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Isz Amerikos
MOKYKLOS AUTO
BUSAS APSIVERTĖ

9 Jauni Mokiniai
Žuvo

SZESZI ŽUVO
į • 'GAISRE
h . ____

HAZLETON, PA.—
Szesztas žmogus pasimirė nuo 
gaisro mieste, kai Gary viesz- 
butis, hotelis sudegė.

| Jis buvo szeszios deszimtS' 
szesziu metu amžiaus George 
Ratez isz Elmira, New York.

'Jis buvo labai apdegintas ir
TIFTON, GA. — Autobu

sas kuris buvo intaisytas vesz- 
ti penkios deszimts keturis 
žmones, veže asztuonios de
szimts mokiniu, vaiku. Jis ap
sivertė ant vieszkelio ir nu
griuvo in maža prūdą. Devyni 
mokiniai prigėrė.

Draiverys, Doyer Jones, 40 
metu amžiaus, sako kad dides
ni mokiniai stovėjo ant mažes
niu, kurie už tai prigėrė.

Draiverys Jonės sako kad 
tasvieszkelis puvo baisiai nely
gus del ■pataiąinimu, ivjp au
tobusas kelis sykius šusitrenke 
ir paskui apsivertė. Autobusas 
važiavo .Negera Wilson 
Hitgh ir Įndr^ial Elementa
ry mokykla in Tifton, apie 
penkios mylios atstu.

Penkios mergaites ir keturi 
vaikai žuvo toje nelaimėje.

Susiedai, farmeriai greitai 
pribuvo in pagelba ir isztrau- 
ke isz to autobusio visus kitus 
mokinius. s*'

Autobusio kompanijos vir- 
szininkas W. J. Flowers sako 
kad tas autobusas buvo per
žiūrėtas ir patikrintas ta pa- 
czia sanvaite ir kad nieko bro
ko nebuvo su to autobusiu.

Keturios deszimts devyni 
mokiniai buvo su automobi
liais ir kitu mokyklos autobu
siu nuveszti in Tift County li
gonine.

— Kol stengsiesi apmest 
purvynu savo artima, tai pir
miausia pats save apipurvinsi.

buvo nuvesztas in ligonine kur 
daktaraai stengiesi ji iszgelbe- 
ti, bet jiems nepasiseke.

Jis pasimirė deszimts minu- 
cziu po szesziu isz ryto Petny- 
czia.

Trisdeszimts septynių metr. 
amžiaus Panele Jena Hagel-i 
gans, kita to vieszbuc’io vie- 
sznia yra labai pavojingoje pa
dėtyje, valstijos ligoninėje.

■ Teipgi asztuonios deszimts 
szesziu metu amžiaus Ponia 
Fannie Wheat, kuri buvo ug
niagesiu iszgelbeta dabar ran
dasi toje paežio j e ligoninėje 
pavojingoje padėtyje.

George Ratez kuris pasimi
rė nuo to gaisro, buvo vienas 
isz atstovu, biznierių del Clyde 
Beatty Cirku. Jis buvo in tai 
vieszbuti užsiraszes tik dvyli-! 
ka valandų priesz ta gaisra, j 
Jis buvo atvažiavęs in miestą 
sudaryti tvarka del tos Clyde 
Beatty Cirkos atsilankymo.

Loma Mary McAtartiey dar 
vis yra jieszkoma per to viesz- 
buezio szimta kambariu. Ji yra 
keturios deszimts septynių me
tu amžiaus ir jos niekas negali 
surasti. Bet ugniagesiai ir po- 
licijantai spėja kad ji žuvo ta
me gaisre.

Kai gaisras isztiko ta viesz
buti, szeszios deszimts penki 
žmones buvo tame vieszbutyje.

Iszrodo kad gaisras prasidė
jo skiepe, bet per elevatorių 
gaisras gaišiai greitai uždege 
visa vieszbuti.

Gubernatoriai Susirenka

MAHANOY CITY PA. UTARNINKAS

NUŽUDĖ ŽMONA'

Nusižudė
POINT MARION, PA. — 

Valstijos policijantai prane- 
sza kad trisdęszimts vieno me
to amžiaus John Leppard pa
leido tris szuvius isz mažo re
volverio, ir nužudė savo žmo
na, kai jiedu susipesze namie.

Paskui jis pats su tuo revol
veriu nusiszove.

Jųdviejų keturiu vaikucziai, 
kuriu metai yra nuo penkių li
gi deszimts metu, tuo laiku bu
vo miegamajame kambaryje.

Policijantai sako kad žmona 
dvideszimts asztuoniu metu 
amžiaus May pasimirė ant vie
tos. Jos vyras buvo nuvesztas 
in Uniontofan ligonine, kur 
jis ant rytojaus pasimirė.

Policijantai sako kad vyras 
buvo paszaukes Conn graboriu 
ir buvo papraszes kad jis atva
žiuotu paimti jo žmonos lavo
ną, pirm negu jis pats nusiszo
ve. .

— Kuom daugiau bijai se
natvės, tuom greieziau ji pas 
tave prisiartins.

GELTUONPLAUKE
APVOGĖ BANKA

LAS VEGAS, NEVADA.— 
Graži ir dar gražiau apsireng
ta geltuonplauke mergina, su
imta ir intarta už apvogimą 
First National Bankos Neva
da. Ji gavo apie du tukstan- 
cziu doleriu.

Policijantai ir “FBI” agen
tai suėmė ta geltuonplauke kai 
ji autobusiu važiavo in Beno 
miestą, apie keturios deszimts 
penkios mylios nuo Las Vegas 
Nevada.

HARTFORD, CONN.—
Naujos Anglijos valstijų Gu
bernatoriai susirinko pasitar
ti ir stengtis iszriszti savo vals 
tiju klausimus in Hartford. 
Jie taip susirinko pirma syki 
nuo ju rinkimu.

Stovintieji pro isz kaires in 
deszine: Gubernatoriai: Fos- 
tes Furcolo isz Massachusetts 
Christopher Del Sisto isz Rho
de Island; Robert Stafford isz 
Vermont ir Clinton Clauson 
isz Maine valstijos.
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Viena Isz Dvynukių Dingo

10,1959 (TUESDAY, MARCH 10, 1959)

GH, PA.—PITTSBU
Molly Ardrey, po deszine, dvi
deszimts dvieju metu, loszike 
ir szokike, kliube netoli nuo 
Pittsburgh, kur ji su savo sese- 
re Sally, po kaire, szogdavo, 
staiga dingo. Policijantai sa
ko kad jos sesere Molly staiga 
dingo kai ji pasiėmė taxi isz 
savo vieszbuSžio ir nuvažiavo

in miestą. Kai ji nesugryžo in 
laika del pasirodinimo su szo- 
kiais ir dainomis tame kliube, 
jos sesere iszsigando ir pa- 
szauke policijantus, pasiaisz- 
kindama, kad jos sesere nieka
dos nebuvo nei pasivėlinus del 
jųdviejų pasirodinimo ar su 
dainomis ar szokiais.

V. L. Boczkoyvski, Kditor and Mgr. 70 METAS

Už Geležines Uždangos

Policijantai sako kad ji yra 
graži merginu. Ji jiems pasa
kė kad ji yra!Ida Belle Ingram 
isz Roanoke,!Virginia. “FBI” 
agentai greitai dažinojo ir pa
skelbė kad jribv vo dirbus in ta 
kanka ir ■’ < Kitas bankais 
in Alexandria, Virginia, ir ip 
Washington, D. C.

Ji atskrido isz Vaszingtono, 
Ketverge, ir neturėjo pinigu, 
kol ji nutarė ta banka in Las 
Vegas apvogti.

Kai policijantai ja suėmė, ji 
turėjo su savimi $1,761.00: 
szimtinemis^^deszimtinomis ir 
penkinėmis. Ji*nudave kad ji 
turi su savimi revolveri, bet 
“FBI” Agentai jokio ginklio 
nerado pas ja.

Taxi cab draiverys polici- 
jantams pranesze kad ji keti
na ta banka apvogti. Jis pasa
kė jiems kad jis buvo jos pa- 
szauktas isz Motei vieszbuczio,

Sėdintieji yra Gubernatorius 
Abraham Ribicoff isz Connec
ticut ir Gubernatorius Wesley 
Powell isz New Hampshire 
valstijos.

□ □ o

ii- kad ji jam insake ja nuveszti 
in ta banka. I Inejus in ta ban
ka ji pareikalavo asztuoniu 
tukstaneziu doleriu, bet kasi- 
erka jai padavė apie du tuks
taneziu doleriu, pasiaiszkinda- 
ma kad ji siu savimi daugiau 
nebeturejo.
inszoko in tai taxi ir nuvažiavo 
in autobusio
erne autobusl in Reno.

Ji spiege ir gynėsi kai ‘FBI’ 
agentai ja siicziupo ant to au- 
tebusio. Suimta, ji buvo pa
skirta ant ,deszimts tukstan- 
ęziu doleriu kaucijos.

Tada ta mergina

stoti kur ji pasi-

žmogžudyste ir savižudyste.
Policijantai rado lavonus 

szitu žmonių: dvideszimts asz
tuoniu metu amžiaus Roland % 
Soper ir keturiu vaikucziu. 
Visi jie buvo surasti automobi
lyje. garadžiuje. Automobi- 
liaus inzm dar vis ėjo.

Farmunstuboje policijantai 
rado lavonus Ponios Viola So
per, dvideszimts devynių metu 
amžiaus ir vieno vaikuczio la
vonėli. Vaikutis buvo baisiai 
sumusztas.

Vaikucziai buvo Ponios So
per po pirmu vyru.

Ugniagesiai buvo užtik
ti tuos lavonus. Jie sako kad 
Ponas Soper ir keturi jo vai
kucziai buvo automobilyje, 
Pon., Soper su vienu vaikucziu 
buvo surasta lovoje, stuboje. 
Vaikucziai buvo: vienuolikos 
metu Lura Walls deszimts me
tu; Bobbie, devynių metu Sha-

KAIP ATRODO
LIETUVA IR JOS 

NUOTAIKOS

Neseiniai isz Lietuvos in Va
karus atvykęs buv. Sibiro 
tremtinys “Eltos Informaci
joms” papasakojo apie savo 
pergyvenimus ir pastebėjimus. 
Be jau žinomu (isz ankseziau 
atvykusiuju) dalyku kiekvie
nas naujas turi kai kuriu skir
tingu žinių. Visa tai padeda 
sudaryti tikresni vaizda ir 
apie užimantaji kraszta ir apie 
trėmimus in Sibirą.

Lietuva Vis Dar Iszsi- 
skiria Isz Sovietiniu

Krasztu,

Atvykėlis, pasakoja, kad 
gryžusiam isz tremties in Lie
tuva Lietuviui-tremtiniui susi
daro toks inspudis, kad esi pa
tekės jau in Užsieni. Pripratu
siam prie Rusiszku pastatu, 
keliu, žmonių apsirengimo, 
miestu ir kaimu ežia tuoj krin
ta in aki skirtingos sanlygos. 
Nors ir j^y venieumivaa^inia. 
Lietuva skiriasi nuo Rusijos 
tiek, kiek isz kitos puses ji 
skiriasi nuo Vokietijos.

Pirmiausia matosi Lietuvoj 
žymiai geresnis žmonių apre- 
das, negu Rusijoje. Lietuvos 
gyventojai neszioja visiszkai 
kitu fasonu rubus, nei ten. Mo
terys ypacz Lietuvos miestuo
se pamegdžoija kiek galint 
Vakaru madas pagal gauna
mus isz Užsienio madų žurna
lus, ir plauku szukuosena dau
gelyje atveju ima lygintis Va
karams. Drabužiu spalvos Ru
sijoje daugiausia tamsios: juo
da, mėlyna. Lietuvoje insigali

r on, asztuoniu metu Vickie ir 
szesziu metu Rosanne.

___________ i
PALSZYVI CZEKIAI

ISZ KALĖJIMO

SEPTYNI LAVONAI
SURASTI

Zmogžudyste Ir 
Savižudyste

LANCASTER, OHIO— 
Policija surado septynis 
nos szeimynos lavonus ant vie
nos f ar mos.Policijos virszi- 
ninkas sako kad ežia buvo

vie-

COLUMBIA, S. C. — Kali- 
niai, kalėjime gera bizni vare 
pagamindami palszyvus cze- 
kius, kuriuos kitas, buvęs kali
nys iszkeszindavo, iszmainy- 
davo.

Kalėjimo virszininkas, W. 
M. Mannirtg sako kad buvęs 
kalinys, 38 metu amžiaus John 
Hastings isz Chester, South 
Carolina, yra suaresztuotas in 
Charlotte, North Carolina,

Szeszi kaliniai buvo susekti 
ir dabar yra nubausti už ta biz
ni. Kalėjimo virszininkai sako 
kad dar keli kiti kaliniai bus
suimti.

Buvęs kalinys Hastings isz- 
maine tris palszyvus czekius, 
visi buvo del $95.40. Visi cze- 
kiai buvo iszmainyti in Char
lotte Construction Company, 
po vardu “James E. Brown.”

vis daugiau ir szviesesnes, 
margesnes spalvos. Ypacz ge
riau apsirenge Lietuviai Kau
ne. Net tvirtinama, kad Kau- 
niecziai esą geriau apsirenge 
negu bet kurio kito miesto gy
ventojai Sov. Sanjungoje. Vis 
daugiau drabužiu matytis pa
siutu isz Amerikietiszku me
džiagų. Vyru kelnes siuvamos 
taip pat pagal Vakaruose insi- 
galejusia mada, siauresnes, ne
gu ankseziau.

Komjaunimo ir partijos pa
reigūnai kartais giežtai kriti
kuoja insigalinęzia ir Lietuvo
je “Vakarietiszku” kelnių, 
‘ ‘ Vakar ietiszkos ’ ’ szukuose- 
nos mada. Kalbama apie “Sti
lingas” ir stengiamasi jiems 
prikiszti ‘ ‘ Keliaklupcziavima 
Vakarams. ’ ’

Vienok visa tai nesutrukdo, 
kad Kauno jaunimo, ypacz stu
dentu tarpe jaueziamas didelis 
susidomėjimas Vakarais. Tai 
pasireiszkia netik drabužiu fa
sone, szukuosenoje, vakarie- 
tiszkos muzikos ir szokiu pa
mėgimu, bet ir tam tikrais kal
biniais iszsireiszkimais. .Uo
liai skaitoma ir Užsienio lite
ratūra, kiek ji randama biblio
tekose, be to, ir vienas kitas 
nueziurtas Užsienio žurnalas. _ 
Suvien. Amerikos Vals., pa
siuntinybes Maskvoje leidžia
mas žurnalas Rusu kalba 
“Amerika” taip pat eina per 
ranku rankas.

Kaip Sziuo Metu Su 
Maistu?

Maisto veikalas sziuo metu 
Lietuvoje jau nebeyra tokia 
kaip ankseziau. Kur nors nuo- 
szaliame miestelyje prekių bu
na maža, bet tuiiguose galima 
gauti bemaž visko ir tai daž-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Telefono Ir Radijo Centras Po Žeme

WHEATON, ILL. —
Netoli nuo miesto Wheaton, 
“Civil Defense” Stabas yra 
insitaises telefono ir radijo su- 
sisekimo centra po žeme. Szi- 
tie kambariai yra taip giliai po 
žeme, kad dvideszimts milijo

nu tonu sprogstanti bombai 
ežia nepasiektu. Szitaip ežia 
intaisinta, kad jeigu prieszas 
ir susprogdintu miestą ir apy
linke, “Civil Defense” Szta- 
bas dar vis galėtu su telefonais 
ir radiju susisiekti su kitais.
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Kas Girdėt
Prez. Eisenhoweris yra savo 

partijos vadams pasakęs kad 
ne jo-, bet ju darbas sustiprin
ti Relpublikonu partija. Jis yra 
vieszai ir piktai prasitaręs in 
savo partijos vadus: “Jus tu
rite savo sztaba, partijos rei
kalai, jusu reikalai.”

^eraAtsilyginti blogu už 
yra velniszka; atsilyginti blo
gu už bloga yra gyvuliszka; at
silyginti geru už gera yra žmo- 
niszka; atsilyginti geru už 
bloga yra krikszczionio karžy- 
giszka dorybe.

Komunistiszkos Kinijos Pre- 
mieras Mao Tse-tung, Sovietu 
Premjera Nikita Chruszczeva 
pravardžiuoja ‘ ‘nyksztuku. ’ ’

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
kymą, kad butumet ant tiek 
malonus indeti pacztine mar
ke del atsakymo! Redakcija 
aplaiko daugybe laiszku kas 
diena, o po 4 centus susiren
ka gana ženklyva suma per me
nesi ir tik nereikalingas kasz- 
tas del redakcijos, o riepriskai- 
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.”

dabar raszytu apie musu 
kraszto pinigine ir finansine 
tvarka; kad jie parodintu kaip 
Eisenhoweris nori visiems- su- 
cziqdinti pinigu. Bet tuo pa
ežiu sykiu jis pranesza kad 
kraszto iszlaidos yra ir bus di
desnes ir kad taksos 'bus vi
siems pakeltos.

Kas sugriauna svetimam 
,dangų, tas sau pasistato pra
garą. Toks jau yira nematomas 
teisingumo instatymas ant 
szios žemes.

Dievas davė mums atsimini
mus, kad mes 'galėtume turėti 
rožių ir Gruodžio menesyje. Pypkes Durnai

Price $3.00 .......... * ■'”*
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Copper.
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Umbrasas, Petras, gyvenęs 
Brooklytne.

Verbyla, Antanas, Jurgio 
sunns, gira. Vaiponios km., 
Punsko parap.

Vijūnas, Vladas, kilęs isz 
Raudžiu km., Žemaitkiemio 
vai., Ukmergės ap.

Jieszkomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in: Consulate Gene
ral of Lithuania 41 W. 82nd St. 
New York 24, N. Y.

apraszy-

apysaka 
szimtme-

Sovietai- sako kad jie isz- 
trauks isz Rytu Berlyno savo 
kariuomenes, priesz. Gegužio 
dvideszimts septintos- dienos. 
Jie ežia, mes esame tikri, savo 
žodi iszlaikys.

Bet jie isz Rytu Berlyno pa
sitrauks tik deszimts. myliu, 
kur, in Siaurės Rytus strytka- 
rio neles baigiasi. Jie ežia pa
liks visa divizija savo kariuo
menes. Sovietai ežia, tarp Ber
ną u ir Lake Wandlitz jau bai
gia. statyti savo kariuomenei 
tvirtoves.

Szitokis
tai tik “menai”! Ka deszimts 
myliu sziandien armijai reisz- 
kia?

Didelis Skirtumas

Nekurie pasakoja,
Kad moteryste tai yra 

pekla,
O bet yra didelis 

skirtumas
Terp tikros peklos.
Pekloje prakeiktieji 

dega,
O moterystes pekloje 

dori žmonys dega!
pasitraukimas

-------------- --------------------- -- --------- -■■i.- ■■■

Žmogaus gyvenimas pada
lintas in ryszkias. dvi dalis: 
per pirmus trisdeszimts penkis 
metus žmogus kaupia patirti; 
per antrus trisdeszimts penkis 
metus *— gyvena atsiminimais.

Darbo Sekretorius nemato 
akis in aki su Prez. Eisenhowe- 
riu. Darbo Sekretorius James 
Mitchell yra daug palankesnis 
darbininkams ir darbininku 
unijoms negu Prezidentas Ei
senhoweris. ,

Ne viskas auksas kas žiba, 
bet teipgi — ne viskas 'žiba, 
kas auksas.

Senatoriai, Amerikoje gau
na dvideszimts du tukstancziu 
ir penkis szimtus doleriu ant 
metu, Bet tai tik arbatėlės pi
nigai.

Jie gauna riebias pensijas, 
už pirmus tris tukstanezius do
leriu jiememoka taksu, jis gau
na paczto sztampas u'ž dyka,

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu
i

8 col. ilgio, 5% col. plocrio 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu.

i Knyga in minksrtos po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
ui sakymu:

l iktai, . . . $1.00
1 s' '

> Saule Publishing Co.,
i Matianoy City, Pa.,U.S.A.

Eroplanu kompanijos nori 
paramos isz Vaszingtono. De>- 
mokratu partijos vadas Sena
torius Lyndon Johnson yra 
inneszes- byla, kad valdžia 
paremtu eroplanu kompanijas 
ir parūpintu tinkamus aero
dromus. Bet Eisenhoweris 
yra isz anksto pasakęs kad jis 
ta 'byla iszmes ir nesutiks ant 
jos pasiraszyti. Bet ežia Sena
tas ir Kongresas gali priversti 
Eisenhoweri sutikti. Kongre
sas gali teipgi atsikirsti ir ne
priimti Prez. Eisenhowerio 
prasziyima daugiau pinigu del 
valdžios iszlaidu.

Jeigu nori savo artima my
lėti, turi pirmiau ji ar ja pažin
ti.

IMI
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—- Gerbiama “Saules” Re
dakcija: Prisiuncziu jumis $7 
dolerius už laikraszti Saule, ir 
duokite man žinia kaip aplai- 
kysite laiszka. Su gerais veli- 
nimais, taipgi sveikinu visus 
su Szventomis Velykomis. Su 
pagarba, Mare Nagliene, 
ladelphia, Pa.

Ant Gavėnios

Phi-

kvietkas savo ofisui kas rytas 
už dyka; ligoje jam daktarai ir 

. digfflni.nag.m .dyikaęsJis gali va
žiuoti kur tik jis nori už dyka; 
jam: parupinima nors vienas 
brangus automobilius už dy
ka, kaip Kongresmenas Jos. 
W. Martin isz Massachusetts 
gavo Cadillac automobiliu ku
ris kasztuoja vienublika tuks
tancziu doleriu. Jis gali savo 
szeimynos narius ar gimines 
pasisamidinti, ir valdžia jiems 
algas užmokės. Pavyzdžiui, jis 
gali parūpinti savo žmonai ir 
savo vaikams sziltas vietas, ir 
valdžia jiems algas užmoka! 
Konigresmonas gali gauti apie 
trisdeszimts tukstancziu dole- 

’ riu ant metu del bėgamųjų 
reikalu; Senatorius gali gauti 
nuo devynios idesziints tuks
tancziu ligi szimto penkiolikos 
tukstancziu doleriu del tokiu 
iszlaidui Jam parūpinama re- 
frigeratoriai jo namuose ir jo 
ofisuose, ir vėl už dyka! Sena
torius gauna dvideszinlts cen
tu ant mylios kai jis važiuoja 
in Vaszingtona isz savo- namu 
ar atgal, nors ta kelionei jam 
nei cento nekasztuoja.

Kong-resmonas ar Senato
rius gali skristi ant Armijos, 
Laivyno ar Lakunuu Sztabo 
eroplanu in tolimiausius svieto 
aszigalius, ir vėl u'ž dyka!

Mažai kalba ar ka sako apie 
Sveikatos Sekretorių Arthur 
S. Flemming, kuris yra virszi- 
ninkas Mokslo ir Paszelpos 
komitetu, bet eina gandai kad 
jis tikisi būti kandidatu del 
Vice-Prezidento. Jis, sutiktu 
stoti in tuos rinkimus sykiu su 
Vice-Prezidentu Richard Nix- 
onu ar su New York valstijos 
Gubernatorių milijonierių Nel
son Rockefeller

Geriausias būdas padaryti 
savo gyvenimą malonu sau, 
yra stengtis ji įdaryti malonu 
kitiems.

Iszrodo kad farmeriai dabar 
vėl stoja priesz Eisenhowerio 
inneszima: “Maisto del Tai
kos.” Farmeriai jauezia kad 
Eisenhoweris su tokia tvarka 
norėtu sumažinti ju pjūties 
pertekti ir taip susatbdinti 
jiems parama.

Žmonių paskirstinimas in 
avis ir ožius invyks paskutinė
je dienoje. Kol kas, mums ne
valia kitus taip skirstinti ar 
vadinti.

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

Saule Publishing Co., Maha
noy City, Pa.

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

Generolinio Konsulato 
Lietuvos

New York Pajieszkomi 
Asmenys

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

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

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

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. —

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-order  i arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra d«J. prisiun- 
timu kasztu. Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa.

Jeigu Permainote 
Savo Adresus

Gyvenimo

Alt' reidas gyvenęs

t Jeįgu mums reikia ko 'bijoti, 
tai tik saves paežiu.

Prez. Eiseehoweris yra inta
kes tiems kurie jo prakalbas 
prirengia ir paraszo, kad jie

Visuomet reikalaukite “Andruliu” 
Michigan Farm Sūrio. Jeigu panorė
site “Michigan Farm Sūrio” tai ra- 
szykile ant adreso «L*'Miehigan Farm 
Cheese Dairy, Inc., John Andrulis. 
Pres., Fountain, Michigan.
(^*-X*-k*-k*****-X*-k-k*** ******

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS
Į ... MALDA ... ;

; Viesz. Jėzaus ir ;
: Motinos Szvencz. Į

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

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts

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

Dulbiute, Magde, Kazimie
ro duktė, gj^niwi Amerikoje.

įGamastauskiene - Langiene, 
Tekle, jos dukterys Linda ir 
Rene.

Girnius, Jonas ir Mykolas, 
Jurgio sūnūs, kilę isz Szven- 
czioniu apsk., Vilniaus Krasz
to, iszvyke in Brazilija.

Giže, Antanas ir Ignas, kilę 
isz Szermukszniu km., Panevė
žio’ apsk.

Jeckus, 
Clevelande.

Jekubavic-ziene, Mare, Ma- 
tauszo duktė. |

Juozulynas, Augustas, Mo
tiejus Tamoszii.s ir Agota, klie 
isz Kapcziamie sezio- valscz.

Jurkonas, Jonas ir Vincas, 
Juozo sūnūs, k le isz Kapczia- 
miesezio' vai.

. Kurauskas, Stanislovas isz 
Kauno, Žaliojo

Kurgonas, 
nuo Žaslių.

Lazauskas, Ignotas, Myko
las, Vincas, Antanina, Paulina 
ir Rože, kilę iąz Kapcziamies- 
czio vai.

1

Madeisza, Kalzys.
Mickeviezienę - Krivinskai- 

te, Mare, Petro duktė, gim. 
Kaune-Szanicziijoise, vyras An
drius Mickevicziuis, (dukte Bro
ne Mickevicziultei-Klioigiene.

Mickus, Stanislovas, kilęs 
isz 'Lepsziu km., Žemaitkiemio 
vai., Ukmergės apsk.

l’aczesa, . Emilija, gimusi 
Amerikoje.

Kalno.
Viktoras kilęs

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 neužmirszta paduoti ir 
savo sena adresa kur kitados 
gyveno, nes kitaip negalėsime 
surasti kur tokis žmogus gy
veno. Todėl, jeigu permainote 
savo gyvenimo vieta, raszant 
in Redyste, kad -permainyti 
jusu adresa ‘‘paduokite ir se
na adresa, o tuom palengvin
site mums darba, erkelio ir 
kaszto! ’ ’ Szirdingai Acziu!

KATALOGAS 
KNYGŲ

in

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

užsisakykite knygas Įsi 
Brito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonai* Velnias 
Puikus apraszymas, didele

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

gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

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

No.lll—Sziupinia (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
VIa 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., 
20c.

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

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

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

No.132—Trys istorijos; Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo;

’ Keliautojai in Szventa Žeme; 
“ Bedaf Tamstmus prigauna. 58 

pnsiapiu, 20c.
No.134—Dvi istorijos: Baisi 

Žadinėta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapio, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

No.150—Apie Duktė Akme- 
uoriaus, 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 svietą 
ir badymas apie Jezu Kris
tų 20c.

lapių. 20e. t
No.158—A p i e Kapitonas 

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

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

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

No.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isi- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudrae Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima
na vymai; 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. 35c.

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

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

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

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

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

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

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir 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:

ISr5 Užsisakant knygas ie» 
szio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. 'Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING 00., 
Mahanoy City, Pa., ■ U. M. B>



“ S A U L B ” MAHANOY CITY, FA.

Pavojingas Sumanymas

(Srandinavu Istorija)

ĄSLANGAI subrendus, isz- 
nyko kaime ramybe, Auga- 

locziausi kaimo bernai peszesi 
už ja kiekviena nakti. 0 la
biausiai Sukatomis. Todėl jos 
tėvas, senas Knutas Husabas 
nesgule kitaip, kaip apsirėdęs! 
ir su ryszuliu beržiniu ryksz- 
uliu beržiniu rykszeziu prie 
lovos.

—- Juk turiu gražia dukte
rį, reikia ja saugoti, sakydavo.

Tore Naesset buvo tik kam
pininko sūnūs, bet atsirasdavo 
tokiu, kurie. drįso tvirtinti, 
kad jis daulgiausia lankosi pas 
Husabo dukteri. Seniui tai ne
patiko- ir jis kiekviena užtik
rindavo, kad Tores savo sody
boj niekad nebuvo mates. Juo- 
ktasi isz to jam muž akiu, tvir
tinant kad gerai visips kampus 
apieszkojas, tikrai viename ji. 
užtiktu.

Atėjo pavasaris ir Aslanga 
iszgine in ganyklas banda. O 
kai karszta diena vieszpatavo 
slėny, o szalti uolu kalnai kele 
savo- virszunes virszj saules 
karszcziu, kai linksmai skam
bėjo besiganancziu galviju 
varpeliu balsas, kai piemens

JONO ANDRULIO
. . .GAMYBOS. . .

Lietuviszki Sūriai!
Savo skoniu ir kokybe yra žinomi 

Amerikoje ir Kanadoje!

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.

szuo linksmai lojo, kai Aslan
ga ganyklose linksmai daina
vo ir grieže birbyne, smarkus 
ilgesys apimdavo bernus, dir- 
banczius artimose slėnio pie
vose. Todėl sekanti Subatos 
vakara befgdavo lenktyniauda
mi in kaina, bet dar greicziau 
atsidurdavo pakalnėj, nes ant 
kalno szetroje stovėjo jau ber
naitis kuris kiekviena taip ge- 
rai pasveikindavo ir taip ji pa
vaisindavo, kad ant visados 
insiided'avo sau in galva jo' 
mestus žodžius:

— Pasirodyk dar syki, o 
gausi dar daugiau. .

. Bernu tvirtinimu visame 
kaime stipriausia kumszti tu
rėjo Tore- Naesset. Turtin
giems' ukininkai-cziamsi atrodė 
skriauda, kad toks kampinin
ko sūnūs drįsta taip- musztis. 
Tarpusavy tarėsi, kad su juo 
būtinai reiketu karta apsidirb
ti.

Tos pat nuomones buvo ir 
senas Knutas, ir viena karta 
pareiszke jis, kad jai nieks ki
tas Tores neinveiks, jis valios 
pats vienas su savo- sunaus pa- 
gelba tai padaryti.

Huabu ganyklas ėjo- tik vie
nas takas, jungias sodyba ir 
ganyklas.

“Andrulio Suris
Tinkamiausias!”

pavaiszinimas savo Draugu.

Del Iszvažiavimuose, Vestu
vėse, ar Kriksztynose, vaiszin- 
kite Sveczius skaniais,

“Andrulio Sūriais!”

Sekanti Subatos diena, kai 
Tore ketino keliauti pas As
langa ir, laimingai praslinkęs 
pro daržine, skubėjo kuogrei- 
cziausiai per kiemą, sugriebė 
ji kažkas už krutu.

— Ko nori? Suriko- Tore ir 
trenke užpuoliką in žeme, kad 
tas net sustenėjo.

— ’ Tuojau sužinosi, atsilie
pė isz užpakalio- gaisas ir vai- 
szinas smūgis. Buvo- tai pir
mojo brolis.

— Sztai dar ir treczias, 
pridūrė senas Knutas, pulda
mas- drąsuoli.

V*************************
Jau szitokis bobų

pinneivyste, 
■i Tai rūteles ne kas, 
Ohiojos valstijoje, 
Apigardoje vienoje, 

Randasi bobeles keturios, 
O vargszai tieji vyrai, 

Kad nemoka gerai bobų 
suvaldyti, 

Kaili gerai atbubnyti, 
Tada nedarytu juoku, 

Nekibtu prie kitu, 
Nemokate vyrai bobelių 

suvaldyti, 
Nuo- pradžios nereikia 

vale duoti. 
Duokite in kaili 

prisi minia, 
In kudlus pirsztus 

invynioja, 
Ba kitokios rodos nėra. 
Jeigu boba gere guzu te 

ir ne szczyra.
* * *

Vienam, mieste- netoli 
Vos-terio, 

l Kone kas deszimta 
bobuke, 

Naktimi valkiojasi, 
Kaip kate bodes -dairosi.
Jau po- nogiu nustotu, 

Szunui ne erzytu, 
Begedes sarmatos 

neturi, 
Nepaiso jog -žmonis 

žiuri.
Niekai bobos, niekai 

vyrai, 
Apie tai 'žino visi gerai.

Nei bažnyczios joms 
nereike, 

Vietoje melstis, tai 
kožna keike, 

Tik tu Dieve susimilk, 
Abba suvis joms protą 

atimk. 
Yra tenais ir moterių 

.( szezyru,
Ir vyru teisingu, ir

geru,
Bet suvisai mažai 

O tai labai negerai!

Prieszingai Atsitiko

Jonas — Isz kur eini? 
Petras — Isz sūdo.
Jonas — Na ir ka tenais 

gavai?
Petras — Nieko negavau.

Turėjau da damoket.

rejes tuojau

> kiekvienas 
vo:

Turi, ko

slanga, lauke- 
eni, o- sužino- 
taip jo ir te-

'Toriai pavojuj padidėjo jė
gos in ežia lenkėsi, ežia sukosi 
kaip karklo- sząkele, o- smūgius 
dalijo gana smarkiai, ka prie- 
szininkai gerai atjautė. Jis gi 
pats mikliai jasitraukdavo- 
nuo smagiu: kur tartis krito, 
ten jo nebuvo, ladagi jie vi- 
siszkai nesitike.o, pasekdavo- 
juos jo'kū-msztis. Bet pagaliau 
ji nugalėjo. Senis jdažnai po to 
kartodavo, kad kaip gyvas, 
nebuvo- muszesis su smarkes
niu bernu. Musztylnes tęsęsi li
gi pirmųjų krąaji, o jiems pa
sirodžius, senis Knutas suka- 
manjdavo: “Gani” ir pridūrė:

— Jei sekanti įSubatdieni 
instengsi iszsf rūkti vilkui, 
Husabui ir jo btndrams, mer
gina bus tavo!

Tore su dįdelii vargu nusi
vilko namo, o pj 
atsigulė.

Kaime daug Uuvo kalbėta 
apie musztynes, 
nuo saves sakydd

— Gerai jap,! 
jieszkojo!

Tik vienas asn.uo- taip- nesa
kė, o- buvo tai A f 
ji jo ana Subatd < 
jusi, kas atsitiko 
vo, verkdama sakydavo:

— Jei neisztepsiu už jo, in- 
kyres man gyvenimas.

Tore pragulėjo Nedel'dieni, 
o ir Pane-deli turėjo pasilikti 
lovoje. J.

Atėjo Utarninkas, o buvo 
laibai puiki -diena. Nakti sziek 
tiek palijo, kalnai rojdos1, at
gijo- ir sužaliavo, pro- atvira 
Įauga ateidavo lapo kvapsnis 
isz ganyklų atskrisdavo- varpe
liu skambėjimas ir daina. Jei 
motinos kambary nebūtu, To
re verktu isz nekantrumo-.

Seredoj dar tebe dėjo lovo
je; Ketverge stebėjosi kaipgi 
galėtu būti kad ligi szesztad'ie- 
nio nepasveiktu. Petnyczioj 
jau buvo ant kojų. Instrigo 
jam laibai gerai atminti tevb 
žodžiai: “Jeigu sekanti Suba
tos dieni instengisi iszslprusti 
vilkui Husabai ir jo bendrams 
mergina bus tavo.”

Karts nuo karto pažvelgda
vo in sodyba.

— Ten laukia manės tik 
kireziai, maustė.

In H-usabu ganyklas veide, 
kaip buvo- sakyta, tik vienas 
takas, bet vikrus vaikinas vis 
del to ras -būda, kaip in ten pa
kliūti, nors ir ne perdaug tie
siu keliu. Apiplaukęs- iszkyszu- 
li, priplauks priė kalno isz ki
tos puses o- in ji| juk turi būti 
koks nors užlipinto būdas, nors 
jis yra toks status, kad ir ožkos 
vargiai gali ant jo užsilaikyti. 
O jos juk uolu nesibijo-.

Atėjo Subatos diena. Tore 
visa diena praleido i it kiemo. 
Saule szviete, krūmuose kaž
kas szlamejo, o karts nuo- kar
to atlėkdavo isz ganyklų vilo- 
janti mergaieziu jdaina. Taigi 
sėdėjo ant slenkszczio nakeziai 
artinantis ir pridedant austis 
iszilgai kalnu ^enos tirsztai 
miglai pažvelgei in kaina: ten 
buvo tylu. Dar ipete akimis in 
Husalbu sodyba^' ir atstume 
nuo kranto- laiveli, kad api; 
plauktu i-szkyjszjdi-

Ganyklos Aslanga, baigus 
dienos darbu, ilsėjosi. Insiti- 
kinusi, kad Tore sziandien ne
gali ateiti, o in jo vieta pasi
rodys kiti, paleii 
ėjo niekam nes?
sisedo taip kad priesz. savo

szuni ir nu- 
ius kur. At-

' "" "" ■ 1 -

Skaitykit “Saule”

akis turėtu visa sletri; bet ne
galėjo ilgai 'žiūrėti, kadangi 
migla kilo auksztyn, o- isz da
lies visi slėnio- vaizdai primin
davo jai liūdna jos likimą. Pa
keitė -padėti, ir priesz. ja buvo 
jura. Didelis, didelis ramumas 
užliejo jos siela žiūrint in pla- 
ėziuosius vandenis!

Užėjo jai noras dainuoti ir 
iszsirinko sau liūdnos melodi
jos daina, o nakties tyla nesze 
jos tonus tolyn, tolyn. Sugrau
dino ja jos paezios balsas-, pa
dainavo dar viena posmą. Czia 
jai pasirodė, lyg ir kažkas at
sake jai dainos žodžius prie 
kalno- pėdu.

— Kas tai galėtu būti? 
Pamanste.

Priėjo- prie kranto- skardžios 
bedugnes, apkabino- laibai ber
želi, besisupanti ties skardžiu 
ir pažiurėjo žemyn. Bet nieko 
netpastebejo.

Priesz ja vingiavo fjordas 
tylus, ramus, net joks pauksz- 
tis nesirodė jame.. Tada gryžo 
in -senąją vieta ir vėl uždaina
vo. Dabar buvo jau tikra, kad 
girdi atsakymu areziau nei 
pirma karta.

— Czia kas nors turi būti, 
suszuko, paszoko ir pasilenke 
ties gelme. <

Dabar pastebėjo prie uolos 
sienos kojų laiveli, kurio- didis 
prilygo mažam kiauteliui. 
Akyliai pažvelgė ir pamate

— 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 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
rins ant pažiūros.

Istorija Apie . . . 
“AMŽINA ŽYDĄ”

—
To kelione po svietą ir lindima* 

apie Jezu Kristų.
Per paczta, 25 Centai.

SAULE - Mahanoy City, Pa.

Sieniniai Kalendoriai
1959m. Po 50c., arba 3 už $1.35.

Adresas: Saule Publ., Co., 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

raujdona kepure, o- po ja žmo
gysta, beli-panczia beveik ant 
perpendikuliarios uolos.

—■ Kas tai galėtu būti? 
Susznibždėjo, paleisdama ber
žą ir atszokdama atgal.

Nors ir gerai žinojo, bet ne-; 
-dryso pati sau in -szi klausima

atsakytu Z A —;1
Puolė ant vejos ir abięm ran

kom insikibo in žole, lyg jai 
paežiai butu reikeje isz visu 
jegu laikytis; bet žoles szak- 
nims neiszlaikius balsiai suri
ko ir įprajdejo melsti Visagai 
pagelbos. Tuo pat laiku atėjo 
jai in galva mintis, kad szis 
Tores darbas, tai tiesiog isz- 
naudojimas Dievo gerybių,, lo
dei pagelbos negalima ne tikė
tis. ,.

— Tiktai szį vienintelį kar
ta, melde ir apkabino saunų 
lyg jis butu buvęs Tąre, kuri 
labai norėjo turėti. Tąsėsi su 
juo po žeme, o laikas atrodė 
begalo ilgas. j'kj. „r, .

Tuo tarpu szuo isz jos ištru
ko ir pradėjo linksmai .į unkšti 
ir loti bedugnes linkį sukda
mas uodega. Lodamas gryžo 
pas savo szeimininkėjį padėjo 
savo letenas ant jos .kėliu ir 
vėl sugryžo fjordo pūsen, ir 
sztai ant pat bedugnes krasz- 
to pasirodė raudona kepure ir.. 
Tore apkabino Aslanga.

Valandėlė negalėjo pratarti 
žodžio, o ka pagaliau isz^tene- 
jo, ir-gi nebuvo perdaug guJd- 
rm

Gi senas Knutas, sužinojus 
apie visą nuotykį, pasakė už 
tai kažka labai protingą.

— O t,aį bravo vyrąs, ver
tas mano dukters!

----- PABAIGA



“SAULS” MAHAN O Y CITY, M.

Žinios Vietines
— Charles A. Domson, pre

zidentas C. D. Kaier Brewing 
kompanijos isz miesto, pasimi
rė pareita Petnyczios ryta 6:20 
valanda savo namuose, 127 E. 
Centre uly. Velionis sirgo per 
koki tai laika, ir taukiai gydė
si in Szvento Juozapo ligonbu- 
te Hazletone. Gimė Mahano- 
juje Kovo 28-ta-diena 1888 me
tuose. Baigės miesto publikos 
High School ir McCann School 
of 'Business. Turėdamas tik 
penkiolika metu pradėjo dirb
to del Kaiero Bravoro ofise 
knjygvedejas. Prigulėjo pine 
daugelis draugija ir kliubu. Jo 
pati Alice Riordan, mire trys 
metai atgal, o- duktė Alicia mi
re 1939 metuose. Paliko sunu 
Charles, sesere Edna Kates ir 
broli George ir keturis anūkas 
visi isz miesto. Laidojo Utar- 
ninke, su apiegomis in Szv. 
Kaniko baižnyczioje ir palaido
tas in tos parapijos kapinėse.

—■ Seredoj pripuola Szv. 
Konstantino, o Tautiszka Var
dine: Vartule. Ir ta -diena: 
1949 m., Prancūzu didvyris 
Generolas Henri Honor© Gi- 
rauĮd, tarnavęs per du pasauli
niu karu pasimirė; 1888 m., su
kaktis baisaus szalczio ir snie
go viesulu; 1941 m., Prez. F. D. 
Rooseveltas p a s i r a s z e ant 
“Lend-Lease” Bylos, skolinti 
ir duoti Idivus ir ginklus Ang
lijai ir kurie kariauja priesz 
Nacius.

— Ketverge pripuola Szv. 
Grigalio Didysis, o Tautiszka 
Vardine: Gosztautas. Ir ta die
na: 1950 metuose Belgijos Ka
ralius Leopoldas laimėjo rinki
mus savo krąszte tik per nago 
juoduma; 1950 m., eroplano 
nelaime Cardiff mieste, Wales 
kraszte, asztuonios deszimts 
Žmonių 'žuvo; 1938 m., Hitleris 
užima; Austrijos kraszta; 1939 
m., Pijus Dvyliktasis yra ka- 
runavotas Popiežiumi; 1912 
m., Mergaicziu Skautu drau
gyste sutverta; 1947 m., Prez. 
Harry Trmnanas pras-ze- Kon
greso paskirti keturis szimtus 
milijonu doleriu Graikijai ir 
Turkijai.

—- Petnyczioj pripuola Szv. 
Kristinos ir Szv. Eup-rasijo, o 
Tautiszka Vardine: Liutvaris. 
Ir ta diena: 1932 metuose Hin- 
denburg'as laimėjo rinkinius 
Vokietijoje ir sumusžte- Hitle
rį, 'bet negavo gana balsu vir- 
sziriti visus kitus kandidatus; 
1884 m., 'buvo nustatyta laikas' 
taip kad visur buvo pastovus; 
1887 m., 900,000 Kiniecziu žu
vo per tvana, kai upe persiipyle 
per krantus; 1881 m., Rusijos 
Czaras Aleksandras Antrasis 
buvo nugalabintas St. Peters- 
burge mieste ; 1360 m., Kryžei
viai užpuolė Kauno pili; 1775 
m., pirmas kraujas pralietas 
Amerikos Revoliucijoje mies
te Vermont valstijoje.

Catawissa, Pa. —
Antanas (Tony Miller) Kulen- 
gauskas, 59 metu amžiaus, -pa
simirė pareita sanvaite Utar- 
ninke po piet, kaip jisai taisė 
traktora ant ukes prigulinti 
prie Charles 'Simpson isz 
Bloomsburg, RD 5, staigai Ku- 
len|gau®kas pradėjo- silpnetis 
pajiegos ir in trumpa laika 
pasimirė nuo szirdies atako. 
Velionis gimė Lietuvoje, atvy
ko in Amerika 1899 metuose. 
Kitados gyveno Girardvilleje.

Antaną isz 
an ulcus ; se- 
Girardville; 
Joną, New

UZ GELEŽINES
UŽDANGOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Paliko savo paezia Katre Sa- 
kievieziute; sunu 
Baltimore ir du 
sere F. Pomiplas, 
penkis brolius:
York; Glen, Alfonsą, Viktorą 
ir Klementą, visi isz Girardvil- 
les. Laidojo isz GraboriauS gu 
Billig isz, Numidia, su apeigo
mis, in Our Lady of Mercy baž
nyczioje isz Roaring Creek ir 
oalaidotas in tos parapijos ka-

nai ne-

pinese

Philadelphia, Pa.—
Stanislovas Mockus,* 67 metu 
amžiaus, nuo 3279 Belgrade 
uly., kuris kitądo^iper dauge
lis metu dirbo del Brehm & 
Stehle Dye Works, pasimirė 
pareita Ketverga in Temple 
University ligonibute. Velionis 
gimė Lietuvoje, atvyko in 
Amerika daugelis metu atgal. 
Buvo narys. Lietuviu Music 
Hall ir Lietuviszkos Rep. Pa- 
szelpos Kliubo. Paliko savo 
paezia, Antoszia; dvi dukterys: 
c: Us'zinskiene ir Prane Kap- 
sziene ir sunu Prana. Laidojo 
Utarninka ryta su apiegomis 
in Szv. Jurgio bažnyczioje 9:30 
valanda ir palaidotas in Holy 
Sepulchre kapinėse.

isz
ne-

Washington, D. C.— 
Buvęs Senatorius Joseph 
Guffey, 88 metu amžiaus, 
Pennsyl vau i jos valstijos,
vedas, kuris gydėsi in Doctor's 
ligoubute Vasziugtone, nuo 
szirdies atako, pasimirė parei
ta Petnyczia. Paliko sesere 
Emma G. Miller. Gimė West
moreland County, Pa. Laidom 
tuves invyko Panedelyje, o jo 
kūnas palaidotas in West New 
ton, Pa.

_Pottsville, Pa. — _
Trijų metu meugaituke inpuo- 
le in Schuylkill upe netoli nuo 
savo namu įr prigėrė. Mažy
tes Debbie Hoy lavonėlis1 buvo 
surastas apie dvi mylės nuo sa.- 
vo namu toje upeje. Ji bovin- i;, .
osi su savo broliuku, keturiu 
metu George, kai ji paslydo ir 
inpuole in ta upe. Mažas pot- 
vanis buvo tos upes bangas pa
tvinęs taip kad ta mergaituke 
ban|g|os nunesze,dvi mylės, kur 
uginiagesiai ir policijantai jos 
lavonėli surado. Jos broliukas 
greitai parbėgo namo ir savo 
tėvams ipasake kas atsitiko.

Platinkit “Saule’*

pigesnėmis kainomis, 
valdiszkose krautuvėse.

reikalo Amerikos Lietu- 
savo siuntiniuose kartais

(Be 
viai 
indeda dar sviesto, tauku cuk
raus ir panasziu produktu — 
ju yra ir paezioje Lietuvoje. 
Tik drabuži insigyti tai buvo 
ir lieka dalykas!) Mažesniuo
se miesteliuose, tiesa, ir dabar 
dar kartais tenka prie duonos 
iszstoveti po valanda laiko, 
vienok jau gauti galima. Par
duodami daigtai nevyniojami 
in popierių, kaip buvo nepri
klausomoje Lietuvoje, arba 
kaip yra visur laisvajame pa
saulyje. Sziaip jau su maistu 
Sovietu Sanjungoje vis dar 
blogi reikalai. Kvietiniu miltu 
kai kur galima gauti tik di
džiųjų szveneziu metu. Tuo
met eiles susidaro jau isz nak
ties. Sovietiszkoji liaudis mai
tinasi labai prastai. Ne visada 
pajėgia isz savo uždarbio ir 
saule gražu aliejaus ar marga
rino nusipirkti. Bulve ir duo
na jos pagrindinis maistas. 
Kaip minėta, Lietuvoje su 
maistu kiek geriau, ir būtent 
gera dalimi dėka Kolchozinin- 
ku privaeziu sklypeliu ir ju 
laikomu gyvuliu. Parduoda 
savo gaminius ne todėl, kad 
negalėtu patyts suvartuoti, bet 
todėl, kad nori pasidaryti sau 
viena kita rubli, nes uždarbiai 
Kolchozuose, kaip visiems ži
noma, visai menki.

Iszoriniai Vaizdai
Keliai Lietuvoje, palyginus 

su Rusija, labai geri. Vienok 
kaimu vaizdas nykus. Namai 
nepaprastai apleisti, stogai 
prakiurę, apszepe. Iszvežtu in 
Sibirą ūkininku sodybos dau
giausia sugriautos. Ir tik isz 
apleisto sodelio gali spėti, kad 
ežia kada tai Lietuvio gyven
ta. Griuvėsiuose dilgeles insi- 
bujojusios.

Miestuose matosi labai di
delis skirtumas tarp Naciona
lizuotu ir privaeziu namu. Na
cionalizuotieji (valdiszki) na
mai atrodo baisiai: visa apleis
ta, sugadintas vandentiekis ir 
kiti inrengimai, isz lauko ir 
viduje nubyrėjęs tinkas. Jei 
greta Nacionalizuoto namo

stovi namelis, turės privatu 
savininka, tai jis iszsiskiria 
kaip diena nuo nakties.

Sovietinei kariuomenes dau
giau pastebama Vilniuje, 
Kaune .Tauiageje, Mariampo- 
leje (Kapsi! 
Pagėgiuose, 
la pavietota 
se.
priklauso nestipri Zenitine ar
tilerija, kuribs būstine pajūry
je, maždaugpusiaukelyje tarp 
Klaipėdos ir Palangos. Tarp 
Rusu kariu -^Lietuviu nėra jo
kio bendraymo. Rusai ir to
liau tebelakomi užimantais. 
Be to, yra r* sunkumu su kal
ba: Kaimiecziu dauguma vis- 
iszkai nemoka Rusu kalbos.

Paezioje Klaipėdoje, galbūt, 
dargiau kajip puse gyventoju 
yra Rusai.
krasžte Rusu daug, daugiau
sia jie insik 
Sovchozuosu

Tokiu, ki 
uoti in V 
kraszte esą 
taneziai.

Kursziu 
ma draudžiama vieta, 
grupines iszvažiavimos 
turėti leidijna. Klaipėdos uos
tas nuo placziosios visuomenes 
tebeyra perskyrimas. Jis ap
tvertas aukszta lentų tvora. 
Virszszuje isztemptos spyk- 
liuotos vielos. Nuolat saugo
mas.

Palangos kurorto pliažui yra 
iszskirta tik apie 1-% km., il
gio ruožas. Pajūryj e vasara lei
džiama vaikszczioti iki 23 vai, 
Po tos valandos visas pajūrio 
smėlis yra iszakejamas. Pajū
rio puszyne in abi puses nuo 
Palangos yra stebejimo boksz- 
tai. Labai madoje gintariniai 
gaminiai. Net ne-lietuves gin
tarinius karolius neszioja; 
kaip gyduole nuo invairiu li
gų. Palangos vasaruotoju tar
pe Lietuviu tautybes žmonių 
ne daug tebūna. Pats Palan
gos miestelis gerokai iszsiple- 
te daug nauju namu ir ulycziu. 
Pastarosios yra meksfaltuotos. 
Naujai pastatyti namai mūri
niai. Sezono metu Palangoje 
viskas brangu. Isz Palangos 
in Kretinga kas valanda kur
suoja autobusas. Del užgyven
tojo sudaryto skurdo kaime, 
kas tik pajėgia, gali veržiasi 
in miestus, kuriuose paprastai 
yra kiek didesnes galimybes. 
Todėl Kolchozuose ir Sovcho- 
zuose didele persvara moterų 
ir seniu. • I

ke), Klaipėdoje.
Klaipėdos ingu- 

senose kareivine- 7
Prie Klaipėdos ingulos

Vienok Klaipėdos

ure miesteliuose ir

rie numato iszkel- 
•kietija, Klaipėdos 
dar apie 2 - 3 tuks-

Meringa tebelaiko- 
Net 
turi

Pikietai Protestuoja

HENDERSON, N. C — 
Straikuojantieji darbininkai, 
kurie pikietuoja Harries-Hen- 
derson CottonMills fa- 
brika in Henderson North Ca
rolina, policijantams prikai- 
szioja ir protestuoja kad daug

kitu darbininku nepaiso 
straiku ir eina kasdien in dar
bą. Czia keli straikuojantieji 
darbininkai ginezinasi su poli- 
cijantu, kuris matyt j u 
nepaiso.

tu

visai

Žmones lį’ryžusius isz Pietų 
Amerikos in. Lietuva laiko vi- 
siszkai “kvailiais.” Bet kar
tu ir patenkinti,, kad “ir jie pa
ragaus tarybine laime.” Ke
letas gryžusiu, kaip teke gir
dėti, pabaigė savo gyvenimą 
saužudybe.

Kai del nuotaiku, tai Lietu
viai ne yra susitaikė su minti
mi, kad Rusai Lietuvoje liks 
amžinai. Daug nesibijo net ka
ro ir yra in: itikine, kad tokiu 
atveju viski s pasikeis.

NUSIDEVEJAS ::
:: INTELIGENTAS

spjauna ir kalba sau:
— Tfu! Velniai žino, kas 

ežia darosi su manim! Ar ežia 
kiti laikai atėjo, ar*man galva 
kas permaine, besibastant 
miestas isz miesto ? Pirmiau 
visai ka kita asz jausdavau. 
Pasiimu, būdavo, kelis giszef- 
tus in kiszeniu ir per pus civi- 
liszkus pūdymus traukiu, kaip 
amžinas žydas, kur mane nie
kas nekliudydavo. -Laimiu tu 
redavau tukstanezius. Tankiai 
būdavo, kaip tik vyrai in dar
bą, tai asz-, lyg ta lape pas- žą
siukes, paszmakszt pas gražias 
moteris ant savo giliuko. Ir 
kartais dikeziai laimėdavau. 
Kaire aki tik mirkt, liežuvi 
kyszt, kaip .'bematant ir bucz- 
kis. Ir kad tik žmogus- panori, 
tai jau, žiūrėk pakabarszt, pa- 
kabarszt ir iszvedi vargszpa- 
laike isz namu. Nors pelno- ma
žai isz to turėdavau, -bet vis- 
tiek man unaras. Je-s, asz ga
liu didžiuotis tuom, kad vedu
sias mo teris iszvedu n uo j u vy
ru. O tie lieka kaip latrai: gir
tuokliai, be szeimynos ir tur
to. O asz bueziuoju ir myluoju 
ju balandytes, kol iszvilioju pi 
nigus. Paskui spiriu in užpa
kali, velniai tave nemate, reik 
ežia man tokios bobos! Ta isz- 
sisziepia, ima bliaut kaip kar
ve, o asz einu kitur laimes 
jieszkoti. (Imasi už pilvo.)

— Bet dabar, tai visai blo
gai! Kad nors ne tas prakeik
tas įpilvas. Jis man visa 1 aime 
sunaikis!

Ana dien toki šukele bildęsi, 
kąd net isz gripezios turėjau 
bėgti. Kad ne, tai namiszkiai 
but pamisime, kad žeme dre
ba. Vos tik aipsitrusiau. Bet 
kaip tik iszsiritau ant gatves, 
tik činkt mintis in pakauszi, 
kad asz galu sau nauja laime 
surast. Tuo, brace, žaibo grei
tumu prie savo regresyviszko 
kapitalo. Viską suvereziau in 
valyza ir maszier ant stoties. 
Nusipirkau bilietą, vos tik pi
nigu isztekau, ir dui in Brūk
liu miestą. Traukinys, labadai 
labądai ir jau vietoje. Iszsi- 
gramozdinu isz traukino, o-gi 
neturiu kur dingti. Gatvėje 
te-ipgi vietos nėr, kaip inteli
gentui.

Na, ka daryti? Reik jieszkot 
kokios nors pastoges. Einu, sa
kau, turiu rast kvotiera.

Velniai žino, kaijp asz pa
puoliau in ciciliku susirinki
mą. Isz syk pradžiugau. Kaip 
inteligentas, tai maniau laime 
ežia suradęs. Bet kas ežia tau! 
Ne in tokius- pataikiau. Jie tik 
sužiuro in mane, lyg viszta isz- 
perejusi ne savus vaikus. Girdi, 
nereikia tokiu pamazgoeziu, 
aijdytoju. Brr... (Pasipurto). 
Kaip man buvo karszta girdė
ti tokius žodžius! Rodos, kad 
visu vulkanu garai butu susi
rinkę in viena didele krūva ir 
tai nebuezia teip inkaites. Lyg 
neszte mane kas isznesze lau
kan.

— Na, dabor, pamislinau 
sau, jus vis-tiek tautos iszga- 
mos ir gana! Asz isz jus nieko 
nepesziau ir nepesziu, gaukit 
gala ir be manės.
! Vėl leidausi per miestą to
lyn, nes pilve raitėsi gyvate 
ir stumte stūmė, kad ka nors

Prie Savo Vyro Paminklo

FOREST HILL, ILL.—
Loszike Elizabeth Taylor, su 
savo Daktaru Rexford Kenna- 
mer atsilanko in Waldheim ka 
pines in Forest Park pribūti 
del instatymo paminklo virsz 
jos vyro kapo. Jos vyras buvo 
muzikantas, milijonierius Mic

hael Todd, kuris žuvo eropla
no nelaimėje. t

Ji yra dabar susidėjus su dai 
nininku Eddie Fisher, kuris 
gavo divoras nuo savo žmonos 
kad jis butu laisvas su szita 
meigpalaike ženytis.

o o o

(M moloigas)

pASIRODE liesas vyras apie
27 metu senumo'; su aki

niais; visas nuskuręs; rankoj 
laiko popieti pundeli. Inejas, 
tuojaus meta ant stalo ipopie- 
ras; szale ju, skrybėlė. Nusi-

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

Pirkie Ų. S. Bonus Sziandien!

sumedžiojus. Daug prižiopli- 
nejau, bet galu gale pasisekė 
gaut kvotiera (Nusiszypso) 
valgomu daigtu krautuvėje. 
Nenoroms 'mane ten priėmė, 
bet priėmė. Mat asz jiems pri
žadėjau daug gero pajdaryt. Ži
noma, asz kaip mokytas' vyras, 
'pasiskyriau sau chemiko am.a- 
ta, tuojau įpradejitu tyrinėti 
chemiko amata, tuojau pradė
jau tyrinėti vaisius (skaito 
ant pirsztu) f obuolius, agur
kus, bananes, kringelius, desz- 
ras ir teip toliau. Kas tik buvo 
nelegaliszka, viską konfiska
vau in gurbą. (Rodo- in pilvą). 
Bet tas, brace, veluioniszkai 
nepatiko krautuves savininkui 
kaip 'žvėris praidejo 'žvairuot 
ant man.es. Asz teisinuosi, bet 
kas? Žinia, kad kožnam kapi
talistui teisybe nepatinka. Ma
tydamas, kad 'gali iszeit *da. 
blogiau, negu pas cicilikuczius 
asz nusprendžiau iszeiti. Susi
dėjęs savo giszeftus in, kisze
niu ir einu. Tuojaus papuoliau 
in viena szeimyna. Tuo pama- 
cziau, kąd bus laime! Mat ten 
buvo' gražiu moterų. Viena 
rasze laiszka. Asz dirst jai per 
peti — ugi tai laiszkas pas 
mano mylimąją, kuria buvau, 
iszvedes nuo vyro, o nors pas
kui buvau pabėgės nuo jos, bet 
vis dar turėjau patraukima. 
Gyvenau toli nuo jos-ir ne už
keikto graszio neturėjau, kad 
buezia galėjas paraszy't jai 
meiles daiszkuti. Cžia tuojaus, 
galva, palenkiau priesz moteri, 
sakau: teip ir teip, ir gavau 
dalei'dima kad galiu paraszyt 
laiszka. Tuojaus sėdausi ir su- 
rasziau 'du milžiniszkus pusla
pius popieros. Indejova abudu, 
laiszku in viena konverta ir 
ji nunesze in skrynute. Kada ji 
sugryžo, asz tariau: “Szirdin- 
ga aeziu,” ir su didžiausia lai
me leidausi ant gatves. Nugi

czia, tik pakyszt koks cicilikas. 
‘‘A-a!” Jis tuo iszsižiojo, ro
dydamas mano meiliszka laisz
ka, kuri tik-ka iszsiuncziau. 
“Ar tai tu, žioply, iszvedei ma
no paezia?” Jisai pradėjo sa
vo. litanija, o asz, pabūgęs, kad 
negauezia, jo letenos in veidą. 
Įpuoliau atgal prie duru, bet 
czia toki szluotos smūgi pati
kau, kajd rodos, saule apteme. 
Sze tau, Rauluk, ir szesztines! 
Tai toks, sakau, inteligento 
gyvenimas.

Negana, ka diena isz dienos 
pilve ūžia, nelyginant lyg' ru- 
peczkes senam griuvesyj vese- 
le kelia, bet da, ir in galva in- 
taiso vėjini maluna... (Pasi
žiūri in save).

— Nejaugi asz pelėdos įple- 
nieks neužkenezia. (Vėl pasi
žiūri).

— In ka dar asz panašaus ? 
Szvarkas trum|putis, kelines 
,teiip'-pat pusiau kiszku, o batai, 
isz visu pusiu tur ventilecijas 
kojoms. Iszsivyscziau intelek- 
tualiszkai, dabar vystaus ir 
isz drapanų. Dabar pamaeziau 
kodėl tie cicilikai tiki viso- 
kems iszsivystymams. Bet ka 
jie,'kvailiai, fanatikai! Tik su 
vienui viena teorija! Asz tai 
mokslo vyras! Asz turiu daug 
teorijų. Nepatiko viena, tai 
imu kita. Asz galiu gryszti 
kad ir sziandien prie savo su
dėtinės teorijos: biskis anar
chisto, truputis socijalisto, 
kiek-nors klerikalo ir bedievio1 
o tėvynainio, tai brace, di
džiausias szmotasiszeina isz 
manės. Asz patrijotas, je.

(Ima pundą in rankas, deda
si ant galvos skrybėlė ir iszei- 
damas dainuoja):

—Ak Lietuva prakilnioji,
Tu Perkūno garbintoja, 
Priglausk sava,ji žiedeli 
Ta paklydusi sūneli.

— S. P.
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