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Yuba Miestas Laukia Potvanio GEN. MacARTHURIO
76-tas GIMTADIENIS

NEW YORK, N. Y. —
Generolas Douglas MacArthur 
yra sulaukės septynios de- 

! szimts szesziu metu amžiaus.
Jis buvo griesztai uždraudęs 
savo draugams ir darbinin
kams surengti jam koki ban- 
kieta ar vakariene.

Bet tukstaneziai žmonių jam 
pasiuntė telegramus, laiszkus 
ir korteles. Kiti per telefoną ji 
paszauke ir sveikino.

Jieszko Tinkamo Vyro
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V. L. Boczkownki, na n o r and Jlgr. ps 67 METAS

Savanoriai darbininkai su 
traktoriais, trokais ir viso
kiomis maszinomis stengiasi 
sulaikyti Feather upes van
denius, kurie yra taip pakilę

kad dabar vėl jie sudaro pa
voju visam Yuba miestui, 
kuris buvo apsemtas per Ka
lėdas. Per Kalėdas trisde- 
szimts trys žmones žuvo per

tuos potvanius. Dabar, tik už 
keliu sanvaicziu tie potva- 
niai rodos sugryszta, atsi- 
kartuoja.
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Ant Sargybos Prie Potvaniu

Jurininkai Richard Rho
des ir John Farrell ežia susi- 
szildo ant Feathre upes 
kranto kur jiedu eina sargy
ba, prie Yuba miesto, Cali- 
fornijoje. Czia szita upe kaip 
ir kitos upes Californijoje 
vėl patvino ir ima lietis per

Isz Amerikos
LIETUVIS

ATSIŽYMĖJO
t

Justinas J. Alikonis
Mokslincziu Pagerbtas

-------------- ’ I

BLOOMINGTON, ILL. — 
Stroud Jordan Award Komite
tas yra paskelbęs, kad Lietuvis 
Justinas J. Alikonis yra užsi-

1,000 MYLIU IN
VALANDA •

U.S.Am. Greicziausias 
Eroplanas

WASHINGTON, D. <!.— 
Amerikos kariszkas eroplanas, 
užvardintas “The McDonnell 
F-101 Voodoo” yra didžiausias 
sunkiausias ir gal greicziau
sias ant viso pasasulio! Jis 
teipgi gali toliausia kelione at
likti.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

savo krantus. Szitoje apylin- | 
keje iszkados yra padaryta 
už keletą szimtu milijonu do
leriu, ir dabar iszrodo kad 
dar daugiau tos iszkados 
bus padaryta. Per Kalėdas Į 
visa szita apylinke buvo van
denio užsemta.

draugijos sekretorius ir iždi
ninkas, pastebėjo:

“Tavo pasidarbavimas mu
su kempanijoje ir tavo nepa
prastas atsižymejimas vaiske 
ir kitose darbuose, parodo kad 
tu esi vertas dar daugiau gar
bes negu mes tau czia dabar 
suteikiame. ’ ’

Szito musu Lietuvio nauji 
išradimai labai pagelbsti Sal- 

! dainių fabrikantams, pagamin- 
' ti geresnes, szvieszsne ir ska- 
ningesnes saldaines.

Jo tėvas, Mykolas Alikonis, 
nuo 702 S. Pine ulyezios, in

tarnavęs to komiteto garbes 
pažymejima del 1954 metu, del 
savo pasidarbavimo ir keliu 
nauju iszradimu del Saldainiu 
Gaminimo.

Inteikdamas Ponui Aliko- J 
niui ta garbe, Ponas Edward 
W. Meeker, American Sugar* 
Refining kompanijos virszinin- i 
kas ir saldainiu fabrikantu'

Zeigler, Illinois yra geras ir 
isztikimas “Saules” skaityto
jas.

SKAITYKIT 
“SAULE” 
PLATINKIT!

Karalienes Palydovas

Pirmutinis Afrikietis li
kos paskirtas kaipo Karalie
nes Elzbietos tarnas ir paly
dovas, kai ji atsilankė in Ni
geria su savo vyru, Edinbur- 
gho Bajoru.

Jis yra Major Johnson 
Thoma® Ummamkwe Aguiyi 
Ironsi, isz Ketvirtos Armi
jos batalijono.

Karaliene su savo vyru 
czia atsilankė Sausio dvide- 
szimts septinta diena.

Karininkas Aguiyi-Ironsi 
ėjo augsztesnius karininko 
mokslus in Westminster, 
Anglijoje.

Paprastai Karalienes pa
lydovai būva isz Anglijos, 
bet jis yra pirmutinis ku
riam tokia garbe teko.

Jis dabar yra apsigyvenęs in 
Waldorf-Astoria v i e s z b u t i 
New York mieste.

Generolas nesutiko pasiszne- 
keti su laikrasztininkais, bet jo 
sekretorius laikrasztininkams 
pasakė kad Generolas labai’ 
linksmas kad tiek daug žmonių 
ji atsiminė jo gimtadienio die
noje. Jis nesake kas isz didžių
jų Ponu jam sveikinimus pa
siuntė kas ne.

Lai'krasztininkai labai norė
jo žinoti ar buvęs Prezidentas 
Harry Trumanas, kuris ji buvo 
pravaręs, jam “sakti” davės, 
pasiuntė jam pasveikinimus; ir 
kaip su Prezidentu Dwight Ei- 
senhoweriu. Bet Generolo sek
retorius jiems nieko neatsake.

ANGLIJOS
MINISTERIS

ATVAŽIUOJA

SOUTHAMPTON, ANG. — 
Anglijos Ministerisį Anthony į 
Eden iszplauke isz Anglijos in Į 
Amerika, in Vaszingtona, pa
sitarti su Prez. Eisenhoweriu.

Jis praszys kad Eisenhowe- 
ris sutiktu ant bendros karisz-
kos sutarties suvienyti Angli
jos lakunu jiegas su musu la
kūnu jiegomis, jeigu kuris 
prieszas užsipultu ar ant Ang
lijos ar ant Amerikos.

Iszplaukdamas ant “Queen 
Elizabeth” laivo Anthony 
Eden laikrasztininkams pa- 
reiszke kad jis turi vilties kad 
bus galima su Amerikiecziais 
susitarti kaslink bendro frunto 
padangėse, bet teipgi prieiti ir 
prie taikos visam svietui.

Anglijos Ministeriui labai 
rupi Aratu-Israeliu klausimas. 
Jis praszys kad Amerikiecziai
daugiau ginklu nesiunstu in Is
raeli Žydams. Dauguma musu 
valdininku Vaszingtone su juo 
labai norėtu ant szito klausimo 
sutikti, bet jie nebedrysta, nes 
jie lijosi Žydu Amerikoje.

Kiti svarbus klausimai yra: 
Anthony Eden nori su Eisen
howeriu pasitarti kaslink So
vietu didžiu ponu atsilankymo 
in Londoną szita pavasari, kaip
juos priimti, kaip su jais pasi
elgti.

Isz savo puses, Eisenhowaris 
norės Anglijos Ministeriui pa- 
rodinti ta Rusijos Premiero 
Bulganino taikos laiszka, ir pa
žiūrėti ka Anthony Eden apie 
toki laiszka mislina ir !ka jis 
patars Eisenhoweriui daryti.

Pirkie U. S. Bonus
)

Kadangi trumpa ir trūks
ta vyru Vokietijoje, szita 
Vokietaite, Kaethe Uschner, 
darbininke sztore, isz telefo
no knygos iszsirlnko viena 
Amerikieczio varda, Poną 
Samuel Spencer, isz Vasz- 
ingtono, ir jam parasze laisz
ka, pasiaiszkindama kad 
tiek mažai vyru randasi Vo
kietijoje, kad ji negali sau 
vyro pasirinkti, ir ji norėtu 
susipažinti su kokiu Ameri- 
kiecziu. Kai szitas Samuel 
Spencer apie tai pranesze 
keliems laikrasztininkams ir 
kai jie ta jos nusiskundimą 
savo laikraszcziuose pagar
sino, ji gavo keletą desietku 
laiszku isz Amerikiecziu, 
singeliu, naszliu ir senber
niu.

SOVIETAI
VĖL GERINASI

6 VAIKUCZIAI
SUDEGE '

Tėvas Stengiesi Juos 
Iszgeibeti; Kopeczios 1 

Sulūžo

iszrodo kad visi tie vaikai ku
rie žuvo, visai nei nesistenge 
isz tu deganczlu namu pabėg
ti, nes visi, redos buvo sunkiai 
inmige ir nieko nebežinojo 
koks pavojus jiems gresia.

DU JAUNI VAIKAI
SUIMTI

j BRIDGETON, N. J. — Sze- 
szi vaikucziai sudege namuose 
kur sugedės aliejaus pecziukas) 
uždege kambarį ir paskui visus 
namus, in Fordville, netoli n jo 
Bridgeton.

Tu vaikucziu tėvai yra Aus- 
' tin ir Hazel Pitts. Vaikucziai 
buvo szesziolikos metu Marga
ret; vienuolikos metu Thomas; 

! desz.’mts metu Perry, penkių 
metu Sheila; trijų metu Har
vey ir asztuoniolikos menesiu 
Paula.

Tėvas, Pitts, fabriko darbi-;tu vaiku pasivogtus daigtus, 
ninkas suspėjo su savo žmona 
ir ju keturiu menesiu šuneliu 
Andrew iszbegti ir iszsigelbeti. 
Jis miegojo ant pirmo augszto 
su savo žmona, sako valstijos 
policijantas John Sterr, kai jis 
atbudo ir iszgirdo kai balkiai 
nuo to gaisro braszka.

Iszrodo kad tas gaisras pra-j 
sidejo virtuvėje nuo aliejaus'11™’ FJra°u ar kitu gardumy- 
pecziuko, kuris nebuvo užge
sintas kad nors kiek szilumos 
jis duotu per nakti.

Tėvas stengiesi pasiekti sa
vo vaikus ant antro augszczio 

į bet durnai ir liepsnos jam ke- j 
lia užkirto. Jis savo žmona isz ' 
vede ir savo jauniausia sūneli 
isznesze isz namu ir tada pri- i 
state kopeczias prie savo vai
ku kambario ir stengiasi tenai 

j užlipti, bet tos kopeczios sulu- 
i žo.

Kai ugniagesiai pribuvo tai 
visi tie namai buvo beveik pele
nuose. Ugniagesiai sako kad

Premjero Bulganino 
Laiszkas Prezidentui

Eisenhoweriui i

WASHINGTON, D. C. — 
Sovietu Rusijos Premieras 
Bulganinas, per savo Ambasa
dorių Georgi N. Zarubina, as-1 
menlszkai inteke taikos laisz- ‘ 
ka Prezidentui Eisenhoweriui.

Amerikos Sekretorius pri-į 
erne Rusijos Ambasadorių Za- ■ 
rutina ir, Prezidento vardu 
priėmė ir ta Bulganino laiszka.

Prez. Eisenhoweris to laisz-! 
ko vieszai nepaskelbe, ir laik-į 
rasztininkams paaiszkino kad 
jis nori pirmiau pasikalbėti ir 
pasitarti su Anglijos vadais,1 
pirm negu jis ta laiszka vieszai 
paskelbs.

Bet laikrasztininkai tiek ga
lėjo suž'noti, kad tame laiszke 
Sovietu Premieras jieszko ir 
praszo taikos, kad jis sako 
kad jo žmones dabar insitikine 
kad Amerikiecziai tikrai nori 
taikos ir kad Sovietai nori sy
kiu stoti in talka su Amerikie
cziais.

Bulganinas toliau praszo 
kad Genevos konferencija butu 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Apvogė Keletą Namu

PHILADELPHIA. PA. —
Du pradines mokyklos jauni 
vaikai buvo suimti ir suaresz- 
tucti už vagystes. Policijantai 
sako kad jiedu apvogė devynis 
namus.

Detektyva\ policijantai Nor
ris Fisher ir William Carr, ku- 
riedu suseke tuos vaikus sako 

. kad jiedu surado beveik visus

kaip žiedus, žemeziugus ir 
sz.’mta doleriu pinigais.

Felicija tu vaiku vardus ne- 
iszdave nes jie tokie jauni, kad 
policijantai nori visa ta klausi
ma dar geriau isztirti.

Tie vaikai patys save iszda- 
ve nes kai jie ineidavo in na
mus, jie vis pasiimdavo saldai-

j nu. Isz to policijantai nutarė 
kad tai vaiku darbas ne suau
gusiu. Jie iszmuszdavo langa 
virtuvėje, inlysdavo in namus 
ir isisineszdavo ka tik jie ras-

i davo.
Kai policijantai juos suseke 

į ir suareseztavo jie policijan- 
tams parode kur jie savo ta 
grebi buvo pasikavoje, po la
pais darže, prie mažo upelio už 
akmenų ir panasziai. Jie yra 
dvylikos ir keturiolikos metu 
amžiaus.

W% Pirkie U. S. Bonus!

Naujai Girnas Su Dvejais Dantimis

Naujai gimęs Richard A. 
Coleman, Providence ligoni
nėje, Vaszingtone, czia rodo 
savo du pryszakiniu dantis, 
su kuriais jis buvo gimęs. 
Slauge su guminėmis pirsz-

tinemis pražioja ta mažuti 
kad visi matytu juo tuos 
dantis. Jis sūnelis Ponu Al
vin Coleman, isz Vaszingto- 
no.

O CT O



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Per Nauju Metus S a n d s 

Vieszbutis in Las Vegas, Neva
da paskelbė kad j i si už dyka, 
kaipo dovanomis iszdalins pen
kios deszimts tukstaneziu do
leriu, sidabriniais doleriais. 
Tiek žmonių in ir apie ta viesz- 
buti susigrūdę, kad viso mies
to policijantai buvo paszaukti 
tvarka palaikyti, kol tas viesz
butis paskelbė kad visi tie pi
nigai jau buvo iszd,alinti.

devyniolikos metu Ponia Ma
ria Zolia, intarta už susidėjimą 
su savo vyru, kuris pavogė ke
lis automobilius, teisėjui pasi
aiszkino kad ji su savo vyru 
prižiūrėti kad jis neužsidėtu su 
ėjo ant tu vagyseziu vien tik 
kuria kita svetima boba.

SAPNAS MOTINOS

In 'Cushing, Oklahoma vie
nas vagis pasivogė p e n k i s 
szimtus doleriu isz vienos kom
panijos ofiso ir sykiu pasivogė 
rokavimo maszinele. Policijan
tai spėja kad jis ta pinigu ro
kavimo maszinele "pasivogė 
kad galėtu savo ta grobi gerai 
susiskaityti.

In Milwaukee, penkios de
szimts metu amžiaus' H e n r y 
Buie, nuteistas ant pusantro 
szimto doleriu už vairavimo 
automobiliaus kia jis buvo pa
sigėrės, teisėjui pasiaiszkino 
kad jis nei alaus nei sznapso 
negeria, bet tik ima kelis ma
žiukus kas vakaras nuo szal- 
czio, nes jis neiszgali pirktis 
anglių del savo pceziaus.

In Guilford, Anglijoje, Kle
bonas Geoffrey Prior davė sak- 
ti vienuolikai savo choru na
riu, sakydamas kad ju giedoji
mas buvo visiems parapijie- 
cziams baisus pasipiktinimas 
Bažnyczioje.

Kunigužis, Klebonas Prior 
sako kad tie seni ir jau seniai 
pasene choru nariai taip bai
siai ar taip prastai giedojo Ka-v 
ledines giesmes kad visiems 
buvo sarmata. Jis sako kad vie
nas giedojo augsztai, kitas že
mai, vienas storai kitas Jplonai, 
vienas tiesumkai kitas invai- 
riszkai, kad nebuvo galima su
daryti tvarkos bažnyczioje. 
Vienas vargoninkas buvo pa
mėtės savo darba pernai, saky
damas kad jis negali tokio cho
ro suvaldyti. Tie choro nariai 
piktai atsikirto sakydami kad 
klebonas myli tik jaunas choro 
nares ir už tai juos visus dabar 
pravarė.

In Hamburg, Vokietijoje, 
dvideszimts dvieju metu am
žiaus Ponia Grėdą Gerda 
Tliiinm buvo in teismą pa
traukta ir suaresztuota už tai 
kad ji: 1—apdaužindavo savo 
vyra; 2—jam trucyznos in jo 
maistu indedavo; 3—su britva 
norėjo jam gerkle prapjauti; 
4—‘žiurkių trucyzna, indedavo 
jam in lova; 5—jo kriesla už
degdavo kai jis užsnūsdavo. 
Kai ji buvo tteismo pasmerkta 
ant szesziu metu in kalėjimą ji 
prasze kad jos vyras butu sy
kiu su ja in ta kalėjimą, padė
tas, nes ji sake: “Asz myliu sa
vo vyra. ’ ’

Londone, Albert R. Killeen 
gavo divorsa nuo savo' žmonos, 
kai jis teisėjui nusiskundė kad 
jo žmona, jam kasdien prikai- 
sziodavo kad jis yra szesziaiš 
coliais trumpesnis už jos pir
mąjį vyra.

Prasikalteliai in Knoxville, 
Tennessee tikrai susilaukė no 
tik Linksmu Kalėdų, bet ir ge
rojo Kalėdų Dieduko. Teisėjas 
J. Fred Bibb nesutiko sesti ant 
teismo' sosto priesz Kalėdas ir 
pasakė teismui kad visi prasi
kaltėliai gali eiti sau namo, 
nes jis neturi laiko ju bylas 
spręsti priesz Kalėdų szventes.

In Montreal, Kanada, Char
les A. McNaughton buvo su- 
aresztuotas už tai kad jis buvo 
penkios deszimts sykiu prasi
kaltęs. Jis vis supjaustydavo 
automobiliu tajerius, guminius 
ratus jeigu jie būdavo balti. Jis 
teisėjui pasiaiszkino kad jis 
baisiai pyko ant tu kurie turė
jo baltus tajerius ant savo au
tomobiliu ratu, už tai kad jis 
neiszgalejo savo automobiliui 
tokius ratus nusipirkti.

Nelaimingas Jaunikis: In 
Singapore, intartas už norėji
mą save nusižudinti, Fong 
Kum Mok, per aszaras teisėjui 
pasiaiszkino savo' ženystyos 
bedas: jo pirma, žmona pasimi
rė; jo antra pabėgo su tukstan- 
cziais jo turtelio; jo treczia pa
bėgo su jo geriausiu draugu; jo 
ketvirta pabėgo su jo automo
biliu, o jo penkta nuotaka pa
sižadėjo už jo iszteketi ir pas
kui dingo su keliais tukstan- 
cziais jo pinigu.

i ---------::--------
Ne u'ž ilgo visu kareiviu ke

pures ir skrybėlės turės in jas 
insiufus mažus radijus.

In Milan miestą, Italijoje

Knygos Did. 3%x55/2 col.
TIKTAI, 25 Cts.

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

SZVENCZIAUSIOS
. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir
Motinos Szvencz.

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

Pypkes Duniai Sruolis Isz Lietuvos

Tie kurie turi automobilius, 
tie kurie geria alų ir sznapsa, 
daugiausia taksu Amerikoje 
moka ir beveik visa valdžia, pa
laiko. O per Kalėdas ir per 
Naujus Metus visiems polici- 
jantams buvo griesztai insaky- 
ta sekti ir nugalabinti visus 
kurie geria ir draivina ar kurie 
draivina ir geria. Jeigu visi 
butu tu instatymu iszsigande 
ir valdžios ir valstijos paklau
sė per naujuosius metus, tai 
daug saliunu dabar 'butu užsi
darė ir valdžia butu netekus 
keletą szimtu tukstaneziu inei- 
gos isz tų taksu nuo degtines ir 
nuo gazolino.

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Tykiai Krinta
Tykiai krinta baltas sniegas, 
Dengia lauka, upe, tilta, 
Sniego perlais aprėdytai 
Einant tau taip szilta, szilta. 
Melsvos akys laime žėri, 
Kaista mažos baltos rankos, 
Mintys jausmo tinklą audžia, 
Lyg ko jieszko, lyg kur 

lankos.

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku 
silyginsi, ar ja paremsi!

RAZBAININKAS

at-

kn rasti): Sveika, Karai i n e, 
motina mielas-zirdystes, — visi 
pritardami keliavome in ka
pus.

NUZUDINTAS:

Valdžia pavėlina, fabrikan
tams statyti trijų szimtu ark
liu jiegos automobilius, kurie 
gali važiuoti pusantro szimto 
myliu in valanda; valdžia sta
tydina viesizkelius kurie in tai
syti del virsz szimto myliu ant 
valandos važiavimo, ir paskui 
nabaga draiveri in kalėjimą 
ipatupdina jeigu jis važiuoja 
virsz penkios deszimts myliu in 
valanda.

Szventas Tėvas, Popiežius 
Pijus Dvyliktasis dabar moki
nasi Rusiszkai. Jis sako, kad 
jis nesitiki Rusu kalba gerai 
iszmokti, bet nori nors tiek isz- 
mokti, kad galėtu suprasti kai 
kiti Rusiszkai kalba.

Popiežius dabar gerai moka 
septynias kalbas. Jis kartais 
per ta paezia prakalba kalba 
Italijoniszkai, Lotytniszkai 
Angelskai, Prancužiszkai, Vo- 
kiszkai, Ispaniszkai ir Portu- 
galiszkai.

SKAITYKIT
=“SAULE”‘
PLATINKI!!

PHILADELPHIA, PA. — 
Po visa rytiniu valstijų apy
linke pragarsejes gemblerys ir 
razbaininkas, Amanuel Gotto- 
brio buvo nuszautas savo auto
mobilyje in South Philadelphi- 
ja.

Jis pragarsėjo kai buvo su
imtas su kitais gembleriais ir 
razbaininkais in Maple Shade, 
New Jersey, 1949 metais, kur 
policij antai buvo suaresztave 
daugiau kaip szimta žmonių, 
kurie losze, kazyriavo isz pini
gu.
* Nugalabintas Gottobrio ku
ris gyveno in Erlton, N. J., po
licij antanis jau buvo gerai ži
nomas kaipo prasikaltėlis ir 
razbaininkas nuo 1928 metu.

Ėjome greitai: szaltis judi
no ir ragano, kad skubetumęm. 
Galu, gale, sztai jau ant kapu, 
Periame po sauja in szmotukus 
sudaužytos suszalusios žemes, 
duobkasiai pasraute po kelias 
lopitas, ir po- valandėlės tiktai 
maža, supilta žemes ka,upele 
liudyja, kad neseniai buvo ant 
svieto Petras Jonaitis. Bet ir 
ta. kaupele neilgai bus liudyto
ju, vos kelius menesius; ateis 
pavasaris; saules užkaitinta 
kapo kaupa insilais, susilygins 
su žemia, žolėmis apaugs: už 
metu ar antru iszpiirs ar iszsi- 
skiretys visi tie, kurie ežia ta
ve atlydėjo, ir nors tavęs tavo 
tikra motina jieszkotu, nei ne
ras jau niekur ant žemes. Bet 
ežia, mirusio niekas ir nejiesz- 
kos, ir szuo apie tave neklausi
uos.

Žinojo apie tai Jonaitis, ži
nojome ir mes ii- tylomis iszsi- 
skirsteme po namus.

Ant rytojaus po laidotuvių 
isztiko szaltis dar didesnis. Per 
ulyczia negalima buvo nei vie
nos triobos matyti: tirsztas rū
kas ir koks debesis ant žemes, 
tarsi atsirėmė. Saules spindu
lis negalėjo perlysti per migla, 
pet nors ant ulyczios nei gyvo 
žmogaus nebuvo, vienok gali
ma buvo girdėti tai sniego 
gurgždėjimu, tai baisa nuo 

triobusz a 1 c z i o p 1 y s z t a n cz i n
Szviesos ant jo automobi- rastu ir skylanczios žemes, tai 

liaus dege kai tas automobilius ant Sa^° panaszia in vaitojima 
buvo sustabdintas in uždrausta skurdžia giesme Jakaucko gy-
vieta. Mergina, Panele Edith 
Del Borrello, priėjo prie to su
stojusio automobiliaus ir pa
mate kad koks ten žmogus yra 
sukniubęs ant draivinimo rato. 
Ji parbėgo namo ir paszauke 
policijantus.

Policijantas, detektyvas Lei
tenantas John Dreedon greitai 
pribuvo. Jis sake kad tas žmo
gus buvo apie penkios deszimts 
penkių metu amžiaus, turėjo su 
savimi brangu aukso laikrodėli 
ir labai brangu žiedą. Jo kisze- 
niuose jis surado tik tris dole
rius ir szeszios deszimts centu.

Niekas susiedijoje nebuvo 
girdėjęs jokiu szuviu, nors tas 
žmogus buvo per galva pasiau
tas isz užpakalio.

Policijantai sako kad isz vis
ko iszrodo kad ežia dar kitas 
razbaininku kerszto darbas. 
Jau keli razbaininkai buvo pa- 
nasziai nugalabinti per pasta
rąsias kelias sanvaites. Matyti 
kad tarp razbaininku, vilkas 
vilką* ėda.

ventojo. Buvo tai pradžia anų 
Jakaucko szalcziu, kuriams 
prisiartinant neapsakoma bai
me pareina žmogų, o kas tik 
gyvas, jausdamas savo silpny
be susitraukia in krūva, ir szuo 
nabagas, apsiaustas būrio ne
doru britvonu, žino vienok ge
rai, kad neprietelis neatsipra- 
szoinas ankszcziaus ar vėliaus

ta isz pirsztu, o nepaklusni 
mislis lekioja kažkur už rūbe- į 
žiu szio, sniego ir szalcziu i 
kraszto, Sibirijos. Vienok no
rėjau suturėti mislis, inkalbi- 
nejau sau, kad nesveika teip > 
griaužties, kad liga isz to gali
ma, gauti. iSzirdis traukte trau
kia mane in teviszke.

Tiek jau kartu negalėjau 
svajones suvaldyti, tiek kartu 
negalėjau pergalėti saves ir už- 
mirszti savo kraszta, tai ar-gi 
sziaudiena tai padarytiu? Jog 
asz dabar dar silpnesnis, negu 
pirma bu,vau.

Szalin tai szalcziai ir sniegai, 
szalin vis tai, ka matau! Me- 
cziau plunksna, ir paskendęs 
terp debesio cigaro durnu da
viau savo mislims valia.

Užtai ir nunesze jos mane 
kažkur ant savo sparnu!

Per sniegu apnesztus tyrus, 
per kalnus ii' upes, per kara
lystes ir nesuskaitomas žemes 
loke mano mislis groieziaus už 
szaudykles kulka in vakarius 
ir ten atrado sau meiles vie
tas. Ant Muszos kranto mano 
dirvos ir pievos, .mano triobos, 
sodas ir daržai, kažkam dabar 
pateka.. Ten mano- takeliai pra
minti, kuriuos, iszvažiuodamas 
isz savo karszto griaudžiomis 
aszaromis aplaiseziau. O! 
Griaudžia krutinę net dabar 
baisiai, ątsimenant, kaip sunku 
buvo su savo krasztu atsiskir
ti! Ant kožno balselio pasirė
męs raudojau, kožna daigteli 
savo buto apveikiau, o žmogų 
kiekviena, kuri tik sutikau, pa
žinau ar ne, apie kakla apsika
binės dvasios nebeatgaudamas 
ir nuo verkimo uždusias, bu- 
cziavau! Žada man net užkan
do ir nei žodžio gerai isztarti 
negalėjau.

O tai dabar mislies sparnais 
savo szalin nuskridęs, matau 
vis tai, su kuomi man teip sun
ku buvo persiskirti! Girdžiu 
pliauszkejima menkos žuveles 
Muszoje, girdžiu invairius bal
sus sparnuotu giesmininku, ku
riu teip nemažai mano teviszke 
ja ir kurios spurpineja per die
na nuo.szakeles ant szakeles, 
linksmindamos gamta ir žmo
nes savo gražiu giedojimu! 
Girdžiu dainas Lietuvos jaunu 
vaikinu ir mergaicZiu, užuo
džiu kvapa laukiniu žiedu ir 
darželio žolineliu! O kaip sun
ku negalėti matyti to, ka teip 
karsztai myli, szirdis!

Kožnas mano sąnarys 
jauezia lengva judėjimą 
karszto oro. Jaucziu 
spindulus, viską atgaivinan- 
czius. Ir nors ant mano kiemo 
viskas pykszia, nors szaltis sa
vo kitais daneziais mano lango 
stiklą griaužia, mano gyslose, 
vienok kraujas verda, mano 
galva kaista, ir in užkerėtas sė
džiu, kažkur in duris akis, 
kažko klausausi, apie kažka 
užsimislyjas, ir nieko nematau 
ir nieko negirdžiu aplink save.

— TOLIAUS BUS —

Ir Petras Jonaitis, kaip gy
vas, kaskart taukiaus atsiran
da mano akyse. Jau isztisa va
landa sėdžiu prie darbo: bet 
darbas nesiseka; pluksna krin-

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

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

^Pirkte U. S. Bonus!
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KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas is« 
saito Katalogo 

• Nr. 1955

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

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

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

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

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

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

No.l20--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 
puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

No.145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Malunjnkas 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, l&uogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

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

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

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

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

apraszy-

apysaka 
szimtme-

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

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Mepesi, Žvaigi 
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 Mokini®; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

Kitokios Knygos

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

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



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Duktė Mariu
(Tasa)

— Teip kalbėjo daktaras 
■pats su savim praskindes mis- 
lyse, nes ne labai noringai pri
ėmė ant saves t a ji ergeli, o ir 
ant senatvės troszko pasilsio, 
bet kad tai buvo veikalas Fili- 
jos del to atsisakyti jis nuo tos 
užduot e s negalėjo, bet. apmisli- 
nejo būda, kaip sau palengvin
ti ir sumažyt ergeli.

— Kada Bergas sėdėjo vie
nas kambaryje mislindamas 
aipie tai, ka pirmiausai turi 
pradėti, tame ineina tarnaite ir 
padavė maža, laiszkeli su ipara- 
szu: “Konrad Horbett.“

Bergas 'žvilgterejas ant pa
rasto, liepe tarnaitai inleisti 
sveczia pas ji ir netrukus po 
iszejimui tarnaites duryse pa
sirodė jaunas pastoris Konra-j 
das Horbetas.

Po pasisveikinimui sėdo 
abudu ir Bergas pirm visko ap
sakė viską ka sziandien dasiži- 
nojo.

Pabaigus daktarui apsaky
mu Konradas su karszcziavimu 
paszauke:

— Pavelik man prietelau 
nusiduot in Asdalu ir ten apie 
viskam dasižinot. Ponas esi se
nas ir tau butu per sunku taji 
reikalą atlikti, dėlto praszau 
t aje dali pavest man, o kita 
Štormui, tegul jisai pasirūpina 
atrast savo paczios gimines ir 
tokiu bu du busi ponas laisvu 
nuo ergeliu.

— Ponui pavėlinsiu, jeigu 
to sau vėlini, kelanti in Asdalu 
ir praszyczia idant užvaduotu- 
mai tame mane, in Francuzija 
pats būtinai noriu važiuoti ir 
iszsiklausti apie gimine Fili
jos, tto darbo niekam pavest 
nenoriu, nes pats pažinsiu ge- 
riause Melonija Vernet ir ne 
reike man jos jieszkot, nes ži
nau josios narna ir tik asz vie
nas geriause viską iszkvost pa
taikysiu.

Tuojaus ant rytojaus Konra
das iszvažiavo in pamarį, idant 
visko patirti ir įprigulincziau 
iszkvosti paczia mirusio žuvi
ninko, kas link to radinio.

Daktaras Bergas tuojaus pa- 
rasze laiszka. pas Štormą pra- 
szydamas idant jam ant trum
po laiko pavestu abroza su pa
veikslu Filijos, nes jis nori pa
daryti labai svarbu dalyka.

■—■ Nieko paežiai nesakyk 
apie tai, rasze jam, nes abrozui 
nieko blogo nesistos, o dasiži- 
nojus apie tai dabar gal ne bus 
užganėdinta ir da gal ne pavc- 
lint man savo paveikslo, kas 
laibai kenktu tame dalyke, o ge
riau bus, kad tas ka noriu pa
daryti del josios labo pasiliktu 
iki nekokiam laikui slaptybėje. 
Praszau man ne atsakyt, kaipo 
gero velinancziam savo priete- 
lui, o už menesio laiko, ilgiause 

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

Dabar po 50c arba 3 už $1.25

Adresas:

SAULE PUBL. CO. - Mahanoy City, Pa.

sugražinsiu atgal taji abroza 
drauge su iszreikimu slapty
bes.

In kėlės dienas vėliaus Ber-

J *J************************-!
Dvasiszkieji, sūdai ir kiti, 
Rūgo ja kad Amerikoj yra 

Per daug persiskyrimu tarp
vedusiu poru.

Jie pataria jog jeigu 
Vyras su motere negali 

sutikti, 
Tai privalo jai pasiduot, 

O in laika visokį 
nesusipratimai dingtų! 

Vienas žmogelis man raszo
Kad tai neteisingysta, 

Nes karta pas ji atbėgo jo 
kaimyną^ szaukdamas: 
“Brolyti, gelbek, 

Mano boba supliekė mane 
su s žinota, 

Ir iszmete ant ulyczios. ” 
“Jonai, kodėl nepersiskiri 

su savo bobele, 
Jeigu negali su ja sutikti?“

O jis szitaip atkirto: 
“Ka galiu daryti, 

Kada tik užsimenu savo 
Bobai apie persiskyrimai, 
Tai maniszke taip insiunta, 
Kad pagriebė už szluotos 

O asz dumiu per duris, 
Ir kaip ežia žmogus gali 

Persiskirt su tokia!
& # * *

Nekurie žmones sako, 
Kad gyvuliai neturi 

duszios.
Bet kartais gyvuliai turi 

daugiau proto,
Ne kaip nekurie žmones, 

Kurie turi duszias.
* * *

Daug ant svieto randasi 
Graudingu atsitikimu,

Bet skaudžiausiu regėjimu 
yra motina, 

Kuri verkia ant savo
Sūnelio biauru pasielgimu, 
Ir kad jis ja nepaguodoja 

ir nemyli!

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

gas aplaike paveiksią Filijos ir 
laiszka nuo Štormo, kuriame 
prasergsti Bergą, idant saugo
tu paveiksią, kaip savo aki, nes 
tai yra del jo neužmokamu 
daigtu.

Sugryžes Konradas isz As- 
dalo, užtvirtino Bergą, jog vis
kas, ka rasze tas doras žuvinin
kas, yra teisybe. 

*♦* *♦*
Nukeliavus daktarui Bergui 

in Francuzijos miestą, kur gy
veno Melonija Vernet tuojaus 
atrado jos narna ir rado ja da 
gyva ir sveika.

Bergas atsistebėt negalėjo 
pamatęs narna, kokiame gyve
na Melonija Vernet, o kuri jau 
'buvo naszle.

Inejas in prieszpakaji ir vis
ką, apžiurėjas su pasistebėji
mu, nes viskas atsižimejo pu i- 

f

kurnu, ilgai ten lauke ant pa
czios ponios, tarnam iszduot I 
nenoreejo. Ant pagalos likos 
inleistu in kambarį ponios Ver
net, kuri savo netikėtina sve
czia priėmė ka nuoszirdingiau* 
se ir meilei prisisveikino su 
juo. Norint buvo seni abudu, 
bet jiji da suvis gerai iszrode. ;

Bergas teip buvo sujudintas 
tuom prisisveikinimu ir pare- 
gejimu tos ypalos su kuria pra
leido laimingas jaunystes die
nas,-kad vos neiszmete isz ran
kos suvinota abroza.

Stovėjo valandėlė ir abraga- 
nautas, ar tai puikumu salono, 

jimiu. Juk asz jokiu artimu gi
miniu ne turiu! Turėjau kas. 
teisybe viena sunu, bet tas bū
damas kapitonu laivo, pražuvo 
vilnose juriu, jau bus apie dvi- 
deszimts metu!

— Vienok ne visi pražuvo, 
nes dukriuke kapitono Fran- 
ciszkaus Vernet likos iszgelbe
ta drauge su motina, bet jiji 
tuojaus numirė, o dukriuke isz- 
augino tūlas Protestoniszkas 
pastoris kuris teipogi senei po 
žeme.

Ponia Melonija apalpo ir bu
tu griuvus ant žemes, jeigu 
daktaras neimtu nutveręs jos 
in glebi. Vienok netrukus atsi
peikėjo ir su aszaroms džiaugs
mo klausė tolesnio' a.psakimo 
Bergo.

Jis-gi apsakė visa istorija 
gyvenimo Filijos Maris nuo 
pat pradžios net iki jos iszte- 
kejimui už Profesoriaus Štor
mo.

Ponia Vernet iszklausius ap- 
sakimo Bergo, puolė ant keliu 
ir karsztai dėka v o jo Vieszpa- 
cziui Dievui už Jo Apveizda. 
Szventa.

Po tam velau sutarė jog abu
du ponia Vernet su Daktaru, 
turi nusiduot in Kopenhagina 
pas Filija, idant pamaty ir pa
sipažinti su jos brangia anūkė
lė.

Daktaras Bergas nurasze 
laiszka. pas Storina, daneszda-

kuris visiszkai lygintis galėjo 
su puikiausais karaliszkais 
kambarais, ar tai akimis po
nios Melonijos, kuri su kokiu 
tai žingeidumu žiurėjo in pri
buvusi, matomai, ar gerai ne 
pažindama jo, ar abejodama, 
jog tai yra tas pats Bergas, 
draugas praeitu laiku.

Jis vienok ilgiau negalėda
mas dalaikyti, paszauke:

—• Ar isztikro ponia manės 
nepažinsti? Priimk sau laikus, 
kada gyvenome Ryme, o atsi
minsi kas otkis esmių.

— Ah! Atsake ponia Ver
net, ir drueziai suspaudė, nu
tverus jo' ranka, dabar pažins
iu mylimas ponas daktare, 
prietelau mano jaunu metu!

Pasisodinus szale saves ir 
pradėjo klausinėt jo-, apie mie- 
ri keliones isz kur ir in kur ke
tau je ir taip toliau s.

Da daktaras neperspejo at
sakyti ne ant vieno klausimo, 
jau ji vėlai užklausę:

— Ar ponas ant senatvės li- 
kaisi tepliorium? Ka ežia turi 
susukto ?

Dakaras iszvymiojas parode 
paveiksią, kuri paregėjusi po
nia Melonija. tarė:

—■ Hm, pažinstamas, ar tik 
ne mano, kada da buvau jau
na? Isz kur ponas ji gavai?

—• Teip, yra visiszkai pa- 
naszus tas paveikslas in ponia, 
bet ne ponios.

— Stebėtina, tarė jiji, žiū
rėdama, tai ant paveisklo tai 
ant daktaro.

Daktaras svarstesi, nežino
damas, ar pasakyt tuojaus ke
lio tai paveikslas, ar vilkint to
liau, nes baiminosi sujudint po
nios Melonijos.

— Bet pasakyk man bran
gus prietelau, keno tai paveiks
las, jeigu pats pripažinsti, jog 
in mane panaszus, o vienok sa
kei, ne mano?

—■ Pasakysui ponai, bet pir- 
miaus praszau, idant ne susi- 
judintumai isz didelio džiaugs
mo, nes tai paveikslas yra vie
nos isz artimiausiu giminiu po
nios.

— Ka ponas kalbi?! Atsa
ke ponia Męlonija su nusistebe- 

| mas jam, jog pribuna pas juos 
į su tūla ponia.

0 kas do džiaugsmas buvo 
Filijos, kada daktaras perstatė 
jai motina josios tėvo.

Ilgai laikėsi judvi apsikabi
nę isz džiaugsmo abi verkė.

Kėlės dienas vieszinosi ponia 
Vernet pas savo anūke, o velau 

i visi nuvažiavo in Francuzija in 
į namus savo mooziutes, kur Fi- 
j lija. su savo Edvardu praleido 
I linksmai kelis menesius, bet 
pasilikt ten .gyvent nenorėjo, 
norint moeziute gana melde. 
Sugryžo in Kopenhagina, kur 
turtingai ir laimingai gyveno, 
džiaugdamiesi savo sveikais ir 
patogais vaikelais.

----- GALAS-----

SAPNORIŪS

I
 Su 283 Paveikslais ji

160 Puslapiu j
8 col. ilgio, 5% col. ploczio Į, 
Iszaiszkma sapna ir kaa j> 
ateitoje stosis. Su priedu Į; 
planatu ir visokiu burtu.

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

Pinigai reikia siusti su J- 
užsakymu: j1

Tiktai,. . . $1.00 <
Saule Publishing Co., j j 

Mahanoy City, Pa.,U.S.A. ]•

Sruolis Isz
:::: Lietuvos

PUVO tai metuose , .bet men
ka beda su metais, užtenka 

žinoti, kad tai buvo ir buvo Ja- 
kucke (Sibirijos mieste) pra
džioje Lapkriczio, už keliu me
nesiu po mano atvažiavimo in 
ta szalcziu miestą.

Termometras rode 35 laips
nius szalczio pagal Reaumuro. 
Su nemaža baime mislyjau apie 
tai, kas bus su mano nosimi ir 
ausimis, kurios kaipo neseniai 
atvežtos isz sziltesnio kraszto, 
be pertrūkio labai skundėsi ant 
baisaus szalczio ir nenorėjo 
prisipratinti prie Sibirijos oro, 
o sziandien reiks joms netrum- 
pokai szalti pakęsti. Prisiais, 
sakau, joms sziandien szalti il
gokai pakęsti, nes-gi Jakucko 
ligonbutyje, mirė vienas musu 
draugu Petras Jonaitis, ir 
sziandien ryta ketinome pasku
tini karta su juonii atsisveikin
ti ir indeti in žemia jo suszalu- 
sius kaulus.

Laukiau tiktai vieno pažins- 
tamo, kuris prižadėjo man pa
sakyti, kada, bus laidotuves; 
laukiau neilgai ir kuorupestin- 
giausiai apdaręs nosi ir ausis, 

ejau drauge su kitais prie li- 
gonbuezio.

Ligoributis 'buvo už miesto.
Ant kiemo, neelpairatokiai 

nuo kittu riobu, stovėjo pasto
gėlė kūnams patalpinti.

■ Toje tai pastogėlėje Petro. 
Jonaiczio kūnas. Atidarė du
ris; inejome, ir vidus kažkaip 
n a vatu ai mums pasirodė; buvo 
musu deszimtis, o> gal kiek ir 
daugiau ir visi, nors nenoromis 
kits in kita pažvelgėme: stovė
jome priesz kūnai szalta.ir pli
ka nei szkurliais neapdengta. 
Pastogėje, kurioje nebuvo nei 
stalo nei kėdės, nei' suolo, žo
džiu sakant, nieko, tiktai sie
nos nuo szerksziu balzganos, 
ir asla, sniegu iszklota, su pa- 
klodeke ar marszkiniais pri
dengtas guli kūnas ūsoriaus. 
Buvo tai Jonaitis.

Kūnas buvo suszales labai 
ir, kad gerinus butu indeti ji 
in padaryta ir jau atvežta gra
bą, privilktąjį prie duriu, prie 
szviesos.

Niekados neužmirsziu Jonai
czio vardo, kuri pamaeziau da
bar, kada nuo jo sniegą nu
braukė. Ant veido jo tarsi ma
tėsi didelis neapraszomas 
skausmas, o dideles leleles at
merktu akiu rodos su rugojimu 
veižejo1 in szalta, skaudu dangų 
szio kraszto.

Vienas isz kaimynu, matyda
mas, kad numirėlio paveikslas 
man navatnai pasirodė, teip 
man pasakojo:

— Nabaszninkas buvo ge
ras valsczionis; visados buvo 
sveikas ir darbsztus, užtai 
glaudė už save vargszesnius; 
bėt buvo visados persitikrinęs, 
visados vyles, iszvyses dar sa
vo kraszta.. Maty ties, priesz 
smerti vienok suprato, jog teip 
nebus. . i

Tuomi tarpu indeta sustin
gusi nuo szalczio kuna graban 
ir padėta ant menku jakutisz- 
ku rogių; ir užtraukus rubsiu- 
vai p. W. (nes kunigą ten sun-

(Tasa Ant 2 Puslapio)

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

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

Svarbus Praneszimas

Mes mėgstame teisingysta i? 
geidžiame, kad ir visi teisiu 
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.

1



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Sugryžo In Darba

Ka jis galutinai nutars ir 
ka jis pasakys kaslink atei
nančiu rinkimu dar iki sziol 
niekas nebežino, bet Prez. 
Eisenhoweris dabar sugryžo 
isz savo ligos ir isz atostogų 
ir pasinėrė darbe, Vaszing- 
tone. Parvažiavęs isz Flori
dos, jis iszrodo sveikas ir 
linksmas. Jis ežia pasisveiki
no su laikrasztipinkais, va
žiuodamas in savo ofisus.

Dabar visokie gandai ei
na, visi spėja ir pranaszauja, 
bet tie, kurie yra areziausia 
Prezidento jau sako kad jis 
tikrai stos in rinkimus.

Daktarai pripažinsta kad 
Eisenhoweris yra visiszkai 
pasveikęs ir kad jo sveikata 
leis jam stoti in rinkimus ir 
eiti Prezidento pareigas dar 
per kitus keturis metus.

o o o

Žinios Vietines
— ' Pareitai Subatos ryta, 

apie 12:45 valanda, ugnis kylo 
dideliame garadžiije, arti >Gil- 
bertono ibreikerio, prigulintis 
prie Gilberton angliakasykos 
kompanijos. Szitarne garad'ž- 
uje talipinosi visoki t rokai, ma- 
szinos, tulsziai ir kiloki intai- 
symai. Iszkados padaryta ant 
$100,000.

— Seredoj pripuola pirma 
diena Vasario-Felbruary. Me-
nesis ipaszvenstas aid garbes,, 
Jėzaus užslėptojo gyvenimas, į 
Menulio atmainos: Delczia 3| 
diena; Jaunutis 11; Prieszipil- 
nis 19; Pilnatis 25. Seredoj 
taipgi pripuola. Szv. Ignoto, o 
Tautiszka Vardine: Tulegedis. i 
Ūkininku Priežodiai: Jeigu! 
per GralbnycZias saule szvie- 
czia tai tikėkimės sžalczio ir! 
sniego. Ant Szv. Motiejaus; 
jeigu ledas tirpsta tai nctru-J 
k u s b u,s jis kietas. Jeigu nuo! 
-sziauriu tame menesyje vejas ■ 
szaltas paezia, 'bus vaisingas i 
metas, o jeigu to vėjo neturime
Vasario menesyje, tai Balan
džio menesyje tikrai '’mis. Taip!
gi Seredoj pripuola: 1939 me
tuose Ispanijos Prezidentas 
Manuel Azana apleido savo 
kraszta, bus isiztremtas; 1263 
m,. Vokiecziai isz Lietuviu pa
veržė Karaliaiucziu; 1933m., 
Hitleris panaikina Reichstag 
Taryba, paskelbia rinkimus, 
prižada, kova priesz Komuniz-

tai pareikalavo, kad Japonijos 
Imperatorius Imtu patrauktas 
in kariszka teismą su kitais 
prasikaltėliai, kaipo tarptauti
nis prasikaltėlis; 1790m., Ame
rikos Augszcziausias Teismas 
laiike savo pirmąjį posėdi, su 
pirmininku Teisėju John Jay. 
Posėdis buvo laikomas New 
York mieste ir tęsęsi <per de
szimts dienu.

— Vincas Sadauskas, 46 
metu amžiaus, nuo 315 E. Mar
ket nly., likos sužeistas auto- 
nio bilam nelaimėjo, Subatos 
ryta apie 8:30 valanda ryte ar
ti Tamakves ir likos nuvesztas 
in Coaldale ligon'buteje del gy
dymo.

— Ketverge pripuola Gra'b- 
nyczios kada Katalikai eina in 
bažnyczia ir parsinesza pa- 
sizvontintas žvakes. Senu žmo
nių pasaka yra kad jeigu Bar
sukas pamatys savo szeszeli 
Vasario antra diena, tai turėsi
mo per szeszes sau vaitos da 
szalta orą. Nors tai yra tik pa 
saka, 1 et daugelis žmonių in 
tai tiki; 1560m., Lietuviai už
griebė Rusu pilo Tovarch; 
1949111., Amerikos Sekretorius 
Dean Achesonas atsake in pa
tarimą suszaukti susirinkimą 
su Stalinu, kad Stalinas tokio 
susirinkimo nori tik savo pro
paganda vesti ir mums trukdy
ti; 19371U., Darbininkai str'ai- 
koje Flint fabrikuose Michi
gan valstijoje. Neklauso teis
mo; 1950m., Augliu kasyklų, 
mainu savininkai sutiko ant 70 
dienu derybų, pirm negu strai- 
kos butu isizszauktos.

Amerika, Anglija ir 
Anumi k i erzi a i 

t u k st a nez i n e rop'lai i u 
1917111.,

nutraukė diplimati- 
santykius su Vokietija; 

Gerimantas užėmė Lie 
Kunigaiszczio sostą;

nas buvo Amerikos lakunu su
griautas ir susprogdintas Ita
lijoje; 1945m., Yaltos Konfe- 
renciija kurioje dalyvavo Trys 
Didieji
Rusija; 1945111. 

su 
bo mba rd a vo Beri yu a; 
Amerika 
nius
,1268m.
t U VO S: 
1949m., Vengrijos Kardinolas 
Josef Miudzenty teisme įprisi- 
pa'žino kad yra kaltas, o jis per 
kankinimus Ihuvo 'priverstas 
t a i ip p i • i s i p aiž i n t i; 19 5 () m., M o - 
kslinezius Klaus E. .J.VFuehs 
Anglijos pilietis buvo suarosz- 
tuotas. Jis buvo intartas «iž 
iszdai ima daug paslapcziu So
vietams.

— Lietuviu Moterių Kliu- 
bas isz Schuylkillo pavieto lai
ke savo metini vakariene su 
szokiu, Panedelio vakare, Sau
sio 30 d.., in Nech o Allen sve- 
t ai n e je, Po 11 s vi 11 e j e.

1,000 MYLIU IN 
VALANDA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

in valanda ir sudaužė ta auto- 
i mobiliu kai jis davė in kelis po- 
licijantu automobilius, pasta
tytus skersai vieszkeli, ji su- 
stabdinti.

Policijantai ji vijosi per dau
giau kaip penkias mylias. Kai 
jie pastate savo automobilius

visai nepribuvo tuos mokinus 
paimti ir in mokyklas nuveszti.

DU UZSIMUSZE;
DU SUŽEISTI

Pajieszkojimas

ma, prižada visiems gerus dar
bus; 1951m,, geležinkeliu dar
bininku straikos, 44 miestai, 
suparalyžiuoti; 1950m., Sovie-

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

Platinki! “Saule”

— Puldama trepais žemyn 
savo namuose Subatos ryta, po
nia Gertrude Lukasevicziene, 
nuo 423 W. Mahanoy uly., li
kos sužeista in galva ir gydosi 
namie.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Blažiejo szvente, kada Katali
kai eina, in bažnyczia kad Ku
nigas paszventintu jiems ju 
gerkles, o Tautiszka Vardine: 
Rasta. Ir ta diena: 1944 me
tuose Mount Cassino vienuoly-

miau ta konferencija suardė.
Tuo paežiu sykiu, gal kad 

parodžius kad Sovietai tikrai 
dabar taikos nori, jie paskelbė 
kad jie atiduoda Szveicarams 
kelis ju miestus kuriuos jie bu
vo užkariavę per Antra pasau
lini kara.

Bet kai tik Sovietai paskel- skersai vieszkeli, tas vaikas 
be kad jie tuos miestus atiduo- greitai pasuko savo pasivogta 
da Szveicarams, tai Szveicarai automobiliu in szona, davė in 
sukilo priesz savo valdininkus, kelis policijos automobilius ir 
sakydami kad ežia negardžiai paskui atsimusze in siena, 
atsirūgsta, ir kad tie ju vadai Jis ir jo keturiolikos metu 
kas yra susidėję, susinesze su draugas buvo tik labai mažai 
Sovietais. sužeisti kai jiedu su savo tuo

--------------- ------ pasivogtu automobiliu nusirito

APVOGĖ TEATRA i^b™^jaunieji pareina isz ijronx.
I Iszrodo kad jiedu buvo ta au
tomobiliu pasivogė in Yonkers. 

Vaikai buvo nuveszti in
NEW YORK, N. Y. — 

Du vagiai, kurie iszrode kaipo
V dllVcJlL UUVU llllVCoZibl 111 

loszikai apvogė Mark Helling- Peekskill ligonineje ir paskui 
er teatra, New York mieste, buvo pavesti Yonkerg polici. 

jantams.
er teatra, New York mieste, 
kur buvo loszima “Plain and 
Fancy” teatras.

To teatro virszininkas ir tu 
losziku bosas, Al Jones buvo 
ka tik pradėjęs visiems loszi- 
kams ju pedes iszmoketi del 
tos sanvaites, kai tiedu vagiai 
ji sustabdė ir pareikalavo visus 
tuos pinigus. Su Mark Kellin
ger tuo laiku buvo dvi loszikes 
ir teatro prižiūrėtojas, Jack 
Gill.

Vienas isz vagiu turėjo ran
koje revolveri, o antras savo 
ranka laike kiszeniuje kaip dvideszimts tris prasižengimus 

i kad jis tenai turėjo kita revol- ir gal bus paszalintas nuo savo 
veri. darbo.

I Vagiai nusistvere už visu lo-' Mokyklos sztabo virszinin- 
i sziku pedes konverteliu ir pa- kai Yra ji intare už daug prasi- 'v • • « . « .

MOKYKLOS
AUTOBUSIO DRAI
VERYS INTARTAS
Gal Bus Paszalintas
WHITE HOUSE, N. J. —

Mokyklos autobusio draiverys 
ir savininkas, William Jacą- 

' mein yra dabar intartas už net

Kiek Karo Sztabas apie szi- 1 
ta eroplana dabar yra iszleides 
žinių, tai jis gali skirsti, sau ! 
keliauti tūkstanti ir viena : 
szimta myliu in valanda.

Tas jo greitumas dar ne vis- - 
kas. Jis lekia augszcziau negu 
penkios deszimts tukstaneziu ,
pėdu augsztumo padangėse, spruko su daugiau kaip septy-I žengimu ir dabar reikalauja 
kur retas kuris kitas eroplanas nįaįs tukstaneziais doleriu. Tie kad jis priparodintu kodėl jo
gali pasikelti. vagiai tada insmiaisze su kitais laisniai nebutu isz jo atimti.

Szitas eroplanas turi du žmonėmis ant ulyczios ir din- Policijos virszininkas, 
Pratt & Whitney “Jet” inži-Į g-0 1 •*- —............. -
nūs.

SOVIETAI
VEL GERINASI

JAUNAS VAIKAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Sudaužė Pasivogta 
Automobiliu

, She
riff William Anderson sako 
kad visi to draiverio kontrak
tai bus isz jo atimti. Jis yra in
tartas už tokius prasižengimus 
kaip: jo autobusas nebuvo per
žiūrėtas; stabdžiai, briekai bu
vo sugede, vairo j amo ratas bu-

Per Freitkari

Asz Adomas Urbonas, pa- 
jieszkau Veronikos Petraus
kaitės, isz Lietuvos, Kauno Re- 
dybos. Važiavo sykiu su mu
mis in Amerika, 1921 metuose, 
Gegužio menesio. Jijie važiavo 
pas tęva Ohicag-o, III., 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 \V. Centre Street... 
Mahanoy Citv, Pa.

HERSHEY, PA. — Du žmo
nes žuvo kai j u automobilius 
susikūlė su freitkariu ant kryž
elio, in Derry Township, neto
li Hershey miesto.

Valstijos policijantai prane- 
sza kad žuvusieji buvo dvide
szimts trijų metu amžiaus Tho
mas Beveridge, isz Hershey 
miesto, studentas in Hershey 
Valstijos Policijantu Akademi
ja ir devyniolikos metu am
žiaus Sheila Krumbeck, isz Le
banon.

Dvideszimts trijų metu am
žiaus Joseph Del Pero, taipgi 
studentas toje Valstijos Polici
jantu Akademijoje buvo su
žeistas; teipgi ir devyniolikos 
metu amžiaus Patricia McDo
nald, isz Lebanon.

Policijantai sako kad visi
tie jaunieji gryžo namo isz I bet savo sunu ir prasze kad jis 
szokio kai ta nelaime atsitiko, i pasiduotu.
Jie nežino ar nesako kaip ten jį sako kad jos sūnūs ja isz- 
ta nelaime atsitiko kad tas ju bare ir iszkoliojo sakydamas 
automobilius davė visu smar- kad ji policijai buvo jo pa- 

veikslą padavus kad jie galėtu 
geriau ir greieziau ji susekti.

Motina sako kad ji norėjo 
r PI IC CT TIMT A e'kad jos sunus >>asiduotu ar bu- 
UrlbLld □U11V11 Ao i tu greitai suimtas .pirm negu 

! jis ka nors daugiau padarytu įr 
I giliau inklimptu. . y. į;. ■.

Jis buvo suimtas prie Epis- 
kopalu ligonines, kur jis ejo su 
savo sesere Ponia Anne Hąm 
ger nuo Tacony ulyczios, Poli-

trisdeszimts septynių metu
To pabėgėlio, kalinio motina 

amžiaus Ponia Marian R. 
Kwasborski, kelios dienos at
gal buvo persznekejus savo 
snnu kad jis pasiduotu. Jis su- 

i tiko ir su ja nuėjo prie kaleji- 
' mo duriu, kur jis isz savo mo
tinos ranku paspruko ir paliko 
jai tik savo palta, overkoti ir 
pabėgo.

Jo motina, Ponia Kwasibor- 
ski per radija, televizija ir per 
laikraszczius stengiesi perkal-

kurnu in ta freitkari.

KALĖJIMO PABE-

Ramiai Ir Tykiai 
Pasidavė

" '' '■ •• . ’ ’■< .

vėl atidaryta, ir jis prižada kad
Sovietai dabar yra pasirenge
susitaikinti su Amerikiecziais modamas pasivogta automobi- 
ant visu tu klausimo, kurie pir-

PUTNAM VALLEY, N. Y.
— Dvylikos metu vaikas, vai-

liu, važiavo apie szimta myliu

PHILADELPHIA, PA.
Devyniolikos metu amžiaus cijantas George Windisch ir 
Charles J. Perry, kurio visi Į policijantas Louis Markowitz 

' Philadelphijos policijantai jitenai užtiko ir suėmė. Kai jis 
! jieszkojo, kai jis buvo isz kale- pamate tuos policijantus, jis. 
jimo pabėgės buvo vieno poli- greitai apsisuko kaip kad no- 
*cijanto suimtas ir suaresztuo- redamas pabėgti, bet paskui 

vo liuosas; jis beveik kas rytas tas ant B ulyczios prie Lehigh' sustojo, rankas iszkele ir pasi- 
pasivelindavo paimti vaikus Avenue. Jis visai nesiprieszi- 
paskirtose vietose; kartais jis no ir ramiai ir tykiai pasidavė.!
ne su autobusiu, bet su troku! Jis tam policijantui pasiaiszki- policijantui Leitenantui Frank 
atvažiuodavo tuos vaikus pa- no kad jis jau savo noru tuo Canning kad jis jau buvo pa
imti, ir Sausio treczia diena jis

davė.
Policijos stotyje jis pasakė

laiku gryžo in kalėjimą,

His dreams of home inspire us still
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The sad, true story of STEPHEN FOSTER—a man 
whose dreams never came true.

Few men have sung of home with such haunting 
tenderness as Stephen Foster, composer of “My 
Old Kentucky Home” and “Old Folks at 
Home”. Yet he spent most of his life moving 
from one rooming house to another and died 
penniless and alone in a hospital charity ward.

By Presidential Proclamation, January 13, the 92nd 
anniversary of his death, was designated as Stephen 
Foster Memorial Day. We pay tribute to the beautiful 
dreamer whose humble words and simple melodies have 
expressed so well the world of meaning that Is com
pressed within the four walls of an American home.

Fortunately today most of us, unlike Stephen Foster, 
will be able to experience for ourselves the thrill, the 
security, the warmth of owning our own home. For 
there’s a practical, direct route to this common family 
goal. It lies through saving and investing in U. S. Series 
E Savings Bonds on the Payroll Savings Plan.

Why is this saving method so successful? Because you save 
automatically and systematically through Payroll Savings.

You need save only a few dollars a week. Quickly and 
easily these regular savings will grow into a down pay
ment for your home. So start investing in Bonds today— 
and make your dreams of home come true!

For the big things in your life, be ready with 
United States Savings Bonds

The U. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury Department thanks, for their patriotic 
donation. the Advertising Council and
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telefonaves kalėjimui sakyda- 
j mas kad jis savo noru gryszta 
I in kalėjimą.
! Jis buvo nuteistas in kalėji
mą tik ant nuo deszimts iki 

j dvideszimts menesiu už pasi- 
i vogimą automobiliaus. Jis sa
ko kad jis per visa ta laika ka
da policijantai jo jieszkojo bu
vo pasislepes in muving-pik- 
czieriu svetaines kur buvo ro-

1 domi muving pikczierįai per 
isztisa nakti.

VYRAS SU DRAUGE

Negyvi Automobilyje
CHICAGO, ILL. — Penkio

likos metu mergaite ir jos jau- 
i nas draugas isz Russellville, 
Alabama, buvo surasti negyvi 
savo automobilyje kuris buvo 
garadžiuje in South Side.

Policijantai spėja kad. jie 
buvo uždusinti nuo automobi- 

! liaus gazu.
Jiedu buvo: penkiolikos me- 

i tu Peggy Yeager ir dvide- 
j szimts metu amžiaus John Ro
gers. Automobiliaus raktukas 
buvo atsuktas. Savininke to 
garadžiaus rado jos negyvu.

Draugai policijantams pasa
kė kad Rogers buvo atvažiavęs 

i isz Russellville penki metai at
gal ir Panele, Yeager buvo ežia 
atvažiavus apie pusantro meto 
atgal. Jie sako kad jiedu keti
no ne už ilgo laiko apsiženyti.


