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Sniegas Californijoje

Netikėtos audros isztiko 
Los Angeles miestą Califor
nijoje ir daug netikėtu daly 
ku atsitiko, kaip ežia snie
gas szitoje amžinoje vasar
vietėje Los Angeles mieste. I

Isz Amerikos
ANGLIJOS

MINISTERIS 
ATVAŽIAVO

•
In Vaszingtona

NEW YORK, N. Y. — I 

Anglijos Karaliene Elzbieta 
Antroji vos spėjo pargryszti 
namo isz musu kraszto, kai to 
kraszto Ministeris Harold 
Macmillan iszskrido ant to pa
ties eroplano, kuris buvo par
vežęs Karaliene namo.

Ministeris Macmillan pasiti
ko eroplana kuris parvežė Ka
raliene namo ir tik kelias mi- 
nutas su ja pasisznekejo ir po 
tam pasakė trumpas prakalbas 
Royal Society of St. George 
nariams ir pasiaiszkino kad 
jis dabar skubinasi in Vasz- 
irgtona pasiszneketi ir pasi
tarti su Amerikos Prezidentu 
Eisenhoweriu.

Jis pasakė kad jis labai no
ri su Eisenhoweriu pasitarti. 
Pereita Kovo menesi jiedu su-! 
sitiko ir pasitarė in Bermuda ! 
salas, kurios yra po Anglijos 
vadovyste, dabar jis Ministe
ris Macmillan sako kad jis no
ri su Eisenhoweriu pasiszne
keti Amerikoje.

Jis paaiszkino kad szitie pa
sitarimai yra labai svarbus 
kadangi dabar Sovietai taip į 
didžiuojasi ir giriasi kad jie 
visu krasztu mokslinczius yra 
pražengė su savo naujausiais 
iszradimais.

Ir kitas svarbus klausimas, 
kurie stengsis apsvarstyti tai 
yra Vidur-Rytu grasinimas in 
kara.

Pirm negu Ministeris Mac
millan iszskrido isz Londono, 
Prez. Eisenhoweris per sep
tynios desszimts minueziu pa
sitarė su savo patarėjais.1 Po 
tam Prez. Eisenhoweris nu- deszimts barberiu szitame 
skrido in New York miestą mieste iszejo ant straiku. Jie

Czia George L. McGinnis ir 
Ponai Arwin Clark, baiko- 
dami žaidžia sniege, kurio 
jie nėra mate per metu me
tus.
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del prakalbu, susitiko su Ame
rikos Sekretoriumi John Fos
ter Dulles ir su juo pasitarė.

Iszrodo kad Anglijos Minis-! 
teris Macmillan pasiulins kad 
Amerikos ir Anglijos mokslin-1 
ežiai susidėtu ir viena ranka,! 
frunta laikytu ir pasidalintu 
savo žinioms ir iszradimais. 1

Szitie pasikalbėjimai tarp 
Eisenhowerio ir Anglijos Mi- 
nisterio Macmillan gali būti 
tikrai reikszmingi, nes isz ju 
gali iszeiti kokia nors tvarka 
rodo, kaip pritraukti daugiau 
jaunimo in mokslus kurie da
bar taip reikalingi abiem 
krasztam.

“ASIATIC FLU”
HARRISBURG, PA. —

Ta “Asiatic Flu” liga ima 
plėstis po visa Pennsylvanijos 
valstija, ir dabar daugiau su- 

! augusiu ir senesniu žmonių ta 
! liga serga regu vaiku.

Penkios deszimts devyni jau 
pasimirė nuo tos ligos bet pen
kiolika isz ju buvo jau ir taip 
seni ir ligoti in Pennhurst 
State instaiga.

Daktarai sako kad dabar 
daugiau kaip trys szimtai tuks 
taneziu žmonių ta liga susirgę 
Pennsylvanijos valstjoje. Jie 
perspėja suaugusiems labai 
apsižiūrėti, kad jie ta liga ne
susirgtu, o jeigu susirgs tai 
kad kuo greieziausiai pasi- 
szauktu gydytoja.

BARBERIAI
SUSTRAIKAVO

PHILADELPHIA, PA. —
j Daug Barberiu Unijos barbe
nu Philadelphijoje sustraika- 
vo del didesniu algų, apdrau- 
dos ir kitu pareikalavimu.

Edward Magrisi tu barbe
riu unijos sekretorius-iždinin- 
kas sako kad apie szimtas dvi-

JAMES HOFFA
SUSTABDINTAS

Teismas Pakiszo Koja 
Unijai

WASHINGTON. D. C. — 
Valdžios teisėjas Judge F. 
Dicksinson Letts insake kad 
Teamsters Unijos naujas pir- 
minnikas James Hoffa negali 
ta pirmininko vieta užimti ir 
negali a’gos imti, kol bus gali
ma paaiszkinti ar dažinoti a- 
pie visus intarimus priesz ji ir 
priesz jo padupezninkus. Kai
kurie tos unijos nariai ir atsto suktybes.
vai sako kad szitas J. Hoffa 
buvo papirkęs daugiau negu 
puse visu delegatu, kurie buvo 
priversti už ji balsuoti per rin
kimus.

Pats James Hoffa yra pa-i 
trauktas in teismą už kelis 
prasikaltimus: neužsimokeji- į 
ma taksu; už neteisinga unijos 
pinigu iszeikvojima; už daug 
suktybių; ir už melagystes po 
prisieka per Senato Komisijos 
tardinimus. /
. Dabar, nežiūrint ka tos uni- |

KaraliszkaS Karininkas
t

Crown Prince, karalaitis 
Harald, Karaliaus Olav isz 
Norvegijos sūnūs ir inpedi- 
nis del savo kraszto sosto, 
czia, po kaire enia kariszka 
musztra in Oslo miestą. Szi

dirba ar dirbo invieszbuczius, 
hotelius ir in kitas vietas po 
Phils delphijos miestą.

Barberiu unija dabar reika
laus penkių dienu darbo san- 
vaite su alga del szesziu die
nu, teipgi reikalaus kad savi
ninkai mokėtu in unijos iždą 

| po pusantro dolerio sanvaite 
del apdrauudos fęmdo, kuris 
butu kiekvienam barberini po 
tūkstanti doleriu.

Barbenai czia gauna tarp 
penkios deszimts ir penkios 
'•dMrjimts penkių doleriu in 
sanvaite algos.

Bet jie in ta savo alga nein- 
rokuoja arbatpinigelius, “tip- 
sus” kuriuos jie nuo beveik 
kiekvieno kostumerio gauna.

Eilinio barbeno arbatpini- 

jos vadai darys ar kaip jie 
spiegs, szitas James Hoffa ne
gali ta pirmininko vieta už-
imti, kol teismas nuspręs apie

/ itos unijos tuos suktus rinki-! 
mus.

AFL—CIO Unija yra sta- 
cziai pasakius kad dabar ta 
Teamsters Unijos nieko ben
dra su ja nebeturi ir nebetures 
tol, kol Hoffa pasiliks pirmi
ninku.

Teisėjas Letts sako kad jis 
nieko nebedarys ir in teismą! 
nei vieno neszauks, pirm negu I 
jis pasikalbės su abieju parti-: 
ju advokatais ir daugiau daži- į 
nos apie to naujo Teamsters 
Unijos pirmininko szposus ar

BUS SKERDYNES
LENKIJOJE

VARSZAVA, LENKIJA. — 
Lenkijos Komunistu vadas 
Vladislovas Gomulka yra pa
reikalavęs kad visi kurie po 
partijai prieszinasi ar su Ko
munistais nesutinka butu tin
kamai pamokinti ir nubausti.

Laikrasztis ‘ ‘ Politika ’ ’ ra- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

tie studentai karininkai su
darė paroda del Armijos 
virszininko, Generolo Bjorn 
Christophersen, Akershus 
palociuje.

o ct o

geliai, “tipsai“ in sanvaite 
būva beveik tiek, kiek jo alga 
ar daugiau. Ypatingai viesz- 
bueziuose visai paprastas da
lykas kad barberys gauna do
leri arbatpinigeliu, “tipsu“ už 
viena plauku apkirpima ar 
barzdos apskutima.

Reiszkia, eilinio barbeno al
ga in viena sanvaite yra szim
tas doleriu ar daugiau.

Kai kurios unijos kuopos 
dabar pasiraszo ant kontrak
tu ir sutinka tiems barberiams 
pakelti algas, bet tuo paežiu 
sykiu sako kad reikes daugiau 
imti nuo kostumeriu.

Pirkite U. S. Bonus

i Karaliene Elzbieta II
Iszvažiavo

1

NEW YORK, N. Y. — 
Anglijos Karalienes Elzbietos 
Antrosios atsilankymas tik isz 
vienos puses buvo nelemtas ir 
apgailestaujamas, tai kad jis 
buvo tokis trumpas.

Ji, su savo vyru in kelias 
dienas aplanke Kanados, Ame
rikos sostines, Jamestown,! 
Virginia ir New York miestą; 
ji pamate kaip Amerikiecziai Į 
loszia futboles sportą, pasi
sveikino su tukstaneziais mu
su didžiūnu ir pilvūzu, priėmė 
szimtus dovanu, dalyvavo in- 
vairiose pramogose, vakarie
nėse, pietuose, iszkilmese ir 
priėmimuose. Ir ji visa tai at
liko kaip tikra ponia, kaip gy
va karaliene. Ji ne syki nepa
siskundė kad ji pavargus, kad 
jau per daug tu iszkilmiu ir 
pramogų. Kur tik ji buvo kvie- 
cziama, ji pribuvo .ir vis su 
szypsniu ir saldžiu žodžiu.

Jos palydoves ir jos vaiszi- 
ninkes pailso ir pavargo, bet 
Karaliene iszlaike savo kara- 
liszka eisena ir visur iszrode 
jauna, linksma visai nepavar
gus.

Dabar ji su savo vyru, Lon
done ar kuriame savo palociu
je kelias dienas pasilsės, bet 
ji gali ramiai pasilsėti, žino
dama kad visi Amerikiecziai 
jai ne tik viso gero vėlina, bet 
laukia kitos progos ja priimti 
ir pavaiszinti ant ilgesnio lai
ko, kada ji galėtu daugiau 
Amerikos pamatyti ir ne taip 
visur skubintis.

Amerikos laikrasztininkai, 
kurie paprastai yra tokie žiau
rus ir kuriuos retas kas suve- 
džiuos ar jiems akis apmuilins 
beveik vienbalsiai sako kad 
tokios malonios ponios jie dar

Szitie Alžirijos sukilėliai 
buvo suimti ir yra intarti už 
pagaminima slastų priesz 
Prancūzus. Vienas Prancū
zas kareivis likos užmusztas 

nėra mate, kaip Anglijos Ka
raliene Elzbieta. Ji net ir 
tiems musu laikrasztininkams 
vis gera žodi turėjo ir su jais 
kalbėjo ir sutiko sėdėti ar sto
vėti ar szypsotis kai jie norėjo' 
jos paveiksią nutraukti.

Pro musu kraszto miestus 
yra praėjusios karalienes ir 
karalaites po tuzinais, bet nei 
viena toki gražu inspudi nėra 
padariusi kaip Anglijos Elz-! 
Lieta.

Buvo kai kuriu prikaiszio-*! 
jama kad ji dar vis laikosi sa
vo sosto obalsi “Tikėjimo Gy
nėja“, kuri anų laiku kakalius 
buvo gavės isz Szvento Tęvoj 
ir kuris vėliau atitraukė visa 
Anglija nuo Kataliku Bažny- 
czios. Bet czia mums iszrodo 
tuszczias prikaiszoijimas, nes 
tas obalsis nesako kad AnoTi- o 
jos Karaliene yra “Kataliku 
Tikėjimo Gynėja“; bet tik ti
kėjimo. Tai, mums- iszrodo, 
kad jeigu ji gina savo kraszto 
ir savo tikėjimą tai ji, po tik- 
rumos yra tokio obalsio ver-1 
ta. Reikia pasakyti kad Kara
liene nei vieno žodžio neprasi
tarė priesz tokius intarimus. 
Ir, mums iszrodo, kad ji gerai 
padare.

Beveik visi laikraszcziai 
sveikina Karaliene ir kvieczia 
ja vėl pas mus ant ilgesnio lai-j 
ko atsilankyti. 

___________
_  “Saule“ turi tiek agen 

tu kiek skaitytoju, nes kožnas į 
yra ageniu. 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!

ir trys kiti buvo sužeisti. Ir 
vienas Prancūzas biznierius 
teipgi buvo sužeistas. Szitie 
intarti sukilėliai yra suimti 
in Argenteuil, Prancūzijoje.

Kregliu Szovimo 
Karaliene

Dvideszimts dvieju metu 
amžiaus Judi Seki, Los An
geles, Californijoje, susilau
kė nepaprastos garbes, spor 
tininkiu tarpe. Ji pirmuti
ne moteriszke per keturios 
deszimts viena meta, kreg
liu loszime gavo pilna skai- 
cziu, visas tas lazdeles nu- 
musze isz kaleinos per dvy
lika sykiu. Labai retai pa
sitaiko kad ir kuris vyras 
panasziai padaro.

MOTINA IR 7
VAIKAI SUDEGE

BELTRE, OHIO. — Gaiš- 
ras sunaikino senus ir apleis
tus namus in Belpre miesteli. 
Tame ’gaisre žuvo motina ir 
septyni vaikucziai.

Ugniagesiai stovėjo bejie- 
giai, girdėdami kai tie vaiku
cziai spiege ir szaukesi pagel- 
bos isz tu deganeziu namu.

Ju tėvas, Lloyd Snyder bu
vo pas savo tėvus kai tas gais
ras isztiko jo namelius. Jis 
greitai atsiskubino prie savo 
deganeziu namu, bet jis, kaip 
ir ugniagesiai, buvo bejiegis 
pagelbeti. Ugniagesiai ji su
laikė kai jis norėjo inbegti in 
savo deganezius namus.

Tame gaisre žuvo 36 metu 
amžiaus Ponia Venita Snyder 
ir jųdviejų septyni vaikucziai. 
Jie isz viso turėjo devynis vai- 
kuczius.

Policija r tai sako kad gais
ras prasidėjo kai motina su 
savo vaikucziais miegojo ant 
antro tu namu augszczio. Pir
mutinis augsztas kadais buvo 
restaurantas ir sztoras, bet jau 
per kiek laiko jis buvo tusz
czias.

Ugniagesiai sako kad jie 
dar nėra sužinoję kaip ir . isz 
kur tas gaisras prasidėjo.

SKAITYKIT 6 
“SAULE” 

PLATINKIT!



“SAULE” MAHANOY CITY,’ PA.

Kas Girdėt
Laikraszcziai ir žurnalai vi

sur ima, brangti, nes ipopiera 
ir darbininkai sudaro toki bai-l 
su nuostoli redakcijai kad ki
tai]) negalima iszsiristi.

Kasdien skaitome kad tas ar
tas laikrasztis savo duris užsi
darė ir jau nebeiszeina. Ir vi
sa tai yra už tai kad skaityto
ju eiles mažėja o iszlaidos kas
dien didėja. Net ir pacztas 
laikraszcziams yra tris ar ke
turis sykius paibrauges nuo 
ano pasaulinio karo.

• •

Lenku Komunistiszka val
džia dabar kreipiasi in Ameri
ka ir praszo szimto septynios 
deszimts penkių milijonu do
leriu paskolos. Ta Lenku val
džia, taip glaudžiai susiriszu- 
si su Sovietais dar vis drys- 
ta kreiptis in mus del tokios 
dideles paskolos.

Eina gandai kad 'ne viskas 
tvarkoj Sovietu Rusijoje. Da
bar bus susirinkimas visu di
džiūnu kur bus iszkelta byla 
kaslink Malenkovo-Molotovo 
ir Kaganavicziaus ipaszalini- 
mo isz valdžios. Galimas daig
ias kad pats bosas Kruszcze- 
vas gali būti patrauktas in 
Kremlino teismą pasiaiszkin-

LIETUVISZKAS SURIS

Jono Ir Angelinos Andruliu Ir Ju Szeimynos 
MICHIGAN FARM SURIS 

FOUNTAIN — MICHIGAN

ti kaip jis taip staiga, tapo vi
su Sovietu bosas. Mums iszro
do kad ir jam dabar kiszkos 
dreba.

Kiti gandai eina kad vien 
tik Sovietu Raudnonoji Ar
mija dabar palaiko Kruszcze- 
va valdžioje. Kruszczevas no
rėjo kelis augsztus valdinin
kus patraukti in kariszka teis
mą, bet. armija jam pasakė 
liautis ir visus palikti ramybė
je. Matyti kad armijos sztabas 
ne labai sutinka sįu valdininku 
Kruszezevu. Ir tai nei jam, nei 
Sovietu valdžiai nėra in svei
kata.

Musu laikrasztininkai bai
siai nustebo kai jie iszgirdo 
apie ta Sovietu dirbtini me
nuli, bet musu kariszko sztabo 
virszininkai tik ranka pamo
jo ir pasakė kad jiems nieko 
naujo, kad jie butu galėję tai]) 
padaryti keletą menesiu priesz 
Sovietus.

Bet reikia prisipažinti kad 
Sovietu Rusijos propaganda 
dabar labai yra paveikusi ki
tus krasztus. Sovietai dabar 
tiems krasztaiTis savo propa
ganda skleidžia ir aiszkina 
kad ji kur kas toliau yra pa
žengusi negu Amerikos moks
lincziai.

JEIGU PERMAINOTE SAVO 
ADRESUS GYVENIMO

Tieji kurie persikrausto in 
kitas vietas arba iszvažiuoja 
in kitus miestus del apsigyve
nimo ir geidžia “kacl .jiems 
“Saule” eitu be pertraukos, 
kada maino savo adresus tai 
tegul neužmirszta paduoti ir 
savo sena adresa kur kitados 
gyveno, nes kitaip negalėsime 
surasti kur tokis žmogus gy
veno. Todėl, jeigu permainote 
Savo gyvenimo vieta, raszant 
in> Rcdyste, kad permainyti 
jusu,adresa “paauokite ir se
na adresa, o tuom palengvin
site mums darna, erkelio ir 
kaszto!” Szirdingai Acziu!

—“Sau'es Redakcija.”
I “

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

Į “Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems

i Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa 
vo prenumeratais.

Bijojo Kad Tai Ne 
Jos Vyras

Raidas Ajpynaitis, kuris už 
gyvasties buvo tikru rakaliu 
ir ragautojas munszaines, mi
re nuo uždegimo žarnų nuo al- 
kolioliaus ir likusi naszle isz- 
kele jam puikes ir dideles lai
dotuves.

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

Kunigas pasako puiku pa
mokslą iszgirdamas Raida in 
padanges už jo “gerus dar
bus,” kad buvo geru ir myli
mu vyru, geru tėvu, geru kai
mynu ir darbsztus žmogus, 
blaivus ir geras katalikas, ne- 
apleisdamas niekados szventu 
misziu.

Naszle klausydama tuju ne
paprastu iszgyrimu per kuni
gą, pasznabždejo dvylikos me
tu Petruku! in ausi:

Musu mokslincziai sako kad 
jie dabar turi daug geresni to
ki “menuli” negu Sovietai, 
bet jie neskelbia del propa
gandos.

Amerikos mokslincziai sten
giasi inrengti toki 'menuli” 
kuri jie galėtu taikinti ii* tvar
kyti kad ir keletp. tukstaneziu 
myliu padangose. Musji moks
lincziai sako kad tas Sovietu! 
menulis dabar yra visiszkai 
isz Sovietu mokslmczin ranku 

i
ir kad jie negali ji vaidinti 'ar 
valiuoti.

Nusiginklavimo pasitari
mai dar visi eina ir vis 'kalba
masi apie tai, bet iszrodo kad 
nieko isz to neiszeis, nes nega
lima su Sovietu Rusija susi- 
szneketi.

Bet isz visu tu pasitarimu 
aiszku kad Rusija gerai žino 
kad ji negali kito karo laimė
ti, nors ji yra tikra kad jok i s 
kitas krasztas negali jos su- 
muszti. Taip pat ir Amerika 
jaueziasi.

Iszrodo kad dabar svarbiau
sias klausimas yra kuris 
krasztas pirmiausiai pasieks 
menuli. Tai iszrodo kvailas 
klausimas, bet beveik moks
lincziai yra tuo klausimu su-1 
sirupiųe. Sovietai dabar jau 
pasirengė ir lotus parduoti

Pypkes Durnai

Butu Labai,...
Butu labai bloga ant 

szio svieto,
Kad szirdis butu panaszi 

liežuviui.
Ant laimes,
fzlrdis žmogaus yra
Daug geresne negu 

liežuvis!

ant menulio kai jie .pasieks ji. 
Dauguma mokslincziu sako 
kad už dvieju ar trijų metu 
žmones gaise jau keliauti in 
menuli.

— Petruk, eikie tu prie 
grabo ir pažiurekie ar tikrai 
jame guli musu tėvas.

»x*^t***^*****t**********************

susilaikyti ir susznkan: “O tu 
žmogžudy! Vercziau klaidžio
ti plikoj dykynėje, negu ke
liaujant su tavim, žiūrėti iii 
teip baisius tavp pasielgm.us.” 

Kuomet tai sakiau mano va
das priėmė koki tai nepapras
ta. dangiszka paveiksią, ir at- 
sigryžes, tarė iii mane rimtai:

— ■ Mokyklis ir stebėkis isz 
Dievo apveizdos.

Taure, kuria, paėmiau 
isz pirmojo, buvo užnuodinta; 
ir tam, garis ja 'palytėtu, butu 
kenksminga. Dėlto paėmiau 
ja isz dievobaiminko žmogaus 
ir atidaviau piktam už baus
me.. Po namus, kuriuos bu
vau padegęs, yra didele krūva 
pinigu, kuriuos doras žmogus 
sunaudos keriems ir naudin
giems darbams. Jaunikaitis, 
kuri imnecziau in upe, netru
kus butu nžudes savo teta, o 
motinai vis jo pasielgimai bu
tu tikra kankyne, o giminėms 
ir pažystamiems, geda ir pa
piki inimas.

— Liaukis abejojęs apie 
Dievo Apseizda ir mokykis isz 
jos kelio, o jeigu jo nesupranti 
nnsiemink priesz Dievo Ap- 
veizda.

— Tai pasakęs, mano va
das isznyko, o asz pabudau.”.

— GALAS —
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Amerikos Apsaugos Sekre
torius dabar yra kaltinamas 
kad Sovietams pasiseko isz- 
szaukji ta savo “menuli” in 
(gausas pirm negu mes; bet jis 
sako kad tas Sovietu žygis nie
ko nebereiszkia, nes musu 
mokslincziai panasziai butu 
galeje padaryti keletą, mene
siu pirmiau.

Dauguma ] ai kraszti ninku 
sako kad visas karo sztabas 
yra ežia kaltas, kadangi Lai
vynas, Armija ir Lakūnu szta
bas peszasi viens su kitu ir 
ant nei vieno klausinio nesu
tinka.

Czia ir Prez. Eisenhoweris 
yra kaltinamas. Kur jis buvo 
kai visos tos pesztynes virte 
viro; kode! jis neinsikiszo ir 
kode! jis neprivertė visas tas 
karo apsaugos szakas vienin
gai dirbti?

Užsienyje musu vardas la
bai suprastėjo kai Sovietai di
dingai paskelbė apie savo 
dirbtini menuli, ir pasakė kad 
Amerika nėsugebejo panasziai 
padaryt i.

Pirkite U. S. Bonus

Putinkit “Saule”
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Dievotas, bet giliai perimtas 
kentėjimais žmogus*, nulindo, 
ir pradėjo abejoti, ar Dievas 
rūpinasi žmonių gerove. Tasai 
abejojimas daugiau už kartu 
likimą iszspande aszarn ir juo 
mi kamuojamas užsnūdo. ‘Asz 
sapnavau, jo paties žodžiai, 
buk paklydau kelionėje. Tuo
met prisiartino in mane tūlas 
žmogus, prižadėdamas eiti 
drauge ir parodyt man kelia. 
Asz sekiau paskui ji. Jis mane 
nusivedė pas viena, ūkininką 
kuris mus maloniai priėmė ir 
iszrode esąs geras žmogus. Isz 
ėjus isz jo namu asz patemi- 
jau, kaip mano keliones vadas 
paėmė slapta szalia stovinezia 
jo. auksine tause.

— Antra diena apsinakvo
jome tūlo pikto žmogaus na
muose, kame davė musu pasiL 
siui menka kertele; tasai žmo
gus nieko nevieke, tik valgė, 
gere, barėsi ir keike, Jam ma
no vadas paliko pavogta pir
mutiniuose namuose auksine 
taure.

— Treczia diena atlankem 
labai dora ūkininką, kuris mu 
su priėmimui nesigailėjo jo
kiu vaisziu. Mano vadas isz 
eidamas isz lenais uždegė jo 
namus.

— Ketvirta diena, labai ge- 
ras ir mandagus žmogus mus 
taipgi gražiai vaiszino, o ryto 
laika, mano vadui pasiskun
dus, kad nežinąs gerai kelio, 
szeimininkas iszsiunte drauge • © 
su mumis savo sunu, idant nu
vestu ir parodyt kelia.

Bet vos tik perėjom til
ta, mano vadas pagrielie varg- 
sza vaikina ir inmete smar
kinu upėn, kur szis ir nusken
do. Tokis žiaurus pasielgi
mas mane tai]) smarkiai suju; 
dino, kad jau ilgiau negalėjau

Ūkininkas Jurgis Smalufis 
nuėjo in miestą pirkti naujus 
czebatus, o kad kojų negadytu 
tai “szmero” nesigailėjo, o li- 
kusnis pinigus pragėrė.

Kada, prisiartino vakaras, ■ . ..turėjo jisai traukti namo liet, 
atsitiko jam nelaime, kad pu- 
siau-kelyje kojos , atsake* pa
klusnumo ir žmogelis griuvo 
skersai kele. Tuo tarpu ėjo įpul 
kas Maskolių tuom paežiu ke
liu ir pamate gulinti girta žmo 
gu su naujais czebatais ku
rias numovė ir nusinesze su 
savim.

Anksti ryta, saulutei tekant 
važiavo to žmogaus kaimynas 
in miestą, o pamaets savo kai
myną gulinti ant kelio paszau- 
ke:

— Kaimyne, ei, kaimyne! 
Atsiimk savo koja nuo kelio, 
nes da ratais pervažiuosiu!

Ūkininkas pakeles galva pa
žiurėjo ant kojų ir sumurmėjo 
po nosia:

— Blusti žmogau, tai ne
mano kojos, nes mano kojos 
buv.o czebatuose o czionais ba
sos. Ir vela padėjo savo galva 
ant žemes.

KATALOGAS 
KNYGŲ

Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas is« 

szito Katalogo
Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

M)

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

No,102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 5()o.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
■ržlieku. paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, JIkj.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi 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.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan 
izius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelęi; 
Kaip traukt gilink ingai 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 nemu- 
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- 
žnas daigias 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.142—A p i o 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 Naktį 
62 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tanias, 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 U.S.A.

lapių, 20g.
No.158—A p i e Kapitoną* 

Stormfield Danguje; Pabėgo- 
le; Kasgi Isztyre; Prigautas 
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; Aržinolas; Uosis; Budy ne. 
Apie 100 pus]apiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mai
giaus; Išzklausyta 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., 20o.

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

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

Kitokios Knygos

/
No.178—Tikrausias Kabalas 

arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

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

180y2—Kvitu K n y g u t. e 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliausk’105 su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c;

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

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas; j

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

fvU Nepamirszkite dndeti 
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: I
SAULE PUBLISHING CO., 
M&baboy City, Pa.a - U, 4.
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Neiszsižadek Motinos Savo
(Tasa)

XI.
Reikia mums sugryžt dar in 

ligonbnti. Kriokavus-ant prie- 
miosczio VVosolos, kur-gi bu
vome palikia* serganczia moti
na Juozapo, Blažiejenia. Mo
tore ilgai kankinosi, nes mir
tis neveikiai atėjo. Pranas su- 
gryžos isz kaimo in Kriokavo 
tuojaus atlankė ja ir kasdiena 
paszvente kėlės valandėlės ant 
pritarimo ir suraminimo mir- 
sztanczios. ,> Neturėjo jau loc- 
nos motinos del to geide isz- 
reikszt savo suniszka meile 
norint tai moterei, kuria loe- 
nas suims aplejdo. Todėl su
vis nestebėtina jog ligone la
bai pamylėjo ir prisiriszo prie 
jo drueziai jog su torszkumu 
lauke tos valandos kurioje at
lanka nėjo ja Pranciszkns. Kai
da paregėjo ineinanti in li- 
gobuli, isztiese savo iszdžiu- 
vuses rankas ir nutverus pri- 
traukinejo ja ranka, prie savo 
lupu bet kada Pranas nepave- 
lindavo jai bucziuot jo ranka, 
kalbėjo:

— Pavėlink, pavėlink, ge
ras sūnau; nes asz niekuom ki
tu tau isznagradint nebegaliu 
už tavo dora, szirdi.

Kada- Pranas iszejo isz li- 
gonbntes, liūdna buvo jai tuo
met ir visu jos suraminimu 
buvo melstis už ji. Jos rnislys 
seke visur paskui ji, melde 
Vieszpaties Dievo idant sau
gotu ji nuo visokiu nelaimiu ir 
priepuoliu idant atitolinėtu 
nuo jo visokius rupesczius ir 
ergelius idant jam visame 
Vieszpats Dievas laimintu. 
Tokios maldos nedingsta do- 
vanai, ne nueina ant tuszczio 
nes jn iszklause.

Apie savo locna sunu nieka
dos nieko nekalbėjo; tiktai 
laikais klejodama, per miegus 
szauke: “Juozai, Juozai, eik 
szen pas mape!” o balsas jos 
tuomet rustai skambėjo.

Vienkart priesz kėlės dienas 
priesz savo smert paklausė 
Prano.

— Ar niekad nesimatė! su1 
Juzou? Tarė: Ar nei dasižinot 
apie ji negale jei ?

— Ne, atsake Pranas, ne
žiūrėdamas ligonei in akis 
idant neiszskaitytu isz jn me
lo. Nenorėjo nuodint paskuti
niu valandų jos gyveninio.

— Gal jau numirė ? 
Kad Dievas ir duotu tai! .

— Delko, motina,' teiip kal
bate? * . .

— Man butu lengviau mir
ti. Nes jeigu gyvena;, tai sunki 
bausme ji lauke už iszsižadeji- 
ma motinos savo.

Kalbėjo tuos žodžius be jo>- 
kios rūstybes, bet su skunda.. 
Po tam jau niekados neprimi-

Pajieszkojimas
į 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 įpraszomi atsiszaukę 
ti ant adreso:

Viktorija Ardzavitch
R.F.D. No. 1

Springville, Pa.

ne apie tai nedora savo sunu.
Vieba diena, atlankius Pra

nui ligoniu, atsisveikinejo ja 
kalbėdamas jog ryto vėlai at
lankas. Ligone paėmus jo ran
ka, tarė labai šilimu balsu:

— Neapleisk manes, • pa
būk dar kėlės valandas, nes ry>- 
to jau asz nebusiu gyva!

<<<«♦**********♦*<*******■»
Ana diena Karbono pavietu

. atsilankau,
Ir k a szirdeles ten 

dažinojan, 
Jn viena miestine saliuna 

užėjau, 
Kolos marteles ten užtikau, 
Veidai paraudo nuo gervino, 

Iszpute kaip arbūzai nuo 
byro, 

Kaip tiktai kokis žmogus 
f inoina, 

Tuojaus jos prie jo prieina, 
Lenda in akis

Ar geiymo kas neatkisz, 
Sarmatos jokios netur, 
Ant biaurybiu iszžinri, 

O jeigu katros nefundina, 
Tai -jau gana, 
Žiotis atidaro, 
Lariima padaro, 

Plusta biauriausiais
žodžiais,.

Velniais ir paradais. 
Isz kur tuosius žodžius 

semia, 
Kaip neatsivers, žeme 
Nekarta net policija, 
Gaują latru parengs, 

Badai ir abi ava parengs, 
Kolei perkūnas in juos 

netrenks.
* * *

Gal niekas taip 
Noparodineja nioraliszko 

nupuolimo, 
Kaip per daugeli ypatų 
Yra papratimu iszrasti 

kalbas, 
Apie savo artimus. 

Nekuria žmones isztikro 
mistiną, 

Kad nepapildo jokios 
bledies, 

Jeigu apsakinėja novos 
teisingai (?) klaidas,

Ir nnsidejhnus; savo 
artimu. 

Tiiomi labai biustą!
Kožnas žmogus privalo 
Būti ne tiktai teisingu, 
Bet ir iszprantancziu

Ir gailestingu ant 
nusidėjimus kitu.

Tieji, katrie taip mėgsta 
Klaidas ir nusidėjimus 

Savo artimu atidenginet, 
Patys paprastai pildo 

Daug klaidu ir -nusidėjimu.
Nepasikelineja, jie ant 

Nusidėjimu savo artimu 
del to, 

Kad tieji rūstina Dieva, 
O ne! Nes jeigu taip butu, 

Tai už viską patys pasirūpintu 
Klaidas ir piktybes 

nepapildinet.

Vienkart-gi sugrvžes isz 
klosztoriaus namo, rado maža 
vaikinuka ant gonku kleboni
jos, laukėnti ant jo.

•— Ko-gi nori, vaikinuk, 
ko ežia lauki ? Priejas vaikinu
kas prie kunigo pabueziavo 
ranka ir tarė:

• — Praszau kunigėlio pas 
ligoni! • ■

Kunigais veikei apsirenge ir 
nuėjo paskui vaikina, kuris 
invedo ji in maža grineziuke 
ant antro gyvenimo, po pa- 
czia pastoge.

Kambarėlis norint buvo ir 
mažas, ne buvo jame ir jokios 
tvarkos: oras viduje baisiai 
buvo neezystas. Kunigas apsi
žvelgęs po kambarėli paregėjo 
ant lovos gulinti ligoni. Pri
siartino prie jo. Ligonis labai 
szvakai iszrode.,

—- Žmogau, juk, tave tik 
czystas oras toje oloje, už- 
sprangyt gali be ligos, delko 
nepasirūpinai gautis in ligon- 
buti?!

— Neturėjau nieko kuris 
man padaryt vieta ligonbuti 
pasirūpinto, tarė ligonis liūd
nai.
j — Kaip tai nieko? Ar jo
kiu giminiu neturi, ar pažins- 
tamu prieteliu?

— Nieko! Atsake ligonis 
su kartybe.

Užstoja valanda tylėjimo. 
Ant kunigo nemiela, inspudi 
iszvere tas žmogus, kuris per 
savo, gyvenimą ne uždirbo ne 
tiek, idant nor ligoje turėt pa
spirti, gyvendamas neiszsi- 
naudojo, ne vieno žhiogaus 
gailestuma del saves, neturė
jimas nei vieno prieteliaus 
liudijo, jog žmogus tas bloga

Pranas atsisėdo szale love
les ji nepaleido jo rankos, ir 
už keliu valandų užmigo amži
nu miegu. Užmigo Dievuje ap
rūpinta szventaiis Sakramen
tais, pasirengus iii kelionių 
amžių istes kaipo tikra kriksz- 
czione.

Po iszpažinti kuria, atliko 
ta; vakarą, kada vėliau atidavė 
duszia Dievui, sudėjo rankas 
ir karsztai meldėsi ilga valan
da.

— Meldžiuosiu už tave mai
no snnau ir jaucziu jog Viesz
pats Dievas neatmes mano 
maldos, tarė po tam.

— Duok man savo galva.
Pranas atsiklaupė prie love

les ir- nulenkė galva; ji pabu- 
eziavo jam in kaktą; dūdavo:

— Buk laimingu mano ge
ras snnau, buk palaimintas!'

Buvo tai paskutinė! jos žo
džiai, nes po keliolika minutu 
jau negyveno!

Pranąs užsiėmė jos laidotu
vėm; palaidojo gražiai su Mi- 
sziom. Ant szermenu Juozas 
pas tikras suims nebaszninkes 
nepribuvo, ir suvis nei žinios 
apie save nedavė. Kur-gi bu
vo? Kas su jnom stojosi?

Paregėsimo ji dar karta po 
keliu metu.

XII.

Laikas keliu metu, truputi 
permaine padėjimus pažinsta- 
mu szioje apysakoje ypatų, o 
pirmiause dasižinome, jog; 
Pranas, pabaigęs mokyklas, 
jausdamas savije paszaukima. 
in luomą dvasiszka, inženge in 
seminarija ir sziandien jau 
esąs kunigu vikariuszu vieno
je Kriokavęs bažnyczioje, guo- 
dotas ir mylėtas mro visu žmo
nių už savo dorumą, ir paveiz- 
dinga gyvenimą. Sesuo jo 
dar buvo klosztorije, brolis 
mokėjo už ja ir at laukine jo ja 
dažnai.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai

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

vedė gyvenimą. Ligonis kalbė
jo toliaus su kartybe.

— Pakol turėjau pinigu 
samdžiau sau ypatus, .kurios 
pritarnavo man, bet nebetekes 
graszio, visi mane apleido ir 
paliko vienatini. Visi nei pa- 
žinstame. senei pamirszo manė 
nelaiminga! Ir tiktai vos tas 
mažas vaikas mane laikais at
lanko idant pažiūrėt ar dar es
mių gyvas, apart to, niekas 
daugiau fieužeina pas mane! () 
baisus mano padėjimas, sun
kus gyvenimas!

Užlaužo rankas, kad net su- 
braszkejo isz baisaus riipęš- 
czio.

Kunigas tuomet teiniilgai 
prisižvelginodamas 'm ligoni, 
su nusistebėjimu pažino jame. 
Juozapa Dunska.i guvernoriu 
ponios W. isz Volyniaus. Teip 
tai buvo ats pats. Laiko, kada 
mes ji paskutiniu kartu mato
me, neblogai jam vedasi. Su- 
rinkias pinigu guvernauda- 
mas, iszvažiavo in Viednin, 
idant ten iszduot egzaminą 
ant profesoriaus. Ten laimėjo 
nes egzaminą iszdave visiszkai 
gerai ir ingijas dinsta, siigry- 
žinejo in Kriokava.

Vienok teisingyste Dievo 
negalėjo pavėlini, idant tas 
žmogus džiaugtasi 1aje laime 
kuri buvo subndavota ant už- 
mirszimo. motinos, ir aplais
tyta jos aszarom. Dievas gir
dėjo skundas mirsztaiu'zios. 
Tai-gi džiovos liga apimtas 
tuojaus turėjo iszsižadet savo 

You’d like Roger.
He’s bright and friendly—and 

you ought to see him build things 
in the backyard, fix things around 
the house.

He can grow up to become a 
great engineer, a great help to his 
country ... if he gets the educa-

books are much too old... teachers 
are overworked and underpaid.

Let’s be sure this doesn’t hap
pen to the children in our schools. 
Join with good citizens to back up 
our School Board, attend PTA 
meetings and school conferences.

For a free booklet telling you
tion he deserves.

But in too many communities 
the Rogers aren’t getting it. Class
rooms are overcrowded... school-

more about the important part 
you can play, write to: Better 
Schools, 9 East 40th Sreet, New 
York 16, N. Y.

WE MUST HAVE .
FIRST-RATE SCHOOLS

SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.» w .

dinsto ir tam smirdanczem 
mažam kam'barelije gyvasti 
užbaigti, painirsztas nuo žmo
nių ir prieteliu. Kunigas Pran- 
ciszkus Gvazdikas pažinias ji 
dabar primine sau visa gyve
nimą praeita, palingavo su 
galva liūdnai, pamansties ajiie 
žodžius nebaszniūko savo glo- 
bejaus: “Didi teisingyste Die
vo! Už nuodemia prieszais 
gimdytojus Dievas baisiai 
baudžia-. Jeigu gyvensi teip il
gai kaij) asz., persitikrinsi. Ne 
kerszink tavo skriaudikams, 
o palik ta laikui ir Dievui.’’

— O kam mane Dievas lai
ke ant szio ' svieto lig sziam 
laikui! Svietas nedoras pilnas 
apmaudos, atsiliepė su skaus
mu volei ligonis.

Ne pliovok, nerugok, 
ant Dievo, o goriau padaryk 
rokunda su savo savžino, gal 
rasi ten kokia nuodemia, kuri 
iszaiszkins tau tavo nelaime. 
Tas kentėjimas gal tik baus
me yra del tavos.

— Nieko noužmusziau, ir 
niekam nepadariau dideles 
skriaudos gyvenime,

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais ]

160 Puslapiu j
8 col. ilgio, 5% cob plocaio ![ 

ilszaiszkina sapna ir kas !■ 
ateitoje stosis. Su priedu J Į 

s planatu ir visokiu burtu. 
j Knyga in minksztos po- 
Ipieros virszelinose. :: :: J*

Pinigai reikia siusti su ! Į 
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00
Saule Publishing Co., i Į 

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

ROGER: FUTURE
MINING ENGINEER?

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
x apie Jezu Kristų.

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

— Primyk sau gerai viską.
Ligonis nžsimanstos.
— Nieko nepamenu.

Palauk asz tau primo
siu.

Pameni dar savo moli
na ?

Mirsztantis sudrėbėjo. Už
imtas savo luomą, o po tam sa
vo kimi ėjimais, niekados ne- 
patemyjo, niekados nei to, jog 
tokis pamirszimas yra snuke 
nuodemia. Dabar, kada jam 
valandoje- smerties primine 
motina, visi užsnudusiai iszr 
meti liejimai ant. kart pabudo 
ir pradėjo grauszt jo duszia 
kaipo baisiams kirminai; sze- 
sz’olis už. sirutinuosios motinos 
stojo- jam jn-iesz. akis duszios 
rodosi, jog girdi josios skun-*
dus ir grasinimus; nežinojo 
pats kur slėptis nuo to visko 
kuom atsigint, kur suramini
mu del saves atrast.

—- Ar kunigas pažinojei 
mano motina? Paklausė su 
malsza.

— Buvau prie jos mirimo.
— Kaip-gi mirė?
— Numirė apleista nuo 

žmonių, pamirszta per locna. 
sunu!

— O baisi bausme Dievo 
ant manes puolė, suprantu, su
prantu! Tarė nusidėjėlis su 
didžiause gaileste ir nukorę 
galva ant krutinės. j

Miglotose akyse jo galima 
buvo matyt baisiausi rūpesti 
ir gailesti.

±—< Isz kur-gi tu galejei pa-

žint mano motina, ka» tu esi 
kunige ?

— Pranciszkns Gvazdikas, 
senais tayo pažinstąmas, pa
meni ?’

— Tu! Paszauke ligonis 
garsiai ir nutveręs ji už ran
kos pasikėlė ir pradėjo prisi- 
žiurinet temingai neatitrauk
damas savo placzia atidarytu 
akiu nuo jo viedo. Tai-gi tu 
ėsi kunige sūnūs ubages? O, 
tau Dievas laimino, nes tu. ne
sigėdijai savo motinos, tu-gi 
neiszsižadejai josios pasiti- 
kias su ja norint buvo ubage! 
Paszauke velei su didžiausiu 
sopuliu.

Po tam užsikosėjo ir tas ko
sulys jau jam nedave daugiau 
atsikvotet; po keliu minutu' 
jau negyveno!

Kunigas atsiklaupė ir melde 
si už jo duszia. Tokis buvo ga
las Juozapo Dunsko, to sunaus 
kuris pamirszo apie-savo moti 
na. Tokis bus gyvenimas ir 
pabaiga gyvenimo kiekvieno, 
kas nepildo ketvirto prisaky
mo Dievo, kas apleidžia savo 
gimdytojus, negali tikėtis lai
mingo gyvenimo ant žemes nei 
po smert!

t*

Kas tėvo ir motinos neguodojo 
Prie ugnies namines nesuszil- 

de, 
Pats sotus, alkstancziu, tėvu 

ne papenėjo,.
Ir vargsztancziu prie saves ne 

priglaudę,
Vargas, tam vargas, ne ji 

Diveas apleis, 
Sziiiotelio duonos jis pats 

nebeteks;
Ugnis namine po jo pastoge 

iszbles,
Ir žmones prieteliai nuo jo 

atsitrauks.
Jeigu ne patiks ji bausme ant 

szios pasaulės,
Savžino bus jam nevidonu 

baisiausiu, 
Kankins ji baisiai valandoj 

smerties.
Ir paszauks in suda priesz 

sudžia, augszcziausi.
Del to guodokit tęva ir motina 

savo, 
Idant jums Vieszpats laimintu 

ant žemes, 
Idant butumet guodoti nuo 

vaiku savo, 
Ir idant jus Vieszpats, ne 

atstumtu nuo saves!

—GALA S—

Svarbus Praneszimas
Mes mėgstame teisingysta it 

geidžiame, kad ir visi teisiu 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu il
gai su atnaujinimu užmokes- 
ties, nes ilgai negalime laukti. 
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, popiera 
ir kiti intaisymai, nes uždyka 
laikraszczio negalime siuntinė
ti. Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de- 
kavojame visiems už platinima 
“Saules,” lai visus Dievas už 
laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes jusu laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingaį 
dėkingi. — “Saules” Redyste,

— 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.
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Žinios Vietines

John Mitchell

siu ir gydėsi in Schuylkill Ha
ven ligonbute, numirė pareita 
Utarninko vakara. Gimė Lie
tuvoje, atvyko in miestą; dau
gelis metu atgal. Buvęs an gį i a- 
kasis ir paskutini laika, dirbo 
Mahanoy1 City kasyklose. Pa
liko szvogeri Jurgi Yudinis, 
nuo 33 So. lOtli uly., mieste, du 
brolius ir dvi seserys Lietuvo
je. Laidojo Panedelio ryta 
10:30 valanda in Kalvarijos 
kalno kapinėse Shenadoryje.

— Seredoj pripuola Szv. 
Alponso ir Szv. Zanobilo, o 
Tautiszka Vardine: Valyde. 
Taipgi menulio atmaina: 
Prieszpilnis. Ir ta diena: 1936 
ra., visi Amerikos uostai supa- 
ralyžuoti kai trisdeszimts tuk- 
stancziu daribinniku ssustrai- 
kavo.

niu. Todėl, Lietuviai turi laibai

— Utarninke, Spalio 29-ta 
diena kietos anglies mainie- 
riai apvaikszczioja ir szventc 
“Mitehell Day.” Jie ta diena 
nedirba ir kai kuriose mainu 
miestuose ir miesteliuose bu
na surengti szokiai ir baliai.

Szita diena manieriai szven- 
czia kas metai, nes ta diena, 
1900 metuose, szesziu sanvai- 

... —"John Mitchell pasimirė 1919 
ežiu straikos užsibaigė, 
metuose, kai jis buvo keturios 
deszimts devynių metu am
žiaus. John Mitchell gavo mai- 
nieriams pirmutini kontraktu 
su kompanijoms. Ka mainie- 
riai sziandien turi ar gauna, 
jie gali tani John Mitchell dė
koti! Kai John Mitchelf pa
skelbė straikas, Rugsėjo asz- 
tuoniolikta diena 1900 m., tai 
tada szimta szeszios deszimts 
trys tukstaneziai mainieriai 
sustraikavo. John Mitchell bu
vo gimęs Braidwood miestely
je, Illinois valstijoje 1870 me
tais. Jis buvo vienas isz pir
mutiniu Unijos nariu ir buvo 
mainieriu unijos prezidentas 
nuo 1898 iki 1907 mteu. Jis 
mainose, pats dirbo kai buvo 
dvylikos metu.

Spalio dvideszimts devinta 
diena kas metai yra padeda
mas vainikas prie jo stovylo 
Katedros kapinėse, Scranton, 
Pennsylvania.

— Vėsus oras.
— Rinkimai artinasi.

— Subatoje, Spalio - Oct. 
26-ta. diena, atsidarė medžiok
les szeszonas ant žiukucziu ir 
nekuriu mažu paukszteliu.

— Žinios praneszta isz 
San Bernadino, Kalifornijos 
buk buvęs miesto gyventojas, 
Vincas Milauskas, pasimirė 
po trumpai ligai savo namuo
se. Velionis gimė Mahanojuje, 
buvo sunum a.a. Juozo Milaus- 
kio ir M. Bekeraviczienes. Per 
deszimts metu dirbo Potts-

— Ketverge, Spalio Oct. 
31-ma. diena, pripulao “Hallo
ween”. Ta vakara Jaunuome
ne pasiredia in maskas ir vi
sokias apvedimus vaiksztinc- 
ja po pažinstamus,, dainuoda
mi ir szokdami, už ka aplaiko t 
mažas aukas. Tas yra daroma 
kas metai ta vakara priesz Vi
su Szventu.

— Ketverge Szv. Liucijos 
o Tautiszka Vardine: Sarge. 
1517 m., Martinas Luteris pa
skelbė savo nusistatymas ant 
bažnyczios duriu ir taip vie- 
szai, publika pasitraukė nuo. 
Kataliku Bažnyczios.

— Musu vietinis Lietu- 
viszkas barberys, ponas Juo
zas Anceraviczia, nuo 409 W. 
Centre uly., apvaiksztines sa
vo Gimimo Diena, Petnyczioj 
Lapkriczio (Nov.) pirma die
na. “Saules” Redakcija svei
kina poną Anceraviczia su ge
rais velinimais.
i — Petnyczioj pripuola pir
ma diena Lapkriczio (Novem- 
bero). Tik du menesiai ligi 
Nauju Metu! Menesis pa- 
szvenstas ant atminties Dusziu 
Czy'scziuje. Menulio atmainos: 
Pilnatis 7-ta diena, Delczia 14 
d., Jaunutis 21-ma d., Priesz- 
pilnis 29-ta. diena. Taipgi ta 
dienaVisu Szvenutju. Tautisz
ka Vardine: Kari'butis. Ūki
ninku Priežodžiai: Saulėta 
Szv. Martyno diena, gabena 
asztra žiema. Szv. Elzbietos 

^licna^-piasako kokia žiema. Di
dis sniegas duoda? daug vaisiu 
ir dobiliu. Jeigu per Visus 
Szventus szala, tai ateinanezio- 
ji žiema bus lengva. Taipgi 
ta diena: 1947 m., Milijonie
rius Howard Hughes pastato 
didžiausia ant szio svieto ero- 
plana, kuris gali ant sykio 
veszti penkis szimtus žmonių; 
1943 m., Prez. F.D. Roosevel- 
tas ingaliojo Sekretorių Ickes 
paimti po valdžios tvarka, vi
sas augliu kasyklas, mainas 
kai 530,000 mainieriu sustrai
kavo; 1950 m., du patriotai isz 
Puerto Rico norėjo nužudyti

gera proga iszrinkti poną Le- 
zauska ant Konsulmono. Jis 
yra: “Teisingas, Tinkamaš, 
Kandidatas pildyt ta urėdą!” 
Ponas Lezauskas yra Visu 
Prieteliu Vyras! Jisai praszo 
jusu Balso ir Paramos. Aeziu.

Shenandoah, Pa. —
Vincas Kovalauskas, nuo 195 
Virginia avė., Heights, numirė 
pareita Seredos diena savo 
namuose. Velionis turėjo as- 
ma. Gimė Lietuvoje, atvyko ini 
Amerika 1917 metuose. Buvęs 
veteranas isz Pirmos Svetines 
Kares. Paskutini karta dirbo 
Maple Hill kasyklose. Paliko 
savo paezia Ona (Utariute); 
dvi dukterys: Margareta, pati 
Wm. Conesey, Middletown ir 
Dorota, slauge del Temple li- 
gonbute Philadelphia; du su- 
nu: Roberta., Philadelphia ir 
Vinca, namie, taipgi viena 
arnika. Laidojo ■Subatos ryta 
su apiegomis in Szv. Jurgio 
bažnyczioje devinta valanda 
ir palaidotas in parapijos ka
pinėse.

— Buvęs miesto gyvento
jas Antanas G ai k aus kas, 44 
metu amžiaus nuo 3719 Ho
ward Park uly., Baltimore, 
Md., staigai pasimirė laike 
darbo pareita Petnyczios die
na. Gimė Shenadoryje, o apsi
gyveno Baltimore, 1942 metuo
se. Paliko savo paezia Mare 
(Daliute, isz miesto); sunu 
Roberta namie; motinėlė Ma
re Gaflca.uskiene mieste; tris1 
brolius: Jurgi, isz Chicago, 
Ill., Prana, Chester ir Joną, 
Philadelphia; sesere Gertruda, 
pati Al. Bunsaviczia, Harris
burg, ir keletą brolienu ir se
serienu. Kūnas likos paszarvo- 
tas pas Grab. H. Valutkievi- 
czia, 535 W. Centre uly., mies
te, del palaidojimo.

Frackville, Pa. —
Antosza Vinskieiie, nuo 237 N. 
Broad Mt. uly., numirė parei
ta Petnyczios vakara 11:30 va
landa in Pottsvilles ligonbute. 
Velione po tėvais vadinosi An- 
tosza Didergiute. Gimė Lietu
voje. Atvyko in Maizeville, po 
tam apsigyveno Frackvilleje 
1944 metuose. Paliko sajįo vy
ra Juozą; penkios dukterys: 
Adele Andreszoniene, Monika 
Polakaitiene, J. Studlickiene, 
Konstancija Gibiene ir Anita 
Keim visi isz Frackville. Pen
kis sūnūs: Juozą ir Petra mies
te; Alexandra namie, Antana, 
Ashland ir Bernarda, Newark 
N. J., taipgi dvideszimts anū
ku ir viena pro-anuka. Laido
jo Utarninko ryta su apiego
mis in Apreisszkimo Paneles 
Marijos bažnyczioje 9:30 va-^ 
landa ir palaidota in parapijos 
kapinėse. Graboriąi Oravitz 
laidojo.
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Gubernatorius Sveikina Karaliene

vilios Korte ir per keliolika 
motu buvo skvajerum mieste, 
po tam su savo szeimyna isz- 
sikrauste in Chicago, Ill., po 
tam apsigyveno in San Berna
dino, Kalifornijoje. Paliko di
deliame nubudime savo pa- 
czia Loretta (La įmani ute isz 
miesto) dvi dukterys: H. Hud- 
sou, ir Plylysia isz San Berną- 
dind,' Calif., dvi seserys: Ona 
Wishing ir Mare Masiene isz 
miesto, broli Juozą, Philadel
phia, taipgi keletą brolienu ir 
seserienu. Laidotuves invyko 
Subatoje in San Bernadino. 
Amžina atilsi.

— Martinas Sabonis, nuo 
1100 E. South uly., kuris ne- 
sveikavo per keliolika mene-

Prez. Harry Trumana in. Blair 
Hou se, Washington e; 1897 m., 
Naujas Kongreso Knygynas 
atidarytas Vaszingtone; 1950 
m., Puerto Rico kraszto revo
liucija numalszinta.

— Subatoj pripuola Uždu- 
szines.

— Pirmas sniegas nupuolė 
Nedėlios ryta.

— Vietines Politiszki Rin
kimai (Election Day) pripuo
la Utarninke, Lapkriczio Nov. 
5-ta diena. Taigi turime pra- 
neszte, kad ponas Vincas La
zauskas isz pirmo vordo, vela 
yra Kandidatas ant Konsul- 
mono Pirmam Vorde. Jisai 
yra Lietuvis ir skaitosi kaipo 
vienas isz musu ateiviu žmo-

Minersville, Pa.—
Antanas B. Parulis, 47 metu 
amžiaus nuo 339 Laurel uly., 
likos užmusztas per plienini 
stanga, prie darbo Indian Run 
pumping station, Ųtaminkeį 
po piet. Jis prie to darbo tik 
dirbo viena sanvaite, kitados 
dirbo Oak Hill angliakasyklo- 
se. Paliko keturios seservs: v
Margareta Kiseliene ir Mare 
Boyie isz Atlantic City, N. J., 
Ona Dukmentiene, mieste ir 
Alma Borinskicne, Wilming
ton, Del., du brolius: Joną, 
Pottsville ir Alberta, Atlantic 
City, N. J. Velionis prigulėjo 
prie Szv. Pranciszkaus para
pijos mieste.

New York valstijos Guber 
natorius, Averell Harriman 
ežia priima ir sveikina Ang
lijos Karaliene Elzbieta An
trąją, kuria jis yra pažiness 
nuo to laiko kada ji buvo 
Karalaite. Jis Anglijos tris
deszimts vieno meto am-

žiaus gražia ir malonia Ka-
raliene pasitiko in Staple
ton, Staten Island, New 
York, kai ji ten atvažiavo su 
savo vyru Philip, isz Vasz- 
ingtono. Isz New York 
miesto Karaliene su savo vy 
ru gryžo in Anglija.

—---- ------ ----- —--------- --- ----
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du sunu: Vincą, mrešUb'lr Juo
zą, Hatboro; penkios dukte
rys: M. Jeroniene ir V. Klau- 
siene, mieste, V. McLaughlin, 
Hatboro, vienuole Sesuo Petro 
Kanisius isz Szv. Onos vienuo
lyno, Lansford ir J. Coslop, isz 
Vineland, N. J., taipgi tris 
brolius: Mykolas Petrauskas, 
MuSeat.įn«, jpwa, «

Gildą, mieste, taipgi trylika 
anuku. Laidojo Subatos ryta 
su apiegomis in Szv. Jeroni
mo bažiiyczioje devinta valan
da ir palaidota in tos pardpi- ; 
jbs kapinėse. ■ ?

BUS SKERDYNES 
LENKIJOJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio) t

szo kad as Gomulkos insaky- 
mas per savo prakalbas yra 
pranaszayimas dar kitu skels , 
dyniu Lenkijoje. Tas laik-- 
rasztis sako kad nei vienam 
nebus dovanota kuris statysis 
priesz Komunistu partija, ar< 
dar vis liksis isztikimas Star 
linizmui.

Pottsville, Pa.—
Pareita sanvaite Utarninke 
policija tyrinėja apie- suradi
mą žmogaus lavona prie Penn- 
sylvanijos geležinkelio kelio, 
ant’Nibhols uly., apMvienuo- 
likta valanda. Kunasyfikos. su
rastas per Frank Kapachock, 
nuo 568 Peacock uly. .Isz tyri
nėjimo parodo kad/i lavonas 
yra George M ataka,,^44 metu 
amžiaus, nuo Mill Creek uly., 
Pottsville. Paliko Seseri P. 
Kube kieno isz miesto..!

. ,J< .. . ■

Tamaqua, Pa.— -y
Mare Badickiene, nuo 253 
Brown uly., pasimirė J'pareita 
Seredos ryta 1:10 valanda ry
te in Coaldale ligonbute, kuri 
gydėsi nuo Influenzos. Velione 
po tėvais/ vadinosi Mare Zors- 
kiute ir daugelis metu atgal 
gyveno Mahanoy City| o 1912 
metuose apsigyveno ’-. Tamak- 
yeje, Paliko savo vyra Prana;

SZNAPSAS
KELNAITESE

Penkios Moterys 
Suareszhiotos

k .-b ’ V ” ;

PHILADELPHIA. PA. — 
Penkios moterys,’ darbininkes 
in Publicker Industries bravb- 
ra, buvo policijantes sueziup- 
tos kai jos neszesi isz to fabri
ko apie keturiolika goreziu 
sznapso, kuri jos buvo pasika- 
vojusios savo kelnaiteše ir po 
andarokais.

Jos visos buvo suaresztuotos 
ir joms po tris szimtus doleriu 
kaucijos buvo uždėta.

Intartos darbininkes yra 45 
metu amžiaus Ponia Josephine 
Randazzo, kuri turėjo su savi
mi 16 pantucziu sznapso! 54 
metu amžiaus Ponia Mary Co
lella, su 18 pantucziu ir pen
kiomis kvortomis sznapso; 49 
metu amžiaus Ponia Elena 
Baltuszkoniene, su 21 pantu- 
ku, 5 kvortomis ir trimis pus- 
pantukemis sznapso; 51 metu 
amžiaus Ponia Jennie Piazza 
su 18 pantucziu, 2 kvortomis 
ir su vienapuspantuke; ir 47 
metu amžiaus Ponia Jennie 
Palermo, 16 pantucziu sznap
so.

Policijantai jas sueziupo, o 
policijante Alice Curran jas 
iszkrate ir rado visa ta sznap- 
sa. Jos buvo suimtos kai jos 
jau sėdosi in automobilius 
apie skviera nuo to bravoro. 
Du vyrai ir vienos sūnūs ju 
tenai lauke.

Ponios Randazzo vyras, 60 
metu amžiaus Salvatore; Po
nios Colella vyras, 57 metu 
amžiaus Egedio ir Ponios Bal- 
tuszkonienes sūnūs, 17 metu 
amžiaus Geraldas buvo teipgi 
suareštuoti.

Sieniniai Kalendoriai 1958m.
i*.'*'

15 col., ploėzio x 23-3/4 col., ilgio
•'M; . * Č

■ ■* ■

2 ; l)abar po 500 arba 3 už S 1.35

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