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Viesulos Isztiko San Francisco Miestą NEBUVO PAMALDŲ TĖVAS SUIMTAS

Czia kas liko vienu namu 
stogo, kuris buvo viesulos 
nunesztas ir pamestas ant 
automobiliu, in San Francis
co miestą, yiesulos keliavo

apie szeszios desz’mts pen
kias mylias ant valandos, ir 
baisiai daug- iszkados pada
re.

o o o

Viesulos in San Francisco 
miestą ir in San Francisco 
Bay iszverte ir sunaikino į 
daug namu. Czia ponas Ed
ward Campbell su savo žmo

na ir seseria Patricia žiuri in 
savo sugriautus namus. Vie
sulos medžius iszrove, stul
pus iszvartė, stogus nunesze 
ir namus sugriovė.

Bažnyczios Langai 
Iszdaužinti

CŪRLLSVILLE, FA. — 
Nauju Metu iszvakarese balia- 
vuotojai iszmusze visus Pres- 

. bytercnu bažnyczios langus. 
Ant rytojaus buvo taip szalta, 

į kad nebuvo galima pamaldų 
laikyti.

Clarion apygardos policijos 
virszininkas sako kad net dvi
deszimts szeszi brangus langai i 
buvo iszdaužyti.

Policijantai dabar stengiasi 
surasti tuos, kurie taip padare, 
kad jie už tuos langus užmokė
tu. Klebonas sako kad tokiu 
langu dabar sunku ir gauti, bet 
jis teipgi sako kad visi tie lan
gai buvo apdrausti ir dabar ne 
tik policijantai, bet ir apdrau- 
dos kompanijos agentai sten
giasi susekti tuos baliavuoto- 
jus.I______

| ŽEMES
SUDREBEJIMAS

j ;---
106 Sužeisti Meksikoje

ACAPULCO, MEXICO. — 
Acapulco miestas Meksikos 
garsiausia pamariu vieta, kur 

į daug bagocziu isz Suvienytu 
valstijų atostogauja buvo že
mes sudrebejimo sukriestas.

Policijantai sako kad szim- 
I tas szeszi žmones buvo sužeisti 
ir iszkadso buvo ant keliu mi-i 
lijonu doleriu padaryta. Jie 
sako kad nei vienas nebuvo 
užmusztas. Žeme net szeszisj 
sykius sudrėbėjo.

Kiek buvo galima dažinoti 
tai nei vienas isz Suvienytu 
Valstijų nebuvo nei sužeistas.

Daug žmonių, Nedėlios nak
tį praleido ant kranto, uly- 
cziose, ar automobiliuose, bi
jodami gryszti in savo namus.

Didžiausia iszkados buvo 
padaryta kai dar nebaigtas 
statyti keturiu augsztu viesz- 
butis sugriuvo.

Intartas Už Nužudini- 
ma Savo Triju Metu

Sūnaus
PHILADELPHIA, PA. — 

Dvidsezimts septynių metu am
žiaus pagelbininkas policijan- 
tas, Emmett Ragins yra sua- 
resztuotas ir Teisėjo John C. 
Morlock padėtas in kalėjimą 
be jokios kaucijos, nes jis yra 
intartas už nužudinima savo 
triju metu sūnelio kuri, polici
ja sako jis nuszove.

Sūnelis buvo nuszautas 
anksti ryta, kai tėvai susigin- 
czino ir susipesze.

Detektyvai Joseph Binder ir 
Albert Magilton sako kad Ra
gins parėjo namo apie pirma 
valanda isz ryto ir rado kad 
Susiedo mergaite dabojo jų
dviejų sūneli su keturiais ki
tais ju vaikucziais. Jis tai mer
gaitei pasakė eiti namo.

Jo žmona, dvideszimts sep
tynių metu amžiaus Cynthia 
parėjo namo už keliu minucziu 
po tam. Jiedu susiginczino ir 
susipesze. Ragins iszsitrauke 
savo revolveri ir paleido tris 
szuvius in siena. Tada jis da
vė savo žmonai per galva su 
tuo revolveriu. Ji iszstume ji 
isz kambario ir jis tada palei
do kiat szuvi, kuris pataikė jo 
šuneliui stacziai in krutinę.

Vaikutis buvo nuvesztas in 
Graduate ligonine ir buvo dak
taru paskelbtas negyvas apie 
antra valanda isz ryto. Tojei 
paczioje ligoninėje daktarai; 
apriszo jo motinos žaiždas.

Tėvas Ragins yra bedarbis 
sziauczius.

PABĖGO ISZ
KALĖJIMO

PENSACOLA, FLA. — Du 
kaliniai, gryždami in savo 
kambarius isz koply ežios pa-' 
grebe kalėjimo sarga in Es
cambia apygardos kalėjimą ir 
ji užrakino in viena kambarį ir 
paskui pabėgo.

Jiedu yra dvideszimts sze- 
sziu metu amžiaus William 
Henry Grace isz Philadelphijos, 
ir dvideszimts keturiu metu: 
amžiaus Charles R. Thomas, * 
isz Tallahassee, Florida.

Kalėjimo sargas, Ottry OI ! 
sen sako kad jis vede trisde- į 
sžimts kaliniu atgal in j u kam-, 
barius kai tiedu ji partrenke 
ant grindų ir paskui ji užraki
no in viena tu kambariu. Jis 
sako kad tiedu kaliniai sugryžo 
in koplyczia ir iszszoko per 
langa.

Visos valstijos policijantai 
dabar tu dvieju pabėgusiu ka
liniu jieszko.

MOKYTOJA
SUSIŽEIDĖ

READING, PA. — Keturios 
deszimts septynių metu am 
žiaus mokytoja, Ponia Julia F. 
Sabol kuri mokytojavo in 
Reading High School labai su
sižeidė kai jos automobilius su 
kitu susikūlė ant Kenhorst 
Boulevard, Reading mieste.

Ji buvo nuveszta in Readin- 
go ligonine. Policijantai sako 
kad jos automobilius susimu-1 
sze su Leroy Young automobi- 
lui. Jis yra isz Sinking Springs 
Reading. Jis kaip ir mokytoja 
buvo nuvesztas in ta paezia li
gonine.

LAISZKANESZIS

NUSZOVE SAVO
BUVUSI BOSĄ

Mergaite Norėjo
Deszimts Doleriu

MONTGOMERY, ALA. —
Szesziolikos metu mergaite

Vokietis Kareivis

Isz Amerikos
KARALAITIS

PASIRINKO
AMERIKIETE

Y

SUARESZTUOTAS
NEW YORK, N. Y. — 

Clive S. Hunter, trisdesz’mts 
asztuoniu metu amžiaus laisz- 
kaneszis suaresztuotas. Jis da
bar yra intartas už pasivogima 
sz’mta asztuonis deimantinius 
žiedus ir apie trisdeszimts pen-

3 SPORTININKAI
SUDEGE

MONTREAL, KANADA. — 
Trys jauni sportininkai, visi 
bagotu szeimynu sūnūs sudega 
Mount Trempiant kalnuose 
kur jie su kitais draugais bu
vo isavažiave paeziužiuneti per 
atostogas.

Iszrodo kad gaisras prasidė
jo nuo deganezio cigarete. Visi 
jaunuoliai buvo inmige, kai tas 
gaisras sta’ga iszkilo.

Visi trys buvo draugai ir 
studentai in Garsųjį Harvard 
Universitetą. Jie ta diena buvo 
net szeszis szimtus myliu va
žiavę isz savo namu in szitus 
kalnus ir už tai buvo taip giliai 
inmige nuo nuovargio.

Žuvusieji buvo Thomas Ga
tes, vienatinis sūnūs Laivyno 
po-sekretoriaus, Thomas S. 
Gates; (dvideszimts metu am
žiaus Marshall Jeanes, draugas 
ir Susiedas ir bendras kolegis- 
tas pirmojo Gates, iszsigelbejo 
ir buvo tik sužeistas). Kiti žu
vusieji buvo dvideszimts vieno 
meto amžiaus Myron Timothy 
Herrick, isz Brookline, Mass., 
ir Jedediah Huntington Mc- 
Laime, devyniolikos metu am
žiaus, isz Millbrook, New York.

MAINIERYS
SUTRINTAS

Kardinolas Spellmonas
Japonijoje

PHILADELPHIA, PA. —
Monaco mažo kraszto karalai
tis Rainier Trecziasis atvažia- 
vo in Amerika, kaipo savo 
pirszlys ir pasirinko gražuole, 
loszike, bagotu tėvu dukrele 
geltuonplauke Grace Kelly, isz 
Philadelphijos,

mas “Monte Carlo’’, kur isz 
visu pasaulio keturiu veju su
valiuoja bagocziausi milijonie
riai, Karaliai, Karalienes, Ka- 
raiaicziai, Karalaites ir di
džiausiu fabrikantu pacziutes, 
isz pinigu loszti.

Biznis tokis geras isz to pi
nigu loszimo, kad Karalaitis
Ramier ima tik penkta nuo- kiu tukstanczlu doleriu vertes 
szimti ir su tais pinigais visa kitu žemcziugu, 
savo kraszta valdo ir tvarko, 
be jokiu taksu isz savo žmonių.

Jo karalystes žmones buvo 
labai susirupine kad ju kara
laitis neženotas nes, sulyg in- 
statymu, jeigu jis pasimirtu ir

kaipo savo neturėtu sunaus, tai visa jo ka-

prisipažino policijos virszinin- 
kui, G. J. Ruppenthal, kad ji 
nuszove savo buvusi bosą, no
rėdama nuo jo pasivogti tik de
szimts doleriu.

Mergaite, Frankie Mae Gunn 
buvo suaresztuota savo namuo
se po trumpo laiko kada pen
kios deszimts penkių metu am
žiaus John N. Davis buvo nu- 

Iszau.tas. Jis buvo “night kliu-
^uvo bo “ savininkas.

' Policijos virszininkas sako 
negali ka(Į įa mergaite prisipažino

nuotaka.
Szito bagoto karalyste Mo

naco, po tuo vardu mažai kam 
žinoma, bet jojo mažoje kara
lystėje randasi po visa svietą 
pagarsėjęs miestelis vadina- j

kurie
siuncziami per paczta.

Paczto virszininkai
suprasti kaip jis gavo ta laisz- Į kad jj buvo paleidus‘Vlena kul. 
kaneszio darba, nes jis ir priesz ka savo buvusiam bosui sta
tai buvo keletą sykiu suaresz-1 cziai in ?alva, ir paskui bUvo 
IiiaI-hc' ir mtarfac ■Jn rrn i n c* 1 . . v vnorėjusi nužudyti ir jo žmona, 

bet kas ten atsitiko kad revol-

tai buvo keletą sykiu suaresz- 
tuotas ir intartas už in vairias 
vagystes.

ralyste patektu Prancūzijai ir 
tada visi turėtu mokėti taksas, Į 
kaip ir kiti.

Dabar, kai tie žmones iszgir- 
do kad ju karalaitis susižieda-Į 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

SKAITYKIT 
‘“SAULE”"’® 
PLATINKI!!

veris užsikimszo. Ji tada su 
revolveriu davė jo žmonai in 
galva ir ja primusze.

Jos bosas tuo laik su savimi 
turėjo daugiau kaip keturis 
tukstanczius doleriu.

Szitaip iszrodys naujos 
Vokiecžiu armijos kareivis. 
Penkios deszimts Vokiecžiu* 
jau gavo szitokius drabu
žius. Tai bus eiliniu karei
viu “uniforma.“

^Pirkie U. S. Bonus!

WILKES-BARRE, PA. —
Vienas mainierys buvo sutrin
tas, ant vietos užmusztas ir an
tras buvo labai sužeistas, kai 
didelis akmuo pasileido isz sto
go “tapo“ Woodward Colliery 
mainose in Glen Alden kompa
nijos mainas, netoli nuo Ed
wardsville.

Žuvo mainierys Nicholas 
Matson, keturios deszimts tri
ju metu amžiaus isz Edwards
ville, ir sužeistasis yra keturios 
deszimts keturiu metu amžiaus 
Peter Silic isz Dallas Town
ship.

DUOBKASYS
UŽMUSZTAS

CHARLEROI, BELGIIA. — 
Duobkasys, Joseph Anciaux 
pasinrre in Charleroi kapines 
r o dideliu ir sunkiu pomninku 
kuri jis kitam renge.

Penkios deszimts szesziu me
tu amžiaus duobkasys Joseph 
Anciaux ta pomninka renge su 
savo sunumi Jean. Kai jiedu 
pradėjo isztraukti lentas po to 

Į pomninku, tas pomninkas pa
virto ir staiga užpuolė ant to 
duobkasio. Jo sūnūs buvo to 

! sunkaus pomninko prispaustas 
! prie žemes bet vėliau buvo isz- 
: trauktas, bet jo tėvas pasimirė.
—

SOVIETU
AMBASADA SUDE

GE KANADOJE
OTTAWA, KANADA. — 

Mes jau seniai iszmokome vis
ko tikėtis isz Sovietu, ypatin-

Kardinolas Francis Spell
monas paszventina ketur- 
Ikampi del Szvento Patriko 
katedros, Tokyjo mieste, Ja
ponijoje, kai jis savo kelio
nėje sustojo czia Tolimuose 
Rytuose. Jis sako kad jis lai
ko už garbe dalyvauti szito- 
se isrkilmese ir jis tai bažny- 
cziai paaukavo penkis tuks
tanczius doleriu del tos nau
jos bažnyczios.

gai isz Sovietu Ambasados Ka
nadoje. Isz czia buvęs Sovietu 
slaptingu rasztu žinovas, Igor 
Gourenko paspruko, 1945 me
tuose. Jis su savimi tada buvo 
iszsineszes daug slaptu rasztu, 
kuriuose buvo vardai iszdavi- 
ku ir Komunistu szpiegu. Isz 
tu rasztu buvo susektas Dakta
ras Kias Fuchs ir daug kitu 
tarptautiniu szpiegu.

Sovietai nuo to laiko baisiai 
sergėjo savo Ambasados ofisus 
Kanadoje. Bet niekas nesitikė
jo kad jie taip serges savo tuos 
ofisus, ka'p jie juos sergėjo 
ana sanvaite kai ta ambasada 
užsidegė.

Tie Ruskiai Komunistai So
vietai ugniagesiu nedasileido 
prie to deganezio namo kol visi 
rasztai ir knygos buvo ju tarnu 
iszveszti in savuosius automo
bilius.

Vienas isz tu Ruskiu davė 
ugniagesiu vir. z ninkui, John 
D. Foote per veidą, kai jis no
rėjo prie to gaisro prieiti.

Bet gal tie Sovietai turėjo 
gan? priežaseziu nedasileisti 

, ugniagesius prie savo degan- 
czios ambasados kol jie iszsine- 
sze visus savo rasztus.

Gal Ponas Gouzenko, jeigu 
jis butu paklaustas, galėtu in- 
speti kodėl tie rasztai taip rū
pėjo tiems Sovietams.

Kai tie Sovietai visus savo 
rasztus iszsinesze isz tos amba
sados, virszininkai Ambasados 
prikaisziojo ugniagesiams ko
dėl jie ta gaisra greieziau neuž- 

j gesino.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Trumanas norėtu remti New 
York valstijos Gubernatorių, 
Averell Harriman del prozi-' 
dento lies'll Adlai Stevensona. [

Du mokslincziai labai apgai
lestauja Amerikos mokyklas ir 
sako kad Amerikos mokyklos 
mažai ka mokina.

John R. Dunning Columbia 
Univesiteto, inžinierių mokslo 
virszininkas sako “nei viena 
augsztesne mokykla “High 
School”, Amerikoje negali 
prascziausiai Rusijos mokyklai 
prisilyginti kaslink maemati- 
kos, chimijos ir in'žinieriu kur
su, mokslu.”

Toliau jis sako kad musu, 
studentai, kolegistai garbina, 
beveik dievina sportininkus, 
futbolistus ir visai nei nepa- 
žinsta mokslinczius.

Maryland Universiteto vir
szininkas, Leon P. Smith sako 
kad isz dvieju tukstancziu jau
nu, nauju kolegistu kurie nori 
imti in'žinieriu kursus, juoks
is, tarp trisdeszimts ir trisde
szimts penkto nuoszimczio tu
ri kolegijoje a t kart no t i High 
School mokyklos kursus nes jie 
beveik nieko nežino apie mate
matika.

Daug Repuiblikonu Partijos 
vadu yra pasirenge remt i Pro-1 
zidento Eisenhowerio broli j 
Milton del jo vietos jeigu Pro-! 
zidentas Eisenhoweris nutars 
nestoti in rinkimus.

Thomas Dewey, buvęs New 
York valstijos gubernatorius, 
du sykiu- kandidatas ir du sy
kiu sumusztas prezidento rin
kimuose, gali dar treezia karta, 
siekti tos vietos.

Politikieriai yra pasirenge 
praleisti apie po du i Ii jonu do
leriu del prezidento rinkiniu

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.

Knygos Did. 3%x51/2 col.
TIKTAI, 25 Cts.

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Saule publishing co., 
MAHANOY CITY. PA. U.S.A.

SZOVE IN SZUNI DUKTĖ MARIU

mandagumu isz szalies teplo- 
riaus, praszau tai pasakyti 
jam.

— Gerai nepainirsziu, atsa
ke daktaras, linguodamas su 
galva..

baugintis tuom, jog isz to pasi-

niekam n’esak
Teip nenoriu,

Iija ir iszejo.

apraszy-

apysaka
szimtme-

Rusija dabar turi apie ketu
ris szimtus fabriku kurie ga
mina, stato didelius bomlbne- 
szius. Tie fabrikai randasi nuo 
Lenkijos ligi Tolimu Rytu.

Sztorninkai sako kad dabar 
žmones mažiau televizijų per
kasi. Tas pats su naujais auto
mobiliais. Visi sako kad ežia 
biznis prastas.

1 Tie, kurie parduoda naujus 
automobilius ima dvideszimts 
penkta nuoszimti, visa czverti 
pelno. 

• •
Kai Nikita S. Kruszczevas 

stojo in Stalino vieta, visi dip-j 
liomatai sake kad jis kvailas 
ir girtuoklis. Bet dalbai* matyti 
kad jis kad ir pasigėrės yra 
durnas kaip lape. Jis dabar 
grodamas ir baliavuodamas ir 
baikauidamas yra žiauresnis, 
intakingesnis ir sgeidresnis net 
ir už Stalina. Su juo visu krasz- 
tu atstovai turės skaitytis.

• ■ • * ———————

Kur tik Kruszczevas pasiro
do Rytuose jis nepraleidžia 
progos pažeminti ai* pasijuokti 
isz Amerikos a,r isz Amerikie- 
cziu.

Poiicijantas Pats 
Nusiszove

(Tasa Nuo 3 Puslapio)
ivaip voveris smagai ntii iego 

in savo kambarėli ir sėdo prie 
raszymo, norint puikiai raszyti 
galėjo, dabar jai suvis nesise-

KINGSTON. H’A. Sze- 
szios deszimts szesziu metu am
žiaus, Kingston policijos vir
szininkas, kuris buvo virszi
ninkas per septyniolikos metu, 
užsimusze, nusižudė, kai jis ne- 
tyczia nusiszove, szaudamas in 
szuni.

Poiicijantas Louis Loughlin 
kuris buvo su tuo policijos vir- 
szininku sako kad virszininkas 
su medžiokles karabinu nuszo- 
ve viena szuni ir paskui, apie 
deszimta valanda isz ryto jie
du sužeidė kita szuni, kuris 
stengiesi dar kad ir paszautas 
pabėgti. Policijos virszininkas 
pasivijo ta szuni ir, norėdamas 
ji nugalabinti kad jis nekente- 
tu nuo to pirmutinio szuvio, 
pasiėmė savo karabina ir norė
jo ta szuni sukulti, nudėti. Bet
jo karabinas tada paleido antra 1 J?........„, ,, , .... , Daktaras Bergas buvokulka, kuri 11 uzmusze. Jis bu- . .. , senyvas žmogus, nes jauvo paszautas m pilvą. O tas pa- , .

I kakta augszta ,turėjo, bet szautas szuva pabėgo. , .. , , . buvo nepacziuotu.Ambulancas isz Kingston ,,n .... . -X -i — 1 erpraszau, poną,Community ligonines greitai 
pribuvo, bet tas policijos vir- į 
szininkas pasimirė tame ambu
lance pirm negu jis suspėjo ji j 
atveszti in ligonine.

Jis buvo poiicijantas j 
trisdeszimts penkis metus. Jis 
paliko moterį, Minnie ir dukte
rį, Ponia Edward Bowen, kuri 
dabar yra apsigyvenus Califor- į 
nijoje.

pamisimo sau: ne-

nai Ko-gi jie nori nuo manes 
vargingos sieratos? Del ko ne
turiu ramybes?

Tarnaite iszejo, o už valan-

nuo aro. r m ja paėmus 
persiką i t e seka nezi u s 
“Man prisakyta ap-

t i namo-kol nedasi'žinosiu apie 
luomą sviekatos ponios.”

Del Dievo! Ka turiu da-

Kada inejo in kambari rado-

U! Acziu Dievui už to-

Gal pi i nes mane nunesze

ji teplori; kad nors Dievas duo-

No J 02— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses
^zio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

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

žiuotu, nes asz niekur imi

kokiam

slėps jo nuo žmonių. Oh, ka ta
da turėsiu darvti! Ka tada

gi asz b u vau tokia neiszmanele 
ir klausiau tojo nedoro žmo
gaus! Geriau butu, jeigu butau

Farmeriai vis skundžiasi, sa
kydami kad Republikonai su 
Eisenhoweriu juos apleido. Re- 
publikonai turės su farmeriais 
skaitytis per rinkimus.

Valdžia sako kad pragyve
nimas atpigs. Maistas bus pi
gesnis, ypatingai mesa(?).

__________   • • 1 ■ • •

Darbininku unijos dabar di
desnes ir galingesnes, ii* ne už 
ilgo' ims dar daugiau reikalau
ti isz kompanijų ir fabrikantu.

Tos unijos jau dabar rengia
si pareikalauti trisdeszimts 
penkių valandų darbo nedele,' 
bet gauti keturios deszimts va
landų alga.

“““—» a

Anglijos dilpiomatai sako 
kad Sovietai vėl pradėjo savo 
“szalta kara” ii* visur lenda 
kaip ir pirmiau.

Tie Anglijos dipliomatai už 
tai kalt.ina Prezidentą Eisen- 
howeri. Jie sako kad kai, Go- 
nevos konferencijoje Eisenho
weris savo 'žodi davė Nikita

Kruszczevas yra gyvas mela
gis, ir jis nepaiso kad visi ži
no kad jis meluoja. Sztai kele
tą jo garsingu melagyscziui:

1—Rusija be jokios pagelbos 
isz kitu krasztu sumusze Japo
nija. (Tikrumoje Rusijos armi
ja nei vieno szuvio nepaleido 
priesz Japonus.)

• 2—Anglija pradėjo Antra 
Pasaulini Kara.

3— Amerika jau dabar ren
gia Treezia, Pasaulini Kara.

4— Rusija pasirengus vi
siems krasztams padėti su pi
nigais, ginklais ii* maistu visai 
už dyka. (Tikrumoje Rusija 
niekam nėra nei cento davus už 
dyka.)

~' _________
Kruszczevas dabar stengiasi 

visa Azijos kraszta subuntavo- 
ti priesz vakarinius krasztus.

Anglai dabar yra tai]) inpy- 
ke ant to Kruszczevo, kad jie 
dabai* reikalauja kad Anglijos 
valdžia nei jo, nei Bulganino 
nepriimtu, kaipo svecziu savo 
kraszte.

per . • • 4-i. kau namieje t it

Pypkes Durnai
_________________________ . I

Užkanadinimas

jau 
ir 

d a

le man vienai zi-

akis jaunikis 
fare mauda-

— Na tai asz pasakius tei
sybe, tarė daktaras. Ir teip: 
A’ienas garsingas teploris, pa
tyręs nepribųvima ponios ant 
bankieto, labai in didele rūpes
ti inpuole, jog per ji gavai li
ga užsiszaldžius ilgu stovėjimu 
vandenyje. Bet asz, būdamas jo 
prietelum, suraminau ji priža
dėjimu atlankimo ir dasižino- 
jiino apie ponios sveikata.

žimo Konrado, jeigu jis neno
rėjo trauktis ir butau gavus isz 
to lyga, kas Imlu jam bausme 
už jo nemandaguma, o neprisi-

buvo ir bus viltvilyste.
Teip inuszdamasi su tuom ne 

mielom mįslėmis, visisizkai ra-

užsižiūrėjo in balta menuli, ku
ris visoje pilnateje savo szviete 
ant molino dangaus, ant kurio 
pradėjo jau rodintis piiinuti-

siszkai nedryso
damos szviesos vakarinio pa

A.nt rytojaus 
pusrylcziu kalbėjo, apie vaka- 
rykszti bankietg ir apsakinėjo

rytmetyje prie

t apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys ; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

No.175—Kuczios Žemaites; 
( Gudras Piemenis; Isz Ko Susi

darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

No.176—A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

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

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

180 V2—Kvitu
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. 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

Verksmai 
prie Ap-

Kruszczevui kad Amerika nie
kados nepavartuos atomines 
ar vandenilio bombos, Sovietai 
atgavo savo drąsą ir dabar vėl 
veda savo ta “szalta kara.”

Kruszczevas nori atsilankyti 
pas Anglus kad jis galėtu at
skirti juos nuo Amerikiecziu.

pone Rozalija Filijai, kaip bu
vo ten jiji pagedauta per visa 
draugove svecziu, kaip visi ap
gailestavo josios nepribųvima.

Tame ineina augsztas vyras, 
kuri paregėjus Filija, apkaito.

Gaspadorisi namo pasikėlė 
nuo stalo, tarė:

— Perstataui panai Filijai 
poną profesori Storina.

Buvo tai ' tas pats teploris,

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
Malimas Kaip Studentas Lo

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 Krista. 
Pukius apraszymas. 20c.

No.202—Novena, Stebuklin-

Anglijos Minister is, Sir An
thony Eden atsilankys in Vasz- 
ingtona, pasitarti su Preziden
tu Eisenhoweriu, pirm, negu jis 
priims Sovietu Rusijos Krusz- 
czeva, kuris atvažiuos in Lon
doną. Dabar Anglijos Ministe- 
ris ima abejota apie užvedima 
prekybos, biznio su Sovietu 
Rusija.

" a a

Buvęs Prezidentas Harry

Ar jus žinote kad musu 
krasztas yra tik penkios mylios 
nuo Rusijos. Vienoje vietoje 
Alaskoje tik penkios mylios 
tarp' Rusijos ir Amerikos. Czia 
randasi apie penkios deszimts 
tuk st a n czia musu kareiviu.

SKAITYKIT 
“SAULE” 
PLATINKI!!

Komunistai vieszai neskel
bia, bet Komunistiszka Lenki
ja yra pardavus Amerikie- 
cziams daugiau kaip dvide
szimts milijonu Kalėdiniu Eg
lelių. Isz to biznio-Lenkai gerai 
pasipinigavo.

^Pirkie U. S. Bonus!

Sziandien turime būtie 
užganadinti,

Isz savo likimo ir būties, 
Nes kitiems pasiveda 
Da arsziau ne kaip mums, 
Norints kožno žmogaus

. nelaime,
Privalėtu da daugiau 

žmogų nuliūdint.
Isz to pasirodo,
Kad iries visi turime 

akmenines szirdis,
Bet raminamos isz kitu 

nelaimiu,
Vien del to,
Kad nuo muš atsitolino 

visokios nelaimes.

į Duoki pone man savo rankele! 
O ne, nereike czion suvis bijo
tis, nes sveikata kanogeriause, 
gyslos teisingai plaka, kaip 
reike.

— Ar ponas teploris pasa
ko ponui, jog asz, jo.... klauso 
Filija.

— Jog buvai inbridusi, po
ne in vandeni, dabaige szaltai 
daktaras. Bet, mislinu, nepri
mena tas, jeigu nieko ponei tas 
nekenke.

— Tas vienok privertimas 
manos prie to, yra didele ne-

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

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

kuris teploję Filijos paveiksią. 
Žvilgterejas ant Filijosi tokiu 
pažiūru, kad rodos da jis josios 
lyg niekad nematęs ir buk su
vis uopažinojas, Jiji nedryso 
pakelti akiui ant jo.

— TOLIAUS BUS —

KATALOGAS
KNYGŲ

Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas is* 

szito Katalogo 
Nr. 1955

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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. 35e.

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, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

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

go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

g-VV 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 CO., 
Mahanoy City, Pa., - Ų. S. A



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

(Tasa)

Bet visur vieszpatavo mal- 
szumas aplink tyluma, kad tik
tai girdėti biteliu dūzgėjimas, 
kurios darbavosi czionais, kai
po naudingiausioje vietojo del 
ju luobo. At'argai brido tolyn 
in vandeni, bet buvo gyliai), 
negu prileisdinejo, del to szle- 
bes turėjo da augszcziaui kelti, 
bet ka tas kenkė? Bene kas ma
te'? Skynė godžiai kvietkeles; 
o kada jau turėjo visa pundą, 
apsidairo tada volei ar kas nes 
ateina ir pradėjo iszeitinet in 
kraszta.

— Sustok, palaukti, aniuio- 
le grožybes, nes ar kas kitas, 
esi ! Paszauke st a iga i kas tok i s. 
Filija kruiptelejo nusiminus, 
baisiai, kad net pusią žiedu isz- 
leido isz rankos.

Ant kranto paregėjo stovin
ti aug'szta juodplauki vyra, su 
didelais brilais skrybėlė ant 
galvos, laikanti rankose kėdu
tė ir isztempta ant rėmu audek
lą ant kurio buvo pradėtas rna- 
lavot kokis tai paveikslas.

— Perpraszau ponia, tarė 
n ep aižiu st am as, kloni oriam a si s 
su mandagumu. Buki maloni 
poni pastovėti norintsi kėlės 
miliutas laiko, kaip dabar stovi 
pasigailėki manos; esmių tep- 
lorium, o jeigu tavo paveiksią 
galėsiu atmalavoti, tai didelia 
naudai galetau isz to turėti. 
Vandįuo dabar neszaltas, poni 
ne nžsiszaldinsi, o tokiam pa- 
vydale teip ra.gana.ujenežiu isz- 
rodai, kad neatbūtinai turiu 
tavo paveiksią perneszti ant 
audimo. Neatsakyk, ponia, 
man tos malones, teikis isz- 
klausyti mano neap rūbe žiu ta 
praszima, o po tam pasakysiu! 
kuom esmių.

Filija, žinoma, nuleidusi 
szlebes su lyg vandeniu; iszeiti 
isz vandenio negalėjo, nes vėl 
turėtu pasikelti augszcziau kė
lu, ko vienok gėdijosi dabar 
padaryti, ežia nepažinstamas 
prieszingas, nesitrauks. Susi- 
maisze visiszkai vienok tas su- 
simaiszimas da patogesne ja 
darė.

— Jeigu pone ne prisilenki 
ant mano praszymo tai suvis 
nesitrauksiu isz czion, arba pa
imsiu su savim apsiautuvus po
nios, tai kas tuolaik bus?

— Gali, ponas ta paskutini 
savo norą iszpildyti, asz ir basa, 
galėsiu namon nueit, atsake su
pykusi Filija.

— Pasigailėk poni biedno 
teploriaus, meldžiu ponios!

— Na, jau tiek to, pastovė
siu penkias miliutas, bet aisz- 
kiai apreiszkiu 'ponui, jog po 
perėjimu to laiko, turėsi tuo- 
jaus atsitraukti nei nedirstele- 
jas ant manėsi kitaip netiksiu!

— .Stosis pagal norą po
nios, užtvirtino teploris.

Ir ėmėsi skubai prie darbo.
— Teiksiesi, pone truputi, 

pasikreipti in szali, da bisku- 
tuka, o-o, teip gerai.

* BALTRUVIENE *
>*♦♦♦♦**<**************►*-•

Sztai Naujas Metelis 
Turiu po svietą lakstyti, 

Sziandien ant manos nepykit, 
Kas asz kalbesiu praszau 

v paklausykit,
Mat, kad jau esmių sena. 
Tai meluoti man nevalia, 
Vargingi vyrai patys, in 

mane raszo, 
Kad atvažiuocziau pas.

juos pra.sz.o-,
Kad szvarumus asz 

pamatycziau, 
Pagaminta valgi 

paragaucziau. 
Žinote kad “Saule” visiems 

szvieczia, 
Tai ir mane visur kvieczia, 
Žinai gavus turiu klausyti,

Po miestus ir kaimus 
lakstyti.

,Ba jeigu to nedabocziau, 
Tai ii« nevalgyeziau.
Mano szirdeles tik 

klausykit, 
Kaip mokysiu taip darykit , 
Vyra savo tikrai mylėkit, 

Dievuleli mylėkit, Jo bijokitp 
Papratę esate vyrus šildyti, 
Ir lankiai labai sujpykstate, 
Už tai vyrai man ir raszo, 
Kad jus pabarti praszo.

Asz viską svietui garsinu, 
Kaip galėdama jus mokinu, 

Katra jau bausmes verta 
Tai toji turi būti pabarta.

Su dabbais sunkiais 
vargina, 

Motorolos mes Dievuli 
porpraszysim, ' 

Visos senatvėje gražiai 
num irsi m,

Po mi rėžia i dangu je 
gyvensim, 

Gal kada gėriams sulauksim.
Da daugiau vclinimu 

kalbecziau, 
Kad tik laiko turecziau, 
Girdėt tilipono varpelis 

skambina, 
Gal kur ant rodos vadina, 

Ant'to ir užbaigiu.

Amerikos valdžia, mažiau pi
nigu paskirs ateinaneziais me
tais del kitu krasztu paszelpos.

Sieniniai Kalendoriai 1956m.
15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio

Dabar po 50< arba 3 už $1.25

Adresas:
SAULE PUBL. CO. - Mahanoy City, Pa.

— Biskntuka kaire ranka 
augszcziau pakelti szlebia, da 
truputi augszcziau keliu. Bus 
gerai!

— Da biskuti galva augsz- 
tyn, o! Gerai bus, tiktai pone 
neeprivalai pykti ant manos, 
nes tas pagadys ponios pa
veikslą.

Filija tylėjo; buvo užimta 
mislemis, kai]) isz vandenio 
iszais, jeiįj-u žmogus ilgai 
neatsitrauks, nes bijojo ir to. 
kad Konradas ne užeitu ir ne
imtu ludytoju tos baisios ko
medijos, kokia czion. atsiloszi- 
nojo. Suvis nei nepatemino to, 
jog tepliorių žiuri in ja seiles 
rydamas.

Ne buvo tai jau jis pirmuti
nes jaunystes, turėjo gal jau 
apie in trisdeszimts metu am-
žiaus, bet iszrode ant veido da 
laibai puikiai ir dorai.

Filija nemislino suvis'to, jog 
jiji teip atmalavota bus jau
ki ausi ui paveikslu. Keike du- 
szioje teplol-i, jog tas. priverto 
ja stovėti vandenyje da su pa
keltom szJebem. Na, ne matys 
jis manos niekados.

Fili jai tos penkios minutos 
metais stojosi; norėjo eiti, bet 
teploris, kaip motina ragino ja 
prie kantrybes.

— Jau tuojau^ kalbėjo jis, 
da valandėlė, jau 'baigiu, gal 
pone suszalai ?

— O teip!
— Ah, kokis meilus ponios 

balselis.
Filijai tas nepatiko ir su 

piktumu pamisimo: “Tai ko
kis nedorėlis, da iszjuoke ma
ne.”

— Ar rustiniesi, pone, ant 
manės ? Bet to, kaip pone vadi
niesi ?

— Niekaip.
— Niekaip? Ar isztikro? Ir 

nusijuokė garsiai. Tukstan- 
czius sudedu padėka vonių po
nui! Bet man ant ponios žiūrėti 
neipavelinta, del to atsigrysztu 
Ufžpakalii iii ponia, idant nema
tyti iszeinanęzios isz vandenio, 
ar teip bus gerai ?

— Ne! Ponas prižadėjai su
vis atsitraukt isz czion, o ir ne 
matyt in kur eisiu, apart to 
nieko daugiau nuo pono nerei
kalauju.

Kada Filija tai kalbėjo tep
loris prisiartino prie kraszto ir 
paemes czeveryka jos, tarė:

— Tikekio man pone, jog 
prisakima iszpildinsiu, bet ar 
pavėlinsi man, pone prisisvei- 
kinti jeigu kur pasitiksime?
- Ir matydamas, Filija nesi- 
prieszinanczia, atsitraukė to
lyn in medžius, kur rados ak
meni atsisėdo u'žjpakalu in ja ir 
lauke, iki toji iszais ir apsiaus.

Filija skubai iszejo isz van
denio, apsiavė ir nubėgo na
mon.

Po valandai teploris pasikė
lęs apsidairė ir pamislino.

— Isztikro stebėtina toji 
raganaujenczios grožybes mer
gina! Jau jos suvis niekur ne
matyti; tikras pasirodimas: ne
tikėtinai paregėjau, ne tikėti
nai isznyko! Ar tik ne bus tai 
toji Filija Maris, apie kuria 
vakar kalbėta pas grafa ?

Sugryžus jam prie pradėto 
darbo ir pradėjus toliaus mala- 
voti paveiksią, (pribuvo Kon
radas, su dviem bernais, kurie 
neszesi po ilga szatra, bet ne
rado jis jau ežia paliktos Idili
jos. Liepe vienok bernam pri
skinti žiedu, kouogražiausiu.

— A-ha, pamislino teploris 
tai tas jaunikis, kuris prižade- 
jas jei žiedui priskinti, 'bet ne
laimingas pasivėlino! O ve, 
gailėjosi savo kojų pavilgyt, ir

Potvanis Californijoje

Czia szeszi jaunuoliai pa- 
sibudavojo sau laiveli su 
kuriuo jie po visa San Fran
cisco miestą plaukinejo ir

pavėlino jai paezai taji darbai 
atlikti. Niekai, brolau, isz ta-1 
ves jaunikis, jeigu no moki! 
pats jai savo tarnysta užsimo-l 
keti už josios tik viena meilu! 
nusiszyipsojima ii* žvilterejma j 
tu raganai)janeziu jos akeliu;! 
kažin ar priskinti per bernus 
galėtu būti mielais del jos tie- 
jei žiedai?' Gal per tai ir pati 
dryso eiti in vandeni. Jeigu tai' 
butu toji pati Filija, tai pasi-l 
matytai) su jaje szi vakara pas 
grafa ant kaliausi; bet kad tik 
ne gautu ligos nuo perszalimo.

Kada Konradas sugryžo na
mon, Filija. rado stovinezia lan-j 
ge, kuri rode jam poloszteli tu 
paežiu žiedu, kokius ir jis ne
szesi.

— Kas-gi mane iszlenke ta
me? Paklauso su žingeidumu 
Konradas.

— Asz pati!
— Negalima tai suvis da

lykas del tavęs, gal isztikro 
Profesoris Štormas užvadavo 
ta)) mane.

— Kokis ten profesoris! 
Asz jokio profesoriaus nepa- 
žinstu.- Sakau ponui teisybe, 
dulko ponas man netiki?

— Isztikro stebėti));)! Asz 
Imvau visiszkai tvirti) tame, 
jog del tavęs padare laja ma
lonia Profesoris Štormas ir 
nieką))) netikėtam jeigu ne nuo 
tavęs, Filija, tai girdėtai). Ra-

pagelbėjo žmones in San Ra
fael miestą. Czia potvanis 
buvo tokis kad panaszaus 
žmones nėra mate per pen

kiolika metu. Czia per ta po- 
tvani daugiau kaip penkio
lika žmonių žuvo.

□ □ o

SAPNORIUS

I
 Su 283 Paveikslais ]!

160 Puslapiu Į 
8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszknia sapna ir kas ]• 
ateitoje stosis. Su priedu J- 
planatu ir visokiu burtu. ]! 
Knyga in minksztos po- / 
pieros virszeliuose. t 

Pinigai reikia siusti su ]

užsakymu: J

Tiktai,. . . $1.00 t
Saule Publishing Co., J 

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

— Ai- tai d;i kokia, garbe 
Imti atmalavota?

— Žinoma, butu buvus, nes 
tai garsingas teploris!

— \ ienok asz suvis tos 
garbes no geidžiu. Bet ai- tai 
doras žmogus ?

— Kalba apie ji buk tai 
piktas žmogus ir navatno budo 
bot geros szirdies žmogus!

* * *
— Sziandien pirmu kartu! 

Filija iszrodo lig pikta, kai be-1 
jo pone Rozali ja in savo vyra.. | 
A ažiuoti pas grafa neturi ma
nomai jokio no)-o.

O, tas Imtu negerai, ten 
ne atsigintume nuo klausiniu,

dau profesori pas ežereli tep- 
lojenti koki tai paveiksią. Gal 
nori ji pažint, tai nueisime ten.

— Dekavoju, tamistai, už 
tai, nenoriu! Bet praszaui pasai- 
kyti man, ko profesoris gyvena 
ant provinciju ? Gal ne turi jo
kio užsiėmimo.

— Jis czia negyvena, tik
tai pribuvo pas grafa, idant pa
imti modeli czion nuo nekuriu 
senovlszku isz tėvynės isztori- 
jos paveikslu. Ar pone da ne-i 
buvai apie tai girdėjus! Jis 
ežia vieszinasi jau' nuo keliu 
dienu.

— Na-gi negirdėjau. Ar ir 
būna pas grafa?

— Teip! Jeigu būtumei nu
ėjus 'su manim in paežeria tai 
da gal butu ir tavo paveiksią 
numalavojas.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai !

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

del ko neatsivežem josios.
— Ant pagalės nereike vi

sados tikti ant jos noru! Dū
davo po valandėlei vyras. Kaip 
rodos, tai del jos gėriau patin
ka tikus gyvenimas, negu 
linksmumas draugijų ir jai pas 
mus gyventi matomai nepatin
ka, o ir apie tai ne užmirszti, 
jog visi musu pri oteliai del jo
sios suvis yra ne tik svetimi, 
bet ir nepažinstami žmones. C) 
ve, gal nenori važiuoti del to, 
kad turi raszyti kokias laisz- 
kus.

— Turėsime melu isztei- 
sinti ja. ir save, sakydami, kad 
serga, tarė pone Rozalija lyg 
supykusi.

Toje valandoje atsidarė du
rys ir Filija inejo in kambarį.

— Nepyk pone ant manes 
už tai sziandien noriu pasi
likti namie, tarė szvelnai, bu- 
eziuodama ponia Rozalija. Ki
tu kartu, noringai važiuosiu.

— Vie)iok ka ten sakys', 
jeigu be tavos pribusime ? Tarė 
pone Rozalija.

— Ant tavęs isztikro, pyk
ti negalima! Dadave, bet ap
svarstyk (tu Įiati dalyka, jog ne 
Ims užganėdinti ne tik ponstva 
grafai, o ir visa draugavę sve- 
cziu.

— Ir man bus koktu labai! 
Atsiliepe užžiuretojas.

Tame ineina Konradas, b da- 
sižinojas jog Filija nenori va
žiuoti ant bankieto, pradėjo 
melsti kone su aszarom, kad 
net Filijai nuboda tas jo deja
vimas ii* priversta buvo tuom 
iszeiti isz kambario.

Nuėjus in savo kambarėli, 
atsisėdo prie lango ir giliai at
sidusus tarė pati in save:

— Geriause man vienai; 
kas man isz to'S dideles pažin
ties? Ar linksma man ir smagu 
būti tokiose vietose, kokiose 
gal negimiau, ne iszaugau; ar 
galima butu man ten drąsiai 
kam .pažiūrėti in akis ir nuola
tos jausti deginanezius pažiu
rus, ne, ne! To datureti negalė
tai)! Ah! Jau niekados teip ne
busiu laiminga., kaip bu v am gy
vendama su mano te vėl u.

Iszmetinojo teipo-go sau tai, 
jog neipasake ponai Rozalijai 
telbirai savo globojai kas sziah- 
dien jei atsitikosi paežereje, 
kas ir buvo didžianse priežaste 
nevažiavimo josios ant bankie
to, nes ten turėjo rastis tasai 
teploris, kuris jau gal visiem 
apsakė tai. Geido laibiausai, 
idant tas žmogus apleistu taja 
aplinkine kanoveikiause.

Po valandai pasikėlė nuo kė
dės, prisiartino prie stalelio, 
idant paraszyti laiszka pas 
past ori Kroga, kai po pas ge
riausi savo prieteli. Bet vos 
pradėjo raszyti, kad sztai inei- 
na pas ja tarnaite su apreiszki- 
mu, jog pribuvęs Daktaras 
Bergas, prisiunstas per grafa, 
nori su ja matyt j s.

(Tasa Ant 2 Puslapio)

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.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimąjį 
apie Jezu Kristų. 

Per paczta, 25 Centai.
SAULE - Mahanoy City, Pa.
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Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
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Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius *iko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai

Saule Publishing Co. -
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ŽiniosVietines
— Musu senas miesto gy

ventojas, Juozas 1 tanele viczius 
(Daniels) nuo 1417 E. Market! 
uly., numirė Nedelioj, ketvirta! 
valanda popiet savo namuose. 
Velioni® sirgo per koki tai lai
ka. Gimė Lietuvoj Kauno Rė
dytos, Sziauliu pavietos, Ma
žeikų Sodas ir Veikszniu pa
rapijos. Atvyko in Amerika. 
Gegužio May 15-ta diena 1907 
metuose. Per daugelis metu 
gyveno Shoemaker i o peczes. 
Buvo angliakasis ir paskutini 
karta dirbo Park Place kasyk
lose. Apie dvylika metu atgal 
apsigyveno Mahanojuje. Jo pa
ti Antosza mirė 1937 metuose. 
Paliko dvi dukterys: Blance, 
pati John A. Demko ir Olesa, 
pati Antano Szerksznio, mies
te, taipgi penkis anūkus. Lai
dojo Ketvergo ryta su alpiego- 
mis in Szv. Juozapo bažnyczio- 
je ir palaidotas in parapijos 
kapinėse.

— Sukatoj įpripuola Szv. 
Hila.ro ir Szv. Felikso, o Tau
tiszka, Vardine: Laimutis. Ir 
ta diena: 1943 m., Anglijos 
Premieras Winston Churchillis 
ir Amerikos Prezidentas F. D. 
Rooseveltas sutinka pareika
lauti kad Vokietija ir Japonija 
be jokiu sanlygu pasiduotu. 
Tas jųdviejų pasitarimas 'buvo 
in’Casablanca., Afrikoje; 1940 
m., Slapta Amerikos FBI poli
cija suima asztuoniolika žmo
nių kurie stengiesi nuversti 
musu valdžia ir uždėti Komu- 
nistiszka valdžia.

— Ponia J. Szerkszniene 
isz Shenadoro, motoravo in 
miestą su reikalais ir prie tos 
progos atlankė “Saules” ofi
są, kuri atnaujino prenumera
ta del savo uoszva, ponia M. 
Szerkszniene, kuri yra musu 
sena skaitytoja nuo daugelis 
metu. — Acziu už atsilankyma.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola, antra Nedelia po tri
jų Karalių, taipgi Szv. Povilo, 
o Tautiszka Vardine: Dailius. 
Ir ta diena: 1953 m., Prez. Har
ry Trumanas per radiju ir tele
vizija su visais atsisveikino; 
1936 m., Japonai pasitraukia 
isz. Laivyno Sztalbo posėdžiu 
Londone; 1759 m., Anglijos 
Muziejus ai i darytas.

— Ponas Petras Garmus 
isz Gilbertono lankėsi in “Sau
les“ Redakcija su reikalais. 
Acziu už atsilankyma.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Marcelio, o Tautiszka Vardine: 
Jovaras. Taipgi ta diena: 1920 
metuose Amerikoje buvo už
drausta parduoti ar gerti

sznapsa, alų ar vyną. Tai Ibuvo 
vadinama “Prohibition’’ in- 
statymas; 1947 m., Vincent Au
rio! buvo iszrinktas pirmojo 
Prezidentu naujos Prancūzo 
valdžios; 1893 m., Amerikos 
Marinai pribuvo in Hawaii per 
revoliucija, sukilimą. «

— Utarninke pripuola Szv. 
Antano, Abbot., o Tautiszka 
Vardine: Auseklis. Ir ta. diena 
1861 m., gimė garsus Kniskis, 
Anton Czekovas, raszytojas ir 
dramaturgas. Jo pasakos dar 
ir sziandien yra skaitomos mu
su universitetuose; 1703 m., gi
mė Benjamin Franklin, mokin
tas ir nagingas Amerikietis, ir 
pirmutinis Suvienytu Valstijų 
Ambasadorius 1? a r y ž i u j e, 
Prancūzijoje; 1808 m., Napale- 
onas suima Amerikos laivus 
Prancūzu uostuose; 1945 m., 
R nsk i a i apsupo ir užėmė Var- 
szavos miestą; 1946 m., Tautui 
San jungos Taryba pirmąjį sy- 
ki susirenka Londone; 1947 in.,1 
Paul Ramadier, Socialistas,1 
iszrinktas pirmojo Premieriu 
naujos Prancūzo valdžios.

Shenandoah, Pa. —
Buvęs miesto gyventojas, .Jo
nas Subaczins, isz Port Clinton, 
Ohio, likos pavojingai sužeis-; 
tas automobiliam nelaimėjo ir į 
pasimirė pareita Nedėlios ryta. 
Velionis gimė S'henadoryje, o 
aipie keliolika metu, atgal apsi
gyveno in Port Clinton, Ohio, 
ir dirbo del U. S. Ordinance! 
Department mieste Port Clin-I 
ton. Paliko savo ipaczia Helena 
ir duktere Lorraine isz Port 
Clinton, Ohio, savo motinėlei 
Mare (Sulbacziene) Balaviczie-Į 
ne mieste; du ’brolius: Petra Į 
isz Tamaqua ir Konstanta, isz! 
New York, taipgi seseri Mare 
Nlodzianoski, Reading, Pa. Jo 
kūnas likos parvesztas ir pa
šarvotas pas Grab. Oravitz 
koplyczioje, 30 N. Jardin uly. 
Laidojo Ketvergo ryta su apie-1 
gomis in Szv. Jurgio bažny-1 
ežioje devinta valanda ir pa
laidotas in parapijos kapinėse.

La idol lives E d v ardo' 
('Chapley) Czeplys nuo 955 W.' 
Coal uly., invyko Utarninko- 
ryta su apiegornis in Szv. Jur-Į 
gio bažnyczioje 9 valanda, ir 
palaidotas in 'parapijos kaipine- 
ne. Velionis likos u'žmusztas 
per nupuolimo “tapo“ laike 
darbo in Packer 3 mainuose, 
pareita Petnyczia. Gimė .She
nadoryje. Paliko dvi seserys:

Pajieszkojimas
Asz Ona Dudoniuke, po vyro 

Laučiene, pajieszkau Jievos 
Kaminskaitės, paeina isz Lie
tuvos: Jiesztrakios kaimo, Plu- 
tiszkios parapijos. Po vyro pa
vardes nežinau. Žinau kad gy
veno Mahanoy City, Pa. Tegul 
astiszauke arba apie ja žinan
tieji praneszkite ant adreso:

Mrs. Ona Laučiene,
4310 Sheridan Road 

Kenosha, Wisconsin.

Gerb. “Saules Redakcija: 
Prisiuncziu jumis mokestis už 
mano prenumerata ant tolesnio 
laiko. Asz myliu skaityt “Sau
le”. Su gerais velininiais vi
siems, su pagarba, V. Toma- 
szaitis, isz Springfield, Ill.

Republikonu Partijos Vadai Pas Eisenhoweri

Prezidentas Eisenhoweris 
pasiszauke in Baltuosius ofi
sus Republikonu Partijos 
vadus ir jiems insake kaip 
vesti propaganda del atei- 
nancziu rinkimu del Prezi
dento vietos.

Kairėje, Senatorius Will
iam F. Knowland, isz Cali- 
fornijos, Republikonu vadas 
Senate. Paveiksle deszineje 
yra Kongresmonas Leo Al
len isz Illinois, ir Kongres
monas Joseph W. Martin

Jr., isz Massachusetts.
Prezidentas Eisenhoweris 

szita posėdi suszauke, nors 
jo daktarai buvo jam už
draudė.

o o □

Ona ir Mare namie, teipgi ketu
ris'brolius: Andrejų isz Maryd; 
Alberta, Joną ir Liudvika 
mieste.

Frackville, Pa. —
Antanas J. Valakonis, gerai 
žinomas saliuninkas nuo 7 N. 
Railroad uly., pasimirė Nede
lioj ipo piet in Ashland ligon- 
bute. Jo motina Betracija Da- 
nilovicziene gyvena Girard
ville, o velionis apsigyveno 
Frackville septyniolika, metu 
atgal. Prigulėjo prie keletą 
draugyseziu. Paliko savo pa
ežiu Betracija (Mastaus,kiūto) 
duktere Kamilija, namie; savo 
motinėlė B. Danilevicziene, 
Girardville; du brolius: Jurgi 
ir Alberta; trys seserys: Ona, 
pati John Mat lock; Olesa, visi 
isz •Girardvilles, Prane, ipati 
Lt. Edvardo Lushie, Camp Le- 
Jeune, N. C. Laidojo Ketvergo 
ryta su Szv. Misziomis in Ap- 
reiszkimo P. M. ’bažnyczioje 
9:30 valanda ir palaidotas in 
pavapijos kapinėse.

Kalėdų ir Nauju Metu, visai 
“Saules“ Redakcijai, ir pri- 
siuneziu užmokesti už prenu
merata, nes da noriu ant ilgau 
skaityti, su pagarba, Juozas 
Pliauskas.

KARALAITIS
PASIRINKO

AMERIKIETE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Ka raszo musu skaitytojas, 
ponas Juozas Pliauskas, isz 
Bayside, N. Y.: Gerbiama 
“Saules“ Redakcija: Mes su 
visa szeimyna linkime Szventu

vo su Amerikiete, loszike, jie 
visi nudžiugo, ir dabar, su ne
kantrumu laukia vestuvių, ku
rios invyks kada Balandžio 
menesyje.

Daug Amerikiecziu dyvinasi 
ir kalta kaip apie kokias pasa
kas, kad Karalaitis pasirinko 
paprasta mergele.

Bet nieko panaszaus. Ame
rikietes loszikes Grace Kelly 
tėvas yra milijonierius.

Czia visai paprastas invykis 
bagoeziu susižieduotuves ir bu- 
sianezios vestuves. Tai kokie 
czia dyvai?

------ Į-----------------

BUVĘS KALINYS 
NUŽUDINTAS

Kalėdos Californijoje
PHILADELPHIA, PA. —

Buvęs kalinys, kuri visi South

vagystes sztoruose nenorėjo 
kad ju vyrai dažinotu apie ju 
suaresztavima, policijai davė 
palszyvus adresus.

Bet jųdviejų vyrai,susirūpi
nę apie savo žmonų nepribuvi-

ypatingai freitkariu inžinieriai 
nepaso kaip ilgai jie sustoja 
ant kryžkelių ir užkerta visus 
kelius ir vieszkelius. Jeigu au
tomobiliu draiveriai turi laiky 
tis instatymu ant vieszkeliu,

ma namo rado jas in City Hali tai kodėl ne traukiniu inžinie- 
kalejima. j riai.

Ju vyrai buvo numesti in ---------------
City Hali, kur jie surado savo NUŽUDĖ 
pacziutes. Jie pripažino kad 
jos buvo tos žmoneles kurias DU UŽPUOLIKU
policijantai buvo suaresztave 
už vaginejima isz sztoru. Jodvi 
buvo daug daigtu pasivogusios 
isz Gimbel sztoro, kur polici
jantai buvo jodvi sucžiupe.

Ponia Margaret Pettit, Gim- 
tel sztoro dektyve buvo abi su- į 
sekus ant treczio augszto to 
sztoro, kur jodvi buvo pasivo
gusios daigtu už asztuoniu do-

■ leriu vertes.
Sztoro detektyvas sako kad 

ji mate kaip Ponia Gejer ir Po
nia Manela abidvi buvo pasi- 
emusios sukneles, dreses po 
$69.50 doleriu vertes. Abi pasi- 

įkiszo tas savo pasivogtąsias 
I dreses po drabužiais.

Abi moteriszkes su savo vy
rais buvo ežia atvažiavusios isz

biliaus jo kiszeniuose. Jis su 
savimi turėjo tik doleri ir dvi- 
deszimts centu. Policijantai sa
ko kad jie tikri kad czia ne ko
kio vagies darbas, bet kad kas 
nors ji nugalabino ant kerszto.

NAMPA, IDAHO. — Du 
jaunuoliai isz netolimo Cald
well miesto buvo nuszauti ir 
nužudinti, ir jųdviejų senesnis 
draugas buvo labai sužeistas, 
kai jie užsipuolė ant policijan- 
to jo namuose.

Septynios deszimts keturiu 
metu amžiaus buvęs policijan- 
tas, Marvin L. Williams sako 
kad tie trys jaunuoliai insilau- 
že in jo namus ir pradėjo ji 
musžti ir daužinti.

Jis sako kad jis isz j u pa
spruko, nusistvere už savo re
volverio ir pradėjo in juos 
szaudinti. Jis du ant vietos nu- 
szove, nužudė, o treczia gal it* 
mirtinai sužeidė.

, Lenkijos apie szeszi metai at- 
; gal, ir visi yra iszsieme Ameri
kos pilietystes popieras. Mote
riukes sako kad jos niekados 
pirmiau nėra buvusios in ta 
sztora. Jodvi yra buvusios per 
tris metus in Vokiecziu lageri 
per kara.

DU SZOVE IN
POLICIJANTA

ALLENTOWN, PA. — Du 
vyrai, greieziausia vagys, ku
rie rengiesi apvogti Western 
Electric fabriką, pradėjo szau
dinti kai policijantas William 
McClafferty juodu užtiko au
tomobilyje prie to fabriko.

Policijantas McClafferty 
greitai nuslydo ant savo auto- 
motiliaus grindų kai tiedu vy
rai pradėjo in ji szaudinti. 
Kulkos sutriuszkino jo auto- 
mobiliaus langus.

Kai tiedu vyrai pradėjo isz 
tos vietos važiuoti jis paleido 
penkis szuvius, ir jis sako kad 
jis tiki is kad bent du jo szu- 
viai pataikė in ju automobiliu.

DINGUSIOS ŽMO
NOS KALĖJIME

PHILADELPHIA, PA. —

SUARESZTAVO 
GELEŽINKELIO

VIRSZININK A
SPRINGFIELD,' ILL. — 

Buvęs geležinkelio darbininkas 
patraukė in teismą kompanijos 
vice prezidentą už tai kad 
freitkaris per ilgai buvo su
stabdęs visus automobilius prie 
kryžkelio. »•

C. L. Ogden, apie septynios 
deszimts metu amžiaus buvęs 
geležinkelio darbininkas pa
traukė in teismą vice-preziden- 
ta Chicago & Illinois Midland 
Railroad kompanijos, už tai 
kad vienas freitkaris per dvi- 
deszimts penkias minutas sto 
vėjo skersai kryžkeli.

Du policijantai buvo pa-
siunsti ta viceprezidentą, Mer- 
vin E. Gustaveson suaresztuo- 
ti. Teisėjas William D. Conway 
paskyrė jam dvieju szimtu do

Dvi mažo ūgio, Lenkijoje gi- j leriu kaucija.
musios seserys, kurios buvo po- i Beveik laikas kad ir kiti pa 
licijos sulaikytos kalėjime už nasziai padarytu, nes traukiniu

NUSZOVE SUNU
PALEGELI

Tėvas Pats Nusižudė
NIAGRA FALLS, N. Y. — 

Keturios deszimts keturiu me
tu amžiaus Gino Pesio buvo■ • ■ > • 
suparalyžiuotas nuo kudikys-? 
tęs. Jo tėvas, septynios de
szimts septynių metu amžiaus 
John Pesio ji nusžove, kad 
“iszgelbejus ji nuo jo amžino 
vargo“. ...'.i.. '

Vėliau pats tėvas nusiszove 
su tuo paežiu karabinu, su ku
riuo jis buvo nuszoves savo 
sunu. Jis pasimirė in Memorial 
ligonine.

Jo žmona, septynios de
szimts keturiu metu amžiaus 
Angela, sugryžus namo isz sve- 
cziui pas susiedus rado savo su
nu negyva ant krieslo. Ji pas
kui, rado savo vyra gulinti ant 
lovos. Policijantai ji greitai 
nuveže in ligonine bet jis toje 
ligoninėje pasimirė. ,

Jųdviejų sūnūs per trisde- 
szimts szeszis metus buvo su
paralyžiuotas paliegėlis.

Tėvas paliko trumpa raszte- 
li Italijoniszkai, sakydamas 
kad jis nenorėjo kad jo sūnūs 
daugiau kentėtu.

Czia Kalėdų Diedukas, 
Santa Clausas parodo kaip 
jis buvo priimtas ir pasvei
kintas Los Angeles mieste in 
San Gabriel misija, kur ta

Kalėdų Dieduką sutiko visas 
bažnyczios choras. Paveiks
lo užpakalyje matyti miesto 
teismo ofisai, o areziau ma
tyti jaunu vaiku choras.

Philadelphijos policijantai ge
rai pažinojo buvo surastas ne
gyvas savo automobilyje, kai 
jo visa szeimyna buvo susirin- 

I kus jo namuose in jo motinos 
szermenis. Jis buvo ar nugala
bintas ar nuszautas. Jo galva 
buvo baisiai sumuszta.

Jis buvo trisdeszimts septy
nių metu amžiaus Anthony Be
nedetto, kuris buvo kitiems 
žinomas kaipo Anthony Batt
les.

Jis buvo policijantams žino
mas nuo 1941 metu, kaipo žuli- 
kas, vagis ir paprastas prasi
kaltėlis.

Jo lavona užtiko jo buvusi 
žmona, trisdeszimts metu Po
nia Elizabeth Benedetto, kuri 
pažinojo jo automobiliu bet ne
žinojo kad tai jos buvusis vy
ras jame buvo. Jiedu buvo ga
ve divorsa Rugpjuczio mene
syje.

Policijantai Rocco Viriano 
ir Joseph Walsh greitai pribu
vo. Jiedu sako kad jiedu nera
do nei rakteliu nuo to automo-

Arkliu Mėgėjas Ir Sportininkas

Asztuonios deszimts vieno 
meto amžiaus Sunny Jim 
Fitzsimmons, sako kad jis 
dabar tikrai tiki in Kalėdų 
Dieduką, “Santa Clausa”. 
Jis czia laiko to Kalėdų Die
duko paveiksią rankoje, in 
Miami, Florida ir savo drau

gams linksmai pranesza kad 
jis gales prižiūrėti ta garsin
ga arkli, “Nashua”, kuris 
yra pusantro milijono dole
riu vertas. Jim Fitzsimmons 
sako kad jis nieko daugiau 
nenorėjo ir nenori, kaip tik 
proga ta arkli prižiūrėti.

KLIOSZTORIUS
SUDEGE

Trys Vienuoles Žuvo
NO. GUILFORD, CONN. — 

Trys Dominikonu zokono vie
nuoles žuvo, kai gaisras isztiko 
ir sudegino j u kliosztoriu. Ket
virta buvo sužeista ir buvo nu- 
veszta in ligonine. Visos kitos 
rado vieta laikinai apsigyventi 
in Albertus Magnus kolegija, 
in New Haven, Conn.

Brolis Paul Gilbert kuris ta 
kliosztoriu prižiūri, sako kad 
gaisras prasidėjo nuo elektros 
drato.

Kliosztorius buvo insteigtas 
1947 metuose.

Ugniagesiams buvo sunku 
tas gaisras suvaidinti ar užge
sinti del vandenio stokos.

Kai gaisras jau buvo užge
sintas, tai ugniagesiai surado 
lavonus tu trijų sesueziu, neto
li nuo koplyczios.

Hila.ro

