jieszkot tamista ir ati
duot pinigą. Sztai jis yra.

2—• Ar tavo motina ne tur
tinga'?;

— O, pone, mano motina 
yra baisi vargdiene ir serganti.

— Bet tai gal labai Dievo
baiminga.

Vaikelis pradėjo graudžiai 
verkti. Aristokratas iszrode 
giliai užsimislines. Valandėlė 
pastovėjo o po tam tarė:

— Geidžiu pažint tavo mo
tina.

«5» *3- '

Ant augszcziusiu lubų., stn-

beleje, didžio kaip szunc būda, 
gyveno juodu, su motina.

Szmotas senos paklodes, nu
mestas ant grindų, viena su
laužyta krese, keli, tuszti puo
dai ir kaminėlis ant kurio nuo 
keliu dienu nesukurino ugnis, 
tai buvo visas papuoszimas tos 
tamsios uolos.

In ta. tai. uola, perženge 
slenksti nepažinstamas mums 
pon-palaikelis.

Ant patiestos paklodes gulė
jo iszbalus motore, stengdama- 
si užsiklot kokiu tai driskalu 
kad. atsigint, nuo szalczio.

—■ Sveczias prisiartino prie 
guolio sei’ganczios.

Ant syk davėsi girdėt riks
mas, o serganti atsistojo ant li
gotu kojų. < ' , ■

— Ernest!
Ponas Ernestas be abejones 

turbut (pažino baisa nes susi- 
maiszes pasakė:

— Matilda!
Jauna, motore, kuri kitados 

tūrėjo būti graži, dabar neisz- 
rode' nei jauna nei graži.
.'Ach, varge ir .kentėjimai! 

Kaip greit sunaikinai patogu
mą ir žmogų padarot senu.

Matilda, Ii epe iszeit Jonukui, 
nes geide likt su Ernestu ant 
keturiu akiu.

Kam ežia, antrini pasakas 
kurias galime dasimislyt kož- 
nas ? , >

Mergina prigauta, vaikas 
augintais su pasiszventimu; gy
venimas vargingas nuo dienos 
lyg dienai, nuo motu lyg metu 
pakol pa ji egos atsako paklus
numo, varga, sir elgetavimas. 
Žodžiu, pasaka kasdienine. O 
kaip su vadžioto jas.

Ba! Kas ton verstu atyda, ant 
to kas iszsimete ant. ulyezes, 
kaip daigtas nenaudingas.

Ant galo alkanas sūnūs, ku
ris nepažysta, savo tėvo, praszo 
pas ji paszelpos. Paantrinsim 
kelis žodžius pasikalbėjimo 
Matihlos su Ernestu.

— Buvau apsivedęs, kal
bėjo, žinai apie tai gana gerai.

Norint, žinojau apie gimimą 
kūdikio-, bet itistatai. nedalei- 
džia pripažint man ji už sunu. 
Matilda, mano pasielgimas su 
tavim yra. laibai nedoras. Bet 
bausme už tai pasiekė mane. 
Žinok tai, turiu sunu po apsi- 
pącziavimu, teisingo patalo ir 
abejoju ar esmin'jo tėvu. Pagal 
instatus, yra, mano sūnūs. Del 
parodinio kad neesą mano sū
num, neturiu aizkiu pabudini
mu kad yra kitaip. Neszioje ta 
mano varda ir prisisavins sau 
mano titulus. O t|as-gi kuris 
yra mano tikru snnum, mel
džia pas mane paszelpos.

-----GAJAS---- -

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygai isz 
šiito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No.J03—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
•>zio iszimta isz Lietuviszku 
ižlieku Su paveikslais. 177 
hdeliu puslapiu, .‘Km?.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Beriiadina. 61 
puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tarnus, 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.

lapių, 2O<5.
No.158—A p i o Kapitonai 

Stonnfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

Kitokios Knygos

No J 78—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25o.

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

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

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

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jėzuso Kristų so 
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. 10ę.

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 Motino® 
Garbei. 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas;

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

ĮpįF* Nepamirszkite dadetl 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
tirno 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., - i.
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J(ITADOS gyveno trys 'bro
liai kurie stengėsi visom 

pajiegom iszsimaitint. liet kož- 
na diena stodavosi varginges- 
niais ant galo, jau nesirado 
nieko ka galėtu iszvirt ir pa
valgyt. Tada visi trys sueja, 
tarė:
\ — Negalime visi trys czion 
ilgiaus iszbuti. Geriau butu 
kad iszsiskirstytumėm ir kožr 
nas eitu savo keliu jieszkot gi
liuko po svietą.

Ėjo visi trys keliolika, dienu 
nesurasdami jokio giliuko. Bet 
viena diena, eidami pfer giria 
užtiko kaina, o kada prisiarti
no areziau, (pamate jog kalnas 
visas 'buvo sidabrinis.

— Nors karta, užtikome gi
linki koki alsz norėjau, patarė 
vyresnis isz broliu: asz nieko 
daugiau nenoriu, ir prisidejas 
in krepszi sidabro kiek tik ga
lėjo paneszt,. sugryžo namon.

Bet likusieji broliai nebuvo 
užganadinti isz sidabro ir lei
dosi tojiaus in svietą. In kėlės 
dienas priėjo kaina kuris visas 
buvo isz aukso. Antras brolis 
sustojo kalbėdamas:

— Užteks man aukso. Pri
sidėsiu maisza, o užteks man ir 
mano szeimynai lyg senatvei. 
Prisidejas maisza leidosi na
mon visai užganadintas isz sa
vo giliuko.

Trecziasis pamisimo sau: si
dabras ir auksas mane neužga- 
nadins, eisiu toliaus in svietą, 
gal mano giliukis bus geriau 
sias. Leidosi toliaus in kelione. 
Tris dienas jau ėjo ir priėjo 
prie dideles girios.-Ėjo ir ėjo 
ir negalėjo daeit įprie galo, o 
badas jam pradėjo duotis in 
ženklus. Užlipo in augszta me
di, 'bet kaip tik toli galėjo ma
tyt, visur mate tik virszunes 
medžiu. Ant galo lipdamas isz 
medžio tarė: o kad asz da gale- 
cziau. nors karta gerai paval
gyt. Bet kaip nusistebėjo kada 
nulipo isz medžio ir paregėjo 
uždengta stala su visokiais 
gardžiais valgiais ir gerymti.

— Na, nors karta mano no
ras iszsipilde, ir sėdės prie sta
lo pavalgė ir atsigėrė invales. 
Butu gaila idant palikt, toki 
puiku uždangala szitoje girio
je ant pasigadinimo. Sudėsiu 
puikiai ir pasiimsiu su savim. 
Kalbėdamas tai sudėjo puikiai 
uždangala nuo stalo ir inside- 
jas in kiszeniu nuėjo toliaus.

Nuejas taip keliolika myliu, 
vela pasijuto alkanas, o norė
damas persitikrini verte už
dangalo, paklojo ant žoles ir 
paszauke:

Norecziau pamatyt idant 
ant tavęs vela, rastųsi visokį

SAPN0R1US

I
Su 283 Paveikslais j

160 Puslapiu !

8 col. ilgio, 5% ool. plocrio ’ 
Iszaiszkma sapna ir kas į 
ateitoje stosis. Su priedu ; 
planatu ir visokiu burtu. ’ 
Knyga in minksztos po- 1 
pieros virbeliuose. :: :: '

Pinigai reikia siusti su ;
užsakymu: ;

Tiktai,. . . $1.00 :
Saule Publishing Oo., 

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

valgiai. ‘
Vos isztare tuos žodžius, kad 

ant uždangalo pasirodė viso
kį valgiai ir gerymai.

Dabar tai žinau isz kokios 
kuknios mano valgiai paeina, 
esi del manes’daugiau vertas 
ne kaip visi kalnai aukso. Bei 
da nebuvo užganadintas isz to 
ir liedosi toliaus in svietą 
jieszkot geresnio giliuko.

e* ♦ ***>* * * ***

*******<*
Vai,- jus Lietuviszkos 

mergeles, 
Kas isz jus bus, 

Jeigu jusu levai isz 
miego nepabus, 

Duoda jums vale visame, 
A utobi 1 i ai s 1 aksty me, 

Pare ja namo vaiki ojates, 
Ligi antra, valandai 

trankotes, I 7
O vos turite septyniolika 

meteliu, 
Susilyginai su didžiausiu 

i pasiunteliu.
Alų sriaubė kaip 

te l vežios, 
Nepaiso! nei ant 

sarmatos, 
Užaugsite ant paleistuviu, 

Didžiau si u n i ekszu.
Nevos kitur aid miszparu 

važiuojat, 
Savo dorybia suvis 

nepaguodojat 
In rodliauzes tankiausia 

alsi lankot, 
Ten visokius niekus ' 

iszdarot, 
Važi nojan t d a i nuo ja t, 
Rūkote ir szaipotes, 

Kaip ‘ ‘ kuczki-makuczki’ 
kraipo  tęs, 

Net sarmata in tai 
žiūrėt, 

Daugiau nėra ka apie 
tai kalbėt.

* * *
In viena grinczele 

atsilankiau, 
Bobele ant lovos guli 

ir dejuoja, 
Kelios kūmutes sėdėdamos 

LTž stalo dainuoja.
“Gudivnin” gražiai 

pasakiau, 
Ir net nusistebėjau,.

Bobeles mesutes prisikepia 
Girtos net apjakia, 

Ant manes visos 
nepaisejo, 

Gere ir mesute paczsetavojo, 
Prisilenkiau prie lovos, 

Prie vaitojanczios žmonos 
Mislinau kad lova 

f apka išžiota,
O ežia szirdeles butelais 

apstatyta, 
O kad ir nebage ir kožno 

ragauna, 
Bet sveikatos vis 

; neatgauna.,
Katra voliojęs! girtybėje 

Tai jau paskutine 
biaurybe! 

i _________________

Viena, vakara, kada inejo in 
giria, paregėjo suodina ang!- 
lioriu, stovinti prie ugnies. De
gino malkas ir tame paeziame 
laike kepe bulves del vakarie
nes.

—-• Labas vakaras, žmogeli, 
kaip tau czionais einasi ?

— Kaip sziandieir taip ir 
visados, o vakare keptos bul
ves,- atsake angliorius. Jeigu 
turi norą tai gali su manim pa
sidrūtint.

.—■ Šzirdinga a ežiu nes 
kaip matau tai neturi in vales 
del saves o* nori dalintis su 
manim. Nesitikėjai sveėzio, bet. 
jeigu nori tai asz tave užpra- 
sziysiu ant vakarienes.

Kaip tai ? Nematau nie
ko prie tavęs idant turėtum 
nors kokio maisto, o ini miestą 
užžimtu mažiausia dvi valan
das idant norėtum ka, tokio a.t- 
neszt, atsake angliorius.

—■ Nesirūpink apie tai, 
tuojaus turėsime tokia vakar 
,riene kokios da savo gyvastije 
nevalgiai. Kalbėdamas tai pa
klojo uždangala ant kelmo tar
damas :

—- Užsiklok tuojaus su. val
giu, tuojaus stojo visokiu val
giu, o pavalgė gardžiai . ang
liorius a.tsiliepe:

Ar žinai ka, szitas už
dangalas prisiduotu man labai 
gerai, neturiu kam. iszvirt val
gio szitoje girioje per tai butu 
man laibai paranku. Ar žinai 
ka, asz turiu sena rancziiT, 
nors yra tai stebuklingas daig
ias, d kad man daugiau jau ne
reikalingas per tai noreeziau 
su tavim mainyt.

— Bet pi rma pasakyk man 
kokia, jisai turi verte, užklau
sė pakelevingas.

— Alano senas ranezius tu
ri tokia galybe jog kada pa- 
barszkinu su ranka tai tuojaus 
iszszoks isz jo' kapralius su 
szesziais .apsiginklavusiais ka
reiviais. Ka paliepsi tai jie 
tuojaus padarys.

— Jeigu nori tai mainykim 
ir tuojaus apsimainė abudu. 
Sznipkus, taip vadinosi musu 
pakelevingas, užsidėjus ran- 
cziu aut pecziu leidosi toliaus.

Paejas valandoje norėjo per
sitikrint ar anglorius pasakė 
teisybe, pabarszkino in ran
eziu ir tuojaus iszszoko szeszi 
kareiviai su kapraliu kuris už
klausė:

— Ko sau reikalauji, mano 
pone?

— Noriu idant nueitumei 
pas anglioriu. ir atnesztumet 
man uždangala kuri pas ji pa
likau.

■ Kareiviai in trumpa laika 
atnesze ka sau vėlino Sznip
kus. Paliepė vela kareiviams 
inliy'st in raneziu ir nusidavė 
toliaus. Kada saule jau nusilei
do, užtiko kita anglioriu sedin- 
ti^prie ugnies kaip ir pirma.

Kada ir su tuom pavalgė ir 
atsigėrė, angliorius prasze 
idant mainytu su juom uždan
gala ant kepures kuri turi to
kia galybe jog jeigu pasuki ja 
ant galvos tai armotos isz jos 
szautu in visas puses. Kada 
apsimainė h* paejas koki gala, 
vela, nusiuntė kareivius kurie 
sugryžo su .uždangalu.

Kelios dienos pere jo ant ke
liones kad vėla atėjo pas tre- 
czia anglioriu su kuriuom ap- 

' simanie ant rago, o kas ant jo 

užtriubino tai namai, drutvie- 
tes ir kitoki murai plyszdavo 
ir sugriudavo nuo jo balso. Su 
tuom taip-pat padare kaip il
su anais dviem anglioriais.

— Na, dabar tai esmių gi- 
liukningas ir turtingas; eisiu 
pažiūrėt namon kaip, mano 
broliams pasiveda.

Kada sugryžo namo pamate 
jog brolei pasistatė sau pui
kias trioiba,s ir sau puikiai gy
vena. Kada brolei pamate ji vi 
sa apdriskusi, su’ sena, kepure 
ir kareziu ant pecziu, pradėjo 
isz jo juoktis ir visaip jam isz- 
sikalbinet szaukdami: Kada 
musu brolis ateis ta.i bus galin
gas karalius, o ne toks ubagas 
kokiu tu esi! Ir su1 tais žodžiais 
iszstume laukan. Sznipkuti.

Sznipkutis baisiai užsirūsti
no ant savo 'broliu už toki, pri
ėmimą, o pabarszkines raneziu 
daugeli kartu iszszoko isz jo 
szimtas penkes deszim.ts ka
reiviu kuriems paliepy ap
siaubi namus savo broliu, o du 
nusiuntė su lazdom in vidun 
idant gerai brolius sumusztu 
kol nepripažintu jog jis yra ju 
brolis.

Mieste pasidarė isz to dide
lis sumiszimas, o noriais atbė
go keli szimtai kareiviu idant 
nepažystama isz miesto iszvyt 
bet raneziuje tiek buvo karei
viu jog visus miestiszkus ka
reivius iszinusže.

Tada burmistras miesto nu
siuntė žinia pas karalių idant 
daugiau vaisko prisiunstu ant. 
iszgujimo nepažin štamo isz 
miesto, bet kada Sžnipkus pa
suko kepure, sutrenkė armotos 
o vaiskūs karali-szkas turėjo 
prasiszalint.

Sznipkus dabar buvo ant 
tikrųjų perpykęs ir pastanavi
jo jog neapsileis nei karaliui ...
jeigu jam neduos savo dukters 
už paozia.

Karalius nbrii nenoru, turėjo 
ant to tikt ir atidavė savo duk
ters jam už paezia. Pati nebu
vo užganadinta isz savo uba- 
giszko vyro kuris nenusiimda- 
vo savo senos kepures nuo gal
vos ir ranoziaus. Diena ir nak- 
ti mislino’ kaip galėtu nuo jo 
atsikratyt. O gal jo galybe gu
li. tame ranieziuje ir kepureje, 
pa,mislino sau karalaite. Atė
jus pas ji viena diena pradėjo 
su juom glamonėtis, o pa'bu- 
eziavus kelis kartus paklausė:

— Nusiimk nub saves ta se
na kaneziu ir ta biauria kepu
re, mano mylimas, nes tu isz- 
rodai su jais kaip ubagas, net 
man sarmata, pasakyt žmo
nėms jog- tu esi mano vytas.

— ’Mano szirdžiuk, szitas 
ranezius yra didžiausiu skarbu 
del manes. 'Nesibijau asz ir ga
lingiausio karaliaus kada ji tu
riu prie saves ir parode jai ga
lybe seno raneziaus.

Apsikabinus pabuežiavo ji 
ir tuom kartu nelaba pati atri- 
szo raneziu nuo vyro pecziu. 
Isžbegus laukan pabarszkino 
ir liepe kareiviams paimt jos 
vyra ir nuneszt toli nuo savo 
vieszpatystes. Bet pasiliko jam 
kepure kuria apsukęs kelis 
kartus ant galvos, armotos už- 
dundejo baisiai, užmuszdamos 
visus kareivius kurie prisiarti
no prie jo. Ant galo atėjo jo 
pati ir melde susimylejimo, nu
duodama labai meilinga, o 
trumpam laike pasako jai apie 
galybe savo kepures.

Pali lauke ko] jis užmigo 
tada paėmė jo galiųga kepurei 
ir iszmete ant ulyiezios, 'bet pa- 
siliko jam da ragas. Kada pa
budo, dažinojo apie netikusi' Saule Publishing Co., 1 Mahanoy City,

darlbfl. savo, paezios. Iszejas 
laukan užtriubino ant rago joo- 
net murai pradėjo, griūt, nž- 
mušzdami pati karalių ir jo 
dukrele. Nepaliove triubint 
pakol sugriuvo visas miestas, 
o kad nebylu paliovęs triubint, 
butu visa, karalyste pastojus 
in griuvėsius.

Jau nesirado jam prieszu. 
idant jam užbėgt jo darbui pai

Del Savo Motinos
^lEAFA del turtingu tai lai

kas kurio jie laukia, su isz- 
siilgimu, nes žiema yra gausi 
in palinksminimus; del netur
tingu tai laikas, audru ir nu
liūdimų platinantis bedas ir 
kentėjimus.

Badas ir szaltis! Baisus pa
veikslas sujungtas dvieju pa- 
jiegu. Du skaitlei: neturėji

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

William Bendix tells you, •

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

donation, the Advertising Council and

Pa.
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Every Savings 
Bond you buy 
is a share in

J ■

America
a/td s^ri'7/an casft/

“In more ways than one, this great country of 
ours is a government of, by, and for the people. 
And, because it is, its economic security de
pends greatly upon the financial security of 
each individual American family.

“So when you’re saving for your own fam
ily’s security, you’re also helping your country. 
And one of the best ways to do this is by 
investing regularly in United States Series E 
Savings Bonds.”

These Bonds are one of the safest invest
ments you can make. They’re guaranteed safe 
by your Government. That means 170,000,000 
Americans stand solidly behind the value of 
every Bond you buy.

What’s more, if a Bond is lost, stolen or 
destroyed, the Treasury will replace it for you 
without charge. That’s why people say Bonds 
are safer than cash.

Bonds pay good interest, too—3 1/4% when 
held to maturity. And they now mature in 
only eight years and 11 montlis.

So you can see there are many good reasons 
to save for the big things in your life through 
United States Savings Bonds. Why not start 
buying your Shares in America today? Buy 
Savings Bonds through the Payroll Savings 
Plan at work or regularly where you bank.

Safe, as America ...U.S. Savings Bonds

ka, apsigarsino save karalium 
ant vi-sos vieszpatystes.

Po kokima laikui nusidavė 
pas savo brolius kaipo kara
lius nes jam. nusispyrė ir pri
pažino už savo broli ir meilin
gai ji priėmė. Paėmė juos vi
sus pas save, ir vieszpatavo iki 
smert.

— GALAS —

mas ka. pavalgyt ir trumpumas 
szilumos, kuriuos. sudėjus in 
krūva gausim viena, suma bai
siai didelia. kuria, vadina var
gu.

Sziluma, jau puse pragyve
no. Nėra, nieko linksmesnio žie
mos laike sėdėt prie szilto- pe- 
cziaus, o bjauresnio matyt už
gesusi ugrii pecziiije. Ak! Tie 

pelenai iszgese rodos didina 
szalti žiemos. Saule, žiemos 
laike, vargdieniams iszrodo to
kiais pat iszgesusiais peleniais. 
O del turtingu ? Ka ten gal ap
eiti turezius, žiema saule kad 
jiem ir taip szilta ir linksma 
sėdėt prie kaminėlio ant kurio 
kuriama ugnis.

Szaltas vejas, kuris kapoja 
sziurkszte szalczio, praeivius 
ant ulyezios drėgnas sniegas, 
kuris buk papartis uždengiąs 
ulyczias, siekia net kuna men
kai apsiavusio vargdienio, 
tamsuma nakties, kurios nein- 
stenigia iszblaszkyt žiburiai 
ant ulycziu visas tas taip pui
kiai iszrodantis gražumas uly- 
czes del žiūrėtojų per langa isz 
paloeiu didž-tureziu, vargdieni 
apima baime nes tur- valkiotis 
po ulyczias jieszkot uždarbio! 
nes szeimiylna neturi ka paval
gyt-
i Paskutine žiema kuri davė
si in ženklus, savo baisiais J 
szalcziais, kas-dien galima bu
vo matyt prie duriu vieno isz 
garsingesniu teatru Madride, 
vaikinei! deszimts ar dvylikos 
metu.

Juanito, Jonukas, tokis bu
vo vardas varguolio jauno1 
ubagėlio,' apsivilkės in skudu- 
rius, kurie jau buvo pa dvide- 
szimts kartu prasze praeiviu 
užmaldos.

Bet ant jo veido ir akiu o ir 
viso pasielgimo galima, buvo 
matyt kad jis yra isz augsztes- 
nio luomo, pavargėlis.

■Su kepure rankoje, dreban
tis nuo szalczio ir baimes, arti
nosi prie praeiviu antrindamas 
vien tuos paežius žodžius.

—• Susimilkit,' mano moti
nėlė serganti!

Kas duoda sziandien paklau
sima tokiems žodžiams? Moti
na serganti, tėvas naszlys su 
penketą vaikucziu, ka tik da
bar pargryžes isz ligonbutes. '

Viskas tas 'buvo tiek jau 
kartu paantryta, o net ir ant 
szlekto panaudota kad szian
dien jau nieks apie tai klausyt 
nenori ir tikėt.

Datyre to paties ir Jonukas. 
Viena vakara priėjo* Jonukas 
prie pono, puikiai pasiredžiu- 
sio. Ponas sieke nenorams ran
ka in kiszeniu, o inspaudes jam 
in ranka pinigą ėjo toliau savo 
keliu.

Jonukas, priejas prie lem
pos, pažiurėjo in pinigą ir net 
kliktelejo isz džiaugsmo, 
i Buvo valdonu auksinio pini
go vertes 5 dukatu arba 25 
franku.

Mėtėsi 'bėgt kaip durnavo- 
tas. .

Duszia jo apie dvi mislis, ko
kia linksmybe suteiks motinai 
ir baime kad jo kas ne apvog
tu.
j Su užgniaužtu kuloku, po 
drabužiais, uždusęs, susziles, 
nežiūrioj; ant baisaus szalczio, 
iiibego in varginga stubele.

♦
Ant rytojaus Juanito stovė

jo vėl ant tos paezios ulyezios 
ir vietos.

Ponas, puikiai pasirėdęs, ejo| 
kasdien taja ulyczia in kliuba. 
i Tas, kad jiedu susitiko, ne
buvo aklu atsitikimu nes yiei-

[Tasa Ant 2 Puslapio]

Trys Istorijos
Apie Irianda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius ako Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
SAULE - Mahanoy City, Pa.
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Žinios V i etines
— Vincentas R. Alex (Alek- 

sandraviczius) kuris sirgo il
ga laika, pasimirė Utarnink© 
penkta valanda ryte, savo na
muose 222 W. Pine uly. Gimė. 
Hills Terrace. Velionis kitados 
dirbo Knickerbocker kasyklo
se, po tam turėjo stendą Lake
wood parke. Prigulėjo prie 
Lietuviszkos parapijos mieste^ 
Eagles draugijos ir Mainieriu 
Unijos. Paliko savo paczia 
Ona (Valukoniute, isz Girard- 
villes); duktere Lorraine, pa
ti M. Kominskio, Elizabeth, N. 
J., du brolius: Edvardą, Lo
cust Valley ir Joną, Glouces
ter City, N. J., trys seserys: 
Margareta Henninger, Buffa
lo, N. Y., Patricija, Tamaqua, 
ir Ona, pati Paul Maurer, 
mieste. Laidotuves invyks Su
katos ryta su aipiegomis in Szv. 
Juozapo bažnyczioje devinta 
valanda ir palaidos in parapi
jos kapinėse. Gralboriai Ora- 
vitz laidos.

—• 'Sukatoj pripuola pirma 
diena Vasario-Fe'bruary antra 
me nosis szio meto. Taipgi ta 
diena pripuola Szv. Ignoto, o 
Tautiszka Vardine: Tulegedis. 
Menesis paszvensta del Jėzaus 
užslėptojo gyvenimo. Vasario 
Menulio atmainos: Pilnatis 4 
diena; Delczia 10 d., Jaunutis 
18 d., Prieszipilnis 26 d. Ūki
ninku priežodžiai: Jegiu per 
Grabnyczias saule szvieczia 
tai tikėkimės -szalczio ir snie
go. Ant Szvento Motiejaus jei- 

, gu ledas tirpsta, tai netrukus 
bus jis kietas. Jeigu nuo sziau- 
riu tame menesyje vejas szal- 
tas puczia, bus vaisingas me
tas, o jeigu to vėjo neturėsime 
Vasario menesyje, tai Balan
džio menesyje tikrai bus. Ir ta 
diena: 1939 metuose Ispanijos 
Prezidentas Manuel Azana ap
leido savo kraszta,'buvo isz- 
tremtas; 1263 m., Vokiecziai 
isz Lietuviu paveržė Karaliau- 
cziu; 1790 m., Amerikos Aug- 
szcziausias Teismas laike savo 
pirmąjį posėdi, su pirmininku 
Teisėju John Jay. Posėdis bu
vo laikomas New York mieste 

, ir -tęsęsi per deszimts dienu.
' —- Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Septuagesina arba 
įreczioji Nedelia priesz Užga- 
venias, o Tautiszka Vardine: 
Vandene. Ir ta diena: 1950 m., 
Anglių kasyklų, mainu savi
ninkai sutiko ant 70 dienu de- 
ry'bos, pirm negu straikos bu- 

j tu iszszauktO’S; 1937 m., darbi
ninkai straikuoja Flint fabri
kuose, Michigan valstijoje. 
Neklauso teismo.

— Panedelyje pripuola 
.Šzvencz. Motinos Marijos In- 

‘ vėdiylbos; ir Szv. Blažiejo, kada 
Katalikai eina in bažnyczia 
kad kunigas paszventintu 
jiems ju gerkles, o Tausiszka 
Vardine: Rasta. Irta diena: 
1944 m., Mount Passino vie

isz savo troko, kuri jis buvo 
sustabdęs ant kalno, patikrin
ti užpakalini savo to troko ta- 
jeri, kai tas trokas paslydo že
myn ir ji suvažinėjo.

SALIUNINKAS
INTARTAS UŽ

NUŽUDINIMA

Savo Žmonos
PHILADELPHIA, PA. — 

Kaipo jaunuolis, 23 metu am
žiaus Nanjo Sirgh, atvažiavo 
isz Pakistano ir dirbo kaipo 
ūkininko, farmerio pagelbi- 
ninkas. Jis anksti kėlėsi ir vė
lai ėjo gulti, nes darbas buvo 
sunkus ir ilgas.

Jis buvo petingas ir raume
ningas ir turėjo baisiai tvirtas 
rankas.

Jis po kiek laiko pragarsė
jo kaipo neprastas imtininkas, 
ir garsinosi save kad jis duos 
tūkstanti doleriu tam kuris ji 
parmes per imtynes.

Penkiolika minueziu priesz 
vidurnakti District Attorney, 
policijos virszininkas ji inta- 
re už savo žmonos nužudinima.

Jo žmona, 37 metu amžiaus 
Betty Singh buvo pasmaugta 
ir sumuszta savo kambaryje. 
Jos galva buvo perskelta.

Policij antai buvo paszaukti 
apie pietus ant rytojaus. Jie 
rado ta moteriszke nuoga, su
muszta ir pasmaugta, virsz sa- 
liuno, kuri jos vyras veda.

Jiedu gyveno sykiu per pen
kiolika menesiu.

Ji buvo negyva jau per dvy
lika valandų pirm negu jos vy
ras paszauke daktara, kuris 
tuojaus pripažino kad ji yra 
mirusi. Daktaras tuojaus pa
szauke policijantus.

Saliuninkas Singh sako kad 
jis mistino kad jo žmona buvo 
tik apslobus ir už tai jis taip 
greitai nepaszauke policijan
tus.

Policijantai ji tardė per ke
lias valandas, ir paskui pri
vertė ji nusiimti savo virszuti- 
niu marszkinius. Jie rado kad 
jo apatiniai marszkiniai buvo 
kruvini. Jis tada prie visko 
prisipažino, kad jis savo žmo
na buvo nužudęs. Bet kodėl jis 
taip padare jis nesako ir poli
cijantai negali suprasti.

Jis ta ryta pasikalbėjo su 
savo bartinderiu ir su alaus 
pardavėju, kai jo žmona gulė
jo negyva virszuje.

Policijantai nori dažinoti 
kodėl jis lauke net dvylika va
landų pirm negu jis pasiszauke 
daktara ir policija.

District Attorney pagelbi- 
ninkas A. J. Reiffel sako kad 
isz to ka Ponas Singh pasakė 
policijantams, jis yra tikras 
kad Singh gali būti suaresz- 
tuotas ir intartas už savo žmo
nos nužudinima.

nuolynas buvo Amerikos la
kūnu sugriautas ir susprog
dintas Italijoje; 1945 m., Yal- 
tos Konferencija kurioje daly
vavo “Trys Didieji”, Ameri
ka, Anglija ir Rusija; 1949 m., 
Vngrijos Kardinolas Jozef 
Mindszenty Budapeszto Ko- 
munistiszkame teisme, prisi
pažino kad jis kaltas. Jis per 
kankinimus buvo priverstas 
taiip prisipažinti.

—■ Utarninke pripuola Szv. 
Andrejo Kor., o Tautiszka, 
Vardine: Barkus. Ir ta diena: 
1950 m., Mainieriu bosas John 
L. Lewisas atmete Prez. Harry1 
Truman o pasiulinima kad bu
tu iszrinktas komitetas, kuris 
isztirtu ir nustatytu mainieriu 
daria ir algas; 1899 m., karas 
tarp Amerikos ir Filipinų pra
sidėjo.

Shenandoah, Pa. —
Buvęs miesto gyventojas, 
Aleksandras Niczalis, 58 metu 
amžiaus, nuo 2268 E. Clear
field uly., Philadelphia, Pa., 
kuris sirgo per koki tai laika, 
numirė pareita Subatos vaka- 
ra 7 valanda savo namuose. 
Velionis su savo szeimyna ap
leido Shenadori in 1947 metuo
se, kurie apsigyveno Philadel- 
phijoje. Prigulėjo prie Susi
vienijimo Liet. Am. Paliko sa
vo paczia Ona (Stefamavicziu- 
te); du snnu: Aleksandra, Phi
ladelphia ir Juozą, namie, 
taipgi duktere Ona, pati .Geo. 
Whalen, Philadelphia ir du 
anuku. Laidojo Seredos ryta 
su aipiegomis in Szv. Jurgio 
bažnyczioje devinta valanda 
ir palaidotas in tos parapijos 
kapinėse.

— Mare Yarnall nuo 107 
W. Centre uly., numirė pareita 
Nedėlios ryta 4:30 valanda in 
Locust Mt. ligoribute. Velione, 
po tėvais vadinosi Mare Pla- 
dusziute. Paliko duktere Liud
vika, pati Robert Healy, Pitts
burgh ir du anukus, taipgi trys 
seserys: Helena Matakoniene, 
Margareta Žerniene ir Adele 
Racziene visi isz miesto; du 
brolius: John Pladu mieste ii’ 
Vinca Melauska, Philadelphia. 
Laidojo Ketverge ryta isz 
Graboriaus Schwab koplyczios 
113 W. Centre uly';, su. apiego- 
mis in Szv. Jurgio bažnyczioje 
9 valanda ir palaidota in pa
rapijos kapinėse.

— Rose Denėhy, 85 metu 
amžiaus, 974 W. Coal uly. nu
mirė Utarnink o vakaro. Jos 
vyras Martin mirė 1942 m., 
paliko dvi dukterys: Anna, 
slauge, Locust Mt. ligonbte ir 
Nellie, namie., taipgi snnu 
William, isz Jessup. Prigulėjo 
prie Szv. Jurgio parapijos. 
Graborius C. F. Recklitis lai
dos.

KALĖJIMO SARGAS 
PASIMIRĖ

Lebanon^ Pa.:—
Keturios deszimts penkių me
tu amžiaus troko draiverys, 
Russell L. Weaver, isz Cole
brook buvo savo troko suvaži
nėtas ir užmusztas. Jis iszlipo

TRAPPE, PA. — Otto A. 
Maske buvęs sargu virszinin- 
ku pagelbininkas in Grater
ford State Penitentiary kalė
jimą, sukniubo ir pasimirė kai 
jis ėjo sargo pareigas prie Lee 
Rubber and Tire fabriko in 
Conshocken, Pa. Jis buvo pen
kios deszimts keturiu metu 
amžiaus.

Per pastaruosius du metu 
Maske buvo pasamdintas 
Globe Detektyvu agentūros.

Per keturis metus jis buvo su 
Pennsylvanijos valstijos poli- 
cijantais, pirm negu jis buvo 
paskirtas pagelbininku Gra- 
terford State Penitentiary 
virszininko pagelbininku. Jis 
iszbuvo per dvideszimts ketu
ris metus.

Jis paliko žmona, buvusia 
Clara Rapp ir dvi seseris.

BUVĘS MAYORAS 
PASIMIRĖ

LOS ANGELES. CALIF. - 
Asztuonios deszimts metu am
žiaus Frank L. Shaw buvęs 
Los Angeles miesto mayoru 
nuo 1933 iki 1948 metu, kai bu
vo visi tie skandalai ir sukili
mai tame mieste, pasimirė nuo 
vėžio ligos. Jis jau ilga laika 
kai sirguliavo.

AUGSZTESNIO-
SIOS MOKYKLOS

Kas Joms Trūksta?
WASHINGTON, D, O. —

Beveik visu kolegijų ir uni
versitetu virszininkai nusi
skundžia kad sziu dienu moki
niai, kurie in tas mokslo in- 
staigas stoja nėra tam mokslui 
tinkami. Ir jie kaltina musu 
pradines ir augsztesnias mo
kyklas. Jie sako kad retas mo
kinys supranta kad ir pagrin
dus matematikos, ir kad dar 
retesnis gali tiksliai paraszyti 
laiszka, ar gerai sudėti žo
džius.

Kai taip tu augsztuju moks
lo szaku virszininkai nusi
skundė, tai bent viena augsz- 
tesnioji mokykla atsibudo ir 
stengiesi dažinoti ar tai teisy
be ar ne.

McCaskey Augsztesniosios 
mokyklos virszininkas in Lan
caster, Pa., pasiuntė laiszkus 
in buvusius savo mokyklos 
studentus ir in ju darbdavius 
ir prasze kad jie pasiaiszkintu 
kaslink tu buvusiu mokiniu 
gabumo.

Isz szimto keturios deszimts 
keturiu buvusiu mokiniu, tris- 
deszimts keturi prisipažino 
kad jiems beda taisyklingai 
raszyti; penkiolika sake kad 
jiems gyva beda raszyti; vie
nuolika prisipažino kad jie 
gramatikos nesupranta; vie
nuolika sake kad jiems skai- 
czius, aritmetika sunki ir pai
ni, ir devyni prisipažino kad 
jie nieko apie bizni nesupran
ta.

O ju bosai, isz kitos puses, 
nusiskundė kad tie ju samdi
niai, buvusieji tos mokyklos 
mokiniai nieko nežino apie 
taisyklingumą, kad jie nemo
ka nei paprasta laiszka para
szyti ir nesutinka nei minutos 
daugiau dirbti negu nustaty
ta.

Tie bosai, darbdaviai pata
ria kad mokyklos turėtu savo 
mokinius iszmokinti darbsztu- 
mo, szvarumo ir tvarkos dar
be. Ir jie teipgi nusiskundžia 
kad tie jauni darbininkai vi- 
siszkai nežino Anglu kalbos, 
nei raszte, nei kalboje.

Tai liūdnas ir skaudus pri
sipažinimas, kai mes iszmoka- 
me tris szimtus dvideszimts 
doleriu del kiekvieno mokiniu 
musu mokyklose. Reiszkia, 
musu krasztui, per taksas kas 
metai kasztuoja $750,000,000 
del musu mokiniu, kurie tiek 
mažai iszmoksta.

VIENAS SKAITO,., 
prie valgio, kitas po savo dar
bui, o kiti prie darbo. Geras 
laikrasztis pranesza žmogui 
kas sziandien ant svieto atsi
tinka. Mokina žmones kaip gy
vent ir ko turi saugotis, žodžiu, 
lavina žmogaus protą visame.

Sziandien, laike visokiu švie
timu sumiszimu ir kariu, 
kada žinios ateina isz Eu
ropos, laikrasztis yra žmogaus 
geriausiu prietelium. Negana 
kad ji skaito, bet mato ir pa
veikslus isz kares lauku, ženk- 
lyvu ypatų, miestu, naujo isz- 
radimo ginklu ir laivu ir pa
veikslus nelaimiu kuriu pats 
savo akimis negalėjo matyt.

Tokiu laikraszcziu yra 
“Saule,” kuri nesigaili kaszto 
ant paveikslu, kad savo skaity
tojus supažindint su visokioms 
savo akimi kas dedasi ant viso 
svieto.

“Saule” gražiausia ir tin
kamiausia dovana nuo Lietu 
vio, Lietuviui..

Mokslo instaigu virszinin
kai sako kad sportas, kaip fut
bole basketbole ir kiti tokie 
loszimai daug svarbesni musu 
mokiniams negu grynas moks
las.

POLICIJANTO
SESUO NUSISZOVE
PHILADELPHIA. PA. — 

Trisdeszimts keturiu metu am
žiaus Ponia Carrie Mangane 
nusiszove save, savo brolio, 
policijanti Samule Bronti na
muose.

Ji pasiėmė savo brolio poli
cini revolveri ir paleido viena 
szuvi sau in smegenis. Ji buvo 
nuveszta in Szventos Agniesz- 
kos ligonine kur po dvieju va
landų ji pasimirė.

BRIEDŽIU VISUR 
MATYTI

PHILADELPHIA, PA. —
Per medžiokles dienas, med
žiotojas gali iszvaikszczioti, 
iszklumpuoti keletą myliu 
miszko ir nepamato nei brie
džio uodegos. Bet dabar, kai 
nevalia tuos briedžius szauti, 
tai jie, rodos tai žinodami, vi
sur pasirodo ir net ant farmu 
su arkliais ir karvėmis mai- 
szosi.

Net ir tokio didelio miesto 
kaip Philadelphija, jo apylin
kėse dabar galima daug bried
žiu matyti. Ir automobiliu 
draiveriai turi atsargiai va
žiuoti ant vieszkeliu, kad jie 
tuos briedžius nesuvažinėtu.

Farmeriai ir tie kurie gyve
na priemiestyje ima bedavoti 
ir skustis, sakydami kad tie 
briedžiai ateina prie ju ukiu 
ir namu ir viską suėda. Auto
mobiliu draiveriai. juos pra
keikia, sakydami kad jie neži
no kada briedis iszszoks isz 
miszko ant vieszkelio.

Ir niekas nieko apie tai ne
gali daryti, nes nevalia brie
džiu szaudinti. Tik ana mene
si vienas briedis inszoko in 
viena automobiliu garadžiu ir 
sudaužė nauja automobiliu 
pirm negu nusisuko sau spran
dą.

Keli golfo kliubai nusiskun
džia kad briedžiai dabar už
ėmė visa ju lauka ir visai ne
paiso golfo losziku, rodos ži
nodami kad niekas negali ju 
paliesti.

NUSZOVE SAVO
ŽMONOS MEILUŽI

Intare Ja Už 
Neisztikimybe

ATLANTIC CITY, N. J. — 
Žvejotojas buvo suimtas ir su- 
aresztuotas saliune, už keliu 
valandų kai jo žmonos meilu
žis buvo paszautas.

Policijantai sako kad jis 
prisipažino, sakydamas kad jo 
žmona buvo prilipus prie kito 
vyro ir kad jiedu tankiai susi
eidavo ir gyvendavo kaip vy
ras ir žmona.

Sužeistas žmogus yra ketu
rios deszimts trijų metu am
žiaus Joseph Pettingill isz Bri
gantine. Jis randasi ligoninėje 
kur daktarai sako kad jis pa
sveiks.

Ponia Conover nuveže savo 
meiluži in ligonine apie ketvir
ta valanda isz ryto, ir pasakė 
kad jos vyras J. Conover buvo 
ji paszoves.

Policijantai tuojaus pradėjo 
jos vyro jieszkoti ir ji surado 
saliune netoli jo namu. Jie ji 
suėmė ir suaresztavo.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai

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

Skaitykit “Saule”

LIETUVISZKAS SURIS

Jono Ir Angelines 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 Angelinoa 
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.

Andruliai gauna daug laiszku, kuriuose yra labai palankiai atsiliepiama 
apie ju gaminamus Surius ir praszoma, kad jis butu pavadintas “TEVELIU 
SURIŠ,” nes jis gaminamas pagal ju Teveliu Receptą, kurie ji dar buvo at
sivežė isz Lietuvos, Reikip 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

Jeigu Permainote 
Savo Adresus

Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

kitas vietas arba iszvažiuoja 
in kitus miestus del apsigyve
nimo ir geidžia “kad .jiems 
“Saule” eitu be pertraukos, 
kada maino savo adresus tai 
tegul neužmirszta paduoti ir 
savo sena adresa kur kitados 
gyveno, nes kitaip negalėsim© 
surasti kur tokis žmogus gy
veno. Todėl, jeigu permainote 
savo gyvenimo vieta, raszant 
in Redyste, kad permainyti 
jusu adresa “paduokite ir se
na adresa, o tuom palengvin
site mums darba, erkelio ir 
kaszto!” Szirdingai Acziu!

—“Saules Redakcija.”

MILIJONIERIUS 
NUSIŽUDĖ

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

beveik visuose laikraszcziuose 
indėj o pagarsinima: pagarsi
nimas parode parsza ir žmogų, 
ir po to paveikslo jis buvo pa- 
raszes: ‘ ‘ Parszas gali keliauti 

i isz New York in Los Angeles, 
; be jokios permainos ir be jokio 
sustojimo, tai kodėl žmogus 
negali panasziai keliauti?”

Po tos jo pagarsinimo pro
pagandos beveik visi geležin
keliai parūpino traukinius, 
kuriais žmones galėjo ir dabar 
gali keliauti skersai ir iszilgai 
musu kraszta be jokios per
mainos, be jokio trukdinimo ir 
sustojimo.

(


	Book 6 1958-01-31-SAULE_0001
	Book 6 1958-01-31-SAULE_0002
	Book 6 1958-01-31-SAULE_0003
	Book 6 1958-01-31-SAULE_0004

