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Isz Amerikos MAINIERIU BOSAS 
APSKUSTAS

PREZIDENTO
ŽMONA GRYSZTA

IN LIGONINE

Ant Keturiu Milijonu 
Doleriu

Ponia Mamie Eisenhower

WASHINGTON, D. C. — . 
Valstijos Senatorius James E. 
Donnelly, isz Colorado yra ap- 

1 skundės mainieriu bosą, John 
L. Lewisa ant keturiu milijo
nu doleriu. Jis teipgi yra pa- 

| traukės in teismą tris kitus 
mainieriu unijos virszininkus.

Donnelly yra Da staras ir 
Chirurgas in Trinidad, Colo
rado.

Jis sako kad ji apszmeiže 
Warren F. Draper, Mainieriu 
Unijos daktaru virszininkas, 
per prakalbas Kovo dvide
szimts penkta diena, Bostone. 
Jis sako kad mainieriu bosas 
John L. Lewisas žinojo apie 
tas prakalbas ir pavėlino tam 
mainieriu daktaru virszinin- 
kui taip prasižioti ir ji ap- 
szmeiszti.

Kiti virszininkai, jo pa
traukti in teismą yra Joseph
ine Roche, Henry G. Schmidt 
ir Warren F. Draper.

Amerikiecziai Atsilikę; Sovietai 
Yra Mus Pralenkė Su Ginklais; 
Bet Amerika Turi Greitesniu Ir
Didesniu Bombnesziu, Ir Galė
tume Rusija Greitai Atkerszinti

KARALAITIS RAI 
NIER PRAVARĖ 

TARYBA

Gražuole Darkosi

MAINIERIU BOSAS 
JOHN L. ILWIS 

LIGONINĖJE

WASHINGTON, D. C. — 
Major Generolas Bernard A. 
Schriever, Lakunu Sztabo vy- greitai stengiesi visus nura- 
riausias virszininkas del dau- minti, aiszkindamas kad mes 
siniu pabūklu, sako kad Sovie
tai yra mus per kokius du me
tu pralenkė kaslink nauju 
ginklu. Jis sako kad mes var
giai juos pasivysime jeigu mes 1 
daugiau savo studentu nemo
kinsime ir nelavinsime tame 
moksle.

Major Generolas Bernard A. 
Schriever kalbėjo Senato susi
rinkime, kai Apsaugos Sekre
torius Neil McElroy užbaigė 
savo kalba, prisipažindamas 
kad Amerika turi ir turės daug 
mažiau tokiu dausiniu ginklu 
per ateinanezius du metu negu 

-___*__ -_

Rusija.
Bet Apsaugos Sekretorius

turime daug daugiau ir daug 
greitesnių ir didesnių bombne
sziu ir gulėtume Rusija greitai 
atkerszinti.

Jis sako kad, nežiūrint kiek, 
yra kalbama ir raszoma apie} 
tuos dausinius pabūklus, jeigu 
Rusija sziandien paskelbtu ka
ra, tai tas karas butu vedamas 
su bombnesziais kuriuos lakū
nai vairuotu, nes, anot jo, to
kie dausiniai pabūklai dar per 
nauji ir mažai kas apie juos 
dar žinoma.

Generolą- Thomas S. Power
visus nustebino kai jis prisipa- '

žino kad musu lakūnai su savo 
bombnesziais nėra visados pri
sirengė in kara stoti, kaip yra 
visu skelbiama. Jis sake kad 
jis norėtu laikyti visus savo 
lakūnus prisirengusius, bet 
kad augsztesni karininkai jam 
tai neleidžia. ~

Bet kiti augszti karininkai 
isz Pentagon sako kad daugu
ma musu lakunu yra pasirenge 
skristi in bet kuri kraszta in 
penkiolika minucziu.

Schriever sako kad mes ga
lėtume daug daugiau tu dausi- 
niu pabūklu pasigaminti, jeigu 
tik valdžia paskirtu daugiau 
pinigu ir duotu jam laisva ran
ka del viso parietko.

WASHINGTON, D. C. —
Ponia Mamie Eisenhower, Pre
zidento Eisenhowerio žmona 
rengiasi gryszti in puosznia li- c . rp
gonine in Queen Elizabeth Ar- [Spėjama Kad Jis lun 
den’s Chance Health Resort, in 
Phoenix, Arizona.

Czia bagoezkos atvažiuoja 
kai jos jaueziasi kad jos per 
storos ar per plonos.

Su Ponia Mamie Eisenho
wer važiuos ir jos sesere, Po
nia G. Gordon Moore.

Nebuvo praneszta kaip ilgai 
Ponia Eisenhoweriene czia ke
tina gydintis ar dailintis.

Tenai kasztuoja szeszi szim
tai doleriu per sanvaite ir dau
giau. Pareina nuo kostumerio; 
juo daugiau pinigu kuri boba 
turi, juo daugiau kasztuoja.

Szirdies Liga

John L. Lewis

*

PUSE MILIJONO
BEDARBIU

Bedarbe Didėja
Pennsylvanijoje

HARRISBURG, PA. —
Pennsylvanijos valstijoje Be
darbe didėja! Kiek yra galime 
dažinoti ar iszrokuoti, tai da
bar Pennsylvanijoje randasi 
daugiau kaip puse milijonu 
darbininku te darbo! t

Darbo Sekretorius, William 
L. Batt pranesza kad Sausio 
viduryje penki szimtai asztuo- 
ni tukstancziai darbininku bu-

VAIKVAGE SUIMTA

Buvo Apleidus Savo
Trijų Vaikuczius

NEW YORK, N. Y. — 
Moteriszke, intarta už pasiyo- 
gima vieno menesip Johi Ta
varez, devyni menesiai atgal 
buvo suaresztuota už apleidi
mą savo trijų vaikucziu per 
vienuolika dienu.

Policijantai sako kad Ponia 
Ascuncion Ortiz buvo suaresz
tuota Balandžio dvideszimts 
antra diena ir buvo kaltinama 
už apleidima savo vaikucziu, 
kuriuos ji pavede kitai mote- 
riszkei, prižadėdama kad ji ta 
paczia diena savo vaikuczius 
pasiims.

Bet teisėjas vėliau jai dova
nojo ir ja paleido, kai ji priža
dėjo savo vaikuczius atsiimti 
ir juos prižiūrėti.

WASHINGTON, D. C. — 
John L. Lewis, mainieriu bo
sas ir Mainieriu Unijos Prezi
dentas randasi University li
goninėje.

Nei Daktarai, nei slauges, 
nurses nesako kas yra su juo, 
tet spėjama kad Lewisas turi 
szirdies liga.

Daktaras John Minor sako 
kad Lewisas nėra jokiame pa
vojuje, bet kad jis dabar turi 
pasilsėti. ,

Lewisas pats nuvažiavo in 
Georgetown University ligoni
ne pareita Petnyczia.

Visi žino kad jis jau per ko
ki laika nesveikoja.

KALINIAI
SUSTRAIKAVO

vo be darbo, prilyginus prie leiviais sudužd in ledo kaina, 
keturiu szimtu septynios de- lyti, ir dabar spėja kad laivas 
szimts tukstancziu Bedarbiu nuskendo su 95 visais savo ke- 
Gruodžio menesyje.

Ir kiek galima pramatyti szi 
menesi dar daugiau darbinin
ku neteks darbo!

LAIVAS SUSIMUSZE 
SU LEDO LYTIMI

Laivas Su Keleiviais
Dinge

ST. JOHN’S NEWFOUND
LAND.— Danijos laivas su de
vynios deszimts penkiais ke-

leiviais.
Kai mes szita straipsneli ra- 

szome tai jau asztoniolika va
landų kai to laivo kapitonas 
szaukiesi pagelbos ir paskui jo 
radijas nutilo.

Szitas “Hans Hedtoft” lai
vas prisimena ta garsu “Tita
nic” laiva, kuris keturios de
szimts septyni metai atgal nu
skendo su tukstancziu pen
kiais szimtais ir septyniolika 
žmonių.

Tie laivai buvo taip pasta
tyti, kad ju virszininkai gy- 
riesi kad jie negali nuskęsti.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Ute Richter

Don Newcombe

Pinigu Klausimas 
Visus Supykino

MONTE CARLO, MONOCO. 
— Karalaitis Rainier Treczia- 
sis, Amerikietes Grace Kelly 
vyras pravarė visus savo tary
bos narius, kai jie nesutiko 
jam paskirti tiek pinigu kiek 
jis buvo pareikalavęs.

Bet tie politikieriai, rodos, I 
jo visai nepaiso. Jie visi nuta
rė imti atostogas kol viskas: 
iszsilygins. Niekas neiszsigan-' 
do ir matyti niekas to karalai- į 
ežio nepaiso.

Ir, isz kitos puses, iszrodo i 
kad ir tas Karalaitis nepaiso 
nes jis su savo žmona ramiai ta 
pa^i vakara iszejo in opera ir, 
rodos niekas ant nieko nepyks
ta, niekas nieko nepaiso ir nie
kas nieko nedaro.

Beisbolininkas In 
Teismą

FRANKFURT, VC 
: JA. — Ute Richter, czi. pi 
do kaip ji gali pasisiūti sav 
drabužius isz bulvių ’ in aiszo 
Ji szitaip pasirodė in miešta 
Frankfurt.

Bet musu - nuomone, ji norė
jo ne tiek ta bulviu maisza pa- 
rodinti, kaip kad visi matytu 
ja pusnuoge.

Czia nei szis, nei tas, nes mu
su Hollywood mieste Ameri
koje paprasta patarnautoja 
restaurante ar sžtore yra gra
žesne, liesesne ir malonesne.

Svarbus Klausimai

WASHINGTON, D. C. —
Demokrato Pirmininkas, Gari 
Vinson, Demokratas isz Geor
gia, Vaszingtone paskelbė kad 
jauni vyrukai vis bus imami in

TRENTON, N. J. — Tren. 
ten kalėjimo virszininkas Geo. 
Goodman, pranesza kad apie 
trys szimtai kaliniu sustraika- vaiska del dar keturiu metu.

(Tasa Ant 4 Puslapio) Su juo yra Generolas Lewis

B. Hershey, Direktorius. Po 
deszinei, yra Vidaus Sekreto
rius Fred Seaton; po kairei Vi
daus Komisijos nariai kurie 
nori inneszti Byla, kad Hawaii 
butu pripažinta kaipo penkios 
deszimta valstija musu valsti-

ju tarpe.
Czia deszineje stovi John A. 

Burns, delegatas in Hawaii, ir 
Kongresmonas Wayne N. As- 
pinwell, Demokratas isz Colo
rado, Pirmininkas Kongreso 
Komiteto.

beis-
Dod- 
beis-

NEWARK, N. J.— 
Don Newcombe buvęs 
bolininkas su Brooklyn 
gers, dabar su Cincinnati
bolininkais, atvažiavo in New
ark teismo ofisus, kur jis yra 
intartas už sumuszima polici- 
janto, Ulysses Ross isz East 
Orange, New Jersey. Jo du 
broliai yra teipgi intarti už ta 
susikirtima, susipeszima in 
viena saliuna in Newarke.

DU UGNIAGESIAI 
ŽUVO

MOKSLINCZIUS
GAVO $75,000

PEORIA, ILLINOIS. — Du 
East Peoria ugniagesiai žuvo 
gaisre kai jiedu inejo in degan
ti narna, jieszkoti žmonių, ku
rie jie mislinos buvo tenai kai 
tas namas užsidegė.

Trisdeszimts dvieju metu 
amžiaus Marvin J. Stein, ug- 
nagesiu virszininko pagelbi- 
ninkas ir trisdeszimts metu 
amžiaus savanoris ugniagesis 
George E. Coornwell žuvo ta
me gaisre kur ligi žemes sude
gė dvieju augsztu namas, sa- 
liunas, restaurantas ir užeiga.

NEW YORK, N. Y; — 
Septynios deszimts keturiu. 
metu amžiaus mokslinczius1, 
Vengras, gavo septynios de
szimts penkis tukstanczius do
leriu kaipo dovana už savo nu- 
veikimus kaslink atomines jie- 
gos del taikos.

Ta dovana kas metai duoda 
Henry Ford ir jo sūnūs Edsel, 
del atminties Henry Ford. Tai 
gal but didžiausia tokia dova
na bet kuriam mokslincziui.

Tas mokslinczius, Vengras, 
yra George Charles De Hevesy 
isz Stockholm Research Insti
tute. Jis jau kelis sykius yra 
susilaukęs garbes pažymėjimu 
už savo darba, bet szitokia do
vana yra pirmutine tokiam 
mokslincziui.

— Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite 
jiems kad užsiraszytu sau 
“Saule”, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nes “Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys j u nuliūdima.

i



“SAUL®” MAHANOY CITY, Pl

Kas Girdėt
LIETUVISZKAS SURIS

Sznapso'pardavėjai in Alex
andria, Pa., sako jie nieko ne
turi priesz szunis, ir kad žmo
nes gali savo szunis su savimi 
atsivesti, kai jie ateina sznap- 
so nusipirkti; bet jie sako kad 
kai szuva su automobiliu per 
langa pas juos atvažiuoja, tai 
jau kitas dalykas.

Policijantai sako kad Ray 
Edwards paliko savo' szuni sa
vo automobilyje ir neuždaro 
inžina. Kai jis buvo tame szto- 
rė sznaipso nusipirkti, jo szu
va užsistojo ant gazolino’ 
spaustuvo ir automobilius pa- 
szoko pirmyn, ir invažiavo in, 
ta sznapso sztora stacziai per 
langa. Iszkados sztori, sznap- 
sui ir automobiliui buvo labai 
/daug padaryta.

■ • • ""
Buvęs kumsztininkas, Joe 

Louis, kuris valdžiai yra tak
somis skolingas $1,250,000; ne
seniai valdžiai pasiuntė czeki 
del $611.00; paaiszkindamas 
kad tiek jam buvo like isz jo 
motinos paskutinio testamen
to. Jo motina, Ponia Lillie 
Brooks pasimirė 1953 metais 
ir paliko apie $5,500 kurie bu
vo jam ir asztuoniems kitiems 
vaikams lygiai padalinti.

Jaunieji nežino kas tai yra 
senatve, o- senie ji pamirszo kas 
tai yra jaunatve.
, i ~ -i i

' .laipoi jos nauja eneiklope- 
• dija nei žodžio neturi apie Ge

ne -ola Baugios MacArthur. 
Teipg joje yra aplenktas var
das Yfnerikos Ambasadoriaus 

' .<■ c bijoję, Joseph C. Grew.
da tik -vienas isz daug 

kju, kaip Japonai ima Ame- 
- r.iiiecziu neapkesti savo krasz- 

te. i

Amerikietis raszytojas. Am
brose Bierce yra davės szita 
bailiai moksliszka patarimą:

Visos merginos turėtu ženy- 
tis.

Visi singeliai turėtu liktis 
•singeliais. >

O dabar Naples miesto vir- 
szininkai, Italijoje yira priėjo 
prie dar moksliszneskio pri- 
parodinimo.

Po visu ’žmonių suskaitliavi- 
mo tame mieste pasirodė, kad 
tenai randasi 181,885 ženotu 
vyru, ir 184,508 ženotu mote
rų, t

‘Miesto virszininkai yra pa- 
įsiszauke miesto mokslinczius 
ir miesto policijantus suderin
ti tuos nelygius skaiczius.

Daktaras Edward Teller, 
musu vandenilio, Hydrogen 
bomboj iszradejas sako: 
“ Aeziu musu mokykloms ir ki- 
toms musu mokslo instaigoms, 
mes iszlavinsime geriausius ir 
raumeningiausius futbolinin
kus ant szio svieto— ir paskui 
nebežinosime ka su jais daryti. 
O tuo paežiu sykiu Rusijos mo
kyklos iszlavins mokineziau- 
sius mokslinczius, ir gerai ži
nos ka su jais daryti.”

Kai mes imame nieko nepai-- 
sinti, tai mes nesenstame, bet 
jau esame pasene!

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

Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain. Michigan.

Szis Suris yra gaminamas pagal receptą, atsivežta isz Lietuvos, ir bus 
'gaminamas tik Andriuliu ir j u sMeimynos. 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.

Andruliui 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:

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, Inc.,
FOUNTAIN — MICHIGAN

“Pirmiau kasztavo $10.00.
Dabar tik $1.98.
Reiszkia kad per ta laika 

Trumano žodžiu verte nupuolė 
asztuonios deszimta. nuoszim- 
ti.

Kiekviena diena yra gera 
diena, jeigu mes in ja gerai 
žiurome.

Razbaininkas reikalauja ar 
tavo pinigus, ar tavo gyvastį. 
Moteryste reikalauja abieju.

Svarbiausias dalykas mal
doje tai ne ka mes Dievui sako
me, bet ka Dievas mums sako. 
Mes per tankiai greitai pasi- 
meldžiame ir einame sau kur 
kitur, neduodami Dievui nei 
laiko, nei progos mums atsa
kyti.

Pypkes Durnai

Visi,...

KAD VAIKAI :: :: 
:: :: NESUŽINOTU

Vienam'e knygų sztoro lange 
Vaszingtone yra. iszdeta buvu
sio Prezidento Trumano dvie
ju tomu knyga, su szitu pagar
sinimu :

Visi žmones skundžiasi
Ant silpnos sveikatos,
Bet, nei vienas 

nesiskundžia
Ant silpno proto.

ILGAS žiemos vakaras. Prie
■ pecziaus susede aplinkui 

szildesi penketas vaikucziu ir 
nepersena moteriszke. Žydrios 
akis ir gyvos liūdnai žiurėjo in 
besikurenanezia ugnele. Nors 
visas veidas darė inspudi ma
lonaus ipsznumo. Ir moterisz
ke ilgai tylėjo. Laikrodis isz- 
musze vienuolikta valanda. 
Moteriszke atsikėlusi priėjo 
prie ugnies ir piktai, stipriai 
žarstydama kibirsztis, tarė 
“Ir kur tas jusu tėvas galėjo 
insmukti?”

Prie pakilusiu žarijų galima 
būvu pastebėti jos akyse rūs
tybe, paskui rūpesti, paskui 
kaip ir sanižines susigriaužima 
kad ruszezius žodžius isztarsi.

Atsidukseje giliai ir atsisu
kusi pažvelgė in savo mažy- 
cziu būreli. Ir susirūpinimo 
raukszle antakiuose pagilėjo. 
Sunkios mintys vaikszcziojo 
po galva.

Jau nepirma karta jos vyras 
taip vėlai pareina. Prkeikta 
kartodama vilioja. Po sunkaus 

■ darbo kuone kas szventa va- 
i kara pargrįžta lermodamas, 
I girtasi vemdamas. Sunkiai u'ž- 
į dirbta skatiką kemsza in ta ba-

la. O szeimynai skaitlingai, 
taip sunku gyventi! Bet dar di
desne nelaime, kad vaikai au
ga ir gali ta visa pamatyti. Ji 
kiek galėdama šlepe iki sziol 
nuo vaiku tuos tėvo’ nupuoli
mus. Bet ar ilgai taip pasi
seks. Juk jeigm taip ir toliau 
bus, tai vyras pradės pareiti 
girtas kasdiena. Tuomet vai- 
kuicziu nuo papiktinimo nebe- 
apsaugosi. O ir bado szmekla 
ir kitokiu vargu juodu debesiu 
užsitrauks ant viso to, nie- 
kuom nekalto mažycziu būre
lio.

Bet dabar didžiausia jos rū
pestis buvo apsaugoti , vaiku- 
ezius. Jei pamatys ji girta, gal 
nustos ji gerbe, klausė; gal pa
tys vėliaus ims jo pavyzdi sek
ti.

—■ Vaikucziai, tarė ji, tė
velis negryžta. Gal kokia ne
laime jam atsitiko. Gal ir nie
ko nėra. Eikime poterėliu kal
bėti. Jums laikas gulti.

Visi suklaupė atkalbėjo va
karines maldas, kaip papras
tai. Vaikneziai susirūpinusios 
motinos rubueziuoti nuėjo ki
tan kambarin gulti. O ji pasili
ko sėdėti, lankti ir rupinties.

Žiurėjo in besikurenanezia 
ugnele ir jos szviesoje mate se
nos praeities paveikslus. Sztai 
parnesza in namus žmogų, ku
rio ji. lauke taipat vėlai viena 
vakara; jo veidas buvo mirti
nai baltas, kaip išdubusios, už
merktos, per skruostus tekejo 
kruvina, juosta isz pramusztos 
galvos. Atneszusieji paliko ne
gyvėli pas ja, viena, kambary
je. Buvo tai jos tėvelis, kuri 
maszina fabrikoje užmusze. 
Baisi naktis, pradžia to vargo, 
kuri jau' per trisdeszimts metu 
jai prisieina neszti. Dabar jai 
per galva ūžtelėjo^ szmekla, 
kad szi vakara, ar kita, gali 
jai parneszti taipat negyva, jos 
vyra, szeimynos maitintoja, 
užmuszta kur nors kareziamo- 
je.

Alszalusios luposi sznilbždejo 
malda ilgai, ilgai! ’

Juozas Tyrulis buvo žmogus 
neblogas, mylėjo paezia ir szei- 
myna. Bet ta vakarą jis savo 
paezios rupes'czio nejautė. 
Linksmoje ir gražioje draugi
joje jis buvo. “Liuosybes sve
taines” saliune susirinko^ pa
tys iszmintingaiusieji vyrai: 
tėvynės myletojai-tautininkai, 
darbininku reikalais susirūpi
nę poras socialistu ir labiaus 
susipratusiu apsiskaiseziusiu, 
parapijoje žmonių. Buvo buvu
sios prakalbos apie kunigu 
vieszipatavima Lietuvoje. O po 
prakalbu parinktųjų, būrelis 
buvo' pakviestas “pasilsėti.” 
Kaipo geros ‘žmogus, niekam 
nepriesztarau jautis, Tyrulis 
tapo taipat pakviestas. Trupu- 
cziuka tas jo puikybe maloniai 
pakuteno.

Susirinkusieji mandriai to
liau dalinosi prakalbu inspu- 
džais. Ir vienkart vis dažniau 
dalinosi stikliukais. ’ Inkaitu- 
sios kaktos, inkaitino liežu
vius. Ir sukisze in daigta rau
donomis gislelemis nutinkluo- 
tas iszpurptiisias nosis jau pus
balsiu eme kalbėti apie savo 
kleboną.

“Klausykite sake Juoįdi- 
szius gerai kalbėti apie Lietu
va ir jos kunigus. Tegul juos 
velniai, o mes užmirsztame kas 
mums po ! pat noses darose. 
Sztai musu kunigas mumis vi
sus už noses vadžioja, mes jam 
pinigus krauname, kruvinai 
savo uždirbtus skatikėlius. O 
jis mums ka ’! Bara tik kolio-

ja, kiekviena protingesni žmo
gų. Ir žada už tai. dangaus ka
ralyste.

Žodis po žodžio iszsivyste 
mintys, ir nutarta. Nutarta ar
timiausiame parapijos mitin
ge rinkti pažangiuju . žmonių 
komitetus, rūpintis kad žmo
ni cm s ant klebono szunybiu 
akys atsivertu. Ir eiti prie to, 
kad isz vyskupo nagu iszlupti 
žmonių pinigais pastatyta baž- 
nyczia ir patiems ja paimti 
valdyti.

Juodiszius pagaliaus atsi
stojo ir jau svyruodamas suri
ko, žegeziodamas:

1 — “ Vvrai! Kas tikras vy-• • * ras, kas susipratęs 'žmonių 
prietelis, kas padės mums czio- 
nai tuos storpilvius juodvar
nius isznaikinti, tas, turi su 
manim iszsigerti. Ei neszkite 
czionai buteli!”

Tarp nauju keiksmu ir bur
nojimu su nepadoriais juokais 
sumaiszytu, visi sudaužė stik
liukus ir bueziavosi su gerbia
muoju pirmininku seilėtomis 
lupomis, raugėdami viens ki
tam in panosius.

Tyrulis iszpradžiu jaute ir 
sanžines iszmetinfejima. Kaip 
per migla, jaute, kad ne taip 
daro, kaip reiketu. Bet kažkie
no sugadintas, drąsiai rėkavo 
drąsiau už kitus. Ir ant galo’ su 
tikru užganedinimu susilaukė 
kad gerbiamas pirmininkas 
Juodiszius, patapsznojes Juo
zui per peti, tare in visus 
kreipdamos:

— Ei vyrai! Musu ateitis. 
Sztai žiūrėkite, kaip žmones 
žengia pirmyn. Tyrulis dar ne
senai tupėjo prie bobos sijono 
ir kunigo' su tonos; prisikabinės. 
O dabar tai jau musu žmogus. ’

Tyrulis buvo visiszkai Užsi
ganėdinęs. Dar syki blykstelė
jo po Juodisziauis pagyrimo 
mintis: ‘ Juodiszius-Judoszius ’. 
Bet bu vft jau laikas eiti namon 
ir viskas galvoje sukosi.

Insirito' jis visiszkai bejėgis 
in kamlbari. Girtoje galvoje 
braidė būriais girdėti garsus 
pažangiųjų žodžiai ape žmonių 
laisve ir |dar garsesni burnoji
mai ant kunigu ir bažnyezios. 
Tyrulis nebenumanydamas 
laiko ne vietos, kartu su nuo
lat dideanciziu raugėjimu vė
mė isz sziridies balsiai visus 
tuos nesenai girdėtus keiks
mus. Jau buvo po pusiaunak- 
czio. Žmona tyliai jo laukusi, 
atsikėlė, padėjo 'greitai nusi- 
redyti, ir tarė ramiai:

—I Juozai, nepažadink, vai
ku. Eik gulti. Jau didelis lai
kas.

Tas buvo pasakyta taip ra
miai, bet tvirtai kad Juozas 
pažiurėjo, norėjo atsakyti 
keiksmu, bet neradęs priežas
ties, paklausė.

Ant rytojaus atsikėlė jisai 
su skaudanezia galva. Prisimi
nė vakarykszczia diena ir ne
daug tegalėjo atsiminti. Atėjės 
pusrycziu jis paklausė paezios:

• -i- Ka asz vakar parėjės
(Tasa ’Ant 4 Puslapio)

KATALOGAS
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas iss 
ssito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101 — Kapitonas Velnias 
f’mkm d ui s I

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

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

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

No.lll—Sziupinia (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
1.1., 52 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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; Tamsumus prigauria. 58 
puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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 Nakti 
62 puslapiu, 20o.

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

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

No.155—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 Gaduti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus-

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

lapių, 20o.
No.158—A p i e Kapitonas 

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

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

No.166—Apie Sūnūs Mai
giaus ; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Is»- 
davineti 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.

>.....................m ------i--  “
Kitokios Knygos

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

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

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

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

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jesuso Kristuso 
15o. , -•

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

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

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžin 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas)

E!?3 Užsisakant knygas is» 
szio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigu* 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeign norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadetl 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
tirno kasztu.

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

MOTINOS MALDA-:-
ĮJAIGESI miszparai ir Gegu

žines pamaldos, Maldingi 
žmonės apleido bažnyczia. Pa
siliko tik du. Ties Vieszpaties 
vartais klipojo senute, sudė
jusi rankas ir maldingai žiū
rėdama ih altoriaus, kuriame 
ji žinojo esant Nuliudusiuju 
Suramintoja, Apleistųjų Bi- 
cziuli ir Amžinąjį Palinksmin- 
toja. Tauriu ir drąsiu tikėjimu 
inžturincziu visas paslaptis ir 
stebuklus, kaipo Dievo meiles 
sėkmės be mažiausio abejoji
mo ji atvėrė savo szirjdi in pa
slėptos Dievybes misterija. 
Tikrai, isz tokiu yra Dievo Ka
ralyste ežia, žemeje.

Žilagalves senutes veidas 
buvo nusiminęs, dvasia pa
laužta, nes jos szirdis buvo 
perverta kareziais motinos 
skausmais.

— Vieszpatie, ji meldėsi, 
tik Tu vienas žinai, kaip esu 
susirupinusi ir kokius jaueziu 
skausmus, kai vienitelis mano 
sūnūs, atsitolinęs nuo' manės ir 
iszvfykes, prarado* kūdikystes 
nekaltirma, pamirszo namu ži
dinį ir atsižadėjo savo tikėji
mo. Savo gyvenime. Vieszpa
tie, asz nieko nebeturiu, tik ta 
vieninteli savo sunu; del to, 
nuoszirdžiai maldauju Tavęs 
sugražinti ji atgal, vėl ji priim
ti ir priglausti pas save, kad 
am'žipai nepražūtų. Vieszpatie 
užslėptas altoriuje, Tu meldei
si in Dangiszkaji Tęva už nusi
dėjėlius, kad žmonija iszlais- 
viifti isz skurdo ir nelaimiu. 
Pasigailėk manes vargszes ir 
susimilk ant mano sunaus!

• Vienok ne mano valia, bet Ta
vo valia tebūnie!

Bažnyęžioje buvo nebyle ty
luma. Sutemos szesžeia pradė
jo Skverbtis in vidų. Vyras sė
dynėje intemptu žvilgsniu in 
beklupianczia senute, pasken
dusia rfuolankioje ir nuoszir- 
džioje maldoje.

Kaip ji apleido bažnyczia, 
jis ja šėke ir pasveikino, kaip 
iszejo pro* bažnyczios. duris. 
Senutė sustojo, be žado, at
kreipdama savo veidą in nepa- 

. žinstamaji. Jos veide buvo pa
slėpta szventoji sopulingosios 
motinos paslaptis.

— Atleisk man, jis tarė, 
kad1 asz svetimas, tamsta už
kalbinu ir drįstu dar praszyti 
vienos malones. Asz vadinuos 
Fritzas Kessler’is ir esu tapy
tojas universitete. t

Kol jos lyras dar gyveno, jis 
buvo mokyto jas ir karsztai pa
mylės mena. Isz jo lupu ji daž
nai girdėdavo garsaus daili
ninko ir tapytojo, Fritzo Kess- 
lerio varda. Bet, ka-gi toks 
garsus menininkas reikalautu 
isz jos, naszles paprasto moky
tojo, kuris nepajege auksz-

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

Jeigu musu skaitytojai pri
siims adresus tu j u kurie da ne 
yra susipažinę su “Saule” tai 
jiems nusiunsime kelis numa
rins ant pažiūros, 

cziau iszkilti sziame pasaulyje.
Ta atmintina Gegužes vaka- 

ra juodu dar stovėjo priesz 
bažnyczios duris. Oras atrodė* 
prislėgtas žmonių aimanavi
mais ir viltimis. Ir žolynu ir 
geliu kvapa ir malonumu pri
pildė krutinę.

— Netikėtai asz ežia atvy
kau, tese menininkas, ir inejau 
in szia 'bažnyczia su viltimi, 
kad gauti inkvepimo* isz Sopu-

TARADAIKA

Vieni tėvai turi dukrele, 
Kuri prikalbino už žentą 

viena vyreli,
Bet pirmiausia iszviliojo isz 

jo pinigėliu.
Mat, turint dukrele* tai labai 

gerai, 
Ba vis atsiranda kvaili 

vyrai,
Juosius prigaudineja 

Sudėta, procia atiminėja,
Sztai, reike tureziu 

pasirodyti,
Su pinigais mergina 

primonyt.
Mat vyreli, czion merginos 

neprigausi,
Kvaila vargiai rasi, 

Visos geros ir meilios, 
Kol nuo kvailo 

neiszvilios.
* * *

Vienas senas sportas, 
Turėjo aptemuses akis, 
Mat, laibai pasigėrė, 
Ir pruszkauti eme.

Ant galo* moterėles susitarė, 
Tai vyruti kaili gerai isizpere, 

Net palupi sukruvino, 
Visa panosi raudona buvo, 

Ir da policijantas 
prigelbejo, 

Su bile sudavė,
Ba iszeit nenorėjo*, 

Sziandien Lietuviai visi, 
Isz seno sporto juokėsi, 
O moterėles net už szonu 

laikosi,
Taip labai juokėsi.

* ♦ *
Viena rūtele,- 

į Dvieju vaiku mamele, 
Pagriebė nuo savo* vyrelio 

pinigėliu,
Ir iszrunijo sau. su kokiu 

bezmenu.
Ne dyvai ba niekszas buvo, 
Kol da in czion nepribuvo, 

Tokios tai yra sesutes, 
Ar ne vertos ant kaklo 

j virvutes?

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

Pirkite U. S. Bonus

tinos Vaizdas, atvaizduojąs vi
sa jos sopulingunia. Tai taip ji 
kepfejo del jo, kuris nesirūpi
no ir ja pamirszo nuo to laiko, 
kaip ji rasze jam, kad pasitai
sytu kad mestu nuodėminga 
gyvenimą, kad , sugrisztu in 
bažnyczia ir vykdytu Dievo in- 
sakyinus. Savo iszdidume jis 
Užsirūstino ant motinos, kuri 
jam velijo vien tik gera ir 
troszko, kad Dievui butu iszti- 
kimas; po to, lyg apsvaigęs, jis 
pasinėrė pasaulio linksmybių 
verpetan, norėdamas užnurszti 
meilingos .motinos bal a pa
skandinti kuniszkojo nekaltu
mo atminima ir sanžines griau- 
žima.

Nu-gi sopulingosios motinos 
paveikslas atidarė duszios 
žaizdas ir .savo motina. Tuos 
motinos ruožus, kuruios veide 
pagamino, jis turi nubueziuoti 
nuimti.

<« <• ❖

Buvo gana vėlu kaip jau
nuolis atvyko in savo gimtine. 
Nuo geležinkelio stoties, ilgas 
vieszkelis priesz ji stojo tam
sumoje ir szaltokas vejas kliu
dė jo žingsniams. Nors ir dau
gelis metu praslinko, kaip ap
leido savo gimtine, vienok ži
nojo kelia in namuczius kur jo 
motina, tapusi naszle, pati vie
na gyveno. Namucziai tūnojo 
taip dvieju kalnu ir apie va
landa eme laiko juos pasiekti. 
Eijdamas pro bažnyczia, jis pa
mate senyva kunigą, pasiren
gusi ligoniui neszti Stfv. Viati- 
ka. Tarnas, kuris vilioję ran
koje laike elektros szvytnreli, 
o kitoje rankoje varpeli, atro
dė per jautrus ir jo rankos su
sipainiojo, o szvyturelis iszkri- 
to ir sudužo.

lingosios Motinos paveikslo, 
koki asz turiu tapyti M. paro
dai. Kaip tikasz pamaeziau 
tamsta tuojau pasiryžau gar
bingoji paveiksią tapyti tams
tos pavydalu. Todėl, praszau. 
tamstos sutikimo pozuoti tam 
paveikslui. O Dievas tamstai 
atlygins jei neatsakysi mano 
praszymui.

Senute nežinojo ka atsakyti. 
Kiekviena jos esmes dalele 
Virpėjo prieszinigumu dailinin
ko pasiryžimui.- Tada garsus 
tapytojas tarė:

— Dievo keliai yra neri- 
buoti ir stebetini, vienok, mes, 
silpni savo* protu, galime in- 
žvelgti Dievo Apvaizdos at
spindi. Daug yra atsitikimu, 
kurias vykdosi Visagalio Die
vo valia,. Sziandien gal Dievo 
Apvaizda mane siuntė in szia 
bažnyczia vien tik del to gar
bingo paveikslo, kuris butu ta
pytas tamstos pavydalu, kad 
per ji koks paklydęs sūnūs 
grysztu atgal pas Dievą, jo 
Kūrėja. Tamsta, gerai supranti 
kokis palaiminimas gali nu
žengti isz Sopulingosios Moti
nos paveikslo. Asz netikiu kad 
tamsta atsisakytum pazuoti 
tokiam kilniam paveikslui. •

Ir senute nuolankiai linkte
rėjo sutikimui. Sutinku, kil
niam tamstos pasiryžimui, bu
vo galutinas jos atsakymas.

❖ ❖ ❖

M. Parodos rengėjai tais 
metais pirmutine dovana pri
pažino Fritzui Kessleriui, už 
meniszka kūrybini jo paveiks
lą: “Sopulingoji Motina.” Tai 
buvo tikrai žavejantis ir tik
rai dievintas arkipaveikslas.

Žiūrovu minios apnyko ap- 
vainikuotaji menininką, ,gere- 
damiesi didinga jo arkiveika- 
lu ir siekdami szventosios pa
mokos isz meilingos motinos, 
paskendusios sopuliuose ir 
skausmose. Niekas taip neat
jautė to sopulingumo, kuri 
vaizdavo arkipaveikslas, kaip 
vienas jaunuolis su linksmais 
bieziuliais atejas in pavoksiu 
galerija.

Visas jo, linksmumas staiga 
pranyko. Ir jis, mirtinai nu
balęs, szirdgelingai insižiurejo 
in menika tapyta garsaus me
nininko arkiveikala ir jautėsi 
lyg stabo isztiktas.

— Kas tau pasidarė? Kas 
atsitiko? Klause nustebę links
mi jo* bicziuliai.
i Ir daug kitu klausimu jam 
duota.
! Bet, jis tik atsake:

— Asz manau, kad kamba
riu sziluma truputi apsvaigi
no* mane.

Bicziuliai tik nusikvatojo 
isz tokio jo neva pasiteisinimo, 
ir tarė:

—- Taip gali kitiems saky
ti bet ne mums. Visa, ka asz ži
nau, tai asz turiu kuogrei- 
cziausiai skubitis isz ežia isz- 
eiti, jiems sziurkszcziai prata
rė jaunuolis.

Ir jis iszejo*. Kaip pasijuto 
vienas, jis tekinas bego uly- 
cziomis, lyg kieno gujamas. 
Nuo ko jis norėjo ir troszko 
pabėgti jis negalėjo, nes 'gyve
nimo iszpudžiai, atminimai ir 
saves pasmerkimas kartu su 
juomi bego. Neabejojama, kad 
meniszkas tapytojo arkipa
veikslas tikrumoje buvo jo mo-

PA.

Tada, jaunuolis iszsieme sa
vo szvytureli ir prisiartinęs 
prie klebono jam tare:

—< Jei einame vienu keliu, 
tai asz nuszvįesiu kelia.

Ir szviesoje jis pažino senaji 
savo katecheta, klebonas jame 
pažino panaszuma, buvusio 
vieno jauno ir pamaldaus vai
ko, kuris klebonui tarnaudavo 
Szv. Miszioms.

— Jei neklystu, tai einame 
tuo paežiu keliu, tarė klebo
nas. Jei gerasis Pranulis pa
tarnaus man, tai mano palydo
vas galės atgal gryszti.

—• Asz einu pas savo* moti
na, atsiliepe Pranas, kuriam 
sziunpuliai pereme visa kuna.

— Asz taip pat einu pas ja, 
atsake klebonas.

Skubiai pagriebė varpeli, 
Pranas be žodžio ėjo in jo mo
tinos nameli. Tai didelis per
gyvenimas jausti Pati Dieva 
szalia saves. Juk Pranas žino
jo, kad klebonas nesza. Eucha- 
ristiszkaji Iszgelbetoja, Visa
žinanti Visatos Teisėja. Ka jis 
mane, kad buvo jau senai pa- 
mirszes, dabar viskas isz naujo 
atgimė. Jame atigime szventa- 
sis kūdikio tikėjimas ir Dievo 
baime! Jis troszko, kad tik ku
nigas ka nors prakalbėtu kad 
palengvintu ta baisu tylėjimą, 
pripildyta baime ir iszmetine- 
jimais. Bet, tolygiose apysto- 
vose kunigas negali be svarbus 
reikalo, kalbėti. Kunigas turi 
melstis. Pranas butu meiliai

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

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

Help strengthen America’s Peace Power
It’s a face filled with peace and 
strength—the face of the Statue 
of Liberty.

She’s a great symbol of one of 
the things most worth keeping. 
But she can only stand for liberty. 
It’s up to each of us to help keep 
it.

And you can help—by helping 
to keep the peace.

Peace costs money. 'Money for 
strength to keep the peace. Money’ 
for science and education to help 
make peace lasting.

Your Savings Bonds, as a direct 
investment in your country, make 
you a Partner in strengthening 
America’s Peace Power.

Think it over. Are you buying 
as many Bonds as you might?

Buy U. S. Savings Bonds
The U.S. Government does not pay for this advertising. The Treasury Department thanks, 

. for their patriotic donation, The Advertising Council and

SAULE PUBLISHING GO., MAHANOY CITY, PA.

sutikės melstis, bet maldos žo
džiai neiszejo isz jo luipu, nes 
baisiai buvo susirupin.es apie 
savo motina.

Menkoje namelije mirsztan- 
ezioji motina rūpestingai lau
ke ateinant kunigo, kuris pas
kutini karta jai atnesztu Die
vo Kuna, kad bendroje Komu
nijoje su Eucharistijos Viesz- 
pacziu ji galėtu melstis už sa
vo su,nu. Ji buv| palikta viena, 
nes lankytoja turėjo skubėti 
prie mažu savo vaiku; vienok 
apleisdama ligone, ji viską pri
rengė del kunigo atsilankymo. 
Varpelio graudimas jai ap- 
reiszke Viesžpaties atėjima. 
Vidujinis džiaugsmo pajuti-' 
mas /pradžiugo jos siela. Ir ji 
tarė: ;

— Visagalis Dievas tikrai 
susimils ant mano vaikelio. Jis 
ateis pas mane, kad nors dar 
karta galecziau ji praszyti., 
kad grysztu pas Dieva ir vyk
dytu Jo valia ežia, žemeje.

Kunigas inženge in viduri, o 
su juo iszbales jaunuolis, kuris 
keliais puolė priesz ligones 
motinos lova ir apsiaszaruojes 
griaudžiomis aszaromis prabi
lo: * -

— Meilingoji motinėlė, at
leisk man už ta viską, ka bloga 
esu padaręs. Mano nusižengi
mai ir prasikaltimai tave pa
dare sopulingąją motina. Ta
vo ligoje asz palikau tave vie
na. Jei ne prietikis, asz buezia 
tavęs palikes vienu viena mir
ti. «

— Tai nebuvo* prietikis, 
mylimas Praimti. Viskas yra 
isz Dievo malones, tarė mirsz- 
tanczioji motina. Tai visa in- 
vyksta taip vien del to, kad 
Visagalis Dievas iszklause

nuolankios
Dievas man 
Visagalis TV; 
tave, irmiling-^
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ZiniosVietines
— Petnyczioj pripuola Szv. 

I lapotos, o Tautiszka Vardine : 
Alkis. Ir ta ’diena,: 1952 me-

Italijos Premieras

— Vasaris - February, an
tras menesis szio meto.

— Seredoj pripuola Szv. 
Andriejų, Corsini, o Tautiszka 
Vardine: B a rkus. T r t a. d i en a: 
1949 metuose Vengrijos Kardi
nolas Juozas Minldzventy, Bu- 
dapesztO' Komunistiszkame tei 
sme, prisipažino kad jis kaltas | 
jis per kankinima buvo pri
verstas taip įprisipaižinti. Jisai 
likos paleistas isz kalėjimo!, 
Liepos 16, 1955m., 1950m., 
moksline,zius Klaus E. J. Fue- 
he, Anglijos pilietis buvo sua- 
resztuotas, jis buvo intartas už' 
iszidavima daug paslapczin So-j 
vietams. 

■ .

— Buvęs miesto gyvento-i 
jas, Mięhael Wychicik> 36 metu 
amžiaus, isz, Upland, Pa., buvo 
mirtinai sužeistas in Blair apy 
gardu, netoli Hollidaysburg, 
prie Altoona miesto, pareita' 
Petnyczios ryta apie 3 valanda 
jis tuo laiku, kai nelaime atsi
tiko, važiavo in darbai. Jis isz - 
va'žiavf) isz, Mahanoy (lity pen
kiolika metu atgal kai jis, gavo 
darfoain Westinghouse Elec
tric kompanija. .Jis po visa 
Amerika dirbo, nuo Pitts
burgh, Ra., ligi Texas. Paliko 
savo pa,ežia Rose Marie Booth 
ir tris Vaikuczius. .Irt tėvas ir 
brolis gyvena mieste.

— Ketverge pripuola Szv. 
Agotos, o Tautiszka Vardine: 
Birute. Irta, diena: 1949 me
tuose Sovietu Rusija perspėjo 

, Norvegijoj kraszta, kad Nor
vegai nieko bendro neturėtu su 
Atlanta sutarties nariai; 1957 
rh., Standard' Oil’ kompanijos 
eroplanas'isz Ohio valstijos nu 
krito ir sudefe, toje nelaimėje 

‘ žuvo szesži žmones.
■ . . • “A .

tuose Anglijos Karalius Jur
gis Szeszt asis pasimirė,’ jis ka
raliumi buvo penkiolika metu. 
Jo duktė Karalaitei Elzbieta 
užėmė jo vieta; 1951m., Komu- 
nistiszka Czekoslovakijos Sal
džia, pasmerkia, szeszis Kata- 
likiszkus kunigus; 1954m., Po- 
litinai sukilinli Paryžiuje!, dvi 
deszimts žuvo, Paladi ori o, val
džia, atsisako.

— . Seredoj, Vasario’ U-ta, 
diena pripuola Pelenu Diena; 
Ketverge, Vasario 14-ta. diena 
Abrahomo Linkolno gimimo 
diena, jisai buvo Prezidentu 
Snvien. Am. Valstijų 1861 me- 
tuose, o Szvento Valentino, pa
tronas meiles, pripuola Suka
toje, Vasario 14-ta diena.

Shenandoah, Pa. —
Andrejus Sunalaitis, nuo N. 
Chestnut uty., kuris gydėsi 
trumpa, laika in Ashland li- 
gonbute, pasimirė pareita Pet
nyczios ryta,. Gimė Lietuvoj, 
atvyko in szita miestą 'dauge
lis metu atgal. Buvo angliaka- 
sis, bet keliolika metu atgal, 
isz priežasties senatvės prasi- 
szalino nuo darbo. Jo, pati Jie- 
va, mirė 1945 metuose’. Paliko 
keturis senus: Kazimiera isz 
Philadelphia; Andre,ja, Yon
kers, N. Y., Joną, Long Island, 
N. Y., ir Vincą, Floridoje. Ke
turios. dukterys: W. Torpy, isz 
Albany, N. Y., Mare Saari, ir 
Genovaite isz Yonkers, N. Y., 
ir J. Harris isz Ohio, taipgi 
vienuolika, anuku. Laidotuves 
invyko Panedelyje isz .Grabo- 
riaus V£. Menkieyiczio koply- 
czios 15 E. Cherry* uly., 10 va
landa' ryte -ir palaidotas in 
Kalvarijos kalno kapinėse.

Italijos Premieras Amin- 
tore Fanfani, penkios de
szimts metu amžiaus iszeina 
isz Ministerijos ofisu Ryme, 
kai jis su dvideszimts kitais 
Ministeriais inteike savo at
sisakymo laiszKa Preziden
tui Giovanni Gronchi. Jis su 
tais Ministeriais nesutinka 
su nustatyta naujo Prezi
dento tvarka del Italijos.

Vaikutis Mirė

Szirsze Manoji
Szirsze manoji ir tai ragota 
Gatava muszti mane su szlota, 
Nors asz ja myliu daugiau 

kaip saves,
Nes jos mergyste esu ragavę. 
O ji vadinos kaipo mergaite 
Vardu Maryte ir Babunaite 
Ir buvo gimus ne tarp burlioku 
Bet tarp Suvalkų 

pavisztajczioKu.
Ir ežia atvykus pas sese savo, 
Sava mergysta ežia mane 

gavo;
Nors man ir kitas da buvo 

pirsze,
Bet pamylėjau asz taja Szirsze.
Ir visad meldžiuos už ja 

bažnyczioj,
O tankei tai net ir savo 

įgrinezioj,
Nors ji su szlota kuria ji szloja 
Taip kaip budelis tankei 

grūmoja.
— Vladas Matajtis

O************************
KAD VAIKAI :: ::

:: :: NESUŽINOTU
(Tasa Nuo 2 Puslapio)

Apie penki szimtai žmo
nių jieszkojo trijų metu Wil 
lard Jones, kuris buvo din
gės isz savo tėvu namu. Jie 
ji surado mirusi apie dvi

mylios nuo namu in Leba
non, Missouri. Jie jo jiesz
kojo nuo Sausio septyniolik 
tos dienos.

Sieniniai Kalendoriai 1959m.
15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio 

Dabar po 50č arba 3 už $1.35
■

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

įAUTOMOBILIAUS NE
LAIME, DU ŽUVO
ALLENTOWN, PA. — Du 

vyrai užsimusze in atskiras au
tomobiliu nelaimes in Allen
town. George S. Rupp 44 metu 
amžiaus isz Seipstown, Justice 
of tam Peace, kai jo automobi
lius nulėkė nuo vieszkelio ir 
apsivertė ir sudužo in troko 
užpakali. Troko draiverys bu
vo 22 metu amžiaus Robert W. 
Schneck, isz Schneck ville. Jis 
nebuvo sužeistas.

Booker T. Thompson, isz 
Orangeville, South Carolina, 
užsimusze Petnyczioj kai jo 
automobilius apsivertė ant 22 
vieszkelio. Jis buvo to trenks
mo isztneštas isz savo automo
biliais ir buvo negyvas kai jis 
buvo nuvesztas in ligonine.

Walter Cummings, isz Tho
mas, Georgia, kuris ta automo-i 
biliu vairavo buvo suaresztuo- 
tas ir jam buvo paskirta dvie
ju tukstaneziu doleriu kauci
ja.

j Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

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

Jeigu Permainote 
Savo Adresus

Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

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

KALIMAI
SUSTRAIKAVO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

dariau'!
—- Ka-gi darysi. Buvai gir

tutėlis ir viskas. Bet asz vai- 
kuczius buvau (pasiuntusi gul
ti. Gerai, kad paklausai pats 
tuojau eiti gulti. Svarbiausia, 
kad vaikai nesužinotu....

Sake ramiai, bet isz po blak- 
stenu iszsiverže aszara,, viena, 
tyli, sunki. Ir nurėdė jo žemyn. 
! Susimanstes Juozas. Tyliai 
pavalgo pusryti. Ir apsirėdęs 
eiti in darba, jis priėjo, tyliai 
apkabino savo protingąją žmo
nele ir pabueziaves ja in žils- 
tanezia galva, liek tik tepa
sako :

. — Kaip tu gerai padariai!
Juozai viską suprato, kas 

darėsi jo prieteliaus szirdyje. 
Bet ir ji suprato, kanL jos beei
nąs, geras žmogelis gailisi. Nu
džiugusi, nusišzypsojusi iszly- 
dejo pro duris.

-—GALAS-----

liko gyva, juoduke, kuri dirbo 
virtuvėje, Ceola Hutchinson 
sako kad niekas nesitikėjo kad 
tas laivas susprogs, ir kad tik 
sykiu ir staiga viskas suspro
go.

Ji sako kad ji greitai nusi
skubino in pagelta Ponia M. 
G. Weeks, kurios vyras yra ar 
to laivo savininkas ir kuris žu
vo toje nelaimėje.

Dar nebuvo galima gauti 
vardus visu žuvusiuju, bet be- 
beveik tikrai galima sakyti 
kad to laivo savininkas ir to 
laivo vairininkas žuvo toje ne
laimėje.

Kas ten atsitiko kad to laivo 
inžinai susprogo teipgi negali
ma pasakyti, kol virszininkai 
viską neisztirs.

POLICIJANTAS IR 
RAZBAININKAS 

ŽUVO
NEW YORK, N. Y.—

Jaunas policijantas ir razbai
ninkas žuvo, kai trys razbai- 
ninkai norėjo apvogti kelis vy
rus kurie isz pinigu losze in 
Manhattan.

Žuvęs policijantas, dvide
szimts trijų metu amžiaus Mic
hael Talkowski su savo drau
gu policijantu dvideszimts sze- 
sziu metu amžiaus Richard Me

litą, inejo in kambari apie pu
se po vienos isz ry to, kur tie vy 
rai kazyravo ir užtiko tris raz- 
baininkus, kurie rengiesi visus 
tuos kazirninkus apvogti. Jie
du insake tiems razbaininkams 
liautis ir pasiduoti, bet vietoj 
to jie pradėjo szaudinti. Poli
cijantas Talkowski paleido 
penkis szuvius pirm negu jis 
krito su kulka kaktoje. Poli- 

j cij antas Melita pasitraukė isz 
! to kambario, bet pirmiau hu- 
1 szove viena isz tu razbaininku.

Kiek policijantai galėjo iki 
sziol dažinoti, tai nuszautas 
razbaininkas buvo dvideszimts 
trijų metu amžiaus Francisco 
Cruz isz New York. Kiti du 
razbaininkai pabėgo. 

_

LAIVAS SUSIMUSZE 
SU LEDO LYTIMI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Kaip tas “Titanic” laivas taip 
ir szitas “Hans Hedtoft“ buvo 
iszplaukes ant pirmutines sa
vo keliones, ir sudužo.

Amerikos Laivynas greitai 
I pasiuntė kelis savo eroplanus 
to laivo jieszkoti, bet jie su- 
gryžo nieko nerade.

Vokietijos prekybinis laivas 
dar vis stovi prie tos vietos ir 
laukia kad tas laivas, jeigu jis 
dar plaukia, per radija pra-

nesztu kur jis randasi., Tas 
Vokietijos laivas “Johannes 
Kreuss“ greitai pribuvo in ta 
vieta isz kur to laivo kapito
nas buvo szaukes pa*gelbos per 
radija, bet nieko nerado.

Toje vietoje randasi baisiai 
daug ledo, ir bangos yra bai
siai dideles ir audringos.

Amerikos Coast Guard cut
ter laivas “Campbell“ j prane- 
sze per savo radija, kad ir jis 
in ta vieta skubinasi ir dabar 
randasi apie szeszios deszimts 
myliu nuo tos vietos isz kur 
tas sudužęs laivas paskutinaji 
syki szaukesi pagelbos.

Kiti eroplanai isz Arįgentia, 
Newfoundland, diena ir nakti 
to laivo jieszkojo.

Laivas turėjo keturios de
szimts darbininku.

Eroplanu lakūnai sako kad 
jie nemate nei mažu laiveliu.

Eroplanu lakūnai sako kad 
jie nemate nei mažu laiveliu, 
kurie gal butu iszleisti isz to 
laivo niekur nemate.

Pirmutines žinios apie ta ne- / 
laime atėjo priesz vienuolikos 
vai., Petnyczios ryta, kai Ka
pitonas trump ai pranesze: 
“Praszau pagelbos, mano lai
vas susikūlė su lytimi ir dabar 
skėsta!“ Po tam nei žodžio.

Laivas gryžo isz Denmark 
in Greenland, ant savo pirmu
tines keliones.

vo ir dabar nesutinka dirbti, 
reikalaudami didesniu algų.

Jie sustraikavo kai jiems 
buvo insakyta ilgiau ir grei- 
cziau dirbti kad jie pagamintu 
gana nauju automobiliu lais- 
niu. Kai tie ant laisniu darbi
ninkai sustraikavo tai ir kiti, 
kurie dirba redakcijoje, kriau- 
cziaus szapoje ir baldu staty
mo, pagaminimo fabrike.

Jie paprastai gauna nuo try
likos ligi trisdeszimts penkių 
centu ant dienos. Bet visi da
bar pasiliko savo kambariuose 
ir neejo in darba.

PREKYBINIS
LAIVAS SUSPROGO

•

Asztuoni Vyrai Žuvo •
'

HELENA, ARKANSAS. — 
Aliejaus prekybinis laivas su
sprogo in Mississippi upe, ir 
asztuoni vyrai žuvo, o dvi mo
terys likos sužeistos. Laivas 
buvo apie dvideszimts myliu 
nuo kranto.

Viena moteriszke, kuri isz-




