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Svecziai Nepribuvo

Eugene Dougherty, jo žmo
na, Grace ir jųdviejų septy
niolikos menesiu sūnelis 
liūdnai ir smutnai žiuri in 
pilna valgiu, gardumynu 
stalą savo namuose, Detroit, 
mieste.

Ponia Dougherty buvo su
rengus gražia vakariene sa
vo vyrui ant jo dvideszimts

Isz Amerikos
___ __ ' j

PENKI MILIJONAI
SLAUGEI

CLEBURNE, TEX. — Po
nia Agnes Kirk, slauge, kuri 
veda ligonine in Cleburne ne
tikėtai susilaukė nemažo tur
telio.

Asztuonios deszimts metu 
amžiaus singelys, J. E. Sexton, 
kuris pasimirė Vasario dvide
szimts asztunta diena in Che
rokee Rest Home, in Jackson-: 
ville, Texas, savo paskutinia
me testamente tai slaugai Po
niai Agnes Kirk paliko penkis 
milijonus doleriu.

Jis savo seseriai ir ketu
rioms giminaitėms paliko tik' 
po szimta doleriu.

Advokatai ir bankieriai ^sa
ko kad to bagocziaus turtas 
gal bus ir didesnis negu penki 
milijonai kai viskas bus suro- 
kuota. Jis daug pinigu buvo 
indejes in apie keturis szim- 
tus aliejaus szuliniu isz kur gal 
bus apie septyni milijonai do
leriu.

Szita slauge ji per kokius 
szeszis metus prižiūrėjo kai jis: 
sirguliavo.

TELEVIZIJOS
PROGRAMA

Iszgazdino Moteriszke;!
Nusižudė

■ 1 /

STOCKTON, ANGLIJA. —) 
Susietka policijai paaiszkino, 
kad 48 metu Ponia Edną May 
Burbage, su gazu užsidusino, 
nusižudė po televizijos progra
mos kur Daktaras aiszkino 
apie Vėžio liga.

treczio gi mta dieno paminė
jimo. Ji buvo užkvietus ke
turios deszimts žmonių, jos 
vyro kostumerius. # Bet oras 
buvo tokis blogas, kad nei 
vienas isz pakviestųjų nebe- 
galejo pribūti.

Dabar Ponia Grace Doug
herty sako kad ji nežino ka 
ji darys su visu tuo maistu.

Ji taip intikejo tam Daxta- 
rui, kad kai tik jai pilvas su
skaudėjo, ji buvo tikra kad ji 
serga ta baisia ir neiszgydoma 
vėžio liga.

Iszsigandus ir netekus vil
ties pasveikti, ji užsidarė vir
tuves duris, užkimszo langu( 
ir duriu plyszius, atsuko gazo 
pecziaus vamzdžius ir užsidu
sino.

Policijos Daktaras F. W. B. 
Pacey sako kad nei szeszelio 
tos vėžio ligos ji neturėjo. '

3 ŽMONES ŽUVO;
NAMAI SUDEGE

GREENWICH, CONN. — 
Trys žmones žuvo, kai gaisras 
isztiko deszimts kambariu na
mus, in Belle Haven, Green
wich priemiestyje.

Du kiti buvo praeinancziu 
žmonių iszgelbeti.

Žuvusieji buvo 43 metu am
žiaus Ponia Catherine Parxer; 
jos 15 metu sūnūs Donald ir 
12 metu dukrele Viktorija.

Durnai ir liepsnos nukirto 
jiems kelia iszbegti isz tu na
mu.

Gaisra užtiko Susiedas Ed
ward Lane, kuris paszaukes 
ugniagesius nusistvere už ko- I 
pecziu ir iszgelbejo kita duk-j 
rele 13 metu Catherine ir jos 
tęva, Donald S. Parker.

Ugniagesiams eme daugiau 
kaip keturias valandas ta gaiš-! 
ra užgesinti.

Ugniagesiai spėja kad tas, 
gaisras prasidėjo ar nuo elek
tros dratu ar nuo neužgesinto 
cigareto.

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

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

Apsaugos Sztabas Laukia Per
mainų; Sumažinti Apsaugos

Ligi 600 Darbininku

AURORA, ILLINOIS. —
O 1 » • O >7 M T O /"I Moxyklos autobusas susimu-oCRTstoriaus ^ztabci

' sidege. Szesziolika mokiniu ir

WASHINGTON, D. C. — 
Ėjo visokie gandai apie viso 
Apsaugos Sztabo sukrietima, 
permaina.

To sztabo virszininkai par- 
gryžo isz labai slaptaus susi
rinkimo, Puerto Rico kraszte, 
su nutarimu: ‘‘Nebus dideliu 
permainų Apsaugos Sztabo ei- 
lese — nei vienas kariszko 
sztabo virszininkas nebus pa- 
szalintas. ’ ’

Bet Apsaugos Sekretorius, 
Neil H. McElroy ir jo sztabo

Sukilėliu Pavogtas

Argentinos garsus auto
mobiliu draiverys, lenkty-. 
niautojas Juan Fangio, buvo 
Sukilėliu pavogtas priesz 
lenktynes in Havana, Guba.

Jis buvo pasirengęs stoti 
in garsias automobiliu Gran 
Premio lenktynes, kai Gubos 
Sukikeliai ji nusistvere ir 
laike kol tos lenktynes pasi- i 
baigse. I

KOMUNISTAS PA
LAIDOTAS IN KATA

LIKU KAPINĖSE
VARSZAVA. — Kaikurie 

Lenkai norėjo savo miestelio 
Burmistrą palaidoti už kapi
niu tvoros, kur yra laidojami, 
nekriksztyti kūdikiai, bedie
viai ir vieszieji prasikaltėliai.

Komunistu virszininkai už
sispyrė ta burmistrą pakavoti 
paeziose kapinėse.

Zuromin miestelyje sukilo 
riauszes.

Katalikas Kunigas insake 
kad Komunistai turi būti, lai
dojama už kapiniu sienos, su 
Turkais, savižudžiais ir bedie
viais.

Komunistai paneigė to Ku
nigo insakyma. 

nariu Vaszingdone lauke kito
kios žinios isz Kongreso.

Kongresmonas Carl Vinson, 
Demokratas isz Georgia valsti
jos, Kongreso Apsiginklavimo 
komisijos pirmininkas, ir du jo 
bendradarbiai, įnnesze byla:

Panaikinti keturiolika vietų 
Po-Sekretoriams ir Pagelbi- 
ninkams.

Sumažinti Apsaugos Sekre
toriaus sztaba nuo 2,400 ligi 
600 darbininku.

Kongresmonas Vinson teip-

Sukilėliai buvo taip pada
re parodinti kad jiems to
kios lenktynes nepatinka.

Per tas lenktynes vienas 
draiverys užmusze kai jo 
automobilius ant naujai pa
pilto aliejaus paslydo.

Daug žmonių sako kad ir 
ežia tu Kubos Sukilėliu dar
bas, bet niekas nieko negalė
jo priparodinti.

Kai tas burmistras buvo lai
dojamas, žmones užstojo kapi
niu vartus apdaužė tuos, kurie 
to burmistro graba palydėjo li
gi kapiniu, ir sumusze du po- 
licijantu.

Po tu riauziu komunistai su- 
aresztavo asztudnis žmones, 
kuriu tarpe ir Kunigą.

Burmistras buvo paxavotas 
ant kapiniu, bet komunistu 
virszininxai nujauezia kad' 
ežia ne galas, bet tik pradžia 
panasziu sukilimu tame Zuro
min miestelyje.

NEDOVANOTINA 
KLAIDA

PHILADELPHIA, PA. — 
Trisdeszimts dvieju metu am
žiaus darbininkas ‘‘Pep Boys”[

gi sako kad nereikia rūpintis 
apie viena vada visoms apsau
gos szakoms, kaip Armija, 
Laivynas ir Lakunu Sztabas; 
bet kiekvienai szakai paskirti 
po viena gera vada.

Į Senatorius Micke Mansfield 
Demokratas isz Montana vals-

i
I tijos reikalauja kad isz Baltu- 
I ju Namu ir isz Vaszingtono bu- 
| tu iszszluota visi politikierių 
paskirti tinginiai, kurie tenai 
visai nereikalingi.

□ □ o

automobiliu priedu sztore, Sid
ney Landsman, iszejo isz szto- 
ro po devynių, vakare.

Jis ėjo Central Penn Nation
al bankos link prie Passyunk 
ir Broad ulycziu, ir neszesi du 
dideliu voku, konvertu.

Beveik prie pat tos bankos,, 
du vyrai staiga pasirodė isz 
tamsios ulyczios, vienas turėjo 
revolveri, o antras peili. Jiedu 
pastvėrė didesni voką, konver- 
ta ir pabėgo.

Detektyvas Robert Gormley 
ir tas jaunas to “Pep Boys” 
sztoro darbininkas norėtu 
tiems vagims praneszti žingei
džias naujienas.

Vokas, kuri jie pasivogė bu
vo pilnas paprastu pagarsini-1 
mu, biznio laiszku ir skolų, bi- 

i lu. O vokas kuris buvo mažes
nis ir kuri tie vagiai nepasiėmė 
buvo pilnas pinigu isz viso ja
me buvo tūkstantis trys szim- 
tai doleriu.

Tai isztikruju, tokie tu va- 
Į giu klaida yra nedovanotina.

BUVĘS POLICIJAN- 
TAS INTARTAS UŽ

VAGYSTE
PHILADELPHIA. PA. — ■ 

Buvęs Philadelphijos polici- 
jantas ir dabar kareivis, vais- 
ke, buvo suaresztuotas apie vi
durnaktyje, kai jis buvo intar- 
tas kad jis apvogė taxi-drai- 
veri miesto viduryje.

Intartas, buvęs policijantas, 
25 metu amžiaus Edward G. 
Eckert, aiszkinosi Detektyvui 
John Quinn, kad jam reikėjo 
pinigu del tikieto gryszti in 
Fort Benning, Georgia.

Jis pasitraukė isz policijos' 
pareita rudeni, po trijų metu 
tarnybos ir gryžo in waiska.

Taxi draiverys, 41 meto am
žiaus Aaron Barbash, polici- 
jantams paaiszkino kad tas 
buvęs policijantas pasivogė 
nuo jo apie trylika doleriu.

Platinkit “Saule” •

KITAS MOKYKLOS 
AUTOBUSAS SUSI- 
MUSZE; UŽSIDEGĖ

to autobusio draiverys buvo 
sužeisti apdeginti.

Trys ambulansai ir policijos 
automobiliai sužeistuosius nu- 
veže in tris ligonines in Auro
ra miestą. Keli buvo labai pa
vojingai apdeginti.

Tas autobusas su tokiu 
smarkumu davė in ta ramsti 
szale vieszkelio, kad jo užpa- 
kalinieji ratai buvo visiszkai 
nutraukti, nupleszti. Gazolino 
tanka prakiuro ir gazolinas 
pasipylė aplink visa autobusą 
ir užsidegė.

3 VENGRIJOS KUNI
GAI VATIKANO 

ISZMESTI
VATIKANAS. — Szventas 

Sostas, Vatikanas, isz Bažny-i 
ežios Draugijos iszmete tris 
Vengrijos Kunigus, už tai Kad 
jie buvo susidėję su Komunis- 
tiszka Politika, savo kraszte.

Jie yra Kunigai Ricčardo 
Horvath, Nicola Beresztczy ir 
Giovanni Mate.

Tokis isz Bažnyczios ben
druomenes, draugijos paszali- 
nimai yra vadinamas ‘‘Eksko- 
munikaeija.” Tai didžiausia 
bausme, kuria Bažnyczia gali 
paskirti. Ekskomunikuotam 
žmogui nevalia prieiti prie) 
Sakramentu.

Protestuoja

Czia jaunas vaikas, Tur- 
kas-Ciprijietis, užsikabinės 
plakata ant savo sprando, 
ant kurio plakato paraszyta 
‘‘PersisKyrimas ar Mirtis.”

Ciprijos Turkai triuksz- 
mingai susirinko in Trafal
gar'Square, Londone, parei- 
kszdami kad jie nori visisz
kai atsiskirti nuo Anglijos.

13 METU VAIKAS

Perdure Savo Tęva
BERLIN, N. J. — Keturios 

deszimts penkių metu amžiaus 
vyras, Berlin mieste, New Jer
sey, buvo savo trylikos metu 
sunaus per peczius perdurtas 
su ilgu medžiokles peiliu, apie 
puse po dvieju isz ryto.

Policijantai sako kad tėvas, 
Thomas S. J. Linner randasi 
pavojingoje padėtyje, Liurdo 
Paneles Szvencziausios ligoni
nėje, in Camden, N. J.

Jo sūnūs Thomas, asztuntos 
klases mokinys buvo nuvesztas 
in policijos stoti in Berlin 
miestą.

Valstijos policijantas, Sar- 
žentas Charles Farrell, sako 
kad tas vaikas, jo motina, 42 
metu amžiaus Elena ir jo sesuo 
16 metu Linda jam szitaip pa
aiszkino:

Tėvas, neseniai paleistas isz 
nesveiko proto ligoniu namu, 
in Lakeland, N. J., parėjo na
mo apie antra valanda iszryto, 
pasigėrės. Jo žmona steng-esi ji 
nuraminti ir prasze kad jis ei
tu gulti ir iszsipagiriotu. Jo 
riksmai ir besitrankymas pa
kele sunu, Thomas.

Jis peseke savo motina in 
miegamoji kambari, kur tėvas 
susibarė su žmona ir sunumį. 
Sūnūs pasiėmė ilga, medžiokles 
peili ir perdure savo tęva per 
peczius.

Susiedas, iszgirdes visa ta 
ferma, paszauke policijantus.

Veteranio ambulansas nuve
žė tęva in ligonine, o policijan
tai sunu nusivežė in kalėjimą.

Pirkite U. S. Bonus

Tukstancziai susirinko pa- 
reikszti savo nepasitenkini
mą ir inteikti savo pareika
lavimus. Jie triukszmingai 
ir audringai szauke kad ‘Ci- 
prijietis yra Turkas.’

Anglijos valdžia nieko ne-' 
1 atsake; net ir policijantai 
nudavė kad buk tenai nie- 
Kas neatsitiko.
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Prez. Eisenhoweriui jau in- 

sipyko v/isi tie Rusijos Premje
ro laiszkai ir pasiulinimai. Jis 
Bulganinui dabar 'galutinai 
pasakė kad jis mažiau laiszku 
raszytu, ir daugiau darytu, nu
veiktu.

iSzia žiema negreitai pamir- 
szime; tai gal szalcziausia in 
keletą metu ir tiek sniego ne- 
bu'vo per trisdeszimts ar ketu
rios deszimts metu.

Jeigu mokine nori iszmokti 
kaip virti, kepti ir siuvinėti, 
tai jai ne mokykloje vieta., bet. 
namie, prie savo motinos.

Ir biznio, sekretoriaus kur- 
sai neturėtu turėti vietos mu
su kolegijose ar universitetuo
se, 'bet atskirose biznio mokyk
lose. Tada butu gana vietos 
tinkamiems studentams, ku
riems tikras mokslas tikrai ru
pi.

Istorija Apie. * .
“AMŽINA ŽYDĄ”

t

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

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

Platinki! “Saule"

Daug žmonių pasimirė, žu
vo per tas pūgas ir sniego aud
ras. Žmones, kurie prie tokio 
■darbo nepratę, drąsiai ir sztar- 
kiai eme ta sniegą kasti, ir ne 
visiems ant gero iszejo. Keletą 
susirgo szirdies liga nuo to ne
paprasto ir sunkaus darbo1 ir 
pasimirė.

Laikinai ir bedarbe sumažė
jo per tas pūgas, nes daug vy
ru gavo laikinus darbus mies
tuose ir ant vieszkeliu. Bet 
aiszku kad tokie darbai neil
gam. ■

Dabar darbai prastai eina.

Kai Sovietams pasisekė ta 
savo “Szputninka” paleisti in 
dausas, o mums nepasiseke, tai 
aiszkiai pasirodė kad mums 
trumpa ir trūksta tikru mate
matikos mokslincziu.

Szimtai tukstancziu Ruskiu 
moka Anglu kalba, o tik keletą 
tukstancziu Amerikieczin mo
ka Rusu kalba.

Beveik visi Europos univer
sitetai reikalauja kad studen
tas gerai mokėtu viena sveti
ma, kalba., butu gerokai susipa
žinęs su antra svetima kalba ir 
savo kalba gerai žinotu.

^Pirkie U. S. Bonus:

Pypkes Durnai

Tankiai

Tankiai peikiam svietą,
Nuo kurio datyrem 

apgavimus,
Bet negreitai apleidžiame ji, 
Nes kuniszki pageidimai
Stipriai vieszpatauje mumyse.

NEKEIKITE ::
:: SAVO VAIKU

gįTASYS iszgirdo kaip szeimi- 
nieke su kampininke bara 

mažus vaikus, todėl iszejas

laukan tarė:
—■ Motinėlės, kad ir ne es

mių jusu mokinto jum, bet no-. 
riu jums papasakoti viena'at
sitikima kuri savo akinu ma- 
cziau.

G'rudžiu parapijoj gyveno 
ūkininkas Kazickis. Turėjo jis 
pirkele in kuria, inleido naszle 
Bieliene su vaiku Adomuku. 
Bieliene buvo labai nedora, mo
tore, todėl ir, Adomukas in ja 
atsigimė; buvo labai nepaklus
nus vaikas.

Būdamas apie penkių metu, 
turėjo gražu veideli. Karta mo
tina ant jo užpykus davė jam 
per sprandą szaukdama: “ Al
ne eisi, tu rupuže!” Adomukas 
iszlbego laukan. Atsitiko tai 
pavasaryje. Kazickio žąsys, 
iszperejusios žąsukus, vaiksz- 
cziojo po. darža. •

Žąsinas, pamatęs Adomėli 
puolė ant jo sziiybždamas, par
vertė ji auksztieninka ir plake 
sparnais, o snapu žnaibė jo pa
togu veideli kad net kraujas 
pradėjo bėgti. Klykianti vhika 
motina, iszgel.be jo ir nuvedė in 
grinczele.

Szaszanhs iszgijus,. .Adomu
kas susirgo, raupais, kur tik 
buvo szaszas, ten buvo dideli 
raupai. Kada Adomukas, iszgi-

Puspenkto milijono’ darbinin
ku be darbo.

•> I

Naujh automobiliu biznis 
labai prastas. Žmones nesisku
bina naujus automobilius pirk
tis.

Plieno- fabrikai tik puse tiek 
plieno gamina, kiek jie galėtu 
gaminti. (

Prez. Eisenhoweris vis sako- 
'' kad jis pasirengęs stoti pra

monei in pagelba jeigu bus rei
kalo. ■ ! ,

- Dabar bankos daug lengviau 
duoda paskolas ant. morgicziu, 
negu, pirmiau, nes jos turi pėr 
daug pinigu. į

Nežiūrint tos bedarbes, tak
sos vargiai bus sumažintos.

New York mieste gyva beda 
su mokiniais augsztesniose) 
mokyklose. Keli szimtai tokiu 
neklaužadų buvo iszmesti isz 
mokyklų. Prie -daug mokyklų 
dabar stovi policijantai.

Kai kurie tėvai ima savo 
vaikus siunsti in privatines, 
kaip Katalikiszkas mokyklas, 
nes jie bijosi, tu Vieszuju mo
kyklų kur tiek jaunu žuliku 
randasi. ■ " /

Daug mokslincziu ir mokyk
lų vadu dabar patarė kad dau
giau negu puse tu mokiniu isz
mesti isz musu mokyklų; in
vest! geresni ir sunkesni moks
lą, kad tinginiams nebūtu te
nai vietos.

Musu mokiniai labai prastai 
stovi prilyginus juos prie Ru
sijos ar Anglijos mokiniu.

Retas kuris mokinys Ameri- 
.: koje mokinasi kurios svetimos 

kalbos. (Jis savo kalba vargiai 
moka.) Dar mažiau musu mo
kiniu ima Matematikos moks
lus, kursus.
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jo, buvo tikrai panaszus in ru
pūže. Biaurus buvo žiūrėti, 
tarsi giltine ant jo veido butu 
žirnius kulusi. Tai-gi, iszsipil- 
de Bielienes velinimai, kuri 
pavadino savo'yaika ruipuže.

.Negana to, Adomukas, da- 
ejas dvylikos metu, ganė Ka
zickio banda, girioje. Viena, 
karta baisiai suszlajpias, cziau- 
dedamas, pargyne banda, ir at
sigulė grinczeleje. Isz ryto da 
neiszsimiegojusi ir neiszdžiu- 
vusi vaika, bare motina kad 
keitusi ir išzvarytu gyvulius in 
laukus. Vaikas pradėjo verkti 
o motina apmusze ji smarkiai 
ir pasžauke: “Ar nesikelsi, tu 
padla, kad tave žeme nurytu!” 
Isz-gynes banda vaikas prapuo
lė girioje. Vakare Kazickis. su
varė gyvulius, bet. Adome!io 
niekur nesurado. Motina, bai
siai susirupinus jieszkojo, bet 
niekur jo negalėjo surasti. Kas 
atsitiko su vaiku, niekas neži
nojo, dingo kaip akmuo van
denyje.

Praėjo kokis tai laikas, mo
tina melde visu aplinkiniu ku
nigu kad paskelbtu baižnyczio- 
se apie vaiko prapuolimą. 
Tuom laik kas toki s danesze 
kad toki vaika mate Motiejų 
sodžiuje. Motina nuėjo in fe
nais ir isztikruju rado dingusi 
Adomėli, parsivedė ji namo ir 
skaudžiai apmusze. Vaikas 
aiszkinosi buk paklydo girio
je, iszalkes ilgai klaidžiojo ir 
ant galo pakliuvo- in Motiejus.

Kada Adomukas jau buvo 
szesziolikos metu, motina už 
ka ten ji iszbare, duodama per 
sprandą, paszauke: “0 kad tu 
sudegtume! !”■ In kėlės sa-nvai- 
tes po- tam, motina, užkure pe- 
cziu isz-eidama kulti. Nelaimin
gas vaikas baisiai taja diena 
apclege, ir įhire.

Bieliene verkdama, ir rūgė
dama kalbėjo Kazickienei: 
“Ko tu ežia, rugoji, juk tu pati 
pražūčiai vaika, juk jam taip 
vėlinai isz mažens ir ant galo 
tavo žodžiai iszsi-pilde. Kaip 
norėjai taip- Dievas ir davė! 
Prakeikei Adomėli kuris už ta
ve buvo- daug geresnis!”

o
Taigi, matote motinos, kaip 

negerai -darote, keikdamos sa
vo- vaikus. Nuo jusu paežiu 
vaikai iszmoksta, biauru žo
džiu. Paezios užtraukiate ne
laimes ant savo- vaiku. Kartais 
jus sup-ykstat.e ant kitu, o pas
kui savo piktumą iszveriate' 
ant savo- vaiku ir mušzate juos 
be jokio reikalo- už ka sunkiai 
nusideda! priesz- Dieva.

Nuo to laiko Kaziekiene ir 
Bieliene paliovė keikti vaikus.

-----PABAIGA------

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isx
* Brito Katalogo

per daug musu mokiniu no
ri be darbo, be prakaito diplio-

. ■ . J

I rys Istorijos
ma gauti. Už tai jie ima viso
kius niekam nevertus kursus.

Apie Irtanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip

korius riko Turtingu Ponu.
Ir t. t. Per paczta. 20 Centai
SAULE - Mahanoy City. Pa

“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Liet n viąins. Ir geri, tikri Lie 
tuviai “Saule” palaiko hh su 

vo prenumerAtais.

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 pus, 50o.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užJiekn. Su paveikslais. 177 

j dideliu puslapiu, 35c, .’

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

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Rąžan
čius 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. i

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

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

No.l28—Dvi isztorijos; Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas dalgtas 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. 4Q pus
lapiu, 20c.

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

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

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

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

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

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Drangai. 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- v

— Gal jusu drangai yra 
nusiminė ir neramus laikė 
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, 20o.
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, Žvaigi 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

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

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

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

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

MPirkie U. S. Bonus!

Kitokios Knygos

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

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

180V&—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

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

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

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Am'žiu 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

SS?3 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.

ITW Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mafe&noy City, P».. IL i. B

iszgel.be


“SAULE” MAHANOY CITY, PA.
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Ar Numylėjo Kuris Tėvas Teip Savo 
Kūdiki, Kaip Dievas Numylėjo Žmogų?. . -• .. . ,

gZTAI kaip Dievas žmogų I 
numylėjo, o , kaip žmogus 

Dievui už tai atsimoka“? Jau 
nuo pats atsiradimo pirmo 
žmogaus ant žemes, žmogus 
pirmutinis dryso priesz Dieva 
pirszta pakelti. Dievas sutvėrė 
gamta, vandenius, orą ir žeme 
visokius gyvumus ir nustatė 
visiems rubežius: vieniems ore 
liepe skrajoti, kitiems vande- 
nije plaukioti, tretiems ant že
mes vaikszczioti ir visa gamta, 
visi sutvėrimai su didžiausiu 
nulankumu pildo Dievo prisa
kymą. Teipgi Dievas sutvėrė 
žmonis Adoma ir Jieva, pada
rydamas juos valdonais visu 
sutvėrimu. Saulei, menuliui ir 
žvaigždėms insake žmogui tar
nauti. Bet ar ilgai žmogus'bu- 
voi Dievui nuolankus? Ar ilgai 
pildė Jojo insakymus? Prie 
pirmos progos pasidavė pa
gundai, paklausė piktos dva
sios, kuri nieko gero žmogui 
nepadare 4r perženge geriau
sio Dievo insakyma, kuris 
žmogų gėrybėms apdovanojo, 
o. tasai 'žmogus, kuri Dievas 
teip pamylėjo, kuris sutvėrė ji 
ant paveikslo savo, tasai, pir
mutinis inžeide geriausio Die
vo szirdi!

Tiesa, Dievas ant jojo užsi
rūstino, praszalino isz Rojaus 
Adoma ir Jieva, uždare Dan
gų, ibet visiems sutvėrimams 

# žmogui tarnauti insake. Ar ne
gana, kad žmogų apdovanojo 
visokioms gėrybėms, papuo- 
sze protu ir iszminte ir sztai da 
Dievo Sūnūs Jėzus Kristus pa
ėmė ant saves žmonių griekus 
sakydamas: “Te ve, asz atly
ginsiu Tau už žmonių griekus, 
asz permaldausiu tavo' rusty- 
bia, asz eisiu pas juos, asz at
versiu juos ant tiesos kelio, 
iszmokysiu juos Tave garbin
ti, daryti paimta už griekus, 
asz atidarysiu žmonijai laimes 
vieta, kuria Tu jiems sutaisei, 
bet žmogaus griekai buvo jaja 
Uždaria.”

Ir sztai Dievo mielaszirdys- 
te apleidže sostą Dangaus, ap- 
leidže aniuolu chorus, ‘ženge 
ant žemes pavidale silpno kū
dikėlio, melde žmogaus kad 
priimtu pas save, bet ar žmo
gus pasirodė už tai dėkingas? 
Atstume nuo saves. Ir ežia ne- 
iszmintingi gyvulėliai pasiro
dė protingesnais už žmogui, 
asilas ir jautis puolė ant keliu, 
puezia savo szilta gara, o Isz- 
ganytojas kūdikėlis pravirko 
graudžiai: “Paukszteliai turi 
lizdelius, lapes urvas, o Dievo 
Sūnūs neturi kur galveles pri
glausti.” Bet Jisai nepyksta 
ant užsikietejusios szirdies 
žmogaus. Eina, daro gerai, 
pikta dvasia, apsėstus paliuo- 
suoja, numirėlius prikelia, al
kanus papeni. Skelbe lygyibia, 
skel'be artimo meile, panaikina 
vargus, lygina žmogų aniuoli- 
niu malones žodelais, rtauke 

. nusidėjėlius ant tiesos kelio.
Bet ir tada žmogus yra nedė
kingu už tai. Sztai Farizeuszas 
apimtas pavydėjimu jieszko 
progos kaip ji nužudyti, o jojo 
mokinys Judas Iskarijotas bė
ga pas Farizeuszus ir sako: 
“Ka jus man duosite asz jums 
Ji iszduosiu?”

Brangiauses Iszganytojas, 
viską ta žino. 0 ar jisai kerszi- 

no? Jis ir ežia parode didžiau- 
se meile. Jisai parengė vaka
riene, susodino prie savo szo- 
no savo mokinius ir vietoje 
kerszto, lenkese prie juju ko
jų, mazgoja jais ir bucziuoa to 
Judo, kuris už keliu valandų ji 
iszduos. Sėdo už stalo ir tarė 
jiems: “Asz esmių su jumis 
lyg pabaigos svieto, tai yra 
mano Kūnas, tai yra mano 
Kraujas; kas valgo kiina. ma
no ir gere krauja mano, ne 
mirs ant amžių, tai darote ma
no atminimui. Už tiesa sakau 
jumis, vienas isz jusu szia 
nakt iszduos mane!”

Po vakarienei Iszganytojas

Viena mergele pažinau,
Ta pats' maeziau, 

Kaip rankoje kokias tai 
reples turėjo, 

Prie pecziaus stovėjo 
Ugnije reples laike, 

Paskui trumpus plaukus 
raitė.

Tai vėl per Įanga 
iszkisza galva, 

Didelia kaip kalada, 
O tingine, kaip Žydo 

kumele.
Jeigu kur bobele 

suserga,
O papraszo in pagelba, 
Tai su piktumu pasako,

Net akis pastato:
Ana ve, del bobų j 

dirbsiu, 
Apie jeisas tupinesiu, 

O kad ir badu 
pastipsiu, 

Apie bobas netupinesiu.* * *
\ In kur tu Maru k 

rengiesi, 
Kad teip daibiniesi?

Ne tavo biznis, in kur 
norėsiu, 

In ten važiuosiu.
Ne mergele, ne eisi, 

Pirma diszius sumazgosi, 
Ir tuojaus gult sau eisi.
Tu pati mama gali tai 

padarysi, 
Su musu Jonu iszruriysiu,

In platu svietą, 
Kui’ da neužgyventa vieta; 

Taip tai viena dukrele 
Motinai in akis szokinejo.* * *

Ten kur Birminghame, ' 
Mieste nemažame, 

Pusėtinas būrelis yra 
Nes maža nauda isz ju.

Retas kad kas laikraszti 
Tiktai apie guzute paiso, 
Ba kokia nauda del ju, 

Del tokiu tamsunu.
Juk skaito, paskui in szali 

padeda, 
Tuojaus po tam in kokia urvą 

nusiduoda,
Kur apsvieta seme, 

O kaip buna per daug tai 
jau nesveika. 

iszejo in darželi alyvų melstis, 
o Judas, kuri papenėjo savo 
kunu ir pagirdė savo krauju, 
nubėgo pas Farizeuszus ir už- 
teip maža prekia, trisdeszimts 
skatiku parduoda Sutvertoje. 
Atejas in Alyvų darželi bu- 
cziuoja veidmainingai veidą 
Jėzaus, duodamas ženklą pik
tadariams. Kareiviai apsiaubė 
Ji, mokiniai apleidžia, priete- 
liai iszbegineja, nekalta Iszga- 
nytoja plaka, kankina ir nu
teisė mirezia ant paniekos ant 
kryžiaus. Ir teip nuteistas ant 
baisios mirtise, eina su sunkiu 
kryžium per ta garbinga Jeru
zale, kur tiek daug gero pada
re, bet sziandien Ji visi užmir- 
szo ir apleido. Ne vienas nepra
tarė žodeli Jojo apgynime, vi
si reke: “Nukryžiavot! Nu- 
kryžiavot! Bet Iszganytojas 
meld'žesi už juos, norints ap- 
sunkytas sunkiu kryžium ir ki
tus ramino. Kada ant kryžiaus 
prikalė, tai vietoje piktumo sa
ko: “Teve, atleisk jiems, nes 
nežino ka daro.” Kada Iszga
nytojas mire ant kryžiaus, ir 
ežia gamta susijudino, Dan
gus apteme, žeme sudrėbėjo, 
visas sutvėrimas nuliūdo, uo
los skaldėsi, o žmogaus szirdis 
pasirodė kietesne už uolas, da 
pervere mirsztancziam szirdi. 
Bet ir ežia Dievas savo gailin
gumą parode, nes tasai krau
jas, kur kerszto kardas perve
re, užtiszko Jam ant akiu ir 
atsivėrė akys ir apturėjo am
žina gyvenimą.

Ir sziandien tik vienas žmo
gus isz visu sutvėrimu, laužo 
Dievo prisakymus. Ar butu 
ant svieto teip daug nelaimiau 
kaip sziandien, jeigu žmonis 
pildytu Dievo prisakymus? 
Sziandien svietas pasinėrė ne
teisybių bangosia, skriauda ar- 
tymo, godulyste ir isztvirku- 
mas užėmė jau pirma, vieta, 
teisybia jau ir su žiburiu sun
ku surasti.

Tas pats Iszganytojas ir 
sziandien isz meiles del musu 
kenezia altoriaus namelije po 
paveikslu duonos, visokius pa
niekinimus, teip kaip kentėjo 
Betlejaus prakarteleje, po pa
veikslu silpno kūdikėlio. Ver
kia ir sziandiena tasai bran
giausias Iszganytojas žiūrė
damas in nedora svietą, pana- 
sziai kaip verke žiūrėdamas 
ant miesto Jeruzalemo. Paan
trina ir sziandiena tuos žo
džius kaip kitados sake: “Ne
laime tau Jeruzale, nes nepa
žinai laiko aplankymo, Nelai
me tau sviete, nes paniekinai 
Dievo malones.” Ir sziandiena 
tas pats Iszganytojas sėdi alto
riuje, kaip sėdėjo taipe savo 
apasztalu prie paskutines va
karienes. Sziandien teipgi pe
ną mus savo kunu ir krauju, 
ramina, glaudže prie savo mie- 
laszirdingos szirdies, o mes 
kaip Jam už tai atsimokame? 
Nepripažysatm Jojo, kaip tie- 
je Farizeuszai. Burnojam prie- 
szais, o kiti kaip tasai Judo- 
szius, pildo szventvagystes, 
ima in savo szirdi szventva- 
giszkai kuna ir krauja, atiduos 
da Iszganytoja kankyti savo 
kūno pageidimams kaip Judas 
kada iszdave Rymos karei
viams ir Jezusas sako szvent- 
vagiui; “Prieteliau, del ko pri

ėmimu Sunu žmogaus iszduo- 
di ant sunkiu kentejimu?” Bet 
szventvagis to negirdi ir dra- 
sei pildo nedorybes ir po sziai. 
dienai persekioja Kristų ir 
persekioja ta, kuris yra pana- 
szus Kristui, nes teisingas ne
teisingam, tai kaip yla akyse. 
Iszganytojas pasakė: “Perse
kioja mane, persekios ir jus, 
jeigu ant žalio medžio atrado, 
atras to labiaus ant sauso, kais 
nori sekti paskui mane, lai ima. 
savo knyžiu ir seka paskui ma
ne.”

Už taigi, brangus skaityto- 
--------------r-'------------

Ant Gavėnios
-t-

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

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

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

< 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 paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra dal prisiun-

, Pa.
time kasztu. Ajresas:
SAULE - Ofnoyr City

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

Here’s How Payroll Savings
Can Make That Dream Come True- . .
If accumulating the down payment has 
been keeping you from building the,, 
house of your dreams, chances are you’ve 
never tried the Payroll Savings Plan. 
Because this is the easy, automatic way 
to meet any down payment—for a house 
or any large purchase.
All you do is sign a Payroll Savings ap
plication at your pay office, naming a 
certain sum to be set aside for you each 
week—a few dollars or as much as you 
want. After that, your saving is done for 
you—automatically.
And every time there’s enough in your 
account, a U. S. Series E Savings Bond 
is purchased in your name and given to 
you. Soon the few dollars saved from 
your pay each week add up to a gener
ous amount.

So don’t get in the dumps about down 
payments. Meet the cash needs for your 
dream house the way millions of other 
Americans are meeting theirs—join the 
Payroll Savings Plan today. Or, if you’re 
self-employed, invest in Bonds regularly 
where you bank.

How you can reach your savings goal 
on the systematic purchase of Savings Bonds

• ■/

if you want approximately

$5,000 $10,000 $25,000

Each week for 9 years 
and 8 months, save . . $8.80 $17.60 $44.00

Each week for 19 years 
and 8 months, save . . $3.75 $7.50 $18.75

Part of Every American's Savings Belongs in U. S. Savings Bonds

The V. S. Government does not pay for this advertisement. The Treasury Depart
ment thanks, for their patriotic, donation, the Advertising Council and

SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.
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jai, matydami kaip Dievas, 
mus myli, mylėkime ir mes Ji. 
Apszvarykime savo szirdis 
nuo visokiu nedorybių, lai mu
su szirdis taji altorių Kristaus 
buna papuoszta dorybių gėlė
lėms, kada ateiname in bažny- 
cziai, atsiminkime sau, kaip 
graži toji bažnyiczia, kaip pui
kiai papuosztas tasai altorius 
kuriame Kristusas gyvena. Sa
kykime: Teip ir mano szirdis 
lai buna dorybėms papuoszta 
del tavęs o Dieve. ’’ Gyvenimas 
musu ant szio svieto, tai yra 
tik vieszbutis kur pagyVenam 
trumpa valandėlė, o paskui tu
rime apleisti. Kaip neprotingu 
ta žmogų laikytumėm kuris 
atejas in vieszbuti ir pasiimtu, 
padekime, kambari ant vienos 
nakties ir savintųsi vieszbu- 
cziu sakydamas: “Tas vieszbu

tis mano ir man priklauso/’ 
Mes pasakytume kad neprotin
gai kalba, nes jisai tau nepri
klauso, tu iszsimiegojas rytoj 
ji apleisi, užmokėsi u'ž itakvy- 
ne, už vakariene ir daugiau 
nieko neiszsineszi, tiktai ta, ka 
insineszei.

Teip lyginai yra tasai žmo
gus neprotingas, kuris pasi
duoda goduly štai, kuris savi
nas! svietiszkus turtus. Kaip 
gaila matant goduli, norints 
jau buna senelis, galvele balta 
kaip sniegas, o kada pamato 
doleri visas sudreba ir griebia 
ji godžiai, o kad jam atiduo
tum ir visa svietą, tai nebutu 
da užganadytu. Kada užtekės 
saulele, jisai jau yra( lavonu, 
visa savo turtą palieka sviete, 
kuna jojo pridengs prastu rū
beliu, suteiks keliu lentelių 
grabeli ir žemes szmoteli, ir 
viskas baigsei žemiszka garbe. 
Tik toji duszia kaip iszejo vie
na isz Dievo ranku, teip viena 
ir vėl keliaus be jokiu užtarė
ju prie Dievo ir tenais iszgirsi- 
me isztarme ar palaiminta ar 
prakeikta. Atminkime savo 
dienu trumpumą ir bukime 
Dievui isztikiami, o ne svietui 
kuris teip greitai nyksta, kaip 
durnai, nes mus Dievais labai 
mylėjo, už ka ir mes ji mylėki
me ! —- L. D.

----- GAJAS---- -
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szykite ant adreso ^"Michigan Farm 
Cheese Dairy, Ine., John Andrulis, 
Pres., Fountain, Michigan.

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

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 A ežiu!

—“Saules Redakcija.’*

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai 

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

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu
8 ool. ilgio, 5% coL ploado ; 
Iszaiszkina sapna ir kas ; 
ateitoje stosis. Su priedu ; 
planatu ir visokiu burtu. ' 
Knyga in minksztos po- ' 
pieros virszeliuose. :: :: ' 
, Pinigai reikia siusti su ;

užsakymu: j

Tiktai,. . . $1.00 l 
Saule Publishing Oo., 

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

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS 
I. . . MALDA ... į

Viesz. Jėzaus ir į! 
Motinos Szvencz. ;!

Sapnas Motinos Szven- jį 
cziausios, mieganezios j * 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj ! * 
Szv. Mykolo Arkaniuolo. i •

•ji

Knygos Did. 3%x5^ coli j i

TIKTAI, 25 Cts. ji
_____ |

SAULE PUBLISHING CO., ji 
MAHANOY CITY. PA. U.S-A. J

VIENAS SKAITO,... 
prie valgio, kitas po savo dar
bui, o kiti prie darbo. Geras 
laikrasztis pranesza žmogui 
kas sziandien ant svieto atsi
tinka. Mokina žmones kaip gy
vent ir ko turi saugotis, Žodžiu, 
lavina žmogaus protą visame.

Sziandien, laike visokiu švie
timu sumiszimu ir kariu, 
kada žinios ateina isz Eu
ropos, laikrasztis yra žmogaus 
geriausiu prietelium. Negana 
kad ji skaito, bet mato ir pa
veikslus isz kares lauku, ženk- 
lyvu ypatų, miestu, naujo isz- 
radimo ginklu ir laivu ir pa
veikslus nelaimiu kuriu pats 
savo akimis negalėjo matyt.

Tokiu laikraszcziu yra 
"Saule,” kuri nesigaili kaszto 
ant paveikslu, kad savo skaity
tojus supažindint su visokioms 
savo akimi kas dedasi ant viso 
svieto.
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ŽiniosVietines LIETUVISZKAS SURIS NAUJA MOKYKLOS
TVARKA

— Nepastovus oras.

—• Ponas Pranas Sklera isz 
Luzernes, ana diena lankėsi 
mieste pas savo gimines ir pa
žystamus ir prie tos progos at
lankė “Saules” Redakcija. 
Acziu už atsilankyma.

—> “Red Cross” vajus pra
sidėjo mieste.

— Senas miesto gyventojas 
Povylas Lazauninkas, nuo 431 
W. Mahanoy uly., kur jis rie- 
sveikavo per keletą menesius, 
ir turėjo operacija, in Locust 
Mt. ligonbute, o jausdamas 
biski syeikau, sugryžo namo a- 
pie sanvaite atgal. Pareita Pe- 
tuyežios vakara apie deszimta 
valanda pasimirė savo namuo
se. Velionis gimė Lietuvoje 
atvyko in Amerika daugelis 
metu atgal. Buvo an gi i akasis 
po tam turėjo ūkia in Roaring 
Creek Valley, o apie trys me
tai atgal apsigyveno Mahano- 
juje. Paliko savo paezia Ona 
(Tomkievicziene) po tėvais va 
dinosi Ona Klimcziauskiute, 
taipgi sekanezius po-vaikus: 
dvi po-dukres: Mare Murphy, 
isz Yadon, Pa., ir Helena, pati 
Charles Stouffer, Swarthmore, 
Pa. Tris po-sunus Vincą Tom- 
kieviezia, Detroit, Mich., Al
fonsą ir Juozą Tomkievieziai 
isz Delair, New Jersey, taipgi 
dvi seserys: Jieva Abramavicz 
iene isz Nanticoke, o kita Lie
tuvoje. Kūnas paszarvotas 
pas Graboru L. Traskauska., 
535 W. Centre uly., laidos 
Utąrninko ryta su apiegomis 
in Svz. Juozapo įbažnyczioje de 
vintą valanda ir palaidos in 
parapijos kapinėse. A.a. velio
nis buvo “Saules” skaitytojas. 
Amžina atilsi!

—- SzVento Juozapo bažny- 
czioje, Utaminke, Kovo 18-ta 
diena, 7-ta valanda vakare su 
Iszkilmingais Miszparais pra
sidės Sz'vento Juozapo Atlai
dai, szios parapijos Patrono ir 
Globėjo.

Seredoj pripuola Szven- 
to Juozapo, ar kai sene ji Lie
tuviai sako Juozapato Szven- 
te, o Tautiszka Vardine: Pru- 
tenis. L* ta diena: 1946 m., 
Tautu Sanjungos Posėdis atsi
darė; 1860 m., gimė garsus ad
vokatas ir prakajbininkas 
William Jennings Bryan; 1367 
m., Lietuviai sugriovė Kryžei
viu pilis.
' Ketverge pripuola Szv. 
Joakimo ir Szv. Kutberto, o 
Tautiszka Vardine: Žil'bartas. 
Menulio atmaina: Naujutis. li
tą diena; Pavasaris prasidės 
Ketverge 10:06 valanda vaka
rę; 1514 m., Rusai paveržė isz 
'Lietuviu. Smolenską.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Benedikto, o Tautiszka Vardi
ne: Lingaila. Ir ta diena: 1906 
m., Vilniaus dvasiszkoji semi
narija pradeda, mokinti Lietu
viu kalbos.
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Jono Ir Angelines’Andruliu Ir Ju Szeimynos 
MICHIGAN FARM SURIS

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

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

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

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

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

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, Inc
JOHN ANDRULIS, Pres.

FOUNTAIN — MICHIGAN

valanda. Velione po tėvais va
dinosi Mare Pronskievicziute. 
Gimė Lietuvoje. Atvyko in 
Mahanoy City, o 1924 m., ap
sigyveno Frackvilleje. Jos vy
ras Antanas mirė 1952 metuo
se. Paliko tris sunns: Alberta, 
ir'Edvardą, isz Philadelphijos 
ir Vinca, Perkasie; duktere 
Veronika, pati Jono Gudlaus- 
ko, Miami, Florida. Taipgi ke
turis anukus ir broli Petrą 
Pronskieviczia isz Rock- Glen. 
Laidojo Subatos Pyta su apie
gomis in Apreiszkimo P. Mari
jos bažnyczioje 9:30 valanda ir 
palaidota in parapijos kapinė
se. Graborius L. Traskauskas 
isz Mahanoy City laidojo.

New York, N. Y. —.
Drabužiu Straikos, baigtos Ko-

Nepasiseke

vo vienuolikta diena. Isz viso 
straikavo 105,000. Du treszda- 
liai visos pramones yra. New. 
Yorke. Darbininkams bus pa
keltas 8 procentą. Unijos vir- 
sziuinkas Dubinsky sako, kad 
atlyginimas už darba yra tik 
ketvira dalis pasiuto drabužio 
kainos, prekes.

Monta Carlo. —
Pareita Petnylezios ryta 4:50 
valanda, garnys paliko sveika 
ir drūta šuneli, Kunigaikszti 
Alberta, del Monacos Karalai- 
ezio Rainier III ir jo žmonai 
Karalaitei Grace, (Grace Kel
ly, isz Philadelphia, Pa. U. S.). 
Ju pirmas kūdikis, dukrele 
Caroline, gimė Sausio 23d., 
1957m.

Ambasadorius Isz Keliones

DAVIDSON, TENN. — Vi
sa vasara mokyklų kambarai 
buvo tuszti, ju verte mažėja, . 
iszlaidos didėja.

Vasara mokytojai ir moky
tojos iszvažiuoja ant ilgu ato
stogų, ar kur kitur darbo jiesz- 
kineja.

Ana sanvaite Davidson apy
gardos mokslo sztabo nariai, 
susirinko ir nutarė nauja tvar
ka investi. Jiems iszrode ta ju 
nauja tvarka visus mokyklų, 
mokslo, mokiniu ir mokytoju 
klausimus vienu mostu iszrisz.

Jie sumanė visa dvylikos 
menesiu meta padalinti in ke
turias lygias mokslo meto da
lis. Vienas czvertis mokiniu 
atostogaus kai trys czvertys 
mokiniu mokinsis. Taip per vi
sa meta mokyklos kambariai 
bus mokiniu vartuojami.

Tose mokyklose bus galima 
keturis sykius daugiau moki
niu priimti ir mokinti. Reisz- 
kia, nebus reikalu nauju mo
kyklų statyti.

Ir mokytojams ir mokyto
joms bus galima algas padidin
ti dvideszimtu nuoszimcziu ir 
dar pinigu sutaupinti. Moky
tojai ir mokytojos, kaip ir kiti 
darbininkai gaus dvi sanvaites 
atostogoms, vietoj deszimts ar 
dvylika, kaip dabar.

Ir mokiniams ir studentams 
bus geriau, nes kadangi tik 
czvertis ju ant vieno sykio 
gaus atostogas, tai jiems bus 
daug lengviau darbas susi- 
jieszkoti. ,dk

ViskashJH^t sviesto! Kas 
tai kad 'kif^iaug ankseziau to 
nesusimislino?!

Bet kaip saulėta diena per
kūnas nustebina žmones, taip 
kiti priparodinimai nustebino 
tuos mokslo sztabo mokslin- 
ezius, Davidson apygardoje.

Jie iszgirdo ar dažinojo kas 
tokiems neva-mokslincziams 
buvo atsitikę, in Nashville; 
Omaha; Newark; Amarillo, 
Texas ir Aliquippa, Pa.

1— Kai klases prasidės kas 
czvertis metu, tai reikia tris 
atskiras dalis kiekvienam 
mokslo laipeniui.

2— Vasara būva taip karsz- 
ta, kad reiketu investi vėsini
mo maszinas beveik visose mo
kyklose.

3— Visi mokyklos kambaru 
pataisinimai turėtu butu daro
mi Subatomis ir Nedeliomis, 
kada beveik visi darbininkai 
dvigubai daugiau ima už savo 
darba.

4— Mokytojai ir mokytojos 
gautu didesnes algas, bet netu
rėtu nei laiko, nei progos pa
silsėti ar savo mokslą tęsti to
liau.

5— Mokiniai, padalinti in 
keturias atskiras dalis, savo 
mokslus užbaigtu keturis, at
skirus kartus in metus. Reisz-

su atostogomis?
Tik czvertis vaiku gautu at

ostogas, vakacijas, vasaros lai
ku. O visi kiti turėtu eiti in 
mokykla, kai j u tėvai gauna 
savo vakacijas isz fabriku ir 
ofisu.

Tik insivaizduokite koki ter
mai vaikai ir tėvai sukeltu, kai 
taip atsitiktu!

Tie mokslo sztabo nariai in 
Davidson apygarda, apsvarstė 
szitus keblumus net ir 
gando ir viską pamirszo 
kokia nauja mokykloms 
ka.

iszsi- 
apie 

tvar-

SZVENTA DIENA
SVESK

Neaiszkus Insakymas
NEW YORK, N. Y. — 

New York valstijos instatymai 
uždraudžia visokį darba Nedė
lioję. (Iszimant darba kuris 
yra reikalingas ar labdarin
gas.)

Tie patys instatymai pavėli
na Nedelioj parduoti tabaka, 
duona, pieną, kiauszinius, so
de, vaisius, daržoves, saldaines 
laikraszczius, žurnalus, gazoli
ną, aliejų, automobiliams taje- 
rius ir liekarstas.

Valia restaurantams daryti 
biznis, sztorninkams ir duon
kepiai gali savo bizni vesti nuo 
ketvirtos valandos po pietų iki 
puse po septynių vakare.

Galima parduoti sznapsa, 
vyną ir alų, po pirmos valan
dos po pietų.

Valia beisbole loszti nuo an
tros valandos po pietų.

Szito ‘Szventa Diena Szvesk’ 
instatymo rėmėjai sako kad 
nors tas instatymas nėra tobu
las, bet jis nors sulaiko ir su
varžo nors biski ta bizni szven-

ta diena.
Tarpe tu, kuriems szitas in

statymas nepatinka yra seno
binio tikėjimo Žydai, kuriems 
Subata yra szventa diena. Jie 
sako kad sulyg to instatymo 
jie yra priversti dvi dienas in 
sanvaite szvesti.

Žydai sako kad tas instaty
mas nuskriaudžia juos, ir da
ro neteisinga skirtumą tarp 
Amerikiecziu del tikėjimo.

Kiti sako, kad tas instaty
mas yra veidmainsizkas ir ne
teisingas nes jis vieniems biz
nieriams pavėlina bizni vesti, į 
o kitiems uždraudžia.

Ana sanvaite vienuolika Žy
du Councilmonu, stojo su tri
mis Protestonais ir pareikala
vo kad butu sudaryta byla ta 
instatyma pertaisyti ir sutvar
kyti, kad jis niekam skriaudos 
nedarytu.

Septyni Katalikai nesutiko; 
kiti trys Katalikai nebalsavo.

Eina gandai kad jeigu New 
York miestas ir sudarytu tokia 
byla permainyti ir pertvarky
ti ta “Szvėntos Dienos” insta
tyma, tai valstijos sostinėje, 
Albany mieste jis butu sustab- 
dintas ir iszmestas.

2 KARININKAI IR 1
KAREIVIS INTARTI

UŽ KANKINIMA
SEOUL, KORĖJA. — Ame

rikos Armija yra intarius du 
savo karininku ir viena karei
vi už kankinima jauno Korie- 
czio vaiko, kuris buvo smala 
iszteiptas, plunksnomis aplip- 
dinats, indetas in maža baksa 
kuriame buvo daug vinių in- 
kalta, iszveszta? dvideszimts 
penkias mylias isz miesto ir 
dykumuose iszmestas.

Ir visas tas kankinimas už

Svecziai Apvogti

Chicagos milijonierius, Ti
tus Haffa, su savo žmona 
Ethel buvo apvogti ant szim 
to szeszios deszimts tuks- 
taneziu doleriu pinigais ir 
žemeziugais.

Jiedu yra apsistoję in Bal 
Harbor, Floridoje, pas Art
hur Godfrey, kuris yra taip

placziai pagarsėjęs per tele
vizija.

Ponai Haffa turi daug ge
ru arkliu, žirgu, kuriuos jie 
leidžia in lenktynes.

Ta diena jiedu buvo lai
mėje daugiau negu szirnta 
tukstaneziu doleriu.

Frackville, Pa.—
Mare Vinitskiene, nuo 16 So.
Railroad uly., kuri nesveikavo 
per keletą menesius ir gydosi 
in Locust Mt. ligonbute, pasi
mirė pareita Seredos ryta 2:30

SKAITYKIT
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Henry Cabot Lodge, Ame
rikos Ambasadorius Tautu 
Sanjungoje, pasilsi New 
York mieste, kai jis pasisz- 
neka su laikrasztininkais po 
ilgos keliones.

Jis praleido trisdeszimts 
viena diena Azijoje, kur jis 
po visus krasztus važinėjo.

Jis sako kad viskas tenai 
tvarkoj su musu Užsienio pa 
gelba, ir kad tie krasztai ge
rai ta musu pagelba suvar-

tuoja.
Atsilankęs in Irana, Pa- 

kistana, Indija ir Afghanis
tan, jis sako kad jis tikrai 
gali sakyti ir teigti kad ka
ras del Azijos “toli gražu, 
nėra pralaimėtas.”

Jis toliau aiszkino kad 
szitu krasztu žmones daug 
labiau pasitiki ant Ameri
kos negu ant Sovietu Rusi
jos.

n o cj

kia, mokyklos turėtu keturis 
sykius ant metu laikyti mokslo 
užbaigimo programas.

6— Baigės High School mo
kyklos mokslą, mokinys turėtu 
laukti kol kolegijos priima 
studentus. Pavyzdžiui: moki
nys tokia mokykla baigės pir
mame czvertyje turėtu nuo 
Kalėdų laukti iki Birželio me
nesio insiraszyti in kolegija. O 
studentui, baigusiam paskuti
ni czverti hutu dar praseziau.

7— -Iki sziol mes tik mažus 
keblumus paminėjome — kaip

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

Adresas

SAULE PUBL CO. - Mahanoy City, Pa.

tai kad tas jaunas Korietis-bu
vo sugautas vagiant kelis ma
žos vertes daigtus.

Armija dabar intaria 40 me
tu amžiaus karininka, Major 
Thomas G. James, isz Ply
mouth, Pa., 34 metu amžiaus 
Kapitoną Marvin E. Kemp, isz. 
Kilmichael, Mississippi; ir ka
reivi, 32 metu amžiaus Master 
Sarženta Robert E. Weiden- 
saul, isz Pottstown, Pa.

Jie bus patraukti in karisz- 
ka teismą.

36 SUKILĖLIAI MIR
TIES BAUSME 

PASMERKTI
PHILIPPE VILLE, ALŽE- 

RIJA. — Prancūzu teismas 
yra mirties bausme pasmerkęs 
trisdeszimts szeszis tautininku 
sukilėliu, kurie yra intarti už 
Europiecziu skerdynes pustre- 
czio meto atgal, beveik toje pa- 
czioje vietoje.

Penkiolika isz pasmerktųjų 
buvo teismo kambaruose ir 
iszgirdo savo pasmerkimą.. Ki
ti buvo teipgi pasmerkti su pa
staba, kad ju ta pati bausme 
laukia, kai tik jie bus sugauti.

ALŽERIJA. — Alžerijos 
Sukilėliai nužudė septyniolika 
Prancūzu kareiviu ir sužeidė 
keturios deszimts penkis, susi
kirtime septynios penkios my
lios nuo Prancūzu tvirtovės, 
pietinėje Alžerijos dalyje.

Pranzuzu armijos virszinin- 
kai sako kad tame susikirtime 
žuvo septynios deszimts du su
kilėliai.

NEW YORKIETIS 
SUIMTAS

Intartas Už 
Žmogžudyste

. ■■

—
FT. LAUDERDALE, FLA.

— Filippinas virėjas ant pre
kybinio, freitu laivo buvo ant 
smert nudurtas. Vyras isz 
Bronx, New York buvo intar
tas ir suimtas.

Policijantai sako kad priesz 
ta žudyste ant to laivo “Paci
fic Wave” visi jurininkai ir 
darbininkai gere, baliavuojo ir 
baisu triukszma kele, ta nakti 
priesz to laiko iszplaukimo isz 
Galveston, Texas in Indija.

Policijos virszininkas, Ben 
W. Grigsby sako kad jis dabar 
kalėjime laiko apie trisde
szimts metu amžiaus Louis 
Mayberger, kuris, anot polici- 
jantu, yra prisipažinęs prie tos 
žmogžudystes. Jis savo adresa 
davė kaipo laikinas sveczias 
ar burdingierius Jaunu Krik- 
szczioniu Vyru Bendrovėje 
“YMCA” New York mieste.

Nudurtas virėjas buvo ketu
rios, deszimts metu amžiaus 
Marion Minor isz Puerto Rico.

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