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Isz Amerikos HA,T™NAS
CHRUSZCZEVASNEPAPRASTA

LIETUVE NASZLE' NEWY0EK-
Buvęs Amerikos Prezidentas
Harry ‘Ęrumanas, pataria kadPHILADELPHIA, PA. — 

Szeszios deszimts metu Lietu
ve naszle, su medžiokles kara
binu atlaike visa gauja polici- 
jantu per kokias tris valandas 
pirm negu ji buvo paimta.

Ponia Katarina Ranonis pir
miausia susipesze su graboriu 
Kazimieru Ramanausku, ku
riam ji pasiskundė kad jo au
tomobiliai vis sustoja prie jos 
namu. '

Ji du vyru apipylė su van
deniu pirm negu nubėgo in sa
vo kambarius ant treczio aug- 
szczio. Kai policijantai ėjo in 
jos kambarius ji paleido keliu 
szuvius in juos. Tie policijan
tai pasiszauke daugiau pagel- 
bos, ir pribuvo ne tik policijan
tai, bet ir ugniagesiai. Polici
jantai paleido kelias aszaruo- 
janezias bombas in jos kamba
rius. Kai ji nuo tu bombų be
veik ko neužduso, policijantai 
insilauže in jos kambarius ir ja 
paėmė. Jie ja nuveže in Phila- 
delphijos ligonine, kur dakta
rai stengsis isztirti ar ji yra 
pilno proto. Ji sako kad tas 
medžiokles karabinas, isz ku
rio ji szove in policijantus 
prigulėjo jos vyrui kuris pasi
mirė keletą metu atgal./

Harry Truman

kviesti in Suvien. Am. Vals., 
Sovietu - Rusijos Dikatoriu, 
Nikita Chruszczeva, kad atva
žiuotu in Vaszingtona. Tru- 
manas sako Chruszczeva pa
keistu in gerąją puse savo nuo
mone apie Amerikos taikingu
mą ir kartu karini pajėgumą.

ST. YANKUS
- ŪKININKAS

Apleis Suvien. A. Vals.

Apsigyvens
Australijoje

DOWAGIAC, MICH.—
Michigano ūkininkas ‘Stanley 
Yankus’ keturios deszimts me
tu amžiaus, pranesze buk jis 
apleis Suvien. Am. Vals., ir ap-

Ispanija; Er
Buvo

MADRID, ISPANIJA. —
Ispanijos eroplanas su dvide- 
szimts penkiais keleiviais ir 
trimis lakūnais nukrito netoli 
nuo Cuenca. Eroplano kompa
nijos virszininkai sako kad vi
si ant to eroplano žuvo.

Ir 3 Lakūnai Z
25 Keleiviai Jieszko Buvusio Ambasadoriaus

Netoli Cuenca, 
lano Lekanos 
urastos

Eroplano liekanos buvo su
rastos apie szimta myliu nuo 
Madrid miesto.

Kiek buvo galima sužinoti 
tai ant to eroplano buvo Joa
quin Blume, Ispaniolas, Euro
pos cziampijonas del gimnasti-

kos, ir jo žmona, kurie buvo ta 
eroplana paėmė in Barcelona. J 
Kitu žuvusiu keleiviu vardus 
ir pavardes nebuvo galima isz 
eroplano kompanijos gauti.

CLARE BOO 1 HE. Laiminga Mergaituke 
LUCE

Į DRAIVERIAI UZSI-
MOKA SAVO

BAUDAS
Atsisakė Nuo Dinstos

PHILADELPHIA, PA. —
Tukstancziai draiveriu dabar 
skubinasi užsimokėti savo bau
das, kai vienas sekretorkas bu
vo suimtas su keliais tukstan- 
cziais neužmoketu tikietu.

Nikita Chruszczevas

WASHINGTON, D. C. —
Prezidentas D. Eisenhoweris 
pareita sanvaite, padrasze Po
nia Clare Boothe Luce, kad ji 
nepaisytu kai kuriu Senatorių 
ir savo vyro, ir kad ji važiuotu 
in nauja paskirta vieta kaipo 
Suvien. Amerikos Vals., Am- 

in Brazilija.*
Prezidentas Eisenhoweris at

sake laikrasztininku klausima. 
Ar Ponia Luce turėtu paklau- 

Į syti savo vyra p. Henry Luce, 
. žurnalu leidėjo ir redaktorių, 
del Time, Life ir Fortune, ku
ria davė savo žmonai patarima 
kad atsisakyti isz szios vietos.

Ponas Luce abeboja, ar ji ga
les ten ramiai dirbti, kai Sena-

• i Į te bus būrys jos nuolatiniu, l 
kritiku, kurie visa laika jiesz- A I
kos priebasiu. Ponios Luce di- j 

! džiausiu prieszininku yra
natorius Wayne Morse.

Ponia Luce atsisakė nuo 
j vo naujos vietos.

Tie draiveriai dabar gali pa
sirinkti ar užsimokėti • savo 
baudas ar eiti in kalėjimą del 
deszimts ar daugiau dienu.

Kai kuriu prasikaltimai yra 
metu ar daugiau ilgumo. Ir, jei 
mums butu dėta, mes už tokias

Se-

sigyvens Australijoje.
Yankus sako, Australijoj tu- 

resu didesne ateiti negu Ame
rikoje. Už menesio laiko Yan
kus ir szeimyna apleis szia sza- 
li kur taip kentėjo Suvientines 
Amerikos Valstybes.

ARTHUR GODFREY

IMIGRACIJOS
SUVARŽYMAS

ATSZAUKTAS

Turi Vėžio Liga
NEW YORK, N. Y. —

Pareita Ketverga, daktarai in 
Columbia - Presbyterian Me
dical Cfenter ligoninėje pada
re plaucziu vėžio operacija ant 
garsingo reidijo ir televizijos 
aktoriui, Arthur Godfrey, 55 
metu amžiaus. Daktarai sako, 
kad gal jis po kokio laiko ga
les gryžti prie savo darbo.'

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKIT!

KANADA.—
■ . _ . .. v L

Czia Imigracijos suvaržymas i
I atsikviesti artimus gimines, 
kaip tai: Seserys, brolius, ve
dusius sūnūs, dukterys, yra at
szauktas.

Imigracijos suvaržymas bu
vo atszauktas, kai pasipylė 
daug protestai.

Smarkiausiai protestavo Im
igracijos Ministeris Pickers- 
gill, pareikszdamas Parlamen
te, kad toks suvaržymas yra 
žiauri nesmagumas, palieczian 
ti kaip tai Italus.

Dabartinis Imigracijos In- 
statymas peržiūrimas ir ne
trukus bus investa visa eile 
nauju pakeitimu.

PANAMA.—
Roberto Arias buvęs P'anamos 
Ambasadorius Anglijai, sūnūs 
buvusio Panama kraszto Prezi
dento, ežia su savo žmona Ang 
lijos szokike, Dame Margo 
Fonteyne, pirm negu jųdviejų 
puosznus laivas visus iszgaz- 
dino kai pasklido gandai kad 
tas jųdviejų laivas szarvuotas 
ir įginkluotas ir kad jis veže

MUS 1SZVE- 
ZE IN SIBIRĄ, IR KA 
MES PERGYVENOME

ginklu sukilėliams. Žvejoto- 
jai papasakojo kaip jie padėjo 
to laivo “Nola” darbininkams 
iszkelti isz mariu paskendusi 
laiva, kurft turėjo baisiai daug 
ginklu.

Ponia Dame Margo Fontey- 
ne buvo per kelias valandas su 
areszztuota, bet dabar randasi 
New York mieste in Waldorf 
Astoria vieszbuti.

bose. Norint nuvyk in. kita 
vietove: kaima ar miestą, rei
kėjo gauti MVD leidimą, kuri, 
nuvažiavus in ta vietove, rei
kėjo nuneszti pas EnkaVedista 
atžymėti, o gryžus atgal leidi
mą gražinti iszdavusiai instai- 
gai. .Szitaip jau registruotie 
reikėjo viena karta in menesi.

baudas nemokėtume, nes nei 
CHICAGO, ILL.— tas policijantas nei tas teisėjas

Trijų metu mergaituke, Kath- negali atsiminti kas atsitiko 
leen Edwasrs iszpuole isz an- metai atgal.

Vienas teisėjas panasziai pa
dare ir pasakė kad jis tos bau- Isz Lietuvos Ir Atvykęs 
dos nemokės, ir jis buvo pa- Į Įfi VakafUS Tautietis 
leistas. Jeigu policija ir teis- , 
mas turi visus metus laukti
pirm negu paszauke draiveri Su Lietuviais Pradėta 
atsakyti už kuri prasižengimą, 
tai tegu jie ir dar visa szimta 
metu laukia. Mums reikia ge
resniu policijantu ar nauju tei- 
seiju, kad koks nors tvarka bu- i 
tu. investas.

tro au.gszczio isz savo namu. Ji 
ežia linksmai szypsosi kai jos 
tėvas atsiskubino pas ja in li
gonine. Ji, sveika ir linksma 

i iszimant tas dvi pajuodintas 
akutse ir kad biski jai galva bu 
vo sumuszta. Daktarai sako I
kad tik per stebuklą ji iszliko 
gyva.

Ka Pasakoja Du Kartus

Labiau Skaitytis

Daugumas Sugryžo In 
Lietuva Tik Pereitais 

Metais

sa- — Jeigu Dievo bijosi, tai 
jokios kitos baimes neturėsi.

Antroji tremtis kai kuriems 
tremtiesiems nebuvo taip baisi 
kaip pirmoji, nes daug kas jau 
žinojo Rusu kalba, sziek tiek

1954 metu pabaigoje ir 1955 
metu pradžioje visu Lietuviu 
tremtiniu “spravkes” buvo 
pakeistos pasais, kuriuose bu

Lenktynes Su Giltine
pasikeitė ir tremtiniu bruožai 
jie pasidarė dar daugiau užsi
spyrė, nenuolaidus, o svarbiau 
šia, apsukresni. Santykiavi
mas su invairiu inmoniu ir in-

TRENTON, N. J.—
Trisdeszimts szesziu metu am
žiaus Dick Linder isz Pitts
burgh Pa., automobiliu lenkty- 
niotojas czia vis dar laiko sa
vo automobiliaus rata, kai jo 
automobilius nulėkė nuo kelio

ir sudužo ir ji užmusze, per 
szimto myliu lenktynes' in 
Trenton, New Jersey. Jo au
tomobilius perszoko Don Bran 
son automobiliu ir persilaužė 
per siena, netoli keliu tukstan- 
cziu žmonių, kurie seke tas

lenktynes.
Jo neszczia žmona mate sa

vo akimis ta nelaime. Jo bro
lis tuo paežiu laiku kitose to
kiose lenktynėse dalyvavo.

o o o

staigu vadovais ing.avo kiek 
kitoki pobūdi. Jei ankseziau, 
pirmoje tremtyje, Lietuviai 
dažnai su višu kuo sutikdavo 
ir,aklai vykdė invairiu “Va
dovu” parėdymus, tai dabar to 
jau nebuvo. Lietuviai pasida
rė žymiai kietesni, Principisz- 
kesni, o tai negalėjo neatsiliep
ti ir in valdancziu asmenų lai
kysena. Su Lietuviais pradė
ta daugiau skaitytis. Lietuvio 
darbsztumo bruožas, kuris bu
vo žinomas jau ir ankseziau, o 
be to ir kiti jo bruožai ingalino 
ji patekti in patogesnius ge
riau apmokamus darbus.

Sunkiausieji antrojo trėmi
mo metai buvo 1951 - 1952m. 
Tadabuvo investas griežtas 
tremtiniu registravimas. Be 
MVD leidimo nebuvo galima 
judėti nei Komi respublikos ri-

vo uždėtas sztampas sujnraszu 
Žitj v predelach Komi ASSR’ 
Registravimas instaigose buvo 
retinamas. Registruotis reikė
davo atvykti tilt pagal MVD 
pareikalavima, o ne nustatyto
mis dienomis kaip ankseziau. 
Pamažu Lietuviai eme persi
kelti in rajoninius centrus ir 
miestus. Geresni darba Lietu
viui gauti nebuvo sunku.

Nuo 1956 metu senieji pasai 
su sztampais pradėta keisti 
naujais, normaliais pasais, ku
rie jau nesudare sunkumu isz- 
važiuoti in Lietuva. Pirmoje 
eileje buvo iszduodami pasai 
jaunesnio amžiaus (gimusiems 
po 1929) asmenims ir Lietu
viu szeimynoms, kuriose buvo 
mokytoju-pedagogu, baigusiu 
ar dirbusiu Sovietiniais laikais 
ar moksleiviu, lankiusiu tech
nikumus ar sziaip institutus.

Bet'gryžimas tuomet nebuvo 
visuotinis. Tik 1958 metais jau 
daugumas Lietuviu tremtiniu, 

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt Pagelba Szventuju

Eina gandai Vaszingtone 
kad! Amerikos Vice-Prcziden- 
tas Nixon as buvo norėjęs pa
skirti buvusi New,York valsti
jos Gubernatorių Thomas E. 
Deweiy in. buvusio Amerikos 
Sekretoriaus .John Foster Dul- * les vieta, o ne Christian Herter 
kuris buvo paskirtas. Bet kai 
Herter (buvo paskirtas Vice- 
Prezidentas ji greitai ir malo- 
niai priėmė.

Kuris žmogus yra doras: Do
ras yra tik tikintis■ . žmogus. 
Ka-igi reiszkia tikėjimas: Ti
kėjimas reisžkia. taika tarp 
valias, sąnžiiies ir visuotinio 
pasaulio proto.

Vaszingtone. eina, gandai 
kadi naujas Užsienio Sekreto
rius. Herter tik puse savo pa- 
rigos nesz. Kit a puse Amerikos 
Vice-Prezident Nixonas nesz. 
Jis jau dabar sako prakalbas 
apie užsienio reikalus, ir va
žiuoja in Maskva Liepos mėne
syj®-, ir gal (dalyvaus virszunes 
atstovu posėdyje, kur tikru
moje butu Amerikos Užsienio 
Sekretoriaus vieta. Bet Prez. 
Eisenhoweris nori taip iszkelti 
Vice-Prezidėnta ir (parodyti 
kaip jis yra mums reikalingas 
kad' jis ji visur dq^ar kisza.

Prie kareziamos stovėjo 
pririsztas arklys prie bari- 
jero ir lauke ant savo girto 
gaspadoriaus. Iszejo ant ga
lo gaspadorius svyruodamas 
ir negalėdamas užsirabantyt 
ant arklio, tarė:

— Szventas Petrai,' . pri-. 
gelbek man, ir paszoko, bet 
nuslydo atgal nuo arklio.

— E, tu vaikine ne drū
tas ir kalba: Szventas Povi
lai prigelbek tu man ant 
arklio užlipti

Ir velei paszoko, kad už- 
szokt ant arklio, bet veilei 
negalėjo.

Ir tu nebaigė ne pajė
gus! Tare girtuoKlis bet ant 
galo paszauke:

— Visi szventi prigelbe- 
kite man ant arklio užszokt! 
Ir suemias visas pajiegas, 
szoko teip smarkei, jog net 
in kita szale persiverte, o 
gulėdamas purvyne pradėjo 
plusdamas szaukt:

— Ar jus isz proto isz- 
ejote, kam visi sudinat, ar 
negalite po viena katras 
drūtesnis. Szelauk su tokia 
pagelba!

Jeigu Permainote
Savo Adresus

Gyvenimo
NEDORAS SUNUS

Nieko nėra Dievui malone- 
nio, kaijp 'žmogaus atvira ran
ka ir uždara burna.

Dabar (didžiausias klausimas 
kas už ka balsuos per ateinan- 
czius Prezidento rinkimus, 

k I960 metuose,. Didieji bago- 
i,, milijonieriai in Wall

Nixonas tuos rinkimus gal lai- 
m’ek, bet jis nededa nei cento 
ant tu rinkimu, bijodami ka 
milijonierius Rockefeller 
tars daryli.

1111-
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Lenk it priežodis sako 
kiekviena ranka graži, 
duoda.

kati 
kuri

Eina gandai kad farmeriai 
pareikalaus kad . Prez. Eisen
howeris saki i duot u Farmeriu 
Sekretoriui Bensonui priesz. 
ateinanezius rinkimus. Bet tie 
farmeriai gali susilaukti bai
siai didelio nusistebėjimo, nes 
Eisenhoweris yrą satvo draiu- 
ganis.isztikimas ir nei biski ne
paiso apie visus fanneriiis. Jis 
pernai pauasziai parode tiems, 
farmeriams kail jis ju nesibi- 

' jo rr.ju. nepaiso.

lį>ovana rankose geriau, ne
gu kelios dovanos žadėtos.

Lakūnu sztabas dabar turi 
nauja karabina kiyis szauna 
aldatas, kurios gali žmogių nu- 
žiidinti. Vienas kareivis pama
tęs t^a karabiną ir kaipjis qjzaii- 
na,tas įidatas, pasakė kad jis 
vėlgi butu atomines bombos 
nurudintas negu to karabino, 
kuris szauna tik adatas.

/yrmija nori inisteigti rakie- 
tu vieta in Fairbanks, Alaska. 
Armįja. yra gavus isz valdžios 
szeszis szimtus deszimts tuks- 
lartczin bekt-aru žemes del savo 
nauju i n.daigu. Niekas nieko 
nesako, bet lai bus musu ar- 
eziaušia tvirtove priesz Sovie
tus. '

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!

Pypkes Dūmai
Tikri Broliai

Žmogus be apszvietos ( 
Ir žmogus be akiu, 
Tai du tikri broliai,
Kurie eina klaidingu kelius.

in
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Suprato

ka-Kazarmose mokinosi 
reiviai rokundu apie sudėji
mą ir atemima. Aficieras pa
baigęs iszdestinet rokundas 
pradėjo kožno paskirium 
klausinėt.

—. Nu Jakimov, ar tu su
pratai, kas tai sudėjimas ir 
atėmimas?

— Supratau vasze blaho- 
rodie.

— Nu, tak skaži jeigu 
turėjai kiszenije 15 kapeikų 
užejei in kareziama ir iszge- 
rei arielkos už 5 kapeikas, 
na, tai jau atemei nuo turė
tos sumos, ar teisybe?

— Taczno tak vasze bla- 
horodie!

— Na, kaip tas iszdavi- 
mas vadinasi?

-- Vypitka, vasze blohi- 
rodie.

Aficieras klausė kito ka- 
reievio isz rokundu: — E j 
Gavry lov! Jeigu turėtum 
vienam kiszenije 25 rublus o 
kitam 15 kiek turėtum isz vi
so?

_ Turetau in vales ant 
vodkos, vasze bląhorodie.

— Ah ty durak!
— Toczno tak vase bla- 

horodije!

Pirkite U. S. Bonus Pirkite U. S. Bonus
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JAUNAIS kriauezius V. D.
iszkele veseile. Svecziai bo- 

vijosi linksmai, tiktai viena 
ypata buvo labai nuliūdus. Bu
vo tai motina kriaucziausi, 
naszle po kriaueziui kuris mir
damas paliko gana dideli tur
teli, o kuri atidavė savo, šune
liui nes mokėjo prie motinos 
saldžiai prisilaižyt, nuduoda
mas jog ja myli. Motina intike- 
jo su n ui ir tikėjosi jog geresnio 
už ji nesirado norints turėjo, 
daugiau vaiku.

Bet dabar uždavė jai dideli 
skausmą, per apsiipacziavinia 
su tokia mergina kuri Su savo 
apsiejimais ’ galėjo padaryti 
sarmata visai szeiimiynai, o ku
rios tev'ai buvo girtuokliai, 
pesztukai ir zaslavuose pa
skendę. Motina prasze ir mel
de su aszaromis, bet nieko ne
gelbėjo. todėl buvo, nuliūdus, 
nes jaute jog tas pasibaigs, ne
laimingai.

Perejo. svodba, motinos pri
jautimas neužįlgio iszsitpilde. 
Marti pradėjo apsieitineti su 
motina kaip su slūgine. Simus 
žiurėjo ant to ;per pirsztus o 
tankiai laike szali savo ipaczios 
priesz motina nes kitaip butu 
aplaikius nuo marezios per 
žandus.

I Su koįžna diena kilo didesne 
neapykanta priesz motina. 
Viena diena buvo atsitikimas 
kuris davė suprast kokis ne
doras buvo sūnūs ir jo ipati.

Mart i stovėjo pri e gazin io 
pecziaus ir vire valgi. Per sa
vo. žioplysta apverto pecziuka 
ir uždega sau drapanas. Ant. 
riksmo jos atbėgo motina, nu- 
plesze degtanezius di-abužius ir 
tokiu sipasabu iszgel'bejo, mar- 
czia nuo smart.'

Kriauezius iszgirdes riksmą 
atbėgo, o paregejas kas atsiti
ko, sudėjo visa kalte ant moti
nos ir nomielaszirdingai ja su
barė.

Tuom kart marti buvo atvė
sus nuo baimes ir abudu su vy
ru pradėjo kaltint motina buk 
tai isz jos priežasties atsitiko 
nelaime. Motina norėjo, iszsi- 
t ei sint bet šunelis kas kart la
biau s pradėjo visaip plūsti 
liepdamas jai iszsineszt isz na
mo. Negalėdama ilgiaus kensti 
priėjo prie sūnaus su aszaro
mis ir tarė:

— Tavo paliepimas tuojaus 
iszsipildys. Einu, ir niekad ina
ne nepamatysi, bet graudinsie- 
si to jog taip nedorai apsiėjai 
su savo motina, o Dievas ant 
tavo vaiku nuleis bausme už. 
tavo, motina. ,

Isztarius tuos žodžius iszejo 
ir jau niekad nesugryžo. In-kė
lės sanvaites laiko numirė pas 
savo vyresni sunu Paris buvo 
prielankus motinai, bet buvo, 
vargingas nes brolis viską nuo 
motinos paveržė del saves ir 
del iszmaitiniino savo paezios 
tėvu, josios numyletinas sūnūs 
nebuvo prie lovos kada ji atsi
skyrė nuo szios aszaru pakal
nes.

Po tarn in trumpa laika 
kriauezius p a s i 1 i k o t ėvu. 
Džiaugsmas jo buvo didelis bet 
liūdnai pasibaigė nes po puses1 
motu, pasirodė jog mergaite: 
buvo paiksza ir kurezia. Ne
karta ateidavo tėvui ant mis- 
lies nedoras jo apsiejimas su 
motina.

Iii Įienkis metus po tam atsi
tiko taip jog tėvai buvo pri
versti apleisti namus, palikda-

— Lietuviai < kaip žuvis 
duodasi ant meszkeros nutver
ti, tiktai reikia nuo ‘patrijotu’ 
dažinoti, kokia kirmėlaitė ant 
vasiuko uždeda.

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

apraszy

apysaka 
szimtme

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

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu <
8 col. ilgio, 6% col. plocrio 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu ! 
planatu ir visokiu burtu. / 
Knyga in loinksztos po- 
pieros virszeliuose. :: j

Pinigai reikia siusti su ( 
užsakymu: '

Tiktai,. . . $1.00 i
Saule Publishing Co., i 

Mahanoy City, Pa.,U.S.A. !

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

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

mi mergaite namie. Kada vie
na karta įgryžo namo, daginio 
jog ju namas sudega; bego ko 
greieziausia hamo ir persitik
rino jog pasiliko ubagas, nes 
viskas sudege. O isz kokios 
priežasties? Sztai paikszi mer
gaite inejus iii kriaucziszka 
dirbtuve užtiko ten blekine su 
gazolinu kuria kriauezius nau
dojo ant iszczystinimo įpletmu 
nuo drabužiu. Mergaite radus 
degtuką, uždegė gazoliną nuo 
ko kilo eksplozija, ir viskas su-

Dabar pažino kriaucziusi 
bausme-Dievo ir žodžius moti
nos. Isz duszios perpraszinejo 
Dievą už padaryta skriauda 
del motinos. Pradėjo vėla dirb
ti kaipo gizelis, bet nieko jau 
nedasidirbo, o pati nenorėda
ma Vargta kensti pamėtė ji isz- 
begdama in svietą su kitu, nes 
jos vyras buvo daug senesnis, 
o ji b.eveik da. suvis jaunutele.

Isz rupesties ir graužinio 
sanžines, kriauezius pradėjo 
gerti ir pabaigė savo varginga 
gyvenimą.

Oj, daug panasziu atsitiki
mu randasi ant szio svieto.

----- GALAS-----

KATALOGAS
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas iss 
Brito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias 
Puikus aprašymais,, dideli*

knyga, 404 puslapiu, 50c. t
No.102— Prakeikta, meiliu 

gas knminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

N o. 103—Vaidelo ta, 
isz pirmutines puses
ežio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

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

N0.112—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 neinu 
no. 58 pus., 20c.

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

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

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

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

No.l34A—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta,' Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius LikosTur- 
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 Žudinsta, 

Pakutuinkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20o.

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

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

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

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

No.l55~-Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35o.

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

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

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

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudyipas apie Jezu 
tu 20c.

'apin. 20c.
No.158—A p i e Kapitonai 

Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; 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, Žvaigi 
dės it Kitus Dangiszkus Ku
bus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

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

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

No.175—Kuczios Žemaites; 
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 Raszymox 25c.

A

Kris-

Kltokios Knygos

No.178—Tikran si as Kabalas 
arba atidengimas Paslapczin 
Ateitas su pagelba Kazyrom. 
25c.

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

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

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

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

No.197—Graudus Verksmą! 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gave0*08- 
gal senoviszko būda, 15c.

No. 198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany- i 
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. 15o.

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

Kaip Užsisakyti Knygai]

Užsirakant knygas is* 
ežio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Piniguti 
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.

ISr3 Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien 
szio adreso:

tik ant

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa. - U. S. A.
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"SAULI” MAHANOY CITY, PA.

PONIA “TRECZIOJI”
dale. Ji pasveikino senuką ir likimas esą niekam nežinomas, 
pasislėpė. Tolesnis Treeziosios — GALAS —

Prakeiktas Turtas
(RAGANISZKA ISTORIJA)

JIES Tanu, in- vakarus nuo 
Kai-fon-fu, buvo viesžbu- 

-tis, vadinamas Vieszlįntis pek- 
szcziuju. Ja užlaikydavo mo
teris kokios trisdeszimties me> 
tu, nežinia isz kur atvykusi, 
kuria’praminė “Ponia Treezio
ji.” Ja skaitydavo naszle be 
vaiku, be giminiu. Vieszbutis 
buvo didelis. Szeimininke bu
vo pasiturinti. Be to, ji valde 
puikiu asilu, banda. Ji taip-pat 
buvo 'žinoma, savo geraszirdin- 
gumu ir jdupsnumu. Kuomet 
keliaimi įlinkas buvo reikalin
gas pinigu, ji užlaikydavo ji už 
sajnvaites mokesti, o kartais ir 
suvis vėlini. Jos garbe taip bu
vo gerai nustatyta, kad viesz
butis niekuomet nebūdavo 
thszczias.

Laikotarpyje Juan-chino 
(806-820), kaž-koks C-zaoki- 
chuo isz'Chei-nano, beeinąs in 
sostine, viena karta, vakare su
stojo ‘ ‘ Vieszbntyje pekszcziu- 
ju.‘” apsinakvot. Ten buvo jau 
szeszi ar septyni svecziai, nž- 
emusieji beiy.lram miegama
jam po atskira lova. Czaoki- 
cilmo, vėliaus visu pribuvę®, 
gavo paskutine lova kampe, 
prieszai kambario siena kur 
gy yen o szeimin hike.

Treezioji, kaip paprastai, ki
bai gerai priėmė svieczius. 
Kuomet Užstojo pasilsio laikas . 
ji davė jiems vyno ir pati už j u 
sveikata iszsigere. Tiktai 
Czao-kicbuo nelgere vyno, dėl
to, kad paprastai nuo' jo* susi
laikydavo'. Kuomet visi sve-.

__ ežiai sugulė, Treezioji inejo in 
savo* kambarį, uždare duris ir 
užgesino žvake.

Visi miegamajam senai krio
kė,' bet Cžao-kiehuo negalėjo 
Užmigt. Apie vidurnakti jis isz 
giijdo, kad Treezioji kažka įda
ranti savo, kambaryje. Jis pra
dėjo jb. pėr sienos plyszi "dabot. 
Ji uždege žvake ir isztrauke 
isz stalcziaus: jauti, piemenį ir 
pinga, tai yra medines figūras 
szesziu arba sdptyniu pirsztu 
auiksziczio. Paskiau pastate 
juos prieszais židinį ant sumin 
tos savo kambarį aslos, paėmė 
iii burna truputi vandens ir 
.apiprunkszte figūrėlės. Sztai 
pastarosios veikiai atgijo!

Jautis in plūgą užkinkytas, 
judėjo pirmyp. atgal ir vaga už 
vagos buvo surastas aslos pa-, 
virszius 'didumo, kaip papras
ta. ragaže. Kuomet žeme buvo 
įszdirbta, Treezioji davė pie
meniui maža seklu voleli. Ta
sai'jas pasėjo. Netrukus pasi- 
rode.. žalioji žolele. Augalas a- 
kyse didėjo, sužydo* ir dav^ 
sunkius gtiuidus. Piemuo' nu
pjovė ir nuvalė javus., atskyrė' 
luksztu.s ir perdavė Treeziajai 
apie asztuonis syarusc. grudu, 
kuriuos ji privertė ji sumalt 
mažame malūnėlyje. Kuomet 
vislias buvo prirėnigta, Tre- 
czioji velei pastate atgal in 
stalcziu piemeni, jauti ir plū
gai, velei pagirtusius in negy
vas, nejudančias, figūras. Pas-

kiau isz miltu., tokiu budu pa
gamintu, ji iS'zkdpe bandeliu. 
Netrukus gaidžiai pragydo. 
Svecziai pakilo ir pradėjo ruo- 
sztis kelionėn.

—- Jus alkani neiszieisite, 
tarė Treezioji ir pasiūlė jiems 
torielkaite su bandelėmis.

Czao-kichuo, labai nerimau
jąs, jai padėkojo ir isz ėjo. Jis
pradėjo isz tolo žiūrėt, kas bus i Ji pasiryžo ta raganyste slap
tėliau.

Svecziai susėdo aplink ban
deles. Vos tiktai jie ju paraga
vo, kaip visi parpuolė ant 'že
mes, pradėjo bliaut, kaip asi
lai ir pavirto in puikius asilus. 
Treezioji nuvarė juos in tvar
tu. Paskiau ji sau pasisavino 
visa ju bagažu.

Czao-kicbuo apie ta nupliki 
niekam nei žodžio neprasitarė.

Visi Kurie Ji Turėjo, Mirė 
Staigia Ar Kitokia 

Mirczia .

TARADAIKA

f

Vienam mieste Pennsiyilvanijoj 
man rodos, 

Atsilaikė jaunikis del senos 
'bobos, 

Poruotis, susitarė, \ 
Na ir tuo jaus vali.

Tas turėjo badai jau keletą, 
paezias, 

Tai dabar už treczios
emes, 

Ir po szliubui visi szoka, 
Kaip katras moka.

Sztai pribuvo policija. 
iSu viena isz paežiu.

Kuri gyveno su juom apiei 
keletą metu, 

Policija ima svodbininku 
Apie dvylika in lakupa 

sodina.
Stojo priesz vaita, 

Kožnam po fainos atskaito. 
Dabar kaip visos jo kolbeles 

I • susitars,
Tai kaili gerai iszkarsz.

* * * 
Arti Homsted viena

merga na, 
Ant kriksztynu pribuvo, 
Ir ant vieno užgriuvo, 
Mat ir liežuvi paleido, 
Ir vos nuo' piktumo 

nepasileido.
Puiku snukuti turi, 
Nes žmonių nežiūri.

O, tu besarmate!
* * * 

Kur tas atsitiko tai
I nesakysiu,
Tiktai da del saves 

pasiliksiu, 
Kokis tai ženotas su;

jegamastiene, 
Mat puiki gaspadine, 
Abudu gerti mylėtu, 
Kad tik kas visados 

fundytu, 
Norėtu kas Nedelia, daryti 

balius, 
Partes ir visokius 

girtavimus, 
iSztai del dvieju Vaikinu 

nubodo baliai, 
Tai nakezia iszbegti valiai, 

O vienas buvo net sūdė, 
Su laja gaspadine . • 

Bus gana.

yra

“Talmudo Paslaptys”
i —

ŽYDU TIKYBOS 
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai
Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa.,

l

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

ta ir patylomis isztirt.
Už menesio laiko, pabaigęs 

sostinėj savo reikalus, jis vie
na karta vakare užėjo pakeliui 
in ‘ ‘ Vieszbuti pekszcziuju. ’ ’ 
Czao susiprato savo laiku in
gy t keletą szviežiu banįdeliu 
tokios pat formos kaip Tre- 
cziosios.

Ana nakti jis buvo vieninte
lis vieszibuty: sveezias. Treezio
ji priėmė ji dar geriau, negu 
pinna. Priesz einant gult ji pa
klausė jo ko jis dar nori?

— Asz norecziau rytoj 
priesz, iszeisiant ka-nors už
kąst, tarė jisai.

— Juk busite užtenkinti, 
atsake Treezioji.

Apie vidurnakti ji padare 
ta pati; ka ir pareita karta.

Ant. rytojaus pasirodė Tre
ezioji, pastate ant. stalo toriel- 
kaite su bandelėmis ir laikinai 
iszejo. Czao-kicbuo paėmė nuo 
stalo- viena isz apraganuotu 
bandeliu, pakeitė savo bandele 
ir pradėjo laukt Treeziosios.

Toji netrukus inejo ir pa
klausė:

:— Kodėl jus nevalgote?
—' Asz laukiui, tarė jis, 

idant jus man sujlarytumet 
kompanija. Asz atsinesziau siu 
savim kelias baridukeles. Jei
gu jus man-O' neparagausite, asz 
jusu nevalgysiu.

— Duokite man, tare Tre
ezioji.

Czao davė jai bandele, nu
imta nuo t ori ei kai tęs. Kaip 
tiktai ji ja prakand'o, parpuo
lė ant žemes, pradėjo asilo bal7 
su rėkt ir pavirto in puikia asi
laite. Czao-kichui ja pabalno
jo, užsisėdo ant jos ir toliau 
sau keliavo'. Jis taip-pat pasi
ėmė su savim piemeni, jauti ir 
plugia. Vienok nežinodamas, 
kaip burtus padaryt, Czao ne
turėjo galimybes juos atgai
vint, arba ka nors in asilu pa
verst.
, Kaslink Treeziosios, tai ji 
buvo tokia isztvferminga asilai
te, kokia tiktai įgalima sau in-. 
sivaizdiint. Niekas negalėdavo 
ja kelionėje sustalbdiyit. Ji pa
darydavo in diena po kelis de- 
setkus kilometrut y..

Keturiems metams praėjus, 
po to atsitikimo, Czao-kichuo 
keliavo ant jos peeziu in Czan- 
nane. Kuomet jis jojo pro. 
szventykla kalno Choa, vienas 
senis trindamas rankas tare 
juokdamosc

— Ei, Treezioji isz “Viesz- 
buezio pėkszcziuju,” sztai in 
ka tu pavirtai!

Paskiau, nutveręs asilaites 
pava|.li, jis kreipėsi in Czaoki- 
ehuo: i .■

— Ji priesz tamsta nusikal
tusi, tai teisybe, bet bausmes, 
kuria ji periieszusi, pilna pa
kanka. Leiskite ja paliuosuot!

Ir abiemis rankomis paemes 
asilaites snuki jis perplesze 
žiaunas. Treezioji tuo jaus gi 
iszejo isz asilaites kailio savo 
buvusiam žmogiszkam pavi-

Tai atsitiko dideliame mies
te. Nepaprastas teismas už pa
likta turtą atsibuvo czionais 
senai, kuris niekam gero neat- 
nesze tiktai netikėtina mirti! 
Tarta pirmiausia surinko Sa
muel Kicking, locnininkas 
auksiniu kasyklų Kalifornijoj. 
Baldamas vargingu žmogum, 
iszkeliavo drauge su tukstan- 
cziais vargszu jieszkoti giliuko 
Kalifornijoj, kur atrado ka
syklas. Hicking turėjo gilinki 
ir dasiįdirbo turto vertes pen
kios deszimts tukstaneziu do
leriu, po tam apleido Kalifor
nija ir pradėjo spekuliuoti. In 
kelis metus surinko milžinisz- 
ka turtą kuris vis augo, nes 
pirkinėjo visokius biznius ir 
žeme dideliam mieste kuriuos 
pardavinėjo ir dare milijonus.

Naujas iszkeptas milijonie
rius turėjo kieta szirdi. Turėjo 
jisai viena sunu, kuriam keti
no palikti visus savo milijonus, 
bet sūnelis insimylejo in var
ginga mergina kuriai tėvas bu
vo prieszingas ir ne pavėlino 
sunui del apsipaeziavimo, to-

del sūnūs isz gailesties atome 
sau gyvastį, o motina isz; ru- 
pesities netekimo sūnaus pra
keikė taji turtą, kuris buvo 
priežaste savžujdinstos sunaus.

Vaisiai tojo prakeikimo ne- 
poiligfam iszsipild'e. In kelis me
nesius pomireziai savo paezios 
Hicking keliaudamas po Ves
tuose likos nužndintas per 
banditus. In kelis metus po 
tam Hicking’o pati dingo de- 
ganeziam lietelyje. Prakeikti 
milijonai, perėjo in rankas' se
serim©, kuris buvo užsikietejn- 
siu medejum ir medžiojo' Bra
zilijoj tarp dideliu giriu, bet ir 
tasai nepasinaudojo isz palik
tu milijonu, nes likos inkastas 
per kirmėlė ir mirė nuo užtru- 
cinimo kraujo.

Mirusis turėjo viena sunu, 
kuris tada turėjo asztuoaiis me
tus. Kada daejo in metus, apsi- 
paeziavo su kokia tai svietine 
isztrama ir in kelis menesius 
po tam. mirė nužiuretina prie
žastimi; badai, ji pati nutruci- 
no. Jauna, naszlaite, nelaukda
ma ilgai isztekejo už kruta
mu ju paveikslu aktoriaus ir 
kada atbuvinejo “mėnulinei 
kelione,” likos užmuszia gele
žinkelio nelaimėje.

Po tam; josios vyras ketino 
pasilikti laimėtojom tojo mil- 
žiniszko turto, bet gimines pir
mutinio vyro užmusztos mote- 
res užvedė teisima už paliktus 
prakeiktus milijonus paliktus 
per Samuel Hicking.

DIDELE BAIME
DZŪKO

Kuri Iszejo Ant Gero
J£A caj viskas nieks, asz ro- 

zn važiavau isz Vandenisa- 
kiu, isz jomarko, o braculi jau 
buvo tamsu, rogių kėlės buvo 
puikus, nors tai buvo api Grab- 
nyeziu laika. Kada važiavome 
per miszku, paregėjau vilku 
gromada, mažam dvylika tebė
gant ciesiok ant mus. Mes bu
vome trys: asz su savo zonku 
ir služaunykas kuris sau ant 
jomarko pirko szaluba. Ku‘ 
čion darye? Asz in Mocieju 
sznibžcelejau: “Szuok ark
liams zaraz, ciegul bėga ba, 
mus čion žaras sudraskys kaip 
parszelius. Mociejus krapinai 
niec dzulksta nuo arkliu, o jau 
vilkai tucz, davėja. Mano zon- 
kus szaukia nuo Dzievo pama- 
cziaus kalbėdamas “Pod Tvo
ja Abronu ’ ’, o asz in Szventa 
Antanu , iali antru “Ojcza Na- 
sza” porinu, Mociejus net szal- 
tu užpuci, o vis' žegnojosi ir 
arklius plaka. Vilkai tucz, tucz

už rogių. Jau pradėjome ožnaš 
Dzievui duszia paliecavoc ba 
macem kad vilkai mus pasczia- 
vos, cik sztai Mode jus ant ro- 
zu arklius sulaikė. O kad vil
kai buvo arei ir negalėdami su- 
silaikyc, cvykscelejo su kak- 
coms in rogelių drozku, vienam 
galva ©ruko, kitam sprandą 
nulaužė ir kone visi apsikolie'- 
czijo o kacrie liko gyvi, užs- 
cauge ir pabrukus uodzegas, 
pasukia in miszka dzingp! Bet 
ascuonis vilkus sudziejom ant 
rogelių, parvežem namon, nu- 
lupom skaras, mano zonkelis 
gurėjo (puikia skrandzele si sa- 
jetu nutraukta. Mociejui dar 
viau vienu skareliu tai užjdzie- 
jo ant toloko ir turėjo tokiu 
filtru kaip Prienų klebonas, 
Džiovė dzuok jam dzangu, o ir 
asz ant savo szineliauis liepiau 
vilko kolnieriu uždieci.

Ir juoku buvo uždekdnai, 
visi crys niat eure jom toki pri
perku kad nuo senioko net po 
sedžynems pasidzare negražu.

Bobiszkos Gyduoles
Tankiausia Buna

Geriausios

I
j

Tarp daugelio naminiu" gy
liu oi iu ‘ ‘Bobiszkos Gyduoles ” 
dėl kosulio ir užsiszaldynio yra 
geriausios. Dūkas nuo cibuliu 
yra labai pasekmingas del ko
sulio. ė ■ ■■ ■'

Pjaunasi cibulis ant plotkė- 
liu ir pilasi ant ju alyvos alie
jus, prie to prisideda plofkeiei 
supjaustytu abuoliu ir sžildbbi 
palengva ant įpėcziąus,. Kėti' 
szauksztelįai del kosulio būna 
laibai pasekminga, y

Sztai kita rodą: Cibulis 
pjaunasi ant plotkeliu ir užsi
pila su cukrum ir taip pasiiie- 
ka per nakii n at. to.riolkntos. 
Isz ry to reikia iszgerti tais sul
tis kurios per nakti isztekejo 
isz cibulio. Tas yra geras bū
das del praszalinimo kosulio.

Pienas siu rn.edu.in. taipigi yra 
gera gyduole. Ant kožno d.įlje- 
lio szaukszto medaus, reikia 
paimt maža szauksztuka sutar- 
pyto sviesto, po tam viską už
lieti su stiklu, karszto pieno. 
Yra tai gaijdus (gerymas vai
kams ir labai pasekmingas del 
kosulio arba užkimusios gerk
les. .■"■ v'i ■ .

Let us show you the

Visuomet reikalaukite
Michigan Farm Sūrio. Jeigu panę<e- 
site "Michigan Farm Sūrio" tai ra- 
szykite ant adreso ^Michigan Fann 
Cheese Dairy, Inc,, John Andrulis, 
Pres.. Fountain, Michigan. v _ .
»j^4-*4-4-*****>*»********«-3
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your invitations and 
announcement* muat 
be flawlessly 
correct I

owr Offledcling

Naturally, they're Important to you! That's why we want you 
to see these invitations for yourself. And please don't let that 
costly look mislead you ... the magic is in the making of these 
Invitations! Feel that fine, sharp raised lettering. It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers! 
Check the perfect form of these invitations with people who 

really know! Come in! We will be happy 
to show you the "Flower Wedding Line*

mawh,ne
c\u»tn* el

taior®1

Saule Publishing Co
Mahanoy City, Pa. Phone 744-J

1

Jau Nekarta,...
Priminėm musu skaityto

jams ir tiems kurie ne yra skai
tytojais, jog kada rasząte koki 
užklausima arba szeip su kokiu 
reikalu raszote geisdami atsa
kymu, 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 kaso
tas del redakcijos, o nepriskai- 
tant prie to laika ant sujiessko- 
jiiho tokio atsakymo ant už
klausimo. Bukite aut tiek man
dagus ir neužmirszkite apie tai 
ateityje jog jeigu neindesite 
markes del atsakymo, “tai 
laiszkas eis in gurbą,” ir go
site patys dasiprast, del ko ne- 
aplaikete atsakyma del jusu 
užklausymo.

-Redakcija “Saules.”

i •‘7.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.
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Žinios Vietines
— 'Buvęs miesto gyvento

jas, Stanislovas Szelakas, isz 
Orlando, Florida, staigai pasi
mirė pareita Utarninka, 5:)5 
valanda po pi et nuo szirdies; a- 
tąko. Velionis pasimirė pas 
savo žentą ir dūk t ere, Ben ir 
Betracija. Blenee. Gimė Lie
tuvoj, atvyko in Amerika, dau
gelis metu atgal, in miestą. Ma- 
hanojuje. Buvo angliakasį s 
daugelis metu, o apie du metai 
atgal apsigyveno Orlando, Flo 
ridoje. Jo pati Mare mirė 1927 
metuose. Paliko trys dukte
rys: Juozefina, pati Bud Tin- 
del isz Chicago, Ill., Betracija, 
pati'Ben Blenee, Orlando, Fla. 
ir Teresa isz Connecticut, taip
gi broli Lietuvoje, ir du aliu
kus. Jo kūnas likos parvesztas 
ir paszarvotas pas Gralboriu, 
L. Traskausko kcply'czios, 535 
West Centre uly., laidotuves 
invyko Panedelio ryta, su apie 
gomis in Szv. J uozapo Ibažnyt- 
czioje devinta valanda ir pa
laidotas in parapijos kapinėse.

— Nedėlios ryta laike Szv. 
Misziu devinta valanda, Szv. 
Juozapo balžnyczioje, vaikai ir 
mergaites isz Szv. Juozapo pa
rapijos mokyklos, priėmė Pir
ma. Szventa Komunija.

— Seredoj pripuola Szv. 
Jono, o Tautiszka Vardine: 
Baltasis. Ir ta diena: 1932 me
tuose Prancūzijos Prezidentas 
Dommer buvo pasiutusio Rus- 
kio nuszautas; 1626 m., Peter 
Minint atvykęs in nauja krasz- 
ta Amerika, nuo Indijonu nu
sipirko ta. Sala kur dabar stovi 
didingas New York miestas;
1937 m„ Vokiecziu oro laivas 

"reHindenburg” ^uvo viešnios
sunaikintas in Lakehurst, N. J. 
36 žmones žuvo, tai buvo pas
kutinis toki s lengvesnis už orą 
orlaivis statomas; 1942 m., Ge
nerolas Wainwright pasidavė 
Japonams ant Corregidor Sa
los. Amerikiecziai buvo taip 
isz visu pusiu apsupti, taip su- 
muszti. kad kitos iszeities ne
buvo kaip tik. pasiduoti ; 1840 
m., pirmutinis paczto žejiklelis 
buvo pavartuota ant laiszko 
Amerikoje.

— Ketverge pripuola Szesz- 
tines, arba. Kristaus in dangai 
žengimo szvente, taipgi Szv. 
Stanislavo, o Tautiszka Vardi
ne: Danute. Menulio atmaina 
Jaunutis. Ir ta diena: 1904 m., 
atgauta spaudos laisve Lietu
voje; 1884 m., gimė Harry Tru- 
manas, jis buvo 33-czias Prezi
dentas' Su vien. Amerikos Vals
tijų; 1915 m., laivas “Lusita
nia ” per Vokiecziu nuskandin
tas su 1,195 žmonių, po szito in- 
vykio Amerika, paskelbė kara 
priesz Vokietija, ar kaip kada 
buvo sakoma priesz Kaizeri;
1938 m., kariszka ir politiszka 
sutartis tarp Vokietijos ir (Ita
lijos buvo paskelbta; 1945 m., 
Vokiecziai pasiduoda; 1874 m., 
kai pirmas arkliuku lenktynes 
.“Kentucky Derby” buvo lai
koma. Draugįszkumo Diena; 
1889 m., John. Hopkins ligon- 
bute Baltimore, Maryland, at
sidarė. Ji buvo taip užvardinta 
pagerbti Balt i mores miesto 
biznieriaus, kuris savo pasku
tiniame testamente buvo pali
kes visa savo turtą tokiai in- 
st aigai.*

— Petnyczioj Szv. Mykolo 
Ark., apsireiszkimo ir Szv. Do
micėlės, o Tautiszka Vardine: 
Dainora. Ir ta diena: 1900 m., 
narsus jurininkas Leitenantas

Perry atrado Greenland krasz- 
ta; 1945 m., Antras Pasaulinis 
karas užsibaigė Europoje; 
1902 m., ugniakalnis, vulkanas 
in St. Pierre, Martinique su
sprogo, trisidoszimts tukstan- 
eziu žmonių žuvo; 1956 m., Ku
boje revoliucija, deszimts re- 
vo I i u c i joi i i er i u 1 m v o 11 užm I i n ta

daug likos: sužeista. Reynol 
Garcia isz Matanzas buvo nu- 
žudintas per ta sukilimą, o bu
vęs Prezidentas Carlos Prio 
Socarras buvo suaresztuotas 
Havana mieste.

— N odelio j Gegužio de- 
szinita diena pripuola “Moti

nos Diena.”

UŽ GELEŽINES 
UŽDANGOS

JONO ANDRULIO
. . .GAMYBOS. . .

Lietuviszki Sūriai!

Ai Ragavote “ ANDRULIO SŪRIO ? ”
Jeigu ne, tai užsisakykite, o 

karta paragavę, insitikinsite 
kad,

Tikrai Skanus!
Kreipkite pas savo sztornin- 

ka arba raszykite tiesiog pas: 
Michigan Farm Cheese Dairy,

John Andrulis, Pres., 
Fountain, Mich.

“Andrulio Suris
Tinkamiausias!”

payaiszinimas savo Draugu.
Del Iszvažiavimuose, Vestu

vėse, ar Kriksztynose, vaiszin- 
kite Sveczius skaniais,

“Andrulio Sūriais!”

Savo skoniu ir kokybe yra žinomi 
Amerikoje ir Kanadoje!

Lietuviszko Sūrio Iszdirbystes Vieta

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

kiek buvo like 'gyvu, sugryžo 
atgal in Lietuva.

Gyvenimo sanlygos, nors 
jau ir seniai praėjus karui, Ko
mijoje buvo sunkios. Maiste 
produktu kainos valdiszkose 
krautuvėse buvo tokios: Kilo
gramas sviesto 28-30 rubliu, 
cukraus 12-14 rb., jautienos 
mėsos nuo 9-14 rb., kiauliena 
18 rb. Kolchozu turguose, ku
rie būdavo nepaprastai tuszti 
kaip ir krautuves, jautiena 
kasztavo 25 rublius, kiauliena 
30-35 rb., szviežia žuvis 16-20 
rb., bulvių kibiras 5-8 rubliai, 
kiausziniai 25-25 rb. 10 sztuku.

Darbininku motoristu, dir- 
baneziu su piuklu, uždarbiai 
siekia 1,000-1,200 rb. men.

Vidutinis vyro darbininko 
uždarbis yra maždaug 600-700 
rubliu menesiui. Kadangi kli
matines sanlygos yra labai 
žiaurios, tai dideles dalis už
darbio iszeina sziltu rubu in- 
sigijimui. Žiema trunka nuo 
Spalio vidurio iki Balandžio 
vidurio. Žiemos metu būtina 
neszioti vailokus, kailinius, 
sziltas pirsztįnes. Szalcziai 
siekia 56 laipsnius Celzijaus, 
nors dažniausia nevirszija 42- 
45 laipsniu.

Darbininkai miszko kirtėjai 
žiema neszioja vatiniukus ir 
vatines kelnes, vailokus ir kai
lines pirsztines. Miszko darbai 
nenutrūksta nei prie 45 laips
niu szalcžio. O darbo sanlygos 
miszke nepaprastai sunkios. 
Apie žiemos vidurį sniego dan
ga kai kuriais metais siekia iki

masiszkai sirgti, in plukdymo 
vietas atveždavo daug degti
nes, kurios kaina tuo metu žy
miai sumažinama. Žmones nuo 
baisaus intempimo, nuovargio 
ir szalczio raminasi degtine. 
Dirbti tuo metu priverezia po 
14-16 valandų per para, o kar
tais ir dar daugiau, jei pastebi
ma, kad vanduo upese smar
kiai krinta. Dirbdamas tokio
mis sunkiomis sanlygomis 
darbininkas per plukdymo se
zoną (20-25 d.) uždirba iki 
1,500 rubliu, vienok žymia da
li isz tos sumos iszleidžia deg
tinei.

Apskritąjį sziltesniais mene
siais darbininkai dirba ne po 
8 valandas, bet po 10-12 vai. in 
diena. Miszko ūkio direktorių 
insakymu ir sekmadieniai daž
niausia buna darbo dienomis 
vienok uždarbio tarifat nebū
na pakeliami, kaip kad turėtu 
būti pagal darbo kodeksą.

Komijos miszku sudėtis 
maždaug tokia: Eglių 50%, pu- 
sziu 45% ir apie 5% beržu ir 
kitu lapuoeziu (drebule, jieva) 
Miszkai labai pelkėti. Daug 
privirte senu, puvaneziu me
džiu. Beveik nėra miszkiniu 
paukszcziu, žvėrių, iszskyrus 
meszku ir briedžiu. Meszku 
pasitaiko sutikti, labai dažnai. 
Kartais žiema, kertant misz- 
kus, meszkos buna pakelia
mos isz savo guoliu ir sudaro 
daug nemalonumu, jei kirtėjas 
neturi su savim szautuvo.

Tiek vasaros, tiek žiemos 
metu Komi miszkuose, jei arti 
nekertama, vieszpatauja kapu 
tyla.

Lenktynių Pradžia

HOPKINTON, MASS.—z achusetts.
Szitie vyrukai pradeda dvide- Szitos lenktynes jau szeszios 
szimts szesziu myliu, ir trijų deszimts trys metai kai yra 
szimtu asztuonios deszimts i laikomos. Jose dalyvauja ke- 
penkiu mastu lenktynes isz Ii szimtai begiKu.
Hopkinton in Bostoną, Mass- Į o □ o

o normaliai 80-90 
om. Norint nuleisti medžius J •»

Sztai kur jusu Tikrai Lie- 
tuviszkas ir Skanus Suris 
gaminamas! Czia Jonas ir 
Angelina Andruliai su savo 
szeimyna visiems parūpina 
kuo Skaniausius Surius in 
Fountain, Michigan., U.S.A.

Ju Suris yra gaminamas I 
sulyg receptu, nustatymu, I 
kuris yra stapziai isz Lietu
vos!

Andruliai szita savo Sūri 
pristato arti ir toli, po visa 
Amerika ir Kanada.

Kai kurie, paragavę szito 
Sūrio pataria kad Andruliai 
ta Sūri užvardintu “Teveliu 
Suris” nes jis toks ‘Skanus’

kaip ir teveliu Lietuvoje pa
gamintas.

Czia visas ju dvaras, gy
venamieji namai, triobos ir 
visas to Sūrio Fabrikas. Vi
sa vietove yra taip szvariai 
ir gražiai užlaikoma, kaip ir 
j u Suris yra gaminamas.

Jeigu kada pasitaikintu 
pro szia vieta, Fountain, 
Michigan važiuoti, tai An
druliai tikrai Lietuviszkai 
Užkvieczia jus sustoti, apsi
lankyti ir ju Gardaus Sūrio 
užkasti ir savo giminėms ir 
pažystamiems parveszti 
lauktuvių. (Paveikslas nu
trauktas nuo eroplano).

Jono Ir Angelines Andruliu Ir Ju Szeimynos 
MICHIGAN FA,RM SURIS 

FOUNTAIN — MICHIGAN

SKAITYKIT - “SAULE” - PLATINKIT

(juos dabar piauna jau elektri
niais piuklais). reikia apdoro
ti aplink juos sniegą, padary
ti “inkritima” ir po to piauti. 
Elektrinis piuklas, markes 
“K-5”, sveria apie 10 kg. Be 
to, reikia su savim tampyti ke
liu szimtu metru elektrini ka
beli, kuris taip pat nėra leng
vas. Nuolat braidant po gilu 
sniegą, jei temperatūra nėra 
labai žema, suszlampa vailokai 
ir pradeda smarkiai szalti ko
jos, tuo tarpu kai visas orga
nizmas, bedirbant, yra suskai
tes, kad nuo vatiniu net debe
sėliai kyla. Ilgiau bedirbdami 
miszko darbus, daugumas dar
bininku irtgauna sunkios for
mos reumatizmą. Daugumos 
Lietuviu tremtiniu, ypacz isz 
pirmosios tremties sveikata la
bai pairusi.

Žiema paruoszta miszko me
džiaga sandėliuojama upiu ir 
upeliu pakraszcziuose. Prade
dant sniegui tirpti (maždaug 
Balandžio viduryje) praside
da miszko plukdymas. Sziam 
darbui mobilizuojami visi 
miszkio darbininkai. Darbas 
tikrai katorginis. Plukdymas 
vyksta toli nuo gyvenviecziu, 
isz miszku gilumos. Žmones 
nakti netūri patalpų kur per
nakvoti. Todėl miegodavo — 
sniegui dar nesutirpus, tiesiog 
miszke elgiaszakiu krūvas su
sikrovė. Per darba perszlape 
svalyne ir rubai nebūdavo 
džiovinami per visa plukdymo 
sezoną, 10-15 dienu. Kad žmo
nes nepradėtų chroniszkai ir

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

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOŠ

. . . MALDA ...

Viėsz. Jėzaus ir •
Motinos Szvencz. ■

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

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

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

Intartas Už
Žmogžudyste

STRASOTA, FLORIDA. — 
Dvideszimts dvieju metu am
žiaus Charles Bernard Stahl, 
yra policijantu tardomas Sara
sota, už nužudinima septynios 
deszimts szesziu metu amžiaus 
Harvey Harpster in Lakeville, 
Ohio, kuris buvo Ispanu-Ame- 
rildecziu karo veteranas.

Syktyvkoras Trėmimo 
Srities Sostine

Komi autonomines respubli
kos sostine Syktyvkoras, tai 
tikra trėmimo srities sostine. 
Miestas yra toje vietoje, kur 
upe Sysola ihteka in Vyczegda. 
Miesto teises gavo 1870 me
tais. Gyventoju turi apie 40,- 
000. Kai del miesto geografi
nes padėties, tai iki Kotloso 
yra 424 km, iki artimiausios 
.geležinkelio stoties Aikino be
veik 100 km. Miestas lyg at
skirtas nuo viso pasaulio, nes 
per (upes nėra jokiu tiltu. Be 
Aikino, didesne geležinkelio 
stotis yra Kniaž-Pogastas, 150 
km nuotolyje, per kuria, kaip 
ir per Aikina, žiemos metu pri
statomi kroviniai miestui ir 
apylinkei.

Vienok didžiausia reikszme 
miestui turi vandens keliai. 
Upe Vyczegda laivinga maž
daug 700 km, nors auksztupis 
apie 200 km ruože vasaros me
tu laivininkystei sunkiai pri
einamas del vandens stokos. 
Upe Syslova laivininkyste 
vyksta tik anksti pavasari ir 
rudeni.

Isz miesto prieplaukos kiek
viena diena senoviszki laivai 
(su varomuoju ratu) plaukia 
žemyn iki Kotloso ir auksztyn 
iki Ustuj, Kolomo. Vyczegdos 
laivynas turi kelias deszimtis 
laivu, nemaža buksiriniu kute- 
riu ir savieigiu baidoku.

Pats Syktyvkoro miestas 
daugiausia medinis, namai su
ręsti isz apvaliu rastu. Tik cen
trines gatves apstatytos mūri
niais daugiausia dvieju auksz- 
tu namais. Kelios gatves yra 
asfaltuotos. Szaligatviai dau
gumoje, kaip ir visuose sziuo- 
se miestuose, isz lentų. Keletas 
gatvių grinstos medinėmis ka
ladėlėmis. Daugumas gatvių 
visiszkai neiszbrendamos ir 
neiszvažiuojamos.

Mieste yra pedagoginis in
stitutas apie 1,000 moksleiviu, 
be to, kooperacinis techniku
mas, miszku technikumas, že
mes ūkio technikumas, yra 
dramos teatras ir du kino te
atrai. Mieste yra insikures 
Sovnarchozas, kuris tvarko 
Komi ekonomini rajona.

Prie pat miesto ant Sysolos 
krantu yra dvi stambios lent
pjūves, kurios per metus su

plauna apie pora milijonu 
kietmetriu miszko.

Miesto gyventoju sudėtis: 
Daugiausia komiai, po ju seka 
Rusai ir Ukrainiecziai. O isz 
kitu tautybių iki 1958 metu 
daugiausia buvo Lietuviu. 
Man iszvykstant, ju ežia buvo 
dar apie 200.

Price $3.00 su“ ”
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue. Gray, Copper.

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

Shenandoah, Pa. —
Sena miesto gyventoja ponia. 
Aigiota'Lutiene, mm 228 W. Mt. 
Vernon uly., likos nuveszta. in) 
Locust Ml. ligonbnte pareitai 
Ketverga. 7 valanda vakare, 
bet daktarai pasakė kad mo
terį szke jau buvo pasimirus. 
Gimė Lietuvoje. Jos vyras 
Jonas mirė 1946 metuose. Pa
liko sunu Juozą namie; dukte
re J. Czerniauskiene isz miesto 
taipgi anuka ir pro-anuka. 
Laidojo Banedelio ryta su 
apiegomis in Szv. Jurgio baž- 
nyczioje 9 valanda ir palaidos 
in parapijos kapinėse. Orato
rius V. Menkįeviczius laidojo.




