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“Kuris Del Musu Meiles Mirė Ant Kryžiaus!”

yELYKOS mums parodo, 
kad geras gyvenimas, gy

venimas kuris mus veda pro 
grata, prasideda su kiekviena 
musu diena.

Tas geras gyvenimas prasi
deda ežia pat už tai, kad kas 
tenai atsitiko Pirmųjų Velykų 
Ryta.

Isz Amerikos
MOTERISZKE

PASMERKTAI «

Mirties Bausme Poniai 
Elizabeth Duncan

Jos Advokatai Nori 
Priparodinti Kad Ji

Nesveiko Proto

VENTURA, CALIFORNIA. 
—Ponia Elizabeth Duncan yra 
pasmerkta mirties bausme už 
pasaimdinima dvieju vyru nu- 
žudinti jos marezia. Ji buvo 
pasiulinus szeszis tukstanezius 
doleriu tiem vyram, kad jie 
nužudintu, trisdeszimts metu 
amžiaus slauge Ponia Olga 
Kupczyk, kuri buvo isz Kana
dos.

Jos advokatai dabar nori ja j 
iszteisinti, stengdamiesi pripa
rodinti kad ji nėra sveiko pro
to. Bet du teismo paskirti 
daktarai pripažino kad ji yra

Velykos reiszkia, Kristaus 
peržengimą per ta slenksti in 
kita gyvenimo puse.

Kaip mes galime ta Kristų 
nemylėti, Kuris del musu mei
les mirė ant kryžiaus ir Kuris 
del tos paezios meiles sugryžo 
pas mus ir musu tarpe apsigy
veno amžinai!

pilno proto ir žinojo ir žino 
kad ji dare ir daro.

Kai “Jury” nusprendė kad 
ji kalta, tai teisėjas neturi jo
kios kitos iszeities kaip tik pa
smerkti ja mirties bausme.

Beveik per visa tardinima ji 
buvo linksmai nusiteikus ir 
net baikavo su liudininkais, 
svietkais.

Liudininkai priparodino kad 
ji buvo taip baisiai insimyle- 
jus in savo sunu, kad ji pavy
dėjo savo mareziai ir už tai ji 
pasamdė tuos vyrus ja nužu- 
dinti. Jie ja nužudė ir iszme- 
te tyruose.

--------------—-—-

Tarp Kūmutes

Linksmiehe — Ko tu kū
mute teip nuliudus likus 
naszle. Juk per dvideszimts 
metu būdamas su juom daug 
prikentejei ir kas diena in 
kaili gavai.

Vargdiene — Na teip, tai 
teisybe! Bet asz suvis ne jo 
(gailiuosiu, tik tai to, kad po 
tiek metu naszle likausi, o 
dabar ne jauna, tai kita var- 
gei gausiu!

EISENHOWERIS
IR ANGLIJOS

MINISTERIS

Sutinka Ant Virszunes 
Konferencijos
Gegužio 11

GETTSBURG, PA.—
Prezidentas D. Eisenhoweris ir 
Anglijos Ministeris Harold. 
Macmillan sutiko laikyti vir
szunes posėdi szia vasara, kad 
butu galima pasitarti kaslink 
Berlyno klausimo tarp Vaka
riniu ir Rytiniu krasztu.

Szitiedu Vakariniu vieszpa- 
tyseziu vadai per dvi dienas 
tariesi ir pasisznekejo in Eisen 
howerio Camp David vasarna- 
mai in Maryland kalnuose.

Beveik per isztisus metus 
Anglijos valdžia nesutiko su 
Prezidento Eisenhowerio nusi
statymu kaslink Vokietijos ir 
Berlyno, bet dabar iszrodo kad 
abi didžiausios Vakaru viesz- 
patystes sutiko ir nustatė ben
dra frunta priesz Chruszczeva 
ir Sovietus.

Keturiu didžiųjų vieszpatys- 
cziu Užsienio Ministerial susi
rinks Gegužio vienuolikta die
na, gal Genevoje, ir pirmutinis 
klausimas bus Berlyno klausi
mas.

Sovietu Premjeras Nikita 
Chruszczevas buvo pareikala
vęs toki posėdi Liepos ar Rug- 
piuezio menesyje.

Prezidentas Eisenhoweris ir 
Anglijos Ministeris Macmillan 
vieszai dar nėra pasakė kokius 
reikalavimus jife paduos Sovie
tu Rusijos Premierui.

Bet laikrasztininkai jau da
bar spėja ir sako kad nei Ang
lija, nei Amerika nesutiks su
mažinti savo vaiska Vokietijo
je, nes jos jauezia kad Sovietu 
vaiskas, kad ir pasitrauktu isz 
Berlyno, jis vis butu labai arti 
Berlyno ir Vokietijos.

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

HAVAJAI 50-TOJI 
VALSTIJA

Nuskambėjo Bažny- 
cziu Zvanai; Visi 

Džiaugiasi

WASHINGTON, D. C. — 
Havaja sala yra dabar pripa
žinta ir priimta, kaipo penkios 
deszimtoji Amerikos valstija.

Kai Alaska buvo pripažinta, 
tai Hawaii kraszto atstovai 
baisu lerma šukele ir reikalavo 
panaszaus pripažinimo.

Havajos sostine yra Honolu-

SVEIKINAME VISUS SU SZV. VELYKOMS!
/

PASSAIC, N. J. —
Policijantas Joseph Cavalier 
ežia in Passaic upe, New Jer
sey, inmeta pavojinga bomba, 
kuri kaip noris pasiliko ar bu

MIELASZIRDYSTES 
ŽMOGŽUDYSTE

90 Metu Vyras Nužudė 
Savo 89 Metu Žmona

PHILADELPHIA, PA. —
Devynios deszimts metu am
žiaus George T. Hope yra su- 
aresztuotas ir randasi kalėjime 
be kaucijos. Jis nužudė savo 
asztucnios deszimts devynių 
metu amžiaus žmona Ada, už 
tai kad ji buvo sirguliota.

Net ir teisėjas Michael Da- 
-vis pravirko teisme, kai jis pa
smerkė ta seneli, kuris negali 
nei paeiti. Jis sake kad jam to-

klausimas kas
ios pripažinimo

lu; didesni miestai yra Honolu
lu, Hilo, Wasiawa, Kailua-La- 
nikai ir Wailuku. Ta sala ran
dasi du tukstaneziu viena szim 
ta myliu nuo San Francisco, 
California.

Didžiausias 
link szitos s;
kaipo musu vlalstija buvo tai 
kad tenai randasi, gyvena bai
sus žmonių miszinys. Ten ran
dasi teipgi ir < aug juoduku.

Musu Darbiiinku Unijos bai 
šiai nenorėjo lįad musu valdžia 
tas salas priinltu in musu vals
tijų skaieziu, nes žmones tenai 
už pusdyke diįrba, ir jie jaute 
baime kad jie ežia neatvažiuo
tu ir panasziad dirbtu ir taip 
daug musu žmonių netektu 
darbo. *

Havajos saloje gyvena apie 
penki szimtai trisdeszimts de
vyni tukstaneziai ir trys szim
tai žmonių. 

t--------

STRAIKOS BAIGTOS

Vieszkelio Darbinin
kai Gryžo In Darba

NEW JERSEY. — New Jer
sey Turnpike darbininkai, po 
penkių straikos dienu gryžo in 
darba.

Nebuvo sutikta ant dides
nes algos ar ant kitu klausimu 
bet buvo susitarta kaip nuo 
szio laiko darbininkai gales 
derintis ir praneszti kompani
jai savo skundus. Tarp trijų 
szimtu ir pusketvirto szimto 
darbininku buvo sustraikave. 
Bus susitarta kad visi klausi
mai turi būti iszriszti in pen
kias dienas; o jeigu ne, tai tu
ri būti pakviestas beszalinis 
teisėjas, sprendėjas, kuris ta 
klausima iszrisz.

_____

Sužeistieji buvo nuveszti in 
Pontiac ligonine, bet trys bu
vo vėliau paleisti, kai dakta
rai juos iszagzaminavo.

kia pareiga baisiai nepatinka.
Jis buvo nuvesztas in Moya- 

mensing kalėjimą, bet vėliau 
buvo nuvesztas in Philadel
phia General ligoninėje, kur 
daktarai stengsis ji iszagzami- 
navuoti ar jis sveiko proto.

Jis nuszove savo žmona, pa
leisdamas kulka jai staeziai in 
kakta. Jis pasiaiszkino kad jo 
žmona ji prasze ja nuszauti, 
nes ji taip ilgai sirgo ir neisz- 
rode kad yra vilties jai pa
sveikti. Jis ketino pats save 
nusižudinti, bet paleidęs dvi 
kulkas jis nepataike.

-------------- r---

DU BROLIUKAI
NUSKENDO

CHICAGO, ILL. — Du bro
liukai, Lewandowski, vienas 
septynių metu kitas szesziu 
metu nuskendo neaptvertoje, 
ir iszkastoje del namu statymo 
skylėje, in Country Club Hills, 
prie Chicagos. Duobe buvo de
szimts pėdu gilumo.

Tėvas ka tik buvo parva
žiavęs isz miesto su dovano
mis savo vaikams. Szeimyna 
turi dar tris vaikus, nuo vieno 
iki keturiu metu amžiaus. Tė
vas dirba Metropolitan ap- 
draudos kompanijoje.

TROKAS IR AUTOBU
SAS SUSIMUSZE

1 Žuvo; 5 Sužeisti

PONTIAC, ILL. — Trokas 
isusimusze su dideliu Trans
continental autobusiu, netoli 
Pontiac, Illinois. Troko drai-' 
verys žuvo ir penki ant autu-' 
busio buvo sužeisti. Ant auto- 
busio važiavo keturios de
szimts szeszi žmones.

V. L. Boczkohski, tailor and Mgr.

PAVARTUOTU VAIS
KA EUROPOJE

WASHINGTON. D. C. — 
Amerikos Apsaugos Sekreto
rius Neil H. McElroy, pasakė 
Kongreso Užsienio Komisijai, 
kad Amerika yra pasirengus 
kad ir eilinis kareivius pavar- 
tuoti Europoje, jeigu kitas ka
ras iszkiltu.

Pirmiau augszti karininkai 
sake kad jeigu karas, iszkiltu 
kaip Vokietijoje ar kuriame 
kitame Europos kraszte, tai 
Amerika pavartuotu vien tik 
savo bombneszius ir kariszkus 
eroplanus.

Dabar pasirodo kad Prez. 
Eisenhoweris neužsigina kad 
Amerika gal pavartuotu ir at
omines bombas per toki kara. 
Gal už tai dabar Ponas Chrusz
czevas taip maloniai sutinka 
derintis, ir dabar vis mažiau ir 
mažiau kalba apie Berlyno 
klausima.

-------- •

JAUNA MERGINA

24 Valandas Mirus 
Automobilyje

PHILADELPHIA, PA. — 
Szesziolikos metu amžiaus Eli
zabeth Jean (Betty) Adams 
isz Upper Darby buvo surasta 
negyva automobilyje. Dakta
rai spėja kad ji buvo apie dvi
deszimts keturias valandas jau 
mirus kai ji buvo surasta, ap
leistoje vietoje in Clifton Hgts.

Daktaras Francis J. Cata
nia, isz Delaware apygardos 
sako kad ji pasimirė nuo to 
automobiliaus gazu.

Su ja buvo, asztuoniolikos 
metu amžiaus Rodman C. Kel
ly, isz Drexel Hill, kuris buvo 
surastas be sanmones, ir dabar 
randasi ligoninėje, pavojingo
je padėtyje.

Policijantai sako kad jie ne
gali suprasti kaip ir kas ežia 
atsitiko; ir jie sako kad 'jie ne- 
mislina kad ji buvo nužudinta.

.70 METAS

Sveikiname Visus Su 
Szv. Velykomis!

DAR DU LAVONAI
SURASTI

BALTIMORE, MD. — La
vonai jaunos moteriszkes ir 
mažos mergaites buvo surasti 
netoli Annapolis. Policijantai 
sako kad jie yra tikri kad abi 
buvo isz tos szeimynos isz Vir
ginia. Ta visa szeimyna dingo 
Sausio vienuolikta diena isz 
savo namu in Louisa apygarda 
Virginia, apie trisdeszimts 
myliu nuo Richmond.

Kovo penkta diena polici- Z 
jautai surado lavonus dvide
szimts asztuoniu metu amžiaus 
Carroll V. Jackson ir jo jusan- 
tro meto dukreles Janet, neto
li nuo Fredericksburg, Virgi
nia. Abi buvo užmuszti.

Ponia Jackson buvo pa
smaugta su savo pancziaka. 
Policijantai dar iki dabar nei 
vieno negalėjo., intarti už tas 
žmogžudystes. 

—---------- ------
2 ŽUVO NELAIMĖJE

CLEARFIELD, PA. — Du 
žmones žuvo kai j u automobi
lius susikūlė su troku, netoli 
Clearfield miesto.

Dvideszimts trijų metu am
žiaus Ponia Barbara E. Kep- 
burn ir penkios deszimts metu 
amžiaus Ernest Fletch buvo 
užmuszti ant vietos. Jiedu bu-’ 
vo isz Clearfield.

Troko draiverys trisde
szimts asztuoniu metu am
žiaus Roland Saunders, isz 
Williamsport, buvo sužeistas.

vo padėta in Plieno Kompani
jos Fabriką. Policijantai da
bar stengiasi dažinoti kaip ta 
bomba tenai buvo palikta, ar 
kieno ji buvo tenai padėta?
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Kas Girdėt
Velykos! *
Sveiki sulaukė Szventu Ve

lykų! ;
Taip viens kitas sveikina, 

veidai praszvinta kažin kokiu 
nepaprastu džiaugsmu kuris 
užkreczia ir kitus, džiaugėsi 
žmonis ir visas svietas kas tik 

. sulaukės tuju szvencziu.
Taigi sulaukiame vela Vely

kas. Vėl varpai skamba po vi
sa svietą, kur tik krikszcziony- 
be randasi.

Prisikėlė Jezusas isz numi
rusiu idant visa svietą atpirkt.

Sveikiname ir mes savo 
skaitytojus su nauja vilczia, 
naujo gyvenimo, naujoms už
duotoms ir vilczia geresnes bū
ties musu gyvenime.

Nekuriems szios Velykos ga
na linksmos, nekuriems labai 
graudingos, nes kiek tai nelai
miu žmonis panasza per taisės 
szventes, bet turėkime vilti, 
jog sulaukia kitu Velykų musu 
vargai dings ir užžydes del 
musu geresnios dienos, prisi
kelsime isz naujo ir pradesime 
gyvenimą su didesniu pasiry- 
žiniu o apie senus vargus už- 
mirszime.

Lai Dievas visus užlaiko Ge
roje sveikatoje, prailgina mu
su gyvenimą ir apsaugoje nuo 
visokiu nelaimiu, ka ir visiems 
vėliname isz' szirdies sulaukti 
kitu linksmesniu Velykų.

— Redakcija “Saules”. 
! ---------------------

Dauguma mokyklų dabar 
ima ipertvarkinti visa savo sve
timu kalbu mokinimo sztaba.

Mokintojai dabar pataria 
pradėti mokinius mokinti sve
timu kalbu per mažiausia ke
turis metus ir nuo septinto 
mokslo skyriaus? Jie teipgi pa
taria kad geriau visus mokin
ti kaip kalbėti pirm negu juos 
mokinti gramatikos. .

--
Darbas yra gyvenimui drusr 

ka: ne, tiktai saugo nuo siuge- 
Įdimo, bet duoda ir smoka.

--------- ------------
Northrop eroplanu komipa-

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 sujieszko- 
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.”

Pypkes Durnai
'raszas: “Neineik, jeigu rakto 
neturi.”

Geras Krikszezionis turi at 
vira szirdi, atvira minti ir, at
vira ranka.

Velykos!

Velykos atnaujina 
mumyse, 

Ta Tikėjimą in 
amžinybe!

Taip buvo per du 
tukstaneziu metu, 

Ir bus dar tiek 
ir daugiau!

--------- &--------- 

nija yra pagaminus maža, bet. 
baisiai ,g|reita kariszka eropla- 
na, supersonic jet N-156F. 
Amerikos valdžia ketina to
kius eroplanuis pasiunsti 
mažesnius krasztus, nes 
yra pigesni.

in 
jie

Keturiu 'centu ipacizto sutam
pa dabar yra verta asztuonis 
dolerius ar daugiau, anapus 
tos ’Geležines Sienos. Ta sztam- 
pa pagerbia Louis Kossuth, 
Vengrijos vada, kuris šuniu- 
sze Ruskius, 1848 metuose. So
vietai nepriima laiszku, kurie' 
ta sztampa turi.

Darbas puoszia darbininką 
ir apmoka sunkumus:

Kaip garbe karaliui tinka, 
tai|p ir triūsas puoszią

mus.

Plieno fabrikantai tikisi bai
siai gera bizni daryti 
metais. Daug ju biznio pan 
isz nauju vieszkeliu ir isz 
ežios valdžios.

sziaisi
eina

> pa-

Kas ežia kvailas? Senato 
naujuose1 kamparuose yra vie
nas kambarys kuris visados 
užrakintas. Ant duriu yi;a pa-

Eina Velykų pasaka,,, kad 
dangaus vartai tokie siauri, 
kad vienas žmogus jokiu bodu 
negali ineiti; bet kai du ateina 
vienas.1 kitam padedami lipti 
augsztyn, jiedu lengvai ineina. 
O kai deszimts ateina sykiu 
tai dangaus vartai atsirado1 
kaip koks vieszkelis.

Kuo daugiau kalbama, o ma
žiau daroma, tuo blogiau.

Automobiliu fabrikantai jau 
ima gaminti mažesnius, leng
vesnius ir pigesnius automobi
lius.

Nauju namu statyba suma
žėjo.

Bedarbiu, skaiczius nėra, su
mažėjęs per pastaruosius ke
lis menesius, ir nematyti vil
ties kad sziais metais kiek pa
gerės, nes ne už ilgo, mokiniai 
ir studentai ims darbu, jieszko- 
ti.

------ ---------------
Dangus nepadeda žmogui, 

kuris“ nenori dirbti.

Pre®. Eisenhoweris, galu ga
le iszdryso pasakyti Sovietams- 
kaid mes ju nesibijome. Jeigu 
jis teip butu keli metai pada
ręs tai gal sziandien nebūtu tos 
bėdos Berlyne.

Iszrodo kad Amerikos Sek
retorius John Foster Dulles 
(pasiliks savo vietoje. Kiek ga
lima dažinoti, tai jis sveiksta 
ir ketina nė už ilgo gryszti in 
savo pareigas.

“LINKSMU VELYKŲ SZVENCZIU”

Draugams Ir Visiems Musu Kostumeriams

Jono Ir Angelines Andruliu Ir Ju Szeimynos 
MICHIGAN FARM SURIS 

FOUNTAIN — MICHIGAN

Liūdnas likimas tu vaiku, 
kurie nuo jaunu dienu nepa- 
inegs darbo' ir tvarkos.

------—--------
Eina gandai kad Plieno Dar

bininku Upijo vėl rengiasi 
straikuoti. Jie gal daug reika
laus bet iszrodo kaid jie negaus 
bininku Unija vėl rengiasi 
valandos daugiau.

__------ -------- —
'Gyvenimas 'be darbo yra tas 

pat, kaip rėmai be paveikslo.
--------- -------------

Per Velykas mums labai gai
la visu. Bedieviu, nes jie neturi 
kur eiti ar ka daryti; margu- 
cziai, lelijois, dovanos ir gražus 
drabužiai jiems neturi jokios 
prasmes, nes jie netiki in Velyi- 
kas. Net ir pats (pavasaris, be 
Prisikėlimo, jiems negali per 
daug prasmes turėti.

--------- -------------
Visiems musu skaitytams 

linkime Szventu ir Linksmu: 
Velykų!'

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

Per paūžta, 25 Centai.
SAULE - Mahanoy City, Pa

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

“Talmudo Paslaptys”

ŽYDU TIKYBOS
-—t—

Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai

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

SAPNOR1US
[ Su 283 Paveikslais

[ 160 Puslapiu f

1 8 col. ilgio, 5Va ooh plocado 
j! Iszaiszkina sapna ir kas 

! ateiteje stosis. Su priedu ?
I planatu ir visokiu burtu. !' 

Knyga in minksztoe po- Į> 
į pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su j 
]! užsakymu:

: Tiktai,. . . $1.00 i;
i Saule Publishing Co., ![ 
i Mahanoy City, Pa.,U.S.A !;

M*************************
Visuomet reikalaukite “Andruliu” 

Michigan Farm Sūrio. Jeigu panorė
site “Michigan Farm Sūrio” tai ra- 
szykite ant adreso ^Michigan Farm 
Cheese Daity, Inc., John Andrulis, 
Pres., Fountain, Michigan.

Asmenys
Generolinio Konsulato 
New York Pajieszkomi

Bezmenas, Juozas.
Brindza, Antanas, Vinco s., 

gimęs. Seiliunu k., Seiriju v.
Drigotiene, Konstancija, 

Pranciszkaus duktė.
Dvylis, Kazys, žmona ir vai

kai.
Giniotaite, Elena ir Juze.
J uod'y te-Baniene, Liucija,

kilus isz Kretingos miesto.
Klenauskas,’ Boleslovas Vin

co sūnūs, gimęs Raseinių aip.
Krukauskas, Feliksas, Ado

mo suirus, gimęs Vinkszniszkio 
k., Pabaisko v., Ukmergės ap.

Kulieszius, Matas, Kazio s.
Labutyte, Fliore, gyvenusi 

Wilkes-Barre, Pa.
Liktas, Augustas, Prano sū

nūs, gimęs Veliuonoje.
Liulikaitis, Juozapas, Ado

mo sūnūs, gimęs Rietave.
Morkus (Marmakas) Karo

lis, Mykolas ir Povilas, kilę isz 
Juodmiszkio kaimo.

Pakinkis, ,Jonas, gyvenęs 
Brooklyn, N. Y.

Pažarskas, Adulis. .
Plungis J., gyvenęs French

town, N. J.
Preikszaitis, E d v i n a s ir 

Preikszaityite Zina, gimė Tau
ragėje, Jurgio ir Klaudijos 
vaikai.

Samulis, Jonas, Tadauszo 
sūnūs, gimęs Troszkunuoisei, 
buvęs Anglijoje.

V alanczauskas Klemensas, 
Tomo s., kilęs isz Paparcziu k., 
Mažeikiu ap.

Venckaitieiie, Petronėle, gy
venanti Czikagoje, III.

Žemaitis, Antanas' ir Pranas 
Jono Žemaiczio (John James) 
ir Sofijos sūnūs.

Jieszkomieji arba’apie juos 
žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in:
Consulate.General of America,

41 West 82-nd Street,
New York 24, N. Y.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas iss 
šiito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOMIS T. T.

No. 101—Kapitonas* Velnias 
Puikus apraszymas, didele 

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

gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

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

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

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

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

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

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nema
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. 25c.

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

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

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

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

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka 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—Apįe Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Naktt 
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 pusią 
piu, 35o.

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaido 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.

lapių. 20e.
No.158—A p i e Kapitoną* 

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

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, 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. 20o.

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

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 Budai* 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

Kitokios Knygos

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

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

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

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

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

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

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 liudymas apie Jezu Krista. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa. - U. S. A.
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| Velykos, Bet Nelinksmos |
JRUKIS bėga nutiestu gele

žinkeliu., tai pro miszkus, 
puszynus, tai pro-' laukus su 'di
deliais, tai mažais kalnais, kal
neliais, tai vėl įpro upes, upe
lius, ežerus, ežerėlius, taip, kad 
bežiūrint in žemestovi neju- 
cziomis darosi linksma, žingei- 
du ir kad tik toliaus in prieki 
žiūrėt, kad užtikus ka naujo, o 
paskiau,s pasigėrėt, isz jo pui
kios iszveizdos.

Taip man besėdint užsimas- 
czius, užsikvatinus, isz už
pakalio priėjo prie manes vie
piąs isz mano senu paižinstamu 
ir sudavęs man per peti pasvei
kino' gana draugiszku budu. 
Man užkvietus, kad šešetu 
drauge su manim toliaus va
žiuot, jis man tarė: ,

—• Kaip matau, tai tamista 
kaip kur keliaujate.

— Taip keliauju, neapsiri
kai. 1

—■ Ar asz galecziau pa
klaust kur, in sveczius ar in 
namus?

—- Kodėl ne? Keliauju in 
tOlimeni miestą in sveczius. 
Ma|no namai kaip buvo pir
miau, taip ir dabar, Detroite.

—• Turbut Detroitas tamis- 
tai labai patinka?

— Kodėl ?
— Kad jame taip ilgai gy

venate. Kodėl tamista keliauji 
vienas, ar dar neturi saviszkęs 
patiekus?

— Žmonos? |
— Taip.
—| Dar neturiu. Girdėjau, 

kati tamista vedei, ženotas da
bar esi, ar teisybe?

—■ Teisybe ir ne, nes szian- 
dien asz esu neženotas taip 
kaip ir tamista, staiga, lyg 
linksmai man atsake. ?

— Kas pasidarė, ar 'žmona 
pamire? z

—t Ta ragana pasimirė ? Ne 
ji dar ilgai gyvens.

— Tai kas pasidarė?
— Gavau perskyra!
— Persbkyriai su savo 

žmona? Žiuriu asz in ji ir ste
biuosi, kad jis po tokiai nelai
mei taip gali but atviras ir 
dar prie tam 'džiaugtis! Žiuriu 
in jo akis, veidą, jieszkau tos 
malonios szypsos, bet, neran
du. :.

—■ Negalėjau sugyvent. Ne- 
iszkencziau.

— Del kokios priežasties? 
į — Su kitu insimylejo.

—Ar tamista negalėjai per
kalbėt savo žmona, ir parodyt 
jai tikra gyveninio džiaugs- 
ma? ;

— Ne.
— Reikėjo iszvažiuot in ki

ta miestą, kur toliaus.
— Kati nevažiavo.
— Gal tamistos kalte bu

tą tik spėji, nieko nežinai, nes 
dar su tokiu gyvenimu ne susi
duria!.

— Gal asz nesiprieszinsiu, 
vienok pasakyk kas ir kaip 
atsitiko kad sziadien esi vie
nas, tokia gražia moterį už 
žmona turejes?

—■ Teisybe, ji buvo ir yra 
graži, bet gražumas moteries 
ne atnesza vyrui daug naudos, 
tik tankiai daug nelaimiu. 
Tiesiog asz tamistai sakiau ir 
sakysiu : Nevesk už žmona gr a
žios merginos, nes graži netu
rės proto, kaip reikia gražiai 
gyvent, O' be proto, be abejoi-

——---------

Ir mes sveikiname 
visus, 

Musu sakalėlius ir 
rūteles, 

Su sžioms Linksmoms
Velykoms, 

O kad negalėjome 
skyriai linkėti, 

Todėl susitarė ir 
nutarėm kartu, 

Linkėti jums geros 
sveikatos, 

Geru uždarbiu, 
Szeiminiszko sutikimo, 

Meiles ir ilgo 
pagyvenimo, 

Ant szio svieto!
Turėdami priesz Velykas 

daug darbo, 
Ir marginima 

margucziu, 
Esame labai užimtais, 

Todėl linksmykites 
kiek kas gali, 

Bet padoriai ir 
malsziai, 

O busite užganadytais 
ir sveiki, 

Ir nereikes stenėti ant 
rytojaus.

To viso jum vėlina, 
Dede Taradaika su 
Kurna Baltruviene.

vo?
— Mano kalte, kad asz ne

galėjau pakęst jos tokia niek- 
szyste? 1

— Taip, juk žinai, kad ve
dės turi užlaikyt savo' moteri 
kaipo drauge, suteikt jai sriek 
tiek linksmumo ir neverst, kad 
ji viską darytu pagal tavo su
manymą, tegul ir ji ka nors su
mano, ir tu ja už gera suma
nymą pagirk netik pagirk, bet 
ir paremk visa savo iszgale jos 
ta sumanymą.

— Man juokas tamista gir
dint taip kalbant. Ar-gi tu ži
nai ka apie veldusiu gyvenimą, 
pats būdamas nevedės ? Tamis- s *•i*************************

nes, kad nemokės. Mano mo
teris buvo graži, ji pati ta nu
jautė, ir daug kam pasigyrė. 
Pagyvenus metus su manim 
pamate, kad nekoks pyragas 
ženatve, nes jai pasidarė nera
mu. Ji pradėjo jieszkot links
mybių, in visokius szokius ir 
szokt su visokiais gyvuliais, ir 
vyrus bile tik buvo' panaszus. 
Asz ja isz karto nedraudžiau, 
nes asz esu namu žmogus ir ne
myliu trankytis po- visus už- 
peklius. Vienok viena karta, 
nuėjau ir asz sykiu su ja in 
szokius ir paszokus man su ja, 
ji man pradėjo dejuot, iszrugot 
kad asz nemokus szokt, tik jos 
kojų pirszitus numindau ir vi
sa vaksa, blizgėjimą, nuo- josi 
czeveryku sunaikinu. Asz lie
piau szokt sU tokiais, kurie jai 
kojos pirsztus nemindžioja, ir 
nuėjau paszalin ir atsisėdau. 
Staiga pamacziau, kad ja dar 
jaunas vyrukas iszvede szokt 
ir, kad taip meiliai jie susika
binę szoka, kalbasi ir juokiasi. 
Man nors in juos žiūrint pikta 
tiareši, bet szokima ju netruk
džiau. Atėjo deszimta valanda 
nakties ir asz savo- žmona pa
vaidinau namo. Ji man atsake, 
kad dar neeis, nes tokia gera 
orkiėstra griežia, kad net sal
du szokt; jeigu, girdi, taip no
ri eit in namus, tai eik, asz ir 
viena pareisiu, arba mane kas 
palydės, kai pasibaigs szokis.

— Gal tas su kuriuom tu 
taip meiliai szokai .per isztisa 
vakara? Asz jos užklausiau, o 
ji man atrėžė:

— Nu tai kas? Juk asz ne
esu tavo verge, esu dar jauna 
ir graži ir jeigu asz proga gau
nu pasilinksmint, tai ir links
minuosi. Mislini kaip- tu manės 
neturi už ka, tai ir kiti? Nusi
ramink. Tas jaunas vaikinas 
su kuriuom asz szokau, atiduo
tu man savo szirdi isz krutinės 
iszemes.

Ąiit jos tokio iszsireiszkimoi 
asz atsakiau:

—■ Saugokis, kad vietoj 
szirdies negautum ka kita, ir 
nuėjau szalin, pasiėmiau ke
pure ir iszdumiau laukan. Ar1 
tamistai nebutu pikta matant 
savo moteri kito rankose pri
spausta prie krutinės, veidą, 
koris tau priklauso, prįgtaus- 
ta prie kito, ir tavo moteri 
daug prielankesne svetimam, 
ne tau paežiam? Ar tas viskas 
szirdies negraužtu? Man grau
že ir asz pradėjau bart ja už su
sidėjimą su. kitu, nes jau sveti
mam palydėjus ja iki namu, 
pasilikdavo ant gonku su juom 
po. kokia puse valandos pasi
slėpė tamsumoje, jie ten vel
nias žino ka neiszdarydavo. 
Ajnt galo mane taip inpykino, 
kad 'griežtai pareikalavau kad 
ji namie butu ir su tuom nu- 
trauktagalviu nesitrajikytu. 0 
ji užpykus, ant rytojaus mane 
apleido, iszsikraustytiama su 
visais savo drabužiais, mair ne
sant namie. Po tokio- likimo 
abudu ėjom prie geriausio bu
do, persiskyrimo, taip ir invy- 
ko, nes kaip matai, sziandien 
asz. esu laisvas ir pasirengęs 
vest kita sau paczia taip kaip 
ir tu, drauguti.

— Teisybe, asz jam atsa
kiau, tu dabar nuo jos esi val
džios atskirtas, bet tavo, min
tis tankiai apie ja svajoja. Tu 
jos vis tiek negali užmirszt.

-— Nu tai kas?
— Žiūrėk, tamista sakai, 

kad esi laisvas ir gali vest kita 
sau paczia, gerai. Bet ar tau 
nebus kliucriu ar tau nereiks 
prisimint, kad tu buvai jau sy
ki apsipacziaves ir galėjai ve
dusio gyvenimą pakęst, del 
priežasties kito palindimo, ar 
neprisimins tau tos dienos, ku
rias dar nevedes su savo žmo- 
Iia, sugyvenai, tie meiles žo
džiai ir pasižadėjimai vienas 
kita ne pamest?

— Dar man dabar prisime
na, bet juk asz nekaltas, ne isz 
mano priežasties tas viskas at
sitiko-.

—• Prisimeni ?
— Be abejones. Asz prisi

menu tris metai atgal pirma 
Velykų diena. Asz maniau kad 
tos Velykos atvėrė man rojų 
ant szio pasaulio1, nes ji ta die
na tapo mano gyvenimo drau
ge, ir kaip asz linksmas ta die
na 'buvau, ant galo sulaukės ta 
galutina nuosprendi. Ji.mane 
taip tada mylėjo! Būdavo- ap
kabins mane savo rankelėmis, 
prisispaus prie mano krutinės, 
ir 'bučiuos, buožines mane ne
suskaitomai daug kartu, prisi
žadėdama mane niekados ne- 
paliaut mylėjus.

Jam ta visa bepasakojant 
akis prisipildė aszaromis ir jis 
žiurėjo- per langa in kalneli, 
ant kurio- stovėjo vienas mede
lis, atsiskyręs nuo kitu. Kokias 
mintis jam tas vardas sutei
kė, negaliu pasaky ir neban
dysiu, nes jis atsigržes in ma
ne tarė:

—■ Tu žinai, užoki pasiel
gimą ji kaip kadaabai gailė
sis.

ANKSTYBO ryto tylo per
trauke skardus fabriko 

kaukimas, jo aidas atsikartojo 
užmiestyje ir dingo kur-tai 
tolumoj.

Bestovįs darbinnku buris 
ties vartais staiga ' metes in 
fabriką, kad užėmus savo- vie
tas ir pradėjus darba. Fabri
ke viskas sujudo-sukruto'. To
lydžiai pradėjo suktis ratai su
žvangėjo geležis, isz visu, 
krasztu pasipylė kibirksztis ir 
stulpai dulkiu kilo palube-n.

Gausus pavasario saules 
spinduliai veržes. pro- apdulkė
jusius fabriko langus tarytum 
norėdami apszvestį ta geležies 
vieszpatija ir palinksminti tos 
vieszpatijofe vergus sielas.

Jurgis Giedrys pažvelgs in 
ta kraszta isz kur liejosi szvie- 
sus spinduliai, pridėjo- prie te
kėlo- geleži ir užsimanste apiei 
tai, kaip rytmeti apleis ta ne- 
apkeucziama -dvokianti miesi- 
ta, mes ta prakalta fabriko 
darba ir važiuos in Lietuva in 
savo gimtini sodžių, kame jam 
tėvas užrasze keletą deszimti- 
niu žemes.

Linksmai plake jo szirdis, 
taip ilgai buvusi prislėgta szal 
tu geležies žvangėjimu, ir vie
nodu. ratu užimu, kad paga
li aus iszspruks in laisve ir Ve

lykų Szventes szvies tarp- sa
vųjų.

—■ Tik viena .diena tie liko 
nejucziomis prabylo jis, o ryt, 
asz lėksiu tenais! i

Viena mintis girna po- kitos:
Vaidintuve plėtojasi ir au

džia džiaugsmo tinklus.
Stojau priesz akis sodžiaus 

gyvenimo vaizdai, tokie pui
kus, malonus.

Liūdnai nusikaukia trauki
nys, sujuda, sudejuoja ir nesza 
ji toli, o- miestas, tas neapkene- 
cziamas miestas, su. savo visu 
'bildesiu, su triukszmu ir tie 
fabrikai su savo maszinomis, 
kuriu jis taip baisiai bijojo-, 
kati nesužeistu -dingsta.

O kaip bus smagu sodžiuj!
Po ilgo žiemos miego atbu

do gamta, neapglebiama aki
mis platuma lauku pradėjo ža
boti.

Pulkai sparnuocziu skrenda 
isz pietų szalies, linksmindami 
pilkąjį Lietuvos padange ir jis 
drauge- su tais sparnuocziais 
parlėks, ir jis pradžįugins sa- 
vaja szeimyna, Suspausta var
gu, nelaimiu.

O kaip nudžiugs jo- žilas tė
velis, kad jo- vienintelis sūne
lis, Jurgutis p-argryžo sveikas, 
laimingas ir da pinigu turės su 
-savim nusipirkimui pavasario' 
sėjos.

— Be abejones, (ii ir szian
dien gailisi.'

—, NežinauVrics'ji si juom 
iszvažiavo New Yorkan.

— Ir isztekejo? I ''"V
— Ne. Girdėjau' kad taip 

po viena gyvena. -
— Gal -dar kaip kada suei- 

sit ir vėl gy venimą sūlipy§H.
—. Niekados! Asz jos dau

giau ne priimsiu prie savos. 
Atsiskiriant jai asz pasakiau, 
kad kaip kada gailėsiesi taip- 
padarius, verksi kruvinomis 
aszaromis, kad asz tave priim- 
czia prie saves, bet bus jau, 
pervelu, nes tu sulaužiai visus 
praeities linksmumo likuc-zius 
ir sukietini mano- szirdi iki ak
mens kietumo, nes isztikruju, 
su kitu gyvenus man nebusi 
miela, bet iszardytoja musu 
gražaus gyvenimo. Ji man at
sake kad ji yra laiminga nuo 
manes pasiliuosavus, nes ne- 
girdesranti tu puikiu mano pa
mokslu. Tai matai mielas pa- 
žinstamai, kaip mes iszsiskyre- 
me ir ka kas metai man Vely
kos primena. Asz tau patariu 
iszsirinkt protinga, vieto j gra
žios, mergina sau už gyvenimo 
-drauge, tai busi laimingas ir 
gražiai sugyvensi.

Man padekavojus už patari
mą, persiskyrems, nes priva
žiavom, gala jo keliones, o asz 
vėl no-si inbedes langam, kelai- 
vau toliau. — P. A.

PAVASARIS

-------- GALAS--------

O kiek tai buvo laimes ji isz- 
leidžiant, kiek tėvelis ji inkal- 
binejo, kad sergetusi tu maszi- 
nu, kad tik jo neužmusztu, jis 
iszliko- gyvas sveikas ir, apka
bindamas, bucziuoja tęva.

— Teveli! Asz dar ir pini
gu parnesziau.

— Labai gerai, karvele- 
pirksim krito nebagie, paszaro 
pritruko, nei Velykom pieno 
neturim.

Ir sztai isz sulinkusios grin- 
czio-s iszbega senute motina ir 
mažytėlės seseles. į

Visi ji apkalbina, visi bu
cziuoja, visi juomi -džiaugiasi.

Apsvaigintas tomis kereti- 
nomis svajonėmis apie busian- 
cziaja laime, Jurgis Giedryte 
nusiszypiso-jo.

— Jurgi, kas tu sziandien 
taip linksmas-, prabylo- jo- kai
mynas Juozas Auszrys.

— Ryt, brolau, in tėvynė! 
važiuoju!

— Ka ten veiksi?
—• Tėvas žeme užrasze.
— Laimingas, kurcziu bal

su, atsake Auszrys. Asz ne tu
riu nei žemes, nei teviszkes, 
kad turecziau ir-gi važiuo- 
cziau, kiek patylėjęs, ir su gai- 
lescziu, užb-aįge jis.

Pažvelgė in visa eile stovin- 
■cziuju prie maszinu su isz- 
blyszkusiais murkniais veidais 
-darbininku. Jurgio- akyse 
džiaugsmo- kibirsztis, isznyko, 
visos mintis iszsiblaszke, ko 
tai pagailo-, pasidarė nyku', ny
ku lig skausmo kas tai sunkus, 
szaltas užgulė ant szirdies.

— Jie visi neturi nei žemes 
nei tevjszkes, kad turėtu ir-gi 
važiuotu.

Jie visi važiuotu!
Ir vėla Jurgio- mintis skren

da in ta geležies vieszpatija, 
kame nematyti jokio- privilin- 
go- paveikslėlio kame niekadois 
nesužibsita laimes spindulys,, oi 
tik plaukia-liuliuoja tos be
spalves, pusalkanes dienos.

Net szurpu pasidarė Jurgiui 
atsiminus praleistas dienas 
fabrike, ir -sztai jo draugai liks ' 
ežia, ir jie važiuotu, bet tevisz
kes ne turi.

Dar karta Jurgis stengėte par 
žvelgti in savo draugu, veidus, 
tik sztai kažin kas nustvėrė 
už rankos taip dručziai, dru- 
cziai suspaudė, iszkele ji aug- 
sztysn, po tam visa apglėbė, su
slėgė, taip skaudžiai, net tam
su akyse pasidarė.

Sujudo suriko visi darbinin
kai, mete darbus, viens bego 
laukan, kiti spietes aipie Jurgi 
Giedri, besamones gulinti ant 
žemes.

— Tai tau ir Velykų susi
laukė, pratarė Juozas Auszrys.

— Susilaukė, kažkas liūd
nai atkartojo!

Kaip pavasario medžiai ims 
sprogti,

Kaip saulute ims gamta 
bucziuot,

Asz ateisiu tave pasivogti, 
Ir save amžinai pasiduot. 
Atsisveikink su savo tėveliais,

Savo draugėms “Sudiev” 
pasakyk,

Nes tuoj eisiva meiles 
takeliais,

Prie altoriaus szirdis 
surakyt.

---------------------------------;-------- ;—
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Žinios Vietines
Pavasaris.
Didžioji ir Szventa san

vaite!
Velykos jau po szonu.
Buvęs miesto- gyvento

jas Simonas Yurczikonis, isz 
Detroit, Mieli., pasimirė parei
ta Utaminka. Velionis gimė 
Lietuvoje, atvyko in Mahano- 
jaus miestą. Buvo angliakasis 
per daugelis metu. Per koki tai 
laika gyveno Frackyilleje. 
Apie dvylika 'metu atgal apsi
gyveno mieste Detroit, Mich. 
Jo pati Jadviga mire 1946 me
tuose. Paliko dideliame nuliū
dime: duktere Helena ir sunu 
Edvardą; Maine, pati Adonio 
Lasaviczio ir Rože, pati John 
Miller, visi isz Detroit, taipgi 
penkis anūkus* ir du prt>anu- 
kus. lipinas likos parvesztas isz 
Detroit, ir laidotuves invyko 
Subatos ryta isz Graboriaus L. 
Traskausko koplyczios,- 535 W. 
Centre uly., su aipiegomis in 
Szv. Juozapo 'bažnyczioje de
vinta valanda ir palaidotas in 
parapijos kapinėse. Amžina 
atilsi!

Seredoj pripuola Irine- 
jo ir 'Szv. Lucijos, taipgi Ap- 
reiszkimo Szvencziau-sios Pa
neles Marijos, o Tautiszka 
Vardine: Narimanto. Ir ta die
na: 1913 metuose potvanis In
diana valstijoje, septyni szim- 
tai trisdeszimts du žmones žu
vo, Texas valstijoje penki 
szimtai žuvo.

Visiems musu vietiniam 
Lietuviams linkime Linksmu 
Pasekmingu ir Laimingu 
Szvencziu. Lai Dievas visus 
užlaiko sveikus ir gyvus ir kad 
darbai įprasidedu kogreieziau- 
sia, o- tas padarytu visiems di
džiausia džiaugsmai

Didžioji Ketvergas. Ta 
diena taipgi pripuola Szv. 
Tekios, o Tautiszka Vardine: 
Dorulis. Ir ta diena: 1950 me
tuose Senatorius Joseph Mc
Carthy vardu iszvardina Pro
fesorių Owen J. Lattimore kai
po Sovietu Komunistu vyriau
siąjį agentą Amerikoje; 1943 
m., Amerikos valdžia duoda 
savo laivu Sovietu Rusijai.

Didžioji Petnyczia, pas
ninkas taipgi Szv. Jono Da- 
maskieto, o Tautiszka Vardi
ne: Meldutis. Ir ta diena: 1847 
m., Vera Cruz miestas Meksi
koje pasidavė 'Scott armijai; 
1363 m., Didžiosios Lietuvos 
Karalaitis Keistutis pateko 
Kryžiuocziu nelaisvėn.

Didžioji Su'bata, Taipgi 
pripuola Szv. Sikstas, o Tau
tiszka Vardine: Burkvydas. Ir 
ta diena: 1933 m., Naeziai pa
smerkia visus Žydus. Žydai tu
ri nežaloti cegelius, kaip kokie 
szunes; '1949 m., Louis A. 
Johnson yra prislėgtas kaipo

— Kožna jeigu įgali, reika
le suszelpkinekie, niekam nie
kame nekenkie, teip privalai 
daryti del savo artimo.

— Gardžiause yra duonele 
savo rankom uždirbta.

Amerikos Apsaugos Sekrete- 
rius; 1632m., K,anada buvo pa
vesta. ir atiduota Prancūzijai.

Žinios praneszta isz 
Pliiladelphijos, kald ■ buvus 
miesto gyventoja,,ponia Tere
se Joszaitiene (Sabiute) pasi
mirė pareita Subatos diena. 
Josios vyras Vatiekus mirė ke
liolika metu atgal. Velione pa
liko suna ir keletą dukteriu. 
Laidos Pli iladelf i jo je.

Nedelioj pripuola Vely
kos!

John B. Lieberman, vice 
prezidentas del C. J. Kaier Co., 
bravoro; mieste, likos iszrink- 
tas kaipo Prezidentas, in vieta 
Charles A. Domson, kuris >pa- 
siiiiire- Kovo'6-ta diena.

“Linksmu Velykų Szvencziu”

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

Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.

Szvento Juozapo Para
pijos Didžiosios Sanvaites Pa
maldų tvarka:

Szioji sanvaite yra vadinama 
Didžioji Sanvaite, kuri prime
na mums didžius invykius isz 
Kristaus gyvenimo, jo kanezia 
ir mirti ant kryžiaus.

Didžiame Ketverge: Iszpa- 
'žintis 7 valanda, ryte, Komuni
ja 8 valanda ryte. Iszpažintis 
nuo* 4 valanda po pietų ir 6 va
landa. vakare. Szv. Misziame 
Ketverge: 7 valanda, vakare. 
Szventa, Komunija 'bus dalina
ma ir bus. Procesija. Didysis 
Ketvergas primena Katali
kams Szvencziausio Sakra
mento, Szventu Misziu ir Szv. 
Komunijos insteigima.

Didžioji Petnyczia: Ryte nuo 
11 ligi 12 valanda Iszpažintis. 
Didžiosios Petnyczios: Pamal
dos prasidės 12 valanda dieno
je. Prisiminsim Kristaus; Kan
ezia. mirti ant kryžiaus. Bus 
Kryžiaus sveikinimas ir Szv. 
Komuni ja 'bus iszdalinama. Di
džioje Petnycizioje Stacijos 7 
valanda vakare.

Didžioji Subata: Iszjpažintyis; 
nuo 4 iki 6:30 valanda, popiet u 
ir 8 valanda vakare po pamal
dų. Didžioje Subatoje, 6:30 
valanda vakare, prieangy©, po 
moterų pusei szventinami Ve
lykų valgiai.

Didžioje Subatoje 6:30 valan
da vakare bus szventinama 
ugnis, Velykų žvake, vanduo, 
krikszto vanduo. Apie 7:15 
valanda, bus Szv. Miszios ir 
Komunija, Szventa vandeni 
gausite po tu misziu.

Didžioje Suhatoje galima 
Valgyti su mesa viena syki in 
diena.

Per szia sanvaite, ypatingai 
per Ketverga, Petnyczia ir Su
bata, raginame visus atsilan
kyti in bažny'czia ir pagerbti 
musu Iszganytoja.

Kita Nedele, Velykos, Kris
taus isz. numirusiu, prisikėlime 
szvente. Pamaldos bus 6 va
landa ryte. Prisikėlimo, apei
gos: Procesija, Szv. Miszios, 
kitos Miszios per Velykas: 8, 9 
ir 10 valanda.

Tie kurie rengiasi priimti 
Szv. Komunija dienos laiku, 
turi pasninkauti tris valandas 
priesz Miszias. Bet valia gerti 
vandeni kad ir priesz pat ei
nanti in bažnyczia. Valia ger
ti pieno, arbatos, kavos, ginger 
ale ar kitu tokiu gėralu, be 
sznaipso valanda priesz einant 
prie Szv. Komunijos.

Pirkite U. S. Bonus 

yiESZPATS Jėzus daug 
kartu buvo pasakęs savo 

Mokytiniams, kad treczia die
na kelsis isz numirusiu. Viesz- 
pats savo pranaszavima isz- 
pilde: Treczia diena prisikėlė 
isz numirusiu savo galybe ir 
ne vien Apasztalams, bet ir sa
vo Neprieteliams parode, jog 
Jisai yra tikras Dievas.

Anksti Nedėlios ryta, sudrė
bėjo žeme ir sužepges isz dan
gaus aniuolas, nurito akmeni 
nuo grabo duru. Aniuolio vei
das buvo kaipo žaibas, o jo ru
bai balti kaip sniegas. Viesz- 
pats iszejo isz grabo garbinga
me kūne. Sargai persigandę

Vienatinis Civilinio
Karo Veteranas

KINGSPORT, TENN.— 
Pulkininkas Walter Williams, 
szimto szesziolikos metu am
žiaus, veteranas isz Civilinio 
Karo (Civil War), ežia valgo 
pusryczius, kaip paprastai, in 
Houston. Jis yra tik vienas 
likes veteranas nuo to karo. 
Antras likusis veteranas, Ge
nerolas John Sailing isz Slant, 
Virginijos, pasimirė pareita

•‘SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Vieszpatięs Isz Numirusiu Prisikėlimas

puolė ant žemes, o paskui isz- 
begiojo.

Ta paezia diena, dar saulei 
netekėjus, atėjo pas graba Ma
rija Magdalena ir kitos mal- 
dingos-iioterys; jos norėjo Jė
zaus kuia patepti. Eidamos 
keliu, je kalbėjosi tarp saves: 
Kas muas atris akmeni nuo 
grabo dru? Bet atėjusios pas 
graba, pinate kad akmuo nu
rista. Ijįjjusios-gi grab an Jė
zaus, kuo jau nerado! Tuomet 
Ma.gdal ta greitai nubėgo pas 
Apasztajs Tetra ir Joną, ir 
tarė: Paimta isz grabo Viesz- 
pati(Ekūnas ir mes nežinome 
kur Jis padėtas!

sanvaite, Panedelyje in Kings
port ligonine, Tennessee, 
buvo szimto dvylikos metu 
žiaus. Paliko duktere 
Camy ir kitus giminius.

Jis 
am- 
Mc.

Žentas Ir Uoszve
Atbėgo uždusias žentelis 

pas savo uosze:
— Ka nori Jonuk? 

klausė jo.
Žentelis — Ko asz noriu?! 

Noriu pisakyt, kad mano 
mylima paeziule pasakė man 
szi ryta be jokios priežasties 
kad ‘eikis pas sena velnią!’

Uoszve— Ar taip tau pa
sakė? It ka tu ant to atša
kiai?

Žentelis — Nieko nesa
kiau, tiktai atbėgau pas ta
ve!

— Tasai laimingas — uba
gas ar turtingas, kuris yra už
ganą dintas isz savo darbo, 

į butes ir turi czysta savžine.
— Buke geresniu, o busi 

laimingesriu.

Didžioji Ir Szventa Sanvaite!

Savo skoniu ir kokybe yra žinomi 
Amerikoje ir Kanadoje!

Kitos likusios pas graba mo
terys pamate du aniuolu bal
tais rubais. Motęrys didžiai 
persigando ir bijojosi in juos 
pažiūrėti. Tuomet vienas 
aniuolas tarė joms: Nesibijoki
te! Jus jieszkote Jėzaus Naza- 
rieczio, kuri Žydai prikryžia- 
vo! Kam-gi jieszkote gyvo nu- 
mirusiuju tarpe! Jo ežia jau 
nebe yra, Jisai prisikėlė! Sztai 
vieta kur Jisai buvo padėtas! 
Eikite tuoj ir pasakykite 
kytiniams ypacz Petrui 
Jisai prisikėlė!

mo- 
kad

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 patenkina 
ir susilauksime Sūrio su nauju pavadinimu “TEVELIU SURIS.”

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

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

FOUNTAIN MICHIGAN

— Kain plienas ugnije, 
taip būdas žmogaus artavojesi 
bėdoje.

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

— Niekados tau gerai 
siseks, jeigu sėdėsi rankas 
sibrukes ir nieko naudingo 
darysi.

ne- 
pa- 
ne-

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

Jeigu musu skaitytojai pri- 
siuns adresus tu j u kurie da ne 
yra susipažinę su “Saule“ tai 
jiems nusiunsime kelis numa
nus ant pažiūros.

Platinkit “Saule”

JONO ANDRULIO 
. . GAMYBOS . . .

Lietuviszki Sūriai!

Veikiamasis Amerikos Sekretorius

WASHINGTON, D. C. — 
Veikiamasis Amerikos Sekre
torius, kai Sekretorius John 
Forter Dulles nesveikuoju, C. 
A. Herter, Senato Užsienio 
Reikalu Komisijai, Vaszing- 
tone, pasakė, kad Amerikos 
Apsaugos Tvarka bus pavoju

Jeigu Permainote 
Savo Adresus 

Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

kitas vietas arba iszvažiuoja 
in kitus miestus del apsigyve
nimo ir geidžia “kad jiems 
“Saule“ eitu be pertraukos, 
kada maino savo adresus tai 
tegul neužmirszta paduoti ir 
savo sena adresa kur kitados 
gyveno, nes kitaip negalėsime 
surasti kur tokis žmogus gy
veno. Todėl, jeigu permainote 
savo gyvenimo vieta, raszant 
in Redyste, kad permainyti 

je, jeigu Senatas nesutiks ant 
Prezidento Eisenhowerio pro
gramos del $3,929,995,000 del 
Užsienio pągelbos. Jis sako 
kad jeigu mes tiems krasztams 
nepagelbesime, tai Komunis
tai tuos kraszttfs užims.

O O 1=3

jusu adresa “paduokite ir se
na adresa, o tuom palengvin
site mums darba, erkelio ir 
kaszto!“ Szirdingai Acziu!

Naujos Mados Vaikai
Dukrele— Mamyte, ar ka- 

necz reike turėti vyra, kad 
turėt vaiku?

Mamyte — Taip mano du
krele.

Dukrele —Na, o jeigu rei
ke turėti dvynukus, tai reike 
turėti du vyrus, ar ne?

Mamyte nuvarė dukrele 
gult. 

——-
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