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PHILADELPHIA, PA. —
Apie vienuolikta valanda isz 
ryto gaisras isztiko Szvento 
Patriko bažnyczia. Klapcziu- 
ku sutanos buvo sudegintos.

Charles Conway, zakristijo
nas užtiko ta gaisra ir paszau-

ke ugniagesius. Kunigas Ri
chard D. Ward stengiesi ta 
gaisra užgesinti pirm negu ug
niagesiai pribuvo. Ne per daug 
iszkados buvo nes ugniagesiai 
greitai ta gaisra užgesino.

a o o

Suolai Sugriuvo

MAYETTA, KANS.— 
Daktarai, policijantai ir ugnia 
gesiai greitai pribuvo in pa- 
gelba kai per arkliu paroda 
suolai sugriuvo ir apie pusan
tro szimto žmonių buvo sužeis-
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Genevos Konferencija Posėdžiai 
Bus Laik

GENEVA. — Dabar del 
kiek laiko, mažai kas bus gali
ma paskelbti apie Genevos 
posėdžius, nes visi tie posė
džiai bus laikomi slaptai, ir 
laikrasztininkams nebus valia 
dalyvauti.

Beveik visi invairiu krasztu 
Atstovai dabar asmeniszkai 
pasitaria per Vakarienes ir 
Pietus be jokiu mitingu. Be
veik visi Atstovai rengia Pie-

pasimirė apie puse po szesziu 
isz ryto.

Policijantai spėjo kad jis už
migo kai jis savo automobiliu 
vairavo ir taip ta nelaime at- 
SltlKO.

MAŽAS EROPLANAS 
SUSPROGO

Jiems Laisvasis
Pasaulis - Nelaisvas

Nepildo 
Insipareigojimu

tus ar Vaka 
czia kitu kr 
per Vakarie 
taria.

Czia laikr 
vietos, ir lai 
ka gali pran

Amerikos 
vietus surengė ir pasikvie
tė Sovietu Rtįsijos Gromyko. 
Amerikos Sekretorius Chris
tian Herter s kad jam nėra

tininkams nėra
aszcziai mažai

i. ■
retorius tokius

GENEV
POSĖDŽIUOSE

Gal Pradės Isz 
Teisybių Mitinguoti

jokio strioko, kad jis gali il
giau laukti negu Sovietu Mi- 
nisteris Gromyxo.

Sovietu Ministeris Gromyko 
dabar nori pasirodinti ir pa
garsėti, bet kai visi kiti dele
gatai nutarė kad visi pasita
rimai dabar bus slaptomis, tai 
Gromyko prarado proga pasi- 
szvaistyti.

Vilniaus radijas Balandžio 
20 diena valandėlėje žemes 
ūkio darbuotojams pastebi, 
kad Kretingos ir kitu rajonu 
kolchozai • insipareigoje sėja 
atlikti ankscziau, negu kiti, 
bet savo insipareigojimu ne- 
iszpilde. Sėjos tempai visur 
esą per lėtus.

Vilniaus radijo apžvalginin
kas Stasys Laurinaitis Balan
džio 19 diena, savo apžvalga 
pradėjo tokiais budingais žo
džiais: “Diena ir nakti, invai- 
riomis radijo bangomis, gel- 
tonlapiu puslapiais, sklinda 
isz Vakaru skleidžiami balsai 
apie kapitalistini pasauli kaip 
laisvaji pasauli.’’ Tai apžval
gininkui nepatinka. Surinkęs 

i isz visokiu pasaulio užkampiu 
kuo nors neigiamai nuteikian- 
czas žinias ir gandus, Lauri
naitis skelbia: “Sztai, matote, 
kokia ten Vakaruose laisve.” 
Pereidamas prie Lietuvos rei
kalu skelbia nebūtus dalykus 
apie 100,000 bedarbiu “bur
žuazinėj Lietuvoje’’ ir pana- 
sziai. Gyvenancziam Vakaruo 
se žmogui sunku ir suprasti, 
kaip Sovietine propaganda ga
li teigti, kad Vakarai esąs pra
garas vargdieniams. Bet ži
nant padėti už “Geležines Už
dangos,” tokia propaganda 
suprantama: Jaja stengiama
si pritildyti savo szalies gy-

Lietuvos Inmones . 
Esanczios Geriau , 

Inrengtos
Jie geriau inrengtos negu 

kai kurios Vokietijos Sovieti
nes zonos inmones, kurias ap
lanke Lietuvos Mokslu akade
mijos Energetikos ir elektrom ' 
technikos instituto laboratori
jos vedėjas Dauknys. Vilniaus 
radijas Bal. 20 diena, pateikė 
pasikalbejima su juo. Vilniaus 
szlifavimo staklių gamykla ir 
“Žalgiris” esą moderniszkiau 
inrengtos, negu panaszios ga
myklos Magdeburge ar Leipci
ge. Kokiu nors nauju, metalo zl 
pavirsziaus apdirbimo procesu 
jis Vokietijoje nepastebejes, 
iszskyrus viena, kuris dar isz- 
bandomas.

GENEVA. -
Po beveik < vieju sanvaieziu 
delsimo ir tu;
Didžiųjų Tai 
dės isz teisy 
derintis.

Tie posed fl^TTTs slaptomis 
laikcmi, ir wp nebus progos 
savo asmeniška pro pagunda 
vesti per laikraszczius.

Iszrodo kad visu Keturiu DL 
džiuju Vieszpatyscziu Atsto
vai nori tuos posėdžius pradėti 
bet nei nenori būti pirmutinis 
taip pareikalauti, turės būti ir 
pirmutinis nusileisti kaslink 
savo kraszto pareikalavimu.

Tuose posėdžiuose jau nebus 
sznekta apie kas daryti su Vo
kietija už deszimts ar dvide
szimts metu, bet ka galima da
ryti sziandien ir rytoj su Vo
kietija ir su Berlynu.

Kitas baisiai svarbus klausi
mas tai kaslink kitu krasztu 
vaisko Vokietijoje ir Berlyne, 
ir dar svarbesnis klausimas 
yra tas Pono Chruszczevo pa-, 
reikalavimas .kad Amerika

(Tasa Ant; 4 Puslapio)

ti in Mayetta, Kansas. Apie nukrito ir susprogo ant viesz- 
pustreczio szimto žmonių sede- kelio, netoli nuo Oakland, Cali- 
jo ant tu suolu. Dvideszimts fornja. Tame eroplane žuvo 
trys buvo taip sužeisti kad penkįos deszimts penkių metu 
daktarai sako jie randasi pa- į amžiaus Julius Clausen ir pen- 
vojingoje padėtyje. kios deszimts metu amžiaus
~~ --------------------- ----  - — Jule W. Schoenig. Jiedu sten
gas ir labai buvo atsižymejes giesi iszvengti audros debesiu 
Tarptautinėje Politikoje. kai ju eroplanas per žemai nu-

Jo vieta užėmė kaipo Ame- j sileido ir nukrito ant vieszke- 
rikos Valstybes Sekre. Christ- i lio kur jis susprogo ir užsidegė, 
ian A. Herter, kuris dabar ran-I Keli automobiliu draiveriai 
dasi Genevoje. ("----  TT“ 1
ter dalyvaus laidotuvėse, kur 
invyks Utarninke).

John Foster Dulles buvo ga
bus Dipliomatas; jam Eisenho- 
eris suteikė augszcziausia gar
be, kuria Amerikos Pilietis ga
li gauti.

Jo politiniai prieszai dabar 
gražiai apie ji kalba. Kai ku- j 
rie laikrasztininkai sako kad 
nors jie ne visados sutiko su 
Sekretorių Dulles, bet ji visa
dos gerbe.

Velionis paliko savo žmona 
ir sunu,

ventoju nepasitenkinimą.

Isz Amerikos
.DULLES PASIMIRĖ

Ateistu Klubai
Jauna Loszike

su

atskri-

mokslo metas 
visu metu, be 
ir kad mokin-

65 
ir

Steigiami invairiose provin
cijos vietovėse. Czia platina
ma prieszreligine literatūra, 
laikomos paskaitos ir kt.

(Ponas Her- vos suspėjo pasukti in szona 
nuo to vieszkelio kai tas ero
planas nukrito.

gelbejo. Szitos laivu lenkty
nes yra kas metai laikomos 
Wm. Randolph Hearst Kliubo 
in San Francisco.

SAN FRANCISCO, CALIF. 
—Laivo vairuotojas in San 
Francisco buvo beveik numes- 

į tas nuo savo mažo laivo ant už
sisukimo, bet jo draugas ji isz-

WASHINGTON, D. C.—
Amerikos buvęs Valstybes Se
kretorius John Foster Dulles 
71 metu amžiaus, pasimirė Ne
dėlios ryta 7:49 valanda. Jis 
sirgo vėžio Ilga ir paskui ligo-

VIRĖJAS
UŽSIMUSZE

Užmigo Vairuodamas 
Automobiliu

John Foster Dulles

nineje susirgo plaucziu užde
gimo. Jis buvo in Walter 
Reed ligonine Vaszinigtone.

Dulles buvo Prezidento Ei- 
senhowerio asmeniszkas drau-

NORRISTOWN, PA.
Trisdeszimts vieno meto 
žiaus John P. Anderson 
Plymouth Valley, netoli
Norristown užsimusze kai jis 
užmigo bevairuodamas savo 
automobiliu ant Montgomery 
Avenue apie szeszta valanda 
isz ryto. Jo automobilius nuva
žiavo nuo vieszkelio ir sudužo 
in stulpą, apie czverti mylios 
nuo Spring Mill kelio.

Jis buvo greitai nuvesztas 
in Bryn Mawr ligonine, kur jis

am-
isz

nuo

BAGOTI
RAZBAININKAI

SUIMTI

NEW YORK, N. Y. —
Jo Morrow viena isz Holly
wood miesto jaunu loszikiu, 
del keliu minucziu sustojo in 
Idlewild Airport, New York 
mieste, pirm n eigų ji iszskrido 
in Londoną. Ji buvo 
dus isz Havana, Guba.

WASHINGTON, D. C. —
Laivyno Vice-Admirolaš Hy
man G. Rickover, kuris yra 
pagarsėjęs su savo nuveiki- 
mais su submarinais, Kongre
so Komisijai yra pasakęs kad 
musu mokyklos nėra tinkamos 
del sziu dienu. Jis sako kad 
geriausias Rusijos ginklas 
prięsz Amerika yra mums mo
kyklos, kurios ir mažai ir nie
ko nemokina.

Jis sako kad 
turėtu būti del 
jokiu atostogų,
tis kas jiems užduota ir 
kad jiems nebutu vale pasi
rinkti lengviausius mokslus. 
Jis stacziai pasakė kad musu 
mokiniai ir studentai jokiu 
negali prisilyginti Rusijos mo
kiniams ir studentams.

WYOMING, PA. — Ameri
kos valdžios agentai ir FBI 
policijantai suėmė dvideszimts 
septynis garsius ir bagotus 
razbaininkus, kurie buvo turė
ję savo susirinkimą in Apala
chin, N Y., Lapkriczio ketu
riolikta diena 1957 metuose.

Tuo laiku valstijos polici
jantai visus j*uos buvo suėmė, 
bet negalėjo juos suaresztuoti 
nes policijantai nieko tikro ne
žinojo apie juos. Bet dabar vi
si jie yra suimti ir padėti ant 
nuo penkiolikos tukstancziu 
ligi szimto tukstancziu doleriu 
kaucijos. t

Keli isz tu pagotu razbainin- 
ku buvo priversti iszsikrausty- 
ti isz lovų, kai valdžios agen
tai atėjo juos paimti anksti isz

Asmens Kultas 
Bujoja

Ryszius su Chruszcziovo 
metu sukaktim, Lietuvoje 
kituose Sovietu valdomuose 
krasztuose sukaktuvininkas 
partijos pareigunu buvo liaup
sinamas taip, kaip savo laiku 
Stalinas.

ryto.
Keli intartu razbaininku gal 

bus iszvaryti isz musu kraszto 
atgal in Italija, nes jie buvo 
iszsieme Pilietystes Popieras 
neprisipažindami kad jie buvo 
savo kraszte prasikaltę.

i
Szitie bagoti razbaininkai 

savo Kizni veda isz narkotiku, 
nodu, palszyvu pinigu, vakys- 
cziu ir žmogžudy scziu. Keli j u 
vadai buvo j u paežiu razbai- 
ninku nužudinti, dar kiti buvo Į 
valdžios iszaryti isz musu 
kraszto.

Iszrodo kad czia tik pradžia, 
nes Italijonu garsi razbainin
kai gauja, vadinama Mafija, 
dar baisiai didele intaka turi 
Amerikoje, ne tik Darbininku 
tarpe, bet.ir Politikoje.

Vėl Grupe Kauno 
Jaunimo Iszveszta 

In Kazachstana

Kaip pranesze Vilniaus ra
dijas Balandžio 20 d. Iszvežta 
nuolatiniam darbui. Radijas 
pastebi: “Tai jau ne pirmieji 
Kauniecziai, kurie partijai pa- 
szaukus iszvyksta insisavinti 
naujuju žemiu. Sziuo metu ple- 
szininese žemese dirba apie 
600 Kauno pasiuntiniu. O 
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Laivu Lenktynes



priesz Sovietu Rusija su eili
niais kareiviais. Ar jis pamir- 
szo ar nežinojo kad Sovietai 
turi' savo kariuomenėje de- 
szimits ar dviįdeszimts eiliniu 
kareiviu del vieno musu, karei
vio.

Pypkes Durnai

Meile Dakako

Kas Girdėt
Laivyno' sztaibas nieko nesa

ko, bet. ju kariszki laivai nega
li ir'iper kelis menesius dar ne-, 
galės insitaisyti naujausius 
kariszkus ginklus. Tie Laivy
no rakietai ir kiti ginklai dar 
nėra galutinai patikrinti ir ne
gali būti ant laivu intaisyti.

Kada, tu iszvydei szi pasauli 
verkei, o kiti linksminosi. Gy
venk taip, kad paliekant szi 
pasauli kiti verktu, o tu links* 
mintumeis.

Geriausiais tos gydytojas, 
kuris žino lieikarstu bevertisz- 
kuma.

Sovietai savo agentus ir 
szpiegus dabar siunezia in Irar 
na. Jie. juos tenai paleidžia isz 
eroplanu su parasziutais. Ira
no Valdžia isz Teherano yra 
jau keletą kartu kreipusi in 
Tautu San junga prašzydama 
kad Tautu Sanjunga insakytn 
Sovietams liautis ir nesikiszti 
in Irano vidaus reikalus.

Daugelis sako:
Kada jau meile „dakako;
Tai rots kvailiu buvau,
Kad priesz' tai 

nepamacziau,
Veluk butau sprandą 

nusisukęs,
O ne in meszla insmukes.

stebuklingas
:: :: GUZIKELIS

dabar 
visus 
sykiu

Visi žmones nori gyventi il
gus metus, bet niekas nenori 
būti senas.

Field Marshal Montgomery 
pargryžes isz Rusijos, 
ima intarineti beveik 
musu kariszkus valdus
su Prezidentu Eisenhoweriu. 
Prez. Eisenboweris yra labai 
supykęs, bet nieko nesako. Ke
li augszti karininkai sako kad 
tas Montgomery butu turejes 
palikti ir savo liežuvi kai jis 
paliko savo vieta vaiske.

Stenigikimes taip gyventi, 
kad, kai ateis laikas mirti, mu
šti gailėtu net ir grabdrius.

Iszrodo kad Sovietu Rusijoj 
Cliruszczevas nenori susikirs
ti su Anglija ar su Amerika iki 
po rinkimu. Jis janeziasi ir ti
nsi kad Darbininku partija 
laimes rinkimus Vakaru Vo
kietijoje ir Anglijoje ir Demo
kratai laimes Amerikoje. Jis 
sako kad jam bus lengviau ir 
geriau su tais naujais valdais 
derintis.

Džikis sugryžo isz Kauno in 
Džingiszkiemi po keliu dienu 
lankymosi, o kada atėjo ji at
lankyt kaimynas Jurgis, už
klausė jo kas ten igirdet 
ten mate?

— Kur tu apsistojai, 
buvai Kaune?

— Labai puikiam
lyje-

— O kas ten buvo akyvaus?
— Viskas: lova, prausiny

elevato- 
vir- 
tar-

ir ka

kada

hote-

tai

SAULE’ ’

Tėvas Vh dos Kaltas
as nuejas su 

logiszka pftr- 
pamate ke- 

- Mamyte pa-

OY CITY, FJL

Mažas Vi 
mamyte in 
ka (žverin 
liolika asilu) 

atras isz j ujusakyk man 
yra tėvu?

Motina — 
nežinai, j ag i 
dos didžiausi

Trys Isto

Argi Vincuk tu 
kfevu buna visa- 

asilas!

os
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velniaa 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius ako Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai. 
SAULE - Mahanoy City, Pa.

Skaitykit “Saule”

arba pradžia 
SKAITYMO

Demokratams beda. Dvi 
Juodukes norėjo insiraszyti in 
Pembkracziu Moterių Kliuba. 
Joms buvo pasakyta kad jau 
daugiau nariu kliubas negali 
priim’ti. Viena isz tu Juodukiu 
yra Edith (Sampson, buvusi 
Tautu - San jungos delegate. 
Kliubas aiszkinasi kad nariu 
skaiezius yra pilnas, bet tos 
Juodukes sako kad jos nebuvo 
priimtos vien tik u’ž tai kad jos 
,yra Juodukes. Szitokis nelem
tas invyjris gali baisiai pa
kenkti Demokratams per atei- 
hąnėzius Prezidento rinkimus.

Visa paslaptis prailginti sa
vo gyvenimą yra jo nesutrum
pinti.

Anglijos Karalaitis Philip 
sugryžes isz szimto dienu va
žinėjimo po Azija, sako kad jis 
rengiasi važiuoti in Rusija, kai 
tik proga pasitaikins. Ka jis 
ten ketina, daryti ar, padaryti 
vien tik; jis ir Ponas Dievas ži
no. Jis nėra nei Dipliomatas, 
nei geras savo kraszto Atsto
vas.

ežia, puikus divonai, 
ris, kuris veža sveezius in 
szu, o puikiausia tai buvo 
naite.

— Nesuprantu, kokia 
buvo tarnaite?

— Asz tau pasakysiu Jurgi 
tuojaus. Matai, sėdi savo kam
baryje, o jeigu tau ka reikia tai 
paspaudi toki kaulini guzikeli 
kuris randasi prie sienos ir 
tuojaus patogi, lipni ir puikiai 
pasirėdžius tarnaite pasirodo, 
klausdama ka nori?

— Ar žinai Džiki, tai man 
tas labai patinka! Hmm! O ar 
tu nors viena parsivežei toki 
guzikeli isz Kauno, kuri galė
tum prikalt ant sienos 
grinczįoje?

...ir...
RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col.
Dabar Po 25c.

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

savo

Gyvenima.s, ai kaip szamlpa- 
no buteliukas: triukszmas, pu- 

' tos, ipasigerimas ir trapumas.

Moterų grožis savo žavuimi 
net ir iszmintingus vyrus pa
daro kvailiais.

geru 
prasargu neklausys, iszmintin- 
gas visados isz geros rodos 
naudos.

Kožnas kvailys

„Sovietai dabar. Amerikie- 
eziams siutina pirkti bonus del 
Rusijos pramones. Mikoyan 
taip kreilpesi in Amerikieczius 
per laikraszczius ir radi ja, Jie 
yra pasivogė visus Caro tur
tus, pasakė kad jie Amerikos 
valdžiai visai neketina atmo
kėti milijonu doleriu paskolai, 
ir .(dabar įpraszo kad mes pirk- 
tume ju bonus. Jie savo darbi
ninkus priverczia pirktis val
džios bonus isz savo algoš, be 
jokio procento. O dabar Ame- 

. rikiecziams prižada nepapras
tai dideli nuoszimti ant bonu. 
Gal atsiras tokiu darniu, kurie 
tokiu bonus pirksis; gal jie už 
savo pinigus gaus paszporta in 
Sibirą!

■Gyvenimas, tai kaip sizampa 
.i Vienas eina kalnais, kitas ei

na klonais.

kareiviu skaiezius
Vaiško virszininkai

Musu 
mažėja.

■ pėt mažai jaunu vyruku eme 
in vaiska, per pastaruosius ke
lis mėnesius. Dabar, iszrodo 
kad vaiskas turės nustatyti di
desni skaicziu vyruku kurie 
bus imami iii vaiska.

Ana diena jaunas vyrukas 
R. II.... isž Karbono pavieto, 
Pa., pirko sztore tris szviežius 
kiauszinius, kaip jam sztornin- 
kas užtvirtino, buk juosius ka 
tik aplaike nuo pardaviko.

Vyrukas norėjo kiauszinius 
iszvirti ant pusrycziu.

Kąda vyrukas pribuvo in sa
vo kambarį, užtemimo ant vie
no kiauszinio ka toki parašky
ta, ir pradėjo skaityt : “ Asz es
mių duktė turtingo ūkininko 
isz kur tieji kiausziniai paei
na, turiu asztuoniolika.; metu. 
Jeigu jaunas vyras užtiktu szi 
raszta ir norietu su manim ap
sivesti, ttgul paraszo laisžka 
pas mane ant szi,to- adreso:

Jaunas vyrukas perskaitęs 
tuos žodžius labai nudžiugo, 
tuojaus iszsinnte merginai te
legrama, buk sutinka, ant jo
sios praszymo. Ant rytojaus, 
vyrukas aplaike sekantį atsa- 
kyma‘!: ‘ Tamistos telegramas 
atėjo- pervelai! Esmių vedus 
jau szeszi metai ir turiu ketu
ris vaikus.”

Jaupas vyrukas suprato ko
kius įzviežius kiauszinius su
valgė,’ kurie turėjo szeszis men 
tus senumo!

Price $3.00 su” poin‘,,rU
COLORS) Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

1442. %taX-
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f

0iimud mm

Prez. Eisenhoweris gal pra- 
ęiszoko kai jis prasitarė kad 
mes esame .pasirėnge.- kariauti

Pirkite U. S. Bonus
— Svetimos rankos leng

vos, nes ne daug bus isz ja nau
dos. 1 „ .... ...

pasiekiamai arti. Jo' motina 
iszmokiuo ji naudotis naujai 
gautu jautuliu. Ji paaiszkino 
jam platųjį pasauli, kaip kiek
vienas daigias vadinasi: tas 
mėlynas daigtas augsztai tai 
yra debesiai; matai, szi spalva 
yra žalia, szi raudona., szi mė
lyna, kzi balta. Paskui jr paro
de jam kalnus, gėlės iripaukšz- 
telius.

Vaikas pradžioje atsiejo ty
liai. Neiszpasaky'tas džiaugs
mas 'buvo matyt ant jo veide
liu. Jis dairėsi aplinkui pama
tyti gražumus, kuriu lyg’szioi 
ųebuvo mates. Po to jis klau
sinėjo invairiu dalyku in ku
riuos jo motina gražiai atsaki
nėjo. Po valandėlei jis tarė:

Motinėlė, ar visas szitas yra 
mano? Ag jus daveto visa tai 
man? .

Ne, Praimti, bet musu dan- 
giszka motina suteikė tau 
szviesa akutėm ir szituogi gra
žius daigtus ; jai mes privalo
me padėkoti, nes ji yra taip la
bai gera.

Rože padėjo vaikui atsi-- 
klaupti ir tada pati atsiklaupė 
szale jo ant . rasotos žoles ir 
jie|iu siun'te padėkos maldele 
in dangų ir ten iii ta, szventna- 
mi tame klonyje.

Paskui ji paėmusi vaika už 
rankutes pradėjo vestis. Bet 
vaikas, vos tik gavės regėjimą, 
negalėjo paeiti. Jis graibėsi 
kaip ir pirmiau ir nedryso 
žengti, nes jam rodėsi gilus 
plyszys priesz kiekviena žings
ni, Tad-gi jo motina turėjo ji 
insideti in pintine ir vėl nesz- 
ti. Kada ji praliejo eiti tai vai
kas suriko: t

Mama, viskas lekia ir puola 
žemyn.

Erne kiek laiko, iszaiszkinti 
jam, kad ne medžiai ir ajemens 
krutėjo bet kad jis pats buvo 
neszamas. Po tam jis sėdėjo 
ramiai pintinėje ir žiūrinėjo in

TIKĖJIMAS :
(Tasa nuo 3-czio puslapio)

apraszy-

apysaka 
szimtme-

kas jam pasidarė ir bandė nu
tildyti ji maloniais, meiliais 
žodžius. Bet vaikas irtvel pra
dėjo szaukt:

O motinėlė, kur mes esame? 
Ar tai danguje? Asz jaueziu 
nelžinau nei ka. nepaprasta, 
szilta, miela, ar tai musu Dan- 
giiszkasis Tėvas?

Vaikas isztiese savo ranku
tes in saule, bet atitraukė grei
tai ir užsįdenges jomis akutes 
tarė: :’,x4

Motinėlė, man laibai ska,u 
da galva. ■ .

Jo motina pradžiugp. Ji ma
loniai atitraukė vaiko ranku
tes nuo- jo veido ir pažiurėjo 
jam in akutes.

Jos judėjo; gyvos. Ji pasta
te savo rankas priesz jo. aku
tes ir pradėjo kilnoti jas 
augsztyn ir žemyn, o jo akutes 
seke motinos rankas,. Pilna 
džiaugsmo ji tarė:

Brangįauses Praimti, tu jau 
matai; tu jau neesi aklas; Ne
kaltoji Panele iszgyde tave.

O kur ta Nekaltoji Panele? 
Paklausė' vaikas.

Ji yra (danguje, bet ana kur 
yra jos 'bažnyczia Treuse. Ar 
tu matai ta balta daigta tenai 
v. •», • :Vzemei? ( f

Taip, Itaip, ar asz galiu pa
lytėti ja? vaikas žiūrė
damas in ta kra.szta ir siekda- 
inas raukutems.

Praauk, tu negali pasiekti 
jos, ji yra labai ’toli nuo
nai; mes esame už keliu myliu 
mio jos.

Vaikas ga

galėjo atsigėrėti. Dabar jp mo
tina beveik nejauto sunkumo 
ant savo pecziu ir linksmai ei
dama kalbėjo kartas nuo kar
to:

Dangaus Motina, tu esi taip 
gera,. Asz niekaięlos negalėsiu 
atidėkoti tau užtektinai.

Ketures-deszimts metu 
linu Szvaicarijoje mirė 
tas. Kuone visi jo piesziniai 
reiszke Dievo Motinos invai- 
rius paveikslus. Kai-kuriu .pie- 
sziniu forma buvo prasta bet 
paveikslu gražumas buvo ne- 
iszpasakytas. Spalvos buvo 
taip dailiai pritaikintos kad 
akis negalėjo atsižiūrėti gra
žumu. Dieo Motinos veidas pa
veiksluose panaszi in Rože 
Schatler kuri seniai nesze savo 
neregi kūdiki in Trens ir par- 
nesze ji reginti. Tas artistas 
buvo Pranulis, kuris pieszda- 
mas Idangiszkh motina, negalė
jo iszsilaikyti nepadares ja pa- 
naszia in savo mylimhja že- 
misizka motina.

---- MjAI/AS------

ve- 
artis-

KATALOGAS 
KNYGŲ

ezio-

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

užsisakykite knygas Ibi 
šiito Katalogo

zes staiga regeji-

I8T0RIJ08, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

Saule publishing Co., Maha ma. neturėjo jokio supratimo 
uby -City, Pa. papiė tolumai jam viskas a trod-

No. 101 — Kapitonas Velnias 
Puikus aprasĄytuaa, didele

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

gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

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

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yda isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. L, 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 aprasaymas. 119 
puslapiu, 20c.

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

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant Beniu
lio. 68 pus., 20c.

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

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

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

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme: 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 2()c.

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

Nd.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius LikosTur- 
tingu Ponu. 35c.

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

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

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

No.146—Apie Anka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Naktį 
62 puslapiu, 20o.

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

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

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

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

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

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

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

lapių, 20o.
No.158—A p i e Kapitonas 

Stormfield Danguje; Pabėgo* 
le; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigi 
dės ir Kitus Dąngiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyue. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

No.172—Apie Duktė Mariu; 
Senolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys ; Du Mokiniu; Kam Isa-

1 davinėti Pinigus. 45 pus., 20c.
No.175—Kuczios Žemaites; 

Gudrae Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimieeziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budait 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

Kltoklon Knygos

No.178—Tikransias Kabalas 
arba atidengimas Paslapczin 
Ateites su pagelba Kazyrora. 
25c. • ■
'* No.180—Kvitu Knygute 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.
'180%—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No. 194—Trumpas Kataln"^
kiszkas Katekizmas, pagal is* 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurtas Naudingais Pade ji 
mais. 35c.

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

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

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

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

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

No.202—Novena, ■ Stebuklin
go Medallko Dievo Motinos 
Garbei. 15o.

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

Kaip Užsisakyti Knygas;
■ >■.;• 'G

ISr* Užsisukant knygas la» 
szio Katalogo, veikia 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.

LvT’ Nepamirszkite dadetl 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

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

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



anoy city. pa.

TIKĖJIMAS
[Bet ji pasitikėjo Dievo Moti
na; per tris dienas ji keliavo 
dabar in Dievo Motinos bažny- 
ezia Trens’e; ten tikėjosi kad 
Nekaltoji Panele iszklausys 
jos karszto meldimo.

“Taip, taip ji pagelbėdavo 
daug kitiems,” tarė ūkininke, 
tu gali pasitikėti ja; toks bran
gus, nekaltas vaikas, asz, tikiu

džiusi ir neregy i vaikas neisz- 
eina isz bažnyc

Ji nėra
vieszbuczio sav

ios.
mer ’ina, aiszkino 

ninkas, ji yra 
jauna naszle; jo vyra užmusze
1809 metas ties Isel’io kalnu, 

n ano iszmelsti 
nos jos sunui

JAU buvo kelios dienos po
Devintiniu Szvept.es, (Cor

pus Christi) 1817 riiete, kada 
jauną motere, pąnaszi in grri- 
žia. mergina, keliavo per kal
nuota szali taku in iStercinga 
(Šterzing). Ant savo pecziu ji 
nesze pintine isz kurios kyszo- 
jo, paaugusio vaiko galva. To
kis yra paprotys kalnuotoje 
Šzvaicarijoje ir Tiroliuje. Vie- į kad ji pasigailės jo! Asz sukal

SAPN0R1US

noje rankoje motina turėjo ro- 
žaneziu, kitoj skepetaite. Su ja 
motere szluostesi prakaitu nuo 
inkaitusio veido. Jos lupos 
krutėjo, ji eidama, tyliai mel
dėsi. Kartas Tino karto, ji im
davo garsiau melstis tuomet ir 
vaikas pasekdavo ja maldoje, 
bet sziaip jis pintinėje sėdėjo 
tyliai ir bailiai inki’bes ranku
tėms in jos szona kąd neiszpul- 
tri. Jo dideles akys dairėsi szen 
ir ten, bei nieko neinate. Sztai 
motere sustojo ir tarė:

.“Pranuti, nuo czionai ma
tyt Trens ’o bąžnyczia. Ji yra 
tame krašzte isz kur saule de>- 
giria tavo veidelius; atsisuk, 
sudek rankutes ir atkalbėk ta 
maldele kuria asz tave iszmo- 
kinau.”

Vaikas atsisuko nerangiai 
in ta kraszta isz kur saule szil- 
de, sudėjo rankutes ir pradėjo 
kalbėti: <!

“Brangoji Motina danguje, 
praszyk Dangiszkojo Tėvo ati
daryti mano akutes, kad asz 
galeeziau matyti kaip kiti vai
keliai!” .

Motere atsiduso ir neužilgio

Su 283 Paveikslaii ;

160 Puslapiu ] 
8 col. ilgio, 5% ool. plocrio ] 
Issaisriana sapną ir kas , 
ateitoje stosis. Su priedu ! 
planatu ir visokiu burtu. J 
Knyga in mihksrios po- ] 
pieros virszelinose. :: :: ] 

Pinigai reikia siusti su !
užsakymu: !

Tiktai,. . . $1.00 i 
Saule Publishing Oo., i

s malones, ta-

žmones taip 
asz

ketu-

akys vis nieko nebeinate. Tre 
ežioje dienoje ji dar karszcziau 
meldėsi, bet liko neiszklausy- 
ta. 'Taigi Rože liūdina turėjo 
gryžti namo.

Gal tokia Dievo valia, rami
nosi vargsze atsisveikindama 
szventnami ir dar karta karsz- 
tai meldiesi pilna meiles szir- 
dim.

Visi žmones buvusieji tuo
met Trens’o bažnyczioje gailė
josi nelaimingos moteres kad 
ji verkdama gryžo namo. Ji 
valka dabar da' (abiau mylėjo;

PRANESZIMAS
SKAITYTOJAMS!

tik 
ji

TARA D AIK A

Yra tai labai nesmagu, jeigu 
turime priminėti apie prisiun- 
timą užmokesties už laikraszti. 
Mes negalime inspeti kas ka 
mislina. ir ar prisiuns 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. Kožrias, kat
ras maino adresa, privalo pa 
dėti sena ir nauja a/dresa, ba be 
to negalime permainyti’.

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

ji troszko' savo meile atlyginti 
jam už ta jausmą, kurio nega
lėjo' niekaip iszmąldauti.

Brangus Pranuti, tarė ji. 
Asz manau tokia yra Dievo 
valia. Tu neverksi, jai Dievas 
neleis tau matyti pasaulio? Jis 
atidalys tavo akutes kitame 
pasaulyje ir tu matysi daugiau 
už kitus žmones. Vikris sžito 
pasaulio gražumas yra 
menkniekis prilyananti 
prie ano.

Atėjus iki kalnui kur takas 
buvo blogesnis, Rože vėl insi- 
dejo vri..ika in pintine ir dūsau
dama nesze ji priesz kaina. Ir 
vėl žmonele pradėjo verkti, 
jos aszaros susimaisze su pra
kaitu, bėgusiu per veidus.

Motinėlė, ar jus verkiate? 
Klause vaikas.

Pranuti, man tavęs labai 
gaila, tarė jo motina atsidusus.

Bet kodėl?
Jeigu asz galeeziau būti su 

tavim visuomet tai da nebutu 
taip bloga, bet jai man reiketu 
kada nors tave palikti,...

Bet kur jus eisite, mamyte. 
Jus turite visados liktis su. ma
nim,

Asz norėjau pasakyti, jai 
Dangiszkas Tėvas paimtu ma
ne in dangų.

Taip, Pramik. Dievas neap
leis mus.

Jiedu dabar priėjo ta vieta

Varguole, ji 
nuo Dievo Mot 
regėjimą.

Ji yra verta t
re zakristijonas VAsz niekuo
met nemaeziau 
meldžiantis kaip ji, nors 
esu mates dai g meldžioniu 
szitoje baižinyczieje per
res'deszimts metu czionais be
tarnaudamas. Ji nori pasilikti 
per viSa nakti baž/nyczioje su 
vaiku. Asz negaliu ja ten pa
likti, bet nežinau ka daryti. 
Asz negaliu ja iszvaryti: taip 
butu nepadoru.”

Tegul ji meldžiasi dar va
landa, paskui ji iszeis.

Po valandai laiko zakristijo
nas ir vieszbuczio savininkas 
abudu nuėjo ir gražumu isz- 
prąsze Rože isz bažnyczios. 
Iszeidama ji tarė nuolankiai:

Iki sziol Dievo Motina ne- 
iszklause mus, ‘bet ji iszklausy 
musu praszymo rytoj.

Ji turėjo vilti kąd ankseziau 
ar vėliau iszmaldaus savo vai
kui regėjimą. Visa sekanezia 
diena ir puse, nakties ji meldė
si nepaliaudama ties Nekaltos 
Paneles stovylo, bet vaiko

Jeigu Permainote
Savo Adresus 

Gyvenimo

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

in

Istorija Apie. . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

To kelione po svietą ir lindimu 
apie Jezu Kristų. 

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

M**«*******************«*+
Tūlas sudžia dideliame 

mieste. 
Sprendė teismą,

Už kriminaliszka. užpuolimą 
Dvieju jaunu mergaieziu, 
Kurios sėdo in autotbiliu, 
Su kokiais tai sportais, 

Kurie.prižadėjo mergaites 
Nuveszti ant geru laiku 

in roldhauzes, 
Ir, tenai likos

i subiaurintos,
Kada buvo užsįg|eria.

Sudžia iszklauses 
liudininku, 

Davė sekanti
• - prasėngejima, 

Del visu motinu, 
Kurios turi jau 
suaugusias dukreles: 

“Tame yra daugiausia 
kalte paežiu tėvu! 

Reikia kaltint motinas, 
Kad ju dukreles per visa 

n akt i, 
Zulina nežine kur, 

Ir ant galo užsibaigė 
tuom, 

Kajd dukrele gaunasi 
in beda, 

Ir po tam; nueina staeziai 
Galva ir pragarai” 

Tasai sudžia turėjo tiesa, 
Nes kiek tai panasziu 

Atsitikimu girdime kas 
diena, 

O tai vien ’tik del to, 
Kad tėvai neatkreipia 

atydos, 
Ant suaugusiu /dukrelių.

Motinos tankiausia 
nežino, 

O ir nesirūpina kur ju 
Dukreles praleidineja 

yakarusj, 
Ir su kokiais draugais. 
Nekurios motinos žiuri 

per pirsztus, 
Ant naktiniu auitobiliavimu 

dukrelių, 
įSu nežinomais vyrais.

Lai visos, motinos, 
Neužmirszta žodžius 

tojo sudžiaus, 
Ir geriau t emina, ant 

savo dukrelių,, 
Apsaugoti nuo panasziu 

atsitikimu, 
In kokius gali inkrisiti 
Ir doriausia mergaite, 
Kurias iszveža koki 

Tai iszgamos in 
roldhauzes, 

Po tam nugirdo ir 
Atima joms nekaltybe!

už ta

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

Viesz. Jėzaus ir 
: Motinos Szvenęz.

nu-
sar-

kiti 
pa
šau
Ji

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY. PAI U.SX

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

mylėsi
ne-

’ >

lygumos,- kur takas buvo ge
resnis, ji iszkele vaika isz pin
tines ir vedėsi u'ž rankutes. Be
einant jie susitiko sena, ūkinin
ke, kuri sustojo ir paklausė ju 
isz kur keliauja ir iri kur taip 
skubinasi. Jaunoji motere 
džiaugėsi sutikus ūkininke ir 
papasakojo savo gyvenimo 
vargus, nelaimes. Ji kelia, v o 
isz Ajdige’os miesto in Dievo 
Motinos- bažnyczia Trens’e. 
Jos sūnūs nkgime aklas. Ji, 
Rože Burgerinte, buvo isztėt- 
kejusi už Harry Schatler. Abu
du tada turėjo po divideszimts 
metu. Jiedu tuomet jautėsi 
laimingi ir manė kad ju gvve- 
nimas negalėjo būti nei links
mesnis, nei gražesnis. Žmones 
taippat džiaugėsi maytdami 
ju dailu gyvenimą.

Jųdviejų vestuves buvo Ge
gužes menesyje. 1809, kada an
troji kare buvo ties Wilten’u, 
kur Prancūzai buVo nugfaleti ir 
iszvyti isz to krasztd. Ta pa- 
czia vasara, po Žolinei, kare 
prasidėjo isz naujo. Rožes vy
ras isz,ėjo karen ir dideliame 
muszyje, ties Innsbruck ’u, ta- 
ipo užmusztas. Rože, kada isz- 

' girdo, apie vyro mirti, taip isz- 
sigando, kad net kėlės dienas 
iszgulejo lovoje, ipo tam kelias 
sanvaites vien tik verke.

'Neužilgio gimė jos sūnelis,.
Ji nesziojo ji pas gydytojus, 

bet nei vienas negalėjo pagel
bėti. Ji jo labai gailėjosi; ji 
troszko veicziau pati tapti ne
rege negu matyti sūneli akla.

besiu kelis Teve Musu už ji, 
kad jisai taptų sveikas. Nepa- 
mirszkite praneszti Kraimeriu 
szeimynai gryžtant. atgal, apie 
vaika, taippat pasveikinkite 
juos nuo manės. Man butu taip 
malonu iszgirsti jai jusu vai
kas praregėtu! ’ ’

Kalbėdama maldas
vaika,, ūkininke nuėjo, savo ke- 
lui. Rože paėmė Pranuką už 
rankutes ir keliavo in. miestą 
Trens. Motina, ir sunūs atke
liavo in miestą anksti po< pie
tų. Be jokio, atsilsejimo, po il
gai kelionei, jiedu nuėjo tie
siog in bažnyczia ir pradėjo 
melstis taip karsztai kad 
keliauninkai stebėjosi. In 
vakare, Rože liko viena 
bažnezioje su savo vaiku,
pakliiijde ji ties savim, sudėjo 
jo rankutes in savo ir meldėsi 
prie stebuklingo jpaveikslo.

O brangioji dangaus Moti
na, tu žinai kaip motina, laibai 
myli savo kūdiki ir kaip yra 
skalviu žiūrėti in ta vargdiene-. 
Ii reikalaujanti pagelbos. Tu 
esi patyrus tokio skausmo. Pa
žvelgia, sztai mano sūnelis, vos 
tik vienas brangus daigitas li
kęs man sziame pasaulyje. Ati
dalyk jam akutes;

Vaikas truktelėjo ir iszsi- 
gandusi motiiia paklausė:

Pramik, ar tu. matai ka nors?
Ne, motinėlė, asz, nieko ne- 

jaiiicziu, atsake vaikas.
O brangioji dangaus Moti

na, Rože meldėsi tolinus, asz 
pavedu ji taip visas jo gyveni
mo dienas, tik bile jis praregė
tu.

Tu busi geras, ar ne Pranuk, 
tarė ji atsisukdama in vaika, 
Užaugės tu visados 
Ditevo Motina ir gyvensi 
kaltai ir gražiai.

Taip motinėlė, ir tada 
lėksiu priemano aniuola 
go ir busiu su dangaus motina.

Rože pirsztais perbrauke sū
naus veidelius keli kartus ir 
tarė:

Pranuk, ar tu nei trupuezio 
nematai, ar nei kieek szviesu- 
mosi?

Ne motinėlė, viskas yra taip 
kaip buvo.

Apie deszimta valanda va
kare zakristijonas nuėjo in 
vieszbuti ir pasakė savininkui 
nežinąs ka daryti kad kaž-ko- 
kia niergina gražiai apsire-

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.
*»*>****>*>>>»*>****>*•>*»>

Sapnas Motinos Szvęn- 
! oriausios, mieganerios 
[ ant kalno Alyvų, žemei 
; Bątanijos, bainycrioj 
. Szv. Mykolo Arkaniuolo. j

; Knygos Did. 3%x5% col
TIKTAI, 25 Cts. -’ ' py. ; -

kur paskutiniu kartu" galima 
matyti Dievo Motinos bažny- 
ezia, Trens’e. Motina pasidėjo 
pintine ir tarė:

Pranuti, dabar melskimės 
da syki prie Dievo plotinos; 
nuo czionai galiu matyti jos 
namus paskutini karta.

Mamyte, asz taip noriu ger
ti, skundėsi vaikąs.

Asz atnesziu vandens, ji ta
re tyliai. Asz atnesziu. van
dens, asz žinau gryno vande
nėlio tenai. Kol asz pargrysziu 
tu pasimelsk prie musu dan- 
giszkos motinos ir nesijudink 
pintinėje kad neapsivirstum.

Rože nubėgo pas szaltini po 
ąžuolu apie szirnta žingsniu ir 
puodeliu pasisėmė vandens. 
Sztai ji iszgirdo spiegimą. Tai 
buvo balsas jos kūdikio. Ji įsž- 
sigandlis begp kuogreicziąU- 
sia, o vaikas gulėjo parpuolęs 
ant žemes.

Pranuti, Pranuti, ji suszuko 
ne savu balsu ir pasilenke ji 
prikelt. Jis sukliko antru kart, 
Rože pamate kad jis buvo isz- 
siganldes, jo veidas keistą! at
rodė.

Kas pąsidare, Pranuti, ar 
susimusziai?

Vaikas apkabino rankutėm 
jos kakla ir prakalbėjo verk
damas :

Ar tai jus, motinėlė? Ąr jus 
czionai? O, o! Kas mane paly
tėjo ? Kasžin kas didėlis, szvel- 
nus ir brangus. Dar vis yra ant 
manes, laikyk mane bą asz 
puolu.

Nebegaledama kalbėti del 
iszgasczio, Rože spaude kūdiki 
prie savo szirdies. Ji nežinojo

(Tas& Aut 3 puslapio)

Szvept.es


“ŠAULĮ” MAHANOY CITY, P JĮ.

Subatoj Pripuola Kapu Puoszimo Diena

per Civilini Kara 1861-1865m., 
ir per du Pasaulinius Karus.

a o o

SZUNYS SUDRASKĖ 
MAŽA VAIKA

eriai žuvo keturi 
ai, kai Susqueha-

Atminimas mirusiu paminė
ti Suvienytu Valstijų Ameri
kos Kareiviams, žuvusiems

Žinios Vietines
—• John Doranda, nuo1 36 

N. Main uly., kuris su savo, mo
tinėlė užlaiko “Sports Goods’’ 
sztora ant minėto1 adreso, stai
giai į'insirgo Potnyczioj po piet 
ir nuvesztas in Locust Mt. li- 
gonbute 5:55 valanda o ta, pati 
diena, apie 6:50 valanda vaka
re pasimirė nuo szirdies atako. 
Velionis gimė Mahanojuje, bai 
ges Mahanoy City ir McCann 
School of Business. Paliko di
deliame. nuliūdime: savo pa- 
czia, Rūta (Konsavicziute); 
kuri (dirba del Acme Super 
Market; sunn Joną; savo tėve
lius: George ir Anna Doranda; 
eesere' Mary, ipati Georgie1 'Ne- 
fos, Locust Valley ir broli Ed
ward isz Lacey Park, Hatboro.' 
Laidojo Panedelio ryta isz 
Graboriaus Elczliisak koply- 
ezios, 311 W. Centre uly., su 
apiegomis in Szv. Marijos 
Rushaku bažnyczioje 9-'ta va
landa ir palaidotas in parapi
jos kapinėse.

— . Sereidoj pripuola Szv. 
Bedes, Dak., o Tautiszka Var
dine: Radvyle. Ir ta diena: 
1607 m., Baltieji žmonos susi
kirto su Indi jonais, 'tik dvi 
sanvaites po to laiko kada jie 
priplaukė prie Jamestown, jie 
atsikirto- priesz apie (du szim'tu 
Indijonu; 1941 m., Vbkiecziu 
didžiausias - kariszkas laivas 
‘ ‘ Bismarck ’ ’ paskandintas; 
1919 m., pirma syki buvo At- 
lantiko mares perskristos su 
eroplaiuu; 1652 m., kada pir
mieji smulkieji pinigai buvo 
padaryti Amerikoje.

— Ketverge Devintines ar
ba Dievo Kūno, taipgi Szv. 
Augustino, o Tautiszka Var
dine: Augis. Ir ta diena: 1917 
m., pirmieji Amerikos karei
viai iszplauke in Anglija jter 
Pirma, Pasaulini Kara; 1940 
m., Belgijos Karalius Leopol
das pasidavė Vokiecziams. Su 
juo pasidavė ir penki szimtai 
tukstaneziu kariuomenes. 
Dauguma 'Belgijos gyventoju 
sako kad jam- reikėjo pabėgti, 
nepasiduoti ir sutverti valdžia 
tremtyje, kaip kitu . krasztu 
valdovai ir karaliai buvo pa- 
dare; 1807 m., Louis Agasisz 
Szveicaras inšteigė Harvard 
Universiteto Zoologijos kuįr- 
su's. • .■ ' ■

—- 'Petnyczioj pripuola Szv. 
Marijos Magdalenos ir Teodo- 
zijo, o 'Tautiszka. Vardine: 
Viksvų. Menulio atmaina: 
Delczia.

Kapai mirusiu karei
viu, kurie ilsisi ant vietiniu 
kapiniu,(visu tautu, likos pa

puosz.fi su žiedais ir karūnė
lėms per vietiniu kareiviu Le
gioną ant ženklo garbes už ju 
pašiaukavinia del savo tevy-
nes.

Subatoj pripuola Ame
rikos Tautiszka. Szvenie. Me
morial arba Decoration Day. 
Papuoszimo Kapu Mirusiu.

Subatoš ryta invyks 
pardla 9-ta valanda per Ame
rikos Legioną, Veterans of 
Foreign Wars,ir Amvets Vete
ranu ir kitu draugijų.

Daug 'žmonių sve- 
eziuosis mieste isz kitu miestu, 
papuQgzti kapus savo mylimų
jų. ’

'll, “Saules’’ Redakcijos 
ofisas ir spaustuve per Ameri
kos- Tautiszka Szvente “Me
morial arba Decoration Day’’ 
bus uždaiyta visa diena.

— Kita Panedelyje pri
puola. pirma diena Birželio- 
June menesio. Birželis mene- 
sis rožių, kuriame daugiausia 
atsibuna vestuvių.

— Ponas Vincas A. Donel- 
la, savininkas DoiieUa Electric 
Supply, 228 E. Centre uly., Ma
hanoy City, pranesza buk jisai 
užveda elektrikine szviesa in 
namus, sztorus ir kur tik yra 
reikalinga elektrikine szviesa. 
Taipgi parduodu fikszczers pi
giau ne kaip gausite kitur. Už
veda, varpelus prie duriu, taiso 
elektrikinius prosus ir kito
kius elektrikinius intaisus. At
eikite pas mane jeigu manote 
užvesti szviesa arba porinain- 
nyti savo narna pagal naujau
sia sistema, o asz.mielai suteik
siu jum kainas, juokės. Apsi
imu iszpildyti didelius kon
traktus. Duokite pirmybia sa
vo tautiecziui, pakol eisate kur 
kitur. Acziu. Su pagardų, 
Vincas A. Donella, ’telefonas: 
Mahanoy City, Nr. 1480.

*
Nekuriems sziandien trum

pa pinigu, bet gal Lietuvisz- 
koms Iszda'vystiems Laikrasz- 
eziu trumpiausia su pinigais! 
Todėl, meldžiame Guodotinu 
Skaitytoju, kurui laikas jau, pa 
sibaige, tegul atsilygina su už- 
mokeseziu už “SKOLA’’ už 
laikraszti, nes laukiame gana 
ilgai, jeigu tolinus užsivelines 
su prisimitimu užmokesties tai 
.busime priversti laikraszti su
laikyt! ! !

—“ Saules”, Redakcija.

ST. LOUIS.—
Gauja szunu sudraskė ir nužu
dė maža pus-trecziu metu vai
kuti in Hazelwood. Tie szunes 
nuvilko ta vaikuti apie septy
nios penkis mastus nuo jo na
mu.
Už keliu valandų po tam apie 

szimtas policijantu ir savano
riu iszejo tu szunu jieszkoti. 
Jie keletą ju suszade.

Vaikuczio Mark D. Draper 
lavonėlis buvo vieno Susiedo 
surastas. Susiedas penkios de
szimts vieno meto amžiaus Mel 
vin Jones sako kad tie szunes 
buvo ir ant jo užsipuolė.

Policijos virszininkas Albert 
Talley sako kad visi szunes 
kurie nėra pripriszti ar nei ant 
lenciūgo bus suszaudinti.

Vaikutis buvo ka tik isz sa
vo namu iszejas apie asztunta 
valanda isz ryto, kai tie szunes 
ji užklupo.

Policijos virszininkas sako 
kad jis pats nuszove apie sze- 
szis szunis. Keli tie szunes bu
vo prie aerodromo. Eroplanai 
buvo sustabdinti del penkioli
kos minueziu kol tie szunes bu
vo nuszauti.

Tie mail 
menesiai at 
nna upe prdįimusze in tas mai
nas. Inžii 
Ralph A. 
mažai yra 5 
nieriu lavo:

erių virszininkas 
ambert sako kad 
Lties kad tu mai-
ii bus kada nors 

isz tu maim
Kainu virszininkai 

>U5tuoti už ta nelai- 
oareiga ir darbas 
nas prižiūrėti..

Keli tu : 
buvo suarė: 
me, nes j u* 
buvo tas m:

iszkasti.

GENEI OS
POSĖDŽIUOSE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Anglija isžtrauktu visa savo 
vaiska isz Vakaru Berlyno. 
Nors Chruszczevas buvo labai 
drąsiai nustatęs laika kada tas 
vaiskas turi iszsikraustyti, bet 
per posėdžius jis mažai ka sa
ko apie ta savo pareikalavima.

MIRSZTANTIS
RAZBAININKAS

Nuteistas

VEZE GINKLUS IN
KUBA

MIAMI, FLORIDA. — 
Amerikos agentai suėmė tryli
ka žmonių, kurie rengiesi nu- 
veszti in Kubos valstija ginklu 
už viena milijoną doleriu, del 
revoliucijos priesz revoliucijo- 
nieriu Fidel Castro.

Agentai suaresztavo Domini
can Respublikos Konsulą ir 
moteriszke, lakūne, su-vienuo- 
lika kitu žmonių.

Jie buvo suaresztuoti kai jie 
ant vieno eroplano krovė gink
lus, kulkas ir karabinus. Ame
rikos agentai per tris menesius 
juos seke kai jie tuos ginklus 
pirkosi. Jie buvo suimti ant 
Miami International Airport.

Dominican Respublikos Kon 
sulas Agusto Ferrando pats pa 
sidave ir buvo padėtas ant dvi- 
deszimts penkių tukstaneziu 
doleriu kaucijos.

Amerikos agentu virszinin- 
kas Joseph Fortier, sako kad 
tie ginklai buvo siuneziami in 
Dominican Respublika, kur 
buvęs Kubos Prezidentas Ful
gencio Batista rengiesi kita re 
voliucija sudaryti priesz Fidel 
Castro, kuris per revoliucija 
užėmė to kraszto valdžia.

Lakūne, trisdeszimts szesziu 
metu amžiaus Virginia Bland 
buvo suaresztuota, už tai kad 
ji butu ta eroplana vairavus. 
Keli kiti lakūnai buvo tarpe tu 
kurie buvo suaresztuoti.

12 MAINIERIU 
LAVONAI

Gal Nebus Iszkasti

ju ateistini paruoszima. Tam 
tikslui Vilniuje neseniai buvo 
suszauktas specialus invairiu 
pareigunu pasitarimas. Stu
dentai skatinami atostogų me
tu Darbininkams ir Kolchozi- 
ninkams skaityti antireligines 
paskaitas.

BOWLING GREEN, KY. — 
Džiova sergantis ir beveik 
mirsztantis razbaininkas prisi
pažino kad jis buvo banka ap
vogęs. Jis buvo nuteistas ant 
dvideszimts metu in kalėjimą.

Penkios deszimts metu am
žiaus Wyman A. Coleman aisz- 
kinosi kad jis tyczia ta banka 
apvogė, norėdamas kad jis bu
tu sugautas, kad paskui, val
džios daktarai, kalėjime ji pri
žiūrėtu.

Bet valdžios Advokatai pri- 
parode kad jis, tuos pinigus 
pasivogęs, stengiesi nusipirkti 
automofciliį su tukstaneziu 
septyniais szimtais dvide
szimts penkiais doleriais kad 
jis galėtu pabėgti isz Paducah 
miesto. Jis buvo suimtas ir su- 
aresztuotas kai jis del to auto- 
mobiliaus derinosi su tais pasi
vogtais pinigais.

UŽ GELEŽINES 
UŽDANGOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tukstaneziai studentu ir jau
nųjų darbininku kasmet iszva- 
žiuoja padėti nuimti derliu.

Pradėjo Iszduoti 
Pinigini Avansa Už 

Metu Pradžia

Kolchozu Kasos
■%

Tuszczios
Isz Vilniaus radijo Balan

džio 17-ta diena praneszimo 
aiszkeja kad Lietuvos Kolcho
zai neturi isz ko apmokėti naf
tos produktus, atsargines da
lis, paszarus, sėklas, be to, ju 
sunaudojimas yra suvarszytas 
(turi būti iszskirtos sumos in 
nedalomus fondus ir panaszai) 
Kai pavasari ir vasara iki nau
jojo derliaus prirodymo reikia 
atlikti būtinas iszlaidas, nebe 
yra isz ko. Jau ir kita proga 
Sovietiniai szaltiniai buvo pra 
nesze, kad Kolchozai, neturi 
isz ko iszpirkti traszas ir kitas 
būtinus pirkinius. Kolchozai 
del szitokios Kolchozines tvar
kos atsiduria in keblia padėti. 
Valdžia buvo priversta Kol
chozus gelbėti. Kaip dabar 
praneszama, V a 1 s t y b iniam 
bankui duotas insakymas teik
ti Kolchozams, kuriu kasos 
tuszczios, griežtai apribotos 
paskirties kreditus.

laisve. . Tartum laisvajame 
kraszte kas nors kliudo iszvyk- 
ti. Bet kad isz Komunistinio 
“rojaus” sunku iszsprukti, tai 
jau tikra tiesa.

Cicilines Metrikacija 
Su Kamerine Muzika

Kauno civilines metrikaci
jos skyrius naujai pertvarke 
patalpas, inrengdamas sutuok- 
tuviu iszkilmiu sale, kurios 
sienos papuosztos Kauno daili
ninku kuriniais. Dabar su
tuoktuves vyksta grojant lai
kui pritaikytus Bacho, Mocar
to, Mendelsono kurinius atlie
kamus specialaus kamerinio 
orkiestro.

Lietuvos Geležinkeliu
Lietuvos (geležinkeliu garve

žiai smarkiai pertvarkomi, sie
kiant pakeisti anglis naftos 
kuru, pranesze Vilniaus radi
jas Balandžio 15 d. Atskiruose 
punktuose bus inrengti naftos 
pumpavimo inrengimai ir ba
zes skystam kurui laikyti.

TAI TAU MEILE
Ponas Ickus Mandelbaum 

ateidavo tankiai pas pana So
ra Platt sėdėdamas pas ja net 
lyg vėlybai nakezai.

Senas Platt kentėjo tai su 
kantrybe, bet viena pąszauke 
in Icku:

— Ponas Mandelbaum, no-- 
recziau žinoti ko tamista isz- 
tikruju ateini pas mano duktė-, 
ria?

— Ar-gi tu nežinai? Kas 
do klausymas! Asz ja myliu!' ‘

— Jeigu taip, tai duosiu 
tau 5,000 doleriu pasogo, jeigu 
su ja .apsivesi! Ickus truputi 
pamlisines tarė:

— Nesutinku ant to, ponas 
Platt. Penki tukstaneziai del 
manes tai per mažai, tas man 
visai neužsimoketu!

— Kaip tu sau apie tai 
mislini kad “neužsimoka?”

— Matai, mano pati nori 
nuo manės penkis tukstanezius 
doleriu ant persiskyrimo, tai 
kas man pasiliktu? ' \

— Kožnas nedavirias pa
kulius szauke: Apszvietos, o 
tai vis del savo naudos.

Jaunimas Nenori
In Kolchozus

Isz kai kuriu praneszimu 
aiszkeja, kad Lietuvos jauni
mas labai nenoriai eina dirbti 
in Kolchozus, kuriuose darbo 
ir gyvenimo sanlygos, kaip vi
siems žinoma, yra labai blogos. 
Kai kur Kolchozuose verezia 
net naktimis dirbti.

Pagrindiniai Trukumai 
Komjaunuoliu 

Veikloje
Balandžio 14 d., Vilniuje in- 

vyko Komjaunimo centro ko
miteto plenumo posėdis, ku
riame ck sekretorius J. Petke- 
viezius placziai pasisakė del 
pagrindiniu komjaunimo veik
los trukumu. Ypacz esą nesėk
mes parenkant komjaunimo 
kadrus ir dirbant su jais.

Isz Lietuvos Tik Per 
Maskva

WWWWWW
JONO ANDRULIO

...GAMYBOS... ,

Lietuviszki Sūriai!

— Kas iszmintingai kalba 
tasai sėja; kas gerai klauso tas 
pjauja.

— Jeigu kam ko pavydėsi, 
tai sav-myliu busi.

r

^Pirkie U. S. Bonus-

HARRISBURG, PA.—
Mainieriai kurie žuvo in Knox 
mainas, netoli nuo Pittstono 
miesto, gal niekados nebus isz
kasti. Vienas mainu virszinin 
kas yra taip pasakęs.

Vilniaus radijas Balandžio 
15-ta diena pranesze, kad Ra
mygalos rajono Vienybes Ko
lchozo valdyba pradėjo isz
duoti Kolukiecziams pinigini 
avansa 1959 metu sanskaita. 
Tai reiszkia, kad iki Balandžio 
menesio, Kolchozininkai sziu 
metu sanskaiton dar nebuvo 
gave nei lapeikos! Ateityje 
avansus isz nokesia kas du me
nesius. Per 
nesiūs už d 
po penkis'
vardo Kolc lože po keturios ru
blius.

Isz vieno “Tiesos” prane- 
szimo galima iszskaityti, kad 
pasikalbėjimai tarp Lietuvos 
ir Berlyno vyksta, per Mask
va. Kodėl būtinai per Maskva 
o ne tiesiai, tai Sovietine pa
slaptis.

Pirma Pametė Vyra, 
Paskui Tėvus

SKAITYKIT
=> “e a ui i?” <=

PLATINKI!!

pirmuosius du me- 
trbadieni skaitoma 
rublius, “Stalino”

Mokslinio Ateizmo 
Pagrindu Kursą

Numaton a inesti Vilniaus 
Valstybinia ne pedagoginiame 
institute. Apskritai numato
ma sustiprinti busime mokyto-

Vilniaus “Tiesa” Balandžio 
15 diena, aprasze atsitikima, 
kai moteris Sziluteje pamėtė 
savo vyra ir su tėvais repatri
javo in Vakaru Vokietija. Bet 
ežia jai nepatiko ir ji, palikusi 
tėvus, nesezia vyko slaptai in 
Vokietijos Sovietine zoną ir 
isz ežia įgryžo pas vyra. Laik- 
rasztis apraszyma baigia keis
tais žodžiais: Ne visiems su
klaidintiesiems pavyksta isz- 
trukti isz kapitalistinio rojaus. 
Daugelis už klaida apmoka

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

Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.

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

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

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

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

FOUNTAIN — MICHIGAN

Savo skoniu ir kokybe yra žinomi 
Amerikoje ir Kanadoje!

puosz.fi



