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Losziku Naujas Narys

John Barrymore, treczia- 
sis, pirma syki pasirodo kai
po, loszikas, losziku szeimy- 
noje, in Hollywood, Califor
nia. Jo tėvas, John Barry

more, Jr., laiko sūneli. Jis 
apsirėdęs kaipo Maižieszius 
del loszimo ant televizijos. 
Jo motina gerejasi savo šu
neliu.

CHICAGIECZIAI
TURI BRISTI

I ______
i l
Baisiai Daug Lietaus

In Kelias Dienas

CHICAGO, ILL. — Senesni 
Chicagiecziai sako kad jie tiek 
daug lietaus nėra mate per 
szeszios deszimts devynis me
tus, kiek ežia iszlijo in kelias 
dienas.

Daug žmonių turėjo apleisti 
savo namus, beveik visi turėjo 
kriste bristi in sztorus ar in 
darbus.

Iszkados padaryta už dau
giau kaip deszimts milijonu 
doleriu. Du maži ežerai, Little 
Calumet ir Wolf taip patvino, 
kad vanduo persiverže pro 
krantus.

Chicago upe teipgi persilie- 
jo virsz kranto ir užliejo gele
žinkeliu begiu, rieles taip, kad 
beveik visi traukiniai buvo 
priversti nors laikinai sustoti.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Isz Amerikos gyvi buvo tokie silpni, kad ne
buvo galima ju per daug klau
sinėti, kaip ta nelaime atsitiko.

12 ISZGELBETI;
36 GAL ŽUVO

_____

Prekybinis Laivas Nu
skendo Tarp Žuvėdrų

NORFOLK, VA. — Szesziu 
tukstancziu dvieju szimtu ke
turiolikos tonu Amerikos pre
kybinis laivas Mormackite su
skilo ir nuskendo per audra, 
ana diena, pirm negu jis galė
jo suspėti iszleisti pagelbos 
ženklus kitiems laivams.

Kiek buvo galima dažinoti, 
tai tik dvylika jūreiviu iszsi- 
gelbejo. Isz viso ant to laivo 
buvo keturios deszimts szeszi 
jūreiviai, darbininkai.

Devynių jūreiviu lavonai 
buvo surasti apie pusantro 
szimto. myliu nuo Cape Henry, 
Virginia. Kiti jūreiviai sako 
kad žuvėdros kitus lavonus 
baigė suėsti, kai pagelbos lai
vai pribuvo in ta vieta, t ■

Mažai liko vilties kad kurie 
kiti iszliko gyvi; jie arba pri
gėrė, ar buvo tu žuvedru suės
ti mariose.

Rear Admirolas Russell E. 
Wood, Penktos Coast Guard 
Distrikto Komandorius visiem 
kitiems laivams toje vietoje 
iszleido praneszima, kad jiems 
jau hera reikalo tenai pasilikti 
ar tu žuvusiuju jieszkoti, nes 
jau nebeliko vilties kad kuris 
isz ju butu iszlikes gyvas. Visi 
laivai dabar gali plaukti in sa
vo paskirtas ir nustatytas vie
tas.

Visi eroplanai kurie buvo 
iszsiunsti jieszkoti tu jūreiviu 
dabar buvo atszaukti atgal na
mo.

Tie jūreiviai kurie iszliko

NUSZOVE
SALIUNINKA

75 Žmones Buvo Sa

ldine; Nieko Neinate
I

PHILADELPHIA, PA. — 
Dvideszimts devynių metu am
žiaus George Webb, kuris su 
kitu saliuninku pusiau laiko 
Bill and George’s Cafe ant Le
high ir Martha ulycziu, Phila- 
delphijoje 'buvo ant smert nu- 
szautas.

Vienas žmogus, palikes vie
ta kur jaunieji szoka, norėjo 
pritraukti du staliuku, viens 
prie kito kad visa jo kompani
ja galėtu greta sėdėti tame sa- 
liune. Kai saliuninkas Webb, 
priėjės jam pasakė kad ežia 
taip nedaroma, ir kad butu ge
riau jeigu tie staliukai liktųsi 
kur jie buvo pastatyti, tas vy
ras iszsitrauke revolveri ir ji 
perszove staeziai .per -szirdi. 
Saliuninkas krito negyvas.

Eet saliune beveik niekas to 
nepatemyjo. Orkiestra graji- 
no vieni szoko, kiti gere. Poli- 
ci j antai buvo iszgirde ta szuvi 
l et pirm negu jie spėjo in ta 
saliuna inbegti tas žmogžudis 
dingo.

Policijantai visus beveik vi
sa nakti klausinėj o. Jie sura
do tuszczia automobiliu netoli 
nuo to saliuno, kurio laisnes 
jie suseke, bet dar negalėjo su
rasti jo savininka.

Tėvas Intartas Už Nu- 
žadinimą Savo 

Dukreles

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKI!!

James T. Roberts, advo
katas isz Baltimores, buvo 
suaręs;tuotas ir intartas Mi
ami mieste, Floridoje, už 

1 pasivogima ir paskui nužu- 
dinima savo septynių metu 
dukreles Judith Ann. Jis bu- ! t I
vo suimtas Towson, mieste, 
Maryland ir nugabentas in 
Miami del tardinimo. Czia 
su juo yra jo žmona, kuri 
dar vis tiki kad jis yra ne
kaltas.

Teismas stengsis priparo- 
, dinti kad jis savo dukrele 

pasivogė kad jis galėtu pa
reikalauti pinigu isz jos mo
čiutes, kuri yra pusėtinai 
bagota. Bet paskui, jis iszsi- 
gando, ar jis mislino kad jo 
dukrele apie tai ka žinojo ir 
tada jis ja nužudė, ar pasam
dė ka kita ta žmogžudyste 
padaryti.

SOC. APDRAUDA, 
PRAPLĖSTA IR

PADIDINTA
WASHINGTON, D. C. — 
Nuo Sausio Jan. 1 dienos 10 

milijonu nauju AmerikiecziU 
insijungs in socialines apdrau- 
dos gavėju milijonini buri ir 
milijonai kitu amerikiecziu 

i nuo seniau gavusiu socialines 
apdraudos iszmokejimus jau 
sziuo metu gauna didesnes su
mas ir visokius papildymus, 
kaip kad buvo numatyta 83- 
cziojo Kongreso priimtame in- 
statyme kuri pasirasze Prezi
dentas. Tikrumoje Kongresas 
praplėtė 1935 metu Socialinio 
Saugumo Akta tuo budu užtik
rindamas Apdrauda 55 milijo
nams Amerikiecziu darbininku t 
arka statistiszkai kalbant 
kiekvienam 9-netui isz 10. 
Naujuoju instatymu apdrauda 
gaus papildomai ir 15,000,000 
padieniu ar taip vadinamu 
‘ ‘ part-time ’ ’ darbininku.

Naujiena naujame priedely
je yra tai, kad apdrauda gaus 
3,600,000 ūkininku. 2,100,000 
žemes ūkio darbininku, 200,000 
namu ruoszos darbininku, 150,- 
003 federalines vyriausybes 
tarnautoju, kurie iki sziol ne
buvo draudžiami, 100,000 inži
nierių, architektu ir sanskaiti-' 
ninku ir 300,000 kitu darbuoto
ju. Nurodoma, jog prie naujai 
apdraustuju grupes taip pat 
priklauso apie 3,500,000 vaisti
ni, ir ąnvivaldvtiu tarnautoiu 
ju ir savivaldybių tarnautoju 
ir viso labo apie 250,000 dva- 
siszkiu,

Reikszingiausia priedelio 
permaina prie senojo sociali
nio saugumo instatymo yra ap
draudos padidinimas darbinin
kijai. Iki sziol pensininku dar
bininku socialine apdrauda, 
atsižvelgiant in ju uždarbio di
duma praeityje, sieke nuo 25 
doleriu iki $85. Dabar Kongre
sas apdrauda padidino nuo 30 
doleriu iki $93.50, taip pat at
sižvelgiant in j u iszlaikomos 
szeimynos diduma. Atatinka
mai naujuoju priedeliu patvar
kyta ir isz darbininku iszskai- 
tomi procentai socialines ap
draudos labui taip, kad nuo 
1955 metu Sausio 1 dienos pen
sija asmenims uždirbusiems 
tarp 3,6C0 ir 4,220 doleriu per 
metus bus mokama iki 108.50 
doleriu per menesi.

“Common Council Press” 
Tarnyba nurodo kitus reiksz- 
mingus Kongreso naujojo po- , 
tvarkio privalumus:

1— Jei asmuo del ligos, ne
darbo ar kitokiu priežaseziu 
kadais metus nedirba, tai pa
gal naujaji instatyma tai netu
ri intakes jo socialines apdrau
dos iszmokejimams ateityje, 
prieszingai kaip buvo anks- 
cziau.

2— Pensininkas ,dabar gali 
uždirbti 1,200 doleriu ir socia
lines apdraudos iszmokejimai 
jam nebus sumažinti.. Vienok 
jei jis uždirbs daugiau kaip 
$1,200 tai nuo kiekvieno $80 
virsz minėtos sumos jam bus

(Tasa Ant 4 Puslapio)

V. L. Buczkowaki, Editor and Mgr.

Iszvežimai Vyksta 
Nuolatos

Per Vilniaus radija Rugpiu- 
czio 24 diena paskelbta žinute, 
kad per Vilniaus geležinkelio 
stoti kasdien pravažiuoja esza- 
lonai in Sibiro dirvonuojan- 
czias žemes, jie isz Lietuvos 
veža namus, in vairius inrengi- 
mus, miszko medžiaga, kom
bainus, sunkvežimus ir žemes 
ūkio maszinas. Kartu su maszi- 
nomis in Sibirą vyksta kom- 
baininkai, szoferiai mechani
kai. Vakar, pažymi szis radi
jas, isz Vilniaus stoties in Sibi
rą iszvyko du eszalonai su 
kombainais: isz Sziauliu, Klai
pėdos ir kitu respublikos rajo
nu. Kartu su kombainais vyks
ta ir aptarnaujantis valdybas. 
Sziandien, priduria radijas, 
isz Vilniaus in Vidurine Azija 
iszvyko 70 automaszinu kolo
na. Sekanczia diena radijas 
ankstyvesni praneszima papil
de, kad dauguma in Sibirą isz- 
vykstaneziuju esąs jaunimas ir 
kad vieno eszalono iszlydeti 
atvykęs pavergtos Lietuvos 
sovehoziniu ukiu ministerio 
pavaduotojas draugas Sinicz- 
kinas. Dvieju iszvykusiu esza- 
lonu sudėtyje buvę daugiau, 
kaip ICO automaszinu ir szofe-
liu. ežiai Mia parama. Rasi-1

ja teikia Lietuviu tautai, grob
dama jos turtą ir tremiama 
Lietuvius in Sibiro dirvonus. 

’Vilniaus radijas jau Rugpiu- 
! ežio 19 diena buvo praneszes, 
kad in Kazachstana ir kitas Si
biro sritis isz pavergtos Lietu
vos iszsiusta Lietuviu būriai: 
agronomu, žemetvardininku, 
dirvos tyi’mo specialistu. Kad 
iszvežimai vyksta nuolat, ma
tosi ir isz paskiausio Vilniaus 
radijo Rugpiuczio 27 dienos 
praneszimo: “Sziandien isz 
Vilniaus in Kazachstana iszvy
ko nauja T. Lietuvos automo
biliu transporto ir plentu mi
nisterijos darbuotoju grupe.” 
Toji kolona iszvyko in Akmo- 
linsko sriti. Ministerija gavu
si praneszima, kad isz anks- 
cziau pasiustu 18 J sunkveži- 

| miu kolonos 150 nuvykę in Ak- 
molinsko sriti, o 30 in Rustov- 
ka, Altajaus kraszte.

Apie Aleksoto Kunigo 
Stankevicziaus Mirti

Yra l okiu Žinių
Kun. Stankeviczius, buvęs 

tikybos dėstytojas mokyklose, 
1948 m., viena vakara eidamas 
in namus, buvo Rusu Komunis
tu užpultas ir smarkiai su- 

I musztas. Isztisus metus iszgu- 
lejes 1949 m., pabaigoje mirė.

Rugpiuczio 22 d., Vilniaus

Raportas Ant Sen. J. McCarthy

Harold Beckley, Senato 
laikrasztininku virszininkas 
czia kitiems laikrasztinin- 
kams iszdalina Senato ra
portą apie Senatorių Mc
Carthy.

Senato szesziu nariu ko
misija nutarė kad Sen. Mc
Carthy yra prasižengęs, pra
sikaltos ant dvieju intarimu 
isz penkių.

Kai szitas raportas buvo 
vieszai paskelbtas, Sen. Mc
Carthy visai nesiteisino ar 
nesiaiszkino, bet, savo žarų,

panasziai intare visa ta ko
misija ir pasakė kad ta ko
misija neiszdrys ji ne tik nu
bausti, bet net neiszdrys ji 
nei iszbarti, nes visa komisi
ja neturi jokios teises.
Jis toliau pasakė ir inta

re visa ta komisija kad ji tik 
politika veda, kai ji neisz- 
drysta visa szita klausima 
užbaigti priesz rinkimus, 
bet lauks iki po rinkimu. Tai 
reiszkia kad czia yra grynas 
politinis priekaisztas.

a □ a

Ispanijos Gražuole

Dvideszimts dvieju metu 
amžiaus Ispanaite, Sarita 
Montiel, kuri yra sziek tiek 
pagarsėjusi kaipo jauna lo- 
szike Ispanijoje ir Meksiko
je, czia kraiposi ir raivosi 
kai ji rengiasi stoti in gra
žuoliu loszikiu rungtynes in 
Hollywood, California. Vy
no bravorininko duktė, Sa
rita yra gimus in Granada, 
kur ja vienas isz Hollywood 
miesto agentas užtiko per 
szventa procesija in Seville 
miestą ir jai pasiulino loszi
mo kontrakta in Hollywood, 
California.

radijas paskelbė, kad Lietuvos 
Komunistu partijos centro ko
mitetas svarstės žiemkeneziu 
sėjos ir pudymu arimo klausi
mus. Isz paskelbto praneszimo 
kaip inprasta, pagražinto gau
siais pasigyrimais, iszlenda 
liūdna tiesa. Ji rodo, kad Ko
munistu partija nuvede žemes 
ūki iki sužlugimo. Partijos ko
miteto praneszimas pripažins- 
ta, kad, jei nebus imtasi sku
biu priemonių, žiemkeneziu sė
ja kai kuriuose Kolchozuose 
gali būti sužlugdyta. Kalte už 
sėjos suž ugdymą komitetas 
verezia ne tikriesiems kaltinin
kams Komunistams, bet Kol- 
choiininkams. Kaltes nustumi- 
mas nuo saves — komunistinė
je santvarkoje ne naujas daly
kas. Nauja tai, kad sėja gali 
būti sužlugdyta daugelyje 
Kolchozu. Visa eile duomenų 
rodo, kad del to kalti yra tik 
Komunistai. Del ju neiszmany- 
mo ūki organizuoti, del j u nuo
latinio kliudymo darbams, tik
rai gali sutrikti žiemkeneziu 
sėja.

Vilniaus radijas Rugpiuczio 
21 diena pasigyrė, esą, pertai- 
seme Kauno mėsos kombinate 
sumontuotas pirmasis respub
likoje paukszcziu apdirbimo 
konvejeris. Toks pats inrengi- 
mas esąs padary tas Sziauliu 
mėsos kombinate, ir baigiamas 
Panevėžio inmoneje. Pasigyri
mas apie sziuos dalykus yra ne 
kas kita, kaip rekonstruotas 
melas. Kauno mėsos kombina
te, buvusiame Maiste, pastaty
tas tik nedidelis priestatas

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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SAULI”- MAHAN0Y CITY, PjK.

Kas Girdėt
liu fabrikantai pasiskubins ga
minti daug geresnius automo
bilius, nes konkurencija bai
siai paasztres.

PASKUTINIS
NORAS

Nauji namai anga, kaip pa
vasaryje gnybai. Karpinteriai 
Uždirba po szimta ar daugiau 
per sanvaite, kontraktieriai 
sau turtelius krauna, o valdžia' 
pinigus pilte pila ir visiems 
sžimtus tukstancziu ir milijo
nus skolina.

Iszrodo, kad darbininkams 
geriausias geszeftas sziandien 
pareina isz nauju namu staty
mo.

In Denver, Colorado, Ponia 
Nancy Horlacher, dvideszimts 
vieno meto amžiaus, gavo di- 
vorsa nuo savo vyro, dvide
szimts keturiu metu amžiaus 
Charles, kai ji teisėjui pasi
skundė kad kai jiedu po szliu- 
bo iszvažiavo ant medąus me
nulio keliones jis iszsiveže su 
savimi asztuoniolika savo gi
miniu.

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Ir kiek yra galima dažinoti, 
tai szitas biznis dar pagerės at- 
einancziais metais.
i ,

Ir tiek nauju namu yra da
bar statoma už tai kad dabar 
galima gauti dideles paskolas 
isz valdžios ar su valdžios už- 
tarimu ir imti morgiczius ant. 

. dvideszimts ar daugiau metu. 
Czia nėra valdžios labdarybės 
darbas bet paskutine viltis ati
dėti bedarbe. Jeigu ne tie sz-im- 
tąi tukstancziu nauju namu tai 
baisiai daug žmonių liktųsi be 
darbo. Ir tai ne'butu Republi- 
konu partijai in sveikata.

In Westfield, N. J., kai rei
kėjo visas knygas perkelti in 
nauja miešto.knygyną, knygy
no virszininkai prasze visu gy
ventoju pasiskolinti po aszluo- 
nias knygas ir jas pasilaikyti 
per du menesiu. Tada butu 
lengvas darbas likusias kny
gas perneszti in nauja knygy
ną.

In Pasco miestą Vaszingtono 
valstijoje, teisėju draugija 
prasze kad miesto valdžia in- 
vėstu nauja instatyma: kad 
butu Uždrausta kaliniams pa
bėgti ar iszsilaužti isz kalėji
mo. Iki sziol nėra tokio insta- 
tymo ir kaliniams valia isz ka
lėjimo pabėgti.

Bet jeiigu tie, kurie dabar 
perkasi tuos naujus namus ant 
iszmokėsczio, su morgicziais, 
tik atsisėstu ir iszrokuotu, 
kiek isz tikrųjų tie namai 
jiems kasztuoja, su procentu ir 
su priverstina apdrauda,' jie 
gerai apsirokuotu, pirm negu 
jie pirktusi tokius jaunus 
mus.

Pypkes Durnai

na- Vargdienio Giesme

to
kai 
ipa-

Bepig a k on traktoriams 
kius namus dabar statyti, 
jie gauna tokias didelias 
skolas isz valdžios beveik be
jokio procento. Bet turime at
siminti, kad kai valdžia tiems 
kontraktoriams tokias pasko
las duoda,'tai yra musu pini
gai;

Dabar žmones reikalauja di
desniu ir brangesniu namu, su 
trimis miegamaisiais kamba
riais. Tokie namai kasztuoja 
apie dvylika ar penkiolika 
tukstancziu doleriu. Ir tokius 
namus dabar perkasi darbo 
žmones.

Eina gandai kad CIO unija 
susivienys, su AFL. Gal taip ir 

.-bus, bet vargiai szitais ar atei- 
nancziais metais. Czia svar- 

■ biausias klausimas yra vadu 
viens kitam pavydas.

Neprigulmingos ir mažesnes 
automobiliu kompanijos dabar 
stengiasi susitelkti, susivieny
ti, kad galėtu susilyginti su 
General Motors, Chrysler ir 
Ford automobiliu kompanijo
mis. Studebaker ir Packard 
automobiliu kompanijos jau 
dabar yra susivienyjusios, o 
dabar todvi kompanijos nori 
sudaryti kokia biznio vienybe 
ir su Nash ir Hudson kompa
nijomis.

Girioje paukszcziai liuosai 
sau lekioja,

Pievose gauos liuosi ,
gyvuliai,

Liuosos elnaites po 
miszka kluiknoja,

Žėri sauleles liuosi 
spinduliai.

Musgi buvimas viena tik
nevale,

Niekad neturim laisvos
valandos:

Dirbkie tolydžioj, kiek 
isztesi gale, -

Tempdamas junga gyvatos 
vargios.

Pauksztis priesz viesulos, 
szturmu neganda,

Paslaptį gauna tarp 
medžiu szaku,

Vabalas prieglauda visada
atranda,

Audrai pakilius, po 
lapais geliu;

Musu-gi brolis sau
niekur negauna

Szilto kampelio nuo 
szalczio žiauraus;

Lytus mus plaka ir 
nugara platina,

Nėr mums pastoges nuo 
vėjo žvarbaus.

Žvėrys beprocziai gailinga
tur szirdi,

Levas teduoda kildu
szyste pažint;

Musu gi verksmo 
gailincziai negirdi,

Aszaros mus juos negal
sugraudint.

Amerikiecziai nenori mažu 
automobiliu, ir už tai musu 
fabrikantai tokiu automobiliu 
negamina. Amerikoje, kad ir 
darbo žmogelis nori dideli, 
sunku, žema, ilga ir brangu au
tomobiliu.

Dabar, kai tos mažos auto
mobiliu kompanijos ima vieny
tis, tai galima tikėtis kad vi
sos kompanijos visi automobi-

— “Saule” turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytoj aus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

galėjo lengva atitikt, ba visi 
gyventojai Krokovo jaje paži
nojo isz senoviszko apredalo. 
Sziandien jau jije negyvena o- 
ir ka.ulelei josios supuvo, bet 
turiu norint biskeli hipi e j ą pri
duri, apie josios būda.

Viena karta atėjo pas ja 
augsztas uredninkas isz sūdo 
su dviem pagalbininkais, man- 
derosia pasiredia, turėdamas 
pluoszta popieru. Po paklausi
mui josios, ar vadinosi Grivi- 
viene? Tasai vyriauses pasakė, 
jei, jog pribuna svarbiausem 
veikale pas ja..

— O ho! Atsake su piktu
mu įGriviene, asz ten ne turiu 
jokio darbo su uredninkais.

— Mokestes visas užmoku, 
tai niekas ne turi tiesu mane 
užkabinet.

— Nes ar pone esi? Klause 
virszininkas.

— E, ka mane tamista va
dini ponia, atsake supykus asz 
ne esmių jokia pone pažinsta, 
czion mane žmonis ir Senato
riai ir visi mane vadina dorarje 
Grivienia. ' »

— Na tai pasakykie man 
ar turėjote tikra broli?

— O kas tamstai galva?
Ar turėjau ar ne turėjau, tai 

vis tiek, ba jeigu dabar apie 
ji klausėte, tai turiu 100 metu 
esmių vyresne už ji tai ko jis 
nori nuo manes.

— Na tai turėjote broli?
— 'Ne turėjau ir ne turiu, 

tai viskas.
— Tikrai? Paklausė antru 

kartu uredninkas.
— Tikrai atsake:
Uredninkai matydami josios 

upara, ba ant jokio užklausimo 
neatsakinejo, iszejo, sau ir nu- 
rasze ant užklausimo prokura- 
t ori jos isz Petersburgo, kur 
numirė labai turtingas jos bro
lis Grivinas-gi, kada iszejo 
uredninkai, kalbėjo in savo gi
mines :

Geras- brolis per kelis dpiset- 
kus metu apie mane nežinojo.

O kad ir milijonus paliktu, 
tai ne imtau, o-gi kas man isz 
pinigu ?

Dėkui Dievui, turiu invales, 
jog del mane ir del mano vaiku 
užteks o ka ne datenka, tegul 
sau užsidirba. Milijonai tankai 
žmonis pagadina.

Dabar isz mano vaikeliu ge
ri žmonis kas gali užsitikrint 
kad ne pasigadintu, kada sto
tųsi turezais?

Ir ant to pasibaigė.
-Sztai perpraszau tame bran

gus skaitytojau, jog nereika
lingu apsakimu užtrukdžiau, 
užvažiavo Filipas ir vežimėli 
su arklu kais patalpino pasto
viu daržikaiteje. Da ta paezia 
diena pasilsėjęs valanda iszsi- 
renge Filipas' in miestą, 
iszjieszkot sena Morkų.

I

Ne teiip jam tas parėjo.
Vaikszcziojo jisai kaip 

bludias nusiemias kepure uly- 
cziomis ir klausinėjo kožno 
praeigio apie Morkų Varna, 
nes konia kožnas atsakinėjo 
krustelėjimu pecziu nieko ne 
atsakinėjo krustelėjimu pecziu 
nieko ne atsakydami.

Jau konia adyna teip slan
kiojo kad ant galo susitiko ko
ki tai seneli, kuris su akyvumu 
in vaikina prisižiurinejo.

— O ko tu vaikih ji'eszkai? 
Paklausė jo meilus senukas su
silaikydamas priesz vaikina.

Hei geras poneli, tare Fili
ps, kloniodamasis jam iki že
mėn «

■ Jieszkau asz tokio pono ka 
vadinasi Morkus Varna:

— O ko tu nuo jo nori? Pa
klausė drueziai dalylpstetas tai 
sais žodžiais senelis.

— Tai ka czia. pasakot po-
asz 
žo-

kad

pa-

“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar te-beszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko.su sa
vo prenumeratais.

PLATINKIT “SAULE”

neli, tai yra mano daigtas, 
noretau ji pamatyt ir kelis 
džius pakalbėt.

— O isz kur tu?
— Asz isz Zakopane.
—t. Kaip vadiniasi?
— Asz vadinuosiu Filipas 

Varna, praszau ponelio. <■
—, O kaip tavo tėvo var

das?
— Jo vardas Maksimas, po

neli, tarė atsidusias Filipas at
siminęs savo serganti tęva.

— Maksimas, Mh^simas, 
nuolatos kalbėjo senelis, o ma
tomai vos laikėsi ant kojų ir 
akyse rodos ugnis užsidegė.

— Tai ponelis ne žinai, kur 
tasai ponas gyvena?

— A, be to teip, teip žinau 
jau mano brangus' nes matai 
tuojaus su juom negali maty
tis, ba jisai ne pats gyvena at
eisi rytoj anksti pas ji, tai ra
si, o asz tau parodysiu kur ji-, 
sai gyvena szitai eikiva, ba 
matai, jisai ne pats gy'vena ji
sai yra labai senas ir ne svei
kas, o tavo levas kaip turisi?

— Mano tėvas smertelnai 
serga, kalbėjo Filipas, eidamas 
szale nes biskuti lig užpakalija 
senelo, kad Dievas da duotu 
sugryžus gyva rastie.

— Tai serga, serga!
— O j, mano poneli, laibai 

serga!
— O ko tu in czion pribu

vai?
— Asz tyczia pas taji Mor

kų atvažiavau.
— Ar tyczia?
— Teip tyczia, ba turiu pas 

ji svarbu reikalą.
— Tai rytoj, rytoj, mano 

brangus, ana, fenais, žiurekie, 
tasai žales namas pataikysi 
per szita plečiu, ir paklauskie 
apie poną Varnovski.

— Teip, teip man teip bu
vo isz namu pasakyta-

— Ar pasakyta, sziteiip, na 
bukie sveikas, o rytoj ateik 
pas poną Morkų.

— Dėkui žemai ponelui, ta
re vaikinas atsiskirdamas su 
nepalžinstamu, o tas-gi skubai 
nutraukė in žale murini narna.

Filipas pažiurėjo in szale 
kur stovėjo namas, kad galėtu 
rytoj pataikyt pas poną Morkų 
sugryžo pas Grivienia ir teip 
kalbėdamasis su seniuke apie 
savo szale, pirmutine dienele 
praleido Krokave.

Senis1, ne pažinstamas, kuris 
parode žale narna Filipui, o 
kuris tai buvo kaip brangus 
skaitytojau dasipranti, pats 
ponas Morkus, sugryžias na
mon buvo labai susijųdinias ir 
nerimaujentis. Nusidavė tuo
jaus in -savo kanlceleriuki ir 
teip dunksojas kad ne prilauki 
jam gaspadine jo, kuri už va
landos dirstelėjo in jo kancele- 
rijukia ir pabudino isz tu jo 
sunkiu misi i u.

— Kas tai ponui Morkui, 
jog teip nuludias?

— Kas, a! Tai tu?
— Asz ir klausiu, kas po

nui kenke?

— Ar kas kenke? O kaip 
biski kenke, szitai matai, tas 
mano brolis.

— Tai, tai ponas velei su 
tuoin savo brolu rūpiniesi, mis- 
linau, jog Dievas žin kas.

Senis gal jau senei kojas už
verto..

— Tai-gi, kad da gyvas.
— Ar ponui sapnavosi apie 

tai, ponas Morkau?
— Nešisapnavo man mano 

brangi, nes sziandien maeziau 
jojo sūnų.

— Tai jau! Jau ir gimines 
atsirado! Gal kokis valkata 
prisiplakė.

— Oj ųe, valkata, ne apga
vikas, nes ant veido suvis pa- 
naszus in mano -broli, juk su 
juom kalbėjau.

— Ar jau ?
— Na jau, pasitikau mies

te su juom, rytoj ateis pas 
mane.

— Na tai didelio daigte, 
tarė perbėgi motere, jeigu po
nas mateisi su sunum savo bro- 
lo, ir jisai rytoj in czion pribus 
tai pasikalbėsite.

Ponas galėsi duot keliolika 
auksiniu del tėvo ir viskas pa
sibaigs.

— Taip mano brangi, pa
sibaigs, o asz ka asz biednas 
žmogus padarysiu?

— Tai velei rūpintis!
— Tai tau.
U-gi turi Dievui dekavot, 

jog esi sztant biednus gimines 
p-a-szelipt. Yra. ko didelei rupin-

Teip, gerai tau kalbėt, juk 
Maksimas mano brolis, reikė
tų norint karta susitaikini.

— O, o! Tas niekas suvis 
ne reikalingas ne tokis jisai 
iszlepintas mano poneli. Kaip 
užkiszi gerkle su kelais auksi
nais, tai apie viską užmirsz ka 
kitados su savim turėjote.

—; Nes mano sanžine?
— Tpfu! Po perkūnu yra 

da ka c-zia sizneket. Sanžine! 
U-g’i ar tai ponas pavogei, ar 
ka? Ar jam ka esi skolingu? 
Isz tikro, niekados to nuo po
no nesitikėjau.

— Asz matai noretau ji at
lankyt.

— Ka? Ar tame taikia, ka
da žiema po szonu ? Tai vyreli 
ponas del saves galo jieszko- 
tum'. > i

— Asz ne galu surast 
saves ramumo.

— E, tai praeis.
— Tikėk man ponas.
— Juk žinai, mano Agotėlė.
— • Na tai klausykie manės 

pone, kokia rodą duosiu.
—- Na gerai, gerai, tiktai 

ne pyk.
— Tuojaus ne pyk! Kam 

ponas tuojaus sau tokius nie
kus imi in galva.

—• Ba matai, Maksimas ma
no serga.

— Na, tai klausykie mano 
rodos.

— O teip, teip, klausau.
— BUS DAUGIAU —
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užsisakykite knygas isz 
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ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku

užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c. 1

No.lll—Sziupinis (3 dalis) I 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio ' 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; j 
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 apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti 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- 
no. 58 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleni ute; 
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 pacziuojas, 
76 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.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

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

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

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios 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, Tamas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

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

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

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

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 Ku
lius; Meszlą-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mul
kinus ; 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

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

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

180^2—Kvitu
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Kataln 
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. 15c

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas isa 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri kųygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino M.o- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Uffgr* Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

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

palaiko.su
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SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Gts.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY. PA. U.S.A.

Paskutinis Noras
Apysaka isz Gyvenimo Gyven- teip jau grieka. savo, kuriame

toju Kalniniu

Liga tėvo neipersinlaiue ir in 
ketvirta diena po mano pribu
vimui pažino mane, bet ta va
landa pažinties baisiausiu bu
vo del jo ligos. Jis dirstelėjo 
ant manes, pasijudino, užlau
žė rankas ir paszauke grabiniu 
balsu: ' ,

— Užmuszejau!
Asz puolau prie jo kojų ir 

bucziavau jais, graudžiai verk
damas. Jis mane atstume su 
piktumu tarent: ,

— Szalin! Szalin! Nesige- 
rinkie niekadejau, kad man 
tiek nelabo padarai. Kur tavo 
brolis ?

— Rasziau pas ji, verkda
mas atsakiau.

— Rasizai, ha! Jau pervelu 
jau, jus negalit sutikime gy
vent.

— Nes asz ji myliu ir viską 
jam dovanoju. Bet jis tau ne
turi dovanot smerties mano. Ir 
tai buvo paskutinei jo žodžiai. 
Paszauke sza.ltysziu ir ured- 
ninka, kalbėjo jiems testamen
ta, o paskui iszsišipaviedojas, 
numirė ne atsileides ant ma
nės.

Brolis mano neparvažiavo 
visai. Laiszka tik ta paczia die
na atėjo, kada levas numirė, 
kurioj arsze, jog ne gali pribū
ti isz priežasties egzeminu.

Po atidarymo testamento 
pasirodė, jog tėvas savo visa 
turtą ir tai labai dideli ba tik 
vieni pinigai buvo 20,000 rau
donųjų, drauge su visa gasipa- 
dorista užrasze brolui, mane 
visai pastūmė, ne duodant nei 
savo palaiminimo.

O! Sunau mano ne reikalau
ju tau daug kalbėt, kas dėjosi 
tada szirdije mano. Macziau 
visa neteisingysta, macziau

OFA - B - CELA=1£S

I
 arba pradžia ;;

SKAITYMO ■: 
...ir...RASZYMO :Į

64 pus. Did. 5x7 col.:
Dabar Po 25c. I;

Saule Publishing Co., ![Mahanoy City, Pa., U.S.A.

numirė, ir buvau persitikrinęs 
jog man ta viską padare mano 
brolis už vy dedamas, buvo pik
tas ant manes už tai, jog pora 
dovanu atėmiau nuo jo moks- 
laineja. Dievas man gal dova
nos, nes asz tada laibai piktas 
buvau ant savo brolo.

Ne buvo nei ant szermenu 
savo tėvo, pinigus atėmė per 
paczta, namus ir visus daigtus 
pardavė. O kad ne buvo dau
giau nieko isz giminiu pirke- 
jaus namu, pavelyjo man gy
vent pas savo, o asz pasida
viau jam už bernu.

Nuo to laiko ne macziau jau 
savo brolio! Jis apie mane 
niekad nesiklausė, o neapy
kanta, kuria turėjo ant manes, 
turėjo iszmest isz szirdies savo 
v i su s pa j au t i mu s br oliszkus.

Ilgai, ilgai asz ji turėjau ne
apykantoj, niekad in ji neipra- 
sznekeja.ii, jis buvo tikrai už- 

t

muszėjum mano tėvo, jis isz- 
lupo man palaiminimą, nuo 
mirsztanczio tėvo ir užtrucijo 
mano visa gyvenimą!

Czia senas Maksimas ilgu 
pasakojimu nuvargintas, nu
leido galva žemyn ir per va
landėlė tylėjo.

Nes sziandien sapnas, tarė 
velei pakelent galva, buvo 
man persarga nuo Dievo, jau- 
cziu, jog tuo jaus stosiu priesz 
jo suda, kūdikėlis anas aniuol- 
iszkas, kas sziandien man pasi
rodė, isz,tarė varda mano bro
lio, ženklina tai, jog turiu su 
juom susi vieny t ir atleist jam 
viską.

■ Tai-gi szita turėjau tau pa
sakyt, mano Filipai, turi tuo
jau s matytis, nes ne norėk nuo 
jo jokios pagel'bos, pasakyk 
jam, jog asz viską jam atlei
džiu. Kada man atneszi nuo 
jo ant rasto susivienijimą, ta
da numirsiu ramiai.

Suims su gailesezia iszklau- 
ses tėvo pasakojima, užtikrino 
ir prisiekė, jog tuojaus nusi- 
pas jo broli, kad tik žinotu kur 
jieszkot.

Jis gyvena Krokave, turi 
puiku narna pro kuri tankiai 
praejtinejau, badai vadinasi 
Vranauskas, ar Vronskis, o 
vardas jo Morkus.

— Jau asz ji rasiu, mano 
mylimas teveli, tarė Filipas, 
matant tęva visai aipslabusi. 
Buk ramingas, mano teveli, 
malone mano Mikalojaus gau
siuosi in Krokava, ir tuojaus 
sugryžiu pas jus, su gera nau
jiena.

— Duok Dieve! Kalbėjo 
silpnu balsu Maksimas, o užsi
verkęs sūnūs užtikrino ji, gera 
vliczia savo pasiuntime. 
Maksimas a psp aka jin ta,s vil- 
czia, o Filipas tuojaus iszsi- 

| renge in kelione, tikrint miela- 

szirdystes savo gaspadoriaus 
jog ji del teip svarbaus reikalo 
ant keliu dienu nuo darbo 
atleis.

DORYBE PRASCZIOKELIO

Grinczioja Mikalojaus gy
veno ant kampo, Filipas su sa
vo szeiminele. Toji sizeiminele 
susidėjo isz penkių ypatų: Fi
lipas, jo pati Barbora teiposgi 
trejetas vaiku: Jonuko pažin-

Mergeles kurios dilba ir 
to nesisarmatina, 

Yra netingines ir narsios, 
Tokios nebijos gyventi 

Ant svieto ateityje.
Tokia mergele nesisarmatina 

Dirbti ant užlaikymo saves
Ir prigelbsti tėvams 
iszmaityti szeimynele,

Ir nesisarmatina kad ja 
Užtinki prie Sftvo užsiėmimo. 
Tokia mergele nuolatos turi 

Ant savo veidelio
užganadintą szylpsena. K 

Gal jos rankutes bus kietos 
nuo darbo, 

Bet yra tai teisingos ir 
jauslingos rankos.

. Praszalina jos nelaimes 
isz namu,

O ir daugeli szeimynu nuo 
Gavimosi in prieglaudas 

del vargszu.
Tokios tai mergeles bus 

moterims, 
Isz kuriu visuomene

Džiaugsis ir turės nauda.* * *
Geradejinjga apveizda ne 
Visus apdovanoja savo 

geradejystemis.
Visiems buna geriau, o 

kitiems blogiau.
Randasi ir tokiu, 

Kuriems pasiveda gana 
gerai, 

Ir tokiu kuriems giliu kis 
niekad neateina.

Del ko taip yra, niekas 
to nežino,

Bet žmones visaip sau 
taji dalyka iszaiszkina.

Nekurie save ramina tuomi, 
Kad norints neturėjo jokios 

laimes uiž gyvasties, 
Tai turės už tai po 

smert.
Tas jiems duoda 

užgan adinima,
Ir ramybe, ir duoda 

Daugiau pajiegu prie 
tolimesniu kentejimu 

Ir neszimo savo svietiszku 
sunkenybių.

Tiems, kuriems yra gerai 
už gyvasties,

Mažai rūpinasi kas su 
Jais atsitiks po smert, 
Savo turto neiszdalina • •

tarp ubagu, 
Kaip tai senovės laikuose 

darydavo priesz mirti, 
Bet patys naudoja pinigus 

ant visokiu smagumu.
Turcziai tikisi kad gausis 

in dangiszka karalysta, 
Taip kaip ant szio svieto, 

Jiems pasiseka viskas 
Tai kodėl neturėtu tokio
Pat giliuko ir po smert.

Bet ar tas jiems pasiseks? 

tarno mums angy t in i o seno 
Maksimo, o Marijonos ir Ka- 
triukos, jaunesniu dvieju jo se
sukių.

Filipas sunkiai dirbo ant isz- 
maitinimo tosios szeimyneles. 
Gilukis da jo buvo didelis, jog 
gapadorius Mykolas pas kuri 
služijo ir už kampa atidirbine- 
jo, buvo do r imi žmogum, ir no
rint Filipas 'buvo tiktai kampi
ninku, apsieitiiiejo su juom 
kaip su gimine, kaip su broliu. 
Ant varguves jojo temino ir 
tankiai visame szelpe. Kada 
Filipas atneszepaežiai žinia a- 
pie savo sena tęva, kada var
gingo ja grinczeleja pradėjo ap 
sakinet apie turinga dede, ku
ris savo tikro brolio ne pažins- 
ta ir nemyli, tada dora Barbo
ra davinėjo rodą savo vyrui 
idant sujieszkotu turtinga po
ną Morkų Kriokavę, tiktai 
kad saugok Dieve nieko nuo jo 
ne praszytu.

— Eikie, Filipai ir padary- 
kie del tavo tėvo, kalbėjo dora 
kaimuote, . nes nesiskunsk 
priesz ji ant musu vargingo 
ba mes czion sau su pagelba 
Dievo duosime rodą.

Ant tu žodžiu inejo in ju 
grinczele Mykolą, norėdamas 
dasižinot apie sveikata Maksi- 
maus.

Filipas apsakė jam visa is
torija, apie du brolius.

— Žinome apie tai nuo se
niai, tarė ant to Mykolą ir vi
sam kaime ir miestelyje musu 
visi apie tai gana gerai žino. 
Da ir seni gaspadoriai, kurie 
pamena sena Varu i u, ir pame
na ant laiko, kada jojo turtin
gas sunūs pardavė tevynia 

I grinczia ir visa likusia varga
vę.

i

Reika, reikia neatbūtinai 
idant su juom mai tylumais ji
sai turtingas labai, o yra pas ji 
už gaspadine motere, apie ku
rie asz tau pasakysiu akyva is
torija.

Ar pažinsti ja? Paklausė 
Filipas.

— Mano brangus sunau, at
sake ant to Mykolas, kuris ne
turėdamas vaiku, Fillipa my
lėjo kaip locna sunu, pažinsiu 
asz vaikiu,ia labai gerai taje' 
motere, juk tai ir da lig gimi
nes su ja esava isz szalies ma
no brolio.

— O tai, tai! Paszauke nu- 
sidyines berniukas, gal ka..tu- 
ri ka toki del jokios pasakytie 
nuo saves.

— Nei žodžio, mano sunau 
nei žodžio! Viskafe tarp.mus 
pasibaigė.’ Nuo laiko, kada 
mano brolis Jokimas numirė, 
tai jije del manes niekuom 
yra.

Ir tai pa,sakias senas gaspa- 
doris, net jam aszaros akysią 

užžibejo. Buvo tai atsimini
mas apie broli, kuri isz dus,žios 
mylėjo.

— Tu eikie sau pas Morkų 
tarė po valandėlei, atsipeikė
jas nuo liūdnu mislu. Asz tau 
duosiu arklius ir vežimėli nu- 

važuot. Reikia Maksimai pri- 
gelbet ba tai doras ir nelaimin
gas žmogus. Nes apie mane 
lėnais anie ciptelk! Nei žo
džio, ne užmirszkie apie tai!

Filipas nuspaudė rankas sa
vo geradejaus ir paskui roda- 
vojosi kaip kalbėt su Morkum, 
ba mistino visi jog nenorės ma
tytis su savo broliu.

Maksimas lig jautėsi drūtes
nių pasakias apie taje slapty
be, bet nuolatos gunde Filipa 
idant važuotu in Krokava tai 
ant rytojaus anksti jaunas gy
ventojas kalnu važiavo sma- 
gai in Krokava, atsisveikinęs 
su paczia, vaikais ir Mykolu, 
o parvažuodamas pro kleboni
ja, staptelėjo ir užėjo pas ku
nigą apsakė apie savo kelionia 
ir prasze nuo jo palaiminimo 
ant kelio.

Geras kunigas iszklause 
kantrai apsakimo Filipo, no
rint jau žinojo biskuti apie tai, 
o persiemias nedorybia žmo
nių tarė:

— Kela.uk mano vaike, pas 
ta netikusi broli, ir pasakyki e 
jam nuo manes, o jisai gal at-

GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavoras, popiera, ma- 
szinos, ir darbininku algos, kad 
dauguma laikraszcziu dar la
biau brangsta. Redaktoriai, at- 
sipraszydarni aiszkina kad jie 
jokiu budu negali galas su galu 
suvesti.

“Saules” redakcija nenori 
dar labiau savo skaitytojams 
pabranginti “Saule” ir nepa
brangins, jeigu kaip nors bus 
galima iszsisukti!

Bet, už tai ‘ ‘ Saules ’ ’ redak- 
cija labai gražiai praszo visu 
“Saules” skaitytoju in laika 
užsimokėti už savo prenumera
ta, kad redakcijai butu mažiau 
kasztu, sekti tuos, kurie pavė
luoja ant laiko užsimokėti.

Pirmiau “Saules” redakci
ja galėdavo laukti per koki tai 
laika, kol skaitytojai užsimoka 
už savo prenumerata. Mes jums 
siusdavome “Saule’ ’ kad ir per 
kelis menesius, ir laukdavome 
kol jus užsimokėsite, “bet da
bar, aplinkybes tokios, kad mes 
negalime laukti!”/ ■

Už tai, mes visu savo geru 
skaitytoju labai gražiai praszo- 
me priesz laika, ar nprs ant lai
ko už “Saule?’ užsimokėti, kad 
mes galėtume \jums “Saule” 
vis siuntinėti.

Daug laikraszcziu yra instei- 
ge taip vadinama “Popieros 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams popie
ros nupirkti. Mes tokio fondo 
neturime, bet nuoszirdžiai ir 
vieszai padėkotume tokiems 
geriems musu laikraszczio rė
mėjams, kurie ir mums padėtu 
nusipirkti popieros “Saulei.”

Bet, kas mums ir jums svar
biausia, tai “teisingas atsily
ginimas,” mes galėtume “Sau
le” leisti, ir kad jus galėtumėte 
ja vis skaityti!

simins sau apie kunigą Valen- 
ta, jog jam duodu rodą idant 
apie savo klaidas jaunystėje 
pąpildintas atsiminau ir apie 
savo broli ne užmirsiztu. Ke- 
lauk laimingai ir tegul tave 
Vieszpats Dievas laimina.

Atemias toki palaiminima, 
Filipas su plakanczia szidžie 
nusidavė in Krokava.

Laimingai atliko kelione, o 
kada jau invažinejo in miestą 
Krokava, labai ji užėmė aug- 
szti boksztai to amžino miesto 
jog net aszaros akysią pasiro
dė.

Jautėsi kaip isz szventoja, 
vietoja, teip ji sujudino. Ir il
gai buvo kaip apkvaitime. 
Dairėsi in visas szalis, ba da 
savo gyvasteje ne buvo mates 
teip augsztu ir (puikiu namu. 
Atsiminė, jog turi surast vieta 
pasakyta :pęr Mykolą, kur ga
lėtu vežimėli ir arklius patal- 
pint ir pasilsėt ipo kelionei, o 
paskui iszpildint pasiuntiny’s- 
ta, Mykolą liepe jam surast 
ant Fiasko senukia Griviene, 
kuri jau turėjo apie szimteli 
metu.

Daug jije žinojo isz praeito 
gyvenimo, nes jau ne turėjo 
geros ipomietes.

Isz tolymos aplinkines gy
ventojai apie ja žinojo ir pas! 
ja užvažinejo, ba buvo ne pui
ki motere ir su kožnu -mėgo 
kalbėt, ar su biednu ar turtin
gu nedaro skirt ūmo s. Tai Fili
pas užvažėvo pas Griviene. O

(Tasa Ant 2 puslapio)

Kela.uk


’‘ŠAULĮ” MAHANOY CITY,
«* *

Žinios Vietines
— Gerai žinomas buvęs 

miesto biznierius, ponas Ber
nardas Sklera, isz Philadelphi- 
jos, lankėsi pas savo mylima 
sesute, iponia Morta Bražins- 
kienė, ir seserena ir szeimyna, 
Adolipa Brą'žinskius nuo W. 
Mahanoy avė., ir prie tos pro
gos atlankė ir “Saules” re
dakcija kur ponas Sklera at
naujino prenumerata del savo 
sesutes, ponia Bružinskiene, 
taipgi ir del saves. Turime pri- 
minte kad ponas Sklera turi 
didele fbuczernia ir sztora ant 
East Tulpehocken ui,y., North 
Philadelphia, Pa. Szirdingai 
acziu už atsilankyma.

— Sukatoj pripuola Szv.

ibažnyczioje, taiipgi atlankys ir 
kitas Katalikiszkas bažnyczias 
mieste.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Luko Evangelisto, o Tautiszka 
Vardine: Milita. Ir ta diena: 
Menulio atmaina: 1) e 1 c z i a. 
Alaskos Diena, Alaskoje; 1949 
m., Rusijos Užsienio Ministe- 
ris Andrei Y. Vishinsky pasa
kė Amerikos laikrasztinin- 
kams, kad Rusija jau turi ato
mine bomba; 1867 m., Gen. 
Ronseau užėmė Alaska, Ame
rikos vardu; 1783 m., Ameri
kos Kongresas panaikino savo 
armija ir paleido kareivius va-

M

žinoti sau namo.

Shenandoah, Pa. — Jieva 
Norkievicziene, nuo 126 N. 
Emerick nly., pasimirė pareita 
Nedelia, 4-ta valanda po piet

Beiąbolininku Pergales Paroda neužpildant jokiu papildomu 
formų.

Naujasis instatymo priedelis 
paliko nepakeites nuostata ku
riuo socialines apdraudos mo
kestis proporcingai didės kas
met iki 1970 metu. Sziais me
tais kiekvienas dirbantysis su
mokės in socialines apdraudos 
fondą 72 do’erius, o kitais me
tais $84, kai lygia suma sumo
kės ir darbdavys.

Prezidentas Dwight Eisen- 
howeris, pasiraszydamas sau
gumo akto nauja j f priedeli pa
stebėjo, kad “tai yra vienas isz 
pagrindo akmenų kuriuo lai
kysis gražesne ir stipresne 
Amerika”. Jis pareiszke tikis, 
kad sziuo instatymu daugeliui 
Amerikiecziu bus užtikrintas 
jo gerbūvis ir ūkine būkle. —C.

Anastazijo, Szv. Jadvygos ir 
Szv. Martinionio, o Tautiszka 
Vardine: Gęliuonis. Ir ta die
na: 1940 m., Amerika paima in 
vaiska 17,000,000 vyruku; 1786 
m.,' Amerikos pirmasis pinigu 
darymo fabrikas insteigtas; 
1393 m., Žemaicziai sudegino 
Klaipėdos miestą; 1758 m., gi
mė Noah Webster, kuris suda
rė, surasze ir sudėjo Amerikos 
įpirmaji žodyną.

— Staigai susirgo savo na
muose per szirdies atako, gerai 
žinomas musu konselmonas, isz 
pirmo vordo, p. Antanas Dran
ginis nuo 424 W. Centre nly., ir 
likos nuvesztas in Gerojo Sa- 
marijieczio ligoributeje Potts
ville je.

— Philadelphijos Archi- 
diecezijos Vyskupai dabar vi
soje mainu apylinkėje dirma- 
voja vaikus. Vyskupas McShea 
jau buvo Coaldale, Tamaqua ir 
Park Crest parapijose, o Vys
kupas McCormick lanko She- 
nadoah miestą ir tos apylinkes 
parapijas. Sziais' metais maty
ti kad vaiku skaiczius yra žy
miai sumažėjęs. Ir tai supran
tame, nes dabar kai mainos 
taip mažai dilba, daug jaunu 
szeimynu iszsikrauste in dides
nius miestus.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola devyniolikta Nedelia 

_ po Sekminių, Szv. Margaritos, 
o Tautiszka Vardine: Gyte. 
Taipgi ta diena: 1949 m., Pran
cūzijos Premieras Jules Moch 
atsisakė; 1945 m., Mainieriu 
bosas John L. Lewisas insake 
mainieriams gry'žti in savo 
darbus, ir taip užbaigė strai- 
kas; 1950 m., eraplano nelai
mėje Londone žuvo 28 žmones; 
1835 m., Texas valstija nubal
savo del Nepriklausomybes; 
1941 m., Amerikos kariszkas 
laivas “Kearney” susprogdin
tas netoli nuo Iceland, vienuo
lika jurininku 'žuvo; 1939 m., 
Taika sutartis tarp Turkijos 
ir Rusijos panaikinta; 1933 m., 
garsus mokslinczius Daktaras 
Elbert Einstein atvažiavo in 
Amerika ir apsigyveno in 
Princeton Universiteto; 1946 
m., Amerikos Sekretorius Byr
nes pargnyžo isz Paryžiaus 
Konferencijos ir Prezidentui 
prąnesze kad ta dvideszimts 
vieno Tautos Konferencija 
daug buvo nuveikus del Tai
kos. Vėliau mes daižinojome ir 
pats Byrnes prisipažino, kad 
nieko panaszaus tenai nebuvo 
nuveikta, nes jau ir tada Rusi
ja visur prieszinosi ir daug 
reikalavo.

— Panedelyje, Spalio Oct. 
18-ta diena, Vyskupas isz Phi- 
ladelfijos Diecezijos dirmavos

in Locust Mt. ligonbuteje, sirg
dama tik trumpa laika. Velio
ne gimė Lietuvoje, po tėvais 
vadinosi Jieva Yanauskiute. 
Apsigyveno Shenadoryje. Pa
liko savo vyra Mykolą; sunu 
Jurgi, isz Columbus, Ohio; dvi 
dukterys: Ona, pati Marshal 
Tees, Cape May, N. J., ir Jieva, 
pati Joseph Brennan, Norris
town. Laidojo Ketverge ryta, 
isz Grab. Oravitz koplyczios, 
637 E. Centre nly., su apiego- 
mis-in Szv. Jurgio bažnyežioje 
devinta valanda ir palaidota 
in parapijos kapinėse.

*»
Minersville, Pa. — Lietuviu 

Moterių Kliubas isz Schuylkil- 
lo pavieto, turėjo savo menesi
ui susirinkimą Utaminko va- 
kara in Rokoszio svetainėje. 
Moterėles turėjo svarbius nu
tarimus, o po savo susirinkimo 
visi pavieszinti skania vaka
riene, loszimu kazyriu ir pasi
kalbėjimu. Ateinantis susirin
kimas in vyks Lapkriczio Nov. 
9-ta diena in Eagles svetainėje 
Mahanoy City.

Kearney, N. J. — Sirgdamas 
trumpa laika, senas “Saules” 
skaitytojas p. Juozas Sznakys, 
nuo 4 Hillside avė., numirė 
Rugsėjo septyniolikta diena 
savo namuose. Velionis gimė 
Lietuvoje, atvyko in Shaft, 
Pa., kuris per daugelis metu 
dirbo angliakasyklose, o kelio
lika metu atgal apsigyveno in

Kai New York “Giants” 
Leist oi ininkai laimėjo beis- 
boles cziampijonata priesz 
Cleveland beisbolininkus, 
jiems Luvo surengta iszkil- 
minga paroda ant Broadway

ir prie City Hall, New York 
mieste. Jie beveik visus 
sportininkus nustebino taip 
lengvai laimėdami ta beis- 
boles cziampijonata. Beveik 
visi sportu pranaszai ir visi

tie kurie isz pinigu loszia 
spėjo kad Cleveland miesto 
Leisbolininkai tas rungtynes 
laimes.

a cn

UŽ GELEŽINES
UŽDANGOS

dideli skaitlį vaiku ir mergai- 
cziu Szv. Juozapo Lietuviu

miestą Kearney. Paliko dide- I 
liame nuliudime, savo paezia 
Marijona; setkanezius vaikus: 
simu Juozą isz Lost Creek, Pa., 
trys dukterys: Adele Zigmon- 
tiene, G. Zigmontiene ir V. 
Mockalioniene isz Kearney. Li
kos palaidotas in Szv. Kry
žiaus kapinėse, Arlington, N. 
J. — Amžina atilsi!

Lietuvos
Generolinio Konsulato 
New York Pajieszkomi 

Asmenys

Norkievicziai ar Norkai isz 
Tauragės ap., Szilales vals- 
cziaus.

KaZnel ar Kazlov, Anna, gy
venanti Rt. 2, Box 194, Mid- 
del^boro a r Middelsbury, 
(Conn f).

Jieszkomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in:

Consulate General of America, 
41 WTest 82-nd Street, 
New York 24, N. Y.

SOC. APDRAUDA 
PRAPLĖSTA IR 

PADIDINTA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

atskaitoma vieno menesio ap- 
drauda.

3—Naujuoju priedeliu nu
statyta, kad asmeniui gaunan- 
cziam senatvės apdrauda su
lauktus 72 metus 2 paragrafo 
nustatytos sanlygos nėra pri
taikomos. Senukas kiek beuž- 
dirbtu isz szalies jam bus pil
nai iszmokama $1,200.

4— Užsienyje gyvenantieji 
senatvės pensijos apdraustieji 
turi teise gauti pensija iszsky- 
rustuos kurie gyvena anapus 
geležines uždangos, jaunesni 
kaip 72 metu kurie dirba dau
giau kaip 7 dienas per menesi 
ir prievarta del kokiu nors 
priežaszcziu paszalinti isz 
Jungtiniu Valstybių. Pasta
ruoju atveju jei ju szeimynos 
nariai pasilieka Amerikoje ar 
yra JAV-biu piliecziai jie savo 
apdraudos dali vistiek gaus.

5— Apdraudos pinigu sumos 
pakėlimas insigalioja automa- 
tiszkai isz pensininku puses

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

paukszcziams laikyti, o vadi
namas konvejeris yra likęs isz 
seno. Jis ne pirmasis respubli
koje, nes panaszus inrengimai 
buvo Sziauliu ir Panevėžio 
Maisto inmonese. Abi szios in- 
mones karo metu nenukentejo. 
Rusijos kariuomene, užimtusi 
Lietuva jas rado pilnoje tvar
koje.
Pasigyrimais neapsiausi. Vil

niaus radijas Rugpiuczio 25 d., 
pasigyrė, kad Kauno siuvykla 
“Raudonoji vėliava” ruoszia- 
si pradėti siūti žiemos laiko
tarpiui moteriszkus kailinius 
ir vaikams kailinukus. Szi 
priežastis, kad siuvyklos ruo- 
sziasi tuo metu siūti tokius

drabužius, kurie jau reikalingi 
vilkėti, ir vargina žmones. 
Szimet, mokslo metams prasi
dedant, moksleiviu tėvai turė
jo dar didesni varga, bejiesz- 
kodami parduotuvėse vaikisz- 
ku drabužiu ir avalynes. Par
duotuves buvo apytusztes; nei 
palteliu, nei szvarkeliu, nei ba
teliu. Taip yra isz dalies del to, 
kad siuvyklos laiku ju nepa
tiekia prekybai, bet daugiau
sia ir todėl, jog visus gersenius 
vaikiszkus drabužėlius ir ava
lyne in Rusija iszgabena. Vie
tinėms parduotuvėms palieka 
tik vadinamus brokinius. Ir ju 
mažai buvo.

Rugpiuczio 3 diena “Tiesa” 
paskelbė valstybiniu leidyyklu 
politines, mokslines ir groži
nes literatūros tik ka iszleistu 
knygų sanrasza. Isz paskelbtu 
17 nauju knygų, nėra ne vienos 
Lietuvio raszytojaus. Jas visas 
parasze Rusai. Kitas panaszus 
sanraszas, paskelbtas tame pa- 
cziame laikrasztyje Rugpiu
czio 10 diena, rodo, kad visas 
12 knygų parasze ne Lietuviai, 
bet vėl Rusai. Visos szios kny
gos su Lietuviu kultūra nieko 
bendro neturi. Dauguma ju yra 
techniniais ir kitais klausi
mais, kuriu intaigojimas pa
vergtiesiems tik Kremliui gali 
būti naudingas.

CHICAGIECZIAI
TURI BRISTI

Vice-Prezidentas Pradeda Vaju

Amerikos Vice-Preziden
tas Richard Nixon yra ežia 
pagerbiamas už jo prisidėji
mą prie United Community 
vajaus Vaszingtone. Jam 
garbes dovanele inteikia Mi
chael Sherwood, Vaiku

Richard Nixon iszkilmingai 
atidarė, pradėjo sziu metu 
Community Chest ir United 
Fund vajus, kurie bus veda
mi in tūkstanti asztuonis 
szimtus miestu ir miesteliu, 
Suvienytose Valstijose ir

Kliuto narys, ir Van Heller,
Skautas. Vice-Prezidentas

Kanadoje.

It’s a Woman’s World of Opportunities
Women of Importance: 1952
Never before have women held such respon
sible jobs—in fields formerly restricted to 
men. You'll BE as important as you'd like 
to FEEL when you join the women in the 
services. There are more than 450 different 
kinds of exciting, man-size jobs: commu
nications experts, interpreters, administra
tors, electronic specialists, plane dispatchers 
... many, many more. .

It’s a full partnership with our men! 
Today, in the women’s services, you’U re
ceive equal pay, equal rank, equal oppor
tunities with our men. PLUS 30 days’ vaca
tion a year, clothing designed by top cou
turiers, medical care, allowances, travel.
Volunteer for a Vital Job
If you are a woman 18 or over, you’ll find 
more in life in uniform. Choose from the 
nine services the one best suited for you.

TAKE YOUR PLACE IN AMERICA'S BIGGEST JOB f)
defense!

OME N YSERV1CES
WAC • WAF • WAVES • WOMEN MARINES • ARMY NURSE CORPS • NAVY NURSE CORPS

Contributed as a public service by

v AIR FORCE NURSE CORPS • ARMY WOMEN'S MEDICAL SPECIALIST CORPS 

AIR FORCE WOMEN’S MEDICAL SPECIALIST CORPS

SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Daug vieszkeliu buvo višiszkai 
uždaryti. Eroplanai negalėjo 
nei pakilti, nei nusileisti. ' ./

Keliose miesto vietose buvo 
daugiau kaip deszimts, coliu 
lietaus prilyta. Daug fabriku 
ir sztoru visai užsidarė. Daug 
žmonių turėjo iszsikraustyti 
isz savo namu. Keli laikrasZ- 
cziai neiszejo per kelias dienas 
nes redakcijose buvo tiek van
dens kad visa popiera suszla- 
po. Daily News laikraszczio.re- 
dakcija spėja kad jiems tenai 
iszkados yra padaryta už dau
giau kaip czverti milijono do
leriu.

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybę 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius .iko Turtingu Ponu,
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Saule Publishing Co. 
Mahanoy City, Pa.

Ant Pardavimo ’ ■
Labai pigiai parduodamas 

mūrinis namas ant 231 East 
Centre St. Loto didumas 22 x 
125 ped., taipgi ant to loto ran
dasi kitas namas, medinis ant 
East Railroad St. Locnininkas 
gyvena kitam mieste. Del pla
tesniu informacijų, atsišzauki- 
te pas :

' , . L.

Nelson T. Davis Agency, į

120 E. Centre Str., j 
Mahanoy City, Pa.

Į L. TRASKAUSKAS J 
J lietiFvTszkAS J 
: GRABORIUS |
į Laidoja Kunus Numirėliu..J 
į Pasamdo Automobilius Del | 
« Laidotuvių, Kriksztyniu J
* Vestuvių Ir Kitokiam* > į 
j :? Reikalams :: J
* ------ ----- ¥
J 835 WEST CENTRE STREET J 
* Telefoną* Nr. 78 <
k MAHANOY CITY, PENNA. t


