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Jauna Karalaite PORELE KARININKAS SCHWARTZ
ISZGELBETA INTARTAS PRAVARYTAS ISZ VISUR

f

Karaliaus Gustavo Szesz- 
tojo ir Karalienes Louise isz 
Szvedijos dukrele, karalai- 
(isz kaires in deszine) yra: 
Margaretha, Brigitta ir De
sires. Visos jau yra pilnu

metu ženytis, ir ju tėvai 
jieszko jcms tinkamo ar tin
kamu vyru, kurie turėtu ba- 
joriszka krauja savo gyslo
se ir turteli kiszenyje.

Isz Amerikos

TOWANDA, PA. — Pen- 
j kios deszimts metu amžiaus
Fred Mount, per sniegą ir pū
gas iszvažiavo iszgelbeti seny
va porele, in Bradford apygar
da, kai ju automobilius inklim- 
po in sniegą.

Gryždamas su ta porele jo 
automobilius taip pat inklim- 
po in sniegą ir sustojo. Jiesz- 
kodamas bet koKios prieglau
dos nuo to szalczio Fred Mount 
užėjo ant mažo namelio, kur jis 
in lauže duris ir tenai užkure 
pecziu kad visi susziltu. Jis 
czia innesze Poną ir Ponia Bai
ley.

Už penkių valandų Kiti inne- už vagystes, 
sze penkis kitus kurie 
panasziai inklimpe in ta 
sniegą.

Bailey porele gyvena
toli nuo vieszkelio kad sunku Į 
prie ju namu privažiuoti per bar yra susektos prie Lakunu ma- Szitas Mack yra intartas 
sniegą ir pūgas. Fred Mount 
sako kad jis bijojo kad tapo- 
rele nenumirtu nuo szalczio ir 
nuo bado, jeigu jis nebutu in 
laika pribuvęs.

$100,000 Vogimai 
. Neiszaiszkin t i

FBI Policija Stoja In 
Vadinimus

Maskva, Rusija

CASABLANCA, MOROC
CO. -— AmeriKOs Lakunu Szta- 
bo karininkas, Leitenantas El
wood F. Trotter, 30 metu am
žiaus isz Honolulu, yra pa
trauktas in teismą už voginu 
isz dvieju 
giau kaip 
doleriu.

Trotter,
retojas visu daigtu in Rabat 
buvo suaresztuotas su dvide- 
szimts dvejais Europiecziais

Lakunu bazių dau- 
szimta tukstancziu

kuris buvo prižiu-

buvo 
gilu

taip

WASHINGTON, D. C. —
Attorney General Rogers yra 
pareiKa’aves kad FBI policija 
imtu ranka in visus tuos tardi- 
nimus ir intarimus kaslink pa
pirkimu ir kysziu, kur Prezi
dento Eisenhowerio szvogeris 
ir pats Vice-Prezidentas Nixo- su kitu Sovietu Sanjungon in-j 
nas yra intarti, už Kyszius del 
televizijos Kompanijos Flori
doje.

Kai tik Bernard Schwartz 
buvo atstatytas ar pravarytas, 
tai Rogers pareiKalavo kad 
FBI policija insikisztu.

ia.ongresmonas Oren Harris, 
Demokratas isz Arkansas tuo- 
jaus pareikalavo kad Richard

Lakunu Sztabas sako kad 
isz jo sandeliu buvo radiju, re- 
frigeratorius, automobiliu • ta- 
jeriu, ir kitu elektriKiniu in- 
taisu. Ir visos tos vagystes da- hlack butu patrauktas in teis-

Sztabo Leitenanto Elwood F. priėmimą $2,650 kad jis pa- 
Trotter.

Jis bus karo teismo teisia
mas.

kasdami sniegą, susirgo szir- 
dies liga ir pasimirė, kiti 
stengdamiesi savo automobi
lius atkasti, ar perszalo ar per

■ ■ i

WPirkie U. S. Bonus:;
Skaitykit “Saule”

Naujas Povande ninis Ginklas

skirtu vienai kompanijai tele
vizijos 10 channel in Miami, 
Florida.

Schwartz visus nugazdino 
kai jis paskelbė kad jis turi 
ant drato garsiakalbio pasi- 
sznekejima tarp Mack ir tu ku
rie ji buvo papirke. Senatorius 
Wayne Morse sako kad jis ta 
drata turi ir teismo komisijai

Buvęs Naciu policijos virszi
ninkas, 57 metu amžiaus Geo. 

per Mott, buvo nuteistas iki gyvos 
Czia pažymima,' galvos in kalėjimą prie sun

kaus darbo už ž mogžud.ystes ir 
žiaurumus kaliniu instaigose 
per antra pasaulini kara.

“Izviestiju” 23-czias nume
ris skelbia apie SSSR liaudies 
ūkio tvarKO vykdinima 
1957 metus.
kad okupuota Lietuva 1957 
metais savo ūkio tvarka, lygi
nant su 1956 metais, iszpilde 
123 procentu. Geriausiai isz vi-

jungtu krasztu.
Po Lietuvos antra vieta už

ima Latvija. Taige, net ir ver
gijoje pasirodo kad Lietuviai 
instengia pralenkti 
Ruskius.

paczius

Vakariniu krasztu
Rusijoje sako Kad ne 
laiko visu krasztu atstovai su
sirinks in virszunes susirinki
mą, nežiūrint to kad Amerikos 
SeKretorius John Foster Dul
les yra pasivelaves atsakyti in 
ju pakvietimą. ✓ ■

atstovai 
už ilgo

Washington, D. C.

Paczto virszininkas 
merfield sako kad Prez. 
howerio dvieju bilijonu, dole 
riu paskyrimas atėjo kaip tik

Sum-
Eisen-

Dvylika Vokiecziu mokslin- 
cziu, kurie gal pagelbėjo So
vietams iszleisti in dausas ta 
j u “Szputninka” pasiekė Va
karu VoKietija ir “laisve”, po 
trylikos metu nelaisvės So
vietu Unijoje.

Amerikos Septinta Armija 
pradėjo savo manevras Vokie
tijoje, kurios yra didžiausios 
nuo prasidėjimo antro pasau
linio karo.

Vakaru Berlyno policija yra 
suėmus Daktara Wolfgang 
Wohlgemuth, Kuris yra seniai 
intartas už Daktaro Otto John, 
buvusio Vakaru Vokietijos ap
saugos Virszininko dingima.

Vakaru Vokietija yra sta- 
cziai pasakius kad ji' neprisi
dės palaikyti Anglijos Karei
vius prie “Geležines Sienos”.

TIKRA SENOVISZKA 
ŽIEMA

Tvoros Braszka, Ledas 
Puoksztelia, Pūgos

Virsz Tvorų

WASHINGTON, D. C. — i 
Senesnieji žmones vis mėgda
vo prisiminti anot ju “tikras 
lemas” Lietuvoje, ir vis saky
davo kad czia Amerikoje jau 
tokiu žiemų nėra ir nebus.

Dabar tokios žiemos mes es
ame susilaukė, kokios rytinė
je Suvienytu valstijų žmones 
nėra mate ar pergyvene per
dvideszimts ar Keturios de
szimts metu.

In dvideszimts keturias va
landas visur prisnigo nuo try
likos ligi keturios deszimts co
liu sniego.

Bet to dar neužteko. Su tuo 
sniegu ir baisus szaltis ir vejas 
kad daug vietų pūgos buvo 
penkiolikos ir dvideszimts pe-

sunkiai dirbo, ir pasimirė.
Valstijos ir miestu policijan- 

tai diena ir nakti, dirbo, budė
jo ir kur galėjo, kur suspėjo 
pagelba suteikė.

Naujosios Anglijos miestai 
panasziai nukentejo. Bostone 
prisnigo devyniolika coliu 
sniego.

O Pennsylvanijos mainose 
tai dar didesne beda. Bet isz- 
rodo kad tie musu gyventojai 
yra geriau pripratę prie szal
czio ir sniego, ir tenai buvo 
mažiau nelaimiu.

Kai kuriose vietose taip bu
vo užpustyta, kad žmones ne- 
begalejo visai isz savo namu 
iszeiti ar iszsikasti. Lakūnai 
su eroplanais jiems maisto nu-

du gilumo.
Tukstancziai pasivėlino in 

darbus Panedelyje, kiti tuks
tancziai visai neiszejo in dar
bą.

Ne tik vieszkeliai ant lauku 
buvo taip užpustyti kad nei 
autobusiai negalėjo iszvažiuo-j 
ti, bet net ir dideliuose mies
tuose didžiausios ulyczios, pa- 
cziame miesto viduryje buvo 
užpustytos.

Nedelioj mažai žmonių ga- ’ 
Įėjo iszeiti in bažnyczia, kitos 
bažnyczios visai neatsidare. ■

Vienuolika žmonių žuvo 
Philadelphia, Pa., apylinkėje 
per ta sniego audra; vieni, be-:

mete.

DAUG ŽUVO 
AUTOMOBILIUOSE

Automobiliai Buvo
Užpustyti

Amerikos kariszkas lai- i 
vas “Destroyer” iszsiun- j 
czia musu nauja ginklą 
priesz submarinus. Jus yra 
užvardintas “R a t” arba 
“Žiurke.” Jis yra varomas 
su torpedomis ir yra nuleis
damas isz eroplano su para- 
sziutu ant mariu, kur jis nu

sileidžia ir paskui jieszko 
submarinu po vandeniu. 
Laivyno Sztabas sako kad 
szitai “Žiurkei’ nereike jo
kio žmogaus parodinti kur 
submarinas randasi, bet jis 
pats per radar ir radijo su
siranda.

□ o o

inteiks kai priseis reiKalas.
Teismo sztabas virszininkas 

sako kad FBI policija dabar 
visa ta klausima paims ir ims 
isztirti.

Schwartz, kuris per kelias 
dienas vis sake ir tikino kad 
jis gali priparodinti tuos pa
pirkimus ir kyszius, galutinai 
pasakė kad jo intartas žmogus 
yra advokatas T. A. White
side, kuris yra artymas drau
gas tos komisijos komisijonie- 
riaus.

Jis sako kad tas advokatas 
Whiteside yra gerai žinomas 
Floridoje, kuris gali bet kuri 
intakinga žmogų papirkti ar 
nutildinti.

Czia visas klausimas remiasi 
ant vienos televizijos progra
mos, kuri buvo RepubliKonu 
draugams paskirta per ky
szius, papirkimus ar grasini
mus. Ir czia yra klausimas del 
keliu milijonu doleriu.

Kaip szitas klausimas bus

in laika paremti viso kraszto 
pramone.

Sovietu Ambasadorius Men
shikovas pasitarė su Vice-Pre- 
zidentu Nixonu kaslinK arti
mesnio susipažinomo musu va
du su Sovietu vadais.

Valdžia yra pavėlinus gele
žinkeliams pakelti savo freitu 
kainas dvejų nuoszimcziu.

Armija paskelbia kad ji yra 
isztyrus ir patikrinus savo 
“Plato” ginklą, kuris yra in- 
taisytas perspėti jeigu Kuris 
eroplanas ar kuri rakieta pri
siartintu prie musu kraszto.

Prez. Eisenhoweris yra pa- 
siraszes ant bylos kuri paski
ria viena bilijoną keturis szim- 
tus deszimts milijonu doleriu 
del musu kraszto rakietu ir in 
dausas stumiancziu pabūklu.

Czia yra tarptautinis klausi
mas ir del to tukstancziai bus 
atleisti nuo apsaugos czia, jei
gu Vakaru Vokietija neprisi
dės.

Harrisburg, Pa.

Pennsylvanijos augszto teis
mo virszininkas. Justice Mi
chael A. Musmanno, sako kad 
Augszcziausias musu kraszto 
teismas turėtu turėti ingalioji- 
ma nutarti kada Amerikos 
Prezidentas del ligos ar del 
amžiaus jau nebegali iszpildin- 
ti visas musu kraszto pareigas.

Guatemala

Guatemalos Kongresas isz- 
rinko ar paskyrė Generolą Mi
guel Ydigros Fuentes kaipo 
Prezidentu del szesziu metu.

HARRISBURG, PA. — 
Valstijos policijantai sako kad 
jie bijosi kad daug žmonių žu
vo savo automobiliuose, kai tie 
j u automobiliai buvo užpusty
ti ant Keliu ir vieszkeliu.

Trys žuvo automobiliu ne
laimėse, bet valstijos policijan
tai spėja kad jie ras daug žmo
nių suszalusiu nuo automobi- 
liaus gazo durnu uždusintu, kai 
jie pūgas atkas ir isztrauks 
tuos automobilius.

Ant vieszkelio tarp Harris
burg ir New York baisiai daug 
automobiliu inklimpo in pūgas 
ir buvo virsz stogu užpustyti.

Netoli Hamburg in Berks 
apygarda policijantai iszgel- 
tejo 24 žmones isz užpustintu 
automobiliu.

Valstijos vaiskas buvo isz- 
szauktas in talka kitiems 32 
žmonėm pagelbeti isz automo
biliu.

Ant Pennsylvania Turnpike 
policijantai nepavelino drai- 
veriams važiuoti be lenciūgu.

Policijantai vis dar perspė
ja ir praszo, kad jeigu nėra 
svarbaus reikalo, tai automo
biliu palikite namie.

In Patterson, N. J., cirkos 
savininkai paskolino didelius

slonius, kurie daug- automobi
liu iszstume isz pugu.

5 MAINIERIAI ŽUVO

MAN, W. VA. — Savanoriai 
mainieriai ir kiti pagelbinin- 
kai isztrauke penkis mainieriu 
lavonus isz Lundale mainu, 
kur jie žuvo kai apie penki 
szimtai szeszios deszimts tonu 
anglies ir akmens ant j u už
griuvo. Szesztas mainierys bu
vo iszgelbetas po pusszesztos 
valandos po to užgriuvimo.

Platinki! “Saule”

iszrisztas, taip, bet Republiko- 
nams ir paežiam Prez. Eisen- 
howeriui ne in politine sveika
ta.

Visi politikieriai Vaszingto- 
ne dabar tyli ir nenori nei žo
džio prasitarti laiKrasztinin- 
kams del spaudos.

Prez. Eisenhoweris ir jo pa
tarėjas yra iszvažiave ant at
ostogų ir nėnori.su nei vienu 
laikrasztininKU pasikalbėti.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

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

Berlyno Burmistras

Vakaru Berlyno Burmis
tras (po kaire) Willy Bran
dt ir Daktaras Guenther 
Klein (viduryje) ir Berlyno 
Užsienio Reikalu Senato

rius, czia pasiszneka Vasz- 
ingtone su Senatorių Paul 
Douglas, Demokratu isz Ill
inois valstijos.

n%25c4%2597nori.su


SAULE” MAHAN O Y CITY, PJL

Kas Girdėt
Automobiliu, nauju ir an

tru ranku, yra suprastejes. 
Žmones nesiskubina pirktis.

Pypkes Durnai

Visko Nežino

— * ‘Saule ’ ’ turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik

bai pavojinga, pikta, isz ko ga
lima buvo dasiprast isz josios 
tylėjimo.

— Pasiuto boba! Suniur-
vieno naujo skaitytojaus, tai nėjo meisteris, ne reike josios 
dideliu geradejyste padarytu užka'binet!

Ar jus žinote kad Ameriko
je randasi du szimtai szeszios 
deszimts septyni milijonieriai?

Aplamai kalbant tie milijo
nieriai taksomis valdžiai kas 
metai iszmoka apie milijoną, 
szimta keturios deszimts pen
kis tukstanezius doleriu.

Prezidentas Eisenh oweris 
yra nutaręs daug daugiau pra
kalbu pasakyti per invairius 
susirinkimus, per radija ir per 
televizija. Jis sako kad jis ke
tina bent viena prakalba, kas 
menesis pasakyti.

In Linz, Austrijoje, keista 
nelaime invyko ar dar vis vyks 
ta. Vienas szito miesto žmogus 
iszejo in vietinius kalnus ir 
dingo. Jo jieszkoti iszvyko de
vyni vyrai, kurie- teipgi dingo. 
Kai jie nebesugryžo, tai dvide- 
szirnts kareiviu buvo pasiuns- 
ta ju jieszkoti. Ir tie kareiviai 
nebesugryžo, dingo

New York valstijos Guber
natorius pranesza kad jo val
stijoje jau dabar randasi dau- 
igiau kaip szeszios deszimts 
tukstaneziu darbininku be dar 
ko. Isz viso, be darbo New 
York valstijoje randasi dau
giau kaip puse milijono darbi
ninku.

Akilaitis skaitydamas 
laikraszti “Saule,”

Kuria gavo pasiskolyt nuo 
Iszmintaiczio,

Kalba in save:
Visi sako kad Taradaika 

viską žino,
Bet tai yra gyvas melas, 
Nes nežino to kad 
Mano burdingierius 
Bucziuojesi su mano paczia 

kas diena.

del iszdavyste's. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

Price $3.00 ”!Od ’"‘ę
COLORS) Red, Black, Green, 

Blue, Grey, Copper.

dės ir p-lieke vinutes net vis
kas dundėjo:

Atėjo ant. galo pietus. Meis
teris suvalgė mesa, bulves ir 
duona, bet sriubos nejudino, 
atsikėlė nuo. stalo. Meisteriene

Prezidentas Eisenhoweris 
nori kad algos kareiviams, ka
rininkams ir valdžios darbi
ninkams butu, pakeltos, padi
dintos apie sesztu procentu.

Balandžiai svarbesni negu 
žmones, Lietuvoje. Vilniaus 
vykdomasis Komunistinis ko
mitetais iszleido insakyma, in- 
pareigojanti atitinkamas in- 
staigas Lenino, Gedimino, Ku- 
tuzovo, Czerniachovskio, sto
ties aikszteles, Gorkia, Basana 
vicziaus, Anaklanio ulyicziose 
ir Stalino prospekte (Akade
mijos dramos teatro kieme) in 
rengti aptvertas aikszteles ir 
lesyklas balandžiams ir aprū
pinti juos lesalu ir vandeniu, 
be to, in,pareigoje Prekybos 
Valdyba prie lesyklų organi
zuoti balandžiu lesalo pardavi- 
ma. Asmenys, nusikaltę gaude 
ar naikino tuos balandžius, ga
li būti nubausti ant szimto 
rubliu.

Generolas McArthur apvaik 
szcziojo savo septynios de
szimts asztunta gimtadienio

rvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvsi

SAPN0R1US

I
Su 283 Paveikslaū ■

160 Puslapiu '
8 col. ilgio, 5% col. plocrio ; 
Iszaiszkina sapna ir kas ; 
ateitoje stosis. Su priedu ; 
planatu ir visokiu burtu. ; 
Knyga in minksrtoa po- ' 
pieros virszeliuose. :: :: c

Pinigai reikia siusti su Į 
užsakymu: |J tiktai.. . . $1.00 Į

Saule Publishing Co., |
i Mananov City. Pa..U S A 1

diena su keliais savo draugais Į 
karininkais, New York mieštoj 
vieszbutyje.

1 ..
In Gastonia, North Carolina 

valstijoje, policijuntas Saržen- 
tas J. E. Mosteller susimusze 
su kitu automobiliu, kai jis 
gryžo isz prakalbu in jaunus 
Skautus apie atsargumu, be- 
vairuodanti automobiliu. Jis 
tuo jaus pats save suaresztavo 
už tai kad jis pravažiavo ženk
lą kuris aiszkiai reikalavo au
tomobiliams sustoti,.

Ulchin mieste, Korėjoje du 
vyrai pasimirė ir deszimts kitu 
labai susirgo kai jie iszgere už- 
tru-cinto vyno per veseile tame 
miestelyje.

Sziais metais musu žiema 
tikrai balta ir szalta visur.

Mes nežinome ar szios žinu
tes jums indomios ar ne; bet 
paprastas Amerikietis iszge- 
ria tris puodukus kavos ant 
dienos.

Vienas loszikas in Holly
wood, Californiijoje apsiženi- 
jo du sykiu in viena menesi.

Daktaras Vern O. Knudsen, 
Vice-Kanceliarijus Californi- 
jos universiteto- sako kad jis 
niekados nėra mates tiek stu
dentu kurie nori imti Matema
tikos mokslus, kaip dabar.

Sziandien geras ir pasekmių 
gas ūkininkas, farmerys turi 
būti biznierius, politikierius, 
advokatas, iždininkas, mech
anikas, karpinterys,' sziauczi- 
us ir dar turi turėti gana, atlie
kamo laiko dalyvauti visokiuo 
se parengimuose.

Sovietai yra atpiginę tikie- 
tus ant savo geležinkėlju net. 
vienuolikta nuoszimti. Matyt 
kad mažai Ruskin iszgali ke
liauti ant' traukiniu ir už . tai 
dabar visu kelionių prekes, kai 
nos yra atpigintos.

National Airlines, eroplanu 
kompanija pakele savo lakunu 
algas nuo dvideszimss dvieju 
tukstaneziu in metus ligi dvi- 
deszimts szesziu tukstaneziu 
doleriu.

Dabar beveik visi didesni 
miestai turi helicopter cropla
nds, kuris keleivius isz aero
planus, kurie keleivius isz aero 
dromo atveža in miestą. Jie 
paprastai nutapė ant augsztu 
namu" kaip vieszbucziu ar 'ban
ku, kur nuo stogo tie keleiviai 
gali paimti elevatorių ir būti 
miesto viduryje in kelias mi 
nutas.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. • U. S. A.

Isztikruju ne, buvo su ja 
szposai; karta ponui meisterui 
paleido ant galvos karszta 
prosą. IIo, ho! Juk ir ji buvo 
duktė szįaueziaus!

Ko ji pikta? Ba! Priežascziu 
buvo kelios, o arsziause, jog 
^-ons meisteris rugryžo namo 
treczia valanda isz ryto, vel- 
niszkai užsitraukęs, praleisda
mas kareziamoje smagu laika, 

i jog užmirszo atneszti savo pa- 
cziulei puskvatierki ramybes.

Todėl,-'ponia Drateliene buvo 
pikta kaip szeszi velniai, na, 
ne erzinkime tojo smako!

Tuom kart Mikutis su,gryžo 
per kuknia, neszdamas po 
žiurstu guzule. Vienu gurksz- 
niu nurijo meisteris, jog net 
akis pražibo, apsilaižė, ir ste
nėdamas, pradėjo darba. Ka 

| daryt! GizelisSubatoje pamė
tė darba, Mikutis kit puse me
to kaip pristojo prie meisterio 
todėl da nieko nemokėjo, tik
tai buvo pastumdėliu ponios 
sziauczienes.

Nuszluoste usus po- guzutei.
—- O ka ten mano boba vei

kia,? -Užklausė pasznabždoms 
vaiko.

— Kada?
— Tada, kada, ėjai per kuk

nia, ar ne mate sznaipso?
— Gal neinate, 'bai nesziau 

po žiurstu.
— Ar užtęminai kad pikta?
— Turimi baisiai inpykus, 

ba da nuo pat ryto nieko -ne 
prakalbėjo ir man nedave per 
sprandą. O tur but labai pik-

^A-B-CELA^ 
Iarba pradžia '

SKAITYMO ' 
...ir...RASZYMO : 

64 pus. Did. 5x7 col. < 
Dabar Po 25c. •: 

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

ta ponuli!
— Ka veikia? Ar matei?'
— Ka veiktu, u-gi verda 

pietus. O gjil bus gardus, ba 
ka tokio inipyle in sriuba isz 
mažos bonkutes. O gal tai bu
vo perfuma!

-— O tu kvaili! Perfuma in 
sriuba! Gal tai buvo actas-?

—- Kur ten actais! Asz pa
žystu acta, nes randasi toje 
mėlynoje bonkoje nuo vyno, o 
szita bonkute buvo kaip isz 
aptiekos.

Nieko,neatsake meisteris, tik 
sukruto peczais ir ėmėsi prie 
darbo, bet giliai nžsimanste ka 
tokio.

—■ Ka toji boba inpyle in 
sriubai' isz aptiekines bonku
tes?

Hum ? Biests ne miega! O gal 
boba isz kur dažinojo, jog pas 
Mauszu randasi Onute Bomiu- 
te, kad jai fundinau ir su. ja 
szokau. Velniai žino. Boba už-

parode su pirsztn ant sriuboj 
ant ženklo idant valgytu :

— Valgyk sriuba !
Žinojo-, jog tai meisterio gar- 

džiauses valgis, o buvo tai bar- 
szeziai.

— Acziu, negaliu daugiau!
— Suniurnėjo po nosia.
— Ko negali? Barszcziu ?

' —- Negaliu! Nesmagu man!
— Kur tau bus smagu. Kas 

lake7 kareziamoje lyg trijų, tai 
neturi noro del valgio! Sėsk: 
ir ėsk!

— Acziu szirdžihik! Valgyk 
pati! x

Argi kas girdėjo toki girtuo
kli, kolera? -Czia. žmogus džius- 
ti prie pecziaus per visa diena 
rūpinėsi, kepi, verdi o tas pad- 
]a ne gali vaglyt!

—įPraszau szird-žiuk,' valgyk 
-pati, žiūrėdamas ant barszcziu 
su dideliu nužiurejimu, kuris 
sziandien iszro-de da raudones
nis ir gardesnis.

— Ka? Argi tu padlai ne
valgysi? Suriko meisteriene.

—• Gerai! Tai ir asz neval
gysiu! Te tau Mikuti! Suval
gyk viską!

Pastūmė kliudai įprie Miku- 
czio, kuris in. penkes minutas 
viską suvalgė, kaip iszalkias 
vilkas. Poni meisteriene ver
kė, o meisteris visas pabalęs, 
žiurėjo ir lauke kada Mikutis 
užvers kojas, nuo užtrucytu 
'barszcziu.

Bet kur tau! Vaikas tik apsi
laižė.

Ant galo meisteris negalėjo 
ilgiaus tylėt, užklausdamas:

—- Ka. tu dusziuk inpyliai 
in barszcziuš isz aptiekos?

■— Išz kokios aptiekos?
— Na, įsz kokios Jai bon

kutes! Mikutis mate.
į — Ka. galėjo matyt? Inpy- 
liau magijos puse bonkutes. 
Argi ne su uodi kaip barszcziai 
kvepia grybais! Bet tau never
ta nieko daryti, tokiam pra
keiktam girtuokliui!

Boba vėl apsiverkė, o meis- 
teeri apėmė velniszkas pasiuti
mas, jog vaikas suvalgė tokius 
gardžiu s barszczius!

— Ka tu szunc snuki man 
kalbėjai apie kokia tai t r nei z- 

' na? O tu rakai i!
Pagriebė meisteris rimbą ir 

skaudžiai apmusze Milcuti.
— O tu toks! O tu szioks! 

Reke insiutes meisteris!
— Ponas meisteri! Asz nie

ko nekalbėjau!
Dingo! Barszcziai ne sugry- 

žo! —GALAS.

TRUCIZNA :: ::
:: :: IR RIMBAS

pONAS meisteris Dratele ra
dosi šiandien kaip raiigy- 

tas agurkas. O kad sziandien 
buvo kaip sako: ‘Blu Mondei’ 
pergulėjo lovoje lyg deszimtai 
valandai pagal sziaucziszka 
papratima, ponas- meisteris 
žiovavo, dejavo ir! sienojo, o 
priek tam szalti szirpuliai per- 
beginejo -po visa, kūnai spirda
mas! kanėcz guzutes! O kad ne 
turėjo vaiku, tai ir ne buvo 
kam cze-dyt del senatvės, todėl 
ponas Dratele isztraukes isz 
kamzoles kvoteriuka iszsiunte 
Mikuti gizeli idant jam atnesz- 
tu suraminant žiu laszeliu.

Garsei savo paiiepima neap 
užsukę gizeliui, nes ponia 
sziapcziene sziandien buvo la-

vydus kaip kol era, o apie taja 
Onuka jau kelis kartus girdė
jo! O, tos prakeiktos kūmutes, 
atnesza jai žinutes net isz. anuo 
galo miesto ant liežuviu! Kas 
žino ?

Savžines. kirmėlė nedavine- 
ramybes ponui meisteriui. Isz- 
pyle isz bonkutes ka toki in 
sriuba! Hum! Kokiu tai velniu 
jijie galėjo inpilt isz aptiekos 
in sriuba? O gal truciznos! O 
ka? Galimas daigtas! Jeigu jai 
danesze apie taja Onuka, o gal 
apsakė apie viską. Boba jau 
nuo senei kerszino man užtru- 
cinimu už taisės mergas! Die
ve mano! Žmogus in laika de
szimts metu apsivedimu turėjo 
džiaugsmo su kelioms, o Onute 
yra jau szęsztad

Ponas meisteris negalėjo ap- 
simalszyt. Nekalbėjo nieko lyg 
piet, tiktai laike dantis sukan-

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymasį didele 
knyga, 404 pusla pi u, 50e.

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

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
'•zio iszimta isz Ldetuviazku 
ižiieku. Sn paveikslais. 177 
lidtdiu puslapiu, 3;ms,

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savų 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 sinert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

No.116—Istorija upe 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 
Valukąs 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; Tarasunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

No.1.34—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 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, 20e.

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

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

No.l46-L-Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. 
62 puslapiu, 20c.

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

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

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

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
sitepti. 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-

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

M Pirkie U. S. Bonus!

lapių, 20c.
No.158—A p i e Kapitoną* 

Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Baltis 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigi 
dės ir Kitus Dangiszkus Ku
rtus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržinolas; Uosis; Budynė. 
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; Ka-imiecziu 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

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

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

180^—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaua 
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 isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

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

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

No.2Q3—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15o

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas is» 
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.

Nopamirszkite dadetl 
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 OitT, Pa.. • Q. i.



“SAULE MAHANOY CITY, PA.: PIRMA KARTA :
ĮJŽ baro, insikahdes tarp 

dantų apszerpejusi cigara 
stovėjo karcziamos savininkas 
žemas drūtas žmogelis, labiau 
panaszus in alaus baczka. su in- 
dubusia in dugną žmogaus gal
va negu in sutvėrimą, kuris 
gali vaikszczioti, judėti, pro
tauti ir dar net rūkyti aigara'. 
Kitoje puseje, atsisėdės ant 
rundinos, augsztos kėdės ir 
padejas galva ant baro, knarkė 
senyvas vyras, viena ranka, lai
kydamas stovinti ant baro, 
perpus iszgerta, alaus stiklą. 
Pasienyje-gi szale ipecziaus, 
prie mažo stalelio, sėdėjo du 
vyrai, vienas apie szesziasde- 
ęzimts motu, antras dar jau
nas.

Szioji aprūkusi, žema, tam
si storai apneszta dulkėmis ir 
dvokianti kokiu tai rngsztumu 
karzeziama 'buvo mylima, savo 
ruszies žmonių. Ji turėjo net 
savo maža, istorija, nes joje .ga
lėjo prisiglausti visokį žmones. 
Jeigu norėjo kas apsimuszti, 
ateidavo ežia; norėjo slapta 
loszti isz pinigu kortomis, ras
davo vietos ežia; norėjo kas 
prigirdyt motor i, atsivesdavo 
ežia. Bedarbiai prisigėrė elge
tos ir valkatos,, taip-pat visa
dos galėjo prisiglausti szioje 
kareziamoje prie gailestingojo 
karcziamninko. Nusipirkęs už 
penktuką alaus, galėjo sėdėti 
prie szilto peeziaus visa diena 
ir vakare iki vidurnakozio; 
tiktai atėjus laiku uždaryti 
karcziama, panaszusis in alaus 
baczka savininkas be jokiu ce
remonijų kraustė visus lau
kan, linkėdamas labos nakties. 
Senovės pažinstami ir kadaise 
praleidę pinigais jo kareziame- 
je naudojosi ypatingomis pri
vilegijomis. Jie galėjo dykai 
sėdėti kareziamoje ir laukti, 
kol atsiras toks žmogus, kuris 
ir juos pakvies prie baro ir 
duos iszsigerti.

Tokiais privilegijuotais bu
vo tiedu sedineziu pasienyje 
prie stalelio'. Jiedu jau nuo se
niai buvo1 be darbo, nuo seniai 
jo jieszkojo ir jokiu bildu ne-

Ant Gavėnios
—t—

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

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

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

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 15c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
]iauskio, su nekuriais naudin
gais padėjimais 35c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

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

SAULE - Mahanoy City, Pa.

galėjo gauti. Vienam sunku 
buvo gauti darbais, kadanki jis 
jau buvo senas, o antras tary
tum likimas persekiojo: kur 
tik jis ėjo, visur apžiūrėję ji 
nuo galvos iki kojų, varydavo 
laukan.

— Tarsi asz bueziau ko
kios ligos užkrėstas, arba ro
dosi, jie mate ant mano kaktos 
ka nors baisaus apie mane pa
ti paraszyta!

—- Tu pats nematai kaip tu

Gavėnia, neturiu ‘naujienų 
in vales, .

Norėjau pasilsėti dienas kėlės, 
Isziibego aliejus isz mano 

J • galvos, 
Ir nežinau ka dainuoti ant 

pagalios.
Bet man pasilsio nėra, 

Turiu savo dairyti, 
Ir savo dainele toliaus 

varyti, 
Ba maitele, žmones pasakys 

Kad asz esmių žiople,
Ir niekam netikele.
Tiek to, klausykite:

Vienoje musu apygardoje, 
Nedidelioje, mažoje, 
Kaip laukiniai ėdėsi, 
Už plauku kabinosi.

O, Diev<5 galybe,
Tai tikrai rakaliai, 

Tokiems reiikia plegu, 
Kad' nesikalbintu. prie kitu, 

Juk czion ne Europa, 
Czion neskaldysi galva, 

Nei peiliu nepjaustys, 
Už tai galva susigrai'bstys.

* * *
Gavėnia!

Laikas apmsialszinimo ir 
Apniislinimo apie savo 

praeita, gyven ima,
Ir darymu, pakiltos,
Už savo' nusidėjimą,

Nes gal rytoj jau bus per 
vėlu,

Ir reikes stoti priesz x 
Veidą savo Sutvertojaus, 
Ir iszduoti jam rokunda 

savo gyvenimo, 
Gerai yra paliauti savo 

ulavojima kartais, 
Ir duoti tam silpnam kunui 

truputi pasilsio.
Gailekimes už savo 

nusidjimus dabar, 
Nes vėliaus gali būti per vėlai, 

Ir negalėsime isztarti 
Žodžiu pasigailėjimo už 

savo kaltes.

Tėvo Pėdom
Pirmas — Kodėl tamista 

pasilikai grahorium? Asz 
maniau, kad tamista easi pė
dom tėvo ir pasiliksi aptie- 
korium.

Antras — Teip, tamisteli, 
asz tėvo pėdom ir einu. Ka 
tėvas gydo, tai netrukus asz 
palaidoju.

atrodai, atsiliepe visa, laika 
tylejas karcziamninkas: Ir dar 
eini in tokias vietas darbo 
jieszkoti! Juk tu, Andriau, tik
ru valkata iszrodai, o tokiu vi
si bijosi. Kitaip apsirengtum, 
duodu žodi, tuojaus gautum 
darba.

— Lengva tau pasakyti! O 
jeigu asz. neturiu kitokiu dra- 
.panų?

— Tai dvesk badu, jeigu 
tokiomis drapanomis jiems ne
patinki! Nusijuokė senis Do
mininkas.

— Ot, viskas pas ji iszro- 
kuota: turi jiem intikti. Baime 
ima ir gyventi. Iszgyvenai iki 
penkių deszimc-ziu dvieju, metu 
taip, kaip tu, Domininke, ir 
jau tu nebereikalingas!

—- Taigi! Juk deszimts me- 
i tu jiems iszdirbau, ir viskas 
j buvo gerai. Ant galo, atėjo die- 
' na, paszauke iii ofisą, apeziu- 
I pinejo, apžiurėjo ir, eik sau! 
į Personas, nebegąli dirbti,- ne
begali tiek, kiek reikia, uždirb
ti. Velnioniszkas gyvenimas.

— Tiesa tu sakai! Atima 
nuo žmogaus paskutine vilti. 
Persenas, niekam jau nebeti-

Jeigu Permainote
Savo Adresus

Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

kitas vietas arba iszvažiuoja 
in kitus miestus del apsigyve
nimo ir geidžia “kad Jiems 
“Saule“ eitu be pertraukos, 
kada maino savo adresus tai 
tegul neužmirszta paduoti ir 
savo sena adresa kur kitados 
gyveno, nes kitaip negalėsime 
surasti kur tokis žmogus gy
veno. Todėl, jeigu permainote 
savo gyvenimo vieta, raszant 
in Redyste, kad permainyti 
jusu adresa “paduokite ir se
na adresa, o tuom palengvin
site mums darba, erkelio ir 
kaszto!“ Szirdingpi Acziu!

—“Saules Redakcija.“

kės. Ir ka daryti ? I\ai p ta. jau
nyste sugražinusRūpinasi 
Andrius, užmirszes. . kad jis 
yra. jaunas, kad jam, dar toli 
iki penkių deszjmcziu dvieju 
metu, o turi sėdėti su juo ir 
taip-pat, kaip ir Dpmininkąs, 
laukti nežinia ko. :i

Besisznekucziuojaht inejo in 
karcziama gerai apsirengęs, 
jaunas vyras, odos krepsziu 
rankoje. Paprašzes gerti, jis 
pradėjo klausinėti, kaip szia- 
me mieste darbai eina, koki už-

darbiai ir ar galima, i įmano
mas darbas gauti.

— Kodėl ne, kodėl ne! Su
kinėdamasi kalbėjo karcziam- 
ninkas: Pas mus visados darbu 
yra. Ot ežia; szalimais galesite 
gyventi, o paskui jau mes ežia 
turėsime.

— 0 ar isz toli atvažiavote? 
Atsistojas ir eidamas artyn, 
paklausė Andrius.

— Tūkstantis myliu, ne- 
noroms atsake sveczias ir vėl 
pareikalavo iszsigerti. Asz 
mat daug apvažiavau ir nie
kur be darbo nebuvau. Nepati
ko darbas, metu ir tuo jaus ki
ta gaunu.

— Laimingas tu žmogus, 
mieruodamas ji' akimis, su
niurnėjo Andrius.

— O tu, matyti, tinginiauji 
negali sau darbo pasirinkti. 
Žinau asz tokiu mandragalviu. 
Alkani, nuplysze, o darbo bijo
si!

— Palauk, ateis ir tavo ka- 
leina! Drebancziu balsu tarė 
Andrius. Asz gal būti ir dau
giau. už tave 'žinau, daugiau, 
negu tu, mates, o matai, prisi
ėjo taip, kad alkanas esu ir ap
driskęs.

— Pasitrauk, Andriau, mo
damas ranka in szali suszuko 
karcziamninkas, nelysk žmo
gui in akis!
' — Tai tokiu amatas ant
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žmonių kabinėtis.
Andrius pasitraukė atgal 

prie sienos, atsisėdo prie sta
lelio, padėjo galva ant ranku ir 
jaute, kaip jo krutinę nepa
prastai kilnojasi, kaip szirdis 
plaka, tarsi norėdama isztruk- 
ti isz jo krutinės kaip jo nuar 
liūtas kraujas, greit karsztas 
paliko ir jauezia, kaip jis vis 
greieziau teka jo gislomis.

Kokis nors perėjūnas, gal 
būti, vagilius ir apgavikas, tu
ri tieses intarti ji, kaipo bloga 
žmogų! Niekam nevertas kar
cziamninkas turi teises liepti 
jam nutilti, pasitrukti, nelysti 
in akis, ir turi klausyti, nes ki
taip gali ji sumuszti, gali pra
rasti szilta vieta kareziamoje 
už peeziaus! <

Piktumas ir sarmata suspau
dė jo krutinę; tartum sunkus 
daigtas primusze ji ir jis gata
vas buvo paaukoti visa. ka,, pa
daryti viską kad tiktai iszsi- 
gelbejus nuo panasziu nužemi
nimu, kad tik uždirbus pinigu 
ir jais užkiszus visiems gerk
les. Dabar jis jautei lyg surisz- 
tas ir mate kad tik palengva 
gales atsigauti, o besikarsz- 
cziavimas nieko negelbes.

Suspaudęs rankom galva, 
žiurėjo jis in pakeleivio krep- 
szi ir baisi mintis pradėjo 
skverbtis jam galvon. ~

— Pavogti ta. krepszi! Jame 
turi būti drapanų.

Ir kas sekunda toji mintis 
brendo. Pavogimas rodėsi rei
kalingas ir galimas. Tiktai ta,s 
krepszys gales ji iszgelbeti, 
ant kitokio tako pastatyti.

— Taip! Turiu pavogti! 
Galutinai nusprendė Andrius.

Nuo kito gal jis nevogtu, ki
tokio žmogaus gal pasigailėtu, 
bet žmogaus,- kuris neinate 
juodos dienos, žmogaus, kuris, 
visur ir visados gauna darbo, 
žmogaus kuris keliauja tūks
tanti myliu, kad suradus dar 
geresenio darbo, jis nemokėjo 
pasigailėti.

Drebėdamas lauke progos. 
Kelis kartus praėjo pro szali, 
sugerdama's, pradėjo jau dai
nuoti. Andrius, prigulės prie 
žemes, u žėmė s kvapa, greitai 
sugriebė krepszi ir iszbego per 
duris.

Netoli nubėgės Andriui pa
gavo ji vyrai szaligatvyj sė
dintieji, matomai, taip-pat be
darbiai ir atidavė ji atsiviju
siam sveeziui, kuris tuojaus 
pasirūpino policija.

—■' Kelinta karta aresztuo- 
tas? Klause teisėjas.

— Pirma, atsake Andrius*
— Kelinta karta apsivo

gei. ■ •
— Pirma.
— Trisdeszimts dienu in 

pataisos namus.
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x Toki nuosprendi szaltai su
tiko Andrius, nes tas visas vo
gimas jam taip biasus atrodė 
kad jis tikėjosi gausias kelis 
metus kalėjimo.

Greitai bego diena po dienos 
ir jau artinosi iszejimo laikas 
isz pataisos namu.

Kvailybe ant svieto! Na kam 
man būro vogti? Kam reikė
jo laikyti mane ežia trisde- 
szimt dienu ir vela paleist in 
ta pati svietą? Mat, kad jie 
man darbo butu davė, isztįesu 
butu protingai padare. O da
bar ir akiu niekur nebegalima 
parodyti.

Svarstė, galvojo ir labiausia 
’bijojo sugryžti vela in storojo 
karcziamninko karcziama, su
gryžti ten, kur pirmiau suki
nėjosi, gyveno, kur ji visi pa
žysta, bijojo sugryžti in tarpa 
tu žmonių kurie Andriuką my-r 
Įėjo.

—i Et, ilgai galvojas nusi
spjovė Andrius, mėginsiu ir 
asz dabar pavažiuoti kur pre
kiniais traukiniais, kaip kad 
kiti važinėjo. Jieszkosiuosiu ir 
asz laimes.

----- GALAS-----
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Visuomet reikalaukite “Andruliu” 
Michigan Farm Sūrio. Jeigu panorė
site “Michigan Farm Sūrio” tai ra- 
szykite ant adreso 4®°Michigan Farm 
Cheese Dairy, Inc., John Andrulis, 
Pres., Fountain, Michigan.
ė*)4-»**M-W-****»e*M-**)(-*>-**»>*

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

Šziandien, laike visokiu švie
timu sumiszimu ir kariu, 
kada žinios ateina isz Eu
ropos, laikrasztis yra žmogaus 
geriausiu prietelium. Negana 
kad ji skaito, bet mato ir pa
veikslus isz kares lauku, ženk- 
lyvu ypatų, miestu, naujo isz- 
radimo ginklu ir laivu ir pa
veikslus nelaimiu kuriu pats 
savo akimis negalėjo matyt.

Tokiu laikraszcziu yra 
“Saule,” kuri nesigaili kaszto 
ant paveikslu, kad savo skaity
tojus supažindint su visokioms 
savo akimi kas dedasi ant viso 
svieto.

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

“Saule“, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratais.
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Petnyczioj Pripuola Gimta 
Diena Jurgio Vaszingtono.

taus Bs . Ea S ta ta ta Sa

Žinios Vietines
— Gavėnia 1
— Subatoj pripuola Szv. Pe

tro, o Tautiszka Vardine : Kie- 
žgaida. Ir ta diena Jurgio Va
szingtono gimimo diena; 1943 
metuose Amerikos eroplanas 
“Yankee Clipper” nukrito ir 
sudužio in Tagus upe, netoli 
Lisbon, dvideszimts keturi 
žmones prigėrė, penkiolika isz 
liko gyvi; 1387m., Lietuviai 
priėmė Kriksczioniu Tikėjimą.

—■ Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola pirma Gavėnios Ne- 
delia, taipgi Szv. Petro Dami
ano o Tautiszka Vardine: Var
guole. Ir ta diena: 1945 me
tuose Turkija paskelbė kara 
priesz Vokietija ir Japonija; 
1949m., Sovietu Armijos Mi- 
nisteris, Nikolai Bulganui in- 
sake savo karininkams laikyti 
savo armijas pilnai ginkluotas 
ir prisirengusios apsiginti nuo 
Amerikiecziu; 1942m., Japonu 
submarinas apszaude Califor- 
nijos krauta.

-— Panedelyje-,pripuola. Szv. 
Motiejo, o Tautiszka Varline: 
Sirtautas. Ir ta diena 1951 me
tuose Richmond Virginijos 
miesto Angliakasyklos kompa
niją buvo . patraukus Mai- 
nieriu Unijos in teismą ir buvo 
pareikalavus $275,437, n e s 
kompanija kaltina Mainieriu 
Unija kad tos Unijos Nariai 
tąip ..grasino jos darbininkus, 
kad jie., mete savo darbus. Kai 
jie sustojo dirbę, tai kompani
ja neteko didelio kontrakto.

-— Utarninke pripuola Szv. 
Tarazijus, o Tautiszka Vardi
ne: Regimantas. Taipgi ta 
diena: 1831 metuose Pirmu 
kartu Lietuviai pareikalavo 
Caro valdžios panaikinti bau
džiava Lietuvoje.

Vasario ('Feb.) menesis 
jau baigėsi. 

i

Gilberton, Pa.—
Žinios praneszta isz Baltimore 
Maryland, buk .buvęs miesto 
gyventojas Daktaras Charles 
A. Stine, dantistas- (Lietuvis) 
nuo 6305 Belair Road, staiga 
numirė panedelyje nuo szir- 
dies at ako in Baltimore ligon- 
bute. Velionis gimė ūilbertone. 
Paliko savo paczia Gladys; du 
supu Dąktara Charles ir 
Jpseph isz Baltimore. Taipgi 
sbšere J. Cummers, Park Crest 
broli Alberta, Philadelphia ir 
keturis.’- anūkas. Palaidotas 
Kėtvergo ryta su apiegomis in 
St. Mykolo bažnyczioje ir pa
laidotas in -tos parapijos kapi
nes.

Zion Grove, Pa. —
Senas gyventojas Jonas Želio- 
nis, angliakasis, kuris nesvei- 
kąvo per koki tai laika ir gy
dėsi in Geisinger ligonbute 
Danvilleje, pasimirė pareita

LIETUVISZKAS SURIS

Jono Ir Angelinos Andruliu Ir Ju Szėimynos
MICHIGAN FARM SURIS

FOUNTAIN — MICHIGAN
JUS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAN 

FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelinos 
Andriuliu ir ju szėimynos, Fountain, Michigan.

Szis Suris yra gaminamas pagal receptą, atsivežta isz Lietuvos, ir bus 
gaminamas tik Andriuliu ir ju szėimynos. Tas jums užtikrina gera kokybe 
ir jusu mėgiama skoni. Szis Suris taip yra mėgiamas Lietuviu, kad jo dide
lius kiekius'siunczia in visa Amerika ir Kanada.

Andruliai gauna daug laiszku, kuriuose yra labai palankiai atsiliepiama 
apie jū gaminamus Surius ir praszoma, kad jis. butu pavadintas “TEVELIU 
SURIS,” nes jis gaminamas pagal ju Teveliu Receptą, kurie ji dar buvo at
sivežė isz Lietuvos, Reikia tikėtis, kad ta praszyma p. Andriuliai patenkins 
ir susilauksime Sūrio su nauju pavadinimu “TEVELIU SURIS.”

Jeigu panorėsite “Michigan Farm Suris,” tai raszykite ant adreso:

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, Inc.,
JOHN ANDRULIS, Pres.

FOUNTAIN — MICHIGAN

Nedeldieni. Gimė Lietuvoje. 
Paskutini karta, dirbo Maple 
Hill kasyklose 1954 m. Prigu
lėjo prie Lietuviszkos (parapi
jos Shenadoryje ir Maple Hill 
Unijos Lokaliu 807 U.M.W.A. 
Paliko savo pa-czia Ona; duk- 
tere Sarah, pati Wilson Hin- 
derliter isz Zion./drove; 3 po- 
vaikus: Edmundą ir Ona, pati 
Andrew Wallace, Shenandoah 
ir Alberta, Philadelphia.

Shenandoah, Pa.—
Jonas Uszalis isz Shaftp likos 
priimtas in Locust Mt. ligon
bute del gydymo.

Frackville, Pa.—
Poniai Mare Cickavieziene isz 
miesto gydosi in Pottsville li- 
gonbute.

kentėjo del strytkariu stokos.
Mat, kai strytkariai po visa 

miestą važinėjo, tai strytkariu 
kompanija per toki sneiga ir 
pūgas greitai skubinasi savo 
rieles nuszloti ir taip palieka 
kad ir tik siaura kelia uly- 
czios viduryje.

O dabar, kai kompanija pra
dėjo vartuoti autobusius, tai 
kompanija jauczia ir stacziai 
sako kad atidaryti ulyczias tai 
ne jos, bet miesto darbas ir pa
reiga; taip kaip automobi- 
liaus draiverys neturi sau ke
lia prakirsti ar sniegą nuo uly- 
czios nukasti, taip ir autobu- 
siu kompanija, kuri panasziai 
taksas moka.

Tas buvo labai aiszkiai ma
tyti Philadelphijos mieste: kur 
tik dar važiuoja strytkariai, 
tai už kleiu valandų ant tu uly- 
tai už keliu valandų ant tu uly- 
kur autobusiai važiuoja, tai 
vietose ims visa sanvaite kol 
ten ulyczios bus atkastos.

VAGIAI SZOVE IN 
POLICIJANTA

Trys Intarti Ir Suimti

JAUNUOLIS
PRISIPAŽINO

PADEGE
BAŽNYCZIA

NAUJA POLICIJOS 
KVAILYSTE

PHILADELPHIA, PA. —

Simcoe ežero buvo iszgelbeti, 
kai laivas prie ju priplaukė ir 
visus paėmė.

Ponia Alex Mercer sako kad 
apie penkios deszimts vyru 
praleido ta szalta nakti mažo
se padangtėse,, netoli szito 
miesto, kuris randasi apie pen
kios deszimts myliu nuo To
ronto.

Jis sako kad keli szimtai bu
vo ant to ežero pre ta szalta 
nakti, bet visi iszliko gyvi ir 
sveiki.

Ežero sargai ir jurininkai 
sako kad jie toKios szaltos 
nakties ir tokiu dideliu pugu 
dar nebuvo mate. Visi tie žve
jotojai gryžo namo be žuvu 
bet jautiesi laimingi kad jie 
galėjo sugryszti.

Riverton, N. J. —
Buvusi mokytoja, 80 metu' am
žiaus Panele, senmerge Emma 
B. Wallace buvo automobi- 
liaus suvažinėta apie puse po 
penkių po pietų, kai ji ėjo 
skersai vieszkeli, netoi savo 
namu in Cinnaminson Twp. 
Policijos . virszininkas, .Tho
mas Adams sako kad ji buvo 
suvažinėta automobiliaus kuri! 
vairavo 30 metu amžiaus Ar
thur W. Simmons, isz Phila- 
deliphijos.

ŽVEJOTOJAI
ISZGELBETI

PEPPERLAW, ONTARIO. 
— Žvejotojai kurie buvo snie
go, audru ir pugu apsupti ant

Burmistras Mayoras Dilworth 
dabar nori investi nauja szu- 
nybe Philadelphijos mieste.1 
Jis nori visiems kurie palieka 
savo automobilius per nakti 
ant ulyczios uždėti taksas, po 
deszimts doleriu už czverti me
tu. Jis aiszkina kad tokios taK- 
sos atnesztu miestui apie ketu
riolika milijonu doleriu kas 
metai.

Jis ka panaszaus buvo pa- 
įsiulines keli metai atgal, bet 
miesto taryba ta jo pasiulini- 
ma iszmete!

Kokias durnystes musu val
dininkai gali iszpereti? Ar Po
nas Dilworth nežino kad jei
gu miestas tokias taksas im
tu, tai miesto valdžia turėtu 
visus tuos automobilius ap
drausti? Ar jam trūksta susi
prasti kad kai tik jis ims randa 
jis bus atsakomingas?

Visi Automobiliu Apdrau- 
dos Virszininkai tuojaus pasi- 
prieszino ir jam pasakė kad jis 
nežino ka jis daro ar ko jis rei
kalauja. Mes, isz savo puses 
patartume Ponui Dilworth vi
sai pasitraukti isz savo darbo 
jeigu jis tik tiek supranta apie 
savo darba.

Jeigu policijantai mums ims 
$40 doleriu už tai kad mes pa
liekame savo automobiliu ant 
ulyczios per nakti, tai tegu jie 
visa nakti ta musu automobi
liu sergėja. O jeigu kas musu 
automobiliui atsitiks, tai tada 
policija ar miesto valdžia tu
ri atsakyti.

PHILADELPHIA. PA. — 
Policijantas, pesczias beklum- 
puodamas ant W. Girard uly
czios priėjo prie trijų vagiu 
razbaininku kai jie iiszejo isz 
Zacks saliuno, apie puse po 
vienos isz ryto.

Visi trys buvo savo burnas 
užsidengė ir du turėjo revolve
rius. Jie ka tik buvo apvogė to 
saliuno bartinderi, Arthur Ro
bertson, 48 metu amžiaus ir du 
kostumerius. Jie gavo $56 do
lerius isz saliuno registerio.

Jie buvo sustoję prie saliu
no duriu, nusiėmė savo skepe
taites nuo savo veidu, inside- 
je savo revolverius in savo ki- 
szenius ir jau ženge in ulyczia, 
kai jie pamate policijanta 
Alexander Masler, beeinanti 
prie ju.

Policijantas Masler neturėjo 
jokios priežasties juos intarti, 
kol vienas isz ju iszsitrauke 
savo revolveri ir paleido in ji 
szuvi. Policijantas greitai kri-

PHILADELPHIA. PA. — 
Asztuoniolikos metu amžiaus 
jaunuolis, buvęs darbininkas' 
tame restaurante prisipažino 
kad jis savo buvusi bosą, to 
restauranto savininka nužudė 
ana sanvaite.

Policijos Lt. David Roberts 
sako kad Jack Myers, isz Man
heim, netoli Lancaster, prisi
pažino kad jis buvo susipeszes 
su 48 metu amžiaus Edward į 
Scheel, kad jis ji parmusze ir' 
pasiėmė isz jo Kiszeniaus asz- 
tuonis dolerius.

Lt. Roberts sako kad polici
jos rasztai parodo Kad szitas 
vaikezas jau daug sykiu yra 
prasikaltęs.

Szitas vaikezas Myers sako 
kad jis sugryžo in ta restau-1 
ranta apie vienuoliKta valanda 
vakare, Seredoje ir susiginczi- 
no su Edward Scheel, jo buvu
siu bosu. Jis sako kad jis ji 
partrenke ant grindų ir paskui 
pasiėmė tuos asztuonis dole
rius.

Vaikas Prisipažino
LINDENWOLD, N. J. —

Penkiolikos metu amžiaus vai
kezas prisipažino kad jis pa
degė Kataliku Bažnyczia, in 
Lindenwold, New Jersey. Tas 
gaisras sudarė daugiau kaip 
dvieju szimtu tukstancziu do
leriu iszkados.

Jaunuolis, penkiolikos, metu 
amžiaus John Escobar, isz 
Lindenwold, N. J., vėliau pa- 
szauke ugniagesius ir net pa
dėjo jiems iszneszti daug daig- 
tu isz tos deganczios bažny- 
czios.

Klebonas Kunigas John H. 
Casey suspėjo Szvencziausiaji 
Sakramenta iszneszti isz alto
riaus pirm negu visa bažny
czia pavirto in gyva gaisra.

Jaunuolis sako kad kai jis 
inejo in bažnyczia tai buvo 
tamsu, tai jis užsidegė žvake ir 
paskui, mislindamas kad jis ta 
žvake užgesino jis ja numėtė in 
szali ir sau iszejo. Tik vėliau 
jis pamate kad visa bažnyczia

MIESTAI PASIGEDO 
STRYTKARIU

Autobusai Bejiegiai 
Tokiose Pūgose

PHILADELPHIA, PA. — 
Philadelphijos kaip ir kitu di
desniu miestu žmones labai 
pasigedo strytkariu, per szita' 
sniegą ir pūgas.

Autobusai, kaip ir automo
biliai ir trokai in sniegą in- 
klimpo ir nebegalejo iszva- 
žiuoti.

Bet ne tik del to žmones tu 
strytkariu pasigedo. Automo
biliu draiveriai labiausiai nu-

^Pirkie U. S, Bonus!

ROQUEBRUNE, PRANCŪ
ZIJA.— Buvęs Anglijos Mini- 
steris, Sir Winston Churchill- 
is, 83 metu amžiaus segra. Jo 
Daktaras Lord Moran sako 
Churchillis turi szalti

to ant žemes, nesužeistas ir isz
sitrauke savo revolveri ir pa
leido in ji szuvi. Policijantas 
greitai krito ant žemes, nesu
žeistas ir iszsitrauke savo re
volveri. Bet visi iszsisKirste in 
atskiras puses ir pabėgo.

Kas vėliau atsitiko, Detek
tyvu Saržentas William Lind
say ir detektyvai Samuel 
Weinstein ir Richard papasa
kojo:

Už puses bloko nuo to saliu
no policijantas Charles Mc
Kinley ir Thomas Kelly su
stabdė savo automobiliu, kai 
pamate kad vienas žmogus bė
ga prie ju. Tas žmogus jiems 
pasakė kad jis buvo mates 
Kaip vienas vyras inszoko in 
1957 metu automobiliu ir grei
tai nuvažiavo. Tiedu polici
jantai ta automobiliu greitai 
pasivijo ir sustabdė, ir nutvė
rė draiveri kuris stengiesi pa
bėgti. Jo palto kiszeniuje jiedu 
rado penkios deszimts szeszis 
dolerius.

Suimtas ir intartas pasakė 
kad jis yra 23 metu amžiaus 
William Green, nuo Poplar 
ulyczios. Detektyvai sako kad 
jis prisipažino prie tos vagys
tes.

Du kiti policijantai, Richard 
McHugh ir John Morris su- 
cziupo kita vyra, bebėganti 
ant Parrish ulyczios. Jis sake 
kad jis yra trisdeszimts vieno 
meto amžiaus Richard Bell. Ir 
jis buvo intartas už ta vagyste 
bet jis užsigynė.

Vėliau policijantai suseke ir 
treczia, 24 metu amžiaus Eli
jah Shepard, kuris teipgi pri
sipažino.

Automobilius su kuriuo 
Green stengiesi pabėgti buvo 
iankscziau pavogtas nuo Ted 
N. Schwartz.

Ka raszo musu skaitytoja, 
Ponia Salioma ja Sirvidiene isz 
Schenectady, N. Y. — Gerbia
ma “Saules” Redakcija: Pri- 
siuncziu del jumis užmokesti 
už mano prenumerata taipgi ir 
užmokesti už Ponia M. Bagdo
niene. Mes visi mylime skai
tyt laikraszti ‘ ‘ Saule. ’ ’ Su ge
rais velinimais, nuo jusu skai
tytoja, S. Sirvidiene.

Ant rytojaus tarnaite, dar
bininke, atėjus in darba apie 
puse po penkių isz ryto užtiko 
savo bosą ant grindų ir pa- 
szauke policijantus. Policijan
tai ji greitai nuveže in Episco
pal ligonine, bet jis jau buvo 
be žado ir taip pasimirė.

Policijantai greitai suseke į 
ta vaikezą ir ji suaresztavo. i

dega.
Ka jis bažnyczioje tuo laiku 

darė, jis nepasiaiszkino, nors 
jis buvo nuėjės in klapcziuku 
zakristija, jis nėra tos bažny- 
czios klapcziukas, nors jis ir 
jo szeimyna priguli prie tos 
parapijos.

i ■ ___

Pirkite U. S. Bonus

Gilus Sniegas

Czia parodo nelaiminga 
motoristą mieste Philadel
phia, Pa., kuris bando savo 
automobiliu iszsikasti isz gi

liaus sniego, kuris visa szia 
apylinke užklojo su trylika 
coliu sniego.

o o o * '

Sniegas Užklojo New York Miestą

PLATINKIT
O^“SAUI..E”=«a iI

New York miestas ir visa 
miesto apylinke szitaip bu
vo baltai nuklota, kai visai 
netikėtai czia prisnigo dau
giau kaip deszimts coliu. 
Szitas paveikslas likos nu

trauktas ant Times Square 
Broadway, New York. Au
tomobiliai ant visu keliu bu
vo žmonių apleisti ir palikti. 
Darbininkai su trokais dar
buojasi prie to sniego.
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