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$500,000 Gaisras

Czia in Forest View, Chi- 
cagoje, sudege geležinkelio 
stotis, kur iszkados padary
ta ant daugiau negu penkių

Isz Amerikos
TRYS BROLIUKAI 

ŽUVO GAISRE
PHILADELPHIA, PA. — 

Trys jauni broliukai žuvo gais
re, kai ju kambarys buvo gais
ro apsuptas, netoli nuo 13-tos i 
ir Poplar ulycziu, netoli Szv. 
Andriejaus klebonijos.

Žuvusieji buvo vaikai Ponu 
Robert ir Lillian Gateward, 
nuo 1307 West George uly. Jie 
buvo keturiu metu Robert jau
nesnysis; devyniolikos mene
siu Christopher ir keturiu me
nesiu Michael.

Praeinantis žmogus, 24 me
tu amžiaus Louis Meekins bu
vo labai apdegintas kai jis 
stengiesi tuos vaikuczius isz- 
gelbeti. Jis buvo nuvesztas in 
Hahnemann ligonine.

Vaikucziai buvo in pirma 
augszti tu kambariu, kur ne
buvo ir nėra nei vandenio. 
Vandenio paipos buvo suszale 
pareita žiema ir nebuvo nuo 
tada pataisytos.

Ponia Gateward nusiskubi
no per siena gauti nors viedra 
vandenio, apie septinta valan
da isz ryto.

Kai ji gryžo, ji iszgirdo tu 
vaikucziu spiegimus. Ji iszbe- 
go ant ulyczios ir pamate kaip 
per langus jau liepsnojo. Pra
eivis Meekins kaip tik to laiku 
ėjo pro tuos namus. Jis inbego 
ir stengiesi tuos vaikuczius 
iszgelbeti, bet jam nepasiseke, 
nes tada jau taip liepsnojo kad 
jis nebegalejo prisiartinti.

Policijantas George Cahall 
stengiesi ineiti per virtuve, bet 
gaisras buvo jau taip insiga- 
lejes kad negalėjo prieiti.

Ugniagesiai greitai pribuvo 
bet jau visgi per vėlai, jau ta
da tas gaisras buvo perszokes 
skersai ulyczia ir sudarė pavo
ju kitiems namams. Jie sura
do visus vaikuczius jau miru
sius, bet jie sako kad jie pasi

tukstaneziu doleriu. Laime 
kad niekas nebuvo nei su
žeistas szitame gaisre.

o o o

mirė nuo durnu daugiau negu 
nuo to gaisro.

Ugniagesiai sako kad jie 
dar negali pasakyti kaip ir isz 
kur tas gaisras prasidėjo. Bet 
keista kad vien tik tie kamba
riai užsidegė tuose kambaruo- 
se. Jie spėja kad tas gaisras 
prasidėjo isz aliejines lempos, 
kuri buvo tos szeimyneles var
iuojama vietos elektros szvie- 
sos.

Policijos Leitenantas Tho
mas McKendry, ugniagesiu 
virszininkas sako kad galimas 
daigtas kad vienas isz tu vai
ku netyczia parvertė ta kero
sine lempa ir taip tas gaisras 
prasidėjo.

Vaikucziu tėvas dvideszimts 
trijų metu amžiaus Robert 
Gateward parėjo isz darbo kai
tas gaisras siautė apie jo na
mus. Jis dirba in Temple ligo
nine.

KETURI ŽUVO
NILES, ILLINOIS. — Ke- 

turi žmones žuvo ana vakara 
kai vienas draiverys lenkty-i 
niavo su traukiniu prie kryž- 
kelio. Jis pralaimėjo.

Tie kurie mate sako kad tas 
automobilius kaip isz karabi
no iszszautas, sprogte ‘iszspro- 
go ant rieliu, kai Milwaukee 
traukinys tenai važiavo. Susi
kirto prie kryžkelio.

Tenai žuvo 28 metu amžiaus 
Floyd Burk ir Fred Piper; 39 
metu amžiaus Panele Wilma 
Kelly, visi buvo darbininkai in 
Warwick Manufacturing kom
panija Chicago, Illinois. Po
nia Elsie Raffel, 49 metu am
žiaus, trijų vaikucziu motina 
buvo užmuszta kai to automo- 
biliaus liekanos susprogo in vi
sas puses, kai ji lauke autobu- 
sio.

SKAITYKIT
O^“SAULE”'^a

PLAT1NKIT!

AUTOMOBILIU FA
BRIKAI UŽSIDARĖ

KANADOJE
TORONTO, KANADA. —

i Trys didžiosios auotmobiliu 
kompanijos Kanadoje buvo 
priverstos savo fabrikus užsi
daryti ir paleisti apie szeszioli- 
ka tukstaneziu darbininku, in 

. Ontario.
Tu kompanijų atstovai aisz- 

kina kad kompanijos buvo pri
verstos taip padaryti nes be
veik visi žmones nustojo pirkę 
naujus automobilius kai pa
sklido gandai kad valdžia su
mažins taksas ant nauju auto
mobiliu.

Valdžios virszininkai sako 
kad jie nežino ir nesupranta 
isz kur tokie gandai pakilo, 
nes valdžia nieko panaszaus 
neketina daryti.

General Motors; Chrysler ir 
Fordo fabrikai užsidarė ir pa
leido visus savo darbininkus.

Chrysler automobiliu kom
panijos atstovai sako kad j u 
fabrikai dabar uždaryti ir gal 
ilgai liksis uždaryti, nes kom
panija jau ir taip per daug 
darbo ir biznio turi su Ameri
koje gaminamais automobi
liais ir su armijos kontaktais 
del tu satelitu, dirbtiniu menu
liu ir kitu kariszku ginklu.

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

Nu, Ka Tam Kenke?

Kunduktoris — Žydeli, ne
valia įvežti silkių strytka- 
ryje.
Žydelis — Nu, perpraszau 

pono kunduktoriaus, matai 
silkes yra biednos ir neturi 
už ka važinėt automobiliais!

Gal Biski Per Anksti

Czia, gražuole Esme Cel- 
liers parodo ateinanezios va 
saros moterų drabužiu ma
das. Andarokas, kiek jo 
bus, bus invairiu spalvų. O 
ta didele skrybėlaitė bus at- 
veszta isz Italijos, ir bus vi
su moterų nesziojama pa- 
marese ateinanezia vasara. 
Ar bent taip madų prana- 
szai mums dabar pasakoja.

PREZ. VAŽIUOS IN 
PARYŽIŲ

Pasikvietė Demokratu
Vada Stevensona

WASHINGTON, D. C. —
Prez. Eisenhoweris dabar 
stengiasi intikinti Kongresmo- 
nus ir Senatorius, kad jie ji 
ingaliotu dalintis atomines 
bombos paslaptimis su kitais 
draugiszkais krasztais.

Jis teipgi pasikvietė Demo
kratu vada, kuris du sykiu bu
vo sumusztas per Prezidentos 
rinkimus, Adlai Stevensona 
kad jis sykiu su juo važiuotu 
in ta Tautu Sanjungos konfe
rencija., Paryžiuje.

Czia, pirmuoju žvilgsniu, 
iszrodytu kad Prez. Eisenho
weris nori parodinti savo ge
ra valia, parodinti kad jis par
tijos ribų nepaiso ir kad jis 
nieko priesz Demokratus ne
turi ir už tai kviecziasi Demo
kratu vada, Stevensona sykiu 
važiuoti in tokia svarbia kon
ferencija. Bet antru sykiu pa
žvelgus ir ta pakvietimą ir tru
puti apsimasezius, ar tik czia 
negalimas daigtas, kad Prez. 
Eisenhoweris ir kiti Republi- 
konu partijos nujauezia kad ta 
konferencija gal pakriks, kad 
gal nieko isz jos neiszeis, ir už 
tai jie nenorėdami visa atsa
komybe imti ant savo pecziu, 
dabar kviecziasi ir Demokra
tu vada, kad vėliau jie galėtu 
sakyti kad czia suklydo ne! 
vien tik Repųblikonu partijos 
vadai, bet ir Demokratu vadas 
buvo insimaiszes.

Prez. Eisenhoweris su Kon
gresmenais ir Senatoriais ta- I °
riesi per visa valanda ir ketu
rios deszimts minueziu. Jis 
jiems pasakė kad ja daktarai 
jam užtikrina kad jis gana 
sveikas važiuoti in ta konfe
rencija, ir vėliau jis pasakė 
kad jis mielu noru priimtu in 
savo kompanija ir Demokratu 
partijos vada Adlai Stevenso
na, jeigu jis sutiktu sykiu va
žiuoti.

Laikrasztininku užklaustas 
. apie tai, Stevensonas atsake 
kad jis nieko apie tai nebežino 
ir dar nėra gavės pakvietimą. 
Už keliu valandų, Prez. Ei
senhoweris ji tikrai pakvietė, 
ir, kiek mes galėjome sužinoti, 
tai Stevensonas nesutiko va
žiuoti.

Czia galėtu būti Demokratu 
baisi klaida. Jeigu Stevenso
nas važiuos, ji važiuos tik kai
po patarėjas, be jokio balso. 

! Jeigu tenai kas bus laimėta, 
tai bus Republikonu garbei; o 
jeigu viskas tenai pakriks, tai 
ir. Demokratai bus kaltinami.

Viena Bus Mažiau

Burdingierius — Po szimts 
perkūnu, ana, kopūstuose 
blake!

Gaspadine — Juozai, pri- 
I valai džiaugtis, nes lovoje 
i bus viena mažiau!

BE SĄMONES PER 
PUSVALANDI

NORRISTOWN, PA. — 
Dvideszimts asztuoniu metu 
amžiaus Joseph Gordon, buvo 
trenksmo iszmestas isz savo 
automobiliaus ant Trooper Rd. 
vieszkelio, apie puse po dvieju 
isz ryto, kai jo automobilius 
susikūlė, su kelmu ant Hill Rd., 
netoli Trappe, Pa.

Valstijos policijantai sako 
kad jis tenai gulėjo be sąmones 
per pusvalandi kol vienas pra
važiuojantis kelievis ji užtiko.

Jis buvo nuvesztas in Mont
gomery ligonine. Jam buvo 
veidas, kaklas ir koja labai su
žeisti. Bet daktarai sako kad 
jis pasveiks.

Senatorius Rymoje

Senato Užsienio Reikalu 
Komisijos pirmininkas, Se
natorius Green, Demokr&ta^ 
isz New York valsitjos, czia 
randasi Rymoje, kur jis pra
leido keturias dienas. Jis 
dalyvavo in Tautu Sanjun
gos tarybas ir pasitarė kas- 
link tarptautiniu klausimu.

R. CHURCHILLIS
SUARESZTUOTAS

Susimusze Su Troku
Ir Pabėgo

BRENTWOOD, ANG. — 
Randolph Churchill, žurnalis-! 
tas, laikrasztininkas, ir sūnūs 
Sir Winston Churchillio buvu
sio Anglijos Ministerio, buvo! 
suimtas ir suaresztuotas už tai! 
kad jis nesustojo ir pabėgo kai 
jis susimusze sumažu troku.

Jis buvo kaltinamas už vai-! 
ruojama be laisniu ir už nesu-i 
stojimą kai jis su tuo troku su-; 
simusze. Jis tik sustojo kai toj 
troko draiverys ji pasivyjo, 
apie myle nuo tos vietos kur 
jiedu susimusze.

Jis buvo nubaustas szeszis 
svarus, septynis shilingus ir Į 
devynis pensus ($17.89).

Susikulimas buvo mažas ir 
beveik nieko nereiszke, bet tik 
tiek kad buvusio Premiero, 
Ministerio Winston Churchill 
sūnūs nesustojo, kai ta nelaime 
atsitiko.

BILIJONUS
ISZMETOME

Nelaimiu Kasztus 
Negalima Suskaityti
WASHINGTON, D. C. — 

Stacziai negalima nustatyti ar 
pasakyti kiek žmonių gyvas
tys kasztuoja, kai suskaitome 
kiek žmonių kas metai žūva 
ant musu keliu ir vieszkeliu. 
Vienas žmogus, kurio gyveni
mo dienos buvo netikėtai su
trumpintos automobiliaus ne
laimėje, gali būti vertas kelis 
milijonus doleriu.

Teipgi negalima doleriais 
iszskaitlioti ta skausmą, rū
pesti ir gal sužeistama tokiose 
nelaimėse.

Tai iszrokavimas kad apie 
trisdeszimts asztuoni tukstan- 
cziai žmonių užsimusz ant 
musu vieszkeliu sziais metais, 
mažai prasmes turi, nes tas 
skaiezius jokiu budu negali 
būti suprasats ar iszdestytas 
pinigais ar atskirtomis szei- 
mynomis.

Bet galima iszrokuoti, bent 
aplamai tos nelaimes kasztuos 
per apdraudas, insurance, au
tomobiliu pataisinima, dakta
ru, ligoniniu ir slaugiu kasz
tus.

Szitie kasztai bus daugiau' 
kaip septyni bilijonai doleriu.! 
Tiek pinigu sunku insivaizdin- 
ti. Gal geriau suprastume kiek 
tai doleriu yra, jeigu szitaip 
iszrokuotume: automobiliu ne- 

! laimiu kasztai del sziu metu! 
bus kiekvienam žmogui, ar jis! 
asztuonios deszimts metu am-1 
žiaus ar ka tik gimęs, visame 
musu kraszte, po keturios de
szimts du doleriu ir dvide
szimts tris centus.

Tai tiek mums kasztuoja 
greitai ir patogiai “ važiuoti 1 
kur. ’ ’

Pirkite U. S. Bonus j

Nepaprastos Sukaktuves

Pirma syki in keturios de
szimts septynis metus susi
eina ir linksmai po viena 
iszmeta Ponia Eva Brom- 
berges, viduryje, naszle su 
savo motina Ponia Kathe 
Biller, po deszine, in Hack- 
son Heights, Long Island,

ISZ LIETUVOS

Pradedami Statybos 
Spartinimo Kompanija

Lietuvos Sovietiniai valdo
vai gausu skaieziu statybinin
ku ir statybiniu medžiagų pra
mones darbuotoju apdovanojo 
“garbes rasztais’’. Lietuvos 
aukszcziausios tarybos prezi
diumo “garbes rasztai” pa
skleisti ryszium su vadinama 
“statybininko diena’’ Rugpiu- 
czio 11 d.

Viena Sibiro Tremtini 
Minėjo; Szimtus Tuks

taneziu Nutyli
Vilniaus radijas Rugp. 10 

diena paminėjo 25 metu nuo 
architekto Vlado Dubenecko 
mirties. Jis gimė Sibire, kur jo 
tėvas Caro laikais buvęs isz- 
tremtas už politine veikla. 
Kad szimtai tukstaneziu Lie
tuviu Sovietu buvo ir dalinai 
tebera isztremti in Sibirą, to 
Vilniaus radijas, žinoma, ne
minėjo.

Atidarius Nauja Krau
tuve; Szturmavo Ja 

1,000 Pirkėju

Taip atsitiko Vilniaus radi
jo praneszimu, Rugpiuczio 11 
diena Kapsuke (Mariampole- 
je) kur atidaryta nauja, stam
biausia rajone, universaline 
parduotuve. Kai eilinese krau
tuvėse ne visu reikiamu prekių 
buna, tai atidarius szia nauja 
krautuve, paezia pirmąją die
na suplaukė in ja apie , 1,000 
žmonių. Kolcho^ininkai iszpir- 
ke pramoniniu prekių ta diena 
už apie 180,000 rubliu. Krautu
vėje esą iszdirbystos, avaly
nes, gatavu drabužu, galante- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

New York. Jievos sesuo, 
Ponia Elizabeth Steur suda
ro szita linksma trejba, kai 
Jievute atskrido isz Rumu
nijos. Ji czia yra atvažiavus 
tik ant laikinio paszporto, 
bet tikisi kad ji gales czia 
ant visados pasilikti.



Kas Girdėt
Fabrikantai ir biznieriai sa

ko kad dar nėra pavojaus, nei 
bėdos, bet jau bedarbiu eiles, 
skaiczius didėja. Jie aiszkina 
kad tai paprastas in vykis; 
taip 'būva kiekviena, rudeni; 
fabrikai mažiau dirba; žmones 
mažiau in sztorus eina ir trum
piau tenai būva,-nes dienos 
trumpesnes.

1 a a

Bet automobiliu pardavė
jams biznis gerai eina; jie pra- 
nesza kad jie daug ateinancziu 
metu nauju automobiliu dabar 
parduoda, nors jie yra bran
gesni.

Ir dar kitas biznieriams' ir 
fabrikantams geras ženklas, 
tai kad valdžia ima vėl paskir
ti daugiau, pinigu del apsau
gos ir apsiginklavimo, po tu 
Rusijos ‘1 Sputniku’ ’ pasirodi- 
nimo.

Biznis geriau eitu visiems,, 
jeigu ateinaneziais metais tak
sos butu nors biski sumažintos, 
bet vargiai kas panaszaus bus.

Sztorninkai sako kad žmo
nes dabar neperka geriausiu 
ar brangiausiu daigiu; jie 
jieszko kad galėtu biski dau
giau už savo doleri gauti. Jie 
velei pirks sėdynė, kriesla už 
devynios deszimts devynis do
lerius, vietoj už szimta devynis 
nepaisant kad tas antras kries- 
las gal geresnis ir gražesnis.

Gfaz olinas aut om ob i 1 i am s 
ima atpigti. Iszrodo kad kom
panijos per daug to gazolino 
dabar turi ir nori ji iszparduo- 
ti.

Palaukite kelias dienas ir 
iszgirsite ar pasiskaitysite 
apie mažai žinoma Pulkininką. 
Generolą Alexei Zheltova, 
Rauduonosios Armijos politi
kos virszininka, kuris bus pa
keltas in Marszalo eiles. Jis. 
yra Stalino szviesiaplaukis ir 
Zhukovo pricszas. Szitas Zhel
tovas yra tikras autorius Mar
szalo Konevo užsipuolimo per 
“‘Pravda” ant iszmesto Ap
saugos Mimsterio.

Komunistai Kinieeziai gi
riasi kad ju vadas Mao Tse- 
tung gavo daug nuo Klirusz- 
czevo, kai jis prižadėjo ji rem
ti priesz Zhukova. Khruszcze- 
vas jam prižadėjo pristatyti 
pinigu, ir tavoro atstatydinti 
Kinijos fabrikus.

Sovietu dipliomatai visiems 
Rusijos pavergtiems kran
tams dabar pataria, imti kiek 
tik jie gali isz Vakariniu Tau
tu kaslink maisto, pinigu ar 
paskolų. Matyti kad Rusijos 
pjūtis buvo labai prastas ir 
kad visur maisto trumpa ir 
trūksta.

Dipliomatai sako kad Zhu
kovas prie nieko neprisipaži
no ir ne ėjo iszpažinties So
vietu virszininkams, kaip 
laikrasztis “Pravda” raszo. 
Laikrasztiiiinkai sako kad jie 
yra dažinoje ka i visos, tos isz- 
pažintys buvo sukurtos, suda
rytos Kremline. Kur dabar 
Zhukovas randasi, niekas ne
bežino..

Beveik visos geležinkeliu

kompanijos dabar rn;i > 
u • ir-- kala'ija pagelbos isz valdžios ;11. • 

tos pagelbos’negaus 
ii- 14. ' >s n°i‘ikad joms butu pa.velinp 
kelti, pabranginti bilietn 
tus.

Geležinkeliu kompanija j 
ladelphijoje nori nutraukti 
sa susisiekimą tarp p> 
phijos ir a. New York 
Kompanija sako kad 
metai in skyle eina ant 
milijonu doleriu del tos 
nes tarp Pliiladelphi jOs j 

miesto.

Dievas

joje, kur geležinkeli,, koni? ' 
mjos nori sustabdinti visus - 
vo keleiviniu traukinius 1-7

j • 1? *41 * I l 1 k
vesti ircit kairius.

Taksas iszrokoti ateinan. 
ežiais metais bus tikm i t Deda

• Dabar reikes iszrokuoii i • Kiek asmenims žmogus m- i& ai kompa. 
oi vairia

Gerai Pasakė

nija praleidžia del i 
iszkaszcziu, kaip del v 
mo kostumeriu ir panasziT

— Sieniniai Kalendoriai su 
Lietuviszkais ar Angl^ 
menesiais, su szventomis į 
pasninkais. Po 50£ arba 3 * 
$1.35. Adresas: U2

Saule Publishing Co., Maha 
noy City, Pa.

vakari J Mariut" 
aRar Jonas prasze kad to 

ve issleiscsia „ž jo,
eJau atsakyt, o tai isz tos 

Priežasties pirmiau turf 
teketi tavo trys 
sesutes. y esnes

TaUn‘I1? Verk<lama “ko: 
kemto j T ’ ViS “an ant 
uerszto. Juk anote kad 
gultt in ^ai Pirmiaus“ eina 
s uiti m lova.
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Pypkes Durnai! AUKSINIS
VAINIKAS MARIU

KARALIAUS

pievas sutvėrė Jieva 
Xkdd ji butu drauge

del Adomo, 
dievas ir daugiau

žmonių sutvėrė, 
Kad gyventi su savim, 
Sutikime, nesivaidintu ir 
Vleni kitu kad neapkalbetu 

tr nesipesztu.

senei,

tukstaneziai metu, gilumoje 
mariu dugno sėdėjo mariu ka
ralius ant puikaus sosto, o visi

.jausmus, mariu

.karaliaus ir labai ji mylėjo.
Mariu karalius buvo apsirė

dęs ilgais rubais, užsimėtės ap-
siausta iszausta isz 
niu rožių, kurio galai 
sitiesia net virszuje 
per daugeli myliu. .

Rankoje karalius laike lazda 
o ant galvos buvo skaiseziu 
raudonu karolių vainikas (ka-

buvo nu- 
vandens

stovėjo ant mariu dugno, bet

paezia mariu virszune, o vaini
kas iszkiles yirszui vandens 
augmenų, kaip juos vadindavo 
žmones, bet isztikruju buvo tai 
ilgi-mariu karaliaus plaukai 
kuriuos nesziojo vilnys.

į
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Mariu karalius sėdėjo ant 
sosto ir davinėjo prisakymus 
savo padonams.

Karalius ilga laika nuolatos 
vis sėdėjo ant savo sosto ir aut 
galo tiek nuvargo kad užsima
nė atsilsėti. Pasidėjus in szali 
karaliszka lazda, nusiėmė nuo 

liaus akys pamate nepaprasta 
paveiksią: Raudoni jo- vainiko 
karoliai buvo apdengti juoda 
žeme, o ant žemes augo girios, 

nu buvo duobes, žaliavo pui
kios pievos: po gives bggiuejo 
visoki žvėrys, o lygumose ir 
pakalnėse apsigyveno žmones. 
Tas viskas iszrode labai links
ma del mariu karaliaus, visur 
buvo matyt gyvenimas ir gra
žybe! Mariu karalius matyda
mas ta viską suplojo delnais; 
da niekados tokio regėjimo ne
buvo matos, negalėjo a'titrauk- 
ti savo akiu nuo szito- stebuk
lingo regėjimo.

Po kokiam tai laikui, perėjo 
keliolika metu kurie del ma
riu karaliaus iszrode no ilgai, 
su 'baime pamate kad žavejan- 

niko gyvenimas pasibaigė, bu
vo matyt tiktai pliki, kalnai, 
taipgi baltavo iszmetyti szen ir 
ten visokiu sutvėrimu kaulai o 
vietomis apskleisti mariu žolė
mis.

Tada karalius nulindęs pa-

—i O, paveikslas buvo taip 
gralius! Kodėl jisai negalėjo il
gi aus pasilikti?

Mariu karalius suszauke vi
sus savo tarnus ir paliepė pa
statyti toki stovyla kuris siek
tu lyg vandeniu virszunes.

Netrukus žmones eiliesi prie 
darbo ir kada jau stovylas li- 

‘kos užbaigtas, karalius pri
tvirtino ant pat virszaūs pui
kai papuoszta. savo vainiku 
auksu ir deimantais.

Tukstancziui metu praėjus, 
viena karta mariu karalius pa
norėjo iszkelti galva ant van
deniu pavirsziaus ir prisižiū
rėti kaip leidžiasi saule.

Karalius da pirma karta bu
vo pasinaudojas isz szios pro
gos.

— Nieko, mane sau kara
lius, negali būti puikesnio už 

.mano karalysta. Dabar jisai 
laukia, tos valandos kada jam 
ateis pasidžiaugti isz savo dar
bo.

Da reikėjo laukti beveik vi
sa tūkstanti metu, bet mariu 
karaliui tas iszrode ne ilgai ir 
ant galo laukiamoji diena at
ėjo.

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Visu Ražancziaus 
Paslapcziu Maldos
Del Ražancziaus Draugijos 
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Dievas Neapleidžia Sierateliu
^E, mamyte, tu negali mir

ti, mamyte mano mieliau
sioji? Ka asz darysiu, kai]) ne 
bus kam manes mylėti, manimi 
rųpinties ?

—Sūneli mieliausias! Viesz- 
pats Dievas rūpinasi mumis, o 
vargszams naszlaicziani (sira- 
toms) duoda geriausia motina 
Szvencziausiaja. Panele Mari
ja kuri Liurde yra ajpreiszkusi 
vienai vargingai mergaitei. 
Varguoleli tu mano Karoliuti, 
eini vos asztuntis metus ir ma
nos netekes negalėsi dar pats 
savo, pragyvenimui užsidirbti.. 
Todėl kreipkis in Szvencziau
siaja Liurdo Panele ir atmink, 
kad asz. esu tave pavedus 
Szventai ir galingai Jos pri- 
g lobai.

— Bet kur asz Jos jioszko- 
siu? Ar ji tebegyvena Liurdo 
oi o ja?

— Ne, vaikeli, ji yra su- 
gryžus in dangų ir negali Jos 
matyti, bet Ji girdi musu mal
das, tai-gi ir mano praszynia, 
kad paimtu tave in savo moti- 
niszka priegloba. Karoliuti 
mano, kalbėjo vargsze mote- 
riszke, glausdama prie szirdies 
savo sūneli, prižadėk man, kad 
ta Szvencziausiaja. Panele vi
suomet mylėsi, ir mylėsi Ja 
daugiau negu mane.

Verkdamas apsikabino vai
kas motinos kaklu.

— Neturime ežia kaime gi
miniu, svetimi 'žmones gal 
sziurkszcziai elgsis su tavim, 
nes ežia ne mėgsta varguoliu. 
Kaip asz numirsiu, nueik in 
Lijono miestą. Man pasakota, 
kad ten esą nahiai, kuriose 
auklėja mažus nelaimingus 
naszlaiezius, kuriuos Dievo 
Motinu ten jiems atsiunezia. 
Tavo naujoji Motina, be abejo 
padės tau tenai patekti.

Vargsze ligone nuleido gal
va ant priegalvio, nes jautėsi 
didžiai nuvargus ir apsilpus. 
Karoliuko meilumas negalėjo 
sugražinti jai sveikatos. Dar 
karta silpnu balsu ji prakalbė
jo:

— Szvencziausioji Panele, 
buk nuo szio laiko mano sūne
lio motina! Ir netrukus jos du- 
szia atsiskyrė nuo szio pasau
lio.

Po laidotuvių, vaikas sugry- 
žes isz kapiniu, sekdamas mo
tinos patarima, nuvyko iii Li
jono miestą ir karsztai meldė
si, apsipildama griaudžiomis 
aszaromis:

—■ Mieliausioji, aujoji ma
no motina, prižadu visa szirdi- 
mi tave mylėti, kaip esu mylė
jęs mirusia savo mamyte, kuri 
mane pavede szventai tavo 
prieglobai Tik mylėk mane, 
kaip asz tave myliu. Ar girdi 
mane mieliausioji mano Moti
na? Su pasitikėjimu tarė žiu- 
a ■ e dam as i n d aiig u.

Valandeli Karoliukas pa- 
mirszo, tikėjo kad Szvencziau
sioji Panele ji iszgirdo, ir su 
nauja drasas leidosi in toli
mesne kelione.

Keliomis dienomis prįesz tai 
kada duszia Karoliuko moti
nos nulėkė iii dangų, kita mo
tina klūpojo prie loveles savo 
mylimiausioje vienturezio sū
nelio, kuris jau buvo bemirsz- 
tas. Ir ji buvo naszle. Jos vyras 
numiręs plaucziu liga, dabar 
mirtinai sirgo paskutinis jos 
vaikelis isz keleto kitu ne se

niai iszmirusiu.

* BALTRUVIENE *

Jau tai rūteles gana, 
Susikirto maža su didele 

mergele, 
Sziur, kad didesne, 

Buvo drūtesne, 
Ba su pikiu kotu vaina 

ne kas, 
Kad per uosi pasirodė 

bumbulas, 
Kaip tik kraujas pasirodė, 

Abieins baisiai tas 
iszrode, 

Po tam mažesne diczke 
apskundė, 

Kad iu lakupa diczke 
nuvežti, 

Bet niekur negalėjo 
surasti, 

Kaip ten toliau buvo, 
Gal but viskas ant nieko 

pakliuvo.
* # *

Isztikruju toje 
Pennsylvaiiijoje, 

Moterėles atsidavė aluje, 
Bet iszgere guzutes 

daugiausia, 
Pinigu in banka nededa, 
Vyrai savo moterėlėms 

paveda, 
O kaip vyrai iii darba 

nueina, 
Tuojaus viena pas kita 

sueina, 
Kokius ten bomus 

, pasikvieczia,
Kaipo koki sveczia.

Jeigu joms nesiduoda, 
Tai su pokerais in kaili 

duoda, 
Turiu priminti vienai 

moterėlei, 
Kad daro labai negerai, 

Ba tai suvis nevalia., 
Kad siunta su savo 

dukrele, 
Apie ju darbelius sziandien 

• negiedosiu,
Ant geresnio laiko 

pasiliksiu.
* * *

Jeigu tavęs ant partes 
nepraszo, 

i Tai staezia galva 
iszpraszo, 

Ba jeigu kiek palitikos 
turi, 

Reikalo ant partes 
, neturi,

Ba toki padaro tik didele 
• balda,

Galvas kitiems suskaldo, 
Po tam daktaras turi 

susiūti, 
Ir kėlės dienas po tam 

stenėti.
Tankiausia atsiranda 

ir tokiu. 
Vadinamu džentelmenu, 
Kurie isz kitu pradeda 

juokavot, 
Paskui kiti pradeda jiems 

in kaili duot, 
Ir kaip žvirbli supasizo, 

Kad vos po tam atsipraszo.

— Dieve mano, Dieve, 
szauke ji nusiminus. Palik 
man mylimiausiaji mano Enri
ke! i ta paskutini ryszi, kuris 
risza mane su. sziuo pasauliu. 
Visi, kurios mylėjau, jau isz- 
mire, o jeigu Vieszpatie atimsi 
man paskutini vaikeli, tai 
drauge su juo pasiimk ir mar 
nc! )

— Mamyte, visa skauda, 
labai skauda, atsiduso vaike
lis, dusina mane ir kvapo ne
begaliu atgaut.

Isz suspaustos vaiko kruti
nės girdėt buvo sunkus dresa
vimas kaipo paprastai priesz 
mirsztant.

— Szvencziausioji Liurdo 
Panele, teikis ji gelbėti, szau- 
kia nelaimingoji motina. Ka 
asz veiksiu nelaiminga? Ko 
kius apžadus turiu daryti Die
vui, kad tik iszpraszyeziau sa
vo vaikeliu sveikata? Viską 
iszpildysiu, tik gelbek ji, 
Szvencziausioji Panele!

Bet visi praszymai ir maldos 
nieko nepadėjo. Giltine isztie- 
se savo dalgi ir pakirto vaiko 
gyvybe. -

Negalima neapraszyti moti
nos' skausmo: Buvo sziuo smo
giu tarytum sulaužyta. Joki 
paguodos žodžiai negalėjo nu
raminti sopulingos jos szirdies 
ir perskaudu jai buvo gyventi 
toje vietoje kur ja isztiko ken
tėjimu. Todėl pasiryžo kuo- 
greieziausiai gryžti in tėvo pi
li, kur laimingai buvo pralei
dus savo jaunuomenes metus.

Kelias in teviszke vede pro 
augsztus, staezius kalnus ir 
buvo labai vingiuotas. Saule 
jau buvo ant laidos, kuomet to
ji ponia privažiavo paskutini 
kalneli, kuris denge nuo jos 
akiu tėvo dvara. Iszlipo ji isz 
karietos, kad drauge su savo 
isztikima tarnaite Katre galė
tu pakvėpuoti szviežu, tyru 
kalnu oru ir peseziaukope ant 
kalnelio. Isz jo virszunes pa
mėtė tėvo pili, apsiausta klo
nyje augsztais žaliais medžiais 
ir liūdnomis akimis apmėtė 
mylima vieta kur jaunoineneje 
buvo tiek laimes patyrusi ir 
kur dabar skubėjo savo skaus
mu nuraminti.

Tuotarpu suskambėjo var
pas szaukdamas k a 1 b e t i 
“Vieszpati Aniuolas,” o kal
nu aidas toli nunesze jo garsa.

—• Szvencziausioji Liurdo 
Panele, meldėsi ponia, teikis 
mane pakreipti taip kad visa
me pildycziau Tavo valia. Ka 
liepsi man daryti viskaiszpil- 
dysiu, kaįpo isztikimiausia 
Tavo tarnaite.

Tarp puikiu medžiu pakelė
je stovėjo stovyla Szvencziau- 
sios Liurdo Paneles, priesz ku
ria nelaimingoji motina puolė 
ant keliu.

Prie tos pat stovylos klūpojo 
vaikas kuris galėjo būti tos po 
nios Enrikelio metu, bet isz- 
blyszkes, nuvargęs ir apsiver
kęs. Ponia pasimeldus ketino 
eiti važiuot, bet vaikas pasiro
dė jai esąs taip nelaimingas, 
kad priėjusi prie jo paklausę:

— Ka ežia veiki, vaikeli?
— Esu taip nuvargęs, kad 

nebegaliu paeiti. Nuo ryto esu 
nevalgęs, o ėjau visa diena.

— Kur-gi eini ?
— Mano mamyte numirė, 

niekas mane nepriglaudžia, tai 
einu in Lijonu miestą, kad 
per Szvencziausios Liurdo Pa
neles pagelba patekeziau in 
naszlaicziu namus.

Ponia pasižiurėjo in vaika ir 
atsiminė savo sūneli.

— Kas man darbo svetimi 

vaikai? Tarė pati ir, iszsicmus 
isz makszteliu pinigą, numėtė 
ji vaikui. Pinigas nukrito že
mėn, o vaikas žvilgterėjo in ji 
nustebės. Gal pirma karta sa
vo gyvenime ka nors pana- 
szaus buvo matos.

— Asz noriu valgyt, tarė 
vaikas meldžiamu balsu ir jo 
žvilgsnis puolė ant Katrės vei
do tarytum praszydamas pa
gelbės, bet ji nedryso atsiliep
ti.

— Eikivai, kas mums dar
bo svetimi vaikai! Pakartojo 
ponia, kaip ir norėdama nura
minti save ir, Šugryižus in ka
rieta, liepe važiuoti.

—- Katre, paklausė vienok 
po valandėlės, ar tas vaikas 
nesiskundė esąs alkanas?

— Taip, atsake tarnaite, 
jeigu jo niekas isz ten nepa
ims tai lyg ryto vargszas gali 
numirti isz bado ir szalczio.

— To tai jau negaliu imti 
ant savo san'žines! Suszuko po
nia. Tas vaikas apskustu ma
ne danguje priesz mano Enri- 
keli. Liepk sustoti ir atvesk 
vaika. Tegul jis atsisėda sza- 
lia vežejo ant ožio.

Tuotarpu vaikas matyda
mas kad karieta važiuoja, eme 
balsu verkti isz naujo.

— Szvencziausioji Liurdo 
Panele, naujoji mano motina, 
ateina naktis, o be Tavo pa
gelbės pražūsiu isz bado ir 
szalczio susimilk ant manes ir 
gelbek mane.

— Nepražūsi,, mielas, vai
keli, suskambėjo ta pat valan
dėlė koks malonus balsas. Eik- 
szen su manim.

Geroji Katre stovėjo priesz 
nustebusi vaika.

— O suszuko, tai Szven
cziausioji Liurdo Panele at
siunezia tave manės gelbėti!

i .
Tarnaite paėmė vaika, paso

dino ji szalia vežejo ir inspau- 
de jam in ranka gabalėli duo
nos, kuri vaikas godžiai eme 
valgyti.

— Szviesioji 'ponute, isz- 
gelbejai Tamsta vaikui gyvy
be! Tarė isztikimioji tarnauto 
kreipdamosi in savo ponia.

Mirusiojo Enrikelio pa
veikslas vėl stojo ponios at
mintyje. Jai rodėsi, kad jos sū
nelis isz kito pasaulio dėkoja 
už priglaudimą naszlaiczio. Vi
durinis koks balsas, tarytum 
jau kalbėjo:

— Mamyte, visi maži ir ap
leisti naszlaicziai, tai mano 
broleliai.

Tylu ir tuszczia buvo senoje 
pilyje, kurioje buvo pirmiau 
skambėdavo vaiku balseliai. 
Ponia, iszvažiavusi in pilies 
kiemą, drebėjo isz skausmo. 
Visi jos mylimiausioji vaike
liai tebeilsejosi kapuose, kais- 
gi dar galėjo ja riszti su gyve
nimu ?

Ant rytojaus anksti ji nuėjo 
in pilies koplyczele.

— Dieve mano! Meldėsi, 
suteik man tvirtybes ir stipryj- 
bes! Szvencziausioji Panele 
kuri esi apsireiszkus Liurde, 
asz esu nuolankiausia Tavo 
tarnaite, daryk su manim ka 
tinkama, pakreipk mane pagal 
savo valios.

Katre buvo maeziusi savo 
ponia einant in koplyczele, ži
nodama gi gera jos szirdi, 
greitai sujieszkojo Karoliuka 
ir taip pat nusivedė ji in kop
lyczele. Ponia tirptelejo isz- 
vydus inepiant vaika.

— Vėl tas vaikisztis, tarė 
sau. Regint szis vaikas szirdis 
man plyszta. Ir nusikreipė gal
va in kita puse.

Tuo tarpu Katre liepe vai
kui atsiklaupti.

— Ar moki melstis?
— Moku. Mano mamyte 

liepe man kasdien kalbeli po-i 
terius.

—• Tai gerai. Kalbėk pote
rėlius balsiai.

— O Dieve, pradėjo Karo
liukas, susimilk ant manės. 
Szvencziausioji Liurdo Pane
le, žinai, jog mane mamyte pa
vede Tavo prieglobai, taigi 
gelbek mane!

Nutilo valandėlei, nes asza- 
ros suturėjo jo baisa, paskui-gi 
vėl meldėsi.

—• Kaip mamyte dar buvo 
gyva meldžiau Vieszpati Die
va kad duotu jai ilgai gyveni
mą, bet dabar jai numirus, pra- 
szau Tave, Szvencziausioji Pa
nele, kad duotum sveikatos ge
roms poniutėms, kurios mane 
iszgelbejo nuo bado ir mirties.

.— Ne! Ne! Nenoriu at
stumt nuo saves gero darbo, 
kuri man siūlo Szveneziausio- 

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

Does , 
Your Family, Inc. 
have an 
annual report?

In some ways it certainly makes a lot of 
sense to look at your family as a business.

For instance, businesses set aside money 
each year to meet their future needs. Your fam
ily should, too, because you'll have a lot of 
future needs . . . college educations for the 
children ... a new house ... a retirement fund.

You might call the money you'll need for 
these things a reserve for future operating ex
penses. And you should start building that 
reserve right now.

One of the best ways to do this is by regular 
purchase of U. S. Savings Bonds. They’re a 
safe, sure investment that’s backed by the 
strength of the greatest nation on earth.

And now they’re better than ever. Every 
U. S. Series E Savings Bond purchased since 
February 1, 1957 pays 3%% interest when held 
to maturity. It matures earlier, too—in only 8 
years and 11 months—and pays higher interest 
in the earlier years.

So this year look at your family's finances 
with a businessman’s eye. And make it your 
New Year’s Resolution to start building a fund 
for the future by buying Savings Bonds through 
the Payroll Savings Plan at work—or regularly 
where you bank.

SAFE AS AMERICA . . . .
U. S. SAVINGS BONDS V_______

The U. S. Government does not pay for this advertising.
The Treasury Department thanks, for their patriotic 

donation, the Advertising Council and

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.

ji Panele, suszuko ponia, tai Ji 
yra man atsiuntus szita vaika. 
Tegul jis lieka pas mus. Ir at
sistojusi paėmė Karoliuka už 
rankos.

— Gerai darai, vaikeli, dė
kodamas Szvencziausiajai Pa
nelei, kad tave yra ežia atsiun
tus nusiminusios motinos pa
guosti. Nebekeliausi toliau, 
nes sziuose namuose Szven
cziausioji Liurdo Panele nori 
duoti tau priežiūrai.

Acziu Dievui, tarė sau 
isztikimioji tarnaite, eidamai 
su vaiku. Dabar musu ponia 
jau iszgelbeta. Tyra meile pri- 
risza ja prie szio vaikelio nau
jais gyvybes ryšiais.

Karoliukas buvo labai geras 
vaikas ir netrukus naujoji glo
bėja prisiriszo prie jo visa szir- 
džai. Po keturiu metu priėmė 
ji už savo suiiu ir davė jam sa
vo pavarde.

Mažas naszlaitis užaugo di
deliu vyru, szirdingai pamilo 
nauja savo motina ir dabar yra 

labai naudingas žmogus.
Tokiu budu Szvencziausioji 

Liurdo Panele iszklause abieju 
motinu. Toji ponia rado pa
guoda, padarius Krikszczio- 
niszko gailestingumo darba, o 
Karoliukui gausiai atlygino 
naszlaicziu Motina už dideli 
Joja pasitikėjimą.

— GALAS —

Derėjimas
>■

Atėjo ubagas ir praszo al- 
mužnos.

Boba — O tu valkata, ar 
negali dirbti? Sztai sukirsk 
man malku, tai gausi pietus 
ir penkiolika kapeikų.

Ubagas — Um, pažiūrė
siu, o ka bus ant piet?

— ‘ ‘ Saule ’ ’ turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytoj aus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
dbl iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais <,

160 Puslapiu ';
8 col. ilgio, 5% ooL ploado Į! 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu ;! 
planatu ir visokiu burtu. į! 
Knyga in minksztoe po- j!I
pieros virszeliuose. :: :: į! 

Pinigai reikia siusti su Į! 
užsakymu: j!

Tiktai,. . . $1.00 i:
Saule Publishing Oo., ]' 

Mahanoy City, Pa.,U.8JL ]!

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS

. . . MALDA ...

Viesz. Jėzaus ir; 
Motinos Szvencz. ;
Sapnas Motinos Szven- J 

cziausios, mieganezios Į 
ant kalno Alyvų, žemei ] 
Batanijos, bažnyczioj ; 
Szv. Mykolo Arkaniuolo. J

Knygos Did. 3%x5^ col. Į
TIKTAI, 25 Cts. ;

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

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

Ka raszo ponas Jonas Vens- 
kis, isz Philadelphia, Pa. — 
Gerbiama “Saules” Redakci
ja. Duodu jumis žinote kad asz 
gavau laiszka, kad mano pre
numerata iszsibaige, todėl asz 
dabar prisiuneziu del jumis 
užmokesti už laikraszti “Sau
le” ant kito meto, taipgi rasi
te užmokesti už viena Sienini 
Kalendori. iSu gerais velini- 
inais visiems. Su pagarba, Jo
nas Venskis.
<-K-K***** -K-K-Jc-fc-K-K-K-M-K-K-K-K-MHC-MW

Platinkit “Saule”
’-------- ------------  . -S.
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Žinios Vietines
—' Margareta Gudei (Gu

daitiene) nuo ‘23 D ulyczios, 
staigai pasimirė Nedėlios va
kara 6:30 valanda savo namuo
se. Velione gimė Wiggans pe- 
czeje. Apie szcsziolika metu 
atgal velione su szeimyua. gy
veno Nokomis, III., o 19*25 me
tuose apsigyveno Mahanojuje, 
kurie užsidėjo saliuna bizni. 
Jos vyras Petras mirė 1928 me
tuose. Paliko du sunn: Petra, 
namie ir Leonarda isz Clifton, 

*N. J., duktere Veronika, slau
ge, pati Theodore McCoy, New 
York, taipgi dvi seserys: Ona 
Mitchell (Baksziene) mieste ir 
Mare Pasziukevicziene, De
troit, Mich., du brolius: Vinca 
namie, ir Joną Mockaicziai, isz 
Red Bank, N. J., taipgi penkis 
aliukus. Laidotuves invyko 
Ketverge ryta su aipiegomis in 
Szv. Juozapo bažnyczioje de
vinta valanda ir palaidota in 
parapijos kapinese.

— Subatoj pripuola Szv. 
Ambraziejo, o Tautiszka Var
dine: Ringis. Pasninkas. Ir ta 
diena: Menulio atmaina: Pil
natis. Taipgi ta diena: 1946 m., 
Jihn L. Lewisas sustabdė 
straikas ir paliepė mainie- 
riams gryszti in savo darbus 
iki Balandžio pirmos dienos 
1947 m.; 1946 m., baisus gais
ras Winecoff kotelyje Atlan
ta, Georgia, 119 žmonių žuvo; 
1941 m., Japonai užsipuolė ant 
Pearl Harbor,' Philippines, ir 
Guam salų ir taip paskelbė ką
rą įpriesz mus.

— Tik 18 dienu ligi Kalė
dų.

— Kazimieras Wasley, 71 
metu amžiaus, kuris gyveno 
pas savo giminaiezius, pons. 
Albinai Tacielauskus, 625 W. 
Market uly., numirė pareita 
Nedėlios vakara 8:35 valanda 
in Locust Mt. ligonbute. Velio
nis nesveika vo per tris sanvai- 
tcs. •Crime Lietuvoje, atvyko in 
Amerika 1904 metuose in She
nandoah, o 1942 metuose apsi
gyveno mieste pas Tacielaus
kus. Paliko dvynuką broli 
Juozą, Shenandoah; dvi sese
rys: Ona Narsavicziene, Yates
ville ir Elizabeth Horan, Lie
tuvoje, taipgi deszimts seserie- 
nu ir brolienu. Laidojo Sere- 
dos ryta su aipiegomis in Szv. 
Juozapo bažnyczioje devinta 
valanda ir palaidotas in para
pijos kapinėse. Graborius L. 
Chaikowsky laidojo.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola antra Advento Nede- 
lia, taipgi Szvencziosios P. Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo 
szvente, o Tautiszka Vardine: 
Gaila. J»r ta diena: 1941m., 
Amerikos Kongresas paskelbė 
kara priesz Japonus; 1881 m., 
“Ring” teatro svetaine Vien
uos mieste sudegę, 850 žmonių 
žuvo, ne visi sudege, daug už-

duso, kiti buvo sumindžioti, 
sutrinti, kai visi stengiesi pro 
siauras duris iszsigrusti.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Leokadijos, o Tautiszka Var
dine: Vakaris. Ir ta diena: 
1267 m., Gudai nužudė Didžio
sios Lietuvos Kunigaikszti 
Rymanta; 1608 m., gimė Ang
lijos ir gal viso svieto garsiau
sias dainius, poetas John Mil
ton.

L tarninke pripuola Szv. 
Ta u t i szka Vard i ne: E id im tas. 
Melcziades ir Szv. Julijos, o 
Ir ta diena: 1898 m., Paryžiaus 
Taikos sutartis tarp Amerikos 
ir Ispanijos; 1939 m., Amerika 
Finlandijai paskolino kai Fi
nai praszesi pagalbos prieszI 
Sovietu; 1949 m., Australijos 
Darbininku Partija iszinesta 
isz valdžios; 1937 m., Japonai 
paima Nanking miestą ir ji 
apiplesze.

— Nevilkinkite su savo 
Kaledinais pirkinais; sau pa
lengvinsite ir taipgi darbinin
kams sztoruose.

Connerton, Pa. —
Senas angliakasis, Aleksan
dras Piktinas, nuo Main uly
czios, kuris turėjo azina liga, 
pasimirė l’tarninko vakara 
10:55 valanda in Ashland li
gonbute. Gimė Lietuvoje, at-, 
vyko Sho*iadoryje, o apie tris- 
deszimts penki metai atgal ap
sigyveno Connertone ir pasku
tini karta dirbo Packer Nr. 5 
kasyklose. Prigulėjo prie t AI
WA unijos lokalo Nr. 1577. Pa
liko savo paezia Pranciszka 
(iStankievicziute); dvi dukte
rys: Ona, pati Thomas Fore, 
namie ir Eleonora, pati Albert 
Matuza, Morrisville, taipgi šo
nu Joną isz Mahanoy City ir 
asztuonis anūkas. Laidos Su- 
batos ryta deszimta valanda ir 
palaidos in Kalvarijos kalno 
kapines Shenadoryje.

Mount Carmel, Pa. —
Edvardas Jankauskas 37 metu 
amžiaus nuo 312 E. Centre 
uly., kuris rinko anglis stripin- 
suose Panede’lyje, likos už- 
grautas per akijamais, sužeis
tas in krutinta ir kojas, ir ne
galėjo iszsigaute isz vietos. Jo 
szunys pradėjo loti ir vyrai su
rado Jankausku pusgyva, jis 
likos nuvesztas iii ligonbute, 
kur jis pasimirė Utarninko ry
ta 3:40 valanda. Velionis pali
ko savo tėvelius Vaitekus Jan
kauskus, broli ir keturios se
serys.

Lietuvos
Generalinio Konsulato 
New York Pajieszkomi

Asmenys
A ndriti kailis, ‘Vaclovas.
Apanaviczius, Ciprijonas.
Balutis, Adolfas.
Berną ta viržiu s, Vaclovas,

sunūs Klemenso.
Czepuleviczuis, Antanas, su

nns Julijono ir Jadvygos.
Dereszka, Juozas, isz Smali- 

nyczios kaimo, Marijampolės 
apskr.

Didžiakiene - Antanaityte, 
Marijona, ir sesuo Dudiene, 
Marsele, duktė Bernardo, isz 
Joniszkelio vai., Brizu ap.

Grakauskas, Jurgis, isz Ža
liosios va]., Vilkaviszkio ap.

Gvazdauskas, Antanas, sū
nus Juozo, ir jo motina Mar
cele, gyveno Veisėju valscziu- 
.)<*•

Jonaitis, Antanas, sūnūs 
Jurgio.

Juciene - iSaldukaite,. Cecili
ja.

Jurevicziene, Leonora.
Kardokiene - Pakutkaite, 

Agota, vyras Kardokas, Anta
nas.,

Kasauskas, Nikodemas.
Kazakevicziene - Dereszkai- 

te, isz Smalinyczios k., Mari
jampolės ap.

Kazlauskas, Kostas ir žmo
na Sofija.

Lazauskas, Alfonsas ir Pet
ras, suims Liudviko.

Meszkauskas, Jonas, sūnūs 
Juliaus, gyvenęs Puszalote.

Mockiene - Saldukaite, Ona.
Morkūnas, Konstantas, isz 

Morkumi kaimo, Kaisziadorio 
valsczio.

PI i kai t is Antanas, Petras ir 
Stasys ir sesuo Ona, vaikai 
Antano ir Elzbietos.

Szalna Juozas, suims Mvko- 
lo, isz Grybenu kaimo.

•Szeputis Antanas ir seserys 
Aldona, J ieva ir Morta.

Sziupszinskas, Jonas, isz 
Žiupos vienk.j Stakliszkiu vai., 
Alytaus a p.

Skazenaite, Kaze-Regina.
Smetona, Juozas ar Jonas, 

gyveno Saint Claire, Pa.
Steponaityte - Vaizniene Ma

rija, duktė Jurgio, isz Pcntu- 
piu k., Mari jampoles ap.

Truskiene - Paszkevicziute, 
Elena.

LTbiene, Barbora, vyras Li
ka, Kostas, vaikai Konstanci
ja, Ona, Valentinas, gyveno 
Easton, Pa.

Uniežas, Kazys ir duktė Ma
rija Rita, isz Kauno.

Vaizniene - Steponaityte Ma
rija duktė Jurgio isz Pentupiu 
k., Marijampolės ap.

Vizgirdiene Hiena, 
Jonas, dukterys Anele, 
Terese, vaikai Juozo, 
Jonkunu k., Gelgaud 
Szakiu ap.

Jieszkomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai praszoini 
atsiliepti in:
Consulate General of America,

41 West 82-nd Street,
New York 24, N. Y.

sūnus
Rūta ir

ŽINUTES
ISZ LIETUVOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

rijos ir “kulturiniu prekių 
skyriai.

Vilniuje po karo pastatyta 
gyvenamojo ploto apie 300,000 
kvadratiniu metru, paskelbė 
Vilniaus radijas Rugp., 11 d. 
Padalinus ta skaieziu 12-kui 
metu, gaunasi nekoks metinis 
statybos skaiezius. 1957 me
tais esą numatoma Vilniuje 
atiduoti eksploatacijai 46,000 
kv. metru gyvenamojo ploto. 
Vilniaus geležinkelininkai, 
matyt nesulaukdami kol jiems 
valdžia pastatys namus, “savo 
jėgomis” statosi 42 gyvena
mus namus. (Apie statybų pla
nus visoje Lietuvoje žiur. atsk. 
straipsni).

EROPLANAS SU-

Kacziu Karaliene

da isz trijų daliu. Szitas rake
tas turėjo būti iszszautas Sere- 
doj, Gruodžio (Dec.) 4-ta die
na isz ryto. Jeigu blogo oro ar 
kito priežasties Satelito palei
dimo reikes atidėti. Dak. John
Hagen sako, jis suteiks pirma- i kraszto politikai yra nereika- 
sias žinias apie to Satelito, me- lingas.
nulio skriejimą aplink žeme. ------------------------ -

Jis dabar sako kad Dulles 
turi pasitraukti ar turi būti 
paszalintas isz tos atsakomin- 
,gos vietos, kur jis nėra tinka
mas. Kongresmonas Cellar sa
ko kad Dulles dabar musu

KONGRESMONAS IN-1
TARIA AMERIKOS 

SEKRETORIŲ

JAUNAS ZULIKAS 
NUSZAUTAS

biliu staeziai in policijanta, no
rėdamas ji suvažinėti. Polici
jantas greitai paszoko in sza- 
li ir kai tas vaikezas pravaže- 
vo pro ji, policijantas paleido 
viena szuvi ir ji nuszove. Kul
ka pataikė jam staeziai in kak
ta.

To jauno žuliko draugas, 13 
metu Anthony Machi,. isz 
Pittsburgh miesto, kuris sykiu 
su juo važiavo tame pavogta- 
Ime automobilyje nebuvo su
žeistas. L

JOHNSTOWN, PA. —
Valstijos policijantas nuszove 

— 1 ir užmusze 14 metu jauna žuli-
Demo- ka, isz Pittsburgh miesto. Tas

NEW YORK, N. Y.
Kongresmonas Cellar, 
kratas isz New York, pargry- Į jaunuolis buvo pasivogse auto- 
žes isz Europos, kur jis po in- mobiliu. Kai valstijos polici- 
vairius krasztus važinėjo per j antas Leitenantas Richard 
visa menesi, sako kad Ameri- Gray pradėjo ji vytis tai tas 
kos Sekretorius John Foster vaikezas važiavo apie szimta 
Dulles yra visu Europiecziu myliu in valanda, 
baisiai neapkeneziamas.

Besikalbedaiiias su laikrasz- 
tininkais in Idlewild aerodro
mą, New York mieste, Cellar 
sake kad Amerikos Sekreto
rius daugiau iszkados yra pa
daręs Europoje ir musu krasz-1 
to varda pažeminęs, negu visi J 
Komunistai ir Sovietai sykiu. |

Policijantas pasivijo ta au
tomobiliu po septyniolikos my
liu, apie asztuoniolika myliu 
nuo Johnstown miesto. Kai jis 
iszlipo isz savo automobiliaus 
ir artinosi prie to pavogto au- 

; tomobiliaus, jaunas 14 metu 
vaikezas Paul Misencik, visu 
smarkumu paleido ta automo-

Sieniniai Kalendoriai 1958m
15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio

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

Ka raszo musu skaitytojas 
ponas Mykolas Szugždinis isz 
Pittston, Pa. Gerbiama “Sau
les” Redakcija: Siuncziu del 
jumis užmokesti už mano,pre
numerata ant kito meto, taipgi 
už Senini Kalendori ir už vie
na Istorinia knyga. Asz myliu 
skaityt “Saule” ir patariu vi
siems užsiraszyti ‘ * Saule ’ ’ 
laikraszti. Linksmu Kalėdų ir 
Laimingu Nauju Metu vi
siems. Su pagarba, Mykolas 
Szugždinis.

GRYŽO; SUGEDO 
■(' -

Du Inžinai Sugedo; Pa
sekmingai Nusileido

HONOLULU; = Lakiniu 
Sztabo didelis C-97 Strato- 
eruiser, su 62 keleiviais, sugry- 
žq in Hickam Air Force Base 
ir pasekmingai nusileido, nors 
du jo inžinai buvo sugede, už
gesę.

Eroplanas buvo iszskrides 
apie tris szimtus myliu kai tie 
jo inžinai sugedo. Jis veže 
54 keleivius ir 8 lakūnus, inži
nierius ir darbininkus.

Kai jis davė žinoti kad jis 
gryszta, tai kitas eroplanas, 
C-54 greitai pakilo in padan
ges ir ji palydėjo in Hawaii. 
Szitas antras eroplanas buvo 
pasirengęs duoti visokeriopa 
pagelba, jeigu tas pirmas ero
planas butu turės nusileisti ant 
mariu. Jis vežesi su savimi, 
laivelius, maisto, daktarus, 
slauges ir ugniagesius. Bet lai
me jo pagelba nebuvo reikalin
ga, nes tas didelis eroplanas 
pasekmingai nusileido, ir la
kūnas greitai užgesnio savo 
kitus inžinus, kad gaisras ne- 
isztiktu.

LIETUVISZKAS SURIS

.-^22

AUKSINIS 
VAINIKAS MARIU

KARALIAUS
(Tasa Nuo 2 Puslapio)

Linksmas karalius pasiėmė 
su savim kankles kad užgiedo
jus linksmybes giesmė prisi
žiūrėdamas in savo darba ir 
žiūrint iszkele savo galva vir
ažui vandens. v,.

Vainikas ipasidare jam da 
gražesnis; labiau apgyventas, 
skaistesniu negu buvo pirma 
karta.

Dideli laivai suposi ant Vil
nių o ant pakraszcziu stovėjo 
dideli ir puikus miestai.

Bet tuose miestuose ir so
duose buvo girdėt didelis 
tnukszmas kuris nemažai per- 
gazdino mariu karalių ir kada 
jis prisiartino prie vainiko, pa
mate kad žmones žudė vienas 
kita del aukso kuriuom jis ji 
išzpuosze: brolis ėjo -priesz 
broli, sūnūs priesz tęva, buvo 
girdėt visur kliksmai, keiks
mai, mirsztancziu vaitojimai. 
Visur neapsakomas vargas, 
neiszpasakytos nelaimes ir tai 
vis del godumo del tojo aukso!

Tada mariu karalius užpy
kęs baisiai trenke su kanklėms 
per karūna taip smarkiai kad 
net keli laivai sudužo in pa- 
kraszczio uolas, karaliaus kvė
pavimas šukele ant mariu bai
sia vėtra, o baisios vilnys ūžda
mos plake pakraszczius.

Karalius pagriebė abiem 
rankom stovyla kad inmest in 
giluma mariu. Bet stovylas 
laikėsi drueziai tik suyro keli 
iniesyii ir pražuvo keliolika 
tukstaneziai žmonių. Bet ka 
jam reiszkia toji saujele žmo
nių. Likusieji puolė ant žuvu
siu žmonių turto ir pasidarė 
da didesni nesupratimai ir 
keiksmai.

Matydamas tai mariu kara
lius, graudžiai apsiverkė ir in- 
sileido in savo po-vandenine 
karalyste, labai sau iszmetiue- 
damas, kad savo vainiką isz- 
puosze auksu ir deimantai, o 
godumas žmonių buvo dides
nis ne kaip meile.

----- GALAS-----

“Woburn Chippy”, mėly
na Perzijos kate laimėjo .pir
ma garbes vieta tarp visu 
kacziu ir katinu in rungty
nes in Croydon Cat Club in

Westminster, Anglijoje. Ji 
ežia taip akis iszvertus žiu
ri in laikrasztininkus, kad, 
rodos ji žino kokios garbes 
ji yra susilaukusi.

AMERIKOS LAIVYNO
“VANGUARD”

RAKETAS

Paleis In Erdve Pirma 
Baiidomaji Žemes

Palydovą
COCOA BEACH, FLA. — 

Bandymu vietoj jau kabo 72 
pėdu ilgumo “Vanguard” Ra
keta iszszaus maža satelitą, 
menuli. Szitas raketas suside-

Jono Ir Angelines Andruliu Ir Ju Szeimynos
MICHIGAN FARM SURIS

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

FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir 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 
i.r jusu mėgiama skoni. Szis Suris taip yra mėgiamas Lietuviu, kad j.o 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 z

Greitas Atsakymas
Jonas dagirdes kad jo mo- 

tere ji apgaudinėja, inbeges 
in stuba suriko:

— Vai tu padla ! Jau ži
nau viską!

— Neteisybe, dusziuk, ne 
viską jinai. Pasakyk man 
kada buvo didžiosios angli
nes straikas? .

Lansford, Pa.—
Panther Valley Coal Co., pra- 
nesze, buk kompanija neatnau
jins “Leasa” su Lehigh Coal 
ir Navigation Co., Dec. 31-ipa 
diena. Apie 900 mainieriu ne
teks savo darba isz Lansford 
Nr. 4 ir Nr. 6, taipgi stripiils ir 
mainos Nesquehoning.




