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£8 METAS

Graikijos Gražuole

Gražuole, Lee Caravias, 
kuri atstovaus Graikijos 
kraszto gražuoles per visu 
krasztu tokias rungtynes, 
in Long Beach, California; 
czia lipa in Aegean Sea ju
ras in Carouri netoli Athens 
miesto pasimaudinti. Ji ren-

Isz Amerikos
---------- \ \

78 METU JAUNIKIS 
APSKUNDĖ NASZLE

LINCOLN, NEB. — Septy- 
nios deszimts asztuoniu metu 
amžiaus Paul P. Miller yra pa
traukęs in teismą naszle, ku
riai jis dirbo per keturis metus 
ir jai paskolino $1,608, kai ji 
norėjo savo namus pertaisyti.

Jis dabar reikalauja $7,728 
isz Ponios Myrtle L. Stokes. Ji Į 
yra naszle. Jis sako kad jis su! 
ja susipažino per paczta. Jis 
sako kad ji prižadėjo už jo isz-' 
teketi, ir už tai jis jai dirbo ir 
tuos pinigus paskolino. Jis net 
ir insikrauste in jos namu 
skiepą ir jai mokėjo szeszios 
deszimts doleriu ant menesio 
randos.

Jis sako kad beveik visa ta 
laika kada jis jai dirbo ir jos 
namus taisė, ji svecziavosi Ca- 
lifornijoje. Jis toliau sako kad 
žmogus jo amžiaus jau vargiai 
kita moteriszke susiras kuri su 
juo apsiženytu.

13 KAREIVIU
. SUŽEISTA—

BORDENTOWN, N. J. — 
Autobusas su 27 kareiviais, va- į 
žinodamas in Fort Dix, susi-
musze su trailer-troku in
Mansfield Township. Draive
riai buvo sužeisti, kaip ir vie
nas Armijos Saržentas. Dvyli
ka kitu kareiviu buvo taipgi 
sužeisti.

Autobusą vairavo 42 metu 
amžiaus Edward Arruda, isž

giasi atvažiuoti in Amerika 
in tas gražuoliu rungtynes.

Ji yra Graiko laikrasztin- 
ko duktė, ir yra gyvenus 
New York mieste nuo sze- 
sziu metu iki szesziolikos 
metu, kada ji sugryžo in 
Graikija.

Fall River, Mass. Troka vaira
vo 30 metu amžiaus Angelo J. 
Mezza, isz Hammonton, N. J.

Visas prysnkis autetas 
buvo sumusztas. Policijantams 
eme beveik valanda pirm ne
gu Jie galėjo isz to autobusio 
isztraukti sužeista Sarženta, 24 
metu amžiaus Antone Viera ir 
to autobusio draiveri. 
f

Visi sužeisti kareiviai buvo 
nuveszti in armijos ligonine in 
Fort Dix; draiveriai buvo nu
veszti in Szv. Pranciszkaus li
gonine.

Buvusio Prezidento 
Žmona Pasimirė

Ponia Grace Anna Good-
hue buvusio Prezidento Cal-
vin Coolidge žmona, naszle, 
pasimirė nuo szirdies ligos, 
in Northampton, Massachu
setts. Ji buvo septynios de
szimts devynių metu am
žiaus ir jau per kelis metus 
sirgulavo.

I AMERIKOS
KONSULATAS SU

BOMBARDUOTAS
—

ALGIERS. — Bomba buvo 
susprogdinta prie Amerikos 
Konsulato kambaru. Niekas 

Į nebuvo sužeistas. Susprogimas 
| tuvo ant treczio konsulato 
augszczio, per Ketvirta Liepos 
Amerikos Nepriklausomybes 
szvente. •

Eina gandai kad ta bomba 
buvo tenai inrengta ir padėta

I Prancūzu, kurie neapkenczia 
Amerikiecziu.

Daug Prancūzu dabar vie- i 
szai parodo kad jie neapken-i 

i ežia Amerikiecziu, nors Pran-' 
cuzijos valdžia stengiasi viso- 

' kiais budais prisiartinti prie 
Amerikiecziu.

SKAUTU
PAVYZDYS

Gražus Ir Pasekmingas
VALLEY FORGE, PA. — ■ 

Amerikos Skautai, laikydami 
savo susirinkimą, savo taip 
vadinama “Jamboree’’ parode 
tikrai gražu pavyzdi visiems 
Amerikos jaunuoliams.

Visi tie Skautai Nedėlios ry- 
■ta-dalyvavo savo tikėjimo, sa
vo bažnyczios apeigose. Kata
likai Skautai ne tik iszklause v
Szventu Misziu, bet ir priėjo 
prie Szventos Komunijos.

Not ir koli Vyskupai pribu
vo dalyvauti tose apeigose ir 
atlaikyti Miszias ir pasakyti 
tai progai pritaikintus pa
mokslus. Vice-Prezidentas Ri
chard Nixonas taipgi dalyvavo 
tose “Jamboree’’.

Daugiau kaip penkios de
szimts tukstaneziu skautu da
lyvavo szitose iszkilmese. Ir 
visi laikragztininkai sako kad 
jie niekados nėra mate tokios 
tvarkingos minios.

Tu vaiku tėvai, gimines ir 
pažystami juos aplanke apie 
deszimts tukstaneziu in diena, 
bet.visur buvo palaikoma tvar
ka.

Chorai pribuvo isz invairiu 
bažnycziu del tu apiegu. Pro- 
testonai stengėsi pavirszinti 
Katalikus savo apeigomis.

Bet isz viso, buvo aiszku, 
kad kiekviena religija, kiek
vienas tikėjimas turėjo laisva 
ranka su savaisiais.

Czia galima pasakyti, kad 
Katalikai neatsiliko ir daly
vavo visose tikėjimo apeigose. 
Ir tai buvo visiems in sveika
ta.

MIRĖ MUSULMONU
TIKĖJIMO VADAS
VERSOIX, SZVEICARIJA.

— Czia pasimirė Aga Khan, 79 
metu amžiauš. Jis buvo Mu
sulmonu tikėjimo vadas, tur
tingas sporto mėgėjas ir isz- 
garsejusios aktores Rita Hay
worth uoszvis. Aga Khan pa- 
įsimire nuo szirdies ligos. Jo 
anūkas, Karalaitis Karim, 20 
metu amžiaus užima jo vieta,

270 SOVIETU ŽUVO
------- -

Laivas Nuskendo Iii 
Caspian Mares

TEHERAN. — Laikraszti- 
ninkai pranesza, kad du szim- 
tai septynios deszimts Sovietu 
žuvo, prigėrė, kai Rusijos lai
vas sudužo ir nuskendo in Cas
pian mares.

Rusijos virszininkai in Portl 
Pahlevi antCaspian maru sako 
kad žvejotoju laivas Eshgha- 
bad sudužo ant akmenų, tarp 
Salgany ir Baku salų, per aud
ra. Laivas tuo laiku plauke in 
Baku salas.

Sako kad nei vienas isz 270 
neiszliko gyvas.

Laivas prigulėjo Sovietu 
žvejotojams ir veže keleivius 
ir maista isz Rusijos in tas Ba
ku salas. Daugiau kaip szeszi 
tonai žuvu žuvo toje nelaimėje, 
kai tas laivas nuskendo.

Sovietu Ambasada, Tehera
ne nei žodžio nesutiko paskelb
ti apie ta nelaime, kol ji gaus 
sau tikras žinias isz paties 
Kremlino.

EROPLANAS NU
KRITO IN MARES

56 Žmonių Žuvo, 12 
Iszsigelbejo

HAGUE, NEDERLANDIJA.
— “Dutch’" eroplanu kompa
nijos ‘Lockheed Constellation’ 
eroplanas nukrito in juras, ma
res netoli nuo New Guinea, su 
68 žmonėmis.

To eroplano kompanija pra
nesza, kad 12 žmonių iszsigel
bejo.

Eroplanas nuskendo in sze- 
szis szimtus pėdu vandenio. Jis 
nukrito in jura, tik penkios 
mylios nuo Biak aerodromo in 
New Guinea. Jis skrido isz 
Biak in Nederlandija, ir ketino 
sustoti in Manila. Jis nukrito 
apie puse po trijų isz ryto. Jis 
butu pasisekęs Manila penkio
lika minueziu po septynių ta 
ryta.

Nieko daugiau nežinoma 
apie ta nelaime. Eroplano kom
panija yra pasiuntus savo in
žinierius kad jie isztirtu kas į 
ten atsitiko.

$250,000 GAISRAS
CHICAGO, ILL. — Du žmo- 

nes buvo sužeisti per czverto 
milijono doleriu gaisra, Chica
go j e. Gaisras isztiko fabriką 
kuris gamina liekarstas, piles, 
vadinamas Gidden Plant.

Vienas isz sužeistu buvo 
Jefferson Nicholson, kuris bu
vo nuvesztas in Szventos Onos 
ligonine. Daktarai sako kad 
jis randasi pavojingoje padė
tyje. Kitas darbininkas Sands 
Harrison teipgi buvo labai ap
degintas ir buvo nuvesztas in 
ta paezia ligonine. Dvylika ki
tu darbininku suspėjo iszbeg- 
ti isz to fabriko ir nebuvo su
žeisti,

SZLIUBAS PIGUS 
RUSIJOJE

Trys Rubliai Už 
Laisnius

MASKVA, RUSIJA. — 
Apsiženyti Rusijoje labai leng
va ir pigu. Už tris rublius gali
ma sau paeziute gauti, tai 
Amerikos pinigais apie trys 
doleriai ir septynios deszimts 
penki centai.

Valdžia tik reikalauja kad 
jaunikis tuos tris rublius turė
tu ir parodintu savo ir savo 
nuotakos paszportus.

Jaunikis gauna tris dienas 
atostogų isz vaisko ir jo nuota
ka gauna tris dienas atostogų 
isz savo darbo. Bet nuotaka 
gali pasilaikyti savo varda ir 
neturi nesziotis savo jaunikio, 
savo vyro varda.

Nei nuotakos, nei jaunikio 
tėvai nedalyvauja tose ženyst- 
vose, ir veseilos visai nėra.

Jaunos poreles gali dar pra
ilginti savo medaus menulio 
atostogas, jeigu nuotaka savo 
darbe ir jaunikis vaiske dar 
gali pareikalauti trijų dienu 
del ligos, ir taip jie gali sau tu
rėti apie szeszias dienas pirm 
negu nuotaka grysžta in darba 
o jaunikes gryszta in vaiska.

Civilines Apsaugos 
Policijantai

Civilines Apsaugos szta- 
bas sako kad bus reikalinga 
baisiai daug Civiliniu Poli-

• cijantu, palaikyti automobi
liu važiavimo tvarka, jeigu 
kada prisieitu reikalas žmo
nėms iszvažiuoti isz dides
niu miestu. Bartas butu už
kirsti visus skerskelius kad 
žmones galėtu greitai va
žiuoti isztisais vieszkeliais.

Bet czia ne taip lengva. 
Jeigu skerskeliai bus už
kirsti, tai ar tie žmones ku
rie priemiestyje gyvena jau 
bus palikti, ir jiems nebus 
vale trauktis, su kitais?

Valdžia dabar stato dide
lius ir placzius vieszkelius, 
kurie kasztuos daugiau kaip 
trisdeszimts tris bilijonus. 
doleriu, ir nuties apie ketu
rios deszimts viena tūkstan
ti nauju vieszkeliu.

Paprastais metais Ameri- 
kiecziai daugiau kaip pen
kis szimtus, penkios desz
imts bilijonu myliu iszvaži- 
neja su savo automobiliais. 
Tai nei tu vieszkeliu, nei tu 
pinigu, toli gražu, nėra 
gana.

NORĖJO PAPJAUTI
KARVE

Dvi Žuvo, Szeszi Kiti 
Sužeisti

COSTA DO VALADO, POR
TUGALIJA. — Karve kuri 
nenorėjo sutikti ant papjovimo 
pradėjo užburta rateli kad 
dvi moterys žuvo ir szeszi kiti 
buvo sužeisti. Karve nebuvo 
nei sužeista.

Szeszios moterys ir du Vyrai | 
norėjo papjauti karve. Ta kar- ■ 
ve parspyre bonka su gazolinu1 
ir susprogo. Visas tvartas už-1 
sidege. Dvi moterys žuvo tame 
susproglme ir szeszi kiti buvo 
sužeisti tame gaisre.

Vienas vyras iszsigelbejo už
sipildamas ant saves visa gor- 
cziu vyno, kai jo drabužiai už
sidegė. Karve, visai nesužeis
ta, pabėgo.

TRYS PASMERKTI
PASPRUKO

Pabėgo Isz Kalėjimo
BUDAPESZTAS. — Trys 

Vengrijos požemines, priesz- 
valdžios draugijos nariai, pa
smerkti mirties bausme Ko- 
munistiszko teismo, paspruko 
ir pabėgo isz kalėjimo.„

Budapeszto radijas kreipia
si in visus policijantus szitus 
pabėgėlius suimti. Tie trys pa
bėgėliai yra 23 metu amžiaus 
Zsigmond Sipos, 25 metu am
žiaus Paul Bakosi ir 30 metu 
amžiaus Jozsef Erdesz. Visi 
trys buvo mirties bausme pa
smerkti Birželio 22-tra diena.

“Vaiku Miestas” Italijoje

Boston, miesto, Mass., 
Majoras czia su Monsignoru 
Prelatu Patrick Carroll Ab- 
Ling, ‘Boys’ Town of Italy’ 
direktoriumi, ir vienu to 
vaiku miesto ‘piliecziu’, da
lyvavo iszkilmese kai buvo 
atidarytas ‘Massachussets 
Building.’

Nauja Armijos Ginklas

Darbininkai baigia savo 
dart a pagamindami nauja 
armijai ginklai, kuris be jo
kio vairuotojo ar žmogaus 
gali paszauti prieszo eropla- 
nus daugiau negu du szimtu 
myliu nuo saves. Jis yra 
szeszios deszimts trijų pėdu 
augsztumo ir gali baisiai 
greitai keliaut.

Armijos sztabas ji pirmu- 
tinaji syki parode publikai, 
vieszai in Grand Central 
Terminą1, New York mieste.

PLATINK IT 
^“SAULE”^

Building. ’ Szitokios 
vaikams instaigos daug 
gero padaro, sukleda- 
prisitaikinti prie sanlygu 
namie, bet dar nėra jau to
kie blogi 'ar prasikaltėliai 
kad juos reįketu padėti in 
pataisos namus. 

cj o o
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Kas Girdėt
tu (padidintos. i-*************************

Londone, Anglijoje, vagis 
insilaužes in vienus namus taip 
intikrino tu namu savininkus 
ir save kad jis yra policijos at
stovas, kad jis per telefoną pa- 
szauke Londono policija, kurie 
in laika pribuvo ir ji sucziupo 
ir suaresztavo.

Nei valdovai, nei karulys- PvilLpC DllIYI/ll 
ežiu karaliai niekados neture-l* J pUVO IzUlllUl 
j O1 tiek'intako s ir tiek galios*, į ------------------ ----
kiek dabar turi musu darbiniu- 
ku unijos. --------

Sziandien, ne dar bdavį s, 
fabrikantas; bet darbininkas 
yra ponas.

In Albany, New York, 42 
metu amžiaus .Walter Bolia, 
intartas savo žmonos kad jis ja 
apleido, kalėjime szitaip pasi- 
aiszkino.

Jis tuo laiku buvo kalėjime. 
Jis paliko savo namus Gegužio 
deszimta diena, aplankyti savo 
draugus szimta dvideszimts 
myliu nuo savo namu; buvo su- 
aresztuotas už tai kad jis auto
mobiliu vairavo be lašiniu, ir 
buvo in kalėjimą, patupdintas 
ant 25 dienu. Jis sako kad per 
tas dienas jo žmona policijan- 
tai ji intare kad jis ja buvo ap
leidęs. Jo žmona sako- kad jis 
nieko- nepaisė ir darbo nejiesz- 

1 ko jo-, bet jis aiszkinasi kad jis 
nebegalejo darbo jieszkotis kai 
jis buvo kalėjime.

Ir tai darbo žomgeliui visai 
ne in sveikata, nes jis nežino 
ka su tokia jiega ir intaka da
ryti, jis nemoka kaip savo lais
va laika praleisti.

Sziandien darbo žmogelis tu
ri daugiau pinigu negu, jis ži
no ka su jais daryti. Jis iszmo- 
ko kaip pragyventi, bet nieka
dos neiszmoko kaip ’gyventi.

Dabar darbo žmogelis Ame
rikoje ja.ucziasi kad jis .yra 
tikra, Rojų priejas: jis nori ma
žiau ir 
daugiau 
Graikai
ir pražuvo. Amerikiecziai var
giai kuomi geresni.

mažiau dirbti ir vis 
ir daugiau uždirbti, 
ir Romėnai taip1 dare

Eisenhoweris dabar atsidūrė 
in labai keblia padėti. Jis rei
kalauja daugiau ir daugiau pi
nigu del apsiginklavimo, ir Se
natas ir Kongresas jam p-rie- 
szinasi. Pirmiau, kai kiti Pre
zidentai -panasziai reikalavo 
tai nebuvo nieko naujo, nes Se
natoriai ir Kongresmenai sto
josi kaipo karo dalyyku žino
vai ir drąsiai stojosi priesz tu 
laiku Prezidentą. Bet dabar 
dalykai kitaip stovi. Prez. Ei- 
senhoweris,. buvęs augszcziau- 
sias karininkas negali klausyti 
paprastu Senatorių ar Kon
gresmenu, kai jie kalba apie 
kraszto apsiginklavimą, nes jis 
pats yra, buvęs viso musu vais- 
ko pirmutinis ir augszcziausias

* komandorius.

Jau

Ii I'ai •erai
dabar ant tikrųjų 
dažinojau,

Kad mano vyras
Apsipacziavo su manim, 
Tik del mano pinigus 

ir stubelkos!
Josios drauge atsake,
Mano brangi,
Tai turi norints ta 

džiaugsma,
Kad ne yra taip kvailas 
Kaip tu sau manei!

Dabar sunku ir beveik nega
lima pažinti poną nuo berno, 
nes Amerikiecziai berno nepri- 
.pažinsta. Bet kaslink 
mokslo ir musu mokyklų, Ame
rikoje randasi daugiau moks- 
liszku bernu, padupczninku ne
gu kituose krasztuose.

musu

BUVO GERAS :: ::
:: :: PASIUNTINYS

vaikams parsineszti knygute.
Pareinant nanlo vaikai susi

tiko prie duriu girta, tęva. “ Ka

Visu Ražancziaus
Paslapcziu Maldos

Kur tik Eisenhoweris dabar 
kreipiasi, jis ten per uosi gau
na. Jo- paties partijos dabar ji 
apleidžia. i

Mes turime pirmos klases 
mokyklas, antros klases kny
gas, treczios klases intaisus, ir 
ketvirtos klases mokestis mo
kytojams. Nei vienas mokintas 
'žmogus dabar nestoja, in moky
toju eiles. Musu mokytojai yra 
ketvirtos ar penktos mokslo 
klases žmones; tie, kurie nie
kur kitur nebegalejo gauti 
darbus.

Ir jeigu kas iii tai netiki, tai 
tegh tik pasiteirauja kiek mo
kyklos szlavejas algos gauna ir 
kiek pirmos klases profesorius 
gauna ant metu!

Senatorius Harry F. Byrd, 
Demokratas isz Virginia vi
siems primena kad musu tau
tine skola yra dabar pustreczio 
sykio didesne negu visu kitu 
krasztn skolos suimtos sykiu, 
ir kad mes dabar gelbstame 
dvylika, svetiniu krasztu, kurie 
visai jokiu skolų neturi ir ne- 
pripažinsta.

Laivyno Admirolas Arleigh 
A Burke, Laivyno veiklos yir- 
szininkas, sako kad mes szian- 
dien galėtume sunaikinti visa 
Sovietu Rusija, nežiūrint ko
kius ir kiek ginklu ji turi. Bet 
jis pasako kad jis taip pat ne- 
iszdrystu sakyti už vienu me
tu.

Kunigužis Alan Walker, 
Australijosi Evangelistas Ku
nigužis, Kristaus Metodistu 
Bažnyczioje, New York mieste, 
yra pasakęs kad “nei viena 
valdžia dabar negali ant kitos 
valdžios ar ant savo žmonių 
pasitikėti del kito karo.“ > s

Amerika su savo darbininku 
unijomis eina tropais žemyn. 
Nei viena žmoniia, nei viena 
uni:a, nei viena kompanija ne- 
gali ilgai gyvuoti, jeigu ji rei
kalaus kad jo? darbo diena vis 
i utu sutrupinta ir jos algos bu-

gUVO tai Pennsylvanijoje, 
kur parapijiniu mokykla 

retai pasitaiko Lietuviu, para
pijose.

Tėvas buvo bedievis. Ir pri
minus jam kunigus ar bažny- 
czia, paplūsdavo keiksmais ir 
blevyzgomis. Motina taip pat 
dar ars'ziau neapkęsdavo tikė
jimo ir sakydavo kad galėtu 
tai visus kunigus ir vienuolius 
paskandytu arba pakartu savo 
rankomis. Ka. tiefns žmoniems 
blogo buvo tikėjimas ir bažny- 
czia padare, jie nei patys nega-

kisza. in mokytoju ir mokyklos 
pareigas. Tokioms bobutėms, 
ar jos bulii jaunos ir gražios ar 
pasenusios bobutes, ju vieta, 
kuknioje ir namie o ne mokyk
loje. Jos gal yra motinos isz 
prigimties, bet toki gražu ne 
mokintojos.

Per daug musu {bevaikiu ir 
senmergių dabar nori motinas 
mokinti kaip vaikus auginti.

Daugiausia garsiausiu kny-
.0'11& u

paraškytu semnergiu, 
gal .-norėjo bet negalėjo 
.szeimyneles sukurti.

apie vaiku auklejima yra 
kurios

savo

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

Musu naujai iszrastos mados 
“Parents Teachers Organiza
tions“, Tėvu Mokintoju drau
gystes yra gyiįi szposai. Tegu 
tos musu moterėles pasilieka 
savo namuose ir tenai- savo

arba pradžia > 
SKAITYMO 

...ir./.
RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col. 
Dabar Po 25c. 
Saule Publishing Co., 

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

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

' A PAf 0HEC

PUSHING AIR
To UNDERSTAND the PRINCIPLE OF 

ROCKET TRAVEL, PICTURE VOURSELF 
ON A SLED FIRING A MACHINE GUN. 
THE SLED WILL MOVE AS A RESULT 
OF THE RECOIL OF THE MACHINE 
GUN-THE MORE RAPID THE FIRS,

THE GREATER THE SPEED/

-

(>__________

LITTLE IN COMMON
The delicate dandelion derives
ITS NĄME RESEMBLANCE
OF ITS PETALS TO THE TEETH OF A
LIOH. THE WORD DANDELION IS FROM

< french, "DENT de LION/OR
l. ‘‘LION'S TOOTH". .

.iMiy iiww - uraM.

A STEADY AND REGULAR HABIT OF BUYING U.S. SAVINGS BONDS 
mean the accrual op benefits that „ILL

pleasant in the years to comg. be g tf 

Saule Publishing Co.,Mahanoy City, a

Gyveno ta szeimyna taip, 
kai]) kitos Įjanaszios. Vyras ( 
iszlindes isz kasyklų, kur po 
žemomis anglis kaso, juodas in ’ 
žmogų nepanaszus, tuojau ei
davo' in kareziama “dulkiu 
nuplauti.“ Ir taip nusigerdavo 
kad atėjus sanvaites pabaigai, 
kareziamuinkas atimdavo jo 
visa mažnia užmokesti. Namo 
parėjus rasdavo paezia. -nuola
tos rusezia; nuolatinei bariTei 
ir musztynes. Pati, negaudama 
isz vyro pinigu pragyvenimui, 
dirbo namuose degtine, par
davinėjo ir isz to gyveno. Bet 
ir pati dėlto būdavo labai daž
nai girta. Kaimynams buvo 
apie ka kalbėti. L- matydami ju 
gyvenimo nesantaika ir nepa
dorumus, žmones tuom. noriau 
kalbėjo, kad nuo saves leng
viau galėjo žmonių akis nu
kreipti ir apio\savo panaszius 
pa s i e Ig imu s u žm i r s zt i.

Turėjo ta szeimynele dvejo
ta. vailiuiėziu. Klausosi vaiku
eziai iii mokinosi isz tevji ne- 
tvarkaus gyvenimo. Lanke 
mokykla, žinoma, vieszaja mo
kykla, nes tėvas smarkiausiai 
uždraudė vaikams kad ne ko
jos nedrystu kelti tenai kur ku
nigas pasirodo. Vaikai, ber
niukas ir mergaite, šoke tėvu 
žodžius, in bažnyczia. niekuo
met neejo, apie kunighs mane 
kaip apie kokias baidykles. O 
savo tarpe ir su kitais vaikais 
muszes’i ant ulycziu ir namo 
pareidavo dažnai su sukruvin
tais veidais, kad nuo girtu tė
vu dar gavus in kaili. Patylo
mis, vaikueziai priprato keik
ti ir tėvus. Nebuvo nevieno, 
kas vaikucziams butu gera 
szirdi parodęs, gera žodi taros1, 
nes tiesa nebuvo ne už ka.

Bet kažkaip netikėtai, jiems 
teko susipažinti su kataliku 
vaikais, kurie lanke nedeldie- 
niais tikybos pamokas parapi
jinėje svetainėje. Žingeidumo 
vedami vaikai nuėjo in tikybos 
pamokas.

Ypacz. mergaite per visa, pa
moku laika sėdėjo susiraukusi 
ir piktai žiurėjo in kunigą. Jai 
per galva ėjo tie visi keiksmai 
ir piktžodžiavimai ant kunigu, 
kuriuos girdėjo nuo tėvu. Ku
nigas beai'szkindamas pastebė
jo rusezia mergaite ir meiliai 
prakalbino.

Isz pradžių rustus buvo jos 
atsakymai. Bet kunigėlis buvo 
toks szvelnus, taip meiliai ir 
prietelingai klausijiejo kad ne- 
maeziusi ir negirdėjusi mei
laus žodelio mergaite paiga- 
liaus atsileido. Ir pamokai pa
sibaigus ji jau nebežiurejo taip 
ruscziai ir nebemane apie ku
nigą, kaip apie baidykle. Besi- 
sl irstant vaikams in namus, 

j krnigas tarė: “Pasveikink te- 
, vėlius nuo manės-, ’ ’ ir indave

Svyruodamas ant girtu kojų 
eme skaityti ir pamatęs kad 
yra laikrasztis, sviedė ji iii 
kampa, ir spyrės vaikams suri
ko: “Kad man dauginus tokiu 
szlamsztu nedrystuniet namo 
parvilkti! ’ ’ Vaikai1 vienok, tė
vui nuėjus, la.ikraszteli pasi
ėmė ir paslėpė.

Ant rytojaus levas nuėjo 
darbo dirbt i -su skaudanezia 
galva. Piktas buvo ant savesjr 
nežino.jo' už ka. Isz vakaryksz- 
czio pasigėrimo skaudėjo gal
va; burnoje buvo kartu, ant 
szirdies dar kareziau. Visai su
rūgęs leisdamos in žemes gilu
ma, in tamsybes, jis keike-savo 
likimą, kuris jam skyrė sunku 
darba. o neleido lėbauti taip, 
kaip szimtams kitu milijonie
rių. Požemyse; nuo prisegtos 
prie kaktos lemputes nedaug 
buvo szvieso's. Akmenines jlio- 
do-s sienos nedave atspindžio. 
Ir ant szirdies dar sunkinus 
darėsi. Ruscziai dirbo žmoge
lis, insilingavo darbe bet insi- 
lingaves 
augliu 
uždirbti.
plyszi didesni negu paprastai 
dinamito szniota. Uždegęs 
knata bego už kertes pasisle'p- 
ti bet užkliuvo koja, pavirto. 
Kol atsikėlė, plyszo dinamitas 
ir akmenines anglies 'didele 
skeveldra trenke in ji ir par
verto ant žemos be 'žado.

Isizkele sukruvinta žmogeli 
virszun. -Ranka ir koja buvo 
sūtriuszkinta. Parvežė namo. 
Sutaisė, suraisziojo; vaistais 
pakvipo visas namas. Verke 
pati, vaikai nuliūdę ir nusigan
do stovėjo užkampyje. O per 
galva sužeistojo žmogaus ma
tyt braido lamai rimtos mintys 
nes nedejavo, tik ruscziai^ su
traukęs anatkius'giliai maustė. 
Iszejus gydytojui ir sziek tiek 
aprimus namams, tėvas tarė 
dukrelei: “Ar turi ta knygele 
kuria vakar parsin^szei? Pa
skaityk man.“

Mergaite paėmė skaityti. Ir 
skaito, kas pasitaikė: apie Jė
zaus Szirdies gerybe; apie 
szventuju žavejanezius pavyz
džius; ir kitus akyvus apraszy- 
mus, is'torijeles ir 1.1. Klausosi 
sužeistasis, giliai maustė ir pa
mažu ramyn ėjo jo veidas akysi 
aszaromis pasriuvo. Pagaliaus 
pradėjo graudžiai verkti ir ne- 
jucziomis sUszuko: '“O’ Jėzau 
koks asz buvau biaurybe! ’ ’

panorėjo 
priskaldyt i,

Inkiszo in

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

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.

daugiau 
daugiau

“ Dievas nenori nūsidejdlio 
mirties, bet nori kad pasitaisy
tu ir gyventu.“ Už tai ir musu 
ligonis nendre, bet pagijo dvi
gubai. Skaitant klausėsi uoliai 
tėvas, nusiramino nuo keiks
mu nelaimes laike ir motina. 
Pakviestas tapo kunigas ligo
nio iszpažinties1 iszklausyti. Ir 
kuomet kunigas suteikęs 
Szvencziausiaji paliko ligoni 
ramybėje, visame name pa
sklydo1 kažkokia nauja dvasia.

Pagijo tėvas, pasitaisė ir jo 
pati, vaikueziai ir atsimainė 
visas namas. Nebesigirdi jau 
keiksmu ir nesutikimu. Vaiku
eziai nuolatos lanko tikėjimo 
pamokas. O tėvas dažnai 
szventa-dienio vakarais pa
skaitęs sako kad tas laikrasztis 
ju namams buvo tikras Dievo 
pasiuntinys. “Nes jis mums 
atnesze ta, ka Kristus atnesze 
pasauliui: Ramybe.“

----- GALAS— ’

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knyga. 404 puslapiu. 50c.

No. 102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy 
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
f’zio iszimta isz Lietnviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas‘isz girios; Ant nemti
no. 58 pus., 20o.

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

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

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

No.l 29—Keturios istorijos:
. Ketvirtas Prisakymas Dievo; 

Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsnnns prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

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

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

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osiecžna. 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, 15o.

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, N uogai is. 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. j

No.l51—Apie, Vaitas SzVil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

No.153—Apie Gailuti, Du 
Rnjiai, Majoro Dūkte. 62 pus-

lapių, 20c.
No.158—A p i e Kapitonai 

Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. G0 puslapiu, 20c.

No.lGO—Apie Po Laikui^ 
Per Neatsarguma in Baltu 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvalgi 
dės ir Kitus Dangiszkus Kil
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyna. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Simus MaL 
kiaus;Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20o.

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

No.l73t—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. . v

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

Kitokios Knygos

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

N o. IRO—Kvitu 
del Iszmokejimo 
n i am s. 35c.

.180%—Kvitu 
Draugystėms

Knygute
Pinigu Ligo-

Kristus©

Verksmai 
prie A p-

Knygute 
del Kasieriaus 

nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.l 94—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kuu. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

No.l 96—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso 
15o.

No.l 97—Graudus 
arba Pasibudinimas
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Par 
gal senoviszko būda, 15c.

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

No.200—Eustakijuszas. 
tori ja isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

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

No.202—Novena, Stebuklin
go Medai i ko Dievo Motino» 
Garbei. 15c.

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

Kaip Uisisakyti Knygas;

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

fvž" Nepamirszkite^dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiuu- 
time kasztu.

Visi Moni-Orderiai 
gai, o ir visi laiszkai 
turi būti siusti vien 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - Įį. S. S

ir Pim- 
i 

“visada .
tik ant



“SAULE” MAHANOY CITY. PA. f
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L1ETUVISZKAS SURIS

Jono Ir Angelinos Andruliu Ir Ju Szeimynos 
MICHIGAN FARM SURIS

FOUNTAIN — MICHIGAN
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 siunczia in visa Amėrika ir Kanada. >

Andruliui gauna daug laiszku, kuriuose yra labai palankiai atsiliepiama 
apie ju gaminamus Surius ir praszoma, kad jis būtu 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 “Michig’an Farm Suris,” tai raszykite ant adreso:

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

• FOUNTAIN — MICHIGAN

Požemine Karalyste
yisi piemens ir piemenėles 

isz. . tolo sergėjosi prieiti 
prie užkeiktos nros, kuri rado
si prie i.ugszto kalno.. Apie tą
ją urvą jau nuo senovės laiku 
visaip žmones kalbėjo. Vieni 
tvirtino jog lenais randasi bai
sus. smakas., kiti-, jog didele 
kirmėlė, o kiti vėla, buk tenais 
randasi žmog-edžiai. Už tai ne 

i

vienas isz piemenuku ne- pie
menėlių nedryso prisiartint 
prie jos, oveluk apeiti aplinkui 
ne kaip pro tenais praeiti.

Viena, puikia vasara, tarp 
piemenuku, atsirado jauna 
mergaite kuri da pirma karta 
buvo, pasirengus iszkeliauti su 
savo kaimene iii kalnus. Buvo 
tai labai narsi mergaite, o isz- 
įgirdus apie urvą, geide labai 
persitikrint kas joje ant tikrų
jų randasi.

— Kas tau, Mariuk insi- 
painiojo in galva, kalbėjo jai 
Ona, Rože, Antanas ir S z i lau
kas; matyt jog jieszkai siner- 
ties. Atsimink jog tave gali pa
tikt baisi nelaime!

Mariuk ant tokiu geru pra- 
sargu atsakydavo niisis.z.y’pso- 
jimu, stovėjo ant savo. Viena 
karta, labai anksti, kada jos 
draugai ir drauges da gulėjo, 
pasirenge ji eiti in užkeikta 
urvą.

Priėjus prie urvos, inejo in 
vidų be jokios baimes', bet vos 
inejo keliolika žingsniu in vi
dų, butu noringai sugryžus, bet 
jau buvo per vėlu. Vos peržen
gė urvą, kad sztai, su dideliu 
trenksmu, skyle užgriuvo.

Mariuku paregėjo izs tolo 
maža žiburėli ir buvo tosios 
nuomones jog tai gal kita sky
le per kuria gales gautis lau
kan ir ėjo be baimes toliau.

Ėjo ilgai, labai ilgai, o kada 
jau buvo pailsus ir iiėt alpo, 
radosi kokiam tai užkerėtam

sklype apie kuri lyg sziol ne
turėjo mažiausio supratimo.

Dangus buvo raudonas, la
pai ant medžiu buvo mėlyni, 
paukszeziai turėjo po keturis 
sparnus, mažiausios petelisz- 
kės buvo kaip painios lapai, o 
kvapsnis davėsi jaustis visur 
labai saldi. Žvėrys buvo labai 
pripratia ir bėgiojo aplink Ma
riute be jokios -baimes, kalbė
dami in ja nepažinsi ame kal
ba.

Mergina, negalėjo tam visam 
atsistebėt, dairėsi in visas siza
lis akyvai, rodos kad rojuje 
radosi. ,* ✓

Atėjus, ant takelio, iszbarsi- 
tyto auksinėmis pieskomis, isz;- 
girdo 'žmonių balsus. Nuėjo in 
taja szali isz kur balsai daeiti- 
nejo, nuėjus truputi tolyn, pa
regėjo tarp puiku medžiu di
deliu palociu isz kur tieji bal
sai girdėt. Kuo arcziau prisi
artino tuo daugiau girdėjo kal
bu ir juoku, o insidrasinus, ėjo 
tiesiog in paloviu. Nedryso in- 
eiti isz prys.za.kio per tai ėjo 
prie užpakaliniu duriu. Dirste
lėjo per Įauga ir pamate jog; 
randasi prie kakinos.

— Ko- ezionais jieszkai? 
Užklausė .storas kukorius su 
balta kepure ir baltu žiurstu.

— Jieszkau kelio, malonus 
ponia, kuriuom galetauu isz 
ezionais iszeiti ir sugryžti pas 
'saviszkius.

— Aha! Tai tu gavaisi in 
uiNa! Sveikinam tave, sveiki
nam, jau nuo -Seniai tavęs lau
kėme.

Storas kukorius pasakė tai 
su iiusisizypsojimu, o žiūrėda
mas ant merginos, gelendo 
smailu peili, kalbėdamas nusi
džiaugęs.

Praszau paneles, praszau, 
sztai kelias kuriuom turi eiti.

Mariuką, perbėgus -per ilga 
karitoriu, stojo dideleje kuk-

— Del Dievo szvento-, ne- 
užmuszk kitos nekaltos aukos 
in mano vieta, ąr-gi jau nesi-

“Saulė” gražiausia ir tin
kamiausia dovana nuo Lietu
vio, Lietuviui. 

inoje kur dvideszimts kukoriu 
parenginejo visokį valgi. Tris- 
desizimt puoduose virė visokį 
valgiai bet didžiausiame da 
nieko nesirado, buvo tuszczias 
norinti! stovėjo ant didžiausios 
ugnies.

Mariuką tuom baisiai nusi
stebėjo ir iszdryso užklausti:

— Ponas kukoriau, kodėl 
tasai katilas yra tuszezjaš?

— Prisipildys jis neužilgio 
prisipildys. Laukėme ant 
■szviežios mėsos ir, sztai pribu- 
vai in pati laika. Indesime ta
ve in taji katila kada prasidės 
vakariene.

Mariuką pradėjo verkti ir 
melsti kukoriaus idant jai do- 
yanotu gyvasti .

— Tik vienatiniu bildu ga
li iszsigelbet, atsiliepe kuko
rius. Paimkie taji rakta, o jei
gu atrasi duris su kuriuom Jais- 
atrakysi, tai tave neiszvirsim, 
o surasim kita akyvuole del 
iszvirimo del jo karaliszkos 
mylistos.

. Atsibuvo naszleles Veselka, 
Susirinko svecziu visokiu, 
Senu, bobelių, vyreliu ir

mergų. .
Kelios smarkiai susirupcziavo, 
Vieni kitai plaukus szukavo,

Vyras, papiates kad jo 
duszele musza,

Sztai ir jis in taji szoki 
insikiszo,

Savo duszele užvadavo, 
Na, ir kitai per terla 

užgavo.
Buvo gerai užsigerus tai 

pargriuvo,
Mat, tame tai laike labai 

silpna buvo,
Bet greitai prie žmogelio 

priszoko:
“ Ar tupądla žinai 

ka užkabinai?”
Sena szliperi nuo kojos 

nusitraukė,
Žmogeliui per valgykla 

patraukė, 
Bet ant to nepasibaigė, 
Nes bobele buvo labai 

stragi, 
Nubėgo tuo jaus pas 

advokatą, 
Ir skunda padare,

Bet nenaudojo nieko.
Vai, tu pasiutus boba, 
Su savo tokia a.tvoga, .
Jeigu nebuvai drūta, 
Tai namie del tavęs 

vieta, 
Geriausia nereikia valkiotis, 
įSu kitais po namus tąsytis, 

Matomai, labai niekszas 
esi, 

Jeigu už daug guzutes.* * ■ *
Ana diena Skrentone 

buvau,
.Kėlės mergicas ten 

užtikau, 
Kurios namie nepasedi 

niekad.
Randasi ten* ir kitu

• mergicu, 
Kurios kabinasi prie 

visokiu vyreliu, 
Guzutes juos pavieszina, 
Geria kaip kada ir vyną.

Per naktis bambliais

randa kitokios mėsos?
— Tik tu apie save mislyk, 

o mums nedavinek pamokini
mu, atsiliepe kukorius. Tylėk 
paimkie rakta ir jioszkok del 
jo ęipynO'S, nes kitaip bus su 
tavim blogai!

Mariuku iszpilde pa,liepimą. 
Perbėgo palociu ir isziban.de 
apie rtis szimtus duriu, bet vi
si stengimai jos nuėjo aut niek. 
Jau saule pradėjo nusileidi net, 
diena baigėsi, o ji vis jiesizko 
spynos in kuria raktas tiktu. 
Isz baimes priesz smert, drebė
jo kaip lapelis, jau ir pajiegu 
/neteko pritai'kinet rakto prie 
taiĮ)'daug spynų. Kukorius su 
keturiais pagelbin inkais ėjo 
paskui ja nuolatos gelestydami 
pėdus.

— Skubink, -skubink, jie 
szauke, jau saule leidžiasi, jau 
leidžiasi.

Perbėgo per visas sales ir 
mažusu kambarius, nuėjo auk- 
sztai ir žemai, bandė rakta vi-

trankosi,
In rodhauzes tankiai;

lankose, 
Lietuviszkai kalbėti 

sarmatinasi,
Bet kaip savo žiotis aitdaro, 

Tai sau sarmatos 
užtektinai padaro, 

Geriau apsimalszytu 
Juoku isz saves nedarytu. 
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sose spynose, bet in vienas bu
vo per didelis, o in kitas per 
mažas. Sztai saule ipasi s lepo už 
kalnu, o kukorius isztare* gra- 
bin i u balsų:

— Paskutine . tavo miliutą 
jau, 'prisiartino!

Ma,rinka. tame laike radosi 
priesz. ddeli veidrola. Dirstelė
jus in ji paregėjo sedinczius 
priesz grinczele savo- tėvus. 
Gal jie verkia nesulaukdami 
sugryžtant savo dukreles, ku
rie neprijautė kokia baime ta
me laike Mariute praleidinejo.

— O mano mylimi tėveliai, 
paszauke Mariute beveik ap
mirus, da karta galiu jus regėti 
priesz smerti!

Isztardama tuos žodžius mė
tosi priesz tęva ir motina idant 
juos suspausti.: Su raktu kuri 
laike rankoje sumusze veidro
la ant/ tukstanczio szmoteliu.

Už sumuszto veidrolo pare
gėjo mažas slaptas dureles. In- 
dejo rakta, pasuko spynoje ir 
durys atsidarė.

Sustojo ant. slenksczio dide
les ir puikios sales.

— Laukiame ant tavės ge
ra mergaite, isztare jaunas ka
ralaitis. Paėmė jis ja už rankos, 
rodydamas jai sveezius sedin- 
ezius prie stalo.

Mariuką dirstelėjo ant nepa- 
žinstamu, po tam ant saves. 
Jos varginga szlebe persiniai- 
ne ant baltos szdkines, iszsiu- 

ta auksu ir iszdeta deimantais 
ir kitokiais brangiais akme- 
nais.

Jaunas karalius, norints tur
to tnrejo neapskaitomai ir 
daug prie stalo draugu, bet isz 
to nebuvo užganadintas, o jo 
veidas iszrode labai nulindęs.

Pasodines Mariuką prie sta
lo, szale saves, atsiliepe in ja 
tokiais žodžiais:

— Patogi piemenuke, gali 
nuo manes praszyti ko tik nori 
o tavo noras iszsipildys tuo
jau s.

į

— Szviesiauses pone, atsa
ke mergina, geidžiu labai pa- 
sima.tfti ir sugryžti prie savo 
teveliu, bet ne to asz tavęs pra- 
szysiu. Meldžiu tavęs bukie 
mielaszirdingas ant kežuos ne
laimingos kuri in ezionais in- 
eitu, taip kaip asz papuoliau 
in rankas tavo baisaus kuko
riaus.

Vos tuosius žodžius, turin- 
ezius savyje, tik rūpesti apie 
kitus, o apie save nieko ne pra
rydama isztare, davėsi girdėt 
isz visu szaliu linksmos pa.de- 
kavones, o kapelija pradėjo' 
grajyt linksima marsza. Ant vi
su veidu nuszvito neiszpasa
kyta linksmybe, o veidas jauno 
karaliaus žibiejo džiaugsmu.

—' O tu mano iszganytoja, 
tarė, dekavoju tau už praszy- 
ma, kurio manės praszai! Ma
ne apdovanojai taja loska ku-

Istorija Apie ...
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.

SAULE - Mahanoy City, Pa,

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai

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

SAPNORIUS

I
SBu 283 Paveikslai! j i

160 Puslapiu ;!
8 col. ilgio, 5% col. ploado J j 
Iszaiszkina sapna ir kai 
ateitoje stosis. Su priedu j 
planatu ir visokiu burtu, j 
Knyga in minksztotj po- j 
pieros vlrszeliuose. :: :: j

Pinigai reikia siusti su I [ 
užsakymu: ![

Tiktai,. . . $1.00
Saule Publishing Oo., 

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

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS

. . . MALDA ... <

Viesz. Jėzaus ir j 
Motinos Szvencz. j
Sapnas Motinos Szven- Į» 

cziausios, miegan ežios 
ant kalno Alyvų, žemei j 
Batanijos, bažnyczioj 11 
Szv. Mykolo Arkaniuolo. b

Knygos Did. 3%x51/a col. ;>
TIKTAI, 25 Ots. ;!

SAULE PUBLISHING CO., '! 
MAHANOY CITY. PA. U.S.A. |»

rios meldei kitiems. Tu pirmu
tine, .neszdama praszyma, mis- 
linai tiktai apie kitu nelaime, 
u'žmirszdama suvisai apie sa
ve! Prakeikimas, kuri ant ma
nes likos užmestas, už tavo už
tarymą likos nuimtas. Nuo 
szio laiko galėsiu vesti nekal
ta gyvenimą, nebristie krau
juose 'žmonių. Už tokia gerade- 
jyste, kuom asz tau galiu atsi- 
moket ? ,i

— O szviesiauses pone, pa
liepk mane nuvesti del teveliu.

— Negaliu.
— Tai juos atgabenk in, 

ezionais.
— Ir to ne esmių sztant pa

daryt.
,— Tai kuom tu gali map. 

patarnauti ?
— x Nusiunsiu savo Raudo

na Paukszti, mano greieziausią 
siuntini pas tavo tėvus. Liep
siu jam pasakyt idant tavo tė
veliai nesirūpintu, nes ju gera 
dukrele yrą pati karaliaus Už
kerėtam Sklype, o karalius yra ‘ 
jai dėkingas už iszgelbejima 
nuo prakeikimo.

Mariuką pasiliko karaliene. 
Buvo laiminga pati ir motina, 
bet jos akutes tankiai apsi
verkdavo žiūrėdama in virszu 
kur paliko puse savo gyveni
mo. \

Matyt jog ir užkerėtam skly
pe nesiranda visiszkos laimes, 
jeigu nesiranda saviszkiu.

-------- GALAS--------

isziban.de


MAHANOY CITY, PA.

ZiniosVietines
Hanojaus Szvento Juozapo pa
rapijos 'Szventos Mag’delenos 
draugija pasekmingai gyvuo
ja. Szioji draugija atlieka di
deli labdarybės tarpusavio1 
daiba: ligojo nelaimėjo, ar mir

ties atsitikime viena, kita pa
gelbsti, aplanko, suszelipia ir 
visos kartu pasimeldžia. Lai 
Dievulis jas laimina ir duoda 
isztverm.es ir toliau, taip gra
žiai gyvuoti.

Chicago, UI. —
Pareitas Petnyczia lietus, pa
dare iszkados ant $25,000,000; 
vienuolika žmonių 'žuvo; o apie 
40,000 žmonių likos be pastok 
ges. Skaudžiai nukentejo Chi
cago, bet jos priemieseziai ir 
kaimynai miestai nukentejo 
dar labiau. Pavyzdžiui, Joliet, 
Kankakee ir kitu miestu na
mai buvo tiek vandens apsem
ti, kad gyventojus teko laivė-

Kamine Per Dvi Valandas

3 ŽUVO TRAUKINIO 
NELAIMĖJE

m.,

— Musu skaitytojas ponas 
Jurgis’ Beruksztis isz Gilber- 
tono, ana diena lankėsi mieste 
su reikalais, ir prie tos progos 
atlankė “Šaules” Redakcija, 
atnaujinti savo prenumerata, 
u'ž laikraszti “Šaule”, nes po
nas Beruksztis yra musu senas 
skaitytojas nuo daugelis metu. 
Acziu už atsilankyma.

— Subatoj pripuola Szv. 
Marga,rietos ir Szv. Jeronimo, 
o Tautiszka Vardine: Tautgi- 

. ne. Ir ta diena: 1959 m., Gene
rolas Douglas MacArthur pra- 
nesze kad Komunistai Korėjo
je prakiszo' proga, ir dabar jo
kiu Hudu negali kara. laimėti. 
(Kaip jis baisiai ežia suklydo, 
mes sziandien, pQ dvieju metu 
karo matome); 1944 m., Hitle
ris sprogstanezios bombos su
žeistas. Ir ežia buvo paežiu Vo
ki ecziu drąsus*žygis parodyti 
visam pasauliui Hitlerio pavo- 
jo, bet niekas dėmesio nekrei
pė, niekas nepaisė;

* Franz von Papen paėmė Vo- 
kieeziu. valdžia, ir paved,c po 
Armijos tvarka,' numalszinda- 
mas Nacius ir Komunistus. 
Gzia buvo Amerikos ir’ Angli
jos proga ji remti priesz Na
cius, bet nei Anglai nei Ameri- 
kiecziai nesuprato to 'žygio 
svarba ir taip leido Hitleriui 
surengti ta Antra, Pasaulinio O
pragaru.

Nedelioj, Liepos, July 
21-m.a diena, i n vyks Piknikas, 
Szventos Magdelenos Draugi
jos, in Lakewood Park. Visos 
nares ketina dalyvauto tame 
piknike. i

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Szeszta Nedelia po 
Sekminių, taipgi Szv. Prajtse- 
do, o Tautiszka Vardine: Pa- 
sarge. Ir ta diena: 1944 m., H. 
Trumanas paskirtas Demokra
tu Partijos Vice-Prezidentas. 
Jis buvo paskirtas ne tik kad 
Demokratai misi irto kad jis tai 
vietai tinkamas žmogus, bet i ...
kad jis gales savo valstijos ir 
artimu valstijų balsus pakreip
ti Prezidentui F. D. Roosevel- 
tui; 1942 m., Leahy paskirtas 
kaipo Prez. F. D. Roosevelto 
patarėjas ir pagelbininkas; 
1952 m., Demokratai atidaro 
savo Seimą, Chicago, Ill.

— Panedelyje pripuola, 
Szvencz. Marija Magdalenos, o 
Tautiszka Vardine: Akse. 
Taipgi ta diena: 1950 m., Bel
gijos Karalius Leopoldas Tre- 
czias sugryžo ant savo sosto po 
szeszui metu isztremties.

— Utarninke pripuola Szv. 
Apolinaro, o Tautiszka. Vardi
ne: Ilge. Ir ta diena: 1866 m., 
Rusijos valdžia uždraudė Lie
tuviu spauda,
nėsziu la ikot arpais;
Popiežius Grigalius Devintas 
su d ran d e Kryžev i us 
kinimo Žemaitijos.

— Panedelyje, Liepos 22 
diena sueina 40 metai kaip Ma-

Jaunuolis John J. McDon
ald inlindo in savo namu ka
miną, in Roxbury, Mass., ir 
negalėjo nei iszlipti, nei pa
sileisti . žemyn. Po dvieju 
valandų ugniagesiai ji isz

to kamino isztrauke, bet jie 
pirma turėjo ta kamina su- 
ardinti. Jaunuolis buvo nu- 
vesztas in ligonine, nes jis 
buvo be sąmones ir beveik 
be kvapo.

Shenandoah, Pa.—
Sena miesto gyventoja, ponia
Konstancija Norkievicziene po , nereikia. Biznieriai 
tėvais Yetkojute,, nuo 124 N.
Main uly., numirė pareita Su- 
batos vakaru 9:45 valanda sa
vo namuose. Jos vyras Kazi
mieras, mirė 1923 metuose, ir

imas maszinu ir darbininku, 
iszimant troku draiverin visai 

stengiasi 
surasti kita kuri 'žmogų, ar
kompanija, kuri tas mainas pa
imtu ir vėl atidarytu, bet iki 
sziol tokio žmogaus neatsirado 
ir visi tie mainieriai yra be

SHERIDAN LAKE, COLO. 
— Inžinierius, firemonas ir 
troko draiverys žuvo kai tro- 
kas susimusze su traukiniu, 
netoli nuo Sheridan Lake, prie 
kryžkelio.

Colorado valstijos policijan- 
tai sako kad trokas tuo laiku 
veže didele gazolino tanka. 
Kai tas Missouri Pacific trau
kinys susimusze su tuo troku, 
tai ta tanka susprogo ir gazoli
nas iszsiliejo ant traukinio in- 
žino ir taip sudegino inžinierių 
ir firemona.

Inžinierius buvo Steve Dal- 
lash ir firemonas buvo Bill 
Yarnell; abudu isz Pueblo, Co
lorado. Troko draiverys buvo 
23 metu amžiaus Carl Allen 
Gentz, isz Big Bend ir Wiley, 
Colorado.

daugelis metu atgal laike sa-i darbo.

prasidėjo knyg-
124-1 m.,

nuo Ra

liūną bizni. Paliko dideliame 
nuliudime: trys dukterys* Iza
bele, slauge, isz New York; Va
lerija, pati Juozo Matai ievi- 
czio' mieste ir Elzbieta, New 
York, taipgi du aunu:' Edvardą 
isz Harrisburg ir .Tona kuris 
turi užsiėmimą su Aramco 
kompanija in Saudi, Arabia. 
Taipgi koletą antikų ir anūkes 
ir du pro-anukus ir sesere Del
la Rooney isz Miami, Florida. 
Laidojo Seredos ryta ikz Gra
bo r i aus Waters koplyczios, 200 
N. Jardin uly., su apiegomis in 
Szv. Jurgio bažnyczioje, 9-ta 
valanda ir palaidota in parapi
jos kapinėse.

— Ona Žukauskiene, 
metu amžiaus isz Elizabeth, 
N. J., pasimirė pareita Nedelia 
naktyje pas seseriene Violeta 
Žukauskiute, 112 Swatara uly., 
Shenandoah Heights. Velione 
nesveikavo per keletą menesiu. 
Po tėvais vadinosi Ona Kisloc- 
kiute. Dime Colorado, po tam 
apsigyveno in Elizabeth, N. f. 
Paliko savo vyra Juozą; du sū
ri u: Juozą ir Vincą namie, taip
gi sesere Mare, isz Van Dyke, 
Mich., ir du brolius: Juozą, 
violai tinkamas žmžogus, bot 
taipgi keletą anūku. Laidotu
ves invyko Ketverge ryta isz 
Graboriaus Gravity koplyczios, 
.30 N. Jardin uly., su apiegomis 
in Szv. Jurgio bažnyczioje 9 
valanda ir palaidota in parapi
jos kapinėse.

— 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 
varys j u nuliūdima.

nu-

SKAITYKIT 
“SAULE” 
PLATINKIT!

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

LOSZIKES VYRAS 
PASIUTO-

Prakeikia 
Laikrasztininkus

NEW DELHI, INDIJA. — 
Italijonas, muving pikezieriu 
direktorius Roberto Rosselini, 
Amerikietes loszikes Ingrid 
Bergman vyras, užsirakė savo 
kambaryje, vieszbutyje ir ne
sutiko in laikrasztininku klau
simus atsakyti. Užklaustas ar 
jis yra susidėjęs su ženota In
dijos žmona, Sonali Das Gup
ta, jis piktai atsikirto, sakyda
mas kad tai jo biznis ir niekie
no kito.

Jis atvažiavo isz New Delhi, 
Indijos in Bombay pasikalbėti 
su Italijos valdininkais ir Am
basada.

Jis nesutiko nei žodžio pasa
kyti laikrasztininkams.

Laikrasztininkai tik tiek da- 
žinojo kad jis buvo valdžios 
praszes pavelinimo tenai pasi
likti dar del dvieju menesiu, 
kol jis gales užbaigti viena sa
vo muving-pikezieriu.

Jis baisiai supyko kai vienas i leriu pus-doleriais, devynis

laikrasztininkas ji patelefona
vo ir paklausė ka jis dabar ke
tina daryti su savo nauja mei
luže ir su savo žmona, Ameri
kiete loszike Ingrid Bergman. 
Jis piktai užtrenkė telefoną.

Jo žmona, buvusi Amerikie
te, loszike Ingrid Bergman bu
vo nuvažiavus pasitarti su In- 
dijonu valdovu kaslink savo 
vyro buvimo Indijoje. Bet ir ji 
laikrasztininkams mažai ar be
veik nieko nepasake.

Ji dabar su savo dukrele, po 
savo pirmu vyru, baliavuoja 
Paryžiuje. Ji tos savo dukreles 
nebuvo macziusi nuo to laiko 
kai ji savo vyra ir savo dukre
les tęva buvo palikus, apleidus 
ir pabėgus su szituo Italijonu 
Roberto Rossellini.

szimtus sidabriniais doleriais, 
ir likusi keturios deszimts asz- 
tuonis dolerius kitais smul- 
pinigais.

Pessell negalėjo nei pakelti 
neipavilkti tuos pinigus, su
pykęs suriko: ‘ ‘ Atiduok visus 
juos pikeziausiam žmogui Lan
koje.” Ir nusistveres sauja tu 
pinigu jis sau iszejo isz Lan
kos. Bankos virszininkai tuos 
pinigus pavede policijai.

Jo tėvas, Charles Pessel sa
ko kad jo sunui reikia gera 
daktaro.

DABAR JAU PER 
VĖLU

PALIKO $3,948 
BANKOJE

LOS ANGELES, CALIF. — 
Trisdeszimts metu amžiaus 
Donald J. Pessell, buvęs Fred
dy Martin kapelijos, orkiestro 
narys, inejo in Los Angeles 
Federal Reserve banka su 
$3,948 tumaszkomis ir pasakė 
Lankos klerkai tuos pinigus 
jam iszmainyti in sidabrinius, 
nes anot jo, jis buvo iszg-irdes 
kad už keliu sanvaicziu bu- 
maszkos nieko negiliuos, bus 
niekam vertos!

Klerkas jam tas bumaszkas 
iszmaine ant sidabriniu ir jam 
in valisa indėj o tūkstanti dole
riu deszimtukais, tūkstanti do
leriu kvoteriais, tūkstanti do-Pirkite U. S. Bonus

Oh, Mommy, it's so good
to have you tuck me in again!”

‘ ‘ Stripping ’ ’ mainas, 
R cad i n g An th rac i t e

Pottsville, Pa.—
Mainieriai isz Minersville ir 
apylinkes sustabdo darbinin
kus in 
kurias
kompanija laike atidarius, kai 
ji uždaro Pine Knot mainas, 
kur penki szimtai szeszios de- 
szimts du mainieriai dirbo. Tos 
“stripping” mainos yra labai 
pigiai varomos su visai mažai 
darbininku, nes tenai anglys 
yra kasamos isz lauko nuo vir- 
sza.us, ir visai nereikia kastisi 
po žeme. Visas darbas atlieka-

Mother has recovered from a common 
but serious emotional disturbance. A 
better UNDERSTANDING of the problem 
of mental health by all citizens can do so 
m uch for so many more. For as your help 
grows, their hope of recovery increases.
No one is immune to emotional disturbance 
or mental illness. It can touch anyone—no 
matter what age, sex or social level. In fact, 
there are 16 million or more Americans to
day who are suffering from emotional dis
turbance or mental illness.

Great strides have been made in research for 
tr atment and prevention of this illness. But 
a better understanding of mental health, by 
all citizens, could do so much more to help. 
Acquaint yourself wit h the truth about emo
tional and mental illness. If this problem 
should occur in your family, there’s no rea
son why you shouldn’t discuss it, face it as 
you would any physical illness. Find out how 
to deal with it, How it can be’treated. And 
above all, work with your local 
health association.

mentai

%rAt

FREE BOOKLET: If you know someone 
who needs help or who would like a better understanding 
of mental health, sendfoP-a copy of “How To Deal With 
Your Tensions.”

Write to: Better Mental Health, Box 2500, New York 1, N.Y.

LONDON, ANGLIJA. — 
Anglijos valdžia net du sykiu 
buvo pasiulinus buvusiam So
vietu Rusijos apsauga ir sau
gia vieta, jeigu jis pasiliktu 
Anglijoje ir nebegrysztu atgal 
in Maskva. Taip keli Anglijos 
laikraszcziai dabar yra pa
skelbė.

“London Daily Mail” laik- 
raszczio Užsienio redaktorius, 
Walter Farr, raszo kad Anglie 
jos virszininkai toki pasiulini-, 
ma buvo Malenkovui davė kai 
jis buvo atsilankęs in Anglija, 
Balandžio menesyje ir paskui 
vėl per Kalėdas.

Bet Malekovas juosdu sykiu 
atsisakė ir to pasiulinimo ne
priėmė. Dabar Ponui Malen
kovui jau per vėlu, nes iszrodo 
kad jo dienos suskaitytos.

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 $7.00; 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 taksos ir valdiszki ino- 
keseziai!” Tikimies kad musu 
Guodotini Skaitytojai supras, 
kodėl mes esame priversti tai 
daryti!

Mums baisiai nemalonu apie 
tai jums pranesžti, bet kagi ga
lima daryti? Pinigai yra reika
lingi del laidinio “Saules” ir 
dpi 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. Szirdirigai 
Acziu!

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

SAULE PUBLISHING CO,, MAHANOY CITY, PA.
^Pirkie U. S. Bonus!
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