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Gazo Susprogimas, Sunaikino Namus Mirsztantis Vaikas
Popiežiaus Palaimintas

Sztai tik kas tebeliko isz 
vienu namu, kai gazas su
sprogo, Chicagos mieste, III.

Policijantai ant greitųjų 
nebegalėj o dažinoti kieno

buvo szitie namai, nes iszro- 
do kad jie buvo iszvažiavę 
ant atostogų, kai ta nelaime 
atsitiko.

o o

VATIKANAS, ITALIJA. — 
Szventas Tėvas, Popiežius Pi- 
jus Dvyliktasis grašiai priėmė 
loszlka Red Skelton su jo szei-? 
mynele ir paskui palaimino jo 
devynių metu sūneli, Richard, 
kuris serga neiszgydoma “leu
kemia” liga. j

,-n. . Į

Daktarai duoda tam Vaikui i mažiau negu vienus metus gy
venti. Už tai jo tėvas, garsus 1 
televizijos loszikas, mete savo 

' darba, sulaužė kelis kontrak-! 
tus ir nutarė savo sunaus pas- 
kutinias dienas padaryti kuo 
laimingiausias.

Kai jie nuvažiavo in Italija 
loszikas tuojaus paprasze pa-] 
velinimo gauti pasimatyti su 
Szventu Tėvu, nors ji$ su savo 
szeimynele yra Protestonas.

Popiežius greitai jam davė; 
žinoti, kad jis su mielu noru į

priims ji ir jo szeimynele.'
Loszikas Red Skelton pasi- 

aiszkino kad nors jie yra Pro- 
testonai, j u vaikai eina in Ka- 
talikiszka parapijine mokykla 
in Los Angeles, California. Už
klaustas kodėl jis, Protestonas 
siunezia savo vaikus in Kata- 
likiszka mokykla, jis trumpai 
atsake kad geresniu mokyklų 
niekur nėra už tas kurias veda 
Kataliku Bažnyczios vienuo
les.

Jo sūnūs vis sako kad kai jis 
užaugs tai jis stos in Seminari
ja ir mokinsis ant Kunigo. Bet 
jo tėvas, nubraukęs kelias asz- 
aras, laikrasztininkams pasakė 
kad vargiai bus laiko tokiam 
mokslui.

Loszikas Red Skelton dabar 
savo szeimynele veža po visa 
svietą, kad ji sūnelis kuo dau
giausia pamatytu per savo su
skaitytas dieneles.

o o a

FARMIERIAMS
NUOSTOLIS
—

Ūkiams Labai Reikia 
Lietaus

NEW JERSEY. — Trylikos 
sanvaieziu sausuma ir dabar 
szita netikėta kaitra yra pada
riusios iszkados ant daugiau 
kaip deszimts milijonu doleriu 
New Jersey valstijos farme- 
riams.

Prie tu bedu dabar yra pri- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Szeimyna Iszvaryta
Isz Amerikos

Isz Amerikos
PREZIDENTAS

PERSPĖJA

Kaslink Svetimu Krasz 
tu Teises Amerikie-

cziu Teisti

WASHINGTON, D. C. — 
Prez. Eisenhoweris perspėja 
kad mes negalime reikalauti 
kad visi kiti svetimi krasztai 
sutiktu visus * prasikaltėlius 
Amerikie ežius būti Amerikos 
teismo teisiamus, kaip buvo to- 
kis baisus lermas sukeltas kas-

ir Japonai sako kad už tai jo 
byla priguli ne Amerikos ka- 
riszkui teismui bet Japonu Ci
viliniu! Teismui.

Japonai sako kad jie ežia 
per daug nereikalauja, jie pri
mena kad jie daug sykiu nusi
leido ir nestatė jokiu pareika
lavimu, kai iszkilo tokie klau
simai pirmiau. Jie iszrokoja 
kad jie yra Amerikos valdžiai 
ir teismui nusileidę apie devy
nios deszimts penkta nuoszim- 
ti sykiu, kai iszkilo klausimai 
kaslink teisiu ar pareikalavi
mu.

Amerikos advokatai sako 
kad tas kareivis Girard turėtu 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Linksmas

Kapelionas Pagerbtas

link kareivio Girard, kuris nu- 
szove viena Japone.

Yra inneszta byla in Kon
grese, kad Kongresas nustaty
tu ir pareikalautu kad visos 
musu sutarties su kitais krasz - 
tais butu pertaisytos ir perra- 
szytos, ir kad in tas sutartis 
butu indeta pareikalavimas . 
kad visi Amerikiecziai, ar jie 
butu vaiske, ar taip valdžios 
darba dirbtu kuriame svetima
me kraszte, kad to kraszto teis
mas negalėtu juos teisti, bet 
kad jie butu pavesti Amerikos 
teismui.

Pręz. Eisenhoweris sako kad 
tokis pareikalavimas baisiai 
daug iszkados mums padarytu, 
nes dar*g krasztu ant to nesu
tiktu.

Kareivis William S. Girard 
bus Japonu teismo 4 teisiamas 
ateinanti menesi. Ir gal kaip 
tik už tai Prezidentas pasirin
ko szi laika visus perspėti, kad 
bet kokia permaina musu su
tartyse su kitais krasztais bu- ♦
tu pavojinga.

Susivienijimas

Septynios deszimts septy
nių metu amžiaus Ponia 
Hannah Fainstein, Ruske 
naszle susitiko su savo sū
numi, penkios deszimts pen
kių metu amžiaus Jos: Fi
ne, New York mieste. ' z

Jodu buvo nesimato per 
trisdeszimts penkis metus. 
Jo motina iszkeliavo dau-

Japonu valdžia sako kad ka
reivis Girard, tuo laiku kada 
jis ta Japone nuszove ne ėjo 
kariszkas pareigas ir už tai jis 
turi būti teisiamas ne kaip ka
reivis, bet kaip eilinis žmogus;

giau kaip asztuonis tukstan- 
czius myliu isz Bessarabia, 
Ukrainuose. Ji sako kad jai 
eme vienuolika metu gauti 
pavelinima isz to kraszto 
iszvažiuoti.

Armijos Sekretorius Wil- . 
bus W. Brucker ežia sveiki
na Kapeliona, Major Arthur 
E. Mills, po deszine, kuris 
buvo iszrinktas ir paskirtas 
kaipo geriausias ir intakin-

giausias sziu metu kapelio
nas Armijoje.

Kapelionas Major A. E. 
Mills jau ir taip yra susilau
kęs keletą garbes ženklu isz 
Armijos sztabo.

11 Lakunu Dingo
Italijoje

WILLOW GROVE, PA*. — i 
Vienuolika Amerikiecziu laku- j 
nu, skrisdami isz Willow 
Grove, Pa., in Italija dingo.

Tikru žinių dar nebuvo gali-' 
ma sugauti, bet gandai eina 
kad tas ju bombneszis nukrito 
ir sudužo, kur nors netoli Ve
nice miesto, Italijoje.

Jie ketino nuskristi tenai isz 
Afrikos. Visi lakūnai ir darbi
ninkai yra isz Philadelphijos 
ar apylinkes.

Ju eroplanas turėjo du inži- 
nu. Jie ketino skristi isz Afri

kos in Treviso miestą, Italijo
je, kelione butu buvus apie 
tūkstantis keturi szimtai my
liu.

Kitas eroplanas, kuris buvo 
iszskrides to pirmojo jieszko- 
ti, pats nukrito ir sudužo, už- 
muszdamas devynis ant sykio. 
Deszimtas pasimirė kai jis bu
vo vežamas in ligonine. O vie
nuoliktas, labai sužeistas, ran
dasi ligoninėje.

^Pirkie U. S. Bonus.'

Vengras Laszlo Majer su 
savo žmona Jieva ir su jųd
viejų vaikucziais, turi iszsi- 
kraiistyti i s z Amerikos. 
Taip teismas Pittsburgh, 
Pa., mieste nusprendė.
Buvo neužginezyjamai pri- 

parodinta, kad Majer buvo 
Komunistu partijos, narys 
nuo 1951 iki 1955 metu, ir 
kad jis valdžiai buvo pame-

‘FBI’ POLICIJA PA-I
LEIS DAUG

INTARPU

Augszcziausias Teis
mas Jai Rankas Suriszo

WASHINGTON, D. C. — 
Augszcziausias musu kraszto 
Teismas dabar panezius nuima 
nuo prasikaltėliu, žmogžudžiu, 
nieksiu ir FBI policijos rankas 
supanezioja. Tas musu krasz
to Augszcziausias Teismas yra 
panaikinęs žemesniu teismu 
nusprendimus, in, szali yra pa-. 
stūmės kitu teisėju darodini- 
mus.

Mes sutinkme kad visi turi j 
klausyti ir laikytis to Teismo? 
nusprendimais, nes už ji augsz- 
tesnio nėra. Bet tai nereiszkia 
kad jis jau negali suklysti, ne
reiszkia kad mes negalime isz- 
drysti savo žodi pasakyti ir pa- ? 
reikszti kad musu nuomone, 
ežia tas Teismas yra suklydęs 
ir negerai daro.

Juk cz'ia demokratija, lais
ves krasztas, ir tas musu Aug
szcziausias Teismas nėra nei 
szventesnis, nei geresnis neg’u 
musu Kongresas, Senatas ar 
sau jale vyru saliune prie baro.

Asz, kaipo darbininkas, esu 
priverstas daryti taip kaip ma
no bosas man insako, bet jis 
manes niekados neprivers mis-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

AUTOMOBILIUS PA-' 

SLYDO 130 PĖDU

Sudužo In Medi, 
Draiverys Žuvo

PHOENIXVILLE, PA. — 
Dvideszimts szesziu metu am-

Nužudintas

Penkios deszimts dvieju 
metu amžiaus James Malloy 
buvo nusiautas ir paskui jo 
lavonas buvo in dideli kupa- 
ra inkimsztas ir nuvesztas in 
New York Railway Express 
stoti, kur du vyrai ji paliko 
su adresu in California.

Policijantai per daug ne
žinojo apie nužudinta vyra,“ 
apart to kad jis buvo pento- 
rius, ir jie spėja kad jis buvo 
insimaiszes su tokiais szu- 
leriais, kurie paskolina pini
gus už baisiai dideli nuo- 
szlmti, procentą. Jis su sa
vimi vis turėdavo keletą 
tukstaneziu doleriu. Polici
ja surado žudintojo.

bilius paslydo ir susikūlė su 
medžiu prie to vieszkelio, apie 
treczia valanda isz ryto.

Policijantai sako kad jie ne
gali suprasti kode! jis taip sa
vo autemobiliaus briekas, 
stabdžius paspaude kai nieko 
nebuvo ant to vieszkelio. Jo 
automobilius paslydo ant to 
vieszkelio ir paskui sudužo in 
medi prie to vieszkelio. Kiti, 
pravažiuojantieji žmones pa- 
szauke policijantus ir pranesze 
apie ta nelaime.

žiaus Leon P. Edinger isz Jis pasimirė in Montgomery 
Phoenixville Rt 2, užsimusze -ligonine in Norristown apie 
ant Ridge Pike, kai jo automo- penkta valanda isz ryto.

laves kai jis in szi kraszta at 
važiavo isz Vengrijos, per 
tuos sukilimus Vengrijoje.

BUVĘS UGNIAGESIU
KAPITONAS

r i 
Suaresztuotas Už Girta

Važiavima

CAMDEN, N. J. — Buvęs 
ugniagesiu kapitonas, Camden 
mieste buvo suaresztuotas už 
važiavima 65 mylias in vaban-' 
da vietoje kur valia važiuoti i 
tik 25 mylias in valanda.

Policijos Saržentas Harold; 
Melleby sako kad jis suareszta-; 
vo 43 metu amžiaus Albert V. | 
Dukes, isz Westfield Ave., ne
toli nuo 38th ulyczios. Buvęs 
ugniagesiu kapitonas Dukes 
buvo suaresztuotas ir jam bu-? 
vo paskirta pusketvirto szim-? 
to doleriu kaucija.

Gražuoliu Rungtynes

Czia Prancūzijos ir Ame
rikos gražuoles pasirodo vi-

sia mergina ant viso szieto.
Szitos gražuoles yra, po

Daktaras Lee J. Hammond su savo gražumu, in Long kairei, Lisa Simon isz Pran-
ji iszagzaminavuojo, ir pasakė 
kad jis tuo laiku buvo girtas.

Beech, California, kur eina 
rungtynes iszrinkti gražiau-

euzijos, ir Marianne Gaba, 
isz Illinois valstijos.
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Kas Girdėt
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Subatoj, Liepos (July) 27-ta 
diena, sueis 69 metai, nuo kada 
pasirodė pirmutinis “Saules” 
numeris, kuris uždėjo a.a. Do
mininkas T. Boczkauskas.

“Saule” tarnaus taip kaip 
tarnavo praeituosia metuosia, 
del labo musu žmonelių, o mes 
stengsimės jums visame užga- 
nadyt mieli skaitytojai, kol 
turėsim pajiegos ir sveikatos 
ir dirbsime del jusu labo kol 
galėsime!

— “Saules” Iszdavyste.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimai 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.

SAULE - Mahanoy City, Pa

Dabar jau visiems Vaszing- 
tone aiszku, kad Eisenhoweris 
laibai įprastai pasirodo Kongre
se. Nežiūrint Kaip mes politi
koje stovime ar kuria partija 
remiame, mes turime prisipa
žinti,'kad jo programa 'baisiai 
prastai eina Vaszingtone.

Dauguma jo innesztu bylu 
'bus atmesta ir nepriimta. Ir jis 
pats tai jauczia ir žino. Už tai 
jis dabar per radija ir televi
zija kreipiasi in eilinius žmo
nes, nes jis jau mato kad jis jo
kios intakus nebeturi nei. ant 
Senato nei ant Kongreso.

Kongresas milijonais dole
riu pakerta beveik visas jo in- 
nesztas bylas. Tai mažai pini
gu sutaupina musu valdžiai, 
bet Kongresas taip daro vien 
tik už tai kad Eisenhoweris tas 
bylas yra invedes.

< Jis buvo reikalavęs daug pa
gelbės-mokykloms, bet nieko 
negavo už tai kad Juoduku 
klausimas iszkilo.

Eisenhoweris norėjo kad 
uniju iždai Ibutu geriau prižiū
rėti ir kad uniju bosai butu 
priversti apyskaitas iszduoti, 
bet Kongresas ta byla atidejo> 
iki ateinancziu jnetu.

Ir daug kitu invykiu parodo 
kad ne viskas tvarkoj Vaszing- 
tone ir tai Eisenhoweriui ne in 
politine sveikata.

tu jas isz kalno užsiprasze ir 
tik paskutinėje minutėje at
sisakė.

'■ • •
Mums tik keli menesiai atyal 

taip atsiliko. Mes norėjome va
žiuoti skristi in Chicago. Ketu
rios kompanijos mums sta.ez.iai 
pasakė kad visa ta diena nebus 
vietos nei ant vieno eroplano, 
nors ta diena daugiau kaip 
dvideszimts eroplanu skrido iii 
Chicaga. Apie asztunta valan
da vakare, mums eroplano dar
bininke patelefonavo kad 
mums yra vietos ant eroplano, 
kuris iszskris už dvideszimts 
minucziu. Mes nusiskubinome 
in aerodroma nusipirkome sa
vo tikieta ir in ta eroplana in- 
sisedome, jausdamiesi tikrai 
laimingi gauti bent viena vie
ta tai kelionei. Kai eroplanas 
pakilo isz aerodromo in. padan
ges, mes apsidairėme, apsižiū
rėjome ir suskaitėme kad pen
kios sėdynės buvo visiszkai 
tuszczios. Mes tarnautojos pa
klausėme kaip tai, kad mes 
negalėjome gauti tikieto ant to 
eroplano, o dabar tiek sėdynių 
tuszcziu. Ji mums paaiszkino 
kad tai buvo kitu žmonių už- 
praszytos sėdynės bet paskuti
nėje minutėje atsakytos.

Dabar beveik visuose mies
tuose matyti daug tuszcziu 
sztoru: daug mažu biznierių 
eina isz biznio, nes dideles 
kompanijos juos iszvaro ir jie 
negali pasistoti ar konkuruoti 
priesz tas dideles kompanijas.

Brooklyn, N. Y., kur iki sziol 
turėjo pasekminga, praktika. 
Dr. Szliupaite laikinai apsigy
vens pas savo seseri, ponia. U. 
Žiuriene, Ohio valstijoje.

Visiems kaip ant delno aisz
ku, kad viskas ima dar 'labiau 
pabrangti! Mes ne tiek norime 
tas nemalonias žinutes pa
skelbti, kiek pareikszti ir 
mums kaip ir jums 'pikta.

Plieno darbininkai vėl pra
dėjo siekti ta užburta algų ir 
kasztu ratu..

Dabar automobiliu darbinin
kai, nepasiduodami, teipgi pa
reikalaus didesniu algų.

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

Pypkes Durnai
Tiek Ženklina

Bartis ir vaidintis su motere, 
Tai tiek ženklina kiek 
Kate už uodegos tasinti. 
Nutverk kate už uodegos, 
O ji trauksis in prieszinga 

szali,
Ir tiek sukels armiderio, 
Jog net kaimynai girdės.
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GUODOK SAVO 
:: TĘVA ::

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Turėjai kur kitur pa
slėpti pinigus, Gaila tau 'buvo 
atiduoti savo sunui! Ir priėjo 
prie lovos.
( — O tai pasiutus bobai 
Naujutėlius ma.rszkinius ap
vilko ant nebaszninkO', Ka asz 
dėvėsiu iii ibažnyczia. Numirė
liui ir taip užtektu.

Su tais žodžiais isztiese ran
ka, prie lavono, iszeme kryželi 
isz delno ir mete ant stalo, po 
tam pagriebė už rankoves 
marszkiniu idant nutraukt nuo 
mirusio tėvo.

Stebėtinų atsitikimu susi
painiojo jopirsztai su pirsztais 
lavono. Atsitiko baisus: atsiti
kimas. Pirsztai ne'baszninko

I

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

KATALOGAS 
KNYGŲ t

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

užsisakykite knygas is* 
8*ito Katalogo

Nr. 1957
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Padare Kaip Jaunikis
Paliepė

suspaudė delną. Motiejaus kaip 
geležies reples. Sūnūs suriko 
baisiai isz pergazdymo ir bai
mes, puolė be gyvasties prie 
lavono tėvo.

c-
Treczia diena atsibuvo lai

dotuves tėvo ir sunaus. Palai-
Mariute — Kam tu Keide 

neperskaiczius laiszka, nuo 
jaunikio degini?

Keide — Kad jis man pas
kutiniam. laiszke rasze, kad 
kaip gausiu nuo jo laiszka, 
kad tuojaus sudegincziau.

do jo juos vienam placziam gra
be. Tėvas nepaleido sunu. No- 
rints už gyvasties buvo persi- 
skyria, grabe silsejosi susivie
nija. Buvo Jiems gerai. Kirmė
lės besibarė už ju kuntis.

—------ GALAS------- -

Eroplanu kompanijoms da
bar pavėlinta nubausti’■ tuos 
kurie užsisako keliones tikin
tus ir paskui atsisako. Jie tu
rės užsimokėti apie desžimta 
nuoszimti tu savo užsipraszytu 
tikietu.

Daug bagpcziu ir taip sau 
poneliu kad užsitikrinus kad 
jie tikrai gaus vieta ant ero
plano savo pasiskirta diena 
būdavo užsisako tikietus ant 
penkių ar szeszin invairiu ero
planu, ir paskui tik viena pa
ima ir visiems kitiems atsako. 
Tai eroplanai turi skristi su 
daug tuszcziu sėdynių, kurias 
kiti butu mielu noru nusipirkę, 
kad tie ponai pagocziai nebu-

SAPNORIUS

I
Su 286 Paveikslaij j

160 Puslapiu ;
8 col. ilgio, 5% ool. ploczio i 
Issaiszkina sapna ir kas ' 
ateitoje stosis. Su priedu ' 
planatu ir visokiu burtu. , 
Knyga in minksztoe po- > 
pieros virbeliuose. :: :: !

Pinigai reikia siusti su ! 
užsakymu' !

l iktai. . S1.00 j 
\ Saule Publishing Co. i 
< Mabanoy Oily. Pa.U SA <

Valdžia milijonus ant mažo 
procento skolina didėlėms biz
nieriams bet nei cento mažam 
biznieriui. 'Czia vėl, aėziu Ei
senhoweriui ir jo tvarkai.

Armija, Laivynas ir Lakunu 
Sztabas tarpu saves peszasi ir 
nesutinka, ir taip valdžiai bai
siai daug kaszfuoja, nes visi 
lie trys kariszki sztalbai viską 
savotiszkai daro ir tvarko ir 
daug darbo yra dabar atlikta 
trejopai. Visi trys sztalbai ta 
pati da.iba dirba ir valdžia vi
siems trims turi atmokėti.

Jauni, puskepti karininkai 
dabar turi daryti bizni su se
nais vilkais biznieriais, kurie 
juos ant visu derybų apgauna. 
(Vaiskas negali palaikyti savo 
eilėse senu, pasimokintu kari
ninku, nes jie meta savo ka- 
.riszkus darbus ir ima riebias 
vietas fabrikuose. Ir ežia isz- 
rodo kad tie karininkai gauna 
tas sziltsa, riebias vietas fab
rikuose kaipo . dėkavones už
mokesti kad jie, 'būdami vaįske 
parūpino dar riebesnius kon
traktus toms kompanijoms ar 
tiems fabrikantams.-

- X :
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Jau žinome, kad Dr. Aldona 
Szliupaite, pardavė savo na
mus ir nemano daugiau prakti
kuoti medicina Brooklyn, N. 
Y. Dr. Szliupaite gimus Ame
rikoje, po Pirmojo Pasaulinio 
karo iszvyko -in Lietuva ir per 
ilga. laika dirbo Lietuvoje prie 
Raudonojo Kryžiau? ir inval
idu Labdaros darbu. Vėliau su-

I 

gryžo in Amerika,ir insikure
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iMaTURALLY, the/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."

UWJiM
your invitations and 
announcements must 
be flawlessly
correct I

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No.l03—Vaidelo ta, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
ezio iszimta isz Lietuvis?, k u 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

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

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

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

No.132—Trys istorijos; Apie 
A n glorias i sz Valencz iojs, Ko- 
žnas daigias turi savo vieta; 
Ka pasakė katras pacziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

No.l 29—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; TamsiiniiB 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 Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

lapiu, 20c.
No.158—A p i e Kapitonai 

Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Lsztyre; Prigautas? 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

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

No.172—Apie Duktė Mariuj 
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 Angliš; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 2Qc.

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

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

No.l 44— Apie Ranka Ap
vaizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

No.145-t-A p i 0 Velnisžkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

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

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

No.l 52—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

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

No.l 50—Apie Duktė Akma- 
noriaus, Klara', Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

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

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

i

Kitokios Knygos

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

No.180—Kvitu Knygute 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

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

No.194—Trumpas Katali
ke szkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, sn 
uekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristus© 
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 gralio musu Iszgany- 
tojaus Jeruzolima. 10c.

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas*.

Užsisakant knygas ia* 
szio Katalogo, reikia 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.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiuu- 
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 Ottv, Pa.. * ĮĮ. B. S



“SAULE”' MAHANOY CITY, PA.

JNEISIME iii .grinezia. kal
nu gyventojaus. Sienos ir 

lubos ipa juode nuo (luinu, pe-. 
ežius platus, neszvarus suolai 
aplink sienas, aplinkui stovi, 
puodai ir kelios sulūžusios kė
dės, sztaii visi naminiai rakan
dai koki radosi tani kambarv- ’ ije,

Ant grindų vaikai bovijasi 
drožimu szaukszteliu.. Motere 
stovi prie pecziaus ir dažiuro 
virala.

Motere gal, turėjo apie tris- 
deszimts metu, meiliu akucziu 
ir tiesi kaip striuna.

— Eliuk! Ne drožk, nes iš
sipjausi. Geriau eikie paszauk- 
ti teveli ant piet. Ej! Eliuk, Ar 
girdi ka tau liepiu?

Balt-plauke mergaite iszbe- 
go per duris tiesiog ant lauku, 
'brolelis pradėjo siausti su ka
tinu, o motina atsiklaupus kal
bėjo “Aniuolas Dievo,” žiūrė
dama ant puodu air katras var
va.

Pasimeldus pakilo, pastate 
ant vidurio kambario suolą, 
padėjo- puodus su kopūstais ir 
bulvėmis. Tame paežiam laike 
inibeg’o uždusus mergaite.

-— Ko tu taip lakstai? Ar 
negali po valei eiti? Juk niekas 
tave nesiveja. Da sau akis su- 
muszi. Paduok kėdės. O ar tė
velis ateina?

— Ateina, atsiliepe mer
gaite.

Tame, davėsi girdėt sunkus 
'žingsniai ir inejo smarkus vy
ras, ne senesnis už motere, tie
sus kaip aržuolais. Mete kepure 
in kampa ir sunkiai atsisėdo. 
Motina atsisėdo ant galo suolo 
ir padavė vaikams medinius 
szaukusztus.

— Eliuk, sukalbėk poterė
lius priesz valgi.

— Neeee! Spyrėsi mergai
te.
, Vyras ant nieko neteminda
mas pradėjo valgyt.
r: "

LIETUVISZKAS SURIS

4 .. I C - , i ' v

Jono Ir Angelinos Andruliu Ir Ju Szeimynos 
t k 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 Angelinos 
Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.

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

Andruliui 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 “Michigari Farm Suris,” tai raszykite ant adreso:

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

f‘£._ FOUNTAIN — MICHIGAN ................

— Maitai, kalbėjo motere 
su iszmetinejimu, tu niekad 
poteriu nekalbi, o vaikai ima 
pa veizdi nuo tavęs. Kokis tė
vas tokis, vaikas.

— Eskie! Suniurnėjo vy
rais, ir ne zurzėk. Gana man 
iszbeldi galva. Mergaitei duok 
pakajil, kada užaugs tai isz- 
moks.

— O! Dievyti! Iszmoks tau 
] aišku i kaip isz jaunystes ne- 
iszmoks! Eliuk, nors persižeg
nok, vaikeli.

Eliutę pakele ranka prie 
kaktos isz nenoro:

—- ...ardau Tėvo ir Dva
sios. .. entos... t

—< Kai]) tu kalbi? Kalbėk 
Vardan Dievo Tęvoj aiszkiai, 
ii* Sumins, rankele ant kruti
nės!,. ir Dvasios..

Mergaite sukalbėjus ligi 
Dvasios, apsiverke.

— Eliuk, negausi pietų, ta
re rustai riiotere ir nustūmė 
nuo saves mergaite kuri pra
dėjo da garsiau verkti. Motina 
paėmė szaukszta, pradėjo val
gyti su vyru ir mažu Stepuku.

Eliute* supratus jog jos verk
smas ir iipas ant niek, prislin
ko prie motinos, persižegnojo 
gerai ir žiurėjo nedrąsiai ant 
motinos.

— Na, matai, jog moki! 
Pritraukė mergaite prie saves, 
pabucziavo in veideli ir paso
dino szale saves.

Visi valgė pietus malszziai.
— Ka turi daugiau? Už

klausė vyras.
— Kukuliai su pienu, bet 

tuos reikia palikti senam tėve
liui, kada ateis. Jisai negali ko 
kito valgyt, o kažin ar ka toki 
gavo tena is.

— Ar tu tik tęva maitini?! 
Atsilie'pę rustai vyras. Tėvas 
nieko nedirba, gali 'pavalgyt 
ka. noriuts. Asz prisidirbu sun
kiai, kaip nesutverimas, o 
czion nieko. Velniai pagriebtu 

toki gyvenimą!
— O! Motie! Motie... < kal

bėjo motere su iszmetinejimu, 
dekavok Dievui jog turi ka 
valgyt, o kad dirbti reikia ir 
už tai a,ežiu Dievui. Kaip-gi 
žmogus gyventu be darbo? Ant 
tėvo nesitikek nes ir neturi ko.

— O! Motie! Motiejeli! 
Prašzyk’ Dievo idant duotu 
mums gilinki, o ne nubaustu ūž 
tai, jog duodi tėvui ubagauti.
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Nuo Amerikos Laisves
Diena,

Liepos Ketvirta diena
Szita žinute užsiliko,
Mat, neseniai garnys 

beibukiai paliko,
Parte kur ten vienam

Schuylkillo mieste atsibuvo’ 
Ant kurio svetelei pribuvo, 
Su tokiu paredku jau gana 

Bet szirdeles vis ta pati 
atnaujina.

Badai mergele neseniai in 
czionais atvyko, 

Na ir tokis szposas jai 
atsitiko, 

Badai ant viena vaikino 
užsiklepojo, 

Buk tai jisai ja apdovanojo. 
Ar žibute, mano dobilėliai, 
Turite nuo tokiu saugotis 

gerai, 
Nes tokios sarmatos neturi, 

Ir ant nieko nežiūri.
Daugelis kartu nekalta 

vaikina, 
Kaip koki avina apsvaigina, 

Po tam isz< jo pasityczioja, 
Po kortus vedžioja, 

Pinigus isz ju isztraukia, 
Po tam po velniu kitur 

. traukia. 
* * *

In viena miesteli 
Virdžinijoje, 

Traukia alų ir gaižute, 
Vakare traukia namo 

• gerai pripūtė, 
Viena kita vedasi, 
Už tvorų laikosi.

Kada vyrai isz darbo 
, ' pareina,

Ir in grinezia ineina, 
Tankiai neranda gaspadines, 

'Ne isžvirtos vakarienes, 
Yra ten da viena moterele, 

Kazyriuoja per nakti 
vaikine, 

Geriau kad puodus 
prižiuretu, 

O ne per dienas kazyriuotu. 
Bus puikios ir ju dukreles, 

Jau tas vyras k a su 
. ■ tokia apsives, 

Gyvenimo gero neturės, 
Ba jeigu motina girtuokle 
Taii da bus niekesne duktė, 

Tai ir ant sziandien bus gana, 
Ba turiu pyszkyt rytoj 

in kita miestą.

Jau Žinojo Priežasti
/Eliute — Mamyte, jau asz 

žinau del ko viszcziukai isz- 
sipere isz kiausziniu.

Mamyte — Del ko mano 
dukrele?

Eliute — Isz baimes, kad 
juos neiszvirtu.

Juk turi ir lauko ir szeimynele 
da maža, galėtu užsilaikyti pas 
mus. Noyintš tai. ne mano tėvas 
bet jam nepavydžiu szaukszto 
valgio. Jisai ant (Senatvės ne
gali valkiotis po svietą, o tu ji 
isz grinezios iszmeti. Geresnio 
tėvo nerastum, o tu ji suvis ne- 
paguodoji. Ka surenka taj tau i 
tuo jaus atiduoda.

— Nes privalo atiduoti! 
Suszuko vyras. •
x — Privalo? Juk tai tavo 
privalumas ji maityt ant se
natvės, jeigu tave užaugino' ir 
tau atidavė lauka, ir grinezia. 
Atsimink idant taip nebūtu su 
savo kūdikiu! Dievas yra mie- 
laszirdingas, bet ir teisingas,

— Gana to! Suriko rustai 
vyras. Man pamokslu ne kai 
bėk! Ar tu mistini jog senis ne
turi pinigu? Nes baisiai sku- 
pus! Veluk trankytis po grin- 
ezias ne kaip gyventi, poniu
kai isz surinktu pinigu. Man 
reiketu nupirkti jauezius tai 
neduoda.

—■ Ba neturi!
— Turėt turi! Kur paliejo ? 

Tu man Ursze nekalbėk, asz ži
nau ka darau.

— Daryk, liet atsimyk 
idant Dievas tave sunkiai »ne- 
nubaustn!

Motiejus paemes bliuda su 
kukulais insipyle pieno ii- su
valgė viską. Pati nedryso jam 
pasiprieszint.

Atsistojo jisai nuo suolo, isz- 
sitiese net kaulai subraszkejo, 
dirstelėjo pasitycziodamasi s 
ant paezios ir iszejo isz gj?in- 
czios.

— Sugrysziu priesz vaka- 
ra nuo darbo. Tik vietoje pa
mokslu paganyk geresne va
kariene!

Motere dirstelėjo ant iszei- 
nanezio giliai atsidusdama, po 
tam surinkus szauksztus ir 
bliudus, iszmazgojo ir padėjo 
ant savo vietų.

Po tam iszibego laukan nn- 
neszti versziukui vandens, o 
vaikai bėginėjo lauke.

Szeszelis praslinko pro Įau
ga o priemenėje davėsi girdeli 
sunkus žingsniai ant slenks- 
czio stojo senelis susilenkus 
nuo senatvės. Veidas buvo 
raukszletas, žili ūsai ir plaukai 
trumpas, kailinis, per peczius 
buvo užkabytas krepszys, juo
di marszkiniai ir tai viskas. 
Taip persistatė senukas.

Kada stojo duryse apsidairė 
aplinkui ir nusistebėjo jog 
grinezioje nieką neužtiko: isz 
krutinės davėsi girdėt atsidu
simas rodos balsai arpos kada 
pasideda ant stalo. Atsisėdo 
ant suolelio, numėtė kepure in 
kampa; ir pradėjo kalbėti pote
rius. Rankos jam nupuolė kaip, 
be valdžios, rodos medines. O 
jisai teinino in langeli ir kru
tino lupomis.

Priemenėje, užpakalyje se
nuko stovėjo' motere.

— O, tai tu teveli!
— Asz vaikeli, asz, tarė se

nelis drelbancziu balsu.
— Ar nori valgyt, teveli? 

Užklausė senelio bueziuodama 
ji in ranka.

— Ne, Urszuk; ne, nes czio
nais man skauda, parode su 
pirsztu ant krutinės.

— O j, Dievyti! Kalbėjo 
motere susijudinus, juk reikia 
tam užbėgti.

— Oj, ne reike, ne. Nieko 
negelbes!

Aszaros pradėjo jam byrėti 
isz akiu ir tekejo ant iszbalu- 
sio veidę. Ursze pradėjo verk
ti.

— Juk pavojaus ne yra?

Kalbėjo pro aszaras.
— -^Ne, n’e, sudejavo senelis 

ir glostė jos galva rankomis.
— Tėvuk, gal atsigulsi? 

Paklosiu jum kambarėli.
• — Gerai, vaikeli, gerai.

Paėmė seneli už rankos ir 
nuvede in kambari.

— Czionais bus jum sma
giau.

— Bus, bus, susznabždejo 
senelis. Marti atnesze dvi pa*- 
duszkas ir patalus.

—» Dabar gulkie, 'permiego
si. O gal pieno iszgertum?

— Oj, ne, negaliu. Tu esi 
geras kūdikis, pradėjo jieszko- 
ti ka: tokio entije. Iszeme krep- 
siziuka. ir padavė jai.

—• Urszuk, paimkie gal tau 
prisiduos. Urszule ranka atb 
trauke.

—- Paslepkie,' teveli. Tau 
greieziau prisiduos.

— E, man. jau nereikia ne, 
paslepkie sau.

Motere paėmė maiszeli ir in- 
mete in. skrynia. Senis persi-

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

has it?),

U. S. Savings Bonds 
Are Indestructible!

Everything, they say, comes out in the wash. 
And this photogrąph shows how a U. S. Sav
ings ,Bond left in a man’s shirt pocket came 
out after a session with the wringer. But its 
value hadn’t shrunk a bit. The U. S. Treasury 
replaced it—as it has nearly a million other 
Bonds which were mutilated, stolen, lost or 
destroyed.

Savings Bonds have been wrung through 
. wringers, destroyed in fires, chewed up by 
dogs, goats, cows and probably children. But 
-their owners never lost one penny. The Treas
ury keeps a record of all Bonds purchased 
and replaces them without charge in case of 
mishaps. What’s more, the Treasury issues 
the Bond with its original date so you don’t 
lose a penny of interest either.

U. S. Savings Bonds are not only safer 
than cash but one of the best investments you 
can make. Your government guarantees the 
principal—up to any amount—and the rate 
of interest you receive.

You’ll be surprised at how your savings 
accumulate when you invest regularly in 
U. S. Savings Bonds.

So start buying Bonds today—either on 
the Payroll Savings Plan where you work or 
at your bank. And make your Bond buying 
a regular habit. It’s one that will bring your 
family greater security.

* ‘ «
U. S. Savings Bonds strengthen 

the security of your family, 
your community, your country.

The V. S. Government does not pay for this advertisement.
The Treasury Department thanks, for their patriotic 

donation, the Advertising Council and

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.

suolo. Ineidama in kambari 
kuriame tėvas miegojo, atida
rė palengva duris idant senelio 
nepalbudyt. Ilgai stovėjo prie 
lovos akyvai temindama ant 
mieganezio, o> isz akiu galima 
buvo pažinti jog baime ja ap- 
iminejo. , .. .

Senukas miega, o kvapo ne
girdėt. Szirdis jos pradėjo 
greitai plakti. Paėmė tėvą už 
rankos: ranka buvo be val
džios, kieta, szalta.

— O Jėzau! Sukliko mote- 
I re ir puolė ant keliu prie lo
vos. Da nenorėjo tikėti. Su del
nu paglostė veidą, veidas szal- 
tas, akys primerktos, lupos 
truputi atidarytos, rodos bro
mas per kurias duszia iszleke.

— O Jėzau! Sudejavo ve
la motere, pasirėmė ant krasz- 
fo lovos ir ilgai verke, po tam 
pradėjo sznabždei poterius už 
numirusius.

Malda apmalszino’ ja truipm 
ti, atsikėlus nuėjo in. kuknia. 
Stovėjo ant vidurio’ aslos neži
nodama ka pradėti. Eiti pas 
kaimynus toli, o czion vakaras 
netoli. O ant galo kaip ežia ap
leisti grinezia. Kad nors Motie
jus pareitu. Nusiszluoste žįurss 
teliu aszaras ir nuėjo vela in 
kambarėli. Atidarė skryne, isz
eme marsizkinius ir kitokius 
apsiredymus. Sudėjus viską 
ant suolo priėjo prie lovos ir 
pradėjo nuvilkti senus, skudu- 
rius nuo senelio. Buvo tai sun
ki užduotis nes lavonas jau 
pradėjo stingti. Trumpam lai
ke nurėdė nebaszninka, ir aprė
dė in czystas drapanas. Po tam 
uždengė su drobule, sudėjo jo 
rankas ant krutinės, paėmė 
nuo stalo kryželi ir indejo in 
delnus senuko. Pabaigus; savo 
darba, atsiklaupė prie’ lovos, 
sukalbėjo da trumpa maldele, 
atsiduso sunkiai, atsikėlė ir 
nusidavė in kukne prie’ savo 
darbo.

Jau beveik visai sutemo. Ke
tino užkurti pecziu kad sztai 
inejo jos vyras.

— Tai da neužkuriai pe
cziu ant vakarienes? Ka tu po 
velniu darai ? Suriko perpykęs 
ant slenksczio. Motere sudrė
bėjo ant tu žodžiu.

— Nekalbėk taip, atsiliepe, 
susilaikydama nuo verksmo. 
Tėvelis numirė, ir apsiverke 
graudžiai.

— Ka? Tėvas numirė? Ka 
tu kalbi, kur gaili? Užklausė 
malsziau.

— Kambarelyj.
— Kambarelyj! Kam ji fe

nais nuneszai?
— Pats nuėjo. Eikie pasi

melsti už duszia savo tėvelio.
Vyras pasijudino isz vietos. 

Motere priėjus prie jo tarė:
— Motiejeli nesirūpink, te

veli parengiau in tavo’ drapa«- 
nas.

— Ka? Suriko garsiai.
— Juk negalėjau ji palikti 

skarmaluose, teisinosi motere.
— O kad tave velniai pa

griebtu ! Greieziau pagamink 
vakariene.

Pats nusidavė in kambarėli. 
Jau suvis suteme. Motiejus ati
darė szepa, iszeme žvake ir 
padėjo ant stalo. Ant lovos pa
regėjo nebaszninka. Szviesa 
nuo žvakes puolė ant nebasz- 
ninko, rodos tik buvo užmigęs.

Motiejus mėtėsi ant tėvo 
skarmalu kaip iszalkias žvėris 
ir pradėjo’ juos iperkratinet. 
Perkratė visus kiszenius, isz- 
cziupinejo pamuszala, bet to, 
ko jieszkojo nesurado! Susi
raukęs dirstelėjo ant lavono 
kalbėdamas:

(Tasa Ant 2 Puslapio), J

žegnojo ir palengva atsigulė 
ant lovos. Marti norėjo ji už-, 
dengt patalu bet jisai atsiliepe 
kad neuždengk, bus gerai.

Dirstelejo ant jos szirdingai 
kalbėdamas:

•— Tu gera kūdikis, paan
trino, tegul tau Dievas, bet isz 
graudingumo ar silpnumo ne
galėjo dabaigt. Primerkė akis. 
Ursze būdama nuomonėje jog 
tėvukas užmigo, iszejo in kuk- 
nia. Sztai ir vaikai su riksmu 
inbego in grinezia.

— Tylėkit! Diedukas mie
ga,.

— Miega? Paantrino vai
kai ir tuojaus ąpsimalszino.

Motina sėdo ant.suolo, pa:- 
eme gurbą su bulvėmis ir pra
dėjo skusti.

Tuom kart diedukas miego
jo'. Sunkiai kvėpavo. Ant galo 
suvis aptyko. Motere sededar 
ma giliai ųžsimislino, ant jos 
veido buvo galima matyt asza
ros.

Motere staigai pakilo nuo
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Žinios Vie tines
— Su’batoj pripuola Szv. 

Pantaleono ir Szv. Natalijos, o 
Tautiszka Vardine: Agaras. li
tą diena: 1888 m., Domininkas 
T. Boozkauskas, pradėjo leisti 
pirma numari “Saules”, yra 
tai antru seniausiu Lietuvisz- 
ku laikraszcziu; 1941 m., Har
ry Hopkins, Amerikos vardu 
kalbėdamas Londone, Sovie
tams prižadėjo visokeriopa pa
ge 1‘ba, ir didele paskola; 1779 
m., Amerikos Tarybos sudary
ta.

— Su’batoj, Liepos July 27 
diena 1957 m., sueina szeszios 
deszimts devyni metai kai 
laikrasztis “Saule” apsigyve* 
no Mahanojuje!

— Kita sa n va i te: Nedelioj 
pripuola septinta Nedelia po 
Sekminių, taipgi Szv. Inocen
to, o Tautiszka Vardine: Ante. 
Ir ta diena: 1945 m., Amerikos 
bomibneszis sudužo in. angsz- 
eziausiaji New York miesto 
dangoraiži, “Empire State 
Building,” trylika, žmoni n žu
vo ir dvideszimts (buvo sužeis
ti; 1945 m., Amerikos Senatas 
priėmė ir patvirtino Tautos 
San jungos sutvėrimą; 1945 m., 
Komunistas Earl Browder, bu
vo paszalintas isz savo vietos 
kaipo Amerikos Komunistu 
Partijos Prezidentas. Jo inpe- 
dinis William Z. Foster; Ne
priklausomybes Diena Peru 
kraszte.

— Ponia Marijona Visz,- 
niauskiene, isz Maizevilles, 
ana diena, lankėsi pas ponia 
Magdalena Banavicziene ant 
W. Market uly., ir pas kitus 
pažystamus, ir prie tos progos 
atlankė ir “Saules” Kedakci- 
ja del atnaujinimu, savo pre
numerata už laikraszti, nes po
nia Visznianskiene yra. musu 
sena skaitytoja ir myli skaityt 
“Saule”. Acziu už atsilainky- 
ma.

— Panedolyje pripuola Szv. 
Mortos, o Tautiszka Vardine: 
Manvydas. Taipgi ta diena: 
1922 m., Amerikos Susivien. 
Valstijas pripažina Lietuvos 
Respubli ka. de J u re; 1506 m., 
Lietuviai pergalėjo Totorius 
ties Cipra.

— Utarninke pripuola SS. 
Abdono ir Senneno, o Tautisz
ka Vardine: Bijūnas. Ir ta die
na: 1940 m., Busi ja sudarė Tai-
kos sutarti su Lenkija; 1387 
m., Lietuviai priėmė Kriksz- 
czionybe, tai buvo beveik pas
kutine tauta visoje Europpje 
pamesti savo statmeldyste; 
1292 m., Kryžeiviai sugriovė 
Žemaicziu Žinyezia. Kernavo- 
je; 1863 m., gimė Henry Ford, 
kuris su savo Forduku susikro
vė septynis deszimts milijonu 
doleriu turtą ir visu musu gy
venimus pakelta, jis buvo pir
mutinis fabrikantas užtikrinti 
visiems savo darbi n inkams 
kad jie mažiausiai uždirbs nors 
penkis dolerius ant dienos.

— Ketverge pripuola pir
ma diena Rugpi uezio-August.

Shenandoah, Pa.—
Senas miesto^ gyventojas, Mo
tiejus Sęrubulis (Matthew 
Scrobcl) nuo 412 W. Coal uly., 
kuris nesveikavo per ilga lai
ka, ir turėjo operacija ana die
na in. Ashland ligonbute, numi
rė Utarninke, devinta valanda 
ryte. Velionis gimė Lietuvoje, 
atvyko in Amerika daugelis 
metu atgal ir apsigyveno' She- 
nadoryje. Buvo angliakasis ir

paskutini karta dirbo Keldey 
Run kasyklose kuris likos su
žeistas 1931 metuose ir nuo to 
laiko nedirbo kasyklose. Jo pa
ti Veronika mirė Gruodžio me
nesi 1943 <metuose. Velionis 
buvo malszaus budo žmogus, 
su koįžnu mandagiai pasikalbė
davo ir katrie ji pažinojo tai 
guodėjo. Paliko dideliame nu
liūdime: trys dukterys: Ona, 
pati Vinco Szepanio, isz Zion 
Grove; Helena, pati Mykolo 
Kovas, namie; Izabele, pati 
Petro Aranaviczio, Cleveland, 
Ohio, ir sunu Vinca, Girard
ville. Taipgi sesers ponia Elz
bieta Rutkauskiene, Brooklyn, 
N. Y., asztuonis anuku ir sze- 
szis pro-anukus. Laidotuves 
invyks Subatosf ryta, isz Gra- 
boriaus II. A. Valukieviczio 
koplyczios, 535 W. Centre uly., 
deszimta: valanda ir palaidos 
in Kalvarijos kalno kapinėse. 
Velionis buvo senas skaityto
jas “Saules” ir redakcija, gai
lesį netekus gero skaitytojau s. 
“Lai ilsisi anužinam atilsyje!”

—- Marga,reta Grigiene, nuo 
124 N. Bower uly., likos priim
ta in Ashland ligonbute dėl gy
dymo.

— Ponia Amelija Szerksz- 
niene, mio-lKP/e N. Grant nly., 
pasimirė Sere los ryta, 5:30 va
landa in Locust Mt. ligonbute. 
Velione nesveikavo per koki 
tai laika ir likos nuveszta in 
minėta ligonbute Panedelyje 
del gydymo. Gimė Lietuvoje 
Jos vyras .Jonas mirė 1930 me
tuose. Paliko trys dukterys W. 
Tumiem? mieste; B? Urboniene 
Tuniliene mieste; B. Urbon, 
Bloss mieste ; sunu Juozą mies
te, taipgi koletai anuku ir pro- 
anukus, ir sosere Teofilą Vins- 
kievieziene mieste. Laidos Pet- 
nyczios ryta., isz Graboriaus 

•Cziakaiusko. koplyczios, 318 E. 
Centro uly., su apiegomis in 
Szv. Jurgio bažnyczioje 9 vai., 
ir 'palaidos iii paraipijos.kaip.

Girardville, Pa.—
Ponia Mikalina Balsievicziene 
isz Wildcat vietos, mieste, ku
ri nesveikavo per koki tai lai
ka ir gydėsi in Ashland ligon
bute, numirė pareita Nedelia. 
Gimė Europoje, atvyko in .Gi
rardville miestą daugelis metu 
atgal. Paliko keturis sūnūs: 
Kazimiera, isz New York; Vai- 
toka ir Joną. Girardville; duk- 
tere Blance Grogen, 'New York, 
daug anuku, taipgi broli Sto

Jauno Karaliaus
Motina

Karalaite Joan, Karalai- 
czio Aly Khan pirmoji žmo
na, ežia Londone, žiuri in sa
vo sunaus, Karalaiczio Ka
rim paveiksią, kai jis buvo 
paskirtas savo kraszto kara
liumi, kaipo Aga Khan Ket
virtasis, ir dvasinis vadas 
virsz daugiau kaip dvide
szimts milijonu žmonių.

po Matsell, Connerton. Laidojo 
Seredos ryta, isz Graboriaus J. 
M. Cook koplyczios su apiego
mis in Szv. Vincento, bažnv- * »/ 
ežioje 9:30 valanda ir palaido- f *
ta in parapijos kapinėse.

V •
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FARMIERIAMS 
NUOSTOLIS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
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side jus dar ir kita beda,gais
ru pavojus iszdžiuvusiuose 
miszkuose.

Ir dar nesitikima lietaus per 
kelias dienas.

Ir Pennsylvanijos ūkininkai 
biedavoja, sakydami kad szita 
sausuma ir kaitra yra baisiai 
daug iszkados padariusios.

OPEROS
DAINININKAS 

APVOGTAS
HOLLYWOOD, CALIF. — 

Garsus Operos dainininkas 
Lauritz Melchior buvo apvog
tas ant daugiau kaip czvertes 
milijono doleriu vertes žem- 
cziugu ir brangiu kailiniu.

Dainininkas Melchior su- sa
vo žmona Maria, žiurėjo in te
levizijos programa, kai trys 
vagiai inejo. Tie vagiai pir
miau buvo prikėlė ju tarnaite, 
ir privertė ja juos nuvesti in 
didžiuosius namus kur Lauritz 
Melchior su savo žmona gyve
na.

Dainininkas ka tik buvo isz- 
ledies Ponus Thomas Knudsen 
ir Myron Zabel, kurie buvo už- 
eje in sveczius.

Visi trys vagiai buvo veidus 
užsidenge su szilkinemis pan- 
cziakomis, ir turėjo revolve
rius. Vienas isz ju pareikalavo 
visus ju žemeziugus, daiman- 
tus. Dainininkas tu vagiui va
dui parode stalo stalcziu, kur 
buvo mažos vertes žemeziugai 
ir pasakė jam pasirinkti. Tas 
vagis, supykęs, suszuko, “mes 
tokiu nenorime; mes norime 
tuos brangius akmenius, žem-' 
cziugus.” Paskui jis atsisuko 
in Melchior žmona Maria, bu
vusia Europos dainininke, ir 
privertė ja ji investi in j u mie
gamąjį kambarį. Jo du draugai 
pasiliko ant sargybos. Vagis 
miegamajame kambaryje rado 
daug visokiu brangiu žemeziu- 
gu ir visus jis insikiszo in ke
lias dainininko paneziakas, ku
rias jis rado prie lovos.

Paskui vagiai visus suriszo 
su dainininko kaklaraiszcziais, 
naktazomis ir jo žmonos pan- 
cziakomis. Kai jie pradėjo su- 
riszti dainininką Mlechior, jis 
nedave kad jis staiga susirgo 
szirdies liga. Vienas isz vagiu 
pasiskubino jam atneszti van
denio stiklą, ir isz to strioko 
vagiai jam rankas labai liue
sai suriszo. Kai tik jie iszejo 
isz kambario dainininkas atsi- 
riszo rankas ir visus kitus at- 
riszo, ir nusistveres dideli me
džiokles karabinu iszbego vy
tis tuos vagis. *

Matyti kad tie vagiai buvo 
viską isz kalno aprūpinę, nes 
jo daržo vartai buvo užrakinti, 
ir ketvirtas vagis sename au
tomobilyje savo draugu lauke.

‘FBI’ POLICIJA PA
LEIS DAUG

INTARTU
(Tasa Nuo 1 Puslapio) .

linti taip kaip jis mislina.

"SAUL KAL MAHANOY CITY, PA,- • - y

atsitiks.
Anot musu tu teisėju, tai vi

si policijantai yra budeliai, 
kankintojai, ir prasikaltėliai 
yra tikri kankiniai, gyvi mu- 
czelninkai.

1941 metuose szito Augsz- 
cziausio Teismo virszininkas, 

RAZBAININKAS
NUSZAUTAS

NEW YORK, N. Y. — 
Iszrodo kda razbaininku ka
ras vėl prasidėjo New York 
mieste. Keli razbaininkai nu- 

■ szove gengsteri sztoro tarpdu- 
I ryje in Bronx, New York.

Du vyrai paleido keturias 
kulkas isz revolveriu in 55 me
tu amžiaus Frank Scalise 
pabėgo. Treczias j u lauke 
tomobilyje.

Policijantai sako kad 
Frank Scalise yra buvęs drau- 

i gas gengstereio Frank Costello 
ir razbaininko Charles (Luc
ky) Luciano. Jis buvo policijos 
seniai intartas ir sekamas už 
partraukima in Amerika nar
kotiku. Policijantai jo teipgi 
jieszkojo ilgiau kaip metus už 
tris žmogžudystes.

Keletą minueziu priesz jo 
nužudinimo, Frank Scalise bu
vo toje grocerneje nusipirkęs 
žolynu ir fruktu už devynios 
deszimts centu, ir, insidedamas 
reszta pinigu in kiszeniu buvo 
beeinąs isz tos grocernes, kai 
jis buvo nuszautas.

Enrico Mazzaro, 61 meto 
amžiaus grocerninkas, polici- 
jantams szitaip paaiszkino:

“Staiga du vyrai praėjo pro 
mane, ir asz iszgirdau szuvius. 
Kai asz atsigryžau, szitiedu 
vyrai, vienmarszkiniai inszoko 
in sena, juoda automobiliu ir 
sau nuvažiavo.”

Policijantai ta grocernirika 
paėmė in kalėjimą, del jo pa
ties sveikatos ir atsargos, kad 
tie razbaininkai ir ji nenuga
labintu, kad jis negalėtu priesz 
juos -syieczinti. Teisėjas jam 
uždėjo szimto tukstaneziu do
leriu kaucija kad tie razbainin
kai negalėtu ji iszpirkti ir pas
kui nužudinti.

Ir ežia ne kokios baikos ir ne 
koks mažas dalykas.

Kas dar labiau skauda, kad 
tas musu Teismas su savo nau
jais nusprendimas tik ana die
na yra paleidęs isz kalėjimo 
nieksza, žulika prisipažinusi 
moterų iszniekintoja, Andrew
J. Mallory isz Washington, D. j Teisėjas Earl Warren su dre-
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C., kur jis buvo nuteistas iki baneziu balsu suriko, kai trims 
gyvos galvos in kalėjimą.

O tik sanvaite priesz tai tas 
pats garbingas teismas sutiko 
duoti nauja teismą Caryl 
Chessman, kuris buvo pa
smerktas už moteries isznieki- 
nima, vaikvagyste ir kelis ki
tus prasikaltimus. Jis buvo nu
teistas teipgi iki gyvos galvos 
in kalėjimą 1948 m.

Dar ir to negana. Tas Augsz
cziausias musu kraszto Teis
mas iszleido insakyma kad, kai 
FBI policija kuri žulika suima 
ar intaria, tai ta musu FBI po
licija turi visas savo knygas 
atidaryti ir pavėlinti tokiu žu- 
liku advokatams visas FBI 
knygas peržiurėti. Tai negir
dėtas daigias! Pati musu val
džia in FBI knygas nesikisza 
ir be pavelinimo isz FBI virszi- 
ninku ežia nelenda.

Ar tai dyvai kad dabar FBI 
policija yra staeziai pasakius 
kad ji meta daug savo bylu 
priesz intartus žmones in szali, 
kad tokie szuleriai advokatai 
nenusistvertu FBI policijos re
kordu, rasztu?!

FBI policijos virszininkai 
sako kad dabar jiems baisiai 
sunku ir staeziai pavojinga ku
ri intarta žulika patraukti in 
teismą. Teisėjas Frankfurter 
ežia szita kiauszini iszperejo.

Jeigu dabar Kongresas ir 
Senatas ežia nepasiskubins vi
sa tai atitaisinti ir tam musu 
Augszcziausiajam Teismui ra
gus aplaužinti, tai musu baime

žmogžudžiams buvo dovanota j 
ir jie buvo paleisti: “DabarĮ 
žmogaus gyvastis baisiai atpi
go!”

Jeigu jis sziandien prisikel
tu, jis gal suriktu: “Sziandien 
žmogaus gyvastis niekam ne
verta!”

Musu tas Augszcziausias 
Teismas yra toli, toli nukelia
vęs nuo tu dienu, ir nukeliavęs 
ne augsztyn bet žemyn, ne in 
deszine, bet in kaire.

Kaip sziandien musu moky
tojai, mokytojos gali savo mo
kiniams aiszkinti apie laisve, 
lygybe ir teisybe; ka jie gali 
sakyti apie musu Augszcziau- 
siaji Teismą, kai tie mokiniai 
laikraszcziuose szitokius szpo- 
sus skaito? Gal tikrai galėtu
me atsidusti ir ‘Acziu Dievui’ 
pasakyti kad tiek daug musu 
jaunimo visai neskaito, o kiti 
nėra iszmoke kaip skaityti. Gal 
j u nemoksiąs bus j u iszgany- 
mas.

ir 
au-

tas

PREZIDENTAS
PERSPĖJA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

jaustis laimingu, kad ji dabar 
teis Japonu teismas o ne Ame
rikos kariszkas teismas. Jie 
sako kad jeigu Amerikos ka- 
riszkas teismas dabar teistu ta 
kareivi, tai jam jokio pasigai
lėjimo neparodintu, bet nu- 

_ - , - baustu szimta sykiu labiau ne
ima net insivaizduoti kas ežia gu Japonu teismas.

Enter the BIG Live Better . . .Eltctrkally Contest. 
Register at your Electric Appliance Dealer

If baby’s using them faster than the supply of 
hot Water lets you clean them,' don’t keep on 
worrying about the diaper supply! Switch to 
automatic electric water heating and have all the 
clean diapers . . . and other washables . . . you 
need at all times.

With automatic electric water heating, you'll 
have a constant supply of hot water for everything 
from morning wash-up to bed-time baths ... no 
fuss. No work. No worry. Install it and forget 
it for your electric water heater's completely 
dependable, entirely automatic!

• • •• •<- i ••

Why worry. See youn electric water heater 
dealer today and let him help you select the one 
suited in size and model to your needs . . . then 
you’ll LIVE BETTER . . . ELECTRICALLY!

a PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

---------------------- ;-----------------------------s—į ---------------

JAUNAS ŽULIKAS 
NUŽUDINTAS

Juodukai Tarpu Saves
Susipesze

PHILADELPHIA, PA. tų į 
Jauni žulikai tarpu saves susi-; 
pesze ir vienas isz ju buvo ant 
smert nuszautas.

Trys jaunieji vaikezai susi
ejo prie tryliktos ir Norris uly- 
cziu apie septinta valanda va
kare, ir tuoj aus pradėjo gin- 
czytis.

Tuo laiku susiedijos szeimi- 
ninkse ėjo in šztorus ir gryžo 
namo. Keletą ju patemyjo kad 
tie vaikezai barasi, bet niekas 
apie tai nepaisė.

Tik staiga pasigirdo keli 
szuviai, ir vienas isz j u susmu
ko ant ulyczios. Mažiausiai 
penki szuviai buvo paleisti.

Tas kuris sukniubo ant uly
czios buvo tris sykius perszau- 
tas; viena kulka jam pataikė 
in krutinę, antra in peti, o tre- 
czia in szonkauli.

Kai szeimininkes bego in vi
sas puses pasikavoti, du vaike
zai — apie asztuoniolikos metu 
amžiaus, dūme isz tos vietos ir 
pabėgo.

Policijantas, detektyvas Vic- 
tro Chemerys sako kad tas nu
szautas vaikezas su savimi ne- 
beturejo jokiu koreziukiu ar 
rasztu, kad butu galima suži
noti jo varda ar kur jis gyveno. 
Policijantai jo kiszeniuose ra
do tik viena doleri, keletą rak
teliu ir revolveri. ' . 't

Policijantai sako kad aiszku 
kad jis nesuspėjo savo revolve
ri iszsitraukti ir už tai jis da
bar guli negyvas.

Jis buvo policijantu greitai 
nuvesztas in Temple Universi
teto ligonine, bet jis jau buvo 
mires pirm negu ta ligonine 
pasiekė.

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

“Talmudo Paslaptys”
-. G '• I ’ ■

ŽYDU TIKYBOS i 
1 r

Labai užimanti apysaka Į
Per paczta, 25 Centai 4

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

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS

. . . MALDA . . . ,C
?■’1)

Viesz. Jėzaus ir ■:
Motinos Szvencz. ::
Sapnas Motinos Szven- J* 

cziausios, mieganezios Įi 
ant kalno Alyvų, žemei ]! 
Batanijos, bažnyczioj j! 
Szv. Mykolo Arkaniuolo. ;!

Knygos Did. 3%x5% col. ;!
TIKTAI, 25 Cts. ]!

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

SKAITYKIT
“SAULE”

PLATINKIT!




