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Policijantai If Laikrasztininkas Sykiu

Labai retai atsitinka kad 
laikrasztininkas suspėja pri 
būti tuo pat kartu ten kur 
policijantai suima vagius, 
bet taip szita syki atsitiko.

Policijantai Daniel Shea 
ir Emmett McNamara su-

Isz Amerikos
ŽEMES

DREBĖJIMAI
SAN FRANCISCO, CALIF.

— San Francisco apylinkėje 
žeme daugiau kaip keturis sy
kius biski sudrėbėjo. Žmones 
ne kaip jautiesi, bet dauguma 
jaucziasi kad pavojus jau pra
ėjo. Bet iszkados bus in mili
jonus doleriu.

Tai buvo aiszkiausias ir ga
lima sakyti didžiausias žemes 
sudrebejimas ežia nuo 1906 
metu.

Žeme pirma syki sudrėbėjo 
kvoteris iki dvylikos isz ryto, 
San Francisco laiku, (tai Ma- 
hanojaus iy New York laiku 
buvo kvoteris iki trijų po pie
tų.) Po tam buvo pajusti keli 
kiti sudrebejimai. Visi ta nakti 
visai nemiegojo ar bent nera
miai.

Vienas gaisras iszkilo mies
to viduryje, bet vėliau buvo 
dažinota kad tas gaisras del 
kitos kokios ten "priežasties 
prasidėjo, bet ne nuo to žemes 
sudrebejimo.

Namu ir ofisu sienos, lubos 
buvo perskeltos, langai isz- 
muszti ir sztoruose daug tavo- 
ro buvo sugadinta.

Keturi szimtai žmonių turė
jo isz savo namu iszsikraustin- 
ti isz New Westlake apylinkes 
kai buvo dažinota kad didelio 
1,600,000 goreziu prūdo sienos 
buvo inskeltos keliose vietose.

Policijantai ir ugniagesiai 
tuo jaus pradėjo peržiureti vi
su mokyklų, ligoniniu ir kitu 
vieszu vietų sienas ir patikrin
ti kad jos nebutu perskeltos.

Visi policijantai ir ugniage
siai buvo iszszaukti ant sargy
bos, kad butu pasirenge jeigu 
ju kur nors prireiketu.

Du didieji San Francisco 

cziupo sz'tus du vagiu, ir 
laikrasztininkas suspėjo pa
veikslą nutraukti kai tie po
licijantai iszsitrauke savo 
revolverius. Suimti vyrai 
intarti už apvogimą aptie- 
kos Bostone, Mass.

miesto tiltai iszliko sveiki ir 
geri, nors tiltai suposi kaip ko
kia supykla, ar kaip kokia vir
ve kur baltiniai yra padžiau
nami.

Mažai žmonių turi apdrauda 
nuo žemes drebejimo ant savo 
namu, nes tokia apdrauda te
nai labai brangi; apie asztuo- 
nios deszimts ar szimtas dole
riu del penkiolikos ar dvide-. 
szimts tukstaneziu doleriu ver
tes.

Buvo apie dvideszimts mažu 
gaisru, bet jie buvo greitai už
gesinti.

PARSIVEŽĖ
“TAXI” NAMO

Suaresztuotas Kaipo 
Vagis

PHILADELPHIA, PA. — 
Policijantai suseke vagi ir ji 
suaresztavo, kai jis sau namie 
miegojo, apie szeszta valanda 
isz ryto. Jie ji suseke, už tai 
kad jis buvo parsivežęs “taxi 
cab’’ namo.

Intartas yra 29 metu am
žiaus Rodger Torrence, nuo 
Camac ulyczios.

Detektyvas Michael Kelly 
sako kad Torrence yra intartas 
už apvogimą troko draiverio, 
38 metu amžiaus Marvin Da
vis, isz Griffin, Georgia, rest- 
aurante, apie treczia valanda! 
isz yyto.

Troko draiverys policijan- 
tams pasakė kad du vyrai ji 
apvogė, atėmė isz jo szeszios 
deszimts asztuonis dolerius, 
ka d vienas isz j u sau pesezias 
iszejo, o antras su “taxi” sau 
nuvažiavo. Tas draiverys pa
ėmė tos taksės laisniu numeri 
ir taip policijantai galėjo grei
tai susekti ta Rodger Torrence 
kuris užsigynė, bet troko 
draiverys ji pažino.

Pūgos, Sniegas, Baisus
Szaltis

4,000 Užsnigti Savo 
Namuose

AMIRILLO, TEXAS. — 
Sniego pūgos, žvarbus vejas, 
keliaudamas asztuonios de- 
sz mts myliu in valanda iszti- 
ko daug Texas valstijos mies
tu. Daug keleiviu buvo savo 
automobiliuose pagauti tu pu- 
gu ant vieszkeliu ir ju automo
biliai, inklimpe in sniegą buvo 
apsnigti ligi stogu.

Traukiniai ir autobusiai bu

i
i

vo sustabdinti; elektros ir tele
fono dratai buvo nutraukti. 
Daug miestu ir miesteliu likosi 
be szviesos ir be telefonu.

Kai kur sniego pūgos buvo 
apie trylikos pėdu gilumo.

Ūkininkai sako kad daug ju i

Armijos Eroplanas
Dingo

Skrido In Japonija Su 
67 Žmonomis 

TOKYO, JAPONIJA. — 
Amerikos armijos eroplanas 
su szeszios deszimts septyniais 
žmonėmis nukrito in mares, 
apie pustreczio szimto myliu 
nuo Japonijos. Kur tas eropla
nas dingo ar nukrito marese 
randasi žmogedriu žuviu ir te
nai baisios audros. Mažai vil
ties tebeliko kad kas isz j u isz
liko gyvas.

Viltis visiems pakilo du sy
kiu kai viena mažas žvejotoju 
Japonu laivelis pranesze kad 
jis buvo iszgirdes per radija 
atsiszaukima pagelbos. Ir pas
kui vienas lakūnas ant au
dringu mariu užtiko, kas isz- 
rode kaip eroplanu valtele, 
“life-raft”. Bet keli laivai 
greitai pribuvo in ta vieta ir 
rado tik apversta sena laivo 
lauža.

Kapitonas Ralph W. Savory 
isz Mt. Clements, Michigan, sa-1 
ko kad jo eroplanai per dvi va
landas ta vieta skersai, iszilgai 
iszjieszkojo ’ir nieko nesurado. 
Jis sako kad jis tikras kad jo 
vyrai butu užtikę kad ir sziu- 
puli toje vietoje.

Jis toliau paaiszkino kad jo
kiu budu nebuvo galima ero- 
planui ant tu audringu mariu 
nusileisti, ir kad jis nusileistu, 
jis jau nebegaletu vėl pakilti 
del tu audru.

Ir laivai ant tu mariu turėjo| 
labai atsargiai plaukti, nesi 
miglos buvo tokios tirsztos ir 
audros tokios dideles.

Eroplanai nebegalėj o nusi
leisti žemiau kaip penkios de
szimts tukstnacziu pėdu, o isz

ragoeziu ir galviju pražus, 
nes negalima jiems paszaro 
pristatydinti.

Sunku pasakyti kiek žmonių 
buvo savo kelionėse sustabdin
ti per szitas audras ir pūgas, 
bet in Tucumbari, New Meksi
koje, tuksatntis penki szimtai 
keleiviu automobiliuose ir ke
turi szimtai ant traukiniu bu
vo priversti susijieszkoti pa
stoges kur tik galėjo.

Mažame Vega miestelyje, 
apie trisdeszimts penkios my
lios nuo Amarilio, kur gyvena1 
apie szeszi szimtai žmonių, 
per tas pūgas tenai laikinai 
apsigyveno, pastoge rado apie! 
du sykiu tiek keleiviu.

Trys didi ir greiti traukiniai i 
buvo pūgose inklimpe in Kan-' 
sas ir Colorado. Kiti traukiniai j

1 tokio augszcžio buvo sunku
i sekti kas ten ant tu mariu da-I . . ■
rosi.

Ir kas sudarė visa darba dar' 
sunkesni, tai kad vieta kur tas 
eroplanas dingo užima apie 
trisdeszimts szeszis tukstan- 
czius myliu, skersai ir iszilgai.

To eroplano lakūnas, Major 
Ardis L. Crumpton, isz Vaca
ville, California, buvo tik kele
tą minueziu priesz tai per radi
ja praneszes kad viskas tvar
koj, kad jis lekia asztuoniu 
tukstaneziu pėdu augsztumo ir 
viskas gerai.

Eroplanas skrido jam pa
prasta, kasdienine kelione in 
Japonija. Jis veže moterų, ku
riu viena buvo patarnautoja 
ant to eroplano, ir kita buvo 
vieno kareivio žmona. Apart ju 
buvo devyni lakūnai, lakunu 
pagelbininkai, septyniolika ka
reiviu, deszimts jurininku ir 
du civiliai darbininkai.

Kai tik jis dingo eroplanai! 
buvo pasiunsti jo jieszkoti isz 
Hawaii, Guam ir Alaska.

Czia, Tolimuose Rytuose, in 
mažiau kaip menesi szsezi mu
su eroplanai nukrito ar sudu
žo.

Darbininkai ant aerodromo, 
kurie tokius eroplanus aprūpi
na ir prižiūri, sako kad jie yra 
tikri kad tas eroplanas buvo 
gerai peržiuretas ir pertikrin
tas ir kad visi jo inžinai buvo 
geri, kai jis iszskrido.

Kas labai neaiszku ir nesu
prantama, tai yra: kodėl tas to 
nelemto eroplano lakūnas nie
ko per savo radija nepaskelbe 
kad jam pavojus gresia. Kad ir 
krisdamas isz tokio augszczio 
jis dar butu galejes suspėti 
praneszti kur jis randasi ir kur 
jis krinta.

' istengiesi stumtis pirmyn per 
■ tas pūgas.

Union Pacific geležinkelio 
kompanijos virszininkai sako 
kad j u geriausias ir didžiau- 

i

i šia s traukinys su du szimtu 
asztuoniolika keleiviu, “City 
of St. Louis”, buvo in sniegą 

į inklimpes apie trys mylios nuo 
Wyona, Kansas.

Santa Fe geležinkelio kom
panijos traukiniai “Grand 
Canyon Limited” ir “Grand 
Canyon” buvo sustoję prie 
Dodge City, in Kansas.

Keturi daktarai, kuriu pa
ežiu automobiliai buvo inklim
pe, per visa nakti dirbo, aprū
pindami žmones kurie buvo 
perszale ar kaip kitaip buvo 
susirgę ar susižeidė.

O O i_j

3 KORIECZIAI
PASMERKTI

Norėjo Nužudinti 
Vice-Prezidenta

. ' ----------------------------

SEOUL, KORĖJA. — Seoul 
miesto teismas mirtiese baus
me pasmerkė tris Korieczius, 
kurie norėjo nužudinti Korėjos 
Vice-Prezidenta, John M. 
Chang.

Mirties bausme pasmerkti 
yra Lee Dūk Shin, buvęs poli
cijos leitenantas; Choi Hoon 
ir Kim Sang Poong. Lee ir 
Choi buvo intarti už surengimą 
suokalbio Vice-Prezidenta nu
žudinti; Kim yra intartas už 
paleidima szuvio kuris sužei
dė Daktara Chang, Rugsėjo 
dvideszimts asztunta diena, 
per politini susirinkimą.

Du kiti buvusieji detektyvai 
policijantai yra suimti ir intar
ti. Valdžios advokatas isz teis
mo reikalauja kad jie butu nu
teisti ant ne mažiau kaip de
szimts metu in kalėjimą.

SZPIEGAS
SZVEDIJOJE

STOCKHOLM, SZVEDIJA. 
— Turkijos tautininkas buvo 
suimtas, suaresztuotas ir vė
liau pasmerktas ant deszimts 
metu prie sunkaus darbo kalė
jime. Jis buvo sueziuptas kai
po Sovietu Rusijos szpiegas, 
sznipas.

Jis buvo inžinierius, ir pa
reina isz Armėnu gimines. Jis 
yra trisdeszimts dvieju metu 
amžiaus Bedros Zartaryan. Jis 
užsigynė ir sake kad jis nei 
vieno Komunisto ar Sovietu 
nepažinsta. Jis sako kad Szve
du policija ji taip nukankino 
kad privertė ji prisipažinti 
prie nebutu dalyku.

KOMUNISTAI
PRIESZ PASNINKĄ

____  I
MASKVA, RUSIJA. — Kai 

milijonai kenezianeziu Kriksz- 
czioniu Rusijoje per Gavėnas 
pasninkavo, Sovietu laikrasz- 
tis “Pravda” garsiai ir bal
siai pradėjo bliauti priesz toki 
vergiszka paprotį. ,

D. Sidorovas, tame laikrasz- 
tyje, raszo kad Gavene ateina 
kaip tik pavasario laiku, kada 
žmones daugiausia darbo turi 
ant savo lauku, ukiu, ir kada! 
žmogui reikia stiprybes, kad 
jie savo darbus gerai ir pilnai 
atliktu.

“O pasninkaudami” tas Si-j 
dorovas ai&kina, “žmones 
tampa silpnesni ir negali taip 
gerai dirbti.”

Jis toliaus aiszkina kad czia 
kapitalistu iszmislintas papro-i 
tys, intikinti badaujanezius ju 
vergus kad badaudami, Dievui 
tarnauja, kai tikrumoej jie 
daug daugiau visko- bago-! 
ežiams palieka.” Jis dar toliau 
ir dar moksliszkiau pasakoja 
ir aiszkina kad “Bažnyczia in-Į 
tikino savo žmones kad yra 
baisus griekas gerai pavalgy
ti.”

NUTEISTAS IKI
GYVOS GALVOS

—

Nužudė Žmona Ir, Du!
Vaikucziu

CLEARWATER, FLA. —
James Burmeister buvo pa
smerktas in kalėjimą iki gyvos 
galvos už nužudinima savo i 
žmonos, 32 metu amžiaus Ma
res ir ju dvieju vaikucziu, trijų 
metu James ir devynių mene
siu Marilyn.

Dvidenzimts devynių metu 
amžiaus tėvas, buvęs atletas,' 
sportininkas in Columbia High

Izraelio Užsienio Ministerka

Izraelio Užsienio Minis
terka, Ponia Goldą Meir 
czia sveikinasi su Clement 
Conger, protokolu vadu, pi
rm negu ji nusiskubino pas 
Amerikos Sekretorių John 
Dulles, pasikalbėti su juo 
kaslink Gaza Strip, isz kur

School, South Orange, N. J., 
buvo taip pasmerktas, ir tik 
per teismo “Jury” mielaszir- 
dyste jis iszvenge mirties baus
mes.

James Burmeisterio advo
katas stengiesi ji iszteisinti, 
sakydamas kad jis nėra sveiko 
pilno proto.

j “ Pclic jantai rado jo szeimy- 
nele iszžudinta, visi buvo nu
durti in ju namelius in St. Pe
tersburg, Spalio menesi. Isz vi
so jis buvo savo žmona ir savo 
vaikuczius perdures daugiau 
kaip szimta sykiu.

Buczkis Valdytojui

Szesziu metu dukrele, ka
ralaite Miriam pabueziuoja 
savo tęva, Sultan Abu Ba- 
kar isz Johore kai jiedu sau 
pasiyaikszczioja in St. Ja
mes Parka, Londone.

Karalaite Miriam yra szi-
to valdytojo ketvirtos žmo
nos dukrele. Szita jo žmo
na yra buvusi Marcella 
Mendl, Rumunijos gražuole.

SKAITYKIT 
“SAULIŲ” 

I’LATINKIT!

Žydai nori kad Egiptiecziai 
iszskraustytu.

Ji staeziai kaltina Tautu 
San junga ir laikrasztinin- 
kams pasakė kad Egiptie
cziai ta Gaza Strip užėmė tai 
jie sudarė tikra pavoju vi
sam Izraelio krasztui.
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| Kas Girdėt
Kas ežia, pastebėjo kad kai 

žmogus nebežino ka sakyti tai 
jis tyli, o moteriszke plepa?, 
(Atsipraszome: tai ne jus, bet 
kitos.)

Apsaugos Sekretorius Wil- 
sonas yra iszleides insakyma 
uiždranžiant visiems po savo 
valdžia prasitarti laikra.sz.ti- 
ninkams be jo pavelinimo. Mat 
tai tau kur laisve! Ko- jis bijo
si?

Jono Ir Angelines Andruliu Ir Ju Szeimynos

MICHIGAN FARM SURIS

Szi menesi sueina keturios 
deszimts metu sukaktis Komu
nistu laikraszczio “Pravda”, 
kuris užgimė 1912 metuose. 
Ant szito laikraszczio sztabo 
buvo' vienas narys kurio var
das buvo Stalinas.

Tiek žmonių dabar .turi au
tomobilius ir tiek daug ju nori, 
ir jie tiek daug kasztuoja, kad 
mes pranasz.au jame kad už 
keliu metu retas kuris pirksis 
sau automobiliu, bet pasiran- 
davuos, sakysime už apie tūks
tanti doleriu ant metu. Ir taip 
jis kas metai turės nauja au- 

/ tomobiliu ir jam nerulpes nei 
pataisymas, nei apdraudė, nes 
jis isz kompanijos ar isz. pat 
fabriko' ta automobiliu ant 
vienu metu pasirandavuos. ,

Jau dabar kasztuoja apie 
tūkstanti doleriu kad ir pras
tesni automobiliu pasilaikyti.

Paprastai, kai žmogus ima 
taupinti, cziedinti del juodos 
dienos tai jis tos juodos dienos 
jau yra susilaukęs.

-------- ::---------r .
Žmogeli, jau esi pasenės jei

gu kai tavo, ’žmona nori kur va
žiuoti, tu sutinki, bite tik ji 
nereikalaus kad tu su ja va- 
žuotai!

Mažai musu pamokslininku 
supranta skirtumą taip pa
mokslo ir prakalbos.

Mes turime daug mokin- 
cžiausiu mokslincziu, bet nei 
vienas dar neiszmoko, kaip 
karve, paversti žole in pie.ua.

3 •

Vienas darbininkas paliko 
savo dauba ir iszejo sau plau
kus aipsikirpdinti. Jo bosas ji 
pasiszauke in savo ofisą ir isz- 
bare kad jis ant kompanijos 
laiko iszejo sau plaukus apsi- 
kirpdinti. Darbininkas, trupu
ti palaukes, apsimislines, atsa
ke: “Bet tie mano .plaukai už
augo ant kompanijos laiko, kai 
asz ežia dirbau.”

Moterėlės perkasi czevery- 
kus, batelius dvieju mieru, 
dvieju šaižu: ar per didelius, 
ar per mažus.

—------ /;•--------
Daug mažiau nelaimiu butu 

ant vieszkeliu su automobiliais 
jeigu valdžia paskirtu vienus 
vieszkelius vyrams, kitus mo
terims.

Vasario' menesis yra trum- 
piausis visu metu menesis. Bet 
tai visai ne naujiena. Jeigu jus 
esate paprastas darbininkas, 
darbininke, tai jus kas treczia 
daiJbo diena turite laisva, diena 
per isztisus metus.

Sztai kaip Aluminum Com
pany' of America lai;) iszroka- 
vo:

Jeigu jus gaunate dvi san- 
vaites atostogų per metus, ne- 

' ‘..a../., y . . .
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MICHIGANFOUNTAIN

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

Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.
Szis Suris yra gaminamas pagal receptą, atsivežta isz Lietuvos, ir bus 

gaminamas tik Andriuliu ir ju szeimynos. Tas jums užtikrina gera kokybe 
ir juSu mėgiama skoni. Szis Suris taip yra mėgiamas Lietuviu, kad jo dide
lius kiekius siunezia in visa Amerika ir Kanada.

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

veikslu, muving pikezieriu ir 
szokiu priviso.

Iszrodo kad Šveicarai ežia 
daug protingiau pasielgia ne
gu mes, Amerikoje. Mes nori
me kad musu muving pikezie- 
riai ir musu šiokiai butu tokie, 
kad jie tiktu ir pienburniams 
ir suaugusiems.

Mes to niekados neinvykdin- 
sinie, kol mes, .vėl nepadarysi
me grieszfo skirtinio' tarp su
augusiu ir jaunuju.

Czia ir kinas, muving pik- 
ezieriai, ir teatras ir szokis bū
tinai turi atskirti pienburnius 
nuo suaugusiu, kaip kitados 
buvo daroma senos mados sa\ 
liūnuose, kur vaikezas nebe- 
iszdryso nei kojos inkelti.

Ožiams Domesio! Santa Fe 
miesto, Ne\v Meksikos Guber
natorius, Edwin Meichem naši- 
rasze ant “Ožiu lustą tymo”, 
kuris draudžia, ožiams klajoti 
miestuose ir miesteliuose. Tie 
to instatymo pagarsinimai bu
vo isziplątinti po visa valstija. 
Dabar jeigu tik tie ožiai pasi- 
skaitys, tai gal jie laikysis to 
instatymo.

Prezidentas Eisenlioweris 
i

.pareiszke pasitenkinimą, kad 
Senatas pa,tvirtino' jo pasiulin- 
ta Vidurio Rytu programa.

diibate'Suimtomis ir Nedelio
mis ir per szventes, tai per me
tus jus gaunate sziinta. dvide- 
szimts viena laisva diena.

Tai isz,eina kad kas treczia 
darbo diena jums yra laisva 
diena.

Vienas khnigužis pastebėjo 
kad dabar daugiau žmonių at
eina in bažnycziai Nedeliomis, 
nes jie nebeiszdrysta kur isz- 
važiuoti, kol jie patikrins, vie- 
ta in kuria jie gali atsidurti, 
bevažiuodami ant musu užsi- 
kimszusiu yieszkel i u.

Vienas misijonierius per Mi
sijas, kalbėdamas apie szven- 
tuosius, ajszkhio kad nuodė
mės mažai ka rieszkia jeigu 
žmogus gryžta prie Dievo. Jis 
baigė savo audringa pamoks
lą, sakydamas: “Juo didesnis 
grieszninkas, juo didesnis ir 
gaubi ilgasis szv entasis. ’ ’

Viena senute, sutikus ta Ali- 
sijonieriu po (pamaldų ji prie 
save prisitraukė, ir jam pa

kukždomis pasakė: “Kad asz 
tai bueziau žinojus keturios 
deszimts metu atgal!” o

Tas yra .kvailas ir durnas, 
kuris inislina kad jis žino, tiek 
kiek mes niislinaime kad mes 
žinome.

lu Sydney, Australijoje, Po
nia Gwendolyne Kelly gavo di- 
vorsa nuo savo vyro kai jis tei
sėjui paaiszkino kad kai ji pa 
rejo namo njuo isz atostogų, ji 
u'žtiko savo vyra su svetima 
boba lovoje. Ta boba mislino 
kad ji tarnaite ir pareikalavo 
kad ji abiem jiem atnesztu 
pusryc'zius in lova.

Ateina, patikrintos žinips 
kad Szveiearai, Genevos mies
te, u:ž keliu dienu uždarys jau- 
niesniesiems lankyti in kina, 
muving pikezierius, teatrus, 
szokiu sales ir ‘night kliubus.’ 
Jie turės bu!i asztuoniolikos 
metu ar daugiau, kad

— Arbata buvo žinoma jau 
daugiau kaip du tukstanezius 
metu priesz užgimimą Kris
taus, Kinuose!

— Maža skylele paskandins 
didžiausi laiva.

galėtu
v aka-

už tai
kad per daug begediszku pa-

daro

Price $3.00 su“ p°i"'
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

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

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

1554

Pypkes Durnai

lirti

1284

DORA DUKTĖ
Ne I as...

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

8e

® °“““

Kokis tai žymus
Rasztininkas karta pasakė: 
“Ne tas yra mokytas
Ir garbes vertas,
Kuris daug mokslu yra 

iszejas,
Bet tas kuris daug 

mokslu iszejas-,
Supranta savo kvailybia 

ir aklybia.”

Visu Ražancziaus
Paslapcziu Maldos
Del Ražancziaus Draugijos 
Nariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi 
sas setas $1.00. Prisiunskite ii 
savo orderi ir viena doleri ant 
tdreso: Saulė Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.

W35

Saule Publishing. Co., 
Mahanoy City, Pa. - U. S. A

duszia, net nubalo, galinus ir j 
akys užsimerke, užmigo ant i 
anlžiu, laimindamas dorus vai
kus.

Visi suklaupė meldėsi.
Paszaukt os senos moteres 

isz kaimo ėmėsi prie darbo del 
paszarvojimo velionio, o senas 
Jurgis, paemes ubago rudine 
nusineszo in kamara ir ton 
pradėjo ardyt ja. Sermėga, tik
rai buvo brangi, kadangi rado 
ten kelis tukstanezius dukatu 
kaipę ir svarbius rasztus, pa- 
liudijanczius isz kur imti įpi- 
nigai, o taipgi laibai daug ati
dengė jie apie (praeiti Mariu
tės. Pasirodė kad ji bfavo duktė 
turtingu gimdytoju, kad moti
na buvo is.z kunigaikszcziu gi
mines, o tėvas turtingas bajo
ras, kuris del kitos nedoros mo
teres pasiliko nelaimingu uba
gu, nors nesziojosi didelius 
turtus, bet ju nelytojo, o nekar
ta kentėjo Ibada ir szalti jiesz- 
kodamas pražudintu vaikeliu.

Dievas tikrai atmokėjo už 
'miolaszirdyste ir darybe.

Mariute galėjo triumfuot bet 
ji nemėgo puikybes ir daugiau 
jautėsi laiminga delei tos prie
žasties kad savo nelaimingam 
tėvui galėjo suteikt laba 'pas
kutinėse valandose jo gyveni
mo kad Dievas susimylėjo ant 
jo jr nedaleido’ mirt kur patvo- 
ryyje. Gailėjosi, kaipo dora 
duktė mirusio' tėvo, bet ne- 
priesztariavo ir nerugojo1 a!ift 
Dievo surėdymo. x

Velionis likos gražiai palai
dotas.

Mariute su Juozu, tikrai lai
mingai gyveno, o senas Jurgis 
dar ilgai džiaugėsi savo dorais 
vaikais ir anūkėliais kuriems 
pasakodavo' pasakas ir darė 
žaislas. Nors mylėjo ir aniuo- 
liszko gerumo anūkėlė Mariu
te, bet daugiau užsiimdavo 
anuku Jurgiu, kuri vadindavo 
tikru kareiviu kadangi ir mo
kydavo gudru anuka kareivys- 
tes ginkluodamas ji balanos 
kardu ir mokydamas jodys ant 
žirgo, vienok ant lazdos su 
arklio galva kuria diedukas 
iszdroždaves ir kamanodaves v 
tikrai linksma (buvo jam žiūrėt 
kaip anūkas Jurgis sziuoliavo 
ant savo' žirgo, balanos kardu 
kalpodamas 'dilgeles ir usnis 
kuriu nekesdaves už dilginimą 
kaip valde savo neramu žirgą 
ir nmsztraivojo' ana....

Ne taip senovei tėvai

Guodok tęva ir motina, sa
vo,” ir tai darot, dorybių jus 
pats mažiau .turis negaliu mo
kinti; bet supratau net pasku
tinėjo valandoje galybe dory
bes, patariu paskutiniu savo 
žodžiu, idant už viską labiaus 
guodotumete dorybe. Ir isztie- 
se ranka, vaikai suprato reisz- 
kima to isztiesimo, atsiklaupė, 
o mirsztantis padėjo savo i ran
kas ant ju, gaivu, akis pakele 
iii 'dangų, lupos jo per valandė
lė drebėjo, matoma, meldėsi,

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai

Sauk Publishing Company
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

Kaip skurstame mes

gyve
no, 
szian-

v diena...
Laime ne aukse; iždas — 

darv'be j. A- *

Istorija Apie . . . 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima® 
apie Jezu Kristų.

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

KATALOGAS
KNYGŲ

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.

No. 101 — Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas,- didele 
knve,a. 4-04 puslapiu. 5Dė

No.102— Prakeikta, meiliu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Saule” gražiausia 
kamiausia dovana nuo 
vio, Lietuviui.

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

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

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

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

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios NaktL 
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, 20o.

apysaka 
szimtme-

No.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

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

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

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys ; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davinėti 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

ir tin- 
Lietu-

Pirkite U. S. Bonus

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

No.180—Kvitu K n y g u t e 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

180*4—Kvitu Knygute 
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 Kristus© 
15o.

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

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

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

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

KW* 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.

tlr3 Nepamirszkite dadet] 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timd 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. 1. B

pranasz.au
pie.ua


“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

:: .Dora Duktė ::
(Tasa)

Netrukus troszkima.i jaunų
jų iszpilde pilnybėje. Gyve
nimas prasidėjo laimingai. Se
nas tėvas leido savo- dienas 
liuesas nuo- darbo, nes jam to 
draudė geras sūnus ir marti, 
tik del smagumo triusdavosi 
ant kiemo, apžiūrinėjo ūke, 
nors tame paskutiniame reika- 
le buvo Juozas; kaipo gaspado
rius. ,

z . f
Dievas tikrai laimėjo do

riems, nes nors isz iždo visai 
nesinaudojo, kadangi paauka
vo isz jo dideles aukas ant pa
vargėliu ir szelpe visus reika- 
laujanczius paszelpos, ūke, ge
rai aprūpinta puikiai derejo, 
gyvuliai veisėsi ir jaunikliai 
gražiai augo, kuriuos parduo
dant buvo pelnas toks, kad pi
nigu užtekdavo' kasinets vi
siems reikalams ir dar po ke
letą desetkus atlikdavo'.

Visoj aplinkinėj Milutaiczai 
buvo didelei paguodonej, nes ir 
verti buvo to.

Visokį pavargėliai žinodami 
Mil u tai c žiu duosnuma ir inie- 
laszirdinguma ėjo drąsiai pra- 
szyt pagelbės^ o nieks niekad 
su tuszcziom rankom isz namu 
labdaringu szelpeju neiszejo.

Besilankant pavargėliams 
viena karta atėjo senas apdris
kęs ubagas. Nenustumta nuo 
slenksczio ir jo.

Senas Jurgis besėdėdamas 
prie sziltO' pecziaus, nes buvo 
tai žiemos laikas, szokino ant 
keliu gražia dikta antru metu 
anūke, turinezia motinos var
dą. Anūke linksmai bo vi josi 
su dieduku tašydama ji už ži
lu asu, laikydama dig tom, 
minksztom rankelėm už ju, 
kaip už pavadžiu, tai vėl ap
sikabinėjo už kaklo, glaudėsi 
ir juokėsi skardžiiu sidabriniu 
balseliu, kutenama szposingo 
dieduko, kuris dalbąr tikrai vi
sokias liūdnas mislis pamir- 
szes buvo.

Vargszas ubagas papoteria
vęs žiūrinėjo- in sena tėvuką 
besibovijanti su anūke ir szne- 
kanti ana. Isz jo akiu riedėjo 
stambios aszaros.

Jau -gaspadine nužvelgus 
aszaras ubago, kaip kad nusi
stebėjo- ir užklausė:

— Ko-gi tėvai verki ?
—• O gaspadinele, kad kas

dien srioves aszaru liecziau, 
nenumazgoeziau savo- nusidė
jimo. O nelaimingas asz, ne
vertas ka szventa žeme maine 
neszioja.

— Ka-gi pasakoji seneli? 
.Užklausė pats gaspadorius ku
ris inejo in stuba, nusikresda- 
mas nuo saves sniegą.

— Ilgiau negaliu slėpti

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais Į > 

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5i/a ooL ploczio J 
Iszaiszkma sapna ir kas , 
ateitoje stosis. Su priedu t 
planatu ir visokiu burtu. Į- 
Knyga in minksztos po- J 
pieros virszeliuose. ;!

Pinigai reikia siusti su j > 
užsakymu: J-

Tiktai,. . . $1.00 :
Saule Publishing Co., ![Mahanoy City, Pa.,U.S.A. It

kirmino, kuri nesziojau savo 
duszioje, kalbėjo verkdamas 
ugagas.

Visi paimti žingeidumo 
klausė stebedamiesi, o ubagas 
kalbėjo tolinus:

— Sztai nekaltas kūdikis 
savo skardžiu balseliu pažadi
no mintis ir sugražino man 
tuos laikus, kada ir asz buvau 
ta Dievo dovana apdovaiuotas, 

Į bet nelabas, paniekinau ja. del 
nedoros moteriszkes. Žudinsta 
kokia, papildžiau ant dvejato 
vaikeliu padare mane elgeta,

Daug turime tokiu 
apygardų,

Kur taip žmonių nėra 
sutaiku,

Tarp musu Lietuviu, 
Kurie nelpasieina 'be vaidu. 
Vieni antrus prasivardžioja, 

Pas vaita viens kita 
vadžioja, 

Visokioms pravardems 
vadinasi, 

Ir in akis visiems 
kabinasi,

i Jau laikas sutaiką
* padaryti, 

Ir visiems apsinialszyti.
* * *

Kur ten vietoje vienoje, 
Lietuviszkoje kariaunoje, 

Bedievius kocziojo, 
Priekabos tik jieszkojo, 

Tieji patremti kryžiokai, 
Kaip Sovietinei bolszevikai, 

Kaip jau 'bedievi nutvėrė, 
Tai baisiai kaili iszipere. 
Po Lietuviszku perkūnu, 
Neduoda nei ipardunu, 

Kaulus lamatoja, 
Parsiluipia kobzioja.

Taigi, liežuviais pliovoja, 
O sėdynė metavoja, J 

O ka daryti;
Turi kvailius mokyti, 

Tokius įpilozopus reikia 
mokyti, 

Už» kožna iszsižiojima 
kaili pliekti, 

Ba jeigu niekas ju nemokys, 
Tai suvis paklys.

* * *
Buvau mieste vienam 

Pennsyl vani joje, 
Badai atsitiko ten musztvne / v 

Neiszmaneles galvas 
skaidinėje,

Kad net ipo visa miestą 
■dundėjo, 

, Juk prisakymas Dievo 
aiszkus, 

Kožnas Jam turi būti 
paklusnus, 

“Atmink Szventa Diena
Szvesti. ’ ’ 

O ne vienas kitam kensti.
Bus gana;, eisiu truputi 

j primigti, 
O po tam in kita 

miestą nuvykti, 
Atlankyti puikia moterėle, 

Kuri mane szaukesi 
ana Nedelia.

Ant Gavėnios
No. 197 Graudus Verksmai 

arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka būda 15c..

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

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

s.
No. '203 Tretininkių Serap- 

phiszkas officium 15c.
No. 194 Trumpas Katekiz

mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekurtais naudin
gais padėjimais 35c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

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

ne v ertu, nela iming u.
Puolė ant keliu, 'sudėjo ran

kas ir susijudintu drebaneziu 
balsu, sžauke liedamas asza
ras.

—( Dieve! Atleisk man ma
no nusidėjimą! Iszpažinstu ji 
ir gailinusiu. Nevertas esmių, 
bet susimilk ant manes!

Visi susijudino matydami 
Ubago metavone ir gailesti, o 
gera mielaszirdinga gaspadine 
gal ka tokio instinktviszkai at
spėdama kalbėjo: i

— Kelk, tėvai apsakyk sa
vo nelaimingumą, kad mums 
užsitikejai, gal tuomi sau kiek 
palengvinsi.

Gaspadorius sėdo'prie stalo 
ir parėmė galva ant rankos, 
gaisipadine, o net ir mergos lio
vėsi sukę ratelius ir paleido isz 
ranku siulus, o senas tėvukas 
Jurgis taipgi žingeidumo pa
imtas nuramino linksma anū
kėlė, ir klausė, o maža anūkė
lė kaip kad nusistebėjus tyla, 
kokia apsivieszpatavo šluboje 
sėdėjo ant keliu dieduko ir 
žiurėjo in visus, ypaiez in 
szniokszczianti isz insigrandi- 
nimo ir insiverkmo1 ulbaga, ku
ris pradėjo ipertraukinejamu 
verksmu balsu kalbėti.

— O, buvau p* asz laimin
gu ir turtingu. Turėjau aniuo- 
liszka moteri, kuri palikus 
man du vaikelius pati, persi- 
yskre in ana svietą. Paėmiau 
kita paezia. Tai buvo tikru iii- 
kunytu szetonu ir likusiu vai
keliu taip nekente, kad grūmo
jo man pametimu jai ju kur ne- 
nudesiu.

Gaspadines akyes sublizgėjo 
aszaros. 1

Nieks nepertraukinejo uba
gui kalbos, visi klausė tartum 
apibarti. 'Senam Jurgiui tik 
kokios tai mislys primine gire.

Ubagas kalbėjo:
— Asz paklausiu nedoros 

moteriszkes nudanginau ne
kaltus vaikelius neturėdamas 
jiem szirdies. Viliojausi busiu 
laimingu dabar. Apsirikau. 
Kiek iszkencziau, vienam Die
vui tik žinoma. Veltui jieszko- 
jau bent kaulu ju girioje, din
go! Neabejotinai žvėrys su
draskė. Nes kas girioje juos; 
rast galėjo, kas juos iszgelbetu 
nuo pragaisztise, isz nasrų 
mirties in kuriuos inmeecziau"?

— Tėvai, jei galiu tave tė
vu vadint, atsilieep1 gaspadine, 

kuriuos duszioje pakilo baisi 
audra ir blaszke ja smarkiai, 
asz esmių tavo ta Mariute ku
ria drauge su broleliu jos Vin
cuku iszgaibenes in giria, pali
kai; sūneli nuo nedoro- tėvo pa
ėmė Dievas pas. save, o mane 
isz nasrų mirties isztrauke szis 
antras mano- tėvas!

Tai iszpažinimas, tas ap- 
reiszkimas jaunos gaspad.incs 
kaip perkūnas trenkė in ubaga. 
Puolė apkvaitęs kniupszczės 
ant žemes, matomai nesijaus
damas vertu pripažint save tė
vu tos, kuria nužudęs, bet ji 
gyvena, mato ja laiminga, gir
di jos taip stebėtina apreiszki- 
ma parodanti meile prie to-, 
kuris sprendęs hnt jos gyvas
ties..

Dora duktė neiszsižadanti 
savo nedora tėvo, pakele ji nuo 
žemes, ramindama ir liepdama' 
pamirszt liūdna praeiti.

Susijudinimas ubago- arba 
tikro tėvo Mariutės, sziandien 
moteries Juozo Milutaiczio bu
vo- taip dideliu, kad apalpęs 
neveik atsigaiveliavo-. Reikė
jo paguldint in lova ka vyrai 
padare.

Ne ant ilgio- sugryžo nelai- 
minguoliui atmintis, vien tik 
tiek idant suprastu visai daly
ką, visa surėdymą. Valdyto- 
jaus žmonių likimu.

Duktė buvo prie jo, jis atė
jo pas ja užbaigt savo- nelai
minga gyvenimą.

Nelaiminguolis matomai pa
jautė -didi skausmai savo du
szioje, kadangi veidas jo- 
skausmingai susiraukė, isz 
krutinės iszsiverže skausmin
gas atsidūsėjimas su žodžiais: 
“Dieve ne esmių vertu!” Isz 
pakeltu danguose akiu, riedėjo 
stambios aszaros. Dora duktė 
glaudžia prie savo krutinės 
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Money can grow, you know 1
In fact, it can grow to surprisingly large amounts 
as anyone who has saved regularly with U. S. 
Savings Bonds can tell you.
There are millions of people to ask. Over 
40,000,000 working Americans own U. S. Savings 
Bonds—more than 41 billion dollars worth. Most 
of them have done it by saving small amounts reg
ularly through the Payroll Savings Plan. It’s the 
easiest, surest way to save—a good way for you.
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Bonds are one of the world’s soundest savings 
plans. The U. S. Government, most powerful in 
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nelaiminguoli, bueziuoja ji, ir 
ramina.

—• Laime, kalba mirsztan- 
tis senis, ar nesapnuoju, ar su
laukiau mirt ant jos krutinės 
no ant lauko-, neapleistas ne po 
sniegn, ant patylo. O Dieve!

— Nusiramink teveli, tu 
nemirsi, tu dar gyvensi pas 
mumis, nes neleisim tavęs, ant 
szalczio ir vargu pasilesi po 
savo nelaimingam gyvenimui.

— Taip, pasilsėsiu, vaikeli, 
pasilsėsiu, esmių sotus jau 
laimes kokia atradau, ramus 
galiu užbaigt gyvenimą ir at
sigult in kajpa. ■

—• Mariute, Mariute, kal
bėjo drebaneziu kas kart la
biau silpstaneziu balsu mirsz- 
t antis.

— Teve, atradai savo pra
žudyta kūdiki, matai kad Die
vas susimylėjo ant tavęs, nes 
gailėjaisi už savo nusidėjimą, 
ramino gera 'duktė.

Tuomtarpu užstojo naktis. 
Dangus ' apsiniaukė, pakilo' 
sniegine ir smarki viesulą, 
bl’ašzke apnuogintus isz, rūbo
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medžiusf kurie osze ir kaip ka- 
ka vaitojo. Nieks isz žmonių 
neejo laukan, lauk su noru, to
kiame laike: laimingi tie kuriu 
likimas nevaro isz namu tokioj 
valandoj.

Ligonis girdėjo viesulus 
staugimą ir atjautė geriausiai 
ta žiemos nuožyimybe, kadangi, 
nekarta, jau veltui jieszkojesi 
nuo- jos pasislėpimo-, bet neras
damas turėjo- kentėti, tuo la
biau jaute dabar susimylejima 
Dievo ant saves ir troszko me- 
tavot už savo nusidėjimus.

Metavonia jo buvo tikra gai
lestis.

Dora, duktė nesitraukė nuo 
lovos per isztisa nakti.

Po audringai nakeziai, ryt
metis užstojo' gieras; saule rau
donai tekejo- ir savo spindulius 
mete dar ant iszbalusio veido 
ligonio, kuris gulėjo ramus, pa

sirengęs in kelione tik jau ne- 
žemiszką. Gal tu saules spin
duliu suszildytas stingstantis 
kraujas ap-sarkino -dar mirsz- 
tanezio veidą ir sugražino tiek 
pajiegu, kad pasikėlė, o vienok 
pakele galva nuo- patalo.

Namiszkiai stovėjo prie lo
vos; jis pažiurėjo in dukterį, 
pažiurėjo in žentą ir sena tėvu
ką Jurgi. Iszitęse savo ranka 
prie stovinezio gale lovos Jur
gio, tasai priėjo, padavė jam 
'savo ranka, o- mirsztantis, pra
bilo:

—■ Priimk padekavone nuo 
mirszatnczio -priimk ja nes 
plaukia isz szirdies kuri isz- 
duoda paskutinius jausmus. 
Dievas tau užmokės už tavo' 
mielaszirdyste ant siera,tos.

Jau užmokėjo, prietel esmių 
laimingu ir didesnes mokes-- 
ties ne esmių vertu! Atsake 
sujudintas Jurgis.

Mirsztantis pasilsėjęs valan
dėlė vėl pradėjo: Dekavojii 
taipgi už tai, kad' neiszvaret 
manes isz savo namu, kad su
teikt pastoge paskutinėje va
landoje gyveninio', kokios nuo 
daugelio metu neturėjau, ku
rios jieszkojau, Dievas dalei- 
do atrasti. Palieku jums visa 
mano turtą, skarmalus ir su
lopyta sermėga, ji jum atly
gins už mielaszirdyste.

— Kūdiki mano', vaikai 
mano, laimis jus Dievas, kaip 
laimino- už guodojima prisagy- 
mu Dievo. Nereik jum sakyt:

(Tasa Ant 2 puslapio)

SVARBUS
PRANESZIMAS!

Apie ‘Saules’ 
Prenumerata

Brangus Skaitytojai!
Leidėjai “Saules” stengiesi 

palaikyti sena preke, kaina, 
tol, kol galėjo, bet, matydami, 
kad kiekviena menesi sunkiau 
ir sunkiau užlaikyti spaustuve 
ir iszleisti “Saule,” leidėjai 
yra priversti pakelti prenume
rata Dabar!!!

Dabar “Saules” Prenumera
tas bus szitoks:

Suvienytose Valstijose: Me
tams $7.00; puse metu $4.00.

Kanadoje: Metams $8.00; 
puse metu $4.50.

Pietų Amerika, Vokietijoj ir 
Skotlandije: Metams $10.00; 
pusei metu $5.50.

Atskiras “Saules” numeris 
10 centai.

Prenumerato ir atskiru nu
meriu preke, kaina, yra pakel
ta, už tai, kad “viskas” mums 
sas materijolas, kuris yra rei- 
teipgi pabrango! Pabrango vi- 
“ Taipgi sziandien viskas paki- 
kalingas laikraszczio leidimui! 
lo, pabrango, pragyvenimas, 
visokios taisos ir valdiszki mo- 
keseziai!” Tikimies kad musu 
Guodotini Skaitytojai supras, 
kodėl mes esame priversti tai 
daryti!

Mums baisiai nemalonu apie 
tai jums praneszti, bet kagi ga
lima daryti? Pinigai yra reika
lingi del laidjmo “Saules” ir 
del užlaikymo darbininku!

Stengiamies vesti laikraszti 
“Saule” kuogeriausiai, kad ji 
patiktu musu mieliems Skaity
tojams, ir turime vilties, kad 
visi sutiktu su musu praszymu 
ir pasiliks musu Skaitytojai ir 
Draugai ant toliaus. Szirdingai 
Acziu!

Su gilia pagarba, liekame, 
—“Saules” Redakcija,

i
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Žinios Vietines
— Lietuviu Moterų Kliu- 

bas isz Sehuylkillo pavieto tu
rėjo savo susirinkimą Utar- 
iiiiiko vakara, in Lobster Hou
se mieste. Susirinkimas buvo t
del svarstoma apie ateinanczio 1

Shenandoah, Pa,—
Anastazija Petraczioniene nuo j l I
113 So. Bowers ' uly., numirė 
Panedelio ryta 2:30 valanda in 
Locust Mt. ligoiibute. Velione 
sirgo per keletą sanvaites. Gi
mė Shenadoryje, *po tėvais va
dinosi Anastazija Banio. Pali
ko savo vyra. Feliksą; tris sū
nūs: Feliksą, Joną ir Prana,

taipgi duktere Anastazija, visi 
namie. Taipgi sesere M. Banio 
mieste, ir keletą sesereniu. 
Laidojo Ketvergo ryta isz gra- 
boriu Oravitz koplyczios 635 
E. Centre uly., ir palaidota 
Szventos Dvasios bažnyczioje 
9 valanda ir palaidota in tos 
parapijos kapinėse.

SUKILIMAS

Kelios Kuopos Prie- 
szinasi Savo Vadams

kliubo Vakarėlio kur invyks 
Balandžio 29-ta diena, in Nec
ho Allen svetainėje Pottsville. ♦ «

— Sukatoj pripuola Szv. 
Jono K virino, o Tautiszka 
Vardine: Strumyla. Ir ta die
na: 1941 m., Amerikos valdžia 
paėmė trisdeszimts Naciu lai
vu ir trisdeszimts Danu laivu 
kurie buvo musu uostuose; 
1867 m., Amerika nupirko 
Alaskos kfaszta nuo Rusijos; 
1950 m., Leon Blum, Prancūzu 
Socialistu partijos Prezidentas 
ir buvęs Prancūzijos Premie- 
ras pasimirė; 1282 m., “Sicili
jos Miszparai”, tukstaneziai 
Prancūzu buvo iszžucTyta, Pal
meros mieste, Italijoje.

— Gerai žinomas senas 
miesto gyventojas, Pranaši 
Szaulys, kuris būna ant bardo 
pas ponia Mare Lestauskiene, 
409 W. Mahanoy uly., gydosi 
in Ashland ligonbute.

—• Kita sau vaite: Nedelioj 
pripuola ketvirta Gavėnios Ne- 
delia, ir Szv. Balbinos o Tau
tiszka Vardine: Isle. Menulio 
atmaina Naujutis. Ir ta diena: 
Commodore Perry pasiraszo 
taikos sutarti su Japonija; 
1949 m., Rusija pasmerkia At- 
lantiko San junga.

— Panedelyje pripuola, pir- 
• ma diena Balandžio-Aipril.

Taipgi Szv. Hugo ir Szv Teo
doro, o Tautiszka Vardine: 
Ringaudas. Ir ta diena nesi
duokite apsigaut. Ta diena pri
puola Angliakasiu szvente, 
nuo atgavimo asztuoniu valan
dų darbo. Szis menesis pa- 
szvenstas del Kristaus Musu 
Atpirkejaus. Ūkininku priežo
džiai: Sausas Balandis nėra 
ūkininkams džiaugsmas. Žir
nius sek Izidoriaus dienoje no
rėdamas geros dagos. Jeigu 
Balandis sausas tai Rugsejio 
menesis taipgi bus sausas. Jei
gu szitain menesyje sziltas lie
tus lyja tai galima tikėtis gero 

▼meto. Jeigu tame menesyje 
szviesos dienos tai ateinantis 
bus szlapias. Menulio atmai
nos: Prieszpilnis 7 diena; Pil
natis 14 d., Delczia 21 d., ir 
Jaunutis 29 d. Panedelyje taip
gi pripuolė 1944 m., Byla buvo 
investa ir priimta kad karei
viai toli nuo namu, gali balsuo
ti per rinkimus namie, szita 
byla buvo priimta be Preziden
to pasiraszimo ant jos; 1939 
m., Amerikos valdžia pripaži
no Francisco Franco1 valdžia, 
Ispanijoje; 1789 m., Amerikos 
Kongresas laike pirmaji savo 
posėdi, ir iszrinko Augusius 
Muhlenberg pirmininku; 1893 
m., Abner Doubleday isz Coo
perstown, N.» Y., nustatė beis- 
boles loszimo instatymus, re
gulas; 1864 m., pirmoji nelai
mėms apdrauda buvo insteig- 
ta iii Hartford, Conn. 1

—■ Utarninke pripuola Szv. 
Pranciszko, o Tautiszka Var
dine: Bairuolis. Ir ta diena: 
1954 m., suokalbis priesz musu 
kraszta prasidėjo Philadelfi- 
joje Pa., kai dveyni intarti Ko
munistai vadai buvo intarti ir 
patraukti in teismą. Visi devy
ni intarti buvo teismo kaniba
luose kai ju teismas prasidėjo.

Pratybes Del Nelaimiu

Czia daktaras ir slauge, 
nurse parodo kaip Civil De
fense nariai prižiuretu ir 
aprūpintu žmogų, jeigu jis 
butu per bombų susprogdi
nimą sužeistas. Sužeistas 
butu isztaip aprūpintas

pirm negu jis butu nuvesz- 
tas in ligonine.

Civil Defense nariai mo
kinasi kaip aprūpinti su
žeistuosius, pirm negu butu 
galima daktara prisiszaukti.

o o o

WASHINGTON, D. C. — 
Jau matyti ženklu kad atskiros 
“Teamsters Unijos” kuopos ir 
nariai ima drysti savo bosams 
pasiprieszinti ir vieszai pa- 
reikszti kad jiems ne viskas 
patinka.

“Teamsters” unijos vietine 
La Salle kuopa, Illinois valsti
joje, pasiuntė telegramas in 
Teamsters Unijos Prezidentą, 
Dave Beck, ir pasmerkė savo 
Unijos Vice-Prezidentus Ja
mes R. Hoffa ir Einar Mohn, 
reikalaudami kad jie tuoj aus 
isz unijos vadovybes pasi
trauktu.

In Seattle, Washington, Aug- 
sztesnio Teismo Teisėjas Story 
Birdseye pareikalavo kad tos 
Unijos Prezidento apyskaitos 
butu pavestos, perduotos teis
mui, ir kad jis iszduotu pilna 
apyskaita ne tik unijos pinigu, 
bet ir savo ineigu. Jis taip pat 
pareikalavo isz kito unijos tū
zo, Frank Brewster. Jie buvo 
paleisti po tukstanezio doleriu

kaucijos.
Unijos Prezidentas Dave 

UNIJOJE? Beck, sako kad jis sutinka uni- Į 
jos knygas teismui parodinti, 
bet abejoja ar teismas yra in- 
galiotas pareikalauti jo asme
niniu apyskaitos knygų. Jis 
sako kad jis pirmiau turės pa
sitarti su savo advokatu.

Kai žmones, tos unijos eili
niai nariai dabar pasiskaito ir 
dažino kaip jo vadai j u unijos 
pinigus szvaisto, tai jie jau ima 
murmėti, parodinti savo nepa
sitenkinimą su savo vadais ir 
isz ju jie patys ne už ilgo pa
reikalaus apyskaitos. Bet aisz- 
kus dalykas; eilinis unijos na-
rys negales nei vapteletl priesz j VETERANAS < 
tokius ponus; jis tik gali tike- v

UZSIMUSZE

Platinki! “Saule

žiaves ant keliu dienu po savo 
ilgos keliones po visa pasauli, 
del szalczio.

Daktarai sako kad jis dabar 
sveikas ir drūtas ir kad niekas 
jam dabar nekenkia.

Jis per dvideszimts dvi die
nas buvo apvažinejes puse vi
so svieto, nuo Italijos per Af
rika ir atgal in Amerika. Jis 
per ta kelione buvo pagavės 
szalti.

Po trijų ar keturiu dienu li
goninėje jis iszejo sveikas ir 
linksmas ir pats sakosi kad jis 
niekados nesijautė tokis svei
kas kaip dabar.

2 KAREIVIAI ŽUVO

tis kad szita Senato Komisija 
už ji tiems jo bosams ragus ap
laužys. * j TUCKAHOE, N. J

Isz visu szitu, negardžiai at- 1----:—
siduodaneziu tardinimu ir 
priekaisztu pasirodo kad Dar
bininku Unijose ne viskas 
tvarkoj; kad Darbininku Uni
jų vadai nėra darbininko nei 
draugai nei vadai, bet kapita
listai ir darbo žmogaus isznau- 
dotojai!

MONTROSE, PA. — Du ka
reiviai, laikinai paleisti isz sa
vo pareigu, žuvo kai ju auto
mobilius nulėkė nuo Route 267 
vieszkelio ir sudužo in keturis 
medžius ir in elektros stulpą.

Jiedu buvo 20 metu amžiaus 
George J. Parmalee isz Birch-J 
ardville, kuris gal ta automo
biliu tuo laiku vairavo ir 20 
metu amžiaus Michael J. O’
Dwyer, isz San Francisco, Ca
lifornia.

Policijantai sako kad jie yra 
sužinoję kad tie kareiviai buvo 
gave kelias dienas atostogų 
“furlough” isz 560 Airborne 
Infantry in Fort Campbell, 
Kentucky.

NIX0NAS PASVEIKO
WASHINGTON, D. C. — 

Vice-Prezidentas Richard M. 
Nixonas sugryžo isz Walter 
Reed ligonines, sveikas ir 
linksmas. Jis buvo tenai nuva-

’. — Lakū
nu Sztabo kareivsi, dvide- 
szimts dvieju metu amžiaus 
Merrill R. Brown, isz Philadel- 
phijos, ka tik sugryžes namo 
isz vaisko, užsimusze apie pu
se po trijų isz ryto, kai jo au
tomobilius nulėkė nuo vieszke- 
lio apsivertė ir sudužo in stul
pą. Nelaime atsitiko netoli 
Buck Hill Road in Estell Ma
nor, netoli nuo Tuckahoe.

Jo draugas 21 meto amžiaus 
Joseph J. Dearnly, teipgi isz 
Philadelphijos buvo tik biski 
sužeistas.

Kareivis Brown buvo ka tik 
parvažiavęs isz Korėjos.

UNIJOS VADAS
PASIMIRĖ

SAN FRANCISCO, CALIF, 
— “Teamsters” Unijos vieti
nes, San Francisco kuopos vir- 
szininkas, po audringo mitin
go ir susikirtimo su kuopos na
riais, sukniubo ir pasimirė nuo 
szirdies ligos. . <

Jis buvo dalyvavęs mitinge 
kur apie du szimtai tos unijos 
nariu buvo susirinkę ir buvo 
reikalave kad Unijos Prezi
dentas Dave Beck ir Brewester 
butu iszmesti, o jeigu ne tai ta 
kuopa atsisako, pasitraukia isz

East Hartford, Conn. — .
Žinios įpraneszta izs szito mies-j 
to, 'buk ponia Pranciszka E. 
Savitskiene, nuo 86 Orchard 
ūly., kuri sirgo trumpa laika ir 
gydosi iii Szv. Pranciszkaus li
goiibute, pasimirė pareita 
Gruodžio ketvirta diena 1956 
m., ir palaidota Gruodžio 7-ta 
diena, su aipiegomis Szv. Tre
jybes (bažnyczioje ir palaidota 
in Mt. Szv. Benedikto kapinė
se. Velione' gimė Lietuvoje, at
vyko in Amerika daugelis me
tu atgal ir apsigyveno in East 
Hartford miestą 1927 metuose. 
Prigulėjo prie Szv. Trejybes 
parapijos. Paliko dideliame 
nubudime savo vyra Juozą D. 
Savitska; keturios dukterys: 
Clar. Mesh kum isz E. Granby; 
B. Eanell, Stratford; G. Xan- 
tho, E. Hartford ir A. Andre- 
liuniene isz S. Windsor; du su- 
nu: Vaiteka isz Fresno, Calif., 
ir Alfreda, E. Hartford. Sese
re, A. Karlyniene, Hartford ;į 
tris 'brolius: Autana Burns isz 
E. Hartford, o kiti du Europo
je, taipgi asztuonis anukus. 
Velione buvo skaitytoja “Sau
les”. Amžina atilsi!

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

Sergcsis Girtuoklis
Gydytojas — Szitais piliu- 

kes reikia rijant vandeniu 
užgerti.

Girtuoklis — Ar nebutu 
geriau su arielka užgert, nes 
asz vandenio negeriu.

Paulsboro, N. J. —
Penkios deszimts vieno* meto 
amžiaus George W. Hagerthey 
isz Paulsboro miestelio', N. J., 
užsimusze apie puse po dvyli

kos nakezia, kai jo automobi
lius nulėkė nuo vieszkelio ir at- 
simusze in medi. Valstijos po
licijai! tai sako kad Ponas Ha
gerthey važiavo ant Cooper 
uly., netoli nuo Delsea Drive, 
kai del kokios ten priežasties 
jis negalėjo suvaidinti savo 
automobili aus. Jis "buvo nu- 
vesztas in Underwood ligonine 
in Woodbury, 'bet jau buvo ne
gyvas. -

Pagarbos Duokle
A. O. Augaitienei

Juzės Augai t.y tęs 
Mirė motinėlė, 
Reiszkia: kad danguje 
Jau jos yra vele, 
Nes ta užsipelne, 
Dristu pasakyti, 
Kad mums iszaugino 
Juze Augaityte;
Kuri mus žaveja 
Savuoju balseliu 
Kaip rojaus laksztute, 
Ka sakyti galiu.
O jos vardas 'bu vo 
Agota ir Ona t 
Ir buvo senele 
Kilnaszirde 'žmona, 
Su pavarde garsia, 
T artu m ba jorienes, 
Sulig savo vyro 
Kilmes: Augaitienes.
Jos vardas nežus ežia, 
Kaip ir jos dukrytes, 
Supraskite visi: 
Juzės Augai ly tės, 
Kuri mus žaveja
Kaip ji mums 'dainuoja 
Ir tuo tartum save 
Ji del mus aukoja. 
Todėl musu tautos 
Vyrai kaip ir žmonos 
S i u sk i m užuojau ta 
Kad Agotos Onos, 
Kaip ir Augaitienes 
Nelber tarp gyvųjų, 
Bet jos vole randas 
Danguj tarp szventuju 
Ir su kitais kartu, 
Kaip saiko* ir tūli, 
Sena Augaitiene 
Garbina Dievuli!

— Kazys Vidikauskas.
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tos unijos. .

Po to audringo susirinkimo 
unijos virszininkas, 54 metu 
amžiaus Tom Leonard sukniu
bo ant grindų. Jis buvo greitai 
nuvesztas in Central Emergen
cy ligonine, bet jau buvo pasi
miręs. Daktarai sako kad jis 
pasimirė nuo szirdies ligos, ir 
nuo per didelio susinervavimo.

Tas mitingas tęsęsi per tris 
valandas, ir, nors laikraszti- 
ninkams nebuvo vale dalyvau
ti, jie laukdami už užrakintu 
duriu, sako, kad jie girdėjo 
daug piktu kalbu ir dar piktes
niu prikaisziojimu ir intarimu.

Bet, nežiūrint to virszininko 
mirties, szita tos “Teamsters” 
unijos kuopa yra nusistaezius 
pasitraukti isz tos unijos, jei
gu Dave Beck ar Brewster pa
siliks vadovybėje.

Taip ir kelios kitos kuopos 
atsiliepe ir pasireiszke. Beveik • 
visos dabar reikalauja pilnos 
apyskaitos ne tik isz Centro, 
bet ir isz savo Vietiniu kuopu.

(Pastaba: “Teamsters Uni
ja” reiszkia unija visu darbi
ninku kurie trokus draivina, 
tavora veža ar kaip nors kitaip 
ka bendra turi su tavoro pri
statymu.)

Svarbus Praneszimas
Mes mėgstame teisingysta ir 

geidžiame, kad ir visi teisiu 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu il
gai su atnaujinimu užmokes- 
ties, nes ilgai negalime laukti. 
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, popiera 
ii* kiti intaisymai, nes ' uždyka 
laikraszczio negalime siuntinė
ti. Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de- 
kavojame visiems už platinima 
“Saules,” lai visus Dievas už 
laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes jusu laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingai 
dėkingi. — “Saules” Redyste.




