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Isz Amerikos
UBAGAS PALIKO 

$25,000.00

SCRANTON, PA. — Uba- 
gas, Walter Lipski, kuris per 
isztisa savo gyvenimą ubaga
vo po Scrantono miesto uly- 
czias, paliko dvideszimts pen
kis tukstanczius doleriu kai jis 
pasimirė Lapkriczio (Nov.) 
deszimta diena 1952 m. Lacka
wanna Apygardos Orphans 
Courts taip pranesze ana die
na. Szitas te vienos kojos 
ubagas Lipski, buvo apsigyve
nęs in geležinkelio stoties 
skliapa ir kartais in apygardos 
ofisus skliapa.

Jis buvo netekes vienos ko
jos, dar jaunas būdamas, kai 
jis buvo traukinio suvažinėtas. 
Jis per metu metus szlubuoda- 
vo po ulyczias rinkdamas 
maista ir visokius likuczius 
nuo “dumpo.”

Jo gimines gaus dauguma to 
jo palikto turto. Bet apygardos 
teismas nustatė kad dalis to jo 
turto nebus siuncziamas jo gi
minėms Lenkijoje, nes jie vis- 
tiek tu pinigu nesusilauktu. 
Vietoj to, dalis tu pinigu eis 
del maisto ir drabužiu punde
liu tiems giminėms kurie ran, 
dasi anapus tos “Geležines 
Sienos’’.

Jauna Gražuole

Panele Donna Means, ko- 
legiste isz Michigan State 
kolegijos buvo išbrinkta kai
po viena isz deszimts gra
žuoliu. Ji karalienes vieta 
užėmė iri Pasadena, Califor
nia, kai buvo surengta pa
roda del futboles loszimo, 
per Naujus Metus. Ji buvo 
išbrinkta kaipo gražiausia 
isz penkių szimtu gražuoliu 
kolegiscziu.

21,000 BE DARBO 
DETROIT MIESTE

DETROIT, MICH. — Kai 
armija nutarė daug mažiau 
kariszku troku pirktis ir kai 
automobiliu kompanijos nuta-

Pirma Syki Mato Savo Žmona Ir Sūneli

Stanley V. Smith, isz So- 
mervi’le, Mass., pirma syki 
pamato savo žmona Hazel ir 
jųdviejų dvylikos metu sū
neli, Stanley. Jis apsiženijo

re mažiau nauju automobihu 
sziais metais pagaminti, tai 
per ana menesi dvideszimts 
vienas tūkstantis darbininku 
automobiliu fabrikuose neteko 
darbo vien tik Detroit mieste.

Ir szitiek darbininku palei
do tik trijų automobiliu fabri
kai, Chrysler, Hudson ir Stu
debaker.

Bet Fordo ir General Motors 
automobiliu fabrikantai sako 
kad jie sziais metais dar dau
giau nauju automobiliu ga
mins. Jie giriasi kad jiems biz
nis gerai eina.

Chrysler kompanija paleido 
trylika tukstancziu penkis 
szimtus darbininku; Chrysler- 
Dcdge kompanija paleido pen
kis tukstanczius ir devynis 
szimtus darbininku. Szitu 
kompanijų virszininkai sako 
kad jie nežino kada jie gales 
tuos darbininkus vėl pasisam
dyti, nes b iznis labai prastas ir 
jie negali tiek daug automobi
liu parduoti.

SNIEGO PŪGOS
PHILADELPHIJOJ

PHILADELPHIA, PA. — 
Per des.imts ar penkiolika me
tu Philadelphijos miestas tiek 
sniego neturėjo kaip dabar tu
ri.

Strytkariai buvo sustabdyti, 
autobusai buvo per kelias va
landas pasiveline, daug darbi
ninku negalėjo pribūti in savo 
darbus, beveik visos mokyk
los buvo uždarytos. Už dvieju 
dienu mokyklos mieste atsida
rė, bet tos mokyklos kurios 
randasi priemiestyje dar ir da
bar negali atsidaryti savo du
ris, nes mokiniai negali priva
žiuoti.

Daug darbininku, kurie pa
prastai savo automobiliais va
žiuoja in darba dabar važiuo- 
ia autobusais ar traukiniais ar v
strytkariais, ir už visur ant 
stocziu prikiszamai daug ran
dasi žmonių.

Daug fabriku negalėjo ant 
laiko pradėti darba, nes darbi
ninkai per kelias valandas pa

trys metai atgal su Ponia 
Hazel Smith, kuri ji prižiū
rėjo kai jis buvo aklas. Da
bar, po operacijos ant jo 
akiu jis vėl gali matyti.

sivėlino pribūti in darba.
Philadelphijos policija isz- 

leido insakyma kad visi auto
mobiliai turi turėti lenciūgus, 
ir tie draiveriai kurie važiuoja 
savo automobiliais be lenciūgu 
bus suaresztuoti, kaipo pavo
jingi ant keliu vieszkeliu.

Iszrodo kad bus szalta ir bal
ta nors iki Petnyczios. Tiki
masi dar daugiau sniego susi
laukt. Jau dabar Philadelphi- 
joje sniegas yra beveik visos 
pėdos gilumo. Ir da daugiau 
bus.

Buck’s apygardoje apie tris
deszimts tukstancziu mokiniu 
dabar džiaugiasi nptipM AVn i o, ctaoar džiaugiasi netikėtomis 
atostogomis. Jiems nėra mo
kyklos ir labai gerai rogutė
mis važinėti.

Net ir traukiniai buvo su
stabdyti ir visur buvo pasive
line kol geležinkeliu reles buvo 
nuszlotos.

Daug nelaimiu buvo su au
tomobiliais mieste ir ant viesz
keliu per szias kelias dienas. 
Tik dabar ima ateiti žinios 
apie tas nelaimes,, kur ajitcmo- 
biliai paslydo, nuvažiavo nuo 
kelio ar sudužo in stulpą ar at- 
simusze kur in medi.

Kas sudaro didžiausi pavo
ju ant vieszkeliu tai kad pirm 
viso szito sniego buvo labai 
paszale ir dabar pc to sniegu 
yra grynas ledas.

Policijantai visiems pataria 
nevažiuoti su automobiliais i
jeigu nėra reikalo.

New Jersey Turnpike viesz- 
kelis per szimta asztuoniolika 
myliu yra nuklotas vienu ledu.

Philadelphijoje septyni 
szimtai darbininku dirba die
na ir nakti nukasti sniege nors 
nuc didžiausiu ulycziu ir viesz
keliu.

Per pirmąsias tas sniego pū
gas vienuolika žmonių žuvo.

Juozas Lubas, penkios de
szimts septynių metu amžiaus 
žmogus, sukniubo ir pasimirė 
kai jis lauke autobusio Chester 
mieste, apie puse po penkių po 
pietų. Jis ėjo isz darbo tuo lai
ku. Kiti pasimirė nuo kitokiu 
priežascziu kaip kasdami snie
gą nuo savo taku, ar eidami ar 
pareidami isz darbo.

| PO MAŽIUKAI - i
__ I

MASKVA, RUSIJA. — Da
bar musu Dipliomatai jauczia- 
si kad galima vieszai paskelb
ti ir papasakoti kas ten buvo, 
kas ten atsitiko, Lapkriczio 
(Nov.) septinta, diena kai Už- 
sieenio Ministeris Molotovas 
pasikvietė visus didžiūnus, 
iszkilmingai apvaikszczioti 
Raudonųjų Revoliucijos tris- 
deszimts szesztus metus.

Visi Sovietu Rusijos didieji, 
iszimant Malenkova ir, žino
ma, Beria, susirinko.

Kai vodka varvėjo ir szam- 
panas blizgėjo, susirinkusiu 
liežuviai atsiriszo ir drąsą pa
kilo. Vakariniu krasztu Diplio
matai tada galėjo daug dau
giau iszgirsti ir daug geriau 
susipažinti su tais Sovietu di
džiūnais, su ju veikimais, su ju 
kivircziais r su ju trukumais.

Szeimininkui Molotovui bai
siai nepatiko, kad Prezidiumo 
Pirmasis Premjeras, Lazar Ka
ganovich vis siulino gerti in 
visu sveikata, pavieniui.

O Pirmasis Premieriaus pa- 
gelb įninkąs, Anastas Mikoyan, 
ji vis isz pasalu kurstė ir erzi
no ir isz jo tycziojosi.

Buvęs Ukraina Komisaras 
pakvietė visus gerti “toasta” 
del “dideles draugystes visu 
Sovietu Unijos žmonių’’, ir jis 
visus Sovietu Unijos krasztus 
iszvardino, bet apleido Geor
gia. Isz Georgia pareina Lav
renty Beria.

Armėnas. Mikoyan, senas 
Beria .draugas piktai atkirto: 
“O kur Georgia krasztas?” 
Kaganavich, su pasziepa trum
pai pridėjo: “teipgi ir Geor
gia.”

Kai Amerikos Ambasado
rius, Charles Bohlen buvo pa
kviestas “toasta” iszkelti. Jis 
savo stiklą iszke’ę ir trumpai 
pasakė “Teisingumui!”

Tuojaus po tam Apsaugos 
Ministeris, Georgy Zhukov, 
vienatinis Armijos augsztas 
karininkas, kuris niekados nė
ra kviecziamas in szitokius 
bankietus, ir kuris niekados 
nėra turejes garbes vesti Rau- 
duonorios Armijos paroda, bu
vo pakviestas iszkelti savo 
“toasta”. Jis trumpai atsake 
kad ji linkėjimai tokie, kaip ir 
Amerikos Ambasadoriaus,

“Kas gi tau dabar?” suszu- • 
ko Armėnas Mikoyan, “ar 
pats smegenų ir liežuvio netu
ri?”

Karininkas, paraudės ir bai
siai inpykes ant Policijos bu
vusio vado Beria draugo, la
bai lėtai, bet baisiai piktai, ro
dos stengdamasis susilaikyti, 
atkariam jo: “Asz atkartuoju,” 
jis rodos skaitydamas ir sver
damas savo žodžius, sake: 
“Asz noriu paremti tos linkė
jimus del teisingumo.”

Vodka, szampanas ir prakal
bos aiszkiai parode kad ir Dik
tatoriaus namuose ne viskas 
tvarkoj.

į ^Pirkie U. S. Bonus!

EROPLANAS NU- Kareiviai Pavaiszina Korėjos Vaikuczius
KRITO IN MARES

35 Žuvo

PCRTO AZZURO, ELBA. 
— Anglijos “Comet Jet” grei
tas eroplanas su trisdeszimts 
penkiais žmonėmis nukrito in 
Tyrrhenian juras, tarp Elba ir 
Monte cristo Salų.

Žvejotojai, pargryže isz tos 
vietos sako kad nėra vilties 
kad kas butu iszlikes gyvas.

Vienas žvejokles laivelis 
parvežė penkiolika lavonu. 
Žvejotojai ant to laivelio sako 
kad nebuvo matyti nei ženklo 
gyvasties toje vietoje. Paskui, 
kai sutemo tai jau nebuvo ga 
Įima jieszkoti nei lavonu.

Tu parvesztu lavonu tarpe 
buvo du maži vaikucziai.

Keleiviu tarpe buvo keturios 
deszimts dvieju metu amžiaus 
Australijos karo koresponden
tas ir rasrytojas Chester Wil
mont.

Szitas didelis eroplanas skri
do apie penkis szimtus myliu 
ant valandos, kai jis nukrito in 
tas juras. Jis buvo vienas isz 
greicziausiu eroplanu ant viso 
svieto. Jis skrido tarp Londo
no ir Johannesburg, Afrika.

Eroplanu kompanija greitai 
pasiuntė savo žmones isztirti 
kaip ta nelaime atsitiko. Jie 
netiki žvejotojams, kurie sako 
kad eroplanas susprogo pa
dangėse ir kad keli žmones isz 
to eroplanc buvo iszszoke su 
parasziutais, nes jie ant juru 
nerado nei vieno parasziuto.

Deszimts isz tu keleiviu bu
vo jauni vaikai, kurie gryžo in 
Anglija, atgal in mokyklas po 
atostogų, kurias jie buvo pra
leidę su save tėvais per Kalė
das.

Keturi laivyno eroplanai 
greitai iszskrido in ta vieta isz 
Vigna Di Valle ir Pisa. Laivai Į 
su daktarais ir slaugėmis grei
tai iszplauke isz Maddalena, 
Elba ir Montecristo. .

Tas didis ir baisiai greitas j Platinki! “Saule”

7 Isz Szeimynos Žuvo

Vienos szeimynos septyni 
nariai žuvo szitoje automo- 
biliaus nelaimėje. Visi jie 
džiaugsmingai ir linksmai 
buvo iszvažiave savo drau
gams ir giminėms iszdalinti 
Kalėdų dovanas, kai szita 
nelaime atsitiko. Ju automo
bilius susikūlė su Soo Line

Mažas Pietų Korėjos vai
kutis žiuri in ne maža gaba- 
la kalakuto. Amerikiecziai 
kareiviai isz Trisdeszimts 
antros divizijos, per Kalė
das pamaitino ir pavaiszino

eroplanas buvo pakilęs isz Ry
mo ir skrido in Londoną, Už 
pusvalandžio padangėse jis nu
krito. Eroplanu darbininkai 
sako kad kai tas eroplanas isz
skrido isz Rymo, viskas buvo 
tvarkoj. Jie visa eroplana ir jo 
inžinus buvo peržiureje ir per
tikrinę.

Tai septintas tokis greitas 
ercplanas sudužo. Vienas tokis 
eroplanas sudužo per audra ne
toli Calcutta, Indijoje. Ketu
rios deszimts trys žmones žuvo. 
Tai luvo Gegužio antra diena, 
1953 m. Kitas sudužo pirm ne
gu spėjo pasikelti nuo žemes in 
Karachi. Vienuolika žmonių 
ant jo žuvo. Tai atsitiko Kovo 
treczia diena, 1953 m.

traukiniu, netoli nuo Whee
ling, Illinois. Ponai Fred 
G a,lie, isz Gary, Illinois su 
savo penkiais vaikais buvo 
ant vietos užmuszti. Tai tik 
viena isz keliu szimtu tokiu 
nelaimiu per Kalėdų szven- 
tes.

□ □ o

septynis tukstanczius asz- 
tuonis szimtus Korėjos vai- 
kucziu. Jie parūpino visiems 
tiems vaikucziams ne tik 
maisto, bet ir sziltu drabu
žiu.MOLOTOVAS SERGA

Žinios Dar
Nepatikrintos

LONDON, ANGLIJA. — 
Londono laikraszcziai raszo 
kad jie isz geru ir patikrintu 
szaltiniu yra sužinoję kad So
vietu Rusijos Užsienio Minis
teris, V. M. Molotovas yra 
szirdies liga susirgęs. Jie ra
szo kad Molotovas net ir pavo
jingoje padėtyje randasi.

Sovietu laikraszcziuose nie
ko, nei žodžio apie tai mes ne
randame. Bet tai visai ne dy- 
vai. Sovietai tokiu žinių apie 
savo augsztus žmones niekados 
neiszduoda. Sovietu radijas 
teipgi nieko apie tai nesako.

ISZSIKASE SAU
KAPA

LIMERICK, AIRIJA. —
Asztuonios deszimts penkių 
metu amžiaus M. Magner, ne
vedąs, šusimislino sau pasi
rengti tinkamus kapus. Jis nu
sipirko lota ant Pranciszkojru 
kapiniu, iszsikase duobe ir ja 
gražiai iszmusze su gražiais 
akmenimis. Maiszydamas ce
mentą, jis nevartuojo vancleni 
bet pieną, sakydamas kad pie
nas daug geresnis negu van
duo del cemento.

Sukatos ryta buvo gerokai 
paszale. M. Magner nuėjo in 

i sztora nusipirkti daugiau pie
ne del savo cemento. Pargrysz- 
damas jis paslydo ant ledo, isz- 

! silauže koja ir pasimirė.
Jis buvo palaidotas in savo 

iszsikasta kapa kurio sienos 
dar nebuvo pilnai iszmusztos 
su tais akmenimis ir tuo su pie
nu sumaiszytu cementu.
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Kas Girdėt
Amerikoje žmones kraustosi 

važiuoja in kitus miestus in ki
tas vietas. Dauguma jaunu j u 
kraustosi in tuos miestus kur 
randasi daugiau darbu.

Mainose liko tik maža dalele 
jaunuju. Dauguma iszsikrauste 
ar dabar kraustosi iii virszines, 
in didesnius miestus kur gali
ma greiczia.u. darbas gauti.

Beveik visi namai mainose 
per kelis tukstanezius doleriu 
atpigo ir dar eina pigyn, bet 
niekas nenori pirkti!

Daug veszu mokyklų mainu 
miesteliuose užsidarė ir dar 
daugiau per ateinanezius me
tus užsidarys. Nėra vaiku,' nes 
tik seniai pasiliko tuose mainu 
miesteliuose.

Kolegijos ir Universitetai 
dabar turi prisirengti priimti 
daug daugiau studentu, nes 
beveik visi dabar siunezia savo 
vaikus in augsztesnius moks
lus.

Motinos nuo dviidebzimts iki 
dvideszimts keturiu metu turi 
daugiausia vaikucziu. Senes
nes motinos tiek vaikucziu 
pirmiau neturėjo, nes pragyve
nimas buvo prastesnis.

Dabar jaunieji ženijasi daug 
ankseziau negu pirma.

džia, bet vis yra vietos, yra 
darbo del daug žmonių, jeigu 
tik jie nori tokius darbus imti. 
Dabar trumpa ir trūksta ap 
draudos agentu, barberiu, pa 
tarnautoju, radijo ir televizi 
jos darbininku, dantistu, slau 
giu, mokytoju, chemijos dai 
bininku ir mokslineziu, inži 
nieriu, ūkio darbininku, kai 
pinteriu, dailydžiu ir automo 
biliu mechaniku.

Dabar didieji sztorai ima 
kraustytis isz miestu ir užside
da savo 'biznius, savo' sztorus 
priemiestyje, kur žmones gali 
lengvai privažiuoti su savo au
tomobiliais.

Dalbai’ beveik visi ^biznieriai 
taikinasi ir gerinasi tiems kos- 
tumeriams, kurie turi savo au
tomobilius. Jie iszrokoja kad 
beveik kiekvienas žmogus 
sziandien turi savo automobi
liu.

Geriausios valstijos del biz
nio ir del darbu dabar yra: Ca
lifornia, Nevada,,. Oregon, 
Washington, Maryland,,Michi
gan, Delaware,- Conneticut, 
Ohio, New Jersey, New York, 
Illinois, Pennsylvania, Arizona 
ir Texas.

California yra geresne vieta, 
ne tik atostogoms, bet ir dar
bui negu Florida .

Amerika dabar yra galin
giausia. szalis ant szio svieto ir 
Sovietai tik dabar ima dasi- 
prctcti ir prisipažinti kad jie 
jau ožius negali varinėti.

Dabar Sovietai turi skaity
tis su musu Lakunu Sztabu, 
kuris yra galingiausias ant vi
so svieto.

Amerika dabar daug mažiau 
duos kitiems krasztams jpaszel- 
ipos ir rūpinsis apie savo apsi
ginklavimą.

Amerikiecziams labiau rupi 
savo taksos negu Užsienio Po
litika. Ir Eiscnhoweris turės 
daugiau susirūpinti apie daly
kus namie negu Užsienyje.
. . Daug musu kareiviu yra dar 
ir dabar nelaisvėje, Korėjoje, 
kur Komunistai tik delsia lai
ka. ir tyczia stato visokius ne
imtus pareikalavimus, kad ne
būtu galima prieiti prie taikos.

■— Butkus sako, kad naszle 
tai isz tikrųjų laiminga mote
ris: Ji viską žino apie vyrus, o 
vienatinis vyras, kuris viską 
žino apie ja jau po žeme.

SKAITYKIT
^“SAULE”^
PLATINKIT

sies ausies, naszle jau dabar 
neatstume jo, o abudu sėdo ant 
įsofkos, mes iszeikime įsz stu- 
bos ir paliksime juodu tik du 
vienu. Reike mums žinot tiktai 
jog ant rytojaus jau Jonas per
sikraustė in josios narna ir del 
josios jau slaptybe ir abejone 
nebuvo jog su ja apsipaeziuos, 
ba gyveno su savim nuo to lai
ko kaipo vyras su paezia..

Viskas ėjosi Jonui ir sekėsi 
kaip jau negali but geriau. Ko
dėl ne buvo laimingu ?

Ne žinau liet ne spakainas 
turėjo naktis, ir dienas pralei- 
dinejo ergelyje su tai ateiteje 
in kuria ėjo ir nuo kurios buvo 
labai toli! J ieva prie jo, o jis 
prie jos neturėjo prisiriszimo, 
abudu netikėjo vienas kitam, 
bijojo vienas kito, šlepe savo 
nuo savo, nuo vienas kito ir ne 
poilgam ta slėpimą pradėjo di
delei ne kenst.

Jonas nužiurinejo ja ja, jog 
nuo jo slope nebaszninko su
rinktus pinigus ir turtus, o ji- 
jie jo nekentė už tai, jog jis ja 
prie atsidavimo jam priverto. 
Kais-gi nenori turėt locnos 
do s ?

Mate jijie teilpo-gi, jog 
trukus, užstos nevale kita,

va-

Jaunos merginos jieszko vy
ru. Devyniolikos metu ar jau
nesniu merginu Amerikoje 
randasi szimtas del kiekvieno 
szimto trijų su puse Vyru. Tai 
reiszkia visoms merginoms 
randasi gana vyru. Bet nuo 
dvideszimts iki trisdeszimts 
metu merginoms jau randasi 
tik devynios deszimts asztuoni 
vyrai del szimto merginu. O 
nuo trisdeszimts metu ir aug- 
szcziau jau merginoms ar tik
riau sakant, senmergėms jau 
tikra beda, nes jau daug ma
žiau singeliu vyru randasi.

Aplamai imant, vyrai gyve
na penkis metus mažiau, trum
pinu negu moterys. Už tai 
randasi daug daugiau naszliu o o
negu vyru.

Prez. Eisenhoweris yra isz- 
gazdines visus Sovietu valdo
vus, kai jis j i eun s pasako kad 
jie turi su mumis gralžumu de
rintis ar stoti in kąra. Sovietai 
tokiu žodžiu nesitikėjo isz 
Amerikos Prezidento, ir dabar 
nežino kaip atsakyti ar atsi
kirsti.
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GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

Amerikoje gimsta szimtas 
penki vaikai prilyginus prie 
szimto mergaieziu. Bet daug 
daugiau vaiku mažucziu mirsz- 
ta n'egu mergaieziu.

Dabar Amerikoje randasi 
daug mažiau “singeliu” 
daug- daugiau senmergių.

Amerika pasimokino Korė
joje ir dabar per pastaruosius 
tris metus taip apsiginklavo 
kad nei Sovietu Rusija, negali 
pasistoti. Nauji ginklai, ero- 
planai be lakunu dabar užima 
vieta piestiniu kareiviu. Rusi
ja turi didingas armijas, bet 
jos mažai ka, rciszkia kai rei
kia skaitytis su atominėmis 
bombomis, kuriu Amerika turi 
daugiau negu visi krasztai .sy
kiu.

bet

Sziandien daug jaunuju po
relių gyvena su savo tėvais. 
Jaunoms porelėms labiau rupi 
televizija ir automobilius negu 
savo namelis.

Nors daug mokyklų dabar 
užsidaro, bet po visa kraszta 
visur trumpa ir trūksta moky
toju. Tas pats ir su profeso
riais kolegijose ir universite
tuose.

Seni'žmones dabar ilgiau gy
vena ir turi daugiau 'pinigu per 

1 pensijas ir kitas valdžios pa- 
szelpas.

Sziandien daug daugiau mo
terų dirba fabrikuose ir ofi
suose. Ir tai ne in sveikata vi
sam krasztui, nes jos mažai 
laiko gali paszvesti savo szei- 
mynelei.

Nors fabrikai ir kompanijos 
dabar daug darbininku atlei-

Amerikos Laktum .Sztabas 
dabar turi pirmutine vieta, net 
pirm Laivyno Sztabo.

Kuriu laikas jau iszsibaige, 
už laikraszti “Saule”, mel
džiame atsilygint! Nesmagu 
mums visados “bubnyt” in ju- 
su geras szirdis ir sulaikyt 
laikraszti del tu j u kurie rado
si musu szeimynoje per dauge
li metu, bet ka daryt, pinigai 
yra labai reikalingi del vedimo 
biznio, nes kitaip turėtumėm 
paliauti iszdavinet laikraszti. 
Todėl, mylimi skaitytojai, ne- 
vilkinekite ir prisiunskite pre
numerata, jeigu ne ant viso 
meto tai nors ant puses. Acziu!

— “Saules” Redakcija.

ne
nes 

kitokia, negu už pirmo vyro, 
jog Jonas szirdies peturejo at
mine seniai pavirszinai gyveno 
su savim kaip reike, nes kara 
namini da priesz. szluba nekar
ta kilp. J i jie nuo jo šlepe, jis ja 
susekinejo, tas norėjo užgriebi 
viską, o toji nenorėjo duot.

O kad pirmam mete po nu
mirimui Draczo, Jonas pataikė 
teip gerai raudytis, viską uiž- 
laikyt parodke visus turtus, 
kaip namie teip ir lauose, kad 
turtas daug geresnėm padėji
me stojo, negu kada buvo prie 
Draczo. Starostiene visados 
reikalavo daug (pinigu, o kad 
Jonas dabar dauginus galėjo 
duot isz Žalycziu, negu nebasz- 
ninkas senas Draczas, įprasze 
savo vyro, idant paliktu savo 
dvara už raudy toju Joną, kuri 
vis Varszavoje kūdikiu vadino.

Kai]) tik sukako metai ir sze- 
gailestes, Jonas skubinosi susi- 
szios sau vaitos paprastinos 
riszt ant viso gyvenimo maz
gu moterystes su naszle, kuri 
nelabai noringai padavė jam 
savo ranka.

In tris menesius po szlpbui 
jau ponia J ieva apteikė Joną 
su nei u, vienok ne ilgai džiau
gėsi, ba netrukus numirė nuo 
szalczio.

Kada tas viskas veikusi Za- 
lycziuose, o Jonas neturi laiko 

norint 
b a 
už

Pirkie U. S. Bonus!

tik apie gera stuba ir dora pa
ežiu, gražia raudona, amatnisz- ( 
ka toblyczia ir ramiai po ja gy
venimą. •

Krikszczioniszkas iszaugini- 
mas davinėjo jam ta ramybe 
duszios, ta tvirtybe laimes kož- 
nam stone, ko niekas kitas to- , 
kia to1, duotie negali.

Anksti prisikeles ir pasimel- 
del linksmai sėsdavo prie dar
bo giedodamas szventas gies
mes arba linksma dainele, val
go uždirbta, duona, gardžiai, kė
lėsi nuo darbo užganadintas, 
savim linksmas pasivakszczio- 
jas po miestą pasikalbėjas su 
draugais apie senovės praeitos, 
pasibo vinos sugry žinojo na
mon ir vėlei padekavojas Die
vui už visas' jo‘ geradejystes 
guldavo ir miegojo ligi rytui.

Ant, rytojaus kele ji varpelis 
Bernardinu prie uslanelio ylos 
ir plaktuko. Tiktai Nedėlios ir 
szventos dienos buvo linksmu 
atilsiu, kurio vertes nežinotu 
Merkus jeigu visa, sanvaite ne- 
darbotu.

Nedėliojo rengėsi in gražiau- 
ses drapanas ir eidavo su ki
tais tokais sziauczais kaipo jis 
in draugystes savo koplyczia 
ai 11 n ob až e n st vos.

O koki u tai buvo jam 
džiaugsmas nesztie karūna, šar
vo locna laike procesijos! Kaip 
noringai jaunas vaikinas ome 
dalybas iszkelmesc religiszko- 
sc bažnycziose ir miesto. Kokia 
tai ii esu drumsta ir dora links
mybe buvo jo apvaikseziojime 
metiniu szveneziu arba papras
tu linksniu senoviszku zobovu.

Kiek tai po tam buvo kalbė
jimo, kada sodo prie varstoto 
savo, kaip linksmi dideli buvo 
juokai, kada primindavo sau 
praeitus zobovose atsitikimus 
juokingus, kai]) prie darbo 
draugavo jam noras ir džiaugs 
mas. Norint nubodo sėdėjimas 
ant kieto žemo užlanelio visa 
diena vos pertraukta trumpais 
iszejimais su batais ar czeve- 
rykais in miestą arba isz nu- 
siiintymo gaspadines meiste- 
riones, džiaugėsi Morkus tais 
žodžiais Moticjenes, jog žmo
gus sutvertas prie darbo, jog 
darbas yra malda Dievo.

Būdamas pripratęs* nuo kū
dikėlio prie darbo, ne nepamis- 
lino sau, jog galima gulint aug- 
sztyn pilvu gyvent nieko ne
dirbant.

Laikais turėdamas 'biski lai
ko tvėrėsi tuojaus už knygų; o 
kaip su neiszaiszkintu karsz- 
czrii džiaugsmo, laimes ir ko
kiu prisiriszimu skaito. Rodos 
kad tyczioms skaito pamažėl! 
ir ne skubindamas rodos buk 
norėjo prisotyt tojo skaitinio.

—Toliaus Bus—
: . ../■ .. ■ i ‘
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Dainuok Mergyte
Dainuok mergyte, 
Dainuok jaunoji, 
Kol graži, kol jauna, 
Kol dar nevedus. 
Kai apsivesi, 
Dainas pamesi, 
Neseksis tave mergyte, 
Dainas dainuoti 
Reiks anksti kelti, 
Reiks vela gulti, 
Anyta jausti, 
Szeimyna bausti, 
Bernyti pamigti; 
Jaunas dienas mariti!

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Po tani tarė jei ka lokio in 
ausi, nes naszle atstume ji ir 
nuolatos verkė.

— Pamislinkyt,’ tarė Jo
nas.

— Ar girdit-gi fjo valandai 
paszauke naiszlp drąsesniu bal
su: ne mislinkyt, idant t u retau 
bijotis, naszle ras sau apglau- 
bejus ii- apginejus, nes Dievas 
mato turiu ir turėjau prilanku- 
ma prie jusu, kam-gi turite 
priverst inet mane priesz laika.

— Tai praszau duot man 
žodi,...

Czion vėl prisilenkė prie jo-

d as i žino t apie motina, 
jam tas lengvai parsietu, 
Lutinsku dvarelis tuojaus 
Žalycziu buvo; Morkus nuke
liavo in Krokava, ten persista- 
tes save vyresniems amatninku 
draugystes ir užraszes in taje 
draugyste, kaipo pakelevingas 
meisteris sziaucziskos amatos 
pradėjo dirbtie senoje sostą,py- 
leje. Lengvai gavo sau darba, 
ba parodęs pradže savo darbo 
neabejojo jog kas n o r papeiks 
jo darba. Tykus, darbszus no
rint tas darbas yra nelengvas, 
o sunkus, ba sėdėt per visa die
na ant kieto uslano, susilenkęs, 
o priek tam baisiai nubostantiš 
nes mokėjo jis dalytis su savo 
laime ir daug nuo jos ne reika,- 
laut. Sena Motiejene iszmoki- 
no ji isz mažens, jog laime ne 
piniguose, ne turtuose, nes pa
ežiam žmoguje yra laime ar 
nelaime ateinanti.

Morkus-gi ne sieke mįslėmis 
augsztai, dauginus niekados 
nerirupino apie nieką kaipo

KATALOGAS 
KNYGŲ

užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c. - I

No.111—Sziupinis (3 dalis) J 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
<6 puslapiu. 25c.

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

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

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

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

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

No.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, E i le s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge- 
64 puslapiu, 25c.

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 Bcrnadina. 61 
puslapiu, 20c.

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

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

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

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

No. 151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražius 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

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

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

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

I

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

No. 1953

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

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

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

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausy ta 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

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

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

ISO1/**—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

No.197—Graudus 
arba Pasibudinimas
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. 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 Officium. 15o

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas isz 
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 Užrėgis- 
truoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa.* - ĮJ. S.

tik ant



"SAULI” MAHANOY CITY, PA.

Ponas ir Sziauczius
(Tasa)

Pripratusai

tęs ir užgriebia!

rūstingo 
vyro, prie nevalos ir tylėjimo, 
Jie vai buvo miela, pažiūrėt in 
jauna gražu veidą, pamaželi 
prakalbėt kelis žodžius ir nusi- 
szypsojenti jaunikaiti, norint 
jog juosius kada nors gaspado- 
ris namo gali užeit ir iszgirst 
drebėjo visa ant vienos misles, 
ju kalbas, nes 'baime atidavi
nėjo vogtom valandėlėm lai
mes.

Jonas neislino suvis mylėt 
Jievos, ba mylėt negalėjo nie
ko, nes bovi josi su ja tiktai del 
Savo susiraminimo ir links
mesnio praleidimo laiko. Ji- 
jio buvo per daug moraliszkai 
iszau'ginta ir žinojo visas tie
sas religijos idant turėtu su- 
laužti prisiega ir apleist savo 
vyra, mate jijie tame nekalta, 
o miela zobova ir susiramini
mą sau kuri nor ir tpli galėtu 
nuvest mislino sau laikais, nes 
greitai tai taje misle atstumi- 
nejo.

Teip praeitinėje laikais Za- 
liczuose Jonui in metus nuo 
metu didesni susinesziniai ry- 
szosi Jievos su Jonu, o tuolaik 
kas kart daugiau kuopinosi po- 
pieruose davadai neteisingys- 

randytojaus
pono Draczo. Jau nekarta Jo
nas rengėsi nusiunst daneszi- 
ma ponui Starostui priesz Dra
czo, nes visada vilkino ant to
linus, kad baisiau galėtu atker- 
szintiiitie jam už savo visas 
kanezias, kad viena nakti Dra- 
czas dalypstetas apopleksija, 
nupuolė nuo lovos Jėzau Mari
ja vos isztare ir duszia kana 
apleido.

Jie va apgailėjo jin rodos 
kad buvo del josios ka nuoge- 
riausiu gyvenime aniuolu ir po 
smert dabar pradėjo atidengi- 
net jo d ar y bes.

Jodas kuris turėjo iszsiust 
savo raportą pas Starosta in 
Varszava, persitikrinęs jog vi
sas tas užgriebimas, sukuopin- 
ias turtas isz turto pono Sta- 
ros-tos pripuola dabar naszliai, 
o naszle gali jam tikt, sulaikė 
savo danoszima. Tuolaik apė
mė randus turto, paraszias 
laiszka in Varszava praszylda- 
mas, idant jam norint ant per
sitikrinimo, pagal jo jaunysta 
pavestu vieta numirusio Dra
czo, del praktikavojimo saves.

Po smereziai vyro Jieva stai
ga! pasiliko ponia didelio tur
tu surinkto per josios sena vy
ra, nuisiszluosczius aszaras, ba 
kaiip kalbėjo tada buvo kuom 
nusiszluosezius aszaras, ba

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

Per paczta, 35 Centai.

Stebuklinga Puodą, 
Velniszka Maluna, 
Maluninkas Pabėgo
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Saule Publishing Co. 
Mahanoy City, Pa.

mislint tik apie save.
Isztikro .Jonas ipatiko jei, no

rint galėtu iszeit už vyro daug 
turtingesnio gražesnio, norint 
už kokio valdytojaus dvarelio 
arba kaimo.

•Graži jauna prick tani tur
tinga lauke kad tik gr'eicziau 
tas laikas gaiilestes įpraeitu. Jo
nas tei'po-gi pradėjo giliai mis- 
lint ka daryt rūpinosi jis alpie 
tai szventa sau ateito, jog Jie
va jo rodeisi jam perszkada. Isz 
vienos szalies buvo tai geras 
stipinis del augsztesnio pasikė
limo, o isz kitos kažin gal sun
kenybe ir perszkada?

Daduokimc, jog Jonas suvis 
nedasiprato kiek D.raczas po 
savo smereziai paliko puse vos 
sau galėjo prileisi, jeigu ne da 
mažiau.

Pats nežinojo ka turi daryt, 
ar pasipaeziuot, kas rodėsi jam

¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥

Tėvai rugvja ant savo 
vaiku, 

Kad negali su jais duoti 
sau rodą, 

Bet tėvai patys pagadina- 
savo vaikus, 

Duodame jiems per daug 
valios visame, 

Todėl musu tdbyre jaunuomene 
yra labai isztvirkus, 

Ir daugelis vaiku eina ant 
kelio prapulties.

BĮ udžioja keleis 
nesuprasdami,

Kad daro blogai, 
O tėvai žiuri per pirsztus 

Ant ju pasielgimu,.
Kalbėdami kad vaikai 
Da yra durni ir jauni, 
Ir reikia užmirszti ju 

kaltes, 
Tuom kart vaikai daro 

saviszkai, 
Ir tėvus apgaudinėja!

Tėvai mano jog per tai, 
Vaikams nusileidžia ir yra 

gerais del ju, 
Bet biustą labai,

Nes tokiu savo (pasielgimu 
vaikus pagadina, 

Parengdami juos ant kelio 
prapulties!

ift 5j<

Prižadėkite sau, mylimi 
skaitytojai, 

Jog su sziuomi Nauju. Metu, 
Atsilyginsite už laikraszti 

"Saule”, 
Ir prisiunskite užmokesti,

O tada turėsite czysta 
sanžine,

Ir galėsite miegoti ramiai, 
Žinodami kad neesate skolingi 

už laikraszti, 
Kuris jums tarnavo per 

visa met a, 
Taigi nepamirszkite! 

lengviausiu, ar parduot ap- 
skuudima pas- Starosta ir nasz
le suaresztavot.

Jieva nepamislino apie tai 
kas gali jei grasint pavojum. 
Jijie teipo-gi gavusi karta ant 
luosyibes mislino saiu ir skaitė 
ant ko tai, o norint jaunas vai
kinas 'buvo del josios meilum 
pastanavijo nesiskubint, ba 
kas žino gal pasitaikintu gar
bingesnis, augsztesnis, turtin
gesnis ir gražesnis negu Jono ? 
Kol buvo biedna nuvarginta 
prispaustas, buvo geras del jos 
ir Jonas, dabar rodėsi jai jog 
dideles garbes ir laimes dasekt 
yra suvis lengva.

Ant valandos ji susinesziniai 
dabar persitrauke. Jonas sten
gėsi tiktai apie tai, idant nasz- 
lle neiszvažuotu isz Zalicziu ir 
neiszvesztu su savim turtu, ku
rie telūriam laike turėtu pa
pult in svetimas rankas, kad 
galėtu sulaikyt, davesdamas 
vagysta Draczo.

Po gilu ir prigulencziu ap- 
mislijimu, in kėlės sanvaites 
po smereziai Draczo, kada Jo
nas pats jau pasiliko randyto- 
jum dvaro, iszsižinojas gerinus 
apie patikima nebaszninko ir 
iszskaiteę, jog apsipaeziavi- 
mas su naszle jauna da mažai 
vyresne už jo, gali būtie geru 
žingsniu ateityje, del to pasta
navijo atvirai apie tai ap- 
reikszt jei, kad dasižinot ka ji
jie pasakis ant to užmaninio jo.

Naszle buvo pati viena savo 
pakajuje, kada vienkarta Jo
nas jau vėlybu vakaru inejo 
pa.s ja.

Inejas guodotinai pasiklo
ji io jo ir tarė:

— Labas vakaras ponai!
— Laibas vakaras, ponas 

Jonai!
Teip prasidėjo kalba Jono su 

jauna naszle, Jonas (praeida
mas per pakaju artydamasis 
prie ponios Jievos kuri sėdėjo 
ant sofkos, patvinę sau su ran
ka kakta viena ir kita karta ir 
prisisedes prie josios, imdamas 
jos ranka tarė pamaželi:

— O kas bus ponia su mu
mis ?

Kaip sau mislina 'ponia?
— Ka turiu mislint ir kas. 

gali liut ?
— O jeigu mes po metu ir 

szesziu sanvaieziu nueitume 
pas kleboną praszyt (palaimini
mo?

— O mums kam to? Atsa
ke drasai naszle, arba tai mane 
invales jau moterystes stono! 
Duok Dieve amžina atilsi ne- 
baszninkui, nes karta paraga
vus kartumo, ne noretau vol 
priiminetie to paties.

— Juk tiktai per amžius ne

arba pradžia 
SKAITYMO

.. .ir...
RASZYMO 
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pasiliksi ponia naszle ?
— Kas gali tai ’žinot.
— Arba tai jau kožnas vy

ras gali but in nelbaszninka pa- 
naszus ?

Visi jiejie tokie, kol stengė
si paie tai kad pasilikt jo tai 
kloniojosi, o kada apsipaeziuo- 
je tai musza.

— Nes ponia asz ponia my- 
leczia szirdingai, o kas mylėsi 
tarp saves tai linksmas yra gy
venimas tarp poros.

— O arba tai ilgai buna 
meile pas vyrus ?

Palik tainista arba mes ži
nome jusu meiles.

Asz nuo tamistos esmių vy
resne, norint da nepasenau sif- 
vis, nes vis da jums apie apsi- 
paeziavima negalima mislint 
ane man teipo-gi.

— Tai tokis paskutinis žo
dis ponios del manes?

— Paskutinis, ne paskuti
nis, nes kam turiu jau teip sku
bintis.

— E, t a i t e ip! ■ Pa.s z auk e J o - 
na.s lig kol asz ponai prisitar
navau, lig kol už gyvastes ne
baszninko at] aukime jau ponia 
paslapczia, kaipo vagis, idant 
ponia nor truputi suramini ir 
palinksmint, ba maeziau kaip 
kentejei ponia ulž savo nebasz- 
ninko vyro, nusiszypsojai tada 
ponia meilei in mane ir deka- 
vojai; dabar kitos misles jau 
esi ponia.

— Kaip tai kitos? Jokios 

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

ne turiu naujos misles Tamista 
praszau duok man pakaju!

— Ar-gi tai ponia nepame
ni, ka mes nekarta kalbėjome?

— Ka-gi mes turėjome kal
bėt ? Geriau butu, idant tamis
ta nueitum pas save, o man 
duotai pakaju. Da kas gali isz
girst musu pasikalbejima ir 
kam turi žnionys ka kalbėt ant 
musu, jau ir teip kone negra
žu, jog gyvenu su ponu kone 
vienam name.

Tuojau eisiu tarė pasikelda
mas Jonas, biski užpykęs, nes 
da klausiu karta ponios, tai 
.jeigu suvis mail atsako ponia 
ir manos nenori ?

-— Arba tai jau laikas apie 
tai kalbėt ?

— Del manes, tai yra labai 
laikas atsake, pennainiyįdamas 
savo veidą ir baisa, Jonas. Da 
du žodžius pasakysiu ir daly
kas su mumis pabaigtas. Pasa
kysiu ponai teisybe. Nebasz- 
ninkas vyras ponios visa savo 
gyvenimą vogė ir nuskriaudi- 
nojo poną Starosta, turiu ant 
to tikrus davadus kas yra jo

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai. 
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palikime,' viskas yra surinktu 
su skriauda ir vagysta., o jeigu 
ponia nenori cit už manes, atsa
kai man, parodysiu jo visas va.- 
gystes ir .piktadarystes- ponui 
Starostai, tada visus turtus po
nios suaresztavos ir liksiesi po
nia. arba su mažu arba su nie- 
kuom..

Naszle paszoku nuo sofkos.
— Tai jau teip! Paszauke 

tai jau-gi teip!
— O teiip, jeigu ponia ma

ne gera prieteli su tuom atsta- 
tai nuo saves, tai parodysiu ka 
moku. Ba isz manės jeigu drau
gas, tai isz szirdies, o. nepriete
lis, tai saugokis!

Jieva puolė vėlei ant sofkos 
pradėjo verkt.

— O asz nelaiminga! Tarė, 
ka turiu daryt, ka turiu daryt!

— Pasircdavink ponia žmo
nių, jeigo nori!

— Nes asz jum ponas Jo
nai neatsakiau tikrai, o ’ tik 
praszi.au duot man ant laiko 
pakaju!

— Teip lig kol ponia neisz- 
siveszi isz czionais ir paslėpsi 
visko te kas yra.

Nes neesmu kvailu, nori po
nia., duosiu vežimą ir galėsi 
veszt is, nes ka nebasziiinkas 
Draezas ponai paliko, ne duo
siu ponai nei vieno skatiko nu
traukt ir nusukt, o da gai ir po
nios pasogui gausis. Tai teip., 
žodis, ranka ir bus po viskam.
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Žinios Vietines
— Dabar iszrodo ant tikros 

žiemos, nes nupuolė keletą co
liu sniego ir orais daug szaltes- 
nis.
/— Kazimieras Bareika, 69 

metu amžiaus, kuris gyveno 
pas p. Juozą Ramona, 411 W. 
Centre uly., sirgdamas tik 
trumpa laika, numirė Subatos 
vakar a 6:45 vai., kada ji veže 
in Ashlando ligonibute del 'gy
dymo. Velionis gimė Lietuvoje. 
Kitados dirbo an gi i ak ašy kl o- 
se. Paliko 'broli Antana, Frack
ville je.

— Ponas Jonas Bokus ir 
szeimyna isz Lauderdale, Flo
rida, lankosi pas savo mylima 
motinėlė, ponia Veronika Bau- 
kiene, nuo East Mahanoy uly- 
ezio'S, taipgi atlanko “Saules” 
Redakcija, atnaujinti prenu
merata del savo motinėlei. Po
nas Bokus yra inspektorium 
del Atlantic Refining Co., in 
Miami, Florida. Acziu už atši
lau ky ma.

— Sufbatoj pripuola Szv. 
Marcelio, o Tautiszka Vardi
ne: Jovaras. Ir ta diena: 1893 
.metuose Amerikos Marinai 
pribuvo in Hawaii per revo
liucija, sukilimą; 1920 m., 
Amerikos valdžia invede in- 
statyma uždraudžiau t gamini
mą ir 'pardavima svaiginan- 
cziu gėrynių, kaip sznapso, vy
no ir alaus; 1947 m., Vincent 
Aurio! buvo' iszrinktas pirmų
jų Prezidentu Naujos Prancū
zu valdžios.

— Del daugelio ,pa:žin.sta- 
mas Charles Todisco, ponto
nus, nuo 336 W. Pine uly., ku
ris sirgo per koki tai laika, pa
simirė pareita iSubata in Lo
cust Mt. ligonibute. Velionis gi
męs Anglijoje. Atvyko in Ma- 
hanojuje 1912 metuose. Paliko 
du brolius.. Prigulėjo prie Said. 
Jėzaus . Szirdies parapijos 
mieste. Laidojo Utarninko ry
ta 9 valanda isz Graboriaus L. 
T raškau sko koplyczios, 535 W. 
Centre uly., ir palaidotas in pa
rapijos kapinėse.

— Kita sanvaite: Nedalioj 
pripuola Antra Nedalia Po Tri
jų Karalių ir Szv. Antano, o 
Tautiszka Vardine: Airkselis. 
Jr ta. diena: 1808 metuose Na- 
palconas suima Amerikos lai
vus Prancūzu uostuose; 1950 
m., Devyni vyrai, dienos laiku 
apvogė garsia Brinks kompa
nija, Bostone, ir paspruko su 
visu milijonu doleriu. Szita 
kompanija bankoms ir didė
lėms sztorams pinigus atveža 
ir iszveža. Vagiai niekados ne
buvo sugauti nors daug vagiu 
'buvo intarta; 1706 m., gimė 
Benjamin Franklin, gabus mo
kintas Amerikietis ir pirmuti
nis Suvienytu Valstijų Amba
sadorius Paryžiuje, Prancūzi
joje; 1945 m., Ruskiai apsupo 
ir ulžcme Varszavos miestą; 
1946 m.j Tautu Sanjungos Ap
saugos Tary'ba pirmaji syki 
susirenka Londone; 1947 m., 
Paul Ramadier, Socialistas isz- 
rinktaiš' pirmoji! Premieiriu 
Naujos Prancūzu valdžios.

— Panedelyje p r i p u o 1 a 
Szv. Petro S. R., o Tautiszka 
Vardine: Ragnyte. Taipgi ta 
diena: Menulio atmaina Pilna
tis; 1951 m., Mainieriu bosas 
John L. Lewisas pasirasze ant 
naujo kontrakto. Mainieriai 
gavo dvideszimts centu ant va
landos daugiau; 1943 m., So

vietai pranesza kad jie prakir
to ta Naciu apsupkime rate 
aplink Lcningrada.

— Utarninke pripuola Szv. 
Kanute ir Szv. Mortos, o Tau- 
tiszkai Vardine: Raivedis. 
Taipgi ta diena: 1950 m., Bul
garijos valdžia, pareikalauja 
kad Amerikos Ministeris isz to 
kraszto tuo jaus pasitrauktu. 
Jis 'buvo intartas kaipo Sapie
gas ir iszdavikas. Amerika, su
tiko par si traukti ta Mini st ori, 
bet tuojaus uždare Bulgarijos 
konsulata ir Ministerija musu 
kraszte; 1933 m., Sovietai pra
nesza kad keturios deszimts 
penki tukstaneziai Kazoku bu
vo isztremti in Sibirą, už tai 
kad jie tyiczia mažai javu sėjo 
ir augino; 1937 m., bagoezius, 
lakūnas Howard Hughes per
skrido skersai musu kraszta in 
septynias valandas dvide
szimts asztuonias miliutas ir 
dvideszimts penkias sekundas. 
(Dabar jau keli lakūnai in pu
siau tiek laiko yra panasziai 
padare); 1938 m., Dabartinio 
I s p a n i j o s vado Francisco 
Franco lakūnai subombardavo 
Barcelona ir Valencia miestus 
ir užmusze daugiau kaip sep
tynis szimtus 'žmonių.

Frackville, Pa. — Roy P. 
Hicks, advokatas, 70 metu am
žiaus nuo Centre ir Spring uly., 
kuris kitados buvo sudžia del
Schuylkillo pavieto korto, ir 
kuris nesveikavo .per koki tai j 
laika, pasimirė Utarninke, an
tra valanda popiete, savo na
muose. Paliko savo paezia., dvi 
dukterys, savo motinėlė ir dvi 
seserys. Laidojo PetnyCzioj po
piete.

Pottsville, Pa. — A d a m 
Kuczmarski ir jo pati Regina, 
nuo 3381/2 So. Highland uly., 
Shcnadoah, inteike savo peti
cija Pottsvilles sude del per
mainymo savo pravarde ant 
Kurtz.

Tamaqua, Pa. — Sirgdama 
nuo kokio tai laiko, ponia. Ag
nieszka, mylima pati pono Juo
zo Kenausko, nuo 313 F. Broa I 
uly., numirė Utarninke, 8:05 i 
valanda ryte, in Gerojo Sama- 
rijieczio ligonbute Pottsvilleje. 
Velione gimė Mahanojuje, po 
tėvais vadinosi Aleksaudravi- 
cziute, Paliko dideliame nu
liūdime, savo vyra Juozą; dvi 
dukterys: A. Klimidne isz Pal

Nepatiko Ulyczios Užvardinimas

Policijantai apsupo ir su
ėmė Ted Weglarz, kuri jie 
iszkrauste isz jo kambario 
su aszarinemis bombomis. 
Jis Chicagos mieste buvo už
sirakinės savo kambaryje ir

Sumusztas Amerikietis

Amerikietis tenisistas, Vic 
Seixas ežia loszia teniso 
sportą, kuriame jis buvo 
Austral ieezio Lewis Hoad, 
surausztas in Melbourne, 
Australijoje. Amerikietis 
Seixas pragarsėjo kaipo ge
riausias teniso loszejas Ame
rikoje, bet jam ne taip .gerai 
pasisekė per tas rungtynes 
Australijoje, kur jis buvo 
sumusztas.

myra, N. J., ir_ J. Leskovienė, 
mieste, ir antika, taipgi tris 
brolius: Vincą Aleka isz Ma-* 
hanoy City, Edvardu, Locust 
Valley, ir Simona isz Glouces
ter, N. J.; trys seserys: P. Mau
rer, Mahanoy City; C. Henin- 
ger, Buffalo, N. Y., ir Patrici
ja namie. Laidojo Petnyczios 
ryta su Szv. Misziomis- in SS. 
Petro ir Povilo 'bainyczioje 9 

•valanda, ir palaidota in. Szv. 
-Juozapo parapijos kapinėse 
Mahanojuje. Turime primyte 
kad daugelis metu atgal, velio
ne‘dirbo “Saules” spaustuvė
je. Amžina atilsi.

RŪKYMAS LOVOJE
' PAVOJINGAS

Pernai 56 Žuvo; 312

Buvo Sužeisti

PHILADELPHIA, PA. — 
Paul B. Hartenstein, buvęs ug-

szaude in policijantus. Bet 
viskas užsibaigė gerai ir nie
kas nebuvo sužeistas. Bet 
Ted Weglarz buvo suaresz- 
tuotas,.

□ o o 

niagesiu komisijonievius, sako 
kad labai pavojinga lovoje rū
kyti ar cigar etas, cigaras ar 
pypke.

Jis sako kad szitas paprotys 
vien tik Philadelphijoje pernai 
labai brangiai kasztavo gyvas
timis ir pinigais. Pernai trys 
szimtai ir dvylika žmonių bu
vo apdeginti ar sužestii nuo to
kiu gaisru. 1952 metuose buvo 
tik du szimtai keturios de
szimts szeszi taip sužeisti.

Jis sako kad daug žmonių 
turi ta labai bloga ir pavojin
ga paprotį užsirūkyti cigar eta 
lovoje pirm negu jie užmiega. 
Jis sako kad labai tankiai tie 
žmones užmiega su deganeziu 
cigaretu ir taip isztinka gais
ras ir tokie žmones būva arba 
labai apdeginti ar viriszkai su
dega. Jis teipgi paaiszkino kad 
už tai ugnies apdraudos kom
panijos dabar yra priverstos 
daugiau imti už tokia apdrau- 
da. Jis toliau paaiszkino ir pa
garsino kad tie žmones kurie 
taip, berūkydami užmiega ir 
uždega savo namus ar vieszbu- 
czio kambarius gali būti pa
traukti in teismą ir gali būti 
kaltnami ne tik už iszkada pa
daryta bet ir už tuos kurie pra
žūtu tame gaisre. Jis visiems 
pataria niekados nerūkyti lo
voje ar kai yra labai pavargę 
ir nori pasilsėti.

105 MOKYTOJAI
INTARTI

Keturi New York 
Universitetai

NEW YORK, N. Y. — 
Mažiausia szimtas penki pro
fesoriai, mokytojai ir darbi
ninkai keturiose New York 
miesto kolegijose yra intarti už 
Komunizmą ir dabar yra pa
traukti in teismą.

Tos kolegijos yra: Brooklyn 
College, Queens College, Hun
ter College ir College of the 
City of New York. Mokslo 
sztabo penkių nariu komisija 
jau buvo pradėjus savo tardy
mus ana vasara, s

Tos komisijos nariai nenori 
pasakyti kiek profesorių ir 
mokytoju yra po ju tardymu 
dabar, bet laikrasztininkai isz 
invairiu skaitiniu yra dažinoje 
kad tokiu intartu mokytoju 
dabar randasi szimtas ir pen
ki jeigu ne daugiau.

Trylika jau buvo pravary ta. 
Visi jie kreipiasi in augsztesni 
teismą. Jeigu szitas augsztes
ni s teismas nepriims j u praszy- 
ma kad jie butu priimti atgal 
in sa vo darbus, tai mokslo 
sztabas rengiasi visus tuos 
szimta penkis pravaryti isz sa
vo vietų.

Ana pavasari Senato Komi
sija buvo szita darba pradėjus 
tose kolegijose, bet mokslo 
sztabas prasze kad ta Senato 
komisija duotu patiems moks
lo sztafco virszininkams proga 
ap sidirbti su tekiais Komunis
tais mokytojais.

Tie Komunistai mokytojai 
dabar kreipiasi in teismą ir per 
savo Komunistu partijos pa
pirktus advokatus, sako kad 
mokslo sztabas New York 
mieste neturi jokio ingaliojimo 
tokius profesorius samdyti ar 
jiems sakti duoti, nes mokslo 
reikalai yra ne miesto bet visos 
valstijos. Jie sako kad vien tik 
Gubernatorius ar valstijos at

stovai gali juos pravaryti.
Kai mokslo sztabas pradėjo 

jieszkoti tu Komunistu moky
toju, szeszi profesoriai greitai 
patys atsisakė ir pasitraukė, 
keturiolika sakti gavo.

KARININKAS SU KI
TO KARININKO

ŽMONA

GOEPPINGEN, VOK. — 
Leitenantas George Bryson, 
kurio žmona su jųdviejų dve
jais vaikucziais gyvena netoli 
Bethlehem, Pa., (U. S.) buvo 
karo sztabo pasmerktas. Jis 
bus isz armijos paszalintas be 
jokios garbes ir be jokio atly
ginimo, už tai kad jis su kito 
karininko žmona buvo apleidęs 
savo vieta be jokio pavelinimo.

Leitenantas Bryson, dvide
szimts penkių metu amžiaus 
prisipažino kad jis kaltas ant 
szesziu prasikaltimu.

Kariszkas teismas nuspren
dė kad jam butu nukirsta, su
stabdyta visokiariopa alga ar 
paszelpa isz vaisko.

Jam reikėjo pasirodyti savo 
virszininkams Gruodžio penk
ta diena. Ta paezia diena dingo 
kito karininko dvideszimts me
tu amžiaus nuotaka.

Leitenantas Bryson . paszau- 
ke per telefoną savo virszinin- 
kus ir pasakė kad jis nori pa
siduoti. Jis buvo be pinigu.

Armijos sztabas sako kad 
nebus reikale tai kito karinin
ko žmonai stoti in teismą, ka
dangi Leitenantas Bryson prie 
visko prisipažino.

Karininko, Leitenanto Bry
son žmona, Muriel ir jųdviejų 
du vaikucziai gyvena tarp 
Bethlehem ir Easton miestus, 
Pa. Jiedu apsižehijo 1945 me
tuose, kai jis mokinosi in Le
high Universitetą, kur jam ar
mija visus kaltus padengė. Jo 
žmona yra duktee Daktara R. 
H. McCutcheon, isz Bath Pike, 
Bethlehem, Pa.

10,000 ŽYDU
SIBIRIJOJE

BERLYNAS, VOK. — 
Apie desz’mts tukstaneziu Žy
du isz Rumunijos ir isz kitu 
Sovietu užimtu krasztu buvo 
iszgabenti in Sibirą.

Visi jie buvo nuteisti nuo 
deszimts iki dvideszimts pen
kių metu prie sunkaus darbo.

Pabėgusieji isz Sovietu Ru
sijos žmones sako kad daug ki
tu žmonių yra teipgi gabena
ma in Sibirą, bet kad Žydu li
kimas sunkiausias. Jie yra 
aresztuojami ne už kokius pra
sikaltimus, bet vien už tai kad 
jie yra Žydai.

1SZMETE DU
SUPARALYŽIUOTU

KAREIVIU

MEMPHIS, TENN. — Du 
veteranai, kareiviai, suparaly
žiuoti nuo juostos ligi kojų pa
du, buvo iszmesti isz Veteranu 
ligonines. Jiedu dabar turi per 
devynios deszimts dienu patys 
apie save rūpintis, pirm negu 
Veteranu ligonine juodu pri
ims.

Daktaras Hugh Prather 
Kennedy, Veteranu ligoniniu 
virszininkas, sako kad tiedu 
kareiviai buvo iszmesti isz li
gonines kai buvo dažinota kad 
jiedu be jokio pavelinimo bu

vo pabege isz ligonines Cleve
land mieste.

Bausme už toki prasikalti
mą yra nustatyta ant devynios 
deszimts dienu. Daktaras Ken
nedy- asko kad tiedu kareiviai 
gali gauti visokį prižiūrėjimą 
isz ligonines, bet kad jiedu turi 
kur nors kitur apsigyvent per 
tas devynios deszimts dienas. 
Jeigu jiedu, ar vienas ar kitas 
labai susirgtu, tai ligonine tuo- 
jaus juos ar viena isz ju priim
tu.

Dvideszimts vieno meto

Vice-Prezidentas Nixon

Atostogaudamas in Key 
Biscayne, Floridoje, Vice
prezidentas Richard Nixon 
drauffiszkai priima maža su- 
sietka, Sharon Londale, kuri 
atėjo su juo pasisveikinti. 
Maža mergaite pareina isz 
Detroit, Michigan.

Vice-Prezidentas Nixonas 
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Charles Somerville, isz Point 
Pleasant, West Virginia ir 
John Mershon, dvideszimts tri
jų metu amžiaus kareivis isz 
Otway, Ohio, pabėgo isz Cleve
land Veteranu ligonines už tai 
kad tenai jiedu nebuvo gerai 
prižiuromi.

Somerville buvo laivyne per 
keturiolika menesiu, Mershon 
tiek pat laiko iszbuvo armijo
je, vaiske Korėjoje.

Bet jiedu buvo sužeisti, su
paralyžiuoti automobiliaus ne
laimėje.

ežia in Key Biscayne, Flori
da, pasilsėjo po savo kelio
nes aplink visa pasauli. Jis 
neprieme nei laikrasztinin- 
ku, sakydamas kad laikrasz
tininkai gales viską dažinoti 
apie jo kelione isz Vaszing- 
tono.
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