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TUSZCZIU VIETŲ

Kardinolu Kolegijoje

Popiežius Pijus Dvyliktasis

Daktarai Sako
Popiežius Mirs

VATIKANAS, ITALIJA. — 
Pralotas Angelo Dell’Acqua, 

Vatikano esamasis Sekretorius 
buvo prie jo lovos iki paskuti
nes valandos. Jo sesere, Bajo
re Countess Elisabetta Rossig- 
nani, teipgi greitai pribuvo in 
Gandolfo palociu pas savo bro
li.

Visiems Kardinolams buvo; 
greitai praneszta apie Szven-1 
to Tėvo liga, bet vien tik Pran-1 
cuzijos Kardinolui Eugene 
Tisserant buvo insakyta grei
tomis atsiskubinti pas Szventa 
Tęva. Jis pasisamdė eroplana 
ir greitai atskrido.

Szventas Tėvas nebuvo pa
skyręs užveizdetojo, kaip pa
prastai yra daroma, tai dabar 
Kardinolu Kolegijos virszinin- 
kas, Kardinolas Eugene Tisse
rant visa tvarka, turbut, ves 
kaslink rinkimu.
Visos Bažnyczios vadas, tarnu 
tarnas, Szventas Tėvas, Popie
žius Dvyliktasis, Eugenio Pa- 
celli, gimęs Rymoje, isz kara- 
liszkos szeimynos, Kovo antra 
diena, 1876 metuose; in kuni
gus inszventintas Birželio an
tra diena, 1899 metuose; Popie
žiaus Benedikto penkioliktojo 
paskirtas Vyskupu, Gegužio 
trylikta diena, 1917; buvo pa
skelbtas Kardinolu Gruodžio i 
szesziolikta diena 1929 metuo
se; Vasario septinta diena 1930 
metuose buvo paskirtas Vati
kano Sekretoriumi ir Kovo an
tra diena 1939 metuose iszrink
tas Popiežiaus Pijaus Vienuo
liktojo inpediniu, visos Bažny
czios vadu.

Popiežius Pijus Dvyliktasis 
invede daug permainų Bažny
czios tvarkoje ir suredinime. 
Jis palengvino Katalikams 
pasninkus, pavėlino laikyti Mi-

RYMAS, ITALIJA. —
Kai Szventas Tėvas, Pijus 
Dvyliktasis susirgo, paaiszke- 
jo kad Bžanyczios augszcziau- 
sioje taryboje ar Kardinolu 
Kolegijoje randasi net penkio
lika tuszcziu vietų.

Szita taryba paprastai turi 
septynios deszimts nariu. Isz į 
tu likusiu penkios deszimts 
penkių Kardinolu, iszimant ke
turis, visi yra tarp septynios 
deszimts ir asztuonios deszimts 
metu amžiaus.

Popiežius Pijus Dvyliktasis 
buvo permaines tvarka, kad 
nebutu Italijonu Kardinolu 
dauguma toje kolegijoje, kaip 
yra buvę per daugiau kaip ke
turis szimtus metu. Ėjo gandai 
kad jis tos kolegijos skaicziuį 
padidins ligi szimto Kardinolu 
bet jis tai nepadare.

Jeigu dabar Pijus Dvylikta
sis pasimirtu, tai tie tos tary
bos Kardinolai atsidurtu keb-

szias vakarais, pertrauke vie
nuolynu ir kliosztoriu regulas, 
prisidėjo prie visu pasauliniu' 
klausimu, ir abelnai turėjo ne
maža intaka visame pasaulyje.

Jis buvo mokslinczius, tikrą
ją to žodžio prasme; gerai mo
kėjo ir kalbėjo dvylika sveti
mu kalbu; buvo gerai susipaži
nęs su Rusijos, Lenkijos ir visu 
Slavoku gimines žmonėmis. 
Būdamas Vatikano Sekreto
riumi, jis buvo atsilankęs ir in 
Amerika.

RASZTELIS
ISZGELBEJO

ANCHORAGE, ALASKA. — 
Trumpas fasztelis, paliktas 
mažame, sudužusiame eropla- 
ne, iszgelbejo tris elektros 
mokslinczius. Jie stebuklingai 
iszliko gyvi per deszimts die
nu ir nakcziu per baisu szalti, 
Alaskos dykumuose.

Lakūnas Kapitonas Charles 
Weir, isz Bloomington, India
na, užtiko ta sudužusi eropla
na ir jame rado trumpa raszte- 
li:

“Nedele. Asz su dvejais sa
vo draugais apleidome szita 
eroplana szi ryta ir traukiame 
Unalakleet miesto link. Ke
liaujame in vakarus, (pasira- 
szyta) Parham.”

Szitas Jefferson Parham, 36 
metu amžiaus isz El Paso, Te
xas, vienas isz dingusiu elek
tros darbininku isz Western 
Electric fabriko, buvo nukritęs 
su 36 metu amžiaus George 
Brumet, isz Knoxville, Tennes
see, ir 25 metu amžiaus Joe 
Tomczak, isz Detroit, Michi
gan.

Visi trys buvo sveiki ir gy
vi kai tas lakūnas juos rado po 
deszimts dienu. Jie turėjo gana 
maisto tame eroplane, ir buvo 
sziltai apsirenge.

loje padėtyje. Jie butu pri
versti iszrinkti seneli isz savo 
nariu, ar susijieszkoti tinkama 
Kardinola, kuris nėra tos kole
gijos narys. Nieko panaszaus 
nėra atsitikę Vatikane per 
daugiau kaip keturis szimtus 
metu. Per kelis szimtus metu 
vien tik narys tos kolegijos, ta
rybos ir Italijonas yra buvęs 
iszrinktas in ta augszcziausia 
Bažnyczios vieta.

KITA VIESULĄ
PASIRODĖ

‘Janice’ Audra Nu
skandino Laiva;

18 Žuvo

MIAMI, FLA. — Nauja au
dra pakilo isz mariu ir pasiro
dė baisesne už kitas. Audra 
“Janice” m skandino “Dien 
Davint” laiva prie Nassau sa
los.

“Janice” audra dar negrasi
na ir rodos neketina atvykti 
prie Amerikos kranto, bet jau 
yra baisiai daug iszkados pa-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

4 Laikotarpiai Szvento Tėvo Gyvenime

Kataliku vadas, Szventas 
Tėvas, Popiežius Pijus Dvy
liktasis ežia yra parodomas 
savo gyvenimo keturiuose 
laikotarpiuose:

Po kairei, virszuje, kaipo 
jaunas Kunigas, kai jis buvo 
inszventintas 1899 metuose. 
Jis tada buvo dvideszimts 
trijų metu amžiaus.

Virszuj, po d e s z i n e, po 
trisdeszimts Kunigavimo 
metu kai jis tapo Kardinolu.

Apaczioje, po kaire, kai 
jis buvo paskirtas Vatikano 
Sekretoriumi, ir po deszina, 
kaip jis iszrode priesz savo 
ligos.

Szventas Tėvas, būdamas 
Vatikano Sekretoriumi be
veik po visa svietą buvo isz- 
keliaves, jis daug laiko pra
leido Rusijoje, Lenkijoje ir 
kituose Slavu krasztuose ir 
buvo labai gerai susipažinęs 
su tu žmonių klausimais ir 
reikalais.

Jis buvo ir in Amerika at
silankęs. Jis ne tik iszkal- 
bus, mokintas ir dievobai
mingas žmogus, bet žymus 
kalbu mėgėjas; kalbėdamas 
apie dvylika svetimu kalbu 
ir susipažinęs su daugiau 
kaip dvideszimts kitu.

o □ □

Isz AmerikosI

MOKYKLA
SUSPROGDINTA

I ---------.
Žygis Priesz Juodukus 

Mokinius

CLINTON, TENN. — Trys 
dūlio szuvai susprogdino Clin
ton miesto augsztesnaja mo
kykla. Policijos virszininkas, 
Francis Moore sako kad ežia 
aiszkiai matyti kad tai buvo 
profesionalo, žmogaus kuris ži
no apie dūli, darbas.

In Nashville, valstijos sosti
ne, Gubernatorius Frank Cle
ment sako kad ežia buvo kokio 
niekszo darbas, ir jis tuojaus 
paskelbė penkis tukstanezius 
doleriu dovanas tam kuris pri- 
parodins kas ta mokykla taip 
susprogdino.

Clinton ir Anderson apygar
dų virszininkai sako kad ir jie 
paskirs dovana tam ar tiems 
žmonėms kurie pranesz kas bu
vo taip padaręs.

Anderson apygardos teisėjas 
J. D. Yarnell sako kad moki
niai vis lankys mok kla, kuri 
bus kitur kur inrengta ir ku
rioje Juodukai sykiu su Bal
tais mokiniais' mokinsis. Tiki
masi mokykla vesti in Baptistu 
bažnyczia.

Vaszingtone, J. Edgar Hoo- 
veris tuojaus pranesze kad 
FBI agentai jau dabar yra pri
buvę tenai ir stengiasi susekti , 
ta nieksza, kuris ta mokykla 
susprogdino.

Czia FBI policijos darbas, 
nes mokyklos yra valdžios nuo- j 
savybe.

Szi rudeni devyni Juodukai 
buvo priimti in ta mokykla, 
nežiūrint'kad daug to mieste
lio gyventoju prieszinosi.

Iszkados buvo padaryta už 
daugiau kaip tris szimtus tuk- 
staneziu doleriu. Susprogimas 
atsitiko labai anksti ryta, ir 
mokiniu nebuvo toje mokyklo
je. Mokslo sztabo virszininkai 
sako kad nors iszkados pada
ryta tik ant trijų szimtu tuks- 
taneziu, bet kasztuos apie asz- 
tuonis szimtus tukstaneziu do
leriu ta mokykla dabar atsta
tydinti.

Kol bus surasta tinkama vie
ta, pusdevinto szimto mokiniu 
dabar turi atostogas.

Tai antras tokis mokyklų su
sprogdinimas Tennessee vals
tijoje. Pernai Hattie Cotton 
Elementary, pradine mokykla 
in Nashville buvo panasziai su
sprogdinta.

SKAITYKIT 
er“SAULE”'-sa 

PLATINKIT!

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

Prez. Dwight David Eisenhower

Spalio (Oct.) 14-ta diena, 
musu Suvien. Amer. Valst., 
Prezidentas Dwight David 
Eisenhoweris, 34-tas Prezi
dentas, bus szeszios deszimts

asztuoniu metu amžiaus.
Gimęs 1890 metuose mies

te Denison, Texas.
Jo sentevai paeina isz Vo- 

kiecziu Minnoiecziu.

7 SZEIMYNOS ŽUVO

Peczius Susprogo

INDIANA, PA. — Bedarbio 
mainiero nameliai susprogo ir 
sudege. Jis, jo žmona ir ju pen
ki vaikucziai žuvo toje nelai
mėje. Sžesztas vaikas buvo ap- 
degintaas bet buvo in laika 
iszgelbetas isz to gaisro; sep
tinta iszlindo isz skiepo ir ne
buvo sužeista.

Ugniagesiai spėja kad alie
jinis peczius susprogo tuose 
namuose. Ju stuba ligi žemes 
sudege pirm negu ugniagesiai 
suspėjo pribūti.

Žuvusieji buvo: 40 metu am
žiaus Clair Kinter; jo žmona, 
31 meto amžiaus; jųdviejų 
dukterys: 14 metu Peggy, 13 
metu Virginia, 6 metu June, 5 
metu Ruth ir 7 metu sūnelis 
Jamees.

Dvylikos metu dukrele Elz
bieta, kuri iszliko sveika ir 
gyva, ugniagesiams paaiszkino 
kaip ta nelaime atsitiko: Ji su 
savo teveliu atsikėlė apie asz- 
tunta valanda isz ryto, kai visi 
kiti dar miegojo. Tėvas rengė
si pecziu pakurti ir pasiuntė ja 
in skiepą malku del pakuro. Jis 
pats pasiėmė aliejaus ant pe- 
cziaus užpilti kad greieziau in- 
sidegtu. Kai ji nuėjo in skiepą, 
ji staigai iszgirdo kaip koki 
trenksmą ir visas skiepas pa
skendo durnuose. Ji iszlipo pro 
maža skiepo langa ir nubėgo 
pas susiedus praszyti pagelbos. 
Bet kaj susiedai pribuvo, tai 
jau buvo per vėlu, nes visa stu
ba buvo pavirtusi in baisu 
gaisra.

Dukrele Linda 10 metu likos 
iszgelbeta isz namo, bet likos 
labai apdeginta ir dabar pavo
jingam padėtyje in Indiana li-

gonbute.
Melvin Pond, Susiedas, sako 

kad kai jis pribėgo prie tos 
stubos jis mate tęva Clair Kin
ter virtuvėje, bet jau nebegalė
je prie jo prieiti del kaitros ir 
durnu nuo to gaisro.

POLICIJANTAS
GAVO $2,500,000

NEW YORK, N. Y. — 
Trisdeszimts devynių metu 
amžiaus policijantas, kuris už
dirba mažiau kaip szeszis tuks
tanezius doleriu ant metu, stai
ga tapo milijonieriumi, kai jo 
dede jam paliko pustreczio mi
lijono doleriu. ,

Policijantas John G. Gaul, 
dvieju sunu tėvas, nors nuste
bės savo nesitikėtu turtu,' sako 
kad jis kol kas vis eis savo po- 
licijanto pareigas, nežiūrint 
visu tu pinigu.

Iszgirdes apie savo dėdės 
jam palikta turtą, jis vistiek 
iszejo in darba ir raportavo sa
vo virszininkui, Kapitonui 
Sanford Garelick ir jam pasa
kė kad jis vis eis savo pareigas.

Jo dede, Daktaras Julian 
Gaul pasimirė ir jam visa savo 
turtą paliko.

Kapitonas Garelick sako 
kad policijantas John G. Gaul 
yra jam pasakęs kad jis vis eis 
savo pareigas kaipo eilinis po
licijantas, nepaisant viso to 
turto, kuri jis dabar yra pavel
de j es.

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



Kas Girdėt
Sovietu Rusijos Premjeras 

Nikita Chruszczevas, viename 
savo laiszke Prezidentui Ei- 
senhoweriui, yra pastebėjęs: 
“Tie, kurie rengiasi ar grasina 
pultis ant Komunistiszkos 
žmonių valdžios Kinijoje, turė
tu atsiminti, kad ne vien tik 
Amerika turi atomines ir van
denilio siprogstanczias ‘bombas, 
ir tinkamus eroplanus tas bom
bas pristatyti.”

■ • •'

Amerikos universitetuose 
atomines jiegos mokslus eina 
mažiau kaip keturi szimtai 
moksleiviu. O mums in metus 
reikia daugiau kaip tūkstanti 
du szimtu. Dauguma negali 
tuos mokslus eiti, nes mažai 
musu kolegijų turi tuos moks
lo kursus, o augsztesniosios 
mokyklos labai prastai ar be
veik visai neemokina matema
tikos.

Amerikiecziai nenori piges
nio automobiliaus; jie tik nori 
kad brangus automobiliai pi
giau kasztuotu.

1......................... • •" ■ I ™

Kandidatai Rockefeller ir 
Harriman, New York mieste, 
nors būdami kelis szimtus sy
kiu milijonieriai mažai kiek 
prisidės prie rinkimu vajaus 
su savo pinigais. New York 
valstijoje rinkimu vajus pa
prastai kasztuoja apie milijo
ną doleriu, 'bet szitiedu milijo
nieriai kandidatai savo parti
jos iždui duųos po 'dvideszimts 
tukstancziu, jeigu ne mažiau. 
Jiedu nenori kad kad juos in- 
tariu kad Te kyszius duoda ar 
ka nors paperka.

: Spalio (October) dvylikta 
diena sueis keturi szimtai sze- 
szios deszimts szeszi metai kai 
Kristupas Kolumbas atrado 
musu kraszta Amerika. Vienas 
laikrasztininkas, be'baikauda- 
mas, pastebėjo: Kai Kristpas 
Kolum'bas pradėjo savo kelio
ne, jis nebežinojo kur jis plau
kia; kai jis ten atvyko jis nebe
žinojo kur jis randasi; ir kai 
jis sugryžo jis nebežinojo kur 
jis buvo buvęs. ” Gal taip ir bu
vo, bet nuo tos dienos visi lai
vai seka ta jo nustatyta kelia 
skersai mares. Kolumbo diena 
taipgi bus apvaikszcziojama 
Panedelyje Spalio 13-ta diena.

1 • • 1 '

Juo siauresnis protas; juo 
platesnis mostas.

In Sydney, Australijoje, 
naszle atėjo in saliuna kur 
vien tik vyrams yra valia ger
ti ir lukerioti, priėjo įprie baro, 
kur penki jos buvusio vyro 
draugai buvo atsirėmė ir alų 
mauke, isz mažo uzbonelio isz- 
pyle ant baro savo nabasztnin- 
ko vyro pelenus, sakydama:

“Jus vis norėjote kad jis su 
jumis ežia visa savo laika pra
leistu, tai sztai asz jum atne- 
sziau kas isz jo liko.” ,

: Tai buvo’pelenai jos vyro, 47 
metu amžiaus William Nekris, 
kuris buvo surastas negyvas 
ant ulyczios.

■I » •1 1 1

Bedarbiu skaiczius vėl ima 
didėti. Darbo sztabas pranesza 
kad pereita sau vaite 245,400 
bedarbiu reikalavo paramos, 
prilyginus prie 241,500 užpe-

^Pirkie U. S. Bonus;
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įeita sanvaite. Pasirodo kad 
po visa kraszta vis daugiau ir 
daugiau darbininku netenka 
darbo.

Naujas Komunistu vajus 
priesz Baižnyczia ir tikėjimai 
prasidėjo Komunistiszkoje Ki
nijoje ir Lenkijoje, ir dabar 
plecziasi in Rytu Vokietija.

Protestonus Komunistai ne- 
kibiua, nes jie nėra taip gerai 
suvienyti kaip Katalikai, ir tie 
Komunistai nesibijo Protesto- 
nu intakes. Rytu Vokietijoje 
randasi 15,500,000 Protestoil u 
ir tik 2,000,000 Kataliku, bet 
Komunistai jaucziasi kad jiem 
didžiausias pavojus gresia isz 
Kataliku.

Komunistai Kinijoje, Lenki
joje ir Rytu Vokietijoje sten
giasi prisikalbinti kunigus ir 
kunigužius, kad jie paremtu 
valdžia ir atsisakytu savo va
du.

Anglija pralenkė mus su sa
vo naujais ir baisiai greitais 
“Jet” eroplanais.

Vienas tekis Jet eroplanas, 
Užskrido isz Anglijos, pakilo 
apie keturios desžimts tuks
tancziu pėdu in padanges, 
daug augszcziau negu musu 
eroplanai gali pakilti, ir in de
szimts valandas ir dvylika mi- 
nucziu pasiekė New York 
miestą. Kelionėje jis padangė
se susitiko kita toki eroplana, 
kuris tokiu pat greitumu skri

do isz New York in Londoną.
Amerikos eroplanu kompa

nijos tokius erpplanus turėjo 
pirm Anglijos, bet musu mies
to valdininkai liepavėlino to
kiems eroplanams pakilti ar 
nusileisti ant tu miestu aero
dromu, sakydami kad jie per 
daug bildesio daro ir kad jie 
visam miestui sudaro pavoju.

Dabar, kai Anglija parode 
kad tokie eroplanai yra ne tik 
greiti, bet ir saugus, tai musu 
didžiūnai nusileido ir pavėlino 
musu- kompanijoms in rengti 
vietas tiems savo greitiems 
eroplanams.

Pypkes Durnai

Sziandieniniai Vaikai
Ir ka tavo motina 

pasakytu, 
Kad užtiktu tave 

rūkant?
Butu labai pikta,
Kad dažinotu jog asz
Rukau josios paperosus!

Visuomet reikalaukite “Andruliu” 
Michigan Farm Sūrio. Jeigu panorė
kite “Michigan Farm Sūrio” tai ra
ižykite ant adreso Michigan Farm 
Cheese Dairy, Inc., John Andrulis, 
I’res., Fountain, Michigan.

* ‘ s A U T, E ” MAHANOY CITY, PI.

ISZGAMOS
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

nesze, kiek tik akys isztrivojo. 
Toks tai ir buvo tas pasimaty
mas !

— Na. ar tau ne szirdies ne
skauda moeziute, u'ž vaiku t

— Ktir-gi neskaudės, Die
ve, kaip maži buvo, kiek asz su 
jais turėjau vargo, kaip asz 
juuos mylėjau, kaip lepinau, o 
jie dabar motinos ne pažinti 
nenori, verke senele jau visu 
balsu.

Kiauszineli, būdavo, asz per 
metus pati nesuvalgau, szauk- 
szta Smetonos uždarui nepa
iniu, kad tik turecziau juos 
kuom priimti, kaip parvažiuos 
ant vakari jos. Parvažiuoja, 
būdavo, 'parsiveža svecziu, lai
kosi po kelias dienas ir po kė
lės sanvaites, O' man reikėjo; 
kiekviena pavalgydyt, reikėjo 
apžiūrėt, paguldyti, o dabartis 
nei sūnūs, nei ju draugai ma
nės nemato!.

Tai pasakiusi, ji apsiszluos- 
te žiurstu veidą, pažiurėjo in 
mane ir paklausė:

— O tu isz kur, dobilėli? 
Isz toiiaus kibą kur atvažiavai, 
kad nepažinau, matyt ir moki- 
niesi ?

-— Taip mokinuosi, bet asz 
suvis isz kito kampo, moeziut, 
svecziųojuosių dabųr sztai pas

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
ezio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su 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 J urgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
1.1., 52 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleniute; 
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. . 35o.

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

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

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 NDiilis- 
tu, Stebuklas Kuczios Naktį. 
62 puslapiu, 20c.

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

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

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35o.

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, Gražius 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20o.

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

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kris
tų 20c.

jus susiejus; rytas sziandien 
gražus, iszvažiavau pasikilno
ti.

Ir manisizkiai, 'būdavo, kada 
parvažiuoja tai vis-paszeszupi 
sėdi. O ar tavo mamute da gy
va ?

— Gyva, da moeziute.
— Tik neužmirszk jos ka

da mokslus iszeisi, taiip kaip 
mane mano vaikai užmirszo! 
Busi ponu, parvažiuok vasa
roms, parvežk nors maža koki 
daigteli dovana, turės nors pa
likimą, nes asz tai nieko nuo 
savo vaiku, ne nuo vieno netu
riu.

— Dieve mane saugok, kad 
asz savo tėvus kada turecziau 
U'žmirszti, ju iszsižadeti; asz 
moeziute, ne tavęs, nei szito su 
tavimi pasimatymo, turbut, 
niekad neužmirsziu!

— Ka tu, vaike, apie mane 
bene jau asz ilgai gyvensiu, ki
bą, kada busi ponu, o sueitum 
katra isz mano sunu, pasaky
tum jiems, kad nors apie szita 
varguži neužmirsztu, kuom 
nors dapadėtu; matai, jie likos 
gana aprūpinti, iszmokinti, o 
szitas, Dieve, ne skaityt nemo
ka, kalbėjo graudžiai senute, 
glostydama savo anūko galve
le. Piemeuelis szitas mano, ma
no senos patiekele!

— Bet ana toj kuode jau 
vėl veda tavo žąsukus in van
deni, rode ji vaikui, begk, ma
želi, neleiskie!

Vaikas pakilo ir szlubuoda- 
mas nubėgo' pas žąsukus. Pas
kui ji pasikėlė ir senute1, pade- 
kavojo’ man, kad padėjau isz- 
varyt isz vandenio žąsukus ir 
taipgi rengėsi eit paskui valka. 
Asz ja atsisveikinau ir gryžau 
prie laivo.

♦♦♦ ♦♦♦
Saule jau buvo pakilusi, bet 

karklynuose ir parugėj pauk- 
szteliai da vis neipaliovc cziul- 
'beja ir cziurszkeja visokiais 
balsais. Isz vandenio kilo ga
ras. Žuvys maudėsi apszviestoj 
saules spinduliais srioveje, bet 
asz apie žuvis jau nemislinau, 
sėdau in laivai ir yriausi linkui 
namu, o irdamosi dūmojau, ka 
toji senute kalbėjot “Kada 
mokslus iszeisi neužmirszk sa
vo nelaimingos mamutes.” Nes 
jos mat du sūnūs, sopuliuose 
.pagimdyti, jos motiniszkomis 
krūtimis iszpeneti, Lietuvisz- 
komis dainomis iszsupti, iszvy- 
giuoti, Lietu viszka duona, 
sunkiai > uždirbta, iszmaityti 
ja užmirszo ir, like iszgamomis 
vienas laižo letenas Maskolių, 
o kitas Lenkams szypsosi. 
Džiaugdamiesi kad patys per 
varguoliu dalba ir rūpesti in 
kambarus atsisėdo, savo gera- 
dejus palieka dūminėse bakū
žėse rūkti: Tu gaidau, kada 
mokslus iszeisi, liksi ponu, ne- 
ulžmirszk savo tėvu ne savo tė
vynės !

----- GALAS-----

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas Įsa 
szito 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.

iii—ii i i i--—

lapių. 20c.
No.158—A p i« Kapitoną* 

Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigauta* 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

\ ■<

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

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

Kitokios Knygos

Skaitykit “Saule”

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

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

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

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isa- 
guldima Kun. Piliauskio,. su 
nekurias Naudingais Padeji 
mais. 35o. '

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

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

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

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

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

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

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraph iszkas Offioium. 15e 

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas ite 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigui 
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.

tSr* 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 00., 
Mahanoy Oity. Pa., . U. *. B

r
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:-: ISZGAMOS :-:
I)EL Lietuvio nėra ramesnes Į 

szalies kaip Lietuva, jo tė
vynė. Žalios, oszenczios girios, 
miszkai ir gojai. Platus lau
kai, lygus kaip st Pas. aparti, 
apsėti, iszkaiszyti triobesiais 
ir sodais. Pevos ir lankos ža- 
liuojanczios, siubuojanczios, 
apriestos, lyg- sidabro diržais, 
sriaunioms vagoms upeliu, kas 
gali būti dailesnio ir mielesnių 
už Lietuvos girias, laukus, 
upes ir pievas?

Kalva, ant kalvos matyt dvi 
senos sulinkę puszys, tai kai
mo kapines! Myliu asz tave, 
Lietuva, ii- niekad nepaliaunu 
gaivinęs ta misli, kad kadaise, 
nors ant senatvės, pargryžsiu 
in savo szali ir nors senus, isz- 
sekusius kaulus savo sudėsiu 
ant kapinyno prigimtoj žeme
lėj. Bet daug yra Lietuviu ku
rie užmirsjzta savo tėvus ir sa
vo tėvynė!

«g» ❖ ❖

Buvo giedrios pavasario die
nos, kada asz, dar būdamas 
Lietuvoje, svecziavausi karta 
pas savo pažinstamus ant Sze- 
szupes kranto. Apielinke puiki 
sodyba didele, namai turtingi, 
q naujos stubos, kaip laivas 
tarpe vilniu, skendėjo tarpe 
žydineziu sodo medžiu: obelų, 
griusziu, slyvų ir vysznui. 
Paukszteliai savo cziulbesiais 
isz ryto miegot nedave; cziur 
szkejo visuose sodo kampuose. 
Smagu buvo anksti kėlus atsi
kvėpti tyru ryto oru.

Viena ryta, atsikėlęs su 
auszros tekėjimu, prirengiau 
meszkere ir nuėjau in paupi. 
Norėjau ta diena paregėti to
lesne to kraszto apygarde, sė
dau in lai va ir upes sriove pasi
leidau pavandeniui.

Rytas buvo tykus, kaip vis; 
pavasario rytai Lietuvoje. 
Karklynuose tik, kurie kaip 
■vainiku aprieczia abudu upes 
pakraszeziu, czi ulbėjo laksz- 
tingalos. Už karklyno paruge 
jo griežle grieže o ties kaimu, 
kitoje upes puseje, naktigony- 
kai, jodami namo arklius, dai
navo linksma rytmeczio daina. 
Isz vandenio kilo garas, žuvys 
-maudėsi atvesusioje srioveje, 
bet kabyt nekalbino.

Už keliolikos varsnų nuo na
mu priplaukiau sala, apklota 
margais akmenėliais ir žvyriu- 
mi, sunesztu, turbut, pavasario 
tvanu, ten apsistojau, pritrau
kiau laiva prie kraszto, už
moviau ant meszkeres nauja 
slieką ir ketinau mėginti lai
mes.
■' Abiem pusėmis, upes ir czion

ŠAPNORIUS

|
8u 283 Paveikslaii <Į

160 Puslapiu <[
6 ool. ilgio, 5% ool. plocsio 
Isiaisskina sapna ir kas <[ 
ateitoje stosis. Su priedu j 
plauktu ir visokiu burtu.
Knyga in minksstos po* <1 
pieros virsseliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su ;! 
užsakymu: ;!

Tiktai,. , . $1.00
Saule Publishing Oo., <[ 

Mahanoy Oity, Pa.,U.S.A. 

tęsęsi placzios pievos, tik to- 
liaus kiek buvo matyt dirvos 
ažia, kelias, o 'prie kelio stovė
jo aprūkusi bakūže. Man besi
dairant isz bakūžes iszejo sena 
moeziute, prisiartinusi prie 
tvoros pažiurėjo in dirva, atsi- 
gryžo atgal, užrakino grintele 
ir paėmusi nuo kiemo stagara,

Rūteles mano, 
Su Airais neužsidekite, 

Su tokiais visai 
nesivadžiokite, 

Ba kaip prie katros 
prisitaiko, 

Tai jus ant juoko 
palaiko. 

Neseniai vienam mieste 
taip buvo, 

Viena mergele svaiguli 
, gavo,

Airas nuo mergeles 
vainiką iszviliojo, 

Pats po velniu in svietą 
iszjojo, 

Jau nevienai Lietuvaitei 
Teip Airas padare, 

Kaip katra ir isz svieto 
j iszvare.

* * *
Per pedes diena, 
Pataisė ne viena, 

Ypatingai pas gyivanaszles, 
Alba pas senyvas 

mergszes.
Vienam mieste <Skulkille

| paviete,
Daug tokiu gyvena,

Kas pas jas dedasi tai 
jau gana, 

Kur jaunikiai iszverte 
plikes,

Traukia vykdami 
paintukes, 

Arielkele ir visokiu 
vynu.

Taja diena geras 
laikus turėjo,

Valgė, gere, kiek tik 
norėjo.

Į Vienas isz plikiu namo 
parėjo,

Ir kiszenius apžiurėjo, 
Daug doleruku nerado,

O žinojo gerai kad 
juos turėjo,

Ba neseniai juos ■
cfciuipiriejo.

Sugryžo atgal pas
; paišiuke, 

Ar neatgaus savo pinigus 
su masznuke, 

Bet gaspadinele pagriebė
. medini legina,

Per sprandą ypa uždavė,
O smarkiai pojauka 

davė, 
Badai gysla prakirto.

Už toki biauru gyvenimą 
Į Ir svetinga priėmimą, 

Gaspadinele isz namo 
varo,

Ba isz tokiu girtuokliu 
—- - rrr --neturi gero. 

pamaželi, takeliu, leidosi 'že
myn in paupi. Apsivilkusi bu
vo sena pakulinio jopele, apsi
segusi apibrizgusiu andaroku, 
apsigaubusi raudona marszko- 
ne skepeta. Galėjo turėt jau 
per septynios deszimts metu. 
Pecziai jos buvo sulinkę, vei
das surauktas nuo vargo, o ba
sos kojos ir rankos buvo suski
lę nuo vaikszcziojimo ir darbo.

— Ko taip, moeziute jiesz- 
kai? Užklausiau jos, matyda
mas, kaip dairėsi po pakrante. 
Ar žąsiuku ?

— Žąsiuku vaikeli! Purvas 
juodasis, vis bėga in vandeni. 
Ai- neiszbaidytum tu juos, do
bilėli in kraszta?

Paaugę, padaiguoti jau žą
siukai, po vadovyste penkių ar 
szesziu seniu žasu, maudėsi 
karklyne, kitoj pusėj upes. Asz 
sedan in luoteli ir pradėjau 
baidyti. Pagazdinti, anie isz 
karklyno iszlindo, gyrkseda- 
mi perplauke per upe, ir, iszli- 
pe ant smiltinio kranto, ples- 
dendami sparnais ir svyruo
dami, greit bego in pūdymą.

Asz ir iszlipau. Ant kranto 
stovėjo jau ir pats piemenu
kas, be kepures, lyg lauko do
bilas, apdegęs saule ir paruda
vęs, lyg paupio akmuo, rankos 
ir kojos, nelyginant pūdymas 
ant kurio ganė, suskilę, lyg 
gervių snapais sukapotos. Isz 
suskilusiu kojų plysziu sriove- 
no kraujas. Kaip kur kraujas 
jau buvo sukrekėjęs, liko tik 
gruoblėti szaszai. Piemenukas 
verke. Senute, priėjusi prie jo, 
glostydama jo geltonus paru
dusius nuo saules plaukus ji 
ramino.

— Neverk, maželi, kalbėjo; 
szi vakara, ateisi, asz tau ko
jeles sziltu vandenėliu numaz
gosiu, vaistais, smetonele ant 
nakties aptepsiu, neverkia.

Ar tai sūnūs, moeziute, 
ar anūkas f Paklausiau.

— Anūkas, karveleli! Tu
riu ir du sunu, bet jau tie dide
li, senei aprūpinti, in marga 
svietą iszleisti, o szitas duk
ters; geras vaikas, tik dar ma
žas, nepagano, tai kankinamas 
abudu nors asz ir jau, ve, sena, 
nepaeinu, guodėsi senute ir 
iszpasakojo man visus savo 
vargus, kokius kente.

Pirmiaus ji gyvenusi pas 
gaspad'orius, ant kampo, toj 
pat grinezioj, ka ir dabartės su

- B - CELA'W
arba pradžia j 
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Jeigu Permainote 
Savo Adresus

Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

kitas vietas arba iszvažiuoja 
in kitus miestus del apsigyve
nimo ir geidžia “kad jiems 
“Saule” eitu be pertraukos, 
kada maino savo adresus tai 
tegul neužmirszta paduoti ir 
savo sena adresa kur kitados 
gyveno, nes kitaip negalėsime 
surasti kur tokis žmogus gy
veno. Todėl, jeigu permainote 
savo gyvenimo vieta, raszant 
in Redyste, kad permainyti 
jusu adresa “paduokite ir se
na adresa, o tuom palengvin
site mums darba, erkelio ir 
kaszto!” Szirdingai Acziu!

—“Saules Redakcija.” 

žentu. Žentas buvo kriaueziu- 
ini, tai ja su duktere maitino, 
bet priesz pora metu mirė ir 
dabar juodvi gyvena tik dvi- 
vieni, žiema abi verpia, o vasa
ra duktė eina in dvara dirbti, 
vaikas gano.

— Isz to, girdi, ir maitina
mės, nors elgetauti ant senat
vės nereikia.

—■ Na, o sūnūs dabar kur, 
ar ne nepagelbsti "1 Klausiau.

— O vaike, tai ilga pasaka. 
Suims ponai. Kita syk mat mes 
turėjome namus, szeszesde- 
szimts 'margu lauko, turėjom 
dar ir pinigu, vaikai, ne kas ki
tas, ir prabaige.

—r Kaip pradėjome vaikus 
leist in mokykla, atvažiuoda
vo, būdavo klebonas, ateidavo 
mokyklos mokytojas ir vis 
gaude, kad leistum in mokslus, 
tik leiskit, girdų tik leiskit, 
vaikai tur akvata, in mokslą 
masi, o jus in namus paimsite 
žentą.

Pasiakvatijoine ir, pasiroda- 
voja su tėvu, atidavėme in 
gimnazija, beveik abudu kar
tu. Ir ka? Matai, jie mokslus 
pabaigė, iszejo iii ponus, vie
nas yra kunigu, kitas ponu 
daktaru,-o mes per juos tik in 
skolas insivareme!

— O kaip ju, mama, pra
varde?

— Ka asz galiu apie pra
vardes, szird'ie pasakyti. Mes, 
ve taip vadinamės, o jie save 
visai kitaip praminė!

Czion ji man pasako savo 
tikra pravarde, papasakojo szi 
ta d'augiaus apie savo sunu ka- 
rijiera. Asz apie juos jau ir se
niau, buvau girdėjas. Vienas, 
vyresnysis, pabaigęs dvasisz- 
ka akademija, tarnavo kur ten 
kapelionimi, paskiaus jieszko- 
d'amas platesnes garbes, iszva- 
žiavo in Varszava ir ten, gy
vendamas tarp Lenku ir nu
duodamas dideli poną, pasili
ko pralotu prie aacikatedros. 
Kitas vėl, baigės daktarystes 
mokslą Maskolijoj, in tėvynė 
suvis ne nepargrylžo, apsiliko 
Maskvoj, apsivedė su kokio 
ten, kupeziaus duktere, Mas- 
kalka ir lobsta.

— Ar ne nepaszelpia jie da
bar tavęs, ne neparvažiuoja 
niekad?

— Tėvai, szirdižiuk, tik apie 
vaikus rūpinasi, o vaikai tėvus 
užmirszta, užmirszta greit! 
Anais metais, teisybe, da amži
na atilsi velionis mano vyras 
buvo gyvas, bet jau namu bu
vome neteke, tai parvažiavo 
daktaras in dvara. Talkenu po
nas mat sirgo; vienatiniai dak
tarai. dare operacija, bet n#pa- 
gijo, tai paskui musiszki par- 

kviete. Tik eiva, sakau in vyra, 
eiva tėvai in dvara, nors pasi
matysime su sūnumi.

Bet jis ve, amžina atilsi, jau 
buvo ant vaiku inszirdes! Eik, 
sako viena kad nori, o asz ne 
jau eisiu, ne ka! Mes girdi, juos 
iszauginom, in mokslą iszlei- 
dom, per juos namus prapul- 
deni, o jie nenori mus pažinti, 
pas mus nenori atvažiuoti tai 
ko jau mes ten pas juos vaiksz- 
cziosim ?

Ir neejo. Asz nuėjau viena, 
motinos sziidis vis mat inink- 
sztesne, ‘bet kad ponas sirgo, 
tai in pakajus ne nesiprasziau, 
vis but neinleide, atsistojau tik 
po langu prie tvoros ir laukiau 
rymodama, gal misliju, pama
tys per Įauga, tai vis lieps mo
tina. paszaukti. Bet po> valan- 
lei lekajus atbėgo: “Jau, sako, 
mama su sunum nepasimatysi, 
jau liepe karieta užvažiuoti.”

Užvažiavo briginiai: vežėjas 
ir lekajus, jis iszejas inlipo in 
karieta ir nuvažiavo. Kume- 
cziai pasakojo: “iszveže girdi, 
ant geležinkelio,” tai kažin ar 
jis mate mane tada, ar ne, o 
asz ir jo nuo to sykio jau dau
ginus nemaeziau!

Ak, szneka, jam ten gerai ei
nasi. Susiedu sztai studentas 
mokinasi Maskvoj, tai pasako
jo, turi girdi, kelis niūrūs, o tas 
jau, ka jis pats gyvena, esąs 
isztaisyta®, iszred'ytas neiszpa- 
sakytai, trys, girdi lekajai: 
vienas duris atidaro, kitas po
nam, kaip ineina, nuima vilkus 
ti’eczias viduryje jam tarnau
ja, ir sziaip, sako, jau dideliai 
turtingai apsieina: ketvertą 
arkliu vis laiko, po sveczius, 
ponus didelius, važinėja, szir- 
di skauda, kažin ar teisybe, pa
sakoja, bu*k su Maskalk apsi
vedęs.

Tai isztarus, senutei isz akiu
— Mano senatve, dieneles 

suskaitytos, paibaigsiu amželi 
pradėjo rietet aszaros; sun
kiausiai del jos, matyt, buvo 
nukensti tai, kad sūnūs nevien 
jos, motinos, iszsižadejo’, bet 
suvis prie kito tikėjimo ir prie 
kitos, neapkeneziamos, tautys
tes prisibloszke.

— Na, o kunigas? Klausiau 
asz toliaus senutes.

—i Nešima tau jau dabar, 
vaike, nei su kunigu! Ak ku
nigas ve, parvažiuoja in tėvy
nė taukiaus. Turi czion drau
gu. Su mus sztai džekonu kar
tu mokinosi, tai parvažiavęs 
pas ji sustoja, pabūna, arba at
silanko in dvara, o pas mane 
kur važiuos in bakūže? Tik in 
keletą sanvaiicziu po tam jau 
kaip iszkebauja atgal tai dasi- 
žinau kad ten ir ten buvo!

— Na ir jiedu ne vienas ne 
pratęs tau dabar nesuteikia? 
Divijausi.

—■ Nuo daktaro nelaukiau, 
nei dabar nelaukiu nieko! Die
ve jam duok tik Dvasia Szven- 
ta. Kažin ka ji ten mokino tuo
se moksluose? Tas jau studen
tu būdamas apie mus menkai 
bojo, bile tik pinigu gaudavo.

Visu Ražancziaus 
Paslapcziu Maldos
Del Ražancziaus Draugijos 
Nariu, ant mažu korteliu, ku- 
rios telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1,00. Prisiunskito 
savo orderi ir viena doleri ant 
adreso: Saule Publishing Co. 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.

Saule Publishing Oo,, 
Mahanoy City, Pa. - JJ. S. A:

Jo kelione po svietą ir liūdimai 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.

SAULE - Mahanoy City, Pa

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

ir taip, nenoriu nuo vaiku nie
ko, bet szrdis neatleidžia, kad, 
rodos, nors priesz mirsent, su 
Vaikais galeeziau da pasimaty
ti, pasidžiaugti, pasikalbėti tai 
tik ir mirti butu lengviaus.

— Na ir kada paskutini 
karta su kunigu mateisi? Asz 
jos užklausiau. l . ,

— Užpernai, per Petrinių 
atlaidus, szirdžiuk, susitikau ji 
mieste, kliosztoriuj, 'bet ne jis 
su manim sznekejo, ne kalbino 
mane ilgai. Ve, kaip ’buvo:. Pet
rines ta meta pripuolė Subatoj 
kliosztoriuj buna dideli atlai
dai. Iszgirdus, kad ir jis, sūnūs 
mano, ketino ant atlaidų par
važiuoti in kliosztoriu. Parva
žiuos misliju, neparvažiuos, — 
nueisiu nors pasimelsti. Isze- 
jau da gaigyste, bet tolimas 
kelias, iki nuklampojau senax 
pristpeja ukaip tik ant sumos. 
Po sumai iszejau isz bažny- 
czios sztai sutinka mane kuni
gu tarnaitis, pažino da. nuo se
iliaus, kaip, būdavo su klieri
ku atvažiuodavom in miestą: 
Mania, sako, yra czion tavo sū
nūs, bet dabar rengiasi prie 
pietų, ateik paskui, tai gal nors 
pasimatysi. Kur asz, žinoma 
eisiu, turėjau insidejus szmote- 
li sausos duonos, atsitūpiau 
prie tvoros, užkandau. Priesz 
miszparus ateina vėl tarnaitis. 
“Tai,*girdi, mamyte, kalbėjau 
su pralotu, bet sziadien tokie 
szvente, atlaidai, yra daug ku
nigu, netur laiko, ateik rytoj, 
gal ryt prieisi, tik asz tave 
szeip taip prie jo gal privesiu. 
Kur vėl vilksiuosi namo, nu
ėjau in ligonbute, perbuvau 
szeip taip ta naktele. Ant ryto
jaus, tuoj beszvintant, eisiu, 
misliju, anksti, da priesz Mi- 
szias nes paskui vėl gal netu
rės laiko. Nuėjau, parnaeziau 
tarnaite.

— O ka? Sakau. *
— Jau girdi, atsikėlė.
— Nuejas pabarszkino in 

duris, už valandos sugryžta.
— Ka sake? Klausiu.
—■ Piktas, girdi, dabar ne

gali priimti, rengiasi ant, Mi- 
sziu. Girdėjau, tuoj po tam isz
ejo in bažnyczia, bet neejo per 
kliosztoriu, kur asz stovėjau, 
tik aplinkui per soda. Nuėjau 
ir asz paskui ji in bažnytėlė.

Ant altoriaus žvakes jau bu
vo sužiebtos. Po valandos vai
kutis užskambino, ir jis apsi
rengęs iszejo1 prie Misziu. Pa- 
maeziusi, negalėjau jau susi
laikyt isz gailesezio, puoliau in 
žeme. Dieve, mislijau, duok tik 
mano vaikams apszvietima ir 
supratima, o man senai duok 
patieka ir kantrybe. Iszsiver- 
kus, lyg susiraminau ir misliju 
sau: po Misziu iszeisiu, atsi
stosiu prie zokristijos duriu, 
kada sūnūs isz bažnyczios 
gi’ysz, jeigu ne kitaip, tai išsi
kabinsiu in skvernus abitu, vis 
turės nors kelis žodelius pra
kalbėti. U-gi sztai po valan
dos iszeina. Asz tuoj prisiarti
nau, pabueziavau in rankovei

—■ Kunigėli, sakau, pralo- 
teli, ar-gi jau manse ne nepa
žysti?

— Ar tai tu czion, mama, 
da vis sveika, drūta matyt.

— O kaip jau tau kunigėli, 
einasi?

— Gerai, gerai, bet kad tu 
mat vis ateini per atlaidus, pėr 
szventes, asz neturiu laiko, lik
si sveika, asz da be pusrycziu, 
poteriu da neatkalbejau.

— Atsisveikino ir nuėjo, o 
asz sugryžau vėl in bažnyczia 
ir verkiau,-kiek tikikrutine ikz-

[Tasa Ant 2 Puslapio]

Bet kunigas pirmiaus gailėda
vosi. Kada da buvo kleriku, 
mato, ’būdavo, jog mums var
gas, Žydu vežimai nuolat ant 
kiemo, asz skundžiuosi verkda
ma, tai ramindavo mane: “Te
gul tik, girdi, mamyte mane in- 
szventins, asz jus neužmirsziu, 
neapleisiu, vis sziokia. ar tokia 
rodą darysime. ”

— Bet paskui insiszventi- 
no, kalbėjo senute toliaus. Žy
dai namus iszstatė ant licitaci- 
jos, raszem mudu su tėvu pas 
ji laiszka ir viena ir kita kad 
tik parvažiuotu, duotu kokia 
nors pagelba! Isz pradžių nie
ko ne neatsakydavo, bet pas
kui taip jau parvažiavo pas 
kunigus in klebonija ir liepe 
mus paszaukti. Nuėjome, tai 
ka? Nieko ir gana! Mudu su 
tėvu pasodino taip ant suolo, 
o juodu su amžina atilsi da su 
senuku mus klebonu kalbėjo 
kažin ka tarp saves Lenkiszr 
kai, supratom tik, kad vis apie 
mus ir apie namus. Paskui kle
bonas atsisuko pile mudviejų 
su tėvu: Apleiskit jau kibą, tė
vukai, girdi, jus tuos savo na
mus Žydams ir gana, skolos 
jau anų neisznesza kad ir apsi
mokėtumėte dabar kiek, tai vis 
skursite, vargsite ir toliaus o 
kam jums to ant senatvės? Ir 
tu, mama, geidaus pereitumet 
sztai in miestą, prie bažnyęzios 
nusirandavotumete kokia 
grintele ir gyventumėt ramiai 
senose dienose, o sūnūs visgi 
jus neužmirsz, vis prisiims po 
kiek apt užlaikymo. Tai iszta- 
res padavė1 mums deszimti rub
liu, sako, sunaus dovana tuom 
tarpu. Bet toji dovana buvo 
pirmutine ir paskutine.

Senelis numirė. Pas kleboną 
davė žinia, o skundėsi senele: 
asz norė jau, kad sūnūs kunigas, 
nors ant palaidojimo parva
žiuotu. Prasziau džekono, leido 
pas ji telegrama, bet sūnūs at
sake kad negali, neturi laiko. 
Ir neparvažiavo nei palydėt 
kuna tėvo, kuris ne isz ko, isz 
vargo ir rupesezio tik ir mire. 
Po laidotuvių, asz jau kaip ir 
susirapinus, kaip ir supykusi, 
pasiprasziau susiedu vaikina, 
moka raszyt, ir pati sudiktavo- 
jau pas sunu kunigą laiszka: 
“Kibą, tu, sakau sūneli, nei 
Dievo nebijai, mus tokiam var
ge palikdamas, be jokios pa- 
szelpos be jokios apiekos?” Ir 
iszdejau viską, ka tik szirdis 
jaute, sakau: “tėvas numirė, 
duktė vėl už varguolio, ligoto 
kiūaucziaus isztekejo., tai da, 
sakau, gerai kad nors tas ant 
niudvieju su duktere dilba, o 
sziaip, isz bado kibą, sakau, 
reiktu numirti! ’ ’ Priminiau 
ant galo jau viską: “drapanas, 
andarokus vilnonius, rinkti
nius žiurstus, sekau drobes ke
lis ritinius, ka da turėjau kai
po. mamos palikimą, tai, sakau, 
turėjau nesat ant kermosziaus 
parduot, jums viską sukiszau, 
o dabar mudvi su duktere ne 
apsivilkt kuomi neturime.

Tai papasakojusi, ji susirie
tė ir atsisėdusi ant žalios pa
krantes vejos, pradėjo kampu 
•žiursto szluostyti gausiai te- 
kanezias isz akiu aszaras.

t »
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ŽiniosVietines
— Subatoj pripuola Szven- 

cziausios Motinos Marijos Mo
tinystes szvente, taipgi Szv. 
Zinaidos, o Tautiszka Vardine: 
Veupe. Ir ta diena pripuola Pu- 
lasko Diena; 1948 m., mainie- 
riai norams nenorams sutinka 
'padvigubinti savo boso John 
L. Le^viso alga ligi.$50,000, bet 
sziandieir Lewisas gauna dau
giau algos; 1839 m., pirmieji 
paveikslai nutraukti kad gali
ma pažinti žmogų nuo nu
traukto paveikslo.

— 325 darbininku isz Bun- 
d!y Tubing Co., Hometown, nuo 
Unijos Lokalu Nr. 587, U.A.W. 
nutarė straikuoti del naujo 
kontrakto, per specialiszka su
sirinkimą kuri invyko in Do
rnin’s svetainėje, in Coaldale.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola dvideszimta Nedelia 
po Sekminių, taipgi Szv. Sera
fino, o Tautiszka Vardine: 
Mėndelka. Menulio atmaina: 
Jaunutis. Ir ta diena-:' 1492 m., 
Kristupas Kolumbas atrado 
musu- kraszta Amerika. Ko
lumbo .diena taipgi 'bus ap- 
vaikszcziojama Panedelyje.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Edvardo, o Tautiszka Vardi
ne: Noras. Ir ta diena: 1858 m., 
Prez. Abrahomas Lincolnas 
ipareiszke kad Republikonu 
Partija yra prieszinga Juodu- 
ku-Nigeriu vergystai; Prancū
zai priima Nauja Konstitucija; 
1943 m., Italija paskelbė kara 
priesz Vokietija; 1866 m., gais
ras Quebec, Kanadoje, 2,500 
namu sudegė; 1944 m., Sovietu 
armijos užėmė Latvijos sosti
ne Eiga; 1940 m., Amerikos 
Generolas Joe Stillwell pasi
mirė.

— Ponia Verna Danisievi- 
cziene, slauge, nuo 628 W. Cen
tre uly., ana diena, su draugė
mis, iszkeliavo in Miami Beach, 
Florida, kurie svecziuosis per 
visa sanvaite.

— Utarninke pripuola Szv. 
Kaliksto, o Tautiszka Vardine: 
Gendre. Ir ta diena: 1890 m., 
gimė Dwight D. Eisenhoweris, 
Suvienytu Amerikos Valstijų

Prezidentas; 1949 m., vienuoli
ka Amerikos Komunistu Parti
jos vadu buvo nuteisti New 
York mieste; 1939 m., Anglijos 
Laivyno garsiauses ir didžiau
sias kariszkas laivas “Kovai 
Oak” buvo Naciu nuskandin
tas, 800 Anglu jurininku žuvo; 
1896.m., Mintaujos gimnazijos 
mokiniai Lietuviai atsisakė 
kalbėti Kusiszkas maldas; 1949 
m., Czeku Komunistiszka val
džia invede du instatymu kurie 
nustatė kad visos 'bažnyczios 
yra valdžiai atsakomingos.

Shenandoah, Pa.—
Ponia Ona (Sakalauskiene) 
Kupcziuniene, nuo 224 Ohio 
uly., Slieandoali Heights, stai
ga! pasimirė pas savo sunu 
Juozą Sakalauska, Nedėlios 
vakara. -'lime Lietuvoje, atvy
ko in Shenadoryje. Velione ve
dus du syk: pirmas vyras Jur
gis Sakalauskas mirė 1921 m., 
o antras Matiejuszas Kupcziu- 
nas, mirė 1930 m. Paliko du su
nu: Juozą Sakalauska, She
nandoah Heights ir Jurgi Sa
kalauska, mieste. Keturis duk- 
teres: Veronika, pati Martyno 
Beninskio, Morea, Izabele 
Winkler, Rochelle, N. Y., Jieva 
Schartz, Frackville, ir Lucilija 
Ku'pcziuniutc isz New Hamp
shire, taipgi keturis anukus ir 
szeszis pro-anukus ir sesere 
Prane Kusakievicziene, Ko- 
chester, N- Y. Laidojo Ketver
ge ryta su apiegomis in Szv. 
Jurgio ba'žnyczioje 9-tą valan
da ir palaidota in parapijos ka
pinėse. Grabeliai Oravitz lai
dojo.

— Sirgdamas nuo aznios, 
senas 'gyventojas. Pranas Zid- 
žiunas, nuo 187 Florida avė., 
Shenandoah Heights, numirė 
pareita Subatos vakara savo 
namuose. Atvyko isz Lietuvos 
apie penkios deszimts metu at
gal. Buvo angliakasis per dau
gelis metu, ir paskutini karta 
dirbo Maple Hill kasyklose ir 
prigulėjo prie tos kasyklos uni
jos ir .prie Shenandoah Heights 
ugnagesiu draugijos. Paliko

Pakliuvo

Szita mažyte, Theresa 
Lynn Hayes, Pittsburgh 
mieste, inkiszo savo galvyte 
in bedugni puodą ir paskui 
nebegalėj o savo galvytes 
isztraukti. Czia, jos tėvas 
Thomas Hayes atsiskubina 
in pagelba su blekes žirklė
mis savo dukrele iszlaisvin- 
ti.

savo paezia Petrone (Skinkiu- 
te); sunu Alberta isz 'Potts
ville; dvi dukterys: Genia, pa
ti Mario Capetalli, Bridgeport, 
Conn., Evelina, pati Joseph 
Karvois, Camden, N. J., taipgi 
penkis anukus ir broli Vincą, 
Worcester, Mass. Laidojo Se- 
redos ryta su apiegomis in Szv. 
Jurgio Lažu vežioję 9-ta valan
da ir palaidotas in parapijos 
kapinėse, Grabinius L. Chai- 
kowsky laidojo..

SHOW ME
THE WAY TO
THE STARS

Man-made moons have shaped 
the destiny of our children. 
Are you ready to help them — 
your own children find their 
way in the world of the future? 
Without a first-rate education, 
they could get lost.
America's strength is linked to 
the quality of its schools. To 
answer tomorrow's challenge 
parent and teacher must work 
together for the education our 
children need.
Some of our schools are excel
lent right now. To raise the 
others to their levels every
one’s help will be needed—and 
money. Let us invest now in 
the future of our children, and 
our nation!
For information on what you 
can do in your own community, 
write: “Better Schools,” 9 E. 
40th St., New York 16, N. Y.

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Penna.

West Hazleton, Pa. — 
Kazimieras Vaitkus, nuo 8 E. 
Clay uly., kuris kitados turėjo 
saliuno bizni, ir nesveikavo 
per koki tai laika, pasini irę, 
Utarninko ryta 1:15 valanda 
savo namuose. Gimė Lietuvoje, 
atvyko in Amerika daugelis 
metu atgal. Keliolika metu at
gal velionis gyveno Mahanoy 
City. Prigulėjo 'prie keletą 
draugyseziu. Paliko savo pa
ezia (liesa; sunu Edvardu; dvi 
dukterys: Amilija isz Califor- 
nijos ir Stase Gavenskiene, 
mieste, taipgi daug anuku. 
Laidojo Petnyczios ryta su 
apiegomis in SS. Petro ir Po
vilo bažny'czioje 9-ta valanda 
ir palaidotas in .parapijos ka- 

■pinese.

Philadelphia, Pa. —
Pennsylvanijos Slauges (Nur
ses) 54-tasis Seimas invyks 
Spalio 28-ta 'diena ir tesis per 
keturis dienas, in Bellevue 
Stratford kotelio svetainėje, 
Phiiadelphijoje.

POLICIJANTAS
PRASZALINTAS

Susimusze Su 
Fairmount Parko

Sargais

PHILADELPHIA, PA. — 
Vienas miesto policijantas su
simusze su Fairmount Parko 
sargais apie antra valanda isz 
ryto, kai tie sargai ji sustabdė 
kai jis pravažiavo pro kelias 
rauduonas szviesas.

Parko sargai Nathan Pitione 
ir Alvin King, sustabdė polici- 
janta George Aikens, 31 meto 
amžiaus. Kai jis buvo sustab- 
dintas jis iszsitrauke revolve
ri ir tuos sargus grasino. Sar
gai ji numalszino ir nuveže in 
Sedgley Guardhouse, kur jis 
tu sargu virszininkui prisipa
žino kad jis yra policijantas.

Philad-elphijos policijantu 
virszininkas ji praszalino ir 
paskyrė jam asztuoniu szimtu 
doleriu kaucija, kol jis bus pa
trauktas in teismą.

3 KITI NUŽUDINTI
KIPRIJOJE

Du Anglai Kareiviai

Vienas Turkas

NICOSIA, KIPKIJA. — 
Kiprijos Graikai nužudė du 
Anglijos kareivius ir viena 
Kiprijos Turką policijanta. 
Septyni kiti kareiviai buvo su- j 
žeisti, kai Kiprijos Graikai ant 
ju užsipuolė isz pasalu, szitose 
Viduržemiu juru salose.

Dvieju Ariglu kareiviu žmo
nos buvo nuszautos keletą die
nu priesz tai.

Nors Kiprijos saloje nėra 
paskelbtas karas, bet susikirti
mai invyksta kas diena ir kas 
nakti.

Pirkite U. S. Bonus
BEDARBE

VOKIETIJOJE
♦ MAŽĖJA

Sztai Kas Liko Isz Mokyklos Kambaru

FBI slapta policija yra pa
siuntus savo geriausius agen 
tus in Clinton, Tennessee, 
isztirti kas Clinton High Mo 
kykla susprogdino, ir kaltu 
suimti ir suaresztuoti. Trys 
dūlio szuviai susprogdino 
augsztesniaja mokykla ir 
sztai kas liko isz tos dideles 
mokyklos.

Iszkados buvo padaryta 
ant trijų szimtu tukstaneziu 
doleriu, bet mokslo sztabo 
virszininkai sako kad var

giai bus galima szita moky
kla atstatydinti už asztuonis 
szimtus lukstaneziu doleriu.

Kivircziai ir susikirtimai 
czia dar vis eina kas link 
klausimo apie Juodukus mo
kinius tos mokyklose. Daug 
mokiniais. Szitoje apylin- 
žmoniu nenori kad Juodukai 
lankytu mokyklas su Baltais 
keje, pernai, kita mokykla 
buvo panasziai susprogdin
ta.

C3 ED Q

Anglijoje Didėja

NEURNBERG, VOK. — Be
darbiu skaiezius Vakaru Vo
kietijoje beveik kas menesis 
mažėja. Rugsėjo menesyje be
darbiu buvo tik 327,560. Tai 
mažiausias skaiezius in de
szimts metu.

Fabrikai beveik visuose 
miestuose gerai dirba, ir be
veik kas tik nori dirbti gali 
darba gauti.

O Londone, Anglijos valdžia 
pranesza kad bedarbiu skai
ezius yra per 30,000 padidėjęs 
tarp Rugpjuczio vienuoliktos 
dienos ir Rugsėjo penkioliktos 
dienos. Ir tai nežiūrint kad 
daug jaunu Anglu iszvažiuoja 
in Australija ar in kitus krasz- 
tus darbo jieszkoti.

NENORI LAISVU
RINKIMU

BERLYNAS, VOK. — Rytu 
Vokietijos Premieras Otto 
Grotewohl yra pasakęs kad 
nei jis, nei jo sztabas nepriima 
pasiulinimo laikyti laisvus rin
kimus, kai vakaru tautos pa- 
siulino, kad dažinojus ar Vo- 
kiecziai norėtu savo kraszta 
suvienyti ir panaikinti ta skir
tumą tarp Rytu ir Vakaru Vo
kietijos.

KITA VIESULĄ
PASIRODĖ’

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

darius ant mariu ir ant tu Nas
sau salų. Ji keliauja apie asz- 

■ tuonios deszimts penkias my- 
į lias ant valandos, ir yra iszro- 
vus medžius ir iszgriovus tele
fono ir elektros stulpus ant ke
liu Nassau salų,

Gilbert Clark, kurio darbas 
yra tokias audras sekti, sako 
kad szita audra praūžė tarp 
Cape Hatteras ir Bermuda sa
las, ir pasieks apie tris szimtus 
szeszios deszimts penkias my
lias nuo Daytona Beach, Fla.

PLATINKIT
“SAULE”

Ar Ragavote

Andrulio Sūrio?
Pranciszkonai Kunigai, 

atsiklaupė priesz altorių, in 
Szvento Pranciszkaus Asizi- 
eezio tažnyczioje, New York 
mieste, meldžiasi u| Szventa 
Tęva, Popiežių Piju Dvylik
tąjį, kai daktarai isz Vatika
no pranesze kad Szventas 
Tėvas yra mirtinai susirgęs.

Viso szvieto Katalikai ėjo 
in savo parapijines bažny- 
czias pasimelsti už savo dva
sini vada, Szventa Tęva.

Sovietu Premieras Khrusz- 
czeyas, savo laiszke in Rytu 
Vokietijos vadus pasakė kad 
jis juos remia ir su jais sutin
ka.

Rytu Vokietijos Premieras 
Otto Grotewohl sako kad Va
karines tautos nori prisitrauk
ti prie saves visa Vokietija ir 
ja invelti in Sziaures Atlanti- 
kos Bendroves Sutarti. Jis sa
ko kad jie nieko bendra su tais 
neturės,

SUSTABDĖ
AUTOMOBILIU

Kai Taxi Draiverys 
Pasimirė

PLEASANTVILLE, N. J. - 
Ponia Donald Dart , kuri va
žiavo in taxi, ir sėdėjo užpaka
linėje sedyneje, pasiekė auto- 
mobiliaus vairini rata ir su
stabdė taxi automobiliu, kai 
draiverys pasimirė.

Policijantai sako kad kai ta
xi draiverys nuo szirdies ligos 
pasimirė, bevairuodamas ta 
automobiliu, Ponia Dart, kuria 
jis veže, suspėjo pagriebti au- 
tomobiliaus rata ir automobi
liu sustabdinti. Gerai kad te
nai buvo lygu ir automobilius 
savaime sustojo kai ji palaike 
ji ant kelio. Automobilius, isz 
lėto važiuodamas atsimusze in 
telefono stulpą ir sustojo. Po
nia Dart nebuvo sužeista.

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

PLATINKIT “SAULE”

Jeigu ne, tai užsisakykite, o 
karta paragavę, insitikinsite 
kad,

Tikrai Skanus!
Kreipkite pas savo sztornin- 

ka arba raszykite tiesiog pas: 
Michigan Farm Cheese Dairy, 

John Andrulis, Pres., 
Fountain, Mich.

“Andrulio Suris
Tinkamiausias!”

pavaiszinimas savo Draugu.
Del Iszvažiavimuose, Vestu 

vese, ar Kriksztynose, vaiszin- 
kite Sveczius skaniais,

“Andrulio Sūriais!”

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, Inc.,
JOHN ANDRULIS, Pres.

FOUNTAIN — MICHIGAN

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

THAT'S B FMT

HIGH DIVE

Lakes located at high
ALTITUDES ARE OPTEN

STOCKED PLANES WHICH
DROP THE PISH WHILE IN
FLIGHT. THE PISH ARE
UNHARMED BY THEIR, 
TRIP THROUGH SPACE.

WHEN you PURCHASE U. S. SAVINGS BONDS, TOU AR£ a?ĮIsT'MG 
IN ITS EFFORTS TO STRENGTHEN ITS PEACE

GETTING BACKiV.OO FOR EVERY $3.00 YOU INVEST.

MICROBE miners

Tuc BUREAU OP MINES HAS 
DISCOVERED THAT SOME BACTERIA 
actually are able to EXTRACT 
metals, such as copper and . 
manganese, prom their ORES. 
it 15 POSSIBLE THAT SOME DAY 
these BACTER-A may be used

TO PROCESS ORES!

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.
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