
f ———•—.——.—-------- ----------—--------
THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY
An American Newspaper published in the Lithuanian Language, 

that circulates thruout the U. S. A., and Foreign Countries.
Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $7100;

V4 Year $4.00; Canada $8.00. Advertising Rates on Application.

SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

i ------------------------------------------------------- --—»—-------------------------------------------- --

DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE”
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA |

Prenumerata: Suvienytose Valstijose $7.00 metams, % metu $4.00; |
In Kanada: metams $8, ¥2 metu $4.50; In Vokietije, Pietų Amerika, I

Skotlandije, metams $10.00. Atskiras “Saules” numeris 10 Cts. |
Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso:

SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A. I

--------- ---------------------- ----------------------------------------------------------------------------------- --------- |

No.12 R ( KSTliCLASS MAILEmatt* K?TUNnEBPACTPQF^AKCHC 3,A1879.CON1> ) R MAHANOY CITY PA UTARNINKAS, VASlRIO 10,1959 (TUESDAY, FEBRUARY, 10,1959) V. L. BOCSKOW8K1, naitor and Mgr< R 70 METAS

Isz Amerikos
Nubausta Už Savo

CHRUSZCZEVAS
KVIECZIA PREZ.

EISENHOWERI

Sunu Atsilankyti In Rusija

INDIANAPOLIS, IND. —
Ponia Perry A. Robbins, sep
tynių vaikueziu motina, smut- 
nai laukia pasikeista vieta su

MASKVA, RUSIJA. — 
Sovietu Rusijos Premieras Ni
kita S. Chruszczevas yra pa- 
reiszkes kad jis laikytu už gar
be jeigu Prezidentas Eisenho- 
weris atsilankytu in Maskva.

Tuo paežiu kartu jis pasakė 
kad jis norėtu pamatyti kaip 
Amerika pasitrauks isz Vaka
ru Vokietijos, kaip Sovietu ar
mijos ima trauktis isz Rytu 
Vokietijos. Jis sako kad jis no
ri palikti Vakaru ir Rytu Ber
lyną laisva ir nepaliecziama 
vieta.

Sovietai Nuszove Musu Eroplana;
17 Amerikiecziu Žuvo; Sovietai 
Nenori Szneketi Apie Žuvusius 

Ir Jie Visai Neberupi

AMERIKOS SEKRE., Cziampijone Ant Ledo
JOHN F. DULLES 

IN BERLYNĄ

Prez. Eisenhoweris

OZONE PARK, N. Y. —
Devyniolikos metu Carol Heiss 
isz Ozone Park, New York, yra 
užsitarnavus tikrai nepapras-

savo vyru kalėjime in Indiana
polis mieste.

Ji su savo vyru buvo pa
smerkti in kalėjimą už tai kad 
jiedu neužsimokejo už savo 
vaiko burda privatinėje instai- 
goje, kur jis buvo padėtas už 
tai kad jis yra neklaužada ir 
yra keletą sykiu prasikaltęs.

Teisėjas nutarė kad jiedu tu
ri isz kaleinos pasikeisti vietas 
kalėjime, kad vienas vis galėtu 
ju vaikuczius prižiūrėti.

ir 
motinoms: užauginkite pirmu
tini savo sūneli ir dukrele gra
žiai ir dorai, o jie savo paveiz- 
dimi užaugins jums anūkėlius 
dorai.

Patarimas tėvams

• Bet jis griesztai nusistatė 
kad jokie inspektoriai nieka
dos neperžengs Rusijos rube- 
žiu, nežiūrint kad Amerika ir 
Anglija sutinka kad tarptauti
nes komisijos nariai gali per
žiūrėti ju tvirtoves.

Anglijos Premieras Harold 
Macmillan paskelbė kad jis va
žiuoja in Maskva, Vasario dvi- 
deszimts pirma diena. Jis keti
na tenai pasilikti per deszimts 
dienu.

Tuo paežiu laiku Amerikos 
Sekretorius John Foster Dul
les atskrido in Paryžių pasi
tarti apie Vakaru Vokietijos 
klausima su Generolu Charles 
De Gaulle, ir Tautu Sanjungos 
Sekretoriumi Paul Henri Spa- 
ak. Amerikos Sekretorius Dul
les buvo pasikalbėjęs su Ang
lijos Premieriu Macmillan ir 
Užsienio Sekretoriumi Selwyn 
Lloyd pirm negu jis susitiko 
su Generolu Charles DeGaulle.

— Ir nedoram žmogui "gali 
atsitaikyt, kad ir jis nors kar
ta gerai padaro; todėl doras 
žmogus myli gerus darbus.

Juodukai Grysz ta In Mokyklas

WASHINGTON, D. C.—
Musu valdžia, Vaszingtone, 
paskelbė kad Sovietai nuszove 
musu prekybini eroplana, ku
ris nebuvo apginkluotas. Val
džios virszininkai teipgi vie- 
szai paskelbė kad jie turi ant 
plokszteliu visa tu Sovietu pa- 
sisznekejimo kai jie suszaude 
ta musu eroplana.

Musu eroplanas buvo bejie- 
gis nes jis neturėjo nei karabi
no, nei jokiu kitu ginklu, kai

eroplanai ant jo

Armėnijos, kur 
szki eroplanai už- 
jo.

Chrusz-

tie Sovietu 
užsipuolė phdangese.

Musu ero lįanas buvo biski 
nuo savo kelio nuklydęs ir at
sirado virsz 
Sovietu kar: 
sipuole ant

Anastas Mikoyan, 
czevo pagelbininkas, kuri mu
su politikieriai ir biznieriai 
taip gražiai priėmė ir su juo 
baliavuojo sako kad tai tik ki
ta eroplano nelaime. Jis nei ne

nori szneketi apie žuvusius ir 
dingusius Amerikieežius. Jam 
jie visai neberupi!

Sovietai sako kad tas Ame
rikos eroplanas užsidegė ir nu
krito. Jie užsigina kad Sovie
tu lakūnai ta musu eroplana 
suszaude!

Amerikos virszininkai .yra 
gave tikras ir patikrintas ži
nias kad penki Sovietu karisz- 
ki eroplanai suszaude ta musu 
eroplana.

Gavo Szirdies Ligos Pa^ymejima
• T '

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas D. Eisenhoweris 
czia suteikia Senatoriui Lyn
don B. Johnson, Demokratu 
Vadas isz Texas valstijos Szir
dies Ligos pažymejima. Sena
torius buvo susirgęs szirdies 
liga, bet dabar rodos beveik

isz-
Senatoriui Lyn-

visiszkai yra pasveikęs.
Ant to pažymėjimo yra 

spauždinta
don B. Johnson, kurio tikėji
mas, drąsą ir nepasidavimas 
szirdies ligai, davė ir duoda 
drąsos ir vilties kitiems kurie 
panasziai serga. ’ ’
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Ant Naujo Jet’

Eroplano

NORFOLK, VIRGINIA. — 
Czia dvi isz septynių juoduku 
studentu, studencziu, eina in 
Norview High School in Nor
folk, Virginia. Tai pirmutinis 
sykis kad juodukams pavėlin
ta lankyti mokykla sykiu su

baltais studentais.
Niekas nesiprieszino. Dabar 

septyniolika juoduku studentu 
ir studencziu lanko szeszias 
mokyklas Norfolk mieste. Ke
turi kiti yra priimti in Arling
ton, Virginia mokykla.

NEW YORK, N. Y. —
Naujas American Airline Jet 
eroplanas “Electra” kažkaip, 
per. ūkanas ir miglas nepatai
kė in La Guardia aerodroma, 
New York mieste ir nukrito in 
East upe, priesz vidurnakti.

Szeszios deszimts penki isz 
septynios deszimts trijų žmo
nių žuvo šzitoje nelaimėje.

Pravaplaukiantis mažas lai
velis iszgelbejo devynis isz tos 
nelaimes. Viena moteriszke, 
iszgelbeta isz to eroplano ir isz 
tos upes, vėliau pasimirė ligo
ninėje. ,

Isz ryto devyniolika lavonu

Vienas keleivis sako kad tas 
j u eroplanas kelis sykius pra
skrido pro La Guardia aero
dromą, bet to aerodromo dar
bininkai sako kad jie neinate 
nei negirdejo jokio eroplano 
virsz aerodromo tuo laiku.

Tai pirmas tokis ‘Jet-prop’ 
eroplanas kuris sutiko tokia 
baisia nelaime.

Eroplanu kompanijos vir
szininkai tuojaus pasiuntė dvi- 
deszimts ar daugiau savo 
agentu isztirti kaip ir kodėl ta 
nelaime atsitiko.

Jie sako kad jeigu butu buvę 
daugiau laivu toje vietoje ant 
tos upes daugiau žmonių butu 
buvę iszgelbeta. Bet kaip jie 
galėjo žinoti apie tai, kai lakū
nas per savo radija buvo pra- 
neszes kad viskas tvarkoj ir 
kad jis, nepaisant miglu ir 
ukanu su savo elektros ir radi
jo intaisais pasekmingai jau 
ima leistis ant La Guardia ae
rodromo.

Ant Atostogų
WASHINGTON, D. C. — 

Amerikos Sekretorius iszsi- 
skubino in Berlyną del pasi
kalbėjimu ir pasitarimu, kur 
jis stengsis suvienyti laisvo- 
sius krasztus priesz Sovietu 
Rusija ir priesz Komunistus.

Tuo paežiu laiku Prez. Ei
senhoweris iszvažiavo isz Va- 
szingtono ant atostogų, me
džioti in Georgia.

Niekados kas panaszaus ne
buvo Amerikos valdžioje kad 
tokie du didžiūnai tuo paežiu 
sykiu paliktu Vaszingtona. 
Kai Prezidentas iszvažiuoja 
tai Sekretorius paima visa jo 
valdžia. Bet dabar, kai abudu 
iszvažiuoja, kas butu jeigu kas 
atsitiktu?

Ir Prezidentas Eisenhoweris 
ir Amerikos Sekretorius, isz
rodo yra ,per seni savo darbui 
ir savo pareigoms. Amerikos 
Sekretorius yra per senas savo 
pareigas tinkamai vesti, bet 
jis užsispyrės ta savo vieta lai
ko ir nei nepaskiria sau pagel- 
bininko, kuris jam patartu ir 
padėtu.

Musu krasztas dabar yra se
niu, palegeliu valdomas ir mu
su užsienio politika yra sene
liu vedama. Ar tai dyvai kad 
Sovietai mus mulkina ir kiti 
mus melžia?

Jau keletą kartu buvo 
augsztu žmonių Vaszingtone 
Sekretoriui patarta kad jis tu
rėtu pasiimti pagelbininka,

ta garbe. Ji yra paskelbta kai
po geriausia cziožike ant ledo, 
pasaulinėse moterų ir merginu 
rungtynėse, lenktynėse. Rung
tynes buvo laikomos Roches
ter, N. Y.

Ji dabar važiuoja su kitomis 
Ameriketemis in Toronto, Ka
nada in kitas tokias rungtynes.

patarėja, bet jis su piktumu 
vis atsako kad jis gali visa 
tvarka vesti. Tai ko galima isz 
musu sostines, Vaszingtono ti
kėtis, kai seniai tenai tupi ar 
važiuoja ant atostogų, vietoj 
kad jie Vaszingtone sėdėtu ir 
musu kraszto reikalus vestu.

------------------ į,—
Pirkie U. S. Bonus SziandienI

Susirietimo Skausmas

buvo iszimta isz to eroplano ir 
tos dumblios upes.

Dvieju milijonu doleriu nau
jausias eroplanas American 
Airline kompanijos buvo tik 
deszimts dienu priesz tai isz- 
leistas isz fabriko. Jis buvo 
iszskrides isz Chicagos ir skri
do in New York miestą.

Kai eroplanas nukrito in ta 
upe jis susprogo ir užsidegė.

Iszlikusiu gyvųjų tarpe yra 
asztuoniu metu Robert Sulli
van, isz Hempstead, N. Y., ku
ri policijantai isztrauke isz tos 
upes. Jo motina, tęvas ir dvi 
seserys žuvo toje nelaimėje.

Darbininke ‘ ‘Stewardess ’ ’ 
ant to eroplano, Panele Marie 
Zeller, isz New York viena isz 
dvieju tokiu patarnautoju, bu
vo nuveszta in Flushing ligo
nine.

Civil Aeronautics sztabas 
sako kad lakūnas to eroplano 
buvo tik keletą minueziu 
priesz tai per savo eroplano 
radija praneszes kad jis jau 
leidžiasi ant La Guardia aero
dromo, ir paskui nieko isz jo 
nebuvo daugiau girdėti kol bu
vo paskelbta kad jis nukrito in 
East upe.

Jis rukrito ir suskilo toje 
upėj e, tik trys mylios nuo La 
Guardia aerodromo, kur jis ke
tino nusileisti. Upe czia yra tik 
dvideszjmts pėdu gilumo.

Czia beveik visos eroplanu 
nelaimes atsitinka kai lakūnai 
per klaida, priskridę prie East 
upes, mislina kad jie yra pa
siekė Hudson upe. O ypatingai 
per miglas, kai negalima taip 
gerai matyti, abi upes iszrodo 
vienodos.

Galimas daigtas kad ir szi- 
tas lakūnas, priskrides per 
miglas prie East upes, mislino 
kad jis jau buvo pasiekęs Hud
son upe ir už taipradejo leistis 
žemyn.

SAN FRANCISCO, CALIF. 
— Dvideszimts dvieju metu 
James E. French, bagoto auto
mobiliu pardavėjo sūnūs, buvo 
beveik mirtinai susižeidęs su- 
sirietimu liga, vadinama kaipo 
‘•bends.” Jis stengiesi pasi
nerti giliai in mares, norėda

mas pasiekti pusketvirto szim- 
to pėdu giluma. Tokiame gi
lume,ji taip suspaudė kad dak
tarai turėjo ji greitai indeti in 
tam tyczia intaisyta oro tan
ka, ir isz lėto ta suspaudimą a't 
leisti.

□ o o
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Kas Girdėt Sieniniai Kalendoriai 1959m
Amerikos valdžia dabar 

jieszko žmonių kurie moka Ru- 
įsiszkai kalbėti. Dauguma tu 
mokintoju kurie dabar mokina 
musu vaikus Rusiszkai yra So
vietu agentai, kurie yra ežia 
pasiunsti. ■

15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio 
F Dabar po 50ę arba 3 už $1.35 c

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

Aistros, yra arkliai, gyveni
mo vežime; bet mes tik tada 
gerai važiuojame, kai protas 
laiko vadeles.

Tikrumoje, mums nereikia 
įsu aistromis kovoti; reikia tik 
joms duoti krypti, ih augszti, 
in tai, kas kilnu ir gražu, ir 
viskas bus tvarkoj, i

ir tik velku, ju panezius. Mano 
gyvenimas tapo pragaru. Mes 
mirsztame ir žemes prieglobs
tyje jieszkome tos ramybes, 
kurios mums pasaulis negali 
duoti.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.

Major John Eisenhower, sū
nūs Prezidento, bus pakeltas 
in Leitenanto Pulkininko vie
ta. Prez. Eisenhoweris isz pra- 
idžiu nenorėjo savo sunu taip 
pakelti vaiske, sakydamas kad 
žmones sakytu kajd jis ta leite
nanto pulkininko vieta gavo 
vien tik už tai kad jo tėvas yra 
Amerikos Prezidentas. Bet Ei
senhoweris, dabar nieko nepai- 
sindamas buvo pareiszkes kad 
jam butu malonu jiegu jo sū
nūs augsztesnes garbes susi- 

•. lauktu.

Vieszai dar nėra paskelbta, 
bet Prez. Eisenhoweris ir kiti 
Vaszingtono didžiūnai yra in- 
sake visiems valdžios advoka
tams ir policijantams susekti 
ir paimti Jimmy Hoffa, kuris 
val|do visa susisiekimą tarp 
mariu ir uostu.

Prez. Eisenhoweris, pirm 
iszvažiuojdamas ant atostogų, 
atsikirto savo partijos Repub- 
likonams.

Republikonu partijos vadai, 
susirinkime in Des Moines, 
Iowa, pareiszke kad jie nori 
kąd Prez. Eisenhoweris dau
giau rūpintųsi partijos reika
lais ir partijos nariams in tal
ka stotu. ,

Prezidentas, beveik su pik
tumu atsake:

“Asz mistinu, kad asz visur 
ir visados savo partija ir savo' 
partijos narius rėmiau ir re
miu. Isztikiu kad dauguma 
Republikonu tai supranta.

Mano supratimu, tie Repub- 
likonai kurie nesupranta Ad
ministracijos ir mano nusista
tymą, ir dabar nežino kur asz 
stoviu, po dvieju vaju, ir po 
prakalbu .per szeszias valstijas 
mažai skaito, dar mažiau su
pranta ir visai nepaiso, ir vi- 
siszkai nieko apie savo partija 
nežino. ’ ’

SAULE Mahanoy City, Pa

— Kožnas isz guodotinu 
skaitytoju “Saules” turi savo 
gimines, prieteliiis ir pažins- 
tamus, kurie da ne skaito 
“Saule” ir nežiįo 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- 
siuns adresus tuju kurie da ne 
yra susipažinę su “Saule” tai 
jiems nusiunsime kelis numa
rins ant pažiūros.

Ka raszo musu skaitytoja, 
Ona Staloniene isz Factory
ville, Pa. — Gerbiama “Sau
les” Redakcija: Su laiszku 
prisiuncziu mano metine mo
kesti už laikraszti “Saule” ir 
acziu szirdingai kad nesulai- 
kete, ba asz neprisirengau pa- 
siunste. Asz labai myliu skai
tyt, nes tai smagiausias laik- 
rasztis skaityt. Acziu szirdin
gai. Su Diev, jusu skaitytoja, 
Ona Stalonis.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai 

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

— Moterys, kurios myli 
tankiai verkt, tai ilgai never
kia, bet tosios kurios ilgai ver
kia, ne tankiai verkia.

Ant Gavėnios

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kancz os Viesz. Mu
su Jezuso Krist|so. Knygute 
reikalinga ant (Shvenios, pagal 
senoviszka bud, i 15c..

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

No. 202 Noveha, Stebuklin
go Medaliko Djevo Motinos 
Garbei 15c.

No. 203 Tretipinkiu Serap- 
115c.
įas Katekiz- 
iima Kun. Pi- 
riais naudin
go.
)s arba Kal-

phiszkas officiui
No. 194 Truir 

mas pagal iszgu 
liauskio, su nek 
gaiš padėjimais

No. 196 Staci, 
varija? 15c.

Žmones mhno, kad saves at
sižadėjimas kenkia laisvei. To
kie žmones nežeino, kad saves 
iszsižadejimas kaip tik atnesza 
tikrąją laisve, nes iszlaisvina 
mus isz musu paežiu; isz musu 
sugedimo vergijos. Musu ais
tros yra žiauresni kankintojai. 
Tik pasiduokite joms, ir turė
site pergyventi nuolatine ko
va, neturėdami jeigu nei lais
vei atkreipti. Atleiskite, bet 
asz laisve nevadinsiu turėsiu! 
pergyventi nuolatine kova, ne
turėdami jegu nei laisvei at
sikvėpti. Atleiskite, bet asz 
laisve nevadinsiu tos vergijos, 
kurios mums pasaulis negalėjo1 
duoti. ;

Gyvenimas palaikomas ne 
ardymo aistra, bet užuojautos 
jausmu, kuris musu szirdies 
kalba vadinasi meile.

Szimtas metu atgal Pulki-

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS 
; . . , MALDA .... j

; Viesz. Jėzaus ir • 
: Motinos Szvencz. •

Pirkite U. S. Bonus

Visai mums nebutu nuosta
bu, jeigu Sovietu Rusijos Pre
miere pagelbininkas, Anastas 
Mikoyan taptų Užsienio mi- 
nisteris.

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

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

Dainininkas Poetas G. By- 
ron padare pastaba keletą me
tu atgal: Aistrose: Aistrose 
asz nerandu jokio jdžiaugsmo
IC-ll************************

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

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

Pypkes Durnai

ninkas Edwin L. Drake iszka- 
se szulini vandenio jieszkoda- 
mas ir rado aliejų, netoli nuo 
Titusville, Pa.

Tas jo visai neytezia atkasi- 
mas aliejaus ipadejo pamata 
milžiniszkam aliejaus ir gazo
lino1 bizniui.

Ta pati meta, szimta metu 
nuo szianjdien, Bostone, An
drew Lanergan paskelbė’ kad 
jis buvo iszrades rakieta, ku
riais szianįdien Rusija ir Ame
rika taip rūpinasi ir už kurias 
visi taip dabar kovoja.

Bet szitie iszradimai niekam 
tada nerūpėjo.

Visi tada žingeidavo apie 
Prancūzą Jean Francois Gra- 
velet, geriau tada žinoma kai
po “Blondin”, kuris rengiasi 
eiti skersai Niagra Falls kriok
lį ant drato, szimta penkios de- 
szhnts asztuonias pėdas virsz 
kunkuliuojanczio vandenio. Ir 
jis ėsdamas ant to drato nesze- 
si kita žmogų ant savo pecziu.

Szitas szposas buvo daug 
svarbesnis negu aliejaus, elek
tros ir rakietos iszradimai.

Silpnybe

arba pradžia 
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col.
Dabar Po 25c. ’

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

Silpnybe yra nepakelineti
Kantriai kentejimu daug 

augsztesniu pabudžiu.
Kentėjimai yra druska 

gyvatos.
Ji saugoja duszia nuo 

pasigadinimo,
Ir gydo duszia kada 

suserga.
Didelis tai žodis, 
Nesupratimas per svietą; 
Kentėjimas arba 

ka puošia vieta.

Eina gandai kad Sovietu 
naujas Prezidentas Nikita 
Chruszczevas nesveikoj a. 
Laikfasztininku paskutinieji 
paveikslai to Chruszczevo pa
rodo' kad jis suliesės, sumenkė
jos ir susirupines. Gal už tai jis 
dabar draudžia visiems Sovie
tams per daug Voidkos ,gerti, 
nes jis gyvu kailiu yra patyręs 
ka ta vodka gali žmogaus svei
katai padaryti.

Pancziai, kurie mus labiau
siai surakina., mažiausiai sve
ria, kaip meile, isztikiniybe 
iszįdavyste.

ar

Ant menulio nesiranda mig- 1 
lu, nesiranda tenai oro O' jeigu 
ir yra tai labai mažai, nėra te- į 
nais vandens tiktai kas su- i 
tirpsta nuo amžinu sniegu, o 
saules spinduliu visai tenai : 
yra mažai. Di;džiauses teieško- < 
pas iszrastas per žmogų paro
do kad ant menulio nesiranda 
nieko daugiau kaip akmeninai 
kalnai. Žmogaus paveiksią ku
ri matome ant menulio, yra nie
ku kituom kaip tik atsimuszi- 
mas tuju kalnu. Menulis aplai- 
ko szviesa nuo saules, tiktai 
per dvi sanvaites ant meto ir 
tame laike buna taip karzsta 
kad žmogus negalėtu tojo 
karszczio dalaikyt, o kada szi- 
luma praeina tai ant menulio 
vela randasi baisus szaltis da- 
einantis lyg keliu szimtn laips
niu žemiau žero.

Jeigu gyvasties, oro nei van
dens nesiranda ant menulio, — 
kaip sako Dr. Miller, tai kokis 
gyvenimas galėtu rastis ant 
menulio? Žmogaus protas ne
gali apmaustyti kokia tai butu 
gyvastis! Bet pagal daugelio 
astronomu tai menulis randasi 
be jokios gyvasties, be jokio 
balso, tik amžinas grabinis ty
kumas. >

Kokia butu nauda isz tokios 
keliones in menuli? Užklausia 
vienas profesorius isz Annapo
lis kolegijos. Butu tai tokia pa
ti nauįda kokia turėjo. Kolum
bas isz Aineirkos kada ja atra
do.

:]nygas, reikia
.gus
rote

rba Express
epamirszkite

Užsisakant 
paminti ti^-, nu 
siuskite per paeito 
Money-orderi 
Money orderi, 
dadeti 10 c. ekst ra dal prisiun- 
timo kasztu. Ac resas:

SAULE - Mah noy City, Pa.

KELIONE N
MENULI

JEIGU kas bu u kalbejas su 
savo draugi i ' penkios de- 

szimts metu atg d apie kelione 
gal butu pava- 

' butu uždaria
in menuli, tai ji 
dine kvailiu ir 
paikszu, name.

Bet szian|dien 
apie tai kalba ir tobulinasi 
moksle kaip taja kelione atlik
ti. Tukstancziai žmonių aky
vai klausinėja tuju užmanymu 
ant visokiu susirinkimu, per 
radijo ir televizija. Sziandien 
gyvename nepaprastuose lai
kuose ir galime tikėtis nepa- 
praseziausiu dalyku.

’Profesorius Robert H. God
dard, isz Clark Universiteto 
jau nuo seniai daro bandymus 
su raketais kad isztyrineti orą 
padangėse, ir atėjo diena kai 
jau galime rakietus szauti in 
menuli. Profesoriui sako kad 
žinunai kožna dieni, dirba ant 
tuju iszradimu ir saandien nė
ra nieko, stebetino.

Profesorius Daktaras John 
A. Miller, direktorius observa
torijos prie Swarthmore Kole
gijos, primena mūnis kad ant 
menulio nesiranda 
kaip ant musu žeme^. Žmogus 
kuris norėtu atlanfa;' 
turėtu pasiimti su savim dra
panas kokias nesziija 
netikai insileisdami 
su kvapiiie inasnna.

mokslincziai

okis oras

ti menuli,

musu
m mares

Dr. Steward isz Princeton o 
Universiteto sake kad gal už 
daugelis metu žinunai keliaus 
ant menulio su rakietiniais or
laiviais kurie turės apie 110 
pėdu ploczio ir gales padaryti 
50 tukštaneziu myliu in valan
da. Atkeliave ant menulio, 
žmogus tenai® nieko nematytu. 
Jeigu žmogus czionais ant že
mes svėrė 150 svaru tai ant me
nulio daugiau nesvertu kaip 25 
svaras. O jeigu būtumei kaip 
buvusis beisbolin.in.kas Babe 
Ruth ir musztum bole ir pas
kui 'bėgtum ant “beisto” tai 
bėgtum szeszis kartus grei- 
cziau ne kaip ant musu žemes.

Daugelis 'žmonių tiki in me
nulio szviesa, kuri turi didele 
intekme ne tik ant žmonių, bet 
ant visokiu auguoliu, žverai, 
meilingu porelių ir 1.1, kaip:

Nekurie farmeriai tiki, jeigu 
kiaule bus paskersta laike mė
nulinės szviesos ir kada jaja 
verda tai nneuskensta puode. 
Galvijai, kurie gimė laike pil- 
naezio, buna sveikesnais ir 
drutesnais. Komai pasaldyti 
laike menulines szviesos auga 
geriau ir buna geresni.

Ne taipi labai senei tūlas juo
dukas norėjo nužudinti savo 
paezia, o, ka|da jo sudžia už
klausė del kO' norėjo ja nužu
dinti, tai juodukas pasakė kad 
kada tik užeina pilnatis, tai 
man darosi nesmagu ir papuo
lu in pasiutima.

Sako kad menuline szviesa 
yra tai atsimuszimas sauliniu 
spinduliu ir daugiau niekas.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas iss 
šiito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias 
Puikus apraszymas, didele

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

gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

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

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
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- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20o.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 

L no. 58 pus., 20c.
No.127—Trys istorijos apie 

Duktė Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

No.128—Dvi isztorijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

No.132—-Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25o.

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

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

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

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

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutniakae, Ar Pasžaukt 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, 15o.

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

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

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

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

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

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

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

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

apraszy-

apysaka
szimtme-

lapių, 20c.
No.158—Apie Kapitonas 

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

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

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

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

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isa- 
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. 20o.

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

Kitokios Knygos

Nb.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapczin 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

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

180y2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaue 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

No.197—Grandus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezu so Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko biida, 15c.

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

Nepamirszkite dadet) 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso: ....i ,
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - H. I. B
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. 1 TIKĖJIMAS Jį
Komunija. Pritiktu ir tamstai 
tame dalyvauti. Niįdžiuges vy
ras ne tik atliko is pažinti lai
mingai ir niekuom at neapleis- 
davo Szv. Misziu. f for the

JULAS valdininkas Katali
kas užimantis gana augszta 

vieta, vede jauna, apsiszvietu- 
sia. mergina, Protestante. Val- 
diszkos pareigos laike vyra 
isztisomis dienomis prie užsi
ėmimo, bet Nedeldieniais jis 
gryžįdavo namon. Kuomet at
ėjo pirmas Nedeldienis po 
szliubui jauna motere pamans- 
te sau “Kokia tai pragaisztis 
kad neeiname' kartu in viena 
bažnyczia, bet vienas in viena, 
kitas in kita szali keliauna- 
me.” Vienok ji pastebėjo kad 
vyras visiszkai nesirengia in 
bažnyczia. Nieko jam nesakė 
bet kuomet antra ir treczia 
nedeldieni tai atsikartojo, ji 
nuėjo iii savo maldnami, o vy
ras nei manyti nemano eiti 
bažnytezion. Tuomet Zofija, 
taip vaidinosi žmona, tarė jam: 
“Mano mielasis, nevaikszczio- 
ji in savo bažnyczia, tai einsz 
su manimi in nianaja, melsi
mės kartu.” Vyras, visuomet 
mandagus ir malonus, iuomi 
kartu supyko. Tai buvo pirmas, 
jo šziurksztumas savo- žmonai. 
“Kaip gali man taip szneketi? 
Juk žinai kad asz esmių Kata
likas, o nors ne taip uolus, kaip 
turecziau būti bet in svetimas 
kirkužes ne ėjau ir ne eisiu nes 
tikyba tiktai viena yra tikra 
būtent ta, kuria skelbia Rymo 
Kataliku Bažnyczia. Ji instate 
V. Jėzus Kristus. Protestonai 
neseniai atsirado: vieni, kaip 
Liuteronai, Kalvynai nuo ke- 
turiu szimtu metu, kiti nuo po
ros szimtu, kaip Presbiterionai 
Metodistai ir t.t. Visi jie buvo 
kitados Katalikai, bet ju va
ldams, Liuteriui, Kalvynui ir 
kitiems pakėlus maiszta priesz 
Bažnyczios valdžia, susijdare 
invairiu klaidu. Jos tapo nuo 
Bažnyczios atskirtos kaipo ne
naudingi ir kenksmingi sąna
riai.”

Abuidu nutilo-, bet žodžiai 
“viena tikyba yra tiktai tik
ra” giliai insmigo Zofija szir- 
din. Ji nebuvo tuszcziu min- 
cziu motere, kuria tiktai vien 
drabužiai rupi, bet protinga ir 
maustanti. Veltui ji norėjo 
praszalinti ta minti ii- vyro- žo
džius isz savo- galvos, bet jie 
vela gryžjdavo ir nuolat ja ne
ramino. Jaunos moteres min
tys, jos paezios valiai nenorint 
tęsdavo toliau: “ viena yra tik
ra tikyba, o- ta yra Kataliku 
Bažnyczia.” “Asz stoviu ant 
kryžkelio- ir esmių klaidingoje 
tikyboje.” Bet ka turiu pradė
ti, su kuo pasitarti taip svar
biame reikale? Tas vis buvo 
jos mintyse, su tuomi keldavo
si ir guldavo, manydama, kad 

SAPNOR1US
< Su 283 Paveikslais ?
i Į 160 Puslapiu ![
Į! 8 col.‘ ilgio, 5y2 ool. ploario 
;! Issaiszkina sapna ir kas 
]! ateitoje stosis. Su priedu ![ 
1 planatu ir visokiu burtu. < 
<i Knyga in minksztos po- <Į 
;- pietos ylrsseliuose. :: :: 
; i Pinigai reikia siusti su < į
;! užsakymu: <
i: Tiktai,. . . $1.00 | 
j! Saule Publishing Oo., 
; - Mahanoy City, Pa.,U.S.A.

nėra žmogui svarbesnio daigto 
už duszios iszganyma.

Viena karta Zofija keistai 
sapnavo. Jai rodėsi kad ji bu
vo kokiame tai ilgame, augs®- 
tame perejime, kaip koridoriu
je. Isz albieju szonu buvo- pli
kos, szaltos sziurkszczios sie
nos, kurias galėjo paleist ran
komis. Isz augszto krito- maža 
pilka szviesa in vidų, padidin
dama žiaurumą. Ėjo, ėjo ilgai, 
kas kart daugiaus pavargusi 
ir bejiege. Baime ja apėmė kad 
klysta, bet isz niekur neinate 
pagelbos, nei iszejimo-. Nega
lėdama jau eiti toliaus, pajuto 
isZgasti. Atėjo jai mintis- mels
ti Dieva, todėl puolė ant keliu 
ir suszuko: “Dieve, duok man 
szviesos, iszvesk isz klaidingo 
kelio!” Ta isztarus, pamate 
ties’savim gala to tamsaus ko
ridoriaus o už jo gražu kalne
li ant kurio stovėjo puikus as
muo- baltuose rūbuose, spin- 
dantis stebuklinga szviesa; 
viena ranka turėjo iszkeles, o 
antra rode sau in krutinę kuri 
tartum liepsnojo. Zofija bego 
prie to asmens ir bebėgdama 
pabudo. -Su sapnu isznyko ir 
regėjimas, bet jo inspudis gi
liai paliko- sieloje. Zofija norė
jo rasti panaszu paveiksią, bet 
nežinojo kur jieszkoti.

* * *
Viena karta jos vyras iszva- 

žiavo ant ilgiaus. Mieliausia 
pertrauka Zofijai po- darbu bu
vo vyro laiszku skaitymas ir 
atsakymas.

Bet tas negalėjo patenkinti 
jos duszios jiesZkanczios savo 
teisiu, vienos tikros paguodos. 
Isz nuobodumo Zofija eidavo 
pasivaikszczioti. Tame mieste 
buvo tik viena Kataliku baž
nyczia. Eidama pro- szali, Zofi
ja pati nežinodama del ko, in- 
ejoi . vidun. Bažnyczia buvo 
graži, Gotiszko- stiliaus. Jos 
rimta iszvaizda ramino -duszia 
abejojimu ir neramybes blasz- 
koma. Zofijai ežia pasidarė ge- 
riaus ir meiliau®. Szirdis pa
traukė gilyn in bažnyczia, ar- 
cziau prie.grotu, už kuriu rau

Ar Ragavote

Andrulio Sūrio?
t z

Jeigu ne, tai užsisakykite, o 
karta paragavę, insitikinsite 
kad,

Tikrai Skanus!
Kreipkite pas savo sztornin- 

ka arba raszykite tiesiog pas:

Michigan Farm Cheese Dairy,
John Andrulis, Pres., 

Fountain, Mich. 

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

 FOUNTAIN — MICHIGAN ....

dona kabanezios lempos szvie
sa žibėjo aplinkui maloniais 
szvelniais spinduliais, o intek- 
me tos szviesos ir tylos Zofija 
stovėjo nesijudindama, kaip 
stovyla. Sztai szoninemis duri
mis iszejo isz zakristijos kuni
gas, su gilia pagarba priklau
pė priesz Szvencz. Sakramen- 
ta, nusiėmęs bireta. Pamatęs 
Zofija, kaip ko laukianczia, 
priėjo areziaus ir maloniai pa
klausė, kuomi gali patarnauti. 
Negavęs atsakymo pastebėjo- 
kad kas tai nepaprasta darosi 
toje sieloje. Maloniai paprasze 
kad eitu su juomi.

Inejo kambarin, kunigas pa 
davė vieszniai kede. Zofija 
sėsdama pažvelgė in siena, nu
stebo. Ties ja kabojo szven- 
cziausio-s Jėzaus Szir|dies pa
veikslas. Lygiai toki ji buvo 
maezius sapne. “Kas tai yra?” 
Paklausė ji. Kunigas jai isz- 
aiszkino. Zofija sujudinta, at
virai ir linksmai iszpasakojo 
kunigui viską, ka turėjo ant 
szirdies. Kunigas pažymėjo jai 
kad tai yra (didele Jėzaus ma
lone ir kad tos malones tikslas 
yra parodyti tiesa sziridžiai 
troksztancziai jos. Zofija sa
kėsi norint eiti paskui ta baisa. 
Kunigas davė jai katekizma 
pasiskaityti, sziek tiek ir žo
džiu paaiszkinjdamas tikybos 
dalykus..

Zofija skaitė katekizma na
mie. In jos siela inejo -džiaugs
mas ir ramybe nuo Kataliku 
mokslo gražumo. Kunigas 
aiszkindavo- ta mokslą ir renge 
Zofija tapti Katalike. Vyras, 
sugryžes isz keliones, atrado ja 
persimainiusia, ramia, links
ma, lyg laukianczia dideles lai
mes, bet nesuprato kokios. Ji 
jam nieko nebuvo raszius.

Viena Subata juodu iszejo 
kartu pasivaikszczioti. Koksai 
buvo jo- nusistebėjimas kuo
met Zofija nusivedė ji in kle
bonija. Kunigas sveikindamas 
vyra tarė: “Tamstos moteris 
yra jau prisirengusi priimti 
Kataliku tikėjimą, rytoj bus 
jos Kriksztas ir-ji priims Szv.

“Andrulio Suris
Tinkamiausias!”

pavaiszinimas savo Draugu.
Del Iszvažiavimuose, Vestu

vėse, ar Kriksztynose, vaiszin- 
kite Sveczius skaniais,

“Andrulio Sūriais!”

your invitations and
announcements must 
be flawlessly 
correct I

Daugiausia vyrai rugoja, 
Kaip pas karsztuoles ant 

burdo apsistoja, 
O ypatingai kur paeziuotu 

ne- daug,,.
Negali in kitur prasitraukt, 

Gero vyrai neturi,
Kaip kokiuose meszluose guli, 

Drapanų kaip reikia 
neiszskalbia,

Kas diena guzu e sriaubė, 
.Gaila žiūrėti ant tokiu vyru,
Tuju vaikineliu davadnu, 
Vargsta kaip pas Sovietu 

nevalioje,
Per priežasti bollws nevalios.* *

Nedėlioję po- Karbono pavietą. 
Atsilankiau in vfena pleisa, 
Kur mergeliu d mg radau, 

Bet ir kėlės kiaules užtikau, 
Kada in b-ažnyc|ia nueina, 

Tikrai niekai Apsieina, 
Juokėsi ir dai-tis rodo-, 

Kaip ant pervfžo kiaule 
1 is? odo,

Mat buvau užsilipęs ant 
vargonų,

Pažiūrėti kokiu t»n yra ponu, 
Tai kaip manemergele-š 

paregėjo-, 
Tai baisiai nusistebėjo.

* * *
Moterele isz Czfcagos pas 

vyrji. pribuvo, 
Isz pradžių laibaidora buvo,

Keletą vyrus- ant rnrdo laike, 
Visus iszvare tiktai viena sau 

pasilaikė,
Bet ir jos vyras tarėjo- is-zeiti, 
Rodos su. ja negdejo giauti, 

Tai tau Amerikonka.
* * *

Kokis tai Skullfno- gaidyte, 
Badai nelabai didelis, 

Keturios visztot supesze, 
Ka tik akiu neiszplesze,

O kur tai buyo szirdele, 
Badai mažamjpleise.

In viena miestelyje mergica 
atsirabantino,

Per josios varduves- parte 
buvo, 

Ant kurio keli vyrai pribuvo-.
Kas fenais vėliaus buvo 

nesakysiu, 
Veluk (del saves ant toliaus 

'pasilaikysiu.

Suprato

— Ar žinote vyrai, asz ne
galiu stoti ant galvos, nes 
man tuojaus kruajas pultusi 
in galva! Na ar ne?

Niekas ne atsako.
— O dabar, pasakykite 

del ko man kraujas nepuola 
in kojas, jeigu ant ju stoviu?

— Ba mat, tavo galva 
tuszczia, o kojos pilnos!

- - --------- T—

PLATINKIT!
^“SAUljE”^

Let us show you the J

ower Qjffedcling . •

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

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

Saule Publishing Co.
■ •• - - • - -    .• 1 - . I-

Mahanoy City, Pa. Phone 744-J
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NETEISYBE
yiENA syki losze kortomis 

kunigaik-sztis, bajoras ir 
kunigas. Losze, losze ir nusi
bodo kunigaikszcziui su bajo
ru. “Kas isz tu kortu!” Sako- 
juojdu: “Jomis kiekvienas 
mulkis gali paloszti. Mes pra
simanykime indomesniu daly
ku, pavyzdžiui, imkime- pasa
kot. Kiekvienas isz musu te
gu papasakoja apie koki nors 
nebūta jdaigta, o jeigu kas, tam 
pasakojant, isztars neteisybe, 
tai tas pralaimės. Gerai, sakoi 
kunigas, asz sutinku.

Pradėjo sakyti kunigaiksz- 
tis. “Mano tėvas, sako, turėjo1 
labai gudria szeimininke: kad 
ji pasodindavo kopūstus, tai 
jie tokie dideli užaugdavo, jog 
ant kiekvieno- kopūstlapio bū
davo galima pastatyti po pen
kis burius kareiviu ir perkelti 
juos per Nemuną.” Tai visai 
galimas daigtas, atsake bajo
ras su kunigu.

Pasakoja bajoras: “O mano 
tėvas, sako>, kad nupenėjo jau
ti, tai kai papiove, buvo- tiek 
tauku, jog visas Kauno mies
tas paskendęs, jeigu juos butu 
iszszylįde ir palieję ant to- miesi- 
to.

Tai visai galimas daigtas, 
atsake kunigaiksztis su kuni
gu./ . .

. Dabar jau turi sakyti, kuni
gas. Kagi ežia jis papasakos? 

Kiek pagalvojęs, pakau'szi pa- 
sikrapsztes, pradeda: Tris sy
kius mane tėvas buvo atidavęs 
in mokslą, o asz vis parbėgau 
namo. Pagaliau padavė mane 
vyžomis, padavė inagi in ran
kas, paleido dvylika aviliu bi- 
cziu ir pasakė: kad nenorėjau 
mokytis, tai dabar gink bites 
ir žiūrėk, kad vakareman vi
sas pargintum! Iszgyniau asz 
tas bites ir ganau per visa die
na. Vakare genu namo-. Kai 
pargyniau, tėvas paskaitė, pa
skaitė ir vienos pasigedo. Eik, 
sako, nenaudeli, ir surask ana 
bite! Kagi darysi? Iszejau in 
giria ir jieszkojau. Vaikszczio- 
ju, vaikszozioju, nėra! Prieinu' 
prie vieno- aržuolo, girdžiu, 
virszune ejzirzia. Lipu in ta ar- 
žuola. Lipau, lipau ir susida- 
viau in kaži ka kieta savo vir
szune. Pasižiūriu, dangus, o 
danguje, skyle. Asz^tuojau pro 
ta skyle in dangų. Tenai ižiuru 
Vieszpaties Dievo - talka, lina-

— Gyvenimas žmogaus nė
ra taip trumpas kad jau netu
rėtu laiko ant tiek pasitaisyt.

<

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius dko Turtingu Ponu.
Ir t. t. Per paczta, 20 Centai.
SAULE - Mahanoy City8 Pa. 

minis. Jau ka tik pabaigė, va
kariene valgo. O insigere visi, 
ir Szventasis Petras, ir Pavy
tas ir kiti, tiktai Jėzus Kristus 
blaivas. Dievas mane, pamate 
ir paklausė: O ko tu ežia? Asz 
persiiganidau ir nežinau ka at
sakyti. Dievas pasigialejo ma
nes ir dovanojo man kepure!

Kad tu buvai danguje,, tai1 
gal matei kartais ir muįdvieju 
tėvus? Paklausė kunigaiksztis 
su bajoru. Kurgi nematysi, sa
ko kunigas, maeziau. Bet skur
džiai juodu gyvena: nuplysze-, 
nudriskę, kiaules pabaliais ga
no. Pasigailės atidaviau juo- 
dviem kepure, kuria man Die
vas buvo- padovanojęs. Bet 
juodu eme už ta kepurei varžy
tis: vienas sau, kitas sau trau
kias. Taip besivaržydami' ir 
susipesze. Patyręs apie tai, 
Dievas insake Szventajam My- 
kojui juodu nubausti, karsztai 
įnkirsti kiekvienam po dvide- 
szimt penkias ryksžtes.

“Neteisybe!” Suriko kuni
gaiksztis šu bajoru: Mudviejų 
tėvai niekados kiaules negąne 
ir neganys! Ir tai neteisybe, 
kad juodu, tokius turtus val
dydami musztusi del kepures! 
U'ž neteisybe pinigus moka, ta
re kunigas.

Ir kunigaiksztis su bajoru 
sumokėjo kunigui tūkstanti 
raudonųjų, nes taip buvo susi
tarė priesz pradedami pasakot.

=—-GALAS—
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Žinios Vietines
—I Szaltas ir nepastovus 

oras.
—• Vagiai pasivogė vienuo

likos tukstancziu doleriu ver
tes dūlio isz Hercules Powder 
Plant, isz sandelio tarp Malia- 
iloy City ir Frackville. Val
džios virsziniiikai pasiuntė 
FBI policijos agentus susekti 
tuos vagius. FBI agentams. ne 
tiek rupi ta vagyste, kiek tai 
ka tie vagiai ketina daryti su 
tiek daug įduliaus. Vietiniai 
policijantai spėja kad ta. va
gyste buvo tarp pustreczios 
valandos vakare Petnyczioj ir 
asztuntos valandos ryte. Va
giai inlindo in ta dūlio sandeli 
per stogą, kur jie iszkirpo sky
le, gana didele viena žmogų in- 
leisti. Vietiniai policijantai 
įszsiunte žinias trims valsti
joms kad visi tu Valstijų poli
cijantai butu ant sargybos ir
kad jie perkratytu visus tre
kus ir automobilius.

-— Seredoj pripuola Pele
nu Diena, ir ta diena prasidės 
Gavėnios. Pelenu Dienoje Ka
talikėse bažnycziose apibarsti- 
neje Krikszczioniu galvas pe
lenais, ant atminties, kad žmo
gus maustytu apie pakuta ir 
mirti. 'Laike apasztaliszku lai
ku pasninkas Velykinis buvo 
laikomas- tiktai per dvi dienas, 
Petnyczioje ir -Subatoje, po 
tam prailgino ji ant Dideles 
Sanvaites trecziam szimtmety- 
je, Ketvirtam szimtmetyje jau 
turėjo trisdėszimts szeszias 
dienas pasninko priesz Vely
kas, o po Popiežiui Gregoriui 
prasidėjo nuo Pelenu Dienos 
kaip sziandiena yra. Seredoj 
pripuola pasninkas. Ir ta die
na: Szv. Lucijo, o Tautiszka 
Vaidine: Algridas. Ta diena: 
1910 in., Amerikos Skautai 'bu
vo suorganizuoti; 1847 m., gi
mė Thomas Edisonas, garsus 
iszradejas elektros szviesa, 
jis buvo su Amerikos valdžia 
užregistravęs net tūkstanti de
vynios deszimts septynis nau
jus iszradimus.

— Ketverge pripuola Sep
tynių Servitu ir Szv. Benedik
to, o Tautiszka Vardine: Da
mijonas. Ir ta diena: 1809 m., 
gimė Prez. Abrahomas Lincol- 
nas. Bankai ta diena bus užda
ryti; 1945 m., trijų didžiųjų 
Tautu Atstovai Yaltos Konfe
rencijoje -sutinka nuginkluoti 
Vokietija; 1912 m., Kinija ta
po Respublika; 1851 m., rado 
aukso Australijoje.

— Ketverge pripuola Abra- 
homo Linkolno gimta diena. 
Szeszioliktas Prezidentas Su
vienytųjų Am., Valstijų, gimė 
1'2-ta. diena Vasario-Fe'b. 1809 
metuose, Nolin Creek, Kentuc
ky valstijoje. Mire nuo sužei
dimu kokius aplaike isz ranku

■žudintojaus, Balandžio - April 
15, 1865m., per paszelusio ak
toriaus John Booth, kuri vė
liaus policija, suseke ir nuszo-1 
ve tvarteVirginijoje, o kiti ke- Į 
turi su moteria Surrat likos 
pakartais. Liiikolnas davė 
liuosybia ' juodukams, nige- 
rianis, kurie tada buvo laikomi 
kaipo.. nevalninkąi. Atęjanti 
Ketvergas pripuola Linkolno 
gimimo diena., kurie ąpvaiksz- 
czioje po visas Su v. Am. Vals.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Kotrynos, ir Szv. Juliano, o 
Tautiszka Vardine: Ugne. li
tą diena: 1933 metuose Prez. 
Herbert Hooveris pataria val
džiai susityirti savo- pinigini 
Stovi ir sugražinto aukso pa
mato; 1935m., vaikvagis ir 
žmogžudis, Hauptman, kuris 
pavogė ir nužudė garsaus 
Charles Liridbergho kūdikėli, 
mirties bausme nuibaustas.

— Kita Panedelyje pripuo
la musu Tėvynės Lietuviu Ne
priklausomybes Szvente, bet 
‘‘Vasaria Szesziolikta Diena”
yra Geidulio ir Raudos Diena!

NUŽUDĖ SAVO 
ŽMONA

Inmete In Szulini
SILAS, ALABAMA. —

Trisdėszimts szesziu metu am
žiaus John L. McPhearson, ge
rai po visa miestą žinomas biz
nierius prisipažino polici j au
tams kad jis nužudė savo žmo- 
ne ir jos lavona inmete in szu
lini ir paskui ta szulini užkasė 
su dideliu troku.

McPhearson sako kad jis ne- 
netyczia nuszove savo žmona, 
trisdėszimts penkių metu Irma 
kai jiedu susiginezino ir susi- 
pesze.

Jiedu turėjo keturis vaiku- 
czius.

Policijantai sako kad Mc
Phearson prasze savo brolio, 
naujai iszrinkto teisėjo kad jis 
paszauktu policijos viirszinin- 
ka, kuriam jis viską prisipaži
no.

DEMOKRATU VIR-
SZININKO ŽMONA

Nužudinta; Baisiai
Sumuszta

SEYMOUR, CONN. — De
mokratu valstijos virszininko 
žmona, szeszios deszimts ketu-

Trys Žuvo Szitoje Nelaimėje

COMFORT, TEXAS. —
Su asztuoniolika coliu ledo ant 
sparnu, be gazolino ir su su- 
szalusiais ratais, szitas DC-3 
eroplanas nukrito netoli nuo 
miesto Comfort, kai lakūnas

stengiesi pasiekti Lackland 
Air Base'in San Antonio. Trys 
isz dvideszimts asztuoniu žmo
nių žuvo. Du isz ju buvo lakū
nai kurie taip baisiai sudege, 
kad nebuvo galima j u pažinti

ar atskirti. Jiedu žuvo, steng
damiesi ta eroplana saugiai 
nuleisti ir taip iszgelbejo dvi
deszimts National Guardsmen 
kareivius, kurie buvo ant to 
eroplano.

— Jeigu tau nuobodus gy
venimas ir nusibodo landžioti 
po miestą, užsiraszyk sau 
" Saule” kuri tavo nuobodumą 
pralinksmins ir turėsi isz jo di
dele nauda per visus metus tik 
už septynis dolerius.

— 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.

riu metu amžiaus Anna Sen
nick, isz Hickory Lane buvo 
nužudinta savo lovoje. Ji buvo 
baisiai ir mirtinai sumuszta.

Policijantai paėmė jos vyra- 
del tardinimo ir iszklausineji- 
mu. 4>

Ji buvo baisiai sumuszta, 
bet niekas isz jos kambario ne
buvo pavogta. Kai policijantai 
pribuvo ji jau buvo negyva.

MOKINTOJAI
ATSISAKĖ

Algos Per Mažos
NEW YORK, N. Y. —

New York miesto mokytojos ir 
mokintojai kurie mokino va
karais, visiszkai atsisakė ir 
dabar jieszko kitu sau darbu, 
sakydami kad jiems jau insi- 
pyko dirbti už mažas algas.

Mokintojai ir mokintojos 
gaudavo dvylika doleriu ir 
dvideszimts penkis centus už 
trijų valandų mokslo pamo
kas.

Mokslo sztabas sutinka kad 
tai nėra tinkamas atlyginimas, 
ir jis patarė tiems mokinto
jams paskirti asztuoniolika 
doleriu. Bet mokintojai reika
lauja dvideszimts szesziu do
leriu ir devynios deszimts ke- 
turiu centu.

Bet jeigu mokslo sztabas ir 
sutiktu, tai tos didesnes algos

Valentine Dienos Vaikutis

BALTIMORE, MD. —
Sammy Patterson, gimęs trys 
metai atgal, Valentine Dienoje 
in Baltimore, Maryland, ežia

linksmai rodo savo kojyte ant 
kurios yra gimimo ženklas, ku
ris iszrodo kaip szirdis. Jis su 
tuo ženklu buvo gimęs.

Nenori Mokintis Su Juodukais

ARLINGTON, VIRG. —
Joan Pottl, po deszine, balta 
studente ii Stratford Junior 
High Schoil in Arlington, Vir
ginia, kal 
kais, kai j:
klos už taikad keturi juodukai 
studentai

Ji laikr
kad ji neori lankyti mokykla

a su laikrasztinin- 
iszejo isz tos moky-

mvo priimti.
■ sztininkams pasakė

nebutu mbkamos iki Rugsėjo 
menesio.

Tai dablr tukstaneziai suau
gusiu žmohiu, kurie norėjo pa
simokinti negali lankyti tuos 
mokslo kambarus, nes mokin
tojai nesutinka mokinti.

Ir ežia tu mokintoju negali
ma kaltinti; jie mokina du va
karu in sanvaite. Mokslo kur
sai eina keturis vakarus in 
sanvaite, bet mokintojai pasi- 
keiezia.

Dvylika doleriu ir dvide
szimts penki centai tikrai yra 
netinkamas atlyginimas moky
tam žmogui.

Jeigu musu mokintojai tu-į 
retu tiek proto, kiek jie turi' 
mokslo, tai visi jie sustraikuo- 
tu, kaip Lewiso mainieriai, 
Hoffo ir Bridges vergai darbi
ninkai straikuoja, ir jie duo
tu visiems žinoti kad jeigu tė
vams rupi j u vaiku mo ksla s ir 
lavinimas, tai tegu tie tėvai 
tiems mokintojams parūpina 
tinkama alga.

TRYS ŽUVO VIESZ-
BUCZIO GAISRE

MANCHESTER, N. H. — 
Trys žmtnes žuvo, sudege ir

Keli vyrai ji nustvėrė ir su
laikė. Jis vsiai nesiprieszino ir 
pasidavė.

Tėvas buvo kalėjime per ke
turis menesius, už tai kad jis 
vairavo automobiliu kai jis bu
vo girtas. Kai jis buvo iszleis- 
tas jis stengiesi sugryszti pas 
savo žmona ir savo vaikuti. 
Kai jo žmona nesutiko ji pri
imti atgal, jis inpykes iszsi- 
trauke peili ir nudure savo 
vaikuti ir sužeidė savo moterį.

NAUJO POPIEŽIAUS 
BALSAS IN AMERI

KOS VAIKUCZIUS
CINCINNATI, OHIO. —

Naujas Popiežius, Kataliku 
Bažnyczios Szventas Tėvas Jo
nas Dvideszimts Trecziasis' 
pirma syki prabils in Ameri- 
kieczius. Jis Gavėnu pamokslą 
pasakys Amerikos vaiku- 
cziams.

Jo paprasze taip padaryti 
Cincinnati diecezijos Arkivys
kupas Karl J. Alter.

Popiežius tas prakalbas, pa
mokslą musu vaikucziams pa
sakys Pelenu Dienoje, Vasario 
vienuolikta diena.

Szventas Tėvas pasirinko 
szita diena, kad jis galėtu kal
bėti apie Amerikos Vyskupu 
Paszelpos Vaju del sziu metu.

kur juoduku randasi.
Bet vėliau, jos tėvas ja pri

vertė sugryszti ir nesispreczin- 
ti. Jau kelios mokyklos szi- 
toje valstijoje pradeda priimti 
juodukus, ir nematyti kad kas 
taip jau prieszintusi. Visai 
nereikejo policijantu, kaip rei
kėjo in Kansas.

o o a

asztuoni kiti buvo sužeisti kai 
gaisras isztiko viena vieszbu- 
ti in Manchester miestą. Gais
ras prasidėjo ar buvo užtiktas 
apie vidurnaktyje.

Kaip ir isz kur tas gaisras 
prasidėjo nei policijantai nei 
ugniagesiai dar negali pasaky
ti. ✓

4 METU VAIKAS 
NUŽUDINTAS

Tėvas Intartas Ir
Suimtas

WILMINGTON, DEL. — 
Keturiu metu vaikas, Steven 
Longoria buvo nudurtas kai 
jis žiurėjo in muving-pikezie- 
rius su savo motina ir savo tė
vu, kurie yra persiskyrė.

Policijantai suėmė ir su- 
aresztavo to vaikuczio tęva, 
trisdėszimts asztuoniu metu 
amžiaus Jose Longoria, už 
žmogžudyste.

Motina, dvideszimts penkių 
metu amžiaus Violet buvo bis- 
ki sužeista kai jos vyras pra
dėjo peili szvaistyti, muving 
pikezieriu teatre.

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- 
lyvu ypatų, miestu, naujo isz- 
radimo ginklu ir laivu ir pa
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.

UŽGRIAUTAS
MAINIERYS

Turėjo Vilti Ir 
Meldiesi

PITTSBURGH, PA. — 
Vienatinis* mainierys iszlikes 
gyvas per ingruvima mainose, 
sako kad jis laukdamas pagel- 
bos turėjo tik vilties in Dieva 
ir in ta Dieva meldiesi del sa
ves ir del savo szeimyneles.

Keturios deszimts metu am
žiaus Guillo Colasante, su su- 
laužintu szuonkauliu ir spran
du ir pecziais, pasakė:

"Tenai buvo taip szalta ir 
tarnus, ir oras buvo tokis tvan
kus, ir man visi kaulai baisiai 
skaudėjo, kad asz nieko kito 
nežinojau kaip tik melstis už 
save ir už savo szeimynele.”

Jis sako kad jis jau buvo ne
tekės vilties ir pasidavė save 
Dievo valiai. Bet paskui jis isz 
kur nors įgavo vilties ir tikėjo
si kad kas nors, kaip nors ji 
iszgelbes.

Colsante buvo vienas isz tri
jų vyru kurie buvo užgriauti 
po dvideszimts pėdu žemes in 
Pittsburgho South Side. Keli 
tonai žemes juos užgriovė.

Po penkių valandų darbo, 
prie kurio prisidėjo policijan
tai, ugniagesiai ir savanoriai, 
Colasante buvo isztrauktas.

Toje nelaimėje žuvo dvide
szimts septynių metu amžiaus 
Kenneth May ir dvideszimts 
trijų metu amžiaus Albert 
Tucker.

Colasante, trijų vaikucziu 
tėvas buvo ka tik sugryžes in 
darba. Jis per penkis mene
sius nebuvo dirbės nes jis buvo 
sužeistas automobiliaus nelai
mėje.

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

Skaitykit “Saule”

Pirkie U. S. Bonus! ; Pirkie U. S. Bonus!
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