
THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY
An American Newspaper published in the Lithuanian Language, 

that circulates thruout the U. S. A., and Foreign Countries.
Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $7.00;

14 Year $4.00; Canada $8.00. Advertising Rates on Application.

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

IDU-KART SANVAITTNIS LAIKRASZTIS ‘ ‘ SAULE ’ ’ Į 
IISZEINA KAS UTABNINKA IR HBTNYCZIA j

Prenumerata: Suvienytose Valstijose $7.00 metams, Vz metu $4.00; j
In Kanada: metams $8, Vz metu $4.50; In Vokietije, Pietų Amerika,!

Skotlandije, metams $10.00. Atskiras “Saules” numeris 10 Cts. į 
Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso:

SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A. | 

----------------------------------------------------------------------------------------- -

MAHANOY CITY PA. UTARNINKAS, SAUSIO 27,1959 (TUESDAY, JANUARY 27, 1959) p V. L. Bocxkowrki, Editor and Mgr. M 70 METASO BPS / EBTERED AT THE J1AHANOT CITT, PA.,1 POST OFFICE AS SECOND 
IIU.O .=: (, CLASS MAIL MATTER. UNDER ACT OF MARCH 3, 1859.
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Mainieriai Žuvo; 44 Iszgelbeti;
12 Mainieriai Kur Dar Nebuvo

Surasti Gai Žuvo
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Ji Vel Vaikszczioja

Maži laiveliai plauki a 
virsz upes kranto, Paryžiuje 
kai potvanis isztiko visa t a 
kraszta. Pirmiausia labai

lijo ir paskui staiga užszalo 
ir taip baisiai daug iszkados 
padare.

Jsz Amerikos
yra be pastoges.

PITTSTON, PA.—
Susquehanna up taip patvino, 
kad vanduo pralaužė mainu 
siena pagavo mainieriu po že
me.

Dvideszimts devyni isz 
iszgelbetu buvo nuveszti 
Pittston ligonine.

Kai szitas žinias raszems
dvylika mainieriai dar nebuvo 
surasti. Dingusiu tarpe yra:

Dominick Kovaleski isz Port 
Griffith; Frank Orlowski isz 
Pittston; John Bologa isz Exe
ter; William Sinclair isz Pitts
ton; Dominick Stephonitis isz

140 SUARESZTUOTI

Ant Expressway 
Highway

PHILADELPHIA; PA. —~ 
Valstijos policijantai pranesza 
kad nuo Lapkriczio menesio, 
pernai, szimtas keturios de
szimts draiveriu buvo suaresz- 
tuota už per greita važiavima 
ant Philadelphijos Express
way vieszkelio.

Direktorius Donald C. Wag
ner sako kad jis dar nežino 
kiek žmonių to miesto policija 
buvo suaresztavus.

Valstija sutiko prižiūrėti ta
vieszkeli ir pilti pelenu per žie- .
ma, kai tas vieszkelis būva (Trys Vyrai Uzmuszti; 
sniegotas ar slidus.

Dabar valstijos 'trokai kas
dien pila pesku ir nukasa snie
gą nuo to vieszkelio ir nuo ke
liu kurie veda in ta vieszkeli.

Pennsylvanijos kompanijos port Griffith; Henry Zalaris ir 
geležinkelio traukiniai važiuo- Į įr Samuel Altieri isz Pittston, 
ja apie penkiolika valandų pa
sivėlinę, o kitur visai negali 
važiuoti.

Ohio valstija isztiko baisus 
potvanis.

Kitas pavojus gresia mies
tams kurie randasi ten kur 
Allegheny ir Monongahela 
upes inplauk'e in Ohio upe, nes 
visos tos upes yra patvinusios.

Pennsylvanijos Gubernato
rius kreipiasi in Vaszingtona 
del pagelbos tiems žmonėms 
kurie yra nukenteje nuo szi- 
tos

Teipgi Frank Burns, Benja
min Boyer, Eugene Ostrosai,' 
Joseph Gizenski ir Charles 
Featherman.

F.B.L Virszininkas

Keli mainieriai buvo: 
nieriaus, trisdeszimts penkių 
metu amžiaus Joseph Stella isz 
gelbėti. Jis turėjo žemlapius 
visu tu mainu tuneliu ir szap- 
tu.

Tie kurie iszsigelbejo ar bu
vo isz gelbėti yra:

Anthony Kryzwicki, Pitts
ton township; Merle Ramage,, 
Marko Machumas, Joseph Ki- 
selevahi, John Moore, John 
Francik ir Albert visi isz Pitts 
ton; James Solarczyk, Exeter; 
John Balara, Wyoming; Geo. 
Shana, Inkerman.

Taipgi: Louis Marisco, Char
les Milchiulis 
visi isz Pitts;
Plains; Edward Borski, Tay
lor; Joseph
Barre; Geo. Mazur, West Pitts 
ton; Stanley :ioman, Ezetes isz 
John Giustiti s, W. Pattston.

Loszike Sugryszta 
In Savo Amata

nelaimes.

GELEŽINKELIO
TANKOS KARAS 

SUSPROGO

Apie Penkios Deszimts 
Sužeista

POTVANIS

pitts

i, Martin Saporito 
;on;’ John Pientko

achinski, Wilkes-

B i

MONROE, LOUISIANA. — 
Degantis geležinkelio tankos 
karas susprogo, kai ugniage- 

1 šiai stengiesi ji užgesinti.
IR AUDRA Policijos sztabas pranesza 

 j kad trys vyrai buvo užmuszti 
ir apie penkios deszimts kitu 
darbininku ir savanoriu ugnia 
gesiu buvo sužeista.

Tas tankos karas susprogo 
apie septinta valanda vakare, 
kai szimtai ugniagesiu ir sa
vanoriu stengiesi ji užgesinti. 
Jie stengiesi atidaryti rieles 
del Missouri Pacific geležinke
lio traukiniams, kai tas karas 
staiga susprogo. Jiems rūpėjo 
ta gaisra greitai užgesinti, nes 
szalia to deganczio karo buvo 
trys kiti karai pilni gurno ir ki 
tu chemiku, kurie baisiai deg
tu. ’

Daug Žmonių Žuvo; 
Baisiai Daug Iszkados

HARRISBURG, PA. —
Potvaniai ir audros isztiko 
Pennsylvanijos ir Ohio valsti
jas. Daugiau kaip deszimts 
tukstancziu žmonių likos be 
pastoges. Tukstancziai žmonių 
negalėjo eiti in darba. Mainos, 
fabrikai ir sztorai užsidarė. 
Teipgi ir mokyklos^

Kiek buvo galima sužinoti 
tai apie szimtas žmonių žuvo.

Iszkados padaryta už dau
giau kaip deszimts milijonu 
doleriu.

Rauduonojo Kryžiaus agen
tai spėja kad keliuose miestuo
se, Pennsylvanijos valstijoje 
pus treczio tukstanczio žmonių

“F.B.I.” policijantu vir
szininkas J. Edgar Hoover, 
su traukinio inžinieriaus ke
pure yra pasirengęs vairuo
ti inžina, kai jis buvo Loko
motive inžinierių pagerbtas 
in priimtas kaipo garbes na
rys. Inžinieriai sako kad 
jis ir jo F.B.L agentai yra 
daug gero padare visoms 
traukiniu kompanijoms ir 
už tai jie jam ta garbe sutei
kė.

SENYVAS ŽMOGUS
APVOGTAS IR 
UŽMUSZTAS

ATSIMINK! Mielas Skai
tytojai, kad nuo tavęs priklau
so “Saules’’ ateitis: Ar ja skai
tysi, ja indomausies, ar laiku 
atsilyginsi, ar ja paremsi!

LEWISBURG, PA. — Sep
tynios deszimts metu amžiaus 
žmogus, kuris vienaszas gyve
no buvo užmusztas ir apvog
tas. Jis gyveno apie szeszioli- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Nors stengijimasi užtvenkti 
Susquehanna upes vandenius 
ir sulaiKyti 
kur jie yra p 
ver Slope m ainas, kur kran- 

| tuose, kur dv 
kitos mainos 
szios nelaim )s užsidarė.
viso iki szi< 1 vienuolika kitu 
mainu užsidž Te ir tukstancziai 
mainieriu neteko darbo!

; Toms mail toms buvo insaky- 
i ta užsidarj t 
Mainu Sztal

Harry F. Weaver, Amerikos 
Mainu Sztabi 
ko kad apie 
nieriu nete|cs darbo, bet tu 
miestu virszininkai sako kadi 
apie deszimts tukstancziu dar- ] 
bininku neturės darbo ir inei- ™a tik' vienas žingsnis, o isz 
gabisnis tu miestu ir miesteliu j karcziamos in grinczia labai 
neteks apie viena milijoną do
leriu per sanvaite.

Jeigu jie negales ta potvani 
sustabdinti isz Enterprise ir 
Henry anglakaszkliu, tai visos 
mainos in Wyoming Valley tu
rės užsidaryti."

Mainu kompanija yra in- 
metus, invertus trisdeszimts 
asztuonis freitkarius ir du 
szimtu mainu karu in ta upe 
prie tos vietos kur vandu pra- ; 
simusze in mainas, stengda- 
mie in ta skyle užkimszti.

Senatorius Harold Flack isz 
Luzerne, kuris pribuvo tei su 
Gubernatorių Lawrence sako 
kad jis innesze Byla del dvieju 
milijonu doleriu tiems žmo
nėms nors kiek pagelbeti, ku
rie yra, ntikenteje nuo szitos 
nelaimes.

ja jos krantuose 
rasimuszus in Ri-

ylika vyru dingo; 
bijodamos pana- 

Isz

ti isz Amerikos 
o.

io virszininkas sa- 
trys szimtai mai

Pirkite U. S. Bonus

Loszike Lauren Bacall, 
su savo vaikucziais, Stephen 
po kaire, ir Leslie Bokart. 
Jies iszkrido isz New York 
in Londoną, kur ju motina 
leszike Lauren Bacall keti
na pasilikti per szeszis me
nesius ir loszti paveiksluose. 
Tai bus jos pirmutinis pa
veikslas nuo to laiko kada 
jos vyras Humphrey Bogart 
pasimirė.

* Sklypuose kuruose nėra 
teisingystes, yra urvos razbai-

Į ninku.
* Isz grinczios in karczia-

toli!

LAIVAS UŽSIDEGĖ

19 Iszgelbeti

VALENCIA, ISPANIJA. — 
Amerikos kariszkas laivas US 
Cruiser Macon ir Ispanijos 
prekybinis laivas greitai pri
buvo ir iszgelbejo devyniolika 
vyru ant Italijos tankerio 
“Maria Amata’’ kuris sudege 
ir nuskendo.

Amerikos laivas buvo pa- 
szaukt&s per radi j a ir jis pasu
ko isz savo nustatyto kelio ir 
nusiskubino in ta vieta z kur 
tas Italu laivas skendo. Ame
rikos laivo kapitonas greitai 
iszmete isz savo laivo kelis ma
žus laivelius kurie greitai pri
plaukė prie to deganczio laivo 
ir visus vyrus nuo jo paėmė.

NORRISTOWN, PA. — Du 
vyrai užsimusze ir treczias bu
vo labai sužeistas kai ju tro- 
kai paslydo ant Schuylkill Ex
pressway ir susimusze su kitu 
troku. Nelaime atsitiko prie 
Gulph Mills Interchange.

Trisdeszimts penkių metu 
Ines Vasquez, isz Philadelphi- 
jos, pasimirė in Montgomery 
ligonine, penkiolika minucziu 
po tos nelaimes.

Antras, Julio S. Riveria, 
teipgi isz Philadelphijos buvo 
užmusztas ant vietos.

Trisdeszimts devynių metu 
amžiaus Clemente Escalera, 
isz Philadelphijos, buvo nu- 
vesztas in ligonine.

PO PIETŲ - SUDIE

DETROIT, MICH. — Ponia 
Deborah Baker teisėjui pasi
skundė kad jos jaunikis ar 
vyras, po szliubo, 1956 metuo
se, nuvede ja prie autobusio ir

nuo to laiko ji sako ji jo nema
tė. Ji paprasze divorso. Teisė
jas jai davė divorsa sakyda
mas kad jeigu po tiek laiko 
jaunikis savo nuotakos neap
lankė, tai jis nėra nei jaunikis 
nei vyras.

——-7T—■

KIENO KATE DINGO?

SECAUCUS, N. J.—
Troko draiverys E. Baskervil
le, trisdeszimts szesiu metu am 
žiaus, nori žinoti kas pasigedo 
savo kates. Jis nežino isz kur 
ji pareina ar kur jis pa pasiva- 
vino. Jis keliavo isz Los An
geles per San Francisco, Cali
fornia ir kai atvažiavo in Se
caucus, New Jersey jis savo 
troko rado ta kate.

Jis sako, jis buvo sustojęs 
keliose vietose kaip Phoenix,

Suparalyžiuota nuo Polio 
ligos, dvieju metu Susie 
Thomas mokinasi kaip vaik 
szczioti in Baptist ligonine 
in Alexandria, Louisiana. 
“March of Dimes’’ vajus pa 
gelbes daug tokiu mažucziu 
vel stotis ant savo kojų, 
nors jie buvo nuo prigim
ties suparalyžiuoti ta Polio 
liga.

Fort Worth, Elizabeth City, 
North Carolina, ir Middleburg, 
Virginia, bet jis sako kad jis 
nežino kuriame mieste kate ta 
kate inlipo in jo troka.

Jo kompanija Chlsea Ware
houses Incorporated iszsiunte 
telegramus in visus savo kos- 
tumerius, klausdama kas yra 
tos kates savininkas.

To troko draiverys sako kad 
jis myli kates, bet kad jis turi 
szuni kuriam kates nepatinka.

— Kas mažai valgo, svei
ku buna, bet kas daug valgo, 
tasai niekados nebus sveiku.

Dausu Lakūnai

Czia trys nariai tu kurie 
su “baliunu’’ perskrido 
skersai Atlantika in dvide
szimts szeszias dienas. Jie 
atskrido in New York mies
tą su eroplanu.

Jie yra isz kaires in de- 
szine, Colin Mudie; jo žmo-

na Rosemary; ir Arnold Ei- 
olart. Jie iszskrido isz Ca
nary Islands ir nusileido in 
Barbados salas. Per kelias 
dienas buvo baimes kad jie 
kur nors marese buvo dinge 
bet viskas iszejo gerai.

(
j
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Kas Girdėt
In Buffalo, Wyoming1, poli- 

cijantai gavo maža koperteli, 
trumipa raszteli ir dvideszimts 
viena centą.

Tas rasztelis sake: “Jus ant 
mano automobili aus užde jote 
tikieta., už tai kad asz ji vieno
je vietoje palikau. Sztai visi 
mano pinigai, — dvideszimts 
vienas centas. Kad Ibska, atsi
minkite kad asz prakiszau 
kvoteri in viena “Pin-ball” 
maszina, nusipirkau kavos 
puoduką, isz miesto stumte isz- 
stumiau savo automobiliu, nes 
nebegalejau inžino pradėti be 
gazolino, ir dabar asz sten
giuos ta savo automobiliu par
duoti. Tai asz jums skolingas 
dvideszimts (devynis centus. 
Acziu 1 ’ ’

M*************************
Visuomet reikalaukite “Andruliu” 

Michigan Farm Sūrio. Jeigu panorė
site “Michigan Farm Sūrio” tai ra- 
szykite ant adreso ^Michigan Farm 
Cheese Dairy, Inc., John Andrulis, 
Pres., Fountain, Michigan.
<*************************

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUS1OS

; ... MALDA . . .

; Viesz. Jėzaus ir 
; Motinos Szvencz.

! Sapnas Motinos Szven-
[ cziausios, mieganczios
[ ant kalno Alyvų, žemei 

<[ Batanijos, bažnyczioj
< Szv. Mykolo Arkaniuolo.

![ Knygos Did. 3%x5% col.
i; TIKTAI, 25 Cts.

!' SAULE PUBLISHING CO., 
L MAHANOY CITY. PA. U.S.A.

SPIAUDYMAS ::
:: :: IR DŽIOVA

Pereita vasara Sovietu Rusi
ja atidarė savo rubežiu keliau
tojams su automobiliais ir pa
vėlino jiems važiuoti isz Pypkes Durnai

Džiova serganezios yipątos 
spjaunant greicziause iszplati- 
na ta pavojinga liga. Neatsar
gus spjaudyto jai netik bianrus 
bet ir pavojingi.

Iszdžiuta jiesma, arba kojų 
minta,, lengvai inkvepta plau- 
cziuose su dulkėmis ant uly- 
ęziu namuose, traukiniuose ar
ba autobuse. Žmones ir ranko
mis nesza. gemalus in burna. 
Kasdien mes nežinodami cziu- 
pinejame subiaurintus idaig- 
tns. Pavyzdin, -džiova sergan
tis vyras spiando ant autobuso 
grindų. Mažas vaikas, netemy- 
damas, numeta savo- bole. Ta 
savo- bole, vaikas nežinojo, jog 
jau ant boles randasi visokiu 
gemalu. Gemelams trumpa ke
tone- nuo- vaiko- pirsztu in bur
na.

Imkite kita pavyzdi. Neat
sargus džiovininkas spiaudo 
ant ulyczios. Mažas kūdikis, 
voliodamas lanka paima ge-

vyrai spiaudo? Paplotis taipgi 
ir jiems nepritinka

Neatsargus žmones pavo
jingi.

Spjovimas turi būti isznai- 
kintas, ir tik tada 
stos plėtotis. j

Szio-je sizalyje randasi du mi- 
1 i j on a i d ži o v a, ser g4n c žiu.

ESMIŲ LAIMINGAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

d'žiova su-

Istorija Apie...
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir lindima* 
apie Jezu Kristų.

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

Geras Pirszlys

Pirszlys — Turiu tamistai 
mergina su dalia 25,000 do
leriu.

Jaunikis — O kokiam am
žiuje ji yra?

Pirszlys — Tikrai negaliu 
sakyti bet manau kad bus 
tarp 25 ir 65 metu.

Brest-Litovsk in Maskva.
Du Anglijos automobiliu 

kliubo atstovai, Major H. F. 
Stanley ir P. G. M. Gregory 
buvo- tarp pirmųjų pasinau- 
duoti ta proga. .

Pargryže jiedu savo- kliubo 
žurnale kitiems papasakojo 
apie ta ju kelione isz Brest-Li- 
to-vsk in Maskva.

Jiedu raszo: “Jeigu imate 
atostogas pasilsėti ir pasi
linksminti, tai ežia nevažiuo
kite.

“Bet kelione gali 'būti labai 
žingeidi, ir galite daug ko ne 
tiek pamatyti, kiek pasimo
kinti.

* ‘ Tie kurie nori apie dvi san- 
vaites praleisti, bevažinėdami 
po Maskva ir apylinke, turi 
szitaip prisirengti:

“Paskirti visa menesi priešė 
ta kelione, susijieszkoti ir pa
sirūpinti viza ir gauti paveli- 
nima ir tris ar keturis sykius 
patikrinti visus to pavelinimo 
rasztus,

“Ir su savimi turi mažiau
siai vesztis-, nuo Brest-Litovsk 
ligi Maskvos, |du szimtu svaru 
pinigais (penki sziintai sze- 
szios d’eszimts doleriu.)

1 1 C S - ” ' ““

Daug musu studentu musu 
kolegijose g'auna jdipliomus ir 
mokslo- laipsnius, ne už tai kad 
jie yra, pasekmingai iszdave ar 
iszlaike kvotimus, ' egzaminus 
kurioje mokslo szakoje, bet 
vien tik už tai kad jie tiek ir 
tiek valanldu yra mokslo suolą 
tryne.

Sziandien mokslo laipsnis 
Amerikoje mažai ka reiszkia.

•- ••

Gerai pragyventi mes turi-

Yra Tokiu Žmonių

Yra tokiu žmonių, 
Kurie mausto kokiu 
Budu surinkti turtus, 
Bet nežino kad turtas 
Be geru darbu
Yra niekam nevertas.

me daug visko- gauti.
Gerai gyventi mes turime 

duoti. i

Ar kam patinka ar ne, bet 
mes galime skelbti tik tai ka 
mes skaitome ir girdime; o 
mes girdime kad pragyveni
mas dar labiau pabrangs.

V ažine jiinas autobusiais-,
traukiniais ar eroplanais bus 
brangesnis.

Nauji automobiliai pabran
go ir (dar labiau pabrangs.

Maistas biski atpigo, bet 
drabužiai pabrango ir dar la
biau pabrangs.

malus. -Kūdikio- rankos, cziu- 
pinejant lanka, paima gema
lus ir tuoj in burna. Nekalti 
vaikucziai turi atsakyti už su
augusiu nežinojimą.

Vaikai visuomet daug grei- 
c-ziaus užkrėsti negu suaugę. 
Jie visuomet cziupineja viso
kius užkrėstus daigtus. Jiems 
neužeina ant misliu tankiai 
mazgoti rankas. ,

Gemalai gali per metus būti 
viduruo-se ir ypata nei nežino
tu jog užkrėstas. Bet kaipj tik 
greit kūnas taps pailsės, arba 
pasilpnintas nuo ligos, vargo, 
nipes-ezio arba pe-rsidirbimo, 
tuomet gemalai gali atneszti 
greita, džiova.

Moterys retkareziais spiau
do. Joms nepritinka. Bet kodėl

“Talmudo Paslaptys”

ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai 

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

■ — “Saule” turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytojaus, tai 
didelia geradej/ste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, m 
o “Saule” bus 
laikraszcziu. Acziu!

i eli skaitytojai, 
usu didžiausiu

Pirkie U.S. Bonus! Pirkie U. S. Bonus!

Unijos dabar nori susivieny
ti ir sudaryti viena frunta. Tai 
butu visam krasztui tikras 
pavojus. Augszcziausias teis
mas dabar stengiasi toki susi- 
vienyjima unijo- uždrausti.

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslai)! L

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% ool. ploczio <[ 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu <[ 
planatu ir visokiu burtu. <Į 
Knyga in minksztos po- < Į 
pieros virszekuose. :: : : !;

Pinigai reikia siusti su į J 
utokymu: ;!

Tiktai. . . $1.00
1 Saule Publishing Co., < 
j- Mahanoy City. Pa . 0.8 A <

Sovietai yra iszleide du nau
ju automobiliu, kurie, anot ju, 
ylra geresni už Amerikos auto
mobilius. Bet, kiek mes galėjo
me dažinoti, tai nėra nieko pa- 
nalszaus. Sovietu kompanijos 
vis -duoda su savo- naujais au
tomobiliais patarimus kaip pa
taisyti automobiliu, jeigu jis 
sugestu. Amerikos kompanijos 
nieko panaszaus neduoda, nes 
jos yra tikros kad ju automo
biliai yra gėri ir kad jiems ne
reikės jokio pataisinimo.

Kai kelios eroplanu kompa-
nijo-s iszejo ant straiku per Ka
lėdas;, kitos kompanijos misli- 
no kad jos darys gera, bizni, bet 
dauguma keleiviu, iszgirde 
apie tas straikas paėmė trauki
nius ar autobusius ar likosi 
namie, ir už tai per Kalėdas ir 
Naujus Metus beveik visi ero- 
planai skrido pustuszti. Biznis 
baisiai nukrito visoms eropla- 
nu kompanijoms.

^Pirkie U. S. Bonus/' Skaityki! “Saule”

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.

lumas yra nužiurineti tokius 
bomus kaip tu, kurie p-o czio- 
naitine aplinkine slankioja,. 
Isz,imk rankas isz, kiszeniu.

Mikas turėjo klausyti polici- 
janto ir kada isz,trauke rankas 
isz kiszeniaus, pundelis su gel
tonoms pop-ieroms iszpuole ant 
žemes.

— Asz, taip ir mislinau, 
paszanke nudžiugęs policijan- 
tas. Matau kad ka, toki pavo
gei-

Mikas greitai pakele pakeli 
geisdamas paslėpti kampeli isz 
kurio buvo iszsikisze kelios 
bumaszkos kaip sau mane.

— Tu negali nuo manės at
imti szita pakeli, asz nieką ne- 
aĮpiplesziau ir neapvogiau. Tai 
yra, mano- ir asz pasilaikysiu, 
ir su tais 'žodžiais vela pakiszo 
po- surdotu.

—• Ar taip ? Na tai pažiūrė
sime apie tai.

Policijantas nuvedė Mikai in 
policijos stoti ir pradėjo kal
bėt in perdetini:

— Szitas bo-mas ka toki 
pavogė ir nenori atiduoti. Tu
ri jisai po surdotu pundeli.

— Duok szen ta pundeli.
Mikas nenorėjo skirtis su sa

vo skarbu. Tada keli policijan- 
tai paėmė ji in glebi ir greitai 
isztrauke pundeli is-z po- sur
duto.

Policijos virszininko akys 
yos neiszszoko isz gulvos kada 
paregėjo pundeli geltonu bu- 
maszku. Policijantas kuris at
vedė Miką ant stoties, stovėjo 
užpakalyje ir net drebėjo isz 
akyvumo kas ežia toliaus atsi
tiks.

Perdetinis dirstelejas ant 
pundelio bumaszku, staigai 
paszauke:

Teatrinei pinigai! Isz- 
meskite taji 'boma! Ir su tais 
žodžiais mete pundeli,bumasz- 
ku paskui Miką, kuris greitai 
paėmė nuo 'žemes paslėpdamas 
vėla ipo surdotu.

Baigdamas savo apsakyme 
Mikas visados szirdingai nu
sijuokdavo kalbėdamas:

— Ar žinai, prietel, kad to
sios bumaszkos buvo, tikri 
Meksiko-nis-zki pinigai kuriuos 
nunesziau in banka ir permai
niau ant Amerikoniszku už, ku
riuos aplaikiau 800 doleriu. 
Brolyti, tikėk man kad už juos 
turėjau ’.gerus laikus. No ser! 
Jeigu 'žmogus yra tokiu lai
mingu kaip asz tai jam, nerei
kia dirbti! Gud bai, gal mane 
vela kokis gėliukis patiks o 
jeigu tamista vėla kada sutik
siu tai gal apsakysiu apie sa
vo nauja gilinki.

GALAS

Platinki! “Saule”

— Nuo kudo arklio tik 
skūra pasilieka, isz kudaus 
žmogaus da ir duszia lieka.

Sieniniai Kalendoriai 1959m.
. ; ' _ . -i . .. > •
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KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas įsa 
saito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

Mo 101—Kapitoną!’ Velnias. 
Puikus- ttpf’Hfzyniaa, d i d e I •-

knyga, 404 puslapiu, 50c.
No.102— Prakeikta, meilin

gas kriminaliszkae apraszy- 
mas, 202 pus, 50o.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietnviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

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

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

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

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

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

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustymu; 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. 25o.

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

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

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Ū ko s kar
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 Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

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

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

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

No.155—Bzakinis 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-

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po S’vieta 
ir liudymas apie Jezu Kris
tų 20c, ,

lapių, 20e. 1 ; į
No.158—A p i e Kapitono* 

Stormfield Danguje; Pabėgę* 
le; Kasgi Isztyre; Prigauta# 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neafsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Vies®- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyna 
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 Isi- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudrag 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

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

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

180%—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaue 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Kata!!- 
kiszkas Katekizmas, pagal isa- 
guldima Kun. Piliau skio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c. ...........

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jeiuso Kristueo 
15c.

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 liudymas apie Jezu Krista. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

Jg?3 Užsisakant knygas is® 
szio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini- . 
gaiš siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

, Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING OO., 
M&hanoy OHy, P&, . U. •. *
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Razbaininkas Prasargejo Ji
Apie Esybe Dievo

Szvaicarijij ant Valakiszko 
rubežiaus guli miestas Grent 
kuriame per visa meta buna 

. meilus oras pertai pribuna isz 
visu- szaliu, turtingi žmones ant 
apsigyvenimo.

Vienas isz tokiu buvo ponas 
Mrockis, senas pulkauninkas 
isz Maskvos. Neturėdamas jo
kiu .giminiu, paezios ne vaiku, 
apsisądo fenais ant gero-.

Gyvendamas tykūmoje iszsi- 
mokino isz knygų daktarystos 
ir buvo žinomas visoje aplin
kinėje kaipo geras daktaras. 

\ Už- paigelba niekad neimdavo 
užmokė sties p er ka visi aplin
kiniai gyventojai ji mylėjo ir 
paguoidojo.

O kad ponas Mrockis nusi
pirko sau puiku narna su daržu 
ir neskupavo almužnos varg- 
iszams, laike ji už didei tureziu.

Turiu czionais da pridurt 
jog norints žmones tankiai pas 
ji ateidavo bet su baime inei- 
davo in pakajeli kuriame ra
dosi knygos, instrumentai, o 
labiausia jog szale juodos sze- 
po-s stovėjo skeletas, kitados 
augszto- žmogaus, kaip tai be
veik pas visus daktarus randa
si.

žinoma daigtas jog tai ran
dasi pas žmogų ingimta, baime 
kada pamato kaulus nebaszny- 
ko su tuszcziu pakausziu ir 
szypsena rodydamas baltus 
(dantis.

Ka -czionais apsakėme tai 
yra reikalinga del tolimesnio 
turinio musu pasakos.

❖ ❖ ❖

Buvo tai mete 1862 kada vie
na vėlyva vakara atejo pas po
ną Mrocki auigsztas vyras, ap
rėdytas gerai kąipo pakelevin- 
gas.

Ponas Mrockis mislydamas 
jog tai ligonis atėjo gyduolių, 
pasiskubino žemyn ir atidaręs 
duris paprasze nepažystama in 
vidii.

Pribuiszas po trumpam pa
sisveikinimui persistatė gas- 
padoriui. ;

— Perpraszau pono- jog

taip vėlyvam laike poną atlan
kau bet ne mano tai kalte. Pa- 
bludan kelionėje o kad -nesi
randa czionais hotelio, per tai 
buvau priverstas ateitu pas ta
ve praszyt- nakvynes.

Ponas Mrockis padavė kede 
ir prasze savo syeezio idant 
nusiredytu.

— Ponas manės ne neuž- 
klausiate kuom esmių, bet ne
norėdamas tave ilgai trukdyti 
praszau priimt laiszka nuo ma-

TARADAIKA

I

Ant Gavėnios

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- 
liauskio, su nekuriais naudin
gais padėjimais 35c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

-I . ;c — ' 1 1 '■ ■

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

SAULE - Mahanoy City, Pa.

Isztikro vyrai darote (g, 
negerai, 

. z Jus tais bobeles laibai 
mylite, 

Jeigu tik apie jais 
raszote.

Po teisybei bobos 
Daugiausia funiu padaro, 

Ko ne pats velnias 
neiszdaro.

Ba vargszai .vyrai per 
diena dirba, 

Tai netur bumerino-t 
kada, 

Po teisybei bobules 
z pasielgė negerai.

Bet neapsileidžia ir
_ G.. \ ..... vyrai,

Kaip sztai randasi 
Pennsylvanijois steite 

Vienam fabriką, 
Daugelis vyru ten

1 darba turi, 
Bet kas isz to, , 

Kad bosas lietuviu 
nežiūri?

Ne viena ant vagystes I
nutvėrė,

Ir nuo darbo pavarė. 
Vienas daug tavoro 

nuglemžę, 
Bet ir tuo nutvėrė.

Dabar po kareziamas 
visi valkiojasi.

Prie doru žmonių 
kalinasi,

Kaip dabar pinigu 
neturi, 

Tai kožnam in akis 
žiuri, 

Kad užfundytu, 
Ar koki kvoteruka 

duotu.
Girtuoklyste kad ir 

diriausia vaikina, 
Ant niek paverezia ir 

pagadina!
* * *

In viena miestą mergina 
pribuvo,

Tai kaip vyrai ganda 
' geevo,

Pradėjo apie stuba 
stirinet, 

Ir per langus žiūrėt. 
Turėjo duris uždaryt 

ir užrakyt.
Mat, mergina patalpino 

pas kitus, 
Gerus savo- kaimynus, 

Ant, ko toks pasielgimas 
i iszžiuri.

Jeigu sarmatos neturi?

/

I

no tėvo. j
Ponas Mrookis perskaitęs 

laiszka paszauke linksmai:
—- Tai tu esi Boleslovu, sū

num mano geriausio priete- 
liaus? Sveikinu szirdingai!

Su tais žodžiais pradėjo sve- 
czia bueziuot ir spaust, o po 
tam nuvede ji in savo pakaje- 
li.

Sveczias labai persigando- 
kada paregėjo skeletą, jog net 
susilaikė ant slenksties, o akis; 
nenuleido- nuo- pavidalo.

— Ar bijai mano- skeleto? 
Nebijok, Boleslovai, mano ka- 
marninko su kuriuom malsziai 
gyvenu per tris metus, yra tai 
sjpakainas draugas kuris ty
kiai stovi prie sienos ! — nega
li ne apleisti savo vietos nes 
yra p-ridrutintas prie sienos 
drūta vinimi! Seskie sztai ant 
kėdės o užsisukęs peeziais in ji 
nebusi priverstas ant jo žiūrė
ti ! Dovanok jog tave apleisiu 
ant valandėlės nes būdamas se
nu jaunikiu, esmių ponas ir 
tarnas, todėl turiu pats atneszt 
bonka vyno isz skiepo- o- ger
dami apsakysi man kaip tėvui 
einasi nuo- paskutinio musu 
pasimatymo ant plecziaus ka
res!

Ponas Mrookis uižjdges žva
ke iszejo in skle|pa atneszt vy
no, o svec-zes paszokes ant kojų 
paszauke drąsiai in skeletą:

— Juozai! Ar tai taip- susi
tinkame? Gyvenome su savim 
sutikime, bet po smert suvisai 
uižmirszai apie duota prižadė
jimą! Ir vela atsisėdo- užpaka
liu in skeletą. I

Pakajelis nebuvo didelis; vi
duryje stovėjo stalas, o- kede1 
Boleslovo-^tovojo—apie—pėda, 
nuo- skeleto-.

—- Taip-! Nesiranda amži- 
nyistos, nesiranda nei dangaus, 
nei peklos! Kalbėjo pats in sa
ve Boleslovas.

Vos tuos žodžius isztare kad 
sztai kas tokis pasijudino- už
pakalyje, o Boleslovas- pajuto 
kaip skeletas puolė ant jo ir su 
savo kauluotom rankom pra
dėjo- ji smaugt.

Boleslovas apmirė.
Kada ponas Mrockis sugry- 

žo in pakajeli, pamate savo 
sveczia sėdinti ant kėdės apmi
rusi, o kauluoeziu gulinti už
pakalyje.

— Kas czionais pasidarė, 
Boleslovai? Greitai pakelei 
kauluoeziu ir patomino jog su
rūdijusi vinis buvo nulužus ir 
isz to-s priežasties kauluoczius 
nupuolė ant sveczio.
į Paguldęs skeletą ant grindų 
užsiėmė atgaivinimui apmiru
si Boleslovą, kuris ka 
jo prie saves, kada 
naudojo- -d’rncziausia.
del atgaivinimo jo.

Ant rytojaus apie piet aplei
do ji karsztis ir atėjo prie sa
ves Boleslovas.

Nemažai nusistebėjo ponas 
Mrockis kada ligonis dirstelė
jo aplinkui pakajeli ir paklau
sė:

kuria

— Loskavas ponai! Atga
benk czionais sudžia arba bur
mistrą, praszdu labai!

— Apsim-alszyk, Boleslovai, 
neužilgio- pasveiksi.

— Esmių suvis apsimalszi- 
nes, bet praszįau tavęs idant 
tuojaus iszpildytai mano pra- 
szyma, nes ki|aip busiu pri
verstas atsikelt ir pats nueit.

Ponas Mrockis negalėjo su
prast del ko sveczias reikalau
ja urejdninko, vienok ant nuo
latinio praszyuno ligonio, nu
siuntė pas burmistrą gera savo 
prieteli idant tasai pribūti ku
ris ir neužilgj.0 atėjo.

Apsakęs visa atsitikima 
burmistrui, prasze jo- idant pa
sikalbėtu su ligoniu, kuris gal 
da neri viso savo- proto-.

Kada ponas Mrockis persta
tė burmistrą, ligonis prasze, 
idant abudu atsisėstu szale jo 
lovos, nes turi jiem svarbu 
iszpaižinima paduoti, 
sunkina jo sanžine.

Kada ponas Mrockis su bur
mistru atsisėdo prie lovos, li
gonis pradėjo:

— Guodotini ponai! Mato
te priesz save didžiause žudin- 
toju esmių “Paolo” kersztas 
razibaininku!

Tasai iszpažinimas taijp per
gandino klausytojus, jog ne no
rėjo savo- ausimi tikėt ir su 
baime temino- in veidą ligonio.

“Jeigu jau mano pravarde 
jus iszgazdino, tai žudinstos 
mano- da labiau jus perims, 
kurias papildžiau tikėdamas, 
jog nesiranda gyvenimo po 
mireziai ir jog jeigu žmogus 
numirszta tai viskas dingsta. 
Vienok persikan>ju nuo- skele
to, jog randasi a it mus Su-dlžia 
Augszcziauses ir jog] mane 
lauke baisus sūdąs po smert, 
idant mane spprįstumet, apsa
kysiu viską:

“Jau r septynių metu ve
dlį gyvenimą razbaininko; ki
tados; prigulėjau prie bandos 
razibaininku ;po vadovysta 
“Fra Ginto” ir buvau jo- ge
riausiu sėbru.

‘‘Atsitiko jog

gu,

viena diena 
užklupom ant ve amo, kuriame- 
veže tėvas savo dukrele jau- 
niause in kliosztoriu su josios 
pasoga. Apiplėš ies pakelevin- 

iszkaneve kem nekalta
mergaite prie tėvo akiu, kuri 
pririszom prie medžio. Tada 
senis isztare:

— Atiduodu jus in rankas 
teisingo Dievo, kuris; jus už tai 
nubaus, jeigu ne szitam gyve
nime tai ateinaneziam!

“Juokėmės isz jo- grasinimo, 
bet senukas paszauke: Pažinsi
te ju s gal už vėlai jog po smert 
lauke jus baisi ateitis!”

“Fra Cinto,” musu vadas,

tik ate- 
Mrockis 
gyduole

Jeigu Permainote 
Savo Adresus 

Gyvenimo

Ar Ragavote

Andrulio Sūrio?

Jeigu ne, tai užsisakykite, o 
karta paragavę, insitikinsite 
kad,

Tikrai Skanus!
Kreipkite pas savo sztornin- 

ka arba raszykite tiesiog pas:

Michigan Farm Cheese Dairy, 
John Andrulis, Pres., 

Fountain, Mich.

“Andrulio Suris
Tinkamiausias!”

pavaiszinimas savo Draugu.
Del Iszvažiavimuose, Vestu

vėse, ar Kriksztynose, vaiszin- 
kite Sveczius skaniais,

“Andrulio Sūriais!”

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, Inc
JOHN ANDRULIS, Pres.

FOUNTAIN MICHIGAN

Trys Istorijos

Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius -iko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paėsta, 20 Centai.

I SAULE - Mahanoy City, Pa.

i

paliepė pakart senuką, o duktė 
likos užmuszta, bet kerszini- 
mas senuko atsimusz-inejo in 
mano ausis diena ir nakti. Vie
na diena kalbėjausi su “Era 
Ginto” apie kerszta senuko ir 
apie ateiti kitam gyvenime in 
kur nenorėjom tikėt. Mes da
vėm žojdi viens kitam, jog ka
tras isz mus pirmiaus numirs 
duos ženklą gyvam, idant da- 
žino-tu tikrai ar randasi atei
tis ar tai tik žmonių pasaka.

• “In kėlės dienas po tai kal
bai, mano- vadas likos suimtas 
ir per budelius nukirstas, raz- 
baininkai mane- iszrinko- kaipo 
Valda; plesziau ir užmuszine- 
jau 'žmonis, mano pravarde 
buvo baime visur, nes ‘‘Fra 
Ginto” man nedave -ženklo 
kaip sutarėme. Lyg sziam lai
kui nuolatos taip tikėjau, pa
kol nesigavau pas tave pone. 
Turi ir tai žinot jog gerai žino
jau apie tai jog pakrato “Fra 
Cinto” kaulai radosi pas tave. 
Akyvai norėjau ji pamatyt bu
vusi savo- vada, bet nežinojau 
kaip- pas tave ateit, koki spa- 
saba iszrast.

“Trys dienos atgalios gavo
si in musu rankas jaunikaitis; 
prie surastu pas ji popierių da- 
žinojau jog yra Boleslovu, sū
num, pono- prieteliau. ’ ’

—- Jaunikaitis paslėptas 
kalnuose, o tikimės už ji gaut 
dildei i iszp-irkima, kada duosiu 
žine jo tėvui.

Naudodamas isz laiszko

Tieji kurie persikrausto 
kitas vietas arba iszvažiuoja 
in kitus miestus del apsigyve
nimo ir geidžia “kad jiems 
“Saule” eitu be pertraukos, 
kada maino savo adresus tai 
tegul neužminizta paduoti ir 
savo sena adresa kur kitados 
gyveno, nes kitaip negalėsime 
surasti kur tokis žmogus gy
venę. 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!” Szirdingai Acziu!

—“Saules Redakcija.”

i

in

raszyta pas tave, padariau sa
vo budo idant atsilankyt pas 
savo sena vada, prie-k tam api- 
pleszt tave ir užmuszt.

— Teisingas Dievas; mane 
in czionais atvedė, idant per 
skeletą “Fra Ginto” atmyczia 
užtikrinimą jog po smert lauke 
mane baisi ateitis.

— Pasiduodu tau in rankas 
guodotinas ponia kaipo tavo 
kaltininkas. Tegul mane teisi
na už papildytas žudinstas, 
idant po smert rastau miela- 
szirdįyste Dievo.

— Da praszau man paduot 
iszmoteli potpieros kuria nu- 
siunsit in kalnus. Siuntinis te
gul duoda žine su mano sidab
rine szvil'pyne, o mano draugai 
ateis ir paleis ant liuosybes 
Boleslovą.*

Paulas iszpažino priesz sū
dą visas papildytas žudinstas 
per ji, pirma iszsipažines isz 
visu savo- prasižengimu priesz 
Dieva ir žmonis, dekavodamas 
Dievui, jog per jo daleidima 
skeletas davė jam žine, jog ir 
už grabo randasi amžinas gy
venimas. 1 -

Ponas Mrockis, kiek kartu 
dirstelėjo- ant stovineziu kau
lu garsingo žudinto jaus, džio
vina Apveizda Dievo, per kuri, 
apsaugojo ji nuo- smert isz ran
ku žuįdintojaus ir prie prisi
vertimo užkietejusio griėsz- 
ninko.

tai pagriebė pundeli ir paslėpė 
po surdotu. <

— Pinigai! Pamislino sau 
Mikas.

Vos pundeli paslėpė geisda
mas isztyrineti kiek jame ran
dasi pinigu, kad sztai iszgir- 
do prisiartinanezius žingsnius 
užpakalyje.

Apsidairęs aplinkui pateki
no prisiartinant po-licijanta.

Mikas neapkentė policijantu 
ir nuo ju szalinosi kaijp- nuo 
velniu ir jam nudavė kad kuo 
jisai ju daugiau saugojusi tuo 
jie ji (daugiau persekiodavo. 
Prispaudė pundeli labiau prib 
krutinės ir kad užslėpti savo 
baime pradėjo- szvilpaut “Sė
jau Puta” ir pradėjo atsitolin
ti nuo tos vietos. Staigai poli- 
cijantas paszauke:

— Ei tu bomai sustok!
Mikas rodos negirdėjo tojo 

paliepimo ir prajdejo szvilpaut 
da garsiau.

— Ei tu, sustok tuojau®, 
jeigu nenori paragaut kulkos, 
suszuko policijanta® piktai'ir 
paleido viena szuvi in ora. Mi
kas tuoj sustojo.

— Ar girdi tu bomai, kodėl 
tu manes nepaklausai kada tau 
liepiau sustot?

— Asz tavęs negirdėjau 
kada in mane kalbėjai.

— Juk asz ne in siena kal
bėjau, o priek tam nieko dau
giau czionais nesirado kaip tik 
tu. Ka tu czionais veikiai? Ko 
sznipinejai?

— Asz sau ėjau, ant spacię- 
riaus. Ar-gi žmogus negali sau 
eiti kur nori? f

— Czionaitineje aplinkinė
je atsibuvo daug vagyseziu ir 
apipleszimu, todėl mano priva-

(Tasa Ant 2 Puslapio) ;

— Kožnas isz guodotinu 
skaitytoju ‘ ‘Saules’ ’ turi savo 
gimines, prietelius ir pažips- 
tamus, kurie da nė skaito 
“Saule” ir nežino apie josios 
Igera pataraavima del labo 
Lietuviszkos visuomenes. Pre
ke tokio laikraszczio kokiu yra 
“Saule” yra tiktai septyni do
leriai ant meto.

Jeigu musu skaitytojai pri- 
siuns adresus tuju kurie da ne 
yra susipažinę su “Saule” tai 
jiems nusiunsime kelis numa- 
rius ant pažiūros.

— G AI AS —

Esmių Laimingas
]UIKAS Grikas buvo sau I 

žmogus kuris apie nieką 
nesirūpino, buvo laisvas kaip 
pauksztis, vaikszcziojo be jo- 
kio tikslo po miestą, apiply- 
szes kaip pritinka “bomui” 
(valkatai), maista aplaikyda- 
vo pas geraszirjdingus žmonis, 
o pernakvodavo- kur surasdavo 
sau vieta. Kada jo karta už
klausiau ar nori dirbti? Tai 
jis man atsake su nusiszypso- 
jimu:

— Dirbt? No ser, asz ne
dirbu! Esmių laimingas ir ne
noriu įdirbti. j

Viena diena, keli menesiai

atgal, Mikas surado pundą se
nu laiszku tarp szaszlavu ku
rias nunesze pas kupcziu senu 
markiu, kuris jam davė pen- 
kes-fdeszimts doleriu už jais.

Tasai netikėtas giiukis Mi
ko nuolatos 'buvo jo mintyje ir 
kada pavasaris ateidavo tai 
pradėdavo jiėszkoti tarp sza
szlavu savo giliuko.

Viena diena kniso jisai tarp 
szaszlavu ulyczaiteje kur sto
vėjo teatras. Miko akys likos 
atkreiptos ant pundelio isz ku
rio buvo isasikiszes kampelis 
geltonu ir žaliu popieru. Mar
indamas ka|d tai pinigai, grei-

: arba pradžia
: SKAITYMO
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Žinios Vietines
—■ Seredoj pripuola Szv. 

Petro Noliaskieto ir Szv. Va
leri jo, o 'Tautiszka, Vardine: 
Nijole. Ir ta vjiena: 1948 me
tuose baisus szaltis po visa 
musu kraszta in dvylika, žie
miu, mokyklos ir bažnyczios 
užsidarė, fabrikai sustojo, nes 
nebuvo gana augliu ir aliejaus 
■suszildyti; 1871 m., Vokiecziai 
užęmo Paryžiaus miestą; 1938 
m., Prez. Franklin T). Boose- 
veltas prasze 'bilijoną doleriu 
del dvieju mariu laivyno ant 
Atlantikp ir Pacifiko.

—■ Gerai žinomas senas 
miesto gyventojas, ponas Vin
cas Donella, nuo 1112 E. Maha- 
noy uly., nesveikoja savo- na
muose. Gimines ir ipažinsta- 
meji vėlina ponui Poneliui 
■greito pasveikimo.

—i ' S-zis menosis jau baigėsi 
nes Ncdelioj pripuola pirma 
diena Vasario (February).

Ketverge pripuola. Szv. 
o Tautiszka

ga dabar atsirado ir Philaidel- 
phijoje ir asz tai, raszattitis 
s-ziuos žodžius, ta ja knyga su 
dėmėsiu perskaieziau, todelei 
ir galiu drąsiai sakyti: Baczu- 
nas vertas nemirtingumo už ja. 
Nes mat dar būdamas Lietuvos 
je man prisiėjo skaityti apie 
Australija, o ir czia Amerikoje 
ir tai yra labai -paslaptinga 
szalis. Tiktai tokie sumanus 
ir protingi žmonies kaip kad 
yra ir Baczunas, gali apie Aus
tralija szi-ta teisingai pasakys
ti. Toji knyga fpagerba ir Ka-j ko gyvenimas po KomunistiszĮ 
taliku bažnyczia, nes joje tarp 
paveikslu yra penki paveiks
lai Katalikiszku kunigu.

—< Vietiniai du Lenkiszki 
laikraszcziai: Gwiazda-Žvaig- 
žde.ir .leduose - Vienybe, pas
taro ju laiku iszspausdino sa
vyje eiles, pagarbai Lietuviu 
didvyrio, Prelato Liudviko 
Mendelio, kurisai dabar kle
bonauja, tarp Lietuviu Balti
more, M d.

—Senas Jurgelis.

gfried Dombrowski sako kad! 
jis yra inteikes Vakaru krasz- 
tu virszininkams visa eiles j 
Komunistu vadu, kurie veda i 
savo darba in deszimts Euro- i 
pos krasztu. Jis sako kad Ko-I 
munistai dabar turės pertvar-! 
kyti visa savo sznipu szląba ir 
tvarka.

Dombrowski, keturios de
szimts trijų metu amžiaus, pa
bėgo isz Rytu VoKietijos in j 
Vakaru Vokietija priesz Kalė
das. Jis sako kad jam insipy-

Viena Del

Praneiszko S., 
Vardine: Linge. Irta diena: 
1935 m., Amerikos Senatas ne
sutinka pavėlinti Amerika sto
ti in Pasaulio Taryba, Teismą 
ti in Pasaulio Taryba, Teismą; 
1939 m., Hitleris sutinka de
rintis su Lenkais, įpra-szo Len
ku pasiunsti savo atstovus.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Martino ir Szv. Hijacintos, o 
Tautiszka Vardine: Žibo-ne. Ir 
ta diena: 1882 metuose gimei 
Prezidentas Franklin D. Roo-. 
ševeltas, o jisdi pasimirė Ba
landžio (April) 12-ta diena 
1945 m., Warm Springs, Geo., 
o palaidotas in Hyde Park Es
tate New Yorke; 1939 m., Hit
leris pasižada gelbėti ir užsto
ti Italija, jeigu karas’kiltq, pa
smerkia Amerikos imperalis- 
fus, bagoezius ir isznaujdoto- 
jus.

Ka raszo musu skaitytoja 
Ponia Agnieszka Žikariene isz 
Spencer, Mass., Gerb ‘Saules’ 
Redakcija: Prisiuncziu užmo- 
mokestis už atnaujinima musu 
prenumerata už laikraszti ant 
viso. Duodu jumis žinote kad 
mano vyras Jonas myli skaityt 
‘Saule,’ bet nuo kokio tai laiko 
nesveikoja. Dieve duok kad 
jisai greit pasveiktu. ‘Saules’ 
Redakcija vėlina Ponui Zika
rui greito pasveikimo.

ka valdžia.
Virszininkai jo vardo nepa- 

skelbe iki dabar, kol jo szeimy- 
na galėjo teipgi pabėgti isz 
Rytu Vokietijos.

Jis sako kad jis buvo virszi- į 
ninko pagelbininkas del Rytu 
Vokietijos armijos szpiegu. Jis 
sako kad jis yra senos mados 
Komunistas.

Jis spėja kad daugiau kaip 
szeszios deszimts tukstancziu 
Rusijos szpiegu sznipineja Va
karu krasztuose. Dauguma ju 
randasi Vakaru Vokietijoje, 
Anglijoje, Prancūzijoje, Belgi
joje, Holandijoje, Luksembur- 
ge, Denmark, Norvegijoje, Ita 
lijoje ir Ispanijoje.

T. Keith Glennan, po kai
re, National Aeronautics 
and Space Administratorius 
ir J. S. McDonnell eroplanu 
fabriku virszininkas, Vasz- 
ingtbne, žiuri in nauja iszra- 
dima, kuris gales gyva žmo
gų iszszauti in padanges 
kad jis galėtu skristi aplink 
pasauli. McDonnell kompa

nija pranesza kad jos darbi
ninkai jau daugiau kaip me
ta dirbo, ir dirba ant to isz- 
radimo ir sako kad jie tikri 
kad ne už ilgo bus galima 
žmogus iszszauti in dausas, 
kaip Sovietai iszszove savo 
ta szpu,tninka su szuniu. 
Bet jie sako kad tas žmogus 
gales gyvas sugryszti.

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

Sziandien, 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.

Lindbergh vaikutis buvo pa
vogtas ir prasikaltėlis buvo 
suimtas,, tada tas instatymas 
kad tokie vaikvagiai butu mir 
ties bausme pasmerkti. Bet 
nuo to laiko iki dabar, turbut 
tik du tokie prasikaltėliai bu
vo taip nubausti.

— Surastas doleris ne tiek 
yra vertas kiek uždirbtas de- 
szimtukas.

ANTRAS KŪDIKIS 
PAVOGTAS

New York Mieste
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(Tasa Nuo 1 Puslapio)

myliu nuo Lewisburg.
Ralph Koch buvo surastas 

savo namu virtuvėje.* Susiedas 
buvo užejes su juo pasiszneke- 
ti ir rado ji negyva.

Pirm negu jis pasimirė jis 
policijantams pasakė du vyrai 
ji sumusze ir pavogė. Jis pasi
mirė pirm negu policijantai 
suspėjo paszaukti daktara.

Apygardos daktaras pripa- - 
žino kad jis pasimirė nuo pra- 
SKeltos galvos.

Policijantai sako kad jie dar 
nesugavo tuos vagius ir dabar 
žmogžudžius, bet kad jie be
veik žino kas jie yra.

xa

Shenandoah, Pa. —
Buvęs miesto gyventojas Juo
zas Bgbarskis, nevedąs, kuris 
nesveikavo ilga laika, ir gydė
si in Schuylkill Haven ligon- 
bute, pasimirė pareita. Ketver- 
ga. Gimė Lietuvoj, atvyko in 
Amerika penkios deszimts me
tu atgal. Per (daugelis metu 
dirbo angliakasyklose, o pa
skutini karta dirbo Maple Hill 
kasyklose. Paliko dvi seserys 
Juozefina Želioniene mieste ir 
Marcele Sebastiniene isz Tur
key Bun. Laidojo Sukatos 
lyta, šu apiegomis in Szv. Jur
gio bažnyczioje 9 valanda ir 
palaidotas in. parapijos kapi
nėse.

— Jonas Gillis, nuo 321 
Florida uly., Shenandoah Hei
ghts numirė Subatos ryta 8:45 
valand a in Locust Mt. ligonini- 
te. Gimė Lietuvoj. Buvo ang
liakasį®, ir paskutini karta dir 
ho Maple Hill kasyklose. Jo 
pati Katarina mire 1928 me
tuose. Palik<5 sunu Alfonsą; 
dvi seserys: Stella ir Ona teip
gi įbroli Juqza, visi isz. miesto-. 
Laidojo Utarninka ryta 9 va- 
landa su apiegomis in Szv. Į 
.Jurgio 'bažnyiczioje ir palaido- Į 
t as in parapijos kapinėse. Gra- 
borius L. Traskauskas laidojo.

Philadelphia, Pa.—
Priesz tūla laika Juozas7 Ba- 
czunas su savo Ponia, Marija 
Baczuniene buvo iszvažiave in 
Australija. Ten viską gerai 
apžvelgęs, jisai parasze knyga 
antgalviu: “Kelione in Pacifi- 
ko Krasztus.’-’ O toji tai kny-

NEW YORK, N. Y.—
Policijantai pranesza, kad dvi-| 
deszimts trijų dienu kūdikis 
buvo pavogtas isz West Side 
namu. Jie pradėjo jieszkoti 
kitos bobos, kuri yra intata už 
ta vaikvagyste.

Tai antra vaikvagyste New 
York mieste nuo Nauju Metu.

Kūdikis, John Tavarez din
go isz savo tėvu namu. Jote- į 
vas Jose, sugryžes isz darbo 
apie asztunta valanda vakare, 
pasigedo savo sūnelio. Jis su 
savo žmona po visa apylinke 
iszjieszkojo, bet nerado. Po 
tam jis paszauke policijantus. 
kurie’isz Susiedu sužinojo kad 
kokia ten moteriszke zulinosi 
apie Tavarez namus pirm negu i 
jū kūdikėlis dingo.

Czia jau ne baikos ir ne tik j 
žinutes; czia jau yra didesnis 
ir svarbesnis klausimas.

Augszcziausio Amerikos Tei
smo yra nustatyta kad už vaik 
vagyste, prasikaltėlis ar prasi
kaltėlė turi būti teismo mirties 
bausme pasmerktas ar pa
smerkta.

Bet musu teismai ir musu 
teisėjai yra tokie minsztaszir- 
džiai kad jie beveik niekados 
to instatymo nesilaiko ir tiems 
vaikvagiams dovanoja.

Kai garsaus lakūno Charles
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Keturiu metu Sandra Sch- 
nellbacher glamonėja Ger
man Shepherd szuni in To
peka, Kansas pirm negu jis 
ir kiti tokie szuniai yra isz- 
mokinti sargbos ir pesztis ir 
net žudinti.

Szitokie szunys yra siun- 
cziami in ■ Kuba, sukilėlio 
Castfo valdžiai ir in Puerto 
Rico ne tik valdžiai, bet ir in 
vairiems biznieriams.

BUVĘS KOMUNISTU
SZPIEGAS

Iszdave Visa Eile 
Komunistu Europoje

BONN, VOKIETIJA.—
Buvęs Komunistu szpiegasJRy 
tu Vokietijoje, sako kad jis at- 
sinesze in Vakarus gana paliu- 
dimu, rasztu ir vardu, paro- 
dinti kaip Komunistu szpiegai 
darbuosi Vakaru Europoje.

Leitenantas Pulkininkas Šie

— Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite

jiems kad 
“Saule”, o bus 
dėkingi, nes

užsiraszytu sau 
jie jums už tai 

šaule” priduos

jiems smagu gyvenimą ir nu 
varys ju nuliūdima.

Szitas Kanados
D’Iberville pasiekė 
ai uosta, kur jis prakirto le
da del' trylikos laivu, kurie 
buvo ežia užszale per dau-

laivas
Montre-

giau kaip menesi. Jis pra
kirto leda del Vokiecziu lai
vo Poseidon ir paskui nu
plaukė tris mylės kur dvyli
ka kitu laivu buvo užszale.




