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Isz Amerikos 5 VAIKUCZIAI
ŽUVO GAISRE Viesulos In Saint Louis Mo., 20

Intaria Spaudos
Sekretoriau Hagerty

WASHINGTON, D. C. — 
Daktaras Bernard ,Schwartz 
buvęs virszininkas Kongreso 
komisijos, kuris pradėjo tar- 
dinima priesz Sherman Adams 
kuris buvo vėliau paszalintas, 
dabar reikalauja kad ta Kon- 
reso Komisija imtu nagan Va- 
szingtono spaudos Sekretorių 
James C. Hagerty. Sako kad 
szitas Hagerty yra insimaiszes 
in Televizijos kompanijos rei
kalus in Albany, N. Y., ir kad 
jis per savo szilta vieta yra da
vės keliems biznieriams visa 
tos Televizijos bizni, ir kad jis 
yra už tais gavės kelis tukstan- 
czius doleriu. Hagerty užsi
gina ir sako kad jis yra perse
kiojimas. <*

PHILADELPHIA. PA. — 
Penki vienos szeimynos vaiku- 
cziai žuvo kai gaisras isztiko 
j u namus in E astwick, South
west Philadelphijoje.

Penki kiti suspėjo iszbegti 
isz tu degancziu namu. Ju tar- 

i pe buvo deszimts metu sūnelis, 
jo sesuo, motina, seseres sūnūs 
ir sveczias.

Gaisras buvo užtiktas apie 
szeszta valanda isz ryto. Su
siedas, Master Saržentas in 
Air Force Reserve pamate ta 
deganti narna ir visus prikėlė.

Žuvusieji vaikucziai buvo 
Ponu Major Long, kuris yra 
Saržentas armijoje ir dabar 
randasi in Texas.

Vaikucziai buvo greitai nu- 
veszti in Mercy Douglas ligo
nine bet jau buvo mirė. Jie bu
vo tarp dvieju ir szesziu metu 
amžiaus.

Ponia Plummer, iszbegus isz 
tu degancziu namu paskui vėl 
sugryžo, stengdamasi pasiekti 
tuos vaikuczius, bet gaisras ir 
durnai ja neleido. Ji buvo pa
siekus tuos vaikuczius ir buvo 
iszmuszus lenga, bet durnai 
buvo tokie tirszti kad ji nega
lėjo juos iszvesti. Ji pati vos 
suspėjo per ta langa iszszokti.

Ugniagesiai spėja kad gais
ras prasidėjo nuo perkaitusio 
pecziaus.

Žmonių Žuvo, Szimtai Sužeista;
Apie 6,800 Reikalauja Maisto

ST. LOUIS, MO. v- Be jo
kio perspėjimo vaisios viesulos 
isztiko St. Louis miestą ir visa 
apylinka. Dvideszimts žmonių 
žuvo ir apie pusketvirto szim- 
to buvo sužeista.

Dvideszimts lavonu buvo 
iszkasta isz sugriautu namu. 
Polici j antai visus iszimant vie
na pažino ir ju giminėms pra- 
nesze.

Asztuoni isz žuvusiu yra ma
ži vaikucziai.

Teipgi žuvo motina, Ponia 
Mildred Campbell, 29 metu 
amžiaus ir jos penki vaiku
cziai, kuriu-metai yra nuo asz- 
tuoniu ligi vieno.

Miesto ligonines priėmė pen
kios deszimts du sužeistus 
žmones. Apie tūkstantis septy
ni szimtai szeimynu neteko pa
stoges; isz viso apie szeszi 
tukstancziai asztuoni szimtai 
žmonių dabar reikalauja mais-

to ir

kad iszkados pada-

valstijos Guberna-

pasUges.
B. G. Gregory, St. Louis Ap

draudos kampanijos virszinin
kas spėja
ryta ant dvylikos milijonu do
leriu ar dž mgiau.

Rauduoiojo Kryžiaus vir- 
szininkai ako kad tos viesu
los sūnaiti no keturios deszi
mts du bhsku namu ir sztoru.

Missour
torius Jaujas T. Blair kreipėsi 
in Prez. E 
pagelbos.
sutiko ir askelbe kad ne tik 
St. Louis liestas, bet visa val
stija gali 
paramos 
džios.

Panaszio' audros isztiko szi- 
ta apylinke 1927 metuose, kai 
septynios Mszimts asztuoni 
žmones žu o. ita tokia audra 
įstiAudc t 
žmones, U < metuose.

Isenhoweri ir prasze 
Prez. Eisenhoweris

iketis 'pagelbos ir 
5Z Amerikos val-

apimtus <zeszis

“Vasario 16-ta”

Tėvynė mano mylimoji! 
Tokia graži buvai szviesi; 
Taip szirdi būdavo vilioji 
Ir meiles glebi isztiesi!
Ar kas paguos naszlaicziu 

kraszta;
Tėvynė mano mylimoji?
Ar kas palengvins tavo 

naszta,
Sakyk mieliausia?
Tu vaitoji.

Pirkite U. S. Bonus

PLATINKI!!
2®^“SAULE”^

EROPLANO
NELAIME

Del Atsargos

TAMPA, FLORIDA. —
Kad nenusidegintu savo usus 
ir barzda, szitas žmogus iszsi- 
mislino ritulį del cigarete. 
Nes tokia barzda ir tokius usus 
užsiauginti tai ne baikos. 4

Privatine Maudykle

SAN DIEGO, CALIF —
Per jauni dar maudintis in Pa- 
cifiko mares, trijų metu Patty

Kasztuos Daugiau 
Kaip Szeszis Milijonus 

Doleriu

sako

tukstancziu
Jis buvo isz fabriko

paniju datg daugiau pinigu, 
nes beveik risi tie keleiviai bu
vo neprasti.

Paprastaj, daugiausia ap- 
draudos kiria keleivis gali isz- 
siimti, ketaudamas ant ero- 
plano yra zeszios deszimts du 
tukstancziu penki szimtai do
leriu. Bet liti iszsiima apdrau- 
da ligi puies milijono doleriu. 
Dar kiti tyri tokia apdrauda 
per isztisu metus, už kuria jie 
moka trrijozimtus doleriu 
metu.

ant

BIZNIERIUS
NUSZOVE

SAVO DAKTARA

NEW YORK, N. Y. — 
Apdraudos kompanijos 
kad ta American Airlines ero
plano nelaime joms kasztuos 
daugiau kaip szeszis milijonus 
doleriu.

Dauguma tu pinigu bus isz- 
moketa giminėms tu kurie- žu
vo ant to nelemto eroplano ku
ris nukrito in East upe.

Pats eroplanas buvo ap
draustas ant vieno milijono 
iseptyniu szimtu 
doleriu,
iszleistas tik dvylika dienu 
priesz ta nelaime.

Szeszios deszimts penki žmo
nes žuvo toje nelaimėje.

John Cramer, Continental 
apdraudos kompanijos vice
pirmininko pagelbininkas, 
Chicago  j e paskelbė kad devyni 
žuvusieji, isz viso buvo apsi
draudė ant szesziu szimtu pen- 

ikios deszimts tukstancziu do
leriu. Reiszkia, kiekvienas tu
rėjo daugiau kaip septynios 
deszimts du tukstancziu du 
szimtu doleriu apdraudos.

Jeigu visi kiti tiek apdrau
dos turėjo, tai vien tik keleiviu 
apdrauda bus beveik keturi 
milijonai septyni szimtai tuks-

Paszove Du Policijan
tu. Buvo Pats 

Nuszautas

LARGO, FLORIDA. — Biz- 
| nierius, nuogas ir spiegiantis, 
kuris buvo Daktaro gydomas 
nuo proto ligos, nuszove savo 
Daktara ir paszove du polici
jantu pirm negu jis pats buvo 
nuszautas tu policijantu, kurie 
paszauti ir krisdami ant grin
dų suspėjo paleisti po du szu- 
viu in ji ir ji nudėti.

Patrakęs biznierius buvo 44 
metu amžiaus James A. Lewis.

Pinellas Apygardos polici
jantu virszininkas Donald Ge- 
nung szitaip viską paaiszkino:

Penkios deszimts keturiu 
metu amžiaus Daktaras Theo-

ir dvieju metu Grady, pasiten
kina su savo privatine mau
dykla, cieberiu, in San Diego.

tancziu doleriu.
Žuvusiu  j u gimines teipgi 

gaus isz kitu apdraudos kom-

dore R. failmezger isz Belleair 
pirmiau įgyvenęs in Madison, 
New Jeisey, buvo to biznie-

Ta audra didžiausia iszka- 
da padare kai beveik visi jau 
miegojo, apie puse po dvieju 
isz ryto.

Dvi miesto ligonines buvo 
pripildintos su sužeistaisiais, 
kuriu buvo visai nuogu ar pus- 
nuogu, kurie nei nesuspėjo ap
sirengti kai ta viesulą juos isz
tiko.

Radijo stotis KXLW in 
Brentwood buvo visiszkai su
naikinta, kaip ir televizijos 
stotis KTVI in Southwest, St. 
Louis.

Iszrodo kad ta viesulą keis
tai apleido miesto apylinke bet 
didžiausia iszkada padare St. 
Louis miesto viduryje.

Paskui gazo paipos ir elek
tros dratai sudarė dideli pavo
ju visam miestui kai tos pai
pos ir tie dratai pairo.

Lietuva 
Tėvynė Musu!

Lietuva, tėvynė musu, 
Tu didvyriu žeme, 
Isz praeities tavo sūnūs 
Te stiprybe semia, 
Tegul tavo vaikai eina 
Vien takais dorybes, 
Tegul dirba ant naudos tau 
Ir žmonių gerybes. 
Tegul saule Lietuvos 
Tamsumus praszalina, 
Ir szviesa, ir tiesa 
Mus žingsnius te lydi, 
Tegul meile Lietuvos 
Dega musu szirdyse, 
Vardan tos Lietuvos 
Vienybe te žydi!

VIESZBUTIS SUDE
GĖ; 130 SVECZIU 
SAUGIAI ISZEJO

CLEVELAND, OHIO. —
Szimtas trisdeszimts svecziu 
saugiai suspėjo iszeiti isz Ritz- 
wood vieszbuczio, Cleveland 
mieste. Vieszbutis ir szeszi

Gauja Prieszinosi

riaus paszauktas kad jis atva- 
žinotu in jo namus, apie szesz- 
ta valanda, vakare.

Kai Daktaras priėjo prie jo 
namu tas biznierius pradėjo 
spiegti, keikti ir grasinti. Dak
taras nuėjo in drugsztori ir 
paszauke policijantus. Jis su 
dvejais polici jautais tada pri
siartino prie to biznieriaus du
riu.

Tas biznierius, nuogas ir 
spiegdamas, pradėjo szaudinti. 
Jis nuszove daktara ir paszo- 
ve tuos du policijantu, 45 metu 
amžiaus Deputy Armand Tet
rault ir 44 metu amžiaus De
puty Hal D. Ward.

Biznieriaus žmona, Ava ap- 
islobo isz iszgasties ir polici j an
tai negalėjo jos iszklausineti 
kas ten atsitiko. Ji nebuvo su
žeista.

BUVĘS LAKŪNAS
NUSZAUTAS

GREENWICH VILLAGE, 
N. Y. — Trisdeszimts penkių 
metu amžiaus buvęs lakūnas 
buvo ant smert nuszautas' savo 
namuose in Greenwich Village, 
New York. Medžiokles karabi
nas su nupjautu vamzdžiu bu
vo surastas szalia jo lavono.

Jis buvo David Mygatt. 
Kiek polici j antai gali inspeti 
tai jis buvo negyvas per kelias 
dienas kol buvo užtiktas.

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

sztorai sudege ligi žemes. Nei 
vienas isz vieszbuczio svecziu 
nebuvo sužeistas.

Dar negalima pasakyti, bet 
to vieszbuczio ^savininkai spė
ja kad iszkados padaryta ant 
daugiau kaip puses milijono 
doleriu.

Kaip ar isz kur tas gaisras 
prasidėjo, nei ugniagesiai nei 
polici j antai dar negali pasaky
ti.

Jūrių Szuo

Patenkinti savo bosą ir pa
linksminti jo kostumerius szi
tas juriu szuo “Corky,”, kas 
dien szitokius szposus kreczia. 
Jis sveria daugiau kaip penkis 
szimtus szaru.

ALGERIJA.-—
Prancūzijos Premieras Michael 
Debre buvo spsuptas piktos 
gaujos in Algerija, kai jis pasi
rodė ir norėjo prakalbas pasa
kyti. Algerijos žmones yra 
pikti ant Generolo de Gaulle 
kuris neprieme juos in Prancū
zijos Nauja Konstitucija. Jie 
jaucziasi apleisti ir paniekinti 
naujos valdžios, kuris Genero
las de Gaulle dabar veda Pran
cūzijoje.

KALINIAI PABĖGO

Sumusze Kalėjimo 
Sarga

READING, PA. — Du kali
niai, kurie lauke teismo nu
sprendimo, primusze kalėjimo 
sarga, paėmė jo raktus ir pabė
go in miszka.

Sargas kelis kalinius vede 
in koplyczia kai jis buvo už
pultas ir primusztas.

Dvylika valstijos policijan
tu ir apie tuzinas kalėjimo sar
gu tu pabėgusiu kaliniu jiesz- 
ko.

Tiekaliniai yra trisdeszimts 
dvieju metu amžiaus Edmund 
O. Williams, isz Laureldale, 
kuris pasivogė automobiliu, ir 
24 metu amžiaus Arthur E. 
Brodman, nuo Court uly., ku
ris apvogė viena žemcziugu 
sztora ant tukstanczio keturiu 
szimtu doleriu.

Kalėjimo sargas yra Charles 
Grim. Jis sako kad kai jis pa
silenkė atrakinti koplyczios 
duris, tiedu kaliniai ant jo už
sipuolė.

Inžinieriai Studentai Mokinasi

FORT LEONARD WOOD, 
MISSOU RI, mokinasi kaip vai 
ruoti armijos traktorius, kurie 
yra vartuojams žeme kasti ir 
veszti. Czia matyti apie de
szimts tu traktorių, kurie vi

saip sukasi ir in eile važiuoja. 
Isz viso czia du szimtai trisde
szimts keturi tokie traktoriai 
dalyvavo per szesziu sanvai- 
cziu mokslo pratybas.

o □ □
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Kas Girdėt
ti prie pat Rusijos rubežiaus.

Musu politikieriai ir laik- 
rasztininkai, mums rodos, yra 
per daug suširupine apie tuos 
naujus įSoyietu Rusijos gink
lus. Kai skaitote apie visus 
tuos Rusijos naujausius ir 
greieziausius pabūklus, atsi
minkite, kad Amerikos szirdis 
randasi daugiau kaip penkis 
tukštanczius myliu nuo Sovie
tu Rusijos, O1 Amerika, isz sa
vo tvirtovių, Europoje, yra be
veik per siena su Maskva.

Su pirmu sznapso stikleliu 
— avinėlis, ;

Su antru sznapso stikleliu — 
liūtas,

Su trecziu sznapso stikleliu 
:— kiaule.

Rusija tik ant vieno punkto
turi pirmenybe, Sovietai, kaip 
Japonai galėju be jokio per
spėjimo &nt musu pultis. Bet 
tokiam užsipuolimui pasisekti, 
Sovietai turėtu sunaikinti vi
sus .musu didžiuosius miestus 
ir fabrikus, vienu smugiu. 
Jeigu ne, tai jie gerai žino kad 
mes jiems už keliu valandų at- 
kerszintume. Sovietai gerai ži 
no kad jie jokiu budu negalė
tu visus musu miestus, vienu 
smugiu sunaikinti, ir jie teip- 
gi gerai žino kokis butu musu 
atkerszinimas.

Už tai,, beveik be jokios abe
jones galima sakyti kad Sovie
tai, kaip dalbar dalykai stovi, 
nebeiszdrystu ant musu krasz- 
to pultis. Jiems per daugi kasz- 
tuotu.

Mums malonu iszgirsti kad 
ir Rusijoje randasi politikie
rių ir biznierių sukcziu, taip 
kaip* ranjdasi Amerikoje.

Sovietu laikrasztis “Prav
da” pyksta, apgailestauja ir 
reikalauja kad kas butu įdaro
ma apie tuos Sovietu sukezius, 
kurie, sziltas.vietas laikydami, 
baliavuoja ir pinigus szvaisto 
ir paskui valdžiai inteike bila 
už visa tai kaipo biznio ar rei
kalu iszlaidas. “Pravda” sako 
kajd pernai tokie sukcziai val
džiai kasztavo penkios de- 
szirnts penkis milijonus rubliu, 
(musu pinigais, mažjdaug apie 
trylika milijonu doleriu.) Ma
tyti kad tie isztikimi Komunis
tai nėra nei kuomi geresni ar 
teisingesni už mus “prakeik
tus” kapitalistus. !

“ a • .
Dabar Sovietai giriasi savo 

“szput įlinkais” ir dausiniais 
pabūklais. Ir musu politikie
riai baisu terma kelia, sakyda- 
mo kad mes 'esame atsilikę, 
kald Sovietai yra mus (pralen
kė, dausiniais pabūklais.

Ne taip seniai Sovietai pa- 
nasziai gyrėsi savo didingais 
ir greitais Iboinbnesziais, saky
dami kad jie gali in septynias 
valandas ežia atskristi ir musu 
miestu su žeme sulyginti. Da
bar jie apie tuos savo bombne- 
szius, kaip žeme pardavė, tyli, 
kai jie iszgirdo ar pasiskaitę! 
apie musu nau jausius bombiie- 
szius, ir kiek ju mes turime ir 
dar svarbiau, kiek ju mes gali
me, akymirksnyje pasistatyti. 
Gal panasziai bus ir su tais 
dausiniais pabūklais.

Reiszkia, Amerika neketina 
pultis ant Sovietu Rusijos; O 
Sovietu Rusija nebedrysta.

Prez. Eiseehoweris per savo 
prakalbas per Kalėdas • buvo 
pasakęs: “Amerika yra davus 
savo szventa žcjdi darbuotis 
del taikos. Mums tokis pasiža
dėjimas nėra mažiau kaip 
szventa pareiga, kuria mesi 
laisvai, bet ne lengvai esame 
davė kitiems, krasztams.”

Prez. Eisenhowerio niarsz- 
rutas del szio menesio yra la
bai pilnas, jeigu ne sunkus. 
Jis buvo iszvažiaves ant keliu 
dienu, atostogų in Georgia del 
medžiokles. Po tam jis dalyva
vo Lincoln tautines szvent.es. 
apeigose, Vaszingtone. PO' tam 
jis turi su eroplanu skristi in 
Acapulco, Meksika, kur jis 
pirma ji syki susitiks su nauju. 
Meksikos Prezidentu Adolfo 
Lopez Mateos.

Aistra temato ir tegirdi tik 
tai, ka pati nori matyti ar gir
dėti. '

Pragyvenimas sziandien ne- 
kasztuotu daugiau kaip pirma, 
jeigu mes gyventume kaip 
pirmiau gyvenome, ar kaip 
musu tėvai gyveno.

Pypkes Durnai

kai literatūrai atsiduot ir pa- 
raszyt ne viena užsitarnaujan- 
czia visuomenes susidomėjimo

Price $3.00
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

NIMUNMI

knyga. Bet, atvirai kalbant, 
tai man visiszkai nedera, tai 
priesztarauja mano kuklumui, 
jog žmones tuojau pradėsią 
kalbėt kajd asz svajoju pragar- 
set.

Pertraukos metu kaž-kaip 
Andrius Andriuszis pasakoja 
savo kaiminkai:

— Asz nesigiriant, turiu 
atvirai prisipažint kad man 
iszminties pilnai užteksią, 
idant ja apdalinus deszimti 
mokslininku.

Saule Publishing Co., Maha- 
noy City, Pa.

NETROKSZTA ::

Draugijoj jis kalbėdavo: 
—, Tiesa pasakius, man ne

pritiktu girt savo supu, bet
vis-gi asz turiu, pasakyt kad 
tarp viso musu jaunimo, asz 
nemacziau tokio visapusiai 
protiszkai iszlavinto vaikino,
su tokia stebėtina doriniai ga
bumą, kokiu esąs mano Stasys.

Bet jeigu kas-bors iszdrystu 
atvirai pasakyt Andriui An- 
driusziui kad ji pažysta kaipo 
kiem-sargio sum, kad jo vie
nintele teta esą skolose pa
skendusi ir dabartinių metu 
tebesedi kalėjime už neteisin-
ga priesaika, kąl Andrius An
driuszis užbaigą savo mokslą 
antroj gimnazija klasėj, kad 
apie jo kvailybes pasakojama 
gana užimančiu
kad jo sūnūs e i žinomas sza- 
laputra, vaiki j ms be . jokio 
užsiėmimo, lat: is ir kazirnin- 
kas, Andrius i adriuszis butu

anekdotu,

:: :: GARBES lalbai užgautas ir atvirai pri
sipažintu kad ktai dėlto ne-

Ir nepamirszkite kad Ame
rikos Laivynas neturi sau ly
gaus. Musu didieji laivai g(ali 
tukstanczius eroplanu privesz-

Gal Užėjo,...

Jau tai gal toki laikai užėjo, 
Ant svieto negali būti . 

sutaikos niekame.

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

Visur apmauda,
Visur apgavyste
Niekas neprisotintas,
Kožnas plesze,
Kožnas norėtu daugiau

turėti.
Ir tai tokio pageidavimo 
Yra visokiu rusziu 

žmones.

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!” Szirdingai Acziu!

ANDRIUS Andriuszis yra 
atviras žmogus. Kiekvienas 

isz musu turi kokia nors slap
tybe tiktai Andriuszis jokiu 
slaptybių neturi; jis'atvirai 
kalba apie viską kiekvienam 
atidengdamas savo' szirdi ir 
kalba apie viską, kaip sakoma 
stacziai ir atvirai.

— Taip, matote, sako An
driuszis, asz nemyliu slapsty
tis kaip ir kiti ir visiszkai ne
darau slaptybes isz to, kad asz 
esu kilęs isz garsios kilmes, 
kad mano genealoginiam, me
dyje esą szeszi karžygiai. Asz 
galecziau, jeigu tik norecziau 
sudaryt diįdžiausiai garbinga 
padėti bet, atvirai kalbant, asz 
visiszkai netroksztu garbes.

Kitiems Andrius Andriuszis 
pasakodavo:

Atvirai kalbant, asz laukiu 
po tetos miroziai palikimo ku
ris ntrmatoma ne mažiaus mili
jono; bet asz visiszkai nema
nau isz szitO' nuotikio aukszati 
pakilt, o tuo labiau pastot ko
kiu nors iszsiszokeliu,. ,

Kavinėje Andrius Andriu
szis viena, karta kalbėjo in sa
vo pažystama:

— Asz turiu prisipažint kad 
del savo iszlavinimo turiu but 
dėkingas ne tiek mokyklai 
kiek pats sau. Jeigu .asz tiktai 
norecziau, asz galecziau visisz-

noris apie' visai tai ginczytis 
idant jo nepastįjetu baranties./f

numerata‘Saul
in Suvienytose Valsti

 

jose: Metaiis $7.00; pu
se metu $400.
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kuris nudavi-

gEDEDAMI lliube terp pa
žystamu, kdbejomes apie 

stebuklingus asitikimus, pri
jautimus regejmu nebasznin- 
ku ir panasziu atsitikimu.

Terp susirinlusiu, radosi ir 
tūlas daktaras,
nėjo- lengvatiki j, o prie galo 
musu pasikalbę ima, viena isz 
moterių užklauie mane: Argi 
jam kas atsitiki jojo- gyveni
me ka sau negalėjo iszreikszt?

— Taip poniute, būdamas 
jaunesniu, turėjau labai nepa
prasta sapna, apie kuri jums 
apsakysiu teisingai.

Tuojausi visi pakylom su pra- 
szymu, kad apsakytu apie taji 
nepaprasta sapna, o daktaras 
pradėjo apsakinet sekancziai:

Deszimts metu atgal, perlei-

- PLATINKI!
«S^“SAULE”^1I

dau laika Floridoje, kur ran
dasi laibai puikios marines 
maudykles. Susipažinau su la
bai patogia mergina, kuria la-

Sieniniai Kalendoriai 1959m.
bai pamylėjau.

IParejas namon vos užmer
kiau akis, rodėsi man kad ra- 
dausi kokiam ai dideliam

15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio 
Dabar po 50$ arba 3 už $1.35
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mieste, o prie korio tai namo, 
stovėjo- karavaua, (kuriame
veža nebaszninkis.) Da to- ne
gana. Prie kardano stovėjo 
jaunas vaikinas, gal kokios 
s'zesziolikos metu mžiaus, pa
rėdytas su juoda landiera su 
žibancziais knypldis. Paregė
jus mane, davefci kla su ran

ka kad ineitau in vežimą, bet 
teip persigandau ir atbulas nu
siyriau, kad su galva trenkiau 
in kede. Žinoma tuojaus pabu
dau.

In kėlės [dienas po- tam, už- 
mirsz-au apie mano nepaprasta 
sapna, būdamas prie szono 
mano mylimos, bet treczia die
na sapnas man pasiantrino 
teip paežiai, kaip sapnavau 
pirma nakti. Po- tam. pasikar
todavo kas dvi ar tris dienas 
ant galo nubodo- man tas sap
nas.

Bet po kokiam tai laikui, 
pradėjau baisiai nerimaut, tu- 
redamas nuolatos ta pati sap
na keliolika kartu isz po eiles-.

Po- keliu sanvaieziu, iszke- 
liavau in New Yo-rka ir susto
jau tam paežiam hotelije, ka ir 
mano pažystama mergina. Pri
buvome- vakare, kur užtikau 
gana daug savo- pažystamu'. 
Persiredžiau greitai o po- tam 
nusidaviau prie elevatoriaus, 
kairi nusileist žemyn. Karitori- 
je sutikau kelis mano pažysta
mus kurie teipgi lauke ant ele
vatoriaus. Prisiartinau prie 
durelių ir paspaudžiau elektri- 
kini guzikeli, kąri pribūtu ele- 
vatorius^n virszu. Po trumpai 
valandėlei iszgirdau einant in 
virszu elevatorių, dureles jo 
atsidarė ir net atsizokau isz 
baimes, rodos paregėjau jame 
kauluota mirti. Atidarytose 
durele-se pasirodė vaikinas, 
apie sze-szio-likos metu, su juo
da mandiera ir misinginiais 
knypkiais; toki pati, koki tiek 
kartu regėjau savo sapne.

Turiu tamistoms pripažyti, 
kad pajutau pirma karta savo 
gyvasti kaip man plaukai ant 
galvo-si atsistojo ant galvos, isz 
baimes. Atszokau atbulas ir 
pradėjau ‘bėgti tropais žemyn, 
paimdamas- net po du ir tris 
trepus ant kart. Vieta kurioje 
ketinau valgyt, radosi -žemai.

Elevatorius gal lauke ant 
daugiau pasažieriu, bet asz 
tuom laik -sėdėjau hoteliniam 
ofise, norėdamas truputi at
vesi nuo baimes ir pajutau kad 
buvau iszbales kaip drobule. Ir 
nežinau, gal praėjo kelios mi
nutes, o- gal ir kelios sekundos, 
kaip sztai iszgirdau '-baisu 
riksmą, po tam trenksmą ir pa
sidarė man taip baugu, ant 
szirdies, ka sėdėdamas ant kė
dės net apalpau.

Kada po- kokiam tai laikui 
atsikvotejau, -paregėjau ofise 
-žmogiszkus kimus ant, grindų, 
.apsuktus in sukruvintas dro
bules.

Tasai vaikinas teipgi pražu
vo-. Dažinojai apie tai vėliaus, 
o teipgi ir mano' pažystama 
mergina, radosi terp.lavonu.

Dabar kalbėkite ir manstiki- 
I te kaip sau norite. Nebereika- 
lo mane vadinte lengvatikiu, 
nes jeigu tas butu atsitikias 
kam kitam, tai netiketau. 
Szianjdien esmių persitikrinias 
kad tasai sapnas- mane is-zgel- 
bejo- nuo- baisios mirties.

------ GATjAiS——

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas iss 
šiito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias 
'Puikus apraszymas, didele

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

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

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

No.lll-—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
.Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
1.1., 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., 
20o.

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

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 Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

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

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt 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 Joha ir Alena, 
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c

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

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

No.l50-*-Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį 61 puslapiu, 20c.

N o. 151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20o.

No.153—Apie Gaduti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus-

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kris
tų 20c.

lapių. 20c.
No.158—A p i e Kapitonas 

Stormfield Danguje; Pabėgo- 
le; Kasgi Isztyre; Prigautai 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

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

No.172—Apie Duktė Mariuj 
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; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Edee; 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 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

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

180y2--Kvitu K n y g u t e 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c. . c . A

No.194—Trumpas Katali-
kiszkas Katekizmas, pagal isa- 
guldima Kun. .Pdiauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c. iru •.

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

No.197—(/raudus 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 syieta 
ir liudymas apie Jezu Krista. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygai]

Užsisakant knygas i»* 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigui 
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.

SSr* Nepamirszkite 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 City, Pa,, ■ U- i. ■>

szvent.es
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Dudorius Velniams Grajino
0UDOR-IUS Szvanda buvo 

sau linksmas žmogus-, kaip 
ir visi muzikantai, taip ir jis 
be perstojimo jaute savo gerk
lėje linksmybių. Priek tam mė
go laibai kazyriuot, laibiausia 
isz einikio. Su savo dūda klau
sytojus- palinksminęs, bo-vin-

juoduose rūbuose ponas kuris 
prisiartinęs; ipaklause isz, leng
vo: .

— Kur taip vėlai muzikan
tei! skubini?

— In Dražiczius, juodas 
po-ne!

— O ar nenorėtum ka -su
davosi ir jis draugia, bet nuo
latos dirstelėdavo ir in stikleli 
tai vėla kazyriuoda-vo- taip jog 
ka uždirbdavo, tai viską pra- 
szvzilpdavo-, su tuszc-ziu kisze- 
niu namon gryždavo-. Linksmi
no- jis susirinkusius ir be dū
dos visokiais szposais, todėl 
niekas namon isz kareziamos 
neskubindavo iki jis neiszeida- 
vo; ir dar sziandien apie ji 
Czekuose minavoja.

Viena karta Szvanda per at
laidus- paszventinimo bažny- 
czio-s, nuo- pi et iki gaidžiu pri- 
sigrajines, -daug uždirbo pini
gu o- kad ir jo- jaunieji prasze 
kad da p-agrajintu tai jis ne
klausė nes jau jam ta diena nu
bodo grajyt o ve, ir jis norėjo 
kokia eilia apsisukt. Ant galo 
sėdo -prie stalo tarp kitu ir pra
dėjo už iszgražintus pinigus 
gert ir su savo pasakaitėms 
szposus -provint. Ant galo- užsi
manė kazyriuot; pradėjo kal
bint viena ir kita bet kad ir 
prasze vienok nei vienas netu
rėjo ąkvatos.

Szvanda neme-go isz- karezia- 
mos eiti iki pinigu, kiszeniuje 
turėjo b ypacz sziandien daug 
uždirbės, turėjo norą kazyruo-t. 
O neretai in stikleli žiurėjo tai 
matomai užsitraukė. Nedave 
kitiems- pakajaus; neatbūtinai 
norėjo kazyttuot.

Matydamas kad kožnas atsi
sako-, perpykęs, už geryma už
mokėjo ir iszejas savo- keliais 
nuėjo.

—- Dražicziuose, taip pats 
in save eidamas ir in visas pu
ses- svyruodamas kalbėjo — 
yra atlaidai o- daraktorius ir 
szaltyszius mėgsta kazyruo-t. 
Oj tai taip, Dražicziuose-, tai 
bus- vaikine.

Naktis buvo -szviesi o menu
lis- szviesiai žibėjo. Szvanda 
ant kryžkeles atėjo o pakeliąs 
galva stojo ir nusiminė. Pulkas 
kuosu ir juodvarniu augsztyn 
pakilo ; priesz ji stovėjo keturi 
stulpai o ant ju skersiniai bal
kiai; ant kožno balkio- kabojo 
pusiau supuvę negyvėliai. 
Szvanda dasiprotejo- jog tai 
buvo kartuves kurias kitados 
laukuose pakelese statė, ant 
kuriu piktadarius kardavo ir 
tie per ilga laika kalbėdavo dėl 
baimes vagiu ir razbaininku.

Sztai stojo priesz ji nelabai 
augsztas, su. iszbalusiu veidu

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais |

160 Puslapiu ]•■
8 col. Ilgio, 5ya col. plocaio t 
Iszaiszklna sapua ir kas <[ 
ateitoje stosis. Su priedu <[ 
planatu ir visokiu burtu. ![ 
Knyga in minksztoa po- !; 
plerps virszeliuosa. :: :: !;

Pinigai reikia siusti su <; 
užsakymu: .į!

Tiktai, . .11.00
h Saule Publishing Co., i 
Mahanoy Oity, Pa.,U.S.A. J

Viename miestelyje 
Kriksztynos atsibuvo, 
Kuopele doru -žmonių 

pribuvo, 
Visi linksminosi gražiai 

Ir laibai padoriai.
Mat, bosas Magdės 

neu žpraszo, 
Tik gerus žmonis 

j už-pras-ze,
Toji bobele in 
pasiutima inpuole, 

Ant nekaltu -žmonių 
užpuolė.

Policijai už munszaine 
apskundė, 

Savo vyra da prigunde, 
Policijantai pribuvo, 
Ant visu užkliuvo.

Visus- nekaltai -suėmė, 
Ir su savim paėmė.
Kožnas po fainos

i užmokėjo,
Ir namo visi nuėjo. 
Tai mat, ka padare 

toji bobele, 
Nieko neverta ir gana, 

Da ten ant vyreliu 
užsipuolė, 

Kad ant josios užpuolė.
Bet nenusi-dave jai 

tas triksas, 
Ba vyrelis ne buvo 

niekszas, 
Susibiaurint nesidavė, 
Su tokia ’boba visai 

neužsidave.
* * *

Jeigu kas in Mount Karmels 
atvažiuotu,

Tai puiku bobų
■ - pamatytu, 

Ba katra ant dantų 
paima, 

Tai jau buna gana.
Du vyreliai in namus 

nuėjo, 
Tai dalaiky ti negalėjo, 
Nes bobos vos ausu 

.nenulu-po.
* * *

Szio-je gadynėje, 
Jeigu kitus nekan-džiosi, 

.Tai tu nuo kitu suėst 
■ save duosi. .

O jeigu taip nedarysi, 
Tai gyvent negalėsi. 
Tuosius už prietelius 

turėsi, 
Katruos suvis nepažinsi.

Jeigu diena ir nakti 
įdirbsi, 

Tai be Dievo padėjimo 
nieko nenaudosi.

Dievas .p-ribuna prie to, 
Katras pagelbos meldžia 
. .j.... ....... . . - v nuo Jo.

savo dūda uždirbt? ■
— Prisįgrąjinau in vales, 

užsidirbau sidabriniu pinigu 
daug tai dabar paužsziu.

— Sidabriniai niekai! Mė-s 
tau auksa užmokėsimi Ir isz- 
emes sauja isz kiszeniaus rau
donikiu, parode Szvandai.

Dudorius nusidyvijas, neno
rėjo- eiti bet auksiniai ji tuo- 
jaus ipaakvatino. Bet Szvanda 
susitiko. Eina jisai bet galvo
je nežinojo kur eina.

Sztai pasijuto stovintis ko
kiame tai palociuje’ kuriame 
daugybe -žvakių -žibėjo, sėdėjo 
trys ponai, kaip pirmutinis ku
ris dudoriu atvedė, pasiredia; 
turėjo jie priesz save didelias 
krūvas aukso ir trauke po- dau
gybe statydami einiki. Priek 
tam stovėjo daugelis buteliu Su 
vynu ir tankiai gerel

— Broliai, atvedu jums 
kurna Szvanda, tarė dudoriaus 
vedikas, kuri visi aplinkiniai 
taip vadino- — o mes senei gei
dėme ji pamatyt o ir mužikia 
girdėt. Asz misliju kad isz to 
džiaugsitės; juk sziandien no
rime sau pasilinksmint.

— Gerai padare, ' pritarė 
vienas isz tu trijų o atsisukias 
in Szvanda tare:

— Sėsk, dudoriau, atsi
gerk vyno! Ir padavė jam pri- 
pylias- stiklą vyno.

Szvanda paėmė stiklą ir isz- 
gerias iki dugno, pastate tusz- 
ezia stikleli ant stalo ir nusie- 
mias nuo- galvos keipurę- tarė :

— Tegul tau broli buna ge
ras (nes taip pirmutinis ji pa
mokino.)

— Na, užtrauk dabar! Pa- 
szauke antras.

Szvanda sėdo- ant suolo- ir 
pra|dejo taisyt dūdas o tas, ku
ris atvede Szvanda, sėdo- prie 
tu trijų ir isz kiszeniaus isz- 
emes baisiai didele maszna su 
auksiniais, papylė priesz save 
ant stalo.

Szvanda užtraukė viena ani 
dūdos jog net ponai nudžiugo 
ir taip pradėjo būti linksmais 
jog net dudorius -pradėjo juok
tis.

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 pfficiųm 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. ■.

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

SAULE - Mabanoy City, Pa.

State ponai kas sykis vis 
daugiaus, pinigu ėjo nuo vie
no pas kita, kaip vanduo o ka- 
zirninkai taip saves linksniai 
ir garsiai sznekej-o — vyną 
nuolatos gere o Szvanda taipgi 
jiems neapsileįdo, trauke stik
lą po stiklui.

Bet kaip tas galėjo but jog 
isz 'buteliu vynas nesitusztino, 
vis buvo pilni.

Kaip tik Szvanda paliauja 
graižines tai tie ponai duoda 
saujomis auksinius ir giria ji, 
jog ida niekados tokio grajaus 
negirdėja o jis atsakydavo;

— Tegul tau broli geras 
buna giliukis!

Taip traukėsi, kėlės adynas 
net ant g;alo- Szvanda pradėjo 
greita szoki grajyt, tie jau už 
stalo nenusedejo, pamėtė kazy- 
res ir pradėjo szokinet jog net 
du|dorius stebėjosi.

Szvanda paliovė gražines, 
tie paliovė szokia, paėmė vie
nas nuo jo' krepai, priėjo piie 
stalo, visus pinigus sužėrė iii 
krepszi ir duodi tnas du dorini 
tarė:

— O tai turi už tai jog1 mus 
palinksminai!

Szvanda savo kimis netikė
jo.

Nusidžiaugė litiai pamatęs 
tiek daug pinigu užmirszo isz 
džiaugsmo- ir tuq žodžius ku
riuos tas pirmutįis ponas ji 
pamokino ir pasalę:

■ — Dieve jum szimtaropai 
uumokek! v

Dar tu žodžiu nepa'baige kal
bėt, akys, jo aptemę, palocius-, 
ponai, kazyres ir viskas pra
puolė.

Ant ryt, anksti, žmogus, vė
žė in lauka nieszla. Atvažiavęs 
ant kryžkeles, kur tos kartu
ves stovėjo, iszgirįdo grajinant.

Žmogus klauso- ir kada arti 
privažiavo-, pažino ant grajaus

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS
Į ... MALDA ... j 

; Viesz. Jėzaus ir ; 
; Motinos Szvencz. ;
! Sapnas Motinos Szven- , 
l cziausios, mieganczios J 
J ant kalno Alyvų, žemei ' 
Į Batanijos, bažnyczioj J 
' Szv. Mykolo Arkaniuolo. ]

Į Knygos Did. 3%x5 % col. | 
Į TIKTAI, 25 Cts. j

Į SAULE PUBLISHING CO., 1
MAHANOY CITY. PA. U.S.A. .

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.
<-k-k*-K-k+-K**-(c*+**-K**-»<+-»<*****

kad tai Szvanda ir pradėjo 
szau’kt:

— Szvanda, Szvanda.
Žiuri kad Szvanda sėdi aug- 

sztai ant balkio- kartuvių ir in 
savo dūda pnczia, o '■; piktada
riai pakanti nuo- vėjo siūbuoja.

—Bets-gį po- kvarabu, Szvan- i , -1’’.1
da! Ka tu ten taip augs-ztai 
veiki? Szvanda kaip isz miego 
pabudęs, (dūda ant žemes . isz 
ranku paleido ir dairėsi in sza- 
lis. Dabar pažino kur randasi. 
Žmogelis pagelbėjo- jam nulipt 
ir Szvanda, kuriam dabar pa- 
girois iszruko, papasakojo vis- 

! ka kas jam atsitiko. Atsiminė 
apie raudonikius, krato krep
szi, verczia kiszenius- bet ne 
skatiko neranjda.
; Žmogus persižegnojai tarė-:

—- Tai jus Dievas-•nubaudė 
jog taip megote isz to nelabo 
einikio grąžyt.

— Teisybe, atsakę drebė
damas Szvanda — -iszsižadu 
dabar ant visados kazyru.

Dalaike Szvanjda prižadėji
mą o ant padekavones aukosi 
jog .sveikas-, isz tos nelaimes 
isžejo, pakalbino bažn vežioję 
dūda su kuria piktoms dva
sioms grajino kuri dar ir szian
dien ten kabo.

Žmones pasakoja jog toji 
dūda kožna meta tame laike, 
kuriame Szvanda velniams 
grajino, ji pati grajina.

GALAS _

2^rA - B - CELA^S

I
 arba pradžia Į

SKAITYMO į

RASZYMO ;!
64 pus. Did. 5x7 col.

Dabar Po 25c.
Saule Publishing Co., jiMahanoy City, Pa., U.S.A. J
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WEDDIIG 
INVITATIONS 
and announcement*

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, 
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 r- ir pa
veikslus isz kares lauku, ženk- 
lyvu ypatų, miestu, naujo isz- 
radimo ginklu ir laivu ir, .pa
veikslus nelaimiu kuriu pats 
savo akimis negąlejo matyj;^ 

. ,T o k i u laikraszcziu yra 
"Saule,” kuri nesigaili kaszto 
ant paveikslu, kad savo skaity
tojus supažindint su visokioms 
savo akimi kas dedasi ant viso 
svieto.

V** Each distinctive invitation 
thermographed on 25% rag 

china-white vellum paper, 
giving you fine raised lettering 

that speaks of the 
highest quality.

Also matching reception cards, 
response cards, thank you cards, 

. at home cards and informalsj
Come in today and make yottr 
r ;-■ choice from our

IFedduig Line** eatelof:

■■ '■

Yonr ch®ie« 
of SIXTEEN 
individual
TYPE STYLES
Th* moil 
popular 
loloctiom .■..p;

Mrs, Pau! Crosley e 

f ad Cresleg
Mrs. Paul Crooley |

^/(•u.'^PauL

Sr»tl*v I

SAULE PUBLISHING CO
Phone 744-J South And A Street Mahanoy City, Pa.

•v ,■ ■ ‘ 4 " ' \

Trys Istorijos
-----------rr— > ry*'.

Apie Irianda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius Ako Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
SAULE - Mahanoy City, Pa.

— Kožnas isz guodotinu 
skaitytoju “Saules” turi savo 
gimines, prietelius ir pažins- 
tamus, kurie da ne skaito 
‘ ‘Saule’ ’ ir nežino apie josios 
gera patarnavima del. labo 
Lietuviszkos visuomenes. ,Pre
ke tokio laikraszcziokokiuyra 
“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
nus ant pažiūros. . _

Istorija Apie . . . 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimai 
apiej e zu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.

SAULE - Mahanoy City, Pa.

“Talmudo Paslaptys”
-------ę-------------- -

ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai

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

^Pirkie U. S, Bbfttis?

it i7
■_________h



’’SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Ypatingas Sveczias Jau Nekarta,...
Priminėm musu skaityto

jams ir tiems kurie ne yra skai
tytojais, jog kada raszote koki 
užklausima arba szeip su kokiu 
reikalu raszote geisdami atsa-
kyma, kad butumet ant tiek 
malonus indeti pacztine mar
ke del atsakymo! Redakcija 
aplaiko daugybe laiszku kas 
diena, o po 4 centus susiren-

EROPLANO
NELAIME

Užsidegė Ir Nukrito

NEW YORK, N. Y. —
Lakunu Sztabo eroplanas su 
dvylika vyru užsidegė ir nu- 

I krito in Atlanto mares, tarp 
! New York ir Bermuda. Tie vy-

dainininkai nutarė pasiskubin
ti ir pasisamdino eroplana 
skristi in Fargo, North Dako
ta, kad jie ten pribūtu pirm 
savo draugu. Kiti nuvažiavo 
tenai su autobusiu.

Tik vienas isz tu trijų žuvu
siu buvo ženotas, Holly kuris 
buvo skelbiamas ir pranaszau- 
jamas kad jis bus garsiausias 
jaunuju dainininkas.

LIETUVISZKAS SURIS

CAPE CANAVERAL, FLA. 
—Billy Faulk, sergantis cere
bral palsy liga, yra ežia innesz- 
tas ant savo tėvo peeziu in Lai
vyno Sztabo ofisus, kur jam 
yra parodoma Laivyno “Pola
ris” intaisai. Leitenantas Joe

Mitchell, po deszine, parodo 
Laivyno intaisus. Tai atsitiko 
inCape Canaveral. Czia Lai* 
vyno nariai dirba ant naujo 
“Polaris Missle” kuri jie keti
na ne už ilgo paleisti in padan
ges.

ka gana ženklyva sumą per me
nesi ir tik nereikalingas kasz- 
tas del redakcijos, o nepriskai- 
tant prie to laika ant sujieszko- 
jimo tokio atsakymo ant už
klausimo. Bukite ant tiek man
dagus ir neužmirszkite apie tai 
ateityje jog jeigu neindesite 
markes del atsakymo, “tai 
laiszkas eis in gurbą,” ir galė
site patys dasiprast, del ko ne- 
aplaikete atsakyma del jusu 
užklausymo.

—Redakcija “Saules.”

rai buvo iszskride isztirti orą
tarp Bermuda ir New York.

Žinios Vietines
Subatoj pripuola Sziv. 

Valentino, patrono ineilęs. Ta 
diena iszmintingi siuntinėja 
vieifiTcrtfėms gerus ir meilin
gus velinimus, o kiti ant kersz- 
to siunczia juokingas ir panie- 
kinanczius paveikslus, idant 
tokiu buįdu iszlieti savo Neapy
kanta prieszais kitus, u Tau
tiszka Vardine: Vitalius. Ir ta 
diena: 1912 metuose Arizona 
valstija buvo' priimta kaipo 
keturios įdeszimt asztunta val
stija in Suvienytas valstijas; 
1819 m., gimė Christopher La
tham Sholes, kuris isz'rado ra- 
szomaja maszinele, typewri
ter; 1950 m., Komunistiszka 
Kinija pasirasze trisdeszimts 

. metu sutarti su Sovietu Unija. 
Rusija pasižaidejo pristatyti 
trisdeszimts milijonu, doleriu,

mieste tarp Amerikos ir Ang
lijos; 1957 m., Amerikos Kon
greso komisijos pirmininkas, 
Francis E. Walter, Demokra
tas isz Pennsylvanijos valsti
jos sako kad Amerikos valdžia 
pabėgėliu ir dypuku tarpe in- 
sileido szeszis tukstanczius du 
szimtu Komunistu.5

— Ponia Laure t a Ancera- 
vicziene, nuo 118 W. Bireli 
uly., kuri nesveikovo nuo ko
kio tai laiko, gydosi in Temple 
ligonbute, Ph iladelfijoje.

— Netdelioj apie 7:20 va
landa vakare; trys automobi
liai susitrenkė ant “Golden 
Star” vieszkelio arti Shenalio- 
ro. Automobiliai prigulėjo prie 
Ben Zukowskie, 40 metu am
žiaus isz Gilberton; Thomas P. 
O’Connor, 34 metu amžiaus isz 
Mahanoy Plane ir John Dower 
isz Turkey Run. Iszkados pa
daryta ant $1,200. Policija ty
rinėja atsitikima.

EROPLANAS
STAIGA NUKRITO

Bombneszis Turėjo
Penkis Lakūnus

LITTLE ROCK, ARK. — 
B-25 dvieju inžinu bombneszis 
su penkiais lakunu sztabo na
riais nukrito ir sudužo netoli 
Little Rcok Air ForceBase. 
Dar nebuvo galima sužinoti ar 
kuris isz tu lakunu iszliko gy
vas.

Lakunu sztabo virszininkai 
sako kad tas eroplanas gryžo 
isz Barksdale Air Force Base 
in Shreveport, La.

Eroplanas staiga nukrito ir 
sudužo kai jis artinosi prie nu
sileidimo vietos, apie pusan
tros mylios nuo aerodromo. 
Kas ten atsitiko kad jis nepa- 
sieke tos nusileidimo vietos la
kunu sztabas dar nežino ar 
bent neiszduoda laikrasztinin- 
kams.

Toks buvo ju kasdieninis dar
bas kad jie galėtu visiems pra- 
neszti koks oras bus ant ryto
jaus.

Lakunu Sztabo virszininkas, 
Vaszingtone, paskelbė kad bu
vęs bombneszis, WV-50 buvo 
dingės puse po septynių isz ry
to. Japonu laivas pranesze kad 
jo kapitonas buvo pamatęs kai 
kokis ten eroplanas padangėse 
užsidegė Ė nukrito in mares.

Coast Guard in New York 
sako kad,paskutinis žodis isz 
to eroplanj per radija buvo at
ėjės apie penkiolika minueziu 
priesz tai kada jie gavo žinias 
kad tas eroplanas užsidegė ir 
nukrito ii mares.

Kiek bivo galima dažinoti, 
tai nei vienas isz tu dvylikos 
vyru neišliko 'gyvas.

TRYS DAINININKAI
ŽUVO

Eroplno Nelaimėje

MAS01
Trys jaui 
buvo po j sa Amerika pagar
sėję su s; o dainų ploksztele- 
mis “rėk dais” žuvo cropla
nd nelainĮjė, ant Iowa farmos,

CITY, I0WA. — 
dainininkai, kurie

kai ju vipo inžino eroplanas 
nukrito ki tik jis pakilo isz' 
Mason Civ per didele audra, j

Eroplarį kompanijos virszi-; 
ninkai sab kad czia niekas 
nebuvo kitas nes audra buvo

Karalaite Rengiasi 
In Kelione

LONDON, ANGLIJA. —
Karalaite Alexandra isz Kent 
rengiasi keliauti in Pietų Ame 
rika. Su ja važiuos jos motina 
Duchess isz Kent. Ji ketina 
kelias sanvaites praleisti Pietų 
Amerikoje ir paskui, parva
žiuojant aplankyti ir Suvien. 
Amerikos Valstijose.

AMERIKIETIS
LAKŪNAS

Norėjo Nužudinti 
Sukilėliu Vada

JUS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAN 
FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Arigelinoa 

Andriuliu ir ju sžeimynos, Fountain, Michigan.

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

Andruliai gauna daug laiszku, kuriuose yra labai palankiai atsiliepiama 
apie ju 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 patenkina 
ir susilauksime Sūrio su nauju pavadinimu “TEVELIU SURIS.”

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

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, Inc.,

bet iki sziol nei vieno rublio.

— Albertas Rudis nuo 617 
W. South uly., gydosi in Gra
duate) ligonbute Philadelphia, 
Pa.

-•-t-5 Kita sanvaite Nddelioj 
pripuola pirma Gavėnios Ne- 
delia, taipgi Szv. Faustino, o 
Tautiszka Vardine: Kasiulis. 
Menulio atmaina:.Prieszpilnis. 
Ir ta vliejui: 1933 m., Giuseppe 
Zangara norėjo nuszauti Pre
zidentą Franklin D. Roosevel- 
ta, Ibęt, jis nuszove Chicagos 
Mayora, 59 metu amžiaus Cer- 
nek, Tai atsitiko Miami, Flo
rida; 1945 m., Amerikos lakū
nai boriibandavo Tokyo miestą, 
Japonijoje; 1912 m., Juan Shi 
Kai buvo iszrinktas kaipo pir
mutinis Kinijos Prezidentas.

— Paneidelyje pripuola Szv. 
Julijanos, o Tautiszka Vardi
ne: Arminas. Ir ta diena: 1918 
m., Paskelbia Lietuvos Nepri
klausomybe; 1927 m., mirė 
Daktaras Jonas Basanavi- 
czius; 1922 m., ’ Lietuvos Uni
versitetą inkurimas.

— Utarninke pripuola Szv: 
Donatos ir Tautiszka Vardine: 
Viltis. Ir ta cfiena: 1935 metuo
se mirė Vincas Mickeviczius- 
Kapsukas Maskvoje, Lietuvos 
darbininku vaidas ir žymus ra- 
szytojas; 1936 m., Revoliucija 
Paraguay kraszte, Prezidentas 
Eusėbia Avala buvo praszalin- 
tas; 1801 m., gimė Vyskupas ir 
raszytojas Motiejus Valun- 
czius; 1815 m., taikos sutartis 
buvo sudaryta New Orleans

Shenandoah, Pa. —
Gerai žinomas advokatas, Zig- 
mund F. -Rynkiewicz, nuo 265 
Indiana avė., Shenandoah 
Heights, kuris nesveikavo per 
keletą, metu, ir tik pareita san
vaite likos nuvesztas in Locust 
Mt. ligonbute del gydymo, pa
simirė Panedelio ryta 8:25 va
landa. Gimė Sausio 1-nia diena 
1886 metuose Shenadoryje. Pa
liko savo paezia Mayniie I. 
(Herbein) ir sunu Donald; du 
brolius, daktarai Stanley isz' 
Kingston, Pa., ir Joseph isz 
New Bloomfield, Pa., taipg-i 
sesere Elžbieta mieste.

Girardville, Pa.—
Jonas Gillis isz miesto likos 
priimtas in Ashland ligonbute 
del gydymo, o Mare Tamulo- 
niene isz Shenadoro likos pri
imta in Locust Mt. ligonbute.

Cape Caneveral, Florida. — 
Amerikos Lakunu sztabas, ana 
diena paleido, iszszove di
džiausia Raketa “Titan.” Sai
tas raketa skrenda apie asz- 
tuonis tukstaneziu myliu, tai 
yra apie 2,000 myliu daugiau, 
už raketa “Atlas.” “Titan” 
yra 110 tonu, 90 pėdu ilgio ir 
iszysto greiti ’iki 4,000 pėdu 
per sekunde.

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

Pirkite U. S. Bonus

Pirkite U. S. Bonus

tokia baii kad ta eroplana vi- 
siszkai splojo.

Žuvusiji buvo: dvideszimts 
dvieju mtu amžiaus Buddy 
Holly, is; Lubbock, Texas; 17 
metu anriaus Ritchie Valens, 
isz Los mgteles; J. P. (Big 
Bcpper) lichardson, 24 metu 
amžiaus, sz Beaumont, Texas 
ir Roger .'eterson, 21 meto am
žiaus isz Hear Lake, Iowa,,la
kūnas.

Ju grwe, choras buvo dai
navęs ir psirodes in Surf Ball
room in dear Lake ir tie trys

HAVANA, CUBA. — Kubos 
sukilėliu policija pranesza, 
kad Amerikos Laivyno buvęs 
lakūnas yra prisipažinęs kad 
jis buvo atvažiavęs in Kuba 
nužudinti sukilėliu vada, Fi
del Castro.

Anot policijos praneszimu 
trisdeszimts- vieno meto am
žiaus Allen Robert Nye yra 
prisipažinęs kad Batista buvu
sio Prezidento lakunu virszi
ninkas Brigados Generolas 
Carlos Tabernilla buvo jam

Kelies Ženystvos

prižadėjęs szimta tukstaneziu 
doleriu, jeigu jis nužudintu su
kilėliu vada, Fidel Castro.

Nye, kuris sako kad jis gy
vena in Whiting, Indiana, bet 
kuris dabar buvo apsigyvenęs 
in Coral Gables, Florida, buvo 
suaresztuotas in Oriente Pro
vince, Gruodžio dvideszimts 
szeszta diena, penkios dienos 
pirm negu Prezidentas Batista 
pabėgo.

Brigados Generolas Taber
nilla tuo paežiu sykiu pabėgo 
in Amerika.

Dar neaiszku ka sukilėliu 
valdžia ketina su tuo Ameri- 
kiecziu daryti.

’ To Amerikieczio motina Po
nia Helen Lynch sako kad ta 
melagyste, kad Kubos sukilė
liai policijantai dabar nori vi
sus intarti ir kaltinti.

SAN FRANCISCO, CALIF. 
Brian Alrich Walhdken, vidu
ryje, ruko cigareta, kai jis pa- 
siaiszkina policijantams kad 
jis nie]ko blogo nemate ir neke-

Įamirszo pirma sa- 
enne, po kaire, ir

tino kai jis ] 
ženystva su 
paskui, jai oasiaiszkines kad 
važiuoja dino jieszkoti, susi
tiko su Rawel Belasco, po de

szine, ir su ja apsiženyjo in Re
no. Tėvai abieju merginu ji 
apskundė ir patraukė ji in tei
smą.

o □ C3

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

BARTINDERIS
SUARESZTUOTAS

PHILADELPHIA. PA. — 
Matrosas, uosto darbininkas 
buvo paszautas in galva, kai 
jis su drauge sėdėjo saliune 
prie stalelio. Už keliu valandų 
po tam policijantai suareszta- 
vo to saliuno bartinderi ir in- 
tare ji už to kostumerio paszo- 
vima.

Trisdeszimts dvieju metu 
amžiaus matrosas ‘ Samuel 
Shields buvo nuvesztas in 
Pennsylvania ligonine, kur 
Daktarai sako jis randasi pa
vojingoje padėtyje.

Detektyvas Joseph Carrut
hers, suaresztavo 28 metu am
žiaus bartinderi, Gene Bur- 
kert. Detektyvas sako kad jis 
rado to bartinderio revolveri 
jo kambaryje. Jis sako kad tas 
bartinderys greitai prisipažino 
kad jis buvo ta kostumeri pa- 
szoves, pasiaiszkindamas kad 
jiedu buvo suslginczine.

Tuo laiku buvo apie dvide
szimts penki kostumeriai tame 
saliune. Policijantai visus su
laikė kad galėtu j u iszklausi- 
neti kas ir kaip ten atsitiko ir 
kas czia kaltas.




