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Isz Amerikos
DESZIMTS METU 

VAIKAS

Paszovc Moteriszke

ENGLEWOOD, COLO. — 
Deszimts metu vaikas, Kerry 
Casey, Denver kalėjime laisvai 
ir net linksmai prisipažino kad 
jis buvo paszoves 32 metu mo
teriszke, trijų vaikucziu moti
na, kai ji ėjo namo, iszlipus isz 
iautobusio.

Policijos virszininkas, Bill 
Maraggos, sako kad tas vaikas, 
užklaustas kodėl jis taip pada
re, atsake: “Jie taip visados 
daro ant televizijos progra
mų. ’ ’

Denver mieste, teisėjas Phi
lip B. Gilliam sako: “Jaunieji 
per daug tokiu invykiu mato 
ant televizijos ir paskui misli- 
na kad taip ir reikia daryti. ’ ’

Ponia Orlofsky buvo nuvesz- 
ta in Denver ligonine, kur dak
tarai jai operacija padare ir 
maža kulka iszeme jai isz jos 
pecziu.

Vaikas gyvena su savo tėvu 
Charles W. Casey, kuris poli
cijos virszininkui Maraggos j 
paaiszkino kad jau keli metai 
kaip yra divorsuotas nuo savo 
žmonos. Jaunesnis brolis gyve
na su kita szeimyna in Denver 
miestą.

Intartas Žmogžudis

trijų metu 
amžiaus Roy V. Olson isz 
North Sacramento, Calif., 
nusiszypsodamas atsako in 
policijantu klausimus kas- 
link dvieju žmogžudyscziu.

Su peiliu buvo nudurtas 
Televizijos garsintojas Og
den Miles ir teipgi panasziai 
buvo nužudintas trisdeszi- 
mts vieno meto amžiaus Jo
hn Weiler in Seattle vieszlju- 
ti.

Szitas jaunas žmogžudis, 
bebaikaudamas ir besiszyp- 
sodamas policijantams yra 
trumpai pasakęs: ‘ ‘ Asz pats 
nežinau kodėl asz tuos du 
vyru nužudžiau.”

PLATINKIT 
“SAULE”

DU VYRAI ŽUVO I 
■ VIESZBUCZIO 

GAISRE

Trylika Svecziu
Suspėjo Iszbegti

WOODBRIDGE, N. J. — Du 
vyrai sudege, kai trijų augsztu 
vieszbutis sudege in Wood
bridge, N. J.

Policijantai sako kad jie bu
vo Charles Johnson, apie sze- 
szios deszimts metu amžiaus, į 
to vieszbuczio prižiūrėtojas, 
džianitorius ir Wm. Schardt, į 
apie szeszios deszimts trijų me
tu amžiaus, to vieszbuczio sve- 
czias.

Policijantai sako kad visi 
trylika kitu svecziu pasekmin
gai suspėjo isz to vieszbuczio 
iszbegti. Keli isz j u buvo ug
niagesiu iszneszti per langus.

POPIEŽIAUS
KARUNAVOJIMAS

Prez. D. Eisenhoweris 
Pasiuntė Savo

Atstovus

WASHINGTON, D. C.
Prezidentas D. Eisenhoweris 
yra paskyręs savo Atstovus, 
tris Amerikieczius dalyvauti 
Szvento Tėvo, Popiežiaus Jono 
Dvideszimts Trecziojo Karū
na vojimo iszkilmese, apeigose.

Jis paskyrė Darbo Sekretorių 
James P. Mitchell; Po-Sekre- 
toriaus pagelbininka, Robert 
Murphy ir buvuse Amerikos 
Ambasadorka Italijoje, Clare 
Boothe Luce, kuri buvo, Prezi
dento Eisenhowerio Atstove ir 
Szvento Tėvo Popiežiaus Pi
jaus Dvyliktojo laidotuvėse.

Popiežius Jonas savo vieta 
iszkilmingai užims, bus apka- 
runavuotas Utarninke. Tai pa
protys isz enoves k ada to 
kraszto valdomasis Karalius 
tikrai uždėdavo karūna ant 
Popiežiaus galvos.

NAUJAS POPIEŽIUS

Gal Važiuos In 
Prancūzija

VATIKANAS, ITALIJA. — 
Augsztas Vatikano atstovas 
sako kad galimas daigtas kad 
Naujas Popiežius, Jonas Dvi
deszimts Trecziasis gal atsilan
kys in Prancūzija. Tai butu 

i tikrai nepaprastas invykis, nes . 
per szimta metu Szventas Te-. 
vas nėra kojos iszkeles isz Ita
lijos. O keli szimtai pietų kai 
Popiežius, savanoriai buvo ke
liavęs in Prancūzija.

Septynios deszimts szesziu 
metu amžiaus Popiežius teipgi 
ketina aplankyti savo sena 
Diecizija in Venice.

Pralotas Giuseppe Olivotti, 
Vyskupas pagelbininkas Ve-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Devyniolika Mainieriu Per 
“Stebuklą” Iszgelbeti. Jie Bu

vo Surasti Trylika Tukstan- 
cziu Pėdu Po Žeme. Neteko
Vilties Del Kitu Mainieriu

SPRINGHILL, NOVA SCO
TIA. — Viltis jau visai užgeso, 
kad dar daugiau mainieriu li
kosi gyvi mainu užgriuvime.

Mainieriai, savanoriai kurie 
per kelias dienas stengiesi at
kasti szimtu tonu akmenų, isz- 
gelbejo dar dvylika mainieriu, 
kurie buvo tose mainose per
szeszias dienas užgriauti, be 1 vandenio, be maisto ir be szvie-’ 
sos! Jie buvo surasti apie tryli
ka tukstancziu pėdu po žeme.

Tuo paežiu sykiu szeszi la- i 
vonai buvo iszneszti isz tu mai- į 
nu. Tai isz viso žuvusiu skai
czius yra trisdeszimts vienas. 
O dar tose mainose nebuvo su
rasta dar keturios deszimts de
vyni mainieriu, kurie dabar
jau yra skaitome tarpe žuvu-‘jo savo paskutiniomis jiegomis

James Lycans, studentas 
in Lyman High School, in 
Longwood, Florida, neteko 
deszinios kojos kai jis dar 
buvo mažas. Bet jis vistiek 

LAKŪNAS
UŽSIMUSZE

CLARKSTON, WASH. — 
Lengvas eroplanas nukrito ir 
pataikė in viena stuba netoli 
nuo Clarkston aerodromo. La
kūnas žuvo.

Jis buvo keturios deszimts 
metu kmžiaus Ralph Schmidt, 
garsus biznierius in Wieppe, 
Idaho. Jo eroplanas pataikė in 
augsztus elektros dratus ir 
paskui sudužo in stuba.

Ponas Allan Johnson su savo 
žmona miegojo tuo laiku kai 
tas eroplanas davė in j u kam

siuju.
Tai žuvusiuju skaiczius bus 

apie asztuonios deszimts vie
nas mainierys.

Tie mainieriai kurie po sze
sziu dienu buvo iszgelbeti, sa
ko kad jie isz pradžių stengiesi 
patys iszsikasti, bet pailso ir 
paskui nuslabo, nes maisto ne
teko.

Jie szviesas paėmė nuo žuvu
siu mainieriu, bet po keliu die
nu ir tos užgeso, ir jie likosi 
tamsumoje. Jau visi, buvo ne- 
teke vilties kad jie kada nors 
dienos szviesa pamatys.

Vienas isz tu užgriautu mai
nieriu, Gorley Kempt buvo piri 
mutinis iszgirsti kad kas nors 
tenai kur žeme kasa. Jis pradė

Bekojis Futbolininkas

loszia futbole su savo drau
gais.

Beloszdamas futbole jis 
jau du sykiu buvo nusilaužęs 
savo kaire koja.

barį. Jiedu suspėjo iszszokti isz 
lovos ir isz kito kambario isz- 
sivesti savo du mažu vaikucziu 
pirm negu j u nameliai pavirto 
in baisu gaisra nuo to eroplano 
gazolino. '-'A

TRYS LAKŪNAI 
PRIGĖRĖ

Ėjo Manevras Per 
Paroda

RIO DE JANEIRO, BRAZI
LIJA. — Trys Brazilijos lakū
nai, paratruperiai, kareiviai 

szaukti ir net spiegti: “Mes 
dar gyvi! Gelbėkite mus! Sava
noriai darbininkai, kurie jau 
buvo beveik paskutines vilties 
neteke, iszgirdo jo szauksmus 
ir pasiszauke dar daugiau dar
bininku in talka, ir už keliu va
landų tuos mainierius pasiekė.

Subatos ryta 8:15 valanda, 
kiti septynes mainieriu, kurie 
buvo tos mainose per devynes 
dienas užgrauti, likos iszgelbe
ti: Maurice Ruddick, 46 metu 
amžiaus; Herbert Pepperdine,
36 metu amž., Byron Martin, 
42 metu amž., Douglas Jewkes,
37 metu amž., Currie Smith, 35 
metu amž., Garnet Clarke, 29 
metu amž., ir Frank Hunter, 49 
metu amžiaus.

kurie isz eroplanu su parasziu- j 
tais szoka, prigėrė per manev- Į 
ras, per paroda prie Copacaba- į 
na kranto.

Lakunu, eroplanu paroda 
buvo ka tik prasidėjus, ir szitie 
lakūnai buvo vieni isz pirmuti
niu szokti isz eroplano ir su pa- 
rasziutais nusileisti. Kas ten 
atsitiko kad tie trys negalėjo 
iszsinarpulinti isz savo para- 
sziutu kai jie ant mariu nusi
leido, ir pirm negu kiti galėjo 
pribūti jiems in pagelba jie 
prigėrė.

Ju tarpe buvo vienas kari
ninkas Leitenantas Pulkinin-

1 kas.

Kelione Laimingai Užsibaigė

Ponia Margaret Edwards, 
East Meadow, Long Island, 
New York, vos gali isz džiau 
gsmo trivoti, kai ji pamate 
savo vyra Tom ir devynių 
metu sūneli Thomas, svei
kus ir gyvus ant Rockway 
Point, New York.

Jurininku kranto sargai 
tęva ir sunu paėmė nuo frei- 
tino laivo, kuris juodu buvo 
suradęs ant audringu mariu 
mažame žvejokles laivelyje.

SOVIETAS
RASZYTOJAS

Atsisako Garbes Ir 
Pinigu

MASKVA, RUSIJA. — 
Sovietu raszytojas, Boris Pas
ternak, kuris yra laimėjęs la
bai augszta Nobel Prize garbe 
ir $41,250.00, sakydamas kad 
jis suklydo, ta knyga paraszy- 
damas ir kad jis visiems gavo

Prisipažino

Paveiksle po kaire, jis pri
sitaiso savo medine koje 
priesz koszima; paveikslas 
po deszine, rodo kaip tas 
vienakojis loszia futbole.

Dvideszimts szesziu metu 
amžiaus Norman Fish, Bos
tono policijos centre prisipa
žino kad jis buvo apvogęs 
banka. «

Policijantai buvo ji suėmė 
nes jis buvo intartas už pasi- 
vogima motorciklio. Per 
tuos tardinimus, kvotimus, 
jis prisipažino kad jis buvo 
ta banka apvogęs. Jis po
licijantams parode kur jis 
dali savo to grobio buvo pa
kavo jes. \

Laivelio inžinas sugedo ir 
taip jis buvo taip audringu 
bangu toli nuo krauta nu- 
nesztas. Tėvas ir sūnūs per 
dvi dienas ir dvi naktis buvo 
audru daužomi, kol tas frei- 
tinis laivas juos užtiko.

Tėvas sako kad jis buVo 
gerokai susirupines ir sszsi- 
gandes, bet kad jo sūnūs 
mislino kad czia geros sztu- 
kos ir linksmas sportas.

□ O L_l

miesto gyventojams padare di
dele sarmata.

Szitas 68 metu amžiaus ra- 
szytojas, Boris Pasternak yra 
paraszes knyga apie Sovietus 
ir apie gyvenimą po Sovietu 
valdžia.

Jo knyga buvo iszleista Ita
lijoje ir dabar yra praplitus po 
visa Europa.

Trys kiti Sovietu mokslin- 
cziai laimėjo panaszes garbes 
ir greitai pareiszke kad jie su
tinka priimti ir garbe ir pini
gus.

Raszytojas Pasternak isz 
pradžių su džiaugsmu priėmė 
ta garbe ir Angeliszkai para- 
sze laiszka Karaliszkai Szvedu 
Akadejimai kad jis laiko už 
garbe būti taip pripažintas ir 
apdovanotas.

Bet už keliu dienu jis kita 
laiszka parasze, szita syki 
Prancuziszkai, sakydamas kad 
jis tos garbes ir tu pinigu atsi
sako, ir kad jis nera^ vertas jo
kios garbes.

Czia visiems aiszkiai matyti 
kad jis buvo priverstas ta an
tra laiszka paraszyti.

Stockholm mieste, Szvedijo- 
i j e, Karaliszkos Szvedu Akade
mijos Sekretorius, Daktaras 
Anders Oesterling, sako, kad 
tas raszytojas gali atsisakyti 
tu pinigu, bet garbe jam pasi
lieka. Jis sako kad nei jis, nei 
ta akademija nenori nieko da
ryti ar sakyti, kad sudarius 
tam raszytojui pavoju ar bent 
nemalonumą savo kraszte.

Sovietu laikraszcziai ir radi
jas baisiai ji iszbare ir iszko- 
liojo už ta jo knyga. Ta jo kny
ga yra Rusijoje uždrausta.

Kas dabar bus tam raszyto
jui tai dar nėra paskelbta, bet

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt Ar Ragavote

Andrulio Sūrio?
Farnham mieste, Anglijoje, 

visiems gerai pažinstamas 
žmogus atėjo in Farnham pacz- 
ta ir ipaprasze savo sanvaitines 
senatvės pensijos.

Jis buvo Field Marszlial Ber
nard Montgomery, kuris isz ar
mijos gauna $7,305.00 in mens 
ir kuris isz savo knygos premi
jų gavo $280,000 ir tikisi, dar 
tiek susilaukti.

“Ar jus tikrai, norite savo 
senatvės pensija?” Užklausė 
paezto kliarka.

“Nu, kaipgi ne?” Atsake 
Field Marshal Bernard Mont
gomery, “ar asz prastesnis už 
kitus senius?”

Paezto kliarka jam padavė 
septynis dolerius.

Administracijos virsziuinkai 
skubinasi, in Hot Springs, Va., 
surinkti ir suvesti skaiczius ir 
padaryti sanskaita kaslink Be
darbes musu kraszte. Papras
tai saitas raportas neiszeina iki 
po Lapkriczio ketvirtos dienos. 
Bet administracija nori pasi
skubinti ir ta raportą prireng
ti ir iszleisti prisez Rinkimus!, 
kad parodžius Amerikiecziams 
kad po Republikonu adminis
tracija Bedarbiu skaiczius su
mažėjo per szeszis szimtus tuk- 
stancziu žmonių.

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.

SKAITYKITE “SAULE”

Mergaite, pasiėmus atgal savo 
rožaneziu, nuėjo iii savo kam
barį gulti. Ji mete rožaneziu 
ant stalelio' ir su mintimi, kad 
ji gal melsies prie Dievo be tu. 
burtu, atsiklaupė sukalbėti sa
vo vakarines maldas. Bet keis
ta! Ji ju neatsimena! Jai neat
eina, kiti žodžiai, kaip tik 
“Szventoji Marija, Dievo Mo
tina!”

Trys Istorijos
Apie Irtanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius Ako Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai. 
SAULE - Mahanoy City, Pa.

Galimas daigtas kad už keliu 
sanvaicziu mes iszgirsime dar 
daugiau: apie Sovietu sznipus, 
szpiegus Amerikoje. Augšz- 
cziausias Teismas turi daug 

’rasztu kurie intartu daug aug- 
sztu žmonių, kaip intare ir su- 
cziupo Sovietu Pulkininką Ru
dolf Abel, New Yoork mieste.

Komunistu advokatai dabar 
sako kad musu Teismas tas ži
nias neteisetinai yra gavės ir 
dabar negali jas pavartuoti 
priesz intartus sznipus. Jeigu 
bus nutarta ir sutikta kad gali
ma tokias žinias pavartuoti 
teisme, tai galime tikėtis isz- 
girsfti apie daug kitu Komunis
tu suaresztavima.

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.

savo mirti ir jautėsi negana 
sveikas eiti tas taip svarbias 
pareigas.

C’hruszczevas yra prasz.es 
Kiniecziu Koipunistu liautis 
bombardavę Kiniecziu Tauti
ninku salas. Taip sako apgsz- 
tas Sovietu atstovas. Jis sako 
kad Rusijos Premie ras Ulirusz- 
czevas nenori susikirsti su 
Amerika.

“Andrulio Suris
Tinkamiausias!”

pavaiszinimas savo Draugu.
Del Iszvažiavimuose, Vestu

vėse, ar Kriksztynose, vaiszin- 
kite Sveczius skaniais,

“Andrulio Sūriais!”

tu Midland, Texas, Ponas C. 
A. Solis prauesž policijai!tams 
kad kas nors 'buvo pavogęs jo 
automobiliu, kuri jis buvo pa
statęs prie First- Baptist bažny- 
czios. Policijantat jo ta a'uto- 
mobiliu rado prie Faith Taber
nacle bažnyczios kitame mies
to gale.

Dar keturi kiti Amerikie- 
cziai — du armijos karininkai, 
vienas eilinis kareivis ir viengs 
jurininkas pateko iii Kinijos 
Komunistu nelaisve. Musu Ži
nybos virsziuinkai sako kad jie 
yra tikri kad lakūnai ir darbi
ninkai ant Kiniecziu Tautinin
ku eropla.no pasidavė Komiu 
nistams. Ir tie Amerikieeziai 
buvo ant to eroplano, kai jis 
dingo, Spalio pinna diena. Ant 
to eroplano teipgi buvo Tauti
ninku Kiniecziu Generolas. Ki- 
niecziai jau ir taip dar vis lai
ko nelaisvėje kitus keturis 
Amerikieczius.

■■ • • ' "
Gandai isz laikrasztininku. 

eina, kad Szventas Tėvas, am
žina atsilsi Popiežius Pijus 
Dvyliktasis, trys sanvaites 
priesz savo mirti, norėjo pasi
traukti ir kitam savo vieta už
leisti, nes jis jau tada nujauto

Maskvos laikraszeziai buvo 
pranaszave kad Prancūzijos 
rinkimuose, Generolas Charles 
d'e Gaulle 'bus sumusztas. Jau 
gerokai, laiko praėjo, bet tie 
laikraszeziai dar vis neprane- 
sza savo skaitytojams kad jie 
buvo suklydę ir kas tuos rinki
mus laimėjo.

Eina gandai kad Paezto vir- 
szininkas Arthur Summerfield 
ir Prekybos Sekretorius Sin
clair Weeks pasitrauks isz Ei- 
senhowerio administracijos.

Pypkes Durnai
Jeigu,...

Jeigu kožnas vaikas 
Butu taip iszmintingu, 
Kaip jo motina ji 

giria,
Tai svietas susidėtu 
Vien tik isz didvyriu! 
cziaul”,

— Buvęs Prezidentas Harry 
Trumanas, pranaszauja, kad 
Demokratai laimes ne tik sziu 
melu Rinkimus Senate ir Kon- /
grėsė, bet kad jie sugrysz ui 
Balinamus ir iszmes Preziden
tą Eisenlioweri ir Viee-Prezi- 
denta. Nixona, kurie anot jo, 
nėra, tinkami musu kraszto 
vadai.! -I

Lnikrasztininkai spėja kad 
po sziu Rinkimu Demokratai 
laimes vienuolika nauju vietų 
Senate ir keturios deszimtsi 
viena vieta Kongrese.

Ir milijonieriai dirba! Kelis 
szimtus sykiu milijonierius, 
Rockerfelleris, per vaju priesz 
Rinkimus dirba daugiau kaip 
szimta dvideszimts valandų iii 
sanvaite, praszydamas kad 
žmones už ji balsuotu. Kai jis 
pu važiavo in New York miesto 
dali, vadinama “Harlem” kur 
Juodukai gyvena, ir per lietu 
sake prakalbas, biednas Juo
dukas^ darbininkas pastebėjo. 
Tai tau Amerika! Kur kitur 
tokis milijonierius atvažiuotu 
pus mane ir manės gražumu 
praszytu kad asz už ji balsuo

VOGTAS 
ROŽANCZIUS

RAUDELE linksmai szviete.
Ramus, pilnas pavasario 

kvapsniu vejai i s, sziureno me
džiu lapus ir jauna, žalia žolele. 
Gegužes menuo buvo pilname 
Savo gražume. Taip ir eme 
linkius svajoti apie prarasta ji 
Rojų.

Ganitos gyvumas užkrėtė 
viską gyvumu. Kaimai ir niiesi- 
tai puoszesi žalumais, rodos 
lenkt vainodami. Sztai Pietų 
miestas Richmondas visas žydi 
pavasario gražumu.

Darbszcziu vyru, linksmu 
moterį! ii’ vikriu lyg pau.ksz.te- 
liu vaikucziu pilnos gatves. 
Visi veidai nuszvite sykiu su

pavasario' szviesiu, be debesė
lio dangumi.

Prie vienos szoniniu gatvių 
stovi nedidele Kataliku bažny- 
czia. Saulei leidžianties da jos 
durys buvo plaicziai adaros. 
Praeiviai nuo gatves galėjo 
matyti jos altorius, puikiai iszr 
puosztus kvepianeziomis gėlė
mis. J u buvo du žymiausiu. 
Viename stovėjo isz rinktinio 
marmuro padirbta Marijos Pa
nos vainikuota stovyla. Virsz 
Jos galvos buvo elektros ap- 
szviecziamos žvaigždes.

Rožių kvapai pripildė baž
nyczia, sieke net ulyczia. Jie 
maloniai užgavo praeinanezios 
jaunos mergaites jausmus. Ji 
žvilgterėjo vidun ir, smalsumo 
stumiama, inejo. Ji niekuomet 
da nebuvo buvusi Kataliku 
bažnypzioje.

Susyk jai prisiminė' visi bai
sus dalykai, kokiu ji buvo gir
dėjusi nuo mažu dienu apie 
“Rymo Katalikus.” Ja paėmė 
baime! Ji insmuko iii suolą ar
ti durti, manydama tuojaus 
iszsprukti laukan, jei tik pajhs 
koki nors pavoju.

Bažnyczioje tuo laiku buvo 
nedaug žmonių. Ir tie esantieji 
taip rimtai ir giliai buvo pa
skendę savo pamaldume, kad 
niekas mažiausios., domes ne
kreipė in inejusia mergaite.

Ji atsikvėpė ramiau ir links
miau, ir pradėjo klausyti, kas 
kalbama, nes ji iszgirdo, kad 
visi susi rinkusie ji protarpiais 
kartoja kokius tai žodžius. Po 
valandėles, apsižiūrėjus ji su
prato, kad jie atsakinėja in 
vieno klupojanczio priesz Die
vo Motinos stovyla.

Vienok buvo visos jos pa
stangos iszgirsti visus žodžius 
kokius girdėjo nuolat karto
jant. Tik sziuos ji nugirdo:

“Szventoji Marija, Dievo 
Motina—!”

Szie žodžiai jai skambėjo 
ausyse, kuomet kiti nyko ne
pagaunami. Nejucziomis ji pa
ti sau eme kartoti: “Szventoji 
Marija, Dievo Motina—”

Staiga ji pastebėjo sutruku
si rožaneziu, gulinti ant sėdy
nės. Isz smalsumo ji, ji pasi
ėmė ir inside jo kiszenen, Pa- 
maezius žmonių sujudimą ji- 
greitai pakilo ir spruko in uly
czia, pasilinksminusi pati isz 
savo drąsos, kad inejo in “Po- 
piežiszka” bažnyczia, nesutik
dama jokio pasiprieszinimo ar
ba užkabinimo. Jai galvoje jau 
sukosi padaryti visa istorija 
isz to savo prietikio ir pasida
linti tuo su savo draugais ir 
draugėms.

Ji pamasziai ir padare ta 
pat vakara. Pasisakė aplankiu
si Kataliku bažnyczia ir ma- 
cziusi tokias ir tokias scenas. 
Daugelis jai nenorėjo tikėti. 
Tuom'et ji iszsitrauke sutruku
si rožaneziu ir parode visiems. 
Ta, kaip jie vadino “burtus 
tamsiu Kataliku,” tai yra ro
žaneziu leido per rankas, ji 
tyrinėdami ir darydami viso
kius paaiszkipimus.

Susi r i likusioj i iszsikirs te.

Daugeli kartu ji bandė pra
dėti isznaujo, bet vis tas pats. 
Joos atmintis buvo tuszczia. 
Iszskyrius 'žodžius “Szventoji
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Marija, Dievo Motina,”' kitu 
nerado.

Nuvargus, nusiminus ir net 
nusigandus ji turėjo apleisti 
savo maldas.

“Tas senas katalikiszkas 
niekas užkerojo mane,” suriko 
ji piktai ir krito in lova. Bet ji 
negalėjo užmigti. Ji vartosi 
nuo .szono ant szono, užsidėjo 
pagalvi sau ant galvos, bandė 
nieką nemanistyti. Bet tie žo
džiai bažnyczioje girdėti, vis 
palis kartojasi.

Isz ryto atsikėlė visa susi
nervavusi, mieguista, mintis 
jos buvo intemptos. Ji bandė 
pildyti savo priedermes, bet ir 
tuomet tie žodžiai “Szventoji 
Marija Dievo, Motina” neap
leido jos.

Pusiau ligonis ji lauke vaka
ro! Tada su baime ir didžiu

slaptingumu ji paėmė sutruku
si rožaneziu in kiszeni ir nuėjo 
vol in Kataliku bažnyczia. Ji 
buvo pasiryžusi tenai atsikra
tyti nuo to rožaneziaus.

Jau ji bažnyczioje, nei vieno 
žmogaus joje nėra. Skubiai ji 
inejo in suolą, kuriame buvo 
radusi rožaneziu ir ji ten nu
metė. Palengvėjo jai szirdyje. 
Ji jau norėjo iszeiti, bet įjos 
akys apsistojo ant Dievo Moti
nos stovylos. Jos veidas buvo 
nekaltas ir gražus, jos rankos 
ramiai sudėtos ant krutinės.

Nejucziomis mergaitei isz 
lupu prastpruko- žodžiai: Szven
toji Marija, Dievo Motina!” 
Toje valandoje Dievo malone 
paliete jos szirdi. Prietaru luk- 
sztai nukrito nuo jos akiu. Ji 
jau tikėjo! Dievo Motina buvo 
jai tikrenybe. Kristaus Bažny
czia buvo jai ramybes uola.. Jos 
siela buvo beskęstanti Dievo 
malonėje. Dievo Motina ja ve
dė prie dieviszkosios Jos Sū
naus Szirdies. Ji pasiliko gera 
Katalike. Gyveno ir mirė kaipo 
tikras dievotumo ir uolumo pa- 
vyzdis.

O, palaimintoji Dievo Moti
na! Tavo meile yra rojaus gro
žybes dalis. Tekrinta nors 
spindulėlis ant Jievos vaiku, 
nepažinstaneziu • Tavęs, kad 
Tave rastu ir radę mylėtu, o 
“Szventoji Marija, Dievo Mo
tina!”

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

Let ua show you the

Check the perfect

your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct I

Naturally, they're Important to you! That’s why we wont you 

to see these invitations for yourself. And please don t let that 
costly look mislead you ... the magic is in the making of these 
Invitations! Feel that fine, sharp raised lettering. It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers! 
Check the perfect form of these invitations with people who 

r really knowl Come in! We will be happy 
to show you the "Flower Wedding Line.*

-Web®” 
enclose c 

m0‘cH LcC#id»« 
response

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

prasz.es
eropla.no


•’SAULE” MAHANOY CITY. F A.

BLEKINE DEZUTE

jai czionais būtie ?
— Bijotis? O-gi ko ture- 

cziau bijotis.

TARADAIKA

jog
au-

Pa- 
ant

gELElNDA! Ar yra tavo tė
vas namie?

— Nėra jo, atsake Selenda 
Griffin. Nesitikėjo sugryžti 
szi vakara. Ketino pasilikt ant 
nakties -pas Zaaiesa Bakeri.

— Na tai klausyk, tarė 
Abraomas Ayers, agentas ti- 
kietu, ar ne 'busi prieszinga, ta
me, jeigu paliksiu per nakti ir 
ant rytojaus szita blokine dė
žutė? Nuo vakar užsnigo visas, 
geležinkelis, baisi liena ant ta
vo motinos szennenu, ar ne 
teisybe? Ir aplaikiau telegra
ma, idant nusid'uocziau in 
Quarter Mile Junction del pa
ėmimo vietos seno Jones’o. Su- 
szalde^sau pirsztus ir per tai 
negali naudoti telegrafinio in
strumento. Žinoma, jog in te
nais turiu nusidųot ant mulo, 
o szita blokine dėžutė yra per 
sunki man nesziotis, o da gal 
terp tu puslaukiniu žmonių pa
sidarytu godumas, o da gal ir 
pragaiszinimas gyvasties.

— Bet kas tonais randasi 
Abraomai ? Užklausė akyvai 
temindama; ant blėszines.

Tasai apsidairė saugei o pri
siartinęs prie merginos, 
vos lupoms nedalypstejo 
sies, isztare du žodžius:

— Pinigai auksinai!
Akys Selendos’ .pražibo. 

kėlės pinigus vela padėjo 
savo vietos.

Da savo gyvenime ne buvo 
mates tiek pinigu.

—■ Tiejei pinigai turi būti 
nusiunsti per ekpresa in Dit- 
sona, iszaiszkino Ayrės kalbė
damas patyka, bet ekspresas 
ne eina, isz priežasties užpus
tytu keliu. Dabartės reikeši 
tuos pinigus serget lyg ryto
jaus, ■kol siuntinei Ditsono ne 
pribus ju atimt. Tavo namas 
randasi tik mylia kelio- nuo sto
ties, per tai bus saugiausia, vie
ta del ju!

Selenda nnsiszypsojo.
— Nesistebiu nes czionais 

niekas ne surastu bleszines su 
pinigais atsake,

Toje valandoje atsidarė du
rys, ginėjo in vidii kate neszda- 
ma dantyse suszalųsia vijurką.

— Bet saugokis, idant du
rys 'butu gerai užstumtos, tarė 
Abrao'mas.

— Alpie tai nesirūpink, at
sake Selenda. Neturiu ne akva- 
tos jau iszeitinet, laukan nuo 
kada mano nelaiminga motina 
likos palaidota. Jau bus kokios 
dvi valand’os kaip josios kūnas 
likos isznesztas.

— Kas ten stovi kampe? 
Paklausė Ayers’as su baime. 
Ar laikrodžius ?

— Ne, atsake Selenda, tai 
grabas. TeVas ji vis czionais 
laiko. Yra jis del jo. Kada tu
rėjo gana laiko padirbo ji del 
saves. Kada naktimis negalėjo 
aut jo žiūrėt; nes mano motinė
lė kada tik ant jo žiūrėdavo 
tankiai ne smagu darėsi.

Ayres’ui net ‘Sziurpulei per
ėję per kuna.

’Nesistebiu atsake, jog tavo- 
tėvas buvo tokiu navatnu. Bet 
Selenda, tu ant tikrų jų nesibi-

Steite Peiinsylvanioje 
Apygardoje nedideloje, 

Kelios szeimv'nos Lietuviu 
gyvena, 

Bet girtu.oklai tai jau gana, 
Seni, jauni ir bobelkps, 

Neiszsi,pagirioję niekados, 
Akys dryžos, —susivelia 

Biauriai apsivemia, 
G a i vos neszukuo-tos, 

Grinczio-s niekad ueszluotos, 
O kad toliau nuo miesto 

gyvena, 
Tai pridirba fmiiu gana. 

Davadai iii darba atvažiuoja, 
Ba czionais davadni 

ueatsivožija, 
Czionais nežino kas tai 

skaityti, 
Kad koki laikraszti sau 

ulžsiraszyti, 
Jau ir pro-to mažai turi, 
Net gerai nuo guzu tęs 

neinžiuri, 
Menkai uždirba,

Bet ir ta pradirba, 
Keletas užlaiko vietas, 

In kurias atsilanko kelios, 
Leidukes 

Tai uždarbiai eina po szimts 
velniu, . 

Yra tai puikus pleisas’del 
Lietuviu, 

Apie tenaitines bobeles 
užtylėsiu, 

Savo kūmai pavesiu kaip 
abpleszkes, 

Ant sprando katrai užsisės, 
Taip, taip, daug vietų 

atlankiau, 
Bet tokiu laukiniu niekur 

\ neužtikau,
Terlos nemazgotos, 
Ir tos sukruvintos, 

Knygeles jokios nesurastum, 
Kad ir užsimusztum, 

O jus vyrueziai, 
Esate tikri apuokucziai.

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS

. . . MALDA ... ;

Viesz. Jėzaus ir ;Į 
Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven* 

oriausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 3%x5^ col.
TIKTAI, 25 Cts.

Jeigu Permainote 
Savo Adresus 

Gyvenimo
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Visuomet reikalaukite “Andruliu” 

Michigan Farm Sūrio. Jeigu panorė
site “Michigan Farm Sūrio” tai ra- 
szykite ant adreso O’Michigan Farm 
Cheese Dairy, Inc., John Andrulis, 
Pres., Fountain, Michigan.
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“Saule“ gražiausia 
kamiausia dovana nuo 
vio, Lietuviui.

ir tin- 
Lietu-

— Norecziau, idant tavo 
levas jau rastųsi namieje, tarė 
užsimislines.

— Ne kanecz tai reiketu, 
tarė Selenda tykiai, jau asz ga
na gerai apsieisiu ir apsaugo
siu tavo blekine dėžutė Abra
omai.

— Selenda, tu esi narsiau
sia mergina kokia tik kada 
maeziau. Kada busiu geram 
padėjime, o kompanije pakels • 
man mokesti, imsiu tave už , 
paezia tada.

— Szposauji Abraomai, su 
Diev! Ir su tais žodžiais Selen
da uždare duris paskui iszei- 
nanti. <

Abraomas Ayres’as iszejo- I 
szvilpdamas, o ant kelio misli- 
no apie puikes akeles Selendos 
ir kada. ja. galės pavadint savo 
paezia.

Kada pereitinėjo, pavesi juo
du agliu, pajuto jog kas tokis 
užmėtė jam sena 'bavolini kaili 
ant galvos ir puolė ant žemesi 
Norėjo iszsiliuosuot ir szaukti 
pagelbos bet viskas nusidavė 
ant niek!

— Szi meta., mano senas 
vaike gal kompanija tau nepa
kels mokesties, paszauke juok
damasi^ kas tokis storu balsu, 
o ypacz, jog kompanija, nega
les ant tavos atsiduot. Gulckie 
.dabar sipaikainiai, slp-akainiai. 
Ne yra. sveika taip judintis ir 
nesijudink, jeigu nenori but 
priverstas prie pakajaus. Vai
kai, imkit ji ir nuneszkite prie 
ugnies. Ne esmių jo priedeliu, 
bet vienok nenoriu idant su- 
szaltu ant smert.

TuiOjaus viską sup'lato, tieji 
piktadariai dažinojo kokiu bil
du apie auksa ir nutarė ji pa
skirt del saves.

Tam paežiam karte Selenda 
iszbego užpakalinėms -durims 
pažiūrėt ant atsitolinanczio 
jaunikio. Netoli stovėjo egle 
prie kurios prisiartino ir pasi
slėpė žiūrėdama ant einaiiczio 
Abraomo. Kada taip stovėjo 
valandėlė, iszgirdo virszininku 
balsus:

— Namie randasi tiktai la
vonas. Sena motina Griffin gu
li tenais negyva, Sakau tau jog 
ne eisiu tenais norints ir už du 
kartus tiek aukso!

—• Uždaryk snuki, senas 
pakisze, iszgirdo vela kita kal
bant tik sziandien buvo mote- 
re palaidota. >

— Nebuvo!
— Buvo! h’aip kalbėjo Sim 

DoUardas.
— Sim yra melagiu. Tei

sybes negali pasakyt kad ir no
rėtu.

— Bet szi karta kalbėjo 
teisybe', matysi. Penkiolika 
tukstaneziu doleriu aukse! Tik 
pamislyk Pierre! Tokios lai
mes nepatiksi kas diena. Priek 
tam nesiranda niekas namie 
iszskiriant jaunos mergaites!

Da girdėjo daugiau balsu, 
bet fuojaus viskas aptyko. Se
lenda stoVejo pabalus su sudė
tom rankom.I •

— Turiu kanecz save ir pi- 
• nigus paslėpt girioje, tarė ;pa- 

ti in save. Bet nėra, ant to jau 
laiko ir mano pėdas ant snie
go tuojųus piktadariai susektu. 
Ka asz varginga -darysiu?

Selenda Griffin, iszauginta 
giriose, nebuvo merguže kuri

Tieji kurie persikrausto 
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.“

in

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslaii

J 160 Puslapiu
! 8 col. ilgio, 5% col. plocrio 
i Iszaiszkma sapna ir kas 
! ateitoje stosis. Su priedu 
i planatu ir visokiu burtu, 
i Knyga in minksztos po- 
! pieros virsseliuoee. :: :: 
! Pinigai reikia siusti su
• užsakymu:

: Tiktai,. . . $1.00
? Saule Publishing Co., 
'• Mahanoy City, Pa.,U.S.A.

“Saule’-, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule“ palaiko su sa 
vo prenumeratai?

bėgtu pas kaimynus ant rodos 
laike nelaimes. Nutarė- iszgel- 
bet auksa nors ir reiketu gy
vastį paaukaut.

Po suszalusiam sniegui nu
bėgo- greit,iiamo, iszeme juoda, 
kaispina. isz kuparelio'kuriuom 
ketino padabint skrybėlaitė ir 
gjreitai pridrutino prie duriu 
namo, ženklaą šmerties. Po tam- 
atnesze juoda graibai isz mieg- 
stubes, pastate mažoje frunti- 
neje, kambaroje ant dvieju kė
džių ir užžiebus dvi vaszkinesl 
žvakes, pastate 'prie galvos ir 
kojų. Blekino su auksiniais pi
nigais indejo- in graba kaipo- 
paduszkele, apsisupo balta par 
klode, inlipo in graba ir sudė
jus rankas, gulėjo kaip 
negyvėlis. Buvo tai 
trumpai isztesetas .

— Man rodos jog

rodos 
darbas

riu su tuom užsiimt, asz neap- 
voginejų n um irelius.

— x Ar gyvas ar numiręs, sii- 
niurnejo senas Mykolas Din- 
dau, jeigu jau pradėjau tai ir 
pabaigsiu.

Selenda gulėjo graibė tykiai. 
Iszgirdo ji kaip durys atsidarė 
ir keli piktadariai inejo iii vi
dų. Ant. kart Pierre Subitan 
iszdave kliksnia kada paregėjo 
viduryje aslos graba su nuduo
tu nebaszninku ir su riksmu 
iszbego laukan. Dindus ir Dol- 
lardas nusiyrė adbulai ir pra
dėjo ka toki tyliai kalbėtis, o 
szirdis -Selendos inusze kaip su 
kuju.

— Jisai czionais nieko ne
paliko, tarė DoUardas, galva 
Mykolo Vokės buvo pripildyta 
gerymu. Mergina iszejo su te
iti. Czionais nesiranda nieko1 
tik lavonas. Tegul asz ]ragau
siu in savo rankas ta.ji Mykolą, 
tai/painokysiu ji gerai už jojo- 
melaginga, pasaka.

— Ant virfezaus- da randasi 
kambarys. Eime in tenais pa
žiūrėt. *

apraszy

apysaka 
szimtme-

manės 
czionais neužkabins, pamislino 
sau mergina. Bet ar galėsiu tai 
ilgai iszkeiist? Turiu! Turėsiu 
ant to pajiegų! Turiu Abrao
mui auksa iszgelbet, kuri man 
pavierino.

* * *
—- Cit! Iszigirdo lauke bal

sus artinanezius prie grineze- 
les.

— O tegul tave budeliai 
pabare! Juk czionais aut duriu 
prikalta želaba. Tu man kalbė
jai jog jau palaidota.

Buvo tai balsas Pierre Sūbi- 
ton.

—• Žinoma, kad palaidota. 
Voksas man kalbėjo jog; laido
tuves atsibuvo isz ryto, suniur
nėjo Szimonas DoUardas.

— Voksas yra melagiu. Ži
li okie pats!

— Tai nieko, iszmuszk -du
ris; želaba likos užmirszta nu
kabint, tai viskas.

— Eikie tu pats; Jsz neno-

— Jieszkok kur nori, ant 
nieko tau tas prisiduos. Ašz 
nualinu jog czion pinigus ne
paliko.

Dindau vienok ant to nesuti
ko; atidarė szepa, iszverte vi
sokius užkaborius, o ir nusida
vė ant virszaus, bet nieko nera
do tiktai atsitolindami mete 
baisu 'žvilgsni ant stovinezio 
grabo su nuduotu lavonu.

Selenda. Griffin turėjo ap- 
alptie. Turėjo jaja.kas tokis at
gaivint nes kada atidarė akis, 
mate savo tęva ir Abraomą ir 
iszszokus isz savo guolio pra
dėjo sveikintis su pribuiszais.

— Ar gyva ir sveika Se- 
lenda? Tarė Abraomas Dėkui 
Dievui, o pinigai? Tieji latrai 
paėmė, ar ne?

— Ne, negavo ju, atsake 
Selenda, iszimaiit blokine isz 
grabo. Sztai jieji!

— Mano mylimas kūdikis 
yra tikrai narsi mergina, tarė- 
senas Grjffinas.

Jije yra tikru aniuolu! Tarė 
Abraliomas.I

Senas Griffinas paskui apsa
kinėjo kaip isz priežasties di
deliu pušniu ir sniego negalėjo 
pribut namo ir kailp eidamas 
keliu paregėjo prie ugnies gu
linti suraisziota agentą, pas
kui dažino jas nuo jo apie atsiti
kima, greitai skubino namo 
kur ja rado giulinczia apmiru
sia. grabe.

— O -dėkui Apveizdai, ta
re senis, esi gy va ir sveika. Da
bar po sziai nakeziai da labiau 
mylėsiu savo graba.

Selenda apsimalszino 
landele, bet niekados 
mirszo atsitikima taja

in va- 
neuž- 
nakti. 

In trumipa laika pasiliko Abra
omo pati, o po svodbai aiplaike 
geresni dinšta ir nagtrada uiž 
iszgelbejima pinigu del kom
panijos, o senas tėvas Gr if finas 
pasiliko iki smert dinste dęož- 
ninko prie tosios stoties-.

— GALAS —

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas Ibi 
šiito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apr as žymas, d i dole

knyga, 404 puslapiu, 50o.
No.102— Prakeikta, meilin

gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

No.103—V aidelo ta, 
isz pirmutines puses
ežio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (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 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

No. 116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 1 
puslapiu, 20c. *

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

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

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

No.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. 25o.

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

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

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

No.l42-t-A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20o.

NoJ.44— Apie Ranka Ap- 
veizdos,' Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

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

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios NaktL 
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—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

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

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

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

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

iapiu. 2()c.
No.158—A p i © Kapitonai 

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

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

No.166—Apie Simus Mal- 
kiaus; Iszklansyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

No.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Ibz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20p.

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

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

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

Kitokios Knygos

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

No.180—Kvitu 
del Iszmokejimo 
niams. 35c.

ISO1/?—-K vi tu 
Draugystėms,

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute 
del Kasieriaua 

nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin-' . 
kimu. 25c.

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

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

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

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus 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 Krista. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygai!

l-ST Užsisakant knygas is* 
szio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigais 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis-. 
truoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadet) 
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 City, Pa, - U. S- B
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Žinios Vietines NAUJAS POPIEŽIUS trys Amerikiecziai, Amerikos 
diecezijoms.

— Kazimieras Maczunskis 
(Miller) nuo 60 N. Main uly., 
numirė pareita Petnyczia 11:45 
naktyje in Schuylkill Haven Ii-į 
gonbute. Velionis nesveikavo! 
per keletą menesius. Gimė Lon
don, Anglijoje. Buvo angliaka
sio. Veteranas, tarnavo per 
Pirma Pasaulini Kara. Paliko 
sekanezius seserenu ir brolie
nų: AV. Gablin, L. Wentz ir T. 
Rya.u, visos isz miesto; Marga- 
reta Fisher, Columbus, Ohio; 
J. Plaskey, Whiteville, X. C., 
Ona Stypinski ir Helena. Svin- 
gieliene isz Middleport. Laidos 
Utarninko ryta su apiegomis; 
in Szv. Juozapo baž.nyczioje 9 
va landa ir palaidos in parapi
jos kapinėse.

— Itarninke, Lapkriczio 
Xov. ketvirta diena pripuola 
Politiszki Kinkiniai. 'regu! 
kožna's balsuoja pagal savo 
sanžine ir protą. Patarimu bal
suoti už tuos kurie del “mus 
prielankus, gero velijanti ir 
nepžmirsz po rinkimu!’’

SOVIETAS
RASZYTOJAS
(Tasa Nuo. 1 Puslapio)

jis jau yra iszmestas isz Ra
šytoju Draugijos. Reiszkia, 
kad jam ineiga yra sustabdin- 
ta.

Jis iki dabar labai gražiai 
gyveno, gavo gera alga ir pui
kius namus, vila. Maskvos ra
dijas dabar ji vadina iszdavi- 
ku.

Vladimir Semichastny, jau
nimo draugijos Komsomol vir- 
szininkas ji iszvadino “Kapi
talistine Kiaule”.

tional Rifle Association ir Ca
lifornia Optometric Associa
tion yra priparodžius kad rau
duona spalva miszke yra pavo
jinga, kad medžiotojai turėtu 
neszioti marszkinius citrinio, 
lemano ar szviesiai geltuonos 
spalvos, o ne raudonus.

Szitokios žinutes inkala dar 
kita vini ir medžiotojui rengia
ma graba.

SENAS FORDUKAS
50 Metu Sukaktuves

Balsuokite Už

JOHN BORIS
(Republikonas) 

Isz Ashland, Pa.

Ant Pennsylvanijos
LEGISLATORIAUS

Isz Pirmos Distrikto

Yra Tinkamas Ant Tojo 
Urėdo.

Rinkiniai pripuola Utarninke, 
Lapkriczio (Nov.) 4-ta Diena.

JOHN BORIS

Ponas John Boris, ginies Phi
ladelphia, Pa.., Sausio 30ta die
na 1912 metuose. Jo Tėvai 
Ukrainiecziai, atvyko isz Aus
trijos. Ponas Boris baigės Pu- 
blikines Mokyklų Ashland, Pa.

naku Kata., parapijos Centra
lia, Pa. Vedas, Lapkriczio 22, 
1936m., su (Ilga Pellish, isz 
Shenandoah, Pa. Pons. Boris 
turi dukrele Donna, keturioli
kos metu amžiaus. Ponas Boris;

miestą Ashland 45 metai atgal. 
Yra miesto Justice of the Peace 
per dvylika metu, taipgi ageiu 
tas del Beal Estate ir Insur
ance. Ponas John Boris dabai" 
yra Kandidatas del Represen
tative to Pennsylvania General 
Assembly.

Praszo Jusu Balso Ir Paramos 
Szirdingai Acziu ! ! !

Kardinolo Pastoge

Szventas Tėvas Popiežius Jonas XXIII

Elzbietos, Jono Kriksztytojo 
motinos ir Szv. Berti lies, o

m i t
1605 m., 'dūlis, dina-
> isz rast as ant “Guy

ne: Ragelis. Ir tai diena: 1928 
m., Herbert Hooveris sumuszė

tos; 1944 m., mirė Daktaras Jo
nas Szliupas Berlynoje; 1869 
m., invyko pirmutinis kolegija 
futboles loszimas tarp Prince
ton ir Xew Brunswick; 1941 
m., Prez. Frainklin D. Roosevel- 
tas, Sovietu Rusijai prižadėjo 
visa bilijoną doleriu kaipo 
draugiszkam kraisz.tui; 1941 m., 
Maksimas M. Litvinavas buvo 
nuskirtas Sovietu Rusijos Ant

Kviete. Ir ta diena: 1916 
Jeannette Kaukiu isz Mon-

i. Tai pirmutine mote- 
Amerikos Kongrese;

isz Pirmojo Paisau lino 
; 1808 m., Finlandije bu

Coaldale, Pa. —
Szeszios deszimts szeszi mai- 
nieriai buvo pasiunsti namo isz 
Coaldale Mining kompanijos

Czia Sovietai turėjo puikia 
proga to raszytojo laime isz- 
naudoti. Jeigu jie jam butu pa
vėlinę priimti ta garbe ir tuos 
pinigus, jie butu galeje visam 
svietui pirsztu prikiszamai pa- 

' rodinti ir skelbti kad raszyto- 
; jai Rusijoje turi pilna laisve.

Bet matyti jie neiszdryso 
i taip padaryti, nežiūrint kaip 
jie butu noreje taip padaryti, 
nes jie tos knygos baisiai bijo
si ir dar labiau bijosi savo žmo
nių, kurie ta knyga tada galėtu

I pasiskaityti!

Kompanija aiszkina kad dabar 
daug mažiau augliu ji gaili par
duoti ir už tai turi tuos mainie- 
riu paleisti. Kompanijos atsto-

MEDŽIOKLE
PRASIDĖJO

tinis .jo

nuo 1520 metu.
— Ponia Ona Dulskiene isz 

miesto likos priimta in Potts
ville ligoubute -del operacijos. 
Ponia Dulskiene nesveiko ja.

Shenandoah, Pa. —

330 \\ .
uno

Locust. Mt. ligoubute, ipasirji-

tiems mainieriams ve! bus dar-

Minersville, Pa. —
Katarina Gillis Vitkauskiene, 
nuo 213 Laturel uly., pasimirė 
pareita Ket vergą savo namuo-

turis dukteris: Mare, pati Juo
zo Aluezio. Pottsville; Loaika-

ley, mieste ir Stase, pati Win
field Boardman namie, sunu

neszka Lutkauskiene mieste? 
taijpgi daug aliuku ir pro-anu-

apiegomis iii Szv. Pranciszko- 
-baižnyczioje 9 valanda, ir palai
dota in parapijos kapinėse, 
vyras Steponas mirė 1918

Jos 
m.

baisi 
visi 

akiu 
grei-

NAUJAS POPIEŽIUS

re pareita Subatos ryta 12:30' 
valanda. Gimė Lietuvoje, atvy
ko iii Amerika 1911 metuose ir 
per visa laika: gyveno Shena-

Andreja, namie, taipgi du aliu
ku ir du brolius Lietuvoje. Pri-

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

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nice diecezijoje, sako kad Szv. 
Tėvas yra pareiszkes:

“Asz turiu vilties atsilanky
ti in savo diecezija, in Venice; 
Asz teipgi noreczian dalyvau
ti pamaldose, apeigose kai Ma
rijos Metas užsibaigs, Liurdo 
szventoveje.

“Marijos Metai”, paszvesti 
Dievo Motinai, prasidėjo Vasa
rio menesyje, Liurdo szvento
veje, Prancūzijoje, kur sziais 
metais yra apvaikszcziojama 
ir szveneziama szimto metu su
kaktuves.

Popiežius Jonas yra iszbu- 
ves Prancūzijoje pe asztuonis 
metus kaipo buvusio Szvento 
Tėvo Pijaus Dvyliktojo asme- 
niszkas pasiuntinys. Jis Pran
cūzu kalba puikiai moka.

Eina gandai kad jis rengiasi 
suszaukti visu likusiu Kardi
nolu posėdi, priesz Kalėdas ir 
paskirti keletą Nauju Kardino
lu, kuriu tarpe gal bus ir du ar

MAHANOY CITY, PA. — 
Apie penkiolika milijonu me
džiotoju linksmai ir drąsiai isz- 
ejo ir eina in paukszcziu me
džiokle. Ir vėliau, daug isz ju, 
tie kurie iszliks gyvi, eis ir in 
briedžiu ir meszku medžiokles.

Metai po metu miszkai ma
žėja, laukai siaurėja, o medžio
toju skaiezius augte auga. Jau 
dabar randasi per daug me
džiotoju ir per mažai žemes.

Tos dienos, kada žmogus ga
lėjo sau ramiai ir isz lėto iszei- 
ti in miszka su savo medžiokles 
szuniu ii' karabinu, sau pasi- 
vaikszczioti ir nusiszauti kelis 

i paukszczius ir sau vėl ramiai 
ir isz lėto pareiti namo, jau yra 
praeje, žuvę!

Dabar medžiokle yra 
lenktyne! Visi skubinasi 
bėga visi viens kitam už 
nori užbėgti; visi toli ir
tai važiuoja ir dar greieziau 
parvažiuoja, jeigu dar gali 
parvažiuoti.

Kai paukszcziu medžiokles 
metas užsibaigs, tai, jau yra 
isz anksto iszrokuota, apie tris- 
deszimts milijonu paukszcziu 
bus iszszaudinta, ir apie tuks; 
tantis vienas szimtas septynios 
deszimts penki medžiotojai bus 
nuszauti.

Didžiausias pavojus kuris 
medžiotojui gresia, tai yra pats 
medžiotojas.

Dautarai mums sako kad 
asztuntas nuoszimtis visu žmo
nių Amerikoje negali atskirti 
spalvas, reiszkia ju akys nėra 
pilnai sveikos ir jie negali at
skirti viena spalva nuo kitos. 
Reiszkia kad vienas milijonas 
du szimtai tukstaneziu medžio- 

1 jo, po miszkus klaidžioja su 
karabinais, ir negali atskirti 
rudos spalvos nuo rauduonos.

O kas skamba dar pavojin
giau, tie patys Daktarai dabar 
mums pasako kad rauduona 
spalva medžiokle yra pavojin
ga, kad medžiotojos kuris ne- 
szioja rauduonus marszkinius 
visai nėra znaimus miszke. Na-

MAHWAH, N. J. — Fordo 
automobiliu kompanija yra pa
gaminus, pastaezius jau tikrai 
paskutini “Forduka”, kuris 
net ir in dainas ir daineles bu
vo vieta radęs.

Pirmas Fordukas buvo pasi
rodęs penkios deszimts metu 
atgal ir tas “Model T” Fordu-' 
kas kaip koks barszkalas. bar-' 
szkejo ir drebėjo, bet vis ėjo 
net iki 1927 metu kai paskuti- j 
nis tokis buvo pagamintas.

Fordas apie penkiolika mili
jonu tu “Forduku” buvo pa
gaminęs ir pardavės, bet dabar 
jau jie, kaip paparezio žiedas, 
retenybe.

Tas Fordukas buvo juodas, 
turėjo dvideszimts arkliu jie- 
gos inžina (prilyginus prie 
sziu dienu suvirsz trijų szimtu 
arkliu jiegos gramozdus) sau 
barszkejo ir dundėjo apie dvi
deszimts myliu in valanda, ir, 
kasztavo biski daugiau kaip 
du szimtu doleriu.

Fordo kampanija, dabar no
rėdama atstatyti ta sena For
duka del savo sukaktuviu, tu- 
rsjo daug bėdos surinkti visas 
jo dalis, kad butu galima tik-

Szitame mažame kamba- 
i retyje buvo laikinai apsigy- 
į venes Camerlengo Bendetto 
Į Aloisi Ma sella, kuris buvo 

laikinis Kataliku Bažny
čios vadas kol naujas Szv. 
Tėvas buvo Iszrinktas. Kam
barys pirmiau buvo užkrau-

tas visokiais senoviszkais 
daigtais ir rakandais. Pana- 
sziuose kambariuose ir visi 
kiti penkios deszimts vienas 
Kardinolas buvo laikinai ap 
sigyvene per Szvento Tėvo 
Rinkimus.

rai ta pirmutini Forduka at- ti in San Luis, California. Ir 
statyti, toks koks jis buvo.

Darbininkai buvo pasiunsti į praeities dulkiu prikėlė ta pir- 
ir invairias vietas, garadžius, j mutinį Forduka, kuris dabar 
senu rakandu sztorus ir visur 
kitur, jieszkoti bent kokiu to 
Forduko likucziu.

Jie rado keletą daliu pas 
John Skaff in Flint/ Michigan. 
Kadangi jie negalėjo niekur 
rasti ratu, tai automobiliu 
kompanija in New Jersey nau
jus ratus pagamino, bet pana- 
szius in tuos pirmutiniu; spar
nai, “fenderiai” buvo padary-

taip, biski, po biski, jie isz

yra ant parodos in Dearborn, 
Michigan.

Pirmutinis Fordukas kasz
tavo biski daugiau kaip du 
szimtu doleriu; bet szitas nau
jas “pirmutinis” Fordukas, 
kompanijai kasztavo daugiau 
kaip penkis tukstauezius do
leriu, ar beveik du sykiu tiek 
kiek sziu metu naujas Fordas 
kasztuoja. -

Pirkite U. S. Bonus Pirkite U. S. Bonus Pirkie U. S. Bonus

PEACE
COSTS MONEY

Help Strengthen America's Peace Power ... Buy U. S. Savings Bonds!

The chart to the right 
shows how the Bonds you 
buy will earn money for 
you. But the most impor
tant thing they earn is 
peace. Are you buying as 
many as you might?

$5,000$2,500 $10,000

$4.75 $9.50 $18.75

HOW YOU CAN .REACH .YOUR SAVINGS GOAL 

.• WITH SERIES E SAVINGS -BONDS

- ‘tin iaU-ft vpnrl JI mMiihtl .

The U.S. Government does not pay for this advertising. The Treasury Department thanks, ■ 
for their patriotic donation, The Advertising Council and
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