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Szitas radar “Sherlock” 
ginklas, kuris jau dabar yra 
pasėkės Sovietu mutninkus 
ir szputninkus, bus pavar- 
tuotas susekti kitus tokius 
ginklus, iszradimus, kurie 
bus paleisti in dausas..

Isz Amerikos
BANKOS VAGIS 

NUTEISTAS
PHILADELPHIA, PA. —

Būvės kalinys buvo nuteistas 
nuo trijų iki deszimts metu in 
Eastern State Penitentiary ka 
Įėjima, kai jis prisipažino kad 
jis buvo apvogęs Marain ban
ka pernai Rugsėjo menesio 
szeszta diena.

Teisėjas Louis E. Levinthal 
taip pasmerkė dvideszimts 
penkių metu amžiaus buvusi 
kalini Elwood Stratton.

Buvęs kalinys Stratton pa
pasakojo kaip jis praleido, 
praszvilpe tūkstanti keturis 
szimtus doleriu in penkias die
nas, kai jis ta banka buvo ap
vogęs. Jis sako kad dalis tu 
pinigu nuėjo tiems kuriems jis 
buvo insiskolines, o kiti buvo 
del baliavuojimo ir “good ti
mes.”
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PRANESZIMAS
SKAITYTOJAMS!

Iszpriežasties kad Amerikos 
Szvente “Padekavones Diena 
Thanksgiving Day” pripuola 
Ketverge, Lapkriczio (Nov.) 
28-ta diena, tai ateinantis Pet- 
nyczios “Saules” numeris ne- 
iszeis, kad ir musu darbinin
kai galėtu apvaiksztinete ta 
Amerikos Szvente.
Dovanokite Mums. Acziu!

— “Saules” Redakcija.
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Naujas Ginklas į Naujas Lenkijos Veidas; Komu
nistu Intaka Silpnėja,

Partija Mažėja

Szito ginklo boksztas yra 
devynios deszimts pėdu aug 
sztumo ir randasi in West
ford, Mass. Amerikos lakū
nu Sztabas ji pavartuos ti
riant dausu satelitus, ar 
dirbtinius menulius.

Jis sako kad jis gavo tik 
tūkstanti keturis szimtus dole
riu, bet bankos virszininkai 
sako kad jis pasivogė du tuks- 
tancziu tris szimtus doleriu.

.16 SUŽEISTA ANT 
EROPLANO

LOS ANGELES, CALIF. — 
Western Airlines eroplanas, 
veszdamas trisdeszimts tris 
žmones buvo padangėse cango 
pagautas ir nukrito kelis szim
tus pėdu ir paskui vėl cango 
pagautas staiga pakilo. Tas 
trenksmas sužeidė keturiolika 
keleiviu ir abi to eroplano tar
naites.

Jos su keliais keleiviais to 
trenksmo buvo nutrenktos in 
eroplano lubas. Visas tas DC- 
6-B eroplanas buvo pilnas su- 
musztu ir apverstu bagožu, la
gaminu ir kitu daigiu.

Patarnautojos dvideszimts 
dvieju metu amžiaus Diane 
Hallock isz Los Angeles, ir dvi 
deszimts vieno meto Sue Etzel 
isz San Diego buvo dar be są
mones, kai eroplanas saugiai 
nusileido in Los Angeles era- 
droma.

Nei vienas isz sužeistųjų ne
buvo labai pavojingai sužeis
tas. Eropalnas buvo atskridęs 
isz Las Vegas, Nevada.

Tokie cangai tankiai isztin- 
ka eroplanus, kurie labai aug- 
sztai lekia, bet retai kada su
daro pavoju tiems eroplana- 
ms, nors juos labai sukreczia.

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

ISZ LENKIJOS. — Nuo to 
laiko, kada Gomulka pakilo 
valdžioje, tai prasidėjo Komu
nistu partijos kelias žemyn, 
Lenkijoje.

TuKstancziai fabriku darbi
ninku pamėtė partija, nusivy
lė kad komunistu partija ne-J 
pagerino j u būvi ar gyvenimą. 
Tuo paežiu sykiu Biurokratai 
szimtais plauke in partija, tan- • 
kiai už tai kad tie kurie turi 
Komunistu partijos korteles, 
gauna geresnius darbus ir szil- 
tesnes vietas.

Socializmas teipgi yra nu
kentėjos pramonėje. Kholcho- 
zai nyksta, bendri ūkiai pras
tėja. Kai valdžia siuntė tuks- 
tanezius mužiku in tas bendras 
ukes, tie ūkiai padidėjo dvide
szimts ketvirtu nuoszimcžiu, 
kaslink žemes hektaru. Dabar 
jau tik keturioliktas nuoszim- 
tis derlingos žemes ukiu tebe
liko ir jis vis mažėja.

Isz deszimts tukstaneziu 
bendru ukiu tik penktas nuo- 
szimtis tebeliko. Valdžios 
ūkiai dar vis laiko apie septin-1 
ta dali visu žemes vaisku, bet 
ne už ilgo valdžią ant lįcįtaci- 
jos paleis apie penkiolikta 
nuoszimti ir tu likusiu.

Biznis, pramone dabar ima 
gryszti in atskiru asmenų ir 
kompanijų rankas, nes val
džiai per brangiai atseina ves

Medžiokle
Dekavones Dienai

Czia gražuole Pat Varga, 
laikomis-parodo kai Ameri
kos pro-teviai medžiojo kal- 
kutu (turkeys) del Dekavo
nes Dienos (Thanksgiving 
Day). Ji czia, su karabinu 
tykoja kad užtikus kuri kal
akutą netoli Miami pamario. 
Žinoma, czia tik laikraszti- 
ninku iszmislas szita gra
žuole iszgarsinti.

ti.
Bet aiszkiausias ženklas 

kaip Komunistai pralaimėjo 
ir Socialistams nepasiseke, tai 
Kataliku Bažnyczia. Lenkai 
niekados nepriėmė Komuniz
mo, ir atsikratydami Staliniz
mo, pamate ir Socializmo klai
das ir slastus. Jie daug pasi
mokino isz Vengru nelaimes.

Visi žinome kokie karszti 
patrijotai yra Lenkai; už tai 
jie ilgai negalėjo svetimos val
džios pakęsti.

Bet Kataliku Bažnyczia kas
dien stiprėja ir platinasi Len
kijoje. Bažnyczia nebuvo be- 
jiege net ir tada, kada Kardi
nolas Stefan Wyszynski ir ki
ti Bažnyczios vadai buvo kalė
jime.

Praeita Gruodžio menesi So
cialistai vieszai prisipažino, 
kad jie negali Bažnycziai il
giau prieszintis, kai jie pavė
lino kunigams ir vienuolėms 
vėl tikėjimo mokinti mokyklo
se. Kunigas Vėl tapo Lenku 
dvasinis vadas.

Mažesniuose miestuose ir 
kaimuose, tie kuri neeina in 

bažnyczia dabar yra kitu ven
giami. Daugumoje vietų Baž
nyczia jau yra galingesne už 
Komunistu partija.

Vienas ambasados diplioma- 
tas isz vieno Europos kraszto, 
jieszkojo bedievio darbininko 
kuris žino ka nors apie elek
tros intaisus, Varszavoje. Jis 
nei vieno nebegalejo susirasti. 
Jo legacija buvo insikraus- 
ezius in naujus ofisus. Virsz 
pryszakiniu duriu buvo mažę 
lempute szviesa su kryžiumi. 
Szitas dipliomatas jaute kad 
tokiam ženklui, kaip kryžiui 
ne vieta virsz dipliomato du
riu, nors jis pats su savo szei- 
myna yra geras Katalikas. Jis 
sako kad sveikiau jeigu atski
rai laikoma valdžia nuo bažny
czios.

Už trijų jieszkojimo dienu 
tas dipliomatas surado viena 
darbininką, kuris sutiko ta 
kryžių nuo jo duriu nuimti, su 
ta sanlyga kad jis ta kryžių 
kur nors kitur tuose kamba- 
ruose galėtu pakabinti. Ir tai 
po dvylikos Komunistu valdy
mo metu!

Bet Lenkijoje Lenkams vis 
riestai. Manytume kad kai po 
tu trijų milijonu Žydu skerdy
nių Lenkijoje, patys Lenkai 
užjaustu Žydus. Bet visai ne. 
Žydu neapykanta Lenku szir- 
dyse yra inskiepyta nuo vidur
amžiu.

Isz 70,000 Lenku kai Gomul
ka užėmė valdžia, 20,000 iszsi- 
krauste ar pabėgo in Izraeli. O 
Gomulkos žmona yra Žydelka; 
teipgi ir partijos vado, Ed- 
wardo Ochabo žmona yra Žy

delka.
Pramone su fabrikais eina 

spareziai pirmyn, bet to dar 
negana. Lenku fabrikai gami
na daug sunkiu ir dideliu ma- 
szinu, bet mažai daigtu. žmo
nėms reikalingu. Mat valdžia 
duoda bonus, priedus darbi
ninkams, kuriu fabrikai dau
giau tavoro pagamina. Bet ne-! 
ra pabrieszta kokio tavoro, 
viską skaitliojama ant svaru, 
tonu. Tai fabrikantams ir dar
bininkams labiau rupi gauti 
tuos bonusus, negu gaminti 
kas žmonėms reikalinga.'

Ir kita beda, Lenku valdžia 
neturi gana pinigu prisipirkti 
tiek tavoro, kaip geležies ar 
plieno, kad fabrikams butu ga- ; 
na ant keliu menesiu. Beveik 
visi fabrikai turi gana to ta
voro, diena isz dienos. Reisz- 
kia labai tankiai fabrikai turi 
užsidaryti, del stoKos to tavo
ro, ir darbininkai netenka dar
bo per kelias sanvaites.

Anglis butu Lenku geriau
sias biznis in Užsieni, bet jie 
mažiau ir mažiau tos anglies 
iszkasa ir mažiau parduoda, ir 
mažiau pinigu isz Užsienio 
gauna. Jie stengiasi szita nuo
stoli padengti, in Užsieni

Prancūzijos Užsienio 
Ministeris

Prancūzijos Užsienio Mi
nisteris Christian Pineau 
czia pasikalba su Amerikie- 
cziais laikrasztininkais, kai 
jis atskrido in New York 
miestą, važiuodamas in Va- 
szingtona, pasikalbėti su Į 
Amerikos Sekretoriumi, J. 
Foster Dulles. Jis czia at
važiavo ant greitųjų, pasi- i 
tarti kaslink sukilimo Tuni- 
zijoje, kur Anglija ir Ame
rika yra pasiuntusios daug 
ginklu.

Dauguma Prancūzu jau- 
cziasi kad ju Užsienio Minis 
teris juos pardavė, nes jis 
gryžo isz Amerikos tusz- 
cziomis rankomis, nieko ne- 
nuveikes.

Busimoji Jauna Motina

Devynių metu Hilda Tru
jillo, mokine buvo nuveszta 
in ligonine in Lima, Peru,, 
kur ji laukia kūdikio. Kū
dikio tėvas, jaunuolis, de
vyniolikos metu amžiaus bu 

siunsdami kumpiu, lasziniu, 
cukraus, kiausziniu, seklu ir 
grybu. Bet tai reiszkia jiems 
patiems to maisto tankiai pri
trūksta ar jis paszieliszxai pa- 
czioje Lenkijoje pabrangsta.

Lenkai beveik visa savo ge
leži ir plieną gauna isz Sovie
tu Rusijos; jiems tikrai butu 
niekai, jeigu Sovietai sustab- 
dinti siuntė jiems ta tavora. 
Jeigu Vakaru krasztai nesu
tiks Lenkams milijonus dole
riu paskolinti del maisto ir ki
tu reikmenų, tai Gomulka bus 
priverstas kreiptis in Sovie
tus.

O kaslink dabartines politi
kos ir žmonių laisves; tai Len
kai visai kitokioje padėtyje, 
negu Vengrai. Vengrams valia 
kritikuoti, kaltinti ir prakeik
ti Sovietus, bet jiems nevalia 
nei iszsižioti priesz Tito val
džia, namie; o Lenkai, kaip tik 
atbulai; jiems dabar valia kri
tikuoti, intarineti kaltinti ir 
prakeikti GomulKOS valdžia 
Lenkijoje, bet jiems nevalia 
nei vapteleti priesz Sovietu 
valdžia.

LAIVAS SUSPROGO 

2 Žuvo; 35 Sužeisti
NAPLES, ITALIJA—Dvie- 

ju tuKstancziu, dvieju szimtu- 
asztuonios deszimts penkių to
nu laivas ‘Anna Maria levoli’ 
nuskendo uoste, kai jos vidur- 
iose atsitiko susprogimas.

Du Italijonai žuvo ir apie 
penki kiti darbininkai buvo 
užgriauti to laivo apaezioje.

Daugiau kaip trisdeszimts 
penai Kiti buvo sužeisti; szeszi 
labai pavojingai. Daug su
žeistu visai nebuvo ant to lai
vo, bet buvo prie to uosto, kai 
tas laivas susprogo.

Amerikos laivyno virszinin- 
kas sako kad nei vienas Ame
rikos laivu nebuvo arti to lai
vo ar to uosto kai ta nelaime 
atsitiko. Jis sako kad jis su 
kitais Amerikiecziais pasisiu- 
lino pagelbeti, bet Italijos lai
vyno virszininkai jiems pasa

vo suaresztuotas. Ji yra an
tra tokia jauna suslaukti 
kūdikio Peru. Keli metai at
gal, pus-szesztu metu Linda 
Medina pagimdė kūdiki.

O O

kė kad jiems nereikia pagel- 
bos.

Laivas nuskendo in keturios 
deszimts pėdu vandenio.

Tas susprogimas sudaužė 
langus namu visoje apylinkė
je. Dvideszimts asztuoni žmo 
nes buvo ant to laivo kai jis 
susprojo.

Labai keista kad tas tokis di
delis laivas taip greitai pa
skendo, nežiūrint to susprogi- 
mo.

Anglijos laivyno virszinin
kai dabar stengiasi dažinoti 
kodėl tas laivas taip greitai 
nusKendo.

-------- ----------- •
SOVIETAS GRYŽO 

NAMO
LONDON, ANGLIJA. —

Sovietu Prezidentas Voroshi
lovas buvo nuskridęs in Var- 
szava isz Pragos, kur jis buvo 
dalyvavęs in buvusio Czeku 
Prezidento Antnin Zapoticky 
laidotuves. Taip trumpai Vari 
szavos radijas tas žinutes pa
skelbė, bet tik tada kada Pre
zidentas Voroshilovas jau bu
vo iszskrides ir buvo arti savo 
namu MasKVoje.

----------- —------------

EROPLANO LIEKA
NOS SURASTOS

WILLIAMSPORT, PA. — 
Liekanos eroplano, dingusio 
Gegužio menesyje buvo suras
tos ant kalno, netoli nuo mažo 
miestelio in Lycoming apygar 
da. Valstijos policijantai taip 
pranesze.

Vienas lavonas buvo suras
tas. Tas eroplanas prigulėjo 
prie dvideszimts trijų metu 
amžiaus Dewey Fisher isz Nor
folk, Virginia. Tas eroplanas 
Gegužio menesi, dvideszimts 
treczia diena skrido isz Lock 
Haven in Norfolk, Virginia, 
kai jis staiga dingo.
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Kas Girdėt
Buvęs Demokratu partijos 

kandidatas, Adlai E. Steven- 
sonas atvažiavo in Vaszingto
na pasitarti su Amerikos Sek
retoriumi, John Foster Dulles 
kaslink Amerikos Alijantu, 
d raugi sžk u k r a sz tu.
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Stevenson a s at važi a v e s 
Vaszingtona- , laikrasztinin- 
kams pasakė, kad jis mielu no
ru padės ne tik Sekretoriui 
Dulles, bet ir paežiam Prezi
dentui Eisenhowerin, jeigu tik 
gales.

Jis sako, kad Demokratai 
sutinka ar gales susitaikinti su 
Republikonais, ant tarptauti
niu klausimu, bet vargiai ant 
musu kraszto vidaus reikalu.

Užklaustas ar jis ketina 
Eisenhoweriui važiuoti in 
Paryžiaus Konferencija, Ste- 
vensonas atsake, kad jis dar 
nei jokiu nutarimu nėra pada
ręs.

Eina gandai kad Eisenhowe- 
ris net ir ’buvusi 
Trumana pasikvies pas 
pasitarti kaslink 
bombų gaminimo.

Katalikai dabar veda dra
bužiu vaju po visa kraszta, per 
savo bažnyczias.

21
D. 

šu
tai

Robert Poni 
n t i Ir trin

1 ofona 
James 
atvažiuotu

Long Beach California, 
meto amžiaus Ravimo nd v
AVelke buvo policijautu 
aresztuotas už vao-vste. ir 
nepaprasta.

Policijantai
jaunas vyrukas jiems pasiaisz- 
kino kad jam nusibodo ir in- 
sipyko belaukiant autobuso, 
kad ji parvesztu namo. Tai jis 
užtiko tuszezia autobusą, insi- 
sedo ir sau nuvažiavo. Polici
jantai ji vijosi apie dvi mylės 
kol ji pasivijo ir sua.resztavo.

Lapkriczio penkiolika ir 
szesziolika, Vaszingtone invy- 
ko metine ALTO konferencija, 
kurioje dalyvavo ir Lietuvos 
atstovas J. Kajeckasj Latvijos 
atstovas Spekke, Latviu ir Es
tu panasziu in ALTA komitetu 
nariai. Nedalyvavo ir nebuvo 
kviesti nei VLIĘO pirminin- 
kaas nei LL Komiteto pirmi
ninkas. Isz viso dalyvavo ketu
rios deszimst asmenų.

Daug kas buvo inneszta, 
daug 'buvo kalbėta, daug rezo
liucijų buvo padaryta, bet ma
žai kas buvo nuveikta. Daly
kai stovi dabar kaip ir stovė
jo-

Amerika dabar kad ir pasi
vėlinus, varo savo propaganda 
norėdama parodinti savo ero- 
planu pajėgumą, ir greitumą 
padangėse.

Amerikos sprausminiu (jot) 
“B-52“ bombneszin grupe, 
Lapkriczio 16-ta diena pakilo 
isz Floridos ir nuskrido in Ar
gentina, ir atgal sugryžo in 
Pittsburgh, New York, nei 
syki nenusileisdami. Jiems ga
zolino pristatė kiti eroplanai 
padangose. In dvideszimts vie
na valanda ir keturios de- 
szimts septynias minutas jie 
iszskrido deszimts tukstaneziu 
keturis szimtus dvi.leszimst

.Keliomis dienomis prieš/, tai 
rkunas Generolas LeMay nu
brido in Argendaa be jokio
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-eigų kas tave giria 
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■ i e t o j e 
nuliudi- 

vargintas 
mot inos

menini pulką;
nuo vežimo, antvožas 
lavonas iszipuole. Tuo tarpu du 
szunes, Britonai, pripuolė, 
prie kūno ir drasko pamėlyna
vusi veidą numirėlės; suims 
iszpleszineja motinos kuna 
nuo szimu ir deda atgal in gra- 

kuna motinos,

ant vežimo, veža lobaus

atome kalba. Nugabeno ant ka
piniu, inleido kuria iii duobe ir

mas jog , iszsipilde keiksmas 
kuri ant saves senuke mete nes 
buvo isztarius: “tegul, mane

num susitaikysiu.“ Pasveikęs 
sunns nusidavė ant kapo mo
tinos drauge su paezia ir kudi-

Tegul aszaros vaiko atidaro 
jai kelia iii dangų karalystes.

— GALAS —

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas iss 
szito Katalogo 

Nr. 1957

No.lll—Sziupinis (3 dalis) I 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Ala isz maiszo iszlins; Apie bo- j 
ba ka negalėjo savo liežuvio į 
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; Ražam , 
ežius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses 
ežio 
nžlioku.
dideliu puslapiu, 3;kj.

Visu Ražancziaus 
Paslapcziu Maldos

apysaka 
szimtme- 

iszimta isz Lietuviszku 
Su paveikslais. 177

lapių, 20o.
No. 158—A p i e Kapitonai 

Stormfield Danguje; Pabėgo
te; 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. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

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

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; Ka-imiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

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

Kitokios Knygos

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

arba Kai-
Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

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

l801/£—Kvitu
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 
vari ja Viesz. Jezuso 
15o.

No.197—Graudus 
arba Pasibudinimas
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 Motino* 
Garbei. 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas;

ĮvU Užsisakant knygas is> 
szio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankine Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pinin
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai 
gai, o ir visi laiszkai 
turi būti siusti vien 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy Oity, Pfe, - U. <

prisiuu-

ir Pim- 
“ visada 
tik ant



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

ZOKONINKE
PRADŽIOJE Rugsėjo mene

si 1889 mele iszsirengiau 
su paežiu iii Czenstakava ant 
atjpusko. Ant tojo atipusko su- 
valžiuoja žmonių isz visu sza- 
lin. Isz Lublino pastanavijom 
eiti pekszti in Czenstakava 
ant tosios stebuklingos vietos.

Pas mano tėvus susipažinau 
su vienu Vokieczin isz Ligin- 
eaus kuris czionais buvo pri-i 
verstas pasilikti kėlės dienas, 
jis vadinosi Milleris, dasižino- 
jas apie musu kelione, 'geide 
eiti su mumis idant atiduoti 
szlove Szv. Panelei ant szvie- 
saus kalno.

Keli’oneje apsakinėjo mums 
Milleris jog kitados buvo Pro- 
testonu bet tik keli metai kaip 
pasiliko Kataliku.

Ponas Milleris taip kalbėjo 
man:

“Keliolika metu atgal, kada 
buvau jaunu žmogum, ir. Pro- 
testonu, važiavau vienai diena i'
eksprseiniu trukiu isz Lipsko 
in miestą L., labai svarbiame 
reikale kasi ink mano ku,pczys- 
tos. In vagonu, in kuri insedau, 
radosi jau trys senyvi pakele- 
vingi. Kunduktorius paženkli
nęs mano bilietai ketino jau du
ris uždaryt kad sztai prisiarti
no motore, pasirėdžius rūbais 
zokoninkes ir greitai atsisėdo 
in musu perskyra, norint s tai
sai buvo paskirtas del vyru. 
Dasipratom tuojaus jog zoko
ninke nerado niekur sau vie
tos, buvo priversta ineiti in 
maino perskyra o ant galo ne
turėjo laiko pasirinkt sau vie
tos nes vos inszoko in vagona 
ii“ trūkis judinosi smarkiai isz 
vietos.

Nematydamas niekad arti 
Katalikiszkos Sesers Miela- 
szirdystos, tai dabar turėda
mas laja proga, dirstelėjau ant 
josios temingai. Buvo tai jau
na ir patogi ypata, o josios ap
siejimas davė man suprast jog 
buvo gerai iszanginta. Kas ma- !
ne daugiaaše apėjo jaunoje 
zokoninke je tai josios neiszpa- 
sakytas nuliūdimas ir gailes
tis, akys paraudonavo ir suti
no per ka pažinau jog hesenei 
turėjo verkti.

Vagone vieszpatavo tyku
mas, visi tylėjome paguododa- 
mi nuliūdimai musu drauges, 
kada ant didesnes stoties inse- 
do in musu perskyra du jau
ni pakelevingi linksmai užsi
traukė.

Atsisėdo priesz zokoninke ir 
pradėjo garsiai kalba. Kalbėjo- 
apie politika, interesus, apsa
kinėjo sau visokius juokus ir 
1.1., o laike tosios kalibso prisi- 
■žiurinejo nubrodžiai zokonin
ke, iszjuokinejo visaip isz Ka
talikiszkos bažnyczios, popie
žiaus dvasiszkus, kliosztorius 
ir Lt, o nuolatos klausinėjo 
zokoninkes ar tinka su juju 
nuomone.

■ Jauna zokoninke rodos ne
girdėjo ju visai, nebuvo suvis 
užpykus bet tik pateminan ant

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

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

josios veido gailaivima ir nu
liūdima. Pradėjau stebėtis isz 
tosios jaunos, patogios ir kaip 
man nudavė, augszto gimimo 
mergaites, kuri galėjo ant sa
ves tai]) valdytis ir užlaikyti 
ainiuoliszka pakaju.

* *
J TARADAIKA * 
* 
««««*«* ****************-m4

Kur ten apie Pottsvilles 
Užtikau dvi merginas, 
Bet dzievaž merginos 

ne kas, 
Labai jos puszinasi, 

Mat augsztai save neszasi, 
Visus traukia per dantis, 

Užkabina ir doras 
moteres, 

Bet ir paezios daug 
feleriu turi, 

Bet an,t savo kaicziu 
. nežiūri.

Viena be dantų, kita 
kreiva, 

Ir tai merginos neva. 
Vyrams in akis szoka, 

Ir kitus apkalbėti moka, 
Josios del visu gerai 

d a kako, 
Kožnas pamatęs net 

pa si krato, 
Jeigu mergeles taip 

darysite, 
Tai žilo plauko sulauksite
Ir jokio vyro negausite.

* * *
Jau apie Luzernes paviete 

Nenoriu nei kalbėti, 
Nei szmotelio popieros 

gadyti, 
Sunku srintos iszvalyti, 

Ir apie viską gerai 
apraszyti, 

Ten tai subegimas 
visokiu sriutu, 

Isz visokiu apygardų 
kokios neimtu, 

O yra moteres su 
visokais budais, 

Daugiausia su svetimais 
vyrais, 

O kokios gaspadineles 
isz ju? 

Net apsakyti negaliu.
Burdingieriai daug 

nukenczia, 
Nuo tokiu bobelių aibecze, 

Katras gaižutes jom 
nefundina, 

Tai ne, ilgai pas jais 
pabūna, 

Nuolat turi gerkle 
pripildyt, ' 

Jeigu nori ilginus 
padus suszildyt.

* * *
Viename pleise atsibuvo 

parte, 
Tai užtino gerkle 

bobelkos vienos, 
O kaip kiti pro szali 

ėjo, 
Ant tosios vietos akyvai 

žiurėjo, 
Mistino kad velnias 

smaugia Žydą. 
Ba tokio riksmo niekad 

negirdejo.

Sztai vienas isz jaunu perse
kiotoju su ženklais paleistu
vystes ant veido, matydamas 
nuolatini malszuma zokonin
kes pasžauke staiga!, temin
damas jai in akis.

—■ O ar laikais nepasaky
tum mums, patogi ponia, kas 
tave prispyrė prie užsidarymo 
kliosztoryje ? ,

— O kas, pasžauke antra
sis, jeigu ne nelaiminga meile!

— Atmine mano prietelis? 
Klause pirmasis, pasilenkda
mas prie zokoninkes ir dirste
lėdamas jai in akis. Kaip tai, 
ar-gi neatsakai? O tasai nu
liūdimas ir aszaros ar-gi tai ne 
už savo jauniki ?

Ir isztikrnju zokoninke tu
rėjo aszaras akyse. Užpykęs 
iki didžiausiam laipsniui, at
vėriau lupas idant pabarti 

.smarkuna kad sztai atsiliepe 
seniauses isz sedineziu ponu:

— Sarmatinkis jaunikaiti! 
Ar niekas neiszinokino tave 
paguodot moteres, drapanų 
ypatos pasiszventusios Dievui 
ir kentejinm savo artynmi'!

— Mano ponas, atsiliepe 
smarknnas, nepripratęs esmių 
klausyt tokiu pamokslu.

— Matau tai jog da tau 
niekas nepasako kaip apsieiti 
prie moterim

— Pamokslu nereikalauju, 
atsake susimaiszes, o kad užsi
mokėjau už savo vieta kaip ir 
kiti per tai galiu kalbėt. Ant 
galo, ypata in kuria kalbėjau, 
nedave po savim suprast ar ve- 
liną sau idant tolinus kalbe- 
czia ar nustoczia.

Senas ponas vela norėjo ka 
toki atsakyti bet atsiliepe pui-

Now -
and

Forever...
7he sacred promises are made—• 

and their new life together.begins. 
Learning to live together may pose 
many problems, and the adjustments 
to marriage mav be difficult.

How good it is to know that at the 
Church or Synagogue where they 
made their sacred marriage vows, they 
can always find the help they need to 
keep these promises. Not just the 
kindiv help of their minister, priest or 
rabbi—not merely in the meeting with 
other young people facing the same 
problems—but in the closeness of wor
ship every week they find the encour
agement of hopes and dreams . . . they 
find the strength for their lives.

A marriage that starts in tjie wor
ship of God . . . that continues to re
ceive rhe support of faith through joys 
and sorrows . . . will last for them in 
happiness, in security, in deep faith in 
themselves and their futures.*

Find the strength 
for your life...
r ■

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

. . . MALDA ...

Viesz. Jėzaus ir ■
Motinos Szvencz. j
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganczios Ji 
ant kalno Alyvų, žemei 5 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo. S

Knygos Did. 3%x5% col. Į J
TIKTAI, 25 Ct*. ]!

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

kns balsas zokoninkes:
— Kam sau ponas vėlini 

idant tau pasakyczia kaip tu
ri legtis terp moterių? Todėl 
atkreipiu ponui atyda; jog 
szimta kartu butu geriau ir do
rian dirbt ant užlaikymo moti
nos, kuri pasilieka namie di
džiausiam varge, ne kaip už 
paskolintus 'pinigus važinėt 
tik del to, idant doras moteres 
kelionėje užpuoli net ir isz j im
ki ne t.

Paraudonavo kaip kraujas, 
po tam pabalo kaip drobule, 
kalbėdamas' nesuprasi iriais žo
džiais su pertraukom:

— Kaip lai poni, isz kur, 
drysti, mane pažinti, žinai!

— Tuojaus ponas persika- 
nosi jog ne esi man suvis sve
timu, kalbėjo malsziai jauna, 
zokoninke tolinus, kada ponas 
drauge su savo broliu, pralei
dot tėvo turtą, padarėte sko
las ir apjuodinejote varda sa

worship together every week!
Contributed to the Religion in American Life Program by

SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.

vo mirusio tėvo o tavo brolis 
paimdamas visa kalte ant sa
ves, prasiszalino in Ainerika, 
tada nelaiminga dora tavo mo
tina, poni R., atėjo pas mano 
tęva, bankieri A., jieszkot pa
geltos kurios jai ir neatsake. 
Sziandien bankieris A,, guli 
ant mirsztanczio patalo o asz 

Ipiirsztu isz skausmo, ar ji už
tiksiu prie gyvasties, ar pa
spėsiu priimi prie jo lovos isz- 
girst paskutinius žędžius pa
laiminimo' isz jo lupu.

Po tu žoždžiu apsimalszino 
vagom1; jaunikaitis nosenei 
linksmas ir pilnas juoku, juo
kaujantis isz visko, sėdėjo da
bar kaip in akmeni pavirtęs, 
sarmatinosi apsijudint ir ati
daryt lupas.

Sztai iszgirdom baisu szvil- 
pima maszinos; pasidarė drū
tas susi kūlimas ir riksmas vi
sur ir tame paeziame laike' va
gonas kuriame sėdėjom, pa
virto ant szono. Pakilo sumi- 
szimas noapraszomas, skaudai, 
szauksmai, dejavimai, o ir 
kai]» kur keiksmai jog žmogus 
beveik isz proto neiszejo.

Apsimalszines isz sumiszimo 
pradėjau jieszkot savo draugu 
keliones. Zokoninke karsztai 
darbszavosi aplinkui sužeistus 
kuriu ant giliuko nebuvo 
daug. Iszmano draugu seniau
ses likos pažeistas iii ranka o 
ponas R., kuris taip iszjuoki
nejo nemielaszirdingai zoko
ninke, likos sužeistas baisiai iri 
galva.

Trukiu, kuris in dvi valan
das ketino eiti po susimuszi- 
mui iii L., nu važiavo beveik vi
si sužeisti iszskirant pono R., 

nes žaidulis galvoje buvo labai 
pavojingas ir reikalavo dide
les priežiūros.

Kada jau ketinau sesti in 
vagona, paregėjau Zokoninke 
einant in jiakaju kur likos pa
guldytas R.

.Kai]) tai ? Poni neva
žiuoji in L.? Paklausiau nusi
stebėjas, kožna valanda yra 
I.rangi, ar nepribusi užvelai?

Negaliu apleist sužeisto 
pasilikti pats vienas be prie
žiūros, atsake, o aszaros pasi
rodė akyse norints kana norė
jo jais sulaikyt.

Bet tonais tėvas, o czio
nais svetimas žmogus! Poni 
per daug pasiszvenli!

—< 'Tėvas mano yra ap- 
<iauhtas didžiausia storone, o 
sztai szitas brolis Kristaus, 
pats vienas, apleistas, o jis tu
ri jiasilikt sveiku ir iszmaityt 
sena motina kuri reikalauja jo 
pagelbos. Daktaras tvirtino 
jog tik geras rūpestingumas 
apie jo sveikata ji užlaikys 
prie gyvasties.

Bet tai paskutinis trū
kis kuris sziandien iszeina; po
ni tik rytoj galėsi pribūti in L.

— Rankoje Dievo randasi 
gyvasljs mano tėvo; Dievas 
mato szirdi mano, žino kaip 
geidžiu rasti prie gyvasties del 
manes mylimiausia ypata ant 
svieto, bet pasiszvencziau da- 
žiurejimu ligoniu ir nesiranda 
drutybes kuri mane nuo to 
mierio atkalbintu.

Tylėdamas, su didele paguo
dom', pasiklonijas priesz ta ja 
szventa ypata, iszvažiavau la
bai mislyse praskendes.

Visoje savo gyvastyje da. ne

Istorija Apie . . .
“AMŽINAŽYDA”

Jo kelione po svietą ir lindima* 
apie Jezu Kristų.

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

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslai* < Į

160 Puslapiu i Į
8 col. ilgio, 5i/2 coL ploado ]! 
Iszaiszkina sapna ir ka* ]! 
ateiteje stosis. Su priedu ]! 
planatu ir visokiu burtu, j! 

) Knyga in minkszto* po- ]! 
Ipieros virszeliuose. :: :: j!

Pinigai reikia siusti su Į! 
užsakymu: ;!

Tiktai,. . . $1.00
Saule Publishing Co., j! 

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.”

užtikau tokio užmirszimo aipie- 
save ir del žmogaus kuris ne
seniai isz josios visaip juokėsi.

Devinta valanda stojau L., 
ir ant rytojaus pradėjau savo 
reikalus. Sugryžes vėlyvu lai
ku in hoteli, peržiurinejau 
prie vakarienes laikraszczius, 
beveik visuose radosi žinia 
apie smerti bankiefiaus A., ku
ri atėjo apie pirma valanda 
nakezia. Gailėjosi visur smer- 
czia bankieriaus, kaipo gero 
prieteliaus ir apglobejo pavar
gusiu.

— Tai duktė tojo gero žmo
gaus ipamislinau sau, toji nar
si zokoninke nesipejo pribut in 
laika idant priimt paskutini 
atsisveikinimą mirsztanczio- 
tėvo ir iszgirst jo paskutinio, 
palaiminimo. Kaip drūtai ir 
galinga turi būti tasai Kata- 
likiszkas iszpažinimas, kuris 
duoda drūtuma atsisakyt sau 
karszcziausiu velinimu del tar
navimo savo artymni.

Tosios mislys nedave man 
atilsio; pradėjau tyrinėt Ka- 
talikiszka tikėjimą, o- in meta 
laiko po tam atsitikimui pasi
likau geru Kataliku ir szlovin- 
toju Szv. Paneles, už ka dėkas 
vojui Dievui už atsivertima.”

Ant to pabaigė ponas Mille
ris savo apsakymu; abudu su 
paezia buvo labai susigraudi
nę o ant galo- pribuvome prie 
galo musu keliones.

Labai susijudinom regėjimu 
pamate Vokieti kuris nusiže
minęs klūpojo su isžkcltoms 
rankoms in augsztai priesz ste
buklinga paveiksią Motinos 
Szveneziausios Czenstakaye.

——GALAS'-----  y:
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LIETUVISZKAS SURIS

Žinios V ietines
— Ponia Julia Guinan, nuo 

201 AV. Centre uly., kuri ne- 
sveikavo nuo szirdies ligos, nu 
mire pareita Seredos diena po 
piet savo namuose. Velione 
buvo virszininke R. Guinan 
Co., gimė Coles peczeje. Jos 
vyras Richard II. Guinan mire 
Jan. 17, 1908 metuose, o duktė 
Catherine mire 1918 metuose. 
Paliko keturis sunu: Daniel, 
pacztorius mieste; Richard, 
Mount Carmel; Francis mieste 
ir Lawrence, Park Crest, taip
gi trys seserys: Susan Smith ir 
Catherine McCormick mieste; 
ir Mary Meyers, Reading, taip 
gi deszimts anuku ir anukies. 
Likos palaidota Su’batos ryta 
su apiegomis iii Szv. Kaniko 
bažnyczioje 10:30 valanda ir 
palaidota in (parapijos kapinė
se.

— Ponia Helena Bukotie- 
ne ir duktė Oniute, isz Zion 
Grove, Pa., svecziavosi mieste 
pas gimines, ir prie tos progos 
atlankė “Saules ” Redakcija, 
del atnaujinima savo prenu
meratos ant kito meto, nes po- 
nstva Bogotai yra musu skai
tytojai nuo daugelis motu. Po
nai Bukotiene sako: Mes esa- 
ame jusu seni skaitytojai, nes 
“Saule” yra kaip kokis musu 
geras draugas. Nepaliaukite 
jusu gero darbo delei visuome
nes leidineti “Saule,” be ku
rios musu gyvenimas butu la
bai nuobodus. Acziu szirdin- 
gai už jusu pąsidarbiavima.

—'Nuo Redakcijos: Acziu už 
•gerus vėliniams, ir lai jums 
“Saule” pralinksmins jusu 
gyvenimą, kaip ligi sziolei 
daro. *

— Subatos ryta, devinta 
valanda, Szvento Juozapo baž
nyczioje, Kunigas P. C. Czesna 
klebonas, suriszio mazgu, mo
terystes, panele Marijona dūk
to ponios Marijonos Lestaus- 
kienes, nuo 409 W. Mahanoy 
uly., su Stanislavo Kruck, sū
nūs Marijonos Kruckiones, isz 
Frackvilles. Svotai buvo Lo
retta Langavicziute, sesery- 
czia nuotakos; Elenanora 
Kruckiute, sesuo jaunavedžio; 
Jonas Krucka, brolis jaunave
džio ir Albertas Rodger, sese
rėnas nuotakos. Vestuves in- 
vyko in. Newhard’s svetainėje 
mieste. Jaunavedžiai. iszke- 
liavo in New Yorka del sal
daus menulio keliones. Ap- 
sjgyvens 409 W. Mahanoy' uly. 
Ponia Marijona Kruckiene 
yra savininke Mary’s Beauty 
Shop, 230 AV. Centre uly., o po
nas Stanislovas Krucka turi 
užsiėmimą su Aetna Steel Co., 
Pottsvilleje. —Redakcija vėli
na. viso gero del jaunave
džiams.

— Panedelyje, Lapkriczio 
25-ta diena, szeszta valanda 
ryte, septyni vyrukai iszvažia
vo in Wilkes-Barre, Pa., del 
kariszkos tarnystes. Žemiau

s

Jono Ir Angelines Andruliu Ir Ju Szeimynos 
MICHIGAN FARM SURIS 

MICHIGANFOUNTAIN
•JUS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaitkite MICHIGAN 

FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelines 
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

paduodame vardus tu kurie 
apleido isz:
Morea—Edward J. Fronczak, 
Jr.
Ashland—Thomas Schmidt. 
New Philadelphia— Wm. V. 
Zacko.
Shenandoah— Anthony J. Ja
nusz ir Louis Cicioni.
Oneida—George S. Kakalecik. 
Shaft— Robert A. Thomas.

— Seredoj pripuola Szv. 
Maximo ir Szv. Virgilijo, o 
Tautiszka Vardine: Girdote. 
Ir ta diena: 1944 m., Cordell 
Hull atsisako, (pasitraukė isz 
Amerikos Sckretorystos vietos 
o Edward Stettin ins yra pa
skirtas in jo vieta; 1858 m., gi
mė Prez. 'Theodore Roosevel-. 
tas.

— Kita Ke t vergą pripuola 
Amerikoniszka Szvente: De- 
kavones Diena — Thanksgiv
ing Day. Bankai ir pacztas ta 
diena bus uždaryti. Kasyklos 
ir fabrikai nedirbs. Visos Pub- 
likines ir Parapines mokyklos 
bus uždarytos.

— Ketverge taipgi pripuo
la Szv. Konrado ir Szv. Jokū
bo Gang., o Tautiszka Vardi
ne: Vakare. Ir ta diena: 1950 
m., Generolas Douglas Mac- 
Arthuris perspėjo kad didelis 
ir ilgas karas bus Korėjoje, 
nes jau dabar tonai randasi 
daugiau kaip 200,000 Komu- 
nistiszkos Kinijos kareiviu. 
Bet niekas jo neklauso ir jam 
netikėjo.

— Isz • priežasties dead 
Amerikos Tautiszka Szvente

^Pirkie U. S. Bonus!

Dekavones Diena — Thanks
giving Day, pripuola Ketver
ge, La'pkriczio (Nov.) 28-ta 
diena, tai ateinantis Petny- 
czios “Saules” numeris neisz- 
eis, kad ir musu darbininkai 
galou apvaiksztinete ta Ame
rikos Szvente. — Dovanokite 
mums!

— Pctnyczioj pripuola Szv. 
Saturinino o Tautiszka Vardi
ne: l’mede. Menulio atmaina: 
Prieszpilnis. Ir ta diena: 1944 
m., du Naciai szpiegai, sznipai 
buvo isz Naciu povandeninio 
laivo, submarine paleisti neto
li Bar Harbor kranto, 'Maine 
valstijoje. Jiedu vėliau buvo 
sugauti New York mieste.

--------- -------------
Gilberton, Pa. —

Rons. Kazimieriai Yurkeicziai 
isz Sag Harbor, L. I. N. Y. ir 
ponia Verną Zablackiene isz 
Brooklyn, N. Y., dalyvavo lai
dotuvėse savo tėvelio a.a. Ma- 
tiejuszo Ragazinskio, kur in- 
vyko pareita Panedelio ryta.

) .--------- ®----------

ISZPUOLE ISZ
AUTOMOBILIAUS

PHILADELPHIA. PA. — 
Keturios deszimts keturiu me
tu amžiaus, Esther McNeiley, 
nuo Teesdale uly., susižeidė, 
kai ji iszpole isz automobiliaus 
prie Pennypack Circle ant 
Roosevelt Boulevard. Jos vy
ras, 1 keturios deszimts trijų 
amžiaus James vairavo auto
mobiliu. Nelaime atsitiko apie 
puse po asztuoniu vakare,

Parko policijantas sargas 
AVilliam Ahlers nuveže ja in 
Nazareth ligonine. Daktarai 
sako kad jai galva labai susi
žeidė, kai ji isz to automobi- 
liaus iszpuole.

46 SUKILĖLIAI NU- 
ŽUDINTI KUBOJE
HAVANA, CUBA. —Kubos 

valdžia pranesza kad keturios 
deszimts szeszi sukilėliai buvo 
nužudinti, per tris susikirti
mus su valdžios armijomis.

Septyni kareiviai buvo nu
žudinti ir asztuoni buvo sužeis 
ti per tuos susikirtimus Sierra 
Maestrą kalnuose, kur tie su
kilėliai buvo pasikavoje.

Valdžios atstovai sako kad 
mažai tu sukilėliu dabar liko, 
kad visi kiti meta savo gink
lus ir apleidžia sukilėliu eiles.

JAUNIKIS NETY-
CZIA PASZAUTAS
CHICAGO, ILL. — Busima- 

sis jaunikis buvo savo draugo 
netyczia paszautas, savo ves
tuvių iszvakarese.

Dvideszimts keturiu metu 
amžiaus policijantas, James 
Prince teipgi buvo biski su
žeistas, pirm negu 22 metu am
žiaus Paul Aviszus buvo pa
szautas in pilvą, nuo savo

form of these invitations with people who 
really know! Come in! We will be happy 
to show you the "Flower Wedding Line *
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draugo policijanto revolverio.
Jiedu buvo sustoję in saliu- 

na, kur policijantas Prince pa
dėjo savo policini revolveri. 
Kai jiedu rengėsi iszeiti isz to, 
saliuno, Prince pasiėmė savo! 
revolveri ir insidedamas ji in 
savo kiszeniu, jis netyczia pa
spaude to savo revolverio gai
duką, pats susižeizdamas ir 
vo drauga paszaudamas.

sa-

26 ŽUVO
NELAIMĖJE

30 Sužeisti
CHANTONNAY, PRAN. — 

Freito traukinys ir kitas trau
kinys su keleiviais susikūlė 
per pietus netoli nuo Chanton- 
nay miestelio. Geležinkelio 
virszininkai sako kad dvide- 
szimts szeszi žmones žuvo ir 
apie trisdeszimts buvo labai 

sužeisti.
Nelaime atsitiko netoli Bor

deaux miesto. Kiek buvo gali
ma dažinoti tai iszrodo kad kai 
tik tas traukinys su žmonėmis 
iszvažiavo isz stoties, tai tas 
freitkaris, keliaudamas labai 
greitai susikūlė su juo. Kas 
ežia buvo kaltas dar neaiszku.

Pajieszkojimas
Asz Viktorija. Ardzaviczione 

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

Viktorija Ardzavitch

Springville, Pa. 

, m .■'■■<• r \

RATTLE buvo ant nusileidi
mo, tykumą vieszpatavo 

gamtoje, o tai mylimiauses to
dėl iszbegau in laukus su savo 
draugu ne daug senesniu už 
mane. Džiaugiamės isz gausiu 
vaisiu kurie darba ūkininko 
ketino užsimoket. O kada Kiš
kuti nuilsome ir sėdome pavė
syje po liepa, pradėjome vie
nas szi ta pasakot ir šitai da
bar apraszau ka mano draugas 
apsako:

Bus keli desotkai motu kaip 
gyveno dvarukyje X., jau se
nyva poni, naszle. Po smert 
vyro vedo atskira gyvenimą, o 
buvo pilna puikybes isz savo 
paėjimo. Turėjo viena sunu 
kuris jau ineitinejo in vyro 
metus. Sūnūs turėjo dideli pri- 
siriszima prie motinos ir retai 
kada iszeitinejo isz namo. Kož- 
na valanda rūpinosi pasaldyt 
motinai gyvenimą, o ji nieką 
daugiau neveike kaip tiktai 
dėstė kazyras ir kabalas mete 
norėdama dažinot ateiti sū
naus.

Taip jiem dviem Logo tiky
boje dienos, menesiai, kad 
sztai jaunikaitis likos pakvies
tas in sveczius pas koki tai 
turtinga poną; motina liepe 
važiuot, nuvažiavo, kur kėlės 
dienas vieszinos. Pasibaigė be- 
sieda, sugryžta pas motina, bet 
kaip nesavas, nerimauja ir sau 
vietos neranda: laksto po lau
kus, ant galo pradėjo tankiai 
iszvažiuot isz dvarelio, bet ir 
motinai nuo kokio tai laiko 
pradėjo bodėtis nes kabalai ir 
kazyres nesipildo. Seno pradė
jo sunu vaktuot; netrukus da- 
žinojo jog lankosi in narna 
prasto szlektelės netolimo kai
myną, tęva .vienatines dukters. 
Toji žinia nebuvo del jos po 
dusziai, bet nelabai tuom rūpi
nosi, nes nedaleido sau idant 
sūnūs augszto gyvenimo su 
biednioke da apsipaeziuotu.

v *♦*
Viena diena sugryžta. jauni

kaitis vakare namon po nebu
vimui keliu dienu. Nesmagus, 
bando nuduot linksmumą, bet 
motina tai nužvelgė ir klausė 
priežasties; jaunikaitis iszpa- 
žino savo meile del dukters 
biedno kaimyno. In motina 
kaip perkūnas trenkė, pradėjo 
atkalbinet, stato visokes kliū
tis ir merginos biednysta; sū
nūs ant savo stato jog neapleis 
merginos; motina kas karta 
labiau užpyksta ir niurna sau 
po nosia žodžius keiksmo, apie 
nogla smerti, apie szunis, ir 
tame apalpsta, tarnaites pra
dėjo gaivint o sūnūs iszejo isz 
pakajaus motinos svyruoda
mas kaip rodos nutirpęs.

Senas tarnas būdamas kitam 
pakajuje girdėjo apie keiksmą 
ponios ir tuom baisėjosi jog 
poni tokius žodžius kalbėjo. 
Poni atsigaivino ir buvo svei
ka bet dvare buvo malsziu, nes 
sūnūs kaip rodos ant visados 
apleido dvara o kaip paskelba 
buvo pasklydus tai tykumoje 
gyveno su savo paeziule kuria 
szirdis iszrinko, tiktai atmin
tis apie motina kaip kada 
grauže jo duszia.

Daug laiko praėjo kad sztai
(Tasa Ant 2 puslapio)

SKAITYKIT
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