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ASZTUONI
MAINIERIAI ŽUVO
ROBBINS, TENN. — Asz- 

tuoni mainieriai žuvo mainu 
susprogime. Tos mažos mainos 
randasi netoli Robbins miesto.

Pirmiausia buvo surastas 
lavonas tu mainu savininko, 
Oscar West.

Scott Apygardos policijos 
ofisas sako kad jie dar nežino 
kaip ir kodėl tos mainos su
sprogo.

Mainos vadinasi Phillips & 
West mainos. Jos randasi apie 
deszimts myliu nuo Robbins 
miesto ir apie penkios de
szimts myliu nuo Knoxville.

V. L. Bocikowsmi, tailor and Mgr. ijSši 70 METAS

BEDARBIAI PAR- DIDŽIOJE
DUODA OBUOLIUS SANVAITE

Isz Amerikos
TIK VIENAS RUSIJOS
ATSTOVAS VERTAS

Vien Tik Chruszczevas

miau suszaukti mažesniu at
stovu posėdi, pirm suszaukiant 
virszunes posėdi.

Jie sako kad jeigu jie dabar 
ant sykio suszauktu virszunes 
posėdi su Chruszczevu, tai visi 
Sovietai gir tusi kad j u Premie
ras yra kitu krasztu Preziden
tui ir Ministeriui lygus, ir pat 
Chruszczevas imtu straksėti ir

Jonės sako kad ta mergaituke 
buvo pasmaugta. Detektyvas 
James C. Spencer sako kad po- 
licij antai nieko apie ta žmog
žudį dar nežino ir net nežino 
kur pradėti jieszkoti.

---------------- ,

STUDENTE
UŽMUSZTA

Jėzau tu gyvųjų 
Ir numirusiu j u, 
Tu už mus kentejei 
Kryžių neszti ture j ei, 
Savo ant pecziu; 
Viską tai Tu atlikai, 
Nekalts būdamas už kaltuosius 
Žmonis nelabuosius. 
Ka žmogus prarado 
Jėzus vėl atrado, 
Savo smertimi 
Pekla pergaledams, 
Ir po kojų dedams 
Smerties giltine. 
Todėl jau gerai žinau — 
Jis laimėjo — asz laimėsiu 
Su Juom pergalėsiu.
Jis isz grabo ėjo 
Tuomi laimėjo, 
Traukti ir piane 
Per taja smertelnysta 
In taja karalysta, 
Kur Jisai drauge 
Su visais Jo atpirktais, 
Draug subun in tevonyste 
Amžina draugyste. 
Meile tobuliausia 
Dyvinu dyviniausia 
Lai buna Tau garbe; 
Meile negirdėta, 
Nuo pradžios dar svieto, 
Tau būna szlove. 
Už visas Tavo kanczias 
Ir už smerti, Jėzau Pone, 
Buna Tau padekavone.

Primena Flint Fabri
kantams Did., Bedarbe

FLINT, MICH. — Automo
biliu Darbininku Unijos Be
darbiai užsidirbo puspenkto 
iszimto doleriu, pardavinėdami 
obuolius ant ulycziu ir prie Ge
neral Motors automobiliu kom
panijos fabriko, in Flint, Mi
chigan.

Darbininkai kurie buvo at
leisti isz savo darbu, s,usimisli- 
no szitaip padaryti sarmata 
ne tik fabrikantams, bet ir vi
sam Flint miestui. Ir jiems pa
sisekė.

Szitas pelnas nuo to obuoliu 
pardavinėjimo padės tu be
darbiu delegacijai važiuoti in 
Vaszingtona, kur AFL-CIO 
unija rengia bedarbiu demons
tracija, paroda, Balandžio 8-ta 
diena.

Flint, kur General Motors 
Buick fabrikas paleido pus
penkto tukstanczio darbininku 
dabar turi apie trylika nuo- 
szimti darbininku be darbo.

Tie szposai parduoti obuo
lius buvo kad priminus kaip 
milijonai buvo be darbo ir kai 
vienas Prezidentas netyczia 
prasitarė: “Tegu jie eina ir 
pardavinėja obuolius. Jie kaip 
tik taip ir padare ir Preziden
tas neturėjo kur akis padėti.

Aiszkus dalykas, nuo to ne
lemto iszsireiszkimo, to Prezi
dento dienos Vaszingtone bu
vo suskaitytos. Tie bedarbiai, 
Flint mieste su savo obuoliu 
pardavinėjimu, norėjo ka pa- 
naszaus ir miesto valdžiai ir 
automobiliu kompanijai pri
minti.

Gali Nustatyti 
Tvarka

WASHINGTON, D. C.—
Premieras Anglijos Macmillan 
pargryžo isz Vasziogtono in 
Anglija, sakydamas kad jis da
bar sutinka su Prez. Eisenho- 
weriu, kad nors tik vienas Ru
sijos atstovas yra kam verta, 
tik jis turi paskutini žodi; tai 
Premieras Nikita Chruszcze
vas.

Bet Prez. Eisenhoweris ji in- 
tikino, kad butu geriau pir-

Praneszimas
Skaitytojams!

Isz priežasties kad Velykų 
Antra Diena Szvente pripuola 
PANEDELYJE, Kovo (Mar.) 
30-ta diena, tai ateinantis 
‘ ‘ Saules ’ ’ numeris neiszeis, 
kad ir musu darbininkai galė
tu apvaiksztinete ta Szvente.
Dovanokite Mums. Acziu! 

—“Saules” Redakcija.

statyti visokiu reikalavimu.
Dabar iszrodo kad Sovietai 

nusileis ant savo pareikalavi
mo kad visi Amerikos karei
viai iszsikraustytu isz Berlyno 
priesz Gegužio dvidsezimts 
septintos dienos, nes jie dabar 
turės laukti ne vieno, bet dvie
ju posėdžiu. O antras, tas vir
szunes posėdis Sovietams del 
garbes baisiai rupi.

Dabar tik lekia klausimas 
kur ir kada tokis virszunes po
sėdis bus laikomas ir ka Nikita 
Chruszczevas sakys ir reika
laus.

——-------
JIESZKO
MAŽOS MERGAITES

NUŽUDINTOJO
SPOKANE, WASH. — La- 

vonelis mažos mergaitukes, 
Candice (Candy) Elaine Ro
gers, buvo surastas ana san- 
vaite. Policijantai dabar jiesz-: 
ko to žuliko, kuris pasivogė ta | 
mergaituke kai ji su kitomis 
mergaitėmis Skautais, parda
vinėjo pyragaiczius, savo apy
linkėje.

Mažytes lavonėlis buvo su
rastas miszke apie dvylika my
liu nuo jos namu.

Policijos Daktaras William

COURTLAND, N. Y. — 
Eleanor R. .Cohen, .kolegijos 
studente in Wilmington, Dela
ware, buvo užmuszta, kai auto
mobilius, kuriame ji važiavo 
susitrenkė su kitu automobi
liu, apie asztuonios mylios nuo 
szio miesto. Ji buvo studente 
in Syracuse Universitetą.

._________ _____________

ŽMOGVAGIS NORĖJO 
NUSIŽUDINTI

CHARLESTON, W. VA. — 
Dvideszimts trijų metu am
žiaus Richard A. Payne, buvęs 
kalinys, kuris pasivogė jauna 
motina ir jos tris vaikuczius ir 
juos nelaisvėje laike automobi
lyje per dvideszimts valandų, 
norėjo nusižudinti kalėjime. 
Jis sako kad “asz noriu gala 
gauti, nes asz esu pavojingas 
žmolgus. ’ ’ 

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

SKAITYKIT
“SAULE” 

PLATINKIT!

VELYKŲ RYTAS

Linksma Aleliuja 
Visiems!

Su szia Szvente Velykų sku
biname vela su szirdingais ve- 
linimais visiems musu skaity
tojams, draugams ir pažinsta- 
miems.

Yra tai puikiausia szvente 
isz visur ir tai tokia kad kož- 
nas džiaugėsi isz laimes kitu. 
Duok Dieve kad visi musu pa
geidimai iszsipildytu. Kiek tai 
vargo ir nesmagumo turėjome 
paneszti per taja sunkia bedar
be, o bet turime kensti ir ne
nusiminti ant dvasios.

Džiaugsis tieji, kurie yra ap
siaubti savo vaikeliais, anūkė
liais, giminėms ir pažinsta- 
mais ir szvens taja diena Prisi
kėlimo Visezpaties. Bet dauge
lis bus tokiu kurie atsiskyria 
nuo saviszkiu ir mylimu ypa
tų apvaiksztines taja szvente 
su nuliudimu.

Del tokiu ir siuncziame savo 
suraminima su

Linksma Aleliuja!
— Redakcija “Saules.”

75 METU
BANKIERIUS

Mokinosi Automobiliu
Vairuoti; Pasimirė
PHILADELPHIA, PA. — 

Septynios deszimts penkių me
tu amžiaus Morris Foulk, isz 
Havertown, netoli Philadel- 
phijos, mokindamasis automo
biliu vairuoti, sukniubo ir pa
simirė in Eddystone.

Foulk pirmiau gyveno in 
Woodbury ir Beach Haven, 
New Jersey; jis yra buvęs Vice 
P r e z i d e n tas Pennsylvania 
Bank and Trust kompanijos. 
Jis apleido visas savo pareigas 
ir darbus 1943 metuose.

Jis palieka savo žmona, Po
nia G. Madeleine Foulk; du sū
nūs, Daktara Foulk isz Aldan 
ir Daktara Richard Foulk isz 
Long Beacr, California, taipgi 
dukterį Ponia Charles Detwei
ler ir viena sesere.

Zokoninkai Sukilo

Pasmerkimai 
Sustabdinti

HAVANA, CUBA. — Kubos 
sukilėliu valdžia yra insakius 
kad per Didžiąją Sanvaite nei 
teismas nei valdžia neinvyk- 
dins nei jokiu pasmerkimu ar 
nubaudimu karo prasikaltėliu.

Bet tas insakymas ą£ejo per 
vėlai del keturiu buvusiu ka
reiviu isz Oriente Province. Jie 
buvo suszaudinti Kovo dvide
szimts ketvirta diena. Dabar 
skaiczius suszaudintu po tai 
kai sukilėliai užėmė valdžia, 
yra keturi szimtai devynios de
szimts trys. 

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

SUKILIMAS TIBETE 
NUMALSZINTAS

DELHI, INDIJA. — Sukili
mas paežio j sostinėj, kur Ko
munistine Kinija laiko ten di
dele kariuomene, buvo ana 
diena isznaikinta.

Žmones sukilo, prasiplatino 
žinios kad Kinijos Komunistu 
vadai nori paimti ju szventaji 
vada, Dalai Lama, dvideszimts 
trijų metu amžiaus ir iszsiga- 
benti in Peipinga. Jis buvo pa
kviestas in Kinijos kariuome
nes vadu szvente, bet be gink
luotos sargybos.

Pcipirgo valdžia užėmusi 
Tibetą 1950 metuose, o 1951 
m., pasirašze sutarti ir leido 
Dalai Lama pasilaikyti penkis 
tukstaneziu kareiviu apsaugai.

-----------------:----------------------

Pirkite U. S. Bonus
—:—-----

Priesz Komunistus

Czia, augsztai Himalaya kal
nuose, Tibet sostines Lhasa vi
duryje, randasi Potala palo- 
cius, kur gyvena Dalai Lama, 
garbinamas kaipo ‘ ‘ Gyvasis 
Buddha”. Apie trys milijonai 
žmonių Tibet kraszte ji labai 
gerbia jeigu staeziai negarbi
na.

Dabar, szitoje maldos tvir
tovėje verda sukilimą priesz

Kinieczius Komunistus. Atei
na gandai kad Komunistai, su 
eroplanais dabar apszaudo ta 
miestą, o mieste net ir zokoniri- 
kai palike savo kliosztorius 
susikerta su Komunistais ant 
ulycziu.

Eina gandai kad jaunas Da
lai Lama, kuris yra taip ger
biamas Tibet kraszte, gal yra 
jau suaresztuotas.
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“Linksmu Velykų Szvencziu” Pypkes Durnai
JONO ANDRULIO

..GAMYBOS. . VELYKOS!

Lietaviszki Sūriai! Sveikiname Visus Su 
Szv. Velykomis!
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Naudingumas Druskos

JUOKAI

Neapsimokės

Gavėnia pasibaigė. Užstojo 
linksmybe ant viso svieto isz 
prisikėlimo1 Vieszpaties Jė
zaus. Linksminasi visi, bet yra 
ir tokiu, kuriems Velykos ne
turi jokio žeiiklyvumo, nes pri
spausti vargu, kanezioms gy
venimo, nerupi jiems kas bus 
rytoj, nes 'žino kad juju var- 
guosia niekas juos nepaliuks- 
mys, turi patys nesZti sujikia 
nąszta. ant szio svieto.

Del mus linksma, del mus 
'Aleliuja, ba esame privalgia, 
atsigeria ir gerai pasiredia, — 
esame sveiki, — niekas mums 
nestokuoje. Bet ar aut viso 
svieto žmonis turi teip gerai, 
kaip mes czionais ir ar visi 
teip linksmi ?

O ne! Ne visiems linksma!
Persikelkime in tolimus Ry

tus, in visa Europa. Dirstelėki
me ant tu vargingu naszleliu 
del kuriu kare iszverže vyrus 
ir nugrūdo aut mirties! Dirs- 
telkime ant tu likusiu, vaikeliu 
'be kąsnio duonos, kurie kas 
diena klausia: ‘‘Motinėlė, ka
da sugiryž musu tėvelis?” O tė
velis jau seniai ipo žeme!

Teiipi, mes pilni visko, o ir 
tai da neprisotyti, rugojame 
ant savo gyvenimo, o ka sakyt 
ąpie tuosius vargszus bunan- 
czius be pastoges ir kąsnelio 
duonos ?

Mes czion sotus ir atsigeria, 
o Lietuvoje daugelis alksta ir 
geria aszaras! Ne vienas turite 
Lietuvoje tokias sieratas kurie 
vangeli vargsta, kuriuos priva
lote norints kelėįs dolerais su- 
szelpti, o; mielaszirdingas dar
bas nepasiliks be ulžmokesties.

Mei^i czion turime rojų, viso 
pilni, pavalgia ir apsidengia, 
tai turime neužmirszti ir apie 
musu vargingus artymus.

'■ Visa musu viltis yra sveika
toje ir paezedumia. Jeigu Die
vas duoda sveikata prie paeze- 
dumo, tai yra didžiauses gink
las įpriesz varga. Sziaąjdien bė
dos ir. vargai po visa Europa. 
Ant svieto maiszosi kaip vira
las puode. Europoje žmonis 
pąpratia vargti, pervargs ir 
sulauks . užtekant linksmos 
auszreles.

,'Todėl, dirbkime ir czedinki- 
niė, ir Dievo sveikatos įpraszy- 
kimė; o katra Dievas ant svie
to leidžia, ta niekados neap
leidžia.

Tsz priežasties sulaukia 
linksniu Velykų, vėliname 
siems musu skaitytojams 
nuogeriausios sveikatos, 
mes iv kad Dievas duotu
laukti kitu Velykų laimingai.

— Redakcija.

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

Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.

Szis Suris yra gaminamas pagal receptą, atsivežta isz Lietuvos, ir bus 
gaminamas tik Andriuliu ir ju szeimynos. Tas jums užtikrina gera kokybe 
ir jusu mėgiama skoni. Szis Suris taip yra mėgiamas Lietuvių, kad jo dide
lius kiekius siunczia 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.”

Savo skoniu ir kokybe yra žinomi 
Amerikoje ir Kanadoje!

Jeigu panorėsite “Michigan Farm Suris,” tai raszykite ant adreso:Michigan farm cheese dairy, inc
JOHN ANDRULIS, Pr-s.

FOUNTAIN MICHIGAN

Velykų Szvente yra džiaugs
mo ir gyvenimo szveute; mir
tis- ir griekas yra du didžiausi 
pasaulio įprięszai.

Skirtumas tarp Komunisto 
ir kapitalisto yra, kajd, kai Ko
munistas pamatęs bagoeziu, 
sako, nei vienas ižmogus netu
rėtu turėti tiek pinigu!”

Bagoczius pamatęs kita ba
goeziu, sako: “Kodėl visi žmo
nes tiek, netur ?”

vi- Jeigu jus dabar neesate, taip 
ka-jarti Dievo kaip'pirmiau buvo- 
lai- 
su- spėdami 

kraustė.
toliau nusi-

----- .—---------
ąkoiiią, kJ l -durniui

Visi naudojame druska, bet 
nežinome kiek ji yra verta ki
tuose pareikalavimuose kaip:

Druska sumaiszyta su sode 
yra gera gyduole nuo inkandi- 
mo hieziu ir -szirsziu.

Druska su vandeniu yra ge
ra gyduole ant plovimo skau- 
danezios gerkles.

Druska ir verdantis vanduo 
greitai atleidžia užszalusias 
paiipas.

Su druska galima nuimti 
pietums, nuo iporceiiniu puoc„ 
ku ir torielku.

Druska inmesta in ugni už- 
gerina užsidegusi kamina.

Druska su sziltu vandeniu 
yra geru prieszu nuo užsitruei- 
nimo.

Druska suszildyta ir intrin- 
ta in plotina ant baltos materi
jos praszalina pletmus ir bus 
kaip nauja.

Druska inpilta in vandeni 
Jei plovimo drapanų, apsaugos 
skalbimą nuo suszalimp laike 
szalczio.

Sergantis ant akiu ligon- 
butije.

Daktaras — Prieteliau nė
ra kitos rodos kaip tiktai in- 
deti stikline aki.

Ligonis — Tai neapsimo
kės, ponas daktare.

Daktaras — Del ko ne?
Ligonis — Na teip, jeigu 

gyva su kumszczia isžmusze 
tai dar lengviausi stikline 
iszmusztu.

11111 
du- Nerado

Ateina Žydas pas skoli
ninką poną ir kląuse leka- 
jaus:

— Ar namie ponas?
— Nėra jo.
— Nu, kaip tai, asz ji 

maeziau, kaip ateitinejau in 
dvara!

— Tai nieko, jog tu ma
tei, nes ir jis tave pamate, 
tai paėmė karabina iszejo 
in laukus.

SAPfįORIUS
i; Su 283 Paveikslais 5

160^ Puslapiu

8 col. ilgio, 5% °01- pločio 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztoa po- 
pieros vireželiuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00
Saule Publishing Go., 

Mahanoy City, Pa.,U.S.A.

Springfield, Ill. —
Žinios praueszta isz szit'o mies
to, buk senas gyventojas, p: 
Vincas Tamoszaitis, nuo 1604 
Ę. Carpenter uly., pasimirė' 
Kovo- (Mar.) 5-ta diena. Velio
nis'buvo skaitytojas “Saules.” 
Amžina atilsi!

Navatnas Apgarsinimas

Din(go ne seniai juodas 
szuo su baltoms kojomis, 
vardu “Rudis”. Szuni vede 
mano uoszve ant sznurelio. 
Tas ,kuris ji suras, tegul su
gražina szuni, o pasilieka 
sau uoszve kaipo nagrada.

Nežine

nuo savo pinigu' greitai atsi
skiria ar būva perskirtas; bet 
ka mes norėtume žinoti, tai yra 
kaip jis tuos pinigus pirmoje 
vietoje gavo.

Kai mes įprasimusziame gy
venime ir galėtume gražiau 
gyventi, tai tas gyvenimas' jau, 
beveik praėjės.

Sziomis dienomis per daug 
žmonių, in per daug automobi
liu, in per dideli strioka, va
žiuoja in per daug pusiu nie
kur, del nieko. 1

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.”

Tėvas, peržiūrėdamas ra- 
parta savo sūnelio, kuris ne 
labai buvo užganadytas ta
rė:

— Ar žinai, joĮg Jurgis 
Vaszingtonas tavo metuosia 
nuolatos pirmutiniu buvo 
klasia?

Sūnūs: Teip teveli, o tavo 
metuose jau Prezidentu Su
vienytųjų Steitu.

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

KATALOGAS 
KNYGŲ

“Talmudo Paslaptys”

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

užsisakykite knygas isz 
srito Katalogo

Sveikiname Visus Su 
Szv. Velykomis!

ŽYDU TIKYBOS
Labai užimanti apysaka

Per paczla, 25 Centai
SauP Publishing i Pmpany
Mahanoy City, Pa., L.8.A

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias 
Puikus apraszymas, didele

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

gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

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

No.lll—Sziupinia (3 dalis) ' 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo- i 
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

No.127—Trys isterijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

apraszy-

apysaka 
szimtme-

lapių. 20e.
No.158—A p i e Kapitonas 

Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; 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
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyna 
Apie 100 puslapiu35c.

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

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

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isa- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20a

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

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

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateitos 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.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isi- 
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, 15c.

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

ISr5 Užsisakant knygas is» 
szio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini* 
gaiš siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadetj 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini-■ n V *!-• ' 
gai, o ir visi laiszkai ‘‘visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:

i

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa. - U. S. A.
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yELYVAS rudens vakaras.
Sniego 'dar nebuvo, bet szal- 

tis kasdiena didinosi, ant keliu 
purvynas geroka buvo susza- 
les ir lyg kokios szukes styro
jo.

L i pen ozuose buvo muge. 
Žmones trauke isz visu szaliu, 
kiekvienas beveik su szokiu- 
tokiu reikalu: vieni nesze■ szi, 
ta parduoti, kiti-gi nusipirkti, 
buvo ir tokiu kurie norėjo- tik 
pažiopsoti ir sutikę savo- pa- 
žinstamus, ėjo iszsigert alaus 
stikleli; protinkesnieji neturė
dami jokio reikalo, sėdėjo- sau 
namie ir szildesi prie krosnių.

Vakar, kuomet iszgird'o ra
tu tarszkejima, iszejo- pasi
tikti gryžtancziuju isz muges 
žmonių; sustoja klausinėjo 
pravažiuo-jancziu apie javu ii’ 
kitu prekių, kainas.

Ypacz- skubinosi pas -savo 
kaimynu vartus ir pasitikus 
juos paerzinti ‘kennoszavu.’

— Szimet, vaikine, netokia 
muge kaip kad praeita meta 
buvo, kalbėjo vienas prava- 
žiuojancziuju.

— Tiesa, tokios negreit su
silauksime, atsiliepė antras.

— Pernai, vyirucziai ir ke
lias kitokis buvo negu szian
dien. Pamenu kaip mudu su se
nuoju Pempių važiavome ro
gėmis net vejas pro ausis szvil- 
pe.

— Bet ir sziandien nemažai 
žmonių ėjo.

— Tai kode! ne eis, jeigu 
reikalas yra. Tai vaikine 
priesz pemykszczioje muge tai 
toli gražu. Tai labai buvo 
muge!

—- žiūrėkit, 'žiūrėkit, koki 
szirmuka insitaise! Tarė- žiur
kes!

— Ka tu paisai ant uode» 
gos! Žiūrėk ant karežiu, ant 
kojų, o ne ant uodegos.

— Sztai, sztai! Suszuko 
keli balsai, “bagoczius” trau
kia namon. Turbut meiteluka 
pardavė!

— Žinoma kad pardavė, 
mat, be meitėlio pareina, tur
būt ir gerus pinigus paėmė.

-— Toks vis turi rubliuka; 
kad jis kur pasikartu su savo 
turtu!

— Kaip jis- galėjo taip pra
lobti? Paklausė vienas isz, jau- 
nesniuju. Asz, žinote, visaip 
apie tai manau ir niekaip ne- 
iszmanau, atsake kitas.

— Bene bus tik isiz tu dvie
ju lapių!

— Ka jam reiszkia tos dvi 
lapes. Jisai butu seniai nuo ba
do nustipęs, jeigu ne tas nekal
tas kraujas!

— Koks kraujas? Ka tu 
ežia zauniji?

— Lyg tu apie tai nežinai ir 
negirdėjai ?

—e Dievaži, kumuti, nieko 
nežinau L

-— Tai mat, asz pats nema- 
cziau tik girdėjau kaip- žmones 
szneka. Kuomet buvo Lenk
metis tai netoli musu buvusi 
batalija. Giria buvo maža, tai
gi nebuvo kur slėptis. Viena 
syki užpuolė ant ju kariuome
ne ir isizmusze juos; dalis ju 
... ——_  --------- - —  ,—, .
K*-M-M**********************

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

♦--------------
pabėgo, o vienas paszautas, in- 
bego in musu kaimą pasi j-i. Tas 
paszautasis turėjo 'daug pinigu 
nes pas ji viso Lenku būrelio 
kasa buvo. Bet tas Judoszius 
suuodė tuos pinigus, o- su pa
žeistuoju, juk ne daug triūso 
reikėjo: suriszo, atėmė pinigus 
o- ji pati kariuomenei atidavė. 
Kareiviai puolė ant jo kaip isz 
alke vilkai ir kailp matai už- 
musze ta nebaga! Jo- kuna. nu
vilko in giria ir ten užkasė. Tai 
mat, isz ko tas latras pralobo!

— 0, rakalis!
— Ar-gi Dievas taip- kan-

+ * 
**************************
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trus ir kaip s-zventa žeme gali 
toki latra neszioti?!

— Tai vyruęziai, lyg laiko 
tik, asz jums sakau, paminėsi
te mano žodi!

Tuo tarpu, minėtasis “bagP1- 
czius”,praslinko pro szali savo 
kaimynu, ir skubinosi in grin
džia, ne kiek nepažvelgdamas 
in kalbante-ziuosius nes- suprato 
kad apie ji kalba; mat, visu 
akyk kaip ylos buvo in ji in- 
smeigtos. Ne nuo- sziandien 
žmones jo nekente, jis jau pri
pratęs -žmonių neapkenczia- 
mas būti, ne vienas ir akmeni 
isz užkampio-paleisdavo in ji:

lubeges “bagoczius” in savo 
kiemeli, apsidairė ir baisiai su
keikė:

— O kad jus perkūnas nu
trenktu, szunie-s vaikai! Su
niurnėjo senis kumszti su
gniaužęs.

Valandėlė pastovėjo, pasi
žvalgė ruscziai žibane-ziomis 
akimis; apcziupinejo savo ma- 
sznele kur pinigai sudėti ir in- 
ejo in grinczia.

įGriniczioje buvo jo visa szei- 
myna: žmona ir vienatinis su
ims kurio per krosnį sėdėjo ir 
sznekucziavosi, bet tęva pama
te nutilo.

— Duok valgyt? Ar nema
tai kad laukiu? Piktai suriko 
jis.

Žmona padėjo batviniu bliu- 
da su bulvėms. Senis pradėjo 
godžiai ryt, nuolat žvilgtere- 
damas in savo- sunu pas krosnį 
sėdinti, kuris apie ka tai sva
jojo: .

— Ar buvai pas- Jankeli? 
Paklausė tėvas ; ar ateis rytoj 
versziuko paimti ?

—. Ne, atsake suims, nebu
vau!

— Kode! nebuvai, ar asz 
■tau nesakiau?

— Bene asz szuo kad tokia
me szaltyje begcziau basas. 
Nupirk batus tai eisiu.

—■ Asz tau balvone nupirk
siu, užsidirbk, tai turėsi.

— Užsidirbk?! Atsake už
gautas sūnūs: kur-gi man su
rasti taip greit uždarbis, kai 
jums.

— Senis pąszoko nuo stalo 
jo- akys lyg žarijos sužibėjo.

— Ka? Suszuko drebancziu 
balsu, koki uždarbiai?

— Žmones žino- koki!
— 0 tu szunie!
Puolė ant vaikino ir pagrie

bęs. už plauku -pradėjo grum- 
ties keikdami vienas kita. Se
noji stengėsi perskirti juodi!, 
bet nieko- neinveikdama, lyg 
apsvaigusi, rankas laužydama 
ir graudžiai verkdama, atsi
traukė szaliu. Ant galo, sūnūs 
tęva nuveikęs, is-zsprudo- isz 
grinczios laukan.

Senis alsuodamas replęno 
ant suolo.

— Palauk tu szun-galvi! 
Szauke sukandės dantis ir 
kumszczia grasindamas pa
lauk! Asz tau parodysiu!

— Del Dievo! Suszuko se
noji, žmogžudys,; savo kūdiki 
nori u-žmuszti, žmogžudys!

— Tylėk tu ragana! Atkir
to žmonai, asz tave tuojau, už
migdysiu.

—• Ne, asz tai jau netylė
siu! Užmuszk mane, bet kūdiki 
neduosiu skriausti, nes tai mu
su vienatinis sūnūs. Turek-gi 
proto galvoje; juk tai tikras 
tavo sūnūs, tau mjrus jis pasi

liks tavo- vietoje.
— Kad jis nesulauktu po 

mano mirties! Tegul pastimpa 
kaip szui!

— Žmogau, susivaidyk, ne
kalbėk taip kairi tikras kūdikis 
lauktu tavo mirties.

— ..Nesulauks nieko! Kolei 
asz gyvas nuo manės nieko ne
turės, o ir po mano mirties 
taipgi nieko. Tegul pastimpa, 
pastipkite Judu abudu, nuo 
manes nieko- negausite!

Greitai atsikėlęs ir nusitve
ręs pinigu maiszeli eina pro 
duris laukan.

— Ir vėl eini, mat geriau 
velniui tarnauti, negu kūdiki 
apauti!

— O tu ka žinai kur asz- ei

žingsniu 
didokas 
tankiais

. m -daubas
Kitą-

siu ir kadarysiu? 1
— Asz jau žinau. Visada 

kaip tik jsutaupini keletą ska
tiku, tuojau ir neszi velniui!

—- Nutilk boba, zaunijusui, 
jai tau dar maloni gyvybe!

Trenke duris ir iszejo- lau
kan. Kieme paszauke szuni ku
ris jam isztikimai tarnavo ir 
netrukus isznyko tamsumoje,

Neužilgio- sugiyžo- suims.
— Ka, ar jau jo nebera? 

Paklausė vaikinau ir kumsz
ezia grūmodamas in duris kal
bėjo:

— Palauk tu, senas szunie 
jau asz tave kada nors suszni- 
pinesiu.

Už keliu szimtu 
nuo kaimo riogsojo- 
kabias medžiais ir 
krūmais apaugės. Kalno plotas 
skersai ir iszilgai, ižima viena 
myle. Ta vieta vai inosi vilku 
daubomis. ’ ■*Apie taisės vii 
žmones visaip kalbėjo 
dos girdi, buvo tai žmogžudžiu 
ir vilku sląptuve. Kadangi jau 
vilkai liko isz-gaudyti, ir tik 
kada nekada prabėgdamas vil
ku pulkelis sustodavo pasilsė
ti nors trumpa laika, žmogžu
džiai, kurie ęzia gyveno-, taipgi 
kraustėsi kitur, jieszkodami 
turtingesnių aplinkiniu gyven
toju.

Atmintis žmonyse pasiliko 
iki sziai dienai ir visame kai
me nebuvo tokio drąsuolio, 
kuris nakties laike leistųsi in 
tais daubas tarp kalnu ir grio
viu stovineziąs.

Apart tu pramanytųjų bai
dyklių buvo ir kiti pavojingi 
dalykai. Tos daubos buvo labai 
staezios, apaugusios apyniais, 
kur vieszpatavo juoda, tamsi 
naktis. Ant -dugno visoki kel
mai ir atlaužos buvo, o- apa- 
czioje maurodamas bego upe
lis: ežia kibždejo in kamuolius 
susiraieziusios invairiu rusziu 
kirmėlės.

Tiktai vienas musu “bago
czius”' nieko nepaisė ir daug 
naktų tose- daubose praleido-. 
Ka jis ten darė, a(pie tai niekas, 
apart žmonos ir jo sunaus, nei-, 
žinojo.

Ir dabar, teturėdamas tik. 
viena isztikima dranga, szuni, 
ir pinigą maiszeli, pasibrukęs 
nukeliavo savo žinomais, ta
kais dauba tankumynuose. Vo
liok sziandine, pirma karta ap
ėmė ji baime. Ne, tai dar ne 
baime, bet koks tai keistas 
jausmas apėmė jo szirdi, Kas- 
gi tai butu? Gal tasai gailiai 
staugiantis- vejas daubose ža
dino- jo- -sieloje koki tai seniai 
Užmigusi baisa? J

Ėjo- užsimanstes ir galvojo 
sau: gal but geriau sugryszt, 
nes naktis tamsi, vejąs baisiai 
staugė. Ne! Jo akyse radę si sū
nūs, kuris tykojo jo- turtą. Tas 
ji .Justino- ir -gunde.

— -Nebus nieko! Mane sau 
ir vėl ėjo- pirmyn. Viesulą kas 
kart vis didinosi ir su sniegu 
maiszesi.

—’ Juk jau arti, tik dar vie
nas Užsisukimas. -

Pirm jo bėgantis szunelis 
įtaigai sucypę ir prisiglaudė 
prie jp- ko-ju, czią^el apie ausis 
vejąs sudejavo tąip keistai lyg 
kad krioktu mirsztantis žmo-

■Senis sudrėbėjo. Szaltis- per
ėjo per visa jo kuna. Tasai de
javimas skambėjo jo ausyse, o 
baltas kaklas su raudona juos
ta stovėjo jo akyse.

Staiga tik apėmė ji didele 
baime.

— Sugryžk! Sugryžk! Jam 
ant ausies kokis tai paslaptin
gas balsas sznabždejp-. Ir grei
tai apsisukęs leidosi bėgti kaip 
pasiutęs, tik ne tuom keliu ku- 
riuomi atėjo. Po valandėlei su
prato kad paklydo, bet tuoj pa
suko kitu taku, o galvoje tik 
maiszesi, uže, nežinojo kur 
esąs, o ausyse girdėjo ta baisu 
nuolatini-dejavimą kuris vijosi 
paskui ji rodos iszlindes isz po 
žemes siurbėsi in jo- szirdi ir 
jis nieko kito nemane kaip tik: 
“Begk! Begk!”

Ir bego kaip beprotis isz- 
verstomis akimis ant kelmu ir 
akmenų klupdamas, o ausyse 
rodos kad kas nuolatos gailiu 
balsu kriokė.

Tą nakti daugumas- kaimo 
gyventoju taip-gi ne be baimes 
praleido.

Įsg yakai'o jau pradėjo tirsz- 

tai snigti ir vėl nusiblaivė- dan
gus, Vėliaus pradėjo pusti ne
didelis vėjelis. Apie- vidurnak
ti vejas greitai persimainė in 
didele- audra; pradėjo- baisiai 
dūkti, net grinczios brasizka; o 
sziaddai nuo stogu kaip skied
reles laksto-; per kaminus ugni 
net in vidurį aslos žere ir vėl 
apsimalszina ant valandos,, ro
dos kad ilsisi. Czia vėl audra . . ; ... ■ > . 
didinasi, ir viesulą siaudžia bai
siai kriokdama: girdėt buvo 
szunio skalijimas ir -staugimas 
kuris rodos artinosi ir vėl toli
nosi nuo kaimo- ir balsas maži-inosį.,

Pradėjus ąuszti, nutilo au
dra tik toli girdimas buvo szu- 
nie-s balso staugimas, o- dar to
liau buvo girdimi klyksmo bal
sai, bet tik ne szunu balsai. Va
landėlei praslinkus balsai nu
tilo, o vejas vėl pradėjo smar
kiau szelti.

Žmones vėl pradėjo inmig- 
ti, tik sztai iszgirdo baisu riks
mą, nepaprasta riksmą!

Kaimo gyventojai staiga 
szo'ko isz miego- dantis bars-Zr 
kindami, žegnojosi mirtieą bai
mes apimti. Riksmas ant kaiv

to nutilo, dar syki sukriokė ro
dos lyg: tūkstantis pasiutusiu 
žvėrių balsai ir vėl viesulą pa
sikėlė.

Anksti ryta, saulutei tekant 
oras iszsiblaive, tiktai sniego 
sunesztos kupetos riogsojo.

Tūli žmones leidosi in kalno 
daubas apžiūrėt audros veiks
nia, bet sztai atranda kelius 
skudurus, viena -batą su koja, 
kraujo ženklus ir vilku vilnas. 
Skudurus pavarte, pažino to 
paties “bagoeziaus” rubus ku
ris nesze savo lengvai ingytus 
pinigus kavoti. ..

■Sekanti pavasari toje vieto
je kokia tai dievota ranka pa
state kryžių su parastu: .

— “Neatmink Vieszpatie 
musu nusidėjimu!”

GALAS

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS
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Motinos Sžvencz. j Į

■ '■'?“ d'i J

Sapnas Motinos Szveą- 
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“SAUL®” MAHANOY CITY, FA,

meto. Jeigu tame meipesyje 
szviesos ^dienos tai ateinantis

moji nelaimėms aipdrauda bu
vo insteigta iii Hartford, Conn.

bus szlaipias. Menulio atmai
nos: Jaunutis 7, įPrieszpilnis
16, Pilnatis 23, Delczia, 29;
1939 m., Amerikos valdžia pri-
pažino Francisco Franco val-
džia, Ispanijoje; 1864 m., pir-

ZiniosVietines
Isz priežasties kad Ve

lykų. Antra Diena Szvente pri
puola Panedelyje Kovo-March 
30-ta diena, tai ateinantis 
“Saules“ numeris neiszeis, 
kad ir musu darbininkai galė
tu apvaiksztinete ta Szvente-. 
Dovanokite mums. Acziu!

Redakcija ‘ ‘ Saules. ’ ’

Pranciszko de Paulo, o Tau
tiszka. Vaidine: Bairuoiis. li
tą diena: 1954 m., suokabU 
prieš® musu kraszta prasidėjo 
Philadelphijoje, Pa., kai d< 
ni intarti Komunistai v; 
buvo intarti ir patraukti 
teismą. Visi devyni intarti 
vo teismo kambaruose kai 
teismas prasidėjo.

Petnyczioj pripuola Szv. 
Richardo, o Tautiszka Vardi
ne: Vytenis.

Shenandoah, Pa. —
Vincais Yodeszka (Yadusky) 
kuris nesveikavo per du metu, 
pasimirė. Panedelio ryta, pas. 
savo žentą irduktere, Edvardą 
Karusius, 411 So. Ferguson 
uly. Gimė mieste, buvo anglia- 
kasis ir paskutini karta dirbo 
Newark, X. J. Jo pati mirė 
1936 metuose. Paliko trys duk
terys: Isabele, pati V. Wal
lace; 'Florence, pati V. Parilli,

Bouyer taipgi, sųnu. Vai tieka, 
visi isz Philadelphijos1, taipgi 
paliko dlvi seserys. Likos pa
laidota Seredos. ryta su apie- 
jgomis in Szv. Kazimiero baž- 
nyczioje ir palaidota in tos pa
rapijos kapinėse.

______•

NEPAPRASTAS
DAKTARAS

Pasikalba Su Draugais

■ 111

bu-
ju

Karaso, mieste; du sųnu: Vin
ca, Irvington, N. J., ir Vaitiekų 
Elizabeth, N. J., taipgi savo 
motinėlė Marcele Yodeszkiene, 
mieste; penkios seserys ir ke
turis brolius, taipgi asztuonio- 
lika ajiuku ir tris proanukus. 
Laidojo iSeredos' ryta su apie- 
gomis in Szv. Stanislavo’ baž- 
nyczioje ir palaidotas in para
pijos kapinėse.

__________tth________

Apvogia Savo Ligo
nius, Paskui Juos Gydo

Didžioji Subata. Taipgi 
ta diena pripuola Szv. Jono ka- 
pistro, ir Szv. Sikstus, o Tam 
tiszka Vaizdine: Burkvydas, ir 
ta diena: 1950 metuose Ameri
kos Ambasadorius Kanadai, 
Lawrence Steinhardt ir keturi 
kiti, žmones (žuvo eropla.no ne
laimėje, Ontario, Kanadoje.

Kita sanvaite Nedelioj 
pripuola Velykos, Kristaus 
Prisikėlimo Szvente, taipgi 
Szv Kirilio, o Tautiszka Var
dine: Eikis. Ir ta diena: .1952 
m., apie 123 Amerikiecziu ka
reiviu, žuvo per viena sanvai- 

, te Korėjoje, o apie 98 sužeisti. 
Amerikos Korėjos karas kasz- 
taves septyni bilijonu doleriu; 
1790 m., gimė John Tyler, de- 
szimtas Amerikos Preziden
tas.; 1638 m., pirmieji Szvedai 
atvažiavo in Amerika ii' apsi
gyveno prie Delaware upes; 
1957 m., Komunistai neteko 
270,000 nariu Italijoje, kai tie 
sukilimai prasidėjo Vengrijo
je- 

. Panedelyje pripuola An
tra idiena Velykų, taipgi Szv. 
K virino ir Szv. Jono Klimacus, 
o Tautiszka Vardine: Strum v- /
la. Ir ta diena: 1950 ih., Leon 
Bluni, Prancūzu Socialistu 
partijos Prezidentas ir bu vešu 
Prancūzijos Premieras pasimi
rė; 1941 m., Amerikos valdžia 
paėmė trisdeszimts Naciu lai
vu ir trisideszimts Dųnu laivu 
kurie buvo musu uostuose; 
1867 m., Amerika nupirko 
Alaskos kraszta nuo Rusijos; 
1282 m., “Sicilijos Miszparai” 
'tukstaireziai Prancūzu buvo 
iszžiHyta Palmeros mieste Ita
lijoje; 1957 m., Sukilimas Uni
joje, kelios kuopos prieszinasi 
savo vadams.

Utarninke pripuola Szv. 
Sabinos, isz Szv. Benjamino o 
Tautiszka Vardine: Isle. Me
nulio atmaina: Delczia. Ir ta 
(diena: 1949 m.,’Rusija pasmer
kia Atlantiko San junga.

Sercįloj pripuola pirma 
diena Balandžio (April). Szv. 
Teodoro ir Szv. Hugo, o Tau
tiszka Vaidine: Ringaudas. Ir 
ta diena nesiduokite apsigaut. 
Ta diena, pripuola angliakasiu 
szvente, nuo atgavimo asztuo- 
niu valandų darbo. Szis mene- 
sis paszvenstas del Kristaus 
Mu:su Atpirkejaus. Ūkininku 
priežodžiai: Sausas Balandis 
nėra ūkininkams džiaugsmas. 
Žirnus sek Izidoriaus' 'dienoje 
norėdamas geros dagos. Jeigu 
Balandis .sausas tai Rugsėjo 
meilešis taipgi, bus sausas. J ei
gų szitam menesyje sziltas lie
tus lyja tai galima tikėtis ge.ro

Frackville, Pa.—
Vincas Mockaitis, 81 metu am
žiaus, kuris gyveno pas savo 
seseriena, Peter Gudd, nuo 218 
So. Lehigh uly., mieste, pasi
mirė Utarninke, 11:55 valanda 
ryte. Velionis gimė Wiggans 
kaimelyje, o per daugelis me
tu gyveno Mahanojuje. Apie 
penkiolika metu atgal gyveno 
Corning, Ohio, po tam. sugry- 
žo in Mahanojaus miestą, o 
apie trys menesiai atgal jisai 
aipsigyvenio Frackviillejc - pas 
savo- seseriena Peter1 Gudd. Ve
lione. sesuo Margareta Gudd 
(Gudaitiene) mirė Gruodžio 1, 
1957 m., o1 brolis Advokatas 
Jonas Mockaitis, isz Runison, 
N. J., mirė Liepos 20 d. 1958 m. 
Paliko sekanezius: dvi seserys: 
Ona Mitchell isz miesto ir Ma
re Pasziukievicziene, Detroit, 
Midi., taipgi asztuonis seserje- 
niu ir trys seserycziu. Prigulė
jo prie Szv. Juozapo parapijos 
Mahanojuje ir Mainieriu uni
jos.

Minersville, Pa. —
Katalina, dvieju metu amžiaus 
mylima (dukrele ipons. Liudvi
ko ir Arlene (Stumpf) Kru- 
czinsku, nuo 103 Snyder uly1., 
pasimirė Panedelio ryta. Ve
lione nesveikavo per1 koki tai 
laika. Laidojo (Seredos ryta ir 
palaidota iii (Szv. Pranciszko 
kapinėse. Graborius Jurgis 
Stabingas isz St. Clair, laidojo.

Philadelphia-, Pa. — 
Teresa Jusžaitiene (Lesavi- 
cziute) nuo 418 So. Fourth uly. 
Darby, numirė pareita sanvai- 
te, Subatoje szeszta valanda 
vakare in (Szv. A,gnieszkos li- 
gonbute, Philadelphia. Velio
ne gimė Shenandoah, Pa., per 
daugelis metu gyveno- Maha- 
noy City, Pa., o 1942 metuose 
apsigyveno Darby, Pa. Jos vy
ras Vaitiekus mirė keletą metu 
atgal. Paliko penkios dukte
rys: Teresa Zavada, Patricija 
Dennethirn, Sally Peterson, ir 
Katre Applegate ir Alberta

IOLA, WISCONSIN.
Daktaras Frank Wiley priima 
savo “kostumerius“ jiems pa
taria ir juos gydo kaip pa
prastai, nors jis žino kad jie 
žino kad jis yra juos apvogęs. 
Jis jiems net ir giriasi kad jis 
baisiai mėgsta senus ir bran
gius daigtus, ir, jis pasiaiszki- 
na, begydindamas juos kaip jis 
juos apvogė.

Keturios deszimts dvieju 
metu amžiaus Daktaras Wiley 
yra vienintelis Daktaras maža
me Iola miestelyje, kur gyvena 
apie tūkstantis žmonių. Jis yra 
keturiu vaikucziu tėvas. Jis 
dabar yra suaresztuotas už ap
vogimą trylika namu, kuriu 
narius jis gydė ir dabar dar 
gydo.

Jis buvo sueziuptas kai jis 
iszejo isz vienos farmos su gle
biu disziu, ir tai dienos laiku. 
Jam buvo paskirta penkių 
tukstaneziu doleriu kaucija.

Daktaras linksmai aiszkina- 
si kad jis nori sudaryti Wis
consin valstijos Waupaca apy
gardos muziejų. Jis sako kad 
jis tikras kad to miestelio ap
vogti žmones jau dabar yra 
jam dovanoje. Bet keli biznie
riai kitjiįp mislina.

Dar nežinia kaip Daktaru 
Draugija in toki pasieljgima at
sakys.

Loszike Simone Simon, kuri 
buvo labai pagarsėjus Ameri
koje, pirm negu ji nutarė pasi
traukti isz loszimo, czia per te
lefoną pasiszneka su draugais 
ir draugėmis Paryžiuje, pirm 
negu ji iszvažiuoja isz New 
York miesto in Prancūzija. Ji 
buvo czia atvažiavus aplanky
ti savo ipotina, kuri gyvena in 
Manhattan, New York.

Operacija Ant Ulyczios

Teisejas Doty, ramiai isz- 
klauses abieju tu Advokatu, 
kuriedu nei žodžio nebuvo sa
ke apie teisingumą bet tik apie 
susimyĮėjima, atsivertė teismo 
knyga ir jiems garsiai įsiskai
tė:

“Negalima nustatyti kauci
jos žmogžudystes klausime, 
kai iszrodo kad ta žmogžudys
te buvo isz kalno sumanyta ir 
papildinta. ’ ’

Teisėjas Doty sake kad jis 
nieko bendro su tokiais miela
szirdystes szposais neturės. Jis 
sake kad jeigu jis czia sutiktu 
szitam seneliui dovanoti, tai 
szimtai kitu tuoj aus imtu rei
kalauti panaszaus susimyleji- 
mo, o kas dar svarbiau ir pa
vojingiau, tai kad kiti pana- 
sziai įszdrystu kitus “isz mie-

Visai Nesusirupinusi

laszirdystes“ žudinti.
Jis toliau pastebėjo: “Kiek 

asz esu susipažinęs su szitu . 
klausimu, tai isz tikrųjų asz 
užjaueziu seneli, bet užuojauta 
nieko bendra neturi su teismu.

Senelis dabar randasi Phila 
delphijos General ligoninėje 
po sargyba, nors ta sargyba 
vargiai reikalinga, bet tokia 
tvarka vedama su žmogžu
džiais.

VELYKOS!

Kristaus Prisikėlimas

Jeigu Permainote 
Savo Adresus 

Gyvenimo

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!

in

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 tuju kurie da ne 
yra susipažinę su “Saule“.tai 
jiems nusiunsime kelis numa
rins ant pažiūros.

“Saule’-, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule“ palaiko su sa
vo prenumeratai?

Asztuoniu metu Julia Ellis, 
isz Arnold, Missouri, randasi 
in Kirkwood, Missouri ligoni
ne randasi pavojingoje padė
tyje. Daktaras Howard W. So- 
Įman buvo priverstas jai koja 
nupjauti su kiszeniniu peiliu
ku, ant ulyczios, kur ji buvo 
suvažinėta ir to automobiliaus 
ratu taip suspausta kad nebu
vo galima nei automobilius pa
stumti nei mergaite isztraukti.

_____

MIELASZIRDYSTES 
ŽMOGŽUDYSTE

Valdžios Neleistina, 
Senelis Be Kaucijos

PHILADELPHIA, PA. — 
Mielaszirdyste ir teismas susi
kirto teismo kambaruose, ir 
iszrodo kad teismas laimėjo.

George Hope, 89 metu am
žiaus, nužudė savo žmona kuri 
ilga laika sirgo ir vis prasze 
kad jos vyras jai viską baigtu 
ir ja nužudintu. Jis taip ir pa
dare.

Jo advokatas Albert S. 
Oliensis prasze kad jam butu 
dovanota. District Attorney 
□half in teipgi jam pritarė.

Advokatas Oliensis sake: 
“Mielaszirdystes ir teismo 
tikslas bus atskirtas, jeigu sai
tas senelis bus paleistas, 
laikyti ji kalėjime (gali 
jam galas.

Pa
būti

i

■ra

Ponia Connie Nicholas, in- 
tarta už žmogžudyste, India
napolis mieste, Indiana, iszro
do visai nesusirupinusi. Ji yra 
intarta 
draugo, 
Forrest 
veiksle,
kamtaruose.

už nužudinima savo 
meilužio, bagoeziaus 
Teel. Kaip matyti pa- 
ji net žiovauja teismo

Teisybe

— Duosiu tau doleri Jo
nuk, jeigu pasirūpinsi man 
pūkeli plauku tavo sesers.

— Jau to tai negaliu, nes 
jeigu tamista sau vėlini, tai 
galiu parodyti, kur mano se
suo plaukus perka.

PRANCŪZIJA
IR VOKIETIJA

----------------  iv

Sutinka Su Amerika 
Ir Anglija

WASHINGTON, D. C. — 
Frez. Eisenhoweris ir Anglijos 
Ministeris Harold Macmillan 
intikino Prancūzus ir Vakaru 
Vokieczius kad vienatinis isz- ' 
riszimas to Rytu Berlyno klau
simo ir kitu Rytu Vokietijos 
klausimu, butu virszunes susi
rinkimas, kur visu keturiu di
džiųjų vieszpatyscziu vadai 
susirinktu pasitarti.

Dipliomatai sako kad visi 
keturi krasztai pasiuns atski
rus, bet tokius paežius laiszkus 
in Kremlina. Jis pasiūlius So
vietu Premier ui stoti in posėdi 
ir pasitarti su tu kitu vieszpa
tyscziu vadais, kaslink Berly
no ir„ kaslink kitu Europos 
klausimu.

Bet pirm to virszunes .posė
džio, butu Užsienio Ministeriu, 

^Sekretorių susirinkimas.
Anglijos Ministeris Macmil

lan sako kad jis tikras kad szi- 
tie posėdžiai bus pasekmingi, 
ir kad Berlyno klausimas bus 
iszrisztas.

Bet jis skubinosi pridėti kad 
dar per anksti džiaugtis, kad 
ateinantieji keli menesiai gali 
būti visiems pavojingi.

Dalai Lama, Tibeto Dvasinis Vadas

Tibet kraszto žmones yra 
labai susirupine savo dvasinio 
vado, Dalai Lama likimu.

Czia paveiksle, (po deszi- 
ne) jis joja ant asilaiczio.

Indijos Ministeris Nehru, in 
New Delhi pareiszke savo susi
rūpinimą tuo dvasinio vado, 
kai Komunistai Kiniecziai pra-

dėjo bombarduoti Tibet krasz- 
to sostine Lhasa, kur net ir ant 
ulyczius susikerta to miesto 
gyventojai su Komunistais Ki- 
niecziais.

(Paveiksle paskui dvasi va
da Dalai Lama, joja Panchen 
Lama, to kraszto laikinis va
das.)

eropla.no



