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Vieszpats Jėzus Pas Pilotą

Pilotas ji klausė: “Ar tu 
esi Žydu Karalius?” Jis 
atsakydamas jam tarė: “Tu 
tai sakai.” Tuomet vyriau

sieji kunigai kaltino ji dau
geliu dalyku. Bet Jėzus 
daugiau nieko nebeatsake, 
taip kad Pilotas stebėjosi.

KITAS PASIUTĘS PACZTO 
BOMBARDUOTOJAS

Grasina Frankford
Kariszku Ginklu

Sandeli

KOVA
EROPLANAS

SUDUŽO

Laiszkanesziai Nedirbs
Subatomis

PHILADELPHIA, PA. — 
Kokis ten patrakęs, pasiutęs 
žmogus, antras tokis “bombar
duoto jas” szvaisto telefoną 
kaip kūdikis baubsla.

Jis jau dvideszimts keturis 
nykius yra grasinės kad jis pa
dės sprcgstqnczia bomba kur 
nors prie Frankford kariszku 
ginklu giandeho maszinu, ir vi
sa ta milž’niszka fabriką su-Į 
sprogdins.

Jis dvideszimts tris sykius 
nėr telefoną yra paszaukes pa
ti arsenalo, kariszku ginklu 
sandeli, ir viena syki yra pa
szaukes Daily News laikrasz- 
czio redakcija.

Tas tikrai protiszkai szuke- 
tas žmogus, storu, nuduotu bal
su, Daily News redaktoriui, 
trumpai pasakė: “Frankford 
Arsenalas, kariszku ginklu 
sandelis bus susprogdintas.”

Polici j autams buvo tuoj aus 
praneszta. Policijos virszinin
kai sako kad tokiu grasinimu 
jie gauna kasdien. Bet jie vis- 
tiek per daug nepasitikėjo kad

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Isz Amerikos
MARINU KARININ

KAS NUBAUSTAS

marina, 18 metu amžiaus Da
vid Lee Porter, isz Hartford, 
Vermont.

Gal niekas nieko apie ta ne
būtu žinojęs, jeigu to jauno 
marino tėvas nebutu pats at
važiavęs pas savo sunu ir pas
kui vieszai per laikraszczius

Vokietaite Loszike

Jis Sumusze Jauna
Marina

PARRIS ISLAND, S. C. — 
Marinu kariszkas teismas nu
baudė karininka marina, Lei-1 
tenanta William D. Conroy, 26 i 
metu amžiaus vyruką isz 
Queens, New York. Jis, sulyg 
kariszko teismo nusprendimu 
bus negarbingai paleistas isz 
vaisko ir negales pasinaudoti 
kareiviu ar marinu paszelpa ir 
mokestimi.

paskelbęs kas ten ant tos Par
ris salos darosi su tais mari- j 
nais.

Tik pernai szeszi jauni ma- i 
rinai žuvo už tai kad ju vadas, 
pasigėrės juos privertė mar- 
szuoti stacziai in patvinusią 
upe. Tas tu marinu vadas, Sar- 
žentas Matthew McKeon vė
liau buvo tik pažemintas, bet 
nenubaustas.

Dabar augsztesnis kariszkas 
teismas to Leitenanto byla, pa
smerkimą peržiuręs ir ar pa
tikrins ar atmes.

Jis pats teisme prisipažino 
kad jis buvo sumuszes jauna Mes kaip pirmiau sakeme, 

taip ir dabar sakome, kad eili
nis kareivis už prasikaltima, 
kokis tas prasikaltimas nebu-' 
tu, turėtu būti patrauktas m i 
civilini eismą, o ne in kariszka 
teismą. Kariszkas teismas tu
rėtu būti panaikintas nes, tik
rumoje, jis jokios teises, nebe-, 
turi laisvame kraszte.; ‘‘

! Žmogus, stodamas\in -vaiska 
j nepraranda savo “Pilietybes 
Teisiu” ir jokis karininkas, ne-

VELYKOS!
♦

Visiems musu Skaitytojams 
ir visiems Lietuviams, linkime 

“LINKSMU VELYKŲ!”
Lai Dievas užlaiko gyvus lyg 
ateinaeziu Velykių! Dalina
mės ir mes su jumis mieli skai
tytojai, margucziais.

To viso vėlina szirdingai,

žiūrint jo straipsniu nėra inga-
■ liotas ji teisti ar pasmerkti.
; ' -------------«?—-------- .

EISENHOWERIO
BROLIS VAŽIUOJA

> IN MEKSIKA
I

------------\

MEXICO CITY, MEX. —

Dvideszimts metu amžiaus 
Gisela Fritsch, isz Berlyno, 
kaip daug kitu mergaieziu 
ilgai svajojo apie garbe ir 
laime teatre. Ta garbe ir 
laime jai atėjo labai greitai 
ir netikėtai.

‘,;Rytu Vokietijos valstybi
ne Tnųving •• pikezieriu kom
panija, Defa, jai yra davus 
riebu kontrakta del loszimo, 
nors ji dar nebežino kokia
me veikale be paveiksle ji 
los.

WASHINGTON, D. C. — i 
Paczto sztabas pasiskubino vi
siems paskelbti, kad paczto- 
riai ir laiszkanesziai ‘nedirbs’ 
laiszku neiszneszios Subato- 
mis.

Paczto sztabo virszininkas, 
Postmaster General Summer
field davė savo paskutini žodi: 
“Jeigu Kongresas nesutiks joj 
sztabui paskirti keturios de- 
szimts septynis milijonus dole
riu, $47,000,000 tai pacztas po 
visa kraszta bus uždarytas 
Sukatomis! ”

Isz pradžių niekas netikėjo 
kad jis iszdrys taip padaryti; 
daug Kongresmonu sake kad 
jis pirmiau bus “priverstas 
atsisakyti, pasitraukti, pirm 
negu jis ka panaszaus pa
darys ! ’ ’

Bet dabar pasirodo kad 
Paczto virszininkas Summer
field baiku nekriete, ir kad jis 
savo žodžiu nelamde, nes nuo 
praeitos sanvaites paczto ofi
sai ir pacztoriai nedirbs Suka
tomis.

Kongresas jam buvo pasiūli
jęs septyniolika milijonu dole
riu, bet jie su jais nei neszne- 
kejo.

Kai kurie patarė jam atsisa- 
j kyti, pasitraukti jeigu jam ne- 
į patinka esama ji tvarka.

Kai kurie paprasti žmones 
pareikalavo kad jis butu Kon
greso iszmestas, paszalintas.

Bet mums iszrodo kad ežia 
klausima kur kas gilesnis ir di
desnis. Czia nėra klausimo kas- 
link kurio vieno žmogaus ar 
eilinio pacztoriaus ar paczto 
virszininko. z

Czia iszlaidu klausimas; ir 
dar svarbesnis klausimas kodėl 
pacztas negali vesti savo bizni 
kaip kiti biznieriai; kodėl 
pacztas tiek daug pinigu kas 

i metai patrotina?
Tik keletą pastabu:
Kongresmonai, Senatoriai, 

Vaszingtono Sztabo virszinin
kai ir j u palydovai dovanai, vi
sai už dyka szimtus tukstan- 
cziu laiszku kas metai 

j ne j a.
Valstybių didžiūnai 

szimtus tukstaneziu
siuntinėja kasmetai visai 
dyka!

Biznieriai, fabrikantai mili
jonus savo pagarsinimu siun- 

; tineja per pa.czta už pusdyke.
Eroplanu, geležinkeliu ir au- 

tobusiu kompanijos reikalauja 
j kontraktus su paczto sztabu, 
nepaisant kiek laiszku jie per 
tuos metu vesz. Szitokie kon
traktai yra paskiriami per po
litika.

Senatoriai, Kongresmonai ir 
kiti tūzai vis reikalauja kad j u 
miesteliuose butu pabudavo- 
tas puoszniausias namas del

siunti-

teipgi 
laiszku 

už

—Redakcija “Saules.” Meksikos užsienio reikalu mi-

nisterija pranesze kad Dakta
ras Milton Eisenhoweris, Pre
zidento Eisenhowerio brolis, 
Birželio menesyje atsilankys in 
Meksika. Jis buvo pakviestas 
ežia atsilankyti Meksikos Pre
zidento Ruiz Cortines, kad pa-
laikius gerus santykius su mu- paczto.
sukrasztu. (Tasa Ant 4 Puslapio)

VENGRIJA
ISZVARO AMERIKOS

ATSTOVĄ

Gražuole Su
Pajuodusia Akimi

nu-
Al-

SU

ALGIERS. — Eroplanu 
kompanijos virszininkai Pran
cūzijoje pranesza kad didelis 
DC-3 eroplanas užsidegė, 
krito ir sudužo in Diskara, 
gerijoje.

Žuvo penki darbininkai
lakunu ir dvideszimts devyni 
keleiviai kuriu tarpe buvo vie
nuolika Europiecziu. Europie- 
cziu tarpe buvo dvi moterys ir 
du maži vaiku ežiai.

Kompanijos atstovai sako 
kad vienas to eroplano inžinas 
staiga užgeso, kai eroplanas 
buvo pakilęs tik trisdeszimts 
pėdu nuo žemes.

Eroplanas skrido isz Sakara 
dykumu in sziaure, kai nelaime 
atsitiko.

isz
Jis 
už

to' 
yra: 
nu-

Lcszikes Duktė
Sugryžo

Garsi loszike Lana Turner 
surado savo dukrele, tryli
kos metu Cheryl Crane, Los 
Angeles policijos stotyje.

Jos dukrele Cheryl Crane 
nepat ko jos mokykla ir ji 
nutarė pabėgti, kai ji turėjo 
gryszti in ta mokykla isz sa
vo motinos namu in Palm 
Springs.

Manuel Acosta, kits loszi- 
kas užtiko ja mieste, kur ud 
vyrai ja seke. Jis ja, paėmė 
ir nuveže in policijos stoti, 
kur policijantai paszauke 
jos motina.

BUDAFESZTAS, VENGRI- 
JA. — Vengrijos Komunistisz- 
ka valdž’a yra davus keturios 
deszimts asztuonias valandas 
Amerikos atstovui, Kapitonui 
Thomas R. Gleason, 
kraszto iszsikraustyti. 
intartas ir kaltinamas 
traukimą paveikslu.

Amerikos legacija yra užsi- 
gynus Komunistu intarimus, 
kad Kapitonas Gleasonas yra 
kaltas už sznipinejima.

Galimas daigtas kad Vasz- 
j irgtonas dabar atsilygins, at- 
kerszins ir pareikalaus kad ku
ris Vengrijos delegatas Va- 

i szingtone iszsikraustytu.
Trisdesz’mts dvieju metu 

amžiaus Kapitonas Gleasonas, 
isz Urbana, Ill., buvo Komunis
tu gagentu suimtas apie pen
kios deszimts penkios mylios 
nuo Budapeszto. Jis buvo in
tartas už nutraukimą paveiks-' 
lu*kariszkos tvirtoves, kur tuo 
laiku Sovietu karininkai buvo 
susirinkę.

Vengrijos ir Sovietu slaptos 
policijos agentai jo automobi-į 

į liu apsupo, ir po penkių valan
dų tardymo, musu atsotvas su- Pulkininkas Jomes C. Todd, 
tiko jiems perduoti savo nuim- kuris sako kad czia Vengru 

i tus paveikslus. ■ slaptos policijos ir Sovietu
Kapitonas Gleason yra mu- agentu yra isz pirszto isz- 

su pirmutinis tokis atstovasį cziulptas prikiszimas. Pulki- 
Vengrijoje kuris in septynis n:nkas nebuvo nei suaresztuo- 
metus buvo isz to kraszto pa-! tas nei intartas.
szalintas. Amerikos valdžia turėtu ne

Su juo tuo laiku buvo ir (Tasa Ant 4 Puslapio)

Asztuoniolikos metu am
žiaus Patricia Burke, High 
School studente, buvo isz- 
rinkta kaipo “Santa Barba
ra Gražuole,” nežiūrint kad 
ji turi labai gražiai pajuo
dinta aki. Ji debar stos in 
gražuoliu rungtynes kur 
bus renkama “Californijos 
Gražuole. ”

Kas jai ta aki taip gražiai 
pajuodino? Ji, besiskubin
dama in tas gražuoliu rung
tynes susimusze in savo tė
vo automobi liaus duris.

Jėzus Pakeltas Ant
Kryžiaus Mirszta

PASZALINO
MINISTERI

BUENOS AIRES, ARGEN
TINA. — Argentinos Prezi
dentas, Pedro Aramburu pa- 
szalino Oro Pajiegu Minister!, 
Julio Cezar Krause ir in jo vie
ta paskyrė Oro Pajiegu vada, 
Generolą Guillermo Zinny.

Prezidnetas Aramburu, . pa- 
szalino Oro Pajiegu Minister! 
Krause, kai szis užsipuolė 
Aramburu del jo nutarimo ati
dėti visuotinius rinkimus.

Aiszkiai iszrodo kad Prez. 
Aramburu bijosi rinkimu ir 
nepasitiki ant savo žmonių, ku
rie gal ji isz jo vietos pasza-

Prie Jėzaus kryžiaus sto
vėjo jo motina, jo motinos 
sesuo Marija Kleopiene ir 
Marija Magdalena. Jėzus,

tarė savo motinai: “Sztai 
tavo sūnūs.”

Paskui tarė mokytiniui: 
“Sztai tavo motina.” Nuo

lintu, iszmestu, jeigu rinkimai 
dabar butu laikyti.

pamatęs motina ir stovinti 
mokytini, kuri jis mylėjo,

tos valandos mokytinis pae 
me ja pas save.

i t 1 <
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; Kas Girdėt
I _______________ J

tu priekaisztai, bot dabar jie 
ima skaitytis su savo žmonė
mis, su tais kurie valdo balsus, 
votus; ir jie, savo žarų, jau ima 
Prezidentą Eisenhoweri na
gam Ir ju tarpe randasi nema
žai geru ir isztikimu Repūbli-Į 
komi. Ar Eiscnboweriu patiks 
ar ne, jis turės su tais Senato
riais ir Kongresmenais skaity
tis. 

_____
Kongresmonai ir Senatoriai 

buvo susitarė sustaibdinti iiine- 
szima kad sumažinus taksas 
mažiems biznieriams. Bet da
bar kiekvienas isz ju užsigina 
kad jis ka bendro buvo turėjos 
su tokiu nusistatymu, nes visi 
jie mato kad. jiems nebus in po
litine sveikata tuos mažus biz
nierius taip užpykinti. 

_____

Kai Eisenhoweris■buvo pir
ma syki iszrinktas Prėzideutu, 
jis mislino kad jis gailės Ameri
kos Pilieczius vaidinti ir stum- 
dinti kaip jis valde ir stumdė 
kareivius, kai jis buvo Genero
las. Dabar jis, mažu pamažu at
eina in protą, ir pamato kad jis 
nei geresnis, nei blogesnis, nei 
didesnis ir nei mažesnis už dar-

kasdien gauna isz savo' žihoniu 
apie unijas ir apie uniju bosus, 
kad jiems jau ligi gyvo kaulo 
insipyko. “Teamsters” unijos 
bosas Dave Beck tik pradžia.

Automobiliu darbininku uni
jos bosas, Prezidentas Reuther 
ne užilgo bus patrauktas in 
teisina už tai kad jis praleido 
milijonus doleriu unijos pini
gu stengdamasis suardinti 
Kohler kompanija in Wiscon
sin. Ji in Senato teismą .‘pa
trauks Senatorius Joseph Mc
Carthy.

Pypkes Pumai

Apie Tave

Tiek daug žmonių dabar ra- 
szo in Vaszingtona in savo 
valstijų Sneatorius ir Kon
gresmenus, kad jie dabar yra 
iszsigande ir dabar sako kad 
jie darys ka tie ju žmones nori.

----------- ----------------

Biznieriai ir fabrikantai ežia 
daug padeda. Jie dabar pavie
niui ir per savo draugystes 
spaudžia savo Senatorius ir 
Kongresmonus ir jiems pataria 
ar insako kad valdžia jau pri
ėjus prie liepto galo.

--------ę;--------
Eiliniai žmones dabar jau

bo- žmogeli, kurio rankoje ran
dasi balsas, votas. Ir jau be
veik laikas. •

Ka žmonys apie tave 
girdi gero,

Tu to sau in galva
nedek,

Bet, ka girdi apie save
pikto,

Tai neužmirszk per 
ilgus metus.’

vieszai iszsireiszkįa ir sako 
kad jiems jau insipyko^ val
džios pinigu szvaistymas. Ir
biznieriai, fabrikantai, ir kom
panijų atstovai tiems žmonėms 
pritaria .ir visi puolasi ant mu
su valdininku Vaszingtone.

Dabar Armijos ir Laivyno ir 
Lakunu Sztabo virszininkams 
kiszkos dreba, nes dabar yra 
priparodinama kaip, visi szitie 
trys kariszki sztabai milijonus 
doleriu praszvilpia, besikonku- 
ruojanti tarpu saves. Jeigu vi- 

. si tie trys musu kariszki szta
bai isz vieno dirbtu, tai musu 
valdžiai tik puse tiek kasztuo- 
tu.

----------- ----------------

Jie sako kad musu Užsienio 
pagelba. ir.paszelpa yra per di
dele ir visiszkai nebereikalin
ga.

Jie toliau sako kad musu 
kariszkas sztabas, per konku
rencija, per susipeszima ir er
gelius tarp Laivyno, Armijos 
ir Lakunu Sztabo baisiai daug 
pinigu visai nereikalingai pra
szvilpia.

Tas pats ir su 'Sveikatos ir 
Labdarybės ir Paszelpos pro
gramomis; žmones sako kad 
dabar jau per daug valdžia pi
nigu ežia iszleidlžia.

Kai kurie Senatoriai dabar 
jau vieszai ir aiszkiai sako ir 
drysta Prezidentui pasakyti, 
kad mums dabar reikia dau
giau taksu mokėtoju ir mažiau 
ubagu; kad valdžia turėtu pa
rūpinti daibu.s tienis kurie da
bar darbo neturi. 

_________ ______

Kongresmoiud ir Senatoriai 
isz pradžių nieko nepaisė, sa
kydami kad ežia keliu puskep-

Kongreso ir Senato komisi
jos dabar ima traukti in teis
mą Darbininku Vadus *Ncw 
York, Philadelphia, Chicago, 
Detroit ir Milwaukee miestuo
se. Pasirodo kad tie Darbinin
ku Unijų Vadai yra tikri žuli
kai, sukeziai ir didesni politi
kieriai negu tie kurie tupi Va- 
szingtone.

NEREGE ::

Kongresmonai dalbai- baisiai

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

was, arba nors ir pajudinimas, 
ponia gali apjakinti amžinai, 
gali inmesti in atkalnes.

Apveikta ramiai atsirėmė 
ant paduszkos.

—1 Vladislovai, suszvapejo 
tik paskui, eik pas ji.

Naudodamasis isz Lonckio
užpykę ant Unijų Bosu. Jie prasiszailinimo, pabandžiau jai 
tiek daug laiszku yra gavo ir kiton strunon suduoti.

— Ponia Jadviga, iszta- 
riau szvelniai, dovanok man 
asztru paibarima ir buk spakai- 
na, norint pasigailėdama savo 
vyro. Tavo liga ji visai sudžio
vino; tasai žmogus apie tave 
rupestaudamas ant keliu metu 
senesniu pasidarė o sziandien 
kada pavojūs praszalintas, jam 
einasi geriau, ponia-gi ilgėda
ma ju visu ir neturėdama kan
trybes po prievarta pati nori 
apjakti.

Ant slenksczio tuotarpu pa
sirodė Vladislovas in mane 
k u o gr e i c z i a u se m od amas.

— Na, meldžiu duoti man 
ranka ir su "manim susitaiklin- 
ti, o po tam veliju sau ramiai 
gulėti, užbaigiau, asz eisiu pa
rūkyti, nes gana seniai jau rū
kiau.

Vienok apie rūkymą nebu
vo laiko nei mislyti: vaikas 
baisiai buvo uždegtas ir jau 
nieku jam nebuvo galima to 
karszczio ir dusinimo užbėgti. 
Nenorėdamas ant saves imti to 
viso atsakymo, tuojaus pasiun- 
cziau paszaukti savo dranga 
lickoriu, kuris matydamas, kad 
asz Vladislovo vaikuš palaikau 
kaipo už savosius, negalėjo 

Į man atsakyti patarnavime, ir 
atėjo.

Kada, sugryžau pas ponia 
Jadviga, atradau ja besikarsz- 
eziuojanezia.

—■ Daktare, tai skarlatina, 
žinau, man tarnaite pasakė, pa
sveikino mane tuojaus jos dre
bantis halsas. Daktare, delko 
tyli, deleko priesz mane viską 
paslepi? Dieve! Mano vaikas 
gal jau mirszta, o czionai prie 
to guolio pririszta, turiu jo ne
matyti ir jam nieko negelbeti! 
O ar ponas žinai, kad gera 
apieka gali nuveikti stebuk
lus ?i.

— Bet ponia pamislyk,

THEIR FUTURE AND YOURS
DEPEND ON OUR COLLEGES

As American?, all of us are proud of our na
tional growth. But it is a sobering thought 
t; at the number of yo'ung men and women 

o want and deserve a college education will 
//Ue by 1967.
; -: ht now our colleges and universities are

■ ' : ing a valiant effort to take care of the 
lusts of eager-eyed young people who are 
already clamoring for admittance. They have 
an enormous job to do, for the necessary ex
pansion is far more than a matter of adding 
classrooms, laboratories and dormitory space. 
There must be a corresponding increase in 
faculty and in faculty caliber. The profession 
of college teaching must attract more first- 
rate men and women or it will be in danger of 
turning out second-rate graduates.

This problem of the capacity of our colleges 
to meet the challenge that is now upon us ,s 
vital not only to students and their parc’v 
but to business —to industry —and to yov.

It is easy to point to current short i T 
engineers and scientists. Less obvious Inv 
as pressing is the need for civic leaders- 
teachers — for business administrate;s ■ ; " 
home-makers. Above all there is a no- a 
people who have learned to think soundly . 
choose wisely. They are and will continue is 
be the backbone of our strength as a nation.

/

Freedom needs educated people. In th. 
country, those who lead are those who know. 
Help the colleges or universities of your choice 
— now!

>i as a public service, in coopcro■ :or. ‘tvi'.Ji the Covi'l fur /•’inncinl. Aid to Eductiliirn, by

SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.

szkarlatina kožnas vaikas turi 
pereiti, o matymo tau niekas 
nesugražys. Szkarlatina. vai
kas užmirsz, bet apjakusia mo
tina turės per visa savo gyve
nimą.

— Geriau apjakusia negu 
prasikaltusiai Pertrauke man 
greitai. Motoriszke, kuri sau 
myliszkai save gerbia ir glosto, 
kada jos vaikas karsztlige kan
kinasi ne verta yra, kad jai 
Dievas vaikus augintu.

Su s žalt u krauju ir lieko- 
riaus rimtumu su sunkenybe 
ja galėjau nusipakajyt. Bet ka
da atėjus mano draugui vaiko 
figa< tyrinėjome, sopulingas 
balsas priverto mane prie du
riu atsigrvžti.O v

Ant slenksczio stovėjo ponia 
Jadviga. Iszbalus kaip lavo
nas, siūbuojanti, pridengdama 
su rankom, nelaimingas savo 
akis, kurios net pritraukto ži
burio negalėjo iszlaikyti, žiu
rėjo in mus su tokiu peTsigan- 
dimu, kaipo mes jos vaikui bū
tum darė smerti. Nutrauktas 
nuo akiu apriszimas kalboje jai 
ant kaklo, o po nuometai riog- 
siojo basos kojos, lupos iszba- 
lusios ir su didele sunkenybe 
stengtasi kelis žodžius isztarti.

— Ponia ežia! Atsiliepiau 
prie jos priszokes.

Atstume mane nuo saves. •
— Konsilium, ant galo ji 

isztare. Taigi atjautimas ma
nės neapgavo1, jisai mirszta.

Ir tarytum tuose žodžiuose 
atrado szaltini, tikru žingsniu 
prisiartino prie vaiko loveles; 
drelbanczios jos rankos apka
bino loveles briaunas ir ji pasi
lenkė ant serganezio savo vai
ko.

— Vaikelis mano, suszva
pėjo, jau esiu ežia, esiu. Dievas 
norints priesz smerti leido man 
tave pamatyti. Mano sūneli, ar 
matai tu savo motina ?

Žiūrėk, seu prie tavęs ir vi
sados ežia busiu, iszmaldausiu 
tau sveikata, savo dvasia tave 
atipirksiu, tegul ir regėjimo ne
teksiu, bet tu po tam busi ma
no akiu lėlytė.

Ir pasilenkus, atsigėrus vai
ko matymo, glaudė jo ranke
les prie savo sustirusios kruti
nės.

Paskui isztiesus pridūrė asz- 
triai:

— Ponai, sakykite man, ka 
turiu daryti, kad jam paleng
vinti ?

* * *

Vaikais buvo iszgelbetas.
Motjna prie jo pagalvio at

sisėdus, nepaisant jokius per
sergėjimus, neapleido1 dabar 
tos vietos nei ant valandėlės. 
Ir ji besistengdama tuo bu du 
pagelbėjo labai daug vaikui 
pasveikti.

Kada vaikas persirgo ir at
sikėlė, motina netekus spėkų 
ir aibelnai šylu atsigulė. Iszgel- 
bedama sunu, o pati ant visa
dos pasiliko apjakusi.

----- GALAS-----

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 
mvsra. 404 rmslanin. 50e.

No.102— Prakeikta, meilin

gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užiieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

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

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

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

No.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 pūs., 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 ir tin
kamiausia dovana nuo Lietu
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, o 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 Kajimds, 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.

Pirkite U. S. Bonus

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

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

No. 166—Apie Sūnūs Mai
giaus ; Iszklausy ta 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; 
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.

.  5

Kitokios Knygos
t ’ " —1

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

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

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

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun.4 Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35o.

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

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

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

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

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 Motinos 
Garbei. 15ė.

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

gW Nepamirszkite dadetl 
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., - ĮJ. 1. &
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Apsakymas isz Daktaro 
Atsitikimu

-------- 4
(T.asa)

i Serganti visai buvo- be abe
jojimo, viltis regoj i in o atgavi
mo pridavė jai vilties, liepda
vę, (pastatyti ateiti aut vieno 
lapo. Žūt but, tai taip sergan
ti mislino. Pagalinus ji claro- 
dinejo, kad geriau pasiduoti 
operacijai ežia, savo, kraszte, 
negu keliauti in užrubeži kur 
jai duotuose santykiuose gali 
palikt tikrąją kankine. Varsza- 
ve norints prie saves turėjo vy
ra, vaikus ir svietą kuris jai 
mokės priduoti drąsos ir gales 
sudrutint jos nupuolusia dva
sia; svetimoje szalyje atitolin
ta nuo sunausi ir dukteres, dvi
gubai jaustųsi szitame sviete 
nelaiminga.

Tai-gi operacijos reikalingu
mas 'buvo pripažintas ir visais 
liekoriais patvirtintas. Mano 
draugas, garsus okulistas X., 
nenorėjo- vienok tuojaus pra
dėti operacijos, reikalaudamas 
kad serganezios organizmas, 
susijudinimas- ir be viltes su- 
denearvuotas, susidrutintu nu
siramintu ir atgautu sylas 
priesz ta paskutini operacijos 
bandymą. Juk nebuvo- tas juo
kai.

Pone Loncka tai-gi pirmiau- 
se ‘buvo- mano- apiekoje, o rei
kia pripažinti, jog ne visada 
dievai taip malonias ligones 
daktarams atsiunezia. Kasdie
niniai daktaro su serganezia 
santykiai yra priegtam surisz- 
ti prietelystes rysziais tais pa
ežiais kokiais asz buvau susiri- 
sz-es su jos. vyru, ynus- suartino 
ant tiek kad po poros sanvai- 
cziu Jadviga pamylėjau, kaip 
savo loena seseri.

Apibartas jos grožybe ir pa
togumu pamusztas saldybe, asz 
senas jaunikis ir karsztas ap- 
šiženijimo prieszininkas su
pratau kad susipažinus su to
kia esybe, galima jau savo at
eiti in jos rankas sudėti; supra
tau ir paties Vladislovo- siel
vartus. Taip-gi dabar ir mano 
szirdis prie vedimo atsileido, 
buvo minksztesne.

Kuracija slinko laimingu 
keliu, o sykiu su ana rodėsi, 
kad ir ramybe- pradėjo1 gryžti 
in jaunos- moteris-zkes duszia. 
Netekus graužianezio liūdnu
mo, pasitikėdama iszgelbeji- 
mui, atgijo isz naujo iszleizda- 
ma priesz mus misliu ir jausmu 
turtus. Kada apjakimo baime 
kaip Damokleso kalavijas ant 
jos galvos užmestas, likos pra- 
szalintas kada nežiūrėjo in 
nuolatini priesz savo akis ati- 
daryma tamsybes gralba senoji 
saldybe ir patogumas sugra
žino jai džiaugsma priesz kuri 
jai jau buvo gana sunku atsi
spirti. Turbut ji tai atjautė ir 
suprato isz- balso- skambėjimo, 
kadangi viena syki nutverus 
man už rankos atsiliepe:

— Daktare, ponas mistini, 
kad tai egoizmas kokis man 
liepia ilgėtis szviesos- ir pa
sveikimo? O ne man netik apie 
tai apeina; asz nenoriu, kad 
pati ir motina paliktu jiems 
apsunkinimu kad apjakus ko- 
lieka jiems gyvenimą nuodin- 
tu. Pamislyk,'mano duktė turi 
vos tik keturis metus, ar tai tu- 
recziau jos niekados nematyti, 
jog neaukleti, neužsiimti jos 

likimu ir ateiezia? Kaip-gi 
iszpildysiu mano priderystes, 
kaip-gi gali -būti kad ji turėda
ma motina, gyventu arsziau 
kokios sieratos?

Ir susiėmus rankom, veidus 
pradėjo gailiai verkti.

— Duokite man szviesos, 
arba nuodu, maldavo, pakelda
ma savo žydraines, bet apsi
niaukusias akis. Jeigu, jau tu
riu but niekam nereikalinga, 
t-ogul-gi jau kas kitas- mano 
vieta užima.

Jaueziau, kad toji mislis ja 
apsiautė iki tokiam laipsniui, 
kad jeigu nenusisektu operaci
ja tai turbut buvo pasirengus: 
pasikeisinti ant savo- gyvas
ties. Tai -beabejones buvo- lai
kinis iszsiveržimas, atiden
giantis man perdem jos (įu- 
szios giluma. Akiveizdojc vyro 
rami ir sz-yposjanti rodosi su 
didžiausia ramybe, lauke ope
racijos paskutinio- iszejimo.

Kada prisiartino toji diena, 
jauna moteriszke su savo- drą
są, mane ir mano draugus labai 
nustebino. Biski iszbalus pas
veikino draugus saldžiu nusi- 
szypsojimu, o- kada garsus oku
listas pradėjo dar ja raminti 
kad butu dras-i, ji rimtai atsa
ke:

— Dėkui ponui, nes sudru- 
tini mano- tikėjimą operacijos 
pasisekime. Kas turi tokius 
kaip jus prietelius tasai su ti
kę jinrn sunkiausiam bandymui 
gali pasiduoti.

Paskui isztiesus in vyra ran
ka meilingai pridūrė:

— Buk geros mislies Vla
dislovai ir eik prie musu vai
ku.

— Ne, ne! Nereikalauk to 
nuo manes!

— Tai-gi pabūk nors arti
mame kambaryje, netrukus 
vėl busime drauge.

Ir su nusižeminimu, kaipo 
maldaudama atleidimo, jam 
ranka, nutvėrė ir pabueziavo.

Iszbalusiose Lonckio akyse 
sublizgėjo aszaros. Reikėjo ji
sai praszalinti kad serganeziai 
nedrumstu ramybes.

Moraliszka lygsvarybe jos 
vienok nei ant valandėlės ne- 

s 

apleido. Bijodama kad savo 
susijudinimu nėpadaryti akim 
da didesnio pavojaus, pati 
prasze uižcbloroformuoti ka 
paga,liaus ir be jos noro norė
jome padaryti. Ant laimes bai
si valanda perejo laimingai. 
Alano draugas savo uždaviny 
taip gerai ir pasekmingai atli
ko, kad, seniai toki darba bu
vau mates. -Serganti su apvy
niotum akim palikta tamsiame 
kambaryje ir jos regėjimas ga
lima sakyti, buvo iszgelibetas.

Pažinojęs apie laiminga 
operacijos pasekme, Lonckis 
puolėsi ant kaklo geram oku
listui, paskui suspaudęs ir man 
ranka norėjo- tuojaus bėgti pas 
paezia.

—j Nusiramink pirmiause, 
atsiliepiau imdamas jam Už pe
ties. Per daug didelis susijudi
nimas gali sunaikinti musu vi
sa ta darba, visus vilties na
mus, kas žino, gali ja užmusz- 
ti. Sziandien ja reike ginti nuo- 
mažiausiojo susijudinimo.

Jisai manė suprato ir susi
laikė, tik po nekuriam laikui, 
nuėjo pas serganezia ir jos pa- 
galvyj atsiklaupė.

— Jadvyga suszvapejo, im
damas jos rankas isztiestas ant

žydrainio užklodalo, Jadvyga, 
esi iszgelbeta.

* *

Linksma Alleliuja visiems! 
Didžioji Sz vente Velykų!

Krikszczioniszkas svietas po 
Apdūmojimui vienos isz 

didžiausiu paslapcziu: 
Dievo Žmogaus kentejimo, 

Apvaikszczios Jo Prisikėlimą, 
Su skambėjimu varpu po 

Visa svietą: Aleliuja!
Su tuom nuo amžių žodžiu 

Aleliuja, 
Skubinamės ir mes in 

jumis,
Vėlindami jums isz tikros 

szirdies,
Linksmu Velykų szveneziu, 
Sziame svetimame kraszte 

esantiems,
Toli, toli nup gimtino 

kraszto Lietuvos.
Tegul tos szventes jums 

czionais praeina,
Taip linksmai kaip kitados 

Tenai, tėvynėj e, 
Kada bažnytėlių varpai 

Linksmais balsais apreiszke 
» jums,

Dievo žmogaus Prisikėlimą, 
Kas inkvepdavo kožnam 

Tikyba, meile ir vilti 
ateityje!

Tegul varpai jums, jusu 
parapijų bažnycziu,

Kurios ežia, svetimam 
kraszte, 

Už jusu prakaita Dievo 
garbei pastatytos,

Skambina tais paezais 
džiaugsmo giesmes,

Vilties giesmes: 
“Vieszpats Kristaus isz 

mirusiu prisikėlė!
Mirtis pergalėta ir teisybes 

triumfas! ’ ’
Taip liepia mums tikėti 

szventa bažnyczia,
Kuri mus iszauklejo, 

taigi tikėjime.
Taip, visiems kėlėsi 

Kristus!
Visi mes: dideli ir maži, 

turtingi ir vargszai, 
Tarkime vienas kitam: 

“Sveiki sulaukia Szventu
Velykų!“

Lai szi diena mumyse 
Pažadina meile vienas 

kito.
Tegul visiems buna 

Linksma Aleliuja!
— Baltruviene ir Taradaika.

Nusiszypso-jo aniuoliszkai:
— Žinau apie tai, žinau, 

suszvapejo. Koksai Dievas yra 
didis kad man leido to- laiko 
dagyvęnti. Vladislovai mie- 
liauses, kožna diena kurioje 
asz tavęs da negaliu matyti da
bar bus man visu, amžiumi.

— Tai-gi turi poni dabar 
didesne kantrybe apsiginkluo
ti, pertraukiau. Pasakau ir 
persergseziu, kad vienas ne
atsargumas vienas ne laiku 
saules spindulys, arba, paliteji- 
mas apvyniojimo, grasina am
žinas apjakimas. Tamsybe, vi- 
siszka ramybe ir geras akiu 
apvyniojimas, tai vienatines 
sanlygos, nuo kuriu ponios pa
sveikimas paeina.

— Gerai, busiu paklusnu ir 
viską iszpildysiu ka prisakote, 
atsake-.

Alokejo žodi dalaikyti. Už 
tai, už jos toki paklusnumą, 
asz ateidamas liepdavau pas 
ja jos vaikus atvesti. Norints 
kambaryj buvo tamsybe, bet 
vaikai savo- cziulbejimu ja Lz- 
tisas valandas linksmino-. Bet 
tas buvo daroma tik man te- 
yyąy esant, nes vaikai besigla- 
monedami galėjo jos akiu ap
vyniosimus pajudinti. Alane 
atsilankymo kožna diena ponia 
Jadvyga tatai su nekantrumu 
laukdavo- ir asz jos buvau vie
natiniu pati eszy toju.

Ir kaip ant nelaimes, mano 
apsilankymai pasidarė po tam 
gana tankesni.

owt»r

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

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

created by

^ehav® 
kmu encVo8Xlte 

’rtOtCH nsecard^ 1 
tespoOS ,

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

your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct I

Viena naktį Lonckio lekajus 
mane iszbudino isz sunkaus %
miego. Isz pradžios mislinau, 
kad su ponia Jadvyga kas blo
go- atsitiko; tik po tam lekajus 
man papasakojo, kad tai jos 
vaikas turbut nuo perszalimo 
apsirgęs.

Ir isztikro nuėjės mažyti at
radau labai uždegta; davės 
pirmutine pagelba ir kaip rei
kiant apžiūrėjęs iszejau liep
damas apie jo liga nesakyti 
motinai ir pasakydamas, kad 
tuojaus ipagrysziu.

. Ant rytojaus trumpas tyri
nėjimas man davė dažinoti 
vaiko liga. Tai drūta ir baisi' 
skarlatina susijungus su bai
siau usiu vaiku neprieteliumi, 
difterija.

Apie vaiko iszgelibejima ne
galima buvo nei mislyt.

— Ka daryti ar pasakyti 
paežiai ? Klause Lo-ncki, dasi- 
žinojes kad jo sunui gresia pa
vojus.

— Nei žodžio! Kibą vietoje 
vienos norėtum turėti tuojaus 
dvi aukas?

Bet uždengti paslaptį nebu
vo taip lengvu daigtu; tankus 
mano atsilankvmas sergan- 
ežiai nedave ramybes, stoka 
vaiko paprastomis valandomis 
jai tuojaus krito in galva.

— Kur mažytis, delko ežia v 7
jo nėra? Paklausė neužsitikeji- 
mo balsu.

Loncki greitu ženklu liepe 
dukriukei tylėti.

— Buvo nepaklusnus, tai
gi jam ir uždžraudžiau kaipo 
bausmė p-as tave, lankyties.

— Kibą ir mane norėjai 
nubausti, o juk asz buvau ge
ra Vladislovai. O meldžiu ta
vęs, neatimk nuo manes tos ap
tiekęs ir pavadink pas mane 
tuojaus; jau asz pati ji pamo
kysiu.

Su melavimu toli nenueisi. 
Reikėjo- taigi nors truputi prie 
teisybes gryžti.

— Pasakysiu jau poniai, 
pertraukiau, kad sūnelis biski 
susirgęs, turbut perszalo- lie
piau jam tai-gi sziandien pa
gulėti.

Ji tuojaus staigai ant lovos 
atsisėdo.

— Kas jam yra? Jus priesz 
mane ka toki slepiate, gal jis ir 
gana labai serga.

—- O tai gyvas sidabras, 
pradėjau szposauti. Nusira
mink -ponia juk vakar ežia bu
vo, biski užkimo ir pradėjo ko-

SVARBUS
PRANESZIMAS!

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 $7.1)0; 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 taksos 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 laidinio “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, 
-i-“Saules“ Redakcija.

sėti, ‘žinoma kaip ipas vaikus.
— Ponas duodi man garbes 

žodi, atsiliepe imdama man uiž 
rankos, kad tiktai užkimimas 
ir kosulys?

— Daktare, garbes žodi? 
Spyrėsi.

Pradėjau abejoti aįpie toki 
reikalavima.

— Duodu žodi kad ipersza- 
limas, atsakiau ant galo.

— Taip, bet koksai? Nuoi 
perszalimo žmones mirszta. 
Vladislovai, asz ji turiu maty
ti!

Iszgirdes žodžius, kuriu bi- 
jojaus isz pat pradžios tuojaus 
atrėmiau ranka in serganezios 
peti. 1

— O asz ponia uždraudžiu 
mislyti apie tokius dalykus, 
suszukau. Nori ponia del savo 
dyvumos i¥ kokio tai keisto 
matymo ant viso gyvenimo pa
silikti aĮpjakusiaja? Sunaikinti 
tiek darbo ir storoniu, pagydy
ti akiu szviesa, kuri, galima sa
kyti, stėbuklingu budu buvo 
atgauta? Tokia mislis įgali būti 
kibą tiktai moteriszkes galvoj.

—- Tai man ponas prisiekie 
kad jam negresia pavojus,

-r- Prisiega sudėti del bilei 
niekniekiu esiu nepripratęs. 
Vienok sakau poniai, kad tavo 
sūnūs butu ir labai sergantis, 
tai tik geresnes apiekos ir glo
bos nerastu niekur kaip dabar 
pas mane. Tai-gi ir nesirūpink, 
nes isz niekur nematomas vai
kui pavojus. Ponia turi pride- 
rysytes. Turi vyra ir vaikus, 
tai-gi negali pati pasiduoti ap- 
jakimui ir pasakau kadvienas 
vienatinis apvyniojimo nuemi-

(Tasa Ant 2 Puslapio)
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Žinios Vietines
Didžioji sanvaite.
Utarninke Balandžio 

April 16-ta diena 6:30 valanda 
ryte iszva'žiavo in Wilkes- 
Barre, Pa., del kariszkos tar
nystes: Thomas Clark Dixon 
isz Frackville, Pa.

Seredoj pripuola. Szv. 
Aniceto, o Tautiszka Vardine: 
Vore. Ir ta diena: 1790 metuo
se mire Benjamin Franklin, 
v ienas isz didžiausiu ir gabiau
siu Amerikos mpkslincziu. ra- 
szytojas, iszradejas ir laikrasz- 
tininkas.

Ketverge (pripuola Di
džioji Ketvergas, taipgi Szv. 
Aipolonijo, o Tautiszka. Vardi
ne: Sąvartas. Taipgi ta diena: 
1775 m., Paul Revere raitas, 
per visa nakti jojo perspėda
mas Amcrikiecziams, kad Ang
lijos kariuomenes artinasi, jo 
tas jojimas per isztisa. naktį da 
ir sziandien yra paminėtas 
Amerikos istorijos knygose. Ir 
ta diena Pirma Žydu Perėjimo 
diena (Passover).

Petnyczioj pripuola Di
džioji Petnyczia ir Szv. Simono 
o Tautiszka Vardine: Morga
nas. Ir ta diena: 1919 metuose 
Vilniuje insisteige trumpai 
gyvavusi Tarybų valdžia; 1315 
m., Gedminas užėmė Lietuvos 
Kunigaikszczio sostą. Ir ta. die
na Antra Žydu Perėjimo diena 
(Passover).

Didžioji Suibata, Gavė
nia pasibaigs 12-ta valanda vi- 
durnakties.

Linksmu Velykų vi
siems gyventojams. Lai Dievas 
ulžlaiko prie sveikatos ir gy
vasties.

Primary Rinkimai atsi
bus Utarninke Gegužio (May) 
21-ma diena.

Kunigais John J. Foody, 
klebonas isz Szv. Klinikos pa
rapijos, likos perkeltas in Szv. 
Marijos parapija, Phoenixville 
o jo vieta užima Kunigas JaL 
mes J. O’Rourke, J.C.D., isz 
Szv. Pranciszkaus parapijos, 
Philadelphia.

Ateinanti Petnyczia ar
ba Didžioji Petnyczia yra 
taipgi valdiszka szvento, todėl 
isz tos priežasties visos bankos 
bus uždarytos. 

_
Shenandoah, Pa.—

Pareita Ketverga, apie 7:30 
valanda ryte, senas gyventojas 
Mat ie j u szas St an k ic vieziu s
(iStankj nuo 237 West uly., 
numirė in Locust 'Mt. ligonbu- 
te. Kovo 18-ta diena velionis 
puldamas tropais žemyn savo 
namuose likos kuniszkai su
žeistas ir per dvi sanvaites gy
dėsi minėtam. ligonibuteje. -Gi
męs Lietuvoje, atvyko in Ame
rika daugelis metu atgal. Buvo 
angliakasis ir per daugelis me
tu dirbo mainuose, po- tam bu
vo džanitorius per keliolika 
metu del Szv. Jurgio parapijos 
mokyklos. Prigulėjo prie Lie-

I

Sveikiname Visus Su 
Szv. Velykomis!

" 8 A UI. E ‘ 1 M All ANU Y CIT?. FA.

Sveikiname Visus Su Szventomis Velykomis!

tuviszkos parapijos, Saki. Szi r- ru Draugija .pakvietė- vaidinto- 
dies ir Szv. Pranciszkaus drau- jus isz Philadlephijos Pa., ku- 
giju. Jo pati Mare, mirė Birže- t ie neseniai yra atvykę isz Eu- 
lio 14-ta d., 1952 .m. Paliko su- ropos. Jie vaidins linskina Lie- 
im Antanai, isz Long Island, X. 'tuviszka teatras, trijų veiksmu 
Y., trys dukterys, Pildysią, p-a-1 komedija: “Buhalterijos Klai- 
ti Jono Dobralska; Ona, pati da. ” Teatras bus atvelykio, 
Juozo Sobalskio 
Calif., ir 
Arminio,
ir viena pro-anuka.

PLATINKI!

Jeruzolimas Sziandien

Tamaqua, Pa.—
Szvento Petro it Povilo Mote-

Szv. Jurgio 
valanda ir palaidotas in para 
pijos kapinėse. Graiboriai Orą 
vitz laidojo.

.___________ to;___________

MM
tEtSiSSSi

Artesia,' Nedeiioj, Balandžio (Apr.) 28 
Adele, pati Adplpo i diena, 4-ta valanda po pietų in 

, anūku Szvento Petro ir Povilo para- 
Laidojo I pijos svetainėje, 307 Pine uly..

Panedelio ryta su apiegomis in! Tamakveje. Rengėjos kvieczia 
’ > hažn vežioję 9-ta visus ir laukia visu Balandžio 

28-to diena, (pamatyti indėnių 
vaidinima. — Iužauga 75c.
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PACZTO KOVA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

KRISTUS PIRMA KAR- 
, TA PUOLA PO KRYŽIŲ- 

MI. Szita Jeruzolimo uly- 
czia yra paskirta priminti

kai Kristus, savo sunku kry
žių beneszdamas pirma kar
ta po juo suklupo, parpuolė.

Jono Ir Angelinos Andruliu Ir Ju Szeimynos 
MICHIGAN FARM SURIS

MICHIGANFOUNTAIN

A ’ mm

JUS 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 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

Ak.

...........................s'
> t*

AHORMKS

CHtESį

krasztui. Czia ne pirmutinis 
sykis kad ta Vengrijos valdžia 

i taip pasistotu priesz mus. Ne 
taip seniai tos Komunistiszkos 
valdžios

i na musu 
kuriame 
žuvo.

lakūnai nuszove vie- 
neginkluota eroplana, 
szeszi Amerikiecziai

tos

ANGLAI
NUSILEIDŽIA

mi kad kokis pasigėrės ne
klaužada, gal pravarytas isz to 
fabriko buvęs darbininkas tai 
daro ant kerszto.

Sunku tokius telefono szau- 
kimus susekti dideliame mies
te, kur galima be telefono ope- 
ratorkos paszaukti numeri ant 
telefono. Bet policijantai sako 
kad jie gerai žino apylinke isz 
kur tas patrakęs, supykęs, ar 
tik szposininkas in ta fabriką 
telefono j a.

Mokes Egiptui 
Mokesczius 100 JAPONU ŽUVO

Saint Clair, Pa.—
Szvento Kazimiero Bažnyčio
je, Didžiosios Sanvaites Tvar
ka: Seredoje, iszpažintis vaka
re prasidės 6:30 valanda.

Didžiame Ketverge, Miszios 
ryte 8 vai. Miszios vakare 7:30' 

Į vai. Iszpai'intis priesz Miszias.
Komunija bus galima priimti 
per Miszias.

Didžioje Petnyczioje, ryte 
nebus pamaldų, nes neleidžia
ma Iszpažintis prasidės 1 
valandai iki 3 vai., po piet. Mi
szios ir Komunija 3-czia va-j 
landa po piet. Szv. Kdmunija' 
dabar 'bus leidžiama, priimti 
per szias pamaldas Didžioje 
Petnyczioje. Szv. Komunijos 
priėmimas Didžiame Ketverge 
ir Didžioje Petnyczioje atnesz 
tikros Kriksczioniszkos links
mybes jusu szirdyes. Stacijos, 
7:30 valanda vakare.

Didžioj^ Sukatoje, ryte 
bus ’ p-a in aidu nei M i szi u, 
neleidžiama. Gavėnios 
ninkas tesis iki vidurnakties 
Didžiosios Subatos; visa Di
džiąją Su'bata privalome už
laikyti kaipo diena pakulos, 
pasninko, liūdesio ir maldos 
prie nukry'žioto Kristaus gra
bo. Iszipažintis po pietų nuo 4 
iki 9 valanda. Didžiosios Su
batos apeigos prasidės 11 vai., 
Miszios* 12 valanda vakare. 
Bus leidžiama priimti ,Komu
nija.iper szias Miszias. Velykų 
Vandeini 'bus galima, pasiimti 
po szi u A Ii szi u.

Velykose, Miszios: prisikė
limo 6 valanda su procesija. 
Kitos Miszios: 9 ir 10:30 vai.

TeVas Mažukna sakys pa
mokslus.

Lai Jums visiems Velykos 
būna kuo Linksmiausios!

—Kum P, P. Laumakis, 
Klebonas.

_____ m*.

VENGRIJA
ISZVARO AMERIKOS 

ATSTOVĄ
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ne
nes

pas-

LONDON, ANGLIJA. — 
Anglijos valdžia nusileido ir 
dabar pareiszke kad ji sutinka 
mokėti Suez Kanalo mokes
czius Egipto vyriausybei. Isz- 
rodo kad Anglams kitos iszei- 
ties nėra, nes ju stovis kaslink 

į Suez Kanalo yra silpnas ir ne
pastovus.

Anglai galėjo boikotuoti ta 
kanala, savo laivus per ji ne
leisti, bet kad kitos tautos su 
Anglais nestojo tai viena Ang- 

ilija negalėjo ilgai iszsilaikyti 
nuoszaliai.

Anglija turi Egiptiecziu 
fondus, bet Egiptas dabar turi 
didesniu piniginiu pareikala
vimu priesz Anglija. Anglija 
gali sustabdinti prekių siunti- 
ma in Egiptą, bet Egiptas del 

į to mažiau nukentetu negu 
Anglija. Anglijai reikia dau
giau Egipto medvilnes negu 
Egiptui reikia- Anglijos gami
niu.

Bet su Amerika tai visai ki
tas klausimas. Mums Egiptas 
nieko nereiszkia, nei kariszku 
nei piniginiu mastu. Egiptui 
mes reikalingi, o Egiptas 
mums visai nereikalingas.

Už tai Prezidentas Eisenho- 
weris ir musu kraszto Sekreto
rius neturėtu su Egipto Dikta
toriumi derintis, bet jam tik 
insakyti, kaip tėvas vaikui in- 
sako.

Egipto Prezidentas Nasser 
vis mums grasina kad ji susi
dės su Sovietu Rusija. Labai 
butu jam in jo politine geriau, 
jeigu musu Prezidentas nusi
spjautu ir jam pasakytu eiti 
pas tuos Komunistus.

Nasser derinasi su Sovietais 
ir isz Amerikos praszo pagel- 
bos, almužnos.

_______ to_______

Laivas Suskilo, 
Nuskendo

TOKYO, JAPONIJA. — 
Mažas laivas, veszdamas tris 
sykiu daugiau žmonių negu 
jam buvo skirta suskilo ir nu
skendo in Inland Sea. Apie 
szimtas žmonių prigėrė, žuvo.

Japonijos Coast Guard sako 
kad j u sztabo nariai surinko 
dvideszimts devynis lavonus ir 
kad szeszios deszimts penkių1 
dar jieszko. Iszsigelbejo szim-! 
tas dvideszimts keturi.

To laivo kapitonas buvo isz 
juru iszgelbetas. Jis yra 30 
metu amžiaus Nobuyasu Ka
waguchi. Jis dabar yra ir laivu 
kompanijos ir policijos klausi
nėjimas ir tardomas.

Kaip ir kodėl ta nelaime at
sitiko dar negalima sužinoti, 
bet kai kurie keleiviai sako 
kad septyniolikos metu jau
nuolis, baikaudamas paėmė 
laivo vaira ir ta lai va pasuko 
in akmenis. Laivas ant tu ak-1 
menu sudužo, apsivertė, suski
lo ir nuskendo.

Tai antra tokia baisi nelai
me Japonijoje in du metu. Ge
gužio vienuolikta diena, 1955 
metais szimtas penkios de
szimts asztuoni žmones prigė
rė ir deszimts dingo kai val- 
diszkas laivas nuskendo, kai 
jis susimusze su kitu laivu szi- 
tose jurose, marose.

Kai kurie politikieriai kalti
na laikraszczius ir žurnalu lei
dėjus, kad, anot ju, pacztas 
baisiai daug pinigu praranda, 
priimdamas laikraszczius žur
nalus ir kitas knygas in paczta 
už visai pigia kaina.

“Life” ir “New Yorker” 
žurnalu redakcijos per’ savo 
iždo atstovus labai aiszkiai 
priparodino kad pacztas kelis 
milijonus doleriu ant metu už
dirba, isz tokiu laikraszcziu ir 
žurnalu.

Jeigu tik musu Kongresmo- 
nai, Senatoriai ir kiti politikie
riai butu priversti už savo 
laiszkus užsimokėti, tai paczto 
skola dingtų ir mes visi ma
žiau viso to szlamszto isz ju 
gautume per paczta.

Ar jus žinote kad daugiau 
kaip devynios deszimtas nuo- 
szimtis visu tu audringu pra
kalbu, kurias musu Kongres- 
monai ir Senatoriai mums pri- 
siunezia, niekados nebuvo pra
kalbintos, nebuvo pasakytos. 
Bet jos buvo inraszytos, isz- 
spauzdintos in Kongreso kny
ga ir tie milžiniszki pipirukai, 
musu atstovai, Senatoriai ir 
Kongresmonai, norėdami mus 
intikinti kad jie kalnus Vasz- 
ingtone nuverezia, mums savo 
tas niekados, niekur nepasa
kytas prakalbas pasiunezia, ir 

i mes už j u pasiuntimą turime 
i pciczta užsimokėti? . , 
; Jeigu Paczto virszininkas 
į Summerfield savo valia turės, 
| ir jeigu Senatas ir Kongresas 

J su juo nesutiks ant tu keturios 
deszimts septynių milijonu do
leriu, tai tuojaus apie dvide- 
szimts tukstanrziu laiszkane- 
S2 iu darko neteks.

Ir czia nėra klausimas kas
link laiszkaneszio algos. Jau
nas, naujai instojes laiszkane- 
szis gauna ir gaus tik du tuks- 
taneziu viena szimta doleriu 
ant metu.

iszspirti visus Vengrijos 
Atstovus isz Vaszingtono, bet 
tuo paežiu sykiu nutraukti vi
sa pagelba ir parama tam

tik

KITAS PASIUTĘS
BOMBARDUOTOJAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ežia tik tuszczias grasinimas 
ir tuojaus paskyrė daugiau po-' 
licijantu tame kariszku ginklu 
sandelyje in Frankford Arse
nalą.

Kai keli tukstaneziai darbi
ninku dirbo tame arsenale, 
virszininkai gavo apie dvidė- 
szimts grasinimu per telefoną 
kad visas tas kariszkas fabri 
kas bus susprogdintas.

Policijantai pirmiausia isz- 
krate ir iszjieszkojo visus sa- 
liunus toje apylinkėje, tikeda-

Jeruzolimas Sziandien

NUO KRYŽIAUS NUI- 
MIMAS. Ineinanti in ‘Szv
ento Grabo’ bažnyczia, bis- 
ki in viena puse randasi ko
plyczia, užvardinta ‘Aniuo-

lo Koplyczia,’ kur Kristaus 
kūnas buvo padėtas, kai 
Juozapas ji buvo suvyniojęs 
in drobule.




