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Iq7 AnipnkfiR ^®asadorius1SZ AlllCllKUb PASITRAUKIA
Norėjo Nusižudinti GAISRAS

LIGONINĖJE
DU STUDENTAI

ŽUVO

BOMBOS SURASTOS

NEW YORK, N. Y. —
Namie padarytos sprogstan- 
czios bombos buvo surastos in 
Grand Central geležinkelio sto
ti ir Paramount teatra, New 
York mieste.

Policijantai sako kad bom
ba buvo paduota geležinkelio 
darbininkui. Moteriszke kuri 
ta bemba jam padavė greitai 
dingo.

New York miesto valdžia 
yra paskelbus kad ji duos dvi- 
deszimts penkis tukstanezius 
doleriu tam žmogui kuris su
seks ta žmogų ar žmona kuri 
tokias bombas dabar po visa 
miestą palieka, padeda.

Per szesziolika metu penkio
lika žmonių buvo sužeisti nuo 
tokiu namie pagamintu sprog- 
staneziu bombų.

WASHINGTON, D. C. — 
Winthrop W. AMrich, Ameri
kos Ambasadorius Anglijoje 
pasitraukia isz savo vietos. Jis 
Prezidentui Eisenhoweriui pa
sakė kad jis isz tos vietos pasi
traukia ne vėliau kaip Sausio 
dv'desz'mta d ena. Prez. Ei
senhoweris jo prasze biski il
giau pasilikti, bet jis nesutiko.

Prez. Eisenhoweris in jo vie
ta tu o jaus paskyrė John Hay 
(Jock) Whitney, milijonierių 
isz New York miesto.

A’drich ta Ambasadoriaus 
vieta buvo sutikės priimti nuo 
1953 metu, kai Eisenhoweris 
tapo Prezidentu. Jis yra teip- 
gi bagoezius ir jo didžiausia 
rūpestis yra geri ir brangus 
arkliai. Jis priguli prie to pa- 
ites golfo kliubo kaip ir Prez. 
Eisenhoweris, in Augusta, Ga.

Ponia Clare Booth Luce, ku
ri atsisakė isz Ambasadoriaus 
vietos Italijoje, tikėjosi gauti 
szita ambasadorystes vieta 
Anglijoje.
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Komunistas Nesutinka Insileisti
Tautu Sanjungos Atstovus

Nežiūrint priesztaravimu 
isz Imre Horvath, (deszine- 
je) Vengrijos Užsienio Mi- 
nisteris, Tautu Sanjungos 
komisija in New York mies
tą buvo raginama Amerikos 
ir trylkos kitu tautu parei
kalauti kad Rusija ir jos pa- 
dupczninkos valdžios pavė
lintu Tautu Sanjungos at
stovus i n važiuoti ir patys 
pamatyti įkas ten darosi Ko
munistai nesutiko.

Horvath ežia su Arkady 
A. Sobolovu, Sovietu atsto
vu staeziai pasakė kad Tau
tu San junga ežia neturi jo
kio reikalo ir kad ji negali 
kisztis, nes ežia tik vidaus 
reikalu klausimas.

Tautu Sanjunga dabar 
kils ar kris ant dvieju klau
simu, darbu: Suez Kanalo

klausime tarp Arabu ir Žy
du ir tarp tautiecziu Ven
gru ir Sovietu.

Czia Tautu Sanjunga yra 
priėjus kryžikeli, nuo kurio 
ji negali pasitraukti ir ant 
kurio, iszrcdo, kad ji maža 
ka gali ar gales padaryti.

Mes jau seniai raszeme ir 
sakeme kad Tautu Sanjunga 
yra begale ir kad jie nei jo- 
Ikois reikszmes nebeturi. Da
bar tik palaukite ir pasižiū
rėkite.

Kaslink Suez Kanalo, tai 
Prancūzija, Anglija ir Ame
rika atskirai, be jokio palai
minimo isz Tautu Sanjungos 
darbuojasi ta klausima isz- 
riszti. O kaslink Lenkijos ir 
Vengrijos, tai tu krasztu 
žmones jau seniai atsisakė 
isz tokios sanjungos.

B®
Kalėdų Eglele

Užsidegė
Automobilius Sudužo

In Troka

Asztuoniolikos metu am
žiaus mergina ežia yra ati
traukiama nuo kalno krasz- 
to, nuo kurio ji norėjo nusi
žudinti. Policijantai tos mer-

ginos varda nenorėjo pa
skelbti, bet jie ja atitraukė 
nuo to kranto, bet turėjo ja 
kaip koki galviją su virve 
pagauti ir atitraukti. Ji sa-

NEAPKENTĖ
TIKĖJIMO

TUKSTANCZIAI
APLEIDŽIA NAMUS

Padege Dvi Bažnyczias Baisus Gaisras 
Californijoje

LEBANON, PA. — Du 
Pcnnsylvan'a State Universi- 

Iszneszta Kopecziornis teto studentai, gryždami namo 
 del szveneziu, užsimusze kai ju 

MINNNEAPOLIS, MINN. i automobilius susikūlė su dide- 
— Szeszi ligoniai, penki isz ju Lu troku ant Pennsylvania 
moterys, žuvo gaisre, kai Kale- Turnpike vieszkelio, netoli nuo 
du eglele užsidegė Doctors Me- Lebanon miesto.

’morial ligoninėje. Žuvusieji buvo devyniolikos
Ugniagesiai daug .ligoniu metu aižaus Damien M. Pal- 

miero ir dvideszimts metu am
žiaus Stanley I. Goldstein. Jie
du buvo isz Philadelphijos.

Valstijos policijantas, Leo
nard Jarzenhowicz sako kad 
jiedu važiavo isz universiteto 
namo del szveneziu, kai ju au- 

dide-

Szeszi Žuvo; Daug

daug . ligoniu 
isznesze nuo antro, treczio ir 

ko kad jos meilužis ja aplei- ! net penkto auuszczio su kope- 
do ir už tai ji norėjo nusižu- ežiomis, 
dinti.

SPORTO
OLIMPIADAS

PASEKMINGAS

TRENTON, N. J. — Bedar
bis, kuris pirmiau dirbo fabri
ke ir kuris savo pavarde pa
keitė, permaine in “Pravda,” 
buvo suaresztuotas ir intartas 
už padegimą dvieju bažnycziu 
Trenton mieste.

Po’icijantai sako kad jis tuo- Į Szis naujas gaisras isztiko 
jaus prisipažino kad jis buvo keletą myliu nuo pirmojo 
padegęs dvi bažnyczias, už tai, į kuris sudarė iszkados ant dau-1 
jis piktai pasiaiszkino, “kad £Ūau kaip szeszios deszimts mi- 
asz neapkeneziu tikėjimo, ir už Hjonu doleriu.

In viena valanda tas antras 
gaisras sunaikino penkiolika 
namu, ir paskui dar szeszios 
deszimts kitu namu buvo su
naikinta. Daugiau kaip du 
szimtai žmonių likosi be pasto
ges.

Ar kas žuvo tose dviejose 
gaisrose dar negalima dažino- 
ti.

Visoje szitoje apylinkėje da
bar tai sausa, kad gaisrai pali 
bet kur miszkuose prasidėti.

Ugniagesiai sako kad jie ne-1

MALIBU, CALIF.
tras miszko gaisras jau antra 
diena kaip siauezia prie Mali
bu priemies ožio. Apie tūkstan
tis gyventojų buvo priversti 

1 iszsikraustyti isz savo namu.

tai kad vien tik Komunizmas 
pilna teisybe skelbia.”

Intartas, trisdeszimts pen
kių metu amžiaus Theodore 
Pravda, buvo sucz luptas kai 
jis gryžo in savo pasisamdinta 
kambarį. 

i

“Jau beveik laikas kad jus 
atėjote mane pasiimti,” jis po-Į 
licijantams pasakė.

Jis giriasi kad jis yra Ko
munistu rėmėjas ir kad jis ne- 
apkencz’a visu tikėjimu.

An-

38 Sportininkai
Susilaukė Laisves

Jo tikras vardas yra Johan- gajes suvaldyti tuos gaisrus
nes Boychuk, bet jis savo var- per kelias dienas, nes apart to

SAN FRANCISCO, CALIF.
— Mes keletą Nedeliu atgal 
gal Tviski per asztriai raszeme 
apie ta tarptautini sporto 
OFmpiada, ir priparodinome 
kad jis nėra kam vertas ir vi
sai ne teisingai sprendžia at
skiro sportininko ir konkuren
to nuveikimus. Mes tada ir pa
tarėme ir pranaszavcme kad 
kai kitas tekis Olimpiadas bus 
surengtas, keturi metai nuo 
dabar, tai reiketu visus tuos to 

i sporto teisėjus iszmesti ir visa 
to Olimpiado konstitucija per
mainyti ir pertvarkyti.

Dabar pasigirsta ir isz kitu 
sportu pasaulio kampo pana- 
szus pareikalavimai. Ir dabar

i iszrodo kad visas tas Olimpia-' 
das bus pertvarkytas.

Bet tiek to; yra sakoma kad 
nėra tokio žvarbaus vėjo, ku
ris nors kam ka gero neatnesz-

Ugniagesiai sako kad visi 
žuvusieji užduso nuo durnu. 
Keli lavonai buvo surasti lovo
se ant treczio augszto.

Dar negalima pasakyti kiek 
ežia iszkados buvo padaryta, 
bet spėjama kad tai bus dau
giau kaip už szlmta tukstan- 
cziu doleriu.

Ligonine turėjo szimta dvi- 
deszlmts penkias lovas ligo- 
niems.

Ambulansai ir policijos au
tomobiliai iszveže daugiau 
kaip penkios deszimts ligoniu 
in Minneapolis General ligoni
ne.

Gaisras prasidėjo kai elek
tros dratai ant tos Kalėdų eg
leles sugedo ir užsidegė. In ke
lias sekundas visa ta graži Ka
lėdinė eglele pavirto in baisu 
gaisra.

meto 
sako

temeb 1 us suslmusze in 
lio treko užpakali.

Draiverys to troko, 21 
amžiaus, Donald Bick,
kad jis buvo Ika tik savo troka 
pasukęs in szona nuo vieszke- 
lio ir buvo nesuspejes nei isz- 
lipti isz savo to troko kai tas 
tu studentu automobilius davė 
in jo troka.

Jis sako kad jam iszrode 
kad tiedu studentai, bevažiuo
dami tuo vieszkeliu, norėjo pa- 

; sukti savo automobiliu in szo
na, kai kitas automobilius pro 
juos pravažiavo.

Skaitykit “Saule”

Egipto Prezidentas Gamal Abel Nasser1

do ir pavarde persimainė in ka(į ^en įaįp sau3a) bet žvarbus tu. * 
Theodore Pravda, pasiaiszkin- vejas nesza deganezias skevel- 
damas kad žodis Pravda jras jr pra(Įeda naujus gaisrus 
reiszkia tiesa, teisybe. visur po miszka , I

Szvencziausios Trejybes, Uk- _______
rainu bažnyczia ir Szvento ICTKTIX'IZ A G-----
Petro ir Pov.lo Kataliku baž- i* vLlClMlNKAd 
nyczia buvo padegtos.

Szitokie gaisrai bažny.cziose 
prasidėjo pereita Kovo mene- CHICAGO, ILL. — Dvide- 
si, kai Szventos Marijos Ka-įSZ--mts devynių metu amžiaus 
tedra sudege. Tai buvo iszka- policininkas Tommy Stevens, 
dos padaryta už daugiau kaip buvo suaresztuotas todėl, 
pusketvirto milijono doleriu, j 
Ir trys žmones žuvo tame gaiš 
re.

Keturios deszimts metu am
žiaus Elber C. Lucas, ana san-1 vienam isz gyventoju, vienok venti in laisves kraszta, Ame- 
vaite prisipažino kad jis buvo buvo nuginkluotas tarnautojo rlka. Jie pradėjo savo nauja

. gyvenimą Amerika su Kalėdų
Jis policijoje buvo isztarna- szventemis, in San Francisco, 

Rugpjuczio menesio, J Rz kur po Kalėdų iszskrido in
1955 metu. ! New York miestą.

Taip ir su szituo Olimpiadų. Į 
Trisdeszimts keturi Vengrai 

j ir keturi Rumunijos sportinin
kai per to Olimpiado rungty- 
sprukti isz Komunistu nagu ir 

a ę nes> lenktynes rado proga pa-Į 
£ LlSoZ/lAAb jiems szpyga parodinti.

Jie dabar atskrido isz Aus-1 
tralijos in Amerika pradėti j 
nauja gyvenimą.

, kad Devynios moterys ir dvide-1 
I norėjo apipleszti Dauglas Park szimts devyni vyrai pasirinko 
vieszbuti, ant 514 Roosevelt apleisti savo tėvynės, atsisaky-1 
Road. ti savo kraszto, numesti Ko-1

Stevens atstatė revolveri munistu panezius ir apsigy-Į

ta Szventos Marijos Katedra McCoy, 
uždegęs, ir kad jis keturias ki 
tas bažnyczias ta sanvaite bu- ves nuo 
vo padegęs.

I Laimingu Nauju Metu Visiems! Į

Egipto Prezidentas Gamai 
Abdel Nasšer, po kaire, svei
kina savo likusius isztiki- 
muš tautininkus ir in juos 
szypsojasi, kai jis iszeina isz 
posėdžio, kuriame buvo ta
riamasi kaslink visu Vidur- 
Rytu klausimo.

Prezidentą Nasser seka 
Major Generolas Abdel Ha
kim Amer, komandorius vi- ■

su Egipto armijų.
Egipto Prezidentas dar 

vis reikalauja kad Tautu 
Sanjungos kariuomenes turi 
iszsi kraustyti isz Suez Ka
nalo kai Anglijos ir Prancū
zijos kariuomenes isz tenai 
iszsikraustys. Jis sako kad 
tik tada jis gales pradėti de
rintis apie taika.
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LAIMINGU NAUJU-
METU VISIEMS!

Kas Girdėt
Nauji Metai! Mes turime 

priimti Naujuosius Metus kai
po Jgerus metus, kol jie kitaip 
mums pasirodins. Už tai mes 
ne tik galime, 'bet turime ne tik 
kitiems, bet ir sau vėlinti 
“Linksmu ir Geru Nauju Me
tu!”

tuose bus daugiau kaip 221,- 
000,000 žmonių Amerikoje.

Tai nemaža szeimynele isž- 
maitinti, aprengti ir iszlepinti, 
kaip Amerikiecziai yra lepina
mi.

Sziais metais musu szemyne- 
neles susilankė 4,200,000 kūdi
kėliu, vaiku. Tai didžiausias 
skaiczius musu kraszto istori
joje. Ir isz visko iszrodo kad 
kas metai tas skaiczius didės.

Tik pamanstinkime ka to
kie skaiczia.i gimdinimu reisz
kia, kai mes imsime juos 
kuoti anganeziais vaikais, 
kiniais!

ro-
mo-

jau
tam bizniui, 

parūpinti dra- 
zabovas ir ki-

Bizni eri ai, f abri k ant a i 
dabar rengiasi 
tiems vaikams 
'buižius, maista, 
tus dalykus.

sai paprastas dalykas kad .jau
na motina turi tris, keturis ar 
penkis vaikus.

Dabar merginos ženyjasi su
silaukusios apie dvideszimts 
metu; vyrai susilaukė apie dvi
deszimts trijų metu amžiaus.

Tik pamanstinkite koki biz
ni szitokios szeimynos ir tiek 
vaiku sudarys namu statyto
jams, kontraktoriams, dakta
rams, szt orninkams!

kaip keturios deszimts nuo- 
szimtis Amerikiecziu darbinin
ku uždirba penkis tukstan- 
czius doleriu ar daugiau ant 
metu. Reiszkia isz 50,000,000 
szeimynu, 20,000,000 uždirba 
daugiau kaip penkis tukstan- 
czius -doleriu ant metu.

Bet ne viskas taip szviesu, 
skaistu ir linksma: Musu mo
kyklos yra szeszelis, denio ant 
viso tu musu taip skaidraus 
Amerikoniszko dangaus.

dar neužbaigtume savo- pasa- 
kojima.

Jau. -dabar musu mokyklos 
yra ligi luibu, nuo skiepo, ligi 
stogo vaikais mokiniais pri-
kimsztos. 1

Daug pradines mokyklos 
mokiniu gali eiti, tik isz ryto ar 
ipo pietų in mokykla, nes vi
siems ant syykio vietos nėra.

Jeigu dabar trumpa, tai kas 
bus už keliu metu, kai tie da
bar
ims klabenti in tu mokyklų du
ris ?

gim st an tieji k u d i kel iai

apraszy-

apysaka 
szirntme- 

iszimta isz Lietuviszku 
Su paveikslais. 177

Sziais metais ketinama sta
tyti 1,100,000 nauju stabu. O 
už penkių, ar ilgiausiai už de
szimts metu tai reikes du ar 
tris sykius tiek toliau nauju 
.stubu.

Musu mokyklos ir musu mo
kytoju. stoka sudaro didžiausia 
geda visam musu kraisztui.

Nėra jokiu skirtumo, nėra 
jokios ženklo,, kuris paženklin
tu kad vieni metai ar vienas 
menesis užsibaigė ir kitas pra
sidėjo. Net ir kai szimtmetis 
užsibaigia ir kitas prasideda, 
žeme nesudreba1, nei dangus 
nesugriauna. Vien tik mes 
žmones sukeliame truikszmai ir 
ta laikotarpi sau. pasiženklina- motinos pagimdo szimta dvi-

Jaunos motinos dabar turi 
daugiau kūdikiu negu pirma. 
Dvideszimts penki metai atgal, 
sulyg iszrokavimu gimė asz- 
tuonios deszimts szeszi kūdi
kiai del kiekvieno tukstanezio 
motinu; dabar tu paežiu metu

me. deszimts del kiekvineo tilks
ta nczi o.

Ir automobiliu fabrikantams 
biznis eina ir eis geryn. Sziais 
metais jie ketina iszleisti 6,- 
000,000 nauju automobiliu; 
o 1965 tai jie tikisi pagaminti 
ne mažiau kaip deszimts mili
jonu tu nauju automobiliu ir 
visus parduoti.

Ir mes tikime kad jie taip 
ir padarys. Nes kai tie vaikai 
ims augti, tai visai nebus dy- 
vai kad J r darbininko szeimy
nele turės du ar tris automobi
lius.

Kai fabrikantai, biznieriai, 
sztorninkai rengiasi del tu kū
dikiu biznio už penkių, szesziu 
ar kad ir deszimts metu; musu 
mokyklų virszininkai, musu 
miestu paskirti mokslo- tūzai, 
pasipūtė, atsilosze, ‘brangius 
cigarus kramto ir in lubas 
sp-j audinėj a.

Lietuvos
Generolinio Konsulato 
New York Pajieszkomi 

Asmenys

Mes -pripratę sakyti kad 
“laikas greitai bėga!” Bet tik
rumoje 'laikas ne tik nebega, 
net nei isz lėto neina, bet ant 
vietos stovi; tik žmogus ke
liauja per tai jam nustatyta 
laikotarpi; ir ar jis greitai ta 
savo laika, pergyvens pareina 
vien tik isz žmogaus, o ne isz 
minucziu, valandų, dienu, me
nesiu ar metu.

'VĮ

Szeimynos dabar didesnes, 
ir bus dar didesnes. Dabąr vi-

Daugiau žmonių dabar dau
giau uždirba. Dabar daugiau

Gal manytumėte kad ežia 
jau biski per asztriai uždrosz- 
ta. Visai ne. Jeigu asztresniu 
žodžiu žinotume ar sugriebtu
me, tai ir juos pavartuotume.

Sztai tik keletą tokiu negar
džių užkandėliu, kad nesu- 
drumstume jusu upa) per Nau
juosius Metus: Mes visai lita
nija galetdme iszbirbenti ir

Pypkes Durnai

pra
geri

I

Juk laikrodi ir kalendorių 
žmogus iszmislino, iszrado; 
gamta nei vieno, nei kito ne- 
priĮpažinsta;.

Jeigu norite žinoti ar 
ėjusieji metai buvo jums 
ar blogi; linksmi ar liūdni; tai 
ne savo turteli skaitykite, bet 
savo, draugus; kiek nauju 
draugu susiradote, ir kiek se
nu dar pasiliko' draugais.

Bet baikos po baiku, sztai 
kelios rimtos pastabos kaslink 
ateinancziu metu ir dar kitu 
ateinancziu, ir dar kitu:

Žmonių Amerikoje vis dau
ginasi ir dauginasi. Ir tai ne 
isz “dyipuku” ar ateiviu, bet 
Amerikos szeimynos dabar tu
ri daug daugiau vaiku negu 
dvideszimts, metu atgal.

Ir dabar daugiau žmonių že- 
nyjasi ir tai dar daugiau vai
ku.

Dabar darbininku beveik vi
sur trumpa ir trūksta, už tai 
kad dvideszimts metu atgal 
labai mažai vaiku buvo pa- 
gimdinta.

Bet dabar jau visai kitaip; 
. daug daugiau žmonių! ženyja- 
si; daug daugiau vaiku turi.

Keturios deszimts metu at
gal Amerikoje buvo 100,000,- 
000 'žmonių. Deszimts metu at
gal 'buvo 141,000,000. Dabar 
randasi 170,000,000. 1957 me-

Adomaitiene - Martinkaite, 
Mari jona ir jos sesuo- Kukau- 
kiene Ona., isz Tauragės ap.

Balcziene (Balczas) Rama
nauskaite, Klimase, ir jos se
suo Jofautiėne, Ona, isz Spi- 
cziu k., Sziauliu ap.

Baltranas, Tadas isz Debei
kių parap.

Butėnas, Kazys.
Bytautas, Pranas, sūnūs Doi 

mininko, isz Varnių vai., Tel- 
sziu ap.

Czepukaite, Anele, isz Varė
nos ajpylinkiu.

Czernauskas, Pranas, 
Kazlbarinu k., Batakių 
Tauragės ap.

Czi žon i e n e - Teni uk aite, 
tanina, isz Telsziu vai.

Danielius, Antanas, 
Jono.

Dausynaite-Kirsniene,
Dautartaite, Ona, duktė An

tano ir jos seserys Ruczinskie- 
ne, Martina ir Kuprevicziene, 
Skolastika.

Duoba,- Antanas, jo sūnūs 
Antanas ir duktė Melnikaitie- 
ne Eugenija, gyveno Nauga
tuck, Conn.

Eidrigevieziene - Danielyte, 
Stase isz Kėdainių ap.

Engel, Albert, isz Kauno-Vi- 
1 i jampoles.

Gegžna, Antanas, sūnūs Jo
no.

•Gegžna, Vincas, isz Okainiu 
k., Kėdainių vai.

G r igai te-JSzau kl ien c 
nika isz Kybartu k., Raudonės 
vai., Raseinių ap.

Jankauskaite, Ona, isz Ku- 
piszkio.

Jedzevicziene Elzbieta, duk- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

isz 
vai.,

An-

sunūs

Rože.

Vero-

— Sieniniai Kalendoriai, 
Lietuviszkais ar Angliszkais 
menesiais, su szventomis ir 
pasninkais. Po 50^ arba 3 už 
$1.35. Adresas:

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

Platinkit “Saule”

KATALOGAS 
KNYGŲ

SU

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

szito Katalogo 
Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

LAIMINGU NAUJU
METU VISIEMS!

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
nrtr« 104 nn darnu. 50o.

f rakei k m, meiliu

gas kriminali szkas 
■nas, 202 pus, 50c.

No.103—V aidelo ta, 
isz pirmutines puses 
ežio
užlieku. 
dideliu puslapiu, 35c.

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
VIa isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
■Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

No.128—Dvi 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.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

“Saule” gražiausia 
Ramiausia dovana nuo 
vio, Lietuviui.

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius lakos Tur
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- 
1 buklinga Puodą, Dainele. 47 

puslapiu, 15 c.
' No.146—Apie Auka Nihilis

tu, Stebuklas Kuczios Naktį. 
62 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

No.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; 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, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puąlapiu35c.

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

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

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

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudrus 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. Ž5c.

Kitokios Knygos

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute,

ir tin- 
Lietu-

Pirkie U. S. Bonus

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

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

180 *4—Kvitu
Draugystėms, del Kasieriaus , 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

No.197—Graudus 
arba Pasibudinimas
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Par 
gal senoviszko būda, 15c.

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

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

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kristų. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

ĮĮ^r* 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., - II. S. M
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szvelniai pasveikino ja ir aip-

L AIM E I mete ja galingais spinduliais 
i savo iszkalbingo žvilgsnio, ji 
nukaito ir instinktyviniai pa
bėgo inpuldama in vartus savo

T AIMES nėra, szialme pa
saulyje, tvirtina nekuria,i I* 

mokslincziai; yra laimes va
landos, tik jomis svajotojai.

Tos valandos, tai žaibo tvis
kėjimas nakties t a, m s o j e; 
trumpos jos, vienok kaip jos 
monija, vilioja poetingas sie
las!

■Svajoja, siekia jos, szitos. 
bėdinos sparnuotos plesztekes, 
kol gyvenimo- proza nepalauž 
sparnu.

Visas tais ateitis žinoj O’ po
nia Jadvyga, vienok intikejo 
tvirtai ta didele, szviesia bega
line laime. Kartais nakties 
tamsumoje, priesz akis iszsi- 
gandusios sielos, stojasi kaži- 
ko'kios (baisios szmeklos, pame- 
cziojasi, grasina jai, nelaimin
gai raoteriszkai plaukai sziau- 
sziasi, žado krutinėjo trūksta, 
szalta, tartum mirties prakai
tu apsipila kakta.

Vienas palbucziavimas myli
mojo vyro, jo stipriu ranku 
szirdingas priglaudimas, isz- 
blaszkydavo' szmeklos baisu 
regini ir liūdnas mintis; vėl 
gryžo szita szviesi begaline 
laime, moteriszke vėl tvirtai ti
kėjo, kad ta. laime jos tvirta, 
amžina.

Ponios Jadvygos laime juo 
aiszkesne buvo, sulyginus ja su 
nelaiminga praeitimi, aiszkejo 
lyg skaisicziu žiedu vainikai, 
siuvinėjami szilkais, ant pa
prastos pilkos vietos.

Szviesa suprantama yra, su
lyginus su tamsa.

Ir laime ponios Jadvigos, ra
sit, nebuvo nei taip didele, nei 
taip szviesi, kad ne ta. jos pra
eitis, visokie gyvenimo smū
giai, klaidos, szitos szviesios 
žvaigždes, kurios geso, geso, 
kol klajūnes neapsiaute tamsa 
ir purvynas.

Senai, senai, kaip tik atsi
minti gali, buvo jį dėdės pri
glausta, kaipo naszlaite. Dede 
turėjo savo vaiku ir su jais ga
na vargo, naszlaite buvo jam 
dar vienas sunkumas, kuri su
vertė ant jo szeimynines parei
gos.

Jadvygos nemylėjo niekas, 
miegodavo drėgnoj urgsztine- 
je už lovos senikes bobutes, kur 

. szimtakoju būriai ir visokie 
pelunai vargino viską kas nak- 
ti, budindami isz saldaus vai- 
kiszko miego in sziurkszczia 
kova už. būvi. Neszvarus 
marszkineliai, suplyszusios ju- 
peles; valgis ne perdaug* aps
tus, tai buvo vienatiniai jau
nystes atsiminimai. Augo- taip, 
toje szaltoje oroje, lyg žiedas 
be saules, lyg žiedas iszdyges 
ant tako, kuri visi mindžioja. 
Paskui dėdės mirtis, ir ta bai
si klejone del menko duonos 
kąsnio.

Dėdina atidavė ja in siuvyk
la. Czia Jadvyga kentėjo bada, 
szaJti, atszaldavo kojas bėgio
dama, siuneziama, kiauri cze- 
verykaieziai prigerdavo van
dens, p-rilyzdavo purvo i? snie
go, rankos be pirsztiniu stingo 
p am ely na v u si o s b enes z an t
brangiu paredu krabas klien
tėms, ir ėjo dienos, sanvaites, 
menesiai, mergelkos jaunystė
je.

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

•Sveikas merginos prigimi
mas pergalėjo, mergaite inau- 
go in gražia, nors truputi pa- 
hly szkusi a si u ve ja.

Jau neberegiojo siuntinėja
ma, per diena siūdavo dirbtu
vėje, valgi gaudavo geresni ir 
sziek tiek algos. Buvo- darbszti 
paklusni, szeimininke pamylė
jo ja, ir drauges jos nelenke, 
neede jos.

Nereikalavo daug isz gyve
nimo Jadvyga, miegidavo vir
tuvėje ant gana trumpios skry
nios ir buvo jai gerai, visai ge
rai.

Jaunyste vis dėlto turi savo 
teišes: Jadvyga eme- kažiko il- 
geties, svajoti, buvo troszki- 
mas kažiko nesuprantamo. Se
nike bobele iszmokino ja skai
tyti, taigi Jadvyga ėmęsi to 
skaitymo, naktimis skaitė išz- 
gautus isz draugiu romanus.

Būdavo ten visokie turiniai: 
kartais pripildydavo ja nuliū
dimų, aszaras iszspa.ūždami isz 
molinu akiu, kartais naikinan- 
czios siela pakildavo audros, 
tai jauna krauja. judino, už
degdavo troszkima, kurio- pa
ti priesz save gode josi mergi
na, vienok...

Ir sztai ant veido doge ne
sveiki kaituliai, akis padiru- 
siso inkrizdavo žibėdamos 
karszcziu, paskui apimdavo- 
pesimizmas ir apatija, norėjosi 
jai iszbegti kur toli, toli, -arba 
augsztyn pakilti, lyg pauksz- 
tis sparnuotas, arba kur nuo 
tilto nuszokti indumblinas juo
dos upes bangas ir užmirszti 
apie visa,, nebejausti, nebeken- 
tet i!

Jadvyga buvo paeziame pra- 
žydime, lyg žiedais, paeziame 
prasiskleidime. Žinomas žiedu 
likimas, plesztekes neaplenks 
ju, ir jofe neaplenke, atlėkė 
margasparne plesztekele pasi
džiaugti žiedeliu, iszsiurbti 
medų ir,....

Viena syki sėdėjo Jadvyga 
prie sayo darbo pas langa, 
staiga -pajuto kokia tai nera
mybe, galva svaigo, uže, szir- 
dis kažiko nepaprastai daužė
si-, vienok thi buvo kaži-koks 
keistai meilus jausmas.

Mergina pakele akis prie- 
szais Įauga, kuriame ligsziol 
vis baltavo kortele, skelbianti, 
kad szita-s kambarys iszleidžia- 
mas. Dabar ten stovėjo jaunas 
vaikinas, pilno puikybes.

Nepaprastas tai buvo žvilgs
nis: Jadvyga nukaito, rodėsi 
jai, kad tas žvžilgsnis lyg ko
kie spinduliai szliužineja per 
jos veidą, kakla, spaudžiasi in 
sielos gelme, iri s-zirdi, krauja. 
Vėl pakele galva: jis dar žiurė
jo, staiga padare gesta lyg ka 
stipriai prie krutinės glaustu.

Nuo szios valandos gyveno 
Jadvyga lyg kokiam sapne, va
karais jis dainavo, ji ta jo bai
sa girdėjo naktimis, kartojo 
sapne susirietus ant savo skry
nios virtuvėje, nei nebejautė 
visu nesmagumu savo bėdino 
gyvenimo, gyveno vien svajo
ne, toli nuo szio pasaulio, užža
vėtoje svajonių karalijoje.

Rodėsi jai kad jis yra galin
gas Romos patricijus, ji, verge 
ir jos jauna svajone t.vere regi
nius, o visi tie reginiai tokie 
buvo- szviesus, saulėti, tokie 
gražus, moningi.

Ilgainiui dar meilesne da
bartis parbloszke reginius: su
sitiko- juodu, jis su pagarba

kiemo.
Kita syki susitiko ulyczioje; 

ji su knyga bažnyczion. ketino 
eiti, bet kitaip nutiko: -praėjo 
pro bažnyczia in viesza darža 
ir aliejos unksmėje ilgai,'ilgai 
kalbėjos, tartum, senai butu 
pasižinę, nusiilgeje vienas ki
to, netikėtai susieję.

Jis buvo konservatorijos
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mokinys, svajojo apie garbin-j 
ga ateiti, apie artisto liaurus, 
mėgo vieszpatauti, ji mokėjo 
gerbti galiūną ir tapo sau arti
mi, reikalingi.

Pamylo ir vylėsi mylima es
anti .

Ugnele klajūne vede lengva- 
tike neprityrusia mergaite, ji 
ėjo apjakinta ugnele klajūnes 
szviesa, ėjo- pirmyn paskui 
szviesuolelio su pasitikėjimu, 
netyrijnedama, kas ten už tu 
miglu, apie liekna, raistus ji 
nežinojo nieko, nežinojo kad 
isz tos keliones sugryžti mergi
nai negalima.

Pradžioj jis susitaisavo- ge- 
gu ž i nes, p a s i v ai k s z c z i o j i mus 
už miesto in girias, paskui eme 
vaiksztineti vieni, toliau atsi
rado bendri reikalai, kuriuos 
be liudytoju reikėjo apkalbėti 
jo kambaryj, užleidžius Įauga, 
paskui rudeniop ilgi vakarai, 
galu gale naktis, juk mylėjosi, 
meile jiems davė teise, ka 
jiems galėjo rūpėti kvailos mi
nios ir sprendimai sziaudadu- 
sziu atsilikėliu.

Drauges eme szypsoti. Jad
vyga eme nuo ju szalinties, pa
sislėpė savyje, mažai su kuo 
tekalbėjo, iszmetinejimo szei- 
mininke-s nejautriai iszklausi- 
nedavo, nesiteisindama. Tarp 
jos ir dirbtuves kaskart vis 
didesne kilo siena, eme drau
ges szalinties, nekęsti jos. Jai 
buvo vis viena; jis buvo visas 
jos pasaulis, jis atstojo visa, ir 
visus, ji svajojo- apie jo szviesa 
ateiti, garbe, liaurus ir vien 
apie ji.

Staiga liko paszalinta isz 
dirbtuves, kaipo piktintoja, bei 
pabudimo.

Buvo tai pirmas sziurksztus 
gyvenimo- smūgis, liūdnas, pra
budimas isz szviesia svajoji
mu. Suprato, kad paklydo, kad 
pertoji nuėjo, apėmė ja geda, 
baime.

Užsiverkusi, nub-lyszkusi 
pravėrė duris jauno- artisto 
kambario.

A-psitaisiusi buvo bednai, 
isziblindusia kasdienine sukne
le, plaukai netvarkoje, rankoj 
laike mažuti riszuleli.

Jaunas artistas kaip tik tu
rėjo sveti, pasilenkusiu ant 
stalo, sklaidė gaidas. Sveczias 
pecziais stovėjo in duris, bet 
jaunas artistas pamate ja tuoj, 
piktai sutraukė antakius ir -pa
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kilti augsztyri, jo mintis atspe-| 
ti stengsiuos, ir bus mudum 
gerai, gerai kaip geriau nei ne- j 
gali būti.

Nustojo verkus, sėdėjo ir 
lauke sveczio iszeinant. Iszejo. 
Su vaiki szku navatumu inb-ego 
pas ji ir visa pasakoti eme.

Jis, sutraukęs antakius klau-: 
sesi; priminus jungtuves, dar 
labiau antakius sutraukė, už
sidegė paperosa ir eme žings
niuoti po kambarėli.

— Tai nesmagu, labai ne
smagu girdėti, pratarė. Jo bal
sas b-uyo szaltas sziurksztas. 
Nesmagu, laibai, juo labiau, 
kad nieko tau p-agelbeti nega
liu, sziomis dienomis turiu isz- 
važiuoti, reikalai, santikiai su 
žmonėmis, maino padėjimas 
verezia sveikata pataisyti, ner
vai, o antra, asz, kaipo artistas, 
varžyties niekuo negaliu, tu
riu būti liuesas supranti, kad 
galecziau pinigais paremti, bet 
pati žinai, mano- kiszene tusz- 
czia, murmėjo, minėsiu tave 
meiliai, bet mano gyvenimo de
vizą: “augsztyln prie saules!”

Ji liūdnai galva nuleido. Jo 
žodžiai, ju szaltas skambėji
mas, lyg deganezios gelžunes, 
krito apt. mergaites sielos, de
gino- ja suteikdami dar nepri
tirta sopuli. Praisiblaszke mig
los, pranyko moininga szviesa 
ir Jadvyga pasijuto- raistan pa
grimzdusi, purvina, biauri su
mindžiota..

Visa akyse eme sukties, lyg 
verpete, užsiklojo sau rankom 
veidą,-sudejavo ir nuvirto ant 
grindų.

Nulėkė margasparne pleste- 
ke, o ji paliko viena, purvina- 
apjuokta, be pastoges, be duo

nos kąsnio. Norėjo, užbaigti vi
sa, baime mirties laike ja, upes 
vilnis viliojo, instinktas gaz- 
dino.

Siege ja geda ir paniekini
mas, intikejo galu gale paleis
tuve esanti juk visi taip nu
sprendė! Kovoti su ta nuomo
ne neturėjo savyj pajėgu,-lyg 
skęstantis žmogus vieko pri
trukęs pasidavė srovei, liki
mas, likimas mano toks!

Taip liūdimi mineziu daužo
ma, sėdėjo vėlu vakara vieszo 
daržo aliejuj; kažikoks vyras 
atsisėdo s žali a, be žodžio ap
kabino ja, ji nei nepažvelge, 
buvo jai visviena, palenkė gal
va ant jo krutinės, paskui jis 
ja pasiėmė lyg daigia, insodino 
in vežimą, nusivežė in kokia 
tai valgykla priemiestyje. Bu
vo ten keletas vyru, laibai 
linksmi ir ji juokėsi su jais, ka 
davė, gere, valgė.

Baisus aitvaras, vadinamas 
nedorumą, suėmė ja stipriai in 
savo nagus, nepasotiriamas 
cziulpe isz jos sveikata, jau
nyste, neduodamas atsipeikėti, 
atsižvelgti in save.

Atėjo vienok iszganymas 
sunkios ligos pavydale: grei
toji pagelba paėmė ja nuomly- 
czios baisiuose sopuliuose. Li
goninėj sužinojo Jadvyga, kad 
gamta paskyrė jai motina likti, 
bet gyvenimo santikiai uzmu- 
sze vos užsimezgusią gyvybe.

Nusilpusi, suvargusi ap- 
manstydavo Jadvyga savo 
klaidas ir ju pasekmes, ap
verkdama! jas graudžiai, nieko 
nebelieka, tik iszsprukus isz 
czia., užbaigti visa! Kad tik 
greieziau, greieziau, taip gy
venti Jadvyga nenorėjo, prie

doro gyvenimo sugryszti, ma
ne esą. jau negalima.

Taip jai begalvojant, netikė
tai szale jos atsistojo- senelis 
žilas kunigas, amžiaus žemyn 
palinkės giedraus veido-, ku
riame matėsi neiszsemiamasi 
gerumas ir atleidimas, ir dide
le meile. -Suprato jis ta bedna 
siela,. tamsybėje klaidžiojan- 
czia, ir atėjo ta tamsa pra- 
bloszkinti ir nurodyti taka, in 
kuri instoti nekada niekam 
nėra pervelu.

-Senelio iszkalba keista turė
jo gale; kasdien Jadvyga bu
vo stipresne, sveikejo ir su
vargusios sielos ramybes gry
žo. Senelis visa liuosa laika au
kojo Jadvygai, kalbėjosi ilgai; 
jis naujos nežinomos vieszpati- 
jos vartus varste, ji klausėsi ir 
kelionėn ruoszesi stipri, tikinti 
vilties pilna.

Ir sztai isz Igios iszkilus, per 
apsauga kunigo senelio iszva- 
žiavo sodžium, kaipo bona prie 
vaiku.

Jos globėjai buvo- žmones, 
szirdingi ir dori, neszlaite tarp 
ju netrukus jautėsi lyg szeimy- 
no-je, daug luošo laiko- turėda
ma ir mokytoju pagelba, ėmė
si mokslo, skaitė daug, lavin
dama protą ir szirdi.

— TOLIAUS BUS —

‘Saules’ prenumerata 
in Suvienytose Valsti
jose: Metams $7.00; pu
se metu $4.00.

A - B - (>ELA‘V7A 
arba pradžia ? 

SKAITYMO !;
.. .ir...

RASZYMO
64 pus. Did. 5x7 col.

Dabar Po 25c.
Saule Publishing Co., 

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

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

> Viesz. Jėzaus ir ■
Motinos Szvencz. I

dare ranka inžymu gesta: eik 
sau szalin.

Paklusni atsitraukė atgal; 
suskaudo sz-irdis, tartum, kaži- 
kokie nagai ja draskė.

Nubėgo nuo laiptu. Smulkus 
rudens lietus dunksnojo nuo
bodžiai, vienodai, buvo szalta 
ir tamsu, ir kažiko taip baisu, 
taip baisu.

Stovėjo atsirėmus muro sie
nos, staiga iszgirdo gerai pa- 
žinstamus balsus dvieju siu
vyklos draugiu, stovėjo jos 
prie atdaro lango, to paties, 
kur ji su savo darbu sėdėdavo.

Insitrauke atgal in prieme
ne, insispraude in tamsiausi 
kampeli po laiptais, pamėtė ry- 
szeli, atsisėdo ir verke, verk© 
nuo szirdies.

Kiek paverkus eme galvoti: 
moku darba ne ta. viena siu
vykla, rasiu kita, kas link ‘jo’ 
nėra ko stebeties, kad nenorė
jo parodyti manės draugui, 
jog niekas neturi žinoti, kaip 
mudu sau artimu. Su laiku su
sijungsime prideraneziai, kad 
niekas neturėtu teises mane 
niekinti, busim sykiu ant visa-
dos. Darbo nebijau, dirbsiu, 
uždarbiausiu, duosiu jam gale

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

GAVE HIS LIFE DEFENDING HIS RIGHT TO SPEAK 
AND TO PUBLISH HIS HATRED OF SLAVERY.

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

Knygos Did. 3%x51/£ col.
TIKTAI, 25 Cts.

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

SAPNORIUS

‘Four n$h+s before his mar+ųr's death 
Novembers 18j/ Lovejoų said.
♦ IF THE CIVIL AUTHORITIES REFUSE TO 
PROTECT ME, I MUST LOOK TO GOP: 
ANO IF I PIE, I HAVE PETERMINEP TO 
MAKE MY GRAVE IN ALTON. / HAME 
SWORN ETERNAL OPPOSITION TO 
SLAVERY— I CAN PIE AT MY POST, 
ear i cannot desert it. "

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.

Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% °°i- pločio 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztoe po- 
pieros vlrszeliuose. :: :: 

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

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

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

^Pirkie U. S. Bonus!



“SAULE“ MAHANOY CITY, PA.

LAIMINGU NAUJU
METU VISIEMS!

Žinios Vietines
1957!
Lai būna. visiems lai

mingas!
Visiems linkime “Lai

mingu Nauju* Metu” ir kad 
Dievas visus užlaikytu sveikus 
ir gyvus.

Už tai kad Nauji Metai 
pripuola Utarninke, tai miesto 
sztoriai, bankai, kasyklos, fab
rikai ir paeztas •nedirba 1a. die
na. “Saules” Redakcija bus ta 
diena uždaryta, nes ir mes no
rime priimti ir pasveikinti 
Nauja Meta!

Szv. Juozapo Ibažny- [ 
ežioje Szv. Miszios per Naujus 
Metus (Utarninke) bus: 8, 9, 
ir 10 valanda ryte.

Soredoj pripuola Szven- 
cziausio’S Jėzaus Vardo, o Tau- 
tiszka Vardine: Auguste. Ir ta 
diena: 1599 m., Žemaicziai an
tru atveju vereziami. priimti 
Krikszczionybe.

Visi Angliszki laikrasz- 
cziai isz Scliuylkillo pavieto! 
pranesze, buk, ju prenumerata 
kur kainavo $15.60 metams, 
dabar bus $22.00 metams, ar
ba $6.40 daugiau negu pirmiau 
už tai kad viskas pabrango del 
laikraszczio leidimui!

Ketverge pripuola Szv. 
Genovaitės, o Tautiszkai Var- 
dnie: Rusta. Taipgi ta diena: 
1949 m., baisios viešnios iii 
Warren, Arkansas, 512 žmonių 
žuvo, o 275 sužeisti; 1794 m., 
invyko treczias Lenkijos ir 
Lietuvos valstybes padai i n i - 
mas; 1777 m., per Amerikos re
voliucija priesz Anglija buvo 
kruvinas susikirtimas Prince
ton mieste.

Ketverge taipgi De- 
szimtuku Vajus prasideda, 
rinkliava del paliegusiu nuo 
Polio ligos. Prez. Franklin D. 
Rooseveltas szita vaju invede 
ir pradėjo. ’Vajus užsibaigsi 
Sausio (Jau.) 31 diena.

Petnyežioj pripuola. Szv. 
Titus, o Tantiszka. Vardine: 
Trainis. Ir ta diena: 1905 m., 
Ruskin Port Art her buvo Ja
ponu paimtas.

Connerton, Pa.—
Senas gyventojas, Juozas Zu
brys, 70 metu amžiaus, nuo Lo
wer Road, kuris nesveikavo 
per visa meta, ir gydosi in 
Ashland ligonbute, pasimirė 
pareita Petnyczios ryta 5:30 
valanda in minėta ligonbute. 
Velionis gimė Lietuvoje, atvy
ko in Amerika 1911 metuose, 
ir apsigyveno in Connerton 
miestelyje. Buvo angliakasisi 
per daugelis metu, o apie de
szimts metu atgal praisiszalino 
p uo d a rb o , i sz p r i e žas t i es s e - 
natves. Paskutini karta dirbo 
Hammond kasyklose. Paliko 
dideliame nuliūdime, savo pa- 
czia, Mare (Aleknievicziene); 

ir sekanezius po-vaikus: Juozą. 
Aleknieviczia, Fairless Hills; 
Adele Jordan, Frackville; Ma
re Minnich ir Helena Maczy's, 
Girardville, taipgi broli Prana 
isz Philadelphia, Pa. Laidotu
ves invyko Panedelio ryta, su 
apiegornis in Szv. Vincento 
bažnyczioje Girard vilioję, ir 
palaidotas in parapijos kapuo
se. Velionis buvo senas skai- 
t ą t o j as “Saules.” Ai nž i n a a t - 
ilsi!

Shenandoah, Pa.—
Mykolas Banketas, kuris gy
veno pas savo arnika, Stanislo
va. Grigą, 111 N. Union uly., 
numirė pareita Subatos ryta. 
Velionis atvyko isz Lietuvos 
daugelis metu atgal. Paskuti
ni karta dirbo Maple Hill ka
sykloje. Paliko keturis anų 
kus: Stanislova, Antaną ir Ka
zimiera Grigus ir Joną Varan- 
aviezia, visi isz miesto, taipgi 
anūkes: Ona Grigiute ir Mare 
Koons mieste. Laidojo Pane- 
del.io ryta, isz Graboriu Ora- 
vitz koplyczios, 635-637 Kast 
Centre uly., su apeigomis in 
Szv. Jurgio bažnyczioje devin
ta valanda ir palaidotas in pa
rapijos kaipinese.

Philadelphia, Pa.—
Vietines garsios dainininkes, 
paneles Juzės Augaitytes mo
tina, 'ponia Agota Ona Augai- 
tiene, seneles, 83 motu amžiaus 
gimus 1873 metuose, o Gruo
džio 81 a diena 1956m., 'pasimi
rė savo namuose. Vietinis gra- 
boriiis, Mykolas Bigenis, nuo 
Wharton nlyczios, laidojo su 
apiegornis iii Szv. Kazimiero 
bažnyczioje, Gruodžio 15d., pa
laidota in Szv. Kryžiaus ka
puose. Tai mirusiai amžina at
ilsi! — K. V.

Philadelphia, Pa. —
Didele Mummer’s Paroda, in- 
vyks Utarninke, ir prasidės. 
8:4.) valanda ryte. Pamatyti 
ta paroda ims daugiau kai 
penkis valandas.

Nekalta Auka

Keturiolikos metu am
žiaus Nancy Wendt yra pri
žiūrima ligoninėje, Chicago- 
je. Policijantai saiko kad jos 
tėvas keturios deszimts 
dvieju metu amžiaus Will
iam Wendt nuszove ant 
smert savo žmona kai ji 
stengiesi pabėgti nuo jo su 
savo dukrele, kuri buvo su
žeista, paszauta, netyczia, 
kai jos tėvas norėjo jos mo
tina nuszauti ir paskui pats 
save nusiszove.

PREZIDENTAS VĖL 
ANT VAKACIJOS
AUGUSTA, GA. — Prezi- 

dentas Eisenhoweris vėl ren-1 
igiasi in atostogas in Augusta, I 
kur jis tikisi paloszti savo mie- j 
giamaji sportą golfą.

Panedeli jis pasitars su Re- 
putl.konu komiteto vadais, 
Utarninke jis pasitars su abie- 

i ju partijų vadais ir paskui va- 
■ žiuos ant atostogų, vaiaciju.

DU EROPLANAI
SUDUŽO

NEW CASTLE. PA. — Lai- 
vyno dvieju inžlnu eroplanas,

Vengrams Pagelba

Jauni Vengrai pabėgėliai 
pasiekė Velbert, Vokietijoje 
susiranda ir gauna drabužiu 
maisto ir net darbus Vokie
tijoje. Jie ežia insiraszo, už
siregistruoja del darbu ir 
del maisto.

Miestiecziai, fabrikantai 
ir paprasti darbininkai pri

Pinigiszkas Vajus Del Gydymo Paralyžiaus 
Prasidės Sausio - Jan. 3 Diena ir tesis iki 31 D.

Kememoei r How could you forget her?
This little girl is one of tens of thousands who need your March 
of Dimes help today — who will need care for a long time. Long, 
because care doesn’t stop until all possible recovery is achieved - 

Ao matter how long; no matter how costly.

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.

kuri tik neseniai Youngstown 
Sheet & Tube kompanija buvo 
nusipirkus, nukrito, sudužo ir 
sudege, netoli nuo New Castle. 
Visi trys ant to eroplano žuvo.

Youngstown kompanijos pre
zidentas sako kad žuvusieji 
buvo lakūnas Alton Tucker isz 
Pittsburgh, Pa., pagelbinihkas 
lakūnas Witt Tillotson, isz To
ledo, Ohio ir Al Gravelle, me- 
kanikas.

Eroplanas “Super Ventura 
Lockheed” nukrito ant ūkio, 
farmos, netoli nuo New Castle- 
Pulaski, Pa., apie antra valan
da po pietų.

Tie kurie mate ta nelaime 
sako kad tas eroplanas, skris
damas labai žemai vos ne vos 

I nepataike in elektros dratus,

sidėjo prie rinkliavų, kolek- 
tu, kad aprūpinus szitus pa
bėgėlius. Dauguma fabri
kantu tuo j aus parūpino dar- 
fcus teveik visiems ir visoms 
kurie, kurios norėjo ar buvo 
tinkami invairius darbus. 
Beveik visi tik laukia pro
gos atvažiuoti in Amerika. 

paskui biski pakilo kad nesu- 
musztu viena farmos stuba ir 
po tam davė staeziai in žeme, 
sudužo ir užsidegė.

ANCHORAGE, ALASKA.
— Lakunu sztabo eroplanas su 
keturiais vyrais nukrito netoli 
nuo Williows mesto, Alaskoje, 
apie penkios deszimts myliu 
nuo Anchorage. Jis sudužo ant 
Bald Mountain kalno. Tie ku
rie ta eroplana pasiekė sako 
kad nei vienas neiszliko gyvas 
toje nelaimėje. Bet Lakunu
Sztabas visu vardus pasliepe 
kol bus -gal nia ju giminiems 
praneszti.

21 ŽUVO
EROPLANO 

NELAIMĖJE

Antra Tokia Nelaime 
Italu Kompanijai Per 

Viena Menesi

OSSANA, ITALIJA. — 
Darbininkai ir savanoriai, ku
rie per kelias dienas jieszkojo 
dingusio eroplano, galutinai 
prilipo ir priėjo prie jo lieka
nas, Alpie kalnuose, Malga 
Bon kamelio, sziaurineje Itali
jos dalyje, vadinama Dolomite 
Alps.

Vienas isz lakunu, kurie bu
vo iszsiunsti jieszkoti to din
gusio eroplano, pasiuntė per 
savo radija trumpas ir liūdnas 
žinias: “Eroplanas užtiktas, 
nieko gyvo nesiranda.”

Italu eroplanu kompanijos 
didelis DC-3 eroplanas sudužo 
in kalno szona; skrisdamas isz 
Rymos in Milana.

Buvo beveik negalima jo nei 
jieszkoti per kuri laika del au
dringo sniego pugu. Jis galu
tinai buvo užtiktas ir surastas 
prie Mt. Giner kalno, apie sze- 
szis tukstanezius penkis szim- 
tus pėdu augsztumo. Jis sudu
žo netoli Venice ežero, apie ' 

1 szeszios mylios nuo Ossana 
kaimelio.

Jis veže septyniolika kelei
viu ir keturis lakūnus darbi
ninkus. Iszimant du Amerikie- 
czius, visi buvo Italijonai.

Žuvusiuju tarpe buvo Ponai 
Harris Gray, isz Greenwood, 
Mississippi. Keturios deszimts 
dvieju metu amžiaus Ponas 
Gray buvo Coco Cola kompani-' 
jos atstovas in Viduržemius. 

| Jųdviejų dvi dukreles, 14 
metu Connie ir 6 metu Pamela: 
lauke savo tėvu Milano mieste, 

, kur visa szeimynele ketino pra- 
: leisti Kalėdų szventes. 

_  _  _ .
Tai antra tokia nelaime szi

ta i Italu eroplanu kompanijai 
■ in maž au kaip viena menesi, 
i Kitas tokis eroplanas skrisda
mas isz Orly -Airport, isz Pa
ryžiaus in New York miestą, 
Lapkriczio dvideszimts ketvir
ta diena nukrito ir sudužo kai 
tik pakilo. Ant jo žuvo dvide
szimts keturi žmones.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai

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

Dabar ‘Saules’ prenumerata 
in Suvienytose Valstijose: Me
tams $7.00; puse metu $4.00.

Laivai In Pagelba

Coast Guard laivas ir Mis
sissippi Tankeris buvo pa
smaukti iszgelbeti susirgusi 
Archie D. Preacher isz Deer 
IsTand, nuo Maine valstijos 
kranto. Preacher buvo taip 
susirgęs kad jam operacija

Lietuvos Generalinio Konsulato New 
Yorke Pajieszkomį Asmenys

(Tasa Nuo 2 Puslapio)

te Antano.
Jotautiene - Ramanauskaite, 

Ona ir jos sesuo Balcziene 
(Balczas), Klimase isz Spičių 
k., Sziauliu aip.

Kireiiis, Raimondas, suims 
Petro.

Kirsnicne-Dansynaite, Rože.
K on st an t i n a v i cz i u s, VI a d as, 

isz 'Tauragės.
K r i k szt an a v i cz i u s Dornin in- 

kas, sunns Antano ir žmona 
Radavicziute.

Kukaukiene - Martinkaite, 
Ona ir jos.sesuo Adomaitiene, 
Marijona, isz Tauragės ap.

Kuliesiute, Paulina.
Kurnėta,, .Juozas ir jo suims; 

Domininkas .isz Visztyczio v.,i 
Vilkaviszkio ap.

Kuiprevicziene - Dautartaite, 
Skolastika, duktė Antano.

Kutka, Antanas, suims My-i 
kol o.

Latoža, Antanai iszvvkesĮ
’ Į

isz Belgijos.
Lebedi n skas, Feliksas, isz 

\ra.ren os apy linkiu.
Liorentiene - Petrolionyte, 

Magdalena isz Sasnavos.
Martinkaite — Adomaitiene,' 

Marijona ir jos sesuo Kukau-j 
kone, Ona isz Tauragės a;p.

Mi'kneviczins, Juozas, suims! 
Jono.

i
N ava ras, gyv. 4428 So. Wes-1 

tern Ave., Chicago, III.
Petrolionyte — Liorentiene’ 

Magdalena isz Sesnavos.
Prancke \ iezius, AI e k sa.s i sz ! 

Krekenavos vai.
Purys, Pranas, isz Radvilisz- 

kio apylinkių.
Pnstelni kieno, Agota isz

Jono Ir Angelines Andruliu Ir Ju Szeimynos 
MICHIGAN FARM SURIS

FOUNTAIN — MICHIGAN
TUS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAN 
" FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelines 
Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.

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

Andruliai gauna daug laiszku, kuriuose yra labai palankiai atsiliepiama 
apie ju gaminamus Surius ir praszoma, kad jis butu pavadintas “TEVELIU 
SURIS,” nes jis gaminamas pagal ju Teveliu Receptą, kurie ji dar buvo at
sivežė isz Lietuvos, Reikia tikėtis, kad ta praszyma p. Andriuliai pątenkins 
ir susilauksime Sūrio su nauju pavadinimu “TEVELIU SURIS.”

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

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, Inc.,
JOHN ANDRULIS, Pres.

FOUNTAIN — MICHIGAN . .. ___

buvo reikalinga.
Coast Guard laivas ji nu

vežė staeziai in Bostono uos
ta isz kur jis buvo greitai nu- 
vesztas in Brighton Marine 
ligonine kur jam operacija 
buvo pasekmingai padaryta.

Cargasu k., Tanrages vai., gy
venusi Czikagoje.

Ramanauskaite - Balcziene 
(Balczas) Klimasa ir jos sesuo 
Jotautiene, Ona isz Spičių k., 
Sziauliu ajp.

Raudonis Petras, sunns Fe
likso isz Telsziu ap.

Raupelis, Aleksas.
azuta i te, Bacho ra, isz Svek- 

sznos.
Ruczinskiene - Dautartaite, 

Martiną, duktė Antano.
Rudokas, Justinas, sūnūs Ig

naco. isz Niūronių k., Anyksz- 
cziu vai., Utenos ap.

Szaukliene-Grigaite, Vero
nika isz Kybartu k., Raudonės 
vai., Raseinių a p.

Sz i au r ien e-Vaidotai te, Ona.
SI radniszka, Konstancija.
Stravinskas, Mykolas, sūnūs 

Juozo.
Szukyto, Ona, duktė Jono 

isz Pilviszkiu k., Kurkliu v., 
Ukmergės ap.

Te n i 11 k a i t e-Czi žoniene, An
tanina i.-z Telsziu vai.

Ubaviczius, Stasys.
Vaidotaite-Sziauriene, Ona.
Valaitis, Adomas ir sesuo 

Jieva isz Vievirženu vai.
Vasiliauskas, Jonas isz Ba- 

raucziznos k., Deltuvos vai., 
Uk mergės a p.

Ve k’ t e r i s, A n t anas, i sz Dyvi- 
liszkiu k., Lazdijų par., gyve
nos Klizalaeth, N. J.

Venskraidis, du broliai, in- 
szinierius ir daktaras.

Jieszkomieji arba apie juos 
Consulate General of America, 
žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in:

41 West 82-nd Street,
New York 24,“ N. Y.




