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i Unijos •osas Prisipa-
žinsta; Skolinosi

Pinigu Isz Unijos

Szitie paveikslai parodo 
kaip nauja greitu eroplanu 
sėdynė, yra intaisyta, kad ji 
/gali lakuna meste iszmesti, 
jeigu jam priseitu reikalas 
savo eroplana apleisti ir isz

jo iszszokti. Tie eroplanai 
taip greitai lekia, kad lakū
nas jokiu budu negalėtu 
pats iszszokti. Szita nauja 
sėdynė ji isz jo eroplano isz- 
meta tokiu pat smarkumu

kokiu greitumu tas eropla- 
nas lekia. Czia szitas ero- 
planas lekia apie asztuonis 
pėdu augsztumo, kai lakū
nas yra tos naujos sėdynės 
iszmestas su parasziutu.

Isz Amerikos
APDAUŽĖ

POLICIJANTUS

Apie 12 Suaresztuota

PHILADELPHIA, PA. — 
Ana diena, apie pusantro tuks- 
tanczio žmonių apsupo szimta 
policijantu ir juos apdaužė su 
tuszcziomis bonkomis, akmeni
mis iri lazdomis prie 12-tos ir 
Diamond uly.

žiavo apie 75 mylias in valan
da, ir paskui susimusze in stul
pą. Tas trenksmas iszmete ta 
draiveri isz automobiliaus. 
Keli žmones pamate ta drai
veri ant ulyczios begulinti ir 
pradėjo szukauti: “Policijan
tai ji sumusze; policijantai ji; 
sumusze! ’ ’

Tuojaus isz visu kampu pri
buvo daugiau žmonių ir jie 
grūdosi viis arcziau szukauda- 
mi in tuos policijantus, ir pra
dėjo in juos metinti akmenis 
ir tuszczias bonkas.

Visa tai prasidėjo kai polici
jantai vijosi viena draiveri, 
kuris per miesto ulyczias va-

Policijantai James Hals- 
worth ir James Farrell, abudu 
ant motorcikliu, užmatė labai 
greitai važiuojanit automobi
liu, prie York ir Glenwood 
uly. Jiedu pradėjo ji vytis.

Viskas Tvarkoj

Ponia Lloyd Berkey isz 
Brockport, Pa., sako kad ji 
dabar žino ir supranta, kad 
jos vyro darbas nėra toks 
sunkus povandeniniuose lai
vuose, subarinuose, kai jai 
proga atsilankyti in ta jos

vyro submarina, povandeni
ni laiva. Beveik visu kari
ninku ir jurininku žmonos 
ir gimines turėjo proga per
žiūrėti Amerikos povande
ninius, submarinus, nuo Gro 
ton uosto in Connecticut.

Draiverys, 32 metu amžiaus 
John Talford, stengiesi nuo tu 
policijantu pabėgti. Jis su ke
liais automobiliais susimusze, 
ir kai taxi draiverys užkirto 
jam kelia prie 12tos ir Dia
mond uly., jis pasuko savo au
tomobiliu in kaire ir atsimusze 
in stulpą.

Kai visi tie susirinkusieji 
žmones pradėjo szukauti kad 
policijantai ji sumusze ir kai 
jie pradėjo grasinti policijan- 
tams, sužeistas draiverys bu
vo nuvesztas in policijos ofi
sus. Kiti keturi policijantai 
pribuvo, bet žmonių jau buvo 
apie pusantro tukstanczio. Po
licijantai buvo isz visu pusiu 
apsupti. Jie stengiesi pasi- 
szaukti pagelbos bet tie žmones 
ju nedaleido prie ju.automobi
liu. Paskui vienas policijantas 
paspruko ir nubegss in vietini 
sztora pasiszauke pagelbos.

Tuojaus pribuvo apie szim- 
tas policijantu ir vienas ug
niagesiu trokas. Policijantai, 
su savo lazdomis pradėjo visus 
iszvaikinti. Vienas vaikezas su 
tuszczia bonka pataikė polici- 
jantui William Pollock in gal
va. Tas vaikezas ir apie tuzinas 
kitu buvo suaresztuoti.

Ugniagesiai stovėjo pasiren- 
' ge paleisti vandeni visu smar- 
j kurnu in ta gauja, jeigu polici- 
! jantams nepasisektu juos isz- 
vaikinti. 

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

— “Saule” turi tiek agen 
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 

^yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytojaus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

WASHINGTON, D. C. — 
James R. Hoffa, kuris tikisi 
laimėti unijos rinkimus in pir
mininko vieta, Senato komisi
jai prisipažino kad jis buvo pa
siskolinės apie szimta dvide- 
szimts tukstancziu doleriu isz 
unijos iždo, be jokio raszto ir 
be jokio procento. Jis teipgi 
prisipažino kad jis dar ir da-1 
bar savo unijai yra skolingas' 
apie septynios deszimts tuks-1 
tancziu doleriu. Bet jis sako 
kad jis savo vietinei unijos 
kuopai yra atmokėjęs apie dvi- 
deszimts viena tūkstanti dole
riu.

Ir jis prisipažinsta kad jis 
tiek pinigu yra pasiskolinės be 
jokiu rasztu ir be unijos vadu 
žinios.

Per tuos tardymus pasirodė 
kad jo žmona yra savininke 
vienos kompanijos, kuri isz- 
randavuoja trakus, ir kuri už
sidirbo szimta dvideszimts 
penkis tukstanczius doleriu,

i kai kitos tokios kompanijos 
buvo ant straiku.

Jis teipgi lipszniai prisipa
žino kad jis buvo septyniolika 
sykiu suaresztuotas ir tris sy
kius nubaustas.

Viena syki kai jis buvo su
aresztuotas už tai kad jis po 
prievarta eme tukstanczius do
leriu isz biznierių, jis buvo pa
leistas, ir ant rytojaus jis tiem 
biiznieriams apie asztuonis 
tukstanczius doleriu sugraži
no. Gal kaip tik už tai jam tada 
buvo dovanota.

Jis sako kad jis dabar visus 
savo biznius meta ir nuo visos 
pramones atsisako, kaip AFL- 
CIO unija reikalauja, kad jis 
galėtu stoti in rinkimus del tos 
unijos pirmininko vietos.

Dabar darbininkai ir tu uni
jų nariai gali žinoti kokis suk- 
czius, vagis stoja in tuos rin
kimus ir nori tapti visu darbi
ninku uniju pirmininku.

□ o o

LAVONAS ANT i 
GELEŽINKELIO

CHESTER, PA. — Chester 
žmogaus lavonas buvo surastas 
ant Baltimore & Ohio geležin
kelio rieliu prie Bullens Lane 
ir Crum Creek, apie puse po 
szesziu isz ryto.

Policijantai sako kad tai bu
vo 34 metu amžiaus James 
Quick, nuo Lewis ulyczios, j 
Chester.

Nicholas Jones užtiko ta la
voną ir paszauke Sarženta 
George McNulty, isz Chester 
policijos,. Policijantai sako kad 
jie dar nežino kuris traukinys 
ji suvažinėjo, ir ar tai buvo ne
laime ar jis tyczia palindo ar 
paszoko po vienu tu traukiniu. 
Jie mažai ka dar žino apie žu
vusi žmogų.

Barniu Pabaiga

Loszike Teisinasi

APVOGĖ KLEBONIJA

MOUNT CARMEL, PA.— 
Jaunas vagis apvogė Our Mo
ther of Consolation klebonija 
ir suriszo keturis Kunigus ir 
du kitu pirm negu jis pabėgo. 
Jis iszsinesze septyni szimtai 
dvideszimts penkis dolerius.

Klebonas, Kunigas Joseph 
Skibinski, buvo savo kamba
ryje, kai vagis pabaladojo in 
užpakalines duris, priesz pie
tus.

Su klebonu buvo jo vikaras 
Kunigas John Jandzura, Pra
lotas St. A. Dobinis, klebonas 
isz Szvento Kryžiaus parapi
jos, Kunigas Charles Dom
browski, klebonas isz Our La
dy of Perpetual Help, in Ma
rion Heights, gaspadine Ponia 
Stella Golinski ir parapijietis 
Julian Korts.

Pralotas Dobinis atidarė du
ris ir susitiko su tuo vagiu, ku
ris rankoje turėjo atprovinta 
revolveri.

Jis privertė kleboną visus; 
suriszti ir paskui visiems insa- 
ke ineiti in viena kambarį ant 
virszaus. Tada jis pasiėmė ir 
in bankos maisza insidejo vi
sus pimgus: tris szimtus dvi-

Policijantas Joseph Byr
nes patikrina ar Jos. R. Sul
livan dar gyvas. Jsi buvo 
du sykiu paszautas, kai jis 
pasiprieszino policijantams 
su medžiokles karabinu. Sul
livan peszesi su savo Susie
du apie virve del drapanų 
džiovinimo, ir jis visus su- 
siedus buvo iszgazdines kai 
jis eme szvaistyti ta savo 
medžiokles karabina. Susie- 
dai paszauke policijantus. 
Vienas isz policijantu buvo 
teipgi sužeistas pirm negu 
tas Sullivan buvo paimtas.

deszimts penkis dolerius smul
kiais ir keturis szimtus bu- 
maszkomis.

Vagis visiems insake nieko 
nedaryti per penkiolika minu- 
cziu, ir paskui sau iszejo.

Už penkiolikos minueziu vi
si atsiriszo ir klebonas paszau
ke policija.

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

Airisze Loszike Maureen 
O’Hara piktai užsigina ir 
teisinasi kad ji nieko bendro 
neturėjo su priekaisztais 
kad ji in muving-pikezierius 
meilikavo ir glamonėjosi su 
Ispanu, kaip ‘Confidential’ 
žurnalas buvo apie ja pra-
neszes.

Ji in Los Angeles miesto 
teismo kambarius priparo- 
dino kad ji tuo laiku buvo 
Ispanijoje. Anthony Alber 
bačkos darbininkas, Phila-

POLICIJANTAS NE- 
TYCZIA PASISZOVE

NEW YORK, N. Y. — 
Dvideszimts asztuoniu metu 
amžiaus policijantas Donald 
Palmer netyezia save pasiszove 
in kaire ranka, apie puse po 
dvieju po pietų, kai jis savo

delphijoje (Pa.) patvirtina 
kad ta loszike tuo laiku bu
vo Ispanijoje. Alber sako 
kad jis turi keletą paveikslu 
kuriuos jis buvo nutraukęs 
tos loszikes Ispanijoje kaip 
tik tuo laiku kada ji buvo 
intarta kad ji in muving-pik
czieriu sale glamonėjosi su 
kokiu ten Ispanu. Ji pati 
sako kad jos paszportas pa
rodo kad ji buvo isz Ameri
kos iszvažiavus tuo laiku.

o o o

revolveri czystino. Jis priguli 
prie E. Fifth Street Station. 
Jis buvo nuvesztas in Bellevue 
ligonine, kur daktarai sako 
kad jis už keliu dienu gales eiti 
savo policijanto pareigas.

Pirkie U. S. Bonus!

Unijos Priesz Suktybes

Trys nariai isz AFL-CIO 
Unijiu pasitaria Chicago j e 
per posedo ir nori nustatyti 
nors koki nusistatymą kas- 
link tu Unijos Vadu, kurie 
sukeziai, vagiai ir darbinin
ku iszdavikai.

Jie isz kaires in deszine:

W. C. Birthright, pirminin
kas barberiu unijos; Lee W. 
Minton, stiklu ir bonku fa
briku unijos pirmininkas ir 
Herman Winter, duonkepiu 
tarptautines Unijos virszi- 
ninkas.

□ □ ra
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Kas Girdėt Pypkes Durnai
Kaitra ir sziluma yra daug 

iszkados padarius ant ūki u ir 
farmu. Daug farmeriu dabar 
reikalauja kad Amerikos val
džia jiems in pagellba ateitu ir 
jiems padėtu.

Jeigu

Bet jeigu farmeriai ir ūki
ninkai bedavoja, fabrikantai 
pranesza kad jiems biznis nie
kados nebuvo geresnis.

Jeigu vyras yra iszklydes 
tai puse bėdos,

Nes ji galima greitai atvesti 
ant gero kelio,

Bet jeigu motere paklysta
tai viskas niekas,

Nes vyras ne sztant 
motere pataisyt.

Valdžia dabar paleis daug 
darbininku, kurie dirbo Laivy
ne, Armijoje ar Lakūnu Szta- 
be. Ir kai dabar mažiau jaunu 
vyruku bus imama in vaiska, 
tai' bus 'beda paprastam darbo 
žmogeliui darlbar susirasti.

Kai

kiti tokie pardavėjai ir fabri
kantai savo automobilius pa
brangins.

Per vasaros dienas sunku 
aprokoti kai stovi darbininku 
reikalai, nes per vasara randa
si daug darbu visose atostogų 
vietose. Bet kai atostogų vie
tos užsidarys, kai visi grysz in 
savo darbus, tai tada bus gali
ma apskaiezioti kiek randasi 
bedarbiu.

Vycziai turėjo savo metini 
seimą in Los Angeles, Califor
nijoje. Ateinancziais metais tas 
seimas bus laikomas in Phila-

VIENAS SKAITO,... 
prie valgio, kitas po savo dar
bui, o kiti prie darbo. Geras 
laikrasztis pranesza žmogui 
kas sziandien ant svieto atsi
tinka. Mokina žmones kaip gy
vent ir ko turi saugotis, žodžiu, 
lavina žmogaus protą visame.

Sziandien, laike visokiu švie
timu sumiszimu ir kariu, 
kada žinios ateina isz Eu 
ropos, laikrasztis yra žmogaus 
geriausiu prietelium. Negana 
kad ji skaito, bet mato ir pa
veikslus isz kares lauku, ženk- 
lyvu ypatų, miestu, naujo isz- 
radimo ginklu ir laivu ir pa
veikslus nelaimiu kuriu pats 
savo akimis negalėjo matyt.

Tokiu laikraszcziu yra 
“Saule,“ kuri nesigaili kaszto 
ant paveikslu, kad savo skaity
tojus supažindint su visokioms 
savo akimi kas dedasi ant viso 
svieto.

ROZANCZIUS :: 
:: :: SURAMINA

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

vau

tuom

mesdavo tėvo laiszkus in pe-

Bet ir tieji tuojaus iszleke, o 
atėjo laikas užmokėjimo už
traukęs skolos. Skolininkai

les.

gvvem-

kanecz turėjo paimt sena kny-

fara ir viskas ka turėjo, apenle

Biznieriai jau daibar yra už- 
siorderuove visus savo daigius 
del rudenio, del žiemos. Ir isz- 
rodo kad biznis eis kaip ir ėjo.

ro parapijoje.
Buvo keletą delegatu innęsz- 

ta laikyti ta seimą in Atlantic 
City, N. J. Bet tas inneszimas 
buvo atmestas, nes aiszkus da
lykas kad dauguma, delegatu 
praleistu savo laika ne seimo 
posėdžiuose, bet pamarese.

mo

priminimu:
Užklausė

Žmones kurie yra nukenteje 
potvaniu piktybes, daibar pra- 
szosi pagelbos isz valdžios. 
Bet vargiai kas isz to iszeis, 
nes Vaszingtonui ir visai musu 
valdžiai kur kas labiau rupi 
musu užsienio politika, negu 
musu paežiu žmonių padėtis. Ir 
už tai aeziu Ponui Eisenhowe- 
riui.

Anglijos ministeris pirmi
ninkas MacmiUinas yra prane- 
szes Prez. Eisenhower in i, kad 
Anglijos valdžia sutiks remti 
Amerikos atominiu bandymu 
sustabdinimo pasiulin iraus; 
bet tik tuo atveju, jeigu Ame
rikos valdžia aprūpins Angli
jos valdžia tais atominiais 
ginklais.-

Susirupino sūnelis tokiu at
sakymu tėvo. Ant visu laiszku 
tėvas atsakydavo nuolatos:
Skaityk gyvenimą szventuju. 
Su nekantrumu ir piktumu

SVARBUS
PRANESZIMAS!

Anele susisarmatinus nulei
do galva.

cziaus gal randasi deimantai ? 
Jautiesi panaite apleista ir nu
vargus, tegul panaite kalba

Vandens visiems 
trumlpa ir trūksta.

daibar

ūkiai
kad

Bet Cakaru valstijų 
nėr nukenteje tiek daug 
jie dabar galėtu reikalauti val
džios pagelbos.

Sziandien farmeriai, ūkinin
kai yra bagoeziausi žmones ant 
viso svieto. Jiems valdžia pri
moka už tai kad jie nieko nese- 

. ja, neakeja ir nepjauna.

Kai kurie sako kad Eisenho- 
weris yra fabrikantu draugas; 
bet, kiek mes esame pamate ir 
prisižiureje, tai farmeriai, ūki
ninkai dabar geriausiai stovi 
ir daugiausiai isz valdžios gau
na ir gaus iki kitu rinkimu.

Valdžia dalbai- yra paskelbus 
kad ji mokės treėzia nuoszimti 
ant paskole. Tai taip nėra bu
vę nuo 1929 metu!

Bankos dabar reikalauja di
desni nuoszimti ant visu skolų, 
nors tos paezios /bankos gali 
milijonus skolintis ant mažes
nio nuoszimiczio.

Visos apdraudos policijos 
dabar ima pabrangti. Ypatin
gai yra palbrangusios taksos ir 
aįpdraudos mokeseziai ant nau
ju automobiliu.

Viena cigaretu kompanija 
dabar siulina laikrasztinin- 
kams ir kitiems garsingoms 
žmonėms szitoki pasiulinima: 
Jos užmokės už visus cigaretus 
kuriam žmogui kuris sutiks 
surūkyti du pakeliu cigaretu 
in viena diena ir paskui pasi
duos ant egzaminu, -pažiūrėti 
kad tie cigaretai jam kenkia ar 
ne.

Musu lakūnai dabar nori 
lenktyniuoti su žeme. Jie dalbai- 
lekia taip greitai kaip musu 
žeme sukasi.

Reiszkia, jeigu jiems pasi-

jeigu musu fabrikai pagamins 
dar greitesnius eroplanus tai 
tie lakūnai gales pietus paval- 
ginti Californijoje ir ta paezia 
diena suspėti ant pusrycziu

ha? Jie galės sziandien isz New 
York iszskristi ir in Cal i foru i- 
ja 'pribūti vakar. Ne, mes ežia 
klaidos nepadaremė — mes sa
kome jie pribūtu vakar, ne ry
toj; nes jie skrisdami greieziau 
negu žeme sukasi laika paliktu 
užpakalyje saves.

Jugoslavijos delegacija, szio- 
mis dienomis vyksta iii Mask
va, kuri Jugoslavams yra pri
žadėjus pustre’czio milijono do
leriu.

ISovietu naujas bosas labai 
norėtu ir u'ž garbe laikytu at
važiuoti pas mus ir pasiszneke- 
ti su Prezidentu Eisenhoweriu.

Mat jam labai rupi visam 
svietui parodyti kad jis su vi
sais valdovais yra lygus.

Kol kas Eisenhoweris nesu
tinka, ir mes turime vilties kad 
jis ir vėliau nesutiks.

Juk nėra nieko tokio jau 
svarbaus kad tiedu krasztu 
atstovai, Ambasadoriai nega
lėtu apsvarstyti.

Tas Khruszczevas pats gana

savo pavergtuose Krasztuose.
Jis dabar yra Komunistinei 

Lenku valdžiai pataręs sudary-

žmones tiek domes nekreiptu.

vaisiu

saikos.
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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.

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

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

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

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

linksma. Marija noringai su ta
vim draugaus. Vadink Ja

jimo mylistos poteriuose.
“Melskis už mus” kalbos lu-

tieka sziame gyvenime. Vaike
li mano, ir asz paantrysiu žo
džius klebono: Kal'bekie rožan-

o Anele stojosi džiaugsmu del 
savo motinėlės kurios veidas

vo. Ligoniai ja sveikino kada 
juos atlankydavo, o vaikeliai

gus savo apsiejimus ir darbus 
papildytus laike jos pasisziau- 
szimo ir lengvatikybes. *

GALAS

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isi 
szito Katalogo 

Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No.l 16—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

No.l 19—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

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

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

No.l28—Dvi isztorijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.150—Apie Dūkto Akme- 
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-

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

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

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses 
'>zio
nžiieku. Su paveik 
dideliu puslapiu, 35c.

Visu Ražancziaus
Paslapcziu Maldos

apr'aszy-

apysaka 
szimtme- 

iszimta isz Lietu vi szku

Pilkite U. S. Bonus

lapin. 2Gc.
No.158—A p i o Kapitonai 

Storm field Danguje; Paliego* 
le; Kasgi Isztyrc; Prigautam 
Vagis. 60 puslapiu, 20c. •

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

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

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

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

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
'Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20 c.

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

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.

Kitokios Knygos

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

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

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

180 V2—Kvitu
Draugystėms, del Kasieriaua 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibndinimas 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 Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

Nepamirszkito dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “ visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - ĮJ.
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Kazyros Priežastim 
Nužudymo Tėvo

yiBNA szventadieni Andrius 
mano draugo Petro pusbro- 

lis, atėjo in mus kuoipa, mus at
lankyt. Jis dažnai mus lanko. 
Jis daug mums papasakojo 
naujienų kas Lietuvoje dedasi, 
kas pasaulyje kariauja, koki 
derliai mus gimtinėje (nors na
muose ir jis dar szimet nėra 
buvęs) ir daug visokiu indo- 
miu dalyku. Sako, tai vis isz 
laikraszęziu iszskaites. And
rius artilerininkas, puikus vy
ras, visados musu laukiamas 
sveczias. Jis tarnauja, baterijoj 
kuri stovi mums užpakalyje, 
.musu batai i jono 'bare.

— Ar laikraszęziu jus gau
nate? Paklausė Andrius.

—< Kelis gaunam ir szian- 
dien burininkas atnesze, atsake 
vienas isz musu.

— Kurios tai dienos. Gal 
j u s j a u na u j e su i u • t u r i te ?

Musiszkiai viens in kita su
žiuro, lyg vieni kitiems ant mo
siu laikraszcziu jieszkodami.

— Antanai, tu paemei dar 
neskaityta laikraszti, kreipėsi 
in mane Petras.

— Jau nebus galima skai
tyti, sztai nuo kiszeniaus nusi
trynė raides ir pradžios, pirmo 
puslapio, pas mane nėra. Ka 
ežia su laikraszcziaiš, geriau 
sztai pakortuoti, paraginau asz 
dedamas ant stalo taukuotas 
kortas kurios retai kada isz 
mus ranku eidavo.

— Taip, taip, “Szeszesde- 
szi'mts szeszis” arba “savo ka- 
zyrius,” man pritarė sėbrai, ti
kėdamiesi jog Andrius pa- 
mirsz apie laikrasZczius ir dau
giau neiszme tines už ju neger
bimą.

— Gerai, tarė Andrius, bet 
pradėjus apie kortas, noriu 
truputi ežia, jums papasakoti 
szio “nekalto” žaislo1 vaisius. 
Paklausykite jai jums nuobo
du nebus, kas pas mus praeita 
sanvaite 'baterijoj atsitiko. Ži
noma, papasakosiu ne tik pati 
atsitikima, bet ir visas tais ap
linkybes kuriomisbuvo praeita 
prie to nelemto atsitikimo, tuo 
labiau kad tas blogas isz kortu 
iszejo.

— Mano pasakos kaltinin
kas kalbėjo Andrius, 'buvo ka
reivis Kazys ir jau antrus me
tus tarnavo baterijoj. Buvo 
puikus ir tikrai pavyzdingas 
kareivis. Tiek nuoszirdus 
draugu tarpe, tiek sanžiningas 
tarnyboje. Visados linksmas ir 
patenkintas.

Pasiturintieji jo tėvai nesi
gailėdami siuntė jam pinigu 
nesiskaitydami kaip jie bus su
vartoti. O kam kareiviui reika
linga. turėti daug pinigu? Net 
k ars zczi avės i pasak od am as
Andrius. Jai pinigai lengvu 
bud u ingijami, ypacz nebūti
nam reikalui, tai jie blogiems 
tikslams lengvai iszleidžiami. 
Valgi kareivis gauna gera ir 
pakankamai, rubus ir apava 
taip-gi. Rūkymui? Pakanka al
gos, nes dabar tabako (ir dar 
kokio!) galima pigiai gauti 
pas ūkininkus. O Kazys nėra-

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

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

ke. Tai mano manymui pasaky
siu kad Kaziui bereikalo buvo 
siuneziama isz namu pinigai. 
Na, o prie gero kiszeniaus at
sirado, žinoma, Kaziui ir 
'“prieteliu ”. Tie “prieteliai ” 
buvo kortu garbintojai kurie 
visokiais budais stengėsi ir 
Kaži savon pusėn patraukti. Ir 
nors negreit, tas jiems pavyko. 
Karsztas žaislas daug laiko ne

vienam kaimelyje sztai 
kas atsitiko,

Už tokias žines neduotu 
nei skatiko,

Kuolai supuvo 'buvo,
Tai ir tvora sugriuvo.

Dabar nepasislėps, 
Irszaudyti negales.

E, tiek to, jau tas praėjo, 
In užmirszima nupleszkejo,

Ir strielcziai dings, 
Kuolu tvorai neiszrinks.

Kas du džiabu nori 
varyti,

Turi vis viena pragaiszyti, 
Ba jeigu ant vieno laimes,

Tai ant kito dvigubai 
padės,

Du dinstu negalima 
varyti,

O ir dviems ponams
, tarnauti,

Bet tai daro ne kas,
Tiktai didelis godumas, 
Ir kad duonos szmoteli 

kam atimti,
Visa monopoliu nori 

paimti,
Bet kad ir ant galvos 

stos, 
Tai to niekad nedustos.
Nereikia keisytis prie 

tokiu daigtu,
Jeigu stokas galvoje 

smegenių, 
Geriausia, malsziai sėdėti, 

Dieva garbint ir mylėti, 
Nosi in svetimus reikalus 

nekiszti, 
Isz didelio “kas tai asz” 

gali plyszti.* * *
Po szimts kurpeliu argi 

ne sarmata,
Tieji kurie nevos Lietuvysta 

gaivina,
Ir in rankas laikraszcziu 

neima,
Tik už dvka skaitytu,
Ir su galva kraipytu,

Kad netikus raszlava,
Ne yra pizologijos gana, 
Taip pliauszkia ne vienas 

i biaurybe,
Toki szpieliai tautiszkumo

• neatgaivys.
Žioplais neturime būti,

Apsigaut nereikia duoti, 
Turime pirmiausia gerai 

apsvarstyti,
Ant ko turime pinigą 

duoti. 

PLATINKI!
“SAULE”^S

reikalauja. Jis greit supainioja 
savo pinklėse net ir szviesiausi 
protą ir geležine' valia ir Ka
ziui daug nereikejo. Prie kortu 
taip ir prilipo. Greitu laiku 
prakiszo visus savo pinigus, o 
ju netekės eme pardavinėti 
“galimus” parduoti daigius, 
kaip pavyzdžiui, muilą, iisz na
mu gautus baltinius ir kitokius 
daigius. Toliau eme pardavi
nėti po pora auksiniu savo pie
tų davinio' mėsa arba konser
vus, beveik visai dykai parda
vinėjo duona, per- ka dažnai 
vaikszcziojo alkanas ir eidavo 
praszyti valgyt in sodžius pas 
ūkininkus. Bet praszyti vistiek 
buvo geda, nes kas duos, kas 
neduos, o kiekvienas žino kad 
ne “isz vargo” praszo, žino 
kad maisto duodamo karei
viams pilnai pakanka. Bet 
greit Kazys “pragudrejo”. 
Mete praszineti kad kas pasi
gailėtu, o vienok parsinieszda- 
vo viszta, ežia sūri, o naktį ir 
lasziniu. Taip pat ne paliovos 
raszinejo' tėvams laiszkus vis 
praszydamas pinigai, melagin
gai nurodinėdamas kad labai 
blogai kariuomeneje maitina, 
reikia prisipirk! savo maišia, 
arba kad jam pavogė valdisz- 
ku daigtu už kuriuos reikia 
tiek ar tiek szimtu sumokėti, 
kitaip reikes kalėjime supilti 
ir taip toliau s.

Jau nebetas pasidarė Kazys. 
Pirmiau su draugais buvep 
meilus, vėliau ju eme neapkęs
ti, nes jie jam iszmetinedavo 
už kortas, net atvirai jam pri- 
kiszdavo visztu ir kito ko1 vo
gimą. Nekarta buvo baustas už 
kortavima tarnyboje. Kazys 
buvęs geras kareivis ir drau
gas, vėliau pasidarė kortu au
ka. Aukai artin’osi diena.

<♦ ♦>
Kazio tėvams, toliau pasako

jo Andrius kurio pasakojimo 
visi susidomeja tyliai klausė
me, parupo ar tiesa sūnūs ra- 
szo ar isztikro-gi pas juos taip 
menkai duodama valgio kad 
jis tuo dažnai skundžiasi ir vis 
pinigu praszo, ar tikrai pas ji 
toki nuostoliai buvę. Nors, at
mindami savo gera i« teisingu 
Kaziuką, nori jam. ir dabar ti
kėti bet, kaipo tėvai, nerimsta, 
jiems kyla, abejones, jiems no
risi dalyka. isztirti. Gal visi ju 
Kaziuko nusiskundimai tai 
yra tik melagingi iszmislai, gal 
isztvirkimo darbas, jiems bai
su kad lengvai jam patikėja ir 
jai tai neteisybe, kayjis raszo, 
jie gali 'būti kalti jo nupuoli
mui ir nutarė' tėvas pats at
lankyti sunu, paežiam patirti 
kas pas ji dedasi ir 'nurimti 
nuo’baisiu mineziu. Gavės karo 
vyriausybes leidimą važiuoti 
in veikianicziaja armija ir su
žinojus kurioj vietoj stovi da
lis, kurioje Kaziukas tarnauja, 
susirenge ir iszvažiavo kelio
nėn.

Viena diena Kazys, vis pasa
kojo' Andrius, laibai prasilosze; 
taip pat visai prasilosze vie
nas jo kortu draugas, jiedu 
kaip nelaimes draugai, kaip tik 
ta diena abudu buvo skirti 
nakeziai vaikszczioti nuo savo 
kaimo ligi, kito kaimyninio 
kaimo patruliais. Nakti be- 
vaiksztinedami jiedu tarėsi 
kaip iszeit isz tos padėties in 
kuria del kortu pateko1.

— Žinai Kazy, kas man at
ėjo in galva? Po valandėlės ty
lėjimo pratarė Kazys. Szituo 
keliu dažnai važinėja speku
liantai- Pakratysim© kuriam 
nors maszna ir visa bus gerai.

Drąugai viens kitam paspau
de rankas.

W’A - B - CELA'vai 
Iarba pradžia J 

SKAITYMO 
...ir... !;RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col. I;
Dabar Po 25c. !• 

Saule Publishing Co., <[ 
Mahanoy City, Pa., U.S.A. <'

Naktis buvo gerokai tamsi ir 
tyli. Pilnaties menuolio dau
giau slapstosi už debesų, tik 
r e t k a rezi ai s žv ii g t ei *e d a v o p e r 
praplyszusia. vietomis debesų 
skaiste pasižiūrėti ar žeme kur 
nuo jo nepabėgo ar nepasislė
pė.

Du draugai, patrulis, vaikszr- 
tinejo tylėdami. Greitimam 
sodžiuje sulojo szunys. Po ke
liu m i miežiu pasigirdo ratu 
dundėjimas, kuris artinosi pa
trulio link.

— Gal spėk, drebaneziu 
pusiau ’balsu iszsitare Kazys.

— Cit! Asz pažiūrėsiu ir 
jai szvilpterėsiu, tu griebk ir 
laikyk arklius o asz, “veik
siu”.

Vežimas važiavo lėtai kuria
me buvo galima inžiureti viena 
žmogų. Szvil pianas. Kazys 
griebė už arkliu ir sulaikė juos, 
o draugas, nieko nelaukdamas, 
drožė kažkuo in galva. Kaži 
sziurpas perejo, bet greitai nu
rimo.

— Arkliai kaip ma.no tėvo, 
gal bus stora maszna, ramino 
pats save Kazys. Nuvede veži
mą nuo kelio in szali ir ėjo pas 
“spežulianta” vežiman pats 
j i e s z k o t i m a s zii os.

— Asz, važiuoju pas sunu, 

Platinkit “Saule” Pirkite U. S. Bonus Pirkite U. S. Bonus

SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.

silpnu balsu vos girdimai isz- 
tare pribloksztas žmogus ku
rio gerkleje gargaliavo krau
jas.

Tuo tarpu isz po debesiu isz- 
sinere menulis apszviesdamas 
žeme.

— Mano tėvas: Mano tėvas! 
Neša,vu. balsu suriko Kazys, 
pamatęs menulio apszviesta 
jau iszlbalusi tėvo veidą isz ku
rio burnos ėjo kraujas. Kazys 
tai pamatęs draskė sau plau
kus, tai vela kaip pamiszes glė

Rožanczius Suramina
A NELE' buvo patogia mergai

te kaip tai sakosi, priek tam 
turtinga ir geru tėvu. Nėra dy- 
vu jog tarp visokiu pagiru ir 
tupinejimu apie ja, pasiliko 
lengvatikia ir pasisziauszus, 
užtrucindama gyvenimą doros, 
ir Dievobaimingos savo1 moti
nos. U’žvelai suprato motina 
piktus apsiejimus dukters ir 
pastanavijo Ipikta pataisyt 
kiek galima buvo.

— Prasiszalink nuo svieto 
jeigu nori 'Imti doram! Taip 
mislino sau motina. Per ka tan
kiai iszeidavo in artima kaima 
su savo, pasipuoszusia dukrele. 
Anielei nepatiko1 tasai ėjimas 
ant kaimo ir tankiai pasiprie- 
szindavo priesz motina su 
Liaunais žodžiais jog czionais 
netiktu paraszyt.

Tuom kart, prisiartino Vely
kos, o Dievo-baimiiiga motina 
tare in duktere:

— Vaikeli, reikia atlikt 
Katalikiszkus privalumus ir 
eiti in iszpažinti.

Anele tik susiraukė ir nu
sijuokė isz motinos. O kad už-1

Little girls 
beget big 
heartaches
From the moment they’re bom, girls are a 
lot of trouble. Little ones wiggle too much. 
Big ones shed too many tears. And Mothers 
and Dads never stop worrying about them 
as they take each difficult step from baby
hood to adulthood.
Is your little girl starting school this year? 
If so, she’s taking her first step towards 
growing up. There’s so much you want her 
to learn. So many things she needs to 
know to grow up into the kind of wife and 
mother you want her to be.

One of the important lessons for your 
daughter to learn is the meaning of thrift 
and the value of a regular savings program. 
And that’s what the U. S. Treasury’s School 
Savings Program will teach her.
By the purchase of and 25^ Savings 
Stamps in their schools, children can save 

o up for U. S. Savings Bonds of their very 
own. Is your child’s school participating 
in this important program? Why not speak 
to your principal, school superintendent 
or PiT.A. group about it? And start the 
U. S. School Savings Program in your 
school today!

Your Savings Bonds State Director will 
gladly help you. Phone or write him—or 
contact the Savings Bonds Division, U. S. 
Treasury Department, Washington 25, D. C.

0. S. Savings Stamps point the way 
you want your child to grow!

The U. S. Government does not pay for this advertisement. The Treasury Department thanks, 
for their patriotic donation, the Advertising Council and .

byje spaude jau szalstanti tė
vo kuna.

— Tai kortos prie ko pri
vedė !

— Tai kortos!
— Kortos! Kortos! Karto

jo klausytojai artilerininko 
kalbos kareivio.

Man pasidarė geda kad asz 
esu biauriuju kortu savininkas 
rodos, to- viso blogo dalyvis, 
sugriebiau nuo stalo kortas ir 
nuniecziau in deganezia krosui.

—GALAS—

ganadint noya motinlos nuėjo 
iii iszpažinti.

Dievas žino, kaip ji ten isz- 
pažinojosi, — gana, jog kada 
klūpojo prie spaviednyczios 
tai nuolatos juokdavosi ir, 
szandino isz kitu, kada ėjo in 
spaviednuezia. Mate apsiejima 
dukters susirupinus motina, 
stengėsi po tam atvest galva 
ant kaimiszko kunigo.

— E j, tai toks prastas Die
vo tarnas! Tarė Anele. Ant 
visko tai tik atsakydavo: Vai
keli, kalbėk rožaneziu. Gražus 
man pamokinimas, nuolatos 
murmėt rožaneziu!

Dievo-baiminga motina net 
nutirpo iszgirdus kalba duk- 
teres. Ar-gi jau taip toli jos 
dukrele nuėjo isz kelio! Ant jos.

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.

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS

; ... MALDA ... j

Viesz. Jėzaus ir ’
: Motinos Szvencz. ;

Sapnas Motinos Szven- Į 
cziausios, mieganezioa Į 
ant kalno Alyvų, žemei Į 
Batanijos, bažnyczioj j 
Szv. Mykolo Arkaniuolo. ]

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

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

“Talmudo Paslaptys”
Žydu tikybos

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai

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

sapnorTus

I
Su 283 Paveikslai* Į!

160 Puslapiu ;!
8 col. ilgio, 5yz col. plocsio !; 
Iszaiszkma sapna ir kas ]' 
ateitoje stosis. Su priedu Jį 
planatu ir visokiu burtu.

Knyga in minksztoe po- Į> 
pieros virszelinose. :: ::

Pinigai reikia siusti su ! [ 
užsakymu: ! į

Tiktai,. . . $1.00 Į;
Saule Publishing Co., !; 

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

rūstaus paliepimo turėjo Ane
le vela, nusiduot pas ta kunigą 
in iszpažiiiiti bet ir tuom kar- 
'tu aplaike ta pati paliepima: 
Vaikeli, atkalbinėk rožaneziu! 
Anele net apsiverke isz piktu
mo jog kle’bonas ja priskyrė 
prie ubagu ir senu Lobu, pagal 
jos iszmanyma tai tik tokiems 
rožanczius tinka atkalbinet, o 
ne del jos, jaunos panaites.

Artimam miestukyje turėjo 
pamokslą garsingas kunigas 
ant Mojines nobažanstvos. Kas 
tik gyvas buvo isz iszmintin- 
gesniu ėjo in bažnytėlė idant 
iszgirst pamokslą, garsingo 
kunigo žodžius, ir Anele, o mo
tina noringai ant to tiko. Su- 
gryžo Anele isz bažnyczios la
bai susigraudinus ir pastanavi
jo eiti in iszpažinti ipas taji ku
nigą. Kunigas priėmė ja su pa- 
guodone bet primine jog kle
bonas gania atsakantis del to
kios panaites.

Anele pertrauke jam:
— Bet jis tokis prastas 

žmogelis^ kada tik einu in isz
pažinti tai man vis kalba:

— Vaikeli atkalbinėk ro- 
žanicziu!

Nusiijuoke ant to mokintas 
kunigas ir pasakė Anelei:

— Pasakysiu del panaites 
gera pamokinimą. Pažinojau 
viena tęva kuris buvo1 privers
tas siunst savo- sunu in moks
lą. iSusirupines tėvas žinojo ge
rai, kolei pavojai grasina jo 
sunu; žinojo pagundinimus ir 
biaurus apsiejimus tarp stu
dentu. Dave jam gerus pamo
kinimus ir reikalingus pinigus 
ant keliones. O daugiausia tė
vas rūpinosi apie sena knyga 
gyvenimą szventuju. Sūnūs ge
rai žinojo taja knyga isz kurios 
tėvas tankiai skaitydavo pri-

[Tasa Ant 2 Puslapio]
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Žinios Vietines
— Seredoj (pripuola Szv. 

Augustino, o Tautiszka Vardi
ne: Liūtas. Ir ta diena: 1565 
m., Ispanai priplaukė Szv. Au
gustino miesto uosta, Florido
je. “St. Augustine” miestas 
seniausias Amerikoje, ežia 
teipgi randasi seniausis Kata
liku bažnyczia Amerikoje. Is
panai davė szventuju vardus 
miestams ir už tai mes szian- 
dien Amerikoje, ne-Katalikisz- 
kame kraszte turime tiek daug 
miestu su szventuju vardais; 
1833 m., Vergija panaikinta 
Anglijoje ir visuose jos valdo
muose krasztuose; 1901 m., 
pirmutinis automoibiliaus drai- 
verys buvo suaresztuotas už 
per greita važiavima in New
port Rhode Island, jis gavo 
penkias dienas in kalėjimą.

— Kunigas Leonas Pecziu- 
kieviezius, vikaras isz Szv. 
Juozapo parapijos mieste, li
kos perkeltas ir mokins auksz- 
tesniojoje mokykloje in Phila
delphia, Pa., o jo vieta užima 
Kunigas Eugene A. Wassell, 
vikaras isz Szv. Jurgio para
pijos Shenadoro.

— Ketverge pripuola Szv. 
Jono Kriksztytojp galvos nu
kirtimo, o Tautiszka Vardine: 
Gardino. Ir ta diena: 1946 m., 
keturi Didžiųjų Tautu Minis
terial susirinko Paryžiuje, bet 
visai nieko nenuveike.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Rože Limiete, o Tautiszka Var
dine: Vesta. Taipgi ta diena: 
1946 m., Graikijos karalius su- 
gryžo in savo sostą, su Ameri
kos pagel’ba; 1830'm., Balti
more ir Ohio geležinkeliu kom
panija panaikino savo arkliais 
traukomus traukimus ir pra
dėjo vartuoti iiužinus, su garu; 
1386 m., Lietuvos Kriksztas.

— Nedelioj pripuola pirma 
diena Rugsejo-Septem'bero.

LIETUVISZKAS 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 Angelinos 
Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.

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

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

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

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

FOUNTAIN — MICHIGAN

Shenandoah, Pa.—
Antanas Ruzgūs, nuo 9 N. 
Emerick uly., veteranas isz 
Pinuos Svetines Kares, kuris 
gydėsi in' Veteranu ligoiibute 
Wilkes-Barre, Pa., pasimirė 
ten pareita Ketvergą. Gimė 
Lietuvoje, atvyko in Amerika 
1917 metuose. Buvo angliaka- 
sis. Apie devyni metai atgal 
prasiszalino nuo darbo isz 
priežasties senatvės. Jisai tar
navo Pirmoj Svetinėj Kareje 
Prancūzijoje. Prigulėjo prie 
American Legion Samuel H. 
Kehl Post 370 ir Allen N. Mo
wery V.F.W. post 268. Velionis j 
neturėjo giminiu. Jisai gyveno 
pas ponia Ona Kalada. Laido
jo Panedelio ryta isz Grabo- 
riaus L. Chaikowsky koply- 
czios 318 E. Centre uly., su 
alpiegornis iri Szv. Jurgio baž- 
nyežioje 9 valanda ir palaido-Į 
tas in parapijos kapinėse.

Girardville, Pa. —
Senas miesto gyventojas, An
tanas Skardžius, nuo 135 B 
uly., kuri§ gydėsi in Ashland 
ligonbute nuo Rugpiuczio de
vinta diena, numirė Seredos 
vakara apie 8:39 valanda. Ve
lionis gimė Lietuvoje, atvyko 
in Amerika 1904 m. Buvo ang- 
liakasis ir per daugelis metu 
dirbo Packer Nr. 5, o keliolika 
metu atgal, pasitraukė nuo 
mainu darbo ir paskutini karta 
buvo zakristijonas del Lietu- 
viszkos parapijos ir prigulėjo 
prie Szvento Vardo draugijos. 
Paliko savo paezia Magdalena; 
po-dukra, Anna Miller isz New 
York, taipgi keletą sese.renu ir 
brolienu. Laidojo Panedelio 
ryta, su upiegomis in Szv. Vin
cento bažnyczioje devinta va
landa ir palaidotas in parapi
jos kapinėse.

Levittown, Pa. —
Baltieji riauszininkai protes
tuoja priesz Nigero szeimynos, 
William Myers, Jr., atsikraus- 
tiina in szita miestą, sunkiai 
sužeidė akmeniu viena isz po- 
licijantu, Thomas - Stewart,

sauganeziu nigero namus. Po- 
licij'antas likos nuvesztas in li- 
gon’bute.

Philadelphia, Pa.—
Szesziu metu vaikas, Kenneth 
J. Swartz isz Torresdale buvo 
sužeistas kai automobilius ji 
partrenke netoli jo namu apie 
deszimta valanda isz ryto. Au- 
tomobiliaus draiverys buvo 41 
meto amžiaus Charles W. 
Glessner isz Levittown. Jis nu
vežė ta vaika in Nazareth ligo
nine, kur daktarai ji iszagza- 
minavo.

— Du vagiai apvogė tris- 
deszimts vieno meto amžiaus 
darbininką in gazolino stoti 
ant 5-tos ir Tioga uly. Jie ga
vo tik dvideszimts doleriu. Tai 
atsitiko apie puse po vienos 
isz ryto.

— Keturios deszimts metu 
amžiaus taxi draiverys Earl 
Boyd, nuo Warrington uly., 
paėmė du keleiviu prie 56-tos 
ir Lansdowne ulyeziu, apie 'pu
se po keturiu isz ryto ir juos 
nuvežė in Cherokee ir Upsal 
uly., kur jie privertė ji sustoti 
ir ji apvogė ant $23. Vienas isz 
tu vagiu jam grasino su dideliu 
peiliu, kuri jis laike prie , jo 
gerkles.

UNIJOS VADAS IN
KALĖJIMĄ

WASHINGTON, D. C. — 
Frank W. Brewster West 
Coast Tęamster Darbininku 
Unijos vadas, kuris buvo pa- 
siprieszines Senato Komisijai, 
gavo viena meta in kalėjimą ir 
tūkstanti doleriu baudos.

Jis buvo nuteistas Birželio 
dvideszimts szeszta diena už 
trisdeszimts viena prasikalti
mą.

Valdžios teisėjas John J. Si
rica ji taip nuteisė be jokios 
Jury tarybos, ir paskui laiki
nai paleido ant tukstanezio do
leriu kaucijos.

Kitas unijos szulas, ir vadas 
Hoffa buvo Senato Komisijos 
surastas kaltas ir gal bus pa- 
nasziai nuteistas. Nors jis da
bar rengiasi stoti in savo un
ijos rinkimus, užimti David 
Beck vieta kaipo pirmininku.

Senato Komisija priparodi- 
no kad jis yra sukezius, vagis, 
neteisingas; kad jis yra susidė
jęs su keliais galvažudžiais, 
kad jis yra isznaudojes Unijos 
pinigu ligi pusantro szimto 
tukstanezio doleriu.

Bet iszrodo kad darbininkai 
tu Unijų nariai neturi jokio 
balso tuose rinkimuose, nes be
veik yra tikra kad szitas dyka
duonis, sukezius, apgavikas 
Hoffa bus vienbalsiai iszrink- 
tas, nežiūrint ka ta Senato Ko
misija yra apie ji priparodi- 
nus.

Ant Pardavimo
Mažas Szildomas pecziukas, 

hyteris. Parsiduodasi pigiai. 
Atsiszaukite ant adreso:
333 West Mahanoy Avenue, 

Mahanoy City, Pa.

Pirkite U. S. Bonus

LIETUVIU KUNIGU 
PERMAINOS

PHILADELPHIA, PA. —
Kunigas Bernardas Szimkus, 
yra perkeltas isz Szvento Ka- 
zimierio parapijos, South Phi
ladelphia, Pa., in profesorys- 
tes vieta, in vietine augsztes- 
naja mokykla. Jis apsigyvens 
in Szvento Jurgio klebonija in 
Richmonda.

Kunigas Leonas Pecziuke- 
viezius iszkeltas isz Szvento. 
Juozapo parapijos, Mahanoy Į 
City, Pa., ir mokins augsztes- 
niojojo mokykloje Philadelp- 
hijoje.

Kunigas Eugene A. Wassell 
yra perkeltas isz Shenandoh, 
Szvento Jurgio parapijos in 
Szvento Juozapo parapija in 
Mahanoy City.

Kunigas Albinas Neveraus- 
kas perkeltas isz Szvento Jur
gio parapijos, Richmbnde in 
Szvento Kazimiero parapija in 
South Philadelphia.

SURADO MAŽUTI 
VAIKUTI ANT 

ULYCZIOS
PHILADELPHIA, PA. — 

Policijantai isz penkiolikto 
distrikto ant Harbison ir Le- 
vick uly., pasirodė tikrai vai- 
szingi, kai jie surado mažuti, 
trylikos menesiu vaikuti ant 
ulyczios be tėvo ar motinos.

Policijantai Harold Dettin- 
ger ir George Moore ji užtiko 
ant ulyczios, ant Tacony uly. 
Vaikutis buvo gražiai apreng
tas ir sėdėjo ant ulyczios ir ran 
kūtėmis plojo in pravažiuojan- 
czius automobilius.

Tie policijantai ji nusivežė 
in savo stoti, kur visi kiti po
licijantai ta mažuti pasisavino 
ir nusiskubino jam parūpinti 
visokiu gardumynu. Jie net ir 
pasiszauke policijante, kad ji 
ta vaikuti tinkamai aprūpintu. 
Iszrodo kad tas mažutis visai 
nepaiso kur jo tėvai randasi, 
nes jam dabar labai patinka 
policijantai ir ju ofisai.

Policijantai dyvinasi kad nie 
kas to vaikuczio dar kol kas 
neatsiszauke ir policijai nepra- 
nesze kad jis yra dingas. Ke
liu policijantu žmonos pribuvo 
ta vaikuti prižiūrėti.

Musu Skaitytojas
Jis skaito musu laikraszti 
Ir seka svieto sanjudi; 
Jis nori viską dažinot, 
Nes jam vis rupi iszgalvot 
Kaip ir kur dalykai stovi; 
Ka pasaulis isz jo nori. 
Ar dalykai eis blogyn, 
Ar žmonija ein’ geryn.
Jis skaito laikrasztininkus.
Ir seka korespondentus.
Jis nesistato su mokslincziais, 
Ir neužsideda su ginezais.
Bet jis “Saule” pasiskaito. 
Ir jis gauna protui maisto. 
Linksmina ji Taradaika, 
Baltruvienės balabaika.
Jis skaito vietines žinias
Apie krikszczynas, vestuves 

ir t. t.
Senesnieji teipgi skaito 
Kas kur mire in kiek laiko. 
Nes “Saule” visur szvieczia, 
Tolimus krasztus palieczia. 
Ji daug girdi, daug ir mato, 
Ir skaitytojams pasako.
Žmogus skaitantis žines, mato 
nelaimėms ir atsitikimais.

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

VYRAS NUDURTAS
PHILADELPHIA, PA. —

Keturios deszimts metu am
žiaus Lonnie Hamilton, nuo 
12-tos ir Diamond uly., pasi
mirė in Temple University li

Kongresas numusze, su
mažino Užsienio Pagelbos 
Iszlaidas ant $809,000,000. 
Szitie vyrai stengiesi persz- 
szneketi Senatorius ir juos 
intikrinti kad jie Preziden
to Eisenhowerio programa 
remtu ir nesutiktu tiek pini
gu numuszti nuo Užsienio 

gonine. Jis buvo labai su pei
liu subadintas in krutinę. Po
licijantai suėmė jo žmona, 40 
metu amžiaus Estelle, kuri, 
anot policijantu, savo vyra nu
dūrė.

Ponia Hamilton buvo sua-

Stengiasi Remti Eisenhowerio Programa

iszlaidu.
Jie ežia, stovintieji, isz 

kaires in deszine yra:Admi
rolas Arthur Radford, buvęs 
karo sztabo virszininkas; J. 
B. Hollister, Užsieno pagel
bos direktorius; Generolas 
Nathan Twining ir Sekreto
rius John Foster Dulles. Se- 

resztuota ir intarta už savo 
žmogaus nužudinima. Polich 
jautai sako kad jiedu buvo la
bai susiginezine ir susipesze ta 
vakara, kai jis buvo nudurtas.

PLATINKIT “SAULE”

dintieju yra: Senatorius C. 
Hayden, Demokratas isz Ari 
zona valstijos, Senato Už
sienio komisijos pirminin
kas ir Senatorius Leverett 
Saltonstall, isz Massachu
setts.
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