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Japonaites In Miami METE AKMENIUS 1N
' / ♦

ISZ VISURARKIVYSKUPĄ
LIVERPOOL, ANG. —

Gauja žmonių, rodos, visai be 
jokios priežasties, staiga pra
dėjo mest akmenius in Kata
liku Bažnyczios Arkivyskupą, 
penkios deszimts trijų metu

amžiaus John C. Heenan, ku
ris vakare buvo iszejes viena 
ligoni aplankyti, Liverpool 
mieste. Jis nebuvo sužeistas.

Policijantai greitai visus 
iszskirste, bet nei vieno nesu-

i Washington, D. C.

aresztavo.
Nei Arkivyskupas, nei poli

cija negali ar nenori pasakyti 
kodėl tie žmones taip keistai 
pasielgė.

□ o o

Kai szaltis ir žiema .atslū
go ir vėl žmones galėjo eiti 
maudytis in Miami Beach, 
keturios “Geisha” mergi
nos, Japonaites pamargino 
pamares. Jos yra, isz kai
re in deszine: Amyko Shiba- 
ta, Kavru Wakana, Sachio 
O’Kazaki ir Suki Tatsuno.

Vieszbucziu savininkai to

kiose vietose, kaip Miami ir 
Palm Beach szimtus tukstan 
ežiu doleriu patrotino per 
ta nepaprasta szalti ir snie
gą.

Tie kurie buvo tose vieto
se, greitai iszvažiavo namo, 
tie kurie rengėsi tenai va
žiuoti, nutarė tupėti namie.

o o o

stojo in ta teismą ginti todu 
jauno žmogždžiu.

Visi in ji pirsztais bade, sa-: 
ke kad jis yra tu milijonierių 
papirktas, kad jam pinigai la
biau rupi, negu teisybe; jo 
draugai ji apleido. Iszrode 
kad ne tie jauni žmogžudjiai 
ežia teisiami, bet pats advoka
tas, garsus Clarence Darrow.

Bet visa tai nepaisė, be drau
gu, be savo advokatu, bendra
darbiu, vienu vienas stojo in 
ta teismą už tuos žmogžudžius 
ir priesz visa svietą.

Jis taip sumanias, taip apsu- 
griai vede ta teismą, taip au
dringai ir graudingai ir iszkal- 
bingai kreipėsi in “Jury” ir

Komisijonierius Mack

■ , t--—-?,■'—n=^-T;=-.-.-a= įn teisėja, kad teisėjas John R.

Isz Amerikos LAISVE 
ŽMOGŽDŽIU!

Caverly negalėjo aszaras su
laikyti per jo graudinga pra- 
szyma susimylejimo.

Teismas tęsęsi visa menesi.

KUMSZTININKAS
SUIMTAS

Intartas Už Vagyste

Statiesi Virsz Gamtos

JOLIET, ILL. — Ana san- 
vaite, po trisdeszimts trijų me
tu, dvieju szimtu septynios de
szimts penkių dienu, ir asztuo-

PHILADELPHIA, PA. — Į 
Dvideszimts dvieju metu am-Į 
žiaus kumsztininkas Fernando j 
Fala, buvo suaresztuotas, už ta į 
kad jis sumusze ir apvogė; 
Pennsylvanijos Universiteto 
Profesorių geležinkelio stoty
je-
- Jis buvo geležinkelio polici- 
jantu sueziuptas, kai tik jis isz i 
tos stoties iszbego.

Keturios deszimts keturiu 
į 

metu amžiaus Profesorius Rier 
L. Bargellini, ka tik buvo isz- 
maines czeki ir buvo nuėjės, 
prie telefono, kai szitas kumsz
tininkas ji užklupo ir reže jam i 
staeziai in veidą; iszplesze jo 
palto- kiszeniu ir pasiėmė szim- 
ta szesziolika dolerius.

niolika valandų, kai jaunas, 
jaunas, keturiolikos metu vai
kas buvo žiauriai nukankintas; 
ir nužudintas, vienas isz tu žu- 
liku buvo paszauktas in State- 
ville kalėjimo virszininko ofi
są, po pusrycziu.

Kalėjimo virszininkas Jo
seph Ra gen pasakė kaliniui, 
žmogždžiui, Nathan Leopold, 
“Tu dabar esi laisvas.”

Nathan Leopold, penkios de
szimts trijų metu amžiaus pus
plikis, priesz laika pasenės Žy
delis, su savo draugu Richard 
Loeb, buvo žiauriai, beveik 
žvieriszkai nužudęs keturioli
kos metu Bobby Franks, kai 
jiedu buvo asztuoniolikos me
tu amžiaus, nepaprasti studen
tai.. Abieju tėvai buvo milijo-

Profesorius to smūgio par
krito ant grindų, bet garsiu1 
balsu eme szaukti: Vagis! Su
stok! Sustok! Vagis! Keli poli-! 
cijantai iszgirdo jo baisa ir; 
greitai pradėjo, ta vagi vytis.1 
Keli kiti policijantai lauke! 
prie stoties duriu taipgi buvo 
iszgirde, ir jie greitai ta vagi 
nustvėrė. Jie jo kiszeniuose 
rado visus Profesoriaus pini
gus.

SKAITYKIT 
“SAULE”

nieriai, Chicagoje.
Ju tėvai pasisamdė ant viso 

svieto, mokineziausi ir iszkal-' 
bingiausi advokata, Clarence 
Darrow. — Kiti advokatai ne
norėjo ir nebedryso tuos jau
nus žmogždžius ginti, nes jie 
buvo tikri kad niekas tu žmog
ždžiu neiszgelbes.

Teismas pradėjo Liepos, dvi
deszimts pirma diena, Chica
goje, priesz Teisėja John R.- 
Caverly. Nors teismas buvo 
vedamas Chicagoje, bet viso; 
kraszto žmones ji seke per ra
diją ir laikraszczius.

Clarence Darrow, kuriam in-

Kai atėjo laikas advokatui 
Clarence Darrow jau baigti sa
vo paskutine kalba, teismo 
kambaryje nebuvo vietos nei 
kojos inkelti. Žmones stum- 
diesi, peszesi už vieta kur ga
lėtu tik pastovėti.

Advokatas Clarence Darrow 
per dvylika audringu valanda 
kalbėjo, aiszkino, teisino ir 
prasze tiems žmogžudžiams, 
pasigailėjimo.

Jis neprasze, kad jie butu 
iszteisinti ar paleisti; jis tik 
prasze kad jie nebutu mirties 
bausme nubausti; jis prasze 
kad jiedu butu nuteisti iki gy- 
os galvos in kalėjimą.

Jeigu priesz szita teismą ad
vokatas Clarence Darrow buvo 
pripažintas kaipo intakingiau- 
sias ir iszkalbingiausias ant 
viso svieto advokatas, tai ežia- 
per szitu dvieju žmogždžiu 
teismą jis pats save pervirszi- ! 
jo ir pralenkė.

Laikrasztininkai buvo taip į 
sujaudinti, kad jie pamirszo 
savo laikraszcziams raportus! 
iszsiunsti.

Clarence Darrow ežia visu 
savo ilgu metu patyrimą pa- i 
naudojo, visa savo iszkalbin- 
guma net ir isznaudojo. Tokio1 
iszkalbingumo dar niekas nie
kados nebuvo girdėjęs. Jis 
kreipėsi in teisėja ir in visus1 
susirinkusius.

“Kodėl jiedu nužudė jauną
jį Bobby Franks? Ne del pini
gu, ne ant kerszto, ne isz pik- į 
tumo.

Jiedu nužudė ta vaika kaip! 
jiedu norą sumindžiotu, ar mu
se užmusztu, vien tik del paty-;

Czia Kongreso Komisija 
vėl susirinko Vaszingtone, 
apsvarstyti Susisiekimo Ko
misijos Komisijonieriav.s R. 
Mack byla.

(Isz kaires in deszine) ran
dasi: Kongresmonas Oren 
Harris, Demokratas isz Ar
kansas, szios Kongreso Ko
misijos; pirmininkas Vice
prezidentas National Air
lines eroplanu kompanijos, 
Alexander Hardin ir V. T. 
Baker, Prezidentas.

Kongresmonas Harris bu

vo sakes, kad jis inves byla 
pravaryti ta Komisijonieriu 
Richard Mack isz Susisieki
mo Komisijos pirmenybe.

Mack buvo intartas ir su
rastas kaltas už ėmimą Ky- 
sziu, ir kad jis buvo papirk
tas televizijos laisnius in Mi 
ami, Florida, paskirti East
ern Airlines Eroplanu Kom
panijai.

Pirm negu szita Kongreso 
Komisija galėjo savo ta by
la investi, Ponas Mack pats 
pasitraukė.

PLATINKIT!
takingesnio ar iszkalbingesnio rimo.
iki tada nebuvo ir gal nebus,' Jiedu ji nužudė, už tai kad

ji buvo taip sutverti; už tai 
Kad kur nors gamtoj o ar j u su
tvėrime, kas nors pakrypo ar 
suklydo.

Jiedu jautėsi didvyriai ta 
prasme kad jiedu yra virsz 
gamtos ir virsz visu instaty- 
mu.

Jiedu jautiesi tokie mokinti 
Kad jiedu nebuvo kaip kiti 
žmones.”

Ir taip per dvylika valandų 
kalbėjo advokatas Clarence 
Darrow.

Teisėjas Caverly per aszaras 
nuteisė tuos žmog’ždžiu iki gy
vos galvos in kalėjimą, ir prie 
to pridėjo dar devynios de
szimts devynis metus, su insa- 
kymu, kad jiedu niekados ne
būtu paleisti.
D. Loeb už dvylikos metu pa
simirė kalėjime; ji užmusze ki
tas kalinys, už tai kad tas Loeb 
prie jo lindo su iszkraipytais 
lyteniais pasiulinimais.

Nathan Leopald tese savo 
gyvenimą kalėjimą; mokinda
mas kalinius, pertvarkinda- 
mas kalėjimo knygyną, ir vi
sokiais budais besistegdamas 
visiems padėti.

Jis tris sykius prasze 
“parole” kad jis butu isz ka
lėjimo paleistas, ir tris sykius 
jo tas praszymas buvo atmes

Prezidentas Eisenhoweris pa
sakė Sovietu Rusijos Ambasa
doriui Menshikovui, kad jeigu 

' bus surengtas kokis nors mi
tingas Užsienio Ministeriu, tai 
pirmutinis ir svarbiausias 
Klausimas turės būti Rytu-Va
karu nesusipratimai ir susikir
timai.

Valdžios Televizijos komi-1 
teto Komisijonierius Richard 
A. Mack pasitraukė isz vietos 
kur jam alga buvo dvideszimts 
tukstaneziu doleriu in metus.

Senato komisija darode 
daug suktybių ir papirkimu, 
kai viena televizijos stotis Flo
ridoje buvo pavesta Eastern 
Airlines eroplanu kompanijai.

Komisija tam Komisijonie- 
riui davė žinoti, jeigu jis sava
noriai nepasitrauks, jis bus 
iszmestas. Komisijonierius 
Mack pasiuntė laiszka Prez. 
Eisenhoweriui sakydamas kad 
jis savanoriai pasitraukia. ,

Graikija

Graikijos Karalius, Paul, 
suszauke savo karalystes tary
ba ir paskelbė naujus rinkimus 
del Premiero. Premieras Kara
manlis pasitraukė.

Varszavos

Net ir pats partijos bosas, 
Khruszczevas, po visa svietą 
pagarsejas girtuoklis, dabar 
labai lipszniai kalba apie blai
vybe.

Daktarka Lidia Bogdano
vich sako kad septyios deszim- 
tas nuoszimtis visu prasikalti
mu ir penkios deszimtas nuo
szimtis visu nelaimiu pareina 
nuo girtuokliavimo.

“Virszunes”
Pasikalbėjimai

tas. ,
Kai jis ketvirta syki inteike 

savo laisves praszyma, kalėji
mo komisija sutiko.

Jis prižadėjo paszvest visa 
savo gyvenimą, bedirbdamas 
ligoninėje in Puerto Rico už 
deszimts doleriu ant menesio.

Jis turi gana pinigu ir be 
tos mažos algos. Jo tėvai jam 
paliko penkios deszimts tuks- 
taneziu doleriu. Jis tuos pi
nigus negali pasiimti, bet isz 
to fondo jis kas menesis gaus 
gana, del gero pragyvenimo.

Bet szitas Leopold dar vis 
jaueziasi kad jis yra koks 
virszgamtinis žmogus, kuris 
stovi augszcziau teisiu ir in- 
statymu.

Savo knygoje “Iki Gyvos 
Galvos ir 99 metu,” jis raszo 
kad jis buvo susektas ir sugau
tas ne už tai kad jis kokia 
klaida buvo padaręs, bet kad 
likimas jam koja pakiszo.

Lenku Komunistu Centro 
Komitetas iszmete Viktorą 
Klosiewicz, sena Stalino rėmė
ja, kuris nesutinka su Komu
nistu pabtijos, Lenkijoje, vadu 
Gomulka.

______________________ ' I

Maskva, Rusija
! ---------------

Sovietai dabar labai susirū
pinę apie girtuokliavimą Rusi
joje.

Valdžia dabar yra pabran
ginus vyną ir vodka, kad žmo
nes tiek daug negertu.

Sovietu Ambasadorius 
Mikhail Menshikovas, atvy
ko in Balt-namus, pasitarti 
apie suszaukima Didžiųjų 
Krasztu ‘Virszunes’ posėdi, 
tarp Rytu ir Vakaru. Jis 
czia atvyko pasikalbėti su 
Prezidentu Eisenhoweriu.

Prezidentas Eisenhoweris 
jam aiszkiai davė žinoti kad 
tokis ‘Virszunes’ posėdis 
gales invykti tik tada Pa
sauline Taika bus invykdin- 
ta ir ingyvendinta.

Prezidentas Eisenhoweris 
teipgi szitam MenshiKOVui 
davė žinoti, kad jeigu tokis 
‘Virszunes’ posėdis ir in- 
vyktu, tai pirmutinis klau
simas turės būti Vokietijos 
suvienyjimas, ir kad per to
ki posėdi, riebus jokios So
vietu propagandos.

I' . ■
“Loszikams” Pietus

Net Zvanisi

Adomas sugryžta girtas 
vidurnaktyja nuo susirinki
mo. Pati ’atidarius duris, 
duoda jam smarku ypa per 
žanda, o jis ant to atsake:

— Po velniu! * Duszule, 
katroj a ausi j a man skamba?

Czia New York mieste' 
“milžiniszkas rauduonas” 
Kangaroo, kiszasi savo nosi 
per pietus, kai “Farley” 
baltauodegis brieefis stovi ir

laukia, savo kaleinos.
Kangaroo ir briedis uždir

ba szimta .doleriu in viena 
valanda. .

o o o
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Kas Girdėt
Viena isz didžiausiu musu 

eroplanu kompanijų davė val
džiai žinoti kad ji nenori, musu 
valdžios paežio biznio, kad ji 
nuo ateinanezio menesio nesu
tiks veszti musu paczta.. Tos 
kompanijos atstovai sako* kad 
tai kompanijai neužsimoka 
paczta veszti.

Paczto szta'bas turės anks- 
cziau ai’ vėliau daugiau paskir
ti eroplanu kompanijoms1 už 
paezto veizima, nes ir kitos to
kios eroplanu kompanijos yra 
nepatenkintos su ipaezto veži
mu.

iSziandien mokslo laipsnis, 
dipliomas isz kolegijos mažai, 
ka reiszkia, nes daug tokiu ne- 
va-mokin.tu studentu tuos laip- 
snius'insigyja už tai kad jie 
iszmoksta kaip virti, kepti, 
szokti ar deklamuoti. Mokslas 
yra antraeilis reikalavimas ko
legijos ar universiteto laips
niui.

pabrangs su ateinaneziu me
nesiu. >

Darbo sztabas Vaszingtone 
pranesza kad dabar musu 
kraszte randasi daugiau, kaip 
penki milijonai darbininku be 
darbo.

Darbininkas ant fanuos in 
Martinez, Californijoje, savo 
paskutiniame testamente pali
ko visa savo turtą $900, Po
nams W. L. Moffat. Tas dar
bininkas Eli Stewart' savo tes
tamente grifesztai pabrieže: 
“Asz netikiu in pomninkus ir 
sau nenoriu, ir asz nenoriu kad 
jus man nupirktumete siutą už 
penkios deszimts doleriu, kuri 
asz nesziocziau savo grabe, nes 
asz niekados neturėjau tokio 
brangaus siuto ir savo grabe 
nenoriu. Jeigu kas liks isz tu 
pinigu, tai asz noriu kad judu 
gerai ir gražiai pasilinksmin
tumėte ir visus juos pragertii- 
mete.”

-d---- -----------
In Birmingham., Alabama, 

Bennie Johnson buvo suaresz- 
tuotas ir gali būti nuteistas 
ant szeszios deszimts dienu in 
kalėjimu ir tūkstanti doleriu 
baudos, už tai kad jis inkiszo 
viena centą in myteri “meter” 
del savo, aufomobiliaus, kur 
reikėjo penktuko.

1 • • -nu

Prezidentas Eisenhoweris 
yra pasakęs kad Amerikiecziaj 
niekados savo laisve nepar
duos del bet kokios tarptauti
nes politikos ar sutarties.

1 "■ • • . 1

Senatorius Mike Mansfield, 
Demokratas i^z Montana vals
tijos sako: “Gaila kad Prež. 
Eisejihoweris nepasitarė su sa
vo patarėju spaudos virszinin- 
ku, Adams pirm negu jiedu 
ima kalbėti apie ta pati dalyka 
isz atbulu krasztu. ”

Senatorius Albert Gore, De
mokratas isz Tennessee valsti
jos, pargryžes isz Rusijos laik- 
|i’asztininkams pasakė : d Tik 
vienas dalykas man tenai pati
ko: mano žmona Rusijoje ne
rado nieko ka ji norėjo pirk
tis.”

Kipszczevas, tarptautinis 
girtuoklis dabar blaivybes "pa>- 
mokslus savo žmonėms pysz- 
kina.

Daktarai tokia baisiai grei
ta pažanga daro, kad visai ne
būtu d y vai kad antros ar tre- 
ezios kartos vaikai gales susi
laukti pusantro szimto metu.

Dabar vis mažiau ir mažiau 
■'mokytoju randasi musu moks
lo instaigosė kuria turi dakta
ratus, augsztus mokslo laips
nius. Jie'gauna geresnius dar
bus ir didesnes aigas pramohe-

Jeigu nori tikrai invertinti 
kuri žmogų, paižiurek kaip jis, 
sugyvžįna. su savo szeimyna. 
Jis negali būti nei geresnis, nei 
blogesnis su kitais.

iSziandien, kai žmogelis tur
teli susikrauna, jis turi pasi- 
samdinti kelis advokatus kad' 
jie valdžiai iszaiszkintu kaip 
jis ta turteli susikrovė.

Ar jus 'žinote kad Rusi ja da
bar turi tarp 900 ir 1,500 bomb- 
nesziu kurie gali lengvai pa
siekti musu miestus ?

Sovietu unija dabar turi 
tarp 12,000 ir 15,000 bombne- 
sziu, kurie gali in musu krasz- 
ta atveszti tas atomines bom
bas.

Daug 'darbinihku. dabar ran-, 
dasi be darbo už tai kad Ame
rikos valdžia dabar labiau yra, 
susirupinusi apie dausos lėk
tuvus, negu laivyno laivus.

Trys Istorijos I 
Apie Irianda arba Nekaltybe į 
Suspausta; Robertas Velnias:; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip ' 
korius riko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai. 
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— Sieniniai Kalendoriai, su į 
Lietuviszkais ar Angliszkais | 
menesiais, su szventomis ir 
pasninkais. Po 50<? arba 3 už 
$1.35. Adresas:

Saule Publishing Co., Maha
noy City, Pa.
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Pypkes Durnai

Sovietu.' valdomas Rytu Ber
lynas nerimauja ir galima tikė
tis kad ne už ilgo visas tas 
miestas pasikels priesz Sovie
tu valdyba;

In Bgota mierta, Sovietai 
siulina nuo plieno fabriku ligi 
televizijos setu, kad jie neuž
sidėtu su Amerikiecziais, nors 
Amerikiecziai yra pasiuline 
kelis szimtns tukstanczin dole
riu tam krasztui in pagelba.

*7
Eroplanu keliones kasztai

Liūdna Pabaiga
Isz ryto pažino ja, 
Ir insimylejo merginoja. 
Po piet linksmai kalbėjo, 
Vienas in antra insimylejo. 
Bet vakare tas tasejo, 
In sprandą nuo jos tėvo 

apturėjo.

szykite ant adreso ^'Michigan Farm 
Cheese Dairy, Inc., John Andrulis, 
Pre?., Fountain, Michigan.

Visuomet reikalaukite “Andruliu” 
Michigan Farm Sūrio. Jeigu panorė
site “Michigan Farm Sūrio” tai ra-

PAPARCZIO ŽIEDAS

JOJAMA, mama! Szauke Juzy- 
le parbėgusi iszdvaro; szia 

nakti asz namie nakvosiu!
—- Kodėl ? Kas rados? Už

klausė' senute. ■
— Mat sziandien po pietų 

ponai iszvažiavo irt sveczius 
kažin kur toli, toli! Pasiliko 
lik viena panaite. Ji pasiszau- 
ke mane ir sako: “eik, jei nori 
pas tėvus ant dvieju dienu. 
Man, sako, tavęs ne reiks, bet 
tik...”

-1— Ar nepyks tik ponas už 
tai?

Ne, ne, panaite isztei- 
sins! Bet sako ji, neužmirszk 
ateinancziaja nakti nueiti in 
giraite!

—■ O ko ten, ar sau galo 
jiėszkoti?

—■ Ne, ne! Jiėszkoti papar- 
czio žiedo; kad tik asz ana. su
ra scziau, asz viską padary- 
cziau, ka. tik rforecziau; tik 
reik, kaip norint, nuskinti ta 
žiedą.

— Niekus szneki! Pertrau
ke motina.

—h. Ne, ne! Mama! Ne nie
kus! panaite pasako, kaip reik 
daboti norint ana rasti; mat jis 
tik vidurnaktyje in Szv. Joną 
težydi ir tai labai trumpai. O 
juk rytoj Szv. Jono, asz szia 
nakti eisiu ir nuskinsiu ta žie
dą, matysi!

— Je, taip ir bus! Ar da ko 
beužsimanysi ?,

' o *
Atėjo vakaras. Parėjo vyrai 

isz lauko. Susėdo vakariene 
valgyti. Norviliene apipasako
jo szios dienos atsitikimus na
mie, primine paparczio žiedą.

Pirkite U. S. Bonus ^Pirkie U. S. Bonus! Pirkite U. S. Bonus

© Copyright 1957 
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Visi eme juoktis ir tyeziotis isz 
Juzytes. Ta. kente, kente, pa- 
szoko isz užstales susiraukusi 
ir nubegO' per kiemą in kama
ra. Parvirto' in lova.

Greit piktumas perejo. “Ne 
migsiu asz; manste sau, lauk
siu dvyliktos. Kad tik nepra- 
veipsoti!” Ji guli, o miegas 
lenda, in akis juo toliau juo la
biau. Jau gal laikas? Manste 
vėl po valandos. Ne, dar trupu
ti pasivoliosiu. Pasivėlinsiu! 
Reik jau eiti! Ritosi ji su mie
gu.

Sztai jau ji atsikėlė, atsikra
tė nuo. .miego, iszspruko pro 
duris, pamažu jas pravėrė, kad 
niekas nepajustu. Naktis buvo 
puiki; niekur ne vieno debesė
lio, jokio balso, jokio braszke- 
jimo, viskas paežiam inmigyj!

Juzylte (paėmė baime, szurpu- 
liai perejo per visa, kana, bet 
gryžti nenorėjo, ja traukte 
trauke in giraite. Ji pradėjo 
bėgti neat si žiu red am a; po va
landos atsidūrė in iszkartas: ji 
žinojo kad -ežia, daug yra pa- 
pareziu. Pasižvalgius priszoko 
prie didžiojo kiaro, padare vis
ką ka panaite buvo inpasako- 
jusi, atsisėdo ir persižegnojusi, 
kad pikta, dvasia neturėta ant 
jos valios, eme laukti: susinė
rė rankas ant keliu, iszplestas 
akis inrenle in paparczio; vir- 
szne ir ne juda, ne kruta. Lau
kia valanda, laukia, kita, žiedo 
kaip nėr, taip nėr. Pamišti bus 
bene pasivėlino, pakele akis i.i 
dangui pažiūrėti kame stovi ža
ra. Tuo tarpu —'blykszt! Žyb
telėjo kas po pae.zia nosia; ji 
isz iszgastiės paszoko, žiuri: 
virszune kiaro tvakezioj lyg 
kokia melsva, ugnele; virpan
čiomis rankomis ji pagriebė 
szakele, nuplefeze nuo stiebo >r 
inkiszo in anti.

«• »:•
Dabar užduotis, ko reika- 

laulauti nuo žiedo? Apturėjusi 
tokia laime ji nežinojo nuo ko 
pradėti, o galva jos buvo pilna 
praszymu: ji norėjo netik sa
vo būvi pagerinti, suteikti sau 
laime, bet ir patinstamiems: ji 
norėjo numesti nuo pecziu gi
mines, visos pasaulės vargus 
ir nelaimes. Norėjo įsznaikinti 
verksmą ir dantų griežimą., o 
atneszti'visam pasauliui links
mybe; ji geide matyti aplink 
save besiszypsojanczius veidus 
ir mylinezias szirdis. Bet ne
laime! Mislina ji. Negalėsiu 
asz atneszti visam pasauliui 
laimes: nežinau asz kas kaine 
ant svieto dedasi, kame kokios

(Tasa Ant 4 Puslapio)

^Pirkie U. S. Bonus:
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(with apolcgies to the 3 little pigs)

You can build your house with straw. 
(But it may not keep you dry if a 
rainy day comes along.)

You can build your house with 
. sticks. (But the winds of adversity 

might blow it down.)
The best way to build your house 

is with a solid foundation of bricks. 
(And U. S. Savings Bonds are the 
best savings brreks you can buy.)

Bonds are solid as a rock guaran
teed by your Government. 'Jliey’re 

, loss-proqf, fire-proof, theft proof—the 
Treasury will replace them without 
charge in case of mishap. And the 
principal invested in Bonds is safe- - 
not subject to market fluctuations.

P.rtT.OF FVFftY AMKtfCAK'5 SAVINGS
'■n.. .

SAULE PUBLISHING CO.,

Best of all. Savings Bonds now pay 
you higher interest — faster! Every 
Series E Bond purchased since Feb- ! 
ruary 1, 1957, pays you a safe and 
sure 3%% interest when held to ma
turity. It pays higher interest, too, in 
the earlier years, and matures in only 
8 years and 11 months.

Remember, the way to keep the big 
bad wolf from your door is to build 
your house of savings with bricks— 
the safe and sure U. S. Savings Bond 
kind.

Start1 buying Bonds regularly to
day—on the Payroll Savings Plan, 
where you work or where you bank.

BELČNGS IN U. S. SAVINGS BONDS
, . » .« I .

' ‘7 'tv department thanks, for their
: ' nn<l

MAHANOY CITY, PA.

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

užsisakykite knygas iss 
Btito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
ezio iszimta isz Lietuviszku 

; užliekn Sln miveikulnis. 177 
j dideliu purslHĮiih, JIh-..

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

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei;. 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

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

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

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

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

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

No.l32-~-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, 15o.

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, 20o.

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 Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus-
»4-44**»4>4-*M-**************

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

lapių, 2()o.
No.158—A p i e 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, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržinolas; Uosis; Budyne. 
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, 20a.

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

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

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

Kitokios Knygos

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

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

180%—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaue 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

Nb.194—Trumpas Katali
kių zkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurtas Naudingais Padėji
mais. 35c. 1

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 Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany- 
tojans Jeruzolima. 10c.

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

I

M Pirkie U. S. Bonus!

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.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
tirno kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi, laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING C0„
Mahanoy Oitv, P*>. - U. i. A

i



“SAULE”

- Mielaszirdinga Ponia
—per— 

Vyskupą Motiejų Volonczaus- 
ka

(JALE asztuoni oi ekto am- 
1 ži'aus netoli nuo- Titu venų, 

gyveno savo dvarelije, bevaike' 
naszle, vardu Elžbieta. Ta- ka
žin kuomet važiuodama in Ra
seinius, apsistojo Szidlavoj ir 
tarė važni ežiai: lai arkliai atil
si, asz truputėli pavaikszezio- 
siu. 'Buvo tuo kart vasara, jau 
gerai po pietų. Be vaikszezio- 
dama, pamacziusi bažhyczios 
duris atdaras, tarė: eisiu ste
buklingos Szvencziaiusios Pa
neles pasveikinti. Liejusi atra
do keletą -bobelių po viszkomis 
be klupau ežiu ir beskambin- 
ezin sil agnasais ro-žaneziu šar
vo. Toliaus 'žengsiu, iszvydo 
greit didžiojo altoriaus, tris 
kunigus isz vienos ir tris isz 
antros puses, bekalbanczius 
pakartomis poterius. Terp tu 
buvo ir kunigas Tadeuszas Bn- 
kota, pa-vyskupe impuluotas. 
Elžbieta, sukalbėjusi sveika 
Karaliene, pamislijo:. gerai 
ežia but melstis, bet reik man 
jau važiuot, todėl kėlusi lakan 
tvilino. Iszeidama pamate pa- 
szalije bažnytez-ios mergele, su 
juodu jupele apvilkta, besimel- 
džianczia ir be verkancjzia. Pri
siartinusi tarė: mergele, eik su 
manim, bažnyczioj įieprider 
szneketi, lauke pabilosva,. In 
szventoriu iszejusi klausė: ko 
tu, mano vaikeli bliauni? Szi 
atsake: eik ponitele ka dirbsiu 
nebliovusi, pirm metu palaido
jo mano Intel i, o. dabar . vos 
szeszta diena kaip mano matu- 
tia in žemelia inkiszo; pasili
kau viena, pati kaip pauksztu- 
tis. Klause ponia: ko meldei, 
nugis nuo Vieszpaties? Szi at
sake: meldžiau, kad per užta
rymą Szveneziausios Paneles 
manes neapleistu. Tarė ponia 
jug turi turėti giminia, ta ne
apleis tavęs? Szi atsake: kokia 
gimine, esmi rods bajoraite, 
vardas mano Liudve; tevelei 
turėjo savo teviszkelia, bet toj 
gyvena sesuo mano, kuri, kai
po tekėjusi, turi jau trejetą 
vaiku, o szvogeris vien man 
sako: eik sau, kur nori, teirau- 
kies bene priims kaštavę kiau
lėms ganyti. Kur a-sz teirau- 
Siuos! 'Tai pasakiusi pradėjo 
didžiai verkti. Elzbieta glamo
nėdama apsžluoste aszhras ir 
tarė: ne verk mano vaikas rasi,

- B - CELA ^l 
Iarba pradžia v !; 

SKAITYMO 
...ir...RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col.: 
Dabar Po 25c. 

Saule Publishing Co., j!

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

Dievulis jau tavęs iszklause, 
ne pragaiszi.

Sziem dviem bebilant, kuni- 
gia poterius pabaigė, namo 
gryžo, Elzbieta, su Liudve pri
ėjo pa-vysknpes ir klausė, ta
rydama: Jomylistele, ar pa- 
žinsti ta mergele, radau bažny- 
czioje beverkianezia, sako ne-

Arkansuose vienas 
j netikės,

Kokis tai plikes, 
Vieno paczia atkalbino, 
Puikius kambarius jai 

pagamino. 
Dabar velei kitos lizdą 

i riktuoja, 
Ir jau pinigus pikiuoja 

Iszmintingi badai neduos, 
G-al proto atstos, 

■' Tada pabijos, 
Ir rimbais apdovanos.

O, kaip gudrus plikutis, 
Meilus kaip katutis, 
Moka prie 'žmonių

I gretytis,
Labai dorum rodytis.

* # *

Vienoje vietoje krikszt.ynos 
atsibuvo, 

Ant kuriu daug sveteliu 
pribuvo, 

Kelis galonus guzutes 
pergabeno, 

Nes svetelei to (reikalavo.
Gere ir u'že už kūdikio 

' sveikata, 
Guzute,- alų ant ko kas ■ 

turėjo ak vata, 
Žinoma ir be dainavimo ' 

neapsiejo, 
Isz pradžios po viena, 
Sztai ir visi pradėjo. 
O szirdeles ne buvo 

tai giedalas, 
Visokais balsais,

• Ploni, stori ir bosais,
- Isztikro, net visi 

kaimynai, 
Buvo supykia labai, 

Miegoti negalėjo,
Net policijantams daneszt 

turėjo, 
Dėdės pribuvo,

Bet ir tai tvarkos 
nebuvo. 

Badai isz stubos iszmete, 
Kitokios rodos nemate. 

Lauke ar kokio-'žmogaus 
nepamatys, 

Katras pravardes pashkys 
Kožnas da-inoriaus, 

O ii’ paties gaspadoriaus.
Ne ir rado, katras 

visus iszdave, 
Policijantas pas vaita 

padavė, 
Ii- buvo tas, jog kožnas, 

Po d'eszimts -dolerius 
užmokėjo, 

O bosas namo net 
trisdeszinits padėjo; 

( Tai rots kriksztynos ir 
klykimas, 

Apie tai bus viskas. 

laiminga esanti I Vyskupas pa
sakė: eik szian, vaike mano. 
Atėjus tarė: esmių Liudvele, 
Rekstienes duktė. Kiek turi 
metu? Szi atsake: matute ka
žin kuomet pasakojo man jam 
deszimtus einant. Tarė Vysku
pas: e, e, Rekstienes, ta tai ta
vo matuszia szioj Nedelioj pa
laidojom? Szi verkdama atsar 
ke: mano,' mano! Tarė toliaus- 
Vyskupas: teisybe, gerai paži
nau. Tamosziu Reksti, padorus 
buvo, ūkininkas, mano Susiedas 
visuomet blaivus, visuomet 
teisingas, -didžiai ana. mylėjau. 
Motina, amžina atilsi, dar bu
vo dievobaimingesne, kas žino, 
bet ko anuodu Vieszpats teip 
veikiai atėmė, matyti kad Jam 
buvo malonu. Suprantu padėji
mai, Liudveles, žinai 'žentas 
svetimas žmogus in namus in- 
vestas, rasi ir ne užkencziai 
genezių moters savo, jei Ponia 
padalysi anai ka gero, atrasi 
pas Vieszpati užmokesti. Atsa
ke Elžbieta: tatai, Geradeje, 
neturėdama savo vaiku ketino 
pasavinti Liudvele ir būti jos 
antra motina. Tarė toliaus 
Vyskupas: na-, gerai, važiuok 
tamsta in Raseinius, kaip keti, 
asz tuo tarpu duosiu žinia na- 
miszkiams, kad netartu Liud
vele prapuolus. Lyg tamstai 
šugryžtant lai ana pas mane 
paliekt.

Elzbieta teip suderėjusi, va
žiavo in Raseinius, o diena 
praleidusi sugryžo in Szidlava 
ir iszsiveže Liudvele. Namo 
parvažiavus, szeimyna klausė: 
kur -Ponia, gavai ta mergele? 
Szi atsake: Vieszpats Dievas 
davė, yra tai mano vaikas, to
dėl ir noriu, kad mylėtumei 
kaip mano dukterį. Keletai ne- 
deliu praėjus Ponia gavo mo
kinta bajoraite, vardu Teklia 
ir insake mokinti Liudvele 
raszto, siuvimo, ir , viso- kas 
mergeliai neturtingai reika
linga. Ta visu pirmu indą,ve: 
Lipdvelei lementoriu, paskui 
knyga, o iszmokus gerai skai
tyti, rode anai siuvinius. Ilgai- 
niu Liudvele pramoko marsz- 
kinius surežszti ir pasiūti, ju- 
pelles kirpti ir siūti, žekes su 
pirsztinemis nerti plonai ir 
dailiai verpti, apmesti audek-, 
lūs marginius, dvinyczius, tri- 
nyczius, d'eszimtinyczius, ovili- 
kus, abrusus kilmus ir kiečius 
austi.

Liudve paaugusi in pilna 
mergele tapo labai graži, buvo 
būtinai sveika, riebi ir maloni. 
Besimokindama su visa szir- 
džiąiprisiriszo prie ponios sa
vo, mylėjo ana regis juoba, (la- 
biaus) ne kaip tikrąją motina. 
Neliepiama dirbo ka tik paga
vo, o niekuomet veltuo netru
ko. Poniai dar nekėlus, iszpus- 
te jos drabužius ir vienoj vie
toj sudėjo, iszvire kava ir prie 
lovos nunesze; žodžiu sakant, 
vis tai dare, ka tik geriausias 
vaikas tėvams gali daryti. 
Dviem metam praslinkus, se
na ponia insirgo; Liudvele už 
vis jai įpriveižejo, per kiauras 
naktis nemiegodama,' -sėdėjo 
prie jos lovos, kožna.jos moste
rima iszpilde, duris lengvai da
re ir vaikszcziojo netraukiai, 
kad užsnudusios ponios nepa
žadintu. Poniai ilgai ne'bgyt 
jant, parvedino kunigą ir su 
Szventais -Sakramentais aprū
pino. Kažin kuomet ponia ta-

M AH AN O Y CITY, PA.

Let us show

ower

created by

king encloMlTe

A*?0®* 
ioiormris'

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa. Phone 744-J

iMaTURALLY, the/re important to you! That's why we want you 
to see these invitations for yourself. And please don't let that 
costly look mislead you ... the magic is in the making of these 
invitations! Feel that fine, sharp raised lettering, it's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers! 
Check the perfect form of these invitations with people wfio 

really know! Come in! We will be happy 
to show you the “Flower Wedding Line.*

your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct I

rer Liudvele m ataus nebgy- 
sianti, suprantu meile tavo, 
nieks už ana negal užmokėti, 
vienok ne užmirsza-u tavias. 
Man mirus, rasi testamenta ir 
žinosi, ka tau užrasziau. Szi 
tuojau pradėjo didžiai verkti, 
ir tarė: mažutėlė, asz ne pini
gus, bet tamista myliu, ne ma
lonu man pinigai, be tamistos: 
todėl diena isz dienos meldžiu 
Vieszpaties Dievo ir Motinos 
Szveneziausios, kad tamstai 
amželi pratęstu. Jaunas žmo
gus gal, senas turi mirti, todėl 
ir Elzbieta neiszsisuko nemi
rusi. Pradėjo kas kartas la- 
lia-u -silpti ir numirė. Jos nebe
tekusi, visi namiszkiai gailė
josi, bet už vis Liudvele, kuri' 
allpuliavo isz gailesczio. Gimi
ne palaidojusi ponia, atidarė 
testamenta kuriam rado sziuos 
žodžius: “Liudvei Rekstaitei 
Užraszau pustreczio , tukstan- 
czio musztiniu ir daleidžiu pa
skirties isz viso mano- turto 
viena, tinkamąjį pataika. ’ ’ 
Gentis mirusios atskaitė pini
gus Liudvei o szi atidavė, ant 
procentu p. Micevicziai, Rasei
nių pavieto- Marszelkai. Pas- 
kiaus gimė bruko anai: jupa 
gražiai brangu žiedą ir puikia 
skepeta, o- szi atsakė: imsiu 
szia Dievo muka, kuria antra 
motina mano mirdama ranko
se turėjo ir bueziavo. Tas kry
žius bus geriausiu atminimu ir 
palaikų geradejos mano. Gimi

ne su džiaugsmu beregiant ta 
atidavė.

* * *
In Liudvia turtinga tapuse 

jaunumene -pradėjo su. malonia 
akia veizetie. Ne užilgio Petras 
Rauktinis užsigeidė imti ana 
už moteri. Szi, neatsake, nes 
Rauktinis buvo jaunas, pado
rus bajoraitis ir turėjo teviszr 
kelia be jokiu skolų. In paret- 
ka atvažiavo- jos sesuo, ir visa 
Rekscziu gimine, kuri pirma 
jos už genti nenorėjo skaityti. 
Szliuba eme Tituvenuose. Teip 
nors vadinos Rauktuviene, te- 
cziaus buvo turtingesne už sa
vo- -seseri. Juk ir ne tuszczios 
rauktines niekas nespardo.

Isztekejusi padoriai gyveno; 
sulaūke trejetos vaiku, tie 
sveiki augo- ir viskas klojos. 
Bet szioj pasaulei kloties n.e- 
kuomet nėra be perglitos vie
nas bernas pipkininkas, kulia
mame laike krapszte ugni ir 
uždege jauja. Didis vejas pute 
tiesiaj ant kitu trobesiu, gais
ras sudegino ne vien jauja su 
javais, bet ir narna ir trioba ir 
kūtes su visais gyvuliais.

Staiga nuplikius Rauktinis 
tarė savo- moteriai: kas bus, 
duszele! Nebteko nei arklio nei 
karves, nei namu: reik mud
viem atimti tūkstanti muszti
niu nuo p. Micevic-zios pirkti 
ko neturim. Szi atsake: o ka 
padarysi kad erik. Teip pasi- 
bilojas, Petras važiavo pas Mi- 

cevięzia in Viduklia- ir melde 
pinigu savo. Tas nei skatiko ne 
davė, bet dar isz jo tycziojos ir 
tarė, ein prova, rasi kuomet už 
savo pinigus gausi koki lopeli 
žemes mano, pinigus dabar ne
turiu ir neduosiu. Sugryžo Pe
tras verkdamas, paškiaus mo
teris tarė: žinau, ka padarysiu, 
Szidlavo-s Motina. Szvencziau- 
sia gelbėjo mane kūdikystėje. 
Eisiu ir dabar melstis jos pa- 
gelbos. Tai pasakius eme kry
žių nuo ponios gauta ir isz-ejo 
pekszczia, poterius kalbėda
ma. Nuėjusi klaupės bažny
czioj, verkė ir bueziuodama 
Dievo muka. melde- pagėlbos. 
Be bueziuodama. ir beliaukda- 
ma sudrėkino savo kryžių teip, 
jogiai tas, būdamas isz daug 
lentelių suklijutas, atsiklija
vo. Liudve, atėmus užpakaline 
lentele, pamate viduj brangu 
su. deimantais aptaisyta kry
žių. Iszvidusi pati persigando, 
tarsi monus matanti, uždėjo 
vėl lentelia, su aszaromiS pasa
kė aeziu Vieszpacziui Dievui 
su Motina Szvencziausia, gry- 
žo namo ir parode vyrui rady- 
bes savo. Tas: prasidžiauges 
nusamdė Vežimą- ir leidosi in 
Vilnių, kur pardavė rastaji 
kryžių už keturis tukstanezius.

Sugryžo namo, pastate tro
besius, prisipirko galviju ir at
kuto, it muse pavasarij.

Teip Vieszpats globsti visus 
kurie savo- reikaluose pas Ji 

glaudžias. O Szvencziausia Pa
nele, Szidlavoj visuomet yra 
stebuklinga. Petras su Liudve 
ilgai pateko, dukteris dailiai 
iszleido, visu vyresni sunu pa
skyrė in savo inpedini, antras 
iszvažiavo in Varnius ir tapo 
kunigu, trecziasis iszejo kara- 
luj tarnauti.

-----PABAIGA-----

Ant Gavėnios
—t—

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka būda 15c.;

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolime 10c.

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

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 15c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekuriais naudin
gais padėjimais 35c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paežto Postal Note 
Money-orderi arba. Express 
Money orderi. Nepamiršzkite 
dadeti 10 c. ekstra dal prisiun- 
timo kasztu. Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa.

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslai* ',

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% coL ploado '! 
Issaiszkma sapna ir ka* 
ateitoje stosis. Su priedu ' i 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksxto* po-

I
pieros virszelinose. :: ::

Pinigai reikia siusti ra ; - 
užsakymu: ;'

Tiktai,. . . $1.00
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 Aeziu!

—“Saules Redakcija.“'

Visu Ražahcziaus 
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.

1



“SAULI” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
— Seredoj pripuola Szv. 

Grigai io, o Tautiszka. Vard ine : 
Gosztautas. Menulio atmaina: 
Delczia. Ir ta diena: 1950 m., 
80 žuvo eroplano nelaimėje, 
Cardiff mieste, Wales; 1938 
rnf; Hitleris užsipuolė ant Aus
trijos; 1789 m., Amerikos paūž
tas insteigtas; .1912 m., mer- 
gaicziu Skaueziu draugija su
tverta in Atlanta.

— Ponas Antanas Pauliu
kas, duktė Antoszia ir sūnūs 
Vincas isz William Penn, ana 
diena motoravo in miestą su 
reikalais, ir prie tos progos at
lankė “Saules” Redakcija, at
naujinti prenumerata del savo 
mylimos motinėlei ponia Mar- 
gareta Pauliukonienei, kuri 
skaito “Saule” nuo daugelis 
metu. Aeziu už atsilankyma.

— Ketverge pripuola Szv. 
Kristinos ir Szv. Euphrasia, o 
Tautiszka Vardine: Liutvaris. 
Taipgi ta diena 1884 m., buvo 
nustatyta laikas taip kad vi
sur buvo pastovas; 1887 m., 
900,000 Kiniecziu žuvo per 
tvana, kai upe petsipyle per 
krantus; 1881 m., Rusijos Cza- 
ras Aleksandras Antrasis bu
vo nugalabintas St. Petersbur- 
ge; 13'60 m., Kryžeiviai užpuo
lė Kauno pili.

, — Bernardas Valentą nuo 
606 W. Pine uly., staiga susir
go pareita Ketverga ir likos 
nuvesztas.in Pottsville ligon- 
bute.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Matildos, o Tautiszka Vardi
ne: Kalgailis. Ir ta'diena: 1804 
m., gimė Vokietis muzikantas 
ir muzikos kūrėjas Johann 
Strauss; 1386 m., Lietuviai su
tarė priimti Krikszczionyste ir 
apsikriksztyti; 1925 m., pirma 
syki pasiseko radijo programa 
siunsti skersai Atlantiko mas 
res; 1949 m., Kiniecziai Komu
nistai paskelbė trijų provinci
jų valdžia, anapus Yangtze 
upes; 1949 m., keturi szimtai 
dvideszimts penki tukstan- 
cziai mainieriu pradėjo dvieju 
sanvaieziu nedarbo straikos. 
Jiems John L. Lewisas taip in- 
sake kad jis galėtu parodyti 
savo nepasitenkinimą su Ja
mes Boyd kuris'buvo paskirtas 
visu mainu valdžios direkto
riumi. Jis teipgi sake kad tai 
bus ir prisiminimas visu tu 
mainieriu kurie mainose žuvo 
per 1948 metus.
.— Ponas Simonas Kodis, 

gerai žinomas saliunininkas; 
isz Frackvilles, ana diena lan
kėsi mieste pas savo pažinsta- 
muš, ir prie tos progos atlankė 
“Saulės” Redakcija del at- 
naujinima savo prenųjnerta už 
Taiktaszti. . Ponas Kodis yra 
savininkas “Kodis Cafe” po 
Nr. 101 So. Broad Mt. avenue, 
Frackvilleje. Draugiszka už
eiga, mandagus patarnavimas. 
-—Aeziu už atsilankyma.

Istorija Apie. . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimai 
apie Jezu Kristų. 

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

Pirkite U. S. Bonus

— Pirma Pavasario diena 
prasidės kita Ketverga, Kovo 
20-ta diena, J0:06 valanda va
kare.

Shenandoah, Pa. —
Pareita Ketverge ryta, Alek
sandras Stepankieviczius, 68 
metu amž., 422Vi* W. Coal uly., 
likos surastas negyvas savo 
namuose. Tyrinėjimas parodo 
kad nelaimingas 'žmogelis at
ome sau gyvastį per naudoji
mą revolverio. Velionis sirgo 
nuo a'zmos ir ketino gydytis iii 
Barton Memorial ligonbute. 
Buvo. angliakasis- ir paskutini 
karta, dirbo Locust kasyklose. 
Palaidotas Sukatos ryta 10 va
landa in Kalvarijos kalno kap. 
Velionis neturėjo jokiu gimi
niu. Grabelius Peter A. Skow- 
ski laidos.

AMERIKA PALEIDO 
ANTRA ŽEMES ME

NULIO, SATELITĄ
CAPE CANABEEAL, FLA. 

— Amerikos Armija, pareita 
Sereda, Kovo (Mar.) penkta 
diena paleido in erdve padan
gėse, antraji žemes satelitą 
“Explorer Nr. 2”. Pirmasis 
“Explorer Nr. 1” buvo paleis
tas Sausio (Jan.) 31-ma diena. 
Armijos raketas Jupiter-C 
iszszove in padanges “Explor
er Nr. 2. Jupiter-C raketas yra 
septynios deszimts pėdu ir su
sideda isz keturiu daliu, kurios 
paskutinėje dali buvo sateli
tas. In szi satelitą buvo sudėti 
žymiu geresni aparatai, tirti 
erdviu: kosminius spindulius, 
temperatūra meteoritus ir t.t.

Armijos sztabas pranesza 
kad gal sugedo radijas tame 
menulio satelitą, nes negalėjo 
užtikrinti kad tas satelitas bu
tu tikrai pasiekęs numatytaju 
orbita ir pradėjęs suktis ap
link žeme. Mokslininkai sako 
gali būti kad tas satelitas ir 
skrieja aplink žeme, bet suge
do radijo aparatai, kuriais jis 
turėjo praneszti apie savo ke
lione nustatytais signalais.

Isz Italijos
Dvieju Amerikiecziu karei

viu automobilius užvažiavo 
ant “paymento” nuo ulyczios 
Sarmeola mieste ir užmusze 
tris vaikuczius, beeinanezius 
in bažnyczia.

Prato miesto Vyskupas Pie
tro Fiordelli buvo suaresztuo- 
tas ir nubaustas $672.00 už tai 
kad jis vieszai pasakė, kad visi 
tie, kurie iszsiima vedybos 
laisnius isz valdžios ir neima 
szliuba bažnyczioje, gyvena 
paleistuvystėje.

KOMANDORIUS 
ŽUVO

HAMILTON, CALIF. — 
Vieno sparnu lakunu sztabo 
Komandorius žuvo, kai naujas 
“F-104 Starfighter” greitas 
“Jet” eroplanas staiga nukri
to in San Francisco ingula.

Jis buvo 36 metu amžiaus 
Leitenantas Pulkininkas, Ray
mond E. Evans.

Lakunu sztabas buvo szita 
nauja ir greita eroplana gavės 
tik vienuolika dienu priesz tai.

Lakunu Sztabo atstovai sa
ko kad Leitenantas Pulkinin
kas Evans buvo iszskrides ta 
eroplana patikrinti ir iszme- 

ginti. Jis padangėse skrido 
tūkstanti keturis szimtus my
liu in valanda. Nusileisdamas 
jis skrido apie tris szimtus my
liu in valanda, kai staiga jo 
eroplanas nukrito in juras.

ARKVYSKUPUI 
GRASINA

Policija Yra Paskyrus 
Sargyba

BOSTON, MASS. — Bosto
no policija yra paskyrus poli- 
cijantu sargyba Bostono Arki
vyskupui Richard J. Cushing, 
kai nežinomas žmogus per te
lefoną jam pasakė, kad jis ji 
nužudins.
Policijantas Thomas O’Toole 

sako, kad ir policija gavo du 
grasinimu per telefoną. Abudu 
kartu vyriszxas balsas sake: 
“Asz nužudinsiu Arkivyskupą 
ir susprogdinsiu katedra.”

Nežiūrint visu tu grasinimu, 
Arkivyskupas atlaike Szven- 
tas Miszias, vietinėje Szventos 
Rožes bažnyczioje in Chelsea, 
ir dalyvavo Szvento Vardo 
draugijos procesijoje.

Policij antai iszkrete, peržiu
rėjo visa katedra, bet jokios 
bombos neužtiKO.,

Po procesijos policijantai 
palydėjo ji namo, ir paskui su
darė sargyba aplink jo namus.

Arkivyskupas Cushing isz- 
rodo visai nesusirupines tais 
grasinimais.

Iszsigandus Nuotaka

Viskas szliubui ir veseilei 
buvo surengta ir suruoszta. 
Dvideszimts devynių metu 
amžiaus Panele Irene Arzedi 
buvo pasirengus iszteketi už 
trisdeszimts vieno metu am-’ 
žiaus Joseph Pinto, Susiedo 
Brooklyn.

Jaunikis Joseph Pinto, 
ant rytojaus bažnyczioje ląu 
ke savo nuotakos ir nesulau
kė. Kai praėjo kelios valan
dos, visi susirūpino. Buvo 
baimes kad ja gal kas pavo
gė ar kas nors jai atsitiko.

Už keliu dienu, ji pargry- 
žp ant autobuso net isz Los 
Angeles, California. Ji, per 
aszaras iszsigando, pasiaisz- 
kino, kad ji ta ryta kaž-ko- 
del baisiai iszsigando, ir tu
rėdama su savim kiek pini
gu, iszsipirko tikieta ant au- 
tobusio staeziai in Los An
geles, California. Nuvažia
vus tenai, ji suspėjo tik puo
duką kavos iszgerti ir paė
mė kita autobusą namo.

Jos jaunikis Joseph Pinto 
ja pasitiko. Jiedu sako kad 
jiedu dabar tikrai apsiženys 
bet dar nustatė dienos.

daktarais ir slaugėmis teipgi 
greitai pribuvo.

Eroplanas buvo tik penkioli
ka myliu nuo tos vietos, kur jis 
butu nusileidęs, kai nelaime, 
atsitiko.

j Ant to eroplano važiavo tris- į 
' deszimts devyni biznieriai, 
nauju automobiliu pardavėjai, 
isz Islo of Man, Airiu Juroje.

Eroplano patarnautojo Je
nnifer Curtis, vienatine mote- 
riszke ant to eroplano iszliko 
gyva. Ji su lakūno pagelbi- 
ninku William Hawarth, per; 
gilu sniegą nuklumpojo in tai 
televizios stoti ant to kalno, ir j 
trumpai pasakė: “Musu ero-: 
planas sudužo.”

Manchester aerodromo radi
jo inžinieriai sako kad susisie
kimas su tuo eroplano su tuo 
eroplanu buvo staiga nutrauk
tas, keletą minueziu priesz tai 
kada jis nukrito.

Visi tie biznieriai, nauju au
tomobiliu pardavėjai tik pus
valandis priesz tai, buvo links
mai atsisveikina su savo žmo
nėmis. Kelione butu buvus vi
sai trumpa, tik apie szimta 
myliu.

I - ■ __

LIETUVISZKAS SURIS

PAPARCZIO ŽIEDAS
Lauke Vyro Ligoninėje

VOKIECZIAI
NEISZGALI

Palaikyti Amerikos 
Kariuomene I i ‘

BONN, VOKIETIJA. — 
Vakarine Vokietija yra Ame
rikos valdžiai davus žinoti, 
kad ji neiszgali palaikyti Ame
rikos. kariuomene savo krasz- 
te.

Vokietijos valdžia sako kad 
ji jokiu budu negali sumokėti 
septynios deszimts septynis 
milijonus, penkis szimtus tuk- 
staneziu doleriu, del musu 
vaisko iszlaikinimo, per 1957- 
1958 metus. Taip Vokietijos 
Iždo Ministerija yra prane- 
szus.

Amerika buvo pareikalavus 
szimta penkios deszimts pen
kis milijonus doleriu ant metu, 
del musu vaisko palaikinimo 
Vokietijoje, bet vėliau sutiko 
ant puses tiek. Ana pavasari 
Vokiecziai užsimokėjo puse; 
bet dabar sako, kad jie toliau 
negali mokėti ir nemokės.

ŽMONA PASIMIRĖ

CAMDEN, N. J. — Ponia 
Paulina DeAngelo buvo atva
žiavus in Cooper ligonine, par- 
siveszti savo vyra, 75 metu 
amžiaus, Frank DeAngelo, ku
ris buvo pasveikęs nuo szirdies 
ligos.

Kai jos vyras rengėsi ligoni
ne apleisti, kur jis gydiesi nuo 
Vasario szesztos dienos, ji stai
ga sukniubo ant grindų ir už 
keliu minueziu pasimirė nuo 
szirdies ilgos.

EROPLANAS IN
KALNA SUDUŽO

BOLTON, ANGLIJA, — 
Didelis Anglijos eroplanas 
Bristol Freighter sudužo in 
Winter Hill kaina, ir sudužo 
in tris szmotus.

Nelaime atsitiko Lancashire 
dykumuose, trisdeszimts pen
ki ant to eroplano žuvo, ir asz- 
tuoni iszliko gyvi. Ju tarpe 
buvo trys lakūnai. Vienas isz 
tu likusiu gyvu, vėliau pasimi
rė ligoninėje.

Penki televizijos inžinieriai, 
kurie buvo mate kai tas ero
planas sudužo, greitai prane- 
sze policijai ir aerodromo szta- 
bui. Keli eroplanai greitai pa
kilo ir atskrido in ta vieta; di
deli trokai, automobiliai su

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

I
. . . MALDA ... <;•

Viesz. Jėzaus ir :> 
Motinos Szvencz. ;•
Sapnas Motinos Szven- j, 

cziausios, mieganezios į; 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj y 
Szv. Mykolo Arkaniuolo. <[

Knygos Did. 3%x5% col. '!

TIKTAI, 25 Cts. ![SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY. PA. U.S.A.

SKAITYKIT
L v' “SAULE”

(Tasa Nuo 2 Puslapio)

Jono Ir Angelines Andniliu Ir Ju Szeimynos 
MICHIGAN FARM SURIS

bėdos ir vargiai ir ko žmones 
kituose krasztuose reikalauja? 
Kad bueziau mokinta butu kas 
kita. Bet savo kraszta, savo 
žmohelius asž žinau gerai ir 
kiek galėdama stengsiuosi asz 
ant to, kad anie butu laimingi!

Ji pradėjo žvalgytis aplink 
save. Ji mate kad jos tėveliai 
ir kiti toki darbininkai neturi 
ne sklypelio žemes, o turi dirb
ti kitam, katras turėdamas 
daug žemes nieko nedirba ir 
pats nežino ka su savim daryti 
ir kur laika dėti.

Iszsitrauke ji isz an ežio žie
dą. ir tarė: žiede, žiedeli! Pada
ryk kad visi turėtum lygiai že
mes ir visi nikstumu ja, o ne 
sedetumem viens kitam ant 
sprando. Ir stojos taip.

Ji žvilgterėjo priesz save: 
ežia graži mergina, dainuoda
ma eina paskui pinga, o užpa
kalyj ta paezia. vaga, koja už 
kojos traukia senukas su krep- 
sziuku bulviuj o ten toliau, ku
nigas poteriaudamas velka va
ga varydamas priesz save jun
ga jaueziu, o paskui ji eina za
kristijonas, mėtydamas bulves 
in vaga.

Žvilgterėjo ji in szali ir pa
mate ilga., ilga sodžių tuojau 
puolė jai in galva bodavojimas 
seniu ūkininku, kad ko^na me
ta reik valyti nuo lauko nepri
ėjusius dar javus, isz baimes, 
kad pasilikusiam neužleistu 
ant javu gyvulius; kad toli rė
ži? nuo rėžio, ilgybe ir siaury- 
be rėžiu, o prie to dar reik va
žiuoti in miszka už poros my
liu medžiu pirkti, o savo loeno 
ne žabaro, netur. Vėl ji isz- 
trauke isz anezio žiedą ir sznk- 
terejo: Žiede, žiedeli! Iszsklai- 
dyk sodžius in vien-kiemius ir 
atgaivink senąsias girias! Ir 
stojosi taip: didžiausia giria;, 
pilna žvėrių ir paukszteliu, už
skleidė visa kraszta. Viduryj 
jos visuose krasztuose, tarsi 
isz karto buvo iszmetyti būriai 
vienkiemiu, kožnas būrelis ži
nojo savo girios dali ir taupoje 
ja.

»:• «
“Kame-gi dabar mano mie-

las Jonelis? Kaip iszvare ji in 
ta Vystopoli ir ne balso jo ne
girdėt! Gal badu marina ir nm- 
sza ji o gal jis karėje, stovi ant 
kulkų, lietaus, virpėdamas kad 
neužkliudytu ji kokia! Žiede,
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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 
ir jusu mėgiama skoni. Szis Suris taip yra mėgiamas Lietuviu, kad jo dide
lius kiekius siunezia in visa Amerika ir Kanada.

Andruliui gauna daug laiszku, kuriuose yra labai palankiai atsiliepiama 
apie ju gaminamus Sūrius 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

žiedeli! Padaryk kad nebūtu 
kariuomenes ir kad musu vai
kinai pargrysztu namo! Juk 
jei mes niekam nieko nedary
sime tai nieks ir musu nekliu
dys!” Vos tik ji pasakė, sztai 
jos numy lėtas Jonelis, kaip isz 
žemes iszdyges, stovi priesz ja 
ir linksmai ja sveikina.

Dieve! Jis toks didelis o juk 
nieko nemoka, ne tik.kas "kame 
ant svieto dedasi, bet raszyti ir 
skaityti nemoka. Žiedo, žiede
li! Szuktrejo ji : Instęi'gk kiek
vienoj parapijoj ar recziaus vi
sokias mokslą-vietos! Kaip be- 
veižint ji pamate kad maž ne 
kiekviename tarpmiszkyje pa
sirodo dideles puikios triobos, 
moksla-vietes, o aplink jas at- 
sakanezio didumo lanka. Sztai 
ji mato kaip būrys jaunuome
nes iszbega isz triobos: tarp ju 
keli paaugia. vyrai ir moteres, 
kaip visi jie pasigriebė, kas 
szake, kiti brika traukia. Ne
trukus artimoji pieva paliko 
plika, o visi dainuodami ir 
juokdamiesi gryžo su paskuti
niais vežimais. Dar po valan
dos tas pats būrelis vaikeliu ir 
mergeliu ėjo isz aplink stovin- 
cziu triobu su knygoms ir pa
būklais in pati didįjį ir gražiu-, 
ji narna.

Brakszt! Kažn. ka? sugirgž
dėjo.

Juzyte paszoko, žiuri: durys 
kamaros atdaros, laukig lyja, 
stovi priesz ja mažasis broliu
kas, apsiaszarojas:\ “Juzyte! 
Duok valgyt, visi in bažnyczia 
iszejo, o tavęs negaliu ne pri
žadinti!

----- GALAS------
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