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Agronomijos Sekr. Benson Pas Karalių

Amerikos Agronomijos 
Sekretorius Ezra Taft Ben- 
sonas (po kaire) pasiszneka 
su Jordano Karaliumi Rus- 
sein, Amman palociuje. Jor
dano Karalius dabar yra pa
skendęs karoję su Egipto

Isz Amerikos
GENEROLO POWER 

ATSAKYMAS 
SOVIETAMS

WASHINGTON. D. C.—
Lakunu valdžios vadas, Gene
rolas T. S. Power, Lapkriczio

Nikita S. Chruszczevas

dvylikta diena, per spauda 
sake Chruszcziovui, kuris, pa
sigėrės tvirtino kad Sovietu 
mokslinsią i yra pralenkė
Amerikos mokslinczius ir kad 
Sovietai dabar gali pasiekti 
tolimiausius pasaulio krasztus į 
su savo bombnesziais.

Generolas pasakė, daugiau 
negu du tukstaneziai Ameri
kos dideliu tombnesziu stovi 
kariszkuose aerodromuose, in- 
rengti iszskristi ant vienos 
minutos perspėjimo. Ir lakū
nai diena ir nakti buna prie tu 
eroplanu. Jis sako kad tie ka- 
riszki eroplanai ir bombnesz- 
iai jau dabar yra pilnai apszar

ISZTREMTAS
IN VOKIETIJA

NEW YORK, N. Y. — * i 
i 

Vokietis, Hans Max Haupt, te- Į 
vas vieno mirtimi nuteisto Na
ciu sznipo, yra isztremtas in 
Vokietija.

Jeigu jis nesutiktu važiuoti 
in Vokietija, tai jis turėtu gry- 
szti in kalėjimą. Jis Ameriko
je iszgyveno trisdeszimts metu 
ir buvo suaresztuotas 1944 me
tais, kai buvo dažinota, kad jis

vuoti ir apginkluoti, ir kad vi- turėjo ryszius su savo sunumi
su tu eroplanai turi net ir ato
mines bombas, ir jie gali toli- 

valdininkais, kurie jis sa
ko, yra parsidavė Komuniz
mui ir kurie isznaudoja sa
vo kraszto pilietybes insitik 
inimus. Karalius intaria 
Egiptą ir jos valdžia, už su
kilimą visu jo žmonių.

miausius krasztus pasiekti in 
kelias valandas.

EISENHOWERIS 
KALBĖJO

Jis Sake Musu 
Jaunimui Rupi Biznis

Negu Augsztesnio 
Mokslo Klausimai

OKLAHOMA CITY, OKLA. 
— Prezidentas Eisenhoweris 
ežia kalbėjo per penkios de- 
szimts metu sukakties proga 
in Municipal Auditorija. Jis 
kalbėjo apie gyva ir verktina 
reikalingumą daugiau jaunu 
mokslininku del dausu tyrinė
jimo. Jis sake kad per mažai 
musu jaunu studentu dabar ei
na mokslus del eroplanu ir del 
skridimo in dausas.

Jis sake kad musu jaunimui! 
labiau rupi biznio, pramones; 
ir biržos klausimai, negu tech-! 
nikos ar augsztesnio mokslo 
klausimai. I

Jis pamirszo pasakyti kad 
Amerikos kolegistams sportas, 
futbole labiau rupi negu kokie
tenai atomines bombos ar dau- 

at- ‘ su skridimai, kaip tas Sovietu
Sputnikas.

kai tie Naciu sznipai buvo su- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Motinos In Kalėjimą Už Savo 
Vaiku Prasižengimą; Negalėjo 

Ar Nenorėjo Savo Baudas 
Užsimokėti

PHILADELPHIA, PA. —
Dvi motinos buvo patupdintos 
in kalėjimą už tai kad jos ne
galėjo ar nenorėjo užsimokėti 
baudas. Jos buvo nubaustos 
ant dvideszimts penkių dole
riu už tai kad ju vaikai valkio
josi po ulyczias vėliau negu 
puse po deszimts nakezia.

Philadelphijos miestas turi 
instatyma, kuris yra labai re
tai invykdomas, kad visi jau
nieji turi būti namie ne vėliau 
kaip puse po deszimts nakezia.

Už vaikus atsako tėvai. Pir
mos motinos, kurios yra nu
baustos yra 40 metu amžiaus 
Ponia Minnie Martin ir 33 me
tu amžiaus Ponia Adelaide 
Sutton.

DEMOKRATAS
IN PAGELBA

Stevcnsonas Sutinka 
Pagelbcti Dulles

WASHINGTON. D. C. — 
Balt-namai, Lapkriczio dvy
likta diena paskelbė, kad De
mokratu buvse kandidatas in 
Prezidento vieta, Adlai Ste- 
vensonas buvo pakviestas in 
patarėjus dalyvauti Tautu 
Sanjungos konferencijoje, 
Gruodžio menesyje.

John Foster Dulles

Jo ypatingai prasze ir pa
geidavo Amerikos Sekretorius 
John Foster Dulles. Jis nori 
parodinti, kad Amerikos Už
sienio Politika yra vieninga ir 
abieju partijų vieningai vyk
doma.

Isz pradžių Stevensonas ne-

[ Penkiolikos metu Addis 
' Martin ir 16 meut James Sut
ton buvo patraukti su savo 
motinomis in teismą priesz 
teisėja Myers, Spalio deszimta 
diena. Vaikai buvo jau treczia 
syki prasikaltę. Teisėjas pasa
kė kad motinos turi užsimokė
ti po dvideszimts penkis dole
rius. Kai jos jam pasakė kad 
jos tiek pinigu neturi, jis 
abiem davė viena sanvaite 
tuos pinigus susirinkti ar pa
siskolinti.

Kai ta sanvaite praėjo ir kai 
tos motinos dar vis negalėjo ar 
nenorėjo savo baudas už savo 
vaikus užsimokėti, Teisėjas 
Myers nuteisė kad abidvi butu 
padėtos in Holmesburg kalėji

sake ar jis sutiks, ar ne, bet vė
liau jis sutiko. Tai dabar Dė

Adlai Stevenson

mokratu buvęs kandidatas in 
Prezidento vieta, sykiu su 
Amerikos Sekretoriumi, Re- 
publikonu važiuos in Pary
žiaus konferencija.

Vien tik tas pakvietimas jau 
parodo kad Republikonai sa
vo jiegomis nepasitiki, kai jie 
turi nusilenkti ir Demokratu 
augszcziausi atstovą kviestis 
in gagelba, talka.

LAUKIA
EISENHOWERIO

MASKVOJE
MASKVA, RUSIJA. — Ch- 

ruszczevas, Lapkriczio trylik
ta diena, Egipto atstovybes 
priėmime pareiszke, kad Ame
rika ne tik neturi tokiu dide
liu rakietu, kokias Sovietai 
turi, bet ir negreitai turės.

Jis sako kad jis priims ir pa
sveikins kaip ‘Brangius Drau
gus’ Prezidentą Eisenhoweri 
ir Amerikos Sekretorių John 
Foster Dulles, jeigu jie kada 
nors atlankys in Maskva.

Jis gyre Žukovą kaipo inta- 

mą del moterų ant deszimts 
dienu.

Kiek mes žinome, tai pirmu
tine tokia bausme Philadelfi- 
jos mieste.

Teisėjas Myers sako: Per 
daug tėvu baikomis laiko mu
su miesto instatymus. Asz, 
kiek galėsiu, prižiuresiu kad 
visi instatymai, ypatingai szi- 
tas instatymas bus visu laiko
mas.

Mums iszrodo kad teisėjas 
Myers labai gerai ir protingai 
ežia pasielgė. Jau beveik lai
kas kad tėvai imtu rūpintis sa
vo vaikais ir nepaliktu savo 
vaiku auginimą, apsauga ir 
priežiūra policijai ir kalėjimu 
sargams.

kinga ir gera kari, bet pasakė 
kad Žukovas in Sovietu politi
ka jau nebegrysz.

Europos spaudoje buvo pra- 
neszta, kad Marszalo Konevo 
piktas ir audringas pasztas 
priesz Marszala Žukovą buvo 
paraszytas ir paskelbtas So
vietu partijos visai be jo ži
nios.

Maskvoje revoliucijos proga 
suvažiavo isz visur Komunis
tu atstovai, tada Chruszczio- 
vas padare ju konferencija, 
norėdamas atstatyti viso pa
saulio Komunistam vidurina 
vadovybe, kaip ankseziau bu
vo Stalino Kominformas.

SZPIEGAS
NUTEISTAS

NEW YORK, N. Y. — 
Sovietu Pulkininkas, Rudolf 
J. Abel, augszcziausio laipsnio 
Sovietu Rusijos szpiegas, ku
ris iki sziol yra sugautas Ame
rikoje, ana diena buvo pa
smerktas ant trisdeszimts me
tu in kalėjimą ir tris tukstan- 
czius doleriu baudos.

FBI agentai jau seniai ji 
seke bet niekados negalėjo ji 
susekti kad galėtu ji intarti ar 
suimti, kol keli kiti buvo su
imti ir in teismą patraukti. Per 
tardinimus jo vardas kelis sy
kius buvo suminėtas, ir biski 
po biski viskas paaiszkejo.

Isz pradžių visi mislino ir 
spėjo kad Sovietu valdžia pa
reikalaus kad jis butu paleis
tas, bet pasirodė, kai jsi buvo 
sugautas tai ir valdžia ir Am
basada ji visiszkai pamirszo. 
Mat, syki sugautas sznipas So
vietu valdžiai jau nebereika
lingas.

Pirkite U. S. Bonus

AMERIKIETIS KA
REIVIS NUTEISTAS

Bausme Dovanota
MAEBASHI, JAPONIJA.

— Amerikietis kareivis, Will
iam S. Girard buvo Japonu 

William S. Girard

teismo nuteistas ant trijų me
tu in kalėjimą, už tai kad jis 
nuszove Japone, kuri rinko 
iszszautas kulkas, ant Japo
nams uždrausta lauko. Ji buvo 
Pone Naka Sakai.

Szitas klausimas ir paskui 
teismas šukele baisu lerma nuo 
Tokyo miesto ligi Vaszingto- 
no.

Isz pradžių Amerikos Aug- 
szcziausias Teismas iszleido 
insakyma, uždrausdamas Ar
mijos sztabui kareivi Girard 
pavesti Japonu teismui, bet 
vėliau tas pats Amerikos Teis
mas atszauke savo pirmutini 
uždraudimą ir pasakė kad, su- 
lyg Amerikos Teismas atszau
ke savo pirmutini uždraudimą 
ir pasakė kad, sulyg tarptau
tiniu karo susitarimu, tokis 
kareivis turi būti teisiamas ta
me kraszte kur jis prasikalto.

Keli Amerikiecziai insikiszo 
ne del ko kito, kaip tik save

Jauna Konkurente

Keturiolikos metu Betty 
Ann Millman, isz Westfield, 
New Jersey, veda savo arkli 
“Jingles” per paszokimus, 
per National Horse Show in 
Madison Square Garden, 
New York miesto rungtynes 
be lenktynes. Jaunoji Betty 

iszsigarsinti. Pats kareivis Gi
rard savo brolio pakušintas 
reika’.avo kad Amerikos ka- 
riszkas teismas ji teistu, o ne 
Japonu.

Jis gali džiaugtis kad jam 
nepasiseke, kad jo praszymai 
ir pareikalavimai buvo atmes
ti, nes Amerikos Kariszkas 
Teismas nebutu buvęs tokis
szvelnus ir mielaszirdingas. O 
ypatingai kad jis tiek lermo 
šukele, ir abudu krasztu ko ne- 
sutuntavojo. Jau butu buvus 
kita pasaka, jeigu jis butu pa
puolęs in Amerikos Kariszka 
Teismą.

Armija dabar yra jam insa- 
kius kad jis už keliu sanvai- 
cziu grysz in Amerika.

Szitas teismas Amerikos 
valdžiai kasztavo tukstnacziu 
doleriu, nes valdžia ir armija 
buvo pasiuntus savo geriau
sius, ir brangiausius advoka- 

i tus in Japonija, prižiūrėti kad 
Girard butu teisingai teisia
mas. Japonams daug mažiau 
kasztavo nes ju advokatai bu
vo ant vietos ir jie daug ma
žiau ima už toki patarnavima 
negu Amerikiecziai advoka
tai.

Visi dipliomatai Vaszingto- 
ne giliai atsiduso kad szitas 
klausimas taip taikingai užsi
baigė. Ir beveik už visa tai rei
kėtų pasakyti aeziu Japonijos 
teisėjui Yuzo Kawachi.

Gyduoles Jam Nieko
Negelbės

Daktaras — Na, kaip tau, 
Mikai, ar jau gali gerai mie
got?

Mikas — Kur tau, praszau 
pono daktaro, negaliu visai 
nakezia miegot.

Daktaras — Tai duosiu 
tau gyduolių ant miego.

Mikas — Praszau pono 
daktaro, tas man negelbės 
nes asz esmių naktiniu sargu 
ant geležinkelio.

yra veteranas per keturis 
metus tokiose rungtynėse, ir 
ji turi pusantro szimto pir
mos eiles garbes ženklu ir 
(septynios deszimts penkis 
cziampjiono ženklu. Ji yra 
isz New Jersey valstijos.

o o o
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Žmogus, kuris moka kaip 

kartas nuo karto atsiklaupti, 
kaž kaip gali daug geriau pa
sistoti ir drąsiai stovėti kai 
gyvenimo klausimai ji isztin- 
ka.

Kai Sovietu Rusijos Pre- 
mieras Nikolai Bulganinas bu
vo laikrasztininku užklaustas 
kodėl Apsaugos Ministeris 
Georgi K. Žhukovas buvo taip 
staigiai paszalintas ir prava
rytas, jis Amerikos laikraszti- 
ninkams piktai atkirto: “Jus 
Amerikiecziai permainete sa
vo Apsaugos Sekretorius, ar 
ne? Na.,-tai mes taip pat pada
rėme, ir atliktas kriukis.

Bulganinas paini rszo atsi
minti ar prisipažinti kad musu 
sekretoriai ir ministerial pa
tys atsisako ar pasitraukė, bet 
nebuvo tai'p iszinesti be jokios 
priežasties, kaip Žhukovas bu
vo iszinestas ir pažemintas.
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tos czionais, nes nedrystu dirs
telėt žmonim in akis.

Užėjo antro naktis po tam 
nelaimingam atsitikimui, o 
mot ere da nesugryžo. Vienas 
isz paŽinstamu pasako jam 
buk Filomena nusidavė in to
lima kelione su jais.

Apėmė ji neiszpasakytinas 
graudumas už papildyta ne- 
iszmanusi žingsni, kuris jam 
visa jo gyvenimą suardė. Bet 
stojosi, o permainyt niekas ne
buvo sztant!

III.
Staigai apjakino ji liepsna..
— Jėzau, Marija! Grinczia

— 'iai iu misimi, jog asz 
pykstu aut tavęs Mikuti? At
siliepė senuke gerade jingai:

• — Teip, teip meile motinos 
nepažinsta piktumo, atsiliepė 
senas vyras iii stovinezius ap
link gaspadorius.

ji akys ne’sztn jeigu ne motina.

Auginant Vaikus

Auginant vaikus motina 
Privalo ne tiktai 
Iszmokyt poterėliu ant 

pomietes,
Bet ir kožna žodeli 

iszdestyt jiems,
Ka tai ženklina.

Amerikos Sekretorius John 
Foster Dulles sako kad visam 
svietui in sveikata kai visi kal
ba apie kara, nes kaip tik tada 
reiszkia kad visi kalba, bet 
nieko nedaro, ir tai reiszkia 
kad karo nebus.
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pravarde, Noil H. AlcElroy, 
paskirtas nauju Apsaugos 
Sekretoriumi, yra buvęs dide
les muilo kompanijos pirmi
ninku, ir už tai dabar jis yra 
pravardžiuomas kaipo “Bubb
les”, tai vra “Muilo Putos.”

Į 160 Puslapiu
! 8 col. ilgio, 5y2 col. ploczio 
• Iszaiszkma sapna ir kas

> ateitoje stosis. Su priedu 
i planatu ir visokiu burtu, 
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“Saule” gražiausia ir tin
kamiausia dovana nuo Lietu
vio, Lietuviui.

Paszoko greitai, apsirėdė. 
Tvartas dega, ne tai kluonas 
dega su kvieczais! Ant meiles 
Dievo! Iszbega ir’szaukia pa
gelbės. Ant niek! Kas ji isz- 
girs? Pakol žmones paregės tai 
jau bus per velei. Sztai pare
gėjo, jog ant kraszto girios kas 
tekis pasijudino, su Sunkumu

prisižiurinojeta pasrlen
ant ugnies.

Padege’jas! Perioke jam per

tareipai atnagradyje už visas 
geradejystes ka man padarote, 
tarė Juoziene i n Rayskius, il
giaus negaliu pasilikt pas jus 
nes esmu reikalinga del savo 
sunaus.

Raiskis nesulaikinejo josios 
suprato szirdi motinos.
kalba inkvepe i n Miką 
szuma, pagelbinejo jam

darb-
gera

turtingesnius, n u s i ž e m i n o 
priesz juos praszydaina ju pa- 
gel'bos ir priskubinejo kiek ga
lėdama statyme naujos grin- 
czios.

Daktaras Henry Kissinger, 
Harvard Universiteto Užsie
nio reikalu direktorius, sako 
kad musu Armijos virszinin- 
kaai gyvena praeityje ir mėgs
ta girtis ir didžiuotis savo ka
reiviu ir karininku drąsumu 
praeityje. Jie yra kaip bulve, 
kurios geriausia dalis yra po 
•žeme. Jie vis kalba apie kara
binus ir armotas, kai dabar 
yra atomines jiegos klausimas.

Daug žmonių eina iii bažny- 
czia pažiūrėti kas neatėjo.

Szirdis Motinos ::
:: Nežino Piktumo

Indijos Ministeris, Jawaliar- 
lai Nehru sako: Žmones szian- 
dien dar vis svajoja ir kalba 
apie revoliucija Rusijoje. li
mes ir patys Sovietai, Komu
nistai su tokiu pasitikėjimu 
esame isz mados iszeje. Revo
liucijos dienos jau. praėjo. 
Žmones negali dabar sukelti 
revoliūcija priesz tokius dik
tatorius..

Sovietu Rusijos tas “‘Sput- 
nikas” ir tie dirbtini menuliai 
labai gražiai padėjo musu biz
nieriams pasipiniguoti ir sa
vo bizni padidinti. Dabar, per 
Kalėdas musu vaikai pirksis 
visokiu “sputnįszku” zabovu 
nuo eroplanu, szunycziu ir vi
sokiu padangiszku rakietu. 
Fabrikantai diena ir nąkti dir
ba ant tokiu “sputniszku” za
bovu. Acziu Sovietams.

Musu valdžia, rokojant val
stijų, vietiniu miestu ir Vasz- 
ingtono valdžia, dabar pralei
džia daugiau kaip du szimtu 
keturiolika tukstaneziu dole
riu kas minuta.

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

ns prasiszaiyi. ixulilo ir ne- 
dryso atsiliept, o priek tam da 
likosi per juos iszinestas lau
kan.

Inpuolcs in baisu piktumą, 
bego priesz save iszguitas isz 
locnos grinezios! Tai jau buvo 
už daug nuo tujų žmonių ir 
geda jam! O kaip dužiuos visas 
kaimas tai juoku ne bus pabai
ga! In tokia tai inlindo gimine 
o pati laiko szali juju. Sarma
ta ir neapykanta vieszpatavo 
jojo szirdyje.

Prez. Eiserihowerio Dakta- 
t 

ras, Paul Dudley White, sako 
kad žmones klysta kai jie sako 
kad žmogus su silpna szirdimi 
negali dirbti. Sunkus darbas 
niekados nėra pakenkęs žmo
gaus szirdi.

(Kai jus szitas dvi eilutes ir 
du žodžiu perskaitė te, musu 
valdžia praleido, praszvilpe ar 
atidavė szimta septynis tuks- 
tanezius doleriu.)

sai gerai kur galėtu surasti 
suraminima nelaimingam savo 
padėjime, susimylejima ir pa
linksminimą szirdije motinos! 
Bet kaip-gi eiti pas laja, ku
ria teip paniekino, kaip-gi da
bar turi nusižeiiiiiit?

Kai Amerikoje 'buvo iszskai- 
cziojama bagoeziausi žmones, 
tai in tas eiles, dvideszimts 
nuo bagoeziausio nesirado nei 
vieno Žydo. Mes tankiai sakė
me ir raszem.e kad nors Žydai 
yra apsukrus ir gej-i biznieriai, 
bet jie toli gražu, nevaldo 
Amerikos birža ar pramone.

Fordai, DuPont, Mellons, 
Schuyler, Pierpont, Morgan, 
ir Texas valstijos pilietis, ba>- 
goeziausi ant viso svieto, nei 
vienas isz ju nėra Žydas.

1940 metais valdžia praleido 
du milijonu dpleriu kas valan
da. 1948 metais ji praleido sze- 
szis milijonus kas valanda. 
Pernai musu valdžia praleido 
trylika milijonu doleriu kas 
valanda. Kiek sziais metais ji 
praleidžia ir praleis mes dar 
nCbežinonie, bet spėjama kad 
bus du sykiu tiek kiek ji per
nai praleido, hors Eisenhowe- 
ris ir visi Republikonai giriasi 
kad jie nuims dabar pinigus 
tau pin a.

Puoszniausi kliubai nepri
ima Žydu; Žydai negali pirk
tis namus in geriausias ir pui
kiausias miestu vietas. Spor-

ko ir neskelbia, 'bet jie Žydu 
nepriima.

Gal Sovietai mus pralenkė 
su savo Sputniku; bet mes tik 
tada jiems imsime pavydėti ir 
ju bijotis, kai jie iszinoks ir 
sugebės savo 'žmonėms parū
pinti gana maisto, gana dra
bužiu, tinkama susisiekimą ir 
dar tinkamesni valdžiai pasi
tikėjimą. Czia pas mus, val
džia yra musu tarnas; tenai ta 
valdžia yra ponas ir valdovas.

Naujas Apsaugos Sekreto
rius jau yra gavės tinkama sau

PLATINKI!
“SAULE”

ir nusidavė pas va.ita, idant 
iszguitu isz grinezios negeisti- 
nanezius sveezius. Po teisybei 
nuėjo bet už tai turėjo gyva 
pekla namie. Pati jojo rodos 
pasiuto isz piktumo, keike, jog 
net aplinkinėje buvo girdėti. 
•Neturėjo dabar ne valandėlės 
ramybes nuo ryto lyg vėlyvam 
vakarui: Viena diena negalė
damas ilgiaus nukensti iszlpe- 
re kaili bobai. Bet da labiaus 
suerzino pasiutiszka boba.

Su riksmu iszbego in kainia 
praszydama savo giminiu in 
pagelba. Atitraukė visas pil
kas su dalgėms ir apsiaubė Mi
ka isz visu pusiu. Mikas užda
re bromą ir kerszino jiems per 
Įauga su užrūdytu karabinu. 
Matydami, jog nieko ne in- 
veiks atsitraukė su klyksmais 
paimdami Mikoliene su savim.

Dvi dienas Mikas lauke su- 
gryžimo savo paezios namon.

Apėmė ji baisus rupestys. 
Argi toji nelaba boba, pridir
bus jam tiek Vargo ir sarma-

go paskui ji. Bet jisai jau din
go giltoje. Prie szviesios ug
nines paregėjo Mikas tik tiek 
ant padegejaus jog turi mėly
nas kelnes, kurias svetimi ber
nai yra papratę neszioti. Bet 
jojo mislis atsikreipė, in kita 
szali. Vienatine karvuke Miko 
baube tvartelije graudingai. 
Inbego greitai, bet su dideliu 
vargu pasiseko jam atriszti 
gyvuli.

Atsiminė, jog da isz grin
ezios galėtu ka toki iszgelbet, 
l>et dingo jo noras gyvenime.

— Tegul viskas eina po 
velniu, pasaukė; nuejas koki 
szimta žingsniu atsisėdo ant 
akmens, pasiremia® ant ranku 
temindamas ant liepsnos.

Tai padegėjas turėjo ant sa
ves mėlynas keblias, isztikru- 
ju ne kas kitas tai padare kaip 
tik vienas isz giminiu Filome
nos! Tai atkerszino baisiai.

Juk ji ji iszkeliavo jau dvi 
'dienos atgalios! Bet, ar-gi ne
galėjo sugryžt paspapta? Ne- 
iszmintingu butu padeginet ta 
ipaezia diena nes tuojaus pultu 
ant ju nužiūrėjimas. O kas ki
tas tai butu padaręs jam? Ar 
turi daneszti apie tai sudui? 
Ar tini da pats apgarsyti vi
siems savo nelaime ir sarma
ta? Kas jam tai pagelbėtų?

Grinczia. sudegė lyg pamatu. 
Mikas kone visa diena persė
dėjo ant akmens, pasirėmęs 
ant alkuniu neprakaibedamas 
ne žodelio su niekuom.

Tame kas tokis padėjo ran
ka ant jojo peties, bet nepaisi- 
judino isz vietos; tykus bal
sas pasna'bžde jam in ausi:

— Mikuti!’ Baime pere jo 
per ji visa;. Pažino ta j i mylima, 
baisa ir paszoko staigai szauk- 
damas:

— Motinėlė! Ledai sutirpo 
jojo szirdyje ir pravirko grau
džiai.

Motina paglostė ji ant vei
do, norints jai paezei aszaros 
byrėjo ant raukszleto veido 
bėt pilna, niielaszirdystes 
kalbėjo:

— Iszsiverk, iszsiverk 
ke, tai tau bus lengviau 
szirdies.

Mikutis puolė priesz ja. ant 
keliu o pakeldamas rankas in 
virszu paszauke:

— Motin ar gali man at
leist mano nusidėjimą,? Sude
javo.

p ra

val
ant

tai}), tai jau nesiranda jam vie-

Įėjo, o prie užejimo žiemos, 
ant vietos senos grinezios stojo 
nauja. Valde jame kaip kita
dos Juoziene, su savo sūnum 
Miku. %

Vieno vardo toje grinezioje 
ne primindavo, vardo Filome
nos. Kas su ja atsitiko, kur da
bar randasi, tai Mikutis nie
kad nedažinojo. Atleido jai 
nusidėjimus, bet apie ja. klau
syti daugiau nenorėjo.

Pere jo teip- trys metai. Vie
na diena pribuvo žine pas kle
boną užklausymas apie kokia 
tai Filomena Drakienc, paežiu 
Mikolo Drakio, kuri numirė 
ant tifuso' artimam miestelije.

— Amžina atilsi, tegul jai 
Vieszpats duoda ir tegul susi
myli ant. josios.

—• Amen! Isztarc motina.
Ir gyveno tolinus tykumoje 

ir sutaikoje. Visa toji nelaime 
iszsidave jiems sapnu nes in 
laika užmirszo apie savo praei
ti.

Mikui užžibo nauja laime. 
Katriuke, kuria pamėtė už ana 
teipgi atleido jam jojo kalte 
ir atidavė jam savo szirdele o 
in meta laiko nuvede ja prie 
altoriaus ir gyvneo laimingai.

In keliolika menesiu po tam 
džiaugėsi senuke isz naujos 
laimes savo sunaus; po tam už
merkė akis tykumoje ir laimė
je, o szirdis tosios mylinezios 
motinos kuri nepažinojo pik
tumo, užgeso ant visados.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas iss 
szito Katalogo 

Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No.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., 
20o.

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.l28-r-Dvi isztorijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lapių. 20c.
No.158—A p i o Kapitonai 

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

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

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

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., 20a

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aįma- 
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. 
25a

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

I8OV2—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- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c.

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszghnytojaus 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 Sčraphiszkas Officium. 15c

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

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

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35g.

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.

Užsisakant knygas is> 
szio Katalogo, veikia 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.

Ę-žr’ Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. &
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Szirdis Motinos Nežino 
:: Piktumo

JJETOLI už kaimo ant kalne
lio prie girios stovi vargin

ga .grinczele, szale josios tvar
tas o užpakali kluonas uždeng
tas -sziaudais.

Žiema. Vejas staugė ant ka
minėlio. Laikas nuo laiko sus
kamba pusiau aptemusio stik
lai nuo senatvės.

Grinczioje sėdi prie stalo 
szeimynele ir sena motete.

Tasai vargingas kambarėlis, 
mažas ir troszkinantys, no
rints kad jame vieszpatautu 
ramybe, toji nea'pru bežinota 
dovana dangaus! Bet kur tau 
prieszingai, nes ant veido jau
nos ir gražios moteres galima 
matyti ženklus piktybes, o tas 
pats ir ant žmogaus, o ant vei
do senukes rupestys.

Abi moteres terp saves susi- 
kivirczino ka tik, o vyras sėdi 
užsirūstinęs nežinodamas kat
rai pripažint teisybe. Jauna 
moteres padėjo szaukszta ant 
stalo o senuke da pasėmė isz 
puodą viralo, bet dedama 
szaukszta in burna 'paliejo tru
puti viralo ant stalo.

Jaunas žmogus pakilo nuo 
stalo, kirto in stala su kumsz- 
czia szaukdamas:

— Jau po velniu nuobrodu 
ir valgyti su jumis!

Senuke padėjo szaukszta. 
ant stalo ir dirstelėjo ant sū
naus nuliudus.

— Jeigu jum esmių sunke
nybe, tai pasakyk man, o asz 
eisiu sau. Palenkė galva idant 
geriau iszgirstu atsakymu sū
naus ir tikėjosi, jog suims ant 
tikrųjų atsakys “ne”.
' Bet jisai tyli, ne žiuri ant jo
sios o tik bubnina ant stalo su 
pirsztais. Pati jojo pakilus pa- 
szauke rustai:

— Tai norints turetau at
ilsi nuo tavęs tu sena ragana. 
Paėmus bliuda isznesze lau
kan. Senuke su verksniu par 
guide galva ant stalo po tam 
atsikreipus in sunn su dreban- 
czioms lupoms ipaszauke:

— Dabar tu kalbėk!
Bet suims dirstelejas priesz 

save, atsikėlęs iszeidainas at
sake:

—• Nuolatos turiu su jumis 
ergeli, geriau kad butu kitaip.

Senuke pakilo nuo stalo ir 
graudžiai apsiverke. Atsikėlė, 
nusiszluoste aszaras. Turi ka- 
necz isz czionais iszeit, juk ją
ją isz czionais iszvijo. Priklau
pė prie senos skrynes, iszeme 
savo szlėbe ir apsiavimus, o 
atsidusus sunkiai stojo ant vi
durio grinczios ir pamisimo 
sau. Ar ant tikrųjų turi iszeit ? 
Sunkiau tai iszpildyt ne kaip 
tikėjosi. Bet turi. Jau už daug 
kentėjo per tuos du metu nuo 
laiko apsipacziavimo savo sū
naus. Priėjus prie duriu ant 
kuriu kabojo krapelnyczia su. 
szvėntytu vandeniu, persižeg
nojo kryžium szventu ir atida
rė patyka duris.

Vejas užputę jei suraukusi 
veidą ir rodos stengėsi jaja at-

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

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

galios instuinti in -grinczia. Se
nuke nežiūrėdama ant nieko 
ėjo pirmyn, kur? Tenais ant 
kito kraszto kaimo stovi na
mas vargszu, tenais gal atsi
ras tykus kampelis del josios.

Aszaros byra jai isz akiu, 
kada apie tai pamisima. Josios

Daugelis sziandien randasi 
Lietuviszku merginu, 
Kurios nori pasirodyti 

pažinanczios svietą, 
Bet tik ant nelaimes ne . 

viską moka, 
Ir ne visos pažysta 

Svietą ir jo inteligencija. 
Kartais pamegždžiodamos 
To augszto svieto panas 

Pasirodo visai 
Neiszmanelems ir 

juokingoms.
Tokios netobulos 

inteligentkos, 
Tankiai pasilieka 

Iszjuoktos nuo protingesniu 
žmonių, 

O jaunikaicziai taipgi 
Szvalinasi nuo tokiu 

leidžiu,!
Nes nosis per augsztai 

iszkeltas neszioja.
Negeidžiu asz ežia už 

Daug peikti tais merginas 
Už ju neszvaru 

pasielgimą, 
Žinomas daigtas kad ne 

visos tokios, 
Nes gana turime geru, 
Padoru ir iszinintingu, 

Bet noriu nurodyti 
ant to, 

Kad bezdžionkavimas kitu 
Jokiam žmogui netinka, 
Bukie tokiu kokiu turi 

būtie, 
Elgkis visados pagal savo 

protą ir luomą.
Inteligencijos arba 

mandagumo kožnas, 
Ypatingai mergina turi 

turėti iszmintingai, 
Be paiko pasididžiavimo, 
O tada kožnas guodos ir 

neapjuokines tavęs, 
i 

* * *

Nuo,geru žmonių 
girdėjau, 

Nuo piktumo net 
sudrėbėjau 

Kad iSlienadoryje yra 
kelios nelabos, 

Musu rūteles karsztos 
Jbobos, 

Kurios ilgus liežuvius turi 
Pletkavoja ir ant nieko 

nežiūri, 
Ir tai netik Lietuviszkai, 

Bet ir Angliszkai.
Gerai, lokite szirdeles, 

Kiek tik galite in vales, 
Juk pažysta jus visi 

. gerai,
O net ir kaimynai.

Mikutis buvo tokis doras vai- 
kinelis kol nesusitiko su savo 
paczia, kuri buvo priežaste ne- 
laimse motinos.

Pus-treczio meto atgalios, 
atėjo iu kaima pulkas bernu 
ant uždarbio, o su jais ir Filo
mena, nepaprasta patogi mer
gina. Mikutis paregėjo jaja 
viena Nedeldieni priesz baž- 
nyczia, o norints turėjo jau su- 
virszuni trisdeszimts metu, bet 
patrotino savo galva, del jo
sios.

Viena diena pasakė motinai 
jog turi mieri apsipacziavimo 
su nepažinstama.

Priesztaravimai motinos nie
ko nepagel'bejo. Katruka, duk
tė artimiausio kaimyno mėti
nėje savo meilingas akutes ant 
Mikuczio, bet tasai nuo susi
pažinimo su nepažinstama, ne
norėjo ant josios nei žiūrėti.

Žmonis isz kaimo pradėjo 
iszjuokinet Mikuti, o ii- turėjo 
giesme apie ji. Bet jisai nieko 
sau isz to nedaro, namie teip- 
gi neturėjo atilsio, nes ant vis
ko buvo kurezias. Pradžioje 
rudens iszkele vėseile.

Prasidėjo dabar gaspadoria- 
vimas jaunos gaspadines, bet 
kas tai buvo do gaspadoriavi- 
mas? Nuo kada stovi Mikuczio 
grinczia tai da tokiu permainų 
joje nebuvo, kokius invede Fi
lomena, Neszvarumas ir sza- 
szlavos radosi kožnain kampe, 
bet už tai, kada Filomena ėjo 
Nedeliomis in bažnyczia, pasi- 
puoszino in puikiauses szlebes.

Sena motina žiurėjo ant to 
su papiktinimu. Ant josios pri
minimu, jog kaime nesiranda 
da tokiu papratimu, marti at

“The Lord is my light and my salvation; whom shall I fear? The Lord is the strength of my life; of whom shall I l> fraid?"’

“I have never known a man to have faith in himself,” goes an 
American adage, “unless he first has faith in God.”

It takes such courage to face life . . . greater courage than any of us 
has alone. It takes such strength to accept success humbly, 

to overcome setbacks . . . greater strength than any of us has alone.
And yet the world is full of unacclaimed heroes and heroines . . .

men and women who have, in the course of their lives, faced seemingly 
insurmountable obstacles and griefs. Faced them, and conquered them.

If they were' the kind of people who talked about themselves, 
they’d tell you . . .“I never could have done it without the help of God.”

The strong* Faith they called on to help them can be yours.
Build such a Faith for yourself. Make it the firm foundation of your 

family’s security and happiness. Begin this Week to worship together
, PA at your Church or Synagogue. There you’ll find the strength for your life.
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sakinėjo su piktumu ir tuo- 
jaus (prasidėdavo terp ju nesu
pratimai. Malti suvis nesupin
to naminio darbo o pamokini
mu senukes suvis neklausė.

Po keliu sanvaieziu senuke 
sunkiai apsirgo, nemažai prie 
to prisidėjo rupestys ir nami
nei barnei. Oj-gi ir turėjo nc- 
bagele ne mažai vargo pas sa
vo marezia!

Kentėjo ne mažai senuke 
nuo savo marezios, kuri pasi- 
sziauszus vaiksztinejo po grin
czia kaip pasisziauszes gaidys.

Ėjo teip puse valandos, ka
riaudama priesz veja ir snie
gą, ant galo puolė apalpus prie 
kelio. Baime ja apėmė. Suėmė 
visas savo pajėgas. Paėjo ve
la keliolika žingsniu ir vela 
puolė. Ne, nenori dingti ant 
sniego, norints gana geide 
smerties.

Prie kelio stovėjo muku 
Vieszipaties o prie jo suolelis. 
Tenai-gi atkreipė savo žings
nius. Reikalauna pasilsiu del 
savo nuvargusiu sąnariu, tiku
mo ir apmalszinimo. Mėtėsi 
ant suolelio priesz kryžių ir 
prispaudė prie krutinės szauk- 
daina: O neapleisk ie manes 
nukryžiavotas Iszganytojau! 
Asz teip varginga ir prispaus
ta, prigelbekie senai motinai! 
Kas-gi su manim atsitiks, jei
gu Tu man neprigelbesi ?

Ir užmigo senuke. Nejauto 
jau sustingusiu ranku ne szal- 
taus sniego kuris jai užpusti- 
nejo veidą.

II.

Kada pabudo, gulėjo dide
liam kambaryje, sziltoje lovo-

LIETUVISZKAS SURIS

Jono Ir Angelinos Andruliu Ir Ju Szeimynos 
MICHIGAN FARM SURIS 

FOUNTAIN — MICHIGAN
JUS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAN 

FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelinos 
Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.

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

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

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

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

FOUNTAIN — MICHIGAN

je. Viskas aplinkui nudavė jai 
pažinstaniu. — O Dieve mano 
gal tai esmių pas....

— Pas Rajska! Da baigė 
drūtas balsas vyro ineinanezio 

tam paežiam laike in grinczia. 
Turėjo jisai apie penkias dc- 
szimts metu senumo su ap
skustu veidu ir • geradejinga 
szirdžia.

— Ilgai turėjome laukti 
kol atėjai prie saves. Dirbome 
ant tavęs gera valanda, nuo 
kada tave rado musu bernas 
ant sniego.

Dabar atėjo ant mislies se
nukei visas atsitikimas praei
to vakaro.

— Bet Juoziene, kalbėjo 
vyras, ko ejote taip vėlyba 
nakti teip senyvam amžiuje ir 
in toki laika! Kur tai ejote?

— In narna pavargėliu.
Vyrui pražibo galvoje. Tai 

sūnūs nenorėjo laikyti jus na
mie?. O gal tai Filomenos prie
žaste, ka?

Senuke negalėjo susilaikyti 
apsakė jiems viską.

— Na, jeigu nenorite su- 
gryžti in taja pekla, tai nerei
kalaujate da jieszkoti namo 
prieglaudos. Buvote ant tar
nystes pas mano nebaszninkus 
tėvelius dvideszimts metu, ma
ne ncsziojote ant ranku, — ne, 
nepaleisiu jus. Ne, ne, pasili
ki! pas mane!

— 0 mano Dieve! Sudeja
vo senuke. Lomias mano kūdi
kis iszvijo mane o svetimi su
simylėjo ant manės! Tegul jum 
Dievas szimtaropai užmoka už 
tai gaspador!

Tykus tai buvo gyvenimas 
pas Rajska. Per visa meta ne- 
iszgirsi nei žodelio pas juos. 
Juozienei rodėsi jog tikrai ga
vosi in rojų.

Atėjo vela vasara, o su ja ir 
keliaujanti bernai. Gimines 
Filomenos svecziavosi tuom 
kart pas Miką taip kaip lomio
je grinczioje. Slankiojo po vi
sas pakampes, eme kas jiems 
patiko spyrėsi visko, o jauna 
motore ant visko tiko.

Ant galo Mikas jau negalėjo 
to visko nukenst ir iszprasze 
nepraszytus sveczius už duriu, 
isz ko atėjo vela prie barniu 
su (paczia ir su josios visa gi
mine, ant galo turėjo nebage-

[Tasa Ant 2 Puslapio]

: SAPNAS MOTINOS 
■: SZVENCZIAUSIOS

... MALDA ... J 

;! Viesz. Jėzaus ir ;l 

;! Motinos Szvencz. ■:
![ Sapnas Motinos Szven- Į j 

oriausios, mieganezios
![ ant kalno Alyvų, žemei
![ Batanijos, bažnyczioj Įj 
![ Szv. Mykolo Arkaniuolo. J*

![ Knygos Did. 3%x5V2 col. j >
< TIKTAI, 25 Cts.

SAULE PUBLISHING CO., ]!
MAHANOY CITY. PA. U.S.A. <»

Jeigu Permainote 
Savo Adresus 

Gyvenimo
•

Tieji kurie persikrausto in 
kitas vietas arba iszvažiuoja 
in kitus miestus del apsigyve
nimo ir geidžia “kad .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 Redyste, kad permainyti 
jusu adresa “paduokite ir se
na adresa, o tuom palengvin
site mums darba, erkelio ir 
kaszto! ’ ’ Szirdingai Acziu!

—“Saules Redakcija.”



“ S A n L E ” MAHANOY CIT?. PA.

Žinios Vietines
— Panedelyje apie 3:20 

valanda, popiet, du automobi
liai susitrenkė ant Xew Bosto
no kalno arti kapiniu. Iszprie- 
žasties kad kelias buvo slidus 
nuo lietaus, automobilius pri
gulintis Lamar Christ nuo 107 
So. Main uly., susitrenkė su 
automobiliu prigulintis prie 
Leono Valasziuno, nuo 636 \V. 
South uly. Iszkados padaryta, 
ant apie $300 kožnam aūtomo-. 
Liliui.

— Su’batoj (pripuola Szv. 
Klemento, o Tautiszka Vardi
ne: Visuomis. Ir ta diena: 1950 
m., Amerikos slapta FBI poli
cija suome asztuonios deszimts 
szeszis Komunistu vadus Ame
rikoje ir pažadėjo juos iszvesz- 
.ti isz musu kraszto, kurio jie 
taip neapkenezia, bet kurio jie 
nenori apleisti; 1938m., Žy
dai Vokietijoje privereziami 
sumokėti valdžiai dvideszinits 
nuoszimti viso savo turto.

—• Buvęs miesto gvvento- 
jas, ponsa Adomas Urbonas 
isz Grier City, ana diena lan
kėsi mieste (pas savo pažinsta- 
mus, taipgi atlankė “Saules“ 
Redakcija del atnaujinimo sa
vo prenumerata už laikraszti 
“Saule”. Ponas Urbonas yra 
musu senas skaitytojas nuo 
daugelis metu, ir patarė vi
siems užsiraszyti laikraszti 
“Saule.“ — Acziu už atsilan- 
kyma.

— Kita sanvaite: Xedelioj 
pripuola dvideszinits ketvirta 
Xedclia po Sekminių, taipgi 
Szv. Jono nuo kryžiaus, o Tau
tiszka Vardine: Rumbaudas. 
Ir ta diena: 1929 m., depresi
ja Amerikoje, kai retas kuris 
dauba turėjo ir kai valdžia 
Stengiesi jauniems darbus pa
rūpinti, o kitiems paszelpa su
teikti.

— Ponia Margareta Ma- 
czieuniene nud 416 W. Centre 
uly., gydosi in Gerojo Seniarie- 
czio ligon'bute Pottsvlileje.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Katarinos, o Tautiszka Vardi
ne: Vismantas. Tik dvide
szinits devynios dienos ligi 
Kalėdų. Ir ta diena: 1936 me
tuose Japonija pasiraszo su
tarti su Vokietija priesz Rusi
jos Kominterna; 1277 m., Sip 
dantas, Lietuviu karvedys, 
pergalėjo Kryžeivius ties Šei
niais.

2 kasyklose. Jo pati Mare (Su- 
bacz) Balavicziene mirė parei
ta Balandžio menesi. Paliko 
duktere Mare, Reading, Pa.,‘ir 
po-suni Petra' Subaczi isz Ta
maqua. Prigulėjo prie Szv. 
Jurgio parapijos. Graboriai 
Oravitz laidos.

Wilkes-Barre, Pa. —
Senas gyventojas Petras ■ Vo- 
lungeviczius nuo 426 McLean 
uly., numirė Lapkriczio 4-ta 
diena ir palaidotas Lapkri
czio 7-ta diena su apiegomis in 
Szvencz. Trejybes bažnyczioje 
devinta valanda; ir palaidotas 
in parapijos kapinėse in Bear 
Creek. Velionis gimė Lietuvo
je, atvyko iii Amerika; 1905 
metuose. Prigulėjo prie L.R.- 
K.S.A. 14-tos kuopos, Szv. 
Varilo ir kitu! draugijų. Pali
ko savo giminaite Antoinette 
Sznipiene ir kitus artimuo
sius.

Vienna. —
Antonin Xovotny, Czeku Ko
munistu partijos Pirmasis- 
Sekretorius, likos paskirtas 
kaipo Komunistines Czekoslo- 
vakijos Prezidentas, iii vieta 
Antonin Zapotocky kuris nese-j 
nei miri’ Pragos ligonbuteje 
nuo szirdies ligos.

Pajieszkojimas
Asz \iiktorija Ardzavicziene 

(Ardzavitch) pajieszkau savo 
du brolius: Jurgi ir Kaži Ja- 
ruszvicziai. Alekso ju gimimo 
vieta,-o Birsztonai, Motieszio- 
nu kaimas. Jie gyvena Ameri- 
ke, Arizona valstijos, Presono 
priemiesti, žinantieji arba- pa
tys ar isz szeimynu praszomi 
atsiszaukti aut adreso:

Viktorija Ardzavitch
R.F.l). Xo. 1
Springville, Pa.

NAUJAS FABRIKAS 
LIETUVOJE

sias fabrikas visame mieste. 
Kambariai dar ir dabar ne pil
nai pastatyti. Tose patalpose 
sustatyta kelios eiles elektri- 
kiniu siuvimo maszinu.

Czia siuvama moteriszki ir 
vyriszki drabužiai, ypacz pal
tai. Bet iszrodo kad didžiuma 
to fabriko drabužiu yra siun- 
eziama in Užsieni, ypatingai in 
paezia Rusija, laikraszcziai gi
riasi kad to fabriko drabužius 
“Donbaso szachtininkai ir 
Maskvos ygventojai.“

Szitas fabrikas, be abejo vie
nintelis toks naujai intaisytas, 
jeigu ka laikraszcziai apie ji 
raszo yra teisybe.

Kiek žmonių czia dirba ne
galėjome dažinoti, bet kur ten 
skaitėme kad prie dvieju tokiu 
maszinu, penkios deszimts du 
žmones dirba, ir kad vieno da- 
lio, departamento virszininkas 
yra Vytautas Sadauskas.

MASKVOJE NĖRA 
VIETOS

Darbininku Komisijai
WASHINGTON, D. C. — 

Tarptautine laisvu darbinin
ku uniju komisija susilaukė 
visa eile nusiskundimu, kad 
Sovietu Rusijoje nėra laisves 
darbininkams jungtis.

Kad isztyrus ta klausima ir 
tuos skundus Tarptautinei 
darbininkui organizacijai bu
vo pasiulinta sudaryti ar pa
skirti komisija, kad tie tos ko
misijos nariai nuvažiuotu in 
Rusija ir asmeniszkai isztirtu 
ta klausima. Bet Sovietai atsi
sakė szita komisija ne tik pri
imti bet net ir pripažinti, saky
dami, kad jie nėra kalti, ir ju 
darbininkai patenkinti ir, jo
kioms darbininku komisijoms 
isz svetimu krasztu nėra vietos 
Maskvoje.

vo Prez. Eisenhowerio prisaik
dintas.

Daktaras Killian, Massachu
setts Technologijos Instituto 
virszininkas, buvo Prez. Ei
senhowerio paskirtas vado
vauti ir stengti suvienyti at
skiru Kariszku Szaku darbus. 
Iki sziol Armija, Lakunu Szta- 
bas ir Laivynas lenktynioja, ir 
viens kitam neduoda žinoti ka 
jie dirba ar ka jie yra suradę 
ar pastate. Vienos szakos va
dai kitu szaku vadams pavydi.

Daktaro Killian darbas da
bar bus stengtis visas ats sza- 
kas in viena suvesti, bent del 
szio tokio svarbaus darbo, ga
minime to rakieto ir kitu erd
viniu ginklu, ar dirbtiniu me
nuliu, kokius Sovietai jau su
spėjo pagaminti ir in erdves 
paleisti.

KUNIGAI BEJIEGIAI
LIETUVOJ

2 VAGIAI APVOGĖ nesiskubino, nesibijojo, 
žmonių net neg-rasino.BANKA

PHILADELPHIA, PA. —
Du vagiai1
moreland Federal Savings &
Loan banka ant North Broad

VILNIUS, LIETUVA. — 
Lietuvoje like Kunigai ar isz 
isztremimo gražinti yra dabar 
tiek pat užguiti kiek jie buvo 
gujami ir pirmosios Raudonų
jų užgyventos metu.

Jiems nevalia vaikus tikėji
mo mokinti, kaip jie mokinda
vo nepriklausomybes laikais, 
po Prezidento Smetonos val
džia. Valdžia neduoda jiems 
patalpų, namu, kur apsigyven
ti. Jie turi gyventi varpinėse 
Zakrastijose, ligonbutese, ar 
patys sau turi pasirandavoti 
kambarius.

APDAUŽĖ UNIJOS
NARĮ

DEVYNIOLIKA
tyliai inejo in West- iLAVONU SURASTA

HONOLULU. —

sužeisti kad aiszku kad tas 
eroplanas visu savo smarkumu 
nukrito in mares. Lakūnas gal 
tikėjosi kad jam pasiseks nu
sileisti ant mariu ir kad visi 
gales iszlipti ar iszszokti pirm 
negu eroplanas nuskęs. Bet

Devynio- faįD neu1]Vn 
ulyczios, vienas pasiliko prie ^ka lavonu buvo surasta Pa
duria, o antras priėjo prie ka- cifiko marese, apie tūkstantis! 
sieriaus, iszsitrauke revolveri keturios deszimts myliu nuo 
ir tyliai pasakė: “Jeigu visi Hawaii. Visi jie žuvo kai “Ro- 
laikysities ramiai viskas bus mance of the Skies 
gerai ir niekas nebus sužeis- eroplanas nukrito, 
tas.’’

Tada jis isztrauke popierini 
maisza ir pasakė kasieriui kad 
jis ta maisza pripildintu pini
gais.

Tuo laiku buvo tik viena

sieriaus, i
ir tyliai pasakė:

Lakūnai rado kelis

didelis

mažus 
gabalėlius to didelio eroplano 
ant mariu. Eroplanas skrido 
isz n. an Francisco in Hawaii su 
44 žmonėmis.

kostumreka bankoje, 21 met0
amžiaus Ponia Beatrice Kline I “pp r • ° eroplanu laivo 

! PWpme Sea”. Lakunu 
iSztabas ir Laivynas buvo su
rengęs didžiausia talka jiesz- 
1*1 .t° dWusio eroplano ar jo 
keleiviu.

Tie kurie rado tuos lavonus 
sako kad keli buvo dar prisi- 
nsze prie savo sėdynių; visi 
Luvo be czeveryku ;
Parodo kad jie žinojo kad ju! 
^Planas jau krinta, ir nusi- 

lengviau plaukt?
1 Bet Visi buvo taip baisiai

Jis visiems sargams ir kitiems 
darbininkams pasakė stoti 
prie sienos. Tada jsi pasiėmė! 
ta maisza su pinigais ir iszejo 
isz bankos ir inlipo in maža 
troka, kuri jiedu buvo pirmiau 
pasivogė ir pastadine prie 
bankos duriu. Jo draugas ji 
paseke ir jiedu sau nuvažiavo. 
Bankos virszininkai sako kad 
jiedu pasivogė $3,840.55.

Matyti kad jie jau seni vil
kai tokiam darbui, nes jiedu

Ka eroplano kompanijos 
virszininkai nesupranta tai 
yra kodėl tas lakūnas per savo 
radija nieko mepranesze, neda
vė žinoti kur jis randasi, kas 
atsitiko ir kur jis ketina nusi
leisti. Jeigu keleiviai turėjo 
gana laiko savo czeverykus 
nusimauti ir save prie savo 
sėdynių prisiriszti, tai lakūnas 
butu turejes gana laiko per ra
dija szauktis pagelbos ar bent 
pasakyti kur jis leidžiasi ar 
krinta.

ISZTREMTAS
IN VOKIETIJA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

]pnZJ.ZeV!rykus’ kad £ale*u tas i

ar batu. Taiįcziupti, 1942 metais.
Sūnūs su kitais asztuoniais 

Vokiecziais buvo ežia atvesz- 
— ir iszleistas slaptomis isz 
povandeninio laivo, submari
ne, ant musu kranto.

Jis Buvo Pasiprieszincs
Bosui Hoffa

“CARAS”
PRISAIKDINTAS

ALYTUS, Pavergtoje Lie
tuvoje. — Žinios ateina isz 
Lietuvos, kad Alytuje yra pa
statytas naujas siuvimo fabri
kas. Sakoma kad tai didžiau

WASHINGTON, D. C. —
Daktaras James R. Killian, ku
ris yra paskirtas kaipo vyriau
sias rakietiniu ginklu iszvys- 
tinimo ir gaminimo vadas, bu-

- ■ - ■ -. - ---------------- - - _____ "

Giraffe Bedoje
drysta isz- 
vadu niek-

32 metu

"Sf'V'r noN N *
vjV®'5 A.S #>» 1

įA 1 t

—- Utarninke pripuola Szv. 
Silvertro, o Tautiszka Vardi
ne: Dobilas. Ir ta diena: 1942 
m., Kliubas sudege Bostono 
mieste, Mass.; 1773 Amerikie- 
cziai nenorėdami Anglijai mo
kėti taksas ant arbatos, apsi
rengė kaip Indijonai, iszverte 
isz vieno laivo Bostono uoste, 
visa ta arbata in mares; 1783 
m., du Japonu kariszki laivai 
nuskandyti; 1933 m., Gauja 
Kalifornijoje užsipuolė ant ka
lėjimo ii* pakorė du vaikvagiu 
in San Jose. Tos valstijos Gu
bernatorius Rolfe pateisino to
ki tos gaujos pasielgimą.

Shenandoah, Pa. —
Boleslavas Balaviezius, nuo 
313 N. Chestnut uly., kuris gy
dėsi in Locust Mt. ligonbute, 
pasimirė Panedelio ryta 3:15 
valanda. Velionis ibuvo anglia- 
kasis per daugelis metu ir (pas
kutini karta dirbo Packer Nr.

Gyvulys Giraffe turi toki 
ilga statu kakla kad beda 
jam duoti maisto ar liekars- 
tu. Czia Vokiecziu cirkos 
daktaras stengiasi tam gi- 
raffui duoti liekarstu nuo 
gergles skaudėjimo bet kiek 
mums teko dažinoti jam ne- 
pasiseke, nes szito gyvulio

kaklas per ilgas ir jo notu- 
ras nekoks.

Czia gyvuliu daktaras pa
sistojęs ant septynių pėdu 
kopiecziu stengiasi tam gi- 
raffui duoti maisto, bet tas 
gyvulys nepriima. Dakta
ras sako kad tas giraffe ser
ga strėnų liga.

PHILADELPHIA, PA. =
Teamsters Unijos vietines 
kuopos vadas buvo labai su- 
musztas, suspardytas ir su
žeistas, unijos kambariuose, už 
tai kad jis per radija buvo pa
sakęs kad ta Teamsters unija 
samdosi visokius žulikus, ku
riems primoka kad jie pamo
kintu, iszgazdintu ar nutildin- 
tu visus tuos kurie 
sižioti apie unijos 
szystes.

William Crager,
amžiaus, vienos savo vietines 
kuopos komisijos pirmininkas, 
buvo savo draugu nuvesztas in 
Einstein Medical ligonine.

Jis kelis sykius buvo isz- 
dryses vieszai publikai pa- 
reikszti kad jis nesutinka su 
unijos pirmininku Hoffa.

Jis sako kad kai jis inejo in 
unijos kambarį, kas ten užra
kino duris ir neinleido apie 
penkios deszimts kitu unijos 
nariu, kurie teipgi Ponui Hof
fa prieszingi. Kai jie ji tenai 
apdaužė, sumusze ir suspardė, 
tai jie atrakino duris ir ji isz- 
stume, pasakydami jam kad 
tai jo mokslo tik pradžia. Jis 
sako kad jis nespėjo pamatyti 
kas ji taip sumusze, nes kas 
nors jam isz užpakalio reže per 
galva ir partrenke ji ant grin
dų. *

Kas panaszaus atsitiko per
nai kai vienas Philadelphia 
Inquirer laikraszczio darbinin
kas, panasziai pasiprieszino 
unijos vadams. Jis buvo taip 
sumusztas kad jis pasimirė. 
Iki sziai dienai tas žmogžudis 
ar tie žmogžudžiai nėra suim
ti.

J pykite žemiaus
konverta prisinr 4 
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