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Pagerbia Karo Mirusius VYSKUPAI
BALSUOJA UŽ

KOMUNISTUS

VIENNA. — Kataliku Baž- 
: nyczios Vyskupai, Vengrijoje 
vieszai paskelbė kad jie reme 
ir balsuoja .už Komunistu va
dus, ant Žmonių Frunto, Lap- 

' kriczio szesziolikta diena.
Szitus rinkimus veda Komu

nistu partijos kandidatai.
j Vyskupai sako kad jie tikis 
į kad jie galės sugyventi su tais 
: Komunistais ir kad jie tikisi 
kad tie Komunistai laiko savo 

; rankose visa ju kraszto likimą.
Visi Vyskupai gavo toki 

i laiszka ir, savo žarų, savo ku
nigams panasziai pranesze.

Ar tie Vyskupai buvo pri- 
: versti szitaip daryti, ar jie bu
vo suklydę, ar jie pasielgė

VICE PREZIDENTAS 
NERAMIAI MIEGA 

VASZINGTONE

Maisztininkas Teisme

Taip kaip Amerikiecziai 
iszkilmingai pagarbia savo 
žuvusius kareivius per Vete
ranu Diena, taip Anglijos 
Karaliene Motina Elzbieta 
prisiminė savo kraszto, Ang
lijos karo žuvusius, ir padėjo

kvietku vainiką ant kapo in 
Empire Field of Remembran 
ce in St. Margaret's, Londo
ne.

Ir Anglai, kaip ir Ameri
kiecziai Veteranu Diena isz
kilmingai apvaikszczioje.

Isz Amerikos
jos del jaunuju butu iszmestos 
isz miesto tarybos ir kad butu 
palikta policijantams nuspres-

priesz Bažnyczios vadus, dar 
nežinia; bet galima tikrai pa
sakyti kad jie jokiu budu tuos 
Komunistu kandidatus nerem
tu, jeigu jie butu laisvi ir dar 
vis prigulėti prie Kataliku baž
nyczios. Anot Komunistu laik- 
raszcziu, visi tie Vyskupai bu
vo pareiszke norą dalyvauti ir 
bendradarbiauti su tais Ko
munistu vadais.

KITOS SZUNYSTES
PHILADELPHIJOJE

ti ka su tokiais niekszais dary
ti. Beveik visados tokios neva 
labdaringos ir mielaszirdingos 
draugijos paleidžia tokius | 
niekszus ir jiems viską dovano-!

High School Studentas 
Sumusztas

PHILADELPHIA, PA. — 
Asztuoni jaunuoliai, žulik'ai, 
tarp szesziolikos ir septynioli
kos metu amžiaus buvo polici- 
jantu suimti ir suaresztuoti. 
West Philadelphijos High 
School studentas buvo sumusz
tas, kai apie penkiolika jaunu 
žuliku ant jo užsipuolė. Tu žu- 
liku auka buvo 17 metu am
žiaus studentas Walter Smith, 
nuo 2035 Manton ulyczios. Jis 
buvo nuvesztas in Graduate li
gonine. Jam galva buvo baisiau 
sumuszta.

Visi suimti ir suaresztuoti 
jauni žulikai priguli prie czai- 
kos kuri save vadinasi Junior 
Road Gang.

Policijantai visu tu jaunu 
niekszu, žuliku vardus turi. 
Bet tai visai nesvarbu. Kas 
daug svarbiau tai yra tu niek
szu žuliku tėvu vardai ir ad
resai.

Tie jauni niekszai turi būti 
nubausti, bet ir ju tėvai turė
tu būti patraukti in teismą ir 
atsakyti už j u vaiku niekszy- 
bes.

Ir kas dar svarbiau tai kad 
visos tos draugijos ir komisi-

ja. Tada tokie niekszai gali 
spjauti in policijantus, gerai; 
žinodami kad tos mielaszirdin
gos draugijos jiems vėl dova
nos, kad jie galėtu ir toliau 
vesti savo niekszybes.

Philadelphijos miestas da
bar yra užsitarnavęs labai in- 
taringa garbe kaipo niekszams 
saugia vieta:, kur jie gali savo 
ožius varinėti ir niekas negali 
j u kibinti.

PABRANGSTA
AUTOMOBILIU

APDRAUDA
—

OKLAHOMA. — Visu auto

Pervelai

Apdraudos Agentas—Ate- 
i jau apdrausti tamsta nuo ne

laimes.
Vyras — Pervelai tamsta 

atėjai! Jau apsivedžiau!

mobiliu apdrauda dabar yra 
pabrangus, ir apdraudos vir- 
szininkai pasiaiszkina kad tai 
jie nėra kalti, nes jie turi dvi
gubai ar trigubai dabar iszmo- 
keti ant automobiliu nelaimiu.
Del nelaimiu pereitais metas 
buvo iszmoketa po $2,585 ant 
metu, o dabar tos paczios kom
panijos turi isžmoketi po $89,- 
781.00 už tas paczias apdrau- 
das. Automobiliai dabar yra 
didesni ir brangesni. Vieno au
tom obiliaus sparnas dabar 
kasztuoja apie du szimtu dole
riu, kai keli metai atgal toki 
pat sparnas kasztuodavo apie 
penkios deszimts doleriu.

— 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.

Szita Seminole Indijonka, 
Louise Osceola, ežia mokina
si kaip siūti ant maszinos. 
Valdžia yra parūpinus.* kele
tą tukstaneziu tokiu siuvimo 
maszinu szitiems Indijo- 
narns in Floridos pelkes, Ev
erglades. Indijonu moterys, 
iki dabar viską siūdavo ran
komis, bet dabar jos moki
nasi kaip siuvimo maszinas 
pavartuoti.

W
Ne Tas Numeras

Pirkėjas — Prąszau duoti 
man pirsztines.

Sztorninkas — Kokis nu- 
maras?

Pirkėjas — 8 East Centre 
ulyczia.

* Jeigu kas mažai proto tu

WASHINGTON, D. C. — ! 
Vice-Prezidentas Richard Nix- 
onas iszsijuoses darbavosi 
priesz szitus rinkimus. Nors jo 
vardo nebuvo ant nei viena 

i rinkimu sanraszo, vienok jam 
visi rinkimai visur rūpėjo.

j Jis niekur nieko negalėjo 
sau laimėti, bet galėjo baisiai 
daug pralaimėti, ir pasirodo

Į pralaimėjo!
Kur Republikonai buvo su- 

i muszti, ten jis nukentejo ir ten 
jis mate savo partijos silpnybe.

Priesz rinkimus jis susikirto 
net ir su Prez. Eisenhoweriu, 
kuriam jis jau seniai buvo pa
sakęs, kad reiki^jzitu rinkimu 
vaju pradėti keletą Inmenesiu 
isz anksto.

Jis net ir keliose savo pra
kalbose prasitarė priesz Ei
senhower!.

Kai Eisenhoweris, tik kele- 
ta sanvaieziu priesz rinkimus 
iszsirange kelias prakalbas pa-! 
sakyti, Vice-Prezidentas Nix-i 
onas paėmė savo partijos va
deles in savo rankas ir visiems 
insake ka sakyti ir kaip rinki- j 
mo vaju vesti.

Jis pats diena , nakti važine- ' 
jo prakalbas sake, visiems Re- j 
publikonu partijos kandida- Į 
tams in talka stojo.

Jis net ir in Alaska buvo nu
keliavęs su prakalbomis.

Bet jau buvo per mažai ir per 
į vėlai.

Priesz rinkinius jis buvo be
veik vienatinis Republikonu 
kandidatas in Prezidento vieta 
1960 metuose. Bet dabar jam j 
pavojus gresia isz New York 
valstijos ir isz Californijos.

New York valstijoje Repub- 
likonas, milijonierius Nelson 
A. Rockefeller laimėjo rinki- 

• mus ir sumusze kita milijonie
rių Averell Harriman, Demo- 

: krata, be pagelbos isz Vaszing- 
■ tono Republikonu.

Republikonas Nelson Rocke
feller buvo aiszkiai paskęs, kad 
jis nenori nei Vice-Prezidento 

į Nixono nei Prez. Eisenhowerio 
pagelbos, per tuos rinkimus.

Kai Prez. Eisenhoweris pas 
ji nekviestas atvažiavo su pra
kalbomis in New York miestą, 
milijonierius Rockefeller ji 
mandagiai priėmė, užsiprasze 
ant arbatėlės, ir paskui atsi- 

, prasze, pasiaiszkindamas, kad 
jis daug darbo turi, ir iszva- 
žiavo in prakalbas — be Eisen- 

I howerio.
Dabar, po rinkimu, aiszkus 

dalykas kad tas bagoezius Re
publikonas Rockefelleris ge
rai žino kad jam nei Vice Pre
zidentas Nixonas nei Prez. Ei
senhoweris nėra reikalingi.

Eisenhoweriui gal ir nerupi 
nes jis jau negali stoti in rin
kimus, bet Vice Prezidentui 

' baisiai rupi; nes dabar jis mato 
visoms savo svajonėms pavoju 

- isz New York. Ji gali in szali

Už Geležines Uždangos
LIETUVIAI

KARELIJOS
MISZKUOSE

priesz keletą menesiu isz 
Lietuvos atvyko in Vakarus 
jaunas Lietuvis su žmona ir 
vaiku ir apsigyveno Pietų Va
karu Vokietijoje. Apsilankęs 
Reutlingene, kai ka pasakojo 
“E. Inf.”

Po karo, 1946 metais, buvo 
Sovietu iszvežtas in Sibirą 
(Krasnojarsko-Kansko apylin
kes stovyklas), kur prabuvęs
keturius metus. Ižzleidžiant 
isz prievartos darbu stovyklos 
galejes pasirinkti isz keliu siu-

ri, tai ant kožno isz augszto Į pastumti tas bagoezius Repub- 
žiuri. . į (Tasa Ant 4 Puslapio)

John Kasper (po deszine) 
pasikalba su dvejais sviet- 
kais, isz dvieju szimtu tris- 
deszimts penkių tokiu sviet- lemu srieziu, kur norėtu “laiš
ku, kurie yra patraukti in vai” apsigyventi. Lietuvos tu 
teismą, ji apginti, in Nash- siūlomu srieziu tarpe nebuve. 
ville, Tennessee. Szitas John Pasirinkęs Karelija ir ten isz- 
Kasper, maisztininkas, gi
męs ir augės in New Jersey 
dabar baisu lerma kelia Pie
tinėse musu kraszto valstijo
je, kurstindamas visus Bal
tuosius žmones sukilti net ir 
priesz valdžia, ir nepripažin
ti Juodukams mokiniams 
lygybe, mokyklose.

spausdinto Lietuviszko žodžio 
(szeimyna-dabar gyvena visai 
svetimoje aplinkumoje). Ir 
sziaip yra susidomejes, Lietu- 
viszkomis knygomis, iszejusto
mis laisvajame pasaulyje ir 
laisvaja Lietuviu spauda. Va
karuose gyvena dar tik pir
muosius menesius, tai daug 
jam ežia atrodo nauja, nein- 
prasta. Skirtumas priesz gy
venimo sanlygas Rytuose - mil- 
žiniszkas. In užjuri neketa 
iszkeliauti, nori insikurti Va
karu Vokietijoje, isz kur kilusi 
yra jo žmona.

Iszvažiuoti isz Lietuvos tie-

dirbės eile metu. Ten yra ne 
mažai Lietuviu.

Į Sunkius miszko darbus dir- 
; ba netik vyrai, bet ir moterys! 
Karelijoje, savaime aiszku, 

i daug szaltesnis oras, kaip Lie- 
! tuvoje, bet ne toks asztrus kaip 
' Sibire. Su ten gyvenaneziais 
suomiais Lietuviai sugyvena 

J draugiszkai. Net Kalėdų, Ve
BEDIEVIAI lykas ir kitas Szventes kartu

szvenezia. Tuo tarpu su Pra- 
SOVIETAI voslaviszkais (labiau suruseju-

I siais) karelais santykiai ne esą 
tokie artimi. Nors uždarbiai, 
palyginus Lietuva, yra kiek 
auksztesni, bet kainos, prekios 
Již tai taip pat auksztesnes. 

■ (Žadėjo apie Karelija vėliau 
daugiau papasakoti). Kareli
joje ir su savo žmona susipaži
nęs, kuri taip pat jau buvo at
likusi tremties kelia in Sibirą 
ir atgal. Karelijoje gimė ir ju 

! sūnūs. Nors vaikas dar mažas 
i bet jau dabar tėvas rūpinasi 
į Lietuviszku elementorium kad 
galėtu pradėti vaika mokyti

Mokinasi Szvento 
Raszto

MASKVA, RUSIJA. —
Bedieviai darbininkai Sovietu 
Rusijoje yra dabar raginami 
mokintis ir gerai susipažinti su 
Szventuoju Rasztu, kad jie ga
lėtu stoti lygiais in ginezius su 
“ilgaskverniais” ir kitais “su
vedžiotais mulkiais” kurie dar 
vis tiki in Szventa Raszta.

Szitas patarimas ateina isz

šiai in Vakarus, niekam nėra 
galima. Visus dokumentus, pa 
ludimai galutinai gaunama 
Maskvoje. Reikia ilgai laukti 
ir tai ne visiems norintiems isz- 
vykti pagal repatriacijos susi
tarimus pavyksta. Jei laisviau 
leistu, daugybe Lietuvos gy
ventoju bėgtu nuo Sovietinio 
režimo ir kraustytus isz savo 
Tėvynės, sako atvykėlis. Ir jis 
kaip ir kiti atvykėliai, pasako
ja apie dideli Kolukiecziu skur 
da, palyginus su mieste gyven- 
aneziais inmoniu darbininkais, 
kurie vis dar geriau iszsiver- 
czia.

> r

Isz atskiru Lietuvos vieto
vių ir t. t., minėjo Klaipeda, 
kur pastaruoju metu einanti 
gyva statyba. Jo nuomone, 
Klaipeds mieste Lietuviu tau
tybes gyventoju esą apie sep
tynios deszimts nuoszimti. Su
sisiekimas tarp miesto ir kopų 
(Neringos) esąs vis dar varžo
mas. Apskritai, bet kuriame 
pajūrio ruože po devyniolika 
valandų vakaro nevalia pasi
rodyti.

SKAn YMT ~~

O^“SAULE”<W
PLATINKIT!

“Literary Gazette” žurnalo,! 
isz Baku, su perspėjimu kad[ 
daug jaunimo dabar nuklysta 
in tikėjimą ir apleidžia Jaunu 
Komunistu Draugija in Azer
baijan.

To žurnalo straipsnis sako 
kad tai invyksta kai geri Ko
munistai yra. suvilioti kriksz- 
czioniu, kurie jiems kisza po 
nosimi ta Szventa Raszta.

Kiti laikraszcziai Rusijoje 
’ tam žurnalui pritarė ir prade-' 
jo raszyti ir raginti kad visi ge-■ 
ri ir isztikimi Komunistai,Be-' 

i dieviai gerai susipažintu su 
j Szventuoju Rasztu, kad jie ga
lėtu tinkamai ir mokintai at- 

j sakyti visiems tiems suvedžio- 
; tiems krikszczionims.

i Tai isz tikro geros ir visai 
nesitikėtos nanjienos, kad So- i ' j
vietai dabar ima Szventaji 
Raszta skaityti. “Gal vėliau 
iszgirsime kad velnias pradėjo 
Szventuoju vandeniu praus
tis.”

Pirkite U. S. Bonus

Czia nauji Anglijos Lakū
nu Sztabo karabinai, kurie 
yra intaisyti szauti nuo že
mes in eroplanus padangose 
isz North Coates, Anglijoje. 
Jie yra intaisyti kad jie pa

tys gali atskirti savuosius 
eroplanus nuo prieszo er.o- 

planu ir paskui pasukti savo 
vamždžius in tuos prieszo 
eroplanus ir juos isz padan
gių iszszaudinti.



Kas Girdėt
Laikrasztininkai ir seni poli

tikieriai sako kad Demokratas 
Leaideris, Pennsylvanijos Gu
bernatorius, pralaimėjo rinki
mus už tai kad jis per daug 
sziltu vietų innaloniu. parūpi no 
Pliiladelpliijos po 1 itik ierianis, 
ir užmirszo savuosius draugus 
mažuose miesteliuose ir matuo
se. Bet kiti primena kad Lea
dens užsitarnavo ta negarbe, 
buvo sumusztas už tai kad jis 
per daug kaliniu, žuliku, bomu 
ir niekszu. paleido isz kalėjimu.

Ir ežia gali Ibuti daug tiesos. 
Kaip tyczia, kaip tik priesz. 
rinkimus tu žmogžudy scz i u 
vagyszcziu, razbaininkavimu 
ir kitu niekszyscziu priviso 
Philadelphijoje. Ir dauguma tu 
prasikaltėliu, niekszu, žmogžu
džiu buvo ir yra buvusieji kali
niai, kurie buvo Leadėrio pa
leisti isz kalėjimu pirm negu 
jie buvo atlikę teismo nustaty
tas bausmes.

Ir dabar visi tie užsipuolimai 
visos tos vagystes, niekszystes 
ir 'žmogžudystes Philadelph i- 
jos mieste laibai negardžiai at
sirūgsta Leaderio administra
cijai.

• •
Republikonai buvo taip atsa

komai sumuszti per sziuos rin
kimus, kad jie jokiu budu neat- 
sipeikes iki Prezidento rinki
mu, nes nebus tiek tuszcziu vie
tų per ateinanczius rinkimus. 
Jeigu Republikonai visus rin
kimus ateinancziais metais lai
mėtu, jie vis liktųsi mažumoje 
Senate ir Kongrese.

Ir už tai Vice-Prezidentas 
Nixopa.*.dabar baisiai irszta ir 
Prezidentas Eisenhoweris ne
ramiai miega.

Eina gandai kad dabar Vice- 
Prezidentas yra paemes visos 
Republikonu partijos vadovy
be, nepaisindamas nei partijos 
vadu nei paties Prezidento Ei- 
senhowerio. Jis mato kad jei
gu jis dalbar nieko nedarys, tai 
jo dienos kaipo politikierius 
yra suskaitytos.

Jam labiausiai rupi New 
York valstijos naujais Guber
natorius, milijonierius Rocke- 
felleris, kuris be pagelbos isz 
Republikonu partijos virszu- 
nes ir Pręz. Eisenliowerio, lai
mėjo rinkimus New York vals
tijoje, kai visur kitur Demo; 
kratai laimėjo.

Dalbar visi politikieriai pu
tas plaka kad szitas milijonie
rius, Republikonas gali stoti in 
linkimus del Prezidento vietos, 
r**Wr#**>.»»*******»******M-*

Vėl Tokis Bus
Ponas in Leką j u — Jonai, 

iszczystyk man czebatus?
Jonas — Ka maczyije po

nuli, lauke didelis purvynas, 
tai velei tokie bus!

In keletą dienu, ponas lie
pė priesz piet kinkyt arklius 
ir. rengtis in kelione, o Jonas 
tarė:

— Ponuli, da asz pietų 
nevalgiau!

Ponas — Kam valgyt, juk 
už valandos velei busi alka
nas!

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

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS

. . . MALDA ... , j
Viesz. Jėzaus ir ;
Motinos Szvencz. •
Sapnas Motinos Szven- 1 

cxiausios, mieganezios J 
ant kalno Alyvų, žemei J 
Batanijos, bažnyczioj j 
Sxv. Mykolo Arkaniuolo. Į

Knygos Did. 3%x5% col. ;
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SAULE PUBLISHING CO.. 
MAHANOY CITY. PA. U S.A

Republikonu partijoje.
Priesz szito milijonieriaus 

pasirodymo, Nixonas buvo tik
ras kad niekas kitas kaip tik 
jis vienas yra Republikonu 
kandidatas in ta. vieta. Dabar 
jis mato nemažai ir nepaprasta 
konkurentą, ir jam baisiai ne
patinka.

Gal kaip tik už tai jis priesz 
rinkimus, per savo/ prakalbas 
dryso vieszai pasiprieszinti ne 
tik Republikonu partijos szu- 
larns, bet ir paežiam Prez. Ei- 
senhoweriui.

Szventas Tėvas, Popiežius 
Jonas Dvideszimts trecziasis 
yra paisakes kad jis ketina ke
liauti, važinėti. Jis yra pasakęs 
kad jis ketina aplankyti savo 
diecizija in Veenice ir dalyvau
ti Liurdo iszkilmiu užbaigime.

Per daugiau kaip szi m ta me
tu Popiežius nėra kojos iszke- 
Įes isz Vatikano.

Jeigu szitas musu naujas Po- 
piežis yra. nusistatęs keliauti iu 
Venice ir. iu Prancūzija del 
Liurdos szventoves iszkilmiu, 
tai argi negalimas daigtas kad 
jis gali nutarti ir atsilankyti ir 
pas mus in Amerika? Jis apie 
tai nėra nieko nesakęs, bet la
bai galimais daigtas. Tai butu 
tikrai nepaprastas invykis nes 
nei vienas Popiežius niekados 
nėra pas mus atvažiavęs.

Szitas Szventas Tėvas yra 
jau dabar, tokiu trumpu laiku 
padaręs daug atmainų: Pavyz
džiui, jis dalbar priima spaudos 
laikrasztininkus, kuriems bu
vęs Popiežius Pijus Dvylikta
sis buvo uždaręs duris. Jis teip- 
gi kas sanvaite priima visus 
Kardinolus, nežiūrint ar jie tu
ri kokiu svarbiu reikalu ar ne. 
Jis sako kad jis nori su jais pas 
siszneketi.

Jis toliau yra įpasakos kad, 
nors jam viso svieto taika rupi 
kad jis nesjkisz in tarptauti
nius klausimus, bet darbusis, 
taip vadinamais vidus bažny- 
czios reikalais, nes jam rupi 
daug daugiau Bažnyczios 
szventumas ir tobulumas negu 
t arp tau t i n e jp o 1 i t i k a.

Dar daugiau, jis t no jaus pa
skyrė iSzventb Sosto Sekreto

Pypkes Durnai

Tiktai,...
Giltine viską
Su dalgiu nukerta,

Tiktai, geri darbai 
Pasilieka!

Skaitykit “Saule” 

rių, kurio buvęs Pijus Dvylik
tasis nebuvo paskyros, nes jis 
jautiesi kad niekas taip gerai, 
to darbo- negali atlikti kai,p tik 
jis pats. ‘

Dar daugiau; kai tik jis 'bu
vo paskirtas, iszrinktas Popie
žiumi, jis tuojaus paskyrė nau
ja Kardinola irppasake kad už 
trumpo laiko jis paskirs gana 
kardinolu sudaryti pilna, skai- 
cziu Kardinolu Kolegijos, ku
ris turėtu turėti septynios de- 
szimts Kardinolu. Dabar ran
dasi tik penkios deszimts du 
kardinolai toje kolegijoje, nes 
buvęs Popiežius Pijus Dvylik
tasis nesiskubino ar nenorėjo- 
tiek Kardinolu paskirti.

Jeigu kas norėtu suprasti ar 
sau iszsiaiszkinti szita, beveik 
nei vieno Amerikieczio nesiti
kėta Demokratu .pergale per 
vietinius rinkinius, tai reiketu 
atsiminti kad Demokratai in 
talka pasiėmė beveik visus 
Amerikos laikraszczius. Jie 
daugiausia sayo pinigu ir visa 
savo intaka inde jo in Ameri
kos spauda, kai. Republikonai 
pasitikėjo savo pinigais ir fab
rikantais. Jeigu turite senus, 
laikraszczius namie, tai tik 
dirstelki.te in juos ir pamaty
site kiek propagandos Demo
kratai buvo paleidę per visus 
laikraszczius.

Republikonai jautiesi tokie 
galingi kad jie mislino kad 
spauda jiems nereikalinga. Jie 
dabar pasimokino, kaip tas na
bagas kuris buvo užvestas ant 
kartuvių pasakė: “Asz dabar 
pasimokinau. ’ ’ Republikonai. 
dasiprotejo..., bet per vėlai.

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.”
____________ _ _________ ——-A- —

Visu Ražancziaus 
Paslapcziu Maldos
Del Ražancziaus Draugijos 
Nariu, ant njažu 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.

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

Istorija Apie...
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimai
apie Jezu Kristų

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

"SAULE” MAHANOY CITY,

Price $3.00 s”u ,oi"'
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

Saule Publishing Co., Maha
noy City, Pa.

:: JUOKAI ::
Kada

Juozas — Kada geriausias 
laikas obolius skinti?

Antanas—Kada szuva pri- 
risztas!

........-^=w

Akyva Pati
Pati — Pasakyk man du- 

sziuk, kas tai yra szuntoto- 
gija?

Vyras — Tai yra augini
mas szunu!

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai

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

:: SIUVININKE ::
(Tasa nuo 3-czio puslapio)

go jai prd akis. Kas nors 'gra
žaus, szviesaus mirė jos szirdy- 
.Ė-

— Ne! Užkimusiu balsu 
suszuko Onute, Niekuomet!

— Tai ' teip, susznypszto 
Dulbys. Tai tokia tavo meile? 
Žmonių kalbos tau labiau ap
eina.

— Ne, ne! Spausdama 
abiem rankom . plakanczia 
szirdi giniesi Onute.

— Ne apie tai!
— O apie ka?
Valandėlė maustė.
— Sakai m|yili mane, pra

dėjo, tikiu*, nes sugryžai, vie
nok tiktai dėlto, kad ne tokia 
buvau kaip kitos, kad gerbiu 
save ir iliekur nesidajužau. Bet 
tavo' meile tesis tik tol kol vi
sai ireatsidiiosiu tau, kol gali 
mane gerbti. Gi paskui kas? 
Kuomet atsibosiu, pamesi.

— Niekados, karsztai gynė

— ■       mni—»,■ įvirti ,-rr'y

Dulbys.
Ai- kunigas mudu stula, su- 

risz, ar ne, vienodai tave my
lėsiu.

Onute liūdnai palingavo gal
va.

— O asz-gi pasilieku prie 
savo. Meilesne man tavo pa
garba negu meile.

— O asz nesutiksiu imti 
szliuba bažn vežioję.

— Tai viskas tarp musu 
baigta.

— Paszoko Du'bys nuo kė
dės ir pribėgo prie duru.
' — Ne, ne! Suriko'. Ne dėlto 

aisz kaip szuo laįžiausi prie ta
vo rankos, kad dabr varytum 
nuo saves. Jei ne gera valia, 
tai jėgai vienok turi būti mano!

— Niekados! Taip!
— Busi, pakartojo su užsi

spyrimu.
—■ Jau subėgo mudviejų ke

liai, jokia jau jėga neiszplesz 
inąiu tavęs. Onute mano! Kalbė
jo lenkdamas in ja, argi troksz- 
ti maino mirties ? Be tavęs nėra 
man gyvenimo.

Sujaudintai, visa, drebanti 
klausė tu karsztu žodžiu.

— Klausyk, staiga su nuo
sprendžiu tarė Dubys, dalbar 
einu. Rytoj tuo laiku vėl atei
siu. Panorėsi, gerai; jei ne, tai 
padarysiu teip kaip sakiau.

Priesz mergaites, lyg stabo 
isztiktas, akis sublizgėjo revol
veris.

V v v

Szalta. žiemos vakara didele 
skara apsigaubus" Onute ėjo be 
tikslo. Slinko iszkrypusiu sza- 
ligatviu nekreipdama domes in 
kurtu vienodai didihiesczio 
trukszma susilmupus savyje ir 
tyli.

Ant besisuku r i uo janeziu be-

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

Help Strengthen America’s Peace Power! .'
In a peaceful world the only marching soldiers your 
children see are on parade. And that’s the way we want 
to keep it! But peace costs money.

Money for the industrial and military strength to keep 
ithe peace. Money for science and education to help make 
it lasting. And money saved by individuals.

Every U. S. Savings Bond you buy helps strengthen 
America’s Peace Power. Are you buying as many as you 
might?

• i

Buy U.S. Savings Bonds
\ 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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rybej baltu snięgiu atsivėrė 
jai reginys, panaszus in stiklą, 
melsvu akiu voku rėmuose ste
bėtinai , periniancziai.

Baltos lengvos, mažutes 
snaiges puldinėjo ipo jos kojo
mis, nulupdavo' ant blakstienų 
kaip aszaros.

Per1 iszvagota raukszlemis 
Onutės kakat sūkuriais be per
traukos, kaip tos snaiges, ėjo 
mintys ir atminimai.

iSztai tame atmintiname va
kare laukia ateisiant Dulbio.

Ir jos valia, kaip rudies pa
ėsta geležis, sululž už valandė
lės. Bandys dar aitsisjnrti. Vie
nok jau nebetiki in savo jėgas. 
Pasiduos. Gyvenimo atmatose 
paners balta, siena ir kuna.

Laikrodžio rodykles pamažu 
slenka.

Ir staiga, smarkiai ka.ž kas 
palbarszkino' iii duris. ..Szirdis 
Onutės nustojo plakti. Tai Du
bys. ■

Ant slenkszczio 'balta, ant 
greitosios užsimetus, skara ant 
pecziu, pasirodė Jule.

—• Dubi suėmė! Siiszuko 
užkimusiu balsu. Jeigu, turi ka 
pas save, tuojau sudegink, nes 
ateis ir pas tave.

Tirsztas ūkas pridengė Onu
tės akis. Isztiestomis be pagel
bos rankomis, !be žodžiu skun
do ip'Uple Onute, kaip pakirsta 
varpa. ,

V v

Pasveiko Siūlas gyvenimo 
sukasi ant naujo kamuolėlio 
isz Dievo> Apveizdos.

Onutės akys neiszmatuoja- 
mai liūdnos seka krintant ne
apsakoma daugybe mažu snie
go žvaigždelių.

Ir ten toji minkszta, pulki) 
uždu,nga.. Teii tyluma sziaures

iniestpalaiky tamsia eile tęsia
si žemi, pakrypę namulkai.

O, kad būti dvasia. Iszsitie- 
susiu lengvu uku nulėktum, 
kvapu atszildytum suszalusi 
krisztola ntm lango mažo na
muko, kur liūdna jo' siela: nuo
dijasi bejėgiu ilgesiu.

Ar sveikas? Ar gyvas? Jis 
toks silpnas, kosti.

Tylus, skausmingas verks
mas sukreczia. mergaite. Atsi
remia in namu anglinis ir nuo
lat balsiai ugezioja, kaip ma
žas szunytis paspirtas prieivio.

Būrys žmonių renkasi apie 
ja. Klausinėja.

Onute gręžta prie sąmones 
Geda jai del tokio iszsiverži- 
mo. Turi pasislėpti nuo žingei- 
duoliu minios.

Prieszais ja kokis tai vidus 
visa, aipszviestas: ežia ineis.

Gaivus, rimtas vargonų bal
sas dreba ant tylos' vilniu.

Tai bažnycziai, isztikimiau- 
sia drauge jos liūdesio, nebyle 
liudytoja tyliu jos svajonių; 
pilkos, drėgnos sienos sugėrė 
savin isz, tos sielos tiek skaus
mo, tiek laimes.

Bejėgiai linksta keliai ir pa
lieka toje nusižeminusioj isz- 
vaizdoj, galva nulenkta ant 
krutinės.

Meldžiasi. Praszo ne tik lu- 
poniis. Kūnas jos lenkiasi prie 
žemes meldžia,neziame dvasios 
pakilime. Praszo mirties^ tylios 
be skausmo. Gyvenimas jos 
jau pabaigtas, pergyveno savo. 
Tokia jau mirtinai suvargus. 
Dabar kuomet isz naujo skais
tus' žibintuvas užsidegė joje ti
kėjimo szviesa, teip trokszta 
iszeiti iu berybe liūdna Onutės 
siela. i — AL D.

-GALAS—

I
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-: SIUVIN1NKE :-

./' (Tasa)
Andrius Dubys padėjo kny

ga ir pasirėmęs ant alkuniu už- 
simanstes kai kuri laika prisi- 
žiurinejo siuvancziai Onutei.

— Ka-gi patiko tamstai, 
paklausė Dubys.

Jo prisižiūri liejimas mato
mai maisze ja, nes, nepakelda
ma akiu nuo darbo, atsake:

— Laibai. Tiktai daug' daly
ku dar nesuprantu. Ir nestebe- 
tinal, nes niekuomet neturėjau 
tam laiko. Vos tik galiu skaity
ti ir raszyti. Vienok dėkui Die
vui ir už tai, kad nors isz kny
gos kartais galiu pasimelsti.

— Na, teip. Tamsta tokia 
pamaldi.

Pažiurėjo. Akys Dubio žiu
rėjo in jai su keistu juoku.
■' — Ar tai bloga, paklausė 
Ona.

.— Xieko neatsake. Pasirė
męs ant alkuniu blausiai žiu-, 
rejo kambario gilumom
< — Ponas Andriau, paklau
sė nedrąsiai, ar tamsta ?

dėjo. Po liepsnojanczio Dilbio 
žvilgsniu jos blakstienos nu
puolė žemy n.

— Teip, pertrauke nepai
sydamas to, būdamas tikras 
laimėjimu. Laba naktį

Ona sunkiai atsirėmė in stu
la.

— Ponas Andriau, tarė 
Ona pora menesiu vėliau, kuo
met Dubys viena vakara, kaip 
paprastai, netikėtai užėjo.

— Ka ? Asz die votas ? Susi- 
' juoke. Na, ne. Neturiu tam lai
ko, o nors ir norecziau, bet pa
galios.

Instabus skausmas suspaudė 
Onutės szirdi.

— Laiko visuomet galima 
rasti.
‘ Norincziam nieko sunkaus, 
tamsta turi ties*S. Na, laikas 
jau man, staiga pasikėlęs ta
re Dubys. Praszau duo/ti tas 
knygas, ka paskolinau. Nauju 
atnesziu. -

Atidėjo pamažu darba Onu
te ir isz stalcziaus iszeme dvi 
knygas apdriskusiais apda
rais.

t— Gražus darbas, tarė Du
bys žiūrėdamas in rausva ar
notą, ant kurio gražiai iszsiu- 
tos lelijos mainėsi lempos 
szviesoje spinduliais blankaus 
aukso.

— -Gailai, tamstos akiu, da- 
dejo lyg nenoromis.
I Per Onutės veidą prabėgo 
debesėlis.

— Ne, drebaucziu balsu ta
in Onute, myliu savo- darba, 
nes jis mielas Dievui ir žmo
nėms, o man duoda tikra ir tei
singa uždarbi. Niekuomet ne- 

I mainyczia jo ant kitokio!
— Niekuomet?

' Akys Dubio blyistelejo pa
stabia ugjiim. Paemes jos ran
ka prievarta sulaikė.

Mergina žemai palenkė gal
va* Tamsus raudonumas aplie
jo jos skruostus. Tylėjot

— Praszau-gi man atsakyti.
— Niekuomet! Prasziiabž-

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais ?

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% ool. plocaio 
Isiadazkina sapna ir kas < 
ateitoje stosis. Su priedu \ 
plaustu ir visokiu burtu. '[ 
Knyga in minksstos po- 
pleros virsseliuose. :: :: <

Pinigai reikia siusti su i 
užsakymu: <!

Tiktai,... $1.00 jiSaule Publishing Oo., 
Mahanoy Oity, Pa.,U.S. A.

Ne k u ri ose apygardose, 
Tai isztikro kitpszas 

sėdi bobose, 
-Vyrai ir bebos, 

Tai didele gimine rodos, 
O jau ka girtavimas, 

Tai kas vakaras.
Viename name, 

Bo:ba su vyru susirėmė, 
O ant merginos piktumą 

iszvere, 
Maiszatis prasidėjo ir ' 

žaidulius padare.
* * *

O mano' sviete, kas
> isz to bus,

Kada musu sesutes isz 
miego pabus, 

Nei valandėlės atilsio 
neturiu, 

Nei kojų pasilsėt, 
negaliu. 

Sztai viena tiligrama
gavau:

Kurnu te tuo jaus 
atsilankyk, 

Vienam mieste Ohiojos 
Nekurtos bobeles 

apmalszyk, 
Didelis czionais bobų 

suėjimas buvo, 
i Visokio sztamo ant 

jo pribuvo. 
Kada .po keletą guzucziu

■ iszgpre, 
Tuoj kožna po vyreli 

nusitvėrė, 
Nei muzikantu uereikejo, 

Nes ant pomietes 
Džiaza szokti galėjo, 

Tuoj viena kitai vyrele 
užvydejo, 

Na ir musztis tuoj 
pradėjo, 

Keletą galvas apdaužė.
Vienai badai ir 

dvesia nudraskė, 
Ir už plauku gerai 

padraskė, 
Tarp ženocziu ir singeliu, 

Buna daug ergeliu, 
Vienas kitam neaipsilais.
Vienas vyrelis gerai in 

pakauszi gavo, 
Net daktara szaukti' 

reikėjo.
Mat labai smarkus 

vyrelis buvo, 
( Kol ant drutesnio 

neužkliuvo.

Platinkit “Saule”

Onute, tik pagalvok tamsta, 
kol dar laikais. Juk ir tamstai 
malonus gyvenimas.

— Maža tai, tarė Dubys at- 
greždamas akis. Nuidžiuvusia. 
szaka reikia nukirsti. Pervelu 
jau atgal daryti žingsnis, per
velu.

— Ir tai paskutinis tams
tos žodis?

— Paskutinis.
Tylėjo. Tyla pertrauke tik 

sunkus jųdviejų kvėpavimas ir 
dundėjimas atsitolinanczio ve
žimo.

Pirmas prabilo Dubys.
—1 Jus, moterys turite ste

bėtina būda dalykams supras
ti. Kiekviena nemato toliau sa
vo noses. Kur eina apie tuks- 
tanczio gerove, ten viena gy vy
be žemiau zero laikoma.

— Gal ir teisybe, kad neisz- 
mintinga ir tuose dalykuose 
nei kiek nenusimanau, dreban- 
cziu, balsu prabilo Onute, vie
nok žinau, kad žmogus neturi 
teises atimti kitam gyvybe, nes 
jos nedave.

— Teip, tycziojancziai nu
sijuokė Dubys. Visa tai gražu 
teorijoj, bet pnpaktikoj nega
lima pritaikyti. Akis už aki, 
dantis už dantį. Tai geriau, ne- 
gu paivaiszinimas duona, už ak
menio uždaviniu.

Tie kieti žodžiai su neapsa
komu skausmu atsimuszc Onos 
szirdy. Nebaudė jau jo pertik
rinti. Jaute, kad tirsztais nesu
pratimo piktumas tolina ji nuo 
jos be gražinimo vilties. Priė
jusi prie lango priglaudę de
ganti savo veidą prie aprasoju
sio stiklo.

— Ne, vienok norėjau pra- 
szyti tavo vyro, kad duotu ko
ki nors dauba dirbtuvėje, pra
bilo galiam Ona. Jis juikgi 
amatninkas.

— Isz karto reikėjo teip sa
kyti; nusibodo jau siuvinėji
mas ?

— Akys skauda.
— Nenuostabu. Nors syki 

jau ingavai proto. Na, tai ge
rai, kaip pareis manasis isz 
darbo, tuojau jam pasakysiu. 
Tiktai jau nesirūpink.

Jule priglaudę vaikuti prie 
krutinės:

— Na, pasisotink tu, maža 
vapsvai, na, na! Supę mažyti, 
kuris pradėjo verkti. Sztai tu
ri! To dar tiktai truko.

Ona norėjo atsisveikinti.
— Ar nežinai kartais, kur 

vercziaisi Dubys, staiga pa
klausė Jule.

— Nežinau, atsake Ona.
— Petras sake, kad iszva- 

žiavo. Geras tai vaikinas, tik 
reikėjo jam insivelti in ta par
tini darba. Ankscziau, ar vė
liau graižu už tai žeme, kaip 
amen poteriai.

—■ Taigi užeik rytoj, o apie 
daiba ^nesirūpink.

Per langa veržėsi in kamba
rį ankstyba prietama rudens 
dienos. Vejas, szaltas, drėgnas 
pute nuo lauko. Trukszniingas 
miesto judėjimas pamažu eme 
tilti.

Onute gryžus isz dirbtuves ir 
nenusirengus atsistojo prie 
lango pasirėmė prie sienoš. 
Mintys nuvargintos pragarisz- 
ko maszinu ūžimo dabar ilsėjo. 
Kokis tai sapniais sustingimas 
glaudė jos blakstienas.

Negirdejo ne kaip atsidarė 
durys ir tyliai susimaiszes, ne
tikras atsistojo ant slenksczio 
Dubys., Deganczios jo aky s nu
bėgo pas sumenkusiu mergai
te. Tykiais žingsniais artinosi 
prie lango.

Paėmė nuleista be jėga Onu

Tamstos knygoje radau sztai 
szitas popieras. Atiduodu.

Dubys karsztai- nutvėrė lak- 
szta sudėta in keturias dalis. 
Veidas jo akiesmirksny paba
lo, kaip drobe.

— Ar, ar, tamsta žiurinejai 
kurcziai paklausė instabiai 
Žiūrėdamas in mergaite.

— Ne, stacziai atsake, ne- 
indomauju svetimomis paslap
timis.

— Ir niekam tamsta nero
dei?

— Už ka tamsta mane lai
kai? Paklausė užsigavus!. Tai 
ne mano, o kas ne mano, szven- 
ta..

Dubys nutvėrė ja už ranku.
— Ar žinai tamsta, kur

eziai tarė, jeigu sziandien tu 
poperu nebucziau suradęs, ry
toj nebotu nesziojus manes 
szventoji žeme.

— Jėzus! Suszuko Onute, 
visit pabalusi. Praszau-gi nors 
pasakyti pian, kas tai tokio.

Dubys paleido jos rankas ir 
susijudinęs bėgiojo po kamba
rį nervingai laužydamas ran
kas. Ant galo atsistojo prie- 
szais Onute ir staiga paklausė: 
t — Ar pataikysi tamsta, 
reikalui priėjus tylėti?

— Pataikysiu, lygiai stai
ga atsake.

Iszvyniojo popera ir padavė 
jai tylėdamas. Perskaitė ir 
Onutės lupos pabalo. Pastyru- 
siu, žvilgsniu insižiurejo iii 
Dubi.

— Dabar -žinai tamsta del- 
ko?

— Žinau.
Valandėlė vieszipatavo tyla.
Pirma atsigodejo Ona. Pri

ėjus prie Dubio, paėmė už ran
kos ir suszuko galingai.

— Tamsta nepadarysi to 
kas ten paraszy ta, girdi tams
ta? Ne!

— Delko-gi? Paklausė isz- 
didžiai ir bauginaneziai. .

— Nes, nes, nebent tams
ta neturėtum Dievo savo szir- 
dyje. i

Krasztai Dubio lupu prasi- 
sziepe pasitycziojancziu juo
ku,

— Padarysiu, nes neturiu, 
kietai atsake.

Rankomis uždengė Onute sa
vo veidą. Per jos pirsztus pasi
rodė dideles blizganczios asza- 
ros. '

— Ka-gi tamsta teip ap
rautieji? Paklausė Dubys. Ma
ne, kad toks esu, ar ta, kuris 
turi žūti? Turi! Sunku. Kur 
medžius kerta ten skiedros by
ra. Kokiu saiku saikavo, tokiu 
jam atsaikuosia.

—• Bet ne tamsta, ne tams
ta!

— O kas? Paklausė nuste
bės. j

— Tas kuris kantrus, bet 
teisingas, j

— Cha, cha, cha! Nusijuo
kė Dubys. Ilgai-gi laukti, ilgai! 
Kuomet vandens laszas po la- 
szo krinta ant akmens jame 
skyle padaro. Gana žmonijos 
skriaudos, g;ana!

—■ Onute paszoko isz' vie
tos. Drebėjo visa, kaip apusze.
’— Jeigu, jeigu tamsta tai 

padarysi, tai ir ant tamstoj 
szirdies kris aszaros nekaltųjų 
vaikeliu to nelaimingojo. Tam
sta, kalbėjo meldžiancziu balsu 

tės ranka, ir pridėjo prie lupu.
Onute suriko. Apsiniiauku- 

siu, pabalusiu veidu atsisuko 
in kambario giluma:

Nedave jai prieiti prie žo
džiu. Sztai, jegu jame lūžta, 
kaip geležis rudies paėsta. 
Meilesne jam yra už viską ir 
nestums jau nuo saves laimes.

Suprato' ant galo Onute. Eile 
daimantais žiibaneziu aiszaru 
pasiliejo per pabalusi jos vei
dą. Iszticse in ji abi savo rau
kais. Nieko nekalbėjo apie pra
eiti. Laime szviete ju veidai.

— Kur-gi tamstos darbas, 
pirmas prabilo Dubys. Nema
tau jo ant stalo.

— Nesiuvineju jau atsake.
— Del ko?
Nežinojo ka atsakyti. Prisi

pažinimas nenorėjo eiti per lu
pas.

— Tai-gi jau tikrai, po va
landėlės pradėjo Dubys. Kuo- 
greieziausia iszvažiuokime kad 
ir rytoj.

— O kam toks skubumasi? 
Nustebus paklausė Onute. Ne- 
pabegs-gi tamstai.

— O gal?
— Kita emus, neturiu szliu- 

bines suknes, ir ant užsaku rei
kia duoti.

— O kam tai? Netikėtai 
paklau.se Dubys. Mano mote
ris nebus szliubob bažnyczio- 
je-

Onute nustebo ir ipsižiurejo 
in ji.

—i Tamsta manai, kad asz 
kunigams lenksiąs, su senu pa
niurusiu akiu žvilgsnu pašiau
še Dubys.

— Tai kaip? Tai kaip?
— Sugriebė Dubys* jos ran

ka ir pridėjo prie szirdies.
— Tik man dabar, sznabž- 

daneziu balsu, paklausė Dubys, 
kad asz tau ne kreivais, kad 
myliu tave? Tiki ?

— Tikiu, tyliai atsake.
Tai-gi tuo tikėjimu ir gyven

sime.
Onute paszoko iszgaisczio' pa

būta. Kokie tai szvieeziautys 
rateliai greitai, greitai pralbe-

(Tasa Ant 2 Puslapio)

Tikras Atsitikimas 
Aptiekoje Lietuvoje

In aptieka atvažjavo in 
Kauna, tūlas kaimuotis, isz 
Alyto, praszydaimas gyduo
lių. O kad taisės gyduoles 
naudoja, del žmogaus ir gy
vuliu, todėl aptiekorius už
klausė žmogaus:

— O kam duosi gyduoles, 
ar del žmogaus ar gyvulio?

Kaimuotis pasikrapszte, 
padmojo truputi, ant galo 
nuspjovė in kampa, atsaky
damas:

—- Ne del gyvulio, nei del 
žmogaus!

Aptiekorius — Na tai kam 
duosi?

Kaimuotis — U-gi del ma
no bobos!

KATALOGAS 
KNYGŲ 1

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

užsisakykite knygas iss 
ssito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, d i dole

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

gas kriminaliszkas apraszy- 
inas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szbntme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupims (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- 
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, 20o.

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
vaizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bemadina. 61 
puslapiu, 20o.

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 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 Drangai. 136 pusla
piu, 35o. ,.

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Par 
slapti. 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.

lapių. 20o.
No.158—A p i e Kapitonas 

Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; 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 Ka
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyna 
Apie 100 puslapiu35c.

No. 166—Apie Sūnūs Mul
kinus ; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

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

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

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

Kitokios Knygos

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

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

180^2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaua 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25o.

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

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

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

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus 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. 15o

Kaip Užsisakyti Knygai!
•Z ‘ . ■’ ’ ' ' ■ i j

Užsisakant knygas 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigui 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregii- 
truoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING GO., 
Mahanoy Oity, Pa., • U.JL B

paklau.se
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Žinios Vietines
Ji .— Panedelyje apie szeszta 

valanda ryte, nelaime atsitiko 
ant Route 122 tarpe Frackville 
ir Ashland, kai didelis trakto- 
ruš kuri vairavo Harry Hal* 
lock, 36 metu amžiaus isz Se- 
linegrove, susitrenkė su kitu 
automobiliu, kuri vairavo Jo
seph Wasilefsky, 48 metu am
žiaus isz New Boston. Policija 
sako kad trekas paslydo nuo 
kelio ir trenke in stulpą prigu
lintis prie Electric Service Go., 
isz Mahainojaus. Wasilefsko 
automobilius buvo patvenktas 
per treką. Iszkados padaryta 
ant du tukstaincziu doleriu.

— Suburtoj pripuola Szv. 
Gertrūdos, ir Szv. Jose Marija, 
o Tautiszka Vardine: Vaidila. 
Ir ta diena : 1940 m., straikos 
in Vulfėė" eroplanu falbrike in 
Downey, California. Per dvyli
ka diebu t u st raiko buvo pra- 
kiszta apie penkios deszinits 
milijonu doleriu; 1933 m., Ba- 
goczius ir keliu Prezidentu pa
tarėjas Movganthau užima ] 
Achesono vieta kaipo Ameri
kos Iždo Po-Sėkretorius ir pas
kui eina Iždo Sekretoriaus pa
reigas, kai Iždo Sekretorius, 
Nooden iszvažiuojai del sveika
tos,

Kita sauvaite: Nedelioj 
pripuola dvideszimts penkta 
Nedelia. po, Sekminių, taipgi 
Szv Edmundo, o Tautiszka 
Vardine: Kubile. Ir ta diena: 
1944 m., Ali jaut ai atidarė tri
jų szimtu myliu f rimta priesz 
Kalcius; 1940 m., Komunistu 
Partija Amerikoje nubalsavo 
nutraukti visus santykius su 
Tarptautinu Komunizmu ir su 
visomis kitu krasztu Komunis
tu partijoms, bet ežia buvo tik 
nūdavimas visiems akis apmui
linti.

— Panedelyje pripuola, Szv. 
Grigalo, o Tautiszka, Vardine: 
Staugė. Menulio atmaina 
Prieszpilnis, Ii- ta diena : 1940 
m., Italijonai iszvaryti isz 
Graikijos; 1868 m., Suez Kana
las atidarytas; 1800 m., Szeszr 
tas Amerikos Kongresas pir
mąjį karta susirinko Vaszing
tone.

— Utarninke pripuola Szv. 
Odono, D. Bas. SS. Petro ir Po
vilo, o Tautiszka Vardine: Le- 
dniiia, Ir ta, diena: 1940 m., 
mainieriu bosas John L. Lewi- 
sas buvo pasakęs kad jis pasi
trauks isz savo vietos jeigu 
Prez. franklin D. Rooseveltas 
bus vėl isizrinktas, bet Lewisas 
savo duoto žodžio neiszlaike; 
1361 iri., Didžiosios Lietuvos 
KunigaikSztis, Keistutis pabė
go isz, Kryževiu nelaisvės ; 1860 
m., gimė Lenku garsus pijonis 
tas Ignace Jan Paderewski, jis 
pasimirė Amerikoje 1941 me
tuose; 1945 m., Teisėjas T. 
Alan Goldsborough, Vaszing
tone insake mainieriu bosui 
John L. Lewisui aitszaukti 
Minlvsztos Anglies Straikas.

®r"A - B - CELAXS1 
Iarba pradžia | 

SKAITYMO 
...ir...

RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col.<;

Dabar Po 25c. j 
Saule Publishing Co., < 

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

“Saule” gražiausia ir tin
kamiausia dovana nuo Lietu
vio, Lietuviui.

neje. To vakaro virszininke bu
vo Ponia Mare Svirskiene isz 
miesto. Daug nariu dalyvavo 
tame susirinkime.

Indianapolis, Ind. —
Tūkstantis septyni szimtai 
Fordo kompanijos darbininkai 
buvo paszaukti atgal in savo 
darbus in Indianapolis fabriką. 
Jiems buvo prižadėta darbas 
nors dėl visos sau vai tęs kol 
vietines, straikos bus sutaikin- 

| tos. Iszrodo kad keli to fabriko 
| virszininkai iszszauke straikas 
be unijos žinojimo ir paivelini- 
1110. Už ka ar del ko tie darbi
ninkai buvo sustraikave be
veik niekas nežino. Patys dar
bininkai jirisipažins,ta kad jie 
nežino todėl jie buvo1 iszeje 
ant straiku.

Reading, Pa. —
Blandon miestelio draiverys, 
kuris su kitu automobiliu susi 
kūle, -buvo suaresztuotas ir iii 
kalėjimu. patupdintas, kai jis 
netiŲ-ejo ,penkių szimtu doleriu 
del kauci jos, nes jis vairavo au
tomobiliu kai jam ipavelinimas 
vairuoti buvo atimtais.. Jis da
bar tupi in Berks Comity kalė
jimą. Jis yra 3^ metu amžiaus, 
Carl W. Orih. Jis buvo su- 
aresztuotais policijanto Daniel 
R. Tobias, in Maidencreek 
Township. Kai jis pribuvo 
prie tu automobiliu kurie buvo 
susikūlė, ano automobiliaus 
draiverys, 28 metu amžiaus 
Lester Maude, isz Boyertown 
pasakė kad anas draiverys ne
turi laisniu.

Berlynas, Vok. —
Amerikos aimijos Saržentas, 
kareivis su savo Vokietaite 
žmona, žuvo gaisre, kuris sude
gino iii namelius, Berlyne. Jie 
buvo Mastei- Sergeant Rolla E. 
Durand isz Ellendale, North 
Dakota, ir jo žmona Ingeborg, 
Vokietaite. Jiedu paliko tris; 
vaikuczius, kuriu vyriausias 
yra deszinits metu sūnelis.

Kita Mokykla Susprogdinta

Czia mokykla in Osage, 
Junior High School in Mor
gantown, West Virginia, ku
ri buvo niekszu, Baltu žmo
nių susprogdinta, už tai kad 
tenai Juodukai sykiu su Bal

tais mokiniais sykiu moki
nosi. Dūlis buvo padėtas po 
tos mokyklos pryszakiniu 
duriu anksti isz ryto kai dar 
nebuvo nei vieno mokinio te
nai. Mokyklos virszininkai

sako kad tiek daug iszkados 
ežia buvo padaryta, kad gal 
reikes visa ta mokykla nu
griauti ir visai nauja pasta
tyti. Czia Juodukai mokino
si per penkis metus.

lakūnu direktorius sako kad 
tas dvieju inžinu eroplanas nu-

ta mate keletą laivių ir daug 
eroplanu, kurie to dingusio

MOCZIUTE 84 METU 
NUŽUbINTA

BAISUS GAISRAS
KANADOJE

5

Clearfield, Pa. —
Peunsylvanijos valstijos Sup
reme Court Justice, Teisejasl 
John C. Arnold, 71 metu am
žiaus, piaisimire pareita Nedel- 
• lienyje, popiet, nuo sužeistoja 
koja, kur ąplaike pareita Spalio 
23-czia dienai.

Frackville, Pa.—
Lietuviu Motera Kliubas isz 
Scihuylkillo pavietą turėjo sa
vo susirinkimą pareita Utur
ui ūko vaikara i u Leisi’s-svotai-

Boyertown, Pa. —
Trisdeszimts penkių metu mo
tina. buvo suaresztuota. Ji yra 
intarta už jiužudinima, pa- 
sniaugima savo septynių, me
nesiu sūnelio. Ji yra Ponia. Au
na Mae Moser, isz Kast Phila
delphia Avenue, kuri per koki 
laika buvo po Daktaro priežiū
ra del nervu. Kai policijantai 
ja suėmė ji buvo taip susimer- 
vavus kad jie negalėjo jos isz- 
klausineti. Antras vaikutis, 
pustrfeiczio meto amžiaus tuo 
laiku 'buvo pas jos tėvus. Poli
cijos virszininkas Henry >Goff 
sako kad kai ji pasmaugė savo 
sūneli, ji savo vyrui Jonui pa
telefonavo ir pasakė ka ji buvo 
padarius. Kai policijantai apie 
tai dažinojo, jie greitai pa- 
szauke Daktara Waring, kuris 
buvo pirmutinis ta vaikuti su
rasti.

krito kur nors apie szimta asz- 
tuonios deszinits myliu nuo 
Cape St. Vincent. Jis sako kad 
eroplanai ir laivai po visa ta 
vieta to eroplano jieszko.

Lakūnas isz KLM eroplano, 
atskridęs in Portugalija, sako 
kad toje vietoje, kur tas ero
planas nukrito bangos yra sze- 
sziu ar septynių pėdu augsztu- 
ir o ir kad labai pavojinga tenai 
nusileisti. Jis skrido isz Brazi
lijos in Lisbon.

Tas lakūnas Lucas Albert de 
Ruyter sako kad jis apie ta vie-

J tuose namuose.
Gaisras gali būti vienaip ar 

kitaip iszaiszkintas, bet kas 
ten atsitiko kad visi tie namai 
taip staiga susprogo, tai nei 
policijantai nei ugniagesiai ne-Žmones Žuvo; 1.5

Dingo; Gal Dar 20 I gali iszaiszkinti.

Yra Žuvę
VIGE PREZIDENTAS

MONTREAL, KANADA. —J

LAS VEGAS, NEV. — Asz- 
tuonios deszimts keturiu metu 
amžiaus moeziute, motina poli
cijanto buvo surasta nužudin- 
ta savo kambaruose. Jos gerk
le buvo perpjauta.

Ponia Zephyr Gubser buvo
surasta prie savo lovos negyva. į Baisus gaisras ir susprogimas 

Ji buvo apnuoginta, bet dak- isztiko didelius namus Mon- 
tarai sako kad ji nebuvo isznie- treal miesto viduryje, kur daug 
kinta. Iszrodo kad tie vagiai I Europos ateiviu buvo apsigy-
nesuspėjo ja iszniekinti kaip 
jie norėjo. Policijantai sako 
kad czia nebuvo paprastu va- į 
giu darbas, nes visi jos pinigai? 
ir žemeziugai buvo palikti.

Policijantai spėja kad jos 
nužudintojas buvo jai gerai] 
pažystamas, nes ji priėmė ji in i 
savo kambarius.

Kelios sanvaites priesz tai j 
kita moteriszke buvo nužudin- 
ta taip pat, Ponia Erline Fol- 
ker, kurios lavonas buvo su
rastas pesku dykumose. Ir jai 
buvo gerkle perpjauta ir ji bu
vo panasziai nužudinta.

KITA MOKYKLA
SUSPROGDINTA

MORGANTOWN, W. VA. - 
Pareita? Panedelyje, apie 2:15 
valanda ryte, baksas dūlio szu- 
viai susprogdino angliakasiu i 
miestelyje Osage, augsztesno- 
ja mokykla, kur jame lankyda-1 
vo 300 Balti ir 93 Juodi studen- ] 
tai. FBI policija jau dabar yra] 
pribuvę tenai ir stengiasi .su
sekti tos niekszius, kurie ta 
mokykla susprogdino.

vene. Penki žuvo ant sykio, 
penkiolika negalima kol kas 
surasti, ir policijantai sako kad 
jie bijosi kad dar dvideszimts 
ar daugiau žuvo toje nelaimė
je.

Ugniagesiai dien ir nakti 
dirba, stengdamiesi atkasti už
griuvusius žmones. Kaip tas 
gaisras prasidėjo ir kas ten 
taip baisiai susprogo nei ug
niagesiai nei policijantai . dar 
negali pasakyti.

Gaisras prasidėjo apie pen
kiolika minueziu priesz antra 
valanda isz ryto, nakties gudu-1 
moję. In kelias minutas visas i 
tas keturiu augsztu namas pa
virto in baisu gaisra.

Ugniagesiams pasisekė ta ] 
gaisra sustabdinti prie pat Ka- i 
taliku Bažnyczios Seratnamio, i 
kur seseles su seratais meldie
si.

Sir Appel, kuris buvo tik szi 
menesi atvažiavęs czia isz New 
York sako kad per daug žmo
nių bėga szen ir ten, kad butu 
galima aprokuoti kiek žmonių 
yra sužeista ir kiek buvo už
griauta tuosiuose griuvėsiuose. 
Apie szimtas žmonių gyveno

Sieniniai Kalendoriai1959m.
15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio 

r5 Dabar po 50^ arba 3 už $1.35 c
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NERAMIAI MIEGA 
VASZINGTONE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

likonas kuris pati Eisenhowe- 
ri buvo in szali pastūmės.

Už tai Vaszingtone vargiai 
kuris vienas, Republikonas ra
miai miega.

DU PRIGĖRĖ

Automobilius Inkrito 
In Upe

VERONA BEACH, N. Y. — 
Vyro ir moteriszkes lavonai 
buvo surasti automobilyje, ku
ris invažiavo ar inkrito in 
Oneida Creek upe.

Žuvusieji buvo 57 metu am
žiaus Elmer Fobare, buvęs Ca- 
nastotai miesto, New York ug
niagesiu virszininkas, ir 43 me
tu amžiaus Ponia Betty Tay
lor isz North Bay, N. Y.

EROPLANAS SU 26 
DINGO

Jo Jieszkoma Nuo
Portugese Kranto

LISBON, PORTUGAL. —
Eroplanai ir laivai dabar jiesz
ko didelio eroplano, nuo Portu
galijos kranto, kur jis dingo su 
dvideszimts szesziais keleiviais 
ir lakūnais.

Dvylika valandų po to laiko 
kada buvo paskutinaji syki isz- 
girsta nuo to eroplano, jo nei 
pėdsaku nebuvo surasta.

Ankscziau, per klaida buvo 
praneszta kad vienas eropla
nas užtiko ta nukritusi eropla- 
na, bet vėliau paaiszkejo kad 
tai buvo klaida per radi j a. ‘

Szeszi Amerikiecziai kelei
viai buvo ant to eroplano.

Victor Veres, Portugalijos

eroplano jieszko.
Amerika yra pasiuntus ke

lis savo eroplanus in talka.
Dingusio eroplano lakūnas 

per radi j a szaukiesi pageltos 
ir paskui jo radijas sugedo, ar 
eroplanas nukrito. Ir daugiau 
nieko isz jo nebuvo girdėti.

Oras yra skaidrus ir gražus 
ir lakūnai sako kad jeigu tas 
dingės eroplanas dar kur ant 
mariu plaukia, jie ji suras, 
nes jie gali labai žemai virsz 
mares skristi ir viską gerai ma
to, kad ir nakties laiku.

Ar Ragavote

Andrulio Sūrio?
X

MICHIGAN Farm 
cheese

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 — MICHIGAN

Mokyklos Kambarys Susprogdintas

Amerikos vėliava randasi 
ant vienos mokiniu sėdynės, 
mokyklos kambaryje in Os
age Junior High School in
Morgantown, West Virginia 
kai tie mokyklos kambariai 
buvo su dinamitu, duliu su

sprogdinti. Szita mokykla 
buvo pavyzdys kitoms mo
kykloms, kur Juodukai ir 
Baltieji mokiniai sykiu mo-
kinosi. Bet pasirodo kad 
kam nors tai nepatiko ir jie 
ta mokykla susprogdino.
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