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Sztai kur tas Jersey Cen
tral traukinys nukrito nuo 
tilto in Newark Bay, netoli 
nuo Bayonne, N. J. Du inži- 
nai ir trys karai ant sykio 
nukrito in vandeni, kuris

Isz Amerikos
INŽINIERIUS > intaisyti ant szito.

kadangi du žmones
traukinio 
nuolatos

PASIMIRĖ

Priesz Traukinio 
Nelaime

40 Žmonių Žuvo
BAYONNE, N. J. — Gele

žinkelio inžinierius, kuris pra
važiavo pro tris rauduonas 
szviesas ir nugramzdino savoj 
traukini in Newark Bay, pasi
mirė, daktarai sako, nuo szir
dies ligos priesz ta nelaime.

Keturios deszimts žmones 
žuvo.

Daktarai in Hudson County 
Medical Center iszagzaminavo 
ta žuvusi inžinierių ir darado 
kad jis jau buvo mires pirm 
negu jo traukinys pradėjo pro 
ta tilta važiuoti, kad jis pasi
mirė nuo szirdies ligos, ir už 
tai jis savo traukinio nesustab
dė prie rauduonos szviesos.

Inžinierius buvo G3 metu 
amžiaus Lloyd S. Wilburn. Ge
ležinkelio kompanija nenori to 
pripažinti, aiszkindama kad 
visi jos darbininkai kas mene- 
sis yra daktaru iszagzamina- ■ 
vuoti ir kad inžinierius Wil- j 
burn buvo sveikas ir nesirgo; 
szirdies liga.

Keletą žmonių visiszkai din- 
go, nei ju lavonai nebuvo su
rasti. Czia prie to tilto, netoli 
Bayonne, N. J., vanduo labai 
greitai plaukia ir tie lavonai 
gal buvo nuneszti staeziai in 
'mares.

Szitas traukinys neturėjo 
tos taip vadinamos “Dead- 
man’s switch” tai yra intaisas
ant inžino kad visi stabdžiai vieno isz tu žuvusiuju. 
užsikerta kai tik inžinierius sa- Geležinkelio kompanija jau

Traukinio Nelaime

ežia yra apie penkios de- 
szimts pėdu gilumo.

Keturios deszimts žmonių 
žuvo, o keletą kitu dar ne
buvo galima surasti.

Dabar pasirodo kad to 

vo ranka nuo inžino rankenos 
paleidžia.

Kompanija sako kad ji. ne
matė jokio reikalo toki stabdi 

stovi prie kiekvieno inžino.
Firemonas, pagelbininkas 

ant to inžino yra dingės. Jis 
buvo Peter Andrew, isz Jersey 
City. Kompanijos atstovai sa
ko kad jeigu inžinierius tikrai 
buvo susirgęs ar mires, tai fire- 
monas Peter Andrew butu ga
lėjęs ta traukini sustabdinti.

Daktarai sako kad jie tikrai 
žino kad inžinierius Wilburn 
nežuvo toje nelaimėje, nes jis 
jau nebuvo gyvas. Jie priparo- 
dina kad jo plaucziuose nebuvo 
nei biski vandenio, kad jis sir
go nuo augszto kraujo ir kad 
jo szirdis buvo labai slabna.

Daktaras Ira Goldowsky bu
vo ta inžinierių iszagzamina- 
ves Liepos dvideSzimts pirma 
diena ip ant savo raporto buvo 
paraszes kad tas inžinierius 
yra sveikas ir kad jis neserga 
szirdies liga.

Perspėjimai tam inžinieriui 
sustoti buvo isztiesti per visa 
myle priesz ta tilta.

NELAIME ANT
GELEŽINKELIO

Baisi, Nelaiminga Ii
Nereikalinga

NEWARK, N. J. — Ta ne
laiminga ir baisi nelaime, ku
rioje tiek daug žmonių žuvo, 
mums iszrodo buvo ne tik ne
laiminga bet ir nereikalinga.

Dabar bus visokiu tardini- 
mu ir klausinėjimu ir po tam 
daug invairiu iszaiszkinimu; 
bet visa tai nesugražins nei 

traukinio inžinierius pasi
mirė nuo szirdies ligos pirm 
negu tas traukinys nuo to 
tilto nukrito. Jis buvo jau 
szeszios deszimts keturiu 
metu amžiaus.

dabar yra pasiuntus savo at
stovus isztirti ir dažinoti kas 
ir kaip tenai atsitiko; miesto ir 
valdžios kiti atstovai teipgi 
rengia tardinimns,._ norėdami 
dažinoti kaip ta nelaime atsi
liko.

Geležinkelio kompanija sako 
kad ji turėjo geriausius ir nau
jausius apsaugos intaisus ant 
to traukinio. Kompanija teip
gi greitai pasiskubino pasi- 
aiszkinti kad jos inžinieriai 
kas metai turi būti Daktaru 
iszagzaminavoti ir kad tas in
žinierius buvo sveikas.

Bet negalima užginezyti tie
sos, kad per daug nelaimiu at
sitinka ant musu geležinkeliu.

Pereita meta Rugpjuczio 
menesyje ant Erie geležinkelio 
du traukiniai susimusze ’in 
Rockland apygarda ir 5 žmo
nes žuvo; 1951 m., Pennsylva
nia kompanijos traukinys nu- 
szeko nuo tilto in Woodbridge, 
N. J., ir 85 žmones žuvo; 1950 
metuose 111 žmonių žuvo ant 
Long Island geležinkelio in 
Rockville Centre ir Kew Gar
dens, ir dabar szita nelaime.

Ir dar randasi žmonių kurie 
sako kad jie neiszdrysta ero- 
planais važiuoti!

Visi gerai žino kad musu ge
ležinkeliai ir traukiniai yra 
dabar labai apleisti ir iszeje 
isz mados, nes geležinkeliu 
kompanijos negali savo gele
žinkelius gerai intaisyti už tai 
kad jos vis mažiau ir mažiau 
biznio turi, vis mažiau žmonių 
geležinkeliais keliauja.

Tai gal prisidėjo prie szitos 
■ paskutines nelaimes. Bet kas 
daug svarbiau tai kad geležin
keliu kompanijos duoda tokius 
greitus traukinius seneliams 
vairuoti. Geležinkeliu kompa
nija ir geležinkeliu darbininku 
unija laikosi prie labai sau 
szventos tvarkos, kad tie kurie 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

CHIANG KAI-SHEK 
neriAmauja

—

j Nori Pasiunst Bombne- 
szius Priesz Komunistu

TAIPEI, FORMOSA. —
1 Kinijos Prezidentas Chiang 
Kai-shek sakb kad neužtenka 
jo žmonėms kad Amerikos ka- 
riszki laivai einą sargyba lai
vams kurie I priveža maisto, Į 
ginklu ir kitu reikmenų in 
Quemoy salas. Jis sako kad 
jau atėjo laikas kada reikia su 
bombnesziais iszkasavoti visas 
tas Komunistu armotas ir ar
tilerijas kurios kamuoja laivus 
kurie plaukia, in tas salas.

Jis sako kąd jis jau ilga lai- 
ir laukia ir

luotą žodi Prezi- 
toweriui iszlaiko, 
• jau atėjo laikas 
istams parodinti

I ka kaip kenežia 
kad jis savof 
dentui Eisenj 
bet kad daba 
tiems Komuj 
kad jie negabi visa ta Kinijos 
kraszta ir tas salas valdyti.

Jis sako kad jis dar kelias 
dienas palauks pažiūrėti kas 
bus nutarta fer nuveikta Var- 
•szavos konferencijoje, bet po j 
tam tai jis sako kad jis pasiuns I 
savo bombrieszius priesz Ko
munistus.

Jis sako k id jis gerai žino 
kad Amerik .ziai nori jam 
padėti, bet jis sako kad jis 
teipgi žino kad Eisenhoweris 
negali staeziai pasiunsti Ame- 
rikieczius kareivius priesz 
tuos Komunistus, bet kad jis 
gali ir kad jis rengiasi taip 
ir padaryti.

Jis sako kad jis pilnai inver-
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Gubernatorhis Pasipiktina

Arkansas valstijos Guber
natorius Orval Faubus, in 
Little Rock, savo rankoje 
laiko kelias iszszautas kul
kas ir grenadas, kurias 
miesto policija del pratybų 
buvo iszszovus. Jis sako kad 
jis nesitiki kad tie polici j an
tai tokias kulkas ir grena
das pavartuos ant savo žmo
nių, jeigu iszkils susikirti

AMERIKOS LAIVY
NAS PASITRAUKĖ

Tautininku Laivai 
Gryšzti

TAIFEI FORMOSA. — 
Pirmieji Amerikiecziu lydimi 
prekybiniai laivai negalėjo pa
siekti Quemoy salas, kur jie 
veže maisto, ginklu ir kitu 
reikmenų. ’

Komunistai tuos laivus taip 
bombardavo, kad laivai turėjo 
pasitraukti.

Tai treczias sykis kai Ame- 
rikiecziai nepaisė tu patranku 
ir siuntė savo laivus prie pat 
Komunistu laikomo kranto, 
bet isz kitos puses, kai musu 
sargybiniai laivai turėjo pasi
traukti, Septintasis Laivynas 
kitu savo kariszku laivu nepa
siuntė jiems in pagelba ir taip 
atviro susikirtimo iszvenge.

Kelios dienos priesz tai, ana 
sanvaite tie musu laivai kitus 
Kiniecziu laivus palydėjo ir 
Komunistai visai nesiprieszi- 
no, bet szita syki jie jau pa
leido visas savo patrankas.

Amerikos Septintasis Laivy
nas pranesza kad visi jo 
sprausminiai kariszki eropla- 
nai yra prirengti ir tik laukia 
žodžio pakilti virsz Formosa 
ir Quemoy salas priesz Komu
nistus iir jeigu reikes, priesz 
Sovietus. Skaiczius tokiu mu
su kariszku eroplanu nėra pa
skelbtas, bet spėjama kad ant 
tu Septinto Laivyno kariszku 
laivu tupi apie pustreczio 
szimto ar gal net trys szimtai.

Sovietu Premiieras jau ke-

mas, nesusipratimas kaslink 
Juoduku mokiniu tos valsti
jos mokyklose.

Miesto keturios H i g h 
Schools liekasi uždarytos, 
kai Gubernatorius nesutiko 
su Prez. Eisenhowerio insa- 
kymu, kad nevalia uždraus
ti Juodukams lankyti vie- 
szasias^mokyklas.

aso

Mokines Prie Central High School

Mokines, apsirengusios su 
kelnaitėmis ir marszkiniais 
susirinko prie Central High 
School, in Little Rock, Ark
ansas, pirm negu paprastai 
klases “prasidėtu. Bet Arkan
sas valstijos Gubernatorius 
Orval Faubus insake visoms 
mokykloms laikyti savo du
ris užrakintas del keliu san- 
vaieziu, kol paaiszkes per 
teismą tas klausimas ar Juo
dukus mokyklos turi priim

lėta kartu yra perspejes kad 
jeigu Amerika paskelbtu kara 
priesz Komunistine Kinija, tai 
ji tuo paežiu žygiu paskelbtu 
kara priesz Sovietu Rusija.

Jis teipgi reikalauja kad 
Amerikos Septintasis Laivy- 

i nas kuo greieziausia iszplauk- 
tu isz Formosa sansiaurio. Bet 
iszrodo kad jis garsiau loja, 
negu kanda, daugiau grūmoja, 
negu drysta.

GARSIOS TELEVIZI
JOS PROGRAMOS

Klausimu Ir Atsakymu 
Programos

Neteisingos
NEW YORK. N. Y. — 

Jau keli metai, o ypatingai 
sziais metais, tos klausiniu ir 
atsakymu taip vadinamos 
‘ ‘ Quiz ’ ’ programos kaip “ Dot- 
to” “$64,C00” ir “Challenge” 
taip pagarsėjo kad milijonai 
žmonių jais kas sanvaite sekė, 
dyvinosi kaip kiti žmones tiek 
daug žino ir gal biski pavydė
jo kad jie tiek daug taip trum
pai uždirbo.

Dabar paaiszkejo kad tos: 
programos yra palszyvos, kadi 
tie žmones, kurie in tuos klau-! 
simus taip lipszniai ir moks-' 
liszkai atsako, gauna pagelbos 
isz anksto, kad jiems būva pa
sakyta kas bus klausiama ir 
kaip in ta klausima atsakyti.

Vieni svieczina, kiti gina. 
Bet kompanijos, kurios tas. 
programas reme dabar j u grei
tai ima nusikratyti ir nieko 

ti sykiu su Baltais moki
niais.

Amerikos valdžios augsz- 
cziausias teismas yra insa- 
kes kad visos mokyklos turi 
priimti Juodukus, bet Ar
kansas Gubernatorius sako 
kad valdžios Teismas negali 
kisztis in valstijos vidaus 
reikalus, o anot jo, mokyk
los yra valstijos, ne valdžios 
reikalas.

o o o

bendra nenori su jomis turėti.
Mes nežinome ir gal nieka

dos nežinosime kieno czia tei
sybe, bet mums iszrodo kad tai 
visai nesvarbu.

Jeigu žmones mėgsta tokias 
programas, tai niekieno biznis 
kaip tos programos yra veda
mos, bile tik jos patinka. O jei
gu žmones yra tokie mulkiai, 
kad jie in tokias programas ti
ki, tai ir czia ju vienu biznis.

Gal tai skamba biski per 
žiauru, kalbėti apie tokias pro
gramas ir j u sekėjus, bet sztai 
kaip mes in visa ta klausima 
žiūrime: Jeigu mes nueiname 
in teatra pasiklausyti muzikos 
ar pažiūrėti in kuria drama, 
mes nelendame už scenos pa
žiūrėti kaip loszika rėdosi, ren
giasi ar kaip jie ta teatra su
rengia. Mums patinka ir gana. 
Tas pats, mums iszrodo ir su 
tu klausimu ir atsakymu pro
gramomis. Jos nebuvo ir nėra 
statomos ant televizijos del 
mokslo, bet del pasilinksmini
mo. O jeigu juos palinksmina, 
tai kas mums darbo kad tie ne
va mokslincziai isz anksto pri
sirengia. Mes reikalaujama 
kad dainininkas ar loszikas isz 
anksto prisirengtu, tai kodėl 
ne szitie moksliszku klausimu 
loszikai?

Tik tiek butu galima pri- 
kiszti tiems tokiu programų 
vedėjams: kad savo klausyto
jams aiszkiai pasakytu, kad 
czia yra pasilinksminimo, o ne 
mokslo programa. Mums iszro
do kad tiek ir butu gana. Mes 
nesuprantame, kuomi tu pro
gramų vedėjai yra nusikaltę, 
ir kaip kuris teismas galėtu 
jas už ka nors kaltinti.
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Kas Girdėt
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In Vancouver, British Co
lumbia, advokatas Harry Ran
kin kuris buvo teisme apgynės 
daugiau negu szimta žmonių 
kurie buvo iszrasze ipalszyvus 
czekius, pats in teismą kreipė
si nes vienas žmogus buvo jam 
užmokėjęs su palszyvu czekiu.

derybas su Amerika kasi ink 
sustabdinimo visu tu atominiu 
bombų susprogimu del praty
bų. Jie nori visas tas pratybas 
sustabdinti, nes jiems per daug 
kasztuoja. O jie žino kad Ame
rikos valdžiai pinigai visai 
rupi ir kad Amerikiecziai 
kasztais visai nesiskaito.

kimas yra in amžina knyga in- 
raszytas.

viskas visai kitaip atsitiko.

ne
su

Iszrodo kad Komunistiszkos 
Kinijos vaidai dabar yra taip 
insidrasine kad jie nei Ameri
kos nesibijo ir dabar kaip ko
kie kazokai, kazoka szoka. ir 
sako kad jie nei karo nesibijo; 
nors jie niekados dar nėra pa- 
jude Amerikos kariszkos jie- 
gos. Jie tikisi kad Sovietu Ru
sija butu priversta jiems in tal
ka stoti, jeigu jie stotu in kava 
priesz Amerika.

Jie nesupranta ir nenori su
prasti kad ta galinga Rusija 
labai bijosi Amerikos.

Dabar jau galima pasakyti.: 
Amerika baisiai suklydo Leba
non kraszte ir visoje Arabijo
je Prezidentas Eisenhoweris. 
dabar jieszko priežasties isz- 
traukti musu Marinus isz tosJ. ' apylinkes, kur jie neturėjo jo
kio reikalo isz pat pradžios. 
Czia Eisnehoweris buvo baisia, 
klaida padaręs, 'bet Republi- 
konai prie to negali prisipar 
žinti.

Buvęs Prancūzijos Premje
ras; Pięrre Mendes-France, su
grąžęs in Paryžių isz Komu
nistiszkos Kinijos, savo drau
gams didingai pasakoja kaip 
Kinijos Komunistiszki vadai 
neapkenczia ir nesibijo Ameri
kos.

Amerikos Dipliomatai ir 
glapti praneszejai sako kad 
dabar Komunistiszkoji Kini
ja gauna baisiai daug kariszku 
eroplanu kaip MIG-17 ir bomb- 
ųesziu isz Rusijos, Lenkijos, 
Czekoslovabijos ir kitu Komu- 
pistiszku krasztu, ir kad visi 
tie karisZįki eroplanai yra in- 
rengti ir gatavi m viena va- 
landa skristi priesz musu Sep
tinta Laivyną.

Žydu labai dideles szventes 
prasidėjo Nedelioj, “Rosh Ha- 
shanah” ar . kaip mes sakytu
me Metu Virszune. Tai Žydu 
Nauji Metai, kurie prasideda 
ju septintame menesyje, Tish
ri.

Sulyg Žydu iszrokavimu, tai 
dabar penki tukstaneziai, vie
nas sžimtas septynios deszimts 
devyni metai, nuo pasaulio 
pradžios.

Szita. szvente tęsiasi per de
szimts maldos ir susimansty- 
mo dienu.

Szita szvente, teipgi yra 
Teismo Diena, kada, anot ŽyL 
du, Sutvėrėjas visa, žmonija 
teisia ir kiekvieno žmogaus li-

Susikirtimas ant Formosa 
salos ne tas pat kaip musu 
vaisko sargyba Arabijoje ir 
Lebanone.

Kai musu kareiviai buvo pa- 
siunsti in Lebanon, jie labai 
atsargiai ir mandagiai apsiėjo, 
labai rūpestingai vengdami su
sikirtimo; jie beveik visi tusz- 
ežius karabinus nesziojo ir ne- 
szioja, ir kulkas tik kiszeniuo- 
se laiko.

Bet Tolimuose Rytuose, prie 
Formosa salos, jau visai kita, 
pasaka,: visi kareiviai pilnai 
apsiginklavę, ju karabinai be
veik visados atprovinti; musu 
kariszki laivai apszarvuoti, 
prirengti ir musu kariszki ero
planai, diena ir nakti nėra la
kiniu apleidžiami. Czia, jau nie
kas jokiu baiku nekreczia.

Pypkes Durnai

Isz kitu szaltiniu ateina pa
tikrintos žinios kad Amerikos 
Septintas Laivynas, kaip ko
kis katinas, tik tupi ir laukia 
progos, paleisti savo kariszkus 
eroplanus ant pat Kinijos 
kraszto'.

Buvo Laimingesnis

Patikrintos žinios, stacziai 
isz Kremlino ateina ir sako* 
kad Sovietu geriausi daktarai 
yra Sovietu Rusijos Premiera 
Chruszczeva perspėję kad jis 
turi liautis tiek gėrės nes jo 
inkstai yra beveik supuvę ir 
kad jam dabar nevalia svaigi- 
nancziu gėrimu, kaip vodkos 
ar sznapso gerti.

Moterys ne yra sutvertos 
apt to,

Idant drauge su vyrais
Nešztu sunku junga 

gyvenime,
Ir dalytųsi su juom 

vargais.
Juk Adomas ir be jos 
Gyveno laimingai rojuje, 
O tik tada turėjo beda, 
Kad Jieva likosi sutverta!

SKAITYKITE “SAULE”

* Nors Čhruszczevas dabar at
ostogauja, bet kas nedele jis 
leidžia insakymu ar pastabu 
pęr laikraszczius, kad visi Ru
sijos žmones žinotu kad jis vis 
bosauja ir gyvuoja.

Sovietai dabai- nori stoti in

SVARBUS
PRANESZIMAS1

- Kuriu laikas jau iszsibaige, 
už laikraszti “Saule”, mėl

ti džiarne atsilygint! Nesmagu 
mums visados “bubnyt” in ju

si su geras szirdis ir sulaikyt 
laikraszti del tuju kurie rado- 

... si musu szeimynoje per dauge
li metu, bet ka daryt, pinigai 
yra labai reikalingi del vedimo 
biznio, nes kitaip turėtumėm 
paliauti iszdavinet laikraszti. 
Todėl, mylimi skaitytojai, ne- 
vilkinekite ir prisiunskite pre
numerata, jeigu ne ant viso 
rieto tad nors ant puses. Acziu!

Republikoiiai yra paskelbė, 
kad Rinkimu Fondui jie rinks 
pinigus eidami nuo duriu prie 
duriu. Jie tikisi aplankyti sze- 
sziolika milijonu žmonių ir su
rinkti isz kiekvieno Republi- 
konp po doleri ar daugiau. Tas 
vajus pradedamas nuo Rugsė
jo keturioliktos dienos ir tesis 
iki Eisenhowerio gimimo die
nos, Spalio keturioliktos die
nos. ',

Lapkriczio menesyje vienuo
lika tukstancziu jaunu vyruku 
yra paszaukiama in karine 
tarnyba. Tiek yra ar buvo1 
Rugsėjo ir Spalio menesyje.

Republikonai dabar jau isz 
tikro susirupine. Eisenhowerio 
patarėjas ir intakingiausias 
žmogus Vaszingtone, Sherman 
Adams nesutinka pasitraukti, 
nežiūrint tai kad beveik visi jo 
partijos vadai jo praszo ir net 
paties Eisenhowerio reikalau
ja kad jis ta Adams atstatytu, 
iszvarytu. Adams kai atsime
nate savo ir savo partijos var
dą sutersze kai jis ėmę tuos 
kyiszius isz to Lietuvio Žydelio 
Goldfine, kuris pats yra intar- 
tas už in vairias' suktybes.

Ponas Sherman Adams da
bar yra. .didelis .nuostolis- ,visai 
savo (partijai.

Platinki* “Saule”

Prancuzijos 'buvęs Preziden
tas, Mendes France, sako kad 
kas ^Prancūzijoje neiszigieria; 
nors stiklą vyno kasdien, yra 
Blaivininkas ir prastas savo- 
kraszto Pilietis. ,

Geras Dipliomatas ar Politi
kierius turi mokėt kaip moks- 
liszkai iszpranasžauti kas atsi
tiks rytoj, po nedeles, po metu; 
O (paskui turi mokėti kaip 
lipszniai iszaiszkinti kode!

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

THAT'S H FHCT

WEDDING MARCH
Because there is a shortage of 
MEN AMONG THE URDUS OF MONGOLIA, 
EVERY FIFTH GIRL MUST MARRY A. 
DOORMAT/ AFTER THE CEREMONY, 

SHE IS CONSIDERED A 
MARRIED WOMAN?

.TANKS!
Tanks got their nave 

BECAUSE THE BR.TSH IN 
ISIS IN ORDER TO PREVENT 

.INFORMATION OF THE NEW 
WEAPON LEAKING OUT 
REFERRED TO THEM AS 
"CISTERNS USED TO

I CARRY WATER." SOON A 
SYNONYM,“ TANK,"

1 WAS USED AND THE 
NAME STUCK.

-^2^’ /

HM UNION
THERE K WSSWSTH/MOW MONEY INVESTED IN U.S. SĄVI/ISG BOIIDS?- ....
UUiflN BCTV/rJ YOU Al’O ;OU.Y COUNT. 1Y IN HER Ei
FEAfe'TV..T-<rr>< >■ ■ '■ ‘■'-ir -•••F”

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.
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Price $3.00 3"“ p"‘“
COLORS, Red, Black. Green, 

Blue, Gray, Coppar.

Saule Publishing Co., Maha 
noy City, Pa.

SENELIS ir ANŪKAS
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

giant ir su įnirtimu skambi
nant. Dekavojo Dievui kad to
kios paguodos sulaukti leido.

Metai jau, kaip su Jovarai- 
cziu besusitikau; paseno dap 
labiau, pasilenkė, kaip neregi
mos nasztos prislėgtas, prara
do u|pa, sunku buvo bepažinti.

Buvo sziokia diena, vasaros 
rytas. Senuolis su knyga ran
koje in bažnytkiemi szleipsejo.

— Tegul bus pagarbintas!
— Ant amžių.
— Kur Dievas nesza?
— In savo namus. Ant Mi- 

sziu einu.
— Ar sveiki beesate?
— Užmokėk, Vieszpatie! 

Kaip senas svyruoju ir, laukiu.
— Ko? %
— Kada Dievas paszauks.
— Kaž koks nuliūdęs esi.
— Juk-gi pasakyta psalmė

je: “Liūdna mano duszia lyg 
mireziai... sudžiūvau, kaip 
szienas ir tapau vienas pats, 
kaip žvirblis ant stogo. ’ ’

Prie tu žodžiu sunkiai atsi
duso. 'b-.

— Tamstai ka. nors sopa?
—• Ne pone.
— O koki-gi? Duonos, Die

vui dėkui, yra vaikai geri, lau
kai derlus, priepuoliai apled
ija. ą

—■ Vieiiok taip atrodai, kaip 
j kad tamstai kas labai nemalo-

naus butu atsitikę. Pasisakyki
te atvirai.

— Tai-gi sakau, Pone, kad 
nieko.

— Ar sveikas-gi tamstos 
anūkas ?

— Motiejukas?
—. Taip!
— Auga, pone, sveikas; 

paaugo berniukas, jau asztun- 
,us metus pradėjo.

— Ir vis prie jusu laikosi, 
taip seniau? Vis toks malo
nus?

Senis atsiduso ir akis ranko
ve nusiszluoste.

— Negali Pone, jaunas prie 
seno turetis. Senas ant vietos 
pasiliks, o jaunas insigales ir 
iszskris. Jau iszejo jis, mano 
Motiejukas, galviju ganyti, o 
asz trobelėje pasilikau. Szirdi 
man baisiai maude, tai tariau 
bobai: Tu pasilik, o asz in baž- 
nyczia eisiu. Sziandien Miszios 
Persimainymio: 'bene atsimai
nys ir mano sielvartas. Boba 
sniaukroja kažka apie darba. 
bet tesižinai, neklausiau, einu 
ir sztai kaip tik skambina, su
skubsiu. Jaugi man geriau pri
tinka prie bažnyczios sėdėti 
negyi namie. Pasiskaicziau 
sziandien apie deszimti panų ir 
man labai jau laikas alyvos in 
lempa insipilti, kad pasza.uk- 
tas patamsyje neiszeicziau. Te
gul bus pagarbintas.

Senis Jovaraitis atsitol'np ir 
asz supratau jo nuliūdima.

Ilgai žiurėjau in atsitolinan
ti. Pradėjo greieziau eiti, norė
jo kuogreieziausia nuueszti sa
vo nuliūdima ten kur per kėlės 
dęszimtįs metu visus savo ru- 
pesezius nesze, po szallais baž
nyczios skliaustais, priesz al
torių.

.> .>
Saule stebuklingai szviete, 

ant žoles, kaip aszaros, virpėjo 
rasos laszai, žyles ir žvirbliai 
keliu gainiojos, kregždes, kaip 
juodi žaibai szmuksejo ant 
vajūjdens. Isz. milžiniszku liepų 
vainiko kyszojo murai so
džiaus bažnytėlės, ant tėvo 
augszto bokszto tada spindė
jo kiyžius, signatures balsas 
plauke ramiu tyliu oru. Toli 
pamiszkeje ganėsi galviju ban
da, prižiūrima krūveles , ber
niuku, tarp ju ir Motiejukas 
buvo.

Jovaraitis keletą kartu in 
miszka atsigryžo, sustojo ir 
peržegnojo orą.

— Telaimina tave Dievas, 
anūkėli mano, tarė, o asz vie
nas 'beeisiu in 'bažnyczia ■ nes, 
rods, tebeturiu tave, o nebetu
riu isztikro. Likau pats vienas, 
kaip žvirblis ant stogo.

GALAS

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas Iss 
šiito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No.103—Vaideloia, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
zio iszimta isz Lietuviszku 

nžlieku. 8u paveikslais. 177 
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; Ražam 
ežius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

_______ - 1
No.142—A p i e Paveikslas 

Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

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

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

No.146—Apie Anka Nihilis
tu, Stebuklas Knczios Nakti. 
62 puslapiu, 20c.

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

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

N o. 155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusią 
pin, 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-

— 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 j u nuliūdima.

lapių, 20c. ' ! L ;
No.158*—A p i e Kapitonu 

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

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

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

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

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

No.175—Knczios Žemaites; 
Gudrae Piemenis; Isz Ko Busi- 
dare 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—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25o. ...... - -V. .Į,'i;

No.180—Kvitu K n y g u t e 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c. v <

180%—Kvitu K n y g u t' e 
Draugystėms, del Kasieriaua 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25o. V-

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal jssr 
guldima Kun. Piliauskio, . su 
nekurtas Naudingais Pade ji 
mais. 85c.

No.196—Stacijos arba Kal
varija Vieša. Jezuso Kristuso 
15c.

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

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

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu 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 Moti uos 
Garbei. 15c.

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

Kaip U i sis akyti Knygas i

U. S, Bonus!

ISF3 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.

ILS’3 Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiuu- 
timo kasztu. . •

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik aut 
szio adreso: --
SAULE PUBLISHING (30., 
M&hsnoy UiV, Pa., - B. #. B
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j£ARTA Liepos menesio die-1 
«> nį, po pietų, kada pirkia 

išztusztejo,. beveik visi gyven
tojai pjauti iszejo, kieme po 
placziai iszsiszakojusia liepa, 
sėdėjo senelis ir anūkas. Senis 
grežtes suko, mažiukes bulves 
rinko,, ir ta užsiėmimą paszne- 
kesiu sau invairino.
* — Tu. Motiejuk, kalbėjo bo

czius, porą mažutis esi, dykas 
nesedek! Bulveles gražiai rink 
didžiąsias in ta kreži , mesk: 
žmonienis, tėtei, mamai, sene
lei, seneliu.
i■ —* Ir seneliui?

1 — Ii’ tau.
— Motiejukui ?

O kaip-gi. Užsidirbsi, 
rinkdamas, tai valgysi, o jeigu 
neužsidirbsi tai gausi per kak
ta ir eisi gulti alkanas. Nakti 
epigonai tau prisisapnuos.

Ęerniukas iszkeczia akytes.
— Bijau czigonu, tarė pus- 

verksmis.
■ Neateis, tiktai bulveles 

rink. Q ta didžiule kur padėsi ?
; .*—- Czia seneli!

— Taip, senelis ūkininkas, 
senelis žmogus, seneliui didele 
bulve, tau didele, o cziukutei 
mažute, nes cziukute gyvulys.
.,^7 ,Gyvulys cziukute,. ciu- 

piu-ciu. Ciu-fe.
:1.— Regi, Motejeli, ir pame
lavai, cziuka-ne fe. Ji, nors gy
vulys, bet naudingas. Ūkinin
kas szeria, augina, peni; atva- 
žiuoja mėsininkas, toksai drū
tas,-nusipenejas, atsipesza cze- 
resla vario, papieru, sidabro, 
padeda ant stalo, o senelis sako 
mažoka, mažoka; mėsininkas 
dar dėlioja, kol senelis nepa
sakys gana. Mėsininkas pasi
ims cziukute ant ratu o sene
lis cziukute ant ratu o senelis 
pinigus subrauks, suskaitys, in 
ruba suvynios, skrynion pa
dės, padekavos Dievuliui už 
visa gera ir vėl mažai cziukute 
peni, kad butu mėsininkui. Tu, 
Motiejeli, ant gyvulėlio, nesa
kyk fe, nes jis ne fe!

] O bu be fe?
Qj, tauszk, netauszkes. 

Bube eaca karvyte mylimas 
galvi jelis.... Musu karvycziu 
ty-yšt, juodoji • viena,. raudoji 
laukoji antra, margoji treczia, 
da? telyczyte, dar jaucziukas.
ėr- Jaucziukas eaca!

Jaucziukas paaugės, jun
ga-trauks, ars, o karvytes pįe- 
np duoda.. Geras .pienas, senele 
su motina sviesto prisuks, sū
reliu pridii'bs, nunesz miestan, 
parduos, pinigėliu parnesz 
daug’pinigėliu, daug,...

i. Ajrukiukas klausė labai aty- 
džiai, nors visoko nepermane 
ir nuolat visai netaiku savo in- 
spejimais kalbon kiszes.
.-^-Pilkis eaca, o eaca Pil

kis! . p;.,: .
v-— Pilkis, veltėdis, tingi

nys, tik duonai esti ir pavėnio- 
je gulėti. Aut uodegos kas jam 
Užmins, ir tai nesulos, toks tai 
-eaca tavo Pilkis. Sukis, rink 
kad gana butu vakarienei ir 
cfciukutems; priesz vakaryje 
laukan eisiva, grežteles jiems 
nunesziva, tėtis pėdelius risz. 
Rugiu sziemet gailestingasis 
Dievulis davė, bus duonos. O 
gal tau- duonos duoti ?

-—i Duoti, seneli.
— O pieno?
— Duę.ti pieno.

Senelis atsikėlė, inejo pir- 
kion, .isznesze pieno puodeli ir 
duonos abyszalele.

— Sze-gi tau, valgyk, tene- 
atima Pilkis; kad norės, tuoj 
kumszcziu kakton, ne szunims 
lakti, sakyk, teena szalin.

— Laukan!

vyru pergyveno, 
Na ir svaiguli in galva 

gavo,
Priežastis buvo ta,, 

Ne kita
Kas tokis su kaziroms 

nubure,
Jog persiskirs su vyru 

katra turi.
Na ir nesenei teip 

padare, 
Josios kvailumas ja 

. iszvare.t
Kitam meile prižadėjo, 
Savo-vyro iszsižadejo.
Du vaikelius paėmė 

trijų,
Dukrele dvieju metu.
Tasai josios antrasis 

daug senesnis, 
Nuskustas, be ušu,

Ant senyvo iszrodo, 
Ba jau žyli plaukai 

pasirodo.

LIETUVISZKAS SURIS

Jono Ir Angelinos Andruliu Ir Ju Szeimynos
MICHIGAN FARM SURIS 

■ i ■ 

FOUNTAIN — MICHIGAN

JUS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAN 
FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelinoa 

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 siunczia 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 buvp 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:

— Taip, taip; taip sako 
szuniui. Asz nežinau, anukiuk, 
koks tu prie darbo* busi, bet 
valgyti baisiai greitas. Kitas 
senas tiek neinveiks, kek tu, 
vabalėli; tebūnie tau naudinga 
in sveikata. Augk, buk tvirtas, 
nes ūkininko esi vaikas, paga-

Bobele daug jaunesne, 
Da, gerai ant veido 

iszrodo, 
Kas tame kaltas, tai 

nežinau, 
Tiktai tiek pasakau: 

Jeigu vyras josios 
butu stragus, 

Butu apdairius bobai 
ragus, 

Ba ant josios darbeliu 
nežiūrėjo, 

Tai ir susilaukė ka 
. norėjo.

* * *
Jau ne karta garsinau, 

Ir visu maloniai 
prasziau, 

Jog laiszkus be 
paraszo 

Niekas nepraszo.
Apie tokius daneszimus 

žinot negaliu, 
Nei ju skaityti ne 

noriu, 
Ba argi gali būti 

teisybe, 
Jeigu kas meluoje 

kaip biaurybe?
Geriause teisybe raszyt, 

Ir ant visokiu 
Daneszimu pravarde 

. paraszyt.
Nebijokite asz jusu 
Pravardes niekam 

neiszduosiu, 
Tik in geležinia szepa 

indesiu, 
Tuom syk, gud bai 

szirdeles!

lėti tau- reikia' O pagalėjimas, 
tai turtas. Buvau, ir asz galin
gas, bet iszsigalejau, jau nebe- 
pagaliu, beklausau kuomet 
Vieszpats Jėzus paszauks. Rei
kės eiti ir eisiu, jeigu tokia va
lia gailestingojo Vieszpatics 
Dievo.

Užsimanste gal apie ta toli
ma kelione, apie kuria tik ka 
kalbėjo, skubihia suko grežtes, 
o lupas krutino, lyg poterius 
kalbėdamas. <

Isz to u'žsimanstymo pažadi
no ji anūko'verksmas.

— Pilkis, Pilkis fe! Szauke 
berniukas, duona, Pilkis du.»- 
na. , S ,

— Matai-gi, sakiau, Pilkis 
szelmis. Pasiimk botaga ir pri- 
muszk ji gerai, pasiimk, jis ten 
ties pastoge guli.

Anūkas jau mokėjo truputi 
vaikszczioti, tursino jau gana 
toli, jeigu kas ji už rankos ve- 
de; bet kada niekas nepadėjo, 
o reikjeo skubintis, priprastu 
budu ėjo isz vienos* vietos ki
ton, t. y., vaikszcziojo sėdomis, 
ranka pasiremdamas.

Ir dabar labai skubinai pa- 
szliauže prie pastoges; gal ne 
tiek Pilkio pabausti už smaliu 
gavima, kiek botago pagriebti 
kuris buvo maloniauses žais
las.

Kiek trukus, linksmas tri- 
jumfundamas, duona jau už- 
mirszes ir Pilki, gryžo su savo* 

turtu, palikdamas paskui save 
kiemelio smėlyje placzia vaga.

■— Primuszk ji gerai, laibai 
gerai! Tarė senis.

— Anūkas szliaužia ant szu- 
nio kuris tingi nors szalin pasi 
traukti; ramiai sau patvoryje 
gulėdamas, baigia atimta sma
lingai graužti.

Priėjau prie Martyno ir pa
sveikinau senovės budu.

— Per amžių amžius, Amen, 
aiszkiai atsake.

—- Tiktai pats vienas?
— Juk-gi rugiapiute: isze

jo keturiese. Samdinys ber
nas*, sūnūs, suniene ir mano 
moteris. Dabar baisiai vikrį 
boba, nors jau senei per kapa 
metu perszliauže. Asz, tau jau 
nebetinku, tai czia su anufcu 
sau sėdžiu. Asz grežtes suku, 
o jisai'bulves renka.

Moka?
— Oj, oj! Baisiai pajam- 

blus vaikelis ir gudrus, ka jam 
pasakysi, viską supranta; pa
guodžia mane ir taip priprato 
kad greicziau in manė, eina ne
gu in motina. Daugiau tai su 
manimi ir esti. Anieji dirbti 
iszeina, o mudu sau szeiminin- 
kaujame trobelėje. Tikrai 
Vieszpats Dievas mano senat
vėj paguosti szita kūdiki tai 
siuntė, nes vienam pakyrėtu, 
o dviese linksmiau. Ateis 

Nedeldienis, popiet, szventas

kai senelis sodino ant seno ra
maus kuinp, vesdamas jį- gir-

isz bažnyczios sugryžes einu 
su juo ant pievos, atsigulu pa
unksnyje, jis prie mapės. Pra
dedame saviszkai szneketi, kol 
manes miegas neapims, jo ne
apims, apsnusime. Asz senas, 
budriai miegu, tik pajudės, jau 
pakirdęs esu, bet apsimetu te- 
bemiegantis. Jis manė* u'žl ran
koves traukia: seneli. Asz nie
ko. Tai matai, tamista, toks 
gpdrus; nieko nieko ndbijo, ne 
verkia, bet tiesiai man in akis, 
pirsztais pleszia ir žiuri. Asz 
nesiduodu, jis savo atsimerkia, 
jis juokiasi. Džiaugiasi kad se
nelis žiuri.

Pavakaryje nusivilko abudu 
su anuku laukan. Senelis, ne- 
szdamas keliolika grežeziu ant 
pecziu, turėjo Motiejeli už ran 
kos, 0! tasai smulkiais žingsne
liais tursino szale.

Ir berniukas eme dlyivauti 
rugiapiutes, mažom savd ran
kelėm stengėsi, nupjautus ja
vus imti. Santykiai tarp sene
lio ir anūko darėsi vis. tvirtes
ni y vaikiuksztis augo ir rodėsi 
kaip meszkiukas. Pilna po* vei
deli dabino ’.dideles žydrios 
akys, ant kaktos krito* minksz- 
ti plaukai, szviesus kaip linai. 
Trijų metu sulaukės, anūkas 
patsai vienas ganė jaucziukai, 
tiesa,, pririszta ant szniuro, va
rinėjo* žąsis ir parszelius, o in 
arklius nei jam akys, blizgėjo*. 
Didžiausis džiaugsmas buvo,

dyti netoliese in upeli. Tuomet 
anūkas juokėsi skardžiu balsu 
rėkavo isz džiaugsmo, rankom 
mo javo, neklausydamas s ene- 
lįo persergejimu jog arkliu nie 
kądos nereikia per'labai tikėti.

Bet kas-gi kūdikystėje neti
ki? " 'i.

Vaikui augant, senelis vis 
labiau prie jo riszosi; galėjo su 
juo kalbėtis apsikeisti minti
mis, saviszkai ji mokyti.

Dvieju vyriausiu dalyk'u mo
kino Motiejeli: tikėjimo ir ūk
io. Pirmosios senis tarėsi la
bai mokytas esąs. Žmogus jis 
buvo tvirto tikėjimo, to tikėji
mo, kuris, pagal Szvent-raszti, 
kalnus kiloja; atydžiai klausy
damas pamokslu, skaitydamas 
maldingas knygas, jis tikrai 
žinojo szventraszti ir didžiuos 
sius religijos dalykus, bet juos 
savo kalba ir savotiszkai aisz- 
kino. Mokytasi paprastai žie
ma pirkioje prie krosnies o va
sara ant kalnelio už tilto. Ei
lios nesilaike jokios; bet kas 
davė progos ka nors apsakyti.

Anūkas klausė paąakojimu 
ir darėsi rimtesnis, negu jo am
žiaus. Senelis jam knygas rai
des rode ir net kreidų apt stalo 
raszymo paslaptis aiszkino. 
Patsai, nelabai sugebėdamas, 
litgru kreivuma verte ant pras^ 
tu akiniu, taipogi ant mušiu, 
kurios svarbiausioje valandoje 
ant pirsztu leidosi. I,
, — Regi, , Motiejeli, tiekis 
krivuliams statyti reikia liuo- 
808 galvos ir geru .akimiii leng
vu pirsztu, o czia,s*ztai karvai
te, susirgo, asz ir nebeturiu 
galvos nes galvoju, kokiu vais
tu jai duoti. Akinius kaž-kas 
man bažnyežioje apkeite, ir 
tikrai boba, o. nuo moieriszku- 
ju akiu vyriszkosioms juli ne- 
tinka;. .apie lengvumai pirsztu 
jau ir nebekalbu, nes man vi- 
siszkai sugrubo ir sustingo. 
Tai jau mokykloje tave anuo 
raszymo iszmokys, o su mani
mi kad nors kaip “ skaitykla ” 
iszeitumei ir Vieszpati Dievai 
garbinti mokė tumei. .. - ;

Žiema po szvencziu “berne
lius ” giedodavo, kuriu senelis 
didele daugybe atmintinai mo
kėjo. Virpantis, bet skardus se 
nelio balsas jungėsi su vaiko 
diskantu. ,

Nedeldieniui atėjus, boczius 
su anuku isz pat ryto in bažny- 
czia trauke. Netolima tai kelio
ne, vis dėlto pusmyle; anūkas 
nesze senelio knyga ir akinius 
juodoje inmauteje. Jie daugiau 
graznai, negu del naudai rei
kalingi buvo nes Jovąraitis at
mintinai mokėjo* visas savo 
knygos maldas ir pergerai ga
lėjo be jos apsieiti; tiktai baž- 
nyczios privaizdos sąnariui ir 
vyresniajam Brolijos sąnariui 
kaip ir nepritiktu isz atminties 
melstis. Bent taip Jovaraites 
mane.

Boczius sėdosi in klaupka, 
anūkas bego in zokristija, vil
kosi balta kamžele ir su kitais 
berniukais ėjo Miszion tarnau
ti. Isz pradžios tik taip sau pa
dėjo, bet veikiai iszmokes mi- 
nistranturo, buvo prileidžia
mas prie varpelio, prie pada
vimo ampulių, turibuliaus; 
miszolo tik neliete, nes perma- 
žas būdamas* negalėjo ‘ lengvai 
tokios sunkenybes nuo alto
riaus nuimti.

Jovaraicziui szirdis krutinė
ję augo, kai regejo Motiejuką 
procesijoje su komža ir raudo
na pelerina pirma kunigo žen-

(Tasa Ant 2 puslapio).



“SAULE” {AHANOY CITY, PA.

ŽiniosVietines
* -

— Subatoj pripuola Szv. 
Enstakijo, o Tautiszka, Vardi
ne.: Vainora. Ir ta diena: 19+0 
m., Prezidentas Harry Truma- 
nas pravaro isz savo Tarybos 
Henry Wallace, del jo Komu- 
nistiszku nusistatymu; 193+ 
m.,.Bruno Richard Hauptmann 
buvo snaresztuotas už pavogi
mą ir nužudinima Charles 
Limjbergho kūdikio. Jis vėliau 
buvo mirties 'bausme nuteistas. 
Ir ta diena pasninkas.

— Rons. Vincai Marcziulio- 
nai nuo 702 E. Pine uly., ana, 
diena apvaiksztinejo savo 25 
metu Vedybine Sukaktuves.

—v Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola septyniolikta Nedelia 
po Sekminių, taipgi Szv. Ma- 
tiejuszo, o Tautiszka Vardine: 
Mantyįjas. Ir ta diena: 193’5 
m., Leit. Feliksas Vaitkus isz- 
skrido su “Lituanica II” isz 
New Yorkiiniesto in Kauna. Jis 
nusileido Airijoje, perskridęs 
Atlantiko mares in dvide- 
szimts valandų ir keturios de
szimts penkias miliutas, tai tuo 
laiko buvo labai greias skridi
mas. Vaitkus pasimirė Liepos 
25, 1956 m., in Widbaden., Vo- 
kietijoje ir palaidotas Rugpiu- 
ezio 8, 1956 m., in Sheboygan, 
Wisconsin; 1945 m., baisios 
Viesulos Hiroshima mieste, Ja
ponijoje, kuriose žuvo tuks- 
1 antis szeszios deszimts asztuo- 
ni žmones, ir devyni szimtai 
asztonios deszimts vienas žmo
nių žuvo, be jokiu pėdsaku; 
1935 m., Italijos Diktatorius 
Benito Mussolinis atmetė Tau
tu Sanjungos pasiulinta taika 
del Ethiopijos; 1939 m., Prez. 
Franklin D. Rooseveltas pra- 

■sže Kongreso pavelinimo 
siunsti ginklus Alijantams, 
draugams, kurie kariauja 
priesz Nacius.

— Ponia Helena Biczkaus- 
kiene isz miesto likos priimta 
in Locust Mt. ligon'bute del gy
dymo.

-r- Panedelyje pripuola Szv. 
.Tomo isz Villo, ir Szv. Kristo
foro, o Tautiszka Vardine:

Shenandoah, Pa.—
Penki mokintojai isz West Ma- 
hanoy Township mokyklos su- 
straikavo, reikalaudami kad 
mokslo szta'bas jiems atmokėtu 
ju algas del devynių menesiu. 
Daugiau kaip du szimtai moki
niu gavo ilgesnes atostogas 
nuo mokyklos per szitas sfrai
kąs. Vieni mokiniai visai neejo 
in mokykla, kiti, kurie buvo 
nueje, buvo vėliau pasiunsti 
namo. Penkiolika kitu mokin
toju su tais penkiais straikuo- 
jancziais mokintojais ir nepri
buvo in mokykla.

Mokintojai reikalauja ' kad 
mokslo sztabas jiems nors už 
keturis menesius užmokėtu, ir 
jie sutiktu laukti pakol mokslo 
szta'bas daugiau 'pinigu gaus,

del tu kitu neatlygintu mene
siu. Dabar ne tik mokslo bet ir 
sporto, futbolus klausimas, isz- 
kilo. Mahanoy Township High 
School turi loszti futbole su St. 
('lair, szia. Su'bata, 'bet futboli
ninku mokintojas Ponas ('has. 
Ratomski yra vienas isz tu 
straikuojancziu mokintoju. Jis 
sako kad jis tuos futbolininkus 
nemokius ir neves ko] jam vi
sa alga nebus atmokėta.

Mokslo sztabas aiszkinasi 
kad iždas tuszczias nes daug 
anglies^ kompanijų nėra užsi- 
mokejusio.s savo taksas. Mo
kyklų virszininkas William J. 
Rowan sako kad visiems mo
kintojams algos bus atmokėtos 
kai tik mokslo sztabas gaus ga 
na pinigu isz taksu.

Iszliko Gyvas Traukinio Nelaimėjo

Norris Fay, isz New 
Shrewsbury, N. J., spiegia 
isz skausmo, kai jis yra isz- 
keliamas isz vieno New Jer
sey Central traukinio karo, 
kai tas traukinys nukrito in 
Newark Bay in Bayonne, N. 
J. Jis buvo iszkeltas isz vie
no karo kuris buvo sustojęs 
prie pat tilto kraszto ir ten

kybojo per dvi valandas ir 
paskui nukrito in vandeni. 
Du inžinai ir trys karai nu
krito in penkios deszimts 
pėdu vandeni Newark Bay. 
Keturios deszimts ar dau
giau žmonių ežia žuvo, kele
tą žmonių dar nesurado ir 33 
kitu buvo sužeista toje ne
laimėje.

dėjusios mti 
su savo dral 
baliaus nela] 
mobilius svl 
tomobiliu rl 
to. Valstija 
kad antras 
vo puse važi 
lio, kai neh]

Dvynukėj

Sintis ant slaugiu, 
Sais žuvo automo- Kl
He j e, kai j u auto- 
twsze su kitu au
guli Seaford mies- 
Įpolicijantai sako 
Itomobilius ne sa- 
pyo ant to vieszke- 
1 re atsitiko.
[Jjuvo Cliddie ir

Caroldn Nanney, ūkininko
duktes. Jos ka tik buvo pradė
jusios slauges mokslus eiti in 
Milford Memorial ligonine.

Jųdviejų draugai buvo dvi- 
deszimts metu amžiaus Will
iam L. Trivits, isz Cannons ir 
dvideszimts dvieju metu am
žiaus Ralph Mcllvain, isz Brid
geville.

Antro automobiliams draive- 
rys buvo 49 metu amžiaus Tho
mas Wheatley, isz Salisbury, 
Maryland, kuris buvo biski su
žeistas ir sukriestas.

LAISZKAS ISZ 
BALTIJOS KRANTU

NELAIME ANT
GELEŽINKELIO

P. Dudas isz So. Bend Indi
anos atlaike szi laiszka nuo sa
vo sesers Onos sunaus Bronio, 
gyvenanezio Klaipėdoje. Lai
szko apraszimas įprisiunsta per 
p. V. Vitunska, isz W. Frank
fort, III.

Brangus Dode ir Dediene!
Su didžiausiu džiaugsmu svei
kinu 'jusu. visa, szeimyna, nuo 
gimtosios Baltijos krantu, mos 
su Albina, Dalyte ir Roginute, 
labai apsidžiaugėm, sulaukė to
ki laukta laiszka, mes būtu
mėm parasze jums Dede daug 
laiszka, bet neturėjom, adreso, 
praszem Katriute, bet vis pa- 
mirszdavo mums a.tsiunsti 
adresa. Man Broniui labai 
malonu isz Justi. Dode, gauti 
laiszka, nes trisdeszimts metu 
praėjo, kada man teko* Dėdės 
laiszka skaityti, kada.buvo Dė
dės tėveliai gyvi, tai asz jiems

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

yra ilgiausiai iszdirbe ant ge 
ležinkelio gauna geriausius ir 
greieziausius traukinius vai 
ruoti.

Reiszkia inžinierius turi il
gus metus iszdirbti ant freitka- 
riu ir ant mažu traukiniu kol 
jis gauna proga paimti toki 
greita traukini. Bet jis tada 
jau yra pasenės, nedamato, ne- 
da,girdi, jo kojos ir rankos jau 
yra sztyvos, žodžiu sakant kai 
jis susilaukė tokio greito trau
kinio jis jau nėra tinkamas.

Ir szitoje nelaimėje, dakta
rai yra priparodine kad tas in
žinierius buvo nuo szirdies 
smugo pasimiręs pirm negu jo 
tas greitas traukinys pasiekė 
ta tilta ir in mares inkrito.

Ka jie kita iszras ar iszmis- 
lins, pasilieka ta tiesas, kad tas 
inžinierius negalėjo savo to 
greito traukinio suvaidinti.

Mes nei žodžio nesakome 
priesz tokia tvarka kur senas
ir isztikimas darbininkas ture-
tu geresni ar augsztesni darba
gauti, bet kai tokis jo darbas

perskaitydavau ir iparaszyida- 
vau nuo teveliu jums Dede.

Begalo man sukria dideli 
džiaugsma jusu laiszko atviru
mas su teisinga, nuomone, leis
kite ir man atvirai pasisakyti 
isz gimtosios Lietuvos krasz
to. Kada buvo gyvi Dėdės 
broliai, tai ir visi vaikai gyve
no, jei ir ne krūvoje, tai netoli 
nuo gimtosios bakūžės, o po 
karo, visi iszsiklaide ir bakiiže 
samanota liko be savųjų, ten 
gyveno svetimas žmogus. De
de klausėte, kodėl mes taip toli 
apsigyvenome nuo- gimto kai
mo, atsitiko taip: Po szio karo 
asz ‘buvau g’a.yes puse valako 
žemes, ir viena diena 19+6 me
tais, plaunant dobilus isz misz- 
ko iszlinde ginkluoti buožes, 
mane sueziupo, vedasi in misz-

ka, bet asz. griežtai spyriausi 
tuomei davė man kulka in gal
va, ir nubėgo in miszka mane 
palike negyva.. Bet kadangi 
nekaltai norėjo nužudyti, turė
jau laime atgyti ir sugijau vi- 
sisa.i tvarkoje, bet jau, žinoma., 
antra karta sugaunamas nebe
galėjau laukti ir sugijes 1947 
metu pavasari, atsikėliau gy
venti in .Klaipėdos kraszta, 
ežia dirbau valstybiniu tar
nautoju ir gyvenau gerai.

Oi, oi, Dode! Jums turbut 
niekas neparasze teisybes, kas 
dėjosi kai buvo Vokiecziai už
ėmė Lietuva 19+1-194+ metais, 
kaip buožes szaude tukstan- 
ezius da?bo žmonių, suvarė 
prie duobes po kelis szimtns 
nuogu žmonių ir kulkosvai
džiu ugnimi verte in duobes, o 
žindomiems vaikams gailėjo 
kulkos, tai mete gyvus in duo
be, isz giminiu, kaip jau gal 
žinote, buvo nužudytas Urszu- 
les sūnūs Kazimieras ir Fili- 
mutes vyras, O paežiu. Filimu- 
te 19+6 metais buožiniai ban-
ditai paplovė, žinoma, ne vie-' 
na sami ir dukteri kartu, liko 
tik viena Filimutes dukra, ku
ri tuo laiku nebuvo namuose., 
tai asz manau Dedei sunku in- 
si vaizduot.

— Nenusimink nubudima, 
ligoja .arba varginguosia ken
tė jimuosia, nes jai esi geležis,

.Virmantais. Ir ta diena: 1940 
m., Amerikos laivas su Pa,na
mo Kanalo vėliava buvo nu
skandintas nuo Icelando' krasz
to; 1261 m., Lietuviai paskelbė 
Vokiecziams visuotini kara; 
1776 m., Nathan Hale buvo 
Anglu pakartas New York 
mięste kaipo szpiegas.

—. Utarninke pripuola Szv. 
Lino ir Szv. Tekios, o Tautisz- 
ka Vardine: Baumile. Pirma 
Rudens diėna prasideda 8:10 
valanda i-sz ryto. Ir ta, diena: 
1901 ip», Lietuvoj Visztytuje 
siautė didis gaisras; 1914 nu, 
Prusa Lietuvoje 'Generolas von 

■ Hindenburgas. privertė Rusus 
pasitraukt už Nemuno; 1949 
m., Prez. Harry Trumanasi ;pra- 
nesze kad Sovietams Rusijoje 
pasisekė pagaminti ir susprog
dinti savo 'pirmutine atomine 
bomba. Daug: Užsienio žinovu 
ir laikrasztįninku sako kad 
nieko panaszaus tenai nebuvo.

•' — Seredoj pripuola Žydu 
, szvente ‘ ‘ Yom Kilppur. ’ ’

CHIANG KAI-SHEK 
NERIAMAUJA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tina Amerikos pagelba, bet jis 
teipgi gerai žino ir supranta 
kad negalima aprūpinti szimta 
trisdeszimts tukstaneziu ka
reiviu su kad ir geriausia sar
gyba, kai Komunistai isz visu 
pusiu in juos szaudo. Jis sako 
kad kitos iszeities nėra kaip 
tik pultis ant tu Komunistu ir 
juos isz tu vietų prie kramto 
iszkasavoti.

Amerikos karo sztabas su 
Chiang Kai-shek nesutinka, ir j 
sako kad kai tik jis pavartuos 
savo bombneszius, tai Komu
nistai panasziai atsikirs. Bet 
Chiang Kai-shekas sako kad 
jis negali apleisti tiek daug sa
vo kareiviu ir kad jis dabar tik 
laukia pažiūrėti kas bus nutar
ta. toje Varszavos konferenci
joje ir po tam jis jau pulsis ant 
tu Komunistu.

16 ŽMONIŲ
SUŽEISTA

Traukinys Nubėgo
Nuo Rieliii

MINNEAPOLIS, MINN. — 
Devyni karai “Winnipeger” 
traukinio nuszoko nuo rieliu 
netoli nuo Minneapolis. Sze- 
sziolika žmonių buvo sužeista.

Traukinys tuo laiku labai 
greitai važiavo. Jo inžinas ir 
penki karai apsivertė, bet te
nai yra labai lygu, ir už tai ne
buvo daugiau sužeistu ar už- 
musztu.

Kaip ta nelaime atsitiko Soo 
Lines geležinkelio kompanijos 
atstovai dar sako kad jie neži
no, bet deda visas pastangas 
sužinoti, kad taip vėl neatsi
tiktu.

u

'apima gyvastis kitu žmonių, 
tai jau visai kitas klausimas.

Autobusiu kompanijos duo
da savo greitus autobusius tik 
jauniems draiveriams; lakunu 
kompanijos skaito lakuna jau 
per sena, kai jis susilaukia 35 
metu amžiaus. Bet traukiniu 
kompanijos duoda savo grei- 
cziausius traukinius inžinie
riams kurie turi 60 metu ar 
daugiau, kaip ir szito trauki
nio inžinierius buvo jau 63 me
tu amžiaus.

LAIVAI SUSIMUSZE

■74 Arabai Žuvo

• — Seredoj taipgi pripuola. 
Szvencz. Motinos Marijos be- 
laisv. nusidėjimo ūžt.

Visuomet reikalaukite “Andruliu” 
Michigan Farm Sūrio. Jeigu panorė
site ■ “Michigan Farm Sūrio” tai ra- 
szytfite ant adreso ^Michigan Farm 
Cheese Dairy, Inc., John Andrulis, 
Pres., Fountain, Michigan.

— Geresnis žmogus tykus, 
ne kaip puikybėj o giriantis 
galvoczium, nes tokis mylėto
jas geiduliu, tankiai ir gerus 
pritraukė prie pikto.

PLATINKIT “SAULE”

DVYNUKES ŽUVO

Teipgi Ju Draugai
SEAFORD, DEL. — Asz- 

tuoniolikos metu amžiaus dvy
nukes, kurios ka tik buvo pra-

BAHREIN, Persian Gulf — 
Graiku aliejaus tankeris “Ne- 
feli” inplauke in Sitra salos 
uosta ir pranesze kad du maži 
laivai susimusze in Perzijos 
juras, ir kiek buvo galima in- 
speti tai septynios deszimts ke
turi Arabai žuvo toje nelaimė
je-

“Nefeli” laivas parvežė asz- 
tuonios deszimts tris Arabus 
nuo vieno laivo.

Kiek isz tikro toje nelaimėje 
žuvo dar negalima pasakyti, 
bet iszrodo kad visi buvo Ara
bai, kurie važiavo isz savo 
kraszto su mažu, mediniu lai
veliu.

lius, sztai jusu brolio Dainini- 
ko sūnūs Povilas užaugės dū
minėje, paprastas darbininkas 
nusipirko nauja automobili 
“Pobieda.” Ne tik .darbinin
kai, bot ir žemes ūkio arteles 
nariu yra daug, kurie turi nu
sipirko automobilius, tik buvę 
buožes verkia, neteko savo 
dva.ru, nenori dabar dirbti, o 
tada jiems buvo gera, kai Dede 
kele nuo antra valanda nakties 
prie darbo.

Dede raszote, kad daug* užsi- 
simusza, su automobiliais, tai 
tas pats ir pas mus, ii>1955 nu, 
man masziiia sulaužė koja ir li
kau szlubas, bet gaunu 350 
rubliu .pensija, dirbti nereikia, 
o Dede ar gauni pensija ? Pas 
mus vyrai nuo 60 metu gauna 

i senatvės .pensija o moterys nuo 
I 55 motu; tiek duoda, kiek pas
kira iniu laiku uždirbo per me
nesi. O vaikai tai tikrai pas 
mus laimingiausi pasaulyje, 
miega pas tėvelius kiek nori, 
tarnauti nereikia pas buožes, 
tik mokintis ir mokintis tai

Bet dabar žmones nepagai
lėjo atiku, sutrinszikimo visus 
buožes žudikus, o tie, kurie ke
liu tilksta nežili žmoniii iszgere 
nekalta krauju., atbėgo .pas jus 
in Amerika, ir vėl isztroszke 
kraujo szaukia naujo karo. Bet 
dabar sudžius ju liežuviai be 
kraujo, nes dabar Tarybų Lie
tuva yra saugojama galingiau
sios pasaulyje armijos ir joks 
kraugerys negali inkelti in 
Lietuva kojos, gal ir Dede .rie
bi kaip virsz gaivu skrieja ihu- 
su žemes palydovai.

Sziuo laiku pas mus atstaty
ti visi miestai, nauji galingi 
fabrikai kokiu prie buržujų ne 
butu buvę Lietuvoje per szim- 
ta metu, pas mus ne darbo

privalomas instatymas. Mario 
Dalyte 6-je klasėje, o Reginufe 
2-je; mokslas veltui studen
tams moka, stipendijos po 400 
ru'bliu kas menesi; bendrabu- 
cziai veltui su visa patalyne. O 
dar geriau, kad gydymas, vi
siems veltui. Tai brangieji, lin
kiu viso geriausio, labai lauk
siu nuo ju.su laiszko, prašzomei 
paraszyti’ar žinote Kazimiera, 
ir ka dirba, sūnelis ar tik gry
bauja, blogai, kad neranda ba
ravyku.

Jusu sūnėnas Bronius.

Visu Ražancziaus 
Pasiapcziu 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.,

Ugnis iszdegins rudis; jai esi tr 
auksu, ugnis iszniegins ir in į,a

kuinas, o darbininku, visi 
ralge, gražiai apsirėdė, per-

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

didesni vertunia sutaisys. kasi motociklus ir automobi- Mahanrfy City, Pa. - U. S. Ai

Koliekiems Vaikucziams Vajus

Rugsėjo menesyje buvo 
laikomas susirinkimas 
Schuylkill apygardos kuo
pos, Pennsylvania Associa
tion del kolieku vaikucziu, 
in Deer Park Country Club, 
kur buvo tariamasi kaslink 
vajaus sukelti fondą padėti 
tiems vaikucziams. Vajus 
bus vedamas po visas Apy
gardos vietas ir tesis nuo 
Lapkriczio Nov. septynioli
kos dienos iki dvideazimts

septintos dienos.
Susirinkime dalyvavo se- 

kanczios: Isz kaires in deszi- 
ne: Mae Bashore, Mrs. Add- 
ruella Seiger, Eileen Cole
man, Mrs. Catherine Butler, 
Mrs. James Coleman, Mrs. 
Madelon Sophy, Mary So
phy. Antra eile: Mrs. Ralph 
Beem, Marion Johnson, Mrs. 
Lorna Weidman, Mrs. Al- 
verna Evans, Mrs. Eirma 
Voohrhees. Mrs. Martha Jo

nes, Mrs. Mary Noonan, 
Mrs. Helen Kilroy, Mrs. Mil
dred Tacelosky, Mrs. Char
les Manilla, Mrs. T. D. Birt- 
ley, James P. Jennings.

Treczia eile: John Seiger, 
Charles Voohrhees, William 
Burns, Albert I. Nagle, Mrs. 
Mary Deegan, Mrs. Marga
ret Lesher, Mrs. Helen Wha
len, ir Charles Rose.
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