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WASHINGTON, D. C. —
Lavonas buvusio Amerikos

Vaszingtone, isz kur jis buvo 
nuvesztas in Katedra, Vasz- 

iSekretoriaus John Foster Dul- ingtone del apeigų ir paskui 
les yra innesztas in jo namus, buvo palaidotas in Arlington

kapines Virginia, Seredoj 
piet.

po-
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Sekretoriaus Laidotuves

70 METAS

II *11pietu-Isz Amerikos
NUŽUDĖ SAVO

Valstijos policijantai sako 
kad tas studentas pats save 
nusiszove su medžiokles kara
binu. Jis buvo studentas in 
Franklin 
-jar-

| Po-Sekretorius Dillon
Ir Žmona

Ant Paslaptu 
Posėdžiu; Be Prakalbu *

GENEVA. — Sovietu Unija 
ir Vakariniu krasztai sutiko, 
kad po Amerikos buvusio Sek
retoriaus laidotuvių, Petny- 
czioj, visi ; Atstovai, Užsienio 
Ministerial Jliausis prakalbave 
ir prakalbate pyszkine, ir pra
dės jau isz; tikro tartis, ir tai 
slaptomis, kad laikrasztinin- 
kai neturėji ka raszyti savo 
laikraszcziiiose.

Beveik visi nustebo kai isz- 
girdo kad Sovietu Rusijos at
stovas, Andrei Gromyko atva
žiavo in tas musu buvusio Sek
retoriaus John Foster Dulles 
laidotuves.)

Jis atskrido in paprasta pre
kybini ero^lana. Jis butu at
skridęs su musu Sekretoriumi 
Christian Herter, bet negalėjo 
gauti tris vietas, kaip jis norė
jo. Jis viena eroplana paėmė 
isz Szveicarijos in Londoną ir 
isz Londonį kita skersai ma
res.

Jis ketina sugryszti sykiu 
Sekretoriumi

CHICAGO, ILL. — Valdžios 
Apsaugos Komisija perspėja 
kad apie du szimtai szeszios 
deszimts žmonių žus ant viesz- 
keliu per Prisiminimo “Memo
rial’’ diena ir tos szventes tri
jų dienu atostogas, nuo Suba- 
tos iki Panedelio.

Taipgi spėjama kad apie de
szimts tukstancziu bus vienaip 
ar kitaip sužeisti.

Szitie spėjimai, perspėjimai 
yra iszrokuoti isz keliu'praeitu 
metu, kai tokia sz vente puola 
Subatoj ar Panedeli, ir taip 
duoda visiems tris atostogų 
dienas.

Bet ta pati komisija prime
na. kad tas skaiczius gali būti 
daug mažesnis, jeigu visi at
sargiai vairuos savo automo
bilius ir gerai apsižiuręs .kai 
jie iszvažiuos in tos Tautines 
Szventes atostogas.

VISI POLICIJANTAI
IN DARBA

Pats Nusižudė 
Skaitydamas Szventa 

Raszta

“Ne- 
anas 

Dievo

metu

VAN NUYS, CALIF. — 
William Whitaker stengiesi 
perszneketi savo žmona kuri 
norėjo divorso, kad ji galėtu 
su kitu apsiženyti. Kai jam ne- 
pasiseke ja perszneketi, jis ja 
nužudė ir paskui pats nusižu
dė. t

Jis paliko trumpa raszteli, 
sakydamas ‘1 Asz sulaužiau 
penkta Dievo insakyma: 
užmuszk” už tai kad 
žmogus sulaužė devinta 
Insakyma.

Trisdeszimts dvieju
amžiaus Whitaker dirbo ban- 
koje. Policijantai ji rado su sa
vo žmona miegamajame kam
baryje. Jo žmona, dvideszimts 
asztuoniu metu Arline buvo 
prisipažinus kad ji buvo in ki
ta vyra insimyĮėjus, ir kad ji 
norėjo su juo apsiženyti.

Jis sako kad jis savo žmona 
labai mylėjo ir už tai jis ja nu
žudė. Jis sake kad jis ketino ir 
jos meiluži nužudinti, bet vė
liau, pamisimo kad jis labiau 
kentes nuo blogos sanžines.

Jiedu paliko du vaikucziu, 
pustreczio meto Wendy ir vie
nuolikos menesiu Glenn.

STUDENTAS

TRYS SUŽEISTI

Du Automobiliai 
Susimusze

PITMAN, N. J. — Automo
bilius, kuri vairavo dvide
szimts trijų metu amžiaus Po
nia Noel D. Sands isz Sewell 
susimusze su kitu automobiliu 
kuri vairavo penkios deszimts 
vieno meto amžiaus William 
Freyhardt, isz Glassboro. Ne
laime atsitiko apie puse po 
.asztuoniu vakare prie Bunker 
Hill, apie trys mylios nuo Pit
man miesto.

Freyhardt buvo nuvesztas 
in Underwood ligonine in 
Woodbury. Jam sprandas bu
vo nulausztas. Ponios Sands 
sūnūs, trijų metu Robert ir jos 
sesute szesziolikos metu Pat
ricia Miller buvo sukriesti ir 
biski sužeisti.

Ponia Sands buvo suaresz- 
tuota už tai kad ji nesustojo 
prie vieszkelio, kur reikia su
stoti, o ponas Freyhardt buvo 
suaresztuotas už tai kad jis au
tomobiliu vairavo be laisniu.

WASHINGTON^). C. —
Amerikos Po-Sekretoriu's 
Douglas Dillon su savo žmona 
iszeina isz buvusio Sekreto
riaus namu, Vaszingtone, kur 
jiedu pareiszke savo užuojau
ta buvusio Sekretoriaus Dulles 
žmonai.

C.

pribuvo in 
Vaszingtona. tai laikrasztinin- 
kai pradėjo putas plakti; jie 
spėja kad Gromyko ežia atva
žiavo kad jis galėtu asmenisz-

■ kai kokius savo kraszto reika
lavimus paduoti Prezidentui 
Eisenhoweriui. Jie spėja kad 
Andrei'Gromyko yra asme- 
niszkai ežia Premjero Nikita 
S. Chruszczevo pasiunstas.

Vaszingtone buvo paskelbta 
. kad Prez. Eisenhoweris iszkil- 
minlgai priims savo Sekretorių 
Herter ir Vakaru Vokietijos 
Prezidentą Chansellor Konrad 
Adenaur.'

Vakaru Vokietijos Prezi
dentas Adenaur didele garbe 
padare ir savo pagarba parode 
atvykdamas in buvusio Ame
rikos Sekretoriaus laidotuvė
se.

Baltųjų namu spaudos Sek-
■ retorius James C. Hagerty už

klaustas ar Sovietu atstovas
• Gromyko yra pareikalavęs su

sitikima su Prezidentu Eisen- 
, howeriu, atsake kad jis, sziuo 

laiku nieko neįgali sakyti.

HARRISBURG, PA. —
Pennsylvanijos valstijos 
bernatorius David L. Law- 
rcnce yra paskelbęs kad Ko- 
misijonierius Frank G. Mc
Cartney yra insakes’kad visi 
Valstijos Policijantai turės sa- 

.(Tasa Ant 4 Puslapio)

Gu-

WASHINGTON, D. C.—
Gedulingos apeigos, laidotu
ves del buvusio Amerikos Sek
retoriaus John Foster Dulles 
atsibuvo Vaszinlgtone, didžioje 
Presbyteronu Katedroje. Ap
eigas, sz'ermbnfs' laikė ‘Dafcta- 
ras Edward L. R. Elson, (vir-

szuj, po kaire) Daktaras Paul 
Wolfe, (viduryje) isz ' New 
Yorko Presbyteronu bažny- 
czios ir Daktaras Roswell P. 
Barnes (deszineje), Amerikos 
Bažnycziu Tarybos Sekreto- 
nūs.

O a o

Platinkit “Saule”

PAVOGĖ .$164,000
DENVBB, COLORADO. — 

Viena moteriszke, nusigandus 
ir su nusistebėjimo žiurėjo ir 
mate kai vienas vyras ramiai 
atsirakino szarvuoto bankos

NUSISZOVE troko duris ir pasiėmė $164,000

LANCASTER, PA. — Asz- 
tuoniolikos metu amžiaus stu-

ir paskui su savo draugu sau 
nuvažiavo.

Tai antra tokia didele va-
dentas Donald H. Reynolds pa
simirė in Lancaster General li
gonine apie puse po vienos po

gyste in Denver miestą. 1922 
metuose vagiai pasivogė apie 

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Vakaru Vokietei jos Preziden
tas Chancellor K. Adenaur Da

lyvavo John Foster Dulles 
Laidotuvėse

Subatoj pripuola Amerikos Szvente ‘Memorial• Decoration 
Day’- Kapu Puoszimo Diena, atminimas mirusiu paminėti Suvieny-
tu Amerikos Valstijų Kareiviams, žuvusiems per Civilini Kara 1861
- 1865m., ir per du Pasaulinius Karus. :: :: :: ::

VAIKU VAKACIJOS
Vakacijos laikas jau artina

si.
Milijonas mokyklas lankan- 

cziu vaiku ir mergaicziu su 
džiaugsmu svajoja apie “pas
kutine mokyklos diena.’’ Bet 
yra ir kitas milijonas vaiku, 
kuriems vakacijos laikas nieko 
kito nereiszkia kaip tik sun
kaus darbo. Vaiku vakacijos 
turėtu būti pasilinksminimo, 
pasibovinimo, ir iszvažiavimo 
laikas. Vaikai turėtu laikinai 
jjžmjrszti mokyklos rimtus 
mokinimus ir pilnai atsiduoti 
nauja permainai.

Yra daugelis szeimynu szio- 
je szalyje, kurios gražiai su
tvarko savo vaiku vakacijas. 
Bet jau su biednoms szeimy- 
noms kas kitas. Ju vaikai ne
gali stiprinti savo sveikata, ir 
vieton to, ja pavojun stato. Pa
prastai tokiu szeimynu vaikai 
turi apleisti mokyklas sulaukė 
14 arba 15 metu ir tuoj turi sto 
ti prie darbo. Galime suprasti 
kalip žymiai didinasi vaiku 
darbininku skaiczius kas met.

Kad nors daugelis vaiku sto
ja prie darbo kaip tik greitai 
mokyklos užsibaigia, bet yra 
tukstancziai vaiku kurie pri
sideda prie szeimynos užlaiky
mo dirbdami vakarais namie 
dar lankant mokyklas. Papras
tai tie vaikai pardavinėja laik- 
raszczius arba isz invairiu fab
riku parsinesza namon .viso
kius darbus kuriuos gali atlik
ti namie.

Nelabai seniai Vaiku Biuras 
tyrinėjo aplinkybes trijuose 
miestuose, ir rado, kad suvirsz

5,C00 vaiku koki nors darba 
dirbo namie, ir kad suvirsz 86 
nuszimti dar neturėjo, 14 metu 
senumo ir suvirsz 45 nuoszim- 
tis neturėjo 11 metu. Tie bied- 
ni vaikai iki vėlai nakczia dir
bo. Ir daugelis mokytoju tyri
nėtojams pranesze kad dauge
lis vaiku atsineszdavo . invai- 
rius naminius darbus in klia- 
sias, ir kaip tik turėjo liuoso 
laiko, vieton pasibovinimo su 
kitąis vaikais, tuoj pradėjo 
dirbti.-

Kuomet vaikai turi sunkiai 
dirbti jaunais būdami, užaugę 
netenka sveikatos.

Tėvai turėtu suprasti vaka
cijos laiko svarbumą ir steng
ti pavėlinti vaikams praleisti 
ta laika pasibovinimui ir pa
ilsėjimui. Jaunyste to reika
lauja. J^igu negalima leisti 
vaikamsr iszvažiuoti ant ukiu 
arba ant kaimu tai bent reikia 
pavėlinti lankyti visokias pa
sibovinimo vietas kurias be
veik kiekvienas miestas dabar 
turi.

PENKI ŽUVO
AUTOMOBIEYJE

MALIBU, CALIF. — Orei- 
tai važiuojantis automobilius 
nulėkė nuo vieszkelio prie už
sisukimo ir sudužo in kita au
tomobiliu.

Penki žuvo. Gaisras isztiko 
ta automobiliu po susimuszi- 
mo.

Tik vienas iszliko gyvas, to 
automobiliaus vairuotojas, 25 
metu amžiaus Norman Messer.

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt

ANDRULIO
LIETUVISZKAS SURIS

Kai buvęs Amerikos Sekre
torius John Foster Dulles pasi
mirė, tai viso svieto didžiūnai 
ka gero turėjo apie ji pasaky
ti. Prezidentas Eisenlioweris, 
iszgirdes apie jo draugo mirti, 
ta ryta, nei in bažnyczia neejo, 
bet visa ryta, praleido raszyda- 
mas atvira laiszka pagerbti 
savo dranga. Jis insake jam 
parūpinti valdiszkas szerme- 
nis.

buvo, isz svetimu szaliu!
“Tasai, kuris.czionais gimė, 

paeina nuo Ateiviu Tėvu!” 
Karta man vienas Airiszis kal
bėjo, kad jis ne yra jokis Fo- 
reign'erisi, tik tikras Ameriko- 
,nas, o bet Angiiszka kalba ka
pojo su savo Airisziniu ‘brogu’ 
mat jis tvirtina kad jo tėvynė
je kalbasi tik Angį iszka kalba, 
ir tasai tamsumėlis mane kad 
jis yra Angliku!

Taigi, nesisarmatinkite savo 
kalbos, nes jeigu jos samiai in- 
simes, tai ir “Musu Tauta 
“dings,” kaip’dingo Airisziu!

Jeigu Permainote
Savo Adresus 

Gyvenimo

apraszy-

apysaka 
szimtme-

in

Ar Ragavote “ ANDRULIO SŪRIO ? ”

'Net ir Rusijos Gromyko, su 
kuriuo John Foster Dulles bu
vo taip tankiai susikirtes, isz- 
reiszke savo užuojauta.

Laikrasztininkai kurie taip 
tankiai kritikavo ir nesutiko 
su buvusio Sekretoriaus nusi- 
staltymais, ji vis gerbė kaipo 
nepaprastai pasiszventusi 
ŽmOgU.

Jeigu ne, tai užsisakykite, o 
karta paragavę, insitikinsite 
kad,

Tikrai Skanus!
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 Iszvažiavimuose, Vestu

vėse, ar Kriksztynose, vaiszin- 
kite Syeczius skaniais,

“Andrulio Sūriais!”

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

FOUNTAIN MICHIGAN
Nors John Foster Dulles bu

vo nekatalikas, vienok vienas 
isz jo sunu tapo “Kataliku” ir 
buvo in kunigais inszventintas.

Savo skoniu ir kokybe yra žinomi 
Amerikoje ir Kanadoje!

Dulles, nuo pat jaunystes 
buvo patrauktas in dipliomato 
darba. Jo tėvukas, John Wat
son Foster buvo Amerikos 
Sekretorius po Prezidentu 
Benjamin Harrison. Jo tėvas 
buvo kuniguižis.

rencija.

Kai jis buvo- penkiolikos me
tu amžiaus jo tėvukas ji pa
siuntė in Lausanne, Szveicari- 
ja iszmokti Prancūzu kalbos. 
Pargryžes jis stojo in Prinee- 
ton Universitetą.

Dulles buvo žm.o|gus, kuris 
per-daug nepasitikėjo laisz- 
kais ar atstovais. Jis stengiesi 
visur asmeniszkai pribūti ir 
pasisznekelti.

Vėliau jis mokinosi tarptau
tiniu teisiu in Sorbonne, Pary
žiuje, paskui jis trijų metu 
mokslo- kursą iszlaike in du 
metu in Washing-ton Univer
sitetą.

Jo pirmutinis 'darbas kaipo 
advokatas buvo in Sullivan, if 
Cromwell kompanija, kur jis 
gavo penkios deszimts doleriu 
ant menesio. ? “

Jis buvo tik dvideszimts de
vynių metu amžiaus kai Prezi- 
įdentas Woodrow Wilson pa
siuntė ji kaipo Amerikos Dip- 
liomata in Panama Ganai, kai 
tik Amerika, rengiesi “stoti iii 
Pirmutini Pasaulini Kara.

Per pirmutini pasaulini ka- 
' ra jis stojo in Vaiska kaipo 
Kapitonas ir paskui buvo pa
skirtas. Major. Po karo jis mu
su kraszta atstovavo in Ver
sailles, kai buvo tariama ka su 
sumuszta Vokietija daryti.

jis būvio vienas isz bago- 
cziaūsiu advokatu Amerikoje.

Nors jis nesutiko su; buvu
siu Prezidentu Trumanu ant 
daug dalyku, Trumanas ji pa
skyrė astiieniszkai atstovauti 
Japonijoje po Antro Pasauli
nio Karo.

Prėz. Rooseveltas buvo ji 
paskyręs atstovu in San Fran
cisco Tautu Sanjungos konfe-

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

O ar moka na- 
Tai ve, da isz- 
tfuks iszmokti.

Girdėjau kurnate, kati tavo 
Magdute teka bž vyro ? U-gi 
ka namie iszsedos, bile pasitai
ko vyra gauti, tai nors kaltū
nas niuo galvos nuslinks. Taip
gi girdėjau kad ^Jedelioj iszeįs 
antri užsakai ? 
mini (dauba? 
moks! Bene
Ana vakar privcrcziau kad 
žiūrėtu kaip duona minkau; 
parodžiau kaiipfiszoldcri virt; 
ji labai geros galvos, per dvi 
žiemas leidau in mokslaine kur 
iszmoko Misziu •Maldas, o ka 
jai giliuoja iszmokt namu dar- 
bbs! Tegul ženijesi! Gauna 
gera vyra, tai lasai jai viską 
padarys!

Vinco

Pran- 
Domi- 

Pranciszkaus

Pypkes Durnai

Tiems, kuriems gyvenimas 
buvo sunkus, žeme yra lengva.

Mirtis baisi tiems, kurie su 
mirtimi viską praranfda, bet ne 
tiems, kuriu'garbe numirti ne
gali.

Buvusiam Amerikos Sekre
toriui Dulles alga isz savo pa
skyrimo visai nerūpėjo ir be
veik nieko nereiszk'e, nes jis 
isz savo turto Iprocento dau
giau ant metu gavo negu visa 
ta valdžios alga. Už tai, gali
ma tikrai sakyti kad jis savo 
darbui, savo pareigiai, 
tikrai pasiszVerites.

buvo

Beveik nėra to kraszto ant 
szio svieto, kurio Dulles nebū
tu aplankęs kai jis ėjo Sekre
toriaus pareigas’

Galima tikrai sakyti kad 
Amerika neteko gabaus vaido, 
tinkamo -patarėjo ir taikai pa- 
siszventusio žmogaus kai John 
Foster Dulles pasimirė.

Nors vienas politikierius tei
sybe prisipažino: In Nashville, 
Tennessee, H. Sander Anglea, 
paskelbdamas kad jis stoja in 
rinkimus būti antru kartu isz- 
rinktas vice-may oru, pasakė: 
“Mano draugai mane neragi
no ėtoti in saitus rinkimus, asz 
gerai žinau kad asz ne esu' 
miestui reikalingas ir kad ku
ris kitas žmogus gal ir geriau 
gali mano darba atlikti. Bet 
asz turiu prisipažinti kad man 
tas darbas patinka, o- alga dar 
labiau. Už tai asz stoju vėl in 
rinkinius. ”

Visados

Kalėjimai yra uždaryti 
diena ir nakti,

O bet visados yra 
pilni.

Bažnyczios visados
atidarytos,

0 bet tankiausia yra
’ tuszczios!

»

Mus inspejas prieszas yra 
vertingesnis už mus girianti 
bicziuli. \

Generolinio Konsulato 
Lietuvos

New York Pajieszkomi 
Asmenys

Bitinei^ Auna ir Kasiulaitis- 
Balserailis, Simas, gyveno 
Linden St., Bivoklyn, N. Y.

iv L-’vA.naS’, 

Jono sūnūs ir ju motinos sesuo 
Žilinskiene, Marija.

Gadzinskas, Julius, . gimė 
Szilaleje, karui, baigiantis bu
vo Drezdene, Vokietijoje.

Galininas, Povilas, Juozo su-

Daugelis kartu duodasi ma
tyt rašaluose Lietūvišzkos pra 
vardes permainytos ant Ang- 
liszku arba Vokiszku. Ne tik 
advokatai, daktarai, biznieriai 
ir kiti profesijonaliszki žmo
nes permaino savo pravardes 
del biznio, bet ir “kiti” per
maino savo Lietuviszkas ‘pra
vardes ant Angliszku. Ir ko 
ežia stebėtis kada po tam skel
bia kad užmirszta “Savo Tau- 
tiszkos Kalbos” ir in koki lai
ka “Visai Iszsitautina.” Ko
dėl sąrmatytis “Savo Liefu- 
viszkos Pravardes,” kada, tė
vai ir pro-tevai turėjo ir isz jos 
gėrėjosi?! Ar toki sarmatina- 
si, kajd yra ‘‘Lietuviais?! O 
gal del to kad tai svetimtau- 
tiszka pravartle ir ja Ameriko
nai negali isztafti? Kodėl mes 
turime iszmokti iszltarti Ame- 
erikonisžįkas pravardes, nors 
tai gana sunku del Ateiviu! 
Juk. tikras Amerikonas tai yra 
‘‘Indijonas” ' kuri Kolumbas 
czionais surtylo’ kad'a atrado 
Amerikai O kas kiszasi Ang- 
liku ir kitu Tautu, juk “ir jie 
yra. tokiais ipat .‘Foreigneriais’ 
■kaip ir mes, neš ir ju‘tėvai pri-

State point style.

m*

Price $3.00
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

F

AiHMin ram

jius gimė 1922 m., Upynos par., 
Skaudvilės vai.

Gibas, Jonas ir Gibaite Al- 
dona, Juozo vaikai.

Grigaliūnas Povilas, 
suims. ■1

Gureckis (Grech y) 
ciszikus ir Stanislovas, 
ninko sūnūs ir
vaikai Jonas ir Lavina.

Holozubieo, Vincentas-Will- 
iani, gimė Pastoviuose, Lietu
voje, gyveno Lawrence, Mass.

Jackus, Bronius ir Valeri
jonas ir sesuo Paulina, vaikai 
Domininko.

Jatkeviczius (J atkiewicz) 
Jonas, Juozo' sūnūs isz Eiszisz- 
kiu gyveno Shenandoah, Pa.

Juknys, Feliksas ir Kazys, 
isz Meszkiu k., Rietavo vai.
.Kasiulaitis - Balseraitis Si

mas ir Bittner Anna, gyveno 
Linden'St., BibbkTyn, N. Y.

Liekis, Pranciszkus, Vikto
ras, Zenonas ir dar du broliai 
isz Milaicziu kaimo, Kaltinėnų 
vai., Tauragės ap.

Lileikis, Vincas ir žmona O. 
Lileikiene buvę Vokietijoje.

Miszkinis Vincas gyvenęs 
Kanadoje.

Paszkeviczius, Kasparas, 
Jono sūnūs gyveno Brooklyn, 
N. Y., 193 Grand Street.

Pliura, Lionginas.
Szarkauskas (Szarkowski), 

Antanas, Juozo sūnūs isz Ei- 
sziszkiu, gyveno Shenandoah, 
Pa.

Szukys, Juozas, Lietuvos 
kariuomenes kapitonais, buvęs 
komendantas tremltinru sto
vyklose Vokietijoje.

Varnelyte - Szimkiene, Ona, 
gyveno*Ghicagoje.

Žilinskiene, Marija ir jos se
sers vaikai Einofas, Jonas ir 
Pranas, Jono sūnūs.

Žukauskaite - Gendviliene, 
Kazimiera Antano duktė isz 
Telsziu ir jos dukterys Elena 
ir Sofija, gyveno Muskegon, 
(Michigan?)

Jieszkomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in: Consulate Gene
ral of Lithuania 41 W. 82nd St. 
New York 24, N. Y.

Saule Publishing Co., Maha
noy City, Pa.

SKAITYKIT

PLATINKI!

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas is* 
šiito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS.
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—-Kapitonas Velnias 
Puikus apraszymas, didele

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

gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

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

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

N 0.112—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 Sierą- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

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

, 20c.
No.120—Dvi istorijos apie 

Valukas isz girios; Ant nema
no. 58 pus., 20o.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lapių. 20c.
No.158—A p i e Kapitonių 

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

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

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

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys ; Du Mokiniu; Kam I si
ti avinėli Pinigus. 45 pus., 20c.

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

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

Kitokio* Knygos

No.178—Tikrau šia s Kabalas 
arba atidengimas Paslapczin 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas s

ESr* Užsisukant knygas i*» 
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.

Nepamirszkite dadet) 
deszimtuka ekstra del prieinu- 
timo kasztu.

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

SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa. - U. S. A.
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® Naszlaite Ir Motina $
ANT (graibu vieszpatauje va

karine tykumą. Tykumas?
Ak, klausyk tiktai. Vėjelis 
sznabžda, lapeliai atsidusta. 
Viskas rodos gyvastc apimti. 
O tik kląusyk, o išgirsi dy- 
vus milžiniszki m ėdžiai 
sznabžda:

— Dievas yra didelis!
—' Dievas yra (didelis, su- 

sznabždejo ^aplinkui.
Tiktai senas menulis rodos 

neibilys ir žiurėjo rodos be gy
vasties ant svieto. Bet ne! Žiū
rėk! Klodamas ant žemes savo 
balta szviesa, rodos kalba:

—■ Garbe 'buk tau Pone!
Tykumas aplinkui, bet kas 

ten? Kokis 'dejavimas davėsi 
girdėt, tykus, grabinis, iszejo 
isz žemes. Kas-gi galėjo per
trauki tykumą numirusiu? 
Kas?

<• ❖ ❖

U-gi tu prakeikta, tu nieka- 
deja kokia! Szauke sena giri
ninke; musždama su kumsz- 
eze maža apdriskusia mergai
te kaip drysai sumuszt taji va
zonu nuo lango. Tu. įdykadUo- 
ne, ne gana jog asz tave 'mai
tinu ir apdengineju, O1 tu man 
da szkada darysi namie ; tu pa
mestinuke tu, roke sena boba.

Buvo tai vakaras, saule jau 
nusileido, o riksmas senos pa
sklydo, po visa aplinkine.

Po paskutiniu žeidžiu giri- 
ninkes, medžiai rodos da la
biau sudreibejo ir rodos szau
ke:

—i 0 tu varginga sierata! 
Sznabždejo teip saves.

Mergaite stovėdama priesz 
girininke raidos nutirpusį o 
per iszbalusi veideli Byrėjo 
aszaras kaip žirniai:

— O, dedien isz tikro, asz 
tojo vazoniko su kvietkom ne- 
sumusziau.

—■ Kaip tai ne, riktelėjo 
mažas vaikiukas, kuris stovtei- 
jo prie grinezios, pats macziau 
kaip sumusziai.

—Į Ka? Mare da melu oje? 
Szauke sena, kuria nėbagiele 
vadino dėdiene, palauk-gi!

Ir velei puolė su kumsz- 
ežiom® kaip kulkos isz anuo
tos ant peciziu nelaimingos' sie- 
ratel.es. i

Mariona graudžiai apsiver
kė.

— O motinėlė mano bran- 
■ gi, kur tu dingai!

— Ar ne sztilsi tu man, ko- 
lera! Tarė seną ragana, ka, ar

arba pradžia 
: SKAITYMO 
: ...ir...
: RASZYMO 
: 64 pus. Did. 5x7 col. 
: Dabar Po 25c. 

;> Saule Publishing Co., 
; i Mahanoy City, Pa., U.S.A 

da ne sztilsi? Petruk atneszk 
lazda! i

Nusidžiaugęs Vaikiukas nu
bėgo in giria.

— Gerai jai už tai, murmė
jo sau mažas nedorėlis, neno
rėjo eit vogt grusziu su ma
nim in darža Susiedo, tai da

Yra tokiu mergeliu, 
Ka kanecz vyra nori 

įgauti, 
Tai laikais nei su 

Vaszeliu negali jais 
pritraukti. 

0 tai tėveliai vis taip 
daro, 

Jeigu jaunikius nuo ju 
nuvaro.

Yra tokiu tėvu, 
Ka pirma nori pinigus 

iszvilioti, 
Bet vienam mieste 

Peimsylvanijojo, 
Vyrai nei nemislina 

duoti, 
Papraszo pas save 

atsilankyti, 
Kad dukreles pirma 

pamatyt, 
Ir su joms susipažyti, 
Vaišina su saidele ir 

guzu te, 
0 kada pinigu negauna, 

Tada vaida pradeda,
Ir da kaip koki 

vaikina, 
, In lakuipa pasodyt 

grasina.
I Tėveliai, taip ne gražu 

nedarykite, 
Doru vaikinu nuo 

Dukrelių nebaidykite,
Ba tas jums ant gero 

ne iszeis, 
0 dtikreliai pražilti 

pareis, 
Toliaus apie tai bus 

į įdaugiaus,
Kada pasimatysim 

| vėliaus.
* * *

Springgale yra bobele, 
Ant vienos akies nerege, 

Kuri vyko ir vaiku 
, iszsižadejo, 

Nežine isz kur 
i atsibaladojo.

Girtuokle gera, 
Į O ir bobele ne szczyra, 

Tankiai vyrams pinigus 
isztrauke, 

Po tam viską prariauke, 
Kaip geros moterėles 

susitars, 
. Tai da ant sausos 

szakos pakars.
* * *

; Mergina, kad ir 
nieksza, 

Vyra ima ir nežiūri, 
Del to kad geresnio' 

vyro neturi.

Skaitykit “Saule” 

bar gaus, o tai asz sumusziau 
vazonika su kvietkom.

❖ ❖

Ant grabu velei tykumas. 
Tiktai vejas drudcziau pajudi
no medžius ir tiktai kas tokis 
daugiau sudejavo po juodais 
tryžais.

Tame su trenksmu grabas 
atsivėrė iszeina isz jojo baltas 
szeszelis. Ar tai žmogus? Ar 
"ai nuo szios žemes? Akys pra
vertos, bet krutinę szalta.

— Mano kūdiki, mano kū
diki! Sudejavo szeszelis ir tik
rai leidosi per giros ir laukus.

Kur bėga tasai szeszelis ?
Žiedeliai pakelyje pakele 

savo galvele® ir klauso:
,— Kur bėga kur bėga? 

Szauke.
Meidžiai sznabždejo terp sa

ves.
Dvasia motinos, dvasia 

motinos!
O szeszelis bego toliaus.
Kasgi dryso pertrauki am

žina pasilsi numirusios? Kas?
❖

Kokia tai maža mergaite sė
dėjo susikuprinus prie upes, 
buvo tai Mariuke, kudos ran
keles sudėjo rodos ant poterio 
ir žiurėjo ant plataus svieto 
priesz save.
- Tokis jisai gražus, o teip 
jai liūdna ant jojo gyvent.

Da kaip motinėlė buvo gyva, 
tai buvo gerai, labai gerai, nes 
dabar nuo laiko kaip ja pa
ėmė girininke užaugyti ne vis
kas persimainė. Tiktai jaja 
musza tankei nežinodama pati 
už ka. Dabar iszvyjo ja isz 
grinezios ant visos nakties už 
taji vazona kurio nesumnsze, 
pernakvos ant lauko, nekarta 
teip buvo, nes vargina ja tokis 
sunkus kosulis. Nuszluoste 
aszaras nuo akeliu ir žiurėjo 
ant svieto. Ach! Kokis jisai 
puikus, kokis meilus tiejie 
medžiai rodos dūsauja ir ver
kė drauge su ja, o tasai vėjelis 
rodos jai nudžiovina aszaras.

Maruke jaute jog- tasai gra
binis tykumas ja truputi api- 
malszino.

Sztai kokia tai dvasia prisi
artino prie Manikes.

Mergaite paszauke links
mai :

Motinėlė mano!
— Vaikeli mano, vaikeli 

mano! Sudejavo dvasia.
— Eikie, eikie! In dangų 

sumurmėjo žiedeliai.
—i Paskui motina, pankui 

motina! Sucziipejo sžvirpe- 
liai.

Ir sztai ženge aniuolas isz 
dangaus nuo Dievo, paėmė dvi 
duszeles motinos ir ku'dikio 
nunesze priesz dangiszka sos
tą.

.;. •>
In tris dienas po tam ma

žam grabelije palaidojo var
ginga sieraltele.

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

GARBINGA MIRTIS 
*X^*^«^ZwZ^^^!**Z**«**Z**Z**l*

JAI invyko tolimoje viduri
nes Amerikos szalyje, ka

me tėvas Vyskupas Andie lau
kiniams Indams skelbė Kris
taus mokslą.

Tūlo' Indu 'būrio vadas ko
voje su? prieszais tapo mirtinai 
sužeistas. Tai sužinojęs, tėvas 
misijonorius nuėjo aplankyti 
pažinstamo Indu vado.

Vadas gulėjo silpnai alsuo
damas.
—Ko nori, juodszvarki, 

pravėręs akis, tarė, prieszais ji 
dtovineziam Vyskupui.

—■ Jei pavelysi, norecziau 
tau, vade, pagelbėt! ligoje, pa
lengvinti tau Aukszoziausibs 
Dvasios karalyste atsiekti, 
meiliai atsake tėvas Andie:
: — Nieko tai nepagelbes, 
juodszvarki, neg vilyezios esu 
sunkiai sužeistas, tai sakyda
mas Indu vadas, praskleidęs1 
rubus, kimtinoje paro(de nema7 
ža kraujuota žaizda.

— Bet praszau vis-gi, pri
durdamas tese, kalbele man 
apie Ta Aukszeziausiaja Dva
sia, apie Kuria girdėjau tavei 
kitiems pasakojant.

— Jei nori atsiekti, vade, 
puikios Tos Dvasios karalys
tes, praszau ’tavęs, vade tikėti 
tam, ka asz kalbesiu ; paskiaus-

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

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.
»**>t>t-*>M-**>M-******M-**4***’
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your invitations and 
announcements must
be flawlessly
correct!

Naturally, they're Important to you! thafj why we want you 
to see these invitations for yourself. And please don't let that 
costly look mislead you . . . the magic is in the making of these 
Invitations! Feel that fine, sharp raised lettering. It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers! 
Check the perfect form of these invitations with people who 

really know! Come in! We will be happy 
to show you the "Flower Wedding Line."

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa. Phone 744-J

gi pavelyk man tavo narsia, 
galva szventu vandeniu užpil
ti. Tuomet tapsi Krikszczioniu 
ir galėsi'amžinai Aukszcziau- 
sia Dvasia Dieva regeti.

— Gerai, atsake vaįdas, pa
pasakok man,' kas yra reika
linga.

Ir pradėjo jam Vyskupas pa
sakoti apie Dieva, dangaus ir 
žemes Tvėrėja, apie Jo ap- 
reikszta Trejybe, Kuri žmogui 
yra prirengusi nežemiszkos 
laimes skaistu dvasios gyveni
mą, dangų. Tolesniai, jam nu
pasakojo apie didi Dievo gai
lestingumą kuri Jis parode, že
mėn atsiunsdamas savo sūnų, 
Kuris vadinosi Jėzumi Kristu
mi, Kuris buvo kartu Die vas ir 
Žmogus; Dievas, kad žmoaiijai 
praskleisti dangiszka gyveni
mą, žmogų, kad visus žmones 
patrauktu prie Savo meiles. 
Tas Jėzus blogu žmonių perse
kiotas mirė . ant kryžiaus už 
musu visu nuodėmės, praliejo 
Savo Krauja, atpirkdamas 
žmonija. Ir kiekvienas, kuris 
in Jezu tiki, nors ir mirtų, ne
mirs amžinai, bet turės amžina 
gyvenimą dangaus Viesžpati- 
joje!

Tai iszgirdes gulejes Indu 
vadas, pasirėmė rankomis, o 
jo veijdas džiaugsmu nuszvito. 
i — Puiki ir raminanti yra 
tavo kalba, vienok jis tarė sa
vo geradejui, bet ka asz turiu 
daryti, kad ineicziaU in Amži- 

apykanta, bei meile ir ramybe. 
Todėl reikia ežia žemej . susi
taikinti, praszant atleisti, kad 
danguje butu visiems gerai.

Puslaukinis Indas, ratiliai 
gulėdamas, tylėjo. Tr buvo ma
tyt, kaip jo kvėpavimas kas
kart silpnėjo.

Besiartinanczios mirties 
sparnai jau gobė in savo ramu 
prieglobsti sužeistąjį Indu va
da. 1

Tai pastebėjęs, Vyskupas, 
nuo savo kiūtinės paemes kry
žių, tarė:

— Žiūrėk! Sztai Dievo Sū
naus paveikslas! Jo prieszai Ji 
taip-pat mirtinai sužeidė, nu- 

* kankino ant kryžiaus. Vienok 
Tas Jėzus Kuris yra taippa't ir 
tavo' Iszganyto jas, Kuris ta vi
sa iszkentejo, kad ir tau atver
ti dangiškuosius vartus. Tas 
Iszganytojas savo prieszams 
dovanojo ir prasze savo dan- 
giszkojo Tėvo, kad Jis jiems ju 
kaltes atleistu. Jei Dievas at
leido, ar-gi tu, Jo tvarinys, sa
vo prieszams neatleistumei?

Sužeistasis gulėjo, insmel- 
kes žvilgsni in kryžių. « ;

Ar tai tiesa? Pustyliai 
užklausė. ~

—- Taip, tiesa; suprask, va
de, kad asz negaliu meluotu-

— Ir asz atleidžiu savo 
prieszams, vardan To Jėzaus, 
apie Kuri man dabar kalbėjai, 
tarė silipnejas Indas, Dabar 
paszaukite mano pavaldinius, 
atsiliepe in du, netoli stovėju
sius, savo tanius. ,

Už valanjdeleą prisirinko pil
nas kambarys puslaukiniu in
du mirsztanczio vado pavaldi
niu. Nusiminė, visi apsupo sa
vo mylimojo vado lova. ..

į —■ Mirsztu, tarė vadas sa-
' vo draugams, Auk.szeziausioji

Dvasia man atsiuntė szi vyra, 
kajd mane ąpkriksztytu ir. asz, 
numiręs, galeeziau. ineitį iii 
amžina j i gyvenimą. Bet pirm 
turiu padaryti, ka Toji Auksz- 
eziausioji Dvasia insake, bū
tent: atleisti savo prieszams. 
Todėl pasižadėkite, kad. neat- 
kerszysite mano prieszams už

■ ..Įiggss
nuo’sius Dievo karalyste?

— Turi tikėti ir Ji mylėti 
visa szirdimi.

Vyskupui tuos žodžius tarus 
vadas paemes jo ranka, stip
riai prispaudė prie savo veido.

—• Vienok neužtenka my
lėti vien Dievo SUnu, tese to
liau misijonorius, reikia mylė
ti savo artyma, visus žmones 
ir ne vien savo geradejus, bet 
ir pi'ieszus.

Tai iszgirdes, vadas lyg pa- 
szoko, jo 'Veidas surastojo!, 
akys sužibo ir neužganėdintai 
in kalbėtoji sužiuro.

— Ir savo prieszus dar-gi 
tuos, kurie sztai szia žaizda 
man padare turecziau mylėti. 
Ne. Indu vadas to negali pada
ryti. Mano draugai privalo 
jiems atkerszyti. Už Vada tu- 
ri žūti sėptylni prieszai, taip 
rodo inldu instatai. Prieszams 
atleisti negalima, ne, ne! At
kerszyti! Atkerszyti jiems!

Nutilo vadas. Rustu žodžiu 
daugiau jau negirdėti. Valan
dėlė tylėjo ir vyskupas, tarė u

—■ Jus norite, vade, ineit 
in taji puikuji Aukszcziausio- 
jo karalyste, gerai; Ibet žinoki
te, kad ir jusu prieszai to nori 
ar bdnt privalo norėti. AttksZ- 
cziausioji Dvasia ir juos, kaip 
ir jus, yTa sutverusi ir jiems Ji 
yra gailestinga. Juk musu 
prieszai negali kartu gyventi 
Dievo karalystuose, nes tėti 
vieszpatauja ne kersztas, ne

ju.su vado mirti, nes asz var
iau savo' Dievo to .troksztu. 
Tan ženklan atjuoskite savo 
jardiis ir padekite szalimais.

Indai iszpilde savo mirsz
tanczio vado norą. . , f

Misijonorius prasze ątneszti 
vanjdens. Nustebę Indai, iszke- 
le savo vada isz lovos.

Vaikiszku džiaugsmu veide 
jis priėmė kriksz'ta ir ramiai 
lauke paskutiniosios valandos. 
Dar viena diena tėvas misijo- 
iiorius budėjo prie jo lovos, pa- 
tarnaujdamas jam lilgfoje ir Už ji 
melsdamasis.

Temo., Rausva saulute slėpė
si jura gelmese. Susilpnėjusiu 
vado duszia paliko savo, su
stingusi kuna šioje vargu že
moje, ir nuėjo pas savo Dan- 
giszkaji Tęva, Kuri neperse
niai pažino. Nukeliavo vądas 
pas Ta, Kurio paveiksią, mir
damas nubueziavo, Kuris savo 
gyvenimu ir mirtimi geros va
lios žmones atnesze (dangiszka 
ramybe, džiaugsma ir laime.

—GALAS—

Istorija Apie . ,
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po aviete it lindimas 
apie Jezu Kristų.,

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

Pirkite U. S. Bonus

ratel.es
ju.su
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Žinios Vietines
jSzimėt užbaigs Malia- 

noyi City High School mokslus 
130 studentai, Banedelyje, Bir
želio June 15-ta ‘diena, Victo
ria Svetainėje 2-tra valanda 
po pietų, o isz Mahanoy Town
ship School užbaigimas invyks 
Petnyczioj Birželio June 5-ta 
diena in Township Audito
rium 400 E. South uly., mies|e, 
Szv. Kaniko parapijos užbai
gimas mokslu studentu invyks 
Nedelioj, Birželio 14-ta diena.

“Saules” Redakcijos 
ofisas ir spaustuve per Ameri
kos Tautiszka Szvente “Me- 
,įnoriai arba Decoration Day” 
bus uždaryta,, visą diena.

'W, Subatoj pripuola Szv. 
Joanos Arkietes ir Szv. Felik
so, o Tautiszka Vardine: Myli
ne. Ir ta diena Mirusiųjų atmi
nimas: Amerikos Tautiszka 
Szvente, Memorial arba Deco
ration Day, papuoszimo kapu 
mirusiu. Ta diena yra visur 
szvencziama.

M Ponia J ieva Perkaus- 
kiene nuo 515 W. 'Centre uly1., 
likos priimta in. Locust Mt. li- 
gonbute del gyjdymo.

Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola antra Nejdelia po Sek
minių ir SzV. Petronėlės, o 
Tautiszka Vardine: Agele. Ir 
ta diena: 1937 m., susikirto su 
polieijaritais Chicagioje, III., 
szesziolika darbininku buvo 
nuszauta; 1537 m., Lietuvoje 
pradėjo skelbti Martyno Lute- 
rio mokslas ar tikėjimas; 1916 
m., Vokiecziu Laivynas su- 
musztas;- 1942 m., Anglijos 
tūkstantis eroplanu sudaužė 
Cologne miestą, apie vienuo
lika tūkstancziu žmonių žuvo.

Ana diena lankėsi 
mieste ponas Abražiejus Vidu
riais, ir jo anūke su vyru, pons. 
George ir Irene Norris taipgi 
dukrele Debra, visi isz West 
Hazleton, kurie lankėsi pas sa
vo pažinstamus ir prie tos pro>- 
gos atlankė “Saules” Redak
cija, kur ponas Vidunas vela 
užsirasze sau laikraszti Saule. 
Szirdingai acziu visiems už at- 
silankyma.

W Panedelyje pripuola 
pinna diena Birželio (June), 
pusmetis; szis menesis pa- 
szvenstas ant garbes Szven- 
cziauso Jėzaus Szirdies, taipgi 
Szv. Justino, ir Szv. Angelos', 
o Tautiszka Vardine: Daugo- 
tas. Menulio atmainos: Birže
lio 5-ta diena Jaunutis, 14-ta 
diena Priesžpilnis, 20-ta diena 
Pilnatis, 27-ta diena Delczia, 
Ūkininku priežodžiai: Jeigu 
Birželis szaltas ir szlapias, tai 
daugiausiai buna prastas me
tas. Jeigu Birželyje sziaurinis 
puczia, tai ne greit perkūnija 
griaus. Jeigu Gervazo dienoje 
Lyje, tai bus per keturios de- 
sziniits dienu lietaus. Koks szi- 
tas menesis tai toks bus ir 
Gruodžia menesis, nes jeigu 
szitam menesi szilta, tai ana 
menesyje bus szalta. Ir ta die
na: 1945 metuose Prez. Harry 
Trumanas sake, kąjd Amerika 
turės septynis milijonus karei
viu armija priesz Japonus 
1946 metuose. iSziandien Sū
naus Diena ir Tarptautino li
goniu diena; 1941 m., Crete 
krasztas buvo Anglijos apleis
tas. Penkiolika tukstancziu 

Anglijos kareiviu armija, isz 
ten suspėjo pasitraukti, pirm 
negu Naciai ta kraszta užka
riavo; 1942 m., Meksika pa
skelbė kara priesz Vokietija, 
Italija ir Japonija.

Birželis menesis rožių 
kuriame daugiausia atsibuna 
vestuvių.

Birželio menesije pri
puola sekanczios atminties 
dienos: Subatoj, 6-tą diena 
D-Diėna; Nedelioj 14-ta diena 
Vėliavos Diena; Nedelioj, 21- 
ma diena Tėvo Diena; ir ta 
diena pirma diena Vasario 
10:50 valanda vakare, taipgi 
ilgiausia metu diena.

Utarninke pripuola 
Szv .Marcelino, o Tautiszka 
Vardine: Anskole. Ir ta diena: 
1932 m., buvusieji kareiviai 
Pirmojo Karo marcziavo in 
Vaszingtona reikalaudami sa
vo “Bonus” ju buvo net 3,500; 
1942 m., Prez. Franklin D. 
Roosėveltas pasakė Kongre- 
siu kad mes dabar jau kariau
jame priesz Rumunija, Bulga
rija ir Vengrija; 1947 m., Ame
rikos valdžia nutraukė Vengri
jos paskola kuri buvo penkioli
ka milijonu doleriu; 1947 m., 
keturi Jordano piliecziai buvo 
pakarti kaipo Izraelio Sapiegai 
in miestą Amman.

Shenandoah, Pa. —
Sekantieji likos priimti in Lo
cust Mt. ligpnbute del gydy
mo: Helena Yuodsnukis ir 
Juozas Martinonis.

Buvęs miesto gyvento
jas Pijus B. Belys, nuo 211 
Penu ul;y., Taniakves, kuris 
sirgo ilga laika, numirė parei
ta Suimtos diena savo namuo
se. Velionis kitados turėjo 
maisto krautuve mieste daug 
metu atgal. Paliko savo- paczia 
Julija (Vailoniute) isz Shaft; 
trys (dukterys: Rūta, pati Ed
vardo Witanek, Eleonora, pati 
Charles Kobei isz Philadel
phia, Pa., ir Mate, pati Donald 
Kantner, Woolrioh, Pa., taipgi 
sunu Rupert, New York. Kele
tą seserienu ir brolienu tarpe 
ju yra ponia J.Zakarevicziene 
isz miesto ir ponia Agnieszka 
Traskauskiene isz Mahanoy 
City. Laidojo Utaminko ryta 
isz Grab. Reeser koplyczios 
Tamakveje su apiegomis in 
SS. Petro ir Povilo bažnyczio- 
je 9 valanda ir palaidotas in 
parapijos kapinėse;

Juozas Žitkus, 42 me
tu amžiaus nuo 22 S. Chestnut %
uly., isz miesto, staigai pasimi
rė Panedelyje, mieste Roches
ter, N. Y. Gimęs Shenadoryje, 
tarnavo per Antra Pasaulini 
Kara Europoje per penkis me
tus. Kitados dirbo Reading ka
syklose, ir ta syk gyveno Gi
rardville je. Paliko savo tęva 
Joną Žitkų mieste ; broli Petrą 
isz Harrisburg,; sese re Helena 
Palekiene mieste, taipgi kele
tą seserienu ir brolienu. Laido
jo Ketverge ryta’ isz Grabo- 
riu Oravitz koplyczios, 38-40 
N. Jardin uly., d'eszimta valan
čia ir palaidotas iii Kalvarijos 
kapinėse.

Pottsville, Pa.—
Ponią Mae Hali kuri 

gyvena East Mines kaimelyje, 
sako kaid anksti Panddelio ry
ta lig buk ji girdėjus koks 
trenksmas arti mainu stripin- 
siu, bet pažiurėjus per Įauga, 
nieko nebuvo matyt kad butu 
kokia nelaime atsitikus. Pane- 
idelio iyta, apie 8:15 valanda 
Charles Moser kuris dirba del 
Pennsylvania Power ir Light

Prezidentas Su Savo Žmona užtarimo, kad jos bausme butu 
palengvinta ar kad ji butu vi- 
siszkai iszteisinta.

Jos draugas, meilužis, Char
les Starkweather yra nužudęs 
daugiau kaip tuziną žmonių, 
kuriu tarpe ir savo meilužes 
szeimyna. Jis buvo pasmerktas 
mirties bausme, bet ana diena 
valstijos teisėjas atidėjo jo 
mirties diena ant keliu nede- 
liu.

Advokatai steigiasi pripa- 
rodinti kad tas jaunas žmogžu- 
dis, Starkweather nėra pilno 
proto ir už tai negali būti mir
ties bausme nubaustas.

WASHINGTON, D. C.—
Prez. Dwight D. Eisenhoweris 
su savo žmona atsilankė in bu
vusio Sekretoriaus John Fos
ter Dulles szermenis ir pareisz- 
ke savo užuojauta jo žmonai, 

kompanijos, mate kad dratas 
kuris buvo intaisytas prie 
elektrikino stulpo likos nu
trukęs nuo vietos ir per jo ty
rinėjimo mate kad automobi
lius buvo ilulekes nuo> vieszke- 
lio in stripinsius apie penkios 
desžimts pėdu nuo kalno, ir ta
me automobiliuje rado- lavona 
Earl O., Ney, 25 metu amžiaus- 
isz East Mines. Moser prane- 
sze policijąi kurie pribuvo su 
Deputy - Coroner Charles Sta- 
so isz St. Clair. Jie'sako kad' 
nelaime, atsitiko apie septyni 
valandos priesz suradimo vy
relio lavono.

DU MAINIERIAI
ŽUVO

SCRANTON, PA. — Du 
mainieriai žuvo kai dinamitas 
per anksti ar per greitai su
sprogo in Village Slope kom
panijos mainas.

Žuvusieji buvo penkios de- 
szirnts metu amžiaus Alfred 
Borusiewicz, isz Dickinson Ci
ty ir penkios desžimts penkių 
metu amžiaus John Namovich 
isz Troop, Pa.

Kompanijos virszininkas sa
ko kad tiedu mainieriai buvo 
indeje dūli in skyle priesz su
sprogdinant ta vieta. Jiedu 
drata tiese del to dūlio kai vis
kas susprogo.

Jiedu tuo laiku dirbo su ki
tais dvejais mainieriais, Sido- 
ra Larioni ir John Komenisky 
kurie buvo kitoje gangveje kai 
ta nelaime atsitiko. Jie nebuvo 
sužeisti.

Jiedu greitai isztrauke isz tu 
mainu savo draugu, bet dak
tarai rado juos jau negyvus 

Ponei Dulles. Prezidentas pa
skelbė trijų dienu gedulio lai
kotarpi del viso kraszto pasi- 
szventusio žmogaus ir jo szir
dies draugo. Prezidentas ipsa- 
ke kad visos Amerikos vėlia

kai jie buvo atveszti in Mid
Valley ligonine in Peckville.

Mainu inspektoriai dabar 
steigiasi dažinlfti kaip tas su- 
sprogimas ir ta’nelaime atsiti
ko.

-----------U-----------

ARTHUR GODFREY 
SVEIKSTA

NEW YORK, N. Y. — 
Garsus radijo fe televizijos lo- 
szikas, Arthur Godfrey dabar 
sveiksta nuo labai pavojingos 
operacijos. Jam operacija bu
vo padaryta ant plaucziu nuo 
vėžio ligos, ana menesi.

Jis dabar gana sveikas vai
ruoti savo eroplana, su kuriuo 
jis atskrido isz savo farmos in 
Virginia, in Manhattan, New 
York ir atgal. Bet jo daktarai 
jam pataria ilsėtis ir nieko ne
dirbti dar per kelis menesius.

Iki sziol tokia operacija ne
buvo ne inmanoma, ir žmones 
su tokia vėžio liga neturėjo jo
kios vilties iszlikti gyvi. Bet 
pasirodo kad dabar Daktarai 
daugiau žino apie tokia liga ir 
gali operacija padaryti.

MOTERISZKE
NUSISZOVE

DELAIR, N. J.— Penkios 
desžimts vieno meto amžiaus 
Ponia Lillian Petruso, isz De- 
lair, New Jersey pasimirė in 
Cooper ligonine, Camden mies
te, apie dvi valandas po tai ka
da ji, anot policijantu paleido 
kulka sau in galva.

Pennsauken policijantai sa
ko kad jie isz Susiedu yra su
žinoję kad ta moteriszke jau 

vos butu nuleistos ligi pusiau 
stiebo. Kitu vieszpatyscziu vė
liavos panasziai buvo huleis- 
tos.

□ O U-l

kuri laika buvo labai susiru- 
pinus ir rodos nuliudus, ir kad 
ji buvo po daktaro priežiūra.

Ji gyveno su savo tėvu, Pe
ter Frati ir sesere Florence 
Frati. Policijantai ja rado jos 
miegamajame kambaryje, ir ja 
greitai nuveže in Cooper ligo
nine in Camden.

PENKI ŽUVO
AUTOMOBILYJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Jo žmona, taipgi 25 metu am
žiaus Pamela žuvo toje nelai
mėje.

Kiti žuvusieji buvo: 63 metu 
amžiaus Aloysius G. Wysocre, 
isz Culver City, California; 65 
metu amžiaus Ralph Mueller, 
isz Pacific Palisades, Califor
nia; 42 metu amžiaus Charles 
Jordan, isz New York; ir 55 
metu amžiaus Joseph H. Ko
reli isz Kansas City Kansas.

ŽMOGŽUDŽIO
MEILUŽE

Kreipiesi In Preziden
tą Eisenhoweri

LINCOLN, NEB. — Caril 
Fugate, žmogžudžio Charles 
Starkweather meiluže buvo 
paraszius laiszka in Preziden
tą Eisenhoweri, praszydama jo

SKAITYKIT 
a®=“SAULE”=^J 

PLATINKIT!

PAVOGĖ $164,000
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

du szimtu tukstancziu doleriu 
isz tokio paties bankos szar- 
vuoto troko.

Szita syki vagis atsirakino 
to troko duris, iszsieme ketu
ris pinigu maiszus, juos inme- 
te in automobiliu kuri jo drau
gas vairavo ir jiedu sau nuva
žiavo. »

Policijantai už pusvalandžio 
ta automobiliu užtiko apie my- 
le nuo tos vietos. Automobilius 
buvo apleistas ir valgiai buvo 
dinge. Policijantai dabar sten
giasi dažinoti kas yra to auto- 
mobiliaus savininkas.

Du bankos sargai, 49 metu 
amžiaus R. K. Peterson ir 54 
metu amžiaus John H. Jeffery 
buvo tuos maiszus su pinigais 
inmete in savo szarvuota troka 
kurio durys savotiszkai užsi
rakina. Jiedu tada sugryžo in 
banka dar daugiau pinigu pa
imti, kai tas automobilius pri
važiavo ir vienas vyras iszlipo. 
Jam eme tik valandėlė tas tro
ko duris atsirakinti ir tuos pi
nigu maiszus iszimti.

Gale Sellens, bankos Vice
prezidentas sako kad tie pini- 
g-ai buvo szitaip: $17,000 szim- 
tinemis ar didesnėmis bumasz- 
komis; resztas buvo dvide- 
szimtines, deszimtines, penki
nes ir vieno dolerio bumaszkos.

Dabar iszkilo klausimas, 
kuri apdraudos kompanija at
sakys už tuos pinigus? Sargai 
buvo davė raszteli bankai kad 
jie tuos pinigus priėmė. Kai pi
nigai randasi bankoje, tai ban
kos apdraudos kompanija už 
juos atsako, bet kai tie pinigai 
yra vežami isz vienos bankos 
in kita, tai kompanija kuri 
tuos trokus parūpina turi at
sakyti."

PENKI ŽMONES ŽU
VO; DAUG 
SUŽEISTA

Meksikoje Žemes 
Sudrebejimas

OAXACA, MEKSIKA. — 
Pavėlintos žinios isz Meksikos 
pranesza kad penki žmones žu
vo ir daug kitu buvo sužeista 
per žemes sudrebejima.

Pirmiau, Meksikos laikrasz- 
cziai skelbe kad mažai iszka- 
dos buvo padaryta, bet kai 
Amerikos laikrasztinįnkai pa
tys ten pribuvo pasižiūrėti, 
jie pranesze kad baisiai daug 
iszkados buvo padaryta.

Asztuonios desžimts metu 
amžiaus žmogus žuvo kai baž- 
nyczios stogas in Etla sugriu
vo. Mažas vaikutis žuvo kai 
žemes sudrebejimas dideli ak
meni nuo kalno paleido ir pa

taikė in ta vaikuti in Faustina 
Olivera.

Amerikos laikrasztininkai 
dabar spėja kad apie septynios 
deszimtas nuoszimtis viso Oa
xaca miesto buvo sunaikintas. 
Daug vieszkeliu yra per puse 
suskaldinti nuo to žemes su- 
drebejimo. '

ŪKININKAI SUKILO

Komunistai Per Daug 
Isz Ju Reikalauja
BERLYNAS, VOK.— *

Rytu Komunistu valdžia grei
tai pasiuntė daug policijantu 
numalszinti farmerius, kurie 
sukilo priesz valdžia, mažame 
miestelyje netoli Berlyno.

Du laikraszcziai Vakaru Vo
kietijoje pranesza kad daug 
farmeriu dabar vieszai ir drą
siai stoja priesz valdžia. Pir
mas tokis sukilimas buvo 
Ploetzin mieste, apie asztuo
nios mylios nuo Berlyno, So
vietu valdomoje dalyje. To 
miestelio mayoras buvo parei
kalavęs kad tie farmeriai pri
statytu daugiau maisto ir kitu 
vaisiu nuo savo farmu, Komu
nistams už beveik pusdyke.

Tie farmeriai sudraskė Ko
munistu vadu paveikslus ir su
daužė statulas. Jie iszdauže vi
sus miesto valdžios ofisu lan
gus, pastate kartuves ir ant tu 
kartuvių paliko plakata: “Tai 
iszitos kartuves tau Pone Ma- 
yore!”

Rytu Berlyno laikraszcziai 
užsigina kad kas panaszaus 
buvo tenai atsitikę.

VISI POLICIJANTAI
IN DARBA

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

vo pareigas eiti, dirbti, per 
Prisiminimo “Memorial” die
na ir sekanczia Nedėlios diena, 
kad stengus sumažinti auto
mobiliu nelaimes ant musu 
vieszkeliu.

Keli policijantai yra paskir
ti su eroplanu prižiūrėti dides
nius musu vieszkelius.

Tai bus pirmas sykis kada 
visi musu Valstijos Policijan
tai eis savo pareigas kurioje1 
vienoje paskirtoje dienoje.

Jie savo pareigas pradės 
szeszta valanda Petnyczios va- 
kara iki asztunta valanda Pa
nedelyje.

Tai reiszkia, kad tūkstantis 
devyni szimtai policijantu eis 
savo pareigas ant musu valsti
jos vieszkeliu ir ulycziu per 
szita Tautine Szvente. Visi jie 
yra po Pulkininko McCartney 
valdžia.

Policijantai turės devynis 
szimtus trisdeszimts savo au
tomobiliu ant visu didesniu 
vieszkeliu. Policijantu virszi
ninkas Pulkininkas McCart
ney praszo visu, kurie per ta 
laika vairuos automobilius, 
kad jie saugiai ir atsargiai vai
ruotu, ir kad jie per daug ne
gertu jeigu jie turės savo auto
mobiliu vairuoti namo. Jis sa
ko kad jis norėtu priparodinti 
tai visos valdžios komisijai 
kad nors Pennsylvanijos drai- 
veriai sumažins ta pranaszys- 
tes skaicziu, kiek žus per szita 
Tautine Szvente. Jis yra insa- 
kes visiems policijantamš su- 
stabdinti ir suaresztuoti visus 
tuos kurie per greitai ar per 
pavojingai važiuos.




