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Sveikinimai Generolui ADVOKATAI 80 METU JAUNAS
NEMOKA TAKSU ----

---- Stoja In Rinkimus Del
KongresmonoDevyni Suimti; Gal Bus

, Ir Daugiau

NELAIMINGOS
LENKTYNES

Automobilius Susimu- 
szc Su Traukiniu

ALLEGAN, MICH. — Kon- 
gresmonas Clare E. Hoffman, 
Republikonas isz Michigan val
stijos, susilaukęs asztuonios 
deszimts metu, visiems paskel- įs? Mifflinburg pasimirė in Le
ke kad jis stoja in rinkimus 
deszimta karta del tos kongres-' 
mono vietos. Jis visiems savo 
draugams ir savo partijos na-J 
riams pranesza kad jis jauezia- jį0

MIFFLINBURG, PA. —
Szeszios deszimts asztuoniu 
metu amž aus John Peterson,

DU SUKILĖLIAI 
NUŽUDINTI

Karaliszko Kraujo 
Gražuole

Policijantai Bombay
Mieste Eina Kariszka

Sargyba

Generolas George C. Mar
shall, buvęs Armijos Sztabo 
Virszininkas, ežia, in Pine
hurst, Nortth Carolina, skai
to telegramus ir sveikinimus 
kuriuos ju draugai Genero
lui pasiuntė ant jo septynios

deszimts penkto gimtadie
nio.

Sveikinimus pasiuntė Pre
zidentas Eisenhoweris, Sir 
Winston Churchi 1 ir buvęs 
Prezidentas Harry S. Tru- 
manas.

Isz Amerikos kad jis ant geležinkelio yra 
dirbės trisdeszimts septynis 
metus ir szita pirma jo nelai
me.

PHILADELPHIA, PA. —
Taksu agentai yra suėmė vie
na advokata Philadelphijoje už 
neužsimokejima savo taksu, ir 
ji yra suaresztave del keliu 
szimtu tukstaneziu doleriu.

Tie taksu agentai sako kad 
devyni kiti Philadelphijos ad
vokatai yra dabar intarti ir
bus patraukti in teismą už ke- S’ana sveikas ir drūtas dar 
liu dienu jeigu jie savo taksas 'kelis metus ta pareiga vesti, 
neužsimokes.

Taksu agentai prisipažinsta
kad labai sunku susekti kiek ir kad Jis nemato Jokio reikalo 
advokatai ar daktarai uždirba dabar savo vieta kitam užleisti.

j .. . •• ■
nes jie nėra priversti laikyti
savo ineigas knygas. Ir niekas STRAIKOS BAIGTOS 
negali susekti kiek jie ima isz1 
kurio žmogaus už j u patarna
vimus.

Tokius profesijonalus, kaip 
advokatus ir daktarus galima 
susekti tik isz j u lobio, grobio,

i isz ju pragyvenimo ir isz ju na- i 
mu ir kitu nuosavybių. Jeigu 
jie kaip ponai gyvena ant ma
žos ineigos, tai tada taksu 
agentai ima teirautis isz kur

BAISI NELAIME

29 Žuvo, 120 Sužeisti
MOTERISZKE

SUVAŽINĖTA
LOS ANGELES, CALIF. - 

Nedelioj, apie 5:45 valanda va
kare, dvieju karu traukinys 
apsivertė ir daugiau kaip dvi
deszimts devyni žmonių buvo 
užmuszti ir apie pusantro szim- 
to buvo sužeisti.

Traukinys važiavo isz Los’ 
Angeles in San Diego miestą.

Geležinkelio kompanijos at- į 
stovai sako kad inžinierius per 
greitai važiavo ir už tai tas| 
traukinys nubėgo nuo rieliu.

Rauduonasis Kryžius tuo- 
jaus pasiuntė penkios deszimts 
kvortų kraujo sužeistiesiems ir 
prižadėjo pusantro tukstanezio 
daugiau.

Policijantai negalėjo sulai- [ 
kyti Žmonių kurie grūdosi pa
matyti kas atsitiko, tai tada 
vaiskas buvo iszszauktas pa
laikyti tvarka.

Laikrasztininkai, kurie grei
tai pribuvo sako kad tas trau
kinys, apsivertęs ant szono dar 
ėjo daugiau kaip du szimtu pė
du, pirm negu sustojo.

Keliems žmonėms buvo gal
vos nukirstos, rankos, kojos 
nutrauktos.

Apie trisdeszimts ambulan- 
su pribuvo. Daktarai, slauges 
ir Kunigai, Kunigužiai greitai 
pribuvo.

Ugniagesiai su kirviais pra
kirto tu traukiniu stogus, kad 
galėtu greieziau prieiti prie 
sužeistųjų.

Inžinierius, szeszios deszimts 
vieno meto amžiaus Frank B. 
Parrish sako kad jis pradėjo ta 
traukini ir tada jis apslobo ir 
nežino kas atsitiko. Jis sako

Draiverys Sugautas

BOMBAY, INDIJA. — 
Policijantai nužide, nuszove 

wisburg Evangelical ligonine ! dar du sukilėliu ir keletą kitu 
už trijų valandų kai automobi- sužeidė, Bombay mieste, kuris 
liūs kuriame jis važiavo susi-! neseniai buvo padalintas in dvi 
kūle su freitkariu ant kryžke-1 dalis. Dabar, per kelias dienas 

daugiau kaip penkios desz'mts 
Jo žmona, teipgi szeszios de- žmonių buvo ežia nužudinta, 

zimts asztuoniu metu amžiaus per tuos sukilimus prles& vai- 
Jis sako kad jis jaueziasi kaip ir autcmobiliaus draiverys, džia.
dvideszimts metu jaunikaiits, szeg2į0s desz'mts szesziu metu Policijantai keturis sykius 

amžiaus John H. Steffen buvo buvo pradeje szaudinti in tuos 
nuveszti in ta ligonine. Jie yra 

i labai pavojingai sužeisti, 
j Policijos virszininkas, Hali 
Solomon sako kad nebuvo 
svietku kurie butu mate ta ne
laime, bet iszrodo kad draive
rys Steffen stengiesi lenktynio- 
ti su tuo freitkariu in ta kryž- 
keli ant Buffalo Road, prie 
Mifflinburg.

Policijos virszininkas sako 
kad Ponai Petersons buvo ant ti. 
draiverio Steffen farmos ir po! 
talkos ant tos farmos Steffen 
jucdu vairavo namo kai nelai-į 
me atsitiko.

Apart savo naszles, Peterson 
paliko sunu Ralph, kuris gyve-! 
na

1,700 Darbininku 
Gryszta In Darbus
LA CROSSE, WIS. — Elec

tric Auto-Lite kompanijos 
darbininkai dabar savo strai- 

I kas užbaigė ir apie tūkstantis 
i septyni szimtai darbininku 

. gryžo in savo darbus.jie tiek pinigu gauna ir turi. - .................................

EAST SIDE, N. Y. — Laik- 
rasztininkas ir du policijantai 
sugavo automobiliaus draiverij 
kuris norėjo pabėgti kai jis bu
vo suvažinejes moteriszke, ku
ri ėjo skersai Delaney ulycziai 
in Lower East Side.

Suvažinėta moteriszke yra 
keturios deszimts szesziu metu 

! amžiaus Ponia Florence New- 
i man, isz Brooklyno. Ji buvo I
nuveszta in Bellevue ligonine.

Dvideszimts dvieju metu 
amžiaus Donald Sullivan, teip- 
gi isz Brooklyno, buvo sugau
tas ir suaresztuotas. Jis yra!

1 intartas, kad buk jis savo au-! 
tomobiliu vairavo kai jis buvo 
pasigėrės. Jis ir už dar daugiau 
yra kaltinamas: už pravažia
vimu pro rauduona szviesa, ne- 
pasidavima policijantui, per 
greita važiavimu ir už nesu- 
stojima kai jis ta moteriszke 
suvažinėjo.

Joseph Cotter, policijos laik-Į 
rasztininkas del New York 
Post laikraszczio, ir policijan-i 

i tai Maurice McEnery ir Jo- 
i seph Pigott ji pagavo ir su- 

■ I aresztavo.
Policijantai sako kad szitaip 

tenai atsitiko: Policijos laik- 
rasztininkas buvo sustojęs nu
sipirkti laikraszti, apie penk
ta valanda isz ryto, kai jis 
iszgirdo kai ta moteriszke su
spiegė, ir jis pamate kai auto
mobilius greitai isz tos vietos 
nuvažiavo. Jis inszoko in savo 
automobiliu ir pradėjo ta auto- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Susilaukė Turtelio

Panele Hazee Boostrom, 
isz Riverside, netoli Chica- 
gos, tapo milijonierka, kai 
jos bosas pasimirė ir jai pa
liko pinigu savo paskutinia
me testamente.

Alfred E. Forrest, Chica
go j e, apdraudos kompanijos 
virszininkas buvo jos bosas. 
Ji ir jo tėvui buvo dirbus, 
kaipo sekretorka.

Po taksu ant to jos turte
lio jai liks $1,279,968.00.

kurie tuos sukilimus kurstino 
ir apvaginėjo uždarytus namus 
ir sztorvs. Ir. Mantunga, Bom
bay miesto priemiestyje du bu
vo nužudinti ir trys buvo su
žeisti.

Bombay miesto virszininkai 
dabar praszo daugiau policijos 
ir daugiau vaisko numalszinti 
sukilėlius, nes vieni policijan- 
tai negali tvarka ežia palaiky-

Karalaite Margarita, dvi
deszimts trijų metu amžiaus, 
duktė Bajoro Margrave isz 
Baden Baden. Ji ne tiktai 
yra bajoriszko kraujo ir gra

uži, bet ir darbszti, ji yra slau
ge ir kasdien dirba devynias 
valandas, kaip ir kitos. Ji 
pareina isz Anglijos kara- 
liszkos sze.'mynos, nuo Ka
raliaus Jurgio Trecziojo.

Po septyniolikos valandų de
rėjimo tarp unijos atstovu ir 
fabriko virszininku, buvo pri
eita prie bet kokios sutarties 
apie treczia valanda isz ryto.

Dabar tūkstantis septyni 
szimtai darbininku gryszta in 
savo darbus nors jokis kon
traktas nėra sudarytas bet 
jiems yra prižadėta kad kai jie 
dirbs, tai ju unijos atstovai de
rinsis su kompanijos virszinin- 
kais.

APVOGTAS TEISMO 
KAMBARUOSE

1 GREENSBORO, 
Wesley D. Tatum 
polieijantams, kadi mo

N. C.
nusiskundė 
net ir teis- 

ofisuose žmogus negali 
(Tasa Ant 4 Puslapio;

DU SOVIETU
EROPLANAI

SUDUŽO

Virsz Austrijos

Chicagoje.

SKAITYKIT 
“SAULE” 
PLATINKI!'!

5,892 SUKILĖLIU 
ISZŽUDINTA PER

8 METUS
KUALA LUMPUR, MALA

YA. — P/Ialaya kraszto virszi-! 
ninnkai pranesza kad per pa
staruosius asztuonis metus ežia 
buvo penki tukstaneziai asz- 
tuoni szimtai devynios de-

25,000 AUTOMOBILIU 
DARBININKU 

ATLEISTI
DETROIT, MICH. — Auto

mobiliu fabrikantai paleido 
daugiau kaip dvideszimts pen
kis tukstanezius savo darbinin
ku, Detroit'mieste, per pareita 
menesi.

Plymouth automobiliu fabri
kai isz Chrysler fabriku palei- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Jauna Naszle

szimts du sukilėliai nužudinti. 
Sukilimas ežia prasidėjo Bir
želio menesi, 1948 metuose ir 
tęsęsi iki 1955 metu.

Per ta laika du tukstaneziai 
szeszi szimtai vienuolika žmo
nių buvo sužeista, du tukstan
eziai keturios deszimts du bu
vo paimti in nelaisve, tūkstan
tis septyni szimtai keturios de
szimts du pasidavė.

O tie sukilėliai iszžude du 
tukstaneziu keturis szimtus 
dvylika tautiecziu, nekareiviu, 
ir iszžude tūkstanti tris szim
tus dvylika valdžios žmonių.

SUVAŽINĖJO ŽMOGŲ

Draiverys Nusižudė
TURIN, ITALIJA. — Tris

deszimts penkių metu amžiaus 
Marino Ga varini suvažinėjo 
viena žmogų su savo automobi
liu. Jis taip susirūpino, kad nei 
žodžio nesakęs, iszlipo isz savo 
aut' mobiliaus nuėjo ant gele
žinkelio rieliu ir tenai stovėjo 
kol traukinys ji suvažinėjo ir 
užmusze.

Žmogus, kuri jis buvo su sa
vo automobiliu suvažinejes, 
luvo tik biski sužeistas, su- 
kriestas.

VIENNA, AUSTRIJA. — 
Du Sovietu MIG-15 eroplan&i, 
kurie buvo pakilę isz Austrijos 
sudužo virsz Rytu Austrijos 
kraszto. Vienas lakūnas žuvo,
antras su parasziutu nusileido.

Austrijos policija sako kad 
I tas lakūnas kuris pasekmingai! 
nusileido jiems pasiaiszkino i 
kad tiedu eroplanai susimusze 
padangėse kai jiedu vijos ku
rio kito kraszto eroplana. Bet 
jis sako kad jis negali pasakyti i 

; kurio kraszto tas treczias ero- 
planas buvo. Sovietai dabar 
rengiasi kaltinti mus ir sakyti 

. kad tai buvo Amerikos eropla- 
nas kuri tiedu lakūnai vijosi 
kai jiedu susimusze.

Ponia Christa Holder, dvi- 
desz’mts metu amžiaus Vo
kiete, Amerikieczio buvusio 
kareivio nuotaka ežia su sa
vo vyru, dvideszimts ketu- 
riu metu amžiaus Frank 
Holder, isz Iselin, New Jer
sey, pirm negu nelaime jodu 
isztiko.

Jauna nuotaka atskrido in 
Amerika su savo ka tik gi
musia dukrele ir dažinojo 
kad jos vyras, buvęs karei-

la-vis yra mires. Jis buvo
. bai sudegintas kai fabriko 

peczius susprogo in South 
Plainfield, New Jersey.

Jo žmona ilga laika sten
gėsi gauti pavelinima, viza 
ežia atvažiuoti, bet vis nega
lėjo nes ji buvo džiova su
sirgus.

Valdžia davė jai viza kai 
jos vyras buvo sužeistas, bet 
jau buvo per vėlai.

DEVYNI ŽMONES
ŽUVO

RIO DE JANEIRO, BRA
ZIL. — Žinios atėjo isz Salva
dor, Bahia, kad devyni žmones 
prigėrė kai mažas laivas apsi
vertė, Itapagipe upeje, netoli 
nuo Salvador.

Tas laivas veže žmones isz 
vieno upes kranto in kita kai 
ta nelaime atsitiko. Nei vienas 
neiszliko gyvas.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Darbininkas, kuris dumpa, 

pelenus iszveža, gauna, daugiau 
mokėti negu mokytojas. 

• •
In Auburn, California vienais 

szuva paveldėjo pustreczio 
szimto doleriu. Dabar valdžia 
sako’ kad jis turi keturiolika 
doleriu paveldėjimo taksu už
simokėti. T a k s u rinkėjas 
Franklin Tuttle taip nuspren
dė teisme.

Ponia Katherine Richter sa
vo paskutiniame testamente 
paliko pustreczio szimto dole
riu tam kuri jo® szuni priims 
ir prižiuręs.

1 • •

Indianapolis mieste, kai bai
sus gaisras doge vieno sztoro 
skiepe, keturios deszimts vie
no meto amžiaus Harold Boyd 
inejo in Harry! Levinsono szto
ra ir paprasze skrybėlės. Sa
vininkas Harry Levinson jam 
pasakė kad visas sztoras dega. 
Kostumeris atsake kad jis ne
paiso ar sztoras dega ar ne; 
jam szalta ii* jis nori nusipirk
ti skrybėle. Savininkas parda
vė jam skrybėlė už deszimts 
doleriu ir kostumeris sau isz- 
ejo.

In Denver, Colorado, vagiai 
nuo kapiniu pasivogė du pom- 
ninkus, kurie svėrė po keletą 
S'zimtu svaru.

ar savo žmonos iszvaizda.)

In Nottingham miestą, Ang
lijoje, Ponia Evelyn.Pearson 
prisipažino policijantams, kad 
ji no viena bet dvi sukneles, 
dreses buvo pasivogus isz vie
no sztoro.

Ji pasiaiszkino, kad pirmu-] 
tinę drese, kuria ji buvo pasi
vogus jai netiko, tai ji ta drese 
nunesze atgal in ta sztora ir ki
ta. pasivogė. Tada, policijantai 
ja sueziupo.

Teisėjas nubaudė 'ja ant tri
jų svaru, musu pinigais, asz- 
tuoni doleriai ir keturios de
szimts centu. Ta antroji sukne
le, drese kasztavo tik keturis 
dolerius ir devynios deszimts 
penkis centus.

Kai kurie intakingi žmones 
Vaszingtone dabar pataria, 
kad butu geras daigias ir gera 
politika pasiunsti musu buvu
sius Prezidentus Herbert Hoo- 
veri ir Harry Trumana in Azi
ja kaipo musu atstovus, kaip 
Sovietai 'buvo pasiuntė Bulga
nina ir Kruszczeva.

Sziais metais valdžia visu 
treezdalin padidins L a k u n u 
Sztabo iždą kad būtu galima 
daugiau kariszku oroplanu pa
gaminti.

Farmeriams gazolinas gal 
bus atpigintas, jiems gal nerei
kės valdžios du centu taksu 
mokėti.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.

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

Knygos Did. 3%x5V2 col.
TIKTAI, 25 Cts.

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

dvieju vienos in kita užtvirti- 
nejo ji-

Kada, gavo nuo paežio skry
nele, tuojau atidarė ja. ir rado 
kėlės pertveraš, o isz kuri ant 
vienos buvo dailom auksutom 
raidėm parsazyta: “Constance 
Verne! nee Reneau r.”

Pradėjo atidarinet pertveru- 
kes, kuriose rado visokias mo- 
teriszko pasipuoszimo brang- 
menes.Bet nieks ne iszauke ja
me tokio žingeidumo, kaip pa- 
regejimas tarp viso kito pagel
tusias suviniotas popieruke's; 
skubai paemes laiszkeli, iszvi- 
niojo ir pradėjo skaityt sekan- 
czius žodžius:

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

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177Į 
lideliu 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.

Svieto Pabaigos

Svieto pabaigos nebuvo ir 
gal nebus.

Žmones patys sau pabaiga 
priskubina.

Kada visi latrai gala 
gaus,

Tada karalysta Dieviszka 
užžydes.

Sziandien szunija ant viso, 
Nuo karunavotu gaivu, 
Diktatorių ir veidmainiu.

Kai biznis buvo prastas* ir 
vienas sztorninkas turėjo daug 
pigiu moteriszku czeveryku 
kuriu jis negalėjo parduoti nei 
už pusantro dolerio uižpora, jis 
ant rytojaus.pagarsino kad jis 
dabar parduoda tuos paežius 
czeverykus; dvi poras už sze- 
szis dolerius. Ta diena, jis dau
giau kaip szimta poru pardavė.

Bet Iždo Sekretorius Benson 
nenori ant to sutikti, nes isz tu 
taksu valdžia gauna apie pen
kios deszimts milijonu doleriu 
ant meto.

• •

1 R epubl ikonai dabar labai 
norėtu farmeriams, ūkinin
kams page! bet i, nes rinkimai 
artėja, bet tokia pagelba. val
džiai kasztuotu apie sžeszis 
szimtus penkios deszimts mili-

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

Pirkie U. S. Bonus

DUKTĖ MARIU

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Dabar visi biznieriai ir sztou 
ninkai siunezia milijonus laisz- 
ku su savo pagarsinimais. Vie
na biznierka, matydama kad 
daug žmonių tokius laiszkus 
nei neskaitė in gurbą inmete, 
sumanė savotiszkai savo szto
ro bizni pagarsinti. Ji iszsirin- 
ko keletą szimtu moteriszku 
adresu ir visoms joms pasiuntė 
konvertele, visai tuszczia. Ant 
rytojaus beveik visos tos mo
terys isz žingeidumo paszau- 
ke ta sztora, norėdamos žinoti 
kas turėjo būti tame konver- 
telyje. Tada ta. biznierka turė
jo gera proga savo sztoro bizni 
per telefoną geraiiszgarsinti ir 
gera bizni vesti.

jonu doleriu.

Paslapcziu Maldos 
Visu Ražancziaus
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.

Vienas biznierius savo drau
gui pasigyrė ar nusiskundė: 
“Mes savo bizni be jokio pel
no vedame.” Ir jis, nubraukda
mas aszara, pridūrė: “Mes ne 
taip norėjome, bet taip atsiti
ko.”

Chicagoje, Richard Nelson 
pabudavojo, pastate savo as'z- 
tuoniu menesiu šuneliui Will
iam, gražus ir skanius name
lius per Kalėdas. Tie nameliai 
buvo pabudavoti isz pyragai- 
cziu.

In Little Rock, Arkansas, 
William Gene Shelton, sutikės 
duoti divorsa savo žmonai, 
Peggy Lou; paprasze teisėjo 
kad jis priverstu jo žmona, jam 
atiduoti puse jųdviejų szliubi- 
nio1 paveikslo. (Jis nepareiszke 
kuria puse jis nori, ar su savo

Sausio (Jan.) * 3-czia diena, 
prasidėjo “March of Dimes 
Deszimtuku Vajus,” del In
fantilinio Paralyjo (Polio) 
liga. Visi žmones remia szita 
vaju. Tautinis gydymas pa
rūpina medikaliszka prie
žiūra ir gydymą visoma ku- 
dikiszko paralyszaus auko
mis nepaisant rases, meta ar
ba tikybos. Vajus tesis iki 
Sausio (Jan.) 31-ma dienai.

SKAITYKITE “SAULE”

Ponia Rozalija net lupas pu
sėtinai atidarė žiūrėdama ant 
tos komedijos, nesuprasdama, 
ka tas viskas ženklina, ka ma
tydamas szposingas Bergas, 
kuris stovėjo ir susimaiszes ir 
su nuduota rūstybe žiūrintis in 
savo priesza, kuris paveržė nuo 
jo mylimąją prunkszfele szir- 
dingais juokais.
'-Dabar net viską gerai supra

to ponia Rozalija ir josios vy
ras ir akys juodvieju pražibo 
džiaugsmu. Buvo visiszkai už- 
ganadinti isz iszsirinkimo Fili- 
jos, prieszai Štormą nieko ne- 
1urejo.

In dvi sanvaites velau, na
mie užžiuretojaus atsibuvo 
įmiki svodba pono Štormo su 
pana Fili ja, nes jiedu susiriszo 
mazgu moterystes ant visada..

Btivo užpraszyta daugybe 
svecziu, tarp kuriu radosi ir 
žuvininkai, kurie pagavo Fili- 
ja marese.

Laike pietų pats jaunavedis 
Štormas paemes stikleli vyno 
ir pakeles paszauke:'

— Dabartės brangus svete
lei pirmiause iszgersime už 
sveikata iszgelbetoju Fili jos! #

Po tam pasakė puikia pra
kalba, dekavoclamas gražiai už 
ju pasiszventonima ir iszgirda- 
mas ju narsa gelbėjimo skens- 
taneziu, bet labiause dekavojo 
už pagavima maruose to bran
gaus žemeziugo, kuris dabar 
jam teko. '

Po apsipacziavinmi Štormas] 
nusprendė per isz/ysus metus 
atlikinėti keliones su savo jau
na paczinle idant parodyti jai 
svietą, didelius miestus ir vi-

sokes navatnybes iszmislo žmo
gaus apie ka ji tiktai isz moks
lo žinojo.

<:♦ ❖ x
In kelis metus velau vien

kart daktaras Bergas aplaike 
laiszka isz Asdalo, kur užaugo 
Lilija, o kada pradėjo skaityti 
skambėjo sziais žodžiais:

Garbingas ponas Daktare!
O kad man liepai, idant cla- 

neszinetau apie viską, kas mu
su apylinkėje girdei, tai dane- 
sziu tamistai ne visiszkai pa
prastina žinute, ka nesenei du
ži n o jau.

Vienas musu sandraugas žu
vininkas, mirdamas prisipaži
no man, kada atlankiau ji, jog 
jisybusent ant, rytojaus po su- 
sidaužimai laivo, nuo kurio pa
siseko mus iszgelbeti Fili ja 
Mails, rado ant kranto iszmes- 
ta vilnimis isz mariu skrynele; 
atidaręs ja rado joje daug pi
nigu ir daug visokiu brangu- 
meniu del moteriszko pasipuo
szimo; rado jojie teipo-gi laisz
keli, ant kurio buvo suraszy- 
los pravardes: “Melanyja Ver
no! ”, pravarde kapitono laivo 
ir jo paezios, bet jis ibusent per
skaityt negalėjo. Melanyja tai 
yra vardas ju dukriukes keliu 
menesiu senumo. Isztikro tai 
buvo gal ta paežiai dtikriuke 
kapitono Verneto ponia Vilija, 
nes užtvirtina teisybėje dvi li- 
taros isz drapanos ant marsz- 
kiniu jos motinos C. V.

Bet mirusis žuvininkas lai
ke slaptybėje savo radini dėlto 
jog už tuos rastus pinigus nusi
pirko sau szmota dirvos ir net 
mirsztant iszpažino ta viską ir 
atidavė t aje skrynele man, ku
ri pasiliko iki sziam laikui cie- 
libeje ir asz iszsiuncziau ne- 
kliudinta pas poną su ta vilczia 
jog ponas pataikysi isztirineti 
taji dalyko ir atrast gimine Fi- 
lijos ir josios praeita.

Su guodone, Lars Fisheris.
Kada Bergas truputi atvėso 

isz. susijudinimo, užsirūkę ci
garą ir pradėjo mislinti. O kas 
labiause, pažinojo jis gerai tu
la ponia. Melon i ja. Verne!, nes 
toji buvusi jo mylimąją. Primi
nimas jo jaunu dienu labiau su
judino ji, negu žinia kiszanti- 
si praeitos Filijos, nes ji jau tu
ri savo artimiausi giminieti, 
globėju ir prieteli savo Edvar
dą, bet džiaugėsi teiĮios-gi vie
na isz giminiu Filijos per ka 
galės jis atnaujint su ja sena 
užmirszta pažinta. Ne abejojo 
suvis, jog tai gal suvis svetima 
del Filijos, nes panaszumas ju-

Istorija Apie . \ .
“AMŽINA ŽYDĄ”

J o kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
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Laisvas “Vernet ” isz J'an
uos prikrautas vaisais Pietiniu 
szalu, purcelana ir kitokiu ta
vom, gilukningai pribuvęs in 
Riga, leidosi isz ežia toliaus in 
Hare. Pakraszczioso Danijos 
isztikus aisiai viesulai randasi 
art i m as susi da už i mo.

Pražuvo viltis iszsigelbejimo 
nes pagelba isz niekur nepribu- 
na skenstame jau.

Asz kapitonas to laivo Franc 
Vernet paleidžiu su ne apra- 
szoniu skausmu szirdies ant 
Apyeizdos Vioszpaties pri- 
riszta prie lentos savo mylima 
jauna paezia su brangiu kūdi
kėliu dukriuko Melanija ir tą
ją, skrynele, kurioje paslepiu 
szi raszteli su tajo norint vil
czia, kad gal pasiseks kam ras
ti iszmesta. vilnimis ant kranto, 
ar žuvininkams pagauti, pir- 
miaus negu bus iszgelbotos 
brangios mano ypatos, meldžiu 
radėjau tos skryneles neszti pa
gelba. nelaimingom kanovei- 
kiaus ir surasti gyvas ar negy
vas, o už tia turės užmoko,sni.

Asz su vienuolika laivoriu ir 
dviem vaikinais pasiliekame 
ant skenstanezio laivo. Dievo 
susimilk ant musu.

Ah Dieve! Atsiduso, s’i- 
liai daktaras, perskaitęs laisz
keli, kiek žmonių pražuvo!

— Turėsiu dabar kelauti in 
pamarį, kalbėjo toliaus dakta
ras pats in save, idant iszkvost 
gerai paezia. mirusio nedoro 
žmogaus, kuris laike teip ilgai 
slaptybėse savo radini gana 
gerai žinodamas prie ko jis pri
guli, o jeigu nežinojo negalė
damas perskaityti szio laiszke- 
lio, privalo duot tam kas gali 
ir per tai butu gal labai pasal
dinęs gyvenimą Melonijos ar
ba Filijos, koki ji dabar varda 
neszioja, o ir pats butu nema
žai aplaikes, o ir butu turejas 
nesuterszta sanžine ir ilgiau 
gyvenos, nes matai pats mirda
mas prisipažino tam doram sa
vo sandraugui, jog kirminas 
bepalovos grauždamas jo san
žine, iszvaro ji isz szio svieto.

— Ne žinau vienok, ar tik
tai Filija uores apleisti Dani- 
je ir sugryszti in savo tėvynė, 
juk ir Danija yra. jos tėvynė, 
nes czion užaugo.

— TOLIAUS BUS —

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo
Nr. 1955

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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 f ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

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

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

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

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas 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 
pusiapiu, 20c.

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

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

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

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

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, 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 Kapitonai 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsargumd in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Ka
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 
v ,,

(

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

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

I8OV2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
15o.

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c.

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isž Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kristų. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas;

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

jjiNU 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-
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Duktė Mariu
to padaryti negali ir dingo ne
trukus isz jos akiu, tarp' me

(Tasa) ponai patinka.
Po valandėlei

kad tikrai ant vienuoliktos bus 
ir liepe man priimt lygai ant to 
laiko, nse dabar da pavasaris, 
ilgai but lauke negalima; bet 
ka-gi jis tokio turi man pasa
kyti ? Del ko namie ne pasakė,

karsz’ta pabueziavima ant jos 
skaiseziu lupeliu.

_ _ ĮT-gį kas ežia. Veikesi?!
Paszauke storu balsu pribuvęs

atsisveikino,
Kalba traukėsi linksmai ir)įpraszj7damas ja, jog ne nuveda 

Filija nepajuto, kaip veikai po-; josios net iki paežiu namu, nes 
rojo jai visos dvi adynos laiko. į 
Senei teip veikai bego jai lai-1 * 
kas. kaip dabar, o ir suvis notų-) * 
rojo noro apleisti narna Bergo 1 J 
ir siigryszti namo in savo kam-; * 
bareli, linksma ir smagu buvo
jai sziandien ežia tarp tu dvie
ju vyru. Bet protas liepe jai 
sugryszt namon, o del to pra
dėjo atsisveikinti. Padavus 
ranka, daktarui: tarė:

— Kokis ponas esi szian
dien geras, da. niekad pono pa- 
naszaus nemaeziau 
nau, jog ponas ir 
moki.

— Ponia ir esi 
ke daktarais susijudinęs.

— Kada priėjo prie Štormo I 
tasai paklausė ar ne vėlina ji Į 
sau to, idant jis. ja palydėtu, 
daktaras net uri laiko, nes jau į 
netikėli vežimai lauke ant jo. į

ir nemisli- 
ki tokiu but

★

★ 
★ 
★ 
★ 
★ 
★

★

★

★ 
* 
* 
* BALTRUVIENE

¥ 
¥
¥ 
¥ 
¥ 
¥
¥ 
¥ 
¥ 
¥

¥

džių.
Filija nuėjo in pasza.li kelio 

ir, atsisėdus ant iszkirstos sto
ros puszies tarė pati in save:

— Isztikro, mirszt antis ma
no globojas ne ipabhido pa ves
damas mane jo apglobai, nes-gi 
ir asz tik ji viena vėlinu turėti 
už globėju savo. Bet jis jam 
nepasako, jog jau mudu pasi- 
pažinojome priesz tai.

filija jautėsi dabar laimiu-Į liolika žingsniu nuo saves slo
ga, nes jau ne buvo vienatim- Į vinti Storina, puikiai pasire- kad jįjį stojosį raano tai tik tau 
ant svieto, turėjo globoju, kr- dusi.
ris visiszkai atiduoda save del { _
jos, kam-gi turėtu atmest ji, ja! Jau ilgiau laukti 
kuris be apmaudus ja myk 
del. jos.

na, nieko nekenks 
truputi ilgiau.

bije Štormo. Tai matai vyreli, 
asz užsiprasziau sau mergina', o 
ežia kas kitas glebuojesi. Gerai 
nusidėjėli dabar praszau iszsi- 
teisinti. kas tau pavelininia da-

žiedelius pradėjo skinti. Pake-; ve ant to?
— Pati brangi mano Filija 

davė man pa veliu ima būti jo
sios glo'bejum ant amžių. Bet

lusi galva didelei nusistebėjo 
i ir susimaisze, paregėjus per kc-

O brangiausi mano Fili- 
negalu! 
artinosi

vienatinei turiu būti amžinai 
dėkingu, nes tu brangus prie- 
telau buvai man didžiause pa- 
gelba užgriebime tos brangios

to.

reli. Štormas norint szirdis ja
me drueziai klabeno, stengėsi 
užlaikineti kalboje ir apsieji
me ka nuodidžiausia mandagu- 
ma.

Ant pagalos su visiszka mal-

Senas priežodis:
“Kokia motina, tokia 

duktė,”
Jeigu molina paleistuvauja, 
, Ir dukrele ton draugauja.

Kaip tai vienam mieste 
buvo.

Motina in lakupa pakliuvo, 
Už darbus savo dukreles.
Taigi, už tokius darbus 

sunkiai atsakys, 
Kada pas Dievuli' atsilankys,

Isz amžino miego pabus, 
Dantimis griesz, 

O velniai duszia in

—• Da niekad mano gyveni- į . . ime ne buvo man teip smagu, 
kaip1 dabar, kalbėjo vienkart in 
kelis menesiu po iszvažiavi
mui Štormo, ponia, Rozalija in 
savo vyra. Toji maža Ema teip 
prisiriszo prie manes, kad ro
dos buk esmių jos tikra1 moti
na. Nieko (langiaus nenorėtai;, 
kad visados turetau prie saves) 
Filija ir ta.jo mergina.

— Asz nuolatos stebuosin ^ll j°g esl mano! Mano 
I ant amžių! Nieks ne sztant nuo 
manės tave atimti!

prie jos. ■ '
— Jiji nemislindama nie- 0 M Tl B! O O I ¥ T O 

ko, puolėsi jam in glebi. % /jį |p fO I | I I | i
Ka juodvieju szirdis jaute | M £11 11 V lt 1 U U 

tame laike, tiktai stengtu ap-) 
sakyt ,kas pats kada datyre tos j 
laimes. Tikra meile suriszo juj 
szirdis teip drueziai, jog nie-į

Su 283 Paveikslais

esybes. '
Filija prisiartino prie Bergo 

ir padavė jam rankas.
— Brangi Filija, isztikro 

moki būti gera kožnam, ne tu- 
rekie savo mislyse to, kas kada 
blogo buvo sziandien susipra
tome visi mes. Teip kalbėjo su
judintas daktaras, nes ir asza- 
ros pasirodė jo akyse.

— Vienok dabar praszau 
panos Filijos, dadave po valan
dai tylėjimo idant teiktumes 
da paskutini karta manės pa
klausyti ir eiti su manim pas 
tavo tuolaikinius globėjus, no
riu padaryti viena szposeli, es
mių labai žingeidus ka ant to 
pasakytu, ypatingai ponia Ro- 
zal i ja.

— Bet ar ir asz eisiu su 
jumis? Paklausė profesorius 
Štormas skubai.

— No, tas visa, mano užma- 
nima pagadytu! Atsako dak-

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

Saule Publishing Co.

"‘Talmudo Paslaptys”

ŽYDU TIKYBOS 
:: PRISAKYMUS ::

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai

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

ir dabar jau dingo pas juos 
; abejone, jog jiedu jau prignles 
vienas prie kito amžinai!

— Kaip jau, ponia, žinai, 
jog mirusis pastoris Krogas 
pavedė ponia, mano apglobai. 
Viluosiu, jog ponia nebusi ta- 

. me prieszinga, ka ?
— O ne, suvis ne! Atsake 

mergina. Busiu ponui dėkinga, 
jeigu teiksiesi laikais pamis
imi apie mane.

— Pamislint apie ponia?! 
.Paantrino truputi susimaiszes1 
Štormas. Duodu žodi jog* ponia 
niekados ne iszcisi isz mano 
szirdiesi, o jeigu to sau vėlin
tum, geidžiu būti amžinai glo
bėju ponios.

— Kada ponas isz ežia isz- 
važiuosi?

— Sziandion vakare. Al
gai vėlini ponia, idant mano 
abrozas pasiliktu ezionais pas 
daktaru Bergą?

Apie tai pasikalbėsite ponai 
su savim.

— Ar poniti! busi, norint, 
truputi dėkinga už tai, jog ji 
padariau teip, kad galėtumai 
žvilgterėjus ant'jo, primyti sau 
praeitas dienas?

— Esmių ir amžinai busiu 
ponui dėkingas ir noriu, idant 
lyg laikui butu jis pas daktara,

— Gerai, tarė- Štormas 
spausdamas jauslei jos ranka. 
Nesiusiu jo ant parodos, tavo 
vienas žodelis brangesnis del 
manes negu svietiszka garbe. 
Imkie ji sau ir daryk su juom 
ka nori. Didesnio džiaugsmo- 
netroksztu turėti kaip turiu 
dabar žinodamas tikrai, jog jis

* * *
turi, 

Kol netenka geros motinos, 
O in j u vieta gauna.

moezeka, 
Kuri savo povaikiu 

Tanki ause neapkenezia. 
Moezeka nežino meiles del 

vaiku, 
Nes ji juos nepagimde, 

Ir del ju nekente, 
O už mažiausia prasikaltima 

baudžia, 
Tada tai vaikai apverkineja 

Savo motinėlės ir 
graudinasi, 

Kad neteko geros motinos.
Jeigu sierateliu tėvas 
Painia antra motina. 

Del savo apleistu vaiku, 
Tegul stengėsi būti del ju 

gera motina, 
Kuri mylės vaikus kaipo 

savo, 
Nes vyras imdamas antra 

paezia, 
Buvo tos nuomones, 

Jog jeigu motere ji myli, 
Tai'ir jo vaikus mylės.

Arnikai aplankydami antra 
motina, 

Jieszko ir trokszta jos 
meiles, 

idant turėti užsilikę jima. 
nuo vaiku, 

.Reikia juos mylėti.

O
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jog Filija, kaip rodos, da ne 
yra in siinyl ėjusi in joki jauni
ki. kalbėjo vyras, norint to jei 
ne stoka, jaunikiu nemažai tu
ri, o ir tas plikis daktaras nuo; ganezios meiles, jog negaleda- 
įlekokio tai laiko pradėjo tu-) mas ilgiau susivaldyt sudėjo 
pin et aplink ja.

Tame atsidaro durys ir inei- 
na Filija vesdama už raukosi 
gražiai parėdyta, maža Ema,) 
tai yra dukriuka. niiruso pašto- i 
riaus Kingo.

Buvo tai pavasario diena 
priesz pusiaudieni; saule aisz- 
kai žiburiavo ant molino dan
gaus ir apszvietinejo per lan- Į 
gus visa kambarį.

Filija buvo paežiam pilnam j 
žiede jaunystes ir kada inejo in 
kambarį ir saules spinduliai 
puolė ant jos patogu veido, 
pats užlžiuretojas su didelu pa- 
si stebejimu pamisimo:

“Isztikro toji Filija yra. ra-l 
ganaujainczios grožybes! ’ ’

Tuolaik Filija atidavus mer
gaite ponai Rozalijai, kuri pa-i 
bueziavus, glamonėjo, klausi-Į 
nedarna mergiukes su moti- 
niszka jausla, kas ja teip gra
žiai parėdė, kas suszukavo, ant 
ko- mergiuke atsakinėdavo 
linksmai žiūrėdama tai ant Fi
lijos, tai ant savo priimtos mo
tinos: “tetute Filija.”

— Eisiu dabar truputi in 
giria, nes per isztisa žiema la
bai iszsiilgau, gal jau rasiu ko-) 
kiu žiedeliu pražydejusus. O 
priekiam ir troksztu pakvė
puoti pavasario oru.

Eidama aužuolinu, mislino:
Gal jis jau niekad nesugrysz 

in czion. Gal visos mano svajo
nes ir misles apie ji nueis iii į 
durnai, ah, kaip pasiilgau asz 
jo, nes ir daktaras Bergas jo)

I sėbras ir prietelis, kaipo-gL ir | 
• mano dabartės, jau senei man.

apie ji pasakojo, nes gal ir pas) 
’ ji suvis neraszo.

Kada atėjo in paežere nega
lėjo atsigėrėt ir atsidžiaugt 
gražybes gamtos. Medžiai jau 

j žaluoje ir žemia rodosi szvel- 
nium szviesz-žalu rubu sumar
gintu visokio dažo žiedelais. 
Oras drėgnas, ne karsztas, pri- 
pildintas lįvepejimu; tarp sza- 
kleiu medžiu sklysta nesuskai
tomi b alse 1 c i pavasariniu 
paukszteliu. Filija. visiszkai 
tuom buvo užgauta.

— Jau vienuolikta valanda 
tarė Filija pati in save, o jo da 
nėra czion, juk pats vakar šalie

ant jo kurios jis mate tiek de-

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col. plocado 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::
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— Na, gerai, palauksiu bet 
pasakau tau, jog ne ilgiau kaip 
penkes minutas, nes geidžiu 
dabar pats saugoti nuo visu ne
smagumu savo mylimiause; 
pavedu ja tau. ant penkių mi
liutu, bot su taja iszlyga, idant 
ji ji neda'tirtn jokio nesmagu
mo. Žiūrėsiu in laikrodėli, o 
jeigu traukyje to laiko ne su- 
grysztum, tai asz pribusiu in 
ten, kitaip ne!

Svarbus Praneszimas
Mes mėgstame teisingysta ir 

geidžiame, kad ir visi teisin 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu il
gai su atnaujinimu užmokes- 
ties, nes ilgai negalime laukti. 
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, popiera 
ir kiti intaisymai, nes uždyka 
laikraszczio negalime siuntinė
ti. Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de- 
kavojame visiems už platinima 
“Saules,” lai visus Dievas už 
laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes jusu laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingai 
dėkingi. — “Saules” Redyste.

— Po perkūnu! Paszauke 
užžiuretojas giriu, kuris stovė
damas sode paregėjo daktara 
Bergą einanti su Filija. Roza
lija, eik-sziah ežia, ar matai 
kam musu Filija savo . jauha 
szirdi atidavusi? Bergas veda
si ja ir- teip prisilenkineja ro
dos kad pabusziuot nori. hA'

— Ponia Rozalija.net ran
kas užlaužė paregėjus- Filija su 
senu daktaru pargryžtanezia 
isz girios.

— Ne, asz in tai ne tikiu, 
idant Filija insimyletu in sena 
daktara. Vienok kas tam se
niui užeina in galva, ant se
natvės atsimyti apie meile, na- 
vatna!

— Pagal mano nuomone, 
suvis nestebetina, jog daktaras 
insimylejo in ja, nes pati žinai, 
kaip dažnai per žiema po pavy- 
dalu atlankinjeimo mažos Ma
riukes, atsilankė pas ji, per tai 
pasipažinę gerai pamylėjo, o ne 
reike pamirszt to kad laikais 
senam pecziuje geriau ugnis 
kurinasi, negu naujam.

Pabaigus užžiuretojui tuos 
žodžius, netrukus priesz, juodu 
sustojo daktaras su Filija ir, 
linksmai szypsodamasis, tarė:

— Sztai gal ponstva ne tiki 
jog turiu ta laime perstatyti 
ponstva i Fili jai, kaipo savo, 
ateinanezia paezia.

Filija ant tu žodžiu apkaito, 
kas užtvirtino Rozalija tikry
bėje žodžiu daktaro.

— Isztikro teisybe sakau, 
jog to niekad nesitikęjome; da
lykas visiszkai stebėtinas, Fili
ja mums niekad nieko nedave 
suprast, jog jij sau jauniki pati 
iszsirinko, bet,...

Tame staigai isz užsisukimo 
ant tako pasirodo profesorius 
Štormas ir pasikloniojas vi
siem, smagai priszoka prie Fi
lijos, kuri puolėsi in jo glebi, 
apkabindama rankom jo kak
lą, o jis prispaudė ja prie savo 
krutinės.

(Tasa Ant 2 Puslapio)
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Žinios Vietines
— Siibatoj pripuola Szv. 

Petro Noliaskietis ir Szv. Va- 
lerijo, o Tautiszka Vardine: 
Nijole. Ir ta diena: 1871 m., 
Vokiecziai užėmė Paryžiaus 
miestą; 1938 m., Prez. Franklin 
D. Rooseveltas praszo bilijoną 
doleriu del dvieju mariu laivy
no, ant Atlantiko ir Paeifiko;
l. 948 m., baisus szaltis po visa 
musu kraszta in dvylika žiemų. 
Mokyklos ir bažnyczios užsida
rė, fabrikai sustojo, nes nebu
vo gana Anglių ir aliejaus; 1909
m. , Amerikos armijos pasitrau
kė isz Cuba salos kai taikos su
tartis buvo sudaryta tarp Is
panijos ir Amerikos.

— Ona Baniuliene, nuo 
1000 E. Pine uly., staiga! pasi
mirė Utaminko ryta 4:45 va
landa. Velione krito negyva, 
kaip ėjo in maudynes kambarį. 
Daktaras likos pasmauktas ir 
sake kad velione pasimirė nuo 
szirdies atako. Gimė Shenado- 
ryje, po tėvais vadinosi Ona 
Czeskiute. Prigulėjo prie Lie- 
tuviszkos parapijos ir Saldž. 
Jėzaus Szirdies draugijos. Pa
liko savo vyra Antana, ir bro
liene pana Helena Czeskiute ir 
dvi seserys: panele Margareta 
Czeskiute ir ponia Mare Gurk- 
liene visi namie. Laidotuves in- 
vyks Subatos ryta, su apiego- 
mis in Szv. Juozapo bažnvežio
ję devinta valanda ir palaidos 
in parapijos kapinėse.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola ketvirta Nedelia po 
trijų Karalių, taipgi Szv. Pran- 
ciszko, p Tautiszka Vardine: 

■« ‘

Linge. Ir ta diena: 1939 m., 
Amerikos Senatas nesutinka 
pavėlinti Amerikai stoti in 
Pasaulio Taryba Teismą; 1939 
m., Ęitleris sutinka derintis su 
Lenkais, praszo Lenku pa- 
siuijsti savo atstovus Rugpiu- 
czio trisdeszimta diena.

— Buvęs miesto ir St. Nic
holas gyventojas Albinas 
(Sock) Banonis, pasimirė Sau
sio 17-ta diena Philadelphia, 
Pa., in$zv. Juozapo ligonbute. 
Paliko paezia, keturios dukte
rys. Likos palaidotas su apie- 
gomis in Szv. Edvardo bažny- 
czioje ir palaidotas in parapi
jos kapinėse Philadelfijoje.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Martino, o Tautiszka Vardine: 
Žibone. Ir ta diena: 1882 m., gi
mė Prez. Franklin D. Roosevel
tas; 1933 m., Hitleris iszrink- 
tas Vokietijos Konceliariumi. 
Vokietis Von Hindenburg ji 
paskyrė ir iszrinko; 1937 m., 
Hitleris panaikina Versailles 
kariszka ir taikos sutarti, sa
kydamas kad tai tik popieros 
gabalas; 1939 m., Hitleris pasi
žada gelbėti ir užstoti Italija, 
jeigu karas kiltu, pasmerkia 
Amerikos Imperialistus, bago- 
ezius ir isznaudotojus; 1945 m., 
Amerikiecziai kareiviai isz-

Pajieszkojimas
Asz Adomas Urbonas, pa- 

jieszkau Veronikos Petraus
kaitės, isz Lietuvos, Kauno Re- 
dybos. Važiavo sykiu su mu
mis in Amerika, 1921 metuose, 
Gegužio menesio. Ji jie važiavo 
pas tęva Chicago, Ill., o mes 
važiavome in Mahanoy City, 
Pa. Turiu labai svarbu reika
lą. Jijie ar kas ja žino, malonė
kite atsiliepti ant adreso:

Adomas Urbonas,
229 W. Centre Street 
Mahanoy City, Pa.

laisvina penkis szimtus ir try
lika savo draugu belaisviu ka
reiviu isz Japonu kalėjimo in 
Luzon; 1948 m., Indijos vadas 
ir dvasiszkis Gandhi buvo nu
žudytas. Jo nužudytojas buvo 
studentas kuris su kitais to
kiais studentais norėjo pa
skelbti kara savo kraszte; 1803 
m., Louisiana krasztas prigulės 
Prancūzijai, yra pavestas Ame
rikai, ir tampa Suvienytu Val
stijų valstija; 1903 m., Iroquois 
teatro svetainėje, Chicago, Ill., 
mieste, baisus gaisras. Szeszi 
szimtai ir du žmones žuvo; 
1939 m., Sovietu Rusija užka
riavo Finlandija.

— Kasparas Bartaszius ku
ris gydėsi in Pottsvilles ligon
bute, ana diena sugryžo namo, 
jausdamas daug sveikam

— Utarninke pripuola Szv. 
Jono Bosco ir Szv. Marcelos, o 
Tautiszka Vardine: Skirmun- 
ta. Taipgi ta diena: 1950 m., 
Prezidentas Harry Trumanas 
paskiria milijonus doleriu ir 
insako mokslincziams pradėti 
gaminti ta nauja, ir dar baises
ne ‘ ‘ Hydrogen ’ ’ sprogsianezia 
bomba, kad parodžius musu 
prieszams kad mes rongiamies 
gintis, ir jeigu reikia, in kara 
stoti; 1955 m., Anglijos graži ir 
maloni Karalaite Margaret 
Rose iszvažiuoja in West In
dies; 1934 m., musu dolerio ver
te paskelbta, penkios deszimts 
devyni centai; 1942 m., musu 
laivyno pirmas užžsipuolimas 
ant Marshall ir Gilbert salų 
priesz Japonus; 1943 m., Na
ciu szesztoji armija sunaikin
ta prie Stalingrada. Vokiecziai 
traukiasi, Sovietai vejasi Vo- 
kieczius; 1944 m., Amerikos 
Mariniai užima Japonu Kwaja- 
lein, Atoll ir Marshall salas 
Pacifikoje.

— Seredoj pripuola pirma 
diena Va sar i o- Febru a ry.

Girardville, Pa.—
Dominikas (Czerbovas) Stuba- 
viezius, nuo 709 E. Mahanoy 
uly., staigai susirgo pareita 
Subatos vakara ir in trumpa 
laika numirė. Gimė Lietuvoj, 
atvyko in Amerika apie pen
kios deszimts metu atgal in 
miestą Shenadoryje, o apie 
dvylika metu atgal apsigyveno 
Girardvilleje. Jo pati Ona mi
rė 1947 metuose. Velionis buvo 
angliakasis ir paskutini karta, 
dirbo Hammond kasyklose. Pa
liko tris sūnūs: Adoma, Domi
nika ir Petra, taipgi duktere 
Marcele, visi namie, taiipgi pa
liko keletą seseriu ir broli Lie
tuvoje. Likos palaidotas Pane- 
delio ryta su apiegomis in Szv. 
Vincento bažnyczioje devinta 
valanda ir palaidotas in para
pijos kapinėse Frackvilleje.

Reading, Pa. —
Szesziolikos metu vaikas su sa
vo drauge buvo sužeisti kai ju 
automobilius atsimusze i n 
freitkari ant kryžkelių. Harold 
C. Hinnershitz, isz Dauberville 
sako kad jo automobi liaus 
stabdžiai, brekai pagedo ir jis 
negalėjo sustoti. Jis ir jo drau
ge, asztuoniolikos metu am
žiaus Charlotte Johnston isz 
Shoemakersville buvo nuveszti 
in ligonine. To freitkario inži-' 
nierius nieko apie tai nežinojo 
ir visai nei nesustojo, bet va
žiavo staeziai in Tamaqua, Pa.

Philadelphia, Pa. —
Jau trys yra suimti ir intarti 
už neteisinga vagyste, Phila- 
delphijoje. John B. Stetson 
kompanijos draiverys, devy
niolikos metu amžiaus William

Futboles Loszimas

Rytai susikirto su Vaka
rais, ne už Komunizmą, kaip 
Europoje, bet už futboles 
sporto garbe.

Amerikiecziams futboles 
sportas labiau rupi negu Eu- 
ropiecziams politika.

Czia futbolistas isz Rytu,

isz P e n n State, Leonard 
Moore aria vaga per Vakaru 
futbolistus.

Jau trisdeszimts pirmas 
metas kai czia, in San Fran
cisco miestą, Californijoje 
szitas loszimas invyksta.

Ežiais metais Rytu futbo-

listai sumusze Vakaru futbo- 
listus.

Per visus tuos metus Ry
tai laimėjo trylika loszimu, 
Vakarai laimėjo keturiolika, 
o keturis sykius jie lygiai 
iszejo.

omo

Tas ambulansas susimusze 
su mokyklos autobusiu, kuria
me važiavo penkiolika moki
niu ir kita automobiliu.

i Policijantai sako kad tas 
I ambulansas važiavo labai 
smarkiai ir pravažiavo pro 
rauduona szviesa. Mokyklos 
autobusio draiverys, keturios 
deszimts metu amžiaus Will
ard Charnetzky, sako kad jis 
visai negirdejo kai tas ambu
lansas paleido visas savo triu
kas ir visu smarkumu, greitu
mu privažiavo prie to kryžke
lio ir pravažiavo pro rauduo-

i naja szviesa.
i Tas ambulansas atsimusze in
to autobusio užpakali, davė in 
Barrett automobiliu, paskui 
szeve szesziolika pėdu in vir- 
szu ir apsivertė.

Senelis, ligonis, Įspanu- 
Amerikos karo veteranas bu
vo vežamas in ligonine, in Hi
nes Veterans Administration 
ligonine, netoli nuo Chicagos, 
kai ta nelaime atsitiko.

Czia bus labai žingeidu sekti 
szita byla, pažiūrėti kaip val
džia ir teismas szita klausima ; '■ ; ) ■ ■ ■ 
iszrisz. MX

Paprastai, visi mislina kad

MOTERISZKE
SUVAŽINĖTA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Ireland prausė z e savo kompa
nijai ir policijai kad kas nors 
pavogė jo troka, kuriame jis 
veže du tukstaneziu tris szim
tus doleriu. Jis sake kad jis 
buvo užejes in restauranta už
kasti, kai kas nors jo troka pa
sivogė. Kompanijos virszinin- 
kai ir policijantai butu jam in- 
tikeje, jeigu du mokiniai nebū
tu jiems pranesze kad jie mate i 
kai tas draiverys su kitu vyru į 
pasikalbėjo kai jis isz to t roko 
iszlipo ir inejo in ta restauran-Į 
ta, tada tas antras vyras insi-l 
sėdo in troka ir sau nuvažiavo. I 
Kai tas draiverys buvo suimtas 
jis invele savo dranga, dvide- 
szimts metu amžiaus Frank 
Townsend. Ir dabar policijan
tai suome treczia, dvideszimts 
keturiu metu amžiaus Robert. 
Hignett. Policijantai gavo isz i 
ju tūkstanti septynis szimtus

dvideszimts doleriu tu pavogtu 
pinigu.

DRAIVERYS
SULAIKYTAS

2 Pasimirė Ambulanse

GARY, INDIANA. — Am- 
tulanso draiverys buvo polici-

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

Į jos sulaikytas ir yra intartas 
i už per greita važiavima su am- 
bulansu, kai jis susimusze su 
trimis automobiliais, atsimu
sze in stulpą ir apsivertė.

Žuvo toje nelaimėje, asztuo- 
nios deszimts metu amžiaus 
William E. Duncker, isz Wal
kerton, Indiana, ir jo septy
nios deszimts metu amžiaus 
žmona, kuri su juo važiavo ta
me ambulanse. Jis buvo ant 
vietos užmusztas, o jo žmona, 
pasimirė už valandos Gary Me
thodist ligoninėje.

Szeszios deszimts metu am
žiaus Martin Melin, ligonines 
padėjėjas, kuris važiavo sykiu 
buvo labai sužeistas. Jis parei
na isz Walkerson miesto.

To ambulanso draiverys, ke
turios deszimst penkių metu 
amžiaus graborius, Ray Nus- 
baum buvo tik biski sužeistas.

ambulansas, ugniagesiu trokas 
, daktaro ar policijanto automo- 
i kilius, reikalui prisejus, gali 
i važiuoti kaip greitai jis nori ir 
nepaisinti rauduonu szviesu 
aut ulycziu ar vieszkeliu.

Vienas tokis nuotykis atsiti
ko keli metai atgal Philadel- 
phijos mieste, kai ugniagesiu 
trokas pravažiavo pro rauduo
na szviesa ir susimusze su 
t

Greyhound kompanijos auto
busiu. Keli ugniagesiai ir keli 
keleiviai ant to autobusio žuvo 
sykiu su autobusio draiveriu. 
Greyhound autobusiu kompa
nija apskundė Philadelphijos 
miestą ir ta byla laimėjo. Pa- 
aiszkejo kad nei ugniagesiu 
trokas nei ambulansas negali 

j kaip nori važiuoti ir negali pro 
rauduonas szviesas pravažiuo
ti jeigu ji nelydi policijantu 
automobilius, kuris tokiam tro- 
kui ar automobiliui kelia pra- 

' kerta.

mobiliu vytis.
Policijantai McEnery ir Pi

gott, pamate to laikrasztininko 
automobiliu taip greitai va
žiuojant mislino kad jis buVo! 
ta moteriszke suvažinejes, ir 
jiedu pradėjo ji vytis.

Tie policijantai pamate to 
laikrasztininko automobiliaus 
laisnius ir virsz ju literas,, rai
des ‘NYP’ (New York Press). 
Jiedu areziau privažiavę su
prato isz to laikrasztininko 
mosikavimu kad jis dar tre
czia automobiliu vejasi. Tada 
tiedu policijantai ir laikraszti- 
ninkas pasivijo ta treczia au
tomobiliu ir privertė draiveri 
sustoti.

Draiverys buvo nuvesztas in 
policijos ofisus, kur policijos 
teisėjas James J. Comerford 
paskyrė jam pustreczio tukė- 
tanezio doleriu kaucija.

................... ■ > i l- "•;1

25,000 AUTOMOBILIU
DARBININKU

ATLEISTI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

do deszimts tukstaneziu >tris 
szimtu darbininku. Tai buvo 
didžiausias tokis darbininku 
isz darbo paleidimas isz visu tu 
automobiliu fabriku.

Automobiliu fabrikantai sa
ko kad taip jie buvo priversti 
padaryti nes sziaįs metais bus 
daug mažiau nauju automobi
liu gaminama. :-A.g

Kelios dienos priesz tai 
Chrysler ir Ford fabrikantai 
buvo paleidę apie penkiolika 
tukstaneziu darbininku.

APVOGTAS TEISMO 
KAMBARUOSE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Ben Franklin tells you

••Get what you can, and what you get hold;
’Tis the stone that will turn all your lead into gold.”

Poor Richard’s Almanac.’’ 1757

how to come out ahead in-1956

o said the Father of American Thrift almost 200 
rears ago. And his sound advice rings true today.

Benjamin Franklin was born 250 years ago on 
January 17. Besides helping to formulate the 
American system of government, Franklin organ
ized the first volunteer fire company, served as 
the first Postmaster General, was instrumental in 
founding our first hospital. He invented the 
Franklin stove, the rocking chair, and was the 
first to capture electricity from the sky. All of us 
owe a lot to Franklin’s ingenuity and his public 
service—can profit a lot from his practical teach
ings'and advice. ; \ f '

Over 45 million Americans are putting Franklin’s 
advice on thrift into practice by investing regularly 
in interest-earning U.S. Series E Savings Bonds.

Start your Bond-bUying program today—on the 
cotivenient Payroll Savings Plan where you work, 
or by regular purchases of Bonds where you bank, ■

For the big things in your life,, 
be ready with U. S. Savings Bonds

SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.

T/te U. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury Department thanks, for their 
patriotic donation, the Advertising Council and

jaustis saugus, kad ir tuose 
teismo ofisuose randasi vagiu.

Jis nusiskundė kad kai jis 
atėjo in teismo ofisus, in Guil
ford apygarda pasiklausyti by
lu, ir pasikabino savo palta, 
koks vagis isz jo palto kisze- 
niaus pasiėmė jo maszna su 
penkiais doleriais. Jis sako kad 
jis dabar dar nebežino ar skus
ti policijantus, teisėja ar visos 
tos apygardos teismą.

JAUNAS VAGIS 
Apvogė Bekerne

PHILADELPHIA, PA. — 
Jaunas vyrukas, laikydamas 
viena ranka kiszeniuje, kaip 
kad jis tenai laiko revolveri, 
inejo in Rochelle’s bekerne 
apie puse po dvyliktos valan
dos, nakezia ir insake tarnaitei 
Poniai Lil Clark jam padubti 

i visus pinigus isz cash registe- 
j rio. O jeigu ne tai jis sake kad 
jis ja nuszaus. Ponia Clark jam 

j padavė apie devynios deszimts 
Į doleriu ir tada tas vagis pa
spruko. Tarnaite Ponia Clark 
I sako kad tas vagis buvo juodu
kas, liesas apie dvideszimts 
metu amžiaus. Jis dingo ant 
Norris ulyczios, peseziaš. Tar
naite sako kad ji nemate jokio 
automobiliaus toje apylinkėje.

Platinki! “Saule—,


