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Sovietas Mokinasi Apie Musu Mokyklas KIETOS ANGLIES i DESZIMTS TUKS-

MAINIERIU
POSĖDŽIAI

TANCZIU ŽMONIŲ

In

Surastas Negyvas

WASHINGTON, D. C. —
Kietos Anglies Mainieriu Uni
ja pranesze savo sostinėje, Va- 
szingtone, kąd derybos del Nau 
jo Kontrakto ir del didesniu al
gų .del dvideszimts penkių tuks 
tancziu mainieriu prasidės.

Trijų Vienuoliu 
laidotuves

Daktaras A. I. Markushe
vich, po deszinei, mokslo mi- 
nisterio paigelbininkas in So
vietu Rusija pasikalba apie 
matematika in Dearborn, 
Michigan, su mokintoju, Dr. 
Arthur J. Lobwater, kuris 
yra profesorius in Michigan

Valstijos Universitetą,
Markushevich yra virsz- 

ininkas Sovietu Mokintoju 
kurie dabar važinėja po Ame 
rikos Mokyklas pasimokinti 
ir dažinoti kaip mes musu 
studentus mokiname.

Isz Amerikos iNUZUDINTAS PRIE 
BAŽNYCZIOS

DU

Ju Mažas Eroplanas 
Nukrito In Upe

į LOUISVILLE, KY. —
i Buvęs darbininkas in General 

1 Motors- automobiliu kompani
ja, kuris neseniai buvo sua- 
resztuotas už tai kad jis isz 
eroplano buvo paleidęs daug 
plakatu priesz ta kompanija, 
buvo suimtas ir dabar yra in- 
tartas už nužudinima General 
Motors kompanijos virszinin- 
ko ir tikėjimo mokintojo, kai 
tas žmogus ėjo in-bažnyczia.

Henry R. Anderson yra da
bar patupdintas in kalėjimą ir 
yra intartas už nužudinima 38 
metu amžiaus Daktaro Ernest 
Alden Terry, kuris buvo vienas

praeis priesz Kalėdas.
Bet jau dabar daug žmonių 

žuvo ant vieszkeliu nuo to snie- j 
go ir nuo to szalczio, nes daug, 
keliautoju neturėjo nei lenciū
gu kai tas sniegas juos isztiko.I

Vidur Vakariu valstijose pri 
snigo tris ar keturias pėdas. 
Prie to sniego ir szalczio prisi-: 
dėjo ir keli baisus gaisrai, ir. 
ugniagesiai negalėjo in laika 
pribūti, nes sniegas, pūgos su-| 
stabdė ju trokus.

Gražuole Atsilankė

CHICAGO, ILL. —
Daugiau kaip deszimts tukstan 
ežiu žmonių pribuvo in trijų 
vienuoliu ir penkių mokiniu 

i laidotuves in Aniuolu Karalie- i
Readingo kompanijos Prezi-Į MS Bafaycziį Chic3„ojc.

Tos seseles ir asztuonios de-į 
szimts septyni jauni mokiniai j 

, žuvo' baisiams mokyklos gais- 
I re pareita sanvaite, Panedely- 
je. Per laidotuves pamokslas 
buvo isz Szvento Morkaus 
Evangelijos: “Leiskite mažu
tėliams eiti pas mane ir ne
drauskite jiems, nes tokiu Die
vo Karalyste. Isz tikrųjų, sa
kau jums, kas nepriima Dievo 
Karalystes, kaip kūdikis, tas j 
neįeis in ja. Ir Jis juos laimi-! 
no, apkabindamas juos ir deda-1 
mas ant ju rankas. ’ ’

Ant rytojaus buvo laidotu
ves visu kitu tu žuvusiu moki
niu. Arkivyskupas Albert G. 
Meyer isz Chicagos, ir naujas 
Kardinolas Francis Spellman,

kovojo priesz ta gaisra miszke. 
Ju tarpe buvo daug kareiviu ir 
njarinu isz Calįfornijps._____

Apie keturios deszimts du 
tukstaneziai hektaru miszko 
yra iszdeginta ir sulyg polici- 
jantu apskaieziavimu, apie de
vynios deszimts devyni namai 
yra sudeginti ar sunaikinti.

dentas, George J. Clark, sako! 
kad jam jau yra praneszta kad 
pirmasis posėdis bus laikomas 
in Wilkes-Barre, Fa. Jis sako 
kad jam dar nebuvo praneszta į 
ka ir kiek Unija reikalaus.

Jis sako kad unija buvo jam 
davus žinoti LapKriczio pirma 
diena, kad senas kontraktas 
baigiasi per Naujus Metus. Su 
lyg to seno kontrakto buvo su
sitarta kad ar Unija ar Kompa
nija gali toki kontrakta panai
kinti, jeigu ji tai duoda žinoti 
szeszios deszimts dienu isz ank 
sto. Paprastai taip ir buvo: 
pirmiau Minksztos Anglies 
Mąinieriai, ju Unija derinasi ir 
sudaro kontrakta, ir po tam 
Kietos Anglies Unija panasziai 
daro. ,.isz New York dalyvavo.

Minksztos Anglies Mainie-1 _____
riai ka tik gavo nauja kontrak-„v. .... ..vuu.au-

ta, sulyg kuriuo jie dabar gausLG ; —

SUSTABDINTAS!po du doleriu 
giau.

Kiek buvo 
tai Unijos

ant dienos dau-

TRYS SKAUTAI
SURASTI NEGYVI

Garsus keliautojas ir szal- 
tu Arctic aszigales isztyre- 
jas, septynios deszimts metu 
amžiaus Ponas Sir Hubert 
Wilkins buvo surastas negy
vas savo vieszbuczio kamba
ryje in Framingham, Mass.

Pclicijantai 
pasimirė nuo 
kai jis trhisesi 
tomobiliu, kai
liaus inžinas užszalo.

1931 metais Sir Hubert 
Wilkins padare pirma kelio
ne su submarinu po Arctic 
aszigalio ledais.

NOGALES, ARIZONA. — 
Trijų jaunu Skautu lavonai bu
vo surasti netoli Mount Baldy 
virszunes. Tie trys Skautai i 
buvo užsispyrė kopti in Mount 
Baldy virszune, kai kiti ju

sako kad jis 
szirdies ligos, 
apie savo au
to automobi-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

SENUTE BANKA
APVOGĖ

Policija Nei Jos 
Pėdsaku Nesuseke

Devyniolikos metu amžiaus 
Penelope Coelen yra atvažia
vus isz Durban Afrikos. Ji 
ketina ežia Amerikoje pasi- 
svecziuoti ir apie dvi sanvai- 
tes praleisti in Las Vegas, 
Nevada ir Hollywood, Cali- 
ornia.

WASHINGTON. D. C.—
Du Laivyno Kapitonai užsimu- 
sze kai ju mažas dvieju inžinu 
eroplanas sugedo ir inkrito in 
Potomac upe, netoli tilto, per 
kuri tuo laiku tukstaneziai 
žmonių važiavo.

Žuvusieji buvo Kapitonas 
W. A. Thorn, isz Looreley, MJ-,
buvęs Philadelphijos gy vento- isz virszininku General Motors 
jas ir Kapitonas E. H. Sieler. kompanijoje. Jis buvo paleidęs

Jiedu buvo isz tos paezios tris szuvius in ta daktara ir! 
lakunu kompanijos ir pratino- paskui inszoko in savo automo- 
si kaip atsiginti nuo povande- kiliu ir pabėgo.
niniu laivu, submarinu. Kitas tos bažnyczios parapi-!

Jiedu buvo iszskride isz! jietis, John A. Fulton visa tai 
Anacostia Naval Air Station ir pamate ir policijantams pada-‘ 
skrido in Cherry Point, North i ve to žuliko automobiliaus lais- 
Carolina, apie devinta valanda 
isz ryto. Jiedu pratinosi kaip 
skristi ant radijo ir radar in- 
taisu, kada lakūnui visai ne
teikia eroplana vairuoti. Už 
penkių minueziu'jųdviejų ero
planas staiga nukrito. Jiedu 
neturėjo laiko nei szauktis pa- 
gelbos ar pasakyti kas ten at- 
sitiko.

Kapitonas Thorn, 52 metui 
amžiaus buvo Antro Pasauli
nio karo veteranas. Jis paliko 
žmona ir tris vaikuczius.

Kapitonas Seiler, 40 metu 
amžiaus isz Arlington, Virgi
nia, buvo su garbes atsižymeji- 
mais iszejes kariszkus mokslus 
Laivyno Akademijoje, 1939 
metuose.

galima sužinoti, ,
Vice-Prezidentas Daug Namu Sunaikinta 

Thomas Kennedy bus unijos at ! 
stovas per szitus posėdžius.

Iszrodo kad Kietos Anglies 
Mainieriams dabar labiau rupi 
Pensija, negu didesnes algos, 
nes Kietos Anglies Mainieriu 
Pensijos Fondas beveik iszny- 
ko, ir vietoj szimto doleriu jis 
gaudavo tik trisdeszimts dole
riu ant menesio, nors pareita 
menesi jie gavo po penkios de
szimts doleriu.

SKAITYKIT 
r-“SAULE”^ 
PLATINKIT!

1 MALIBU BEACH, CALIF.- 
Ugniagesiai sako kad baisus 
miszko gaisras yra jau suvai
dintas ir kad jeigu viskas eis 
gerai jie ta gaisra suvaidins ir 
užgesins.

Bet apie asztuoniolika tuks
taneziu hektaru miszko yra isz 
deginta ir daug namu sunaikin 
ta. Kiek dabar galima iszror 
koti tai apie dvideszimts devy
ni brangus namai yra sunaikin 
ti, o iszkados yra padaryta per 
daugiau kaip kelis milijonus 
doleriu.

Apie tūkstantis septyni szim- 
tai penkios deszimts savanoriu

DAUGIAU SNIEGO

WASHINGTON, D. C. —
Nors sniegas ir pūgos atėjo 
daug ankscziau negu paprastai 
bet oro pranaszai sako kad vi
si galime tikėtis daug daugiau 
sniego, pugo ir szalczio priesz 
Kalėdas.

Jie sako kad tai nepaprastas 
dalykas, bet kad taip bus ir ka 
mes galime apie tai daryti. Bet 
kiti tokie praneszai sako kad 
tai reiszkia kad bus ankstyvas 
pavasaris, ir kad žiemos szaltis

nius.
Anderson, 43 metu amžiaus Į 

buvo General Motors kompani
jos praszalintas, ana Kovo me
nesi. Jis ant kerszto pernai pa
sisamdė ercplaną ir paleido 
apie trisdeszimts tukstaneziu 
savo iszdrukuotu plakatu virsz 
tos kompanijos fabriku. Tie 
plakatai sake kad General Mo
tors kompanija yra musu 
krasztui iszdavikas laisvei ir 
demokracijai.

Eroplanu draugija atėmė jo 
skridimo laisnius, pavelinima! 
eroplana vairuoti.

Pasirodo kad jis laike ta 
Daktara Ernest Alden Terry 
kalta kad jis savo darba patro- 
tino, irjis szitaip jam atkerszi- 
no.

Buffalo Miestas Po Sniegu

NEW YORK, N. Y. — Pa
raudę policijantai, New York 
mieste prisipažinsta kad graži 

. lipszni ir maloni gfflhtejro hi 
nagus paspruko, apvogus bin ,7, 

1 ka ant trijų tukstaneziu dole 
riu.

Kiek bankos darbininkai ga- jokio perspėjimo ir asztuonias 
Įėjo policijantams pasakyti tai valandas su juo praleido. Apie 
ta bobute yra apie szeszios de- puse p0 septynių vakare jis 
szimts metu amžiaus. Ji atėjo buvo labai poniszkai pavai- 
in banka ir taip gražiai ir lip- szintas per puosznia vakarie- 
szniai szypsojosi, kad trysine. -
bankos burliokai sargai ja 
praleido, ir apie septynios de
szimts penki Kostumeriai ban- 
koje tik tiek jiems galėjo pa
sakyti kad ta bobute buvo gra
ži, meili ir maloni.

Ji nuolankiai lauke eileje 
prieiti prie vieno lango. Pri
ėjus ji parode savo rankoje ma
ža bonkute, sakydama, kad 
jeigu ji pinigus negaus tai ji 
amžinai sutersz kasierkos vei
dą.

Dvideszimts penkių metu 
kasierius greitai paspaude g'u- 
zikeli paszaukti policijantus, 
bet jau buvo per vėlu, nes ta 
graži ir maloni moterele ar bo
bute pasiėmus tris tukstan- 
czius doleriu sau lėtai ir gra
žiai isz bankos iszejo ir dingo.

“CHRUSZCZEVAS
VISKĄ ŽINO

Sako Senatorius
Hubert Humphrey

M Pirkie U. S. Bonus!
Buffalo miestas, New York 

valstijoje staiga atsidūrė po 
keliu piedu pūga.

Miesto valdyba stengiesi 
ulyczias atidaryti su trokais 
ir darbininkais, sniego kase-

jams, bet už keliu valandų 
visi rankas nuleido ir pasi
davė gamtai.

Senato H
paszauktas pas Chruszczeva be

Chrusz-
Jis sako
vodkos

MASKVA, RUSIJA. — 
Senatorius Hubert Humphrey, 
Demokratas isz Minnesota, ku
ris per asztuonias valandas pa
sikalbėjo su Sovietu Rusijos 
Fremieriu, Nikita Chruszczevu 
sako kad tas Sovietu vadas be
veik viską žino, ir kad jis skai
tosi save ne kaipo savo krasz-

Senatorius sako kad Chrusz- 
czevas turi ant savo stalo pen
kis ar szeszis telefonus in visas 
svarbesnes administracijas ir 
kasdien reikalauja pilpu ra
portu isz tu administracijų.

Jis pasikalbėjo su 
czevu per klumocziu. 
kad jiedu nei vieno 
stiklelio neiszlenke.

Senatorius sako kad jis su 
Chruszczevu pasikalbėjo apie 
pramone Berlyno padėti, užsie
ni, tikėjimą, politika,- filosofi
ja ir Komunizmą.

Tai jau isz tikro stebuklin
gas nuveikimas tiek daug klau
simu apimti in asztuonias va
landas, ir dar per klumocziu.

Iszrodo kad Sen. Humphrey 
jau per daug invertina ta So
vietu vada. Bet, aiszkus daly-

I kas, jis mate, klausiesi ir gir
dėjo vien tik ta ka Chruszcze- 
vas norėjo kad jis girdėtu.

Senatorius džiaugiasi ir di
džiuojasi kad, anot jo, jis yra 
pirmas dažinoti kad Chrusz
czeva s labai nori užvesti tam
presnius ir draugiszkesnius 
santykius su musu gydytojais 
irJigoninemis ir tęsti toliau 
medicinos mokslą.

Mes norėtume to Gerbiamo 
Senatoriaus paklausti su kiek 

; mužiku jam ateko ar jam buvo 
i valia pasikalbėti ir ka jie apie 

ta visa žinanti mokslincziu
■ Chruszczevo sako ar bent mis-
■ liną.
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Kas Girdėt
Apsaugos Sekretorius, Nei! 

H. McElroy, pasakė* Kongreso 
nariams, kad Armija vis ims 
jaunus vyrukus in vaiska.

gero savo darbininkams velija. 
Kompanijos virszininkai, aisz- 
kina, kad jeigu darbininkams 
butu duodama pilna darbo 
sanvaite, tai daugiau negu pu
se tu darbiiiinkn pasiliktu vi
sai be darbo.

mono ir bedarbe
SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Bedarbe didejai ir Kanado
je kur devintas nuoszimtis dar
bininku yra be darbo. Ameri
koje, iki sziol szosztas darbi
ninku nuoszimtis randasi be 
darbo.

Pypkes Durnai

Karo Sztabo pirmininkas. 
Generolas Nathan F. Twining 
sako: “Asz nematau mums jo
kio pavojaus isz Sovietu Rusi
jos sziandien, rytoj ar už keliu 
metu. Bet už penkiolikos ar 
dvideszimts metu tai Sovietu 
■Rusija sudarys mums tikra pa
voju.

Pranaszaujama, kad Ameri
koje mokslo karsztai tris czver- 
tis procento pabrangs per at- 
einanczius deszimts metu.

New York miesto mokyklos 
suspendavo daugiau kaip sep
tynis szimtus mokiniu už in- 
vairius prasikaltimus.

Kurie darbininkai pirmiau
sia buvo atleisti per bedarbe?

1— .Jaunesni darbininkai yra 
pirmutiniai būti atleisti, ir jie 
būva paskutiniai gauti darba 
kur kitur, ar tame pacziame 
fabrike, kai biznis pagerėja.

2— Bet daug ir senesniu dar
bininku, kurie yra dvicleszi'mts 
ar daugiau metu iszdirbe.

3— Moterys tankiai būva’ 
pirmutines netekti darbo. Vie
nas fabrikas atleido visas mo~ 
teris kurios tenai dirbo nuo 
1930 metu.

4— .Juodukai teipgi bnva 
tarp pirmuju netekti darbo. 
Daug isz. ju yra neseniai atva
žiavę isz pietiniu valstijų,' įr 
tik kelis metu yra dirbę tuose 
fabrikuose.

Brazilijos valdžia turi per 
bang kavos bet ja neatpigina, 
<a"l 'galėtu parduoti. Valdžia 
<etina kelis tnkstanczius tonui 
tos kavos sudeginti kad galė
tu palaikyti brangia preke už 
savo ta kavai.

Nedorumai

Laivyno iSztaibas atleido 
daug darbininku, kurie gamino 
didelius karabinus. Laivyno 
virszininkai pasiaiszkina, kad 
tokie dideli karabinai jau isz 
mados iszeje.

Ne vien tik Amerikieeziai 
yra susirupine su szita? bedar
be. Anglijos laikraszcziai labai 
akyliai seka musu bizni i—u* pra- Į

Fred Oelssner, kuris buvo isz j 
vytu Vokietijos Politburo ta-1 
'b os pravarytas, teigdamas 
<a' visa Rytu Europos pramo- 
lle gali žlugti apie I960 metais, 
•’ <o Rytu Vokietijos žmones* 
jau neremia Komunistu parti-

Jie jau savo vadais nepasi- 
k1' Ko«iunistai jau penkis ar 

^eszis sykius yra. prižadėję 
P įstatu t i gana maisto visiems, 
ii; jie savo žodžio nėra iszlaike’.

jie dar septinta ar asztun- 
ta syki taip prižadės, i 
žodžio neiszlaikys, tai 
ja jau nebeklausvs.’’

Puikybe, godumas ir 
neapykanta,

Tai yra kaip trys upes, 
Isz kuriu liejasi ant 

žemes,
j Invairiu vairiausios 

piktybes,
l Ir nesanžiniszki nedori 

darbbai žmonių.

Ka Krikszczionyste 
Dave Moterei?

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

bažn vežios 
krikszczio- 
kita;, nes

ir savo 
niekas

sziame pasaulyje, tuojaus mo
teris pamate, kokia nauda jis 
žada, atneszti žmonijai, o ypa
tingai moterei. Todėl, jos nuo 
pradžių pasirodė uoliomis ,pa,- 
sekejomis Jėzaus Kristaus, Jo 
mokslo- iszpažintojomis ir pla
tintojomis. Moteris ir iki szio- 
lei tokiomis pasilieka, iszsky-

In South Bend, Indiana, taxi 
kompanija nusipirko viena 
Vokietijoje pagaminta taxi, 
kuria parduoda Studebaker- 
Packard kompanija. Szita taxi 
tūkstanti doleriu daugiau 
kasztuoja negu Amerikoje pa
statytos taxis; bet szitas “die
sel” inžinas važiuoja keturios 
deszimts dvi mylias ant vieno 
gorcziaus aliejaus, kuris kaszr 
tuoja tik devyniolika centu už

pen- 
dolerin del propa

gandos kas metai.

Prez, Eisenhoweris, per pen
kis metus, Vaszingtone, buvo 
iszvažiaves isz Vaszingtono 
szimta keturios deszimts sze- 
szias dienas kas metai.

Jis kas metai eme asztuonios 
deszimts devynias dienas atos
togoms.

Jis trisdeszimts dvi dienas 
kas metai praleido bevažiuo
damas kur; ir dvideszimts pen
kias dienas kas metai sirgu
liuodamas.

Prez. Trnmanas buvo iszva
žiaves isz Vaszingtono asztuo
nios deszimts szeszias dienas 
kas metai.

Jis kas metai praleisdavo ke
turios deszimts dvi dienas at
ostogoms.

Jis keturios deszimts ketu
rias dienas kas metai praleis
davo bevažiuodamas kur.

Trnmanas nei syki nebuvo 
susirgęs, kai jis Prezidento pa
reigas ėjo.

Kai valdžia sumažino savo* 
orderius del kariszku, eropla- 
nu, tai labai daug darbininku 
likosi be darbo. Žmonas už ta 
bedarbe kaltina Republikonus.

Chrysler automobiliu kom
panija dabar duoda daugumai 
savo darbininku tik vienuolika 
valandų darbo in sanvaite.

• .Unijos vadams tai nepatinka 
ir jie reikalauja kad Chrysler 
kompanija taip nedarytu, bet 
kad duotu darbininkams pilna 
darbo sanvaite iszdirbti.

Chrysler kompanija sakoj 
kad ji jaucziasi, kad ji vien tik >
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rus maža ju dali, kuri nori vėl 
(pagoniszkos vergijos ir geidu
liu purvyno.

Kristaus laikuose moteris 
pasirodė dideliai uoliomis. Ne
kilti os ju, kaip va: Marija Sa- 
liome, Marija Jokūbo*, Zuzanai, 
Morta, Marija Magdalena, ir 
kito* szelpe .Jezu ir Apaszta.lus 
maistu ir kuo galėjo, Tokiu bu
do jos lengvino jiems apaszta- 
lauti. Jos seke Jezu net ant 
Kalvarijos kalno, buvo* prie Jo 
mirimo, palaidojimo, ynesze 
irangias most’is patepti Jėzaus 
runa. Jos gavo regeti Ji prisi
kėlusi ir uoliai Jo prisikėlimą 
visur skelbę.

Apasztalu laikuose moteris 
gelbėjo platinti krikszczionys
te žodžiu, pavyzdžiu ir darbu. 
Jos nesziodavp 
laiszkus isz vienos 
niu bažnyczios in
apasztalai negalėjo spėti visur 
alpvaikszczioti, todėl pamoky
mus tikėjimo ir doros dalykuo
se pasiųsdavo* per laiszkus. Ta
me daug patarnaudavo- mote
ris. Prasidėjus (persekiojimams 
moteris nepasibijojo kraujo* ir 
gyvaszczio už tikėjimą in Jezu, 
už iszpažinima. Jo mokslo. Jos 
mirė drąsiai už ta viską. O ta 
ju mirtis patraukė* prie Jėzaus 
daugybe pagonu. O musu laiku 
moterie, ar moki už geradarin- 
ga mokslą Jėzaus Kristaus 
kiek nors nukęsti, ar nebegi 
nuo Jo, ar neatsižadi Jo ? Neat- 
sižadek Jėzaus priesz žmones, 
kad Jis neat si žadėtu Tavęs 
priešu dangiszkaji Tęva.

Paskesniuose laikuose mote
ris apsirinko įvairiausiais bil

ais iszpažinli Jėzaus mokslą.
Daug mergaicziu, iszsižadė

jusiu teketi už vyro, atsižadė
jusiu pasaulio ir jo smagumu, 
apo vienuolėmis, bet ne dyka
duonėmis, kaip jasThggšTa va
dinti bedieviai ir isztvirkeliai.

Ju vienos apsirinko prižiūrė
ti ligonius ligoninėse, antros 
namuose. Kitos insteige prie
glaudas maižycziams na.szlai- 
cziams, likusiems be tėvu, 'be 
globos*; kitos atidarė prieglau
das seneliams, kuriu niekas ne
norėjo* globoti kitos pasiszven- 
te mokyti svetimus vaikelius; 
kitos globoti keliaujanczius 
tarnaujanczias megaites. Visu 
ju tikslas: Dieva pagarbinti, 
duszia savo ir artimo iszgany- 
ti, žmonių vargus pamažinti. 
Jėzaus mokslą iszplatinti, mo
terų garbe palaikyti, jas isz 
nelaimiu, kelti. Panasziai toms 
mergaitėms: vienuolėms dirba, 
daug krikszczioniu moterų, par 
silikusiu gyventi pasaulyje, 
taip žmonių. Ju tie darbai ne- 
sze ir pesza žmonėms didžia 
palaima. O prie tu darbu jas 
ragina ir veda krikszczionyste, 
o ne bedievybe ir ne nelaisva- 
manybe.

O Tu, Lietuve, ka veiki, ka 
dirbi, kurioje puseje laikaisi? 
nesza palaima, kaip jai atside- 
Ir Tau krikszczionyste nesze ir 
koji? GALAS.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas iss 
šiito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No 101 —Kapitonas Velnias, 
j Puik apfttBzyuma, - d i. d e 1«

knyga, 404 puslapiu, 50c.
No.102— Prakeikta, meiliu-! 

gas kriminaliszkas apraszy-1 
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, apysaka1 
isz pirmutines puses szimtme- 
ezio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yda 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, 20c.

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

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

No.127—Trys istorijas 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 pacziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

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

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

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

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

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

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

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios NaktL 
62 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, 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 lipdymas apie Jezu Kris
tų 20c— -- -------------

I lapių, 20c.
No.158—A p i e Kapitonai 

Stora field Danguje; Pabėgo* 
le; Kasgi Isztyre; Prigautai 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
j 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; Budyne, 

; Apie 100 puslapiu35c.
1 No.166—Apie Sūnūs Mal-

kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

No.173—Apie Talmudo Pa- 
j slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- 

davineti Pinigus. 45 pus., 20c.
No.175—Kuczios Žemaites; 

Gudrae Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20o.

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

Kitokios Knygos

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

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

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

No.194—Trumpas Kata!!- 
kiszkas Katekizpnas, pagal isa- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Pade ji 
mais. 35c.

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

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

No.198—Gromatą 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 Motinos 
Garbei 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

JĮ®'"’ Užsisakant knygas is» 
szio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigua 
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.

yVU* 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 CO., 
MabaiiOT Oily, Uli*
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Ka Krikszczionyste Dave Moterei?
/

Krikszczionyste Davė Globa 
Moterystei, ir Vaikams

PAGONYSTE, k u r i žiurėjo 
in motere, kaipo in patenki

nimo kūno geiduliu inranki, 
neapkentė jos motinystes. Daž
nai nuo motinos atimdavo jos 
kūdiki ir pamesdavo bent kur, 
arba net jai paežiai insakyda- 
vo- tai padaryti. Ir ji dažnai 
badavo persekiojama ir kanki
nama už motinyste. Tan buvo 
neapsakomas skausmas mote
rims ir didis joms paižemini- 
mEts. •

Kas kita krikszczionyste.
Ji teikai savo szventa palai

minimu mergaitei, einaneziai 
iii moteryste. Ta pati ėjimą ap- 
sujp-a gražiomis paeigomis. Vi
sa tai augsztina moteri. Parodo 
kuo. ji būti ir kuo ji turi but 
laikoma.

Krikszczionyste gerbia mo
teries motinyste. Ja užtai aug
sztina ir teikia taippat gausius 
palaiminimus. Moteryste nie
kur nėra taip gerbiama, kaip 
Kataliku bažnyczioje. Neviena 
motina ji pakele in szventuju 
skaitliu nei ju krikszczioniszku 
irmotiniszku dorybių. Ir sziaip 
neviena Aotina, kad ir ne 
szventaja, pažymi del jos dory
bių ir kitiems rodo jos pavyzdi.

Musu laikuose; kaijp priesz 
visa ka, kas -dora, prakilnu ir 
katalikiszka, yra daug pasikė
sinimu, taip ju. netrukszta ir 
priesz moteryste. Daug vyru, o 
sziek tiek ir moterų kataliku, 
jau atsiranda, kurie persisun
kė sziu laiku sugedusiu žmonių 
nuomenemis, motinyste- žemina 
priesz ja ima kariauti neszva- 
riausiais budais. Tas darbas 
yra baisesnis už pati mara ir 
kare, nes jis žudo netik kuna, 
bet ir dtiszia; drauge su tuomi 
gražina pagonyste. Suejusiejie 
in pora liekai paleistuviais, gi 
moteris paleistuvystes in ran- 
kiš. Tai baisus daigtas !

‘Krikszczionyste globoja ir 
gina moteryste, gindama kūdi
kius nito žnvymo ir varginimo. 
Ji brangina kūdikius, nes ‘ ‘ ju 
yra dangaus karalyste,” kaip 
pasakė Jėzus Kristus. Laimin
gos motinos, kuriu vaikeliai 
yra Dangaus ; gyventojais. Vai
keliai yra tėvu, ypacz motinu 
vainikas.

Krikszczionyste visuomet 
gynė ir gipa moteries garbe, o 
jos garbe labiausia -palaiko, tai 
mergystes, moterystes ir moti
nystes skaistybė. Todėl ir jas 
saugojo ir saugoja nuo suve
džiojimu. Krikszczionyste per
sekioja ir smerkia visokius 
mergaicziu ir moterų tvirkin
tojus. Kur gali, tai tokius skau
džiai baudžia. Tai nestebėtina, 
kad tokiu isztvirkeliu gaujos 
neapkenezia krikszczionystes 
ir kenkia jai, kur tiktai gali. 
Bet moteris užtai turėtu gerbti 
krikszczionyste ir josios viso
mis savo jėgomis laikytis-.

Bedievybė, laisvamanybe,

in

In Motina Nusidavė
darbas

nes

sunkiai 
vakaro,

ATSIMINK! Mielas Skai
tytojai, kad nuo tavęs priklau
so “Saules” ateitis: Ar ja skai
tysi, ja indomausies, ar laiku 
atsilyginsi, ar ja paremsi!

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

palaidumais privaike miestuose 
ir miesteliuose paleistuvystes' 
namu. Kas1 ten niekinamas ir 
žeminamas yra ? Tai moterisz
ke. Tenai moteris paverstos gy

TARADAIKA

¥ 

¥

Tėvai patys savo vaikus 
pagadina,

Duodami jiems vale 
visame, 

Todėl musu tebyre 
jaunumene, 

Yra labai isztvirkas 
Ir daugelis vaiku eina 
Ant kelio prapulties.

Bludžioje kelaiis, 
Nesuprasdami jog daro 

blogai, 
O tėvai žiuri per pirsztus 

Ant juju pasielgimu, 
Kalbėdami jog vaikai 

da yrai jauni, 
Ir reike užmirszti juju 

kalties, 
Tuom kart vaikai daro

i saviszkai,
Ir tėvus apgaudinėja.

Tėvai manydami, 
Jog per tai vaikams 

nusileidžia, 
Ir yra gerais del ju,

Bet biustą labai, 
Nes tokiu pasielgimu, 
Savo vaikus pagadina, 

Parengdami juosius ant 
kelio-prapulties!

* * *
Kac-ziukai buna aklais 
Per <levynes dienas, 
Bet nekuriu žmonis, 
Yra; aklais per visa 

savo- gyvenimą. 
* * *

Po Czikagos apylinkėje, 
Paskalas apibegineje,
Buk kelios merginos 

gudros,
Ne pralenkė nakties 

’ nei vienos,
Trankosi bambliais po 

rodliauzius,,
Ar tai kur prijauczia 

szokius, 
O apie tikėjimą nieko- 

nežino, 
Tiktai jieszkosi kokio 

vaikino,
Kad prikalbytu, 

Ir dreses joms nupirktu. 
Gerai mergeles darote, 

Jeigu kvailius prigriebėte,
Proto- mokykite, 

Pinigus nuo kvailiu 
viliokite.

Motina — Tai tu dukrele 
kanecz nori už Jono teketi? 
Pasakyk man del ko?

Dukrele — Asz nežinau 
del ko, bet mislinu jog tai su 
tuom noru insigimus, 
nusidaiviau in motina!

kurios buvo- gerai iszaukletosl 
ir isz jaunu dienu doroje tvirti
namos, tos pereina per visokius 
pavojus, paleistuvystes nedo
rybes nepaliestos. Tokios pasi
rinks keisti varga, negu ji 
praszalinti nuo saves savo- 
skaistybes pardavimu. Supran
tamas ta daigtas, kad moterų 
didžiausiu troszkimu ir pasi
stengimu turi būti, kad ju vai
kai ir mergaites ingytu katali- 
kiszka iszauklejima. Reikia 
taip pat, kad ir paczios moteris 
mylėtu dora ir visa, kas prakil
nu. Reikia kad jos turėtu szir- 
dis placzias, pilnas meiles de- 
ganczios ir vargstanczios žmo
nijos ir eitu jai paglebon, duo
damos ypacz. prakilnias, ga
lingas doroje moteris.

Prie paleistuviu namu ir pa
leistuvystes palaikimo priside
da nemažai taippat tinginyste. 
Szi nedorybe veda daugeli prie 
jieszkojimo lengvu uždarbiu ir 
priveda prie paleistuvystes, 
prie pirkliavimo savo kunu.

Prie to prisideda abelnals 
žmonijos isztvinkimas, geidu
liu palaidumas, inv'airus suva- 
džiojimai ir nekurias kitos 
priežastis, stumianezios mote
ri in kaskart didesni puolimą.

Kaip tiktai krikszczionyste, 
arba Jėzaus mokslas, pasirodė

(Tasa Ant 2 Puslapio)

vuliszku geiduliu inrankiais. 
Tenai jomis pirkliaujama; Te-, 
nai pereina gaujos palaidūnu, 
isztvirkeliu, geiduliu vergu, 
supuvusiu paleistuviu. Kriksz
czionyste kovoja kiek gali ir 
pajiegia priesz paleistuvystes! 
nedorybes ir priesz ta baisiau
sia pažeminimą moteres.

Sugedeliai, gieduliu vergiu, 
traukia in savo kilpas auka: 
neiszmananczia, mergaite, ar 
naiszle, nuskriaudžia jas; nuo
latos gazdin tokias ir veda vis 
in didesni pavoju. Isztvirkeliai 
kartais pasirodo geras-zirdžiais 
jie pamate mergaite, moteri, ar 
naszle vargingame padėjime, 
skubina su medžiagine, pinigi
ne paszalpa, bet paskui sako: 
dabar man atsilyginsi, parduo
dama save.

Tokia laime ir gerove -duoda 
moterims bedievybe, kurios 
pirmiausiais garbintojais yra 
socijalistai ir laisvamaniai.

Krikszczionyste, kiek gali, 
net tokiu isztvirkeliu suvedžio
toju nelaimingu moterų neuiž- 
mirszta. Ji taiso- tokioms nelai
mingoms, in paleistuvyste in- 
trauktoms, pataisos prieglau
dos. Painiai jas in tuos namus, 
tenai iszmokina tikėjimo tiesu 
ir doros taisyklių, ten jas su
vienija su Dievu. Iszmokina 
jas invairiu darbu. Taip patai
sytos1 isz nedorybių isztrauktos 
vienos ju, paczio-s savo- valia, 
negryszta daugiau in pasauli, 
o pasiszvenczia gelbėti tokias: 
nelaimingas, kokiomis p-ac-zios 
buvo antros iszteka; už vyru ir 
buvo pavyzdingomis moteri
mis. Szitokias prieglaudos- -be
dieviai v-adina paleistuviu na
mais. Tiesa jie yra “paleistu
viu namai,” bet tu paleistuviu 
kurios tokiomis buvo pirmiau, 
o -dabar yra atgaila; daranczio- 
mis, besitaisancziiomisi. Jos va
dinasi, “Magdalenkomis,” nes 
kaip- s-eke Magdalena nusidė- 
danczia, taip tuose pataisos na
muose seka Magdalena, atgaila 
daranczia. Ir ežia krikszczio- 
nystes ge rad ar ingai ranka pa
siekia nelaimingas ir kelia jas 
isz purvyno in kuri instume ke- 
no, nors geiduliai.

Nekarta tenka iszgirsti, kad 
vargas intraukia daug moterų 
ir mergaicziu in paleistuviu 
namus. Gal tai tiesa, bet nevi- 
suomet. Randame mes pasauly
je ir kaimuose ir miestuose 
daug vargstancziu, su badu net 
kovojancziu moterų ir merginu 
bet jos tolimos yra; nuo paleis
tuvavimu. Už jokius pinigus, 
už didžiausius turtus jos-nepa
siduos in tas bjaurybes. Reisz- 
kia, nevisuomet vargas ir ne
turtas yra priežastimi nupuoli
mu.

Nupuolimu priežastimi pir- 
miu pirmiausia yra. stoka gero 
krikszczioniszko, ypacz katali- 
kiszko iszauklejimo. Mergaites 
isz jaunu dienu, negavusios ge
ro iszauklejimo, nepastatytos 
ant tvirtu doros pamatu, sun
kiai gali užsilaikyti doros toli
mesniame savo- gyvenime. Gi 

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 neužmirši ta paduoti IT 
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.”

su moteriszke- in savo karalisz- 
kus namus. Paliepė savo tar
nams juodu iszpyausti, gražiai 
parėdyti, pavaiszinti. Paskyrė 
jiemdviem puikins kambarus 
'gyventi, karieta važinėti ir tar
nu, kiek norėjo. Tarnams buvo 
insakyta, kasdien taisyti pie
tus isz dvylikos valgiu. Taip 
prabėgo- vienas m-enesis. Vyras 
su moteriszke atsidžiaugti ne
galėjo-, taip jiemdviem buvo- 
gera. Antra menesi in stala eme 
neszti dvideszimts keturis val
gius ir viena labai gražu, už
dengta puodą. To puodo tarnai 
neatidengdavo. Moteriszke no
rėjo pažiūrėti, kas jame yra. 
Tarnai pasakė, kad karalius 
uždraudęs szinksztu atidengti 
ta puodą. Jei atidengtu turėtu 
vėl gryžti miszkuosna malku 
skaldyti. Praėjo keletas dienu. 
Moteriszke nuliūdo, nenorėjo 
nei valgyti, nei gerti, nors sta
lai buvo- apkrautikuogardžiau- 
siais valgiais ir gerymais.

—• Kas tau duszele? Klau
sia vyras, -de-lko taip- esi nuliū
dus? * t

— Nežinau, kas bus, atsa
ko moteriszke. Asz būtinai no
riu paregėti, kas yra, tame puo
de. i

Jeigu Permainote
Savo Adresus

. Gyvenimo

— Nebūk paika! Ramino 
vyras, ar negirdėjai jog kara
lius yra uždraudęs žiūrėti?

Bet moteriszke nenurimo;

ŽMOGAUS X
X SILPNYBE

Į^ITADOS gyveno vienas ka
ralius. Medžiodamas jisai 

paklydo miszke. Bejieszkoda- 
mas kelio, iszgirdo karalius ka 
sznekant. Klauso. Kalbasi vy
ras su moteriszke, malkas skal
dydami. Moteriszke sako:

—- Vargas gyventi ant že
mes kad ne Adomo- su Jieva 
prasižengimas, butu-me mes ir 
sziandien rojuje; dalba,rgi rei
kia lieti prakaitas, o vargai 
kaip spaudžia, taip spaudžia!

Vyras pritardamas tarė:
— Kad Jieva buvo per

daug smalsi, o Adomas paikas, 
tai tikrai tiesa; kad asz bu-czia 
buvęs jo- vietoj, tu gi Jievos, 
buicziau tau davės in sprandą, 
kad nereikėtų gundyti.

Priena prie ju karalius ir 
klausia.:

— Žmones, ar jusu 
labai sunkus?

— O, sunkiai, mes 
dirbame nuo ryto iki 
atsako- szie-.

— Eikite su manim! Tarė 
karalius. Turėsite ir valgyti, 
ir gerti be- jokio darbo.

Parsivedė karalius ta vyra

gražus, uždengtasis puodas rui moteries; suspausta, szirdi- 
traukte trauke akis-; moterisz- mi priėjo jisai prie puodo ir 
ke puodai tik temate, juo vien 
rūpinosi, apie ji tekalbėjo; 
eme džiūti, nykti; dingo 
d ži augsm a s, 1 inksmumas.,

Neramu pasirodė ir vyrui.
Jisai labai mylėjo savo mote
ri; skaudu jam buvo matyti ja 
džiustant, vystant.

klausia,

— Jei neatidarysi man to 
puodo, asz- tįkrai mirsiu isz, ru- 
pesczio, tarė1 syki vyrui nuliu- 
dusi moteriszke. Pagailo vy-

Yra tai laibai nesmagu, jeiga 
turime priminėti apie prisiun- 
tima užmokesties už laikraszti. 
Mes negalime inspeti kas ka 
mislina, ir ar prisiims užmokes
ti ar ne, o tuom laik turime' su
laikyti.

Arba da ka,: d augelis per
maino vieta savo gyvenimo ir 
nepaduoda, jokios žinios redak
cinei, o kad ir duoda, tai nepa
deda seno adreso. Kožnas,, kat
ras maino adresa, privalo pa 
dėti sena ir nauja adresa, ba be 
to negalime permainyti.

Ko-žnas skaitytojas turi to 
prisilaikyti, o per tai del mus 
didelei palengvins ir ne turės 
reikalo1 rugoti.

atvožė. Išz puodo iszbego ma
ža peliuke; norėjo nabagai ja 
sugauti, bet kur tau! ' Peliuke 
nuszioko nuo- stalo- ženien ir 
dingo pakampėse.

Tarnai davė žinia karaliui.
Ateina karalius ir/ 

kas paleido pele ?'
— Szviesiausias

/

karaliau, 
atsako vyras, moteriszke ne
galėjo gyventi nesužinojus kas 
yra puode. Asz ėmiau ir at,vo
žiau, b pele pabėgo, y

— Aa! Tarė karalius, o ka 
miszke kalbėjai? Adomo vie
toje ‘butum nesidaves mo-te- 
riszkei prigundinti, butum da
vės jai in sprandą, dabar-gi 
viską užmirszai ir savo priža
dus ir mano insakyma. Jei taip 
tai eikite laukan i^z mano 
kamlbaru grylžkite atgal prie 
savo- darbo!

Ir liepe karalius tarnams nu
vesti vyra su moteriszke in vie
ta, isz kuro-is buvo- juodu pa
ėmęs: ir vėl juodu turėjo- sun
kiai dirbdami prakalta1 jieti.

Ir dirbo vyras su moteriszke 
nerugodami daugiau ant Ado
mo ir Jievo-s : suprato-, jog kaip 
buko- silpni Adomas su Jieva, 
taip ir visi žmones negali di
džiuotis tvirtesni esą už savo 
tėvus.



“SAULE”. MAHANOY CITY, PA.

Dec. 8-ta dienai, 7 valanda ryte, 
iszvažiavo in 'Wilkes-Barre, 
Pa., devyni vyrukai, del karisz- 
kos tarnystes. Žemiau ,paduo
dame vardus tupi kurie aplei-

tomobilius paslydo ir jis ji pa
suko in krupius. Automobilius 
buvo taip sudaiTŽintas kad var
giai bus galima ji pataisinti.

ri kad jis jiems daug ka pasi- 
aiszkintu.

To gemblerio Greenbaum dar 
bininkai ir draugai tuojaus pa-: 

i skelbe kad jie duos deszimtsl
do isz:

Žinios Vietines
— Sukatoj apie 12:30 valan

da po piet, ugnis kilo namuose 
William Keating, 313 W. Mas 
hanoy uly'., nuo užsidegimo ka
mino. Ugnisįprasiplalino in ki 
tus namus: 315 prigulintis prie 
Ona Cisarikiene isz Reading, 
Pa., 309, prigulint is prie W. Se- 
gar isz miesto ir 309, prigulin
tis prie Olga Hassara. Daug 
iszkaidos padaryta.

.— Seredoj pripuola Szv. 
Milczialdes ir Szv. Julijos, o 
Tautiszka Vardine: Eidimtais. 
Ir ta diena: Menulio atmaina, 
Naujutis. Tik 16 dienu ligi Ka
lėdų. Nepastovus oras. Taipgi 
ta diena: 1937 m., Japonai.pa
ima Nanking miestą ir ji api- 
plesze; 1949 m., Australijos 
Darbininku Partija, iszmesta 
isz valdžios; 1898 m., ParyL 
žiaus Taikos sutartis tarp 
Amerikos ir Ispanijos.

— Buvęs miesto gyventojas 
ponas Pranas Sklaris isz Lu
zerne, Pa., ana diena lankėsi 

. > 1 • mieste pas salvo sesute, ponia 
Morta -Bražinskiene nuo West 
Mahanoy uly., taipgi pas pa
tinstamus ir prie tos progos at
lanko in “Saules” Redakcija, 
sveikdamasis visus su Szvento 
mis Kalėdomis. —Acziu už at- 
silankyma ir už “Meri Kris- 
mus!”

-— Ketverge pripuola Szv. 
Damazo, o Tautiszka Vardino: 

Ir ta. diena: 1936 m.,
- Karalius Edvardas 

assflffntas atsisako savo sostą 
kad. jis galėtu apsižonyti su 
Amerikiete gyvanaszle;. 1937 
m., Italija pasitraukė isz Tau
tu.-Sanjungos, nes negali sutik
ti ant Ethiopijos klausimo; 
1941 m., Vokiecziai su Italais 
paskelbė kara priesz Amerika.

— Panele Ona. Bu kotiute ir 
sesute Helena, isz Zion Grove, 
motoravo in miestą su reika
lais, taipgi savo gimines ir 
drauges, ir prie tos progos at
lankė ^Saules” Redakcija del

Mahanoy City: Robert Ya- 
naitis ir Francis Trakos.

Barnesville: Michael Tomko.
Shenandoah: Joseph Casula 

ir Francis Marousky.
Frackville: James Cokus.
Ashland: William Britton.
Sheppton: Bruce Johnson.
Ringtown: John F. Lyon.

GEMBLERYS IR
! ŽMONA NUŽUDINTI
I

] PHOENIX, ARIZONA. —
’ Gemblerys ir vieszbucziu savi- 
! ninkas buvo nužudintas, jam 
gerkle buvo prapjauta, ir jo 
žmona buvo tikrai žvieriszkai 
nužudinta, kai jai pirmiau ran-

• West Hazleton, Pa.—
Trisdeszimts vieno meto ain-l 
žiaus Steven P. Ktowalick nuo [ 
Washington uly., West Hazle-l 
ton, buvo sužeistas kai jo autd- 
bilius paslydo prie Stage Coa-| 
ch Inu, netoli nuo Hazleton! 
mibsto, apie septinta valanda] 
vakaro. Jis buvo nuvesztas in j 
Szvento Juozapo ligonbute, ir ' 
paskui Daktaru iszagzamina-į

kos buvo surisztos. Ji buvo 
taip baisiai sumuszta, kad jos 
galva kybojo nuo jos pecziu.

Policijantai jieszko vieno bu
vusio kalinio, kuris buvo pate
kės in kalėjimą už tai kad jis 
buvo nuo szito gemblerio,- Gus 
Greenbaum pinigu pasivogęs. 
Policijantai spėja kad ežia gal 
buvo kerszto darbas.

Tas buvęs kalinys neseniai
votas, buvo paleistas eiti namo. į 
Kowalick policijantams paisi-l 
aiszkino kad jis važiavo nuo' 
Blue Mountain kalno kai jo an-'

buvo paleistas isz Nevada vals
tijos kalėjimo.

Policijantai sako kad jie ta 
buvusi kalini neintaria, bet no-

tukstaneziu doleriu tam, kuris' 
policija prives prie to žmogžu
džio, ar ji kaip kitaip iszduos.

Policijantai sako kad teipgi 
galimas daigtas kad ežia buvo 
prieszingos czaikos razbainin- 
ku darbas, bet jie spėja kad 
greieziausia buvo atkerszini- 
mas.

Szeszios deszimts penkių me
tu amžiaus Gus Greenbaum bu
vo puoszaus ir milijoninio Ri
viera visezbuczio savininkas, 
ant Las Vegas Strip ulyczios. 
Jis pirmiau isz pinigu loszdai- 
vo ir valde numeriu bizni, kol 
policijantai ji sugavo. Jis pas
kui nusipirko ta brangu viesz- 
buti. Pirm to jis buvo Flamin
go vieszbuczio savininkas, kur 
jis in viena meta gryno pelno 
gavo daugiau kaip keturis mi
lijonus dolerius.

Jis buvo draugas ar biznyje 
bude, partneris kito razbainin- 
ko, Bugsy Siegel, kuris keli 
metai atgal buvo nugalabintas.

ANDRULIO
Lietuviszko Sūrio Iszdirbystes Vieta

Nelaimes Liekanos

Czia buvo graži ir kuklus 
nameliai, kur graži szeimy- 
nele gražiai gyveno, in Sm
yrna, Tennessee, kol gaisras 
tuos namelius su žeme suly
gino, paėmė trys mažuczius

kai jie ka tik buvo par ei j a 
namo.

Czia matyti j u dvi ir trira- 
cziai su kuriais jie buvo bo- 
vinesi priesz nelaime.

o o o z

Jo žmonos sesuo buvo uždu
sinta savo namuose in Phoenix 
1955 metuose. Policija sake 
tada kad ji buvo nužudinta, 
bet niekas nebuvo nei suimtas 
nei intartas.

PALAIDŪNAS
LOSZIKAS

Jauna Žmona 
Reikalauja Divorso

LOS ANGELES, CALIF. — 
Debbje Reynolds, kurios szliu- 
bas su losziku Eddie Fisher 
buvo skelbiamas kaipo Holly
wood losziku pavyzdingiausias 
dabar reikalauja divorso.

Jos vyras, dainininkas ir lo- 
szikas Eddie Fisher, niekszas, 
palaidūnas, už keliu dienu po 
Mike Todd mirties susidėjo su 
jo naszle, loszike ir bagoczka 
Elizabeth Taylor.

Tik tiek in sveikata visiems 
kad kai szitas palaidūnas taip 
pasielgė jis patrotino kelis rie
bius kontraktus ant televizi
jos.

Sztai kur jusu Tikrai Lie- 
tuviszkas ir Skanus Suris 
gaminamas! Czia Jonas ir 
Angelina Andruliai su savo 
szeimyna visiems parūpina 
kuo Skaniausius Surius in 
Fountain, Michigan., ■ U.S.A.

Ju Suris yra gaminamas 
sulyg receptu, nustatymu, 
kuris yra staeziai isz Lietu
vos!

Andruliai szita savo Sūri 
pristato arti ir toli, po visa 
Amerika ir Kanada.

Kai kurie, paragavę szito 
Sūrio pataria kad Andruliai 
ta Sūri užvardintu “Teveliu 
Suris” nes jis toks ‘Skanus’

kaip ir teveliu Lietuvoje pa
gamintas.

Czia visas ju dvaras, gy
venamieji namai, triobos ir 
visas to Sūrio Fabrikas. Vi
sa vietove yra taip szvariai 
ir gražiai užlaikoma, kaip ir 
ju Suris yra gaminamas.

Jeigu kada pasitaikintu 
pro szia vieta, Fountain, 
Michigan važiuoti, tai An
druliai tikrai Lietuviszkai 
Užkvieęzia jus sustoti, apsi
lankyti ir j u Gardaus Sūrio 
užkasti ir savo giminėms ir 
pažystamiems p a r v e s z t i 
lauktuvių. (Paveikslas nu
trauktas nuo eroplano).

Ar Ragavote

Andrulio Sūrio? -
✓

TRYS SKAUTAI
SURASTI NEGYVI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

draugai juos paliko nes viesu- 
los ir sniegas grūmojo. Bet tie 
trys, būdami drąsuoliai, nu
sprendė nepaisint blogo oro ir 
nutarė kopti augszcziau. Kai 
jie lipo in ta kaina, baisi ^tudra 
ir pūga isztiko ir jie negalėjo 
nei kopti augszcziau, nei leistis 
žemyn. . 1

Laiszkas nuo p. Antano Su- 
pinskio, isz Shadyside, Ohio. 
Gerb. “Saules” Redakcija: 
Prisiuncziu jumis $7.00 kaipo 
užmokestis už prenumerata už 
laikraszti “Saule.” Asz noriu
“Saule” skaityt kolei gyvas 
busiu. Sveikinu visus kad su
lauktumėte Szventu Kalėdų, 
taipgi Laimingu Nauju Metu. 
Su pagarba; jusu senas skai
tytojas Antanas Supinskas.

Tiktai Tas Gerai

Ateina prietelis pas ser
ganti prieteli ant rumatizmo 
ir klausė apie sveikata:

— O tegul kvaraba pa
griebė! Abi kojas teip suka, 
jog sau vietos nerandu ir 
tiktai už tai Dievui dekavo- 
ju, jog neturiu keturis ko
jas, ha negaletau dalaikyt1

o o o¥
Dar Pasigyrė

atnaujinimo prenumeratbs už 
laikraszti “Saule” del savo tė
veliams, pons. J. Bukotams. 
Sveikiname pons. Bukotams ir 
szeimyna Linksmu Kalėdų ir 
Laimingu Nauju Metu! Acziu 
už at si lankymą.

—• Petnyczioj pripuola Szv. 
Otilijos, Szv. Pal. Mykolo, o 
Tautiszka Vardine: Rustavile. 
Ir ta diena: 1936 m., Jurgis 
Szesiztas yra paskelbtas Ang
lijos Karaliumi, jo brolis Ed
vardas pasitraukė ir iszvažiuo
ja isz savo kraszto; 1808 m., 
buvo insteigta Szvento Raszto 
Draugija Philadelphia, Pa.; 
1937 m., Amerikos kariszkas 
laivas “Pannay” buvo Japonu 
crop] anų nuskandi n tais.

— Ana diena" aplaikem 
Kalėdų Dovana (medaus) nuo 
musu seno skaitytojo, p. Juozo 
Tomokievicziaus isz R. D. 1 
Ringtown, Pa., taipgi užmo
kesti už atnaujinimai savo pre
numerata už laikraszti “Sau
le” už ka tariame szirdinga. 
acziu. Ponas Tomkieviczius 
pranesza visiems Lietuviams 
ka!d jisai parduoda tikro me
daus, tai malonėkite pranesz- 
kite jam, o jusu orderis bus isz- 
pi Mintas. Acziu.

— Panedelyje, Gruodžio

Sniegas, Szaltis Ir Audra

Po visa musu apylinke ir 
beveik po visa musu kraszta 
atėjo szalta žiemuže, sniegas, 
pūgos ir žiemos szaltis.

Czia in Erie, Pennsylvania 
moteriszke, rodos gerai apsi
rengus priesz sniegą ir szalti 
stovi prie apsnigto paczto

bakso.
Keliai, ulyczios ir viesžke- 

liai buvo giliai apsnigti.
O. dar didesne beda susida

rė keleiviams, kai eroplanai 
buvo suparalyžiuoti per stra 
ikas, o rieles keliai ir viesz- 
keliai buvo apsnigti.

Jo jauna žmona, Debbie da
bar praszo divorso ir reikalau
ja kad ji galėtu pasilaikyti jų
dviejų du vaikucziu, dvieju 
metu Carrie ir devynių mene
siu Todd Emmanuel. Ji teipgi 
reikalauja kad jis ja ir ju vai- 
kuczius užlaikytu.

Jos vyras, loszikas Eddie 
Fisher dabar seka ta bagota 
Elizabeth Taylor, bet vis sten
giasi pasiaiszkinti kad tai jo 
žmonos kalte.

Kai Elizabeth Taylor vyras 
žuvo eroplano nelaimėje, tai ji 
su savo vyru Eddie Fisher pa- 
reiszke savo užuojauta ir pri
ėmė ja in savo namus.

Dabar pasirodo kad jos vy
ras turėjo daugiau negu užuo
jauta tai naujai ir bagotai 
naszlei, ir jis yra su ja insive- 
les. Ir jam tai visai ne in svei
kata, kaslink jo televizijos ir 
muving-pikezieriu, nes daugu
ma žmonių užjauezia jo žmona 
ir dabar su juo nenori nieko 
bendra turėti.

Jos vyrais turėjo pasirodin- 
ti ant keliu televizijos progra
mų, bet kai paaiszkejo kas ten 
darosi tai jam buvo labai gra
žiai pasakyta kad jis nėra pa
geidaujamas.

Dukrele — Mamyte, kaip 
tik ateina Szvelniu Juozukas 
a pvi vakariais pas mus, tai 
kol mama padarai žiburį, tai 
Juozukas mane kokius tris 
kartus pabueziuoja!

Motina — Et jau,... ne szi, 
ne ta giriesi. Mat, kad dar 
esi per jauna!

Ka raszo musu skaitytoja 
Ponia Elzbieta Ignatavicziene 
isz Pleasant Mount, Pa. — Ger
biama Redakcija “Saules”: 
Prisiuncziu jumis Moni-Orde- 
ri kaipo atnaujinima mano 
prenumerata už laikraszti 
“Saule”, taipgi prisiunskite 
man Sieniniu Kalendorių. 
Linksmu Kalėdų visiems.- Nuo 
jusu skaitytojos, Elzbieta Ig
natavicziene.

JOHN F. DULLES
Jeigu ne, Jai 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.

“Audrulio Suris
Tinkamiausias!”

pavaiszinimas savo Draugu.
Del Iszvažiavimuose, Vestu

vėse, ar Kriksztynose, vaiszin- 
kite Sveczius skaniais,

“Andrulio Stiliais!”

SERGA

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

FOUNTAIN — MICHIGAN

Sieniniai Kalendoriai 1959m.
• \

15 cok, ploczio x 23-3/4 col., ilgio 
Dabar po 50č arba 3 už $1.35

Adresas:
SAULE PUBL. CO. - Mahanoy City, Pa.

WASHINGTON, D. C. —
Amerikos Sekretorius John F.
Dulles nesveikoj a, ir likos pri
imtas in Walter Reed Armijos 
ligonbute del gydymo.




