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Policijantas Nužudintas In Cyprus ANGLIJOS BAGOTA

Sztai lavonas Turko, Ci- 
prijieczio policijanto. Jis 
Turkijos vieliava užklotas. 
Jo tėvas sėdi prie jo, laiky
damas savo galva rankose.

Policijantas buvo nužu
dintas in Nicosia per nauja 
sukilimą ant szitos Vidurže
miu salos. Graikai sukilė
liai užsipuolė ant policijos

Isz Amerikos
BAISI NELAIME

PADANGĖSE

Du Dideli Eroplanai 
Susimusze

GRAND CANYON, ARIZ. - 
Du dideli eroplanai su szimtu 
dvideszimts asztuoniais žmonė
mis, beskrisdami in ta paczia 
puse susimusze padangėse ir 
nukrito. Kiek buvo galima su
žinoti, tai visi ant abieju tu 
eroplanu žuvo.

Keli lakūnai su mažais heli
copter eroplanais nusileido že
mai prie tos vietos ir j u lakūnai 
sako kad tie eroplanai baisiai 
sudužę ir sudege, ir buvo nu
kritę tik myle nuo viens kito. 
Lakūnai sako kad dauguma la
vonu tai sudege kad jokiu bu- 
du -nebus galima j u pažinti ar 
atskirti.

Civil Aeronautics Sztabas 
tuojaus pasiuntė savo geriau
sius agentus isztirti kaip ir ko
de! tokia baisi nelaime atsitiko. 
Jie nori isztirti ir dažinoti ar 
United Air Lines DC-7 eropla- 
nas su penkios deszimts asztuo
niais žmonėmis susimusze su 
Trans World Air Lines Super- 
Constellation eroplanu, kuris 
veže septynios deszimts žmonių 
kai eroplanai skrido per 
griausmingas audras.

Lakunu Sztabo virszininkas 
sako kad jis spėja kad tie ero
planai susikūlė virsz Grand 

stoties, Deftera ir kita Ang
lijos kareivi sužeidė.

Kiti sukilėliai paszove ir 
labai Bernhard Shaw, Anglą 
teisėja, kuris kelis sukilėlius 
buvo mirties bausme pa
smerkęs. Jam kelios kulkos 
pataikė in galva ir in spran
dą.

o o o

Canyon, kai jie skrido in ta pa
czia puse tik tūkstantis vienas 

szimtas pėdu nuo viens 'kite-.
Trys isz keturiu inžinu nuo 

to Super-Constellation eropla- 
no buvo surasti, bet DC-7 ero- 
plano nei vieno inžino nebuvo 
niekur matyti.

Eroplanai buvo iszskride isz 
Los Angeles per trijų minucziu 
laikotarpi. Jiems buvo ju keliai 
nustatyti: jiedu turėjo skristi 
tūkstantis vienas szimtas pė
du nuo viens kito, bet vienas la-! 
bai augsztai, antras žemai; vie
nas turėjo skristi tik tūkstan
ti pėdu virsz debesų, o antras 
kelias buvo nustatytas skristi 
nežemiau kaip dvideszimts vie
na tūkstanti pėdu augsztai.

Kai griausmingos viesulos ir 
audros isztik ota TWA eropla- 
na, lakūnas Jack Gandy, ketu
rios deszimts trijų metu am
žiaus, isz Mission, Kansas, per 
radija paprasze pavelinimo pa
sikelti ligi dvideszimts vieno 
tukstanczio pėdu, kad jis iš
vengtu tos audros. Jam nebuvo 
pavėlinta nes anas eroplanas 
tuo paežiu laiku skrido savo 
nustatytu keliu, dvideszimts 
viena tūkstanti pėdu augsztu- 
mo. Paskui lakūnas Gandy pa
prasze pavelinimo pasikelti 
nors tūkstanti pėdu virsz debe
sų. Jam buvo pavėlinta. Reisz- 
kia jis tada jau pasikėlė ligi 
tukstanczio asztuoniu szimtu 
pėdu. Ir po tam jau nieko dau
giau nežinoma.

Lakunu Sztabu senieji lakū
nai spėja kad vienas isz trijų 
dalyku tada tenai atsitiko:

1—Lakūnas Gandy gavės pa-
(Tasa Ant 4 Puslapio)

KAS CZIA KALTAS? PASIUTĘS ŽMOGŽU-
DIS NUSZAUTAS

Kam Nekalta 
Kankinti?

i PHILADELPHIA, PA. — 

Negalima pirsztu rodinti in ku
ri viena žmogų ir sakyti kad jis 
ežia yra kaltas už tokia baisia 
skriauda vienai moteriszkei 
padaryta Philadelphijoje.

Sztai tik trumpai apie ta 
taip neteisingai nuskriausta 
mergina ar moteriszke.

Penki metai atgal ji atva
žiavo in Philadelphia. Ji su sa
vimi turėjo pustreczio tukstan
czio doleriu — tai buvo visas 
josios susitaupintas turtelis.

Ja vieszbuczio tarnautojas 
apvogė. Isz tos rupesties, ji no
rėjo nusižudinti. Policijantai ja 
suėmė. Ji jiems pasakė kad ji 
yra Mary Martin. Policijantai 
jai neintikejo. Ir kodėl jie jai 
neintikejo; ar jie geresni, tin
kamesni varda jai iszmislino?

Ji buvo nuveszta in Philadel
phia General ligonine, ir isz ten 
in beproeziu namus, in Byber- 
ry .Ir tai buvo penki metai at
gal.

Per visa ta laika ji buvo ir 
dabar yra laikoma su beprotė
mis. Virsžininkai sako kad jie 
nieko apie ja per ta laika ne
begalėj o sužinoti.

Vienas laikrasztininkas per 
viena diena daugiau apie ja da- 
žinojo negu tie virsžininkai per 

j penkis metus, ir jis neužgin- 
n-narnai urinarodino kad ios cziamai pnparodino kad jos 
vardas tikrai yra Mary Martin.

Ir tu beproeziu namu Dakta
rai yra patvirtinę kad ji yra 
pilno ir sveiko proto, ir kad ji 
galėtu kad ir sziandien isz tu 
namu iszeiti, jeigu tik turėtu 
kur eiti.

Keli mielaszirdingi žmones 
tuojaus pareiszke, kad jie mie
lu noru ja priimis ir prižiuręs. 
Bet tu namu virsžininkai, vis 
laukia ir nieko nedaro, jos ne- 
iszleidžia.

Jeigu ji dabar turėtu pinigu 
ar draugu ji galėtu visa miesto 
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Sovietu • Rusijos Premie- 
ras, Nikolai A. Bulganinas, 
per eroplanu paroda Mosk- 
voje, iszsiveže Anglijos La
kunu Sztabo virszininka Ni
gel Birch, “del raidos,” ant

WARREN, OHIO. — Tris- 
deszimts septynių metu am- 

' žiaus Alfred Wilson, kuris dvi 
moteris ir viena jauna mergina 
nuszove, buvo kaip kokis pa
siutęs žvėrys, isz medžio isz- 
szautas ir pasimirė ligoninėje.

Kai trys valstijos policijan
tai ji užtiko jo gimines namuo
se, jis isz tu namu iszbego ir 
miszke inlipo in medi. Kai po
licijantai jam insake mesti sa
vo revolveri ir iszlipti isz me
džio, jis taikė savo revolveri in 

i viena policijanta, kuris paleido j 
du szuviu staeziai jam in gal
va. Jis iszkrito isz to medžio.

Jo giminaitis, James Lawson 
policijantams pasakė kad tas 
pasiutęs žmogžudis norėjo ji 
priversti ji nuveszti in Warren 
miestą, kur jis norėjo savo 
žmona nužudinti.

Tos žmogžudystes prasidėjo 
kai jis su savo žmona susipyko, 
Birželio dvideszimts pirma 
diena. Jis inpykes ant kerszto, 
nužudė savo žmonos dvi sese
rie Ponia Geraldine Brown ir 
Ponia Hazel Botts, ir paskui 
viena jam nei nepažinstama 
septyniolikos metu mergaite, 
Nancy Worthington.

Visos valstijos policijantai 
jieszkojo kaip kokios zvieres 
medžiojo, kol sugavo ir nuszo
ve.

Platinki! “Saule”
CAXACA, MEXICO. — Ka- 

riszka policija buvo iszszaukta 
ir apsupo ligonine kur randasi 
szeszios deszimts vienas su
žeista žmonių. Szimtai gimi
niu gruduosi ir stumdiesi, be
sistengdami in ta ligonine ine- 
ti, kad pažinus ar pamaezius 
sužeistuosius.

Penkiolika žuvo ir szeszios 
deszimts vienas buvo sužeistas 
traukinio nelaimėje, netoli nuo 
Oaxaca miesto. Dauguma žuvu- 
siuju ir sužeistu buvo moterys 
ir vaikai.

mažo ežerelio užpakalyj ka
rininku kliubo.

Komunistu Partijos bosui 
Nikita S. Kruszczevui nepa- 
siseke panasziai ‘del raidos’ 
prisikalbinti Amerikos La-

PLIENAS
PABRANGO

WASHINGTON, D. C. — 
Plieno fabrikantai pabrangino 
plieną tarp asztuoniu ir devy
nių doleriu ant tono daugiau, 
kai tik straikos prasidėjo.

Jie sako kad jie gerai žino 
kad jie turės darbininkams 
daugiau mokėti kai tos strai
kos užsibaigs ir už tai jie isz 
kalno savo plieną pabrangino.

Reiszkia, nežiūrint kas tas 
straikas laimes, darbininkai ar 
fabrikantai; darbo žmogelis 
jau dabar už tas straikas ima 
mokėti.

Nauji automobiliai teipgi 
staiga pabrango apie pusket
virto szimto doleriu daugiau už 
maža automobiliu. O brangieji, 
didieji automobiliai pabrangs 
ligi tukstanczio doleriu dau
giau.

Valdžia yra iszleidus insa- 
kyma nepirkti plieno del ka- 
riszku fabriku kol paaiszkes 
kiek tikrai reikes daugiau mo
kėti.

ARGENTINA
ISZVARO RUSKI

BUENOS AIRES, ARGEN
TINA. — Argentinos valdžia 
davė tik dvideszimts keturias 
valandas Rusijos Laivyno at
stovui iszsikraustinti isz to 
kraszto. Jis yra intartas už su- 
kurstinima žmonių per pasku
tini sukilimą priesz valdžia Ar
gentinoje. trys sanvaites atgal.

Argentinos Užsienio Minis
terija davė Sovietu Ambasado
riui, Grigori Rezanovui žinoti 
kad Rusijos Laivyno atstovas, 
Kapitonas Alexander Noroso- 
vas nėra pageidautinas Argen
tinoje. Jis ežia buvo pasiunstas 
1954 metias. Jam buvo insaky- 
ta kad jis iszsikraustytu su vi
su savo sztabu in dvideszimts 
keturias valandas nes jis yra 
nepageidautinas.

^Pirkie U. S. Bonus!

kunu Sztabo virszininka, 
Generolą Nathan Twining.

Czia, Bulganinas su baltu 
siutu, o užpakalyje jo sėdi 
klumuoczius.

o o o

SENMERGE 
NUŽUDINTA

Arkliu Prižiūrėtojas 
Intartas

NEWMARKET, ANG. — 
Dvideszimts szesziu metu am
žiaus arkliu prižiūrėtojas yra 
intartas už nužudinima balo
tos septynios deszimts vieno 
meto amžiaus Paneles Rachel 
Parsons. Ji buvo viena isz ba- 
gocziausiu moteriszkiu Angli
joje.

Per tris minutas teismas in- 
tare ir in kalėjimą pasodino 
dvideszimts szesziu metu am
žiaus Denis J. Pratt, dvieju 
vaikucziu tęva ir intare ji už 
tos bagoczkos nužudinima.

Senmerges sumusztas ir su
žalotas lavonas buvo užtiktas 
jos kambariuose, palociuje, ku
ri ji kas vakaras užrakindavo. 
Szalia jos lavono buvo surastas 
didelis pagalis, su kuriuo, po
licijantai spėja ji buvo už- 
muszta.

Laikrasztininkai ir eiliniai 
policijantai spėja ir sako kad 
jis ja užmusze kai ji užtiko ji 
vagiant daigtus isz jos palo- 
ciaus.

Sovietai: ‘Eisenh owerio Sveikatai’

Komunistu Partijos bosas 
Nikita S. Kruszczevas pake
lia stikleli “del Prezidento 
Eisenhowerio sveikatos,” 
per vakaruszkas iszkilmin- 
giems svecziams, Maskvoje. 
Su juo ežia stikleli iszlenkia 
Amerikos Generolas Nathan 
F. Twining, Lakunu Sztabo 
virszininkas. Žmogus vidu
ryje yra klumoczius.

Vėliau Generolas Twining

10 SUŽEISTI

Cirkos Padangte Vejas 
Sudraskė

GENEVA, N. Y. — Vejas su- 
plesze, sudraskė Ringling Bro
thers and Barnum & Bailey’s 
didele cirkos padangte. De
szimts ar dvylika žmonių buvo

Senmerge Prasons, kuri ne- 
sziojo isz mados iszejusias suk
neles ir kitus drabužius mėgda
vo arkliu lenktynes. Ji turėjo 
savo arklius kuriuos ji staty
dindavo in lenktynes. Visi ja 
gerai pažinojo arkliuku lenk
tynėse.

Jos tėvai buvo nemaža tur
teli susikrovė ir jai paliko Ang
lijos pinigais apie asztuonis 
szimtus keturios deszimts tuks- 
tancziu svaru. Musu pinigais 
butu daugiau kaip keturi mili
jonai doleriu.

Nežiūrint viso to jos turto, 
ji buvo gabi inžinierka ir mo
kėjo daug apie visokias maszi- 
nas, ypatingai apie automobi
lius. Ji ir laivininku daktarata 
buvo gavus ir daug žinojo apie 
laivus ir apie laivu keliones.

Ji buvo apsigyvenus maža
me name in Lansdowne Hoūse, 
bet szalia tu namu buvo jos pa- 
locius su dvejais tukstancziais 
szesziais szimtais hektaru dva
ro. Ji pati lavino ir mokino 
arklius. Tai buvo jos vienati
nis užsiėmimas ir vienatine 
meile.

Tarnai pas ja retai kada isz- 
budavo ilgiau kaip menesi, nes 
ji visus juos taip stramužinda- 
vo kad visi jie pamesdavo dar
bą ir eidavo sau kur kitur. Ji
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iszvažiavo isz Maskvos, pa
matyti Sovietu kariszku ero
planu vieta in Gubinka.

Kai kurie laikrasztininkai 
sako kad musu Generolas 
Twining nieko naujo ežia 
nemate, nes Sovietai jam 
parode tik savo senus ka- 
riszkus eroplanus ir ginklus 
apie kuriuos mes jau seniai 
žinome.

000

sužeisti.
Visi sužeistieji buvo nuvesz

ti in Geneva ligonine. Tas ve
jas ir audra buvo nukirtus 
elektros dratus ir in ligonine, 
bet ligonine turi savo elektros 
maszinas kaip tik del tokio at
sitikimo.

Apie tūkstantis žmonių bu
vo po to padangte, kai vejas ja

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
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kiną apie Prezidentą Eisenho- 
weri.

Vokiecziai savo du automo
biliu ežia labai gerai parduoda, 
pigu Volkswagen ir daug bran
gesni Mercedes-Benz.

Iszrodo kad nežiūrint kiek 
milijonu doleriu mes sveti
miems krasztams duodame, jie 
vis nėra linksmi! Gal mums 
reiketu ant tu szimtiniu ir 
tūkstantiniu bumaszku isz- 
drukuoti keletą juoku ir baiku, 
kad nors taip tuos nabagus pa
linksminti.

Geležinkeliu kompanijos da
bar yra pampinusios baisiai 
puosznius traukinius, kad pri
siviliojus daugiau žmonių ke
liauti traukiniais negu eropla- 
nais ar autobusais.

“EI Capitain“ traukinys da
bar važiuoja tarp Los Angeles, 
California, in Chicaga in tris- 
deszimts devynias valandas. 
Jis yra puosznus, naujausios 
mados, ir nebrangiai kasztuoja 
ant jo važiuoti.

Yra sakoma, kad szuva yra 
isztikimiausias ir geriausias 
žmogaus draugas. Bet mes su
radome viena žmogų kuris ki
taip mislina. Vienas žmogus 
indejo pagarsinima in Atlantic 
City, New Jersey laikraszti:

“Noriu parduoti gera St. 
Bernard szuni. Szimtas doleriu 
ar sutiksiu ji iszmainyti ant ge
ro inžino savo laiveliui.“

Beveik visuose didesniuose 
miestuose automobiliu apdrau- 
da, insurance, yra gerokai pa
brangus.

Senatas yra paskyręs apie 
penkios deszimts bilijonu dole
riu del nauju keliu ir vieszke- 
liu. Jeigu Prez. Eisenhoweris 
ant tos bylos pasiraszys, tai 
taksos ant gazolino, aliejaus ir 
tajeriu tuojaus pabrangs.

Szitie keliai ir vieszkeliai 
bus statomi per deszimts ar 
trylika metu. Po to laiko jau 
reikes dar daugiau keliu, viesz- 
keliu ir bilijonu doleriu!

Pypkes Durnai

Mainieriu bosas John L. Le
wis dabar jau yra tapes didelis 
fabrikantas, 'biznierius. Jo biz
nis dabar yra su baukomis, li
goninėmis, namais, fabrikais, 
laivais ir Užsienio bizniu. Jis 
dabar yra tapes vienas tu bago- 
cziu kurie gerus mainierius isz- 
nauduoja. Viena isz didžiausiu 
ir Ibagocziausiu banku Vas-zing- 
tone priguli tam mainieriu bo
sui, John L. Lewisui.

; Amerikiecziai ibravorininkai 
dabar giriasi kad jie gali daug 
geresne vodka užrauginti ir 
pagaminti negu Ruskiai. Mums 
tai net lengviau ant szirdies 
iszgirsti kad ka nors mes Ame
rikiecziai gali geraiu padaryti 
negu tie Ruskiai.

Amerikos Sekretorius, John 
Foster Dulles nelabai paten
kintas savo darbu. Jis nusi
skundžia kad per daug dideliu 
ponu nori ji pamokinti ir jo 
darba vesti. Jis sako kad la
biausiai kiszasi in Užsienio rei
kalus trys savanoriai “sekre
toriai“: Milton Eisenhoweris, 
Prezidento brolis; Harold Stas- 
se ir Prezidento Eisenhowerio 
patarėjas, Sherman Adams.

Gazolino taksos pabrango 
dar vienu centu; gumas del ta,- 
jeriu pabrango trimis centais. 
Taksos ant troku pakilo nuo 
asztuoniu ligi -deszimts centu.

Neturtinga

Pas girios plynios
Ir dirva smiltinga 
Pamylėjau mergužėle, 
Bet neturtinga.
Neturtinga, nei negražia,
Geda net sakytį,
Bet kai myli szirdužele, 
Kagi padaryti?

arba pradžia 
SKAITYMO

Atsimink! Mielas Skaityto 
jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules“ ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at 
silyginsi, ar ja paremsi!

Kongresas ir Senatas patvir
tino byla duoti Lakunu Sztabui 
devynis szimtus milijonu dole
riu daugiau negu Prez. Eisen
howeris buvo paskyręs. Tai 
aiszkus Prezidento inžeidimas.

Prez. Eisenhowerio sveikata, 
ar tikriau sakant jo liga, bus 
didžiausias klausimas per atei- 
nanezius rinkimus.

. ..If...
RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col. 
Dabar Po 25c. 

Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Pa., U.S.A.
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. Sukcziai kas menesis apsuka 
apdraudos kompanijas ant 
daugiau kaip keturios deszimts 
tukstaneziu doleriu su palszy- 
vais pareikalavimais del ap
draudos ant seniai sumusztu, 
s u d aužin tu aut oi nob iliu.

Policijautai ima susekti to
kius neteisingus garadžiu savi
ninkus in Camden, New Jersey.

Amerikos valdžia dabar isz- 
moka net septynis bilijonus do
leriu vien tik del procento ant 
savo skolos.

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

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

Tokiu laikraszcziu yra 
“Saule,“ kuri nesigaili kašzto 
ant paveikslu, kad savo skaity
tojus supažindint su visokioms 
savo akimi kas dedasi ant viso 
svieto.
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Saule Publishing Co., 
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“Saule“, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule“ palaiko su sa
vo prenumeratais.

GENOVAITE
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

ir

Repulblikonai baisiai pyksta 
kad laikrasztininkai tiek daug 
raszo apie Eisenhowerio szir- 
dies liga ir operacija. Jie sako 
kad tie patys laikrasztininkai, 
kaip tikri džentelmenai nei žo
džio nei nevaptelejo apie Prezi- 
dento Roosevelto paralyžiaus 
“polio“ liga, per jo vaju priesz 
rinkimus. Jie nei jo paveikslo 
nenutraukdavo kai jis stovėjo, 
kad žmones nematytu kaip jis 
szlubavo. O dabar, Republiko- 
nai sako, tie patys laikraszti
ninkai pilnus puslapius pysz-

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS 
; ... MALDA. . .

; Viesz. Jėzaus ir • 
! Motinos Szvencz. !

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

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.
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diki, jog tu esi geru vaiku, 
daug man gerybių padarai; bet 
kaip reikiant dar neesi geru. 
Kad tiktai norėtum isztisai in- 
sistebeti, tai kožnoje valando
je ant tavęs daregetai negeru
mu. Ir teip sztai, kaip man ro
do, nemelstumai už žmones 
kaipo Simus Dievo meldes už 
tuos, kuri Ji kryžiavo jo. Juk 
patsai ka tiktai pasakai, jog 
visus isznlusztum, kad ant to 
galybe turėtum. Regi, jog kaip 
reikiant neesi dar tokiu ir bū
tinai tokios malones, kaip Sū
nūs Dievo. O reikia mums būti 
teip jau gerais ir maloningais, 
kad Jo Tėvui dangiszkam ir 
Anuo Simui patiktum ir savo 
laiku dangų ingytum. O prie to 
dar, kad teip gerais ir žmonisz-

Pirkie U. S. Bonus

kais butumem, Suims Dievo 
mums trokszta pagelbeti. Del 
to ant žemes atėjo ir už mus 
numirė ant kryžiaus, ir del to 
atsiuntė mums sau lyge Szven
ta Dvasia apie kurie vėliaus 
patirsi.

O dabar, malonus Benaiti, 
gali gerai suprasti, del ko asz 
ta kryželi visados rankose lai
kau. Juk mums duoda atminti 
malone To, kulisai už mus ken- Į 
tėjo ir numirė ant kryžiaus. 
Persergsta. mus, idant ir mes 
per kentėjimus ir smerti, kas 
vėl yra kryžiumi vadintas, isz- 
kaktumem iii dangų. Ir del to 
tai tas ženklas mums yra teip 
malonus ir brangus.

Ak, maloniausias kūdiki, sa
ke toliaus Genovaite, aszaro- 
janezias akis ant link savo sū
naus atkreipdama, nieko netu
riu tau duoti, kaipo atsiminima 
tiktai duodu szi niekam nesu
gadini medeli. Kaįp jau nebe
gyva busiu, iszimk ji isz mano 
suszalusiu ir pastyrusiu ranku 
ir užlaikyk ji. Nesigedek mie
liausias kūdiki, jeigu kada no
rius didis ir turtingas busi ta 
pigia minavone nuo savo moti
nos gauta; pastatyk ja ant ap
skritos vietos visu akiveizdoje 
gražiam savo rujiine. Kiek kar
tu pažiūrėjęs atmink To, kuri- 
sai isz malones del tavęs ant 
kryžiaus mires, ir savo motinos 
kuri su tuomi kryželiu rankoje 
mirszta. , Kiekviena, syki už
duok sau dievobaimingai ir 
teisai gyventi, padarai elgtis, 
nesusitepti priesz savo arty- 
mus, mylėti neprietelius, per
daryti ir nepailsti gerdarymu, 
norius už anuos ir mirti reikė
tų ir negauti czion nei jokios 
padekavones. O tuomi kartu, 
kada da regėjai ta kryželi, pa
darysi savyje toki pasižadeji- 
ma, o ji padaręs ir iszpildysi, 
tuomet tokia minavone po 
smerties savo motinos branges
ne stosis už visus turtus ir pla- 
czia tevonyšte, kurie po tėvo 
apturėsi.

Genovaite ilgai kalbėjusi 
teip nuvargo, jog ilga valanda 
turėjo atsilsėti. Po trumpo ty
lėjimo vėl atsiliepe tardama: 
ak, kad tik tau klotus pas tavo 
tęva nueiti, nes kelias pa,s ji 
yra per apleista giria, per tan
kius ir nepereinamus miszkus, 
per skardės uolas, giles dam
bas.; 'liūs del tavos vargingo ir 
'silpno kūdikio sunkus, tolimas, 
kur gali pražūti. Bet Dievas 
tau padės idant pas savo tęva 
kuri tau czionai davė ant že
mes, laimingai nueitumei, kaip 
mums visiems Jisai per daug 
baisesnes gires szio svieto ei
nantiems teikes padėti idant

kada nors pa,s Anuo paties, pas 
tikriausiaji Tęva mes visi nu- 
eitumem. Eidamas atmink pa
imti su savimi du dyniniu indu 
pieno, kad kelionei turėtum 
kuomi pasistiprinti. Paimk 
teipogi.ir ana lazdini su savimi 
del apsigynimo nuo giriniu gy
vuliu. Ak, vargingas kūdiki, 
norius tu esi silpnu, bet Dievas 
per kurio apvezdai asz silpna 
moteriszke smarku vilką apva
liojau, 'bus teip-gi tavo apgy
nėju nuo kraugeriu gyvuliu. 
Kas ant Anuo atsiduoda, tasai 
drasai mvnoj žalczius ir gvva- 
tęs, ir levus ir rijimus ko kojų 
pamin.

Pakilus vakarinai pabrėžai, 
didesnis silpnumas apėmė jos 
kuna. Teip sunkiai dūsavo, jog 
visa iszverte karsztas prakai
tas. Kiek galėdama pakele sa
vo paskutini stipruma, atsisė
do ant kiminines lovos, o žiūrė
dama ant vaikelio, szalip saves 
atsisedusio su akimis graudžai 
verksmingomis, įpratare laibai 
rustu halsu: Benaiti, klaupkis, 
idant tave dar palaiminczia, 
kaip mane, kada laimino mano 
motina nuo jos izsvažiuojant. 
Man rodos, jog jau mano gyvy
be artinas galo. Vaikelis su su
graudinta szirdžia klaupės, o 
liūdna veideli žemyn nulenk
damas ir drebanezias rankeles 
suglaudęs augsztyn pakele. Ge
novaite uždėjo ranka ant gar- 
binuotos galveles ir balsu pilnu 
gailesezio pratarė: Tegul tave 
sunau mano, Dievas palaimina, 
o Jėzus tegul bus su tavimi il
su Dvasia szventa, kuri tegul 
tave apszvieezia ir valdo, idant 
pasitiktum dorum žmogumi, o 
niekados pikto nedasileistum, 
kad asz tave kada, norius dan
guose praregėti gaueziau. Dar 
ji kryželiam! peržegnojo, su 
ranka apemei bueziavo ir > dar 
viena karta atsiliepe: Benaiti, 
kad tu pas žmones nueisi, o 
anuos piktai gyvenant pamaty
si, neužmirszk savo vargingos 
motinos. Ak, kad ta malone, 
kurie del saves turiu, ir tas ma
no karezias aszaras, podraug ir 
paskutinius mano žodžius, žo
džius savo niirsztanczios moti
nos, kada nors uižmirsztumei ir 
piktu stotumai, o tuomet antra
me po smerties gyvenime pasi
liktumai amžinai nuo manės at
mestu. O Benaiti, taigi buk ge
ru.

Daugiaus nebegale jo kalbėti, 
auksztinaika virto ant savo 
guolio, užvėrė akis, o Benaitis 
nebežinojo ar užmigo, ar isz 
tikra jau numirė! Klūpojo rau
dodamas ir vaitodamas prie 
jos, ir meldesbe pėrstojimo: O 
Dieve neduok mano motinai 
mirti. O Jėzau Kristau prikelk 
ja!
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No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knyga. 404 puslapiu. 50c.

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

No.102— Prakeikta, meilia-

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

No .103 —V a i d ei o ta, 
isz pirmutines puses 
ežio iszimta isz 
užiieku.
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Y'la isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio , 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

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

No J19—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

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

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

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

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

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

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

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

No. 141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius LikosTur- 
tingu Ponu. 35c.

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

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

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

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

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

No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, N no gali s. 62 pus
lapiu, 20c.

No.155—Szakinis Nedora* 
Žydas, Du Draugai. 136 pusią 
pin, 35c.

No.150—Apie Duktė Akrae- 
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
lapiu, 20c,

apysaka 
szimtme- 

Lietuviszku 
Su paveikslais. 177

No.158—A p i e Kapitonai 
Stormfield Danguje; Pabege^- 
le; Kasgi Tsztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

No.166—Apie Sūnūs Mul
kinus; 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; 
Gudras Piemenis ; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

No.176—A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

Kristus©

Verksmai 
prie Ap-

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

No.180—Kvitu 
del Iszmokejimo 
niams. 35c.

180 V?—Kvitu
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

No J 97—Grandus 
arba Pasibudinimas
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 gremž
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 Kristų. 
Pilkius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

1ST Užsisakant knygas is* 
szio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiazka su pinigais.

ITJV 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 CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S, A
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(Tasa)

Dar tau viena daigta pasa
kysiu, ko tu nebuvai girdėjas. 
Kaip tu turi tęva ir motina teip 
ir asz turėjau savo tęva ir mo
tina, bet nežinau, ar per tas 
verksmingas dienas kurias ne
kaltai isz mano priežasties tu
rėjo, gyvais iszliko ar ne. Jei
gu dar gyvais butu, papraszyk 
savo tėvo, kad tave tuojaus pas 
mano tėvus nusiustu.* Anie isz 
tave didei džiaugsis, tave kai
po vaika savo dukters pamate, 
o isz to džiaugsmo užmirsz vi
sus verksmingus rupesczius ir 
kentėjimus pėr septynerius me
tus. ,

Ak, tarė toliau, liedama asz- 
aru tvana: ak tu mieliausias 
teve, juk tu del manes turejei 
raudoti, ir tu mano balandyte, 
brangiausioji motina, juk ir,tu 
man rodos del savo •Genovaitės 
daugeli aszaru praliejai! Ak 
jus mano mieliausi tėvai! Kaip
gi dar norecziau regeti pirm 
numirties mano. O isztikro ir 
jus troksztumet dar regeti ma
ne kad ta, žinotumėt, jog asz 
dar esu gyva. Bet ak, jums ro
dos, jog jau mano kūnas senei 
kur ant apleistos girios kampo 
in dulkes pavirto. O kaip sal
dus yra daigtas turėti vilti pa
simatyt danguje! Be tokio pa
linksminimo vargai ant žemes 
perdaug sunkus butu, o mes 
vargdienai žmones liūdnai nu
simintum. Verki dabar mano 
kūdiki. Atleisk man, kad tavo 
szirdi teip graudinu. Atmink 
ta, norius dabar mane neturėsi, 
Dievas in mano vieta duos gera 
tęva. Neraudok tai, mano kūdi
ki! Juk tavo tėvas tave, laibai 
mylės ir bucziuos, paims tave 
ant ranku savo ir pasodys ant 
keliu, ir priglaus prie szirdies 
ir vadis savo sunumi, ir daug 
klausines apie mane ir isz gai- 
lesczio ir džiaugsmo aszaras 

, lie, kaip tave savo brangu sunu 
pamatys.

Genovaite pati isz verksmo 
vos galėjo kalbėti ir nusilpnė
jusį puolė ant savo patalynes 
isz kiminu ir kerpiu patiestos, 
o ilgai būdama nualpusį, turė
dama žada užpuolusi nei viena 
žodeli dauginus negalėjo isz- 
tarti.

Genovaite Taisos Mirties.

Szaltimetis su savo speigais 
jau prie pabaigos artinosi; 
lengvas vasarinis oras atsira
do, saule dienose vėl linksmai 
szviete in pakriauszi, o anos 
spinduliai pažymu sziltesni bu
vo. Szarma prie angos ir le
dai ant sienų pakriauszio tripo 
ir stambais laszais žemyn var
vėjo. Genovaitės liga kasdien 
piktynejo, ir ji kito nieko kaip 
tik smerti ateinanti lauke. Pa
ėmė kryželi nuo sienos augsz- 
gulyklos pakabinta ir prie 
smerties taisytis pradėjo.

Ak! Atsiliepe: Asz neturiu 
to džiaugsmo regeti kunigą 
prie savo sopuliu lovos, kuri- 
sai mane pastiprintu ir gyvy- 
besduonos ant tolimos kelio-

“Talmudo Paslaptys
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

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

paduotu. Bet Tu o Viešzpatie,

Mano mieli skaitytojai, 
Ar žinote kas tai yra 

senatve?
Gal ne .vienas pasakys, 

O-gi žili plaukai, 
Riaukszles ant veido ir 

kiti priepuoliai.
Da to per mažai! 
Senatve yra tai 

prityrimas,
Kuris yra vertas žinoti, 

Kad karsztyje tavo troszkimai 
tuoj iszdils, 

Kad daugumas karsztuju 
tavo žodžiu, 

Perskambes ore nepagimde 
Nei vieno gero darbelio.

Kad neramioji tavo szirdis 
Tuoj nurims krutinėję 

Nustebinta rupescziu del 
Skanaus duonos kąsnio,— 

rupescziu,
Kurie tvers taip ilgai 
Kaip tavo gyvenimas, 

Ir ves tavo szalta, 
Bet sotu lavona,

Ilgais, ilgais, per daug 
Ilgais tau ir kitiems, 

Pilkaisiais žemes takais. 
Senatve! Tai žinojimas, 

Kad puikiausios žvaigždes 
Patraukusios tankia 

tamsia naktį, 
Nemirsztanczios tavo mintis 

savo slaptais takais.
Kad tos žvaigždes taip pat 

Ramiai žiūrės in tavo 
Szalta, lentomis užklota 

lavona,
In tavo kapa visu 

užmirszta, 
Kaip jos ramiai lydėjo 

jaunu dienu sapnus,.
Kaip insiklausydavo in 

tavo szirdies audra.
Vai, senatve! Bet yra 

žinomas,
Kad tos lelijos, kurios 
Sziandien baltas savo 

galveles,
Taip didžiai kelia in 

dangų, 
Rytoj nuvys ir ju vietoj 

pražydės kitos,
Ir visa ju grožybe virs 

dulkėms,
Ii* dulkes mindžios 

kojomis,
Ir grožybes jau nebus, \ 

Ir dulkes vėjelis iszneszios 
Po keturis kampus svieto!

Vai senatve! Tai szaltis 
Kuris szildydamas tavo 

jausmus, 
Atitraukia tave nuo žmonių, 
Gesina tavyje užsitikejima 

in juos.
Kaip rudens sniegas, 

Suszaldo ji tavo dvasios 
žiedus,

Ir lenkia tavo jausmus 
ir mintis,

In szalta, nežinoma toli, 
Isz kur in tave, 

Grumte grumia baisus, 
klausymai.

Kodėl? Kam?
♦ * .

Tu amžinas vyriausiasis kuni
ge esi patsai prie manės! Tu 
prie visu, kurie turi sugraudin
ta szirdi labai arti esi. Kiek
viena žmogų, kuris kenczia 
dvaseje ir Tavęs pasiilgsta, 
geide aplankyti ir pastiprinti.

Banaitis per dienas ir ilgas 
szaltimeczio naktis be žiburio 
nuo motinos neatstojo, o būda
mas rūpestingu nuo szio laiko, 
nei valgyti, nei gerti nenorėjo. 
Visus darbus dirbo ir pildė kas 
tiktai isz akiji motinos galėjo 
pažinti ir su karszta sūnaus 
meile ja apžiūrėdavo. Prisirin
kęs kiminu in abidvi rankas, 
kiek galėdamas prisiekti, szla- 
pes pakriauszio sienas szluote, 
kad vanduo ant serganczios 
motinos nelaistytu. Nuo uolu 
ir medžiu, daugeli sausu kimi
nu pririnko, idant anuos vieto
je drėgnųjų' padėtu po motinos 
szbnais, kad sausiau gulėtu. 
Tankiai su dyniniu indu at- 
neszdavo vandens isz szaltinio 
sakydams: Ar neatsigersi mie
liausi motinėlė! Teip didi 
karszti turi, o lupos tavo suke
pusios yra. Arba indą pienu 
pripylęs paduodavo, tardams: 
Gerk brangiuasioji motin! Pie
nas yra gana skanus, ka tiktai 
dabar pamelžiau. Paskiaus pri
ėjės verkdamas apėmė anos ka 
kla ir iszaszarodamas sake: O 
motin! Mieliausi motin, o kaip 
man gerai butu už tave sirgti ir 
už tave mirti!

Viena ryta per kėlės valan
das lengvai ir skaliai miegojo 
rodėsi, jog stipresne ir sveikes
ne pabudo. Medinis kryželis, 
kuri visuomet rankose laike, 
anai užmigus iszkrito. Jieszko- 
jo anuo pabudusi, o Benai t is ta 
supratęs ko jieszko, padavė jai 
in rankas. Bet brangiausia mo
tina! Paklausė jisai: Ka.gi su 
tuomi medeliu darai vien ran- 
kose'ji laikydama?

Mano vaikeli! Atsiliepe mo
tina: turėjau vilti ilglaus gyva 
būti, o kad neteip stotus,’ bu- 
cziau tau jau pirmesnei paša- 
kiusu. Vienok dabar suprantu, 
kas yra geru, nereikia meluo
ti. Juk jau tiesa sakant pir- 
miaus tau apie tai apsakine jau 
jog Tėvas danguje tur Sunu, 
kurisai anam yra būtinai ly
gus. Bet kaip daug gerybes tai
sai Sunns del mus padare, tau 
apsakyti dar negalėjau. Daug 
pasleptiniu dar nebūtai galė
jęs suprasti, nes nuo visu žmo
nių atitolintas girioje augai, 
bet dabar kad žinai, jog dau
giau žmonių yra ant žemes ir 
kokais anie yra, girdėjai. O ki
ta dalyka po manės galėsi su
prasti, kas tai yra mirti, noriu 
tau vienok pirmesniuosius 
daigtus apie Sunu Dievo apsa
kyti, vėliaus teipo-gi pažinsi, 
kas tai yra medelis mano ran
kose. Paklausyk taigi, ka asz 
tau apsakysiu, o pildyki žo
džius savo motinos ir giliai in- 
sidek in Szirdi!

Suprask, tarė motina, kaip 
Tėvas dangiszkas gailėjos ne
doru žmonių, kad juos smerties 
in dangų priimti negales, ir 
del to tai atsiuntė isz tenai sa
vo mieliausia Simu, kurisai 
anuos mokino, kad prisiverstu 
nuo nedorybių, o Anuo szven- 
tas vardas yra Jėzus Kristus.

Tasai Jo mylimasis Simus 
teip buvo galingas ir malones 
pilnas kaip ir patsai Tėvas. 
Kad dar kūdikiu bebudams ne
lyginant mažesniu už tave, 
teip-pat laikėsi su savo motina, 
pakriauszyje, kuris buvo ker
džiams paskirtas, o kad sukako 
trisdeszimts metu, buvo girio
je per keturiosdeszimts dienu.

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais £

160 Puslapiu \
8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkina sapna ir kas

I
 ateitoje stosis. Su priedu Į> 
planatu ir visokiu burtu. ]> 
Knyga in minksztoa po- ]! 
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Meldėsi. tenai be perstojimo, 
pamokslai, kuriuos žadėjo žmo
nėms apsakinėti veltui nepra- 
gaisztu.

Vėliaus nuėjo tas Jėzus Kris
tus pas žmones ir mokino anuos 
jog Ji Tėvas dangiszkas pas 
anuos ant žemes nusiuntęs, ka
dangi tasai Tėvas dangiszkasis 
yra laibai geru, didei anuos nu
mylėjo, jog visi žmones yra 
vaikais to Tėvo, ir jog dėlto ge
rais tur būti, ir vienas kita isz 
visos szirdies mylėtu.

Bet žmones nenorėjo in Sunu 
tikėti, kad Jisai yra Sunumi 
Tėvo dangiszkojo ir, kad Ji 
Tėvas amžinasis pas anuos nu
siuntęs. Jis aniems matomai 
darode, jog teip jau yra galin
gu kaip ir anuo Tėvas.

Isz to gali pažinti, kaip kita 
karta, viena motina kaip ir asz, 
tiktai maždaug vyresne, teip 
sunkiai susirgo kaip ir asz da
bar, ir teip jau turėjo, neiszgy- 
doma, drugį; niekas anos nega
lėjo gelbėti, bet Jisai paėmė 
anai už rankos, kaip asz dabar 
tau paimu ir ji ta pa,ežia va

^Pirkie U. S. Bonus: Pirkie U. S. Bonus ^Pirkie U. S. Bonus!

She came toI 
see her husband-

stayed to 
charge the cannon !

Her real name was Mary Ludwig Hays.

And on June 28, 1778, she came to Mon
mouth County, New Jersey, to visit her hus
band, an artilleryman serving in the Revo
lutionary War. When the battle of Mon
mouth began, Mary saw so much to be done 
that she just stayed.

She carried countless pitchers of water 
to the exhausted and wounded soldiers. 
And when her husband fell wounded, she 
took his place at a cannon. Before the 
battle ended, Mary Ludwig Hays became

Today’s battles are being fought on the 
economic front. And there’s much that 
any woman can do to help in this field. 
A family’s sound financial standing de
pends as much upon a woman’s ability 
to manage money as it does her husband’s 
ability to make it.

Many women are helping their families 
win financial independence by encourag
ing their husbands to invest regularly in 
U. S. Series E Savings Bonds on the Pay
roll Savings Plan. It’s the easiest way to 
save—one of the safest—and one of the 
best ways to guarantee future prosperity.

For the big things in your life, be ready 
with U. S. Savings Bonds

SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.

landa iszgyjo, ir kaip pirma 
graži ir sveika iszrode.

Kitu karta vienas sunirs, tru
puti už tave senesnis buvo nu
miręs, o tai vienaitis motinos, 
kaip ir tu mano vienaitinis, 
kad esi o kaip grandžiai jo mo
tina raudojo, gali ta numanyti! 
Bet Sūnūs Dievo jai tarė: Ne
raudok motin! O negyvam kū
nui tarė: Kelkis! C) mirelis tuo
jau atsigavo ir kėlėsi. Suims 
Dievo atidavė vaika motinai, 
kuri isz to labai džiaugėsi.

Bet kas isz to? Ne visi žmo
nes in Ji tikėjo, jog Jisai yra 
Sunumi Dievo, ir jog Ji Tėvas 
dangiszkas pas žmones atsiun
tė. Negalėjo Anuo, nžkesti už 
tai kad aniems iszmetinejo jog 
yra veidmainais ir kad reikia 
pasigerinti. Pritaisė tuomet di
di mei kaip ta maža, kuri pas 
manės regi rankoje, kryžiumi 
vadinta, o paskui vinimis kaip 
erszketinais dygais smailiomis, 
bet nelyginant dinesniomis ir 
kietesniomis primusze. Anuo 
kojas ir rankas per ka jo krau
jas nutekėjo ir turėjo numirti. 
Bet anie dar isz jo juokus da
re ir niekino Ji. O vienok Jis 
niekam, pikto nebuvo darės ir 
visiems, teip gero norėjo ir pa
dėjo kožnam, kuris pas Jo pa
gelbės jieszkojo.

O nedori, o nelabi žmones, at
siliepe Benaitis: bet ar tai už- 
kente Tėvas dangiszkas? Argi 
ant anų perkūnai nenukrito? 
Asz būdams ant Jo vietos, bu- 
cziau visus užmuszes.

Malonus mano kūdiki, tarė 
motina, Suims meldėsi už, 
anuos pas Tęva tardamas. Teve 
atleisk jiems, nes jie nežino ka 
daro. Juk Jisai isz malones už 
žmones numirė, isz malones, 
kurie turėjo del visu žmonių, 
pagalinus ir už anuos piktuo-

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius ako Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
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sius. Toksai buvo jo reikalas, 
mano kūdiki kitokiu budri nei- 
vienas isz žmonių negalėtu in 
dangti nueiti, neingytu, nei asz. 
Isz malones teipogi ir už mudu 
mirė ant kryžiaus.

Pagirtinas vaikelis nesiju
dindamas sėdėjo ir pasistebė
damas klausėsi, o szviesos asz- 
aros liejosi per jo raudojus 
skruostus, nes vis tai pirma 
karta girdėdamas neiszpasako- 
mai susigraudino. O tas gerasis 
Simus Dievo! Ta pasakęs su 
stirnos kailiu, kūrinami buvo 
apsidaręs, nusiszluoste aszaras 
savo ir paklausė: Argi Jisai 
dabar yra danguje?

Nekitaip yra, mylimasis kū
diki! Atsiliepe motina. Kūnas 
anuo teipogi gulėjo. Palaidotu 
buvo pakriauszyje, kuris buvo 
lygei kaip ir tasai, kuriame gy
venam, o pakriauszio anga su 
dideliu akmeniu užritino. Bet 
indek sau in szirdi, kol tris die
nos ne pasibaigė, vėl gyvu isz 
pakriauszio’ iszejo. Vienok ma
žas žmonių skaitlius nebuvo 
teip pikto. kaipo kiti. Paklausė 
Anuo ir pastojo dorais. Anie Ji 
isz visos szirdies mylėjo ir 
Jam mirus graudžiai raudojo. 
Dabar pas anuos nuėjo. O kaip 
didžia turėjo linksmybe, kada 
Ji vėl paregėjo. Bet dar pirm 
numirties buvo aniems pasakęs 
jog vėl pas Tęva savo dangisz- 
ka gryžta. Visi isz to labai nu
lindo. Bet aniems tais žodžais 
atsiliepe: Neraudokit ir nenu-

GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavoras, popiera, ma- 
szinos, ir darbininku algos, kad 
dapguma laikraszcziu dar la
biau brangsta. Redaktoriai, at- 
sipraszydami aiszkina kad jie 
jokiu budu negali galas su galu 
suvesti.

“Saules” redakcija nenori 
dar labiau savo skaitytojams 
pabranginti “Saule” ir nepa
brangins, jeigu kaip nors bus 
galima iszsisukti!

Bet, už tai ‘ ‘ Saules ’ ’ redak- 
cija labai gražiai praszo visu 
“Saules” skaitytoju in laika 
užsimokėti už savo prenumera
ta, kad redakcijai butu mažiau 
kasztu, sekti tuos, kurie pavė
luoja ant laiko užsimokėti.

Pirmiau “Saules” redakci
ja galėdavo laukti per koki tai 
laika, kol skaitytojai užsimoka 
už savo prenumerata. Mes jums 
siusdavome “Saule” kad ir per 
kelis menesius, ir laukdavome 
kol jus užsimokėsite, “bet da
bar, aplinkybes tokios, kad mes 
negalime laukti!”

Už tai, mes visu savo geru 
skaitytoju labai gražiai praszo- 
me priesz laika, ar nors ant lai
ko už “Saule” užsimokėti, kad 
mes galėtume jums “Saule” 
vis siuntinėti.

Daug laikraszcziu yra instei- 
ge taip vadinama “Popieros 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams popie
ros nupirkti. Mes tokio fondo 
neturime, bet nuoszirdžiai ir 
yieszai padėkotume tokiems 
geriems musu laikraszczio rė
mėjams, kurie ir mums padėtu 
nusipirkti popieros “Saulei.”

Bet, kas mums ir jums svar
biausia, tai “teisingas atsily
ginimas,” mes galėtume “Sau
le” leisti, ir kad jus galėtumėte 
ja vis skaityti!

---------------------- /' 
i !

Visu Ražancziaus j 
Paslapcziu Maldos
Del Ražancziaus Draugijos 
Nariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1.00. Prisiunskite 
savo orderi ir viena doleri ant 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.
,« ... . ...... ,a
siminkite. Augszt musu, kur 
musu Tėvais gyvena, ten yra 
gana patalpos del visu, asz 
tiktai dalbai* nueinu, kad tuomi 
laiku jums gyvenimą pataisy- 
cziau. Darykite tiktai ka jums 
liepiau, o visi tenai iszkaksite, 
kame ir Asz esu. Asz jus vėl pa
regėsiu, o ana valanda jusu 
linksmybes bus didi, ir niekas 
nuo jus anos nebeatims. Bet po 
prisikėlimo isz numirusiu pa
sakė: Norins manes nefberege- 
site, vienok neregimu ibudu vi
sados busiu pas jus ligi pabai
gai amžių. Ant galo anuos pa- 
laimino- ir kėlės kas karta aug- 
sztyn in dangun, kol szviesus 
debesėliai Ji nuo ju akiu už
dengė.

O tai gražu turėjo būti! Tarė 
vaikelis, Ibet argi Jisai žino 
dalbai* apie mus? Argi žino, kad 
mes czion szioje girioje gyve
name; argi ji kada norius dan
guje regesime?

Teip yra, atsake motina, Jis 
mus visados reges, o kame tik
tai esame. Jisai arti musu yra, 
myli mus, ir paduoda mums 
gera norą, idant galėtumėm 
būti dorais. Nes numanyk ku-

(Tasa Ant 2 puslapio^
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— Mare Didgen, nuo 118 
W. Spruce uly., kuri staigai su- 
sirgo Sukatoje, likos nuveszta 
in Geisinger ligonibute, Dan- 
villeje, o Nedėlios ryta apie 
penkta valanda pasimirė. Gimė 
Mahanoy Plane, po tėvais va
dinosi Mary Harhi. Paliko sai- 
vo vyra Toma, is sūneli Toma, 
taipgi savo tėvelius ir szeszis 
brolius. Laidos Seredoje, su 
aipiegomis in Szv. Juozapo baiž- 
nyczioje devinta valanda, ryte, 
ir palaidos in parapijos kapi
nėse. Gralborius L. Traškaus-

Eisenhowerio Bilą 
$57.20

WASHINGTON, D. C. —
Prez. Eisenhowerio operacija 
kasztavo jam lygiai penkios de- 
szimts septyni doleriai ir dvi- 
deszimts centu.

Szitie kasztai padengia jam 
paežiam po doleri ir penktuką 
ant dienos ir jo žmonai po dole
ri penkios deszimts penkis cen
tus ant dienos. Walter Reed li-

i
-

Visi kiti ligonines patarna- 
vmai Eisenhoweriui yra visai 
už dyka, nes jis vis skaitosi ■ 
kaipo viso vaisko vyriausias' 
komandorius.

, ‘ i 7
Keturi civiliniai daktarai, 

Isidor Ravdin, Brian Blades, Į 
John H. Lyons ir Paul Dudley ! 
White, buvo paszaukti in pasi-! 
tarinius del tos operacijos. Dar| 
nežinia ar jie pareikalaus atly
ginimo. Jeigu jie pareikalaus

: atlyginimo, tai jie gaus po pen
kios deszimts doleriu ant die-

; nos.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

sudraskė.
Cirkos virszininkai spėja 

kad iszkados buvo padaryta 
ant tarp dvideszimts ir trisde- 
szimts tukstaneziu doleriu.

PRANCŪZAI SUĖMĖ
300 SUKILĖLIU

kas laidos.
— Ketverge, tai yra Lie

pos dvylikta diena, ponstva 
Juozai Dumkai apvaiksztines 
savo 32-tra sukaktuves vedusio 
gyvenime. — Redakcija “Sau
les” linki ponstvamsDumkams 
laimingu ir pasekmingo juju 
vedusio gyvenimo.

— Seredoj pripuola Szv. 
Pijuszo 1-mo, ir Szv. Veroni
kos, o Tautiszka Vardine: 
Szarne. Ir ta diena: 1941 m., 
Prez. Franklin D. Rooseveltas 
nutaria siunsti pinigus ir gink
lus tiems krasztams kurie ka
riauja priesz Nacius; 1949 m., 
Prancūzu didvyris Generolas 
Henri Holnore Giraud, tarna
vęs per I irll pasauliniu karu 
pasimirė; 1798 m., Amerikos 
Mariniai buvo pripažinti kaipo 
Amerikos vaisko szaka. Bet 
Marinai buvo pirm tai atsižy
mėję per Revoliucijos, Sukili
mo Kara; 1843 m., buvo dide
les žvaigždes pasirodymas ji’er 
pat pietus. Ta tos žvaigždes 
proszaista taip iszgazdino daug 
žmonių kad jie tikrai mislino 
kad jau pasaulio pabaiga atėjo.

— Ketverge pripuola Szv. 
Jono Gvalberto, o Tautiszka 
Vardine: Skaidra. Taipgi ta 
diena :1939 metuose Pijus Dvy
liktasis yra karunavotas Po
piežiumi; 1938 m., Hitleris už
ima Austrijos kraszta; 1950m., 
Belgijos Karalius Leopoldas 
laimėjo rinkimus savo kraszte 
tik per nago juoduma; 1950m., 
eroipla.no nelaime Cardiff mies
te Wales kraszito, asztuonios 
deszimts žmonių žuvo; 1789m., 
Amerkios pacztas insteigtas; 
1862m., pirmieji armijos gar
bes ženklai buvo Kongreso nu
statyti.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Anakleto, o Tautiszka. Vardi
ne: Austina. Ir ta diena: 1946 
metuose Kongresas sutiko Aug 
lijai paskolinti tris bilijonus, 
septynis szimtus penkios de
szimts milijonu doleriu ($3- 
750,000,000). Galima staeziai 
sakyti kad ežia nebuvo pasko
la, bet tikra ir gryna dovanai; 
1942m., Amerikos Slapta Poli
cija suaresztavo asztuonis vy
rus ir szeszias moteris. Visi 
jie yra intarti už padėjimą ir 
talkininkavimą su tais asztuo- 
niais Naciais, kurie buvo musu 
augszcziausio teismo teisiami 
už sznilpinejima. ir szpiegavi- 
ma Sovietu Rusijai; 1775m., 
pirmas kraujas pralietas Ame
rikos revoliucijoje priesz Ang
lija, prie Westminister miesto 
Vermont valstijoje; 1861m., 
Rusijos Caras Aleksandra An
trasis kuris buvo panaikinęs 
baudžiava buvo nužudytas.

Gubernatoriai Pasiszneka

Gubernatorius A v e r e 11 
Harriman isz New York, be- 
siszypsodamas klausosi Gu
bernatoriaus Raymond Gary 
isz Oklahoma, pirmininko 
komisijos isz Vakariniu val
stijų kuri remia Harriman. 
Jiedu ežia per keturios de
szimts asztunta Gubernato

rių seimą pasiszneka Atlan
tic City, New Jersey.

Gubernatorius Harriman 
yra pranaszaves kad jis pats 
bus iszrinktas kaipo Demo
kratu kandidatas del Prezi
dento per seimą kuris prasi
deda Rugpiuczio trylikta 
diena, Chicago j e.

BUVĘS SARGAS
SUARESZTUOTAS

BORDENTOWN, N. J. —
Trisdeszimts vieno meto am
žiaus George H. Scott, isz Lin
coln Court, Princeton, N. J., 
buvo suaresztuotas ir in kalė
jimą patupdintas be jokios 
kaucijos. Jis yra intartas už 
iszraszinejima keliu niekam ne
vertu czekiu už devynios de
szimts doleriu, in Bordentown. 
Jis su tais palszyvais czekais 
gazolino pirkdavosi.

Jis policijantams sake kad 
jis yra buvęs Bordentown Re
formatory, vaiku kalėjimo sar
gas.

Teisėjas Milton Josephson 
patupdino ji in kalėjimą ir ne
paskyrė jokios kaucijos, kol 
visas klausimas bus giliau ir 
geriau isztirtas, ir kol bus da- 
žinota ar jis tikrai yra buvęs 
sargas tame kalėjime.

beveik visur važinėdavo su 
taksemis.

Vienas jos darbininkas sake 
kad ji nieko nemylėjo kaip tik 
savo arklius, ir jiems visa savo 
meile atidavė.

NORI STRAIKAS 
SUTAIKINTI

SKAITYKIT 
fiF* “SAULE” ^3 

PLATINKIT!

ANGLIJOS BAGOTA 
SENMERGE 
NUŽUDINTA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

turėjo keletą brangiu automo
biliu, bet negalėdavo palaikyti 
draiverio, szauferio, ir už tai

PITTSBURGH, PA. — 
Valdžios komisija rengiasi in- 
sikiszti in szitas Plieno Strai- 
kas, jeigu darbininkai greitu 
laiku nesusitaikins su fabri
kantais.

Szeszi szimtai penkios de
szimts tukstaneziu darbininku 
dabar straikuoja. Plieno fabri
kantu virszininkai sako kad 
szitos straikos gali būti labai 
ilgos.

Czia susikirtimas ne tiek 
ka si ink mokesties ar didesniu 
algų, kiek del paties kontrakto. 
Fabrikantai nori penkių metu 
kontrakta, o unija nesutinka ir 
nori tik ant trijų metu pasira- 
szyti.

Vien tik Philadelphijoje, to
li nuo tu didžiausiu fabriku, 
szitos straikos kasztuoja apie 
du milijonu doleriu ant dienos.

Jeigu szitos straikos tesis il
giau kaip sanvaite, tai daug 
kitu darbininku kitokiuose 
fabrikuose neteks darbo, nes 
plieno visur pritruks.

ALGERIJA. — Prancūzu 
kareiviai, apsupę Algerijos 
sziaures rytu dali, pranesza, 
kad jie sueziupo tris szimtus 
Nacionalistu, tautininku suki
lėliu.

Prancūzai szitam žygiui pa- 
vartuojo savo Užsienio legijo- 
no kareivius, parasziutininkus, 
jurininkus ir marinus, kurie 
insiverže in sukilėliu tvirtoves, 
kurios buvo sukilėliu laikomos 
daugiau kaip metai.

Tai buvo didelis smūgis su
kilėliams, jeigu tikrai taip atsi
tiko. Bet negalima perdaug in 
tikėti in tokias žinutes, nes 
Prancūzu laikraszcziai baisiai 
perdeda visas tokias žinias, bi
le tik biski kur ju užsienio ka
riuomenei pasiseka.

Skaitykit “Saule”

DVI ŽUVO GAISRE
—

ALBERNE, VA. — Mocziu- į 
te ir jos maža anūke sudege ■ 
gaisre, kai jodvi sugryžo in de- 
ganezius namus jieszkoti mažy
tes szunyczio. Jos buvo Ponia 
C. B. Jones ir jos anūke szesziu 
metu Nancy Ward. Vėliau ug
niagesiai rado ta szunyti svei
ka ir gyva netoli nuo tu sude
gusiu namu.

LENKU SUKILIMAS 
SUTRINTAS

POZNAN, LENKIJA. — 
Dvi szarvuotos divizijos ir tuk- 
staneziai policijantu dabar 
krato visus namus ir suaresz- 
tuoja visus intartu Lenkus, po 
to nelemto sukilimo.

Biznieriai ir svecziai isz Va
kariniu Krasztu, kurie buvo 
tenai per ta sukilimą, dabar, 
sugryže namo sako kad jie net 
bijosi pamislinti kokios sker
dynes dabar tenai bus.

Tarp dvieju ir trijų szimtu 
žmonių žuvo per ta sukilimą, 
kiti spėja kad tarp keturlu ir 
penkių szimtu žuvo.

Sukilimas buvo tyczia su
rengtas per Poznan miesto 
Tarptautini Jomarka, kad kitu 
krasztu žmones savo akimis 
pamatytu kas darosi Lenkijo
je-

Kaip tik už tai Sovietai ne
dovanuos tiems Lenkams suki
lėliams. Eina gandai kad So
vietai dabar rengiasi taip nu
bausti Lenkus, kad kitu krasz
tu žmones neiszdrystu nei pa
mislinti apie koki sukilimą.

Kaip buvo galima isz anks
to pramatyti ir inspeti, Sovie
tai dabar intaria ir kaltina 
Amerikieczius, sakydami kad 
Amerikos atstovai sukurstė 
tuos Lenkus.

GRŽO ISZ SVECZIU
YUGOSLAVIJA. — Yugo- 

slavijos diktatorius Tito, po 
trijų sanvaieziu besisvecziavi- 
mo ir besitarimo su Sovietu va-

• dais, pargryžo namo in Yugo
slavia. Abi puses yra pilnai 
patenkintos konferencijomis ir 
susitarimais.

Apsaugos Ministeris Marsza- 
las Žukovas buvo papuoszes 
Tito krutinę su atsižymejimo 
ženkleliu. (Kokis tas atsižyme- 
jimas buvo, mums neteko da- 
žinoti). Žukovas toliau užtik
rino kad ateities karuose Rusi- 

j ja kovos su Yugoslavija, petis 
Į in peti.

Diktatorius Tito dabar ne
gali snausti ar ilsėtis; jo dar
bas dabar vėl sėdintis, gerintis 
vakariecziams ir praszyti Ame
rikos tolimesnes kariszkos ir

pinigines pagelbos.
Patupėti ant tvoros gal ir už

simoka, bet kai žmogus nori 
ant dvieju krieslu vienu sykiu 
sėdėti, tai jis labai gali atsiras
ti tarp tu dvieju krieslu, — ant 
grindų.

BAISI NELAIME
PADANGĖSE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

velinima pakilti tūkstanti pė
du, gal ir per ta audra, per 
klaida ir augszcziau pakilo ne
gu buvo jam pavėlinta.

2— Antro eroplano lakūnas, 
gal teipgi inskrides in audras 
ir viesulas, gal, vietoj lipant 
augszcziau nusileido keletą 
tukstaneziu pėdu, kad iszven- 
gus tos audros taip augsztai, ir 
taip susitiko su pirmuoju, ku
ris teipgi stengdamas iszvengti 
audros kilo augszcziau.

3— Tos viesulos, audros virsz 
tu dykumu buvo baisiai au
dringos ir sudaro baisius tarp- 
vejus; žaibas ir perkūnas butu 
galejes toki baisu veja sudary
ti, kad jis arba trenka in tu 
eroplanu sykiu, ar tas vejas 
tos eroplanus sutraukė.

Bet kas ar kaip ten tikrai ta 
nelaime atsitiko, vargiai kad 
kas nors dažinos.

KAS CZIA KALTAS?
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

valdyba apskusti, in teismą pa
traukti, ir pareikalauti kad jai 
lutu atlyginta už tuos penkis 
skausmo ir sielvartos metus.
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Kur visos musu tos labdarin
gos draugijos tie fondai tos pa- 
szelpos agentūros kurios taip 
giriasi savo labdariugumo?

Isz tikro, czia visam miestui 
gyva sarmata! *

Buvęs Karalius

Rumunijos buvęs Kara
lius, trisdeszimts keturiu 
metu amžiaus, mokinasi 
kaip eroplana vairuoti fa
brike. Charles F. Grss, ku
rio tik pecziai matyti, ji mo
kina. Eroplanu kompanijos 
virszininkai, in Santa Moni
ca, California, ji mokina 
apie eroplanus, kad jis galė
tu būti ju agentas ir direkto
rius Europjoe.
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Westburg, N. Y. —
Pareita Sereda, apie treczia va
landa po pietų, vaikvagiai pa
vogė kūdikėli, Peter Weinber
ger isz vyges, palikdami laisz- 
keli, pareikalaudami $5,000 
nuo tėvelius, už sugrąžinimą 
ju sūnelio. Policija jieszko’ 
vaikvagiu.
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