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Isz Amerikos GEROS MOTINOS
RANKOS

Mirties Bausme

EISENHOWERIS
SUGRYŽ0 ISZ 

ATOSTOGŲ

WASHINGTON, D. C. — 
Prez. Eisenhoweris sugryžo 
Vaszingtona isz savo farmos

in| 
m i 

Gettysburg, Fa., kur jis buvo i 
kelias atostogų dienas pralei
dęs su savo szeimyna.

Pirm negu jis iszvažiavo isz 
savo tos farmos, jis biski pasi
važinėjo po apylinke, kur da-. 
bar sprogsta obuoliu rausvi 
bumburai. ,

Nedelioj jis buvo nuėjės in

(Ant Garbes Motinos Diena)

Ateina baltos rankos 
prie lopszelio,

Rankos geros motinos 
.geros,... '

Ir paglosto, supa 
mažuty ti miela,

Nuo saulėlydžiu ligi 
auszros.

Paskui tos rankos
Virpan ežios isz džiaugsmo 
Iszveda krypuojanezias 
Gyvybes — sunu dukterį: 
Kad klausytus kad 

iszgirstu,
Kaip pasaulis baras, 
Kaip vargužiai szukteri. 
Praeina baltos dienos, 
Metai kūdikiu, 
Ir sūnūs, dukterys 

kažkur iszklysta.
Motina palinksta, / 
Aszaru karoliai drebantys, 
Ir viltis, kaip nulaužyti 

beržai, nuvysta!
Metu daug vėl nulėkė, 

kaip paukszcziai,
Motinos jau nėr,
Kaip tos plasztakes 

vienadienes.
Luszna spengianti, 
Tuszczia lusznele jau, 
Vaikai iszejo duonos 

tos kasdienes.

HAVANA, KUBA.—
Olga Herrera Marcos yra pir
mutine moteriszke susilaukti 
mirties bausme, po Kubos re
voliucijos. Ji tyliai verkia ka
lėjime in Mantilla, prie pat 
Havana miesto. Ji buvo nu
teista ir paskerkta už tai kad 
ji per kara buvo iszdavus daug 
sukilėliu, kurie buvo nužudin- 
ti buvusio Prezidento Batista 
agentu.

HARRY TRUMANĄS

Tikras Politikierius

INDEPENDENCE, MO. —
Kai buvęs Prezidentas Harry 
Trumanas inejo in Baltnamus 
kaipo musįi kraszto Politinis 
Vadas, jis au gerai buvo isz- 
mokes tikri politikieriaus pa
reigas ir d irba.

Ir jis szūndien nesigina kad 
jis yra politikierius, kaip dau
guma polij^priu daro. Jis di
džiuojasi tiiomi!

Jis iki s.'dai dienai vadinasi

Prez. Dwight Eisenhower

Presbyteronu bažnyczia, puse 
po asžtuoniu, kur jis su farme- 
riais susiedais pasimeldė.

Jis tikėjosi dar golfą pa- 
loszti, pirm iszvažiuojant, bet 
pradėjo lyti, ir jis negalėjo 
loszti.

Nors tukstaneziai žmonių 
dabar lankosi in Gettysburg 
sziomis dienomis retas kuris 
mate Prezidentą nes jis taip 
anksti nuėjo in bažnyczia ir 
paskui iszvažiavo. Net ir in 
bažnyczia su Prezidentu eina

Nebe yra ranku tu
Baltųjų prie lopszelio,
Ranku tu gerųjų

motinos geros,
Jau niekas nebeglosto,
Jau nesupa mažuczio

mielo,
Nuo saulėlydžiu ligi 

auszros!

□ o o

jo sargyba, ir kai jis golfą lo- 
szia tai ta sargyba buvo trigu
ba, nes sunkiau ant lauko visus 
pamatyti ir Prezidentą tinka
mai apsaugoti.

Nelaime Per Paroda

SAN FRANCISCO, CALIF.
Dvideszimts penkių pėdu lai

velis “Rode Hexes” staiga nu
skendo in San Francisco Bay, 
kai jis sukosi stoti in eile del 
tokiu laivu parodos, netoli nuo 
Golden Gate Bridge. Czia tris

isz septynių žmonių ant to nu
skendusio laivo isz vandenio 
isztraukia darbininkai ant 
“What Not” laivo. Kiti ke
turi teipgi greitai buvo isz van 
denio isztraukti. —

a cu a

BANKIERIUS
NUSIŽUDĖ

Buvęs Gavės Geresne 
Darba

LONG BEACH, CALIF. — 
Kai vienas bankierius nusižu-.j 
de, bankos virszininkai peržiu
rėjo jo knygas ir rado kad te
nai trumpa apie trys milijonai 
doleriu; bet spėjama kad kai 
knygos bus suvestos tai bus 
trumpa apie vienas milijonas 
doleriu.

Kai bankierius George He
wett nusižudė, biznierius John 
Hendrickson buvo suaresztuo- 
tas, nes tas bankierius buvo jo 
varda. paminavojes savo pas- J 
kutiniame laiszke.

Bankieriui George Hewett 
viskas ėjo gerai, jis galėjo savo 
knygas savotiszkai vesti kol 
jo banka susivienyjo su San 
Diego banka ir jam buvo pa
skirtas geresnis darbas, augsz- 
tėsne vieta. Bet jis jau savo 
knygų negalėjo vesti. Jis trum
pa laiszkeli savo žmonai, ku
riame jis jai pasakė kad jis 
tuos pasivogtus pinigus visai 
nevartuojo, bet kad Johnny 
Hendrickson juos turi ir nau
doja.

Hendrickson, septynių vai
ku tėvas, 40 metu amžiaus tuo- 
jaus buvo suaresztuotas ir jam 
szimto tukstaneziu doleriu 
kaucija buvo paskirta. Jis už
sigina, sakydamas kad jis nie
ko apie toki bizni ar vagyste 
nežinojo ir nebežino.

save Politikierių, nežiūrint tai 
kad dauguma žmonių su pa
nieka ar su- intarimu kalba, 
apie politikierius. Jis sako kad 
ne jo kalte kad kai kurie poli-l 
tikieriai yią neteisingi, bet ir 
kituose lui muose mes randa-! 
me neteisti gu žmonių.

Politikie lai Demokratinia- 
!me kraszta i yra būtinai reika
lingi, nes j i darbas ir biznis 
vieszai iszisikszti ir iszkelti 
daugumo ž poniu norus ir rei
kalavimus. Ju biznis yra žino
ti ka daugi ma žmonių nori ir 
paskui ta jiems parūpinti.

Kai kuritlisz j u yra neteisin
gi, bet kiell mes radome ir 
randame dirbi ninku vadu ne
teisiu gari • - -.

Biznieriai ir Fabrikantai 
dabar jau lubU„ ima invertin- 
ti savotiszka politikierių savo 
bizniuose ir savo reikaluose su i 
savo darbininkais.

Keli tukstrjncziai darbinin-j 
ku negali vienu sykiu eiti • in 
boso ofisą ir ko nors reikalau
ti, bet jie gali savo Atstovą te
nai pasiunsti. Toks Darbinin
ku Atstovas yra kaip Piliecziu 
Politikierius. Tekis žmonių 
Atstovas buvo ir yra buvęs 
Prezidentas Harry Trumanas. 
Ir tokie Atsotvai,. tokie Poli
tikieriai yra Laisviems žmo
nėms baisiai reikalingi! Ponas 
Harry Trumanas su savo žmo
na Elizabeth gyvena in Inde
pendence,. Missouri.

CHURGHILLIS
ATVAŽIAVO PAS 

EISENHOWER!

WASHINGTON, D. C. — 
Anglijos buvęs garsus Premje
ras Sir Winston Churchill, at
važiavo in Vaszingtona pas 
Prezidentą Eisenhoweri, in 
sveczius. Jis ketina tris dienas 
ežia svecziuotis.

Asztuonios deszimts keturiu 
metu amžiaus Churchillis at
skrido isz New York in Vasz
ingtona in Prezidento Eisenho- ’ 
werio eroplana, ‘ ‘ Columbine 
III”. Jis in N. Y. isz Londono 
atskrido su greitu Anglijos Jet 
ercplanu, skersai mares.

Prez. Eisenhoweris ji pasiti
ko prie aerodromo, Vaszingto- 
ne, kuu jiedu draugiszkai pasi
sveikino.

Churchillis nebuvo Ameri
koje nuo Birželio menesio 1954 
metu, kai dar būdamas Minis- 
teriu, jis atvyko pasitarti su 
Prezidentu Eisenhoweriu. Sži- 
ta yki, jis sako, jis atvyko tik 
in sveczius, be jokio biznio ir 
jokiu reikalu.

Jis ketina Petnyczioj grysz- 
ti in New York miestą, kur gal 
jis susitiks su kitu savo draugu 
Bernard Baruch, pirm negu jis 
grysz atgal in Londoną.

Harry S. Truman

SKAITYKIT, 
& “SAULE”

PLATINKIT!

KUBA KOMUNISTAI
VALDO

Pagarsėjęs Castro
Jiems Tik Inrankis

NEW. YORK, N. Y. — 
Kubos krasztas dabar yra po 
Diktatoriaus valdžia ir yra 
Komunistu valdoma.

Taip laikrasztininkas Stuart 
Novins per Columbia Broad
casting radija ir tfelevizija Ne
delioj pasakė per “Studio 56” 
programa.

Szitas laikrasztininkas ka 
tik neseniai yra isz Kubos par- 
gryžes, kur jis buvo per du 
menesiu. Jis sako kad Komu
nistai dabar užima svarbiau
sias ir intakingiausias vietas 
valdžioje, vaiske,, moksle, 
spaudoje ir žinių skelbime.

Jis nesako kad Fidel Castro 
yra Komunistas bet kad jis yra 
Komunistas puikia dirva pri
rengęs savo neva iszlaisvinta-

V. L. Boczkohhki, fiaitor and Mgr.

In Sveczius

WASHINGTON, D. C —
Nepaisant visu perspėjimu isz 
Daktaru, asztuonios deszimts 
keturiu metu amžiaus, buvęs 
Ang’lijjps Premieras Sir Wins
ton Churchillis, atskrido isz 
Londono in Vaszingtona, pasi- 
svecziuoti su Prezidentu Ei
senhoweriu. Jis , laikraszti- 
ninkams pasakė kad tai gal

WASHINGTON, D. C. — 
Buvęs Amerikos Prezidentas 
Harry S. Trumanas, Vaszing- 
tene, kalbėdamas in Senato ko
misija, patarė panaikinti ta 
uždraudimą, kad Prezidentas 
negali trecziu sykiu stoti in 
Rinkimus del tos vietos. Jis 
sako kad tas Instatymas buvo 
investas tu kurie neapkentė 
buvusi Prezidentą Franklin 
D. Roosevelta.

bus jo paskutine kelione in 
Amerika.

Nors jis sako kad jis atvažia
vo tik in “sveczius”, be jokio 
“reikalo,” iszrodo kad jis pa
sitars su Prezidentu Eisenhow
eriu kaslink Rytu-Vakaru klau 
simo ir kaslink ateinaniziu po
sėdžiu.

o o C3

RADO EROPLANA
v

Ir Dvylika Žuvusiu 
Lakunu

VAN, TURKIJA. — Angli- 
jos-Turkijos lakūnai su heli
copter eroplanu užtiko Angli
jos sudužusi eroplana ir dvyli
ka žuvusiu lakunu ant Mount 
Suphan Da, kalno, kuris yra 
14,500 pėdu augsztumo.

Eroplanas veže daug slaput 
ginklu, kaip rakietu in Austra
lija, kai jis dingo. Isz pradžių 
Anglijos valdžia intarinejo 
Sovietus, spedama kad gal tas 
eroplanas biski nuo savo kelio 
nuklydo ir pakliuvo in Sovietu 
rankas, netoli Turkijos. To 
sudužusio eroplano liekanos' 
buvo iszmetytos, iszbarstytos 
per du tukstaneziu pėdu ant to į 
kalno.

I
I . ________________________________ -■

SEN. J. WM: FUL- I 
BRIGHT PATARIA

me kraszte, ir kad jis dabar 
' Komunistams yra in patogus 
inrankis, nes jiems ne tiek 
Kubos krasztas rupi, kiek už
ėmimas visu krasztu Carib
bean jurose.

Jis spėja kad Kuboje gali 
greitai kilti kita revoliucija 
priešz Revoliucionierius ir Ko
munistus, ir tai vėl butu baisus 
kraujo praliejimas.

Nors jis taip staeziai nesake 
bet iszrodo kad Prez. Eisenho
weris ir beveik visa jo adminis
tracija panasziai mislina.

Senatorius Fulbright vis at- 
kartuojo kad Genevos posė
džiai gali būti tik pradžia pasi
tarimu, bet vargiai kas/ten bus 
nutarta.

Jis sako kad vien tik Sovie
tu Rusijos Chruszczevas gali 
czia padėti ta Berlyno ir Vo
kietijos klausima iszriszti, jei
gu jis nors kiek nusileistu.

Kaip tik už tai Senatorius 
Fulbright atsisakė pirminin
kauti delegacijai ir sykiu su 
nauju Amerikos Sekretorių 
Christian Herter, važiuoti in 
Geneva ant tu posėdžiu.

Per Daug Nesitikėti Isz 
Genevos Posėdžiu

WASHINGTON. D. C. —
Senatorius J. William Fui-| 
bright, Senato Užsienio Reika-’ 
lu Komisijos pirmininkas, per- į 
spėja Amerikieczius per daug 
nelaukti ir per daug nesitikėti 
isz tu Genevos posėdžiu, tarp 
jAhglu, Pn/jfcuzu, Sovietu ir 
musu Atstovu, szio menesio 
vienuolikta diena. .

Jis penkis sykius per radija 
ir televizija taip prasitarė, sa
kydamas kad jeigu ir kas gero 
iszeis isz tu posėdžiu, tai bus 
labai mažai, daug mažiau negu 
mes tikėjome.

Karalienių Permaina

WILMINGTON, DEL.—
Esther Olney isz Newark Dela
ware czia yra pripažinta “De
laware Valstijos Karaliene,” 
del sziu metu, in Wilmington, 
Delaware. Jai Karalienes ka
rūna uždeda praeitu metu gro
žio Karaliene, Nancy Mae Wil
liams. Esther dabar dalyvaus 
Gražuoliu Rungtynėse in At
lantic City, New Jersey, Rug
sėjo menesyje.
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'“Motinos Diena” bus Nede- 
lioj. Gera motina yra verta 
sZimto mokintoju. Motina vi
sados atleidžia; juk tam, ji at
ėjo in szi pasauli. <

■' _

Motinos Dienos paiprot i in- 
vede Amerikieeziai. Ir- biznie
riai ja dabai- platina ir palaiko 
su savo reidams, nes baisiai 
geras biznis is® geliu ir dova
nu per “Motinos Diena.”

•i ’ti- i;

Mums rodos kad atskiros 
“Motinos Dienos” geriems 
vaikams visai nei nereikėtų, 
neš jiems kiekviena diena yra 
“ Motitios Diena. ” 

esant kartu, padėti jam reika
le ar bėdoje.

Posėdžiai Genevoje prasidės 
Gegužio 11-ta diena. Dauguma 
Amerikos Dipliomatu ir Atsto
vu mažai ko gero isz tu posė
džiu nesitiki; sako kajd Ohrusz- 
ezev.as nenusileis. Tapati gali
ma nujausti ir Rytu Vokietijo
je, kur Vokiecziai beveik nieko 
gero nesitiki isz tu posėdžiu ir 
jaueziasi labiau ir labiau Ko- 
mupistu ir Sovietu spaudžia 
m i.

Apie pusantras szimtas Vo- 
kiecžiu, kasdien pabėga isz Ily
tu "Vokietijos in Vakarius.

veikslus visu Sovietu tvirto
vių. ‘Bet musu lakunu sztabas 
tikina kad musu lakūnai nesi
veža paveikslams traukti ma- 
sziiiu, kfti jie taip augsztai le
kia.

Žmogus'turi imti pavyzdi isz 
sknfždėš. 'Skrande nežino bdi- 
mesį del to niekas nenori sesti 
ant skruzdėlyno.

Pasisekimas ugdo draugus, 
nepasisekimas juos iszbando.

Iszrodo kad po. Genevos po
sėdžiu ir po* Virsznnes Seimo 
Rytu, Komiuiistisaka Vokieti
ja turės būti visu pripažinta.

Kai Anglijos Sir \\ inston 
Ohitrehillis atvažiavo in Vasz- 
ingtona, pas Prez. Eiseiihowe- 
ri iir svecziuis, buvo pasiausta 
pakvietimas buvusiam Prezi
dentui Harry S. Trumam ii da
lyvauti ant. pietų, Balt namuo
se. TrumanUs trumpai atsake 
kad jis negali pribūti.

Kai laikrasztiniakai jo pa
klausė ar jis tikrai negali da

Geriausias draugas yra tas, 
kuris musu, ddas nuslepia nuo 
kitu akiu ir pats in jas netiki.

Lakunu sžtalbo virszininkas 
sako kad dauguma, musu di
džiausiu B-47 bombnesziu yra 
netinkami ir gali sudužti kai 
tik pasikels nuo žemes. Jis sa
ko kad mes turime du tuks- 
tancžiu tokiu bombnesziu, o 
pbskiitro t ukstanezio isz ju nė
ra tinkafni isz^kristi in pa
danges: "

Trys isztikimiatisi draugai 
yra sena žmona, senas szuva ir 
pinigai.

v ‘..
Amerikos valdžios sztabas 

dabar derinasi su Goodyear 
Aircraft kompanija 'del nauju 
eroplanu, kurie skristu grei- 
cziau negu keturis szinitus my
liu in valanęla ir kurie be jokio 
gazolino" galėtu pasilikt pa
dangėse per kelias dienas.

Kas eina su vilkais, iszmoks- 
ta ir staugti.

Sovietai baisiai pyksta, kad 
■musu eroplanai lekia augsz- 
cziau negu dvideszimts penkis 
tukstanczius peįdu augsztnmo, 
kai jie keliau ja in Vakaru Ber
lyną. Jie pyksta, už tai kad isz 
tokio augszczio musu lakūnai 
gali jeigu nori, nutraukti pa-

Soivietams baisiai nepatinka 
kad Amerika rengia savo tvir
toves ir instato savo naujau
sius ginklus Italijoje. Jie jau 
kelis sykius yra pareiszke savo 
nepasitenkinimą, bet iszrodo 
kad nieko isz to nebus, nes 
daug: musrt naujausiu ginklu 
yra intaisinta, in ar apie Vero
na miešta, Italijoje.

Kas eina su vilkais, iszmoks- 
ta ir' staugti.

' Eina, gandai kad Chruszeze- 
vas ketina pasiunsti savo žmo
na in Rytu ir Vakaru sostines, 
kaipo geros valios ambhsador- 
kn.

Kad iszlaikytumei dranga, 
reikia tri jų dalyku: gerbti ji 
ei ant su tavimi, girti jo ne

lyvauti, ar tik nenori dalyvau
ti, Tinmanas, nusijuokdams 
atsake jiems: “ A.sz sakiau ka(d 
asz negaliu pribūti. Dabar jos 
savotiszkai mano žodžius isz- 
kreipkite, kaip jus visados 
darote.” 1 

' Bendrauk su gerais žmonė
mis, ir busi ju skaieziuje.

Kaslink Prezidento rinkimu 
visaip gali but i ir iszeiti; Pre
zidentas krankliu D. Boosevel- 
tas visiems piv’ode kad žmogus 
gali būti prezidentu tol kol jis 
gyvas; Harry Truman 'parode 
kaįl bile kas gali būti iszrink- 
tas prezidentu; o Prezidentas 
Eisenhoweris mums parode 
ka’d mes galime apsieiti visai 
be Prezidento Balinamuose.

Be pasiaukojimo neinmano- 
ma, jokia, draugyste. •

Sir Anthony Eidėn, buvęs 
Anglijos M'misteris sako kad 
daug aplinkybių dabar baisiai 
panešzeja in aplinkybes priesz 
Antra Pasaulini Kara. Pavyz
džiui, dabar sulaužomos tarp
tautines sutartys, kaip buvo 
laužoma priesz Antra Pasauli
ni Kara.

Tokia jau draugiszkumoi tai
sykle: kai nesusipratimai inei-

MPirkie U. S. Bonus!na pro duris, meile iszszoka

pro Įauga. ;
" — “"***“”

Dvieju moterų draugyste 
(era tik sanmokslas priesz t,re- 
cziaja.

Dabar valdžia ir atskiros 
valstijos nori uždeįi idar dides
nes taksas ant invairiu, vi
siems reikalingu daigtu. Val
džia. sako kaid jai reikia keliu 
bilijonu' doleriu daugiau del 
taisymo ir statymo vieszkeliu. 
Yra. manoma uždėti dar vieno 
cento taksas ant gazolino; ci
gare! ai jau dar fabiau takšno
jau! i.

Kas mėgsta imti, nemėgsta 
duoti.

Atsimykime apie" mirti, 
Ba kas įgali žinoti, 
Ar mes atsiguldami 

gyvi miegot,
Ryto neatsikelsime 

būdami lavonais.

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

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 
laišzkas eis in gurbą,” ir galė
site patys dasiprast, del ko ne- 
aplaikete atsakyma del jusu 
iižklausymo.

—Redakcija “Saules.”

ISZBANDYMAS ::
:: :: TEISINGSTES

|£ELI metai atgal, mirė juok
darys, kuris daug szposeiįū 

mėgo daryti, o ir mėgino dase- 
kiiiicti apie žmoni u te i si ūgy st e 
su karais sueidavo. Tame tiks
le ne viena karta darydavo 
akyvus szposelius, kad dažino- 
ti apie žmonių budus.

Tula diena sodo in stryt.ka.ri 
del pasivažinėjimo. . Sėdo arti 
k n filiu k tori aus nudnod afria s 
kaipo pagelbininkas kunduk- 
toriaus.

Del keliolikos žmonių iszda.- 
ve už daug reszto, laida kožnas 
po kelis kartus perskaitęs, nu- 
siszypsojas dėjosi pinigus in 
kiszeniu. Ir jau buvo gana lai
ko tokio mėginimo, o ne vienas
nesugrąžino del kunduktoriaus 
perduotu pinigu. Bet szeszioli- 
kos metu mergaite ant galo pa-v 
szauke in knnduktoriu:

— Ponas kunduktoriau, tu 
man iszdavei puse 'dolerio 
daugiau ne kaip man priguli.

Praszvito' veidas musu kun
duktoriaus (urczians. Mergai
te buvo varginga., bet sžvarei 
buvo pasirėdžius, iszlipo isz 
karuko ir ėjo paskui ja, daži- 
nojo apie josios adresa, isz- 
klausinėjo kaimynu ąpie josios 
būda ir gyvenimą, ir daižinojo, 
kad užsiima siuvimu isz kurio 
užlaiko’ ir savo motinos.

Netrukus senas ponas pavo
jingai apsirgo ir mirė, o kad 
turėjo tik viena giminaiti to
dėl padalino' visa savo turtą 
del teisingos merginos ir gimi- 
naiczio.

Isz artimos bėdos, neturėsi
jokios naudos.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No 101- Kapitonas Velnias 
Puikus aprhszytntta, d i d e I ■

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

No.150—Apie Duktė Akrne- 
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- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

t

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras pacziuojas, 
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, 20o.

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

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

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutniukae, 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—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Naktį 
62 puslapiu, 20c.

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

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

lapių, 20c.
No.158—A p i e Kapitoną* 

Stormfield Danguje; Pabėgo, 
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, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausy ta 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.l76—A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokio* Knygos
*

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

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

180*4—-Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaue 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, šu 
nekurias Naudingais Padeji 
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, sen oviszko 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 Motino* 
Garbei. 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas s

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

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

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

SAULE PUBLISHING CO,, 
Mahanoy City, Pa. - U, S. A.
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MANO SŪNŪS
Tikras Atsitikimas Isz 

Gyvenimo, Isz Didesniu 
Miestu.

ĄUSZRIUNAS -labai mėgda
vo gražia ja lyti. Turėti ko

kia nėra moterį; buvo jo svajo
ne, jo karszeziausiu troszkimn. 
Pastaruoju laiku neramus 
geismai kankino ji, liedavo 
jam ramybes.

Vos tik .pasilikdavo jis vie
nas kaip mintys imdavo veik
ti ligi baisaus proto intempi- 
mo, ligi skausmo visame kūne, 
jiėSzkodamas budo kaip, užka
riauti moterį.

Draugai kurie tankiai gir
tuokliaudavo su parsiduodan- 
cziomis moterimis, kviete ji sa
vo kompanijoj, bet jis, gėdos ir 
pasibiaurejimo jausmu ver-

eziamas, visuomet atsisakyda
vo. Jie juokdavosi isz jo, vadi
no ji mergele, kuri bijo nusto
ti savo nekaltybes. 0 geismai 
kiekviena diena vis stipriau ir 
stiprau virė, tarytum jieszko- 
dami iszejimo. Kiekviena die
na jie vis drąsiau reikalavo už
ganėdini mo.

Jis jaute kad jau nebe yra 
pajiegu kovoti su, jais. Ir jis 
staiga supyko pats ant saves 
kad valdyti kokia nors motore, 
tikrai biau.ru ir atkaru, jis pa
dare sau beveik nepasiekima 
svajone.

Negalėjo juk jis, isztikniju 
kovoti su pabudusiais geis
mais. Juk anksti ar vėlai, vis- 
viena jie pergalės ji. Ta jis la
bai gerai suprato, bet kode! tai 
jo būdas instinktyviszkai ko-

vojo su jais.
Jam. juokinga kad jis ilgai 

sJtate kokius tai vaikiszkus vei
kimus kaipHa viską galima pa
daryti visai lengvai, kaip da
ro kiti.

Laikas-gi pagaliau s perstoti 
būti vaiku.

ANDRULIO
LIETUVISZKAS SURIS

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

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 meigiama, 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,” lies jis gaminamas pagal ju Teveliu Receptą, kurie ji dar buvo at
sivežė isz Lietuvos, Reikia tikėtis, kad ta praszyma p. Andriuliai patenkins 
ir susilauksime Sūrio su nauju pavadinimu “TEVELIU SURIS.”

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

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

Buvo vasaros vakaras. Ant 
bulvaro grieže, mužiką ir visas 
jis buvo apipiltas marga vaik- 
szcziojancziu minia.

Orkiestro balsai skriejo per 
bulvarą, palengva tilo ir paga
li aus vienijosi su gatves triuk- 
szmu.

Auszriunas ėjo vaikszczio- 
jancziuju mynioję, stengdamas 
insižiureti in praeinaneziu mo
terių veidus. Lyg koksai žino
vas jis apžiūrinėjo j u liemenius 
ir kūno, sudėjimą. Ir kuomet jo 
žvilgesys susitikdavo su mote- 
res 'žvilgesiu jis raudpnuodavo 
isz užšigedinimo. Geismai ir 
sziurpuliai supurtydavo jo. kui
ną.

Isz ju tarpo iszrinko akimis 
kaip galima žin|g|eidesne ir 
gražesne.

Setai jo 'žvilgesys apsistojo 
ant dailios gelton-plaukes, 
nors tiesa jau nėbepirmojo jau
numo, bet vis dar pritraukian
ti. Ji stovėjo szalyje ir žiurėjo 
miniom

Auszriunas pajuto' prie jos 
koki' t ai keikta, neaiszku pa
traukimą. Jis iszejo isz minios 
atsistojo netoli nuo nepažins- 
tamosios ir eme sekti kiekvie
na jos judėjimą. Galvoje dygo 
mintis po minCziai.

Ir ka, jai ji dora? Gali isz- 
eiti laibai nemaloni ir negeisti
na istorija. Kokia ji daili, mei
li ! Na, jai priėjus prie jos ? Ne, 
ne, reike palaukti.

Netpažinstamoji tuo laiku 
žiurėjo in Ausžriuno szali. Jos 
žvilgesys apsistojo ant jo. Ji 
tyliai priėjo ir atsistojo beveik 
szale jo. Auiszriunas susijudi
no dar stipriau. Jis nerviszkai 
mosavo lazdute, taisė skrybėlė 
ii- be perstojimo tampė vos pa.- 
sttbiamps ūselius.____

Netpažinstamoji su nepasle
piamu žingeidumu žiurėjo in 
Auszriuna.

— Bukite taip malonus, 
pasakykite kelinta dabar va
landai! Staiga! kreipėsi ji su 
klausymu. 1

— Su mielu noru. Vienu 
akimirksniu. Tuojau, tuojau.

Jam dar-igi užtraukė žada.
—- Sztai, deszimta valan

da, užbaigė jis vinpaneziu bal
su.

— Acziu! Bet ko tamsta 
taip susijudinęs?

— Ak! T\ai tik taip, taip

MICHIGANFOUNTAIN

Savo skoniu ir kokybe yra žinomi 
Amerikoje ir Kanadoje!

radii si ir tyli? Gal but ji supy
to ant manes? <

Tylus, liūdni orkiestro bal
sai bangomis veržėsi pas juos 
kabinetan. Virpėjo, verke ir 
raudojo.

Iszblysziius, užsimanse-ziusi 
ji klaidžiojo liūdnomis akimis 
per kabineto sienas ir ju žvil
gesys perdurdavo jas ir eidavo 
toli, toli. Tarytum ji mate k a 
tai už sienos. 7

■Gaili meliodija insivekže jos 
sielon ir šukele atsiminimu su
turi. Auszriunas žiurėjo in ja 
nenuleisdamas girtu akiu. Jo 
apsvaigintame prote iszrygo 
st algai žingeidumas! apie ka ji 
dabar mansio.

— Pasakyk, kas su tavim 
jasidare? Paklausė jis.

Ji tylėjo. vjC
— Na, pasakylk-gi!
Ji ilgai žiurėjo in,ji, ir pra

arė liūdinu balsu.
—i Tu nori žinoti?
— Talpi Taip!

t

Asz būvant laimingai,

Ar tu girdi?

sus, kankinantis.
— Tu mano sūnūs! Vos lai

kydamasi ant kojų snsznibžde- 
jo ji-

— GALAS —

*

Asz dau
sų juom gy-

PAVEIKSLAS 
MOTINOS

sau.
— Eikime geriau 

vaikszezioti! Nori fe ? Su 
szypsojimu tarė geltonplauke.

— Dar-gi labai, suszuko 
jis.

Už valandėlės Auszriunas 
nusiramino, paėmė savo sake- 
leive po ranka ir jie garsiai 
juokdamiesi atmine jo gėdin
gumą ir susijudinimą.

ipasi-
misi-

Jam baisiai linksmu. Paga
linus tai jis vienas su moteria. 
Bet svarbiausia ta"i tas kad ji 
juomi nupirkta!

— Fu! Kaip karszta! Jis 
taip daug gere. Bet kodėl ji nu-

— Asz atsimttiiau savo pra
eiti.
daug metu, praėjo nuo* to laiko. 
Ar tie orkiestro ghrsai pabdino 
ji ar tavo veido brufcszniai pri
mine man kita. Asiz buvau už 
vyro, buvau laiminga. Paskui 
jas mane buvo dvieju metu sū
nūs. Vyras uižk ete mane lim- 
lanezia liga!
bis mane gimė irie jo neapsa. 
coma neapy kan a.
ginu nebegalejai 
venti, asz apleid n vyra ir kū
diki. Asz beprdtiszkai ji my- 
ejau, bet asz apleidau. Liga 

pasiliko su manimi. Szirdiyje 
užliėpsnojo baisos, kersztas, 
{.ersztas ne tik prie mano vyro 
e, bet ir prie v'i«r tvr’ Kodėl 
taip, asz. įiežinau!

Ir asz emiaufjerszyti. Asz 
apdovanodau sa o liga ir jau
nus ir senus ir turtingu^ ir be- 
urezius, visus 'be skirtumo! 

Ėjau veltui, jie man negalėjo 
mokėti. 'Prie kiekvienos aukos 
pas mane gimdavo noras suras- 
ti kita. L- atip asz gj^venau ir 
gy venu tuoju kefsztu!

Klausydamas jos Auszriu
nas visas viip'ejo.

— Biaurybe! Ka tu padarei 
su manimi ? Susžukd jisi lyg 
proto nu'stojas.

Jis raudodamas lauže rankas 
ir draskėsi plaukus. 0 ji su ne
apykantos pilna szypsena žiu
rėjo in jo iszgasti.

— Tu mane pražudei! Tu 
atėmei mano gyvenimą!

Bet ji pasiliko rami ir szalta. 
Staigai ji susipiirte. Viena 
mintis 'žaibu pėrl^ke per jos 
galva.

—- Perstok! Neverk! Nebe- 
sugražysi. Ka-gi daryt! Ne
verk! '

— Jis tampomas raudoji
mo' pakėlė savo apverktas 
akis.

— Neverk, meiluti!
Ji glostė ranka jo plaukus.
— Iszpildyk viena praszy

ma. Atsek ant valandėlės savo 
apykakle. Ant valandėlės! Ir 
nelaukdama jo sutikimo ji sku
biai pati eme segti. Jis nesi- 
prieszino. Ji grėitai sugriebė 
kabojanlti ant jo kaklo medal i- 
keli ir insisiurbe in ji degan- 
eziu žvilgesiu.

Su. isaplestomis isz baimes 
akimis ji paszoko in szali, par
krito ant aslos ii" ilgai, ilgai 
lyg beprote, sėdėjo murmėda
ma kokius tai ' nesuprantamus 

' žodžius.
Auszriunas nesuprasdamas 

kame dalykas, žiurėjo in ja. 
i Už keliu minutu ji atsistojo.

Jos veidu užgulė kas tai bai-

BALTRUVIENE 
•♦■M***************** -**«-*

Szimet “Motinos Diena’’ 
Pripuola, Nedelioj, 10-ta 

diena Gegužio !
Yra, tai gražus paprotys 

Amerikoje, 
Viena diena paskirti, 

Del garbinio savo 
motinos, 

Ar ji gyva, ar 
mirus!

Juk nuo motinos 
Daugiausia, priguli 

szeimynos laime.
Senovės Lietuviu 

gyvenime, 
Sut ikim ai szeim ynose 

Buvo labai retas daigtas.
Del to, tauta buvo 

sveika ir tvirta, 
Lietuviai mylėjo savo ■ 

ALotinas ir savo
Ievyne!

Ne tiktai gyvas motinas 
Atminkime ir gerbkime, 

Bet neužmirszkime ir 
apie minuses, 

Nes jeigu savo teviis 
užmirszime, 

Tai musu vaikai mus 
užmirsz!

j Kiek tai yra nedekingju, 
' vaiku szianj lien.

Kiek szioje szalyje gyvena 
mu.su Lietuviu, 

Kurie užmirszo net 
Paraszyti trumpa 

Laiszkeli savo motinai!
Toki žmones neturi 

deki ng umo jausmo, 
Jie yra beszirdžiai! 
Kaip tai miela žinoti, 

Kad randasi ant svieto 
tokia y pat a,

Kuri myli drueziau ir i 
ilgiau,

Ne kaip pnieteliai arba
I mylima.

Juk prietelis ar mylima 
i apleidžia tave, 

I “Kada skambėjimas pinigą 
Tavo kiszeniuose paliauna, 

O motina?...
Ji dalinasi su tavim 

Laime, nelaime bėdoms 
;. ' ir vargais,

O kaip ji džiaugėsi 
Tureįdama gera sūneli, 
Kuris pastoja “dideliu

I . žmogum. ’ ’
• Taip, motina gali 

džiaugtis,
Isz laimes savo sūnelio

. verkti graudžiai 
isz jo nelaimes,

( Kuris kad ir butu 
pažemintas

Ir uždarytas kalėjime. 
Dievas duoda motina 

tik viena karta, 
Ir viena khrta atima, 
Todėl, ja. guodok ir 

mylėk, 
Kolei da gyva ant 

svieto!

•guvo tai laike Amerikos-Is- 
panijos kares. Prie Manilos 

salos plauki nėjo Ispaniszki 
laivai, kurie buvo pasirenige ta 
diena ant muszio su Ameriko
nais.

Ant vieno isz Amerikon i szko 
laivo atsitiko tas:

Vifeno isz laivoriu inpuole 
sveteris in mares ir norėjo 
szokti in jas iszgėlbeti savo 
sveteri, bet ji nuo to sulaikė 
af'icieriu'S, kuris rustai uždrau
dė jam szokti in mares, nes tai 
buvo labai pavojingas laikas.

Po kokiam tai laikui aficie- 
•rius pamate ta pati laivoriu, 
visa szlapia, laikydamas sve- 
teri rankoj nuo kurio bėgio 
vanduo.

Laivoriui kerszino diddle 
bausme už neipaklausymo pri
sakymo savo virszininko, nes, 
tai buvo kariszkas laikas.

Po musziui laivorins buvo 
pristatytas priesz kariszka sū
dą už nepaklusnumą.

Per visa laika kada laivoriu. 
apkaltinojo, jis stovėjo tylėda
mas. Tiktai tada, kada jo ad
mirolas Dewey užklausė: del 
ko jisai nepaklausė aficieriaus 
prisakymo, laivorins atsilieper

— Būdamas laivoriu ant 
kariszko laivo, sulprantu, kad 
labai persižengiau nepaklausęs 
aficieriaus prisakymo, bet, asž 
turėjau lame labai svarbe 
priežaste, nes sveterio kišzė-’ 
niuje radosi mano motinos pa
veikslas, kuri asz jokiu budti 
nenorėjau patrotyit!

SAias Admirolas Dewey gi
lei užsimanstes, padavė laivo
riui ranlta tardamas:

— Esi liuosas, nors peržen
gei kariszkas tiesas.

Atsikreipė in sedincziuš ki
tus aficierius kurie teise laivo- 
riu atsiliepe:

— Žmogus, kuris yra teip 
prisiriszes prie savo motinos, 
tikiu, bus narsus kareivis ap- 
ginime savo tėvynės!

Laimingi yra tie, kuriems 
motinos perdavė savo neisz- 
dilstama paveikslas. ■

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslab

160 Puslapiu
8 ool. ilgio, 5% col. ploado 
luaiBzkma sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in xninksxtoe po- 
pieroe virszeliuoee. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

Tiktai,... $1.00
Saule Publishing Co.,

iIstorija Apie 
“AMŽINA ŽYDĄ”
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Dabar Po 25c.
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Jeigu Permainote 
Savo Adresus

Gyvenimo

Tieji kurie persikrausto 4n 
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 negalėsimo 
surasti kur tokis žmogus -gy
veno. Todėl, jeigu permai&otė 
savo gyvenimo vieta, raszant 
in Redyste, kad permainyti 
jusu adresa “paduokite ir sš-; 
na adresa, o tuom palengviuė 
site mums darba, erkelio ■ ir 
kaszto! ’ ’ Szirdingai Acsiu! 'i- 
.. «. -. ... \ ■

Price $3.00 ' ‘••i-
COLORS, Red, Black. Grwa, ';

Saule Publishing Co., Maha
noy City, Pa.Jo kelione po svietą ir liūdimai 

apie Jezu Kristų. 
Per paczta, 25 Centai. 

SAULE - Mahanoy City, Pa.

“Talmudo Paslaptys”
2ydu tikybos

Labai užimanti apysaka 
Per paėsta, 25 Centai 

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

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

Platinki! “Saule” „

r

biau.ru
mu.su
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Žinios Vietines
— Pano’delio ryta, apie vie

nuolikta valanda nelaime atsi
tiko' ant vieszkelip arti More- 
;jos, kai Albertas Buski e viržius 
35 metu, amžiaus, nuo 300 Line 
nly., Frackville, kuris, vairavo 
savo automobiliu, staigiai nu
lėkė nuo kelio ir apsivertė. 
Buskieviczius likos sužeistas ir 
likos nuvesztas in Gerojo Sa- 
marijieczio ligonbute, Potts
ville, del gydymo.

— “Motinos Diena” pri
puola Nedėlioj, Gegužio <le- 
szimta diena. Tegul toji diena 
“Motinos Diena” buna atmin
ta per visus^Jeigu motina, yra 
mirus, tegul vaiko maįda už 
jos dusžia eina pas Augsz- 
cziausiu Sutvertoja! Tasai, ku
ris u'žanirszo apie savo' gimdy
toja, nevertas gyventi ant szio 
svieto. Biaurus yra 'žadintojas, 
bet tasai kuris Įdrysta ranka 
pakelt ant. savo motinos, nėra 
vertąs kad ji szioji žeme laiky
tu. Juk skaitome tankiai apie 
vaikus kurie nužudo savo mo
tina arba, tęva. Kokis likimas 
ir laime gali patikti tokius 
vaikus? Dievas ducįda motina 
tik viena karta, ir viena karta 
atima, lodei ja guod'ok ir my
lėk kolei ,da gyva ant svieto!

— Subatoj pripuola Szv. 
Grigalio, o Tautiszka Vardine: 
Sy'tis. Ir ta diena: 1956 metuo
se Leitenantas Komandomis 
Byrd pasiekė pasaulio žiemi
ni aszigali; 1893 m., Amerikie
tis Generolas Stonewall Jack- 
son buvo nužibintas; 1880 m.; 
garsus Anglas raszytojas Ja
mes Mi Barrie, kuris buvo 
SzkotfTs, jis yra pastebėjas,: 
Kiekvienas žmogus, kuris pa
siekė turto ar pragarsejime 
virszun.es, vis girasi, kad visa 
garbe vien tik jam vienam pri
gulti-

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Medei ia po Szesztiniu 
taipgi Szv. Antano-, o Tautisz
ka Vardine; Igauja. Ir ta die
na: 1940 m., Sir Winston Chur- 
chillis stojo in Neville Cham
berlain vieta kaipo Anglijos 
Premieres; 1950 m., dvide- 
szimts septynių valstijų gele
žinkeliu 'darbininkai sustrai- 
kavo; 1780 m., pirmutinis gele
žinkelis buvo pastatytas, kuris 
sieke nuo viena musu kraszto 
kranto ligi kitam. Paskutine 
auksini vini buvo- inkai ta ‘Pro
mo tory, Utah; 1895 m., pa
minklas.buvo pastatytas Pir
mo Prezįdento Jurgio Vaszing- 
tono motinai, Mary D. Wash
ington. Tai buvo pirmutinis 
paminklas pastatytas moterei 
Amerikoje; 1871 m., karas tarp 
Prancūzijos ir Prūsijos užsi
baigė su Frankfurt taika. . t \ . - • ,.

—- Paneglelyje pripuola SS. 
.Pilypo: ir Jokūbo taipgi Szv. 
Mamerto, o Tautiszka Vardi
ne: Duodone. Ir ta diena: 1949 
m., Izraelio krasztas priimtas 
in Tautu Sanjunga; 1886 m., 
Amerikos Darbininku, Federa
cija susitvėrė; 1949 m., Vokie- 
cziai' bombardavo Lonjdona, 
užmusze 1,436 Anglus; 1858 m., 
Minnesota valstija priimta, in 
Amerikos Suvienytas Valsti
jas.

— Uatrninke pripuola Szv. 
Nerijo ir Szv. Pankracijo, o 
Tau i i s zka V a rd i ne: V ai du t i s . 
Ir ta, (diena: 19'02 ra., szimtas ir 
keturios deszimts penki tuks- 
taricziai mainieriu sustaikavo 
Pennsylvanijoje, Prez. Theo
dore Rooseveltas sutaikino;

1935 m., Marshal Pilsudskis 67 
metu amžiaus Lenku Diktato
rius pasimirė; 1932 m., Cha,ries 
Lirjdberghu kūdikis ‘buvo su- 
rastas nužudytas; 1517 m., nu
mirė Sanguszka narsus Lietu
viu karvedys.

Shenandoah, Pa. —
Domininkas Pu tsala vieži iis, 
nuo 41 (j E. Centre nly., kuris li
kos nuvesztas in. Pottsville li
gonbute pareita sanvaite, Ket
verge, del gydymo, pasimirė 
pareita Subatos vakare. Velio
nis gimė Lietuvoj, atvyko in 
Shenad'oro, miestą daugelis me
tu atgal. Buvo augi i akasis ir 
paskutini karta dirbo Maple 
Hill kasyklose. Prigulėjo prie 
Lietuviszkos parapijos ir Mai
nieriu unijos lokalio. Paliko 
dvi seserys: Mare Kluczinskie- 
ne isz Frackville, ir Ona, Karas 
isz Allentown, Laidojo Seredos 
ryta isz Graboriu Oravitz kop- 
lyczios, su apiegomis in Szv. 
Jurgio bažnvežioję 9 valanda 
ir pala,ulotas in Szv. Marijos 
kapinėse.

— Bet,racija (Schlack) Ku- 
czinskiene, nuo 307 W. Aiding'- X
ton nly., staigai krito prie 
kampo Coal ir Chestnut uly., ir 
likos nuveszta in Locust Mt. li
gonbute pareita Su ha ta, po 
piet, bet nelaiminga moterisz- 
ke jau buvo pasimirus. Gimė 
Lietuvoje, atvyko, in Amerika 
penkios deszimts metu atgal. 
Jos vyras Antanas mirė Gegu
žio’pirma diena 1946 metuose. 
Paliko sekanezius: du sunu: 
Vincą, namie ir Antana, mies
te; keturios dukterys: Ona .Ko
te®, mieste; Adele, patį R. T. 
Ritchie, Princeton, N. J., Bet- 
racija, pati Asher B. Moyer, 
Reading, Violeta, pati August 
Friel, Trentim, N. J., ir vienuo
le sesute destine, O. S. F., ku
ri randasi prie Szv. Juozapo li
gonbute, Reading;. Laidojo Se- 
reldos ry ta su apiegomis in Szv. 
Jurgio bažnyczioje deszimta 
valanda ir palaidota in parapi
jos kapinėse. Graborius L. 
Ozai k a u sk as 1 a i d o j o.

— William A. “Purdue” 
Norris, nuo 429 W. Poplar uly., 
kuris laike dinsta. kaipo kapi
tonas policijos sargu prie val
stijos namo in Harrisburg, Pa., 
pasimirė Utarninke in Locust 
Mt. ligonbute. Jisai- sirgo per 
keletą sanvaites. Gimė New 
P'hih'jlelphia,, po, tam, apsigy
veno' su. savo tėvelius Shenado- 
ryje. Daugelis metu, atgal buvo 
angliakasis ir dirbo Maple 
Hill kasyklose' Prigulėjo prie 
Lietu.viszkos parapijos ir prie 
keliolika-draugijų. Paliko sa
vo paezia Rože (Gawrylik); 
try's /dukterys: Roseainn, Kata
rina ir A. Kruszynsky, mieste 
Laidos Subatos ryta isz Grab. 
Oravitz kopįvezios 38-40 N. 
Jardin uly., su apiągomis. in 
Szv. Jurgio bažnyczioje de
szimta. va.la.njda ii' palaidos in 
parapijos kapinėse.

— Joseph Wallace, nuo 201 
W. Centre uly., numirė Utar
ninke, 2:45 valanda popiet in 
Locust Mt. ligonbute. Gimė 
Sheriadoryje. Paskutini karta 
dirboJdel Bethlehem Steel Co., 
prigulėjo prie Lietuviszkos pa
rapijos ir Lietuviszko' Kliuboi 
Paliko du brolius: Adoma, 
mieste ir Edvardą isz Camden, 
N. J., taipgi giminiu. Laidojo 
Petttiy'czios ryta, su, apiegomis 
in Szv. Jurgio bažnyczioje 9 
valanda ir palaidotais in para
pijos kapilnese. Graborius Vin
cas Menkieviczius laiįlojo.

Tamaqua, Pa. —
Ponia Ona Litviniene, nuo 331 
Schuylkill© uly., kuri nesvei- 
kavo per koki tai laika, ir gy
dėsi in Pottsville® ligonbute 
per penkios sanvaites, pasimi
rė Panedelyje apie 12:30 va
landa po piet. Velione gimė 
Lietuvoj, atvyko in Amerika 
1910 metuose ir per keletą me
tu gyveno Mahanoy City, o 
1915 metuose apsigyveno Ta- 
makveje. Prigulėjo prie Lietu
viszkos parapijos ir prie- Szv. 
Rožancziavos draugijos. Pali
ko dideliame nubudime savo 
vyra Juozą; tris sunu,s;: Albina 
išz Mobile, Ala., Klementą,, Te
gucigalpa., Honduras Central 
America; T/Sgt. Alberta isz 
Etain, Prancūzijoj; dvi dukte
rys: panele Jean, Washington, 
I). C., ir R. Ormsby, namie, 
taipgi broli Kazimiera. Bacie- 
viezia Lietuvoje; sesere Mar- 
gareta Lenkaitiene, is>z Brazili
jos ir asztuonis anukus. Laido
jo Petnyczios ryta isz Grabo- 
riaus J. Gi'bo kopįvezios, 243 
W. Broaįd uly., su apiegjomis in 
SS. Petro ir Povilo bažnylezio
je 9 valanda ir palaidota in 'pa
rapijos kapinėse, Owl Creek. 
A. a, Ona 'Litviniene buvo sena 
skaitytoja “Saules”. Amžina 
atilsi.

Berwick, Pa. —
Pareita Nedėlios vakare ugnis 
kilo- kluonyje, ant ukes prigu
lintis pi-ie Ignoto Jaszinskio 
ant Rt. 2 Berwick. Gaisras li
kos .užtiktais per jo> žmona Ona 
ir sunu Ejdvarda, 15 metu am
žiaus. Tyrinėjimas parodo kad 
jos vyras Ignotas tuom byk bu
vo'kluonyje kai gaisras atsiti
ko ir jo lavonas likos surastas 
sudegintam .kluonyje. Policija 
tyrinėja atsitikima. Velionis 
paliko žmona ir keturis vaikus, 
taipgi broli Europoje.

PRANESZIMAS 
SKAITYTOJAMS!

Yra. tai labai nesmagu, jeigu 
turime priminėti apie prisiuu- 
tima. užmokesties už laikraszti. 
Mes negalime inspeti kas. ka 
mislina. ir ar prisiims užmokes
ti ar ne, o tuom lai k turime su
laikyti.

Arba, da ka: daugelis per
maino vieta savo gyvenimo ir 
nepaduoda jokios žinios redak- 
cijei, c kad ir duoda, tai nepa
deda, seno adreso. Kožnas, kat
ras maino adresa, privalo pa 
dėti sena, ir nauja adresu., ba be 
to negalime permainyti.

Kožnas skaitytojas turi to 
prisilaikyti, o per tai del mus 
didelei palengvins ir ne turės 
reikalo rūgo t i.

M-M **-M * *****■•< *-k* **********  *
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.

><-* X-H-X-*>(->♦>>

SZESZI LAKŪNAI 
UŽSIMUSZE, VIE

NAS SUŽEISTAS

Automobiliaus
Nelaime

BELLEVILLE, ILL. — Sze- 
szi lakunu sztabo vyrukai už- 
simusze kai ju automobilius 
nulėkė nuo vieszkelio, atsimu- 
sze in kelis stulpus ir davė in 
dideli inžina, kuris variuoja

mas žeme vieszkeliams iszkas- 
ti. Jie neinate ar nepatemino 
kad tas vieszkelis buvo užda
rytas.

Darbininkai taisė tilta virsz 
Silver Creek upe, kuris buvo 
sugriautas per potvanius.

Visi žuvusieji buvo isz Scott 
Air Force Base, in Belleville. 
Jie buvo 27 metu amžiaus Staff 
Saržentas Billy Smith isz Shel
byville, Tennessee; 26 metu 
Staff Saržentas Virlyn Steel, 
isz Elnora, Indiana; 22 metu 
amžiaus Paul Monte, isz Mil
waukee; 20 metu amžiaus Ge
rald Netherlain, isz Shelburn, 
Indiana; 20 metu amžiaus Ed
ward Kangas, isz Hancock, 
Michigan ir 19 metu amžiaus 
Michael Stancia isz Salem, O.

SUMUSZTA ŽMONA

Nudure Savo Vyra
• --------- -------—

NEW YORK, N. Y. —
Maža, silpna, dvideszimts de
vynių metu amžiaus, keturiu 
mergaitukiu motina, kuria jos 
vyras daug sykiu apdaužė ir 
sumusze, nutarė save apsigin
ti, nuo kito jo užsipuolimo. Kai 
jis pradėjo ja vėl daužyti ir 
muszti ji nudure ji su ledo pic- 
kiu. Nassau Apygardos polici- 
jantai taip pranesza.

Ponia June Greig,, sverianti 
vos tik szirjita svaru nužudė 
savo 36 miltu amžiaus vyra, 
burlioką, troko draiveri. Tuo
se paežiuose kambaruose, Lap- 
kriezio menesyje treczia diena, 
1953 metais kitas vyras buvo 
pasmaugęs savo žmona.

Tik-keletą minueziu priesz 
szita nelaine, szitos poreles 
deszimts metu amžiaus dukre
le, Elzbieta buvo atsikėlus isz 
savo lovos ir prasze gražumu 
kad jos tėvas daugiau nemusz- 
tu jos motinos. Kai jis ir ja 
grasino, ji, iszsįgandus sugry- 
žo in savo kambarį.

Apie ketvirta valanda isz 
ryto Ponia Greig patelefonavo 
policijantus, sakydama: “asz 
ka tik nuduriau savo vyra, at
eikite greitai.”

Policijantai rado jos vyra 
jau negyva ant virtuves grin
dų. Jie sako kad žmonos abi 
akys buvo pajodusios nuo mu- 
szimo ir jos visas kūnas buvo 
sužeistas.

Per dvylika metu ta nabage 
turėjo kentėti savo vyro pagie
ža ir piktumą ir tuos muszi- 
mus. Ji sako.kad jos vyras bai
siai inpykdavo kai pasigerda
vo ir tada jis imdavo ja daužy
ti ir muszti.

Visos mergaites buvo pa
vestos laikinai ju tėvukams, 
kai ju motina buvo suaresztuo- 
ta už žmogžudyste. Jai buvo 
penkių tukstaneziu doleriu 
kaucija paskirta kol bus gali
ma teisme visa klausima isztir- 
ti.

DIPLIOMATAS 
SUIMTAS

Norėjo Nuo Sovietu 
Pabėgti

RANGOON, BURMA. — 
Sovietu Dipliomatas buvo ke
turios deszimts Rusijos sargu 
palydėtas isz ligonines in lau
kianti eroplana. Jis stengiesi 
pro langa isz tos ligonines isz- 
szokti, kai mate kad tie Komu
nistai buvo ate j e jo. Jis buvo 
in ligonine atvesztas kai jis

Patarimas Per Vėlai

NEW YORK, N. Y. —
Jack Dempsey, po deszine, bu
vęs pasaulio kumsztininku czi- 
ampijonas pataria Anglijos 
kumsztininkui Brian London, 

kaip kumszcziuotis. Bet pata-; 
rimas biski pavėluotas, nes 
Brian London buvo kito kum- j 
sztininko Floyd Patterson su-' 
musztas.

buvo nugerės daug nuo miego 
liekarstu. Jis tikėjosi Diplio- 
matines apsaugos toje ligoni
nėje.

KLIARKAS SULAIKĖ]
$70,000

Ligonines virszininkai sako 
ked tas Dipliomatas buvo Pul
kininkas Mikhail I. Strylguine, 
Sovietu atstovas, kuris buvo 
vieszai pasmerkęs Sovietu val- 

■* dzia.
Sargai, neleido laikraszti- 

ninkams prisiartinti prie to 
Dipliomato ligoninėje, nei prie 
to Kiniecziu Komunistu lau- 
kianezio eroplano.

Dvi moteriszKes, viena gal 
to pulkininko žmona buvo su 
tuo pulkininKU isztisa naati.

Ant to eroplano buvo tik tas 
pulkininkas, jo žmona ir Alex
ei D. Shiborin, Sovietu Diplio
matas Burmoje.

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

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

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

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

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

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

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

for their patriotic donation, The Advertising Council and

SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS 

; ... MALDA ... ’

; Viesz. Jėzaus ir ; 
; Motinos Szvencz. ;
i Sapnas Motinos Szven- j 
( cziausios, mieganezios ( 
( ant kalno Alyvų, žemei Į 
J Batanijos, bažnyczioj Į 
( Szv. Mykolo Arkaniuolo. '

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

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

Vertes Aresztavimo 
Tikietu

PHILADELPHIA, PA.—.
Alexander Araco, 28 metu 
kliarkas in City Hal, savotisž- 
ka bizni vede. Jis tyczia sulai
kė paslėpė septynios deszimts 
tukstaneziu doleriu vertes ti
kietu, kurie turėjo būti isz- 
siunsti tiems kurie kaip nors 
su savo automobiliais buvo 
prasikaltę.

Užklaustas Teisėjo Joseph 
J. Hersch, kodėl jis taip darė,.! 
nes jam jokio pelno isz tu ne- 
iszsiunstu tikietu\ nebuvo, jis

pasiaiszkino kad jis norėjo vi
siems insiigerinti, kad paskui 
jis galėtu tapti teisėju ar nors 
Magistrate.

Policijantai užtiko ta kliar- 
ka Alexander Araco po lova su 
visais tais neiszsiunstais tikie- 
tais.

Teisėjas Hersch dabar nori 
dažinoti ar kurie kiti darbi
ninkai su tuo kliarku dirbo ir 
ar jie ka panasziai dare ar da
ro. '

Policijantai dabar stengiasi 
dažinoti ar tie žmones, kuriu 
tikietus jis buvo sulaikęs, 
jiems neiszsiuntes, kiek jam už 
ta patarnavima primokėjo, ir 
jeigu jie jam primokėjo, tai 
kiek jis isz viso to savo biznio 
gavo. ■ •_

Per tris menesius policijan
tai stengiesi dažinoti kur tie 
tikietai dingsta, ir paskui kai 
jie patemijo kad szitas kliarka 
Araco vis taip tankiai ka nors 
ant telefono szaukia ir beveik 
kasdien pesezias ar su automo
biliu važiuoja in invairias 
miesto dalis, jie pradėjo ji in- 
tarti ir sekti.,.

virszun.es



