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Kristaus Garbes Valanda! 
“Jie atvede asile ir asilaiti, 
uždėjo ant ju savo drabužius 
ir užsodino Ji ant virszaus. 
Labai didele minia tiese sa

Isz Amerikos
TRYS DIDIEJI

RENGIASI PRIE 
TARYBŲ SU RUSIJA

WASHINGTON, D. C. —
Trijų Didžiųjų Vieszpatyscziu 
vadai dabar rengiasi prie kon-: 
ferencijos, ir tarybų su Sovie
tu Rusija. Szitoje konferenci
joje dalyvautu visu tu krasztu 
Užsienio Ministerial. Szitokis 
susirinkimas ir pasisznekeji- 
mas gal paruosztu kelia in tu Į 
vieszpatyscziu vadu konferen
cija, kaip su musu Prez. Eisen- 
howeriu ir vadais Anglijos, 
Rusijos ir Prancūzijos.

Kai tik Prancūzai priėmė 
Paryžiaus sutarti del Vokieti
jos apginklavimo, tai tuojaus 
pasklido žinios tuo paežiu kar
tu isz Anglijos ir isz Vaszingto- 
no, kad tokis Užsienio Ministe- 
riu susirinkimas butu visiems 
in sveikata.

Iki sziol Prez. Eisenhoweris 
ir musu Sekretorius, John Fos
ter Dulles buvo nusistatęs in 
jokias tarybas nestoti kol 
Prancuuzai sutiks ant tos su
tarties apginkluoti Vokietija.

Balt-namu laikrasztininku 
virszininkas Henry Suydam 
sako kad dabar, kai Prancūzu 
Taryba priėmė ir patvirtino ta 
Paryžiaus konferencija ir su
tarti, tai dabar galima tikėtis 
kad ne už ilgo visu tu didžiųjų 
Vieszpatyscziu Užsienio Minis
terial susieis pasitarti.

Laikas tokios konferencijos 
dar nėra nustatytas, bet visi 
spėja kad jis invyks ateinanti 
menesi.

Anglijos Užsienio Ministeris
Sir Anthony Eden dabar labai 
darbuojasi toki mitinga, kon
ferencija sudaryti. Jis sako 
kad szitas žingsnis yra baisus 
smūgis visiems Komunistams, 
ypatingai Sovietams Rusijoje, 
kurie vis tikėjosi suskaldyti
Vakarines tautas ir jas priesz 
viena kita supjudinti.

Bonn mieste, vakarinėje Vo-

Verbų Nedele

vo drabužius ant kelio, o kiti 
kirto medžiu szakas ir klojo 
ant kelio. Ėjusios prieszaky- 
je ir paskui sekusios minios 
szauke, sakydamos: “Osan- 

kietijoje, Vokieczlu Kanceleri- 
jus Konrad Adenauer pareisz- 
ke kad dabar galima tikėtis 
kad visa Vokietija bus vėl su
vienyta ir pastatys bendra 
frunta priesz Sovietus sykiu su 
Anglija, Prancūzija ir Ameri
ka.

SZALTOS j
PAVASARIO

VIESULOS
— 

v 1

36 Žuvo; Iszkados
Suvirsz 50 Milijonu

Doleriu
GEORGIA. — Szaltos ir au

dringos viesulos su szalcziu ir 
sniegu aplanke didesne Ameri
kos dali ir paliko trisdeszimts 
szeszis negyvus ir padare isz
kados ant daugiau kaip pen
kios deszimts milijonu doleriu.

Tas szaltis nustelbė daug vi
sokiu augalu sziaurineše vals
tijose. Ūkininkai stengėsi de
ginti visokius skudurius, net 
ir automobiliu tajerius, gumi
nius ratus, kad sudarytu gana 
durnu ir szilumos kad ju sprog- 
stantieji vaisiniai medžiai ne- 
nuszaltu.

Viesulos kitose vietose iszro- 
ve medžius, nunesze namu sto
gus, nutraukė telefono dratus 
ir viską suardė.

Dabar, kai mes szitas žine
les raszome, tos viesulos ima 
gryszti ten isz kur jos buvo at
ėjusios, in Kanada.

; Bet oro žinovai spėja ir pra- 
naszauja kad Velykų szventes 

, bus szaltos, žvarbios ir lietin
gos.

i Labiausiai nukentejo Pieti
nes valstijos kur jau dabar me-
džiai ima sprogsti ir viskas jau 
pradeda žydėti. Net ir Vašing
tone, kur vyszniu medžiu žie
dai yra po visa svietą pagarsė
ję, labai nukentejo. Dabar tu 
medžiu prižiūrėtojai sako kad 
tu vyszniu medžiu žiedai kelio
mis sanvaitoms pasivėluos ir 
nepražydes tuo paežiu laiku 
kaip kitais metais. 

na Dovido sunui! Pagirtas 
teesie, kuris ateina Vieszpa- 
ties vardu! Osanna augszty- 
bees!”

□ □ o

KOMPANIJA UŽSI
MOKĖJO BAUDOS
NEW YORK, N. Y. —

General Motors automobiliu 
kompanija užsimokėjo penkių 
doleriu bauda už tai kad keli 
jos darbininkai dirbo Nedėlios 
diena, nors jie gavo už tai dvi
gubai mokėti.

Lower Manhattan teismas 
tuojaus ta bausme ant tos kom
panijos uždėjo, kai vienas san- 
žiningas darbininkas teismui 
ja inskunde už dirbimą Nedė
lios diena, nors jis pats dirbo ir 
gavo dvigubai užmokėti.

Kompanijos virszininkas už
simokėjęs ta bauda, nusiskun
dė: “Musu pelnas buvo $5,130,-
C93,595, bet dabar kai mes tu- 
rejeme ta bauda užsimokėti, 
tai musu pelnas likosi tik $5,- 
130,C93,590. Tie penki doleriai 
kuriuos mes turėjome užsimo
kėti tai tik kitas pavyzdys kaip 
dideles kompanijos turi užsi
mokėti už paslėptus ir nepa
skelbtus kasztus.

General Motors automobiliu 
kompanijos virszininkai pasi- 
aiszkino kad tie darbininkai 
dirbo Nedėlios diena, nes kom
panija nori už keliu dienu isz- 
leisti stocku, bonu už $325,000,- j 
000 in kelias dienas, ir tie dar
bininkai tvarkė knygas ir vede 
sanskaitas, kad viskas butu 
tvarkoj.

Septynios deszimts septyni 
darbininkai ir vienas virszinin
kas dirbo' Nedėlios diena, Kovo 
szeszta, ir už tai buvo apskusti 
ir kompanija turėjo penkis do
lerius užsimokėti, I-- ---- --- -— 

Idraiverys -
I SUŽEISTAS

PATHLESS HILLS, PA. — 
Dvideszimts asztuoniu metu; 
amžiaus Richard L. Fawley, iszl 
Fairless Hills buvo biski su
žeistas kai jo automobilius ap
sivertė ant Penn Valley viesz-
kelio, prie Birch Drive, in Le
vittown, apie antra valanda isz 
ryto.

ŽYDAI INTARIA
EGIPTIECZIUS

Sako Apszaude Ve- 
seile; 1 Mergina Už- 
muszta; 18 Sužeisti
JERUZOLIMAS. — Izraelio 

kariszko sztabo narys sako kad 
Egiptiecziai apszaude veseile, 
pietinėje Izraelio dalyje, už- 
muszdami viena mergina ir su- 
žeisdami asztuoniolika žmonių.

Tas Egiptiecziu užsipuoli
mas atsitiko in Patish kaima, 
apie dvylika myliu nuo rube- 
žiaus.

Vasario dvideszimts asztun- 
ta diena trisdeszimts asztuoni 
Egiptiecziai ir asztuoni Izrae
lio Žydai buvo užmuszti susi
kirtime Gazos apylinkėje. Tuo 
laiku Tautu Sanjunga kaltino 
Žydus už ta susikirtima.

Apie trisdeszimts žmonių 
szoko salejė per ta veseile, kai 
dvi mažos, sprogstanezios bom
bos buvo inmestos ju viduryje. 
Po tam pasigirdo szuviai, ir 
jauna mokytoja krito negyva. 
Du kiti buvo labai sužeisti. 
Kiek galima dažinoti tai nei 
nuotaka nei jos jaunikis nebu
vo sužeisti.

Už keliu valandų, Izraelio 
sargybine policija užtiko vie
na Araba, kuris slapstiesi prie 
rubežiaus. Jie ji ant vietos nu- 
szove, prie Nirim miestelio kai 
jis stengiesi pabėgti.

New York valstijos Guber
natorius, Averell Harriman 
kaltina Prezidentą Eisenhowe- 
ri už szitus susikirtimus tenai; 
jis sako Prezidentas Eisenho- 
weris turėtu aiszkiai pasakyti 
Arabams kad Izraelio vieszpa- 
ytste yra sutverta ir dabar gy
vuos, ir kad kitos tautos stos 
tiems Žydams in pagelba 
priesz Arabus jeigu tie Arabai 
nesiliaus kariavę. Jis sako kad 
Amerika, Anglija ir Prancūzi
ja yra davusios savo žodi už
tikrinti Izraelio Žydams ju 
kraszto rubežius. . '

AUTOMOBILIUS IN
FREIT-KARI

Draiverys Sužeistas
PHIIADELPHIA, PA. — 

Automobilius visu savo smar
kumu davė in freitkari ant De
laware Avenue. Policijantas 
John Griffith sako kad James 
Bedlow automobilius paslydo 
ant rieliu, kai jis važiavo ant 
Delaware Avenue apie puse po 
asztuoniu vakare. Ugniagesiai 
buvo paszaukti ta draiveri ir 
jo automobiliu isztraukti isz po 
to freitkario. Policijantai drai
veri nuveže in Pennsylvania li
gonine. Jam buvo galva pra
skelta ir viena koja sužeista.

SKAITYKIT
SSF“SAULE”=^

PLATINKIT I

EINA GANDAI
MALENKOVAS

NUŽUDYTAS
LONDON, ANGLIJA. — j 

Eina gandai po visa Anglijos 
kraszta, kad buvęs Sovietu Ru- i 
sijos Premieras Georgi Malen
kovas buvo nužudytas ana Ket
verge ryta, Maskvoje. Sakoma 
kad tos žinios atėjo in Anglija 
isz Rusijos per New Delhi, In- ■ 
di j a.

Sovietu laikrasztis ‘Izestia’ 
yra anksczlau pareiszkes kad 
visi tie, kurie state pirmoje 
vietoje maisto parupinima ir 
kitu daigtu pagaminima pirm 
negu kariszku ginklu gamini
mu, yra kapitalistu draugai, 
savo kraszto iszdavikai ir visu 
Ruskiu neprieteliai. O buvęs 
Premieras Georgi Malenkovas 
kaip tik už tai buvo paszalin-; 
tas. Jis daugiau rūpinosi mais
tu ir kitomis reikmenomis ne
gu ginklais.

Jokiu tikru žinių dar nėra, 
nes Sovietai ne greitai iszlei-j 
džia tokias žinias, bet diplio-' 
matai putas plaka ir sako kad 
kiek jie iki sziol galėjo dažino-' 
ti, tai labai galimas daigtas 
kad buvęs Premieras Georgi 
Malenkovas yra nugalabintas, 
nužudytas.

Vėlesni gandai ateina kad 
Malenkovas yra pasiunstas in

(Tasa Ant 4 Puslapio)

PHILADELPHIA, PA. — į nas szviesas. To žmogaus žmo- trukeziomis važiuodami sutau- 
Philadelphijos miesto paezioje na važiavo sulyg instatymu, pina tik kelias minutas ar grei- 
szirdyje, viduryje, in north kai žalia sz vieša jai pasakė, cziausia tik kelias sekundas, 
plaza prie pat City Hali, yra kad viskas tvarkoj. Bet tie ug- bet jie taip važiuodami stato in 
pastatytas didelis plakatas, i niagesiai su savo troku važia- pavoju szimtus kitu žmonių, 
ant kurio yra mėlyna ir raudo- vo pro visas rauduonas szvie-! Keli metai atgal Phdadelphi- 
na szviesa, kaip prie kryžkelių sas, kurios jiems sake ir rode joje buvo tyczia iszmeginta 
automobiliams. Kai rauduona kad ežia pavojus! i kiek laiko ugniagesiu trokas
szvie-a pasirodo, pasirodo ir Automobilius ir ugniagesiu gali sutaupinti, važiuodamas 
skaiezius tu kuri ant ulycziu ir trokas susikūlė ir užsidegė, i per visas rauduonas szviesas. 
vieszkeliu žuvo per pastarąsias Vyras žuvo, žmona buvo labai Du tokia ugniagesiu trekai 
dvideszimts keturias valandas, pavojingai sužeista, ir penki pradėjo isz South Philadelphi-

Keturios deszimts žmonių ugniagesiai buvo sužeisti.' j:s ant didžiausios ulyczios, 
žuvo automobiliu nelaimėse Dviem isz tu ugniagesiu kojos Broad Street. Vienas važiavo 
nuo metu pradžios iki Kovo turėjo būti nupjautos. per visas szviesas visu greitu-
dvidesz’mts pirma diena! Ir Jeigu mes norėtume ka nors mu, antras teipgi greitai važia- 
daug daugiau buvo sužeisti to- kaltinti, tai vien tik miesto ir vo, bet vis sustojo prie rauduo
se nelaimėse. valstijos valdžia ežia kalta. Ne- nu szviesu. Lenktynes buvo per

Ana sanvaite vienas žmogus ra jokio reikalio ugniagesiams i deszimts myliu. Trokas kuris 
žuvo kai jo žmona susimusze ar ligoniniu ambulansams taip važiavo per visas rauduonas 
su ugniagesiu troku. Ugniage- greitai važiuoti ir nepaisinti szviesas pribuvo tik trimis mi- 
siai skubinosi in gaisra ir va- visu atsargos ženklu, kaip rau-' nutomis greieziau in nustatyta 

jžiavo pro visas kad ir rauduo-' duoniu szviesu. Jie taip galva-Į (Tasa Ant 4 Puslapio)

SZVEDAMS
MOKSLAS BRANGUS

Liktis Beszaliniai
Atsieina Brangiai

rZVEDIJA. — Szvedu vai- 
džia, staigai ir visai netikėtai 
užsipuolė ant visu szpiegu, 
sznipu savo kraszte. Vienuoli
ka buvo suaresztuota ir keturi 
luvo isz to kraszto iszmesti. 
Tie keturi iszmesti Luvo i?z 
Komunistu legacijos. Dabar ir 
Szvedai prisipažinsta kad ne
galima liktis beszalisžkai su 
Komunistais.

Už tai kad jos rubežius tokis 
didehs iy ilgas prie Rusijos, 
Szvedija vis stengiasi laikytis 
nuostabiai ir neinsivelti in 
tarptautinius klausimus, ir 
stengiasi sugyventi su Sovie
tais. Szvedai nesutiko prisidėti 
prie Sziaurines Atlantikos Su
tarties, ir visomis galiomis 
stengiasi su visais draugiszkai 
sugyventi. Bet tokis nusistaty
mas Szvedams baisiai brangiai 
kasztuoja.

Neseniai trys Czekoslovaki- 
jes legacijos darbininkai ir vie
nas isz Romunijos legacijos 
darbininkas buvo intarti už 
sznipinejima ir buvo iszmesti.

Ir kas dabar atsitiko? Prav-' 
da, Sovietu laikrasztis greitai 
pradėjo pultis ir intardineti

Nelemtos Nelaimes 

| Szvedus. Ir to dar nebuvo ga
na. Andrei Gromyko, gryžda- 
mas in Maskva, tyczia užvažia
vo in Stockholm, parodyti 
Szvedams kad Sovietai užtaria

i ir. remia savo Komunistus
Į draugus.

Bet Szvedai ir ežia nenusilei
do, jie invede instatyma kad 
Czekams nėra vietos ju kraszte. ,

Bet Szvedams tas mokslas 
apie szpiegus ir sznipus labai 
brangiai atsieina. Jie tik dabar 
ima suprasti kad nėra skirtu
mo tarp Komunisto, Sovieto ir 
iszdaviko, mato kad Rusija, ne
va palaikydama taikos sutarti 
su jais, tuo paežiu kartu slap
tai veda kara su sznipais ir 
szpiegais priesz Szvedija.

MOTINA UŽSIMUSZE'

Automobilius In Stulpą ♦ _
FREEHOLD, N. J. — 

Dvieju vaikuczlu motina užsi- 
musze kai jos automobilius da
vė in stulpą ir vieszkelio ženk- 
larodi. Ji buvo greitai nuvesz- 
ta in Fitkin Memorial ligonine, 
in Neptune, bet ji jau buvo ne- 
gjva. I onia Dorothy Bonafide, 
trisdesz'mts penkių metu am
žiaus, isz Spring Lake, polici
jantai spėja, užsnūdo bevairuo
dama savo automobiliu, apie 
puse po dvieju isz ryto. Jos au
tomobilius prie užsisukimo

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
\

dasi be darbo.

Visi tie rasztai, kurie dabar 
yra paskelbti apie kas atsitiko 
per ta Yaltos konferencija, ma
žai ka reiszkia. Prezidentas Ei- 
senhoweris su Anglijos Pre- 
mieru Churchilliu, baisiai daug
iu rąsztu sustabdė, iszbrauke, 
ar staeziai uždraudė paskelbti. 
Kiek yra paskelbta, .mes .jau 
seniai žinojome ir nieko naujo 
nedažinojome isz tu dabar pa
skelbtu rasztu.

Per 'pastaruosius metus, ke
turios deszimts asztuoni tuks- 
tancziai mainieriu neteko dar
bo.

APIE SENOVĖS
ŽMONIŲ SMERTI

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Beveik ipanasziai dabar yra 
ir su geležinkeliu darbininkais. 
Ypatingai mainu apylinkėje, 
kur dabar nereikia freit-kariu, 
nes t rokai veža augi i, nereikia 
nei traukiniu, nes beveik vi
si turi savo automobilius,
važiuoja, autobusais kurie yra 
pigesni. Net ir paežtas dabar 
trekais ir autobusais vežamas

ar

Kiniecziai vargiai drystu pa
sistoti in kraa priesz mus. Jie 
gerai žino kad jie mums jokiu 
budu negali prisilyginti. Jie 
turėtu gauti daug pagelbos isz 
Sovietu Rusijos, bet jie mato, 
kad ir taikos laiku, Sovietai 
mažai ka jiems gali pagolbcti. 
Jie ar negali, ar nenori, ar ne- 
drysta.

Amerikos Sekreįorius John 
Foster Dulles yra tiems Komu
nistams Kiniecziams .staeziai 
pasakos kad nuo szio laiko 
Amerika baiku nekreczia.

Beveik visi Vaszingtone nu
stebo kai iszgirdo, kad in John 
Adams, Armijos patarėjo ’vie
ta yra paskirtas Frank G. Mil
lard isz Michigan. Mat, John 
Adams buvo baisiai susikirtos 
su Senatorių McCarthy per 
tos Senato-Armijos tardinimus 
ir už tai buvo priverstas pasi
traukti. Szitas naujas Armijos 
patarėjas, Frank G. Millard 
yra artimas Sen. Joseph Mc
Carthy draugas.

Anglijos Užsienio Sekreto
rius Anthony Eden, ipanasziai 
yra davės tiems Komunistams 
žinoti.

Mainu miestai ir miesteliai 
Pennsylvanijoje dabar stengia
si intikinti valdžia Vaszingto- 
ne, kad atomines jeigos ir‘ ato
miniu bombų fabrikai butu sta
tomi ežia, kur dabar tiek daug 
žmonių yra. be darbo.

tave czion ne yra kur.
Vagis paszauke ant 

liaus:
— Tai n or .pinigus 

savo!
Karalius mislina sau kam 

man reike tu tavo pinigu, asz 
turiu ir savo iiivales, nes bijo
damas vagio, kad.tas smerties 
jam nepadarytu, tarė:

—- Tai duok-gi nor ant kva- 
tierkos sznapso. y

— Ka tu czion kalbi, nesu
prantu. Turime pasidalint pi
nigais lygiai.

‘O ant rytojaus, jeigu nepa
migsiu nusipirksiu gražės dra
panas ir pasirodysiu.

— Na, o paskui kas Ims? 
Paklauso karalius.

— Nu-gi eisiu ir stosiu prie 
karaliszko bromo ir kaip pa
matysiu, tai pasakysiu jam, 
kad pasisergėtu nuo žadintoju, 
'ba mat man jo labai gaila.

kara-

imkie

ir nusibodo jam berokojan't, ve-

Komunistu valdžia, Peiping 
mieste jau dabar gerokai susi- 
ruipinusi. Laivas “Aruba” su 
aliejumi nepasieke Komunistu, 
bet buvo priverstas gryszti na
mo. O aliejus baisiai reikalin- 
gas tiems Komunistams.

Nors Vokiecziams dabar va
lia apsiginkluoti, bet Vokie- 
cziai nesiskubina in vaiška 
įstoti. Augszti karininkai sako 
kad gal butu geriau sutverti 
profesionalu armija, vietoj kad 
emus po’ prievarta Vokieczius 
in vaiska. Jie sako- daug jaunu 
vyruku stotu in armija, jeigu 
atlyginimas butu geresnis.

Automobil i u. f abrikan ta i
pranesza kad jie parduoda tarp 
penkis szimtus tukstancziu ir 
szeszis szimtus tukstancziu' 
nauju automobiliu kas menesis. 
Jie tik nusiskundžia kad jie 
negali gauti gana plieno. Jie 
■sako kad jeigu jie tik gautu 
daugiau plieno ir geležies, tai 
jie dar daugiau automobiliu 
pagamintu ir parduotu.

Prez. Ęisenhoweris yra pata
ręs Apsaugos Sekretoriui, 
Charles E. Wil šonui per daug 
neplepeti apie musu pasižadė
jimus kitiems krasztams. 
sako kad, pavyzdžiui, 
mums ne taiip svarbu bus
ginti Quemoy ir Matsu salas. 
Jis. Apsaugos Sekretoriui pata
rė tokius dalykus palikti jam 
ir Amerikos Sekretoriui, John 
Foster Dulles.

namaiszeli ir nuėjo paėmė blo
kine miera (kvorta) nuo lemti
nos ir 'pradėjo su kvorta mie- 
ruot, iszpildamas viena in mai- 
sza karaliui, o kita ant savo lo
veles. Kada pabaigė mieraves 
pinigus, karalius paėmė savo 
dali ir atsisveikindamas su sa
vo draugu nuėjo. Iszejas isz 
stubeles savo prietelio, parasze 
ant sienos, kokius tai ženklus, 
jam vienam žinomus: ir teip 
toliau eidamas visur raszinejo 
tokius 'ženklius ant sienų trio- 
bu, tvorų ir- kur tik galėjo, 
idant kitam laike galėtu ta. na
meli atrasti. Teip tai da tada 
turėjo užsiraszyt adresa name
lio, vagies, pats karalius.

Sugryžes in hotel i kur buvo

teiktųsi print pas jenerola ant 
baliaus.

Karalius davė toki atsakv- v 
ma: “I lekavo j u už užpraszy- 
ma.’ Pasiuntinys iszejo.

Karalius žinodamas apie vis
ką, kaip ir kokiame mieryje jo 
ten lauke, nesiskubino; davė 
paliepima vaiskui, idant dvi- 
deszimts septyni alpsiginkliave 
kareiviai butu gatavi ant pa- 
szaukimo.

Po ilgai valandai pribuvo ir 
kitas 'pasiuntinys ir būtinai 
praszo varde gubernatoriaus, 
kad karalius pribūtu.

Karalius prižadėjo jog ne
trukus pribus su savo visa, pa
roda. Pasiuntinys nunesze tuos 
žodžius gubernatorių.

Po tam karalius davė palie
pima, idant karieta butu pa
rengta, ir viskas but gatava; 
ipaszauke kareivius ir aipreisz- 
ke jiems, kaip turi elgtis ir del 
ko juosius ima su savim; pada
vė jiems tokia komanda., idant 
vis po du, kada jis važiuos eitu 
szale jo karietos, o kada ineis 
karalius in paloki gubernato
riaus, kad stotu teipos-gi po du 
ant kožim duriu ir prie langais, 
o du paims su savim in sale. 
Kada jau viskas buvo gatava, 
karalius sėdo in karieta ir su 
paroda nuvažiavo iii dvara gu
bernatoriaus. Karieta, užvažia-

ta j i žmėgu, ka groieziause pri
statė karaliui. Vagis didelei 
buvo persigandęs, mislydamas, 
jog turės aplaikyt bausme už 
vagyste, o kaip pamate pati 
karalių, tai ko ne numirė isz 
dideles baimes. Karalius pa
matęs ji labai nusistebėjusi 
re in ji:

— Ar pažinsti mano?
Vagis tyli. Karalius ne 

laukdamas atsakymo volei 
klauso:

ta-

su-
pa-

— Ar-gi tu neatsimeni, 
kaip pereita nakti tu mane 
kumszcziavai už tai ka nemo
kėjau užlipt teip kai]) tu mūru 
pas Įauga ir tave kalbinau kad

gal
ap-

apraszy-

apysaka 
szimtme-

Vagis stovėjo susimaiszes, 
suvis nežino ka ir atsakyt, ba 
jau tikrai mislino kad bus su- 
szaudytas ir ant to klausimo 
karalius nieko neatsake. Kara
lius trukę toliaus ir yelei klau-

— Ar tikrai tu manos ne- 
pažinsti ?

Ir, nuejhs isztrauke isz po lo
vos tuosus pinigus ka. jiedu vo
gė. Pamatęs vagis tuos pinigus 
da labiaus nusistebėjo ir net 
aszaros per veidus pi«idejo ris
tis kaip žirniai. Po tam kara
lius prisiartino prie savo prie
teliaus ir karsztai ji pasveiki
no; meilais žodžiais pradėjo 
kalbėt su savo iszgelbctojum.

Lietuvis Kunigas yra; viena- 
tinisi Kunigas Maskvoje. Jis 
laiko Miszias in St. Louis- des 
Francais bažnyczia -Maskvoje. 
Jo'vardas yra Kunigas Juozas 
Butoroviczius.

In kelis trumpus metus dau
giau kaip szeszios deszimts 
tukstancziu kietos anglies mai- 
liieriu. neteko darbo.

Pypkes Durnai
Nuo 1942 metu minksztos 

anglies mainieriai teipgi nete
ko darbo. Apie 270,900 tenai 
neteko darbo per tuos metus.

Norėjau

In Johnstown, Pa., 18,900 
mainieriu yra be darbo. Apie 
Uniontown ir Connellsville, 
Pa., daugiau kaip 13,300 ran-

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%x51/£ col.
TIKTAI, 25 Cts.

Norėjau asz deimanto grudus 
pagriebti

Nuo žemes, o paėmiau
rasa tiktai, *•

Norėjau asz laime ant 
svieto pasiekti,

O teko man usnis ir dagiu 
pluosztai.

Norėjau prikalbint prie 
darbo doringo,

Prie darbo svarbiausio
žmonių kuodaugiau,

Norėjau isztarti jiems
žodi szirdinga,

Bet szirdis atszalusias, 
leda radau.

O vis-gi sziandiena dar 
mislis man mena,

Kad svieto žmonelių szirdies
viduryj

Gražiausi jausmai, supratimai 
gyvena,

Kaip brangus žemeziugai 
giliam vandenyj.

toji tarna nemieganti, kuris tai 
apmainė jam drabuži; karalius 
nusidžiaugė ir davė tarnui du 
raudonikiu, ka lauke jo; pas
kui persirede in savo karai isz- 
ka ruba; ir nuėjo in savo paioci 
neszdamas tuos pinigus. Kada 
nuėjo namon jau pradėjo auszt. 
Numėto pinigus po savo lova 
ir pats atsigulė del atsilsiu, la
bai nuvargęs, nes negreitai už
migo, ba vis mislino apie savo 
szinaktini atsitikima, tai apie 
seneli, kuris tai ji nuo smerties 
iszgelbcjo. O, kad tas senelis 
butu gyvas, mislino sau kara
lius, tai tuos yisus pinigus aii- 
duotau jam! Ir bemislydamas 
užmigo.

Ant rytojaus pabudo, jau 
buvo po devynių; atsikėlė apsi
rėdė, jau pusrycziai buvo ant

ralius linksmai su karaliene 
sznekucziavosi, kad sztai i nei
na tarnas ir- pranešze karai ui 
jog pribuvo pasiuntinys nuo 
gubernatoriaus, idant karalius
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savo

lipo su dviem kareiviais nuėjo 
in sale, kur jau viskas buvo 
parengta ir tik lauke pribuvi
mo karaliaus. Karalius atsisė
do ant puikios kėdės, kuri jau 
buvo del jo parengta.

Ant auksines tacos lakajus 
padavė ant stalo.daugybe si
dabriniu kupku pastatytu ant 
krisztoliniu spodkeliu.

Svecziai eme kožnas
puodeli ir po karaliaus szalei 
likosi tas puodukas, kuriame 
buvo indeta trueiznos, jau kone 
visi svecziai suome savo puo
dukus, nes karalius neima.

Matydamas tai gubernato
rius pradėjo praszyti karaliaus 
kad gertu. Karalius ne ima, o 
tik tare in gubernatorių:

— Pirmiause noretau ko 
klaust pas poną gubernatori.
. — Ka toki ? Paklausė gu- 

t 

bernatorius.
— Ar nėgaletumai • ponas 

iszpildint mano praszymo ?
— Ant visko esmių pasi

rengęs! Atsake gubernatorius, 
viską iszpildysiu, ko tik szvie- 
siausos karalius reikalaus.

— Praszau pono, idant po
nas iszgertiim mano kupka., o

. Gubernatorius syki iszsita- 
,res kad ant visko yra gatavas, 
jau dabar negalėjo atmainyt 
savo žodžio ir nutveriąs puode-

vo kaip pėdas ant grindų ir 
tuo atliko. Po tam karalius da-

Icsi in sale ir suriszo visa gau
ja ir nuvožė juos iii tamsu 
Įėjima ant visu amžių.

Teip karalius laimingai 
sisaugojo nuo smerties.

ap-

Sugryžes namon, iszkele di
deli balių, o kareiviam paliepė 
kad ko nuo grei ežia use bėgtu 
'pas ta jo iszgelbetoja, su kū
mom praeita nakti buvo vogt 
ir per kuri likosi apsaugotas 
nuo smerties.

Kareiviai 'pasakytais ženk
lais dasigavo net lig tam name- 
lui kur gyveno vagis. Pabarsz- 
kino duris, nes kai reikėjo ati
daryt, vagis uuižsikabino ir ne 
leido kareiviu, mislydamas, jog 
ji atėjo suimt už vagysta. Ka
reiviai nesulaukdami atidavi
mo iszverte duris ir pagriebė

korotas, ir puiole karaliui prie 
kojų, karalius maloningai pri
kėlė ji pritardamas:

— Mielas mano iszgelbeto- 
jau ne tu turi man dekavot, nes 
asz tau pasilieku dekįngu per 
visa amži.

Paliepė tarnams kad ko nuo 
greieziaus nupraustu ji, tai vis
ką iszpilde, karalius paėmė ji 
su savim in sale, kur buvo 
daug svecziu. J’aeme pirmutini 

szampano, pakele ji in 
ir tare in sveczius:

■st ikla 
virszu

musu
cziaus!

$veęzįąi vien ‘baisiai paszau-
k-e dideliu balsu:

— Te gyvoje mušu drau-

prioteliaus

Ir teip toliau visi svecziai 
kele už sveikata Vaglavicziaus.

Balius buvo labai puikus, 
kad retai tokis ant svieto buna. 
Stiklai su szampanu be ipersto- 
jimo ėjo aplink tarp svecziu ir 
niekados ne iszsitusztino. Teip 
gere, valgė ir linksminosi visi 
svecziai ir pats karalius tarpe 
kuriu radosi ir musu Vaglevi-

Po tam karalius pastate ji 
pirmutiniu kunigaikszcziu.

Ant kapo seno Kindikio ka
ralius pastate puiku pomnika.

vo iszgelbetojus nuo smert. Ir 
da po tam karalius gyveno la
bai ilgai sulaukdamas žilos se
natvės.

GALAS;

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isx 
szito Katalogo

Nr. 1955

/

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses
ežio iszimta isz Lietuviszkn 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

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

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

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

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

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

No.127—Trys istorijos apie 
i Duktė Pustymu; Peleniute; 

Du Brolius. 60 puslapiu, 20e.
No.128—Dvi isztori'jos: Val- 

dimieras; Bedali; 44 pus., 20c
No.132—Trys istorijos: Apie 

Anglorius isz Valencziojs, Ko 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

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

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- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bemadina. 61 
puslapiu, 20c.

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

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

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

No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, 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- 
slapti. 61 puslapiu, 20c.

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

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

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; feudyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

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

No.l73;—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- 
navymaį; 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 Kabala? 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

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

180y2—Kvitu
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 Kai- . 
vari ja 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 įsa 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

IRT Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

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

i



■•SAULE’’ MAKAKOJ CITY, Tl.

Apie Senovės Žmonių 
Smertis

(Tasa)

Kada jau 'buvo netoli Kalėdų 
iszsiunte karalius keletą tarnus 
in ta kaima, kur gyveno sene
lis, ir kad tiejei apsinakvotu ta. 
nakti pas ta seneli ar kur ki
tur tame kaime, idant 'žinotu 
kas stosis su seneliu ir kad pas

jo, jog del jo yra da pagelba 
nuo smerties, bile tiktai eik Sa: 
bato's nakti vogt, tai biskui i su
siramino' karalius nor tuom.

Kada atėjo jau ir Velykų 
Subata, karalius visa ta diena 
buvo nulindęs ir labai rūpino
si, mislydamas, kaip czion gali 
eit vogt ii' kur eit vogt ? O jei-

kui sugryžia danesztu apie tai 
karaliui.

Netrukus tarnai pribuvo in 
taji kaima. ir Kuiczios Vąkara 
apsinakvojo pas koki ten 'žmo
gų. Kada atėjo vakaras ir gas- 
padoriai su savo sveczias sėdo 
prie stalo valgyt Kuczia, kad 
sztai atbėga kokia tai mergina 
ir inejus in* stuba praszo in 
szcrmenis. Gaspadorius už
klausė:,

— Kas numirė?
U-gi musu senelis Kindi kis, 

atsake mergina ir iszejo.
Pavalgo Kuczia gaspadoriai 

pasirengė in szermenis, o ir ne 
kurie isz szeimynos teipos-gi 
nuėjo ant szermeniu to seniau
sio žmogaus;-teipos-gi ir tie du 
pakolevingi nuėjo pažiūrėt to 

’seno pranaszo. Pamate, kaip 
ant szcrmenn kaimuose žmones 
apsieina, sugryžo. volei pas sa
vo gaspadori, pas kuri apsi
nakvojo. Pornakvoja ii* pusry- 
czius pavalgo, ba gaspadoriai 
prieipp kaip pakelevingus, pa- 
dekavoja už viską, iszejo.-Ilgai 
turėjo eiti kolei daejo savo 
miestą, žinoma tada geležinke
liu nebuvo, tai ii- žmonis nega
lėjo greitai kelione atlikti kaip 
dabar. Eidami sau mislina ko
kia naujiena parneszimo kara
liui:

— Ir ka-gi mes pasakysime 
karaliui, atsileipe vienas, ko
kos navatnybes mos mateme ar 
girdėjome tame sklype ?

— Ka matėme, ta pasakysi
me. Atsake antras.

Ant galo daejo in miestą. 
Kada, inejo in palovi karaliaus 
ir stojosi priesz karalių, kara
lius tuo jaus paklausė, mislyda- 
mas tiktai apie viena sena. Kin- 
diki, tarė:

— Na kas girdot tame var
gingam 'sklype?

— iSzviesiauses karaliau, 
nieko mes ten nematom ir ne
girdėjome. Vien ka žmogus nu- 
mirszta, ar užgima,’ tai tokios 
ten naujienos, atsake tarnai.

— Mirt, tai mirė tokis se
nas 'žmogus, kad mes niekados 
tokio nematėmė!

— Kokiu laiku jisai numi
rė? Paklauso karalius.

— Kada žmonos sodo val
gyt Kuczia, pas kuriuos mudu 
apsinakvojome, kad sztai atbė
go mergina ir danesze apie 
smorti 'senolio, praszydama in 
szermenu. Atsako tarnai.

— Na. tai gerai, ir tai nau
jiena. Atsake karalius noriuts 
pats labai nusiminė, ba jau 
dabar aiszkiai mato, jog senis 
teisybe pasakojo kad -ir jam 

9>

paežiam netrukus ..reikės skir
tis su sziuom svietu, ba jau Ve
lykos ne per toli. Nes priminė
jo sau karalius ka senis kai be-
- — .. ------- - '■ . "”1

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

I

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

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

V a i »ga i žm o n i j o s' d i d c 1 i!
Sziandien ponas, ryloj ubagas 

Sziandien sveikas, rytoj 
sergi, 

Sziandien gyvas, ryloj jau 
Guli ant lentos be gyvasties!

Del ko tai lai])'!
Isz gilumos atsiduoses 

žmogus paini slys.
Taip, i^ztikro, nuo mirties 

nepabėgsite.
Bet kas kiszasi turto

Ir vargo, sveikatos ir ligos, 
Butu galima apsisaugoto, .

Jeigu lai butu žmonių 
galybėje.

Žmonių galybėje,
Taip sau žmones sanprotaują, 

Kad visi turi vienokias 
tiesas, 

Lygiai ant gyvenimo ir 
raudojimo.

Bet kada ?
Ar žmonių tieji samprotavimai 

Iszsipildys ir kada užstos?
Sūnūs, Dievo nedare skirtumo 

tarp žmonių 
Visi buvo del Jo lygus ir

• f vienoki, 
Mes panasziai stengiamos

Kristaus pėdoms eiti, 
Bet kaip esame tolimais 

nuo tojo, 
Ant kurio pavydalo buvome 

• sutverti!
Sakomo isz papratimo kad 

mylime Dieva.
Tai molas! Meile Dievo 

Apsireiszkia per pildymą 
Dieviszku prisakymu, 

O pamatas tuju prisakymu 
y ra:

Nėra tarp musu nei 
Augszlesniu nei žemesniu, 

Visi esame lygus.
Tas pamatas suprantamas 

perdėm,
Isz dvasios ir inedegos, 
Ir pritaikyta pilname 

• supratime, 
, Bet žmoniszkos gyvatos, 

duoti žemiszka laime. 
Tai vis svajone!

Taigi džiaugiamės 
vienokia vilczia,

Ir tuom saldum priautimu, 
Kad vienok ateis tas 

laikas, 
Kada per tikra meile

Dievo, 
Vargai žmonijos dings ir
Kada vargu ant svieto 

nebus!

U®=“SAULE”=^
PLATINKI!

tie du vagys negalėjo sutikti.
— Bet ka-gi daryt, reikė 

eit vogt, kad tik nuo smerties 
iszsigelbet. Pamisimo karalius.

— Na tai eisimo kur tu no
ri, tarė karalius.

— Asz sakiau tau, jog nie
kur kitur neeisiu kaip tik in j 
gubernatoriaus banka nor gal 
tu mislini kad in karaliaus bu
tu geriau daeiti, nes man vis
kas už niek, kad ten butu, 
adaryta banka ir jokio sargo 
nebu'tu, bet asz neeiezia tonais 
vogt, ba; man gaila karaliaus 
kaipo gero žmogaus. Ar-gi tu 
nepamenu, kaip tai neseniai, 
kiek pinigu iszdalino ant tu 
žmonių tose trijose valstijose 
kur buvo sunkmeeziai.

Karalius gana gerai apie ta 
viską žino, ba pats tai buvo 
tuom, apie ka czion tasai vagis 
kalba. Mat vagis mislyjo kad 
jis su kitu tokiu kaip jisai va
giu kalba.

Tei'p be kalbant, labai šuto
me ir nieko ne buvo matyt. Va
gis pradėjo eiti, o karalius seko 
paskui ji. Kada daejo narna 
gubernatoriaus, visuose lan
guose buvo tamsu ir malszm 
niekur niekas nekrustelėjo, 
liktai ant treczio aukszto palo- 
ciaus buvo matyt languose ži
burys. Karalius tare in vagi:

— Kas tai galėtu būti, kad

gu ne eis vogt, tai žino kad 
mirt turės, ba jau senio žo
džiams- tikėjo. Toki per visa, 
diena apmislino būda, kaip lu.- 
ri eitie vogt. •

Kada užstojo vakaras, kara
lius nieko niekam nesako tik
tai pasirengo ir iszejo. Nuėjo ji
sai in hoteli ir pasisamdė sau 
numera. viena kambarėli. Bo
tam pasiszauke pas save kelne
ri, tai yra tarna lietelio ir da
vės jam raudoniki, auksini 
pinigą, praszydamas .jo, idant 
tasai atiduotu jam savo ka 
nienkiauses drapanas ir koki 
sudriskusi maiszeli. Tasai vis
ką iszpilde. Kada atėjo vienuo
likta valanda, karalius pasirė
dęs in prastas drapanas, paėmė 
maiszeli ir iszejo užrakinda
mas duris kambarėlio.

Iszejo jisai ant ulyczios, sto
jo ir stovi, ir mislina kur ežia 
jam eitie vogt ir ka pavogt. 
Taip jam bomislindamas perė
jo dvylikta valanda ir jau pir
ma užstojo, o karalius dai vis 
nežino ka tur daryt; ant galo 
pastanavijo eiti kur in tamsos 
ulyczias, kur gal pasiseks nor 
koki pien-puodi pavogt, o va
gyste vis bus iszpildinta. Eina 
jisai toliaus ir mislina, kad 
sztai iszgirdo žingsnius žmo
gaus, ateinanezio tiesiok prie 
jo.

Karalius nusigando ir prisi
glaudė prie 'sienos- namo, mis- 
Ijudamas jog praeigis nepate- 
mis jo ir nueis sau savo keliu, 
nes mato jog tas eina tiesok 
prie jo; karalius labai pabūgo, 
nežinodamas ka czion pradėt.

Kada .praeigis prisiartino 
arie karaliaus persi i-edusio ant 
vagio, paprasze pas ji degtuko, 
lapierosa, užsirukint, karalius 
atsake kad neturi. Tada, pribū
vu sis vagis iszeme isz kisze- 
niaus pakeli paiperosu, užsira
kino pats viena ir karatui davė 
viena, ba degtuku turėjo jis 
savo, nes del to atėjo praszvt 
kad dažinot kas tokis tas žmo
gus kad teip vėlybu laiku vaik- 
szczioje. Pažiurėjas vagis prie 
s^viesos (lGgtuko§ iii akis ka= 
raini ir po tam paklausė:

— Kas tu per vienas? Teip 
vėlybu laiku vaikszczioji.

— Vagis! Atsake karalius.
O, tai sveikas buk drauge! 

Atsake pribuvusia. Ir asz tokis 
kaip ir tu, tardamas.

Karalius nusidžiaugė, jog 
atrado sau dranga.

— Ar žinai ka, prietelan, 
pasakyk tu man, gal. tu geriau 
žinai, kur eisime vogt? Klause 
vagis pas karalių.

— Asz mistinu kad but ge- 
riause nueiti vogt in karalisz- 
ka skaTbin'y'czia, atsake pats 
karalius, tai jeigu pasiseks tai 
bent pasipelnysim.

— Ar-gi tu isz galvos iszei- 
ni kad tu ten mislini eit vogti! 
Asz to nedarysiu. Atsake va
gis. Tu pats žinai kad ten yra. 
sunku prieiti prie karaiiszko 
skarbinyczia, žinai kad ten sar
gai stovi ir sergsti, o ant galo, 
gal ir pats girdėjai apie musu 
karaliaus mielaszirdinguma 
ant biednu pavargėliu, tai nie
kados negali jam tokios szka- 
dos padaryti.

— Na tai kur eisime? Pa
klausė karalius.

— O kad tu pasakytum in 
kokio gubernatoriaus banka, 
tai asz tikezia nes apie kara
liaus visai ir misi in t nenoriu. 
Atsake vagis.

Karalius teipso-gi bijojo ei
ti, vogt in svetima; mat in savo 
tai jis nesibijojo nieką, del to 
norėjo eit vogt in karaliszka 
skarbinyczia, o ne kur kitur, ir

czion, teip vėlyba naktis, o da 
nemiega ? ■

— • Mat, ten koncelery'ja gu
bernatoriaus ir kur stovi skar
binyczia, tai už tai ir žiburys 
žiba, tarė vagis in karalių.

— Na, o dabar lipk pažiū
rėt ar yra ten kas ar ne, tare in 
karalių vagis.

— Nu-gi kaip, asz užlipsiu 
teip augsžtai be trepu, atsake 
tasai.

— Ar tai tu tokis vagis, 
kad ir tau da t*reipu reike! Pa- 
szauke vagia! ir pagriebęs ka
ralių už1 sprando stūmė in sie
na muro, pritardamas, ka tu 
da czion isz manės sziposauni; 
žiūrėk, tarė vagis, iszimdamas 
isz kiszoniaus geležinius nagus, 
kuriuos prikalbino prie ranku 
ir kojų, matai ka. reike be tro
pu. Ir nulipo kampu muro ka
bindamasis su geležinais na
gais kaip katinas.

Karalius su dideliu dyvu 
žiurėjo ant vagies, kuris dasi- 
gaves net polangu isz kurio bu
vo matyt žiburys, klauge kas 
dėjosi koncclarijoj gubernato
riaus. 'Girdi jisai jog pats gu
bernatorius kalba in ministoriu 
ir j( nerolais apie nužudinima 
karaliaus. Lž ka nori nūžudint 
karalių vagis nežinojo, ba pra
džios tosios kalbos negirdėjo, 
tiktai girdėjo tuosius žodžius, eme praszyt ir kalbint, idant.

SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.

kuriuos gubernatoriais iszsita- 
re priesz susirinkusia gauja zu- 
dintoju: Kitaip mes nieko
negalėsime su karalium pada- 
rytie, tiktai turime ji nužudint. 
Kai]) ji nužudinsime tai jau asz 
apmislinau ant to veikimo; asz 
ryt iszkelsiu dideli balu, ant 
kurio rasis daugybe ponu, je- 
nerolu ir senatorių, o ir pats 
karalius neatsakys mano už- 
praszymui ir pribus ant to ba
liaus pas mane, tada su pirmu
tine sklenyczia ji nutrucinsim.

Ar visi tinkate ant to? Visi, 
Visi! Atsake ‘gauja.

— Na tai eisime szituom 
kartu ant atilsio ba jau po dvy
liktai, o ryt viską atliksime.” 
Svecziai atsisveikino ir iszejo.

Vagys ta. viską girdėjo ir 
mate per plisziuka suvis iicųž- 
dary to lango.

Kada visi iszejo isz kancele- 
rijos ir duris pats gaspadoris 
užrakino ir nusidavė in mieg- 
kambari, vagis nusileido že
myn pas savo dranga ir apsakė 
jam ka. girdėjo, ir ka regėjo. 
Karalius iszgirdes žodžius apie 
savo smerti ir kad jau iszsigel- 
bejo nuo smerties, susimaisze 
ir pals nežinojo ka turi veikt, 
ba jau eit vogt jam nereike, nes 
pabėgti ir bijosi savo draugo, 
kad tas neužmusztu. Del to

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais !

160 Puslapiu ;!
8 col. ilgio, 5y2 col. ploczio J' 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu.

Knyga in minksztos po-j' 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su J j 
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00 j;
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tasai neliptu vogt, nes tas per
pykęs nutvėrė ji už sprando ir 
velei stūmė ir parmetė ant že
mes ii* sudavė jam už tai pri
tardamas:

— Kas tu do vagis, kad. ta- 
vo noras greitai pereina; kad. 
nenorejei, tai tau nereikejo ir 
eiti, o dabar turi czion stovėt 
ir neeit isz czion, o asz lipsiu 
imt pinigu.

Vagis paemes abudu maisze
li us velei nuslinko kampu mu
ro auugsztyn. ir dasigaves prie, 
lango, inlipo atsidaręs ji, in pa- 
kaju, kur stovėjo skarbnyczia, 
ir tykiai truse tonais. Karalius 
norėjo pabėgti, nes velei susi
laikė ir mistino sau: Palauksiu 
pažiūrėsiu kas bus toliaus, tuo- 
tanpu nupuolė nu virszaus mai- 
szelis su pinigais, kuriame ga
lėjo but apie keturi goreziai. 
Karalius paėmė maiszeli ir pa
dėjo in szaliprie sienos ; po tam 
puolė ir kitas; d paskui nusilei
do ir pats vagis. Paėmė pinigus 
ant pecziu eina vos paneszdami 
da nemaža, ir sunkenybe buvo, 
vagis pirmutinis atsiliepe:

— Nes kur eisime dabar ir 
pas ka pinigus pasidalint ir 
pernakvot? ■'

—' Gal pas tave, atsake ka
ralius.

— Na tai skubinkim, ba jau 
tuo jaus ir pradės auszt, kad 
kas nelpatemytu mudviejm

Skubina du vagiai, kad net 
prakaitas per akis eina. Kada 
daejo narna vagies, karalius 
nusidžiaugė, jog gaus atsilset 
nor prastam namelyje, nes kur 
tau: kada inejo in grinezia, žiu
ri kad purvino net ligi keliu, 
smarve, o ir atsigult nėra kur, 
tare in savo dranga:

— Ar žinai ka, mielas ma
no drauge, asz eisiu namon in 
savo kvatiera, ba labai esmių 
susimuezijas ir nuvargęs bai
siai, nes noriu atsilsėti, o pas

(Tasa Ant 2 Puslapio)

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

Sziandien, laike visokiu švie
timu sumiszimu ir kariu, kada 
žinios ateina isz Korėjos ir Eu
ropos, laikrasztis yra žmogaus 
geriausiu prietelium. Negana 
kad ji skaito, bet mato ir pa
veikslus isz kares lauku, ženk- 
lyvu ypatų, miestu, naujo isz- 

• radimo ginklu ir laivu ir pa
veikslus nelaimiu kuriu pats 
savo akimis negalėjo matyt.

Tokiu laikraszcziu yra 
“Saule,” kuri nesigaili kaszto 
ant paveikslu, kad savo skaity
tojus supažindint su visokioms 
savo akimi kas dedasi ant viso 
svieto.
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Žinios Vietines
buo'se. Inžanga. visiems dykai.
Jokiu kol ekiu nebus!

— Komitetas. Kristus Su Savo Apaštalais; Paskutine Vakariene
Nelemtos Nelaimes

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

— Balandis — April.
— Petnyczios ryta, Balan

džio Aipril pirma diena 1955 
m., penkta valanda, iszvažiavo 
in Wilkes-Barre, Pa., trys vy
rukai, kurie likos paszaukti in 
kariszkos tarnystos. Žemiau 
paduodame vardus tuja kurie 
apleis isz:

Mahanoy City: Andrew jSI. 
Makar, Jr., ir Bruce D. Craw- 
shaw.

Ashland: Ronald Buscavage.
— Sukatoj pripuola Szv. 

Pranciszko, o Tautiszka vardi- 
- ne: Bairuolio.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Verbų Nedelia, nuo 
szios Nedėlios prasideda Di
džioji Sanvaite, taipgi Szv. Ri
chardo, o Tautiszka Vardine: 
Vyteno. Taipgi ta diena: 1919 
m., iszrinktas pirmas Lietuvos 
Prezidentas Antanas Smetona.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Izidoro, o Tautiszka Vardine: 
Vimbaro. Taipgi ta diena: 1933 
metuose lengvesnis ulž orą or
laivis ‘‘Akron” nukrito in ma
res, netoli nuo New Jersey 
kranto, Rear Admirolas Will
iam A. Moffett su septynios de- 
szimts dvejais keleiviais žuvo; 
1818 m., parinkta ir nustatyta 
Amerikos dryžiuota ir 'žvaigž
dėta vieliava.

— Utarninke pripuola Szv. 
Vincento Ferrerio, o Tautiszka 
Vardino: Žigintos. Ir ta diena: 
1579 m., Vilniuje inkurta pir
mutine mokykla.

Frackville, Pa. —
Senas miesto gyventojas, ir bu
vęs saliuninkas, ponas Jurgis 
Povilaitis, nuo 54 N. Railroad 
uly., kuris nesveikavo per tris 
mėnesius nuo szirdies ligos, nu
mirė Utarninke vidurnaktyje 
in Ashland ligonbuteje. Velio
nis gimė Lietuvoje. Velionis 
kitados laiko -saliuno bizni. Pa
liko savo paezia Margareta; du 
sunu: Jurgi ir Konstanta isz 
Fountain Springs; dvi dukte
rys: ponios Ant. Bozok, Prince
ton, N. J., ir Jo Cannon, isz 
Van Nuys, Calif., taipgi du 
anuiku. Prigulėjo prie keletą 
draugijų ir Lietuviszkos para
pijos. Laidos Subatos ryta, isz 
Graboriaus Bartaszio koply- 
czios su aipiogomis in Aipreisz- 
kimo Paneles Marijos bažny- 
czioje devinta, valanda ir palai
dos in parapijos kapinėse. Ve
lionis buvo senas skaitytojas 
“Saules”. Amžina, atilsi!

— Nelaime atsiliko ant 
Maizeville vieszkelio, Panede
lyje, kai trokas prigulintis prie 
Gilbert on Contracting Co., kuri 
vairavo Jacob‘Marshall, nuo 
123 So. Wvlam uly., Frackville 
ir automobilius prigulintis prie 
Michael Miller, nuo 27 So. 
Broad Mt. uly., taipgi isz 
Frackvilles, susitrenkė. Polici- 
jantas Edward Tobin isz Gil- 
bertono sako kad iszkados pa
daryta ant $200.

Shenandoah, Pa. —
Nedelioj, Balandžio (April) 
treezia diena, antra, valanda 
popietu, invyks Prakalbos per 
“Jehovah’s Witnesses”, in 
Kingdom svetainėje, 4 So. Jar
din uly., Shenandoah, Pa. At
stovas isz “Watchtower” 
Draugijos, ponas M. Chaplin- 
sky’s isz Shenadoro, sakys už
imanti prakalba: Visi yra pa
kviesti dalyvauti tuose prakal-

Girardville, Pa.—
Ponia. J. Simononiene nuo 124 
B ui vežios, kuri gydėsi in Vete
ranu lignobnteje, Wilkes-Bar
re, ana diena sugryžo namo 
jausdama daug sveikesne.

------------  —.—_— <,
New Philadelphia, Pa. — 

Mare (Kristapavicziute) Gru
bu! skie ne, nuo 15 Macomb uly., 
pasimirė Utarninke 3:25 valan
da ryte savo namuose. Velione 
turėjo szirdies liga. Paliko sa
vo vyra Mykolą ir sek a n ežiu s 
vaikus: Ona, pati Wm. Murray 
isz Furnace Hills; .Joną Yene- 
leviczia, mieste; Kazimiera Ye- 
neleviczia, Baltimore, Md., Ma
re Czeckalenkiene, Brooklyn, 
N. Y., ir Juozą G ruoniška, Es- 
sington, taipgi du anūkus ir 
broli James Christ, Cumbola. 
Laidos Subatos ryta devinta, 
valanda su apiegomis in Saldž. 
Jėzaus Szirdies bažnyezioje ir 
palaidos in parapijos kapinėse.

Scranton, Pa. —
Gaisras, Scranton mieste su
naikino penkis didelius namus 
ir paliko apie dvideszimts pen
kis anonse be namu. Gaisras 
buvo užtiktas Ponu Joseph 
Schmidt namuose ant 335 N. 
Fillmore ulyczios. Vejas grei
tai ta gaisra ir in kitus apylin
kes namus nunesze ir taip visi 
kiti tie namai užsidegė. Laime 
kad ugniagesiai greitai pri'bu- 
vo ir kitus namus taip apliejo 
kad jie neužsidege. Kiek 'buvo 
galima sužinoti, tai niekas ne
buvo sužeistas, nors iszkados 
buvo daug padaryta.

Philadelphia, Pa. —
Yale Transport kompanijos 
t roko draiverys (policijantams 
pasiskundė kad vagis nuo jo 
pavogė tris szimtus ir trisde- 
szimts doleriu, kai jis su savo 
troku invažiavo in Sansom 

9

uly., prie Tryliktos uly., apie 
antra valanda isz ryto. Dvide
szimts septynių metu amžiaus 
Raymond E. Albright sako kad 
jis ka. tik buvo pavalgęs ir gry 
žo prie savo t roko, kai vagis 
prie jo priėjo ir insake jam ne- 
atsigryszti, bet paduoti jam vi
sus jo pinigus. Vagis, gavės 
tuos pinigus, tam draiveriui in
sake neatsigryszti jeigu jis ne
nori kad jam smegenys butu 
sutrinszkintos, ir tada jis pa
bėgo.

Las Vegas, Neveda. — 
Pareita Utarninka du atomi
niai bombos buvo susprogdinti 
in Yucca Flat apie 4:55 valan
da ryte. Tie bombos turėjo 
daug tonu dinamito jiegos. 
Daug karininku ir laikraszli
niuku buvo tenai susirinkę pa
matyti bombų jiegos.

Gilberton, Pa.—
Mykolas Czurinskas, nuo 318 
Main uly., numirė Utarninke, 
7:40 valanda vakare savo na
muose. Gimė Lietuvoje, atvy
ko in szita miestą daugelis me
tu atgal. Paskutini karta dir
bo M a p 1 o II i 1 1 kasyklose. 
Paliko savo paezia. Rože; ke
turios dukterys: E. Bigosziene 
namie; D. Towne, Roselle, N. 
J., C. Brazaitiene ir J. Navia, 
Elizabeth, N. J., du sunu: Jur
gi Zenus, Elizabeth, N. J., ir 
Bena Zenus, Roxbury, Mass., 
ir daug anuku ir anūkes. Lai
dos Subatos ryta. Graborius 
V. Menkieviczius laidos.

Szita pieszini nupiesze 
Hans Schaufflelein, kaip jis 
insivaiždavo ta Paskutine 
Vakariene, kad Kristus, su
sirinkęs savo Apasztalus ant 
paskutines vakarienes jiems 

PER DAUG KOLEK- 
TU; PER DAUG VAJU

Visiems Jau Insipyko 
Amerikoniszkas

Ubagavimas
_____

PHILADELPHIA, PA. — 
Philadelphijos biznieriai, fab
rikantai ir sztorninkai pakele 
savo baisa kur kiti labai norėjo 
bet iki sziol nebeiszdryso pa
kelti ar pareikszti savo jaus
mus kaslink klausimo, kuris 
yra labai opus ir tiesiog pavo-1 
jingas.

Tiek tu kolektu, tiek tu vaju 
ir rinkliavų priviso po musu 
kraszta, kad dabar vargiai vie-
na diena nepraeina kad kas 
nors nepaklabentu in musu du
ris, nepaskambintu per telefo
ną ar nepasiustu mums laiszka 
praszydamas iszmaldos.

Pavieniui visi tie važai, vi
sos tos kolektos, visi tie invai-

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS 

:: PRISAKYMUS ::

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai 

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

Visu Ražancziaus
Paslapcziu Maldos
Del Ražancziaus Draugijos 
Nariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1.00. Prisiunskite 
savo orderi ir viena doleri ant 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.

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

pasakė: “Vakarienes metu, 
pirm Velykų szveneziu Jė
zus, žinodamas, kad buvo at
ėjusi jo valanda eiti isz szio 
pasaulio pas Tęva, mylejes 
savuosius, kurie buvo pasau

rus fondai yra geriems tiks
lams. Bet ir geras dalykas gali 
insipykti jeigu jis yra dien in 
diena mums zaunyjamas!

Keli fabrikantai jau keli me
tai kai yra insteige savo fabri
kuose viena kolekta ant metu į 
del vieno bendro fondo. Jie sa-1

V I
vo darbininkams paaiszkino 
tikslą tokio fondo. Jie praszo 
kad darbininkai duotu in ta
fondą tiek, kiek '* jie tikisi ar 
iszgali duoti per visus metus 
visokeriopoms kolektoms. Pas- i 
kui, fabrikantai uždraudžia vi- i 
siems kad ir labdaringiausiu 
draugijų kolektoriams lysti in1 
ta fabriką su savo kolektomis.
Isz to benrdo fondo fabriko at
stovai paskiria dali visiems 
tiems vajams ir kolektoms per 
visa meta.

Kai kuriuose miestuose, 
miesto taryba yra invedus in- 
statymus, kurie uždraudžia im
ti kolektas ar vesti vajus, be 
tos tarybos pavelinimo.

Musu “Saules” redakcija, 
prilyginus su kitais bizniais 
yra maža ir mažai žinoma, bet 
per viena menesi szitokie lab
darybės ubagai kreipiesi in 
mus iszmaldos: Polio, Cancer, 
Crippled Children, Deaf and 
Mute Foundation, T. T., War 
Relief, B.A.L.F., Heart Drive, 
CARE, Boy Scouts, Girl Scouts 
Red Cross, Salvation Army, 
Community Chest, Hospital 
Drive, Local School Drive, Ve
terans, Policemen’s Ball, Fire
men’s Ball, Boys’ Town, Blind 
Drive, Youth Centre, American 
Legion Jr. Baseball League, 
Town Improvement Drive, 
New Industry Drive, Yugsolav) 
Drive, Plea for Mindszenty, (su 
sztampomis) Christmas Seals, 
Easter Seals, Religious Seals, 
Clothing Drive, Bishop’s Drive 
Catholic High School Drive, 
Jewish, Israel Fund, Arthritis 
Rheumatism Foundation, Cere
bral Palsy Foundation, Korte
les anksti, anksti priesz laika: 
Kalėdų, Velykų isz Veteranu, 
kliosztoriu, sodaliecziu, parapi
jiniu mokyklų, skautu ir isz de

lyje, parode savo meile iki 
galui. Kai vakariene užsi
baigė, Jėzus keliasi nuo sta
lo, padeda savo drabužius ir, 
pasiėmęs druobule, susijuo
sia. Po to pilasi vandens in 

vynių galybių kitu; Multiple! 
Sclerosis, Mental Health Asso
ciation, ŪSO, ir dar daug kitu; 
kuriu mes dabar negalime nei 
atsiminti. O kur dar ir vietiniu 
draugijų reikalai, kaip parapi
ja, miestas ir miesto instaigos 
ir parapijines draugijos?

Aiszku ir suprantama kad 
jau ligi gyvo kaulo tokios ko
lektos tokis ubagavimas vi
siems insipyko!

Labai keistas dalykas, kad 
tagdeziausias ant szio svieto 
krasztas kaip Amerika turi 
vesti tiek tu ubagiszku vaju, 
kai musu valdžia milijonus do
leriu szvaisto po visa svietą.

Jeigu kuriai ligoninei reikia 
pinigu, tai kodėl ta ligonine ne
gali kreiptis in valdžia, kaip 
svetimi krasztai kreipiasi? Jei
gu musu ligoniai reikalauja pa
gelios, tai kur ir kam ta musu 
valdžia? Kam mes tokias bran- 
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gias taksas turime mokėti? Ge
ra ir patartina kitiems pagel- 
bos ranka isztiesti, bet argi 
pirmiau nereikia savuosius pri
žiūrėti ir aprūpinti?

Nei viename ant szio svieto 
kraszte nėra tiek vaju ir kolek
tu, kaip Amerikoje! Ir taip ne
turėtu būti, nes jeigu musu 
valdžia tokia turtinga kad ji 
gali milijonus svetimiems duo
ti, tai ji turėtu pirmiau savai
siais susirūpinti.

MOTINA UŽSIMUSZE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

vieszkelyje davė in stulpą, isz- 
verte vieszkelio ženklarodi im 
kelis mastus vieszkelio tvoros.

Jos vyras, Lawrence turi 
restaurana in Spring Lake. 
Juodu turi du vaikucziu, jau
niausias dar tik trijų sanvai- 
cziu.

WEST JERSEY, N. J. — 
Frank P. Murken isz Bristol, 
N. J., buvo sužeistas kai jo au
tomobilius atsimusze in stulpą 
ant Browning vieszkelio, apie 

praustuve ir pradeda mazgo 
ti mokytiniu kojas ir szluos- 
tyti druobule, kuria buvo su
sijuosės.”
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puse po vienos isz ryto. Jis bu
vo nuvesztas in West Jersey li
gonine, nes jam galva buvo la
bai sumuszta. Daktarai sako 
kad jis dar randasi pavojingo
je padėtyje.

EINA GANDAI
MALENKOVAS

NUŽUDYTAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Sibirą su Sovietu valdžios rei
kalais. Gal tai ir butu tiesa, bet 
tik puse. Gal Malenkovas ir yra 
pasiunstas in Sibirą, bet gali
me būti tikri kad jis nebuvo 
“pasiunstas”, bet “iszvesz- 
tas”, ir ne su “Sovietu Reika
lais”, bet su pasmerkimu.

MAŽAS LAIVAS 
NUSKENDO

Trys Pasiekė Krauta; 
Keturi Dingo

CAMDEN, TENN. — Trys 
vyrai pasiekė kranta, kai ma
žas laivas Annie S. Cooper nu
skendo in Tennessee upe, kai 
viesulos ta laiva sudaužė.

Tie trys plauke su bangomis 
toje upeje apie keturias mylias 
kol jie galėjo pasiekti kranta.

Keturi kiti, kuriu tarpe ir to 
laivo kapitonas, dingo, ir dar 
nėra surasti. Mažai vilties yra 
juos surasti gyvus.

i L. TRASKAUSKAS |
* -------- 2J LIETUVISZKAS J 
t GRABORIUS*
* Laidoja Kunus Numirėliu. *
* Pasamdo Automobilius Del ?
* Laidotuvių, Kriksztyniu }
J Vestuvių Ir Kitokiam® J 
t :• Reikalams :: *
: -------- :
k 535 WEST CENTRE STREET * 
J Telefonas Nr. 78 *
* MAHANOY CITY, PENNA. J

vieta negu tas trokas kuris, 
teipgi greitai važiuodamas 
prisilaikė prie visu instatymu 
ir stojo prie kiekvienos rau- 
duonos szviesos. Ar tos trys 
minutos tiek daug jau reiszkia, 
kad tas trokas galėjo statyti in 
pavoju szimtus kitu draiveriu 
kai jis dūme per visas rauduo- 
nas szviesas?

Priesz tai, dar keli metai 
priesz to mėginimo, dideles au- 
tobusiu kompanijos, “Grey
hound Bus Lines” autobusas 
susimusze su ugniagesiu troku. 
Autobuso draiverys gana grei
tai važiavo, bet laikėsi rauduo- 
nu szviesu instatymo. Ugnia
gesiu trokas visu smarkumu 
privažiavo prie rauduonos 
szviesos ir visai nei nestabtele- 
jo. Trokas ir autobusas susikū
lė. Autobusio draiverys žuvo 
ant vietos, daug keleiviu buvo 
sužeista, penki ugniagesiai bu
vo labai sužeisti. Miestas ap
skundė Greyhound autobusui 
kompanija. Ta kompanija, sa
vo žarų, apskundė miesto tary
ba. Ir augszcziausias Teismas 
nusprendė kad ugnaigesiai bu
vo kalti, kad jie neturi jokio 
pavelinimo važiuoti skersai 
rauduona szviesa, jeigu tenai 
nėra policijanto sustabdyti vi
sus kitus automobilius.

Taip pat ir policijantas netu
ri jokio pavelinimo greieziau 
važiuoti kaip ir kiti. Jo prie
derme yra prižiūrėti kad visi 
kiti laikytųsi instatymu, bet 
tuo paežiu kartu ir jis turi tuos 
paežius instatymus užlaikyti. 
Juk jis nėra nei geresnis, nei 
didesnis už paprasta darbo 
žmogeli. Dar daugiau; jis yra 
darbo žmogelio tarnas, nes kas 
nors turėtu policijantams ir 
ugniagesiams priminti kad. ju 
algos pareina isz darbo žmoge
lio taksu.

Ant Gavėnios
No. 197 Graudus Verksmai 

arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viešz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka būda 15c..

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolime 10c.

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kris
tų 20c.

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

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 15c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
lianskio, su nekurtais naudin
gais padėjimais 35c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c. ’

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra del prisiun- 
timo kasztu. Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa.

Skaitykit “Saule”




