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CHRUSZCZEVAS
NORI BŪTI

PREZIDENTU
MASKVA, RUSIJA.— 

Žinios pranesza buk Premieras 
Nikita Chruszczevas nori būti

-II. J . ■■■■I .1.. ........ ..

Prezidentu. Chruszczevas nori 
dalyvauti in virszuniu Konfe
rencijoje kaipo Prezidentas, 
kad butu lygus su Amerikos 
Prezidentui Dwight Eisenho- 
weriui ir Prancūzijos Prezi
dentui Charles de Gaulle.

Farmerys Protestuoja

| ■ ♦ .1

1

RIOHMOND, CALIF.—
Stanley Yankus, Lietuvis, far
merys isz Michigan valstijos 
su) savo szeimyna sustoja laiki
nai in Richmond, Californijoj, 
pirm negu visi jie iszvažiuoja 
In Australija. Farmerys Yan
kus nėra patenkintas Ameri-

Isz Amerikos
KIAUSZINIAI

UŽ DYKA

Farmerys Juos Atida-

fi

Nesutinka AntVokietijos. Sovie
tai Nenori Suvienytos Vokietijos.
Amerikos Sekre. Herter Sako
Sovietu Atstovai Nori Užkirsti

Kelia In Taika
GENEVA — Rytai ir Vaka-| invyks vien tik tada, kada pa-1 visos Vokietij

rai viens kito pasiulinimus I tys VoWczuii Rytuose ir Va- 1 Amerikos ir Anglijos Atstovai
os klausimo.

Už Geležines Uždangos
Nedrąsiai Skelbia Nau
jai Paraszytaja Komu
nistu Partijos Istorija

kos valdžios taksomis ir suvar
žymais. Jis sako kad musu 
kraszte jau nebe yra laisves. 
Czia isz kaires: Ponia Yankus 
ir ju trys vaikai: trijų metu 
Karen; vienuolikos metu Den
nis ir trylikos metu Russell.

tik kelis gurksznius kavos pra
ryja ir bėga in darba.

Daug žmonių kurie sustojo 
prie jo farmos del tu kiauszi
niu, pasiėmė tuziną už dyka ir 
paskui nusipirko ir užsimokėjo 
už kelis kitus tuzinus.

VYRAS NUSISZOVE

kaslink Vokietijos atmete ir 
viens su kitu nesutiko.

Amerikos Sekretorius Chris
tian A. Herter sako kad Sovie
tu pasiulinimas del dvieju at
skiru taikos sutarcziu su Rytu 
ir Vakaru Vokietija tik pasėtu 
sėklas ateities kivircziams ir 
susikirtimams. Jis intare So
vietu Unija sakydamas kad 
Sovietu Atstovai dabar nori 
užkirsti kelia in taikinga Vo
kietijos klausimo iszriszima!

Sovietu Rusijos Užsienio 
Ministeris Andrei A. Gromyko 
greitai atsikirto, ) sakydamas 
kad Amerika, Anglija ir Pran
cūzija nori Vokietija padėti in 
toki stovi kad Vokiecziai butu 
pusiau taikoje ir pusiau ka- 
riszkame stovyje: Jis sako kad 
dabar ne laikas kalbėti apie 
Vokietijos su-vionyjima. Ji§ Sa
ko kad apie Vokietijos vieny
be negalima nei per szita posė
di nei per kitus posėdžius kal
bėti.

Gromyko sako kad Vakari
nes Vieszpatystes dabar nori 
užvieszpatauti ir Rytu Berlyną 
ir Vokietija. Jis stacziai pasa
kė kad jo krasztas negali Ame
rikos Sekretoriaus Christian 
A. Herter pasiulinima priimti. 
Jis kalbėjo visa valanda, saky
damas kad Vokiecziu vienybe

t pasirerige pasi- 
ais kaslink nusi-

karuos. es’aisvai nutarti 
ka jie noriu ,!r

GromykfljTke kad Sovietu 
Atstovai y? 
tarti su k:
ginklavimdir atominiu bombų 
susprogdin no.

Ameriką "'Sekretorius gal 
grieszcziau negu kiti yra nusi
statęs priesz Sovietu Atstovą 
Gromyko, sakydamas kad jo- 
kis posėdi;
Vokiečiais ______ __

Vokiečiai nebus suvienyti in 

 

vienajtau’ta. in viena vieszpa- 
tyste/<T’° eailo kad po Antro 
Paša ?. Amerika ne-

disH^gbli ir negales su 
iais lerintis kol visi

sustiko ir prisipažino kad tai 
buvo ju klaida ir greitai at- 
szauke ta savo sutikima.

Rytu Vokietijos Užsienio 
Ministeris Lothar Bolz praszo 
kad posėdyje butu svarstoma 
atskirai Rytu ir Vakaru Vo
kietijos klausimas, sakydamas 
kad taip butu iszvengiama su- 
sikirtimsa paczioje Vokietijo
je.

Amerikos Sekretorius Her
ter ta jo pasiulinima greitai 
iszbrauke ir jpareiszke kad mu
su krasztas^ yra prieszingas. 
Amerikos Sekretorius teipgi 
pad»e inneszima kad visos

Kaip žinoma, Stalino laikais 
paraszyta visa sanjungines 
Komunistu partijos istorija 

•jau seniai nebeatitinka darban- 
tinems Kremliaus pažiūroms." 
Chruszcziovas insake paskubo
mis paraszyti nauja istorija, 
vienok jos paskelbimas, bent 
jau Lietuvoje, kad dar bespaus 
dinant teks kai ka vėl pakeisti. 
Naujai perraszytos istorijos 
pirmieji 6 skyriai buvo atspaus 
dinti Vilniaus “Tiesos” prie
duose, 7-sis, 8-sis ir 9-sis sky
riai buvo paskelbti žurnale 
‘ ‘ Komunistas. ’ ’ Palyginus su 
ankstesniu' ‘trumpuoju kursu’ 
kuris'sudarė stora knyga, nau
jasis istorijos vari j antas yra 
gerokai trumpesnis.

ais, kurie netik mokykloje mo
kosi, bet eina in in dirbtuves 
kaip tikri darbininkai. (Vai
ku darbas tarptautinėmis susi- 
rinkomis yra draudžiamas, vie 
nok Lietuvoje ir kituose Sovie
tu valdomuose krasztuose vai
kai net tam tikrai prievarta 
skatinami eiti in dirbtuves).

Klaipėdos Dramos 
Artistai Vaidins 

Atlante
Kaip pranesze Vilniaus radi

jas Kovo 20 diena, Klaipėdos 
dramos artistu grupe Kovo 19 
diena isz Klaipėdos uosto isz- 
vyko su plaukiojanczia baze in 
Sziaures Atlanta, kur suruosz 
vaidinimus silkes gaudantiems 
Klaipėdos, Karaliaucziaus ir 
Murmansko žvejams. Dramos 
artistai juroje iszbus apie me
nesi. -

tfiaVi. s nei su Rytu, nei su kalbas sžitame" poseSyje nebu-
Vakaru Vok.et ja, ir už tai da
bar gali už abi Vokietijas dalis 
kalbėti.

Vakariniai krasztai yra nu
sistatė kad j>įrmiausia reikia 
suvienyti visa Berlyną pirm 
nejgu bus galima apie ta Berly
ną svarstyti. Vokariniai krasz
tai pasiulina tvarka su savo 
kariuomenenfis "palaikyti kol 
pati Berlyno valdžia susitvar
kytu. Bet Sovietai ant to nesu
tinka. V

Prancūzai ir Vakaru Vokie
tijos Atstovai-sako kad Ameri
ka su Anglija padare klaida 
kai jie sutiko kad Berlyno 
klausimas butu svarstomas be

tu vieszai skelbiamos, nes So
vietai ta posėdi isznaudoja 
vo propagandai.

135 SUŽEISTI

sa-

Ant “Elevated” Trau
kino Chicagoje

CHICAGO, ILL. — Chica- 
gos Elevated traukinis susimu- 
sze su kitu tokiu stovincziu 
traukiniu apie devinta valan
da isz ryto, kai visi važiuoja in 
darbus. Szimtai keleiviu-dar- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Dovydaiti Ir Czia 
Kedeno

“Rinkimu” Duomenys

Kaip jau ankseziau raszyto- 
ju suvažiavime, ir spaudoje, 
raszytojas J. Dovydaitis buvo 
kritikuojamas ir Lietuvos So
vietiniu žurnalistu suvažiavi
me. Czia priesz ji iszejo Vil
niaus ‘Tiesos’ redaktorius Zi
manas, kuris priekaisztavo, 
kad esą laikraszczui, kurie 
stengiasi iszsikovoti pigu gar
są. Minėjo “Kauno Tiesa,’-’ 
kuri iszspausdinusi “menka
verte madžiaiga.” Apie ko
kia czia medžiagajcalbama, pa- 
aiszkejo isz “Kauno Tiesos” 
redaktoriaus J. Leonavicziaus 
atgailaus prisipažinimo, kad 
suvažiavimo delegatai teisin
gai kritikavo redakcija, savo 
laikrasztyje spausdinusia ydin 
ga J. Dovydaiczio apysaka 
“Pasmerktieji!”

Apie invykusius Kovo 15 
diena Rinkimus in Lietuvos 
aukszc., taryba ir vietines ta
ryba ir vietines tarybas Vil
niaus radijas Kovo 16 diena 
pranesze, kad Lietuvoje balsa
vę 99.9%. Kovo 20 diena tas 
pats Vilniaus radijas'ir spauda 
skelbe, tarpe iszrinktujuin in 
auks3»zz. taryba deputatu esą 
tik 30 darbininku ir 70 Kolu- 
kiecziu.

Statybiniu Medžiagų
Trukumas

Klaipėdoje iki sziol nelei- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Ant Operacijos

ve, Kas Tik Atvažiavo
> T-----------

STOUGHTON, MASS. — 
Vienas Naujos Anglijos farme- 
rys už dyko atidavė keturis 
szimtus szeszios deszimts tuzi
nu kiausziniu. Jis szitaip no
rėjo iszreikszti savo nepasiten
kinimą musu valdžia ir visais 
tais suvaržymais, kurie, anot 
jo, yra supanczioje farmeriui 
rankas ir kojas.

Farmerys Sebe S. Gari j an 
sako kad niekados nebuvo far
meriui taip prastai Naujoje 
Anglijoje, kaip dabar, l^ai val
džia insikiszo tam farmeriui 
neva padėti.

Jis sako kad taksos per di
deles, kad valdžia nustato kiek 
akeriu jis gali arti ir užsėti, ir 
kad farmeriai isz Pietiniu vals.- 
tiju dabar pigiau gali kiauszi- 
nius parduoti, Ir kas didžiau
sia beda, jis sako, tai kad 
Amerikiecziai dabar baisiai 
mažai kiausziniu valgo. Jis sa
ko kad paprastas Amerikietis 
darbininkas taip skubinasi in 
darba isz ryto kad jis neturi 
laiko pusryczius pavalgyti, bet

Nudūrė Savo Buvusia 
Žmona

PHILADELPHIA, PA. — 
Penkios deszimts keturiu metu 
amžiaus Joseph Straub nudū
rė su dideliu buczieriaus peiliu 
savo žmona, keturios deszimts 
devynių metu amžiaus Barbo
ra, ir paskui pats sau paleido 
kulka in galva. Tai atsitiko 
apie septinta valanda isz ryto, 
kai jo buvusi žmona atėjo in 
darba in National Biscuit fab
riką, ant Roosevelt Boulevard.

Ji pradėdavo dirbti penkio
lika minucziu po septynių, bet 
jos vyras dirbdavo tik po pie
tų.

To fabriko sargas Edward 
Redding sako kad jis mate kai 
tas vyras ta moterį vijosi ir 
kaip ta moteriszke parpuolė. 
Paskui tas vyras nuėjo apie 
pusantro szimto pėdu nuo jos 
pats sukniubo. Kai tas sargas 
prie jo pribėgo jis mate kad jis 
jau nebegyvas. Tas pats buvo 
su ta moteriszke.

“Elevated” Traukinio Nelaime
Eft > Dvieju Disertacijų 

Gynimas
Vilniaus universiteto rekto

riaus skelbimu, Istorijos filo- j 
logijos fakultete-Kovo 24 die-i 
na, disertacija filologijos mok 
siu kandidato laipsniui ingyti 
gynė Vincas Laurynaitis, tema 
“Dionizas Poszka.” Ta paczia 
diena Ekonomikos ir teises fa- 
kultet gynė disertacija Alfon
sas Skupeika, ekonomikos mo
kslu kandidato laipsniui ingy
ti, tema: Lietuvos TSR linu 
ūkio prekingumo didinimas 
pirminio linu apdirbim gerini
mo paigridu.

Vaikai Raginami Insi- 
sijungti In Septynme- 

czio Vykdymą

I

CHICAGO, ILL.—
Ugniagesiai ir policijantai grei 
tai pribuvo kai “Elevated” 
greitas vietinis traukinys susi-

musze su 1 u stovincziu trau
kiniu ant t» Chicagoje. Daug 
žmonių bui sužeista szitoje 
nelaimėje. ;lek buvo galima

sužinoti, tai kompanija kalti
na to traukinio inžinierių kad 
jis nesuspėjo savo traukini in 
laika sustabdinti.

Ypacz kreipiamasi in jau
nuosius ateivius ir sziaip moks 
leivius. Vilniaus radijas Kovo 
20 diena gėrėjosi tais mokini-

1 1

KANSAS CITY, MO.— 
Buvusio Amerikos Prezidento 
Harry S. Trumano žmona da
bar randasi ligoninėje in Kan
sas City, Missouri kur jai buvo 

-padaryta operacija. Jos Dak
taras Wallace Graham nėra pa 
skelbės kaip ar kuria liga ji 
serga, bet jis sako kad operaci
ja buvo pasekminga ir kad bu
vusio Prezidento žmona dabar 
sveiksta, bet ims kelis mene
sius kol ji gales isz tos ligoni
nes iszeiti.
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SAULS” MAHANOY CITY, P*.

Kas Girdėt
meta girtuokli isz; visuomenes, 
paskui isa pasaulio. Pypkes Durnai Skaitykit “Saule”

George Romney, American 
Motors fabriko Prezidentas sa
ko kad fabrikantai ir Darbi
ninku Unijų Vadai neturėtu 
nieko bendro turėti su musu 
krasžto politika, kad jie nesi- 
kisztu in politikos 'klausimus ir 
niekados nepasiskelbtn kad jie 
yra už. ar priesz kuri kandida- 
ta. Jis sako kad tokie klausi
mai priguli pavieniui pilie- 
cziui, bet ne unijai.

Dauguma mus namu turi 
szventa raszta ir televizija, 
Bet dauguma žmonių pamirsz- 
ta ta szventa raszta ir zopso in 
televizija. • >.

Geros knygos, kaip geri 
draugai, mes galime pas juos 
sugryszti kada tik mus ūpas 
ima.

Savo Kalba

“Saule“ gražiausia ir tin
kamiausia dovana nuo Lietu 
vio, Lietuviui.

Gimtoji kalba yra meilės ry- 
szys, vienybes motina, pilie- 
tiszkumo tėvas, valstybes sar
gas. i

Sir William Hayter, buvęs 
Anglijos Ambasadorius in 
Maskva nuo 1953 iki 1957 me
tu sako kad reikia labai atsar
giai derintis su Sovietu Pre- 
mieru Nikita Chruszczevu, nes 
jis nėra tokis girtuoklis kaip 
laikrasztininkai ji nupesze. Jis 
szaltai ir gerai apsvarsto kiek
viena klausima ir tik Ipo pasi
tarimu, tarė savo žodi.

Nors daug kur yra kalbama 
apie gerus Raibus, bet i na i nose 
mainiėriai vargsta ir nyksta, 
nes jiems darbu nėra. Jaunieji, 
važiuoja in didmiestus ir ap
leidžia savo gimtines miestus': 
Mainu miestu skaicziai mažė
ja ir parapijos eina treipais že
myn.

Jei gydytojas tave apvilia, 
pasirinkie sziuos tris gydyto
jus: poilsi, linksmumą ir nuo
saikumą valgyme.

Daugfumas musu kasimies 
sau kalpus su savo 'dantimis, 
per,daug valgydami.

‘ Musu gimimas padaro mus 
mirtingus, musu mirtis pada
ro mus nemirtingus, jeig|u mes 
tikime in prisikėlimą.

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

ifesisarmatiukite savo 
kalba,

Nes jeigu jos
sarmatiusimes,

Tai ir musu Tauta 
dings,

Kaip dingo Airisziu!

Istorija Apie. . . 
“AMŽINA ŽYDĄ

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų. 

Per ,paczta,-25 Centai, 
SAULE - Mahanoy City, Fa

Pirkite U. S. Bonus

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS

... MALDA ... ?

Viesz. Jėzaus ir < 
: Motinos Szvencz. <

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

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

PRANESZIMAS
SKAITYTOJAMS!

Yra tai laibai nėsmagu, jeigu 
turime priminėti apie prisiun
timą užmokestiės už laikraszti. 
Mes negalime - Paspėti kas ka 
mislina ir ar pritinus užmokes
ti ar ne, o tuom laik turime su
laikyti.

Arba da ka: daugelis per
maino rietą savo gyvenimo ir 
nepaduoda jokios žinios redak- 
cijei, c kad irdu&Ja, tai nepa
deda seno adreso. Kožnas, kat
ras maino am 
Reti sena ir nat 
to negalime peiSŠinyti.

Kožnas ska1 tojas turi to 
prisilaikyti, o r tai del mus

Price $3.00 s'“’ ......
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Coppar,

tl*4

0iihbuu non

U4J fū*

L. privalo pa 
adresa, ba be

(

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

Insimylejusiuju ginozai yra 
kaip vasaros audros; viskas 
dar gražiau po ju ’iszrodb;

Sžiu. dienu bedievis nori kad 
jo vaikai eiti in Katalikiszka 
mokykla mokintis. Jis in Die
va nė,tjki, bet tiki kai Dievę
instaig-a gali ka nors gero duo
ti jo vaikams.

Kiekvienas ginczas praside
da isz menkniekiu ir baigiasi 
grumtynėmis del pirmenybes/5

Nebūna ginezu, vedamu 
insikarszcziavimo aistros,

• vargu ar yra ginezu, del kuriu 
‘i; -; butu verta aistringai karsz- 
'v; ožiuotis.

didelei palen^rjįs ir ne turės 
reikalo rugoti. ’

Iktariūias. .pirmiausia, isz-

be
ir

■' naudingiausiu padariniu
■ giniczu, yra ju iszvengjti.

Geriausias būdas susilaukti 
isz

Buvęs Prezidentas Harry S. 
Trumanas sako kad jis dabar 
yra ipasi,traukės isz visokio 
darbo ir isz visu pareigu, bet 
jis sako kad jis vis darbuosis 
savo partijai. Jis sako kad kai 
žmogus nustoja dirbės jis jau 
yra pasimiręs. Jis sako kad kol

- jis' gyvas bus jis dirbs ir1 dari 
buosis.

Asztuoniolikos metu am
žiaus vagife, Robert Foree, ku
ris buvo- nuteistas in kalėjimą, 
teisėjui parasze laiszka,, kuria
me jis sake: “Asz noriu Jums 
padekavoti už mano bausme. 
Jus dabar duodate man proga 
susitvarkyti ir iszmokti kaip 
gyventi

Alaska, musu naujausia val
stija yra ir jauniausia. Czia 
randasi daugiau kūdikiu ne
gu senu žmonių; daugiau jau
nu nėgu senu. Apie dvide- 
szimts keturi isz kiek,vieno 
szimto Alaskos gyventoju yra 
jaunesni negu penkių metu. 
Bet tik keturi isz' kiekvieno 
szimto yra. senesni negu sže- 
szios deszimts ipenkiu. .metu 
amžiaus. .

Saule Publishing Co., Maha
noy City, Pa.

Jeigu Permainote
Savo Adresus 

Gyvenimo
:urie persikrausto

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

gas kriminaliszkas apfaszy- 
mas, 202 pus, 50o.

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

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip

in 
kitas viekas 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 adresą kur kitados 
gyveno, nes kitaip negalėsime 
surasti kur tokis žmogus gy
veno. Todėl, jeigu permainote 
sa,vo 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!

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslai!

• 160 Puslapiu
8 ool. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztoe po 
pieros vitszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

Tiktai,. . . 51.00
Saule Publishing Co., 

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

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas iss 
šiito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias 
Puikus aprašymas, d t <1 e I • Į

lapių. 20®.
No.158—A p i e Kapitonių 

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

No.160—Apie Po Laikui} 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai;

ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czins iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelea; 
Kaip traukt gi Įtakingai 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: 
Vaikncziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

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

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

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

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

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

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razhaininka. 
43 puslapiu, 20o.

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- 
veizdos, Nedaliusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Pasząukt 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, 15c.

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

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

Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvalgi 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 pnslapiu35c.

No. 166—Apie Simus Mal-
kiaus; Issklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

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

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudrus Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Ainia- 
navymai; Eiles; Kokis Budai> 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

Kitokio# Kiiygoa 
■ !

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

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

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

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

No. 196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristnso 
15d.

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

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

No.200—Eustakijuszas. Ib-
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 Motiuoi 
Garbei. 15c.

No.203—Knygute, Tretinin-
No.152—Apie Kajimas, Dru- kiu Seraphiszkas Offieium. 15® 

tas Petras, Nuogalis. 62 pus- Kaip TTŽnIsakyti Knyga*: 
lapių, 20c. ______

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

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 6J 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- 
t n 20c.

rgr* Užsisukant knygas is* 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis- 

• • • *- ■ truoti laiszka su pinigais.
Nepamirszkite dadet: 

desžimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

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

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa..- U. S. A.



"SAULE”' MAHANOY CITY, PA,
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f f ANIUOLAS | f
Apsakymas Senu Žmonių

j^ĮTADOS, o tai labai, labai 
senei, tūlame kaime mažoj 

grinczėleje gyveno varginga 
.moteriszke naszle su keletu 
mažu yaiku. Sunkiai nelaimin
ga naszle turėdavo dirbti, 
idant pati ir vaikelius galėtu 
maityti. Vargas buvo jos dide
lis; vargas ir rupeseziai ant 
galo iszsieme visas spėkas ne
laimingos naszles ir parbloszke 
ant patalo kaneziu. ■ Liga jos 
buvo sunki ir nebuvo' vilties 
pasitaišylho lūkestije. Nelai
minga moteriszke prijausda
ma artima gala gyvenimo, rū
pinosi labai, kad turi palikti 
savo mažus vaikelius 'be jokios 
apglobos ant szios aszaru pa
kalnes. Geri vaikeliai, myinti0- 
ji savo motina, verke graudžiai 
matydami kad jau ju motina 
rengiasi mirt, nes nelaba gilti
ne neturi susimylejimo ant 
nieko.

Kada mirtis artinosi, Dievas 
nusiuntė savo Aniuola, idant 
paimu jos duszia ir atvestu 
pas Ji. Aniuolas pasigailėjęs 
vėfkiancziu vaikeliu, nuprasze 
giltinės, idant, paliktu, motina 
vaikeliams, idant neapsiratytu 
m’ažiulėliu, nes ka jie nelaimin
gi veiktu, pasilikę ibe motinos. 
Giltine paklausė balso Aniuolo 
ir nuėjo kitur jieszkot savo lai
mes. Aniuolas su didžiu 
džiaugsmu šug-ryžo in dangų, 
kur stojęs priesz Dieva ant juiži- 
kiriusyiho ‘ kodėl neparsivede 
duszios nasžlėsj atsake', jbgei 
verksmas mažu, jos vaiku teip 
labai ji sugraudino, kad isz- 
prasze nuo giltines palikimą 
aniems motinos, nes kaip jie 
be motinos galėtu gyvent, bū
dami da mažais, negaliniazias 
sau užsipelnyt kasdienines 
duonos. Ant to Dievas nieko 
jam neatsake' tik davė lazdele 

v * V :ir paliepė nužengt ant žemes 
ties didelmes jūrėmis, ten 
szvistelt lazdele, o juriu van
duo prasiskirs ir atidengs jam 
dugną, ten pamatys akmeni 
kuri bakstelt lazdele ir akmuo 
pusiau truks. Aniuolas, kaipo 
paklusnus savo Vieszpacziui, 
tuojaus nulėkė ant žemes ir 
teip padare, kaip jam buvo 
Dievo insakyta. Persiskelus 
akmeniui iszvydo jame maža 
kirmeluke, bet daugiau nieko. 
Sugryžo pas Dievą, kuris tuoj 
jo užklausė, ka-gi mate akme
ni j e, o Aniuolas atsake, kad 
nieko daugiau nematė kaip tik 
maža kirmeluke, tada Dievas 
tarė jam: '

— Aniuole! Kaipgi tas ma
žas gaivalelis kietam akmenije 
gyvena, kais glostė ji ir kas 
duodd paipena. Jeigu asz neu'ž- 
mirsztu apie ta kirmeluke, ku
ria matei,' kaip galėjai par 
mirsz't, jog asz atsiimdamas 
nuo mažu sierateliu motina, 
pamirszau apie jas? Nieks ne
pražūva'apie ka asz pamenu, o 
tu ukmirszai apie tai ir maniai 
kad tik mėtina gali savo vai
kus globstė! ir inaitint. Todėl 
aplaikai bbusme tokia, kad tu
rėsi eit ant žemes ir tris metus 
tamadt priėmęs žmogiszka pa
veiksią, kaipo tarnas žmogaus. 
Aniuolas priėmė nusprendimą 
Dievo ir nužengė ant žemes ir 
priėmė ant saves privalumus 

„ tarno pas viepa poną, isztiki-

mai anam tarnaudamas. Ponas 
ir duondavis jo už jo paklusnu-

ma ir isztikimyste pamylėjo ji, 
ė visi tarnai guodojo kaipo ge
ra savo draugu ir bendra. Vie
na tik klaida mate pas ji ponas 
ir visi kiti, o ypatingai ta, kad 
niekad jis neeis in bažnyczia. 
Kada vienkart jo duondavis, o 
buvo tai prie galo trecziu me
tu, gerai isszkoliojo, nuėjo ta
da su juom in balžnyiczia, bet ir 
tai vieton inėit in Vidu, jis pa
siliko lauke ant bažnytkiemio, 
prisirinko akmenėliu ir, kada 
laike dievmaldystes žmones 
meldėsi, jis mete akmenais in 
varnas tupianczias ant bokszto

skrajoja po bažnyczia ir kasižin 
kur. Szirdis mus vietoj mal
dingumo', jauezia. teipgj griesz- 
nus jausimus. Ar-gi tokia mal
da, kada isz vienos puses mel
džiamės, oisz kitos pacziame
laike grieszijame, gali būti 
Dievui smagi ir miela? Dova
nokit man, nes asz ne isz pik
tybes, o vien isz ersitikrinimo 
sakau, jog daugiausiai laike 
maldos bažnyezioje nusideda 
priesz Dieva moteris, ir mergi
nos, spresdamos apie kitus. Al
gai ne ?

-—-GALAS------ -
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DOVANOJIMAS
:: MOTINOS ::

Kur ten dvi bobeles 
susikivirczino,

Abi už plauku 
susikabino,

Po visa kaimeli 
strapaliavo,

Ka tik priepuolio
negavo, 

Viena isz ju ne kas 
moterėlė, 

Iszrodo kaip nusiusele, 
Kožna žmogų užkabina, 

Visokais biauriais
Žodžiais iszibiaurina,

1 Nėr ko stebėtis, 
Jeigu, protą turėtu, 
Butu labai davadna 

ir to nedarytu.
Kaip kas jai ka 

pasako, 
Tuojaus prieszais 

pasistato, ■ 
Visus nuszautį kerszina, 
Mot ere, vy ra ar vaikina,

Jeigu turėtu narsu 
vyra, 

Pasiutima jos tuoj 
iszvarytu,

Ir žmoniems piktybių 
nedarytu, 

Gal Dievulis kada protą
i duos,

Bet pirma ja nukoros, 
Tada bus glambni kaip 

avis, 
Arba pasius visiszkai.

* * *
Viena bobele isz Vestu 

Po stribas bėgioja, 
Liežuvius vedžioja, 

Per dienas makaluoja, 
Kožna puikiai aploja.

Tegul kas vedėsi, 
Tai jau gana, 

Ttiri darbo daugybe 
i visada,
Teisingiause mergina, 

Koniekiausia subiaurina 
Viena pirszlysta 

pradėjo,
Vienam pripirszt 

mergina norėjo, 
Lakstė kaip monke, 
Kad tik pas savo 

turėti veseile,’
Bet merginos neprikabino 

Nenorėjo pamest 
Pirmutinio vaikino, 

Tada pradėjo czirkszt 
' trucizna,
Ir da to negana, 

Visaip iszvadino.
Geriau maisza pakulini 

užsidekite, 
Tada ant visu lokite, 
Kiek tik iszmanote. 
Tada kožnas žinos, 

Ir apsisaugos
Kaip pakuline pamatys* 
Tai kur in kampa, inlys.

ir baide anas.' Ponas kada pa
sakyta jam apie pasielgimą jo 
tarno, iszejo- pasibaigus mi- 
sziom isz bažnyizios ir pradėjo 
rūstingai bart nedora tania, 
kuris drysta teip žeminti 
šzventa vieta ir dievmaldyste 
sari) pasielgimu, bet szis atsa
kė jam drąsiai:

—■ Esmių Aniuolu,, atsius*- 
tu isz dangaus ant žemes idant 
priemes žmogiszka paveiksią 
tarnaueziau žmogui per tris 
metus už ibausme, uždėta ant 
Manės nuo Dievo už nepaklus^ 
numa. Sakau jums jog; ne asz 
o jas žeminate ir iszjuokete 
szventinybes. Pasakykite pa
tys ar neteisybe, kad jusu tik 
kūnas jusu maldose veike, ka
dangi dvasios ir mislis laksto, 
kaip anos varnos, kurias bai
džiau nuo bažnyczios. Meldže- 
tės suvis ne szirdĮmis ir misli- 
mis, o vien, lupomis, o tokios 
maldos Dievui nepatinka ir ju 
Dievas suvisai negirdi, kaipo 
negirdi ju jusu. szirdis ir du
szios ! Tuomi jus daugiau že
minate Dieva, nes parodot 
kaip mažai Ji gndojate kad net 
kita ka. mislijate kada su Juom 
kalbate!

Visi nutilo susigedije ir nu
leido žemyn akis, nes tikrai 
pripažino jam teisybe. Aniuo
las tuotarpu isznyko' visiems 
isz akiu. 0 kada Aniuolas pa
sakė jiems už ka buvo' nubaus
tas, žmones visoj aplinkinėje 
kalbėjo apie ta atsitikima: tė
vai vaikams, vaikai pasene sa
vo vaikams* ir t.t., net iki sziai 
dienai kalba.

Į^ILPNA ir_ iszbalus savo ne- 
sunaiki lamoj tamsoj dra- 

buižioj, sil skecziu rankoje, 
naszle. Dollandejo, kaip pa
prastai kasdiena, in savo myli
ma koplyėzia, kad sztai ant už
sisukimo atsimusze in kis jai 
didelis afišas. Tokiame tre- 
czios klės* k miestelyj, kaip Z., 
visoko a.tsltik^nas arba apsL 
reieszkimjfyra svarbu. Pasi- 
linksminiBli ežia retai, sienos 
ir murai n “t suskurę, sunykę, 
taigi afisrns, praneszantis to. 
suskurimo pertrauka, yra 
daigtas draeles si’arbos.

Naszl >o,.;,md prislinko* ar- 
cziau, kad geriau, ta marga, 
popiera pamatyti. Greitai jai 
akyse ijiasisiąre tamsu, skėtis 
(parasolis) įsž drebaneziu ran
ku iszkrito, pasieirie ji su sun
kenybe ir, susilaikydama nuo 
su ” ’inim'v žiurėjo dar in 
afiszo įtini Taip, perskaitė

-i.gęi ai: Do

Platinkit “Saule”
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Isz tos pasakaites teipgi ga
lima isztraukt sau pamokini
mą moraliszka, o ypatingai ta, 
kad Dievas neužmirsžta, apie 
joki gaivaleli, o tuom labiau 
apie žmogų, jeigu anas apie 
Dieva užmirszta. 0 idant žmo
gus apie Dievą neuižmirsztu 
motina privalo inkvepti in sa
vo kūdiki doros jausmus. Pri
valo gerai iszaugihti, idant at
eityje intekme blogu draugu 
nieko jatii nekenktu ant du
szios ir doros, idant pasiliktu 
tvirtu iki galui savo 'gyvenimo 
tikyboje, idant guodotu ir my
lėtu savo gimdytojus ir atsi
mokėtu jiems riž ju rupescžius 
ir darbus auginimo jo atliktus. 
Tolinus yei mokina kaip žmo
gus privalo' melstis, jeigu guo
dėja Dievą. Isžtikro*, argi 1 ir 
mes panasiziai, kaip anie pasa
koj žmones nesimeldžiame ne
tik kur kitur, bet ir szventoje 
bažnyezioje? Isžtikro daugelio 
ir isz musu tik lupos meldžiasi, 
arba teeziaus tik sznabžda par 
prastus žodžius, kuomet mislis 
nekarta ir tokios, kurios yra 
juodos, griesznos ir biaurios

Tai buvo ji. Dora Nani, to
ji garsi aktorga, toji moterisz
ke su. apnuogintais pecziais ir 
krutinę, pasipuoszusi ir patogi 
kokioj tai stebėtinoj draibužioj 
kuri darė jo^l lemeni dailum, 
kuri savo paveikslu užėmus 
buvo beveik visa afisza.

—■ Baisenybes! Baisus su
tvėrimas-! ^Skszvapejo ponia 
Dolland. *

Ir jau nėjo iri bažnyczia, bet 
sugryžo namo ir giliai verke.

Jos vienjtinos surius numirė 
de to moteyiszkes. Ir sztai ta
me mažairiė riiieš'tėlyj', ežia, kur 
apsigyveno viena pasilikus 
motina, ims ploti ^bravo” jos 
vaiko nužudytojai, tai, kuri 
sulaužė ir paniekino' jos sunaus 
szirdi. Delko-gi atsikraezius 
mm dievobaimingu misliu, tu
rėjo pakelti akis ir pamatyti 
ta afisza! Jei ne tas nebutu ži
nojęs apie .-viską ir butu gyve
nus sau toliau liūdna ir nusi
minus, ant visko pasišzventusi 
besimeldžama už mylimiausio 
savižudės sunaus duszios ižg,a- 
nyma. 0 dabar visa praeitis' su 
savo sopuliu ir nusiminimu, at
sistojo'jai priesz akis.

Jos supus, jos mylimiausias 
vienatinis sumis, apie kuri 
drebėjo, nes buvo visados tok
sai silpnas, sujudinantis, tok
sai nuo jaunu dienu nesulaiko
mas mislyše ir darbuose. Ji 
anksti palikusi naszle, turėda
vo del jo iszauklejimo visko 
sau atsisakyti. Ir szalia persi- 
gandymp ir baimes delei jo ne
ramaus proto, su kokia tai isz- 
didybe klausėsi pagyrimu del 
pavirszutinumo ir inteligenti
jos savo vienaiezo! Po tam pri
siartino' iszvažiavimas in Pa
ryžių. 0! Su kokiu gailestin
gumu ji atsisveikino ir jam lai
mino, kada prisiėjo persiskir
ti! " ■ ’j ’

Nelaime, greitai iszkrypo isz 
tiesaus kelio, pasiszvente leng
vai literatūrai, teatru lanky
mams, susiartino su nupuolu
siomis ypatomis ir su jomis su
siejo in artimus santikius. 
Ant. motinos sopulingo szauks- 
nio, atsakydavo trumpais sa
kiniais ant temao žmonių gy
vis iesznykimo, nepasitikėjimo 
tam, kas bus toliau. Stengiesi 
pamylėti daila ir mislijo, kad 
tiktai ji viena užsitarnauja tik
ro kulto vardo. O net ar-gi ne
sigailėjo jos, motinos, kad isz 
gyvenimo buvo patyrus tik 
žiaurias priderystes, kad nepa- 
sigerejus szviesa, kuri szvie- 
czia, negero džiaugsmo plan- 
kianiezio prie musu, nebandė 
lebos, kokja suteikia mums 
gamta. Ir pasiliko tokiu karsz- 
tu iszipažintO'jum savo buvos 
kad pagalios smertyje jieszko- 
jo sau prieglaudos nuo savo 
gyvasties kaneziu.

Kas tai per moteriszke buvo 
toji Dora Nani del kurios jau
nikaitis paszvente viską, savo 
czystata, sayo ateiti, savo gy
vastį?

Ponia Dolland uždavinėjo 
sau ta klausymą, o veidas, ne
seniai matytas, stovėjo* jai 
priesz akis. Jai rodėsi’ kad ji 
lenkėsi ant jos ii’ szvapejo* ko
kius tai įžodžius. Ponia Dolland 
pasijudino, tarytum, norėda
ma nuo . saves szmekla nu
stumt. Bet užvėrus akis mate, 
ja dar aiszkiau. Davinėjo jai 
kokius tai ženklus, kalbėjo: eik 
in teatra, pamatyk persitik
rink, o tuo-kart nuspręsk.-

Buvo tai velnio gundymai, 
su. kuriais dykai stengėsi kovo
ti, jūė- stojosi kas kartas* vis 
tvirSsni, o ponios Dolland at
sitaisius naujomis juodais, dra
panomis, sykiu su visa, žmonių 
riiinia atsirado prie inėigos. 
Bilieto preke jai pasirodė la
bai aukszta ir, pirkdama ji da
re sau iszmetinejimus, kad tu 
pinigu neat’idavus geriau bied- 
niemš. Prižadėjus sau iszsispa-

viedoti rytoj, netikru žingsniu 
inejo in vetinėje.

Susirinkimo puikumas pa-
dare ant jos dideli inspudi.
Viskas tas del jos buvo nauja.
Lygia, dalim del nuomones., 
kaip ir isz pi’iežast,ies pinigu 
trukumo, neszle Dolland nie
kados nelankė teatru. Su ne
ramybe žiurėjo in ložas, ka
bančius* žirandolius, o* laibiau
siai paslaptinga uždanga. Mu
zika jei patiko, 'bet <po draug ir 
nervavo. Nepaisant •smarkaus 
szirdies plakimo, jos susijudi
nimas nebuvo nei kiek nema
lonus, kaip tai ji to bijojosi: 
apėmė ja, galima sakyt kokis 
tai karsztas žingeidumas, isz 
ko sau taip .pat darė didelius 
iszm*e,tinėjimus.

— Mano suims, ka-gi pa
sakytu mano sūnūs? Mislijo 
neramiai.

Varpelis tris sykius, suskam
bino*, po tam uždanga pasikėlė. 
Vienu žygiu szalto oro vilnis 
papūtė nuo scenos, ponia Dbl- 
land susipurte. Pasirodė burti- 
ninkiszkas paveikslas isz. pa
sakos: nusileidžianezios saules 
spinduliai atsimusze, savo pur
puru ant ežero pavirszans; ant. 
kranto ežero palociai isz balto 
murmulo'; ant trejų kunigaik- 
szcziute. Kunigaikszcziute*, ai
tai kurtįzana? Ponia. Dolland 
to nežino.

Susirinkusieji sujudo. Lau-. 
kiant kol nusiramins, Dora Na
ni kuklioj pastovioj, tarytum1,

SKAITYKIT
IS? “SAULE”

PLATINKIT!
J. ...:, : ..... a . -

nenoromis ateidavo ant misliu 
tasai prilyginimas, nėrinis, vi
somis syldmis gynėsi nuo tu vi
su pagandini mu. ' ;

Pagalios Dora Nani prakal
bėjo. Jos balso garsas buvo 
rimtas ir szvelnus; žavėjo, 
glostė, sujudino kiekviena. Po
nia Dolland tuo likosi apkerė
ta. Dora Nani nužengė kelis 
žingsnius, o* jos judėjimas su
tūrima dare ja dar labiau ne- 
pergalema. Ponia Dolland ne
galėjo nuo jos akiu nukreipti, 
nežiūrėjo jau visai in kitus, li
kusius artistus, irnanezius ta
me perstatyme' dalyvuma; vi
sas perstatymas sugulė ant jos
vienos, jas y.paoje if visi tik ja 
viena garbino*. Tai buvo Dbra 

iNbrii. y-rirt;
Nusileidus uždangai, ponia 

Dolland plojo rankom, o per 
pertrauka nesijudino isz yie*- 
tos: sėdėjo, taip kaip pasken
dus štėbuklingū|ne 'inje^ė, Įtur 
džiaugsmas ir kartybe nuola
tos mainėsi. Jai rodėsi kad tik 
dabar ji suprato gyvėnimp' be
gi. A

— Mano sūnūs pažinojo Do
ra Nani, mislijo sau ir skaus- 
mas, susijnngjes su saldžiu su- 
simylejimo jalismu pripildė jos 

‘duszia.. 11 '
negeizdama tu ranku plojimo 
stovėjo užsiklausius kaip per 
miegus, žiūrėdama priesz kur 
lai toli jos graži apnuoginta 
kiūtinę kysziojo isz po baltu 
apredalu, apszviestu saules 
raudona szviesa. • / . '

Ponia Dolland kaip gyva ne
inate tokios grožybes. Dora 
Nani savo lengvu szviesiu 
plauku, toj nekaltybes tunikoj 
aplietoj žieruojanezios saules 
puipuim, buvo kaiip szventa, 
kurios matymas spaude isz 
akiu aszaras. Poniai Doljand

iŠekancziose aktuose, žuiritit 
in perštūtyino bėgi, ponia Ddl- 
la,nd jautėsi vis labiau ankerė- 
ta per ta artistka. Ketkarcžiais 
jai pasirodydavo, kad girdi.sii- 
nūtis žodžius: ''!

, ~ Daila už vįska yra niu.su 
toklp vereziarisia. ’ " ’

Ir nepaisant in. savo iperši- 
tikrinimuš, pradėjo su tais" sū
naus tViftinimūis taikint^ės.’Jt) 
kada pora Nani ant perstaty
mo galo mirė susirinkusiu aky
se, ponia Dolland pradėjo 
Verkti. ' ‘ ‘

— Kaip tai ji turi kentėti!

JONO ANDRULIO
...GAMYBOS...

, ■ ' 'e. i.'. ? ' t. i A ■* •' < t. • • . I

Lietuviszki Sūriai!
,. . .• • f ii . / ■ , į . . ■_ '■

Savo skoniu ir kokybe yra žinomi 
Amerikoje ir Kanadoje!

Ar Ragavote “ ANDRULIO SŪRIO ? ”
Jeigu ne, tai užsisakykite, o 

karta paragavę, insitikinsite 
kad,

Tikrai Skanus!
.f *•■■ -k i, i '■ .. ■■ ii. .

Kreipkite pas savo sztornin- 
ka arba raszykite tiesiog pas:
Michigan Farm Cheese Dairy,

John Andrulis, Pres., 
Fountain, Mich.

“Andrulio Suris
Tinkamiausias!”

pavaiszinimas savo Draugu.
Del Iszvažiaviinuose, Vestu

vėse, ar Kriksztynose, vaiszin- 
kite Sveczius skaniais,

“Andrulio Sūriais!”

V.’

mislijo. Be abejones* mirdama 
taip, mato ta, katras isz meiles
dėl jos smerti panėsže. Yra tai 
matomai, nuliudimo ženklas, 
turi sau tyczia pataiso už pra- 
sižėngimus. ' ‘.j

Taip prasta savo duszia su
krato ponia Dolland, nežinoda
ma, kad gyvenimas yrą kome
dija, sutaisyta invykumo' da- 

j J t '* tf- F1 AK ' *« ■*» •hja. |
Per daug didelis inspudis to 

vakaro, nuvarė nuo seneles 
blakstienų miega. Visai net nei 
neatsigulė. Bet mažas jos 'kam
barėlis buvo pilnas atminimu,’ 
ir nepaprastu misliu.

Nusprendė parasžyti laisęka 
pas Dora Nąni! Kas vienok jai 
pasakyti, o kas užtylėti? Nuo- 
atos raszė ir .paraszius draskė. 

Jos mislys buvo nevienodos ir 
siubuojanezios. Dora Nani to
na graži; suhus, dailės kultas, 
moralisžkumas pfiederystes. 
Ponia, Dolland tame siisimai- 
igžyime nelengva ėmė netekėti 
teisybes atjautimo.

Ausžtant pasijautė nuvargu
si. Greitai ant vizitinio bjlieto 
apaezioj savo pravardes para- 
ązė tuos žodžius : (* leptina,' ku
ri tau dovanoja. ’ ’ ląėejo ,ko- 
oėrtan, parašžė adresą ir i$ze- 
jns ant ulyczios inriie|e'laįszka 
in skrynėlę. O po tam nuėjo 
in bažnyczia ir, atsikJąjįpus 
prie altoriaus laipsniu, ąieldesi 
Icarsztai už save, už sunu ir už 
Dora Nani.

niu.su
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ZiniosVietines
— Rinkimai Kandidatu del 

visokiu urėdu invyko Utarnin- 
ke, beveik visi Reipublikonai li
kos iszrinkti dįd'žiuuiu balsu. 
Demokratai seko paskui. Isz 
rinktieji bus balsuojami atei- 
naneziuose Rinkimuose kur in- 
vyks Lalpkriczio treezia diena.

-— Sena miesto gyventoja 
Mare M. Ambraižiene (Am
brose) kuri kitados laike sa- 
liuno bizni, 435 W. Spruce uly., 
nesveikavo per koki tai laika, 
per keletą dienu gydėsi in Ge
rojo Samarijieczio ligonbute 
Pottsvilleje, pasimirė Utarnin- 
ko lyta 6:15 valanda. Jos vy
ras Jonas mirė 1954 metuose. 
Gimė Shenad'oryje. Po tėvais 
vadinosi Mare Metkauskiute. 
Prigulėjo prie Lietuvisžkos 
parapijos, Szv. Rožancziavos, 
Szv. Magdalenos ir American 
Legion Auxiliary draugijų, ir 
prie S. L.A. Susivienijimo. Pa
liko du sunu: Edvardą mieste, 
ir Juozą, Hometown; dvi sese
rys: Rože Snizievicziene, She
nandoah ir^Margiareta -Gorney, 
Reading, taipgi du anūkes ir 
viena pro-anuka. Laidos Suba- 
tos ryta su aipiegomis in Szv. 
Juozapo Bažnyczioje 9 valanda 
ir palaidos in parapijos kapiT 
nese. Graboriai Oravitz laidos.

—> Subatoj pripuola Szv. 
Jono Nep. o Tautiszka Vardi
ne: Kymantas. Pasninkas. Ir ta 
diena: 1946 m., geležinkeliu 
darbininku straikos, viso 
kra&zto pramone ir bizni supa
ralyžiuotas; 1945 m., Heinrich 
Himmler Naciu Gestapo vadas 
ir“ Vidaus Reikalu Minisferis 
po Hitlerio valdžia, kuris buvo 
Anglijos kareiviu suimtas ir 
suaresztuotas, nusitrucino ka
lėjime; 1949 m.., Prancūzijos, 
Anglijos, Rusijos ir Amerikos 
Užsienio Ministerial susirinko 
Paryžiuje pasitarti Vokietijos 
klausimais; 1936 m., Preziden
tas Antanas Smetonas vyriau
sybes nusprendžiu Lietuvoje 
suszaudyti keturi valstiecziai; 
1846 m., Meksike atsikirsdama 
paskelbė kara priesz Amerika, 
kuri buvo kara paskelbus de- 
szimt.s dienu priesz tai, Meksi
kai nebuvo jokios vilties ta 
kara laimėti; 1498 m., Jeroni
mas Savanarolas augsztas baž- 
n vežios mokslinczius ir garsus 
pamokslininkas buvo- ant lau
žo sudegintas, už tai kad nesu
tiko su bažnyczios instatymais.

— Kita sanyiaite: Nedelioj 
pripuola Szvencziausios Trejy- 
bos ir Szv. Joanos, o Tautiszka 
Vardine: Gina. Ir ta diena: 
1946 metuose Prez. Harry S. 
Trumanas, grasino iszszaukti 
vaiska, jeigu geležinkeliu dar
bininkai tuojaus negrysz in sa
vo darbus. Ant rytojaus visi 
gryžo in savo darbus, straikos 
baigtos; 1841 m., pirmasis te
legrafas buvo vieszai žmonėms 
parodytas; 1941 m., Anglijos 
didingas ir galingiausias ka- 
riszka laivas “HMS Hood” 
Naciu naujaus kariszko laivo 
“Bismarck” buvo nuskandin
tas. Tai juoda diena visam 
Anglijai Laivynui. Kai szitos 
žinios buvo paskelbtos, tai vi
si. Anglijos karisziku laivu ka
pitonai gavo viena insakyma:

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.

Mesti visa darba, visas parei
gas ir greitai skubintis ta. Na
ciu “Bismarck” lai va nuskan
dinti.

— Pa.nedelyje pripuola Szv. 
Grigalo septinto popiežio, o 
Tautiszka Vardine: Augis. Ir 
ta, diena: 1787 metuose Kon
gresas po nauja Amerikos 
Konstitucija pradėjo savo po
sėdžius Philadelphia, Pa.; 1950 
m., strytkaris susimusze su ga
zolino traku, trisdeszimts trys 
žmonių žuvo Chicago, Ill.; 1887 
m., operos svetaine Paryžiuje 
sudege, du szimtai žmonių žu
vo.

— Utarninke pripuola Szv. 
Pilypo, o Tautiszka Vardine: 
Žydre. Ir ta diena: 1323 m., 
Kunigui ksztis Gediminas ap
skundė Kryžiuoczius popie
žiui už žmogžudystes, gal neži
nodamas ka'd pats popiežius 
juos Lietuvon buvo pasiuntė 
ugnim ir kardu kriksztyti stab
meldžius; 1865 m., Amerikos 
Vidaus Karas užsibaigė; 1927 
m., Iždo Sekretorius Mellon in- 
sake gaminti mažesnius popie
rinius pinigus, bumaszkus; 
1937 m., plieno darbininkai su- 
straikavo 75,000 darbininku 
nedirba. .

— -Margareta Stank, isz 
miesto kuri nesveikoja, gydosi 
in Pottsville ligonbute.

— Ketverge, Gegužio 28-ta 
diena pripuola Devintines ar
ba Dievo Kūno pagerbimo 
szvente,

Subatoj, Gegužio 30-ta 
diena,, Vainiku diena, paminėti 
Saviem Amerikos'’ Valstybių 
kareiviams žuvusioms per Ci
vilini 1861 - 1865m., taipgi ir 
Pirma ir Antra didžiųjų karu. 
\ _____

Shenandoah, Pa. —
Sena miesto gyventoja, Marga- 
reta Bahoniene, nuo 404 Ms W. 
Penn uly., ii" kuri gydėsi in Lo
cust Alt. ligonbute, numirė Ne
dėlios ryta 8:10 valanda. Velio
ne gimė Lietuvoje atvyko in 
Shenad'oryje daugelis metu at
gal. Jos vyras Juozas mirę 1932 
metuose. Paliko du sunu: Al
bertu, Shenandoah Hgts., ir 
Viktorą, mieste, taipgi du anū
ku ir keletą seserienu ir brolie
nių. ^Laidojo Ketvergo ryta isz 
Graboriaus V. Menkieviczio 
koplyczios 15 Cherry uly., su 
apiegomis in Szv. Jurgio baž
nyczioje devinta valanda ir pa
laidota in parapijos kapinėse.

—- Geraldas Sznakis isz 
Lost Creek gydosi in Gerojo 
Samarijieczio ligonbute Potts
villeje.

—i Simonas Stanulis nuo 30 
So. Emerick uly., kuris sirgo 
ilgp laika nuo azmos, ir gydėsi 
in Locust Mt. ligonbute, pasi
mirė Uta,minko ryta. Gimė 
Lietuvoj, atvyko in czionais 
1914 metuose. Paskutini karta 
dirbo Knickerbocker kasyklo
se. Jo pati Teofilija mirė 1950 
metuose. Paliko sunu Juozą, 
mieste, dūktere Helena., pati 
Joseph Kriner namie, taipgi 
broli Lietuvoje, ir du anuku. 
Laidos Subatos ryta su apiego
mis in Szv. Jurgio bažnyczioje 
9 valanda, ir palaidos in para
pijos kapinėse.

Minersville, Pa. —
Margareta Kuzinauskiene, nuo 
417 Pine uly., kuri nesveikavo 
ilga laika ir gydėsi in Gerojo 
Samarijieczio ligonbute Potts
villeje per szeszis sanvaites, 
pasimirė pareita Subatos ryta 
11:50 valanda. Gimė Shenado- 
ryje, po tėvais vadinosi Mar-

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

Nuo Mažens Prie To 
Priprato

Baltiene — Ar jusu dukre
le ant tikrųjų turi norą pasi
likti aktorka?

Juodiene — O labai. Jau 
nuo kada turėjo dvylika me
tu tai lakstė paskui aktorius.

— Puiki paveizda viską 
gali padaryti, o ir laukini žmo
gų gali pataisyti.

— Tamsuneliu szviesesni 
jieszko ir kada suranda, turi 
isz ju nemaža nauda.

garėta Kvederiute. Jos' vyras 
Kazimieras mirė 1928 metuose. 
Paliko duktere Violeta, namie 
ir sesiere Anele Makla.uskiene 
isz Hazletono. Laidojo Seredos 
ryta ir Graboriaus Bonin kop
lyczios 'Second st., Hazleton, 
su apiegomis in Szv. Praneisz- 
ko bažnyczioje deszimta valan
da Mihersvilleje, ir palaidota 
in Szv. Jurgio parapijos kapi
nėse Shenadoryje.

Paoli, Pa. —
Nelaime atsitiko ant Pennsyl- 
vanijos geležinkelio, kai du 
traukiniai susitrenkė isz prie
žasties kad vienas prekinis trū
kis nubėgu nuo rieliu. Vienas 
žmogus likos sužeistas.

Naujas

GENEVA. —
Naujas Amerikos Sekretorius 
Christian A. Herter ramiai ta
riasi ir ginezinasi Genevos po
sėdžiuose su Sovietu Rusijos 
Atstovais. Jis beveik tik vie
nas iszdryso pasiprieszinti So
vietams ant ju reikalavimu ka- 
slink Berlyno ir Vokietijos 
klausimu.

VIRSZUNES SEIMAS

Nebus Laikomas 
Amerikoje

GENEVA. — Prancūzija ir 
Vakaru Vokietija pareiszke 
savo pasiprieszinima pasiulini- 
mui laikyti virszunes seimą, po 
Genevos posėdžiu, Amerikoje.

Buvo manoma ta seimą lai
kyti in San Francisco ar in 
New York. Prancūzijos Pre
zidentas Charles de Gaulle as- 
meniszkai pasakė Amerikos 
Skretoriui, Christian A. Her
ter kad jis nevažiuos in Ameri
ka del tokio seimo, ir kad tokis 
seimas turi būti laikomas kur 

nors Europoje.
Prez. Eisenhoweris norėjo 

kad tas seimas butu ežia laiko
mas, kad jam nereikėtų iszva- 
žiuoti isz Amerikos.

Sovietu Rusijos Premieras 
Nikita S. Chruszczevas labai 
norėjo ir lauke tos progos at
važiuoti in Amerika.

Anglijos atstovai nieko apie 
tai nesako, jiems nerupi vieta 
kur tokis seimas butu laikomas 
bile tik visu Didžiųjų Vieszpa- 
tyseziu vadai tenai dalyvautu.

JAUNUOLIS
NUTEISTAS

Nuo 20 Metu Iki Gy vos 
Galvos

—“TAUBURN, N. k- — Szeszio- 
likos metu jaunuolis kuris nu
žudė savo tėvus, broli ir sesere 
buvo teismo pasmerktas nuo 
dvideszimts metu iki gyvos 
galvos in kalėjimą. Ir teisėjas 
Gerald S. Hewitt--pridėjo kad 
jis niekados nefritu paleistai 
jeigu virszijjinlai nematys 
kad jis yra pasilsės.

John Jayne skjziolikos me
tu High School Mokinys nuszo- 
ve savo tęva, 67< netu amžiaus 
Willis; savo mt 
amžiaus Amberf* i
14 metu Ann Elizabeth ir savo 
broli, 19 metu Willard ant ju 
farmos netoli nuo Kelloggs- 
ville, Sausio 284a diena.

Vaikezas p'asiaiszkino kad 
jis visus juos nužudė už tai kad 
jie ji persekiojo ir už tai kad 
jo tėvas buvo jam kaili iszpy- 
les. Jis sako kad kai jis visus 
juos buvo nuszo'ves jis norėjo 
paas nusižudinti, bet kad ka
rabinas sugedo ir jis niekur ne
rado trucyznos.

ina, 53 metu 
savo sesere

KOSTUMERIAI
PRIMUSZE VAGI

Žmogžudį
LOS ANGELES, CALIF. — 

Kostumeriai, saliune, užpuolė 
ir primusze vagi kuris buvo 
viena žmotgu nuszoves ir kita 
sužeidęs, kai jis pasivogė pus
antro szimto doleriu isz to sa- 
liuno registerio.

Tas žulikas, žmogžudis ir 
valgis, dvideszimts septynių 
metu amžiaus James A. Cathey 
buvo kostuimeriu užpultas. Jie 
ji daužė su sznapso bonkomis, 
alaus skuneriais ir su jo paties 
revolveriu. Jie gal butu ji ir 
užmusze, jeigu policijantai ne
būtu greitai pribuvę.

Dvideszimts vieno meto am
žiaus Jose Lara buvo to žuliko 
nuszau'tas ir trisdeszimts metu 
amžiaus Paul Merchain buvo 
sužeistas kai jiedu stengiesi ta 
vagi-žulika sulaikyti.

TRYS VAIKUCZ1AI
ŽUVO GAISRE

LAUREL, MD. — Trys vai- 
kucziai sudege gaisre, kai ju 
‘ ‘ trailer ’ ’ automobiliaus na
mai sudege. Ju moeziute buvo 
apdeginta.

Ugniagesiai sako kad alie
jaus pecziukas susprogo. Vals
tijos policijantaj sako kad žu
vusieji buvo peiįkiu metu Ric
key, dvieju metd Wanda ir tri
jų metu William Vincent. Jie 
buvo Ponu William Vincent

Vienas Isz Sužeistųjų

CHICAGO, ILL.—
Ugniagesiai Chicagoje ežia ne- 
sza viena isz sužeisztu toje 
kinio “Elevated” nelaimėje, 
septynios deszimts penki žmo
nes buvo labai sužeisti toje ne
laime atsitiko kai tik tada ka
da visi važiavo in savo darbus 
apie devinta valanda isz ryto.

Tas traukinys susimusze su 

vaikucziai.
Ju tėvas yra vaiske in Camp 

McCoy, Wisconsin. Ju motina 
buvo pas ji nuvažiavus ir bu
vo palikus savo vaikuczius pas 
ju moeziute, trisdeszimts asz- 
tuoniu metu amžiaus Ponia 
Mary Thomas, kuri buvo nu- 
vesza in Franklin Square ligo
nine. Ji buvo biski apdeginta, 
bet ne pavojingai.

135 SUŽEISTI
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bininku buvo to trenksmo par
trenkti ant grindų. Ugniage
siai greitai pribuvo in pagelba 
ir nunesze sužeistuosius nuo to 
traukinio ir nuveže in ligoni
nes. Apie asztuoni szimtai 
žmonių buvo ant tu traukiniu 
kai ta nelaime atsitiko. Nelai
me atsitiko kai tas traukinys 
buvo apie tris augsztus virsz 
namu stegu. Dauguma žmonių 
nulipo kopecziomis, kurias ug
niagesiai greitai pristatė.

Dauguma sužeistųjų buvo 
paleisti isz ligoniniu, bet kele
tą buvo taip labai sužeisti kad 
jie turėjo tose ligoninėse pasi
likti.

Dvideszimts metu Nancy Al- 
berger, kurios koja buvo su
trinta tarp dvieju karu dabar 
turės kelias operacijas. Dakta
rai stengiasi ja iszgelbeti ir ko
ja sugydinti.

Traukinio kompanijos atsto
vas sako kad ežia buvo motor- 
mono, to traukinio inžinieriaus 
kalte, nes aiszku kad jis sten
giesi savo traukini sustabdin- 
ti kai jis pamate kita traukini 
ant tu paežiu rieliu, bet jis per 
vėlai savo traukinio stabžius, 
briekas paspaude. Inžinierius 
buvo keturios deszimts trijų 
metu amžiaus Dominic Parise.

POLICIJANTA
DUKRELES SUDEGE

NAMU GAISRE
CARLSTADT, N. J. — Dvi 

mažos policija'nto dukreles su

kitu stovineziu traukiniu ant 
tilto, kuris buvo sustojęs, už 
tai kad kiti traukiniai pirm jo 
buvo sustoję. Traukinio kom
panijos virszininkai kaltina to 
traukinio inžinierių už tai kad 
jis nesustabdė savo traukinio 
in laika, nors jam buvo isz ank
sto paskelbta, praneszta kad 
pirm jo stovi kitas traukinys.

dege savo namu gaisre. Drau
gas policijantas, partrenkda
mas tu mergaieziu tęva ji isz- 
g'elbejo nuo tikros mirties kai 
jis puolėsi-in savo namus isz
gelbeti savo dukreles.

Policijantas William Lown, 
34 metu amžiaus važiavo poli
cijos automobilyje su polici- 
jantu Paul Occhiuzzo, kai per 
telefoną atėjo žinios apie gais
ra j u apylinkėje.

Kai jiedu privažiavo prie to 
gaisro, policijantas suriko: 
“Mano Dieve, tai mano stu- 
ta!” Ir jis puolėsi isz automo
biliaus, norėdamas inbegti in 
savo jau dclganczius namus. Jo 
draugas policijantas Occhiuz
zo ji sustabdė, partrenkdamas 
ji ant žemes.

Ugniagesiu virszininkas C. 
Kessler sako kad kai ugniage
siai pribuvo gaisras jau buvo 
visus namus apsupęs.

Gaisre žuvo trijų metu Lori 
ir asztuoniu menesiu Linda 
Elizabeth. Ju motina buvo su-
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rasta darže. Jos naktiniai dra- 
' bužiai buvo apdeginti ir ji bu
vo taip susinervavusi kad ji 
negalėjo paaiszkinti kaip ar 
kas tenai atsitiko ir kaip ji at
sidūrė darže, apdeginta. Ji bu
vo nuvežta in ligonine.

UŽ GELEŽINES 
UŽDANGOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

dės iszvystyti greitesnius sta
tybos tempus. Neseniai pra
dėjus veikti naujoms statybi
niu medžiagų gamykloms rei
kalas kiek palengvejes. Jau 
esan inpusejusi ir Klaipėdos 
silikatiniu plytų fabriko staty
ba. Tasai fabrikas dar sziais 
metais pagaminsiąs 45 milijo
nus plytų, o vėliau per metus 
apie 60 milijonu.

20-cziai Vilniecziu; 
Viena Margutis!

Vilniaus radijas Kovo 20 d., 
Vilniecziams paskelbė gera, 
prieszvelykine žinia: Miesto 
valgyku trestas szventes proga 
pateiks Vilniecziams daugiau 
kaip deszimts tukstaneziu mar 
gucziu. Turint (galvoje, kad 
Vilniuje sziuo metu yra apie 
200,000 gyventoju, iszeitu, kad 
kas dvideszimts Vilniecziu tu
rėjo dalintis vienu margucziu, 
pateiktu miesto valgyklų tres
to. Reikia manyti, kad Vilnie- 
cziai bus buvę iszradingesni už 
miesto valgyklos trestą ir apsi
rūpinę Velykoms arba Pavasa
rio Szventei, kaip Komunistai 
ja vadina, bent po viena mar
guti kiekvienam.
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Tik Dabar Atnaujino

Radiofono Veikla

Kaip pranesze Vilniaus Tie
sa Kovo 16 diena buvo pradė
tos transliacijos isz Kauno ra
diofono, kuris iki sziol visa lai
ka neveike. Dabar veiks kol 
irgi tik penkiolika minueziu 
kas dien, bet ir netiesiai, o per 
Vilniaus siųstuvą, in kuri per
duos isz Kauno telefono lai
dais. Vėliau Kauno programa 
busianti plecžiama.
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