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Isz Amerikos
DU DAKTARAI

DINGO

LITTLETON, N. H. — Du 
daktarai, skrisdami su eropla- 
nu isz Berlin in Lebanon, New 
Hampshire, dingo sniego au
droje, kur nors in White 
Mountain kalnus.

Armija ir lakunu sztabas 
yra iszleide kelis tuzinus ero- 
planu, tu daktaru ir ju eropla-

no jieszkoti; keli szimtai kitu 
žmonių pešti lipa in tuos kal
nus.

Tiedu Daktarai yra 60 metu 
amžiaus Ralph E. Miller ir Ro
bert E. Quinn. Ju eroplanas 
dingo, nukrito kur nors tarp 
Mount Agassiz ir Franconia 
Notch.

Daktaras Karl Steady, 55 
metu amžiaus, kuris yra Civil 
Air Patrol gydytojas, sako 
kad jis per savo radija buvo 
iszgirdes trumpa atsiszaukima 
isz to dingusio eroplano radi
jo.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Tautu Sanjungos Sekretorius
Dave Sovietams Žinoti Kad Va
karu Krasztai Pasirenge Stoti 

In Kara, Pirm Negu Jie 
Pasitrauktu Isz Berlyno

Karaliszkos Vestuves
TAUTU SANJUNGOS

SEKRETORIUS

FABRIKAI UZIA

Bet Darbininku Daug 
Mažiau

Važiuos In Maskva
Pasitarti

••^88®

CAMBODIA.—
Cambodijos Karalius Noro
dom Suramarit, po deszine, 
duoda savo palaiminima Ka- 
ralaicziui Norinrativong ir
Karalaitei Bopha Dėvi per j u1 mis keletą kartu.

szliuba palociuje in. Phnom 
Penh. Karalaite, Cambodijos 
kraszto Premieriaus duktė yra 
szckike ir buvo atsilankius in 
Amerika su kitomis szokike-

AMERIKOS SEKRE., 
JOHN F. DULLES

Sako: Grysziu In Darba

ta metu yra sakes kad Ameri
ka neturi nei vieno draugo Eu
ropoje, aeziu Ponui John Fos
ter Dulles, mus_u Sekretoriui; 
bet dabar ir jis prisipažinsta 
kad Dulles yra gerai ir iszmin- 
tingai dares ir pasielgęs Tarp
tautiniuose klausimuose.

Net ir Kongresas dabar nu
silenkia tam musu Sekretoriui.

Nors mes nenorime sutikti 
su Sovietu Rusijos Kremlinu 
kuris sako kad Amerikos Sek
retorius Dulles yra buvęs spra
ga del susitaikinimo tarp Rytu 
ir Vakaru, bet mes su Anglijos 
valdžios atstovais vis sakytu
me, kad musu Sekretorius Dal
ies yra per senas, nesveikas ir 

į už netinkamas tokioje svarbio
je vietoje.

Beveik visi musu Alijantai

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Sekretorius, John 
Foster Dulles, kuris dabar ran
dasi ligoninėje su vėžio liga, 
sako kad jis tikisi už keliu die
nu gryszti in savo darba, ir jei
gu bus galima tai jis visa savo 
laika paszves tam darbui.

Panele Phyliss Bernau, Sek
retoriaus asmenine sekretorka 
sako kad jai jau yra insakyta' 
viską ofise prirengti del savo 
boso John Foster Dulles su- 
gryžimo.

Ji sako kad ji ir trys kitos 
merginos, darbininkes nunesze
savo bosui, Dulles dovana ant Europoje neapkenezia musu 
jo gimtuvių dienos ir kad jis Sekretoriaus ir ant jo nepasi- 
joms pasakė kad jis grysz in' ^i ^el J° senatvės.
darba, bet, jis nepasake kada! ’Bet mes turime prisipažinti 
jis grysz. j kad Sek. Dulles turėjo baisiai

Demokratai ir Republikonai1 sunku darba: jis negalėjo So-
baisiai puolėsi ant Amerikos vietų grasinti su musu karisz- 
Sekretoriaus ir daug intakin- ka jiega, nes jis nebuvo taip 
gu ir augsztu žmonių reikalą-' įgaliotas, Jis turėjo tik de- 
vo kad jis pasitrauktu isz tos 
atsakomingos vietos.

Bet dabar visi ji giria ir sa
ko kad je sutinka su jo nusi
statymais.

Demokratu vadas per kele-

UNITED NATIONS, N. Y. 
— Tautu Sanjungos Virszi- 
ninkai pranesza kad Bendras 
Sekretorius, Dag Hammarsk- 
jold rengiasi važiuoti in Mask-į 
va, pasikalbėti su Sovietu Ru-i 
sijos Premieru Nikita Chursz- 
czevu kaslink Berlyno klausi
mo. Jis ketina tenai važiuoti 
ateinanti menesi.

Kai tik buvo praneszta kad

Tautu Sanjungos Sekretorius 
nusprendė skristi in Maskva, 
tai visiems paaiszkejo kad ki
to karo pavojus yra kur kas di
desnis negu buvo manoma!

Sekretorius Hammarskjold 
sako kad jis pilnai laikraszti- 
ninkams paaiszkins tos savo 
keliones in Maskva, už keliu 
dienu.

Turėtu visiems būti labai 
aiszku kad kas ten jau virte 
verda: nespejd Anglijos Minis- 
teris Macmillan sugryszti isz 
Maskvos, kai Tautu Sanjun
gos Sekretorius pranesza kad 
ir jis važiuoja in Maskva su 
tuo paežiu reikalu, klausimu.

Tautu Sanjungos Sekreto-

rius yra davės Sovietams žino
ti kad Vakaru krasztai pasi
renge stoti in kara, pirm negu 
jie pasitrauktu isz Berlyno.

Tautu Sanjungos Sekreto
rius sako kad jis nevažiuoja 
pasiulinti Chruszczevui kokia 
Taikos sutarti, bet jis tik nori 
pasitrauKti su Sovietu vadais 
kaslink ju nusistatymo paves
ti visa Berlyną Komunistams 
Vokiecziams, Gegužio dvide-
szimts septinta diena. Jis sako samdintis. 
kad Sovietai turėtu ' palaukti 
kol bus galima suszaukti posė
di ir ta klausima gerai ap
svarstyti.

PHILADELPHIA, PA. — 
Fabrikai ruuksta, ūžia ir daug 
visko dabar gamina. Bet dar
bininku tuose fabrikuose vis 
mažiau ir mažiau randasi.

Per deszimts metu fabri- 
| kantu pagamintas amatas pa- 
; didėjo trisdeszimts du sykiu. 
Reiszkia kad tas pats fabrikas 
dabar iszleidžia savo tavoro 
trisdeszimts nuošzimti dau
giau negu iszleido 
metu atgal.

Bet darbininku 
padidėjo tik vienu 
ežiu.

Mat, kadangi darbininku 
unijos reikalavo ir gavo tokias 
dideles algas savo uniju na
riams, fabrikantai vis daugiau 
ir daugiau visokiu maszinu 
insidejo in savo fabrikus, kad 
nereiktu tiek daug darbininku

ta be darbo, už tai kad fabri
kantams pigiau brangias n&a- 
szinas insitaisinti, negu tuos 
darbininkus pasisamdinti.

Tas pats ir ant farmu: de
szimts metu atgal asztuoni mi
lijonai darbininku turėjo dar
bus, dabar tik pusszeszto mili
jono ant tu paežiu farmu turi 
darbus.

O mainieriu skaiezius dar 
žemiau yra nupuolęs.

Jeigu ne valdžios ir valsti
jos darbai tai keletą milijonu 
žmonių dabar butu be darbo!

deszimts

SKaiczius 
nuoszim-

MAINIERYS ŽUVO

rintis, grasinti ar prižadėti.
Bet tiek galima pasakyti: 

jis turėjo laisva ranka ir galė
jo, nieko kito nesiklausęs isz- 
destyti Amerikos husistatyma 
kaslink visu Tarptautiniu

ant jo taip pasitikėjo kad jis 
neturėjo nei jo, nei Kongreso 
klaustis, kai jis ant kurio klau
simo Amerikos žodi davė.

Ir kitos vieszpatystes tai la
bai invertino, kad vienas žmo
gus gali, be jokio pasiklausimo 
duoti viso kraszto žodi.

Dabar jeigu jis pasitrauktu, 
ir kitas jo vieta užimtu, tas ki
tas Amerikos Sekretorius to
kio orumo, tokios galybes ne
turėtu, nes Prez. Eisenhoweris 
tada pareikalautu žinoti ka 
Sekretorius daro ir kokius su
sitarimus ar kokias taikas jis 
daro ar veda.

Vargiai rastųsi tokis žmo
gus ant kurio Prez. Eisenho
weris taip pasitikėtu, kaip jis 
pasitikėjo ir pasitiki ant John 
Foster Dulles.

Jeigu butu galima dar to
liau eiti ir dar aiszkiau pasa
kyti: Amerikos Sek. Dulles 
daug geriau yra susipažinęs su 
Tarptautiniais klausimais 
gu pats Prezidentas.

Veltui Prasze

GLENDALE, CALIF.—
Muzikantas David Porrazza 
po deszinei, žinomas kaipo Jo
hnny Zorro, veltui praszo savo 
buvusio draugo, keturios de
szimts metu amžiaus Robert 
Mason in mieste Glendale, kad 

ne jis atsmauktu savo pirma prisi
pažinimą, kad/ jis buvo suside-

jes su dainininko žmona, ku
ria jis paszove ir sužeidė ir ku
rios motina jis nužudė. Jis nu
žudė Ponia Susaan Jamerson.

Muzikantas David Porrazza 
prasze, bet veltui, kad jo buvu- 
siš draugas taip neapszmeisz- 
tu jo žmona.

Fabriko darbininkas ar dar
bininke užsidirba daugiau ne
gu universiteto mokintojas, ir 
trumpesnes valandas dirba. 
Bet dabar tokie darbai fabri
kuose yra vis sunkiau ir sun
kiau gauti, nes tu ’ darbininku

. ■ 
kadangi maszinos ju darbus 
užima.

Iszrodo kad su fabriku dar
bininkais bus kaip buvo ir yra 
su mainieriais. Ju algos taip 
kils ir kils, kad ateis laikas 
kada tik keli darbininKai pri
žiuręs maszinas, kurios visu 
darbininku darba atliks. Ir ta
da tie fabriku darbininkai, 
kaip ir mainieriai, baisiai 
daug ant dienos uždirbs, bet 
darbo neturės.

Jau dabar tai matyti in De
troit, Chicago ir Pittsburgh 
miestuose, kur fabrikai diena 
ir nakti ūžia, bet tukstaneziai 
darbininku valkiojasi po mies-

daktoriaus Henry R. Luce, 
kuris redaguoja ir iszleidžia 

PASKIRTA tris didžiausius ir intakingiau- 
sius žurnalus Amerikoje. Jie 
yra milijonieriai.

! Prez. Eisenhoweris ja pa
skyrė in vieta Ellis O Briggs, 
kuris isz tos vietos savanoriai 
pasitraukė.

Dar nieko tikro nežinia, bet 
eina gandai kad Ponas Ellis O 
Briggs bus paskirtas Ambasa
dorių in Graikija.

Milijonierka Ponia Clare

BAGOCZKA

Ambasadorka In 
Brazilija

WASHINGTON. D. C. —
Prez. Eisenhoweris yra pasky
ręs Ponia Clare Booth Luce, 
kaipo musu Ambasadorka in 
Brazilija. Ji yra buvus musu 
Ambasadorka in Italija.

Galima sakyti kad nėra jo- Booth Luce atsisakė isz savo
— -----«—x__ --! vietos Italijoje del nesveika

tos, 1956 metuose.
Ponia Clare Booth Luce pa

sakė kad ji laiko už garbe bu-

kios abejones kad Senatas ir 
Kongresas sutiks ir patvirtins 
jos paskyrima in ta vieta.

Ponia Luce yra žmona re

MOUNT CARMEL, PA. — 
Penkios deszimts metu am
žiaus John Valania isz szito 
miesto, buvo suvažinėtas ir 
ant vietos užmusztas in Mir- 
riam Shaft in Germantown 
mainas, netoli nuo Centralia.

Daktaras E. Roger Samuel 
buvo paszauktas ir jis pasakė 
kad tas mainierys jau yra 
mires.

Mainu kompanijos virszinin- 
kai in Midvalley sako kad jie 
dar nežino kaip ta nelaime at
sitiko.

Tu karu inžinierius varyto
jas William McGinn isz Maha-

stūmė tuos tuszczius karus in 
mainas kai jis staiga pajuto 
kad kažkas stumtelėjo. Jis 
greitai sustabdė savo inžina ir 
visus tuos anglių karus. Jis 
pasiuntė savo konduktorių Ni
cholas Loston, pažiūrėti kas 
ten atsitiko. Konduktorius 
rado ta mainieri po ketvirtu 
anglių karu.

Mainierys Valania paliko 
savo žmona ir tris vaikuczius 
ir du anukus. Jis buvo narys 
‘Our Mother of Consolation’” 
parapijos in Mount Carmel.

Platinki! “Saule”

Perspeiimo Balsas

ti paskirta kaipo musu krasz
to atstove, ambasadorka in 
Brazilijos kraszta.

PER JĄUNAS ALŲ
GERTI

NEW YORK. N. Y 
Darbininkas alaus sztore pasa
kė vienam jaunuoliui kad jis 
per jaunas pirktis alaus. Tas 
jaunuolis nieko nesakęs, sau 
iszejo.

Už pus-valandžio tas pats 
jaunuolis sugryžo su revolve
riu rankoje, ir ta sztora apvo
gė ant $190.63. Ir jis nei vie
nos bonkos alaus nepasime!

CAPE ELIZABETH, ME.—, riai ėjo tokias pratybas in Ca
per szitokius garsiakalbius 
“Civil Defense” Namu Atsar
gos žmones visus perspėtu, jei
gu kuris prieszas prisiartintu 
prie kurio musu miesto per ki
ta kar a. “Civil Defense^ na

pe Elizabeth.
Apart radijo, televizijos ir 

kitu intaisu, szitie darbininkai 
su szitokiais garsiakalbiais 
perspėtu žmones kad prieszas 
artinasi.



“SAULE” MAHANOY CITY, Fl.

Kas Girdėt Pypkes Durnai
Balinamuose buvo iszkastas 

naujas skiepas, del Amerikoje 
pagaminto vyno.

Amerikos vyno kompanijos 
besistengdamos inpirszti na
mini vyną. Balinamu sve- 
cziams, visai už dyka ta skiepą 
užkrovė- savo vyno bąnkomis 
ir baiczkutemis. Dabar tame 
skiepe vis randasi apie sze-sziu 
tukstaneziu doleriu vertes to 
Vyno. Ir tos- kompanijos mielu 
noru vis pradeda ir laiko ta 
skiepą pilna, kad svecziai susi
pažintu su Amerikoje gamin
tais vynais.

Pirmiau svecziams vis- buvo 
siūloma vynas isz kitu krasz- 
tu.

Užmirszk
Užmirszk ka žmogus 

buvo padaręs,
Arba kuom prasikaltęs, 
O teisyk ji pagal jo 
Sziandienini pasielgimą 

gerus darbus!
ir

Eina, gandai kad raszytojas 
ir karininkas, Alfred Gruen- 
ther gali stoti in John Foster 
Dulles vieta, kaipo musu 
kraszto Sekretorius. Kai laik- 
rasztininkai Prez. Eisenhowe- 
rio užklausė apie tai, Eisen- 
howeris, nusijuokęs ir ranka 
pamojęs, pasakė: “Asz lau
kiau pakol galėsiu ji paskirti 
in tikrai svarbia ir atsakomin- 
ga vieta.“ Kokia vieta, butu 
svarbesne ar atsakomingesne 
kaip, Amerikos Sekretoriaus 
vieta?

dentine isz 
raszo: Pri-

rikietis apie futboles ar beis- 
boles sportininkus, ar kaip 
jauna, Amerikiete svajoja apie 
Hollywood loszikes. ’ ’

Savo artimui daryk tai, ko 
nori, kad tau butu daroma.

Ponas Jonas " 
Collinsville, Ill., 
siuneziu mano metine mokes
ti už laikraszti “Saule“. Asz 
myliu skaityt “Saule“, 
pagarba, Jonas Valentine.

Ant Gavėnios

Su

Pereitais metais devyni 
szimtai deszimts tukstaneziu 
žmonių lankėsi Balinamuose 
Vaszįngtone.

Didžiausi musu prieszai yra 
tie, kuriems mes pakuku!Ž|do- 
mis savo bedas iszsipasakojo- 
me. ... v

Amerikoje, mes didžiuoja
mės Savo mokyklų kambariu 
kurie kasztupja milijonus do
leriu, ir paskui mokytojams ir 
mokytojams mes pakiszame po 
tris tilksta neziu s doleriu ant 
metu; mažiau negu tu kamba
riu szlovikas gauna.

SAPNAS MOTINOS 
SZVENGZIAUSIOS 
> ... MALDA . . .

!; Viesz. Jėzaus ir
Motinos Szvencz.

Sovietai da-biar sako, kad 
jiems nereikes ant karo lauko 
kovoti p.riesz Amerika, nes jie 
mus sumusz, mokslo1 suole, mo
kyklose. Jie aiszkina-, kad mu
su mokiniai jokiu budu negali 
Sovietu mokiniams prisilygin- 
ti;

In Wichita, Kansas, John C. 
Shears susipesze su peiliais su 
kitu ko-stumeriu ir buvo pa- 
szautas in peczius, kai jis isz to 
saliuno ėjo. To saliuno vardas 
.“Live and Let Live Cafe” — 
Gyvenk ir Leisk Gyventi Sa- 
liunas.

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

Knygos Did. 3%x5% coL 
TIKTAI, 25 Cts.

SAULE PUBLISHING CO., 
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H. B. Cantor, Carter viesz- 
bueziu kompanijos! pirminin
kas praszo, kad musu valdžia 
pastatytu du ant szio svietu 
didžiausiu laivu, kurie kasz- 

trisde-szimts

Žmogus, kuris atsisakys pa
gelbsti kitam, mirties pavoju
je, tebūnie baudžiamas kaip 
žmogžudys.

Jeigu Permainote 
Savo Adresus

Gyvenimo

luotu po szinita 
pęnkis milijonus doleriu. Jis 
sako kad tada valdžia jam 
tuos laivus parduotu už po 
septynios. deszimts milijonu 
doleriu. i

Jis tais laivais vesztu žmo
nes in.Europa, ir atgal už szim- 
ta doleriu. Laivas vesztu sze- 
szjs tukstanezius keleiviu — 
tris sykius negu didžiausias 
“Queen Alary” laivas.

Jis aiszkina, kad valdžia 
ežia butu geras biznis ir gera 
apsauga; nes kai valdžia jam 
tuos laivus taip pigiai parduo
tu, tai tie laivai, jo vartojami 
prekyboje, butu visadę-si gata
vi kareivius veszti, jeigu kitas- 
karas iszkiltu.

In Fort Jackson, South Ca
rolina, kai Armijos virszinin- 
kai rengiesi suteikti ypatinga 
pasiszvęntimo garbe kareiviui 
Lawrence E. Mayberry,, jie, da- 
žinojo kad, jis buvo pabėgės isz 
Marinu ir ten yra jieszkojamas 
uz kelis prasikaltimuą

Jei gyvenate su kitais, tar
naukite jiems, bereikalau’dami 
meiles už meile ir padėkos 
patarnavima.

In Ottawa, jaunuolis kuris 
norėjo stoti kaipo kandidątas 
in Armijos Akademija, iszlpil- 
d'indamas visus klausimus, 
prieje prie klausimo!: “Ka tu 
mislini apie save“ atsake: 
“Asz esu teisingas ir daug 
žmonių mylimas melagis.“

Sovietai dabar savo žmo
noms, ypatingai save bemoks
liams, her asz, ežiams aiszkina, 
kad dabar visi gerai žino kad 
Dievo nėra kadangi žmogus 
dabar jau siunęzia žemiszkus 
pabūklus staeziai in žvaigždes.

Ukraine, per radiją yra skel
biama:

“Dabar, kai žmogaus noras 
ir mokslas yra prakirtos kelia 
in žvaigždes, tai staeziai ne
galima tikėti in koki ten d-a- 
vatku, isz pirszto jszlaužta, 
dangaus ir žemes Sutvėrėja.“

Sovietai sako kad jie nesi
liaus taip mokine visus moki
nius ir studentus.

Kas duoda vargszams, su
teikia Dievui — Ar kitaip: 
Kas duoda, gauna.

In Southpole, Mass., kaliniu 
laikrasztyje buvo' szitas pata
rimas: “Kaliniai turėtu visa
dos linksmai szylpsotis, tada 
kalėjimo sargai isz proto isz- 
sikraustyti besistengdami su
žinoti kas tarp tu kaliniu daro
si.“ ! _J_::——

Kas su savo- artimu, gyvena 
neapykantoje, negali gyventi 
taikoje nei su Vieszpacziu Die
vu,

Daktaras Edward- Teller, tos 
vandenilo sprogsi anezios bom
bos tėvas, sako kąd Sovietai 
turi du sykiu daugiau, mokslin- 
ezin, matematikos ir chemijos 
žinovu už tai- kad Rusijoje to
kie mokslincziai yra • inverti
nami ir labai visu gerbiami.

“Rusijoje“, jis sako, “jau
nas vaikas sapnuoja apie to
kius mokslinczius, kaip Ame-

Milano mieste', Italijoje, 
Gastone Sainaiti nępasekmin- 
g:ai stengiesi nusižudinti,. pra
rydami savo žmon>G’'au,su žem- 
czingus, savo szliubini žiedą ii* 
rankos laikrodėli. Jis norėjo 
save nusižudinti, kad paro
džius, savo žmonai kad jis ja 
vis myli ir nori kad ji jo gailė
tųsi.

Ka kitam duodi, .yra tavo, 
ka, sau pasilaikai — sujikvsta.
♦ ’ i#

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

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

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

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 15c,.

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

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

tiesa; visa-gi kita, netiesa.'Tai. 
asz ir laikiausi savo motinė
lės pamokinimu. Užaugės, asz 
pradėjau draugauti su viena 
patogia mergina. Bet ji buvo 
tokia karszta Baptiste, kad 
asz su ja ir atsisveikinau. Asz 
niekad nemacziąu Kataliko; 
niekad negirdėjau nors vieno 
arti • gjyVenanczio. Buvau dar
bininkas žmogus savo visa gy
venimą ir visados vargingas.

apraszy-

apysaka 
szimtme-

in

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

Istorija Apie. . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

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

To kelione po svietą ir liūdimai 
. apie Jezu Kristų. 

Per paczta/ 25 Centai.

SAULE Pa

SKAITYKIT
i €

MOTINOS ATMINTIS
r

(Tasa nuo 3-c no puslapio)

lapių, 20c.
No.158—A p i e Kapitonai 

Stormfield Danguje; Pabėgi, 
le; Kasgi Isztyre; Prigautai 
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
nas; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiaolas; 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 Isz- 
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 Baszymo. 25c.

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

gas kriminaliszkaa 
mas, 202 pus, 50c.

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

No.lll—Sziupinia (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, 20o.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 

1 ir kiti szposeliai, 20c.
No. 116—Istorija ape Siera- 

ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

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

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

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.

N 0.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme: 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20o.

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

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

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

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

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusią 
pin, 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 Ii adymas apie Jezu Kris
lu 20c.

Po- karo asz tapau liuosas. ' 
Tai nuvykęs in viena uosteli 
asz insiprasziau darbo su tiks
lu užsidirbti kelionei in Balti
more ir surasti savo motina. 
Sanvaite atgal asz ežia, atvy
kau teveli! Asz, tuojau pradė
jau jieszkoti savo motinos, bet 
ir ežia jo- balsas nutruko ir 
krutinę suvirpėjo, viskas per
simainė. Asz negalėjau nieko 
surasti kaip asz kad atminiau: 
ne uoste, ne gatvėse, ne už
kampiuose. Viėno;k asz sura
dau viena, sena, moteriszke ku
ri in mano- klausima, prisiminė 
mano varda. Ji paėmė mane už 
abieju ranku ir pažvelgusi in 
akis tarė: “Ar tai tu, Jefferso- 
nas Stuart? Tu! Teip, tikrai 
a§z pamena tavo vargsze moti
nėlė. Kada ji negalėjo tavęs 
surasti, jos szirdis plyszo isz 
skausmo ir ji mirė. Ji ilgėjosi 
ir vylėsi, bet kuomet kunigas 
atnesze jai Szvencziaiisiaji, tai 
ji aprimo. Asz irgi tuomet ten 
buvau. Tavo- motinėlė atsisuko 
in mane ir tarė sziais žodžiais: 
“Rakete! Jeigu tu kada, nors 
sutiksi pasaulyje, pasakyk 
jam, kad jo motina žiuri in ji 
diena, ir nakti,“ ir ta nakti ji 
mire I

Tai buvo sunkus smūgis, te
veli, sunkus smūgis! Asz tega
lėjau tik nusilenkei likimui ir 
visa, nukęsti. Bet tuomet asz 
pamaniau kad reiketu aplan
kyti toji bažny'czią, kuria ma
no motinėlė teip mylėjo, ir tap
ti geru Kataliku. Kitaip asž 
negalecziau jai intikti. Asz tu
rėjau daug keblumo surasti 
szita bažnyczia; ji didokai per
mainyta. Bet sztai asz jau ežia 
Pamatęs tamsta, asz norėjau 
p-raszyti, kad man pągelbetu- 
ipei tapti geru Kataliku, ly
giai tokiu kaip kad buvo ma
no mirusioji motinėlė; tiktai 
būdamas geru Kataliku asz 
kuomet nors galėsiu ja matyti 
-danguje. Ar tamsta, teveli 
man pagelbesi?

Kitokios Knygos

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

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

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

No.l94r—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal iss- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
156- .

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, Į5c.

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

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

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir Ii adymas 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:

i rūstumo, bet 
:ia, žiurėjau in

pradėjo reikszt 
asz kaip ir tyc: 
juos nemirksednmas. Tnda -dvi 
didesnes meiigaites nusikvato
jo, ir visi vaiką
tis. Po- kiek laiko- ir tęvai pra
dėjo juoktis, ir isz vsiu szaliu 
pasigirdo- juoką aidai.

Asz turėjau jiems papasako
ti visa ka asz žino jau apie savo 
tikėjimą. Bepasakojant man 
teko tris kartus atkalbėti savo 
maldas. Asz papasakojau ko
kiu budu mane pavogė ir apie 
saVo- varginga motinėlė. Asz 
manau', kad mano- szeimininke 
buvo- gailestingos s-zirdies, nes 
ji tarė: '

—- Vargszas juodukas ta
vęs. ežia niekas nelies!

Po to atsitikimo savo tikėji
mui asz neturėjau jokiu sunke
nybių. Jie žmones buvo man 
gana, malonus. Vienok asz tu
rėjau sunkiai -dirbti ir geis-te 
geidžiau gryžti pas savo moti 
nele. Visu svarbiausia asz nie
kuomet neaplęidlžiau savo 
maldų. Kuomet kvies-dayo ma
ne dalyvauti susirinkimuose, 
asz teip tvirtai atsakydavau 
“ne,“ kad jie toliau ne nemė
gindavo. Matai, teveli, tai bu
vo1 mano motinėlės žodžiai! Ji 
juos in-dege ‘ man in szirdi ir 
nors asiz ne viena, -dalykėli ne
žinojau apie Katalikus, visgi 

SAULE Mahanoy City, Ha - buvau tikras, kad josios buvo

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col. plocsio 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 

! Knyga in minksztos po- 
' pieros virszeliuose. :: :: 
i Pinigai reikia siusti su 
! užsakymu: '

; Tiktai,. . . $1.00 
j* Saule Publishing Co., 
j j Mahanoy City, Pa.,U.S. A.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka 
Per paeita, 25 Centai 

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

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybs 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius .iko Turtingu Ponu.
Ir t. t. Per paczia 20 Centai

i (pradėjo juok-

Suprantama, kiek galėda
mas diena ipo dienos mokiau ji 
ir jam aiszkinau szventaji Ka
taliku tikėjimą iki kol jisai ne
pasiliko tikru ir uoliu Katali
ku. Kur jis dabar yra, asz ne
žinau. Bet asz tvirtai tikiu, 
kad jo gyvenimas neteikia, jo
kios neszloves jo motinai dan
guje.

Lietuvos motinos, sztai jusu 
szeimynoms (pavyzdys!

■ — K.T.V.
----- PABAIGA-----

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas iu 
šiito Katalogo

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

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu. į

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No 101 — Kapitonas Velnias 
Euikufe cpraazymun, d i d e I •

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



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.
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J)AUG metu atgal, kuomet 
Į , asz buvau dar ka tik insi- 
tes kunigu,, man teko vieszeti 
pas viena pažinstama kleboną 
mieste Baltimore, Mid. Jisai 
buvo mane pasikvietęs iszpa- 
žincziu klausyti.

— Daug mano parapijie- 
cziu yra Negrai, jis tarė, asz 
manau tu nesigailėsi, kuomet 
klausykloje padarysi juos sa
vo draugais. ■

t— Negrai! Tariau dabar 
man teks patirti juju uolu
mas. Rodos jie yra laibai jaut
rus? . ■

— Ne perdaug! Jisai atsa
ke. Jie mėgsta giedoti, bet ir 
angelai taip pat mėgsta, jei 
apie' tai kalbama. Gerai isz- 
aukletį, jie tampa puikiais, 
patikimais Katalikais. Lygin
damas juos su baltaisiais asz 
negaliu padaryti jokiu iszmin- 
oziu. Žinoma, jie yra pavergta 
rase, ■daugelio 'baltųjų panie
kinta, dažnai ju bijoma ir ne- 
kencziama. Kiti juos szelpia, 
įszivirkina, paskui pajuokia 
ju ydas.ir visai užmirszta ju 
gerąsias, ypatybes. Bet apla
mai kalbant jie yra. geri žmo
nes, nuolankus, ir, tikybiniu 
Žvilgsniu žiūrint, geriausia 
medaga musu misijoneriu dar
buotei.

Teip mudu kalbėjome apie 
juodukus ir apie ju dvasines 
kitas ypatybes. Kartas nuo 
karto palygindami ju naminiu 
ir visuomeniniu paprocziu žy
mes; kai kad net ir ju protines 
ypatybės, kurios liete ju tiky
bini stovi. J;

.Klausyklos darbas, visuo
met teikias paguodos, labai 
toksai buvo su atgailo jancziais 
juodukais. Pasirodė, kad man 
teko ju didžiausia dalis. Isz 
tiesu, maža kitu ęjo> prie ma
nes. Asz <įžiaugįausi ju pa
prastumu, nuoszujdumu ir jau- 
cziau skausmo savo szirdyje, 
klausydamas ju nelaimiu ir 
vargu. ..

Vieno vakara, pabaigęs klau
syti. paskutines iszpažinties, 
asz buvau beeinąs isz klausyk
los, Bet sztąi pažvelgęs in suo
lus, asz pamacziau dar viena 
žmogų beklupojanti. Jisai, ma
tomai, mane pastebėjo-, nes 
kruptelejęs, pakilo ir pasisuko 
in mane.

Beeidamas viduriniu bažny- 
czios taku, jisai priklaupė ties 
didžiuoju aukuru. Priklaupi
mas, be abejo, jam buvo nau
jas dalykas, vienok negalima 
buvo nepastebeti jo gilios au
kurui reiszkiamos pagarbos. 
Asz sekiau ji savo akimis. 
Elektros szviesa atsimuszę in 
jo- veidą. Tai buvo juodas kaip 
mano .sutana veidas ir patsai 
vyras isz stuomens ir liemens- 
kaip. Graiku dievaitis Apolo
nas: auksztas, puikios sudėties, 
placziais pecziais, lengvos ei
senos. Atrodė kokiu d-vide- 
szimties penktu metu. Jisai bu
vo apsirėdęs elegant iszkai, bet 
padoriai, r

Jisai priė jės prie manes, su
stojo ir szypsodamasis tartum 
laukę kuomet asz prakalbėsiu.

—. Mano stiliau ar. tu nori 
eiti iszpažinties? Paklausiau.

— Isztikro, ponas isz tikro 
asz noriu eiti, bet asz beveik 
nežinau kaip pradėti.
f Jo balsas buvo instabiai ma
lonus ir gilus. Tuomet asz, np-

redamak praszalinti jo- nejau
kumą, pasisveikinau su juo ir 
pakviecziau ji in zakristija. 
Asz tuojau supratau, kad jisai 
visu pirma dar reikia pamo
kinti kaip eiti iszpažinties ir, 
be abejo, kitu mūsų szvento ti
kėjimo paslapcziu. Padavęs 
jam keįde ir tarės keletą malo
niu žodžiu, asz jo paprasziau

Vai jus bobeles, 
Kas jas paibaliai, 

Pennsylvanijoj steite, 
Badai nedideliam pleise, 

Randasi dvi bobeles, 
Kurias kandžiojasi, 
Be jokios sarmatos, 
Ii* menkos sveikatos.

Viena kitai per dienas 
In akis szokineja, 

Kaip gaidžiai viena 
kita vaikineja, 

Su szluotom per
visa pleisa, 

Iszdavineja juokinga 
kara.

Vietoje namus dažiureti, 
Ir savo vaikuezius 

prižiūrėti, 
Taipgi blakes isz lovų 

iszvaryt, 
Ir kitus vabalus 

isznaikyt, 
Tai mat bobeles!

* * *
Karbone paviete buvau, 
Per Jurgio Vaszingtono 

diena, 
In viena miestelyje 
' i buvau,
Ten visko maeziau, 
Užėjau ant vienos 

publikos partie, 
Užsipundinau sau 

stiklą alaus, 
Netrukus kokis tai 

ergelis pasidarė, 
Mat, keli- tarp savęs.

susibarė, 
Pradėjo žandus vieni 

kitiems tvyszkyt,
O moterėles spiegt ir 

klyki.
Negreitai tasai larmas 
,. . nustojo,

Kol policija mnsztukus 
suaresztavojo, 

Pusėtinai už tai 
užmokėjo.

Ne greitai vėla bus, 
Tokis puikus publikos 

partie.

kad man kiek apie save papa
sakotu. . *

— Mano vardas, jisai tarė 
szvelniu balsu yra Jeffersonas 
Stuart. Asz esu gimęs Baltimo- 
res mieste. Mano motina buvo 
aukszto ūgio moteriszke, labai 
stipri ir giliai tamsi. Asz bu
vau josios vienatinis kūdikis. 
Mano tėvas mirę man dar kū
dikiu esant ir todėl jisai man 
neteko pažinti. Mano- matusze 
dažnai apie ji kalbėdavo'; kuo
met ji melsdavosi, man szalia 
josios klupojant, visuomet 
liepdavo kalbėti: “Dieve, pasi
gailėk mano tėvelio vėlės. 
Amen!” Ir teip turėdavau 
kortuoti bent tris kartus. Net 
ir dabar asz atsimenu, man dar 
esant tuomet kokiu, trijų me
tu, tas aszaras riddanczias per 
mano motinos skruostus. Bet, 
ponas (asz turėjau daug vargo 
iki kol ji intikinau, kad jisai 
mane vaidintu ne ponu, bet tė
vu ; jisai mane, kad' toksai pa
vadinimas turi in'žeisti mano 
asmenį), bet ponas, tai yra te
veli, tiek ir tiek kartu mano 
geroji matusze atsivesdama 
mane n i szia bažnylezia. Atsi- 
vedusi mane prie groteliu, in- 

.sakydavo man garsiai kalbėti 
ir vėl atkartoti mano kudięz- 
kas maldas. Ji insmeigdavo 
akis in aukura tartum matyda
ma pati Vieszpati Dievą. Kuo
met asz sustodavau, neturėda
mas ko kita maldauti, ponas, 
ji atsikreipusi in mane sznibž- 
deda.vo: '“Dievas yra ežia pat, 
Jeffęrsonail,Jisai .žiuri tiesiog 
per tas duris in tavo szirdi.” 
Ir asz drebėjau isz bąimse, kad 
Diev'as nerastu manyje ko nors 
Jam nepatinkanezio. Kitu 
kart vėl, kuomet mudri stovė
davom priesz szia bažnyezia, ji 
man kalbėdavo: “Jeffęrsonai, 
vaikeli, žiūrėk in szita iszjdi- 
du Dievo Narna! Szitoje baž- 
nyczioje mudu su tėvu buvome 
sujungtu moterystes rysziu; 
szitoje tai bažnyczioje, mano 
vaikeli, tu buvai pakriksztin- 
tąs! Tu ežia buvai pakriksz- 
tintas Kataliku ne kitokiu, bef 
Kataliku; ir tai tu niekuomet 
nepamirszk. Jeigu tau užau
gus, koki nors netike Metodis
tą! ar Baptistai kalbins tave 
priimti ju tikėjimą, pasakyk 
jiems kad tu esi Katalikas, nes 
tiktai szitas vienas yra Dievo 
tikėjimas. <

] :;k j v. ♦ * ❖

Asz vos susilaikiau nenusi- 
szypsojes, gjrdędanias juodu
ką teikianti toki nedraugiszka 
musu artimams pavadinima. 
Greitai paklausiau, ar jisai dar 
atsimena tas maldas, kurias ji 
iszmokę jo motina.'

—■ Teip!
Jo motina iszmokino ji mels

tis. Ir ežia pat, tartum mažas 
kūdikis, tąsai patogus vaiki
nas atsiklaupė ir atkalbėjo 
“Teve Musu,” “Sveika Mari
ja, ” ir ‘‘Tikiu in Dieva Tėvą”. 
Žinoma tai kalbėjo su klaido
mis bet kiekviena karta man ji 
pataisius, jis atkartodavo tei
singai kai mažas vaikas.

Asz negaliu pąmirszti jo 
karszta uolumą ir gyva tikėji
mą. Pabaigęs maldas, jisai vėl 
atsisėdo. , ■

— Mano motina buvo liuo- 
sa moteriszke, teveli, jis pra
dėjo, ir visuomet už anezip 
krepszelyje nesziodavo popie-

Vaikas Žinojo Geriau
Burdingierius iszejo per 

duris in darba ir vela sugry- 
žo, o stovėdamas viduryje 
grinezios kalba pats in save:

— Po velniu, užmirszau 
ka asz ketinau padaryti ir 
dabar nepamenu!

— Asz žinau Jonai, tu 
užmirszai pabueziuoti mano 
mama! „ r .. . .. . ^ 

ra su savo paraszu. Ji vadino 
ji savo laisves laksztu. Asz 
dažnai maeziau ja, rodinezia 
ta popieri policijantams, kuo
met tie sustabdydąvo ja uly- 
czioje.

Ji turėdavo sunkiai dirbti 
sziuruodavo ir valdydavo ke
letą ofisu. Mes gyvenome Ka- 
talikiszkoje Negru szeimynoje. 
Asz pats dažnai eidavau su. sa
vo motina in darba. Vienas ofi
sas kuri ji valdydavo, buvo 
paupyje. Buvo Vasara.

Viena karta, ten šalnodama, 
ji pasiuntė mane parneszti 
smėlio grindims pabarstyt. 
A?z nuėjau pas netoli supilta 
smėlio kaupa. Motina pažinojo 
juo*,da senuką, kuris ten dabo
jo ir pasakė man, kad jis duo
siąs smėlio skardinėje. Asz ga
vau smėlio, imnesziau motinė
lei ir paskui nubėgau atgal pa
sikalbėti su tuo senuku.

Asz tenai suradau kita, juo
duką savo metu ir musu pra
dėjome žaisti. Upeje ant inka
ro' stovėjo keletas laivu. Vie
nas žmogus' pradėjo' atriszineti 
nuo laivo virves. Tai buvo bal
tasis, žemos kaktos ir piktos, 
iszvaizdos žmogus. Mus pama
tęs^. jisai pradėjo szaukti.

—• Užszokite, jus vaiku- 
cziai, ir padekite man intrank- 
ti szita virve. Asz jums duosiu 
po centą.

Mudu lenktyniais ejome vie-

Jau Nekarta,...
Priminėm musu .skaityto

jams ir tiems kurie ne yra skai
tytojais, jog kada raszote koki 
užklausima arba szeip su kokiu 
reikalu raszote geisdami atsa
kymą, kad butumet ant tiek 
malonus indeti pacztine mar
ke del atsakymo! Redakcija 
aplaiko daugybe laiszku kas 
diena, o po 4 centus susiren
ka gana ženklyva suma per me
nesi ir tik nereikalingas kasz- 
tas del redakcijos, o nepriskai- 
tant prie to laika ant su jieszko- 
jimo tokio atsakymo ant už
klausimo. Bukite ant tiek man
dagus ir neužmirszkite apie tai 
ateityje jog jeigu neindesite 
markes del atsakymo, “tai 
laiszkas eis in gurbą,” ir galė
site patys dasiprast, del ko ne- 
aplaikete atsakyma del jusu 
užklausymo. .

—Redakcija ‘ * Saules. ’ ’ 

nas su antru, kuris greieziau 
nubėgsime. Asz sau pamaniau 
kaip bus linksma man .ta vaka
re paduoti motinėlė savo pir
ma uždarbi. Mudu užszokome 
ant laivo bet sztai, du kiti vy
rai įsUgriebe mudu nunesze že
myn, užrakino kambariukyje 
ir pasakė,' kad ulž mažiausi 
triukszma busime nužudyti. 
Alu’du susispaudeme vienas 
prie kito, isziurpO' krecziami isz 
didžiausios baimesi. Tuo jaus 

iszgirdome virszuje greitus 
žingsnius ir pajutome laivo su
pimą. Staiga supratom kad 
mudu laivę važiuojame ir tik 
vienas Dievas žino kur.

Kiek mudu priverkem tame 
kambaryje! Man szirdis plyszo 
kai pradėjau maustyti apie sa
vo motinėlė, taja varginga, 
brangia motinėlė jieszkant ma
nės, savo paprasto vaikelio, sa
vo vienatinio vaikelio, kurio 
niekados jau daugiau nereges.

Jis sustojo, susijudinęs. Jo 
balsas buvo- teip graudingas, 
teip jausmingas, kąd mano 
szirdyje užpo jauta: žinojau 
kad jis kalba tiesa. Jis toliau 
tese savo' pasakosima:

—i Bet tuojau viskas nuti
lo. Mudu mažiukai, vargingi 
juodukai apsikabinome vienas 
kita ir beverkdami užmigom'. 
Dienai iszauszus, mudii iszsi- 
vede isz kambarėlio ir davė už
kasti. Tada pamatėme, kad 
jau plaukiam in juras.

Mudu nugabeno in miestą 
St. Charleston ir ten prekyvie- 
teje pardavė dviem pliantato- 
riam. Asz dar pamenu kai ma
no pirkėjas, priesz. pirkiant 
inkiszo savo pirsztus in mano 
burna, iszmankszte visus ma
no sąnarius, isztyre mano regė
jimą, dantis klausa. Vienas 
žmogus siūle szimta penkiąs- 
deszimt-s doleriu, bet pagaliau 
buvau parduotas už du szimtu

arba pradžia 
SKAITYMO

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

penkiasdeszimts penkis dole
rius, ir tapau tojo pliantato- 
riaus nuosavybe. Dabar asz- 
buvau belaisvis, vergas! Prie- 
szintis. nedrysau ir pasyviai 
ėjau kur tik insake.

Kaip nuobodu m,an gyventi 
klaikoje žemeje su triidi;-szim- 
tais kitu vergu, dirbau ėziu nuo 
saulėtekio lig- saulėleidžio. 
Kaip asz gailėjausi ju ju ju: 
keistais butais, papraštomis 
grintelemis, juju laukinėmis 
pasakomis ir ju tikėjimu. Kaip 
ten visa buyp nepahąszu bifi 
Baltimore! Ir kaip’aszdligęjau- 
si savo mylimosios motinėlės!. ■

Asz. ’ niekuomet daugiau įjos 
nemaeziau! ' d

Pirmutinis prietikis, kuris 
paliete mane vergijoje, tai bu
vo ginezas apie mane. Szeimy- 
na, kuriai asz tapau parduotas 
buvo pusiau Metodistai, pu
siau Baptistai. Mat, tėvas bu
vo Metodistas, motinagi Bap
tiste. Jie karsztai ginezydavo- 
si tarpu saves, kuris padarys 
mane savo tikėjimo'. Juodu 
kartodavo daug pavyzdžiu isz 
Biblijos. Didesnieji vaikai juo
kėsi, bet nesieme ne vienos pu- 
sęs. Asz tikrai pasakius, bu
vau drąsus juodukas, ir lau
kiau kad tik ginezas kiek nu
rimtu; jieszkojau tik progos, 
nes mano' motinėlės žodžiai 
skambėjo mano ausyse.

Pagaliau pasitaikė laukia
moji proga. Sukaupęs visas 
savoi jėgas, basomis kojomis 
rankomis ingrustomis in savo 
trumpu kelinaieziu kiszenius, 
asz prabilau:

— Alėtoji štai ir Baptistai 
yra visi netike. Asz esu Kata
likas. Dabar žinote. Tai yra 
vienatinis, tikras Dievo> tikėji
mas.

Man pabaigus ir dar jiems 
neatgavus isz savo stebejimo, 
asz pamaniau kad bus geriau 
atkartojus, nes pirma karta 
rodos neiszszaukiau gana gar
siai. Tai tvirtai parėmiau že
me savo kojas ir bene rėkda
mas atkartojau mano motinė
lės žodžius. Ir tikrai asz atjau- 
cziau tuosius žodžius savo szir- 
dies gelmese. Asz bueziau juos 
tares kad ir tie žmones butu, 
mane užmusze: kaip maniau 
jie ir darys. Bet jie pasielgei 
visai prieszingai. Pirma jie 
Žiurėjo akis iszverte, paskui

(Tasa Ant 2 Puslapio)
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Žinios Vietines
— Kovas - March.
—■ Jonas Vaitkus isz mies-I 

to, likos priimtas in Ashland 
ligonbute del gydymo.

— Gerai žinomas buvesj 
miesto gyventojas, Jonas (Ai-Į 
dukaitis) Idason, isz Tamak- ■ 
ves R. D. 2, kuris nesveikavoi 
per koki tai laika, pasimirė 
Snbatdje, 3:10 valanda po piet 
savo namuose. Velionis gimei 
Lietuvoje, atvyko in Amerika 
su savo tėveliais ‘būdamas dar 
jaunas vyrukas in Mahanojaus 
miestą. Per koki tai laika dir
bo angliakasyklose, po tam 
pradėjo bizni anglių vežėjo.

— Ana diena lankėsi mies
te, ponia Ona Jagela, po tėvais 
Susevicziute, isz Gloucester, 
N. J., pas savo teta, ponia Ma
re Czelinskiene nuo E. Market 
uly., ir savo broli Prana Suse- 
viezia isz Tamakves, taipgi at
lankė “Saules” Redakcija su 
reikalais. Ponia Jagela dau- i 
gelis metu atgal gyveno Maha- ’ 
nojuje.

— Ketverge pripuola Szv. 
Tofiliaus ir Szv. Koleto, o 
Tautiszka Vardniė: Adakris. 
Ir ta diena: 1933 metuose Na
ciai užtemę savo kraszto taryba 
“Reischataga;” 1953 m., Rusi
jos Premieras Jozef Stalinas 
pasimirė Kremline, jo inpedi- 
nis Georgi Malenkov, buvęs 
Komunistu Partijos Sekreto
rius; 1933m., Prezidentas F. Į

COLORS: Red, Black, Gresn,
Blns. Gray, Copper.

f-fn*

Paliko savo paezia Margareta 
(Sakalauskiute); trys dukte
rys: Rita, pati Cyril Kufro isz 
Lakeview; Regina, pati Robert 
Dougherty, Waymart, Pa., ir 
Margareta, pati Wm. Gosiskiei, 
isz Centre City, N. J., taipgi 
broli Antaną ir trys seserys: 
Helena Idason; Margareta 
Krause ir Sarah Zelinskiene 
visi isz Philadelphia, Pa., ir 
penkis anūkus. Laidotuves in- 
vyks Seredos ryta, su apiego- 
mis in Szv. Richardo bažny- 
czioje 9:30 valanda ir palai
dos in Szv. Juozapo parapijos 
kapinėse, Mahanoy City. Gra- 
borius L. Traskauskas laidos. 
Amžina atilsi.

— Seredoj pripuola Szven- 
to Kazimiero o Tautiszka Var
dine: Daine. Ir ta diena : 1933 
metuose Prezidentas Franklin 
D. Rooseveltas iszvezdintas, 
prižada vesti gyva kare priesz 
Bedarbi Ameriko jo; 1949m., 
Andrei Viszinskas užėmė Mo
lotovo vieta kaipo Sovietu Ru
sijos’Užsienio Ministeris; 1949 
m., James Forrestal, Apsaugos 
Sekretorius pasitraukė isz sa
vo vietos del prastos sveika
tos; 1845m., Florida priimta 
in Suvien. Am. Valstijų Unija; 
1847m., Suvienytu Amerikos 
Valstyjn pacztas pavartoja pir 
mutinius paczto ženklelius.

D. Rooseveltas, iszleidlžia insa- 
kyma surinkti visas auksinius 
pinigus Amerikoje; 1770m., 
Bostono skerdynes, trys už.- 
muszti, asztuoni sužeisti, kai 
Amerikiecziai susikjrto su. An
glijos kariuomene.
- —■ Petnyczioj pripuola Szv. 
Perpetes ir Szv. Marcijono, o 
Tautiszka, Vardine: Raminta. 
Ir ta diena: 1836 metuose “Al
nio Karas.” Aimanos miestelis 
buvo Misionerin Pranciszkonu 
insteigtas, o 1718m., randasi 
paežiame San Antonio, vidury
je ir dabar yra szventovte ; 1947 
m., Augszczcziausias ^Ameri
kos. Teismas prisipažinsta, kad 
mainieriu bosas John L. Lewis 
as yra prasikaltęs prie Teismą. 
Jis nesutiko sustabdyti strei
kas Lapkriczio menesyje, kai 
jau buvo valdžios insakyta.

Coaldale, Pa.—
Coaldale Mining Kompanija 
pranesze kad nuo Panedelio, 
Vasario ylvideszimts szesztos 
dienos mainieriai jau daugiau 
nekas akmeniu mainose. Tai 
reiszkia, kad szeszios deszimts 
szeszi mainieriai neteks darbo 
tose mainose, Czia .dirba ar 
dirbo tūkstantis ir trys szimtai 
mainieriu. John S. Marshal, 
Vįce-Prezidentas Coaldale Mi-

BRADDECK, N.S., CAN. — 
Anglija apvaikszcziodama 50 
metu sukakti nuo to laiko, ka
da pirmutinis eroplanas nuo 
žemes pakilo. Czia yra pasta- 
czius toki pati eroplana, kuris 
pirmutini syki nuo Anglijos 
žemes pakilo in padanges.

Pirmutinis Anglijos eropla
nas pakilo isz Braddeck, Nova 
Scotia, Kanadoje.

Virszuje, po kairei, septynios 
deszimts keturiu metu am
žiaus John McCurdy kuris bu
vo to pirmutinio ėroplano ‘ Sil
ver Dart’ lakūnas.

SIENINIAI KALENDORIAI 1959m
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Virszuj, po deszine, Lakū
nas LAC Lionei G. MacCaf- 
frey kuris padėjo ta pirmutini 
eroplana pastatyti.

Apaczioje paveikslas to pir- 
j mutinio ėroplano, kai jis buvo į 
! prirengtas pakilti in padan-! 
į ges 1909 metuose.

Saule Publishing Co., Maha
noy City, Pa.

JONO ANDRULIO
. GAMYBOS . .

Lietuviszki Sūriai!

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

Andriuliu ir ju szeimynbs, Fountain. Michigan.

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

Andruliai gauna daug laiszku, kuriuose yra labai palankiai atsiliepiama 
apie ju gaminamus Surius ir praszoma, kad jis butu pavadintas “TEVELIU 
SURIS,” nes jis gaminamas pagal ju Teveliu Receptą, kurie ji dar buvo at
sivežė isz Lietuvos, Reikia tikėtis, kad ta praszyma p. Andriuliai patenkins 
ir susilauksime Sūrio su nauju pavadinimu “TEVELIU SURIS.” 1

Jeigu panorėsite “Michigan Farm Suris,” tai raszykite ant adreso:

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, Inc

ning Kompanijos, sako kad 
kompanija buvu (priversta taip 
padaryti, nes dabai- mažiau ir 
mažiau žmonių perka augliu!

Pirkite U. S. Bonus

EISENHOWERIS
SAKO

Vien Tik Jis Nutars
Apie Dulles

WASHINGTON. D. C—
! Prez. Eisenhoweris visiems 
aiszkiai davė žinoti kad vien 
tik jis nutars apie Amerikos 
Sekretorių John Foster Dulles 
ar jis pasilaikys savo darba, 
vieta ar del ligos pasitrauks.

Eisenhoweris pats ta klausi
ma iszkele per Republikonu 
Senatorių ir Kongresmonu mi
tinga.

Senato Republikonu pirmi- 
į ninkas, Sen. Dirksen isz Illi
nois valstijos sako kad Prezi
dentas buvo aplankęs Sekreto
rių Dulles ligoninėje, ir dabar 
nuolatos su juo susisiekia per 
telefoną.

Amerikos Sek. Dulles serga 
vėžio liga, ir Daktarai nesako 
ar jis pasveiks ar ne.

Demokratai dabar reikalau
ja kad Eisenhoweris ilgiau ne
lauktu, bet kita žmogų paskir
tu in Dulles vieta. Jie sako kad 
ypatingai dabar, kai Anglijos 
Premieras pargrysz isz Rusi
jos ir czia atvažiuos, tai mums 
reikes turėti intakirga žmogų 
kuris jau žinos viską apie tuos 
Tarptautinius klausimus! Jie 
sako kad nėr žiūrėt ar Dulles

NOW**'
ALL

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

1 mažos ir per siauros, ir ju per 
mažai po visa kraszta randasi.

Automobiliu draiveriai gali 
rasti gazolino stoti beveik kas 
szimtas ar du szimtai mastu; 
eroplanu lakūnai turi skristi 
kelis szimtus myliu pirm jie 
gali surasti vieta nusileisti.

Ir dar antras dalykas: Nors 
1 yra nustatyta kad Armijos ir 
Lakunu Sztabo eroplanai skris 
tu tūkstanti pėdu virsz ar že
miau prekybiniu eroplanu, la
bai tankiai atsitinka kad pre
kybinis eroplanas, skrisdamas 
savo pavestame angsztyje, su
siduria su Armijos ar Lasunu 
Sztabo eroplanu kuris ne savo 
augsztyje lekia. -Jau keletą' 
kartu atsitiko baisios nelaimes 
padangėse kai Prekybinis ero- i 
planas susitrenkė su Armijos. 
ar Lakunu Sztabo eroplanu.1 
Ir beveik visose sykiose pasi-! ANGLIJOS 
rode, kad Armijos ar Lakunu 
Sztako eroplanas buvo nukly
dęs nuo savo paskirto augsz- 
czio. Isz viso to, pasirodo kad 
dabar Amerikoje randasi per 
daug eroplanu padangėse, ir 
per mažai tvarkos.

Kožnas isz guodotinu 
’ turi savo 
ir pažins- 
ne skaito 
apie josios 

del labo

skaitytoju “Saules 
gimines, prietelius 
tarnus, kurie da 
“Saule” ir nežino 
gera patarnavima
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.

PLATINKI!! 
’ “SAULE” '

MINISTERIS

Nusivylęs Pargryžo

ar nenorėjo niekam pasakyti 
kad jis serga vėžio liga, bet kai 
jis nuvažiavo in ligonine del 
mažos operacijos, daktarai ji 
pilnai iszagzaminavo ir rado 
kad jis ta liga jau seniai serga.

MASKVA, RUSIJA.—
Anglijos Prime Ministeris Ha
rold Macmillan, kuris tiek

EROPLANU
NELAIMES

NEW YORK, N. Y. — 
Mes diena isz dienos skaitome 
ar girdime apie eroplanu nelai
miu yra visai be reikalo.

Eroplanu kompanijų virszi- 
ninkai stengiasi isztirti ir da- 
žinoti, kodėl tiek daug tu ne
laimiu dabar atsitinka. Jie per 
savo isztyrinejimus da randa 
kad nieko broką nėra su tais 
eroplanais, ir kad kalte, jeigu 
ka įgalima kaltinti, kitur kur 
randasi.

Mums iszrodo kad czia musu

Etaižg tiK'.&jGsi liViVcLKTi p&T S-S- 
vo pasikalbėjimus su Sovietu 
Premieru Nikita Chruszczevu, 
dabar prisipažino kad jis nie
ko gero nepadare.

Chruszczevas pirma diena ji 
puikiai priėmė ir pavaiszino, 
bet kai prasidėjo pasitarimai 
ir posėdžiai, tai jau visai kitas 
dalykas.

Po tu pasikalbėjimu, Angli
jos Ministeris MacMillan 
Chruszczevui staeziai pasakė, 
kad Sovietu pavedimas Rytu 
Vokietijos Komunistams Vo- 
kiecziams butu baisiai pavojin 
gas ne vien tik Vokiecziams, 
bet ir Sovietams. Ir jis užbai
gė savo pastebejima, pavar
todamas Prezidento Eisenho- 
werio žodžius, kad Vakarines 
Vieszpatystes nei viena žings
ni neims atgal, nenusileis ir 
nepasitrauks.

Anglijos Ministeris iszskri- 
do isz Maskvos be jokio paly
dėjimo. Jis nuskrido in Kiev 
ir Leningradą vien tik tuos 
miestus pamatyti.

Chruszczevas atsiprasze kad 
jis negali su Anglijos Ministe- 
riu važiuoti, nes jam danti 
skauda. Anglijos Ministeris 
Macmillan atsiprasze kad jis. 
ilgiau negali Maskvoje sve- 
cziotis, nes jis tenai szalti pa- 

i gavo.
Tai isz viso to baisaus poli

tinio burbalo iszejo kad su se
niai viens kitam savo bedas ir 
ligas iszsipasakojo.

DU DAKTARAI
DINGO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Tie dingusieji daktarai bu
vo iszskride isz Berlin ir leke 
in Lebanon, apie 70 myliu 
kelione.

Tie daktarai yra mokinto
jai in Dartmouth Medical Mo
kyklos. Daktaras Miller yra to 
ėroplano savininkas. Tas ju 
ercplanas buvo puikiai intai- 
sytas ir turėjo radi j a ir kitus 
tokius intaisus, kurie jam bu
vo kasztave daugiau kaip du 
tukstaneziu doleriu. Pats ero
planas buvo kasztaves asztuo- 
lika tukstaneziu doleriu.

Lakunu Sztabo virszininkai 
sako kad tuose kalnuose dabar 
taip baisiai szalta, kad tie 
Daktarai vargiai galėtu iszlik- 
ti gyvi ilgiau kaip dvideszimts 
Keturias valandas.

Mokinasi Aprūpinti Sužeistuosius

JOHN ANDRULIS, Pres.

FOUNTAIN — MICHIGAN 

pasveiks ar ne, reikia dabar 
turėti tam svarbiam darbui 
tinkama žmogų!

Sek. Dulles, ar pats nežinojo 

aerodrama, vietos nusileisti 
tiems eroplanams yra kalti. 
Vietos naujiems ir greitiems 
eroplanams nusileisti yra per

LOS ANGELES, CALIF. — 
Savanoriai in “Civil Defense” 
czia mokinasi kaip prižiūrėti 
ir aprūpinti sužeistuosius kaip 

kad reiketu karui iszkilus. 
Szitie savanoriu, mokinasi 
kaip aprūpinti sužeistuosius 
pirm negu Daktaras suspės pri 

būti. Szitie pratinimai yra 
laikomi kas sanvaite in miestą 
Los Angeles, California. '
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