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Milžiniszka Paroda New Yorke

Pareita Panedelyje invy- 
ko paroda ant garbes Angli-

jos Karalienei Elzbietai 
ir Karalaicziui Pilypui.

II
Po

pietu Karaliene pasakė kal
ba Jungtinėse Tautose.

Karalienes Atsilankymas Labai
Gražu Inspudi Padare

WASHINGTON, D. C. —
Anglijos Karaliene, Elzbieta 
Antroji, su savo vyru atsilan
kius in Kanada, Vaszingtona 
ir Tautu Sanjunga, New York 
mieste, tikrai karaliszkai lai
kėsi ir labai gražu inspudi pa
dare, ant visu su kuriais ji 
susitiko.

Jos karaliszka, iszorine isz- 
vaizda ir apsirengimas labai 
tinkamai ėjo su jos nuolanku
mu, ir nuoszirdumu.

Ji jokiu ypatingu patarnavi-

Pati Karaliene yra sumani 
karaliene kai- ir turi gera skoni kaslink sa

vo drabužiu mados.
Net ir laikrasztininkai pate- 

mijo kad Karalienes sukneles

džios. 1 du sykiu neszioti. Tai ne tik
Ji turėjo jas skaityti, ir tas paprotys, bet isz žilos senovės 

atitraukė nuo jos žodžiu pras- pavedimas! 
mes.

Bet ežia ne
ta bet jos agentai.

Mes patartume Gerbiamajai 
Karalienei visiems savo agen- 
atms sakti duoti ir pasisam- andarokai ir skrybėlaitės ati-
dinti kelis Amerikieczius, o tiko kiekviena jos pasirody- 
dar geriau, kelias Amerikie- ma. Jeigu jai reikėjo automo- 
tes jos propagandos bizni ves- bilui khr važiuoti jos skrybe- 
ti ir jos prakalbas parengti. laite buvo siaura ir žema, o

Amerikieczio laikrasztinin- j andarokas pilnas ir platus,

PREZIDENTAS
ATSILANKYS

IN ANGLIJA

1958 Metais

yra
ta

me-

kad
Elzbieta Antroji, 

pakvietė • Prez.

LONDON, ANGLIJA. — 
Anglijos laikrasztis “London 
Daily Express’’ raszo kad 
Amerikos Prezidentas Eisen- 
howeris yra priemes Anglijos 
karalienes pakvietimą, ir 
pasižadejes aplankyti 
kraszta ateinaneziais 1958 
tais.

Tas laikrasztis raszo, 
Karaliene 
asmeniszkai
Eisenhoweri ir jo žmona.

Jokis kitas valdininkas, ka
ralius ar atstovas nebuvo taip 
iszkilmingai Vaszingtone pri
imtas kaip Anglijos Karalie
ne.

Ji ne tik puikiai, bet ir kuk
liai priėmė visus sveikinimus, 
ir net laikrasztininkai, ku
riems retas kuris ponas pa
tinka, sako kad Anglijos Ka
raliene yra graži, didinga 
kukli.

ir

KIAURI STOGAI ! TROKO, AUTOMO
BILIAUS NELAIMEI

Apleistas Kudikleis
MASKVOJE

MASKVA, RUSIJA. — 
Laikrasztis Pravda, Maskvoje 
raszo ir ragina žmones ir fab
rikantus geriau pasiruoszti 
del žiemos, ypatingai sutaisin- 
ti kiaurus stogus.

Tas pats laikrasztis raszo 
kad Charkovo traktorių fab
riko stogas visiszkai kiauras 
ir lyjant teka vanduo ant ma- 
szinu, ir mažai apie tai rūpi
nasi to fabriko virszininkai.

TRAUKINIAI
SUSIMUSZE

79 Turkai Žuvo
CATALCA, TURKIJA. —

Dar nepatikrintos žinios pra- 
nesza kad du greiti traukiniai 
susimusze: Simplon-Balkan
greitas ekspresinis traukinys 
su vietiniu traukiniu. Prane- 
szama kad 79 Turkai buvo 
muszti szioje nelaimėje,

mu niekur nereikalavo, bet vis ko žodžiai isz karalienes lupu kad ji galėtu lengvai inlipti ir a^e ^uvo labai

už-
ir 

su-

Dovana Laimėtojas

deszimts metu

Vyras Su žmona
Žuvo '

HAVERFORD, PA. — Ge
rai žinomas vyras isz Haver - 
ford miestelio su savo žmona 
žuvo kai jųdviejų automobi-, 
liūs susimusze su dideliu tro- I 
ku, kuris veže akmenis. Nelai- i 
me atsitiko apie antra valan
da po pietų prie Old Marple ir 
Sproul ulycziu, netoli nuo 
Broomall.

Isz draiveriu laisniu ir kitu ; 
koreziuku, policijantai galėjo; 
dažinoti kad žuvusieji buvo T. i 
Earle Stockton ir jo žmona, 
Jeanette, isz Orchard Lane, in 
Haverford. Jiedu buvo apie j 

metu am- 
buvo to 

isz auto-1

xaSfiwSJiik

Policijantas Harry Lank, 
in Los Angeles, California 
ežia laiko mažuti kūdikėli 
kuris buvo savo motinos ap
leistas ant ulyczios. Praei
nantis žmogus užtiko ta kū
dikėli ir policijai pranesze. 
Policijantai dabar to kūdi
kėlio motinos ar tėvo jiesz- 
ko. Kiek policijos daktarai 
gali pasakyti tai kūdikėlis 
yra sveikas ir drūtas.

DRAIVERYS ~~ ■
SUŽEISTAS

szeszios deszimts 
žiaus. Moteriszke 
trenksmo iszmesta 
mobiliaus ir paskui buvo to 
automobiliaus nuvilkta apie 
pusantro szimto pėdu, pirm 
negu tas automobilius sustojo.

Jos vyras, kuris, policijan
tai spėja vairavo ta automobi- 

I liu buvo suspaustas prie rato, j 
Daktaras Frank E. McCli- 
mans, kuris greitai pribuvo 
pasakė kad abudu buvo ant 
syk užmuszti.

Policijantams eme daugiau 
negu visa valanda jodu isz- 
traukti isz to sudužusio auto
mobiliaus.’

Keturios 
amžiaus Lester B. Pearson, 
buvęs Kanados Užsienio Mi- 
nisteris ir bendras insteige- 
jas Tautu Sanjungos komi
sijos del Vidur Rytu klau
symo, buvo paskirtas kaipo 
laimėtojas Nobel Dovanos, 
del pasidarbavimo del pa
saulio taikos. Praneszimas 
iszejo isz Oslo miesto. Su ta 
premija, dovana, eina ir 
apie keturios deszimts tuks- 
tancziu doleriu.

To troko draiverys 35 metu 
amžiaus Anthony Migliaccio, 
isz Philadelphijos buvo tik su- 
kriestas. Jo trokas apsivertė 
bet jis iszsigelbejo laikydamas 
prie savo troko rato.

BALA CYNWYD, PA. — 
Trisdeszimts penkių metu am
žiaus troko draiverys buvo su
žeistas ant Fery Road, netoli 
nuo Cynwyd miestelio.

Jis vairavo dideli troka, ku
rio stabdžiai sugedo ir jis at- 
simusze in telefono stulpą. Jis 
buvo nuvesztas in Lankenau 
ligonine kur daktarai pasakė 
kad jam pecziai ir krutinę bu
vo sužeisti. Jis pasiliko toje 
ligoninėje, kol daktarai turės 
proga ji geriau iszagzamina- 
voti.

SKAITYKITžeisti.
Ekspresinis 

žiavo in Athens ir Londoną, o 
vietinis traukinys buvo pasi- 

Ji daug daugiau nuveikė su velines ir taiP abudu susitiko 
savo kad ir trumpu atsilanky. jlr suslmus2e. Abieju tu trau
mų, negu visas tuzinas diplio- i kiniu stocziu Prižiuret°iai bu' 
matu vo tuojaus suaresztuoti kol

bus galima dažinoti kas ežia 
a <=>. oi buvo kaltas, kad tiedu trauki

niai taip susimusze.
Daktarai, slauges ir kiti pa- 

gelbininkai greitai pribuvo in 
pagelba. Vienas traukinys bu-

iszlipti isz automobiliaus.
, Musu ponios Vasszingtone 

visi galėjo daug pasimokinti isz

stengėsi prie visu sanlygu pri- puikiai skambėtu!
sitaikinti. Kai kurie gal ir pasipiktino,

Tik viena pastaba gal ežia kai iszgirdo kad beveik ' 
butu galima padaryti — tie Karalienes drabužiai kuriuos tos jaunos KaAaliense. 
kurie jos prakalbas rasze ir ji nesziojo per savo atsilanky- 
renge galėtu isz Amerikos ma pas mus, bus sudeginti. Ir 
laikrasztininku pasimokinti. į jie kasztavo daug tukstaneziu

Tos karalienes prakalbos doleriu! Bet tai jau toks kara- 
buvo per daug moksliszkos, lienes likimas. Jai nevalia ta 
tiesumkos ir staeziai nuobo- į paezia suknele ar skrybėlaitė

traukinys va-1

PLATINKI!'!

Isz Amerikos
TAS SOVIETU DIRB

TINIS MENULIS

Iszkelc Keletą Labai 
Svarbiu Klausimu

taip ir yra, kad Sovietai yra 
mus pralenkė, bet musu kari
ninkai ir musu kariszkas szta- 
tas sako kad nieko panaszaus 
nėra ir nebuvo. Jie sako kad 
mes butume galeje toki dirbti
ni menuli paleisti keli metai 
atgal, bet kad musu kariszikas 
sztabas nemate jokio reikalo 
taip padaryti.

cziuptas Indiana slaptos poli
cijos saržento.

Apie pus treczio szimto po- vo greitai pasiunstas in ta vie-
ličijantu jo jieszkojo po 
valstijas, su insakymu ji 
imti ar nužudinti.

Kai tas detektyvas ji suėmė, 
tai jis visai nesiprieszino ir 
pasidavė.

dvi
su-

ta paimti tuos kurie buvo pa
vojingai sužeisti.

Ant. vietinio traukinio va
žiavo daug Turku kareiviu, 
kurie gryžo nuo Bulgarijos 
ruuežiaus.

TEVAS NUSIŽUDĖ

LENKAI
MYLI AMERIKOS

DOLERIUS

Karalienes Atsilankymas

NEW YORK, N. Y. —
Ąr kitas karas mums gre

sia? Atsakymas isz geriausiu 
szaltiniu yra ne!

Ar jis privedė mus arcziau 
prie kito karo? Atsakymas ir 
vėl Ne!

Ar Sovietai mus pralenkė ir

į SUCZIUPTAS
RAZBAININKAS

Buvo Nuszoves
Policijai! tu

Du

NORTH VERNON, IND. —

PHILADELPHIA, PA. —
Trisdeszimts devynių metu 
amžiaus tėvas Joseph Kra- 
shefski nuo Courtland uly., sa
ve susisprogdino ir nusižudė 
in Hunting Parka.

Jis pasimirė in Temple Uni
versity ligonine, kur policijan-

VARSZAVA, LENKIJA. — 
Komunistinėje Lenkijoje ban- 
kos už Amerikos doleri duoda 
tik biski daugiau kaip tris 
zlotus.

Paprastame restaurante, 
dar prastesni pietus kasztuo- 
ja szeszios deszimts zlotu.

Paskutiniu laiku užsienie- 
cziams, turistams jau ima duo
ti dvideszimts keturis zlotus 
už Amerikoniszka doleri; o 
juodoje biržoje, “Black Mar
ket’’ galima gauti nuo pusan-valgęs su savo žmona ir su sa

vo szeimynele ir paskui savo tro szimto ligi dvieju szimtu
žmonai, 34 metu amžiaus Ce
cilijai pasakė kad jis iszeina 
pa$ivaikszczioti. Jis pirm to 
dar padėjo savo žmonai vaka
rienes indus, dizes suplauti.

Jo žmona sako kad ji nega-

tu zlotu už viena žalia, Ameri- 
koniszka doleri.

Lenkai graibsto tuos Ame- 
rikoniszkus dolerius, bet kai 
policijantai juos sucziupa tai 
jie atsidūrė in kalėjimą; o

greieziau už mus iszrado ir pa
gamino tokius greitus pabūk
lus, kad jie gali taip augsztai 
ir taip greitai keliauti?

Ginkluotas razbaininkas, niek- 
szas, nužudęs du valstybes po- 
licijantu ir sužeidęs tris kitus 
pareigūnus dvieju valstijų

tai buvo ji nuveže.
Detektyvai sako kad jis bu

vo nusižudęs. Jie sako kad jis 
buvo parėjės isz darbo apie

Musu mokslincziai sako kad siautėjime, ana diena buvo su- ketvirta valanda, po pietų; pa-

Ii suprasti kodėl jos vyras nu
sižudė, nes viskas buvo tvar- | 
koje namuose, ir jiedu nebuvo 
nei susipykę.

svecziai, ypatingai Amerikie- 
cziai būva greitai palydam! 
prie rubežiaus ir jiems būva 
pasakyta keliauti sau ir vėl

Paveikslas parodo laive
lis artinasi New York mies
tą nuo Staten Island. Su Ka

ru Karalaitis Pilypu stovi ir 
New York Gubernatorius 
Averell Harriman su žmo-

netegryszti. raliene Elzbieta II ir jos vy- na.
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Kas Girdėt
Buvęs Prezidentas Herbert 

Hooveris sako kad valdžia gal 
per griesztai pasielgė isz- 
szaukdama vaiska in Little 
Rock, Arkansas, kai ten iszki- 
lo klausimas kaslink baltu ir 
juoduku mokini n in val džios 
mokyklas. Jis sako kad val
džia baisia klaida padare kai 
ji paskyrė teisėja isz sziauri- 
niu valstijų, Davies ta klausi
ma iszspresti. Jis sako kad 
ežia Republikonai tikėjosi vi
siems pasigerinti, bet kad te
kis žygis jiems daugiau iszka- 
dos negu gero padare. »

Nors Juoduku .klausimas in 
Kansas yra labai svarbus, bet 
Prez. Eisenhoweris yra teipgi 
labai susirupines apie tai kas 
darosi Vidur-Ryituose ir Siri
joje.

* Eina gandai kad buvęs De
mokratu pirmininkas James
A. Earley bus kandidatas 
priesz Republikonu Senatorių 
Irving Lves per rinkimus at- 
einaneziais metais.

Prez. Eisenhoweris gerai ži
no kad laikrasztininkai ir ki
ti spaudos padupezninkai 
daug plepa apie jo golfo loszi- 
ma ir jo atostogas, bet iszrodo 
kad jis visu ju nepaiso ir kad 
jis vis losz savo golfą kaip ir 
losze. Ir mes jam pritariame. 
Ka Prezidentas daro su savo 
laisvu laiku tai ne jusu, nei 
musuvbiznis. Jeigu jis negali 
nors kiek pasilsėti ir savo lai
ka praleisti kaip jis nori, tai 
kur ta Amerikos laisve. Tai 
nei jusu, nei musu biznis, kad 
musu kraszto Prezidentas da
ro su savo laisvu laiku. Czia 
iszrodo kad yra tik eiliniu 
laikrasztininku pavydas.

■ • • " ”
Eina gandai kad Agronomi

jos Sekretorius Bensonas gaus 
sakti sziais metais. Jis su Pre
zidentu Eisenhoweriu ant
daug klausimu nemato akis in 
aki. Ir iszrodo kad jis gaus 
sakti. Bet kas jo vieta užims 
tai dar negalima inspeti ar 
pasakyti.

' • • I—

Lakunu Sztabas gaus dau
giau kaip keturis milijonus 
doleriu ant metu del savo isz- 
laidu, bet isz. visu tu pinigu 
dar nieko nematyti. Eina gan
dai Kongreso komisija paims 
ta lakunu sztaba nagan ir pa
reikalaus kad to sztabo virszi- 
ninkai pasiaiszkintu kur visi 
tie pinigai dingo.

Nors Sovietu Rusija dabar 
giriasi kad ji iszleido in dau
sas pirmntibi dirbtini menuli; 
bet Amerika turi ir gamina 
daug daugiau didesniu ir grei
tesniu eroplanu negu Rusija. 
Jeigu Rusija ir pagąinintu 
greitesni ar geresni eroplana 
už Amerikos fabrikantus, tai 
vistiek mažai ka reiksztu, nes 
Amerika, kad ir sekdame So
vietu Rusija su naujais iszra- 
dimais, galėtu pagaminti daug1 
tokiu eroplanu in viena, diena, 
kai Sovietu Rusija tiek ero
planu negalėtu pagamini in 
visus metus.

AL’SU dypukai, tie Dievo
paukšteliai dar vis gieda ir 
dainuoja apie ta Lietuva:
‘‘Didvyriu Žeme”. Jie mums
prisimena paprasta bulve, ku- Saule Publishing Co., - Mahanoy City,

rios geriausia, dalis — po že
me.

Kas ar kokia mums garbe 
kad musu tauta turėjo didvy
rius? Ir kas mums paaiszkius

Pypkes Dūmai

Audros,. . .

Audros siauczia visame 
Sziame marge sviete, 
Pradedant nuo dideliu 

vieszpatyscziu,
Ir baigiantes net 

ant ubagu.
Vieszpatystese revoliucijos 

loszia didele role,
Žmones sukilo priesz 

valdomus,
Už visokias prispaudas ■
Ir karas vela kerszina 

visam svietui.

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

THatS 
torn it!

or has it?

s 17. S. Savings Bonds 
Are Indestructible!

Everything, they say, comes out in the wash. 
And this photograph 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 11. S. Government does not pay for this advertisement. 
The Treasury Department thanks, for their patriotic 

donation, the Advertising Council and

kas sudaro ta didvyri? Jeigu 
dabar mes giedosime apie Lie
tuva ir didvyriu žeme, tai tu
rėsime atsiminti kad dauguma 
tu neva Lietuvos didvyriu ilsi
si Amerikos kraszte. Nes jie, 
kai|[) ir visi kiti Molio Motie
jaus vaikai, paliko, apleido sa
vo kraszta ir ežia atbėgo.

—r ——
Didvyriu, kaip pavasaryje 

grybu visuose krasztuose ran
dasi. Tai kam ežia girtis ar di
džiuotis ?

c* *♦* *♦* **♦ *♦* *** *♦* *♦* *♦* *** *♦* 
Neiszsižadek Motinos

Savo
(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Kas stojosi su ja ? Drįsai pada
ryti gražu darbu, parodei del 
žmonių, kaip privalo daryti 
kiekvienas kūdikis savo gim
dytojams, bet ant to ir užbai
gei, o per tai, viso savo priva

lumo dar neiszpildei.
— Pranas paszoko nuo ka

ti apkos, tardamas:
— Eisiu josios jieszkot! O 

Dieve mano dar padek man 
priduok stiprybes isz,tesėti sa
vo privalumtis ir elgtis visa
me paveizdingai.

Ir paemes kepurių. renges; 
iszcit.

— Toje-gi valandoje, abu
du su kunigu iszgirdo kalba 
kaimu ocz i u in k I e bon i j a:

— Hm, suvis nestebėtina, 
kalbėjo vienas, gere, gere, tai 
ir užsigėrė ant amžių.

— O gal isz gailesties? Ta
rė antrasis.

Kunigas lig ka prijausda
mas liepe Pranui palaukti, o 
pats iszejo ant gonku pasitikt 
ūkininkus. Po valandai, su- 
gryžes, tarė su svarbumu:

Pranai, melskis jau už du- 
szia savo motinos, nes ji jau 
ne gyvena!

Pranas puolė ant keliu, pri
esz paveiksią. Iszganytojaus,, 
ir karsztai meldėsi.

Žinome jog motina Prano 
po apleidimui ligonbuezio dau
giau nesugryžo in kareziama 
ant kampo Mogilskos ulyczios, 
nuėjo, kaip tai sako in svietą! 
Pirm visko nusprendė at- 
jieszkot savo maža dukriuke, 
kuria laike gulėjimo motinos 
ligonbutije paėmė isz miela- 
szirdystes kokia tai pone, ap
rengė ja, aptaise ir užsiėmė jos 
iszauginimu. Mergiuke po il
gai pasivaikszcziojimo su mo
tina, atsilsėjo, tuojaus persi
mainė jos veidelis, patogus, 
nes suvis kitaip dabar iszrodo 
isz pageltusio stojosi baltas 
skaistus, svejai iszrodantis; 
drueziai prisiriszo netrukus 
prie savo globėjos ir isz de- 
kingys tos su didžiausiu sma
gumą, buvo visiszkai laimin
gai. Vienok neilgai džiaugėsi 
tokiu, savo gyvenimu tokiu 
buviu, nes motina, po iszojimni 
isz ligonbuezio1, atrados ja at
ėmė nuo ponios. Nieko negel
bėjo verksmas paezios mergi- 
nukes, nes perdostinejimai 
apglaubėjas, užsispyrė ir pa
gal tiesas motiniszkos reikala
vo sugrąžinimo ' mergaites. 
Atsiėmė ja ne isz meiles moti
niszkos, o tiktai del to, idant 
veikiau galėtu pažadint žmo
nėse jausiąs mielaszirdystes. 
Mergaite-gi todėl volei turėjo 
pasilikti saldu laiminga gyve
nimą ir cįiti volei ubagaut su 
motina, kuri bijodama idant 
mergaite josios pametus ja, 
nesugryžtu volei pas savo glo
bėja, apleido suvis Kriokava 
ir valkiojosi po tolesnes apy
linkes. Atsivilko ubagaudama 
ir gobdama po kareziamas, net 
in ta. apylinkinia, kur gyveno 
jos sūnūs, apie kuri nieko ne
žinojo ir palaikinejo jau ji už 
nebesanti ant szios 'pasaulės 
arba kur labai toli atsidūrusi, 
apie kuri niekad ir nemanstė, 
kol tik tuomet, kada jai pinigu 
stoka buvo ant degtines. Szi- 
czai pasitiko su juom netikėti
nai suvis, bet jo nepažino ir ne 
žinotu, jog* tas ponas geros 
szirdies, kuris nedave muszt 
josios, 'buvo jos sūnūs, jeigu 
butu ne girdėjus isz jo locnu 
lupu žodžiu: “Tai mano moti
na!” Tas pripažinimas prie 
jos moteres, prie tiek’ponu ir 
poniu instrigo jai in szirdi lyg 
vilyczia. Žodžiai tie be palio
vos skambėjo jos ausyse, tuo
jaus atsimaino visiszkai nes 
pirmiaus apie nieką kita ne- 
manstydavo, kai]; tik apie tai 
kad iszmelst nuo ko skatiką

už kuri galėtu iszsigert nor 
stikluka gurguoles, dabartes- 
gi užsimanste ir nuolatos klau
sinėjo savos: “Kode! tas po
naitis gražiai pasirodęs, pri
sipažino prie jos ir pavadino 
ja savo motina?!” Tas josios 
galvoje patilpt negalėjo. “Ka 
jis galėjo laimėt ant to prisi
pažinimo? Dolko ne pavėlino 
nuleist lazdos ant jos pecziu ? 
Ka-gi ji galėtu jam duot už. tai 
apgynima. Nieko nieko. Lai
mėjo tai jog likosi paniekintas 
ir iszjuoktas nuo savo san
draugų ir poniu. Del ko ne ] nu
ėjo pro ja suvis nei ne žvilg- 
telejas ant ubages?

Niekas jam to už pikta ne
palaikytu nes niekas nežinojo 
nei nedasiprotetii suvis jog to
ji ubage buvo jo motina. Jis 
vienok prisipažino. ” Toji mis- 
lis kaip gręžtas greže jos gal
voje. Paėmė mergaite už ran
kos ir nuėjo in kareziama. Czia 
pagal papratimu vietoje pirm 
visko praszyti czierkeles deg
tines, atsisėdo kamputyje ant 
suolo ir pasirėmus galva ant 
rankos pradėjo vela mislvt. 
apie atsitikima girioje, mate 
priesz akis 'savo duszios gra
žu, pilna geradusznumo, pilna 
dorybes veidą sugaus, didelis 
skausmas suspaudė jos szifdi, 
nes dabar pažino jog ji never
ta esanti vadintis motina to
kio sūnaus, ji apie ji niekados 
nesirūpino dasižinot, ji pamir- 
szo apie ji bet Apyeizda. Dan- 
giszka nepainirszo apie ji, jis 
pabėgės nuo savo nedoros mo
tinos stojosi žmogumi suvis ne 
panasziu in luomą savo moti
nos bet vienok neiszsižadejo 
jos ir akyse lygiu sau ponu 
prisipažino prie jos. Taip inis- 
lydama pradėjo graudžiai 
verkti: “Kas tai juny szian- 
dien Valentina, nieko ir negė
rei? Paklausė szinkorius.

—■ Duokit, tarė ubage bet 
toje valandoje clu.nzia jos su
vis negirdejo tu žodžiu kurios 
liuosos isz papratimo, jos lu
pos isztare.

Szinkorius padavė jai pus- 
kvatierki. •

Paėmė in rankas, bet vos 
pridėjo prie lujni iszdžiuvusiii, 
isszpuole jai isz rankos, nusi
tvėrė už galvos, akis pastate ir 
puolė kniupszczia ant žemes. 
Kraujas užmusze ja, užeida
mas ant sniegenų, arba apo
pleksija.

In treczia diena, po palaido
jimui motinos, Pranas su savo 
globejum kunigu, nuyeže mer
gaite ant mokslo in Žvierzy- 
niecka klosztori.

— BUS DAUGIAU —

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

• Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
nžlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 3&c.

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

N0.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
ezius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

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

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

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

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

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko
zmas 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 LikosTur- 
tingu Ponu. 35c.

No.l42-r-A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

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

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

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

No.148—Apie Joija 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, 35o.

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

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

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

Visu Ražancziaus 
Paslapcziu 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,

lapių, 20c.
No.158—A p i e Kapitonai 

Stormfield Danguje; Paliego- 
le; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

No.166—Apie Sūnūs Mal
ki aus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

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

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

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

Kitokios Knygos

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

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

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

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

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

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislipimo 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 Tszgany- 
tojaus Jeruzolima. 10c.

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas; į
»

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

frAr’ Nepamirszkite dadetl 
deszimtuka ekstra del prisinm 
timo kasztu. j

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso: 1
SAULE PUBLISHING CO„ 
Mahanoy CHv, Pa., - H. S, <
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“SAULE ” MAHANOY CITY. PA.

Neiszsižadek Motinos Savo

(Tasa)

Kambaruose pono locninin- 
ko kaimu ibnVo susirinkę daug 
sve-eziu, nes toje dienoje atva
žiavo sesuo pono isz AVoly- 
niaius su vaikais ir guverno- 
rium. Pranas niekados dar ne
buvęs draugystėje augsztesiies 
luo-mos. 'žmonių del togi buvo 
nedrąsus kaito ir maiszesi. Pa- 
giros pono namo suvisai ji 
maisze. Pamaželi prasitraiuke 
nuo akiu visiem, nuejas in pa- 
szali atsisėdo ant kėdės ir pri- 
sižiurinejo i u blizgaiiczia, 
kaip veidrolas, asla.

Teip sėdėjo per koki tai lai
ka, bet kada mate kad jau ant 
jo ne visi žiuri,pakele galva ir 
žiurėjo ant kalbancziu.

Tame akys jo staiga! susi
laikė ant vieno žmogaus. Buvo; 
tai jaunas juodplaukis isz- 
bliszkusio veido jaunikaitis, 
puikiai paisiredias dvi ponias 
sedinczias foteliuose ir su 
lengvumu, tiktai kaip žmogus 
iszauges tarp augsztos drau
gavęs, kalbėjo in jais szposiil
gai.

Pranui rodėsi, jog kur kada 
nors mates panaszu veidą pri- 
sižiurinejo iii ji, su 'žingeidu
mu ir primine tuo jaus savo 
praeitai, savo kūdikystes me
tus. Nebuvo tvirtu, vienok sa
vo-, prileidinejime, dėlto prisi
artino prie vieno isz ponu ir 
paklausė nedrąsiai: kas tokis 
tas jaunas žmogus?

-r- Tai guvernorius ponios 
,W., sesers musu pono szeimi- 
ninko. Niekas do jaunikis, ge
rai loszia rolia ponaiczio ang- 
sztesuio svieto, bet tiespana- 
sziaii vedasi ne labai gerai.

— Ponas pravardes jo ne
žino?

— Ne pono; bet jeigu ta- 
mistai apie ka eina tai tuo jaus 
galėsime dajžinot, jo mokin
tinis žinos isztikro. Vladuk 
eik szia czion!

Jaunas vaikinukas skubei 
pribėgo prie juodveju.

— Kaip vadinasi tavo 
mokintojas? Paklausė ponas.

Ponas Juozapas Dunskas, 
atsake vaikinukas.

— Toki tai jis, tarė Pran- 
ciszkus, pats in save.

Atsitikimas po daugelio me
tu velei davė juodviem susiei
ti. Pranas primine sau scena 
ant ulyczias priesz cukrine, 
kada tai jame palaido geismas 
kitokio gyveninio. Po tam atė
jo- jam ant minties, jog laike 
kada tas jaunas žmogus lebau- 
je szypsosi in panas, szposau- 
ja, motina jo gal mirszta ligon-

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS

... . MALDA ... C

Viesz. Jėzaus ir ■;
Motinos Szvencz. ■:
Sapnas Motinos Szven- ]» 

cziausios, mieganczios Įi 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj ]! 
Szv. Mykolo Arkaniuolo. ]!

Knygos Did. 3%x51/2 col.
TIKTAI, 25 Cta.

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

butije, o jis suvis nežino aipie 
ta. norejo-gi dėlto prisiartint 
prie jo ir pasakyt jam tai bet 
priesz pietus nebuvo- galima.. 
Po pietų už tai prisiartinoi 
prie jo ir užklausė:

— Ponas senei bovinies
sziame name ?

— Juozapas žvilgterėjo ant 
kalba.nczia per peti ir atsake 
kosdamas per dantis:

— Gana senei.

Viename miestelyje 
Pennsylvanijoje, 

Tai jau moterėlės nuo dantų 
gėlimo.

Kada tik vyrai iszeina in 
darba,

Tai pajieka murzinus vaikus 
grineziose,

Kovosią visokus padalų, 
-Szasszlavn pilni kampai, 
Puodai nemazgoti ir taip- 
Sueina pas kokia kumute, 
Gere guzui e net viskas 

pyszka.
Taip, taip, geri laikai 

Naudokitės isz to laiko!
Vyras sunkiai dirba jeigu turi 

darba;
Parejas namo randa savo 

Dusz i u k i a u žsi t ra u kusia, 
Turi sau karszto 

, vandenio pasirūpint, 
Nusipraust, valgyt 

pagamyt, 
Ir prižiūrėt vaikus.

Tokis tai saldus .
gyvenimas

Amerikoniszko darbininko, 
Kuris paima kokia 

kutvala, 
Ir už. tai turi kartu 

Gyvenimą ligi smert!* * *
Sziandien visos pakampes 
Pilnos naktiniu valkatų, 
Moterėles nevos iszeina 
In miestaipasivaikszcziot 

Arba ant pikezieriu, 
Bet susitinka kelis 

sportelius,
Laukenczius ant kampu 

su auto bi linui, 
Inseda ir piszkina velnias 
, žino kur.

Dagirddu kad kelios 
jaunos moterėles, 

Palieka savo asileiius 
namie, 

Alba tasai iszeina in 
pul r i ūmi

Jieszkoti Iinksmybiu, 
Moterele susitinka, su 

kokiu žaliablekiu, 
Pyszkina in rodhauzes ir 
Sugryszta namo net po 

pusiaunakt.
Tokis vyras neisztyrineja 
Kur jo pacziule trankėsi, 

Bile jam nekasztuoja
Aprodymas tokios valkatos, 

O isz kur aplaiko pinigus 
Tai ir jos neklausiai.

O Lietuvaites, kokia 
jusu ateitis?

— ‘ ‘ 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!

— Dovanok ponas, jog- asz 
dristu užklausti poną, bet ne
siklausiu isz savo locno aky- 
vumo, o norėjau ka nors ponui 
daneszti apie motina.

— Ar da gyva ?
Tas užklausimas baisiai at- 

simusze ausyse Pranciszkaus, 
laibai stebėtina, jam -buvo jog 
sūnus teip mažai paiso apie 
savo- gimdytoja ir su szalcziau- 
siu krauju užklausė: ar dar 
gyva?

—- -Gyva! Tarė szaltai, ne
žinojau apie tai; dekavoju po
nui už daneszima; reikes nu- 
siunst jai kiek pinigu.

— Pinigai jau jie nereika
lingu, tarė Pranas susipikti- 
nes tokiu lediniu .obejutnuniu 
Juozo, nedoro sunaus.

—' Kodėl ?
— 'Tamistos motina, gal 

sziandien jau po žeme ilsisi?!
— Gailiuosiu, jog josios at

lankyti negaliu, bet turiu tiek 
užsiėmimu. 'Gal paraszysiu pas 
pažinstama. gydytoju, idant 
užsiimtu ja.

Tai pasakius, smagei apsi
suko ant užkulnio ir gryžo prie 
poniu.

Pranas pažvelgė in atsito
linti, nežinodamas ka turi 
maustyti, apie ji, stovėjo per 
vai audė] i a lig in stulpą pa
virtos, gilei užsimanstes.

Isz pradžių, buvo jo mieriu 
prisipažint prie pažintos, isz- 
reiszkt viską jam priminti kū
dikystes, nes buvo tvirtu, jog; 
sziandien kada mokslas pa
state juodu ant vietos vieno 
laipsnio visuomenes, ne atsi
grįžo nuo jo su užsirustinimu 
•ir paniekinimu, kaip tuomet, 
kada pasitiko ant ulyczios 
priesz cukrinia, geido su
spausti delną to pirmutinio sa
vo gyvenime sandraugo, vie
nok pažinias duszia to žmo
gaus, pradėjo bridintis jo, pa
budo jame neapykanta prie to 
nedoro vaikino, nenorėjo- Ji 
dabar pažinot daugiau. Ne
norėjo turėt tokiu draugu, 
kurie suvis szaltai žiuri ant 
mirsztancziu varge savo gim
dytoju, kurie tiek gero pada
ro vaikam augindami jos. Tas 
abjutnumais szaltumas, klausi
me apsakymo, apie mirimą 
motinos parode Pranui visa 
nelaibuma to žmogaus ir del 
to, nenorėjo turėt ji sau už sė
brą. .

Dapguve popietu, pasidali
no ant mažu būreliu; Pranas 
ne prie vieno nėprigulejo, pra
dėjo akimis jieszkot kunigo, 
bet jau to suvis tarp svecziu 
nebuvo, nes jis paslapta iszsi- 
neszdino, idant nepasivelint 
ant miszparu; ir Pranas norė
jo- apleist kambarį, ir sugryž- 
ti namo, nes czion jam ne buvo 
smagu, bet ponas szeimininkas 
paregejas ji rengentisi namo, 
skubei priėjo ir paęmias iu pa
rankia, nuvede prie būrelio 
poniu ir perstatė ji joms.

Sutarti padare visa draugu- 
ve nusiduot ant pasivaiksz- 
cziojimo; pasidalinia in poras 
visa draugove iszejo keliu ap- 
sodytu isz abiejų szaliu liepom 
kuriu szakos virszuje susipi- 
ma tvėrė puikia alėja, in giria.

Kada prisiartino visi prie 
girios, isz už krūmu pasikėlė 
kokiai tai boba, ubage, girta ir 
laikydama už rankos, maža 
mergaite, užbėgo kelia einan
tiems.

,—> Mano- guodoti ponulei 
ir poniutes! Susimylėkite ant 
nelaimingos - vargszes, pradė

jo sipiegencziii balsu, tiasdama 
I žodžius., lig giedama, melsti 
paszelp'Os.

— Mano- miela, neturiu 
smulkiu, atsake vienas isz po
niu.

—- Mano poniute, mano 
aukso geradeika, bent skaiti- 
keli!

Traukis szalin boba, nelysk 
in akis! Paszauke Juozapas 
Dunskas, einantis-gi su taje 
pone prie kurios kabinosi ubą.- 
P’p

Vienok ubage insikabino 
ponei in szlebes ir būtinai no
rėjo gani i kokia paszelpa; 
Juozapas antru kartu atstume 
da grisanezia boba, o kada to
ji nenorėjo trauktis, pakele 
lazdele angsztyn su mieriu nu
baudimo kimibanezios ubages.

Trys Istorijos
Apie Irianda arba Nekaltybt 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius ako Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai. 
SAULE - Mahanoy City, Pa.
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your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct 1

Naturally, 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.*

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa. Phone 744-J
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Dabar Po 25c. 
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— Kas ten ? Kas ten atsi
tiko?! Tarė -pone einanti su 
Pranu. Pranas ir suvis lig, 
sziol nebuvo pateminias, jog 
Juozapas kovoje su ubage; jis 
buvo teip insisznekejas links
mas, kaip dar niekad priesz 
tai.

Užklausius ji ponei, pakele 
akis ant Juozapo, nutirpo to
je valandoje, paregejas ji už- 
simojenti ant ubages, kurioje 
pažino savo motina. Paraudo
navo visas, duszioje jo atsibu

vo matomai didele, bet trum
pa musztyne vienok privalu
mas snniszkas pergalėjo jame 
visas jausiąs, nes nesisvarsty- 
danias skubJi užbėgo- Juozui 
už akiu stojos tarp ubages ir 
jo ir paszauke:

—• Nedrysk iszpildyt savo 
užmanymo, ne^ toji motore yra 
mano motina!

Draugu ve susimaisze ant 
tokio iszpažinimo Prano.

IX.
Baltam kambarije kunigo 

spingso puiki lampa ap-szvies- 
dama kambarį. Ant kanapkos 
sėdi kunigas ir glaudžia prie 
savo krutinės galva Prano. 
Jaunikaitis matomai turėjo 
baisu sopuli savo szirdyje, nes 
liudijo tai aszaros gausei ri- 
taneziosios per jo veidus.

Kunigas guodojo jo taji 
skausmai s'zirdies ir ne per- 
traukinejo po ne vienu žodžiu, 
lauke net lig kol toji audra ku
ri iblaszke jo szirdi, pati apsi- 
malszins ir praeis. Prispaudi- 
nejo tik jo galva prie sąves ir 
glosto jo plaukus, po valandai 
atsiliepe:

— Ap-simaJszink mano su-

— Sieniniai Kalendoriai, su 
Lietuviszkais ar Angliszkais 
menesiais, su szventomis ir 
pasninkais. Po 50£ arba 3 už 
$1.35. Adresas:

Saule Publishing Co., Maha- 
noy City, Pa.

Istorija Apie ...
“AMŽINA ŽYDĄ”

——'
Jo kelione po svietą ir liūdimąjį 

apie Jezu Kristų.
Per paczta, 25 Centai.

SAULE - Mahanoy City, Pa.

nau, nesigailėk to, jog isszpil- 
dei savo szventa privaluma. 
Kas butu isz tavo mokslo, jei
gu nežinotum ta, ka žino pras
ti tamsus žmoneles, tai yra 
mylėt savo gimdytojus, pildyt 
Ketvirta Prisakyma Dievo? 
Daryt gerai pildyti savo pri
valumus, tai mieris musu gy
venimo.

—< O blusti mano paguodo- 
tas teve tame jeigu prileisdi- 
neji, jog asz gailiuosiu jog isz- 
pildžiau savo suniszka priva
lumą. Asz to suvis nesigedžiu, 
ne gailiuosiu; bet gaila man 
matant nelabuma žmonių. O 
jeigu tu teve mano matytum 
tuos szandinanezius nusiszyp- 
sojimus, pilnus nuodu, kokias 
mane apmėtė už tai, jog iszpil- 
džiau savo szventa privaluma 
sunaus, kaip- iszjuoke mane už 
tai, jog prisipažinau prie savo 
motinos, ubages! O nelabas 
svietas szios gadynes!

Tai nieko, mano sunau. Ar 
ankszcziąu ar vėliau gailėsis! 
jie kareziai to. Ne vienas isz 
ju vėliaus, kad ji vaikai ap
leis juos ligoj esanezius, .arba 
laimingesnių būdams savo 
gimdytpju užsigins ju priesz 
szvieta priinis sau ta valanda, 
primys sau tave, o^ tie iszjuoki- 
mai karais tave apmėtė, slėgs 
j u krutinės.

— O jis, tas suims kuris 
nenori žinot apie mirsztanczia 
motina savo, su kokiu szandu 
žiurėjo ant manės jis neapsa
komai didžiavosi, jog asz li
kausi nužemintu, norint isz 
mudviejų ne asz buvau pikta
dariu.

— Didi teisingyste Viesz- 
paties Dievo! Už nuodemia 
prieszais savo gimdytojus 
Dievas visados sunkai nubau
džia jeigu gyvensi teip ilgai 
kaip asz, paregėsi žmones va
landoje atsiskyrimo nuo szios 
pasaulės persitikrinsi tame. 
Asz niacziau jau daugeli užke- 
tejusiu nusidėjėliu, kurie tir
po, kaip vaszkas priesz ugni, 
isz gailestes ir sopuliu, kada 
smertis pažiurėjo jiems in 
akys. Dovanok jiems, nei nei 
maustyk apie kerszta, palik 
tai laikui ir Dievui, nežiūrėk 
suvis ant ipanasziu žmonių 
savžines , o tik paisek ir veiz
dėk ant savo savžines, eik to
kiu keliu, o tu ateiteje galėsi 
didžiuotis savo paveizdingu 
gyvenimu priesz kitus. !

Kunigas paliovė kalbejas, 
pasikėlė ir pradėjo vaikszcziot 
po kambari. Po valandai su
silaikė priesz sėdinti užsi- 
manstaves Prana, ir tarė:

— Pranai! Delko tu nesi- 
klausi saves, kur tavo motina?

[Tasa Ant 2 Puslapio]

Pirkite U. S. Bonus
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Žinios Vietines
— 'Pareita Snlhatos diena, 

po piet, arti Mary'd, trys vyrai 
kurie medžiodami girioje, su
rado žmogkaulius. Jie tuojaus 
prahesze policijai ir isz tyri
nėjimo padaryta, sako kad 
žinogkauliai yra dingusio ūki
ninko, George Klingerman isz 
Locust Va]ley, kuris dingo 
isz namu Birželio 8-ta diena 
1956 metuose. Velionis paliko 
du brolius ir sesere.

— Matas Abraitis isz Nr. 
1 Jacksono peczes, pasimirė 
Panedelyje 4:10 valanda ipo 
piet in Ashland ligonbute. Ve
lionis gavo szirdies atakai Ne
dėlioję. Gimė Lietuvoje, atvy
ko in Amerika daugelis metu 
atgal. Jo pati Agota (Svirs
kiene) mirė 1937 metuose. Pa<- 
liko keturis po-vaikus: Ona, 
Petrą, Vincą ir Antana Svirs- 
kai ,visi isz Mahanojaus; dvi 
seserys: J ievai ir Mare, Water
bury, Conn. Grab. L. Tras- 
kauskas laidos.

—1 Walter Adam, 15 metu 
amžiaus isz Lanark, Center 
Valley, kitados isz Park Crest, 
numirė Panedelyje po įpict 
4:10 valanda in Said. Szirdies 
Jėzaus ligonbute, Allentown, 
Pa. Velionis sirgo trumpa lai
ka. Gimė Trenton, N. J. Pali
ko savo tėvelius Walter ir Auri 
(Po'plick) Adam; sesute Jo
anne. Prigulėjo prie Szv. Juo
zapo parapijos Limeport taip
gi prie Szv. Riczardo parapi
jos Park Crest. Graborius L. 
Traskauskas laidos.

— Subatoj pripuola Szv. 
Evariste, o Tautiszka Vardi
ne: Negis. Ir ta diena: 1950 
m., .Szvedijos Karalius Gusta
vas pasimirė, jis buvo 92 me
tu amžiaus, jo vyriausias sū
nūs Gustavas Sžesztasis jo 
sostą užėmė; 1940 m., Ameri
ka, pradėjo imti vyrus in raiš
ka, nes matyti kad karas ne- 
iszvengiamas; 1618 m., Sir 
Walter Raleigh buvo galva, 
nukirsta Londone, už tai kad 
jis buvo sudaręs suokalbi Ka
ralių Jokūbą Pirmąjį nuversti 
nuo sosto.

— Czedinimas laikas (East
ern Daylight Saving Time) 
pasibaigs Nedelioj, Spalio Oct. 
27-ta diena, todėl laikrodžiai 
turi būti atsukti viena valan
da atgal, Eastern Standard 
Time.,

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Kristaus Karaliaus 
ii’ Szv. Sabinos, o Tautiszka 
Vardine: Ramojus. Taipgi ta 
diena: 1941 m., Naciai nuskan
dino Amerikos kariszka lai
vą “Reuben James,” szimtas 
musu jurininku ežia prie Ice-

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais J

160 Puslapiu J
8 col. ilgio, 5% coL plocrio ! 
Issaiszkma sapna ir kas ! 
ateitoje stosis. Su priedu i 
planatu ir visokiu burtu. ! 
Knyga in minksstos po- ] 
pieros vlrsseliuose. :: :: !

Pinigai reikia siusti su ! J 
užsakymu: !'

Tiktai,. . . $1.00 įSaule Publishing Co., <[ 
Mahanoy City, Pa.,U.S.A, t 

land žuvo; 1936 m,, visi Ame
rikos uostai suparalyžiuoti, 
kai trisdeszimts tukstaneziu 
darbininku sustraikavo; 1948 
m., pirmas “Dypuku” laivas 
atplaukė in Amerika. Tame 
laive buvo 813 dypuku.

— Panedelyje pripuola SS. 
Simono-Judo, o Tautiszka 
Vardine: Miklause. Ir ta die
na: 1939 m., Lietuva atsiėmė 
Vilnių, kai Sovietu kariuome
ne isz ten jau buvo iszvijusi 
Lenkus užgyventus; 1940 m., 
Italija užsipuola ant .Graiki
jos; Nepriklausomybes Diena 
Czekoslovakijoje; 1886 m., 
Laisva Stovyla “Statue of Li
berty” ant Bodloes Salos, New 
York, buvo atidengta, daugiau 
kaip milijonas žmonių dalyva
vo tose iszkilmese. Stovyla bu
vo Prancūzijos žmonių Ameri- 
kiecziams padovanota; 1949 
m., 48 žmones žuvo Azores sa
lose, kai didelis prekybinis 
eroplanas ežia nukrito ir su
dužo; 1636 m., Harvard Uni
versitetas insteigtas, garsia,ti
sas universitetas visame pa
sauly je.

— Utarninke, Spalio Oct. 
29-ta diena, pripuola “Mit
chell Day,” ant atminties Jo
no Mitchello kuris sutvėrė 
Angline Draugavo “United 
Mine Workers of America’, 
1897 mete, būdamas jos pirmu
tiniu Prezidentu, kuris vede 

•Angliakasius in angline kova 
per dideles straikas 1900 ir 
1902 metuose. Taja diena ap- 
vaiksztineja ne tik jo gimimo 
diena, bet ir ant atminties už
baigimo 1900 straikos, anglia
kasiai laimėdami po Mitchello 
vadovysta. Taja diena anglia- 
kasyklos nedirbs ir tik tieji 
dirbs kurie turi atsakančius 
darbus.

Shenandoah, Pa.—
Žinios praneszta isz East 
Hartford, Conn., buk buvęs 
miesto gyventojas Petras Ai- 
dakonis, nuo 54 Murray ulv., 
East Hartford, Conn., pasimi
rė pareita Subata, 8:30 valan
da ryte in Uncas on the Tha
mes ligonbute, Conn. Velionis 
gimė Lietuvoje ir atvyko in 
Shenadoryje ir dirbo Maple 
Hill kasyklose, o apie trys me
tai atgal apsigyveno East 
Hartford, Conn. Paliko savo 
paezia Ona (Kinkas); tris su
ims: Alberta namie, Juozą 
Norwood, Mass., ir Antana Al- 
stein, Wilkes-Barre, Pa. Trys 
dukterys: Al. Raibeckiene, na
mie; J. Kolicvicziene, Hart
ford, Conn., ir H. Misieviczie- 
ne, East Hartford, taipgi kele
tą anuku ir pro-anuku. Kūnas 
likos parvesztas in Shenado
ryje paszarvotas pas Grab. V. 
Menkieviczio koplyczioje, 15 
Cherry uly. Laidotuves invyko 
Petnyczios ryta, su apiegomis 
in Szv. Jurgio bažnyczioje de
vinta valanda ir palaidotas in 
tos parapijos kapinėse.

— Stanislovas Savitskis 
nuo 915 W. Centre uly., isz 
Shenandoah Heights, anglia- 
kasis del S & S Coal Co., 
Yatesville, likos sužeistas in 
ranka laike darbo pareita Su
katos diena. Gydosi namie.

Tamaqua, Pa. — 
Margareta Conchy, nuo 300 
Market uly., po tėvais vadino
si Margareta Colvenus, kuri 
gydėsi trumpa, laika in Szv. 
Juozapo ligonbute, Hazleton, 
pasimirė pareita Nedėlios vat- 
kara. Gimė Morea, Pa., o 1919

Laike parodos, Karaliene 
žiuri in didžiausia narna pa
saulyje, “The Empire State

metuose apsigyveno Tamak- 
veje. Paliko savo vyra Petrą; 
dukterc W. Clemson iv sunu 
Eugene Morgans isz miesto; 
broli Mykolą, mieste ir seserį 
Mare Dunsavicziene, Barnes
ville ir anuka. Laidojo Ketver
ge ryta su apiegomis in SS. 
Petro ir Povilo bažnyczioje 
9-ta valanda ir palaidota in 
parapijos kaipinese. /

Swoyersville, Pa. —
Laike Slavoku Bankieto, Lu
zerne pavieto, kada Skrento- 
no Vyskupas sake kalba, Ku
nigas Andrejus E. Klobusieky, 
54 motu amžiaus, klebonas isz 
Szv. Trejybes, Slavoku para
pijos Swoyersville įtaigai ga
vo szirdies ataka ir pasimirė 
kada ji veže in Mercy ligonbu
te, Wilkes-Barre, Pa.

Philadelphia, Pa. —
Pastarojo laiku panelei Ade
lei Smailytei, kuri tai, tarp 
kitko, gy vendama tarp Jurgie- 
cziu, deszimts metu iszbuvo 
net ir sekretore Katalikiszko 
Susivienyjimo 20-tos kuopos, 
prakilnios apsiszvietusios Mo- 
teres Lietuviu Banko patal
pų o s suruosze Pagarbos Va
karu; kurio tai vedėju buvo 
garsi dainininke-soliste, pane
le Juze Augaityte, kuri tai ta
me reikale visuokame dau
giausiai ir darbavos. Žmonių 
buvo susirinko pusėtinai daug. 
Viengentis Juozas . Strolia 
skaito paskaita: “Lietuve Mo
teris Ir Menas.” O ir skambu- 
cziu... suszelpimui lietuviu 
tremtiniu taipogi surinkta pu
sei inai.

— O vietiniame taip Va
dinamu : Karpato-Rusu san- 
vaitraszty: “Pravda”, “Tei
sybe” paskiausioju laiku pa- 
tilpo Kunigo Daktaro Juoza
po Prunskio paveikslas ir 
gražius rasztelis apie Ji pri- 
mindamas skaitytojams kad 
Jis, Kun. Prauskis, nesenei 
minėjo savo kunigystes 25-kiuj 
metu sukakti ir savo amžiaus 
50 metu sukakti. —K.V.

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

Pirkite U. S. Bonus

Karalienes Atsilankymas

Building”. Su ja sėdi, New 
'York Valstijos Gubernato
rius Averell Harriman ir

Atsimink! Mielas Skaityto 
jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity 
si, ja indomausies, ar laiku at 
silyginsi, ar ja paremsi!

CHRUSZCZEVUI 
NEPAVYKO

Norėjo Suvesti Socia
listus Su Komunistais

ARTIMUOSE RYTUOSE.
— Sovietu Rusija praėjusia 
sanvaite palaimino Egiptie- 
cziu kariniu iszlaipinima Si
rijoje. Ir dabar Maskva nori 
isz to pasipelnyti.

Sovietu Sanjungos bosas, 
Nikita Chruszczevas dabar 
bando karakines Europos So
cialistus tetraukti in frunta, 
su Komunistais, inspedamas, 
kad buk, Vakarai traukiame 
in kara. Bet Socialistai labai 
szaltai in tai atsiliepe.

Isz visko dabar jau ima 
aiszketi kad Sovietai Artimuo
se Rytuose nori subuntavoti 
vienus su kitais, ir paskui ji 
gales pasiaiszkinti kad ji sa
vo kariuomenes tenai pasiun
tė vien tik taika palaikyti. Tai 
senas Sovietu szposas.

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.

“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratais.

City Commissioner Richard 
C. Patterson.

o o o

Pajieszkojimas
Asz Viktorija Ardzavicziene 

(Ardzavitch) pajieszkau savo 
du 'brolius: Jurgi ir Kaži Ja- 
ruszvicziai. Alekso ju gimimo 
vieta, o Birsztonai, Motieszio- 
nu kaimas. Jie gyvena Ameri- 
ke, žinantieji arba patys ar isz 
szeimynu praszomi atsiszauk- 
ti ant adreso:

Viktor i ja Ardza v i tcl i
R.F.D. No. 1

Springville, Pa.1

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai

Saule Publishing Company.
Mahanoy City, Pa., U.S.A,
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Jono Ir Angelines 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 Ąngelinos 
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

MMUM M*

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

SKAITYKIT
& “SAULE” -yya

PLATINKIT!

Lietuvos
Generolinio Konsulato 
New York Pajieszkomi

Asmenys
Bandzevieziene - Mažeikai

te, Antanina Regina, duktė 
Teofiliaus, vyras Bandzevi- 
czius, Antanas.

Barauskas, Antanas, sūnūs 
Juozo, nuo Žygaicziu.

Bendoraitiene, Marija, vy
ras Adomas, vaikai Adomas ir 
Aldona, kilę isz Marijampolės 
ap.

Bielievicziute, Maryte, isz- 
vykusi isz Kauno 1944 m.

Borža, Baltrus.
Bu zel au sk i en e, Vi k t o r i ja.
Daunys, Kazys, sūnūs Jokū

bo, nuo Rokiszkio.
Dudueziute - Kurkulioniene 

Ona, ir Kurkul'ionis, Jonas.
Gudonis, Pranas, sūnūs Pet

ro, isz Panevėžio miesto.
Jaszinskas, Jonas ir Myko

las, kilę nuo Biržų.
Jesuleviczius, Jonas, sūnūs 

Jono, isz Pieszcziu kaimo, Pa
nemunes parap. Szakiu ap.

Jokubaviczius, A. J., isz Va
dokliu, Panevėžio ap.

Karenga, Pranas, sūnūs Jur
gio.

Kurkulionis, Jonas ir Dudu- 
cziute-Kurkulioniene, Ona.

Lukoszevicziene - Staszkm 
te, Juze.

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

LIETUVISZKAS SURIS

Sieniniai Kalendoriai 1958m.
1>

15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio
EF Dabar po 50< arba 3 už $1.35

Adresas:
SAULE PUBL. CO. - Mahanoy City, Pa.

Lukoszius, Jonas/ sun. Ni
kodemo nuo Vainuto.

Mažeikaite - Bandzevicziend 
Antanina Regina, duktė Teofi
liaus, vyras Bandzeviczius, 
Antanas.

Mikėnas, Jonas, mokytojas’, 
gyvenos Sziluteje ir Kaune.

Mockus, Vincas, sūnūs Vin
co. .

Pavilonis, Antanas, sūnūs 
Petro, ir jo sesuo Staniszkiene 
Petruse.

Pavilonis, Julius, sūnūs Ka
zio, gyveno Argentinoje.

Py ra gis, Vincas, sūnūs Juo
zo.

Szneidoriene, Anele, .vvras 
Augustas, vaikai Algirdas, 
Miliute, Onute, Ramute ir 
Rita. 

• i

Stakutis, Jonas.
Staniszkiene, Petruse, duk

tė Petro, ir jos brolis Pavilo
nis, Antanas,

Staszkus, Pranas, sunns 
Juozo.

Strockis, Petras.
Vanagaites, dvi seserys, 

dukterys Jokūbo Vanago.
Vitkus, Pranas, sunūs Juo

zo, isz Juszkaicziu k., ’Szilu- 
vos vai. ;

Vitkute Ona, duktė Jono isz 
Juszkaicziu k., Sziluvos vai.

Vyszneveckis - Vyszniaus- 
kas, Antanas.

Zitkveiczius, Vilius.
• Jieszkomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in:
Consulate General of America,

41 West 82-nd Streety "
New York 24,




