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Isz Amerikos TAKSOS
PENNSYLVANIJOJE \Kubos Sukilėlis Liaujasi; Su-

Dausinis Pabūklas 
“Polaris”

Amerikos Laivynas pasek
mingai iszszove szita Polar
is dausini pabukla isz Cape 
Canaveral, Florida. Tai bu
vo pirmutinis tokis pasek
mingas iszszovimas.

Szitas pabūklas yra intai- 
sytas kad jis galėtu būti isz- 
szautas isz povandeninio 
laivo, submarine po vande
niu. Jis iszkrido apie asz- 
tuonis szimtus myliu kursą.

PLATINKIT!
B®=“SAULE”=^S

Roberto Perez Cruz, La 
Cabana kalėjimo, Havana 
mieste virszininkas, klausi
nėja Kapitoną Humberto 
Rodriguez (po deszinei) ku
ris yra in kalėjimą patupdin 
tas, kol jis bus patrauktas in 
sukilėliu kariszka teismą.

Sukilėlis Saržentas yra ji 
intares, kad jis daug kaliniu 
buvo nužudęs. Saržentas sa

Gubernatorius Sako: 
Reikia Didesniu Taksu

HARRISBURG. PA. — 
Gubernatorius Lawrence sako 
kad reikes padidinti taksas 
ant ’gazolino ir draiveriu lais- 
niu.

Datar szitoje valstijoje tak- j 
sos ant gazolino yra penktukas 
ant goreziaus.

Gubernatorius nori tas tak
sas pakelti, ir teipgi pakelti 
taksas ant automobiliu savi
ninku registracijų ir laisniu. 
Jis sako kad nauji vieszkeliai 
tiek daug kasztuoja kad būti
nai reikes tas taksas padidinti.

Bet mes norėtume žinoti kur 
tie dideli ir brangus vieszke
liai kuriuos valstija stato? 
Dabar daugiausia statoma 
“Turnpike” vieszkeliu, kurie 
nėra valstijos padengti, bet 
kompanijų, kurios parduoda 
szerus, bonus ir veda tuos 
vieszkelius, kaip fabrikantas 
veda savo .fabriką.

Ir kitas dalykas, Pennsylva- 
nijoje, pinigai surinkti nuo ga
zolino ir laisniu ne visi yra pa- 
vartuoti del vieszkeliu bet yra 
paskirti del daug kitu in vai
riu reikalu, kurie nieko bendra 
neturi su automobiliais ar 
vieszkeliais.

— I
Žinoma, visiems aiszku, Gu

bernatorius Lawrence dabar 
nieko nepaiso. Jis bus Guber
natorių per keturis metus, ir, 
sulyg Pennsylvanijos instaty- 
mais jis negali antru kartu sto-

ko kad szitas Kapitonas Ro
driguez buvo jam insakes 
nuszauti Daktara Rafael Es- 
calona Almeida.

Sukilėliu vadas Castro da
bar szimtus žudo Kubos kra- 
szte, ir yra davės žinoti Ame 
rikos valdžiai kad jeigu mu
su valdžia insikisz, tai jis 
tukstanezius Amerikiecziu 
iszžudins.

stabdė 16 Prieszu Nužudinima;
Amerikos Kompanijos Ir Ban

kai Uždare Savo Duris Del 
Biznio Su Tuo Krasztu

HAVANA, CUBA. — Aisz
ku kad Kubos sukilėliu vadas 
Fidel Castro dabar jau ima nor 
kiek proto gauti, ar gal pats 
yra biski isž’sigandes. Jis su
stabdė szesziolikos savo prie
szu nužudinima.

Major Humberto Sori Marin 
tai laikrasztininkams prane- 
sze. Jis Prezidentas teismo, 
kuris pasmerkė Major Jesus 
Sosa Blanco, penkios deszimts 
trijų metu amžiaus būti su- 
szaudintu. Ir tas teismas teis 
Leitenantą Pulkininką Luis 
Ričardo Grao ir Kapitoną Mo
re jon už žmogžudystes.

Major Humberto Sori Marin 
insake liautis ir tu pasmerktu 
nesuszaudinti kol bus kiti in- 
sakymąi iszduoti, in Pinar del 
Rio, kol ju likimas bus kito 
teismo patvirtintas ar pakeis
tas.

Teipgi ateina žinios kad jau 
dabar nebus daugiau tu bend
ru ir vieszu teismu, kuriuose 
gaujos dalyvavo kaip in ko
kias cirkas.

Apie tūkstantis politiniu 
prasikaltėliu dabar randasi 
kalėjimuose, kur keli'tukstan- 
cziai giminiu ir draugu juos 

ti in rinkimus del savo vietos, 
ir jis tada jau bus per senas 
kuria kita politine vieta užim
ti. Už tai, dabar jis nepaiso ir 
nepaisius ka kiti sako ar mis
tiną. Jis tik savotiszkai viską 
varys ir tvarkys.

DINGĖS VAIKAS

Surastas Miszke
Negyvas

LEBANON, MISSOURI. — 
Trijų metu vaikutis, kuris nu
klydo nuo savo namu, asztuo- 
nios dienos atgal, buvo suras
tas miszke, negyvas.

Virszininkai sako kad jis 
greieziausiai suszalo, nes kai 
jis nuklydo in miszka buvo 
baisiai szalta ir tuojaus pradė
jo snigti.

Puspenkto szimto vyru jo 
per visa ta laika jieszkojo. Bet 
per keturias dienas jie turėjo 
liautis del sniego.

Jo tėvai Ponai Willard Jo
nes, tuo laiku, kai ju sūnelis 
nuklydo, buvo nuvažiavę in 
Lebanon miestą apsipirkdinti, 
Sausio septyniolikta diena, kai 
ju sūnelis Willard isz stubos 
iszejo ir sau nuklumpavo in

kasdien aplanko.
Buvęs Major Jesus Sosa 

Blanco, Kubos armijos kari
ninkas, mirties bausme pa
smerktas tu sukilėliu teismo 
už žmogžudystes, vagystes ir 
namu sudeginimus, sako kad 
jis nekaltas kad jo bosas, bu
vęs Prezidentas Batista jam 
taip insake ir paskui pats pa
bėgo apleisdamas visus savo 
draugus ir padupezninkus.

Jis sako kad jis nesitiki kad 
jis iszliks gyvas, bet jis sako 
kad sukilėliu vadas nesilaiKO 
Geneves kariszku instatymu, 
sulyg kuriais kai karininkas 
su savo kareiviais pasiduoda, 
jis ir jo kareiviai turi teise sto
ti in alini eismą. Jis sako 
kad kai Prezidentas Batista 
pabėgo, jis su savo karinin
kais, nei viena szuvi paleidę, 
pasidavė.

Matyti kad tas sukilėlis Cas- ’ 
tro gal dabar in protą ateina 
ir gal pradės žmoniszkai pasi
elgti su savo buvusiais prie- 
szais.

Kai jis ta kara laimėjo jis 
taip drąsiai straksėjo kad jis] 
grasino net visa Amerikos ka- 
riszka jiega, sakydamas, kad j 

miszka.
Jo tėvai buvo ji palike po 

priežiūra jo senesniu broliu ir 
sesueziu.

Brolis, penkiolikos metu 
Wilbert buvo darže, kur jis 
malkas kirto, apie penkios de
szimts mastu nuo stubos. Kai 
jis sugryžo in stuba jis jau ne
berado savo broliuko.

EROPLANAS SAU
GIAI NUSILEIDO

Vienas Inžinas
. Užsidegė

PHILADELPHIA, PA. — 
United Airlines kompanijos 
eroplanas saugiai nusiledo 
apie puse po vienos, kai vienas 
isz jo keturiu inžinu užsideige.

Lakūnas Kapitonas F. Deu- 
scher sako kad aliejaus tanka 
prakiro ir už tai tas inžinas 
taip inkaito kad jis užsidegė.

Eroplanas skrido isz Pitts
burgh in New York, bet grei
tai nusileido in International 
Airport, Philadelphijoje.

Ant jo važiavo keturi kelei
viai ir penki lakūnai, inžinie
riai ir darbininkai. x

jeigu Amerikos valdžia pa- 
siuns musu Marinus in jo 
kraszta, tai jis suszaudins kė

glis tukstanezius Amerikiecziu.
Dabar jis apie tai tyli ir nie

ko nesako kai Amerikiecziai, 
tukstaneziais apleidžia ta 
kraszta laivais, eroplanais ir 
kitaip. Eina gandai kai jo pa
lydovai net ir parūpina Ame- 
rikiecziams iszvažiuoti.

Kai tik jis taip prasitarė 
priesz Amerikieczius, tai Ame
rikos didžios kompanijos ir 
bankos uždare savo duris del 
biznio su tuo krasztu; valdžia 
Užtvenkė visas bankas ir pa
skolas, ir musu laivai pasuko 
nuo to kraszto.

O, be Amerikos pagelbos, 
paramos ir pramones Ponas, 
sukilėlis Castro, kara laimėjęs, 
badu nudvėstu. Jis dabar ima 
ta suprasti ir už tai ima nutūp
ti.

Vienas dalykas kara vesti; 
bet jau reikia visai žmonijai 
atsakyti kai pergalėtojas ima 
tukstanezius suimtu žmonių 
žudinti; Karas ir skerdynes 
skiriasi kaip diena ir naktis.

□ o o

BUVĘS TEISĖJAS
PASIMIRĖ TEISME

PHILADELPHIA, PA. — 
Buvęs Teisėjas, George Gowen 
Parry susmuko ir pasimirė 
teismo kambariuose, kai jis 
klausinėjo vieno svietko aisz- 
kinimus prie Teisėjo Robert 
V. Bolger.

Buvęs teisėjas Parry, Girard 
Trust Corn Exchange bankos 
atstovas, ka tik buvo užbaigęs 
klausinėjas Ponios Cummins 
Catherwood, kai jis susmuko 

(ir parvirto.
Ugniagesiai greitai buvo pa- 

szaukti, bet ir jie negalėjo su 
savo ‘‘oxygen” intaisas ji at
gaivinti.

Policijos daktaras insake ji 
greitai nuveszti in Hahne
mann ligonine, bet jis buvo pa
simiręs pirm negu jis pasiekė 
ta ligonine.

Jis buvo Gubernatoriaus 
Finchot paskirtas teisėju 1932 
metais del deszimts metu, bet 
1953 metuose jis pralaimėjo 
rinkimus, kai' Philadelphijos 
advokatu unija pasistojo 
priesz ji.

Iszrodo kad beveik visi ad
vokatai stojo priesz ji nes jis 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

POPIEŽIUS SZAUKIA PASAULINI POSĖDI

RYMAS, ITALIJA. — 
Szventas Tėvas, Popiežius Jo
nas Dvideszimts trecziasis pra- 
nesze, kad jis rengiasi su- 
szaukti Rymos Kataliku Pa
saulini Posėdi isz visu pasau
lio krasztu.

Tai butu pirmutinis tokis 
pasaulinis posėdis in asztuo- 
nios deszimts asztuonis metus.

Szventas Tėvas sako kad 
tikslas to posėdžio butu pasi
tarti kaip butu galima sugra
žinti in Rymos Kataliku Baž- 
nyczia Pravoslavus ir Anglijos 
Episkopalus.

Vatikano atstovai sako kad 
jie spėja kad szitas susirinki
mas ar posėdis bus suszauktas 
sziais metais. Jie spėja kad 
apie pusantro szimto Kardino
lu, Vyskupu, vienuoliu vadu ir 
ZoKoninku ir kitu augsztu 
Bažnyczios asmenų tame posė
dyje dalyvautu.

Popiežius pasakė kad kiti 
tikslai to posėdžio bus pa- 
reikszti Bažnyczios nusistaty
mą priesz materializma (rūpi
namasi vien tik medžiaginiais 
dalykais) ir raginimą visus 
daugiau demes kreipti in dva
sinius reikalus.

Dar kitas tikslas bus pertai- 
sinti ar prie sziu dienu reikalu, 
pritaikinti “Code of Cannon 
Law” — Bažnyczios instaty
mu knygas.

Szitokis posėdis Kataliku 
Bažnyczioje yra svarbiausias 
ir didžiausias.

Vatikano virszininkai sako 
kad kitu tikybų vadai bus pa
kviesti tame posėdyje daly
vauti.

Szitokis posėdis gali būti su
szauktas vien tik Szvento Tė
vo, Kataliku Bažnyczios Po
piežiaus.

Paskutinis tokis posėdis szi- 
tame szimtmetyje buvo laiky
tas 1870 metuose, ir jo darbas 
nebuvo užbaigtas, nes tada 
Italijos kariuomenes užėmė 
Rymos miestą, ir Popiežiaus 
galybe Rymoje užsibaigė.

Szventas Tėvas, Popiežius Jonas XXIII

Nužudė Du Vaikucziu
Pats Nusižudė

Trisdeszimts metu amžiaus 
Daktaras Walter Sereda, nu 
žudė savo du vaikucziu Chi
cago j e, ir paskui pats nusi- 
iszove.

Jis paleido szeszis szuvius 
in savo dvieju vaikucziu gal 
vėlės, kai jo žmona nesutiko 
pas jisugryszti. Jo žmona, 
dvideszimts szesziu metu 
amžiaus Lorraine, tuo laiku 
buvo pas savo motina.

Popiežius, kalbėdamas Lo 
tyniszkai in dvideszimts viena 
Kardinola, iri kliosztoriu prie 
Szvento Povilo Bazilikos, taip 
paskelbė.

Jis teipgi pastebėjo kad da
bar randasi baisiai daug klai
du, kurios gresia žmonių dva
sini gyvenimą.

Septynioliktas tokis posėdis 
laikytas in Florence miestą, 
nuo 1438 iki 1443 suvienyjo 
Rytu Bažnyczia su Rymos 
Bažnyczia, bet už keliu metu 
vėl iszkilo nesusipratimai ir 
Ry tu Bažnyczia vėl atsiskyrė.

Dabar Popiežius Jonas Dvi
deszimts Trecziasis vėl steng
sis tuos provoslavus ir Rytu 
tikėjimo žmones prisitraukti 
prie saves ir sudaryti vienybe.

I
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Kas Girdėt
Sovietai peniai pasigyrė su 

savo greitu ‘“Jet” eroplanu, ir 
norėjo parodinti kad Ameri- 
kiecziai yra atsilikę. Bet Ame- 
rikiecziai, gal ne taip greitai 
bet tikrai eina savo keliu. Da
bar, vietoj to vieno greito So
vietu eroplano, ir jie kito dar 
nėra parode. Amerikos eropla
nu kompanijos yra paskelbu
sios kad nuo szio menesio grei
ti “Jet” eroplanai skris be jo
kio sustojimo tarp New York 
ir Los Angeles, California, kad 
kiti skris su vienu sustojimu 
Chieagoje, ir kiti skris skersai 
Atlantika. Ir jie skris tarp' dvi- 
deszimts tukstancziu ir ketu
rios deszimts penkių tukstan
cziu pėdu augsztumo, kad ga
lėtu greicziąu skristi.

Sovietai niekoi panaszau nė
ra diyse ne pameluoti.

Kai Sovietai, kalba apie 
szinitus tukstancziu doleriu, 
musu kompanijos, nieko nesa- 
kydamos, iszdeda kelis bilijo
nus doleriu ant nauju eropla
nu ir rengiasi dar tiek padėti.

■ _ • •. "
Kai sukilėliai užėmė valdžia 

Kubos kraszte, tai visos Ame
rikos bankus suvaržė pinigine 
sanskaita su tuo krasztu, ne
išduodamas daugiau kaip du 
tukstancziu doleriu vienam as
meniui. Sukilėliu vadas, Fidel 
Castro baisiai supyko, ir dabar 
sako kad jis Amerikai atker- 
szins.

Prez. Eisenhovveris galėtu 
pasimokinti isz Prez. T'heo- 
dore. Boose velt o, kuris patarė 
kad rikia gera lazda nesztis. 
Sukilėlis Castro Kuboje gali 
straksėti ir savo žmones žuldin- 
ti, be tkai jis pasikėsina 
priesz mus tai laikas ji pamo
kinti. Vienas musu laivas su 
marinais galėtu ji in viena die
na numalszinti.

Lietuvis Žydelis, bagoczius, 
kuris buvo intartas kad jis pa
pirko ar norėjo papirkti Pre
zidento Ejsenhowerio patarė
ja, kuris už tai turėjo iš savo 
vietos pasitraukti, buvo nu
teistas ant trijų menesiu in ka
lėjimą.

Žydelis Bernard Goldfine 
buvo teipgi patrauktas in teis
mą už savo taksu neužsimoke- 
jima. Jis ketino kreiptis in 
augsztesni teismą bet jo advo
katai patarė jam liautis, nes 
jiš gal gautu dar daugiau.

Biznieriai pranesza kad per 
Kalėdas ir Naujus Metus biz
nis buvo negeresnis kai perei
tais metais.

Nauju automobiliu pardavė
jai pranesza kad biznis geras 
ir ka|d jie tikisi sziais metaisi 
parduoti daugiau automobiliu 
negu peniai.

Bankos pranesza kad žmo
nes dabar mažiau pinigu deda
si in banka ir daug žmoniuisz- 
siima savo bonus. Iszrodo' kad 
nors žipones dabar mažiau už
dirba, mažiau pinigu turi, bet 
džiugiau praleidžia.

Nežiūrint ka mes girdėsime' 
ar skaitysimu apie Berlyną ar 
Rytu Vokietija, ten vargiai 
bus susikirtimas ar karas. So
vietai drąsiai straksi, bet var
giai iszdrys ka nors pradėti.
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Pypkes Durnai
Kas,...

Kas in ponus pavirsta, 
Tai da vis ne ponas. 
Reikia turėti iszmintinga 

protą,
Ir szvarius pasielgimus.

Kai Rūdijos mokslineziai 
iszszove pusantro tono “Lu
nar Rakieta” Premjeras Chru- 
szczevas pasigyrė: “Mes esa
me pirmutiniai prakirsti kelia, 
per dausas in menuli. ’ ’

Sovietu laikraszcziu agen
tūra, “Tass” teippgi pasigyrė 
“Mes iszsiunsdami ta didele 
rakieta in dausas visam, svie
tui parodėme, kokie ipažangin- 
gi yra musu mokslineziai ir 
kaip toli visu kitu tautu moks
lineziai yra atsilikę. ’’

Prez. Eisenhoweris sutinka 
su , Sovietu Premjeru Nikita 
Chrufezczevu ir su Sovietu, ži-
niu agentūra “Tass” ir sako 
kad Sovietai yra padare pa
žanga in pasiekime vietų virsz 
dau.su.

Musu naujas Kongresas yra, 
vienas isz jauniausiu in daug 
metu. Bet vyriausybe ir val
džia laiko seniai, Vaszingtone.

Kongreso pirmininkas. Sam 
Rayburn, yra septynios de
szimts septynių metu amžiaus.

Užsienio Reikalu Komiteto 
pirmininkas, Senatorius Theo
dore Francis Green, Demokra
tas isz Rhode Island, yra devy
nios deszimts vieno meto am
žiaus.

Senato Komisijos pirminin
kas yra asztuonios deszimts 
vieno me|o • amžiaus, Senato
rius Carl Hayden, Demokratas 
isz Arizona. v

Finansų, iždo komiteto vir
šininkas yra septynios de
szimts vieno meto amžiaus Se
natorius Harry F. Byrd, De
mokratas, isz Virginia.

Vidaus Reikalu komisijos
pirmininkas yra asztuonios 
deszimts1 dvieju metu amžiaus 
Senatorius James E. ‘Murray, 
Demokratas isz Montana.

Amerikoje sziandien.p'anda- 
si 131,040 daugiau saliunu ir 
kliubu negu bažnyczįu, ir si
nagogų.

Maldos vietų Amerikoje: 
randasi 306,893. O mes, turime 
437,933 saliunus ir klinbns.

'Senis Butkus syki pastebė
jo*: “Asz daug daugiau visokio 

blog'o ir negerumo žinau apie 
save negu apie savo susiedus.”

Vienas Kunigužis, per pa
mokslą aiszkino kaip geriausia, 
galima su kitais sugyventi. Jis 
sake kad kiekvienoje* kalboje 
randasi baisiai svarbus žodžiai 
kuriu tarpe jis iszskaitliavo 
penkis, keturis, tris ir du žo
džiu sekaneziai:

Penki Svarbiausi Žodžiai: 
“Laikau už garbe tave pažin
ti.”

Keturi Svarbiausi Žodžiai: 
*‘Ka Jus man patartumėte?

Trys: Svarbiausi Žodžiai: 
‘ ‘Kad Jusu Loska. ’ ’

Du Svarbiausi Ž o d ž i a i: 
‘ ‘Nuoszird'žiai Acziu! ’ ’

O visai nereikalingas viensa 
žodis tai:“ Asz. ”
* Mums iszrodo kad tai tikrai 
moksliszkas ir protingas pa
tarimas.

Vasario pirma diena yra 
musu kraszto Laisves Diena.

Vasario nienesis yra paskir
tas kaipo Kataliku Spaudos 
menesi s.

Jeigu mes mokame kaip rū
pintis, mes mokame kaip ir 
melstis, praszytis pagelbos.

Ūkininkai, farmeriai Ame
rikoje tikrai gera bizni daro su 
valdžia. Jie valdžiai parduoda 
savo kvieczius ir rogių s; val
džia nusipirkus, nežino kur 
juos dėti; tie patys farmeriai 
tada pastato didelius tvartus, 
indelius ir tuos savo parduotus 
kvieczius ir rugius sukrauna 
in tuos tvartus, už kuriu pa- 
statyma valdžia jiems primo
ka asztuonios (dešimta nuo. 
szimti; paskui tie patys taime
riai parandavuoja tuos, tvartus'

Trys Koliekai Mažucziai

Szitie trys vaikucziai yra 
isz keliu tukstancziu tokiu 
kurie yra susilaukė ir yis 
gaus pagelba ir prižiūrėjimą 
per ta March of Dimes vaju, 
kuris dabar yra vedamas.

Czia in Vanderbilt Univer
sity ligonine in Nashville 
randasi: septynių metu Mi- 
cheal, kuris buvo gimęs ko- 
lieka; trylikos metu John 
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Adresas:
No 101—Kapitonas Velnias.
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tai paežiai valdžiai.
Vienas farmerys šitaip pa

sigyrė ar pasiaiszkino: Pir
miau asz laikydavau parszus 
ir galvijus, bet tai buvo gana 
(darbo pdr isztisa meta. Dabar, 
kai asz sėju tik kvieczius ir rū
gi n s, tai asz dirbu tik pavasa
ri ir puse vasaros. Po tam vis
ką sukraunu in valdžios pasi- 
samdintus ir valdžios pastaty
tus sztiebelins ir su savo szei- 
myna įraukiu in Florida del 
viso rudenio ir žiemos.

Senis Butkus syki pastebė
jo: “Žmogus tarp dvieju advo
katu, yra kaip žuvis tarp dvie
ju kacziu. ”

Dar kita, jo pastaba: “Advo
katas tai žmogus, kuris jums 
padeda gauti tai, kas paskiau 
jam jenka.”

— Szventiejei per dydžius 
vargus, kovodami su pagun
domis, ėjo erszketiniais takais 
ir nukeliavo staeziai in dangų.

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

; ... MALDA . . . -.j

; Viesz. Jėzaus ir ;
; Motinos Szvencz. ■
i Sapnas Motinos Szven- ! 
( oriausios, mieganezios | 
j ant kalno Alyvų, žemei ( 
[ Batanijos, bažnyczioj j 
! Szv. Mykolo Arkaniuolo. J

; Knygos Did. 33/4x5y2 col. Į 
; TIKTAI, 25 Cts. ]

j SAULE PUBLISHING CO., ' 
, MAHANOY CITY. PA. U.S.A. .

Skaitykit “Saule”

kuris turi paralyžiaus rheu
matoid arthritis liga, ir tri
jų metu William kuris turi 
hydrocephalus liga (kuri 
yra vadinama vandenis ant 
smegenų). Visi jie yra pri- 
žiuromi ir gydomi Daktaru 
ligoninėse, kurias remia ir 
palaiko March of Dimes Va
jus.

□ □ o

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

gas kriminališkas apraszy 
mas, 202 pus, 50c.

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

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

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

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

N o. 120—-Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
uo. 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, 20o.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MARIJOS DUKRELE
(Tasa nuo 3-czio puslapio)

mui?” Nusiminusi klausė Da
nute. Juk asz ligone, nieko ne
galiu 'Veikti, net atsisėsti pati 
viena negaliu.

— Nenusimink, Danute. 
Jeigu, negali darbu kam ipadeti 
tai tikriausiai gali padėti ken
tėjimu. Szis artiirftii pagelbėji
mo būdas daug geresnis ir Ma
rijai malonesnis negu dideli 
darbai. Tik reikia mokėti ty
liai kentėti ir visus skausmus 
aukoti, sakysim, už mirusius 
ar gyvuosius. Gali aukoti už 
mirusia motute ir už daug ki
tu. Už gyvuosius: už teveli, 
kaimynus, gimines, žodžiu, už 
ka tik nori. Gali aukoti net ir 
už tuos, kuriu nepažysti. Ypa
tingai už stabmeldžius kurie 
nepažysta gerojo Dievo kad 
jiems Vieszpats suteiktu atsi
vertimo malones. Jai taip da
rysi tai tikrai džiaugsis Mari
ja, laimins tavo auka ir daug 
lengviau bus kentėti.

Danute atydžiai klausėsi. 
Sesutes kalba jai labai patiko 
kad ji savo kentėjimus gali 
taip geram tikslui panaudoti. 
Padare tvirta pasiryžimą ir jo 
laikėsi. Nuo to laiko ji jau nie
kuomet nesiskundė, nevaitojo, 
nors, skausmai ne kiek nesu
mažėjo.

Taip praslinko vieni metai. 
Danute visai nusilpo. Jau vos 
alsavo, i

Viena ryta, pasiszaukusi se
sute, susijaudinusi tarė:

— Brangoji Maryte, mano 
apasztalavimas jau baigiasi, 
asz tuoj mirsiu. Dievo Motina 
man tai pasakė.

— Pasakė? Kada? Nuste
bo sesute.

— Szianakt! Nežinau ar tai 
buvo tik sapnas ar tikrai Ma
rija man pasirdde. Bet asz 
aiszkiai jauCziau lengva Jos 
palytejima ir maloniai skam- 
banezius žodžius. Ji sake: 
“Užteks jau tau skausmu, var
go, tuoj pasiimsiu pas save.” 
Tai pasakiusi isztiese ant ma
nes rankas ir pranyko.

— Garbe Dievui, susijau
dinus, isztare sesute. Nors1 
karta Dievulis paims isz tavęs 
baisiųjų skausmu taure. Tiek 
jau iszkentejai skausmu, isz- 
varvinai kareziu aszaru.

— Ne, Maryte, ne! Mirti 
da nenoriu. Noriu |dar kentėti, 
noriu, dar daugiau skausmu. 
Jie dabar man toki lengvi, kai 
jungiu juos su Marijos skaus
mais, kai Ji stovėjo po kry
žium, ant kurio mirė Jos my
limasis Sūnūs Jėzus Kristus.

Dar viena sanvaite. Danute 
jau tikrai žvelge mireziai in 
akis. Ir viena ankstu ryta, kai 
pirmasis saules spindulys pro 
Įauga krito ant jos, tada jos 
veidas skaiseziai nušvito, ir 
paskutini karta, nusišypsojusi 
nuskrido prie Motinos Mari
jos. — S.
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lapių, 20c.
No.158—A p i e Kapitonu 

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, Žvalgi 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyna. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

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

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam laz
da vine t i Pinigus. 45 pus., 20c.

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

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

Kitokios Knygos

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

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

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

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

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

No.197—Graudus Verksmą! 
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. 35o.

No.201—Istorija apie Amži- 
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Krista. 
Pūkius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

KEr* Užsisakant knygas ls» 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztinb Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadetl 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING 00., 
Mahanoy Oity, Pa., - U. S. B

dau.su


“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

. -,X <>•«; \sr ■

Arba Kartais ir Szposas
Iszeina Ant Gero

■ ',.v. ieę

Ant s- t o t i e s geležinkelio, 
apygardoje Ž., inejo in 

traukinio vagoną žilas, senelis. 
Jo nedrąsą parode, .jog nebu
vo prates važinėti trukiais, jog 
matomai bijo tokios važiavi
mo, bet del reikalo turi pasi- 
szvesti. Nestebetina, jeigu (pa
tyrėme, kad tasai žilas sene
lis kaipo, ūkininkas nereika
lavo važinėt trukiais, nes turė
damas arklius kelione atlikda
vo arkliais, bet (dabar būtinai 
reikėjo važiuoti trukiu.

Inejas in vagoną, apsidairęs 
aplink save, ir radęs tuszczią 
suoleli tuoj prie duriu kampu
ti atsisėdo - visai nesižiopsod'a- 
m.as ant draugu keliones ir ne
sirūpindamas anais, nors ap
link skambėjo juokai ir links
mos kalbos keleiviu. Retkar- 
cziais, szisi, tai tas isz keliau- 
janczios linksmos draugu ves 
žvilgterėjo in savo sena san
draugą, bet nieks neatsiliepe 
ip seneli, kadangi visi buvo 
užimti, tarpe saves linksma 
kalba. ?

Tuomi tarpe atsiliepę signa-' 
las, ap-reiszkiantis pasažie- 
fems jog 'trūkis rengiasi judin
tis isz vietos idant važiuot:, .to
li auš. Suszvilpe szvilpyne lo- 
komotivos ir trūkis pradėjo 
judėti.

Ir sztai, vienu sykiu vagone 
pasidarė tyku, kaip kad ten 
butu tuszczią visai. Kas atsiti
ko, kodėl linksmas buris kė
liau janeziu ‘žmonių nutilo, kas 
pasidarė, ar nusigando? Sztai 
prascziokelis pradėjus ei;: tru
kini persižegnojo ir meldėsi 
'prie Dievo, matomai prary
damas idant teiktųsi apsaugo
ti ji. nuo nelaimes. Ta tai re
gykla padare ant sandraugų 
keliones inspudi ir Ii epe nut.il t: 
tikrai neižine kodėl nutilo, ar 
tai jdel stebėjimosi isz maldin
gumo praszcziokellio, ar del 
prisižiurejimo in “kvaila 
p-raszczioka” kuris visur ir vi
suomet jauczia ant saves “ga
lybe Dievo,” gana vienok jog 
po valandai tylėjimo, beveik 
visi su vienu sykiu prunksz- 
telejo garsiais juokais, o besi
meldžiantis senelis iszgirdo 
tuoj visa banga pikcziausįu 
pasargų ir pajuokų atkreiptu 
in maldinga seneli, kas vienok 
visai nepertrauke maldos jo.

Pabaigęs- malda senelis pa
žiurėjo koliojancziai in nedo
rus jaunus sendra-ugus,, bet 
nieko jiems neat sal<e.

Žinoma piktai darancziam 
žmogui užtenka vieno žvilgte
lėjimo, idant primint jam jo 
neiszmanyma ir bloga darbą; 
taip ir tie pikti draugai tuoj 
atjautė mislis senelio- ir kožnhs

— Kožnas isz guodotinu
skaitytoju “Saules” turi savo 
gimines, prietelius ir pažins- 
tamus, kurie da ne skaito 
“Saule” ir nežino apie josios 
gera patamavima del labo 
Lietuviszkos visuomenes. Pre
ke tokio laikraszczio kokiu yra 
“Saule” yra tiktai septyni do
leriai ant meto.

Jeigu musu skaitytojai pri
siims adresus tuju kurie da ne 
yra susipažinę su “Saulei’ tai 
jiems nusiunsime kelis numa
rins ant pažiūros. u

SENELIS
' ——— ■ -
isz ju nusprendė atmonyt se
niui už įžeminimą ju; iszmin- 
tingp apszvestunu! Pradėta 
kugždėti ir manstyti koki 
szposa. padaryti “fanatikui se
niui.’-' >Sunku buvo- jiems rasti 
būda, arba pąguma prie to, 
kajdangi senis su jais, nenorėsi 
kalbėti, tai žinomas daigtas, o 
ant ju pajuokų ir žeminimu jo 
už jo maldingumą. atsakys tik 
mislimis., jog “esą kvailais’’ ir 
nedorais žmonėmis,

Trūkis tuotarpu smarkiai

Kur ten apie- Mizurijos 
'į; ' vąlsczio,

Ten' rots randasi
> y pasiutus gauįe, 
Tai gyvuliai ne žmones,

! Laukiniai pagonis, 
Art susirinkimo pasielgė 

nemandagai, 
Kaip tai vienas ant 

kėdės užmigo, 
Ant grindų nukrito.

Per dienas girtuokliauje, 
Ir Nedeliomiš nepąsiląuje,

i Bažnyčios, nereikalauje, 
Po pakampes kėliauje. 

O ka jau moterėles,
< Kaip vyrai in darba 

iszeina, 
Tuojaus in kuopa

. sueina,
Tada kad laka tai 

laka, 
Net suvis pasilaka.

* * *
Gana juoku buvo, 

Kaip bobos liudyti 
pribuvo-, 

O kada iszsiž-iojo, 
Pradėjo apie dęszras i kalbėt,

Ir juoku -daryt, 
Mat tas dėjosi

♦ Net Illinojausi steite.
* * *

Vienas mandrelis save 
Prasimine- Bolszeviku, t 

Ir vis užklupinejo
( ant kitu.

Bet nabagėliui negerai
i , atsiejo,

Ir (dideli triubeli
i turėjo.

Norėjo- per daug 
gaspadoriaut, 

Ir viską. in savo 
nagus gaut, 

Bet atsirado kitas 
smarkesnis,

.Kuris bolszevika atkirto
■ Ir sparnus apkirpo 
Bet varnas varnui aki 

ne iszkerta,
Teip ir tiedu suėjo in

sutaiką, 
O kad ir biskuti pasitaisė 

Bet dabar viskas,
gerai, 

Linksmės dienos ir
vakarai, 

•Guzule gere kiek
tik gali.

dų galesite važiuot toliau®. 
Nueikite ten in lauktuve ir pa
laukite.

Tai tarės uredninkas atida
vė bilietą ir nuėjo- sau prie sa
vo užsiėmimo, o senelis nusi
davė in lauktuve ir ten atsisė
dės ant suolelio lauke maus
tydamas jog kelionėje nereikia 
tikėt nepažins t amie-ms žmo - 
nierns. Apie savo- prigavikus 
blogai nemislino apart to: 
“‘Dievas jiems užmokės už ju 
darba.”

Po- ilgai valandai laukimo in 
lauktu,ve ineina tas- pat ured
ninkas. Ant veido jo matoma 
buvo iszgastis, o po draug ir 
triumfas.

— Tėvuk, esi laimingas! 
Tarė jis. Tie kurie norėjo jums 
blogai padaryti, padare daug 
gero. Trūkis priesz sekanezia 
stoties susitrenkė, toj nelaimėj 
(daug pražuvo, o- daugi tapo su
žeistais. Galite del to- padeka- 
vot Dievui kad taip vyko, nes 
gal jai ne mirties ir žaiduliu 
vai dideles baimes būtumėt da- 
tyre, o dabar sveikas pasiliko
me.

Ant veido senelio apsireisz- 
ve iszgastis; sėdėjo- tylintis, o 
akyse jo sublizgėjo aszaros. 
Jausmas senelio nesunku at
spėti.

Sztai priesz valanda buvo 
žeminamu, ir apjuokiamu. Da

bego- pirmyn ir artinosi prie 
kitos stoties. Suszvilpus loko- 
motivo szvilpynei, vienas isz 
linksmos bendrijos atsiliepe 
nevos gražiai:

— In kur-gi teveli važiuo
jate?

— In N., atsake senelis.
— Aaa! Tarė klausiantis 

nuduod amas nusistebėjimą. 
Jeigu teisybe -sakai tai tu teve
li laimingas, nes jau artinamės 
prie stoties N., bet mes. da turi
me vargti czionais, nes toli va
žiuojame. Ir žvilgterėjo- in sa
vo draugus apreiks-zdamas 
jiems akimis jog padaryses 
“szposa. kvailam prascziokui” 
jeigu jie visi tylės ir neper- 
s-zkadys jam tame.

Visi buvo užganėdinti isz 
sumanymo savo draugo ir 
džiaugėsi savyje jog seni pri
gaus ir paliks ji visai ne ten in 
kur jis važiuoja.

'Netrukus trūkis sustojo 
priesz vagzala, o tada vienas 
isz nedoros bendrijos vėl atsi
liepė:

— Na tai jau teveli atlikai, 
savo kelione, nes ežia yra sto
tis N., ir turime juras tarti 
“Sudiev,” nes mums da reikia 
toliau.

— Dieve jums užmokėk! 
Acziu tamistoms ka pasakėte, 
tarė senelis pasikeldamas ir 
iszlipdamas isz trūkio.

Dabar vieni juokėsi kad ‘ se
ni prigavo’ kiti žiurėjo pro 
langą vagono ar laikais kas ne 
pasakys "anam jog da ne ežia 
stptis N., o- biski ir bijojo tokio 
atsitikimo nes už apgavyste 
turėtu atsakyt. Bet sztai su
szvilpe lokomotiva ir trūkis 
praĮdejo judintis, ir važiuoja 
smarkiai tolesniai palikes vie
na isz savo pasažieriu ant ke
lio. Dabar jau nedori keleiviai 
ramiai sau visi juokėsi ir buvo 
užganėdinti kad padare gera 
szposa seniui. Tures susivelint 
ir laukt kito trūkio.

— Gerai, puikiai, tegul da
bar turėdamas laiko ir už mus 
pasimeldžia tas kvailas dię- 
vuoczius. Ha, ha, ha! Juokėsi 
linksmi draugai. Kvajlas senis 
ha, ha, ha, ne kolios musu, nes 
nematys daugiau.

Doras senelis visai nemisli- 
jo jog tie nedori draugai ke
liones sutarė padaryt jam 
szposa arba nesmagumą, nors 
jiems nieko blogo- nepadares, 
nuėjo tuoj in vidų stoties idant 
atidiiot bilietą kuri turėjo isz- 
sitpirkes, mat apie tiesas gele
žinkelio nieko nežinojo todėl 
mane jog jai nuo jo neateme 
tai jis pats turi atiduoti.

Uredninkas stoties pažiurė
jas in paduota jam bilietą nu
sistebėjau ir nusiszypsojas isz 
nežinystos senelio tarė:

— Juk važiuojate in N., 
nes in ten bilietas iszpirktąs, 
kodėl ežia iszsedot isz trūkio?

— Ar tai ne ežia N.?
— O ne ! Da dvi stoties nuo 

czionais. . t
— O Szvencziau šioji Pane

le! Ka-gi asz dabar biednas- da
rysiu, paszauke sielvartaujan
tis senelis. Prigavo mane tie 
nedori žmones su kuriais va
žiavau!

—■ Hm, jeigu taip yra, tai 
nieko daugiau jums nepasilie
ka kaip tik palaukt ežia kito 
trūkio. Po trijų ir puses valan

butu, tavu prieteliai.
— Neniekinek to daigto 

kurio ne tufi.
— Ne-mislyk ir ne-tikek, 

kad kiti žmonis ant svieto lai
mingesni už tave.

MARIJOS DUKRELE
DANUTES- motute jau seniai 

mirusi. Ji tada d a buvo vi
sai maža, vos dabar atsimena. 
Nežinojo kam susirinko- tiek 
daug žmonių, kodėl nesikelia 
jos motute, nors daug kartu 
szauke:

“Mama! Mama!” Ji mate 
kaip verke jos vyres-neji se-su- 
te Maryte, tete, verke- ir ji. Bet 
ko ji verke, nežinojo-. Tik ver
ke kad verkia kiti.

Paskui motute iszveže ir 
-daugiau jau nesugryžo. Buvo 
tada szalta žiemos diena ir ji 
su sesute- turėjo likti namie. 
Skaudu jai buvo, labai -skaudu 
kai gryžo namo apsive-rkes tė
tis, vienas, be motutes.

— Tete, tete, kur palikai 
mano motute! Szauke- apsiasz- 
arojusi Danute. Ar-gi ji nieka
dos jau negrysz? ’,

— Ne Danute-, nėsugrysz.
Ji jau. pas Dievuli. X 

Mergaite, susimaustė.
— Tete; Staiga pasz.okusi 

paklausė: Ar asz galiu nueiti 
pas Dievuli?

bar triumfuoja. Susivėlino, 
kas teisybe, kelioms valan
doms, bet pasiliko- sveikas ir 
gyvas. Ka laimėjo anie kurie- 
už jo- maldingumą iszjuokinejo 
ji? ' - \

— GALAS — 
I

Pildyk Szituos Prisa
kymus, o Bus Mylėta

— Netikėk visom pikty
bėm ka tau apie kitus pasako
ja

— Nepaantrinek t n o- s i u s 
liežuvius kuriuos girdėjai, no- 
rints tave ir galėtu jie užimti.

— Nepasirodyk svietui,nu
skurus ir murzina, manydama 
kad tave ir tie visi pažysta.

—- Neipaniekinek savo tar- 
naiezio arba menkesniu ir var
gingesnių žmonių už save.
i — Nesipusk už daug ir ne^ 
sidairyk per virsz savo stovio 
ir neniekinek vargjingesnius- už 
save.

—i Niekados ir niekad ne- 
iszjuokinek kitu žmonių, visi 
tiki in Dieva ir geidžia gautis 
po smert in ta paezia vieta, 
dangų.

— Neatradinek klaidu pas 
kitus, nes tu pati klaidinga.

— Nesiginczyk nuolatos, 
norints tartum ir teisybe.

— Nekiszk nosies už daug 
in kitu reikalus, norints tai ir

-B- GĖLAIS 
* arba pradžia

SKAITYMO i;
■: ...ir...

i RASZYMO
j; 64 pus. Did. 5x7 col.: 

Dabar Po 25c.
Saule Publishing Co.,

; i Mahanoy City, PaM U.S.A. '1

“ .. . ■ -'t'*'- '' .
— Dabar dar negali. Pir

ma. turi Ji. laibai mylėti, o pas
kui kai numirsi, Jis tave pasi
ims pas save.

— “Kai numirsi,,” nesan- 
moningai atkartojo Danute. '■

❖ ❖ ❖

Praėjo keli metai. Danute 
jau serga nepagydoma liga. 
Daug dienu ir sanvaieziu isz- 
gulejo ligos patale, kankina
ma smarkiu skausmu; Daug 
praėjo ilgu nemiėgo- naktų, 
skandžiuose vaitojimuose. O 
liga kasdien vis ėjo ąmA&yth. ir 
nęsze didesniu skausmu. Vil
ties pagyti jau. neturėjo nors 
namiszkiai ja guodė, ramino.

— Ąk, ir k£md jum.-»mane 
raminate? Dažnai ji sakydavo. 
Argi asz nežinau kad daugiau 
jau nesikelsiu, J< a -1 jau^ątejd 
laikas kada M a rija. Dievo Mo
lina. <> ka rlu i r mano' įloti na, 
pas.iim,s mane m dangai. A.sz ta 
gerai žinau. Neviliokite manės 
sziuo gyvenimu, bet-, leiskite! 
manstyti apie gyvenimą Pa
laimintųjų Tevyneje.; . . .. -

Ir ji susimanstydavo. .'

Viena karta jos sesute isz 
kaimynu parnesze “Marijos 
vaiko- (dienos” lapeli. "

— Maryte, kas- ežia? Klau
se nustebusi Danute, i

— Tai Marijos vaiko lape
lis, atsake sesute.

Paskui ji pąaiszkino kas yra 
Marijos vaikai, ka veikia su 
tuo lapeliu, kaip reikia ji. už
pildyti. ’• -

— O Maryte, kodėl anks- 
cziau man apie tai nesakei? Ir 
asz noriu būti Marijos vaiku 
tarpe. Kodėl nesakei, kodėl?

Pravirko. . •?
— Neverk Danute, Marija 

mato gera tavo szirdi, mato 
kad Ja myli.

— O ne, ne! Nutraukė jos 
kalba Danute. Marija, Jai pa
siaukojusius vaikus ypatingai 
saugoja ir myli; juk Globėjas 
už juos meldžiasi ir aukoja 
Dievui Szv. Misziu anka. Ir 
asz nuo sziandien busiu tu lai
mingųjų skaieziuje.

Papraszius, tėvas užsakė- 
knygele ir ji eme uoliai užpil
dyti lapeli. J

—• Bet, Maryte, klausyk, 
kaip man užpildyti Idevintaji 
lapelio klausymą: “Ar szian
dien padarei ka gero savo arti-

(Tasa Ant 2 Puslapio)

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



*

Žinios Vietines
1 — Subatoj pripuola Szv. 
Jono Bosko, o Tautiszka Var
dine: Skirmuntas. Menulio at
maina Delczia. Ir ta diena: 
1950 m., Prez. Harry Truma- 
nas paskiria milijonus doleriu 
ir sake mokslineziams pradėti 
gaminti ta nauja ir dar baisės-1 
ne “Hydrogen” sprogstanczia 
bomba; 1957 m., baisus gaisras 
Moterių Fabrike . in New Ha
ven, Conn., Ideszimts žmonių 
žuvo, o trisdeszimts sužeisti.

—■ Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola antra Nedalia priesz 
Užgavenia', ir Szv. Ignacijo, o 
Tautiszka Vardine : Tulegedis. 
Ir ta diena pripuola pinna die
na Vasario (February). Mene- 
sis paszvenstas ant garbes del 
Jėzaus užslėpto gyvenimo. 
Ūkininku priežodžiai: * Jeigu 
per Grabnyczias saule szvie- 
ęzia, tai tikėkimės szalczio ir 
sniego. Ant Szvento Motiejaus 
jeigu ledas tirpsta tai netru
kus bus jis kietas. Jeigu nuo 
sziauriū tame menesyje vejas 
szaltas puczia, bus vaisingas 
metas, o jeigu to vėjo neturi
me Vasario menesyje tai Ba- 
Inadžio menesyje tikrai bus. 
Menulio Atmainos: Jaunutis 
7 dieną; Prieszpilnis 15 ir 
Pilnatis 23 d. Ir ta diena: 1939 
m., Ispanijos sukilėliai paima 
Maldrid miestą; 1951 m., gele
žinkeliu darbininku, straikos.

— Panedely je p r i p u o 1 a 
Szvien'eziausios Motinos Mari
jos Invedybes, taipgi Grebny- 
czios, o ‘Tautiszka Vardine: 
Vandene. Ir ta diena: 1950 m., 
Anlgjliu kasyklų, mainu savi
ninkai sutiko ant septynios de
szimts dienu derybų, pirm /ne
gu straikos butu iszszauktos; 
1815 m., sutartis sudaryta tarp 
Prūsijos, Rusijos ir Austrijos; 
1937 m., darbininkai straikuo- 
ja Flint fabrikuose, Michigan 
valstijoje, neklauso teismo.

—■. Panedelyje,. per Grab- 
nyczias pasirodys barsukas 
idant - pareget savo szeszeli. 
Jeigu jisai pamatys ta diena 
savo szeszeli, tai galima tikėtis 
žiemos da per szeszis sa.nvai- 
ies..

— Utarninke pripuola, Szv. 
Blažiejo, p Tautiszka Vardine: 
Rasta. Ir ta diena: 1944 m., 
Mount Cassino vienuolynas 
buvo Amerikos lakūnu su
griautas ii- susprogdintas; 
1945 m., Vaitos Konferencija 
kurioje dalyvavo “Trys Didie
ji”, Amerika, Anglija ir Rusi
ja; 1945 m.,, Amerikiecziai su 
visu tukstaneziu eroplanu : 
bombardavo Berlyną; 1917 m., 
Ameriką nutraukė Dipliomati- 
nius santykius su Vokietija; 
1957 m., Vengrijos laisves ko
votojai suszove keturis Komu- 

,kištus policijantus, ir karinin- 
kus, kai vėl iszkilo susikirti
mai su Komunistiszka valdžia 
Vienna, Austrijoje.

Frackville, Pa.—
Apie 200. nares isz Lietuviu 
Moterių Draugijos isz Schuyl- 
killo pavieto dalylvavo savo 
metino szoki ir vakariene kur 
invyko pareita Nedeldienyje 
Sausio 25-ta „diena in Aipreisz- 
kimo P. Marijos parapijos sve
tainėje. To vakaro pirminin
ke buvo Ponia Alex Pusėn isz 
Minersville, o vice-pirminiii- 
kes: Ponios Helena Samkievi- 
e-ziene ir Jozefina Tarnui ione- 
ne, isz Frackville, Pa. To va-

Szalta, Balta Buffalo Mieste

Automobiliai, trokai ir 
nutolusiai taip giliai in- 
klimpo in sniaga Buffalo 
mieste, kad visas susisieki
mas buvo nutrauktas.

Sniego pugns buvo virsz 
keturiu pėdu gilumo prie 

karo komitetas buvo:
Isz Gilberton — Alberta 

Kane ir II elena Zieginont ; Gi- 
rarjdville — Adele Laconis ir
Anna Matlock; Frackville — 
Josephine Tamulonis, Helena 
Samkevitz, Esther Bartashus 
ir Leona Morgan; Shenandoah 
Ona Sincavaige ir Gay Navit- 
sky.

Wilkes-Barre, Pa. —
Kietu Mainieriu Unija, su Ang
liakasy kliu Valdyba, pasirasze 
ant Naujo Kontrakto del vieno 
meto. Naujas Kontraktas pra
sideda nuo Vasario pirmos die
nos..

Harrisburg, Pa. —
State Selective Service Armi- ■ 
jos valdybia pranesze kad per | 
Kovo (Mareli) menesi, 588 
jaunu vyruku bus patraukti in 
kari szka tarnysta.

Washington, D. C. —
Naujas Linkolno penai (cen- j 
tai) pradės virkuliuoti anks-' 
cziau priesz paskirta laika,, 
Vasario (Fob.) 12-ta diena. ! 
Apie keturios deszimts milijo
nu penu isz ju yra iszsiusti isz 
Denver, Colo.,ir Philadelphia, 
Pa., pinigu kalyklų in Federal j 
Reserve Bankus. Nauji penai! 
iszleisti .paminėti Prezidento į 
Abrahomo Linkolno 150 metu Į 
gimimo sukakti.

Shenandoah, Pa. —
Žinios praneszta buk buvus 
miesto gyventoja ponia Hele-j 
na Schevetts, isz Atlantic City, I 
N. J., likos surasta^ncigyva sa- , 
Vo miegamajame kambaryje' 
Panedelio ryta. Apie keturi 
metai atgal velione buvo val
dytoja Smith Floral Co.. She- 
nadoiyje, po tam gyveno New 
York mieste, o in trumpa laika, 
po tam aplaike idinsta su 
Boardwalk Hotel, Atlantic Ci
ty, N. J. Velione paeina isz 
Pittston, Pa. Paliko sunu An- 
dreja isz Baltimore, Md. Lai
dotuves invyko isz Graboriaus 
Sites koplyczios, Pittston, Pa. 
Velione kitados prigulėjo,prie 
Lietuviu, Motoru Draugijos isz 
Schuylkillo pavieto.

Cape Canaveral, Florida. — 
Utaminko vakare, Amerikos

Erie ežero ir in Buffalo mie- : 
sta, N. Y. Miesto darbinin- j 
kai su savo trokais negalėjo ; 
kelius atidaryti del ties 
daug inklimpusiu automobi- j 
liu.

★

lakūno sztabas iszszove 19-ta 
“Atlas” d ausini pa bu kla. Isz- 
szovimas, buvo pasekmingas.

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

Istorija Apie . . . 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

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

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai 

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

14 KELEIVIU SU
ŽEISTI ANT BUSIO
FELTON, DELAWARE. — 

Trylika keleiviu ir autobusio 
draiverys buvo sužeisti kai au
tobusas susikūlė su dideliu 
tractor-trailer troku, netoli į 
nuo Felton, Delaware.

Kiek buvo galima dažinoti, 
tai nei vienas isz tu keleiviu

* I
nebuvo labai sužeistas.

Tas trokas buvo sustojęs kai 
jis buvo paslydės ant ledo, ir 
draiverys ka tik buvo nuėjės 
pasiszaukti pagelbos kai tas 
autobusas davė in jo užpakali.

Autobusas važiavo in New 
York miestą su dvideszimts j 
asztuoniais keleiviais.

LINKSMAS
KOSTUMERIS

PHILADELPHIA, PA. — 
Penkios deszimts trijų metu 
amžiaus Bernard S. Magen, du 
sykiu baisiai supyko kai bar- 
tinderiai jam nesutiko duoti

daugiau gerti, nes jie sake kad 
jis ir taip girtas.

Detektyvas Frank Wilson 
teisėjui Edward S. Cox pasakė 
kad szitam Magen bartinderys 
nesutiko duoti sznapso puse po 
asztuoniu, in restauranta ir sa- 
liuna ant Chancellor ulyczioš.I 
Tai tada jis pradėjo daužytu 
stiklus ir diszes.

Po to jis dingo, bet apie de-i 
vintą valanda jis pasirodė in 
saliuna ant 15-tos ulyczios iri 
ten taip pat, kai bartinderys 
nesutiko jam parduoti sznapso 
nes jis jau ir taip buvo girtas, 
jis pradėjo daužinti stiklus.

Jis sako kad jis yra advoka
tas ir kad jis nebuvo girtas, tik 
piktas ant visu. Teisėjas jam 
nustatė pusantro tukstaneziu 
doleriu kaucijos kol jis bus pa
trauktas in teismą.

BUVĘS TEISĖJAS
PASIMIRĖ TEISME

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

daug dalyku dare, su kuriais 
kiti advokatai nesutiko. Jis 
buvo kompanijų ir fabrikantu 
advokatas ir rodos visai nepai
sė eilinio, darbininko žmogaus.

Pasitaria Apie Prekyba

Sovietu Pagelbininkas Pre
mieres Anastas I. Mikoyan 
(po dešinei) ežia Vaszingto- 
ne, pasikalba su Posekreto- 
riu Prekybos, C. Douglas 
Dillon. Jiedu pasikalbėjo 
ir pasitarė kaslink Tarptau
tine Prekyba, per keturios 
deszimts penkias minutas. 
Mikoyan sako kad Sovietai 
nori daug daugiau ‘biznio’ 
daryti su Amerika.

Bet vėliau, Mikoyan susi

KŪDIKĖLIS
SURASTAS

NEW YORK, N. Y. — 
Vieno menesio kūdikėlis John 
Tavarez, kuris buvo pavogtas 
buvo surastas in Manhattan 
West Side.

Kūdikėlis sirgo nuo Bron
chitis, bet, kiek Daktarai galė
jo dažinoti, jis sveikas ir gy
vas.

Policijantai sako kad dvide
szimts penkių metu amžiaus 
Ponia Asuncion Ortiz, trijų 
vaikucziu motina prisipažino 
kad ji ta vaikuti pasivogė už 
tai kad ji pamėtė savo gi
musi kūdikėli deszimts dienu 
priesz tai ir nenorėjo kad jos 
vyras apie tai žinotu.

Ji policijantams, aszaruoda- : 
ma prisipažino: “Asz turėjau 
gauti kita kūdiki kad gale- 
cziau savo vyrui parodinti. ’ ’

I

ISZKEPE KŪDIKĖLI
PHILADELPHIA, PA. — 

Devyhiu menesiu kūdikėlis bu
vo surastas sudegintas ant vir
tuves pecziaus, apie antra va
landa po pietų, in West Phila
delphia.

Mažutis buvo Taylor Carter 
sūnelis Ponios Ursula Carter.

Ponia Carter sako kad ji ra
do savo sūneli ant pecziaus kai 
ji parėjo namo.

Ponia Carter Detektyvams 
Leitenantui Howard Dando ir 
Ralph Geary pasakė kad ji bu
vo iszejus isz savo stubos del 
dvideszimts minueziu pas sa
vo susietka. Kai ji sugryžo ji 
rado kad kas nors buvo iszmu- 
szes jos stubos langa.

Ugniagesiu kapitonas Jos. 
McCullough sako kad tuose 
namuose nebuvo jokio gaisro.

Vėliau buvo susekta kad du 
jauni pienburniai vaikezai bu
vo in ta stuba insilauže. Jie 
nieko nepavogė, bet jie yra in- 
tarti už to kūdikėlio sudegini
mą.

SKAITYKIT 
H^=“SAULE”=^ 

PLATINKIT

tikęs su Amerikos laikrasz- 
tininkais, jiems pasakė kad 
Amerikos valdžia dar vis no 
ri su pinigais ir su prekyba 
kariauti priesz Sovietu Ru
sija.

Sovietu pagelbininkas Pre 
mieras nebuvo taip manda
giai ar svetingai priimtas 
daugumoje Amerikos mies
tu, bet jis nudavė kad jis vi
sa tai nemate ar nepaisė,

Bet daktarai in Roosevelt li
gonine sako kad jie nesutinka 
su tos bobos pasiaiszkinimu, 
jie sako kad jie yra tikri kad ji 
neprarado savo kūdikio, kurio 
ji nf ture j o ir nelaukė.

United Press International 
laikraszcziu sztabo nariai sa
ko kad ta boba buvo pagim
džius mirusi kūdikėli dviem 
dienom priesz tai kada ji ta 
mažuti pasivogė.

Daktarai sako kad tas mažu
tis turės pasilikti ligoninėje 
nors viena sanvaite kol jie ga
lės patikrinti jo sveikata.

FBI agentai suseke szita 
moteriszke, kuri vis gynėsi ir 
sake kad tas kūdikis yra jo
sios. Jos vyras, su kuriuo ji gy
vena be szliubo vis tikėjo in 
ja, nors FBI agentai jam pri- 
parodino kad tas kūdikis ne
gali būti jos, ir kad ji yra vaik- 
vage.

March Of Dimes Vajus Pagelba

Szita mažyte yra viena isz 
tukstaneziu vaikucziu kurie 
yra susilaukė pagelbos ir 
priežiūros, per March Of Di
mes Vaju.

Penkių metu mergaite Pa
mela buvo užgimus kolieka. 
Czia in vaikucziu ligonine

in Columbus, Ohio, Dakta
ras Timothy Oliver ja pri
žiūri.

Szitokie koliekai vaiku- 
cziai gauna visa pagelba ir 

j gydinima isz March of Di
mes Vajaus.

--------★--------

VIENAS SKAITO,... 
prie valgio, kitas po savo dar
bui, o kiti prie darbo. Geras 
laikrasztis pranesza žmogui 
kas sziandien ant svieto atsi
tinka. Mokina žmones kaip gy
vent ir ko turi saugotis, žodžiu, 
lavina žmogaus protą visame.

Sziandien, laike visokiu švie
timu sumiszimu ir kariu, 
kada žinios ateina isz Eu
ropos, laikrasztis yra žmogaus 
geriausiu prietelium. Negana 
kad ji skaito, bet mato ir pa
veikslus isz kares lauku, ženk-1 
lyvu ypatų, miestu, naujo isz-į 
radimo ginklu ir laivu ir pa- i 
veikslus nelaimiu kuriu pats 
savo akimis negalėjo matyt.

Tokiu laikraszcziu yra 
"Saule,” kuri nesigaili kaszto 
ant paveikslu, kad savo skaity
tojus supažindint su visokioms 
savo akimi kas dedasi ant viso 
svieto.

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

Ant Gavėnios

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kandžios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
sęnoviszka būda 15c..

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolime 10c.

No. 202 No vena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei 15c.

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 15c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekuriais naudin
gais padėjimais 35c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra dal prisiun-, 
timu kasztu. Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa.

LIETUVISZKAS SURIS

MICHIGAN FARM SURIS

JUS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAN 
FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelinoa 

Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain. Michigan.

Szis Suris yra gaminamas pagal receptą, atsivežta isz Lietuvos, ir bus 
gaminamas tik Andriuliu ir ju szeimynos. Tas jums užtikrina gera kokybe 
ir jusu mėgiama skoni. Szis Suris taip yra mėgiamas Lietuviu, kad jo dide
lius kiekius siunezia in visa Amerika ir Kanada.

Andruliai gauna daug laiszku, kuriuose yra labai palankiai atsiliepiama 
apie ju gaminamus Surius ir praszoma, kad jis butu pavadintas “TEVELIU 
SURIS,” nes jis gaminamas pagal ju Teveliu Receptą, kurie ji dar buvo at
sivežė isz Lietuvos, Reikia tikėtis, kad ta’ praszyma p. Andriuliai patenkins 
ir susilauksime Sūrio su nauju pavadinimu “TEVELIU SURIS.”

Jeigu panorėsite “Michigan Farm Suris,” tai raszykite ant adreso:/> ■ ; '

Jono Ir Angelinos Andruliu Ir Ju Szeimynos

FOUNTAIN — MICHIGAN




