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Po Iszkilmingu, Gedulingu 
Misziu ir visu apeigų, Szv. 
Tėvo Popiežiaus Pijus Dvy
liktojo grabas yra isznesza- 
mas isz Szvento Petro Kate
dros, Vatikane ir palaidoja
mas netoli nuo Szvento Pe
tro grabo.

Nors policijantai stengiesi 
sulaikyti žmones, bet dau
giau kaip deszimts tukstan-

Czia, Szvento Tėvo, Popie
žiaus Pijaus Dvyliktojo gra
bas, parengtas del nuleidimo 
in gilu graba po Szvento Pe
tro Bazilika, .Vatikano mies
te.

Po deszinei stovi Popie
žiaus asmeninis Daktaras, 
Profesorius Galeazzi Lisi ir 
vienas isz Popiežiaus sargu.

Gedulingos Iszkilmingos

svietkai buvo patraukti in ta

SKAITYKIT - “SAULE” - PLATINKIT
teismą ir visi priparodino kad 
tie Žydai buvo kalti.

Gedulinga Procesija ŽYDU SYNAGOGAS DRAIVERYS POPIEŽIAUS
SUSPROGDINTAS INTARTAS INPEDINIS?

cziu prisigrūdo prie pat 
karsto. Apeigos buvo tikrai 
gedulingos ir baisiai inspu- 
dingos.

Laikrasztininkai isz visu 
krasztu pribuvo, ir Ameri
kos televizijos darbininkai 
stacziai isz Amerikos atsive
žė savo geriausius intaisus 
nutraukti paveikslus. Ame
rikos laikraszcziu redakto

Miszios buvo atnauszautos. 
Miszioms eme net keturias 
valandas.

Szitas kapas yra tik laiki
nis. Už kokiu metu jo gra
bas bus perkeltas in jam pri
rengta vieta, szalia Szvento 
Petro kaulu, po bažnyczios 
altorių, kur visi kiti Popie
žiai yra pakavoti.

□ □ o 

riai pasiuntė savo geriau
sius ir gabiausius laikrasz- 
tininkus ir raszytojus; Pre
zidentas Eisenhoweris pa
siuntė savo Sekretorių John 
Foster Dulles ir atomines 
jiegos komisijo pirmininką, 
ir buvęs Amerikos Amba
sadore in Italija, Ponia Clare 
Booth Luce.

o o o

ASZTUONI ŽYDAI
INTARTI

43 Arabai Nužudinti
JE-RUZOLIMAS. — Asztuo- 

ni rubežiaus sargai, Žydai bu
vo rasti kalti už dalyvavima 
skerdynėse, kuriose žuvo ketu
rios deszimts trys Izraeliai 
Arabai, Kafr Kasim kaime.

Trys kiti policijantai yra 
intarti ir suaresztuoti už daly
vavima tose skerdynėse, bet 
vėliau jie pasiaiszkino ir buso 
iszteisinti ir paleisti.

Trijų karininku teismas, ve
dės ta byla per beveik dvylika 
menesiu galutinai nutarė kad 
tie asztuoni Žydai yra kalti už 
tas skerdynes.

Septyni policijantai buvo 
surasti kalti už nužudinima ke
turios deszimts trijų vyru, mo
terų ir vaikucziu, be jokios; 
priežasties.

Major Shmuel Malinki, tu] 
kareiviu, policijantu koman-' 
dorius buvo rastas kaltas už 
iszleidima to insakymo tuos 
žmones nužudinti, nugalabin
ti.

Tos skerdynes invyko Spa
lio dvideszimts devinta diena, 
1956 metuose, ta diena, kada 
Izraelio kariuomenes užsipuo
lė ant Egipto del Suez Kanalo 
klausimo.

Septynios deszimts devyni

Pirkite U. S. Bonus

SZESZIOLIKOS
METU VAIKAS

Nužudė Savo Tėvus
OMAHA, NEBRASKA. — 

Lavonai Omaha biznieriaus ir 
jo žmonos buvo surasti in ne
gilius kapus netoli ju namu, 
kai ju szesziolikos metu am
žiaus sūnūs prisipažino polici- 
jantams kad jis buvo savo tė
vus nužudęs ir tenai pakavo- 
jes.

Jiedu buvo William Arnold] 
Watkins Products kompanijos 
virszininkas ir jo žmona Opel. 
Ju sūnūs, szesziolikos metu 
amžiaus Leslie, pasakė polici- 
jantams kad jis nuszove savo 
motina Rugsėjo 27-ta diena kai 
ji jam nepavelino paimti szei- 
mynos automobiliu, kai jis ta 
vakara turėjo “deita” su ko
kia tenai mergpalaike.

Jis sako kad jis su tuo pa
ežiu revolveriu nuszove savo 
tęva, kai jis parėjo isz darbo ta 
vakara.

Kai susiedai užėjo, jis jiems 
paaiszkino kad jo tėvai buvo 
iszvažiave ant atostogų, vaka- 
cijos.

Bet vidnas Susiedas, kuris 
turėjo koki ten reikalą su jo tė
vu, užsispyrės reikalavo jo tę
va pamatyti, sakydamas kad 
jis gerai žinojo kad jo tėvas ne
galėjo iszvažiuoti pirm negu 
jis ta'bizni atliktu.- Kai sūnūs 
jo neinsileido ir vis gynė ir 
aiszkino kad jo tėvo nėra na
mie, kad jis iszvažiaves atosto
goms, tas Susiedas nuėjo pas 
policija ir pranesze kad jis nu- 
jauezia kad ne viskas tvarkoj 
tuose savo Susiedo namuose. 
Tada policijantai pribuvo ir 
viską dažinojo.

GRAIKU KARALIE
NE ATVAŽIUOJA

In Amerika
ATHENS, GRAIKIJA. — 

Graikijos Karaliene Frederica, 
iszskrido isz Graikijos sostines 
Athens, ant eroplano in Pary
žių, isz kur ji už keliu dienu 
iszplauks ant Prancūzu laivo 
“He de France” in Amerika.

Su ja važiuoja jos sesere Ka
ralaite Sophia ir jos sūnūs 
Crown Prince Constantine.

Karaliene Frederica sako 
kad jos atsilankymas in Ame
rika szita syki yra ne politinis, 
bet vien tik draugiszkas pas 
savo gimines ir pažystamas, 
bet Dipliomatai jau rengia jos 
priėmimą in Vaszingtono Bali
namus.

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius Jko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai 
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ATLANTA, GA. — Detek
tyvai tiria Žydu Synagogos su- ] 
sprogdinimą in Atlanta, Geor
gia. Jie stengiasi dažinoti kas 
ta sinagoga susprogdino ir ko
dėl?

Prez. Eisenhoweris paprasze 
J. Edgar Hooveri kad jis- pa
skirtu FBI policijos agentus ir 

Detektyvai Tyrinėja Suspro- 
gima Žydu Synagogos.

suimtu tuos niekszus.
Invairi biznieriai ir kiti žmo

nes jau yra sudeje daugiau 
kaip deszimts tukstaneziu do
leriu kaipo dovana tam ar 
tiems kurie pranesztu ka nors 
apie tuos niekszus kad jie ga
lėtu būti suimti.

Iszkados buvo padaryta už 
daugiau kaip du szimtu tuks
taneziu doleriu. Bet tos sinago
gos Žydai virszininkai sako 
kad vargiai už milijoną dole
riu galėtu būti galima ta sina
goga atstatydinti.

FBI policija greitai pribuvo’ 
ir tuojaus iszrokkvo kad apie 
keturios deszimts ar penkios 
deszimts szmotu dūlio, dinami
to buvo tenai susprogdinta. Jie 
toliau sako kad czia buvo dar
bas jau ne kokio mužiko, bet 
žmogaus kuris daug žino apie 
dūli ir susprogdinimus.

New York mieste Amerikie- 
cziu Žydu Taryba pareikalavo 
kad Prez. Eisenhoweris czia 
asmeniszkai susirupintu ir in- 
sikisztu.

FBI policija savo pirma ra
portą inteike Prez. Eisenhowe- 
riui, bet Eisenhoweris laik- 
rasztininkams nepasake kas] 
buvo tame raporte.

Susprogimas invyko ( apie 
penkiolika minueziu priesz 
penkta valanda isz ryto, ir su- 
kriete visas stubas per kelis 
szimtus mastu. Niekas nebuvo 
sužeistas.

Szitokie niekszai Pietinėse 
musu kraszto valstijose yra 
nusistatė ne vien tik priesz Žy
dus, bet priesz Juodukus ir 
Katalikus ir priesz taip vadi- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Už Draugu Mirti Auto- 
mobiliaus Nelaimėje

WILKES-BARRE, PA. — 
Devyniolikos metu amžiaus į 
Narcissus Wisniewski, isz ] 
Nanticoke buvo teismo rastas! 
kaltas už savo dvieju draugu5 
mirti, kai jo automobilius nu- ] 
leke nuo vieszkelio ir nukrito 
in Susquehanna upe, Rugpju- 
namus, Ne-Amerikieczius, atei- ] 
vius. Jie patys yra paskutinio 
kurpalo neprausti burniai, 
daugumoje beraszcziai, be
moksliai, kurie ant visu kitu 
pagieža lieja. Bet ju tarpe ran
dasi ir valdininkai ir teisėjai, 
kurie vargiai didesnio mokslo 
kaip kiaulių kupeziaus.

Jie sarmata daro visoms Pie- 
tiniems valstijoms, kur dabar 
jau ir taip viskas virte verda 
toje kovoje mokyklose tarp 
Juoduku ir Baltu mokiniu. 
Daug isz j u priguli prie tos už
draustos draugijos Ku Klux 
Klan.

Platinkit “Saule”

Rakieta In Menuli Iszdege

Amsrikiecziai buvo iszszo- 
ve, iszsiunte rakieta stacziai 
in menuli. Ta rakieta “Pio
neer” skrido per keturios 
deszimts valandas ir pasiekė 
greitumą beveik dvide
szimts penkis tukstanezius 
myliu nuo žemes, bet nepa
taikė in menuli.

Mokslincziai kurie ta ra
kieta pagamino ir iszszove 
sako kad jie nesitikėjo ir ne
norėjo pataikinti in menuli, 
bet tik norėjo dažinoti kokis 
oras tenai, netoli menulio 
randasi.

Jeigu ta rakieta butu grei- 
cziau skridus ar augszcziau 
iszkilus, tai galimas daigtas 
kad ji butu buvus pritraukta 
prie menulio ir niekados pas

VATIKANAS, ITALIJA. — 
Nuo Popiežiaus Pijaus Dvylik
tojo szermeniu ir laidotuvių 
iki po rinkimu del naujo Popie
žiaus eis visokie gandai, kuris 
isz Kardinolu yra geriausias 
kandidatas ir kuris bus isz- 
rinktas in ta ant szio svieto 
augszcziausia vieta.

Mes tiek žinome ir tiek neži
nome kaip ir visi kiti ir už tai 
jaueziamies pilnai ingalioti pa- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

CHURCHILLIS
ATOSTOGAUJA

NICE, PRANCŪZIJA. — 
Buvęs Anglijos garsus Premje
ras Winston Churchillis sugry- 
žo in vasarvieta in Prancūzu 
Riviera pasilsėti ir pasilinks
minti. Jis isz czia buvo iszva
žiaves keletą sanvaieziu atgal 
ir buvo iszkeliaves in Vidur 
Žemiu Juras. Jis viena sanvai- 
te praleido Londone, kada per 
visa ta sanvaite žvarbus vejas 
kamuojo ir lietus lijo.

Jis sako kad jis dabar pasi
liks czia Prancūzu Riviera pa- 
marese del ilgo laiko, gal per 
visa žiema.

mus ant szios žemes nesu- 
grysztu. Nes tada ne žeme, 
bet jau menulis jo trauktu 
savaip.

Tie mokslincziai sako kad 
jie rengia dar kita tokia ra
kieta, kuri, jie tikisi ne tik 
pasieks menuli, bet ji pra
lenks ir tada bus galima per 
televizija ir radijo paveiks
lus pamatyti kaip iszrodo 
anas tamsus menulio szonas.

Tos rakietos iszszovimas 
ir kelione buvo tokis svar
bus žingsnis, kad Sovietai 
buvo insitaise savo geriau
sius žiūronus ir savo radijus 
ir tos rakietos visa kelia se- 
ke kaip ir musu mokslin
cziai.

□ □ o
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Kas Girdėt
Sovietai niekam nepasitiki, 

nei savo draugams, nei savo 
ipadupczninkains, nei savo ver
gams net ir nei savo kaliniams. 
Czekoslovakijos virszininkai 
netyczia prasitarė, kad Sovie
tai yra visa Rytine Czekoslova
kijos dali apginklavę ir tvirto
ves pastate priesz Lenkus, kad 
Lenkai ant Sovietu neužsipul- 
tu ir kad Rusijos nepasiektu.

Kodėl automobiliai tokie 
brangus? Keturiolika isz di
džiausiu ponu virszininku Ge
neral Motors kompanijos per
nai gavo ketinus milijonus pen
kis szimtus devynis tukstan- 
czius, devynis szimtus devy
nios deszimts du doleriu. Ir tai 
daug mažiau negu jie pirmiau 
gaudavo.

Szitos kompanijos preziden
tas, Harlow H. Curtice pernai 
gavo algos ir bonusu vertes 
szesziu szimtu dvideszimts vie
no tukstanczio dpleriu. Ir tai 
buvo septynios deszimts penki 
tukstaneziai mažiau negu jis 
paprastai gauna.

Demokratai sutiko paskirti 
penkiolika milijonu doleriu at
statyti ir pataisyti Baltkamba- 
rius. Reiszkia, jie tyri vilties in 
tuos kambarius ne už ilgo su- 
gryszti.

Anglai labai giliai atsiduso 
ir Ponui Dievui tikrai padėka- 
vojo kad jie iszįgirdo kad ato
miniu bombų dausos nesutersz 
ju aluti, ir kad reikes tik bonka 
numazgoti ir bus galima aluti 
maukti kaip ir pirmiau, nežiū
rint kiek tu atominiu bombų 
kristų ar susprogtu. Bravaroi 
ninkai dabar džiaugiasi ir .ima 
garsinti ir 'žmones raginti kad 
vietoj vandens visi gertu aluti.

• •
In Fort Worth, Texas, Dak

taras Forest C. Barber nutarė 
investi nauja ir gera gaspado- 
ryiste savo namuose. Bet jis pa- 
mirszo pasitarti su savo žmo
na apie visa ta nauja savo 
tvarka.

Jo žmona patraukė ji in teis
mą ir pareikalavo divorso, pa- 
siaiszkindama teisėjui Harold 
Craik, kad saitokia 'buvo jos 
vyro nauja tvarka:

Jis jai insake szitaip pasi
elgti, ir už kiekviena prasižen
gimą jis nustatė tinkama bau
da :

Ji turi ji prikelti kas rytas 
septinta valanda. Bauda, penki 
doleriai.

Ji turi jam kava iszvirti ir 
laikyti jam gatava. Bauda dd 
doleriai.
j Ji turi kas vakaras pagamin
ti gera vakariene. Bauda penki 
doleriai.

Jeigu negerai pagaminta ar 
ne ant laiko. Bauda du dole
riai.

Ji turi eiti pas Daktara in 
dvylika valandų jeigu ji su
sirgs. Bauda penkiolika dole
riu.

Jai nevalia jam skustis kad 
ji nesveikoja. Bauda deszimts 
doleriu.

Jai nevalia ji iszbarti. Bau
da deszimts doleriu.

Jeigu ji visa tai saližiniiigai 
iszpildiiis tai ji gaus penkios 
deszimts doleriu ant menesio.

Dabar tas Daktaras gaspa- 
dorius turi savo tvarka susi
tvarkyti. Teisėjas jam kita

tvarka pat vaikino: Jis turi sa
vo monai duoti keturis szimtus 
doleriu ant menesio, užlaikyti 
mokesczius ant iu namo kuris 
yra po dideliu morgieziu ir tu
ri mokėti už ju sūnelio augini
mą ir mokslą.

Dabar ponas Daktaras mato 
kad jis daug daugiau sau susi
tvarkiau negu jis tikėjosi.

Amerikos Iždo Sekretorius 
Robert H. Andersoii sako kad 
jeigu taksos ir nebus sumažin
tos, Amerikos izidas szia.Ls me
tais liksis skoloje ant trijų bi
lijonu doleriu.

Maskvoje, augsztas karinin
kas Marshal Georg,i K. Zhuko
vas, pravarytas isz Sovietu 
Apsaugos Ministerijos, pasi
traukė isz armijos sztabo.

Keletą menesiu atgal Nikita 
Khrusžezevas, naujas Premje
ras 'buvo laikrasztininkams pa
skelbęs kad Zhukovas yra isz-. 
važiavęs atostogauti kalnuose.

In Montreal, Kanadoje, va
giai insilauže in banka ir norė
jo nusineszti dideli uzbona, 
kuris buvo pilnas centu, penu. 
Tas uzbonas pasirodė jiems 
per sunkus, ir jie ji pamėtė 
prie bankos duriu. Deszimts 
policijautu per kelias valandas 
ant keliu dirbo, rinko tuos pe
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nus, kol visus nuo ulyczios su
rinko.

Y ug.O'Slavijos lairkaszcziai 
iszeis tik szeszias dienas in 
sanvaite, nes redakcijoms po- 
pieros pritruko.

Anglijos Europos eroplanai 
pradėjo skristi, veszti kelei
vius isz Ijondon, in Maskva, 
nuo Liepos menesio, k

Tie eroplanai skrida dvyli
kos myliu platumo kelia pa
dangose, kur Sovietu kariszki 
erciplanai prižiuręs kad tie ero
planai isz kelio neiszkryptu. 
Už viena toki nuo kelio nuklyi- 
dima bauda 'bus pusasztunto 
szimto doleriu.

Kai Apsaugos Sekretorius 
Neil McElroy iszaiszkino kari
ninkams Prezidento Eisenho- 
vverio būda suvienyti visas tris 
kariszkas szakas, vien tik Ma
rinu virszininkas, Generolas 
Randolph Pate iszdryso vieszai 
pastebėti: “Ponas Sekreto
riau, visa tai ka,tu.mums isz- 
aiszkinai ir ka Prez. Eisenho- 
weris nori ir reikalauja yra, 
prieszinga visiems musu insi- 
tikinimams, nusistatymams ir 
paiprocziams. ’ ’

Visi kiti, karininkai, kaip 
žmogus 'žeme pardavės, tyilejb.

Dabar jau visiems aiszku

kad Eisenhoweris yra nusista
tęs ir kad niekas ji neperszne- 
kes ir retas kuris isz Kariszko 
Sztabo ar Balt-kam’bariu rate
lio iszdrys jam pasiprieszinti.

Czia ne Prezidentas laisvo* 
kraszto iszleido patarima, bet 
Diktatorius iszleido insakyma.

Pypkes Durnai

Meile

Meile — laime! Žmones sako, 
Kas isz mus tai negirdejo? 
Meile — musu idealas — 
Ja pasiekt visiems rūpėjo. 
Bet kiek sielvartu isz meiles 
Sziam pasaulyje paeina, 
Kiek nukensti nesmagumu 
Mums del meiles prisieina! 
Neapykanta viens kito 
Ne tiek yra mums kenksminga, 
Kiek kenksminga yra meile, 
Akla meile neprotinga. 
Kuri siela surakina, 
Ja vergu savo padaro 
Ir nekarta net be laiko 
In kapus ne viena varo. 
Meile turi but protinga 
Ir netemdint musu siela;
Mažiau jausmo, daugiau proto 
Bus gyventi visiems miela.
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Kunigas Neturėjo 
Pasilsio Už Neatkal- 

bejima Misziu
Vienoje parapijoje Ameriko

je apėmė tūlas kunigas parapi
ja po mirusiam seno kunigo. 
Kunigas buvo dideliu prieteliu 
Dusziu Czyscaiuje ir kada tik 
turėjo laiko, nuolatos už jais 
laike Szventas Miszias. Tula 
vakara sėdėjo prie stalelio, o 
buvo tai a'pie vienuolikta va
landa, nakezia, mokinosi pa
mokslą. Staigiai atsidarė du
rys be mažiausio triukszmo. 
Naujas klebonas dirstelėjo nu
sistebėjas ir paregėjo ineinant 
seneli kunigą, kuris perejo per 
kambarį, ir vėla iszejo. Klebo
nas atsikėlęs jieszkojo po kam
barius visur senelio kunigo., bet 
nieko nerado! Norints 'buvo 
tvirtas tuom regėjimu, bet ne- 
dryso apie tai pasakyti niekam 
kad isz jo nesijuoktu. Bet ka
da ta pati regėjimą mate ir at- 
einanezia. nakti, jau ilgiaus ne
galėjo isztyleti, apsakė taji re
gėjimą kitam kunigui, kuris 
prasže kunigo Petro kad jam 
apsakytu kaip tasai senelis 
iszrode.

Kada tasai naujas klebonas 
apsakė jam, jis tarė:

— Mylimas kunige, Petrai, 
isz tavo apsakymo dasiprantu 
buk tai yra kunigas kurte mirė 
priesz tavo atėjima in szita pa
rapija; jeigp. jisai vela tau pa
sirodys, prakalbėki in ji, gal ji
sai reikalauja tavo pagalbos 
kokiam dalyke.

Su drebanezia szirdlžia, kuni
gas Petras lauke treczios nak
ties, kurioje senukas taipgi at
silankė.

Kada, senelis kunigas pasi
rodė, užklausė jo: ko sau gei
džia?

—• Asz esmių mirusis kle
bonas szitos parapijos. Isz prie 
žasties ligos ir staigios mirties 
negalėjau atkalbėti Szv. Mi- 
szias, už kurias aplaikiau už
mokestis isz laik. Meldžiu ta
vęs, kunige Petrai, kad tu at
kalbėtum užmanė tais Szv. Mi
szias, kad teisingysta Dievo* bu 
tu iszįpildyta, ir kad asz bu- 
cziau inleistas in Dangaus Ka
ralyste!

Kunigas Petras prižadėjo 
iszpildyt praszyma senelio, ir 
nuo laiko, jau daugiau jisai ne
pasirodė! '

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Krista,

Per paczta, 25 Centai.

SAULE - Mahanoy City, Pa.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isx 
Brito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No J 02— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy 
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidolota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
ezio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinia (3 dalis) 
talpinasi 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 
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., 
20o.

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

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- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bemadina. 61 
puslapiu, 20c.

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

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

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—Szakiuis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

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

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

Skaitykit “Saule”

lapių, 20c.
No.158—A p i e Kapitoną* 

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

No.160—Apie Po Laikui} 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; 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 Budai# 
Apgavikai Apgauna Žmonis j 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

No.176—A-Be-C'ela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

■------------------------ '1
Kitokio# Knygo# w

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

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

180y2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, dėl Kasieriaua 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal is& 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Pade ji 
mais. 35c.

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

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

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

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

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

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

No.203—Knygute> Tretinin
kių Serapbiszkas Officium. 15e

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas ie» 
szio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigu# 
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.

Ežy5 Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisinn- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visad# 
turi būti siusti vien tik ant 
szio( adreso;
SAULE PUBLISHING OO., 
Mahanoy Oity, Pa., • E l B
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Priminus pareitus laukus, 
Klumpini visas kraujas susi
bėgo in szirdi.

Reikia pasakyti, kad tasai 
Klumpius kadaisiai mylėjo 
gražia, kaip pavasari kvietka 
Celina, Motiejienes seseriete, 
bet per tėvu prikal'binima, ar 
tai per godumą, iszsižadejo 
biednos mergaites meiles, kai
po piktos dvasios prie kriksz- 
to szvento.

Ar apie ja užmirszo '! Kas tai 
gali žinoti! Juk ^pie viską no
riai kal'bejo, tiktai apie ta 
mergaite pas ji niekados ue>- 
buvo kalbos.

— Kaip jai dabar einasi? 
Tarė silpnu 'balsu.

— Metai atgal paliko nasz- 
lė; turi vienok kuom apsisz- 
luostyti aszaras, nes nabasz- 
ninkas vyras paliko jai visus 
turtus.

Tai pasakius senute nutilo, 
o palaukus kiek, vėl tarė:

— Nesenei gavau nuo jos 
.laiszka; rasze, kad mane gal 
aplankys.

— 0 vaiku daug? Klause 
Klumpius. 1

— Buvo du, ’bet raupais nu
mirė. Matomai 'bienokele kaip 
tik akiu neprarado be veikda
ma.

Ir sene pasitaisius skepeta 
ant kaklo, tarė kaipo in save:

— Girdėjau, kad moteriszt- 
kaite dar gerai iszrodo, o ir 
jaunikiu pas. ją. tankiai suva
žiuoja, kaip ant kokiu atlaidų. 
Kas teisybe,- tai nabaszninkas 
surinko pinigu, taigi ir nėra 
tame nieko stebetino, kad jai 
ramybes jaunikiai neduoda.

Klumpius giliai užsimislijo, 
o Motiejiene uusiszypsojus ta-

Ar Ragavote

Andrulio Sūrio?

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

vėse, ar Kriksztynose, vaiszin- 
kite Sveczius skaniais,

“Andrulio Sūriais!”

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

FOUNTAIN —1 MICHIGAN ... . .....

— Ateik Vaelavuk rytoj 
pas mane, o 'parodysiu tau auk
so pinigą, atrasta po ta sena 
gruszia, kuria liepiau iszkasti.

Ta, pa,ežia diena, kaip senu
ke jam primine Celina, Klum
pius vakare vėl užsuko pas sa
vo kaimyną Vokieti. Auguste 
vienok stebėjosi, kad nei val
gyti, nei gerti kodėl tai negai
lėjo o ir prie kalbos nebuvo 
toks smagus, kaip tai pirmiau. 
Galima buvo pažinti, kad jos 
rnislis toli kur nukeliavus, bet 
kur to Vokiete negalėjo atmin
ti. 0 ji tikėjosi kad jo tu bar
niu su Marynia, Klumpius jau 
kalbės apie žemybes. Bet dykai 
tos laimes lauke.

Antra 'diena iškalbėdamas 
Klumpius vakare nuėjo pas 
Motiejiene. Jam 'buvo labai 
žingeidi! pamatyti ta auksini 
pinigą, koki senuke rado že- 
raeje.

Motiejiene džiaugėsi kad jis 
atėjo ir tuo jaus atnesze jam 
ta dukatą. Bet kaip tik Klum
pius paėmė ji in rankas, pa
šalines durys nuo seklyezios 
atsidaro ir ineina pirkion vi
dutinio amžiaus moteriške, 
stebėtinai jam priminanti liūd
na savo pažiūra ir malonu vei
du ka tokia brangia jo szir- 
džiai.

— Ar pažinai mane? Klau
se inejusi.

— Celina! Suszuko links
mai Klumpius ir isztiese abi 
rankas prie jos.

Celina padavė jam. rankas 
suspausti o po tam po penkių 
minutu jau kalbėjosi abudu, 
taip kaip praėjusias senais lai
kais.

Turėjo jai pasakoti apie sa
vo vaikus ir apie pažinstamus 
ir tik pusiaunaktyje abudu at
sisveikino.

Ant rytojaus pabaigęs darba 
vėl Klumpius net uždusęs bego 
pas Motiejiene. Ir taip diena 
po dienai plauke ramiai. Name 
Klumpius su vaikais gražiai 
pradėjo apsivaikszczioti ir 
jautėsi jaunesniu, laiminges
nių ir geresniu.

Taip geresnis, nes sumene 
kaip veidrodyje rodė jam ko
kiu buvo, o kokiu turi but.

Dykai Vokiete ji gundino

Skaitome Raszte Szventam 
Kad “Žmogus nežino 

Nei dienos nei valandos. ’ ’
Gal tieji žodžiai buvo 
Parašyti tame laike, 
Kada žmonija buvo 

persekiota, 
Kokioms, tai nelaimėms, 

Kokiais amariais ir 
Panašioms nelaimėms.

Sziandien tuosius žodžius 
Galima prilyginti prie 
Te'byriu laiku czionais

Amerikoje.
Sziandien 'žmogus nežino 

dienos nei valandos, 
Arba ne yra tvirtu nei 

vienos valandos, 
Kada jam ateis laikas 

Kraustytis isz szio svieto!
Jeigu tave, 'žmogau, 

Neužtrenks automobilius
ant kelio, 

Arba pats neinvažiuosi in
stulpą,

Arba ant geležinkelio, 
Ant medžiokles tave

, nepataikius kulka, 
In vieta zuikio,

Jeigu tave nenuszaus 
Tavo loczna pati arba
Kitos moteres vyras, 
Jeigu ant tavo namo 

nenupuls eroplanas, 
Alba gangsteriai nepadės,

Po tavo namu 
bombos,

Alba paleistu kulka in
| tavo galva;

Jeigu vasaros laike 
Nenuskendai laike

maudynes, 
O žiema nepaslydai ant 

ledo.
Ir nenusilau'žiai sau 

sprando,
Ir jeigu 'žmogeli tave 

Neaplanke tūkstantis kitu 
nelaimiu, 

Tai negarsyk svietui kad 
esi laimingas.

O ne, žmogau!
* * *

Mieli mano skaitytojai
“Saule” .yra jusu 

laikrasztis,
Ir del jus yra 

leidžiamas,
Todėl, šelpkite ji 

Kaip viena isz savo 
Szeimyniszku nariu.

Szirdingai aezi u!

“SAVI.®” MAHANOY CITY. PA.

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

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

deszromis ir degtine, parvežta 
isz miesto'; atsake jai szvelnai, 
bet ir neatmainomai, kad svai- 
ginancziu. gerymu jau negero, 
o tai del paczedumo taip daro.

Auguste vienok tame daly
ke neapsileido ir viena syki su 
prievarta Klumpiu insi tempe 
savo pirkion.

— Regis Motiejiene turi 
sveczia, tarė žiūrėdama kaimy
nui tiesiog in akis.

— Seseriete pas ja atvažia
vus atsake ramiai.

— Žinau, žinau, repetojo 
Auguste net ja macziau. Juoda, 
aukszta kaip szluota kami
nams krėsti.

— Prieszingai, graži ir ge
ra atsake Klumbius.

— Girdėjau kad negera 
gaspadine ir apdriekus kaip 
koksai autas. Juk ant jos gali
ma pažinti, ant veido jos .para
šyta, kad ji yra kokia tai pliu- 
dre.

To buvo jau per daug. Klum
pius užsirūstino ir tai dar la
bai.

— Teisybe yra, suszuko 
kad Celina velniui sprando ne
nusuktu, bet už tai-gi gerbia 
kitu ramybe ir peklos niekur 
nesukelia.

— Ne- lyginant kaip ■ negy
vas tetinkąs kurie nei vuodega 
nėpakrutina, ir su juo* veikia
ma viskas, kas kam tik patin
ka, pertrauke j nokdama Au- 
giuste.

— 'Geresnis negyvas lėliu
kas už, kale pririšta, kuri ant 
kiekvieno urzgia, atkirto 
Klumpius.

— Kas tai, ponas Klum- 

Price $3.00
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

pius ja taip daug apgini, su- 
szvapejo Vokiete, kratydama 
gialva.

— Nes pažinsiu ja nuo ma
žo® vaiko, ir žinau, kad jos 
kaip dUiSzia, taip ir širdis yra 
czysta.

Auguste papaiko.
i Jau asz ja tau taip su,bjau
rojau, pamislijo sau, kad jos 
niekados nenorėsi nei paminė
ti. Garsiai-gi pradėjo apie kita 
ka, szueketis, idant tuo budu. 
K1 um,pi u pral ink smili t i.

Viltis suerzinti Klumpiu, siu 
Celina, Vokiete apgavo, nes 
kas diena vakarais mate, kaip 
jis vaikszciziojo pas Motiejiene. 
O nors ne syki su gvoltu norė
jo ji nuo vai'kszcziojimo sulai
kyti, Klumpius purtėsi saky
damas kad pas ja. užais kita 
karta.

Vienok tie apsilankymai jau 
niekados Augustes szirdies ne
linksmino, kadangi ji ar peikė 
Marynia ar Celina, Klumpius 
tik sau juokdavosi.

— Tu žinai viena, o asz ži
nau kita, mislijo sau tada be- 
sidylvydamas savo apjakimui, 
kad negalėjo-ant syk pažinti 
Vokietes- nedoro liežuvio.

Po porai sanvaicziu Celina 
iszvažiaivo isz ko žinomas da
lykas, nusidžiaugė Auguste.

Bet jos džiaugsmas buvo 
trumpas, kadangi per praver
tas duris pamate Valerkos vęi- 
da taip užsidegusi tarytum ji 
'butu didelius turtus gavus ar 
kur iszgrajinus. Klumpius lai
kydamas Marynios ranka kal
'bejo:

— Prasikaltau tau Manyt 
niabet dovanok man. Tankiau- 
se ne asz iszmislydavau ir kal
bėdavau, bet degtine, tegul ji 
prapuola kaipo didžiauses 
žmonių neprietelius!

Marynia užverke, kaip vai
kas ir tik po tam nusiraminus 
tarė:

— Dėkui Dievui, kad pa
galios del vaiku atradai gera 
motina, o sau puikia gaspadi
ne. Celina visi pamylėjome. 
Tegul Dievas jums laimina ir 
suteikia laime !

— Taigi man neatminis pik
to? Paklausė Klumpius.

-—■ Ddbar tau jei galecziau, 
dangų palenkcziau aeziau, at
sakė szirdingai Marynia.

Auguste patylomis inlind'o 
savo pirkion, o Klumpius- įpasa
kojo Marymiai kad Celina nori 
idant po szliubui, mes visi per- 
sikeltumem pas ja gyventi.

Valerkos ' akyse sublizgėjo 
aszaros ant mislies, kad turės 
apleisti namus kuriuose gimė 
ir užaugo; vienok Savo sopuli 
užslėpė ir prisiartinus prie tė
vo ir pabucziavus ranka, tarė:

— Stengsiuosi pamote pa
mylėti kaipo motina ir godoti, 
kaipo motina.

'Tėvas apsi'kalbino ir pri
spaudė prie szirdies savo duk
rele idant tuo budu nors kiek 
jai atlyginti visas skriaudas 
kokias ji del jo turėjo kentėti.

— GALAS —

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS 

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai

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

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

tuoti su ratais nuo storo ap- 
skritaus medžio nupjautais, be 
szpykiu pavydai© rytytnes. 
Turtingesni turėjo arklius; 
sermėgas teipos-gi nesziojo, 
marškiniu nenesziojo, ba apie! 
kanapais ii- linus nežinojo. 
Gruduš male girnoms, malūnu 
nebuvo, o duona kepe ant žari
jų, teip kaip paploczius. Ariel
kos suvis nebuvo tikai alus isz

OT A - B - CELA^l 
: arba pradžia |

;! SKAITYMO !;
;! ...ir... ;!

i RASZYMO
i; 64 pus. Did. 5x7 col.;! 
i; Dabar Po 25c. ;į 
? Saule Publishing Co., j!

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

Jeigu Permainote
Savo Adresus 

Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

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

—“Saules Redakcija.”

Kaip Senovės Laikuose 
Iszrode Sklypai, Ant 
Kuriu Lietuviai Szian

dien Apsieyvene
2^R mislinate, jog ant tos že

mes, kur sziandien Lietu
viai apsisedia tai vis tėip iszro 
de, jog, nuo tukstaneziu metu 
stovėjo 'miestai ir kaimai, ka 
sziandien stovi ? Rodos, kad ne 
yra nevieno', ka teip mislytu, 
ba visi žinome, jog kožnas 
daigtas turi savo pradžia. Toli
muose laikuose, da priesz pus
antro' tukstanezio' metu, ant tu 
dideliu plotu žemes, kurie trau
kiasi da net Vokietijoje, o isz 
antros szalies toli in rytu sza- 
li lyg juoduju mariu ant viso 
to ploto žemes sėdėjo Lietu
viai. Tie žmones nepažinojo! 
krikszczioniszkos tikybes jie 
garbino savo dievaiezius. Tė- 
nais kur sziandien Vilnius, 
Kaunas, Karaliauczius ir vis^ 
Suvalkų redyiba, gyveno nar
sus Lietuviai, Žemaieziai ir 
Latviai, kurie pribuvo' nuo 
Azijos ir apsisedo sziandieni- 
neje Lietuvoje.

Lietuviai turėjo vienokia 
kalba, norint biskuti atskyrė, 
bet galėjo' tarp saves susikal
bėt. Apredalas buvo* vienokis, 
kuris per keliolika szimtme- 
cziu, užsilaikė, o kuri pradėjo 
permainyt nuo keliu desetku 
metu; tiktai nežinojo kas tai 
ozebatai, o diržu ne nesziojo, 
tiktai su liepinem karnom juo
sėsi.

Turėjo prie ukes jauezius 
ir sziokias tokias žagrias. Ve
žimus teipos-gi turėjo' tiktai 
daug nuo sziandieniniti skiresi 
ba IbuĮVO isz storos liepos skap>- 

miežiu ir laukiniu apvyniu da
rytas; o ka medaus, tai turėjo 

''pilnas girias.
Mėsos turėjo isz giriniu žvė

rių, kuriuos ganu'bijo su akme
niniais kirveliais (ka vadina 
Lietuvoje perkūno kulkomis), 
ai'ba su saidokais; upes buvo 
pilnos visokiu žuvu ir taisės su 
padarytais isz karklu, buczais' 
gaude, ba tinklu neturėjo ir su 
žarniniais szniurais su kauli
niu, meszkeria.

Lietuviai buvo ty|kus, darb- 
szus, bet jeigu kas juos užka- 
Inndaivo, tai kaip levai savo so
dyba gindavo; jeigu ketinda
vo būtie kare, tai paleisdavo 
“krivulę” (kreiva lazda nuo 
vienas kito,) susirinkdaivo tarp 
saves vada ir jo visame klasy- 
davo. Labai mėgo kanklių mu
rkia ir dainas, per save pa
ežius sudėtas, o buvo' labai sve
tingi ir meilus. Apygardų gi
riose 'buvo pilna, o kolonoje, bu
vo po kelis szimtus vyru, ’mo
terių ir vaiku; tankiai turėda
vo savo' del pasikalbėjimo' su
sirinkimus, arba ant atidavimo 
garbes dievaieziams “žiny- 
czioje”, kur dege amžina ug
nis.

Ant susirinkimu ragindavo 
pūsdamas in raga, ka Lietuviai 
iszgirdia., mesdavo viską 'bėg
dami in krūva vyrai, moteres 
ir vaikai.

Norint tada buvo tamsune- 
liais, bet papratimai meile ar
timo' ir dorybe tūkstanti kartu 
augjSzeziaus stovėjo negu 
sziandien.
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Žinios Vietines
— Vietines Politiszki Rin

kiniai (Election Day) pripuo
la Utarninke Lapkriezio Nov. 
4-ta diena. Demokratai įpraszo 
jūsų Balso ir Paramos.

-— J. Peter Kneib, nuo 704 
E. Mahauoy uly., kuris dirbo 
del Record-America n spaustu
vėje mieste, ir kuris sirgo per 
koki tai laika, numirė Panede- 
lio vakarai deszimta valanda 
savo namuoše. Velionis gimė 
mieste. Prigulėjo prie Szv. Fi
delio parapijos. Paliko savo 
paezia, keturis brolius, ir trys 
seserys. Lalidos Petnyczios ry
ta.

— Subatoj pripuola Szv. 
Luko, o Tautiszka Vardine: 
Milita. Ir ta diena : Alaiskos 
Diena, Alaskoje; 194!) m., Ru
sijos Užsienio M misteris An
drei Y. Visliinsky pasakė Amer 
rikos laikrasztininkams kad 
Rusija jau turi atomine bom
ba; 186’7 m., Generolas Ronse- 
nu ilžeine Alaska, Amerikos 
vardu; 1783 m., Amerikos Kon
gresas panaikino savo armija 
ir paleido kareivius važiuoti 
sau namo.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola dvideszimts viena, Ne
dalia po Sekminių, taipgi Szv. 
Petro, o Tautiszka Vardine: 
Rustulis. Menulio atmaina: 
Jaunutis. Ir ta diena: 1781 m,., 
Anglijos armija po Lord Corn- 
vvaillis, vadovybe, pasidavė 
Amerikieeziams in Yorktown 
miestą, Virginijos valstijoje, o 
Amerikos revoliucija del Lais
ves ir Nepriklausomybes .yra 
baigta.

— Lapkriezio (Nov.) me
nesyje Pottsvilles Sudas turės 
daug teismu.

— Skautu Pinigiszkas Va
jus prasidėjo, del naudos Skau
tu.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Jono Kancijaus, o Tautiszka 
Vardine: Saule. Ir ta diena: 
1946 m., Vokieeziai turėjo lais
vus Rinkimus, tai buvo 'pirmu
tiniai in keturiolikai metu. Jie 
nubalsavo už Socialistine val
džia; 1507 m., Zigmuntas An
trasis priima Kunigiaiikszczio 
vainiką.

— Utarninke pripuola, Szv. 
Urszules, o Tautiszka. Vardine: 
Gylančia. Ir ta diena: 1949 m., 
valdžios teisėjas Harold R. Me
dina nuteisė tuos vienuolika 
Komunistui užsimokėti po 
$10,000 ir deszimts isz ju pa
smerkė in kalėjimą ant penkių 
metu ir viena ant trijų metu; 
1946 m.., Rusijos Užsienio Mi
nisteris Molotovas atvažiavo 
in New York miestą dalyvauti 
Tautu Sanjungos posėdžiuose 
ii- keturiu didžiųjų Tautu susi
rinkimuose.

Shenandoah, Pa. —
Mare Staneikiene, nuo 19 N. 
Gilbert uly,. kuri nesveikavo 
per visa, meta, pasimirė parei
ta Nedeldienyje ir likos palai
dota Seredos ryta, su apiegomis 
in Szv. Jurgio bažnyežioje de
vinta valanda ir palaidota in 
parapijos«ka,pinese. Velione gi
mė Lietuvoje, atvyko in Ame
rika daugelis metu atgal. Jos 
Vyras Petras įnirę 1948 metuo
se. Paliko du sunu: Vincą, na
mie ir Joną isz Camden, N. J., 
taipgi sesere Ona Navitslkiene. 
Graborius Henry A. Walukie- 
wicz laidojo.

— Elzbieta Mikelioniene, 
nuo William Penn kaimelio, 

ana diena likos priimta in Lo
cust Mt. ligonbute del gydymo.

— Mare Antanavicziene bu
vus miesto gyventoja, numirei 
Utarninke naktyje, savo na
muose 749 So. ISth uly., Ne
wark, N. J. Gimė Lietuvoje, at
vyko in Shenadoryje. Jos vy
ras mirė dvideszimts metu at
gal. Apsigyveno Newarke 1940 
metuose. Paliko penkis dukte
rys ir du sunu, taipgi daug 
anuku. Laidojo Petnyczios ry
ta su apiegomis in Szv. Onos 
baižnyczioje ir palaidota in tos 
p a rap i jos' kūpi n e se.

Girardville, Pa.—
Senas miesto gyventojas Kazi
mieras Simanonis, 74 metu 
amžiaus, nuo 25 W. Ogden uly., 
kuris sirgo per koki tai laika, 
ir gydėsi per tris menesius in 
Gerojo Samarijieczio ligonbute 
Pottsvilleje, pasimirė Utarnin
ke 5:45 po piet. Gimė Lietuvo
je, atvyko in Amerika dauge
lis metu atgal. Buvo angliaka,- 
sis, ir kitados dirbo Packer 
Nr. 7 kasyklose. Paliko savo 
paezia Ona (Segaraite); sze- 
szis sūnūs: Juozą, miesto .poli
cijos virszininkas; Vincą, Jo
ną, Alfonsą, ir Kazimiera visi 
isz miesto ir Joakima, Phila
delphia; dvi dukterys: W. 
Kryakiene', mieste ir G. Mal
lams, Monadai, N. J., taipgi 
daug- anuku ir pro-anuku. Lai
dos Subatos ryta, su a(piego- 
mis in Szv. Vincento bažny- 
czioje 9 valanda ir palaidos in 
para p i jo s kaipi 1lesę.

Fort Carbon, Pa. —
Jaunas vyrukas Andrejus J. 
Žakus, 22 metu amžiaus nuo 
600 Treczios ulyczios, mieste^ 
likos iržmusztas ant vicszkelio, 
kai]> jo automobilius staigai 
nulieke nuo kelio ir trenke in 
medi, po tam atsimusze iii til
ta. Nelaime atsitiko Panedely
je apie 2:30 valanda po piet, 
ant vieszkelio tarpe Schuylkill 
Haven ir Orwigsburg; Grabo
rius Jurgis Stalbingas isz St. 
Clair laidos.

Pirkite U. S. Bonus

Pirkite U. S. Bonus
“Saule” gražiausia ir tin

kamiausia dovana nuo Lietu
vio, Lietuviui.

LENKU RESTAU-
RANTAI ‘NIEMA’

Valdžia Nori Kita 
Tvarka In vesti

VARSZAVA, LENKIJA. — 
Komunistiszka valdžia Lenki
joje yra labai susirupinusi apie 
restaurantu darbininkus, pa
tarnautojus, kurie visai nepai
so kostumeriu ir tik nenoromis 
jiems patarnauja.

Darbininkai restaurantuose 
kostumerui visai nepaiso ir 
jiems nepatarnauja, nes jie nie
ko pridieczko negauna už pa- 
tarnavima.

Amžina Atilsi Szventajam Tėvui

Szvento Tėvo, Popiežiaus 
Pijaus Dvyliktojo, Eugenio 
Facelli grabas yra ežia, in 
Szvento Petro Bazilika, baž-

sako kad, kiek buvo galima su
žinoti tai keturios deszimts 
penki žmones žuvo, prigėrė. 
Szimtas szeszios deszimts trys 
buvo iszglebeti ir dar nežino
ma kiek tu keleiviu dingo, žu
vo. Valdžiū dabar ima to laivo 
kompanija nagan, reikalauda
ma dažinoti kodėl tiek daug 
keleiviu buvo paimta ant to 
laivo. Laivo kompanija, isz sa
vo puses jieszko to laivo kapi
tono, dažinoti kodėl jis tiek 
daug keleiviu in toki maža lai
vą priėmė.

Kol kas, niekas nėra dar isz- 
aiszkinta ir negalima pasaky
ti kas ežia buvo kaltas del tos 
nelaimes. Bet tai ne naujeny
be, beveik tuo paežiu laiku in 
Malacca, Malaya, mažas laivas 
su dvideszimts penkiais maldi
ninkais, keleiviais nuskendo 
prie pat Pulau Besar kranto. 
Keturi prigėrė, deszimts din
go ir vienuolika buvo iszgelbe- 
ti.

Ir ežia iszrodo kad per daug 
keleiviu buvo sugrusta, su- 
kimszta ant to mažo laivo ir už 
tai jis nuskendo.

I .— ------------ --------■

DEMOKRATU
VIRSZENYBE

Pervirszija 
Republikonus Senato

Rinkimuose
WASHINGTON, D. C. —

Demokratai didžiuojasi ir gi
riasi kad jie yra pervirsije Re- 
publikonus Senato Rinkimuo
se, dvideszimts trys priesz tris- 
deszimts tris.

Per szios Rinkimus trisde- 
szimts trys vietos yra tuszczios 
Senato eilese. O Demokratai 
laiko virszenybe per dvide
szimts tris vietas ir dar de
szimts vietų, kurias iki dabar 
Republikonai buvo laike.

Randasi trylika Demokratu 
vietų, kurios yra dabar tusz
czios ir laukia Rinkimu, bet 
(Demokratai visai nesibijo .ir 
yra tikri kad Demokratai tas 
vietas užims.

Demokratai dabar pasinau- 
duoja bedarbe, Pabrangintu 
pragyvenimu ir kita propa
ganda priesz Republikonus. Ir 
Prezidento Eisenhowerio bu
vęs patarėjas Adams, kuris bu
vo priverstas pasitraukti už 
suktybes, partijai neatnesz nei 
garbes nei pagelbos.

Kai kostumeris ateina, in 
restauranta tai to restauranto 
darbininkai jaueziasi kad tas 
kostumeris jiems tik bereikalo 
sutrukdo ju arbatėlė.

Jie kostumeriui labai sziurk- 
szcziai pasako kad jie neturi 
to ko jis nori, nelaukiant pakol 
kostumeris suspėtu pasakyti 
ko jis nori.

Tarnautojas kostumeriui tu
ri du atsakymu: “Colleague,” 
tai reiszkia kad ežia ne mano 
stalelis, ir kad to stalelio pa
tarnautojas iszejes kur; arba 
“niema”, — mes neturime.

Mat tarnautojai gauna mo
kėti nežiūrint ar kostumeriu 
būva ar ne, ir jie tipsu negauna I 
tai jie kostumeriu visai nepai
so.

Keli metai atgal valdžia 
stengiesi szitus darbininkus 
prikalbinti in talka, pasiulin- 
dama jiems dvideszimts nuo- 
szimti uždarbio. Patarnautojai 
sutiko, bet jiems tada rūpėjo 
tie kostumeriai kurie Vodka 
mauke, nes isz vodkos buvo 
kur daugiau biznio negu isz 
valgio. Ir tie patarnautojai 
seilinosi tiems kurie ta vodka 
mauke ir visai nepaisė kostu
meriu kurie atėjo tik valgyti.

Dabar valdžia vėl siulina 
dvideszimta nuoszimti tiems 
darbininkams, bet ne nuo baro 
ir vodkos, bet nuo valgiu. Val
džia taip tikisi prikalbinti tuos 
patarnautojus geriau patar
nauti tiems kurie ateina in 
restaurantus vien tik valgyti.

45 ŽUVO LAIVO 
NUSKENDIME

Ant Laivo Buvo Per 
Daug Žmonių

MANILA. — Mažas laivas 
nuskendo nakties gūdumoje ir 
daugiau kaip keturios de
szimts penki žmones prigėrė, 
žuvo.

Daugiau kaip du szimtai 
žmonių, vyru, moterų ir vaiku- 
cziu, gryždami isz vakaruszku 
insigrudo in maža laiveli 
“Princess Madrilejos”, kuris 
sulyg instatymu galėjo veszti 
tik penkios deszimts du kelei
viu.

Jis nuskendo tarp Gebu sa
las ir Philippinus. Tai buvo 
baisiausia nelaime Philippi- 
nuose nuo Antro Pasaulinio 
Karo.

Philippinu Laivyno Sztabas

nyczia Vatikane laikinai pa
dėtas. Jis bus už kokiu me
tu pernesztas in jam prireng 
ta kapa ir palaidotas szalia

Szvento Petro kaulu, SzVen- 
to Petro Bažnyczioje, greta 
kitu Popiežių.

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

Reiketu tikro stebuklo kad 
Republikonai galėtu surinkti 
gana Delegatu ir Balsuotoju 
paimti pirmenybe Senate. Ne
žiūrint kaip Rinkimai kur nors 
eis, nepaisant kas kur ka lai
mes, Demokratai valdys Sena
tą ir Kongresą, nežiūrint kas 
bus iszrinktas Prezidentu.

Kai Kongresas užsidarė del 
sziu metu, Demokratai turėjo 
Pirmenybe. Ir iszrodo, kad kai 
jie grysz in Vaszingtona ta 
Pirmenybe bus dar didesne. 
Kongresmenai kurie davė De
mokratams perversme buvo 
iszrinkti del szesziu metu. 
Reiszkia Prezidento rinkimai 
nieko bendra neturės ant Sena
to ar Kongreso pirmenybes, 
kur Demokratai turės virszu!

NEPAISO
POPIEŽIAUS

MIRTIES
GENOA, ITALIJA. —

Rusijos freitu laivas Chervo- 
nograd buvo vienatinis laivas 
Genoa miesto uoste, kuris savo 
vėliavas nenuleido pusiau stie
bo pagerbti Szvento Tėvo, Po
piežiaus Pijaus Dvyliktojo 
mirti.

Uosto virszininkai sako kad 
tokis pasielgimas yra prieszin • 
gas visiems jurininku papro- 
ežiams, ir kad nuo tos dienos, 
nei tas laivas, nei to laivo ka
pitonas neinplauks in Genoa 
uosta.

GLAUDUS
SANTYKIAI

Tarp Vatikano Ir 
Vaszingtono

VATIKANAS, ITALIJA.— 
Prez. Eisenhowerio paskyri
mas tokiu augsztu žmonių ji 
atstovauti Szvento Tėvo laido
tuvėse, parodo kad jis stengia
si užmegsti labai glaudžius ir 
draugiszkus dipliomatinius 

santykius su Vatikanu.
Amerikos kraszta ir Prez. 

Eisenhoweri tose laidotuvėse 
atstovauja Amerikos Sekreto
rius John Foster Dulles, buvu
si Amerikos Ambasadore in 
Italija, Clare Booth Luce ir 
Atomines Jiegos Direktorius 
John A. McCone.

Nei vienas Amerikos Prezi
dentas nėra niekados paskyręs 
tokius augsztus žmones ji at
stovauti kad ir in Karalių, Pre
zidentu ar Diktatorių szerme- 
nis. Tai isz tikro negirdėtas 
dalykas.

Prez. Eisenhowerio paskyri
mas Amerikos Sekretoriaus- 
John Foster Dulles kaipo savo 
atstovu in Vatikana per Szven
to Tėvo, Popiežiaus Pijaus 
Dvyliktojo laidotuves, parodo 
kaip jis gerbe buvusi Popiežių, 
ir kaip jis nori palaikyti drau- 
giszkus ir dipliomatinius san
tykius su Vatikanu.

Prez. Eisenhoweris buvo su
sipažinęs su Szventu Tėvu per 
kara Europoje, kai jis buvo 
visu armijų komandorius.

Santykiai tarp Vatikano ir 
Vaszingtono buvo labai glau
dus ir draugiszki per Roosevel- 
to ir Trumano laikotarpius. 
Buvęs Prezidentas Trumanas 
norėjo paskirti Ambasadorių 
isz Vaszingtono in Vatikana, 
bet Protestonai baisiai pasi
piktino ir jam nepavelino. Bet 
buvęs Prez. Rooseveltas, pats 
būdamas Protestonas, nepaisė 
visu kitu Protestonu ir pasky
rė Myron C. Taylor kaipo savo 
asmeniszka atstovą pas Szven- 
ta Tęva tarp 1939 ir 1955 me
tus. Jis teipgi atstovavo ir Pre
zidentą Trumana.

Spalio menesyje 1951 metuo
se Trumanas norėjo paskirti 
Generolą Mark Clark kaipo 
Amerikos Ambasadorių in Va
tikaną, bet Protestonai šukele 
toki lerma, kad pats Generolas 
Clark Trumano paprasze jo 
varda iszbraukti ir pamirszti 
apie ambasadorių in Vatikana, 
nors del szio laiko.

ŽYDU SINAGOGAS 
SUSPROGDINTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ežio dvideszimts treczia diena.
Automobilius taip greitai 

važiavo kad nulėkė nuo viesz
kelio prie užsisukimo, ant tilto 
tarp Nanticoke ir West Nanti
coke.

Asztuoniolikos metu Irving 
Briggs ir teipgi asztuoniolikos 
metu Frederick Jones, abudu 
isz Nanticoke žuvo toje nelai
mėje.

Wisniewski prisipažino kad 
jis su savo draugais ta vakara 
buvo keletą alų iszsitrauke, kai 
jie iszvažiavo. Policijantai pri- 
parodino kad tas automobilius 
važiavo greieziau negu penkios 
deszimts myliu ant valandos.

POPIEŽIAUS
INPEDINIS?

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nasziai spėti kas bus Popie
žiaus Pijaus Dvyliktojo inpedi- 
nis in Szventa Sostą.

Jeigu Italijonas nebus isz
rinktas, kaip buvo ir yra daro
ma per daugiau kaip keturis 
szimtus metu, tai galimas 
daigtaas kad Rusijoje gimęs 
Kardinolas Agagianian Ryti
niu apeigų bažnyczios vadas.

Szeszios deszimts trijų metu 
amžiaus Kardinolas Agagia
nian, kurio pilnas vardas yra 
Gregory Peter XV Agagianian 
yra gimęs netoli nuo to kaimo 
kur yra gimęs Sovietu ekono
mijos bosas Anastas Mikoyan 
ir visai arti vietos kur kitas 
Ruskis, kuris svajojo apie ku
nigyste, buvo gimęs...  Juozas
Stalinas.

Kardinolas Agagianian tapo 
Vatikano intakingiausias pro
fesorius Dievo ir Doros moks
lo.

Ana vasara a.a. Popiežius 
Pijus Dvyliktasis buvo ji pa
skyręs Szventos Kongregaci
jos del Platinimo Tikėjimo 
virszininku, užimti vieta nese
niai paskirto Amerikos Kardi
nolo Stritch, kuris pasimirė. 
Tokia vieta Vatikane yra pa- 
naszi in Vaszingtono augsz- 
cziausiaji sztaba.

Jeigu rinkimai butu laikomi 
isziandien, jis tuos rinkimus 
lengvai laimėtu. Bet po kiek 
laiko susidaro partijos, sroves 
ir galimas daigtas kad per to
kias derybas kuris kitas bus 
iszrinktas.

Jeigu Agagianian butu isz
rinktas Popiežiumi, tai Sovie
tu Rusijos Premieras Nikita 
Chruszczevas neramiai tupėtu 
Kremline. Szitas Kardinolas 
gerai žino ne tik Rusu kalba, 
bet ir Ruskius. Jis kalba Ru- 
siszkai kur kas geriau negu 
pats Chruszczevas, ir jis turi 
daugiau kaip trisdeszimts mi
lijonu isztikimu Kataliku pa
sekėju anapus tos geležines 
sienos, kur Chruszczevas viesz- 
patauja.

Pereita meta, Lapkriezio 
menesyje Chruszczevas jau be 
jokios abejones vieszai pasisa
kė kad jis kariauja priesz Ka- - 
talikus, priesz Kunigus ir 
priesz visa Krikszczioniszka 
tikėjimą.

Jeigu Kardinolas Agagia
nian butu iszrinktas Popiežiu
mi, tai Chruszczevas rastu ne 
tik sau lygu priesza, bet kur 
kas mokintesni ir intakingesni.

Bet laimėti tuos rinkimus 
Kardinolui Agagianianui butu 
baisiai sunku. Pirmu pirmiau
sia, paprotys, ištari j a sudaro 
kliūti. Niekados, nuo Szvento 
Petro iki dabar, Popiežiumi 
nebuvo iszrinktas Kardinolas 
isz Rytiniu Apeigų, bet vis isz 
Rymos.

Nuo 1522 metu, kai Vokietis 
Popiežius Adrian buvo iszrink
tas, nuo to laiko vien tik Itali- 
jonai buvo iszrinkti in ta aug- 
szta ir szventa vieta.

Bet, isz kitos puses, jis, Kar
dinolu taryboje, kolegijoje tu
ri du baisiai intakingus drau
gus Kardinolus; McGuigan isz 
Kanados ir Spellman isz Ame
rikos. Abieju intaka nemaža.

Beveik visi, kurie seka szi- 
tokius rinkimus sako kad jie 
yra tikri, kad jeigu svetimtau
tis, tai reiszkia, jeigu ne Itali
jonas, tai Agagianian tikrai 
bus szrinktas.

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

— 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.
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