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“SAULE NUSILEIDŽIA
Szis “Saules” Numeris Yra Paskutinis!!!

NUSIZUDE
AUTOMOBILYJE

NUSZOVE IRAKO 
KOMUNISTU. VADA

Gražuole

Sudie Visiems Musu 
Skaitytojams!!!

MAHANOY CITY, PA.—
Per suvirsz septynios de

szimts metu, “SAULES” laik
rasztis stengiesi patarnauti sa
vo Skaitytojams, kurie isz pra
džių buvo geri ir isztikimi. Per 
tiek metu “SAULE” szviete 
isz Mahanoy City, Pa., ir savo 
Skaitytojus isztikimai lanke 
du sykiu in sanvaite!

Bet, dalykai “DABAR” taip 
stovi, kad staeziai “NEGALI
MA” toliau tąe “SAULE” 
szviesti! Priemones, pasiteisi
nimai gali būti keleriopi:

Pirmiausia, musu skaitytoju 
mažėja ir mažėja! Vieni mirsz- 
ta, kiti jau nebegali skaityti 
del akiu silpnumo. O nauju 
skaitytoju nei vienas Lietu- 
viszkas laikrasztis negauna. 
“Nes, ar mums patinka ar ne, 
turime prisipažinti, kad Musu 
Kalba, kaip ir “Musu Tauta 
Mirszta” szitame kraszte!”

Ir musu “Dypūkai,” tie isz 
Lietuvos Pabėgėliai, niekuomi 
nepadėjo ir nepadeda musu 
mirsztancziai spaudai. O se- 
neieji, veteranai, pirmeiviai, 
kurie sutvėrė musu bažny- 
czias, parapijas ir draugijas, 
palaike savo instaigas, savo 
spauda, vienas po kito mirsz
ta! O nėra kam j u vietas už
imti! Keli Lietuviu laikrasz-

ežiai dar laidosi, bet vien tai, 
kad jiems pigiai atsieina dar
bininkai, kur Katalikiszkose 
spaudose dirba broliukai. Bet 
ir isz ju, jau keli su kitais susi
dėjo ir tyliai iszejo isz biznio!"

Ir musu Tautiniai laikrasz
cziai tik su pikninkais, baliais 
ar kitomis rinkliavomis gali 
prasimuszti. “SAULE” nie
ko panaszaus niekados nedarei 

“fer pastaruosius kelis me
tus “SAULES” spaustuve ėjo 
in skyle, bet vis spauzdino savo 
laikraszti, nors daug skaityto
ju “neužsimokejo” savo pre- 
numeratus, savo duokles! Bet 
“DABAR” priėjo prie to, kad 
jau “NEGALIMA” toliau 
ki bizni vesti! ’ ’

‘ ‘ Popiera ketvurgubai 
brango, Valdžios Taksos 
tikrai nežmoniszkos,
Kainęs pabrango, o skaitytojai 
“NEUŽSIMOKA!”

Kiti laikraszcziai Tautiszki 
ir Katalikiszki gal kuri laika 
dar iszteses. Jiems darbas pi
gus ir jie gauna panama isz in- 
vairiu pramonių. “Bet, ir ju 
dienos suskaitytas!” Ir jos 
turės paversti savo laikrasz- 
ezius in Anglu Kalba,” jeigu 
norės isztvereti!

“Czia mes nieko nekaltina
me, tik “atsipraszome,” kad 
mes “DABAR” turime pasi
traukti ir leisti “SAULEI” 
nusileisti, nes, “nėra gana 
skaitytoju, nėra rėmėju ir ne-

to-

pa
yra 

Paczto

ra jokio reikalo “DABAR” 
leisti tikrai Lietuviszka Laik- 
raszti!” Mes visiems savo isz- 
tikimiems skaitytojams taria
me “Nuoszirdu, Lietuviszka 
Acziu” ir atsipraszome, kad 
mes “DABAR” turime sakyti 
Lietuviszka Sudie!”

“SAULE” po tiek metu 
“DABAR” nusileidžia ir taria 
visiems savo skaitytojams vi
so gero!”

“SAULE” buvo vienatinis 
laikrasztis, Lietuviu Kalboje, 
kuris taip ilgai isztesejo, ir sa
vo skaitytojams patarnavo!

Ir Leidėjas yra susirgęs, ir 
jau metas kaip serga ir yra po 
Daktaro priežiūra. Ir už tai, 
dalinai, prie visu kitu prie- 
žasežiu prisideda ir Leidejaus 
nesveikata, kad “SAULE” tu- 
p nusileisti!

“Atsisveikinimas visada yra 
“LIŪDNAS,” bet mes su pa
dėkojimu savo isztikimiems 
skaitytojams sakome ‘SUDIE’ 
ir visiems jiems dėkojame, 
nors “turim prisipažinti, kad 
“paramos isz savo Tautiecziu 
mažai gavome!”

“VISIEMS nuoszirdu ir tik
rai Lietuviszka “ACZIU” ir 
“SUDIE,” su szitu musu Pas
kutiniu Numeriu!” Mes JAU 
leidžiame “SAULEI” nusi
leisti! “Baltruviene ir Tara- 
daika” sykiu su mumis taria 
“ACZIU” ir sako “SUDIE!” 

—“Saules” Redakcija.

SELLERSVILLE, PA. — 
Keturios deszimts dvieju metu 
amžiaus Floyd Schnure, isz 
Sellersville, buvo surastas ne
gyvas savo automobilyje, neto
li nuo Branch Creek, Bucks 
apygardoje. >

Bucks apygardos policijos 
virszininkaę, j Coroner Thomas 
C. Lamb sako kad Schnure, ga
zolino stoties savininkas, nusi
žudė. Jis pritaisė paipa nuo sa
vo automobiliaus “exhaust” 
durnu paipos ir inleido ja in 
automobiliu, kurio visus lan
gus jis buvo užsidaręs. Jis taip 
ir užduso. ’j

Jis paliko savo žmona Nao
mi ir du mažu vaikucziu.

BAGDADAS, IRAKAS. — 
Vienas isz Irako Komunistu 
vadu Ghanem Shakerchi buvo 
nuszautas savo prieszininku 
Mosulo mieste. Komunistu 
laikraszcziai kritikuoja Dikta
torių Generolą Kassim už su
teikta amnestija Musulmonu 
szventes proga Politiniams ka
liniams. Amnestuotieji kali
niai Shakerchi ir nuszove.

DR. KLAUS FUCHS
PALEISTAS ISZ 

KALĖJIMO

70 METAS

8 ŽVEJOTOJAI 
PRIGĖRĖ

15 Dingo Per Audras

Dipliomatas Ir Maldininkas Isz Amerikos

AMERL
NAUJA SATELITĄ

PALEIDO

CAPE CANAVERAL, FLA. 
— Pareita Pątiedelyje, Ameri
kos mokslininkai paleido nau
ja erdves Satelitas. Mokslinin
kai seka raketos skridimą, ir 
mano kad na 
satelitas ture 
orbita. Moks! 
ko kad szis b 
buvo pasekrn

LONDON, ANGLIJA. —
Ana diena atomines sznipas 
Daktaras Klaus Fuchs, buvo 
slaptai paleistas isz kalėjimo, 
nes dovanojus jam trecz-dali 
bausmes isz keturiolika metu 
už gera pasielgimą. Dr. Klaus 
Fuchs mano iszvažiuoti in Ry
tu Vokietija isz kur jis yra ki
lęs.

LEXINGTON, KY.—
Devyniolikos metu amžiaus 
Carol Fairchild Brown laimėjo 
Gražuoliu Rungtynes in mies
tą Lexington, kur keturiolika 
kitu tokiu gražiuoliu dalyvo 
del tos laimes. Ji dabar va
žiuos in Atlantic City, N. J. 
kur buna kas metai renkama 
viso kraszto Gražuole.

NEW CASTLE, N. B. — 
Asztuoni žuvautojai prigėrė ir 
apie penkiolika dingo kai ne
paprastos audros isztiko juras 
in Northhumberland tarp New 
Brunswick ir Prince Edward 
salos. Žvejctojai sako kad to
kios audros jie nėra mate in 
trisdeszimts metu.

Royal Canadian Mounted 
policijantai sako kad szeszio- 
lika mažu laivu dingo isz 
Moncton ir kad penki buvo tos 
audros sudaužyti prie Mirami- 
chi Bay. Visi buvo tuszti. Isz 
viso asztuoni lavonai buvo su
rasti.

Audra šukele bangas pen
kios deszimts ir szeszios de
szimts pėdu augsztumo.

Kol kas sunku dingusiu 
jieszkoti del miglu ir lietaus. 
Eroplanai nedrysta per žemai 
nusileisti, o isz augsztumos per 
miglas beveįk negalima nieko 
maty ti ant mariu.

as “Vanguard” 
į pasiekti savo 
linkai dabar sa
uja Satelitas ne- 
įgas.

Prezidentas Sveikina 
Jaunus Darbininkus

AMERIKOS
GUBERNATORIAI

Iszskrido In Rusija

WASHINGTON, D. C. —
Ana diena asztuoni Gubernato
riai iszskrido in Sovietu Rusi
ja del trijų sanvaieziu kelio
nei. Jie lankysis Maskva, Le
ningradą ir Kieva.

MOTERIS ŽUVO

Penki Sužeisti

KOMUNISTAI AP-
SZAUDE QUEMOY

SALA

septynių metu amžiaus Her
man Koop, isz Secaucus, N. J. 
Kai jis buvo nuvesztas in Mid
dlesex General ligonine, jis jau 
buvo pasimiręs.

Policijantai sako kad jie ne
žino kodėl tas draiverys buvo 
sustojęs tenai ir kodėl jis pes- 
czias ėjo ir kur jis ėjo.

FUL. BATISTO
TURTAI

HAVANA, GUBA. — Buvęs 
Kubos Prezidentas Fulgencio 
Batista isz viso turejes indėj as 
vietas in Užsienio kompanijose 
keturios deszimts trys milijo
nus doleriu, o in Suvienytu 
Amerikos Valstybių ūkyje Ba
tistas turi indejas dvylika mi
lijonu doleriu.

TRAUKINYS SUMU- 
SZE AUTOBUSĄ
LAUFFEN, VOK.---- Grei

tas traukinys susimusze su au- 
tobusiu ant kryžkelio. Dvide- 
szimts ar daugiau žmonių žuvo 
ant to autobuso.

Greitas traukinys važiavo 
isz Stuttgart in Wuerzburg, 
kai ta nelaime atsitiko. Jis ta 
autobusą nuvilko apie pusan
tro szimto mastu pirm negu 
galėjo sustoti. Visi žuvusieji 
buvo ant to autobuso.

Staeziai In Hollywood

KINGSVILLE, MD. — Mo- 
teriszke isz Downingtown, Pa., 
užsimusze ir penki kiti buvo 
sužeisti, kai du automobiliai 
susimusze netoli szito mieste
lio. Sužeistųjų tarpe buvo trys 
žuvusios moteries dukreles.

Nelaimėje žuvo 50 metu am
žiaus Ponia Teresa Talucci, 
kuri gryžo isz Fort Meade, kur 
ji buvo nuvažiavus pas savo 
dukterį, Nancy. Jos szvogeris 
automobiliu vairavo.

TAIPEI, FORMOZA. —
Du žmones buvo užmuszti, o 
apie septyni sužeisti, per .Ko
munistu artilerijai apszaudant 
Quemoy Sala. Žinios praneszta 
per Tautines Kinijos Sztabo.

WASHINGTON, D. C. —
Szitie jauniji vyrukai' Igerai 
meka Rusu kalba. Jie eis va
dovu pareigas Maskvoje, per 
paroda, kur Amerika dalyva
us. Prezidentas Eisenhoweris

HERTERIS SAKO
SOVIETAI NORI

VISA VOKIETIJA
WASHINGTON, D. C. —

Musu Amerikos Sekretorius

ISZ LIETUVOS

LONDON, ANGLIJA.—
Vienas žmogelis, ant keliu mel
džiasi kai Anglijos Užsienio 
Ministeris Selywn Lloyd spar- 
cziai žengia Londone ir rengia 
si gryszti in Geneva del pasita
rimu su Sovietais. Jam Angli
jos taryba yra insakius visas

tuos pasikalbėjimus su Sovie
tais. Jis sako kad jis yra tik
ras kad po Genevos mitingu 
bus surengta virszunes mintin
gas.

Eina gandai kad jis bus pa- 
szalintas isz tos vietos pirm na 
gu tie m itingai užsibaigs.

Policijantai sako kad tas au
tomobilius susimusze su auto
mobiliu, kuri vairavo Roland 
V. Zitzer, isz Parkville, Md.

Visi sužeistieji buvo nuvesz- 
ti in Szverito Juozapo ligonine.

Kelios kitos nelaimes atsiti
ko ant vieszkeliu, kai szimtai 
tukstanczju žmonių iszvažia- 
vo pasivažinėti.

pastangas dėti kad palaikius
^Pirkie U. S. Bonus!

Isz Vilniaus in Kazachstana 
iszvyko trisdeszimts asztuoni 
merginos. Jos visos pareiszku- 
sios norą dirbti dirvo-naujan-j 
ežiu ir pleszininiu žemiu rajo- I 
nuošė. Tai esanti sziais metais 
jau antroji mergaieziu savano
riu grupe, iszvykstariti in Us- 
tanaujaus sriti. Ten dirbs so- 
vohozuose. Iszvykusiuju tarpe 
buvo: audejiu, mechanikiu ir 
sziaip dirbtuvių darbininku ir 
specialiscziu. O Kazachstane 
jos insisavinsia naujas specia
lybes: karvių melžeju, kiaulių 
szereju, daržininkių, sodinin
kių ir t.t. Dalis iszvykusiu,

juos pasveikino ir primine kad Christian Herter kuris per sze- 
--- X •  —--- •„--- I !_•  |

szis sanvaites dalyvavo Gene
vos Konferencijoje, turėjo kal
ba per radijo ir televizijos sto
tis Utarninko vakara, devinta 

TROKO DRAIVERYS valanda isz Vaszingtono. Jisai Į 
v sake, kad Sovietai nori užimti

UZSIMUSZE j visa-Vokietiją, o paskutinieji 
 Vakaru pasiūlymai Genevoj 

NEW BRUNSWICK, N. J. tuvo žYrnai nuolaidesni negu 
- Troko draiverys isz Camden Įsz pradžių sutarta. Laimei 
buvo suvažinėtas ir užmusztas 
apie vidurnakti, kai jis pes- 
czias ėjo vieszkeliu netoli nuo 
New Brunswick. Jis buvo tris
deszimts dvieju metu amžiaus 
William Gould.

Valstijos policijantai sako 
kad Gould buvo sustabdęs sa
vo troka prie vieszkelio ir kai 
tik jis iszlipo isz savo troko jis 
buvo suvažinėtas kito troko,

jie turi gražiai ir padoriai pa-1 
sielgti, kaipo Amerikos geros 
valios atstovai.

komjaunoles.

kad Gromykui ir toji kaina pa
sirodė per maža. Jo užsispyri
mas iszgelbejo Vakarus isz ju 
paežiu nulaidu. »

Net ir Anglai tikrieji derybų 
tarpininkai, galvojo, kad Ber
lyno krize Chruszczevas šuke
le, norėdamas iszgauti pripaži
nimą esamai padecziai, kurioj 
Rytu ir Vidurio Europos Tau
tos paliekamos Komunistu

kuri vairavo penkios deszimts gromuliojimui.

NEW YORK.—
Loszike Julie Newmar, in In
ternational Airport, New York 
linksmai sako “Sudie” visie
ms laikrasztininkams kai' ji 
rengiasi lipti in eroplana ir 
skristi staeziai in Hollywood, 
California. Ji labai, pragarsė
jo savo loszimu ant Broadway 
New York. Veikalas, kuriame 
ji taip pragarsėjo yra vadina
mas “Tony.”

I



Kas Girdėt
Demokratai, rengdamiesi in 

Prezidento rinkimus turi tris 
kandidatus: Adlai S'tcvenson, 
John Kennedy ir Stuart Sy
mington.

Po sziitu trijų dar galimas 
daigtas kad kandidatas galėtu 
bū’ti- Lyndon Johnson ar Hu
bert Humphrey.

John Kennedy gal butu, ge
riausias .kandidatas. Jis yra 
jaunas, in'takingas, mokytas ir 
bagoitas. Tik viena klintis yra 
tai, kad jis Katalikas.

Valdžia, Vaszing<tone, dabar 
bengia 'byla kuri uždraustu ap
saugos taryba duoti kontrak
tus del ginklu, kompanijoms 
kuriose turi szilitas vietas bu
vusieji augszti karininkai. Per 
daug riebiu atokiu kontraktu 
tokie buvusieji Generolai ir 
Admirolai yra gave savo kom
panijoms isz valdžios.

Iszrodo, kad valdžios taksos 
bus nors Triški sumažintos 
priesz Prezidento rinkimus.

Bet ežia nėra kuomi per 
daug džiaugtis, nes dabar be
veik visus valstijos ima viso
kias taksas ant žmonių, uždėti.

• •
A.F.L.-C.I.O. unija dabar 

stengiasi in save uiti ja pa
traukti visus farmu darbinin
kus. Tokiu, dahbininku randa
si apie du milijonai, bet ne visi 
visa meta ant farmu dirba. Ti
kimasi in ta AFL-CIO1 unija in- 
traukti apie septynis szimtus 
tukstaneziu darbininku.
.I ■.'• ■ :f.

Kai bedarbe sumažėjo ir kai 
daug bedarbiu gryžo in darba, 
Illinois valstijoje trys szimtai 
darbininku staiga tapo bedar
biais — jie dirbdavo bedarbes 
ofisuose. Dabar, kai bedarbe 
suiriažejo, jie pailiko be darbo.

---- ::--------
; Plieno darbininku unija gra

sina straikuoti szio menesio 
pabaigoje.

Kai kurie žmones augszltose 
vietose, Vaszingtone, sako kad 
Prez. Eisenhoweris turėtu ežia 

w insikiszti.
• •

Ka ežia mes skaitėme ir gir
dėjome, kad, kai Komunistu 
eroplanas pradėjo szaudyti in 
viena musu eroplaha, musu ka
reiviai, lakūnai negali atsigin
ti nes ju ginklai karabinai ne
buvo prirengti del szovimo! Ar 
Alinerika tokia, biedna, kad ji 
negali savo lakūnams pristaty
ti tinkamu, karabinu.

Tas eroplanas septynis szini- 
tu myliu parszlubavo namo. 
Kapitonas to ęroplano sako 
kad tie Komunistai liovė szau- 
de in jo eroplana, kai jie jali

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai

• *■
Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

___ ______________________i'

Istorija Apie...
“AMŽINA ŽYDĄ”

f 7”.

Jo kelione po svietą ir liūdima 
apie Jezu Kristų.

- Per paczta, 25 Centai.

SAULE • Mahanoy City, Pa

neteko savo karabinams kul
kų.

Vienas musu kareivis buvo 
paszautaš. ■

j

Kas ežia kaltas? Kas turėtu 
atsakyti kad musu kariszki 
eroplanai randasi su karabi
nais, kurie negali szauti? Ar 
musu valdininkams pinigu ar 
proto trūksta ?

Genevos konferencija davė 
dar kita proga Sovietams savo 
propaganda vesti.

Jie dabar laukia kitos to
kios progos, kai bus susza.uk- 
tas Virszuneš mitingas kuria
me pats Sovietu Premjeras da
lyvaus. •

Vice-Prezidenitas Nixonas 
baisiai klysta, kai jis reikalau
ja, kad ta virszunes konferen
cija butu laikomą in San Fran
cisco. Ponas Chruszczevas kaip 
tik to nori, nes jam butu puiki 
proga savo propaganda asme- 
niszkai skleisti po visa Ameri
ka.

In Tuscaiuosa, Alabama, J. 
R.. Campbell turėjo užsimokėti 
szinita doleriu 'baudos, už tai 
kad jis mokytojui kaili iszpy- 
le už tai kad tas mokytojas bu
vo jo sunui kaili iszpyles.

’ • A TT T. E ” MAHANOY CITY, PI.

■Leo A- Wise, 98 metu am
žiaus ir Elizabeth Howell 78 
metu amžiaus apsivedė ana 
diena. Ponas Wise yra ųasąlys 
nuo 1946 metu.

Pypkes Durnai

Del To

Dabar tik dažinojome, 
Del ko nekurtas merginas 
Vadina “slyvoms!” 
0 tai del to, kad turi 

akmenines szirdis.

Pirkite U. S. Bonus

, Uncle Sam Says

The current Defense Bond Drive is a 
challenge to every American to mobi
lize the power of thrift behind the na
tional drive for peace, progress and 
prosperity. The symbol of this drive is 
the American Eagle standing on guard, 
ever vigilant and ever strong. Behind 
this Drive should be put every ounce of 
the power of every good citizen as a 
volunteer worker and a volunteer citi
zen for the defense of America. Put 
your power and dollars into U. S. De
fense Bonds. S. Tree,ur> D.pwfm,.'

Pirkite U. S. Bonus

:: JUOKAI ::

Del Ko?

Petras — Delko daugiau 
yra pliku vyru, negu mote
rų?

Jonas — Dėlto, kad vyras 
dažniau savo galvas nagais 
drasko!

Myli Ja

Magde — Antra valanda 
nakties, o tu tik dabar parei
ni namo! Ar tai gražu vedu
siam visa nakti kažkur tran
kytis !

Antanėlis — Mano brangi! 
Asz taip tave myliu ir ilgai 
nematydamas ilgiuosi tavęs! 
Dėlto, radęs liuosia valandė
lė, ir einu pasivaikszczioti!

NATO—"The defenders of
Freedom must stand united”

Dwight D. Eisenhower

Since NATO was founded ten years ago, not one inch of 
territory in the Atlantic area has fallen under Soviet 
rule. NATO stands for the North Atlantic Treaty 
Organization—composed of 15 free nations including 
the U.S. It is a strong military and political force that 
greatly reduces the chances of another world war. And 
behind the shield of NATO, you and 450 million free 
men can work for a better life in peace.

Send for free booklet on NATO. Writes
NATO INFORMATION, Box 88, New York 21, N.Y,

10 years on guard 
against another World War NATO

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.

ISZKILMINGOJI 
:: PUOTA ::

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

vaikams ir kalbėti apie tai.
Vaikai matydami kad nei 

vieno neintikins-, nutarė nie- 
kam nesakyti apie matyta at
sitikima. .

Nuo ’to laiko Jono ir Juozo 
jau nebuvo matytie valgant 
prie, bažiiyczios duru, liet visa
dos stengdavosi inlysti in baž
nyčios vidų.

Kiekviena syki, kai juodu 
sueidavo bažnyczioli valgyti, 
Jonas būdavo drąsesnis, visa
dos eidavo kviesti V. Jezu prie 
pietų.

Vaikai stebėjosi, kodėl V. 
Jėzus turėdamas danguje vi
sokiu gerybių, nieko neatsine- 
sza pietums, ir' niekuomet ne- 
papraszo pas save.

“Asz neturiu tiek drąsos 
paklausti Jo” sake Juozas, ir 
tas nebūtu teisėtai, nes juk tu 
visados praszia Ji pietų.”

“Ei, tarė vienas, reikiaklau- 
sti patarimo pas tęva, Bernar
da.”

Vaikai abejojo, ar toks klau
simas nepakenks ju pasimaty
mui su Vieszpacziu. Dvejoda
mi, visgi nutarė klausti, kaip 
tik pamatys tęva Bernarda.

Vaikai isz ryto jau pirmieji 
sėdėjo mokykloje. Nespėjo tė
vas Dominikonas pradėti pa
mokos, kaip Jonas' atsistojęs, 
tarė: -JihįSp'i'’

“Teve, artu galėtum mums 
iszaiszkinti: kodėl mažytis 
Vieszpats, tiek kartu su mumis 
valgęs pietus, mums nieko ne
davė, ir niekuomet pas save 
neužpraszo, o juk danguje nie
ko netrūksta?”

Kunigas Dominikonas isz- 
girdes toki klausima, labai nu
stebo ir visai nenorėjo tikėti, 
bet vaiku riuolitinis tvirtinimas 
privertė ji tikdfci.

Kuomet mokyklos vaikai 
renge pamokas, 'tėvas mokyto
jas užsidaręs, kambryje karsz- 
tai melde ni Dieva, kad leistu 
jam szi klausima iszrisziti.

Tėvas- mokytoja s, pilnas 
džiaugsmo sugryžo in mokyk
los kambari ir pasivadinės vai
kus, tame jiems: “Kuomet ma
tysite Mažyti Vieszpat Jezu, 
papraszykite, kad Jis užprasz- 
tu ne tik jums, bet ir mane. ”

“Taip, taip, mes nepamir- 
szime Jo paprašanti, bile tik 
mums valia tai daryti, tarė Jo
nas. !$|Įh '■
• Kaip paprastai, ateinanezia 
diena vaikai prisiartinę prie 
altoriaus pradėjo praszyti Kū
dikėlio: “O Brangiausias Jė
zau, mes ‘tiek kariu Tau davė
me geriausio ka turėjome, bet 
Tu niekuomet mumis neužpra- 
szai in dangaus pokili.”

Matydami, kad Vieszpats 
nieko neatsako, laimes apimti 
vaikai, ir manydami kad’ tuo 
klausimu inžeide Brangu Sve
ti pridūrė: “Tėvas Bernardas 
mus pamokino taip sakyti, 
taipgi jis prasze kad ir ji Tu 
pakviestumei mums parengtąjį 
pokilin. : į,

Staiga,’ vaikams nesupranta
mu budu, visa bažnyczia tapo 
apszviesta nępaipraria szviesa. 
Kūdikėlio Jėzaus drabužiai 
spindėjo kaip auksas. Vaikai 
iszgirdo neapsakomai gražiu 
balsu tarianms žodžius: “Tie
sa, jus man,e kviesdavote, bet 
dabar Asz jumis kviecziu ir 
taipgi Tęva Bernarda kad atei-

Price $3.00
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

Saule Publishing Co., Maha
noy City, Pa.

Pirkite U. S. Bonus
tumete mano pokilin, kur daly,4 
vauja Mano Tėvas ir visi dan
gaus szyeintie ji. ’r

Kuomet balsas nutilo, skais
ti szviesa pranyko, vaikai sku
biai apleido’ bažnyczia ir atbė
gę pas tęva Bernarda, su links
ma szirdimi pasakojo, kad visi 
trys esą užkviesti nepaprastan 
pokilin.

Tėvas Bernardas iszklauses 
viską, ka vaikai mate ir girdė
jo, patarė jiems su atsidėjimu 
rengtis prie pirmos Szv. Ko- 
muilijo®.

Artimiausi, nedeldieni anks
ti ryta žmones pradėjo rinktis 
bažnyczion, kad gavus progos 
pamatyti nekaltu vaikeliu da- 
lyvavima V. Jėzaus puotoje.

Bažnytiniam chorui giedant 
“Agnus Dei” prie gražiai isz- 
rengto stalo prisiartino Jonu
kas ir Juozukas. Ju szirdys 
smarkiai plake isz džiaugsmo, 
kad galėjo dalyvauti toje, taip 
brangioj puotoj.

Kuomet visi iszsiskirstė isz 
bažnyezios, vienak žmogus at
siklaupė prie altoriaus ilgai 
dar meldėsi ir dėkojo- Dievui 
už suteikta jam malone, kad 
galėjo- ir jis dalyvauti Vieszpa- 
tieis puotoje sykiu su tais, ne
kaltais vaikais. Tas žmogus 
buvo Tėvas Bernardas.

—GALAS—

— Tasai, kuris sako, buk 
savo gyvenime nėra padaręs 
jokios klaidos, -yra melagium.

^Pirkie U. S. Bonus!

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas iss 
szito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias 
Puikus apraszymas, didele

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

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

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

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

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

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

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

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
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 paeziuojas, 
76 puslapiu. 25o.

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

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

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

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 2Oo. , . *

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, 15o.

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. 
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, 35o.

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. 20e.
No.158—A p i e Kapitonai 

Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautai 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui} 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigl 
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. 20e.

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

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

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

No.176—A-Be-Cela, Prhdžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25e.

Kitokios Knygos
* _____

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

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

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

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

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

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudiriimas 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. 35o.

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas;

Užsisakant knygas is» 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
įeri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeign norite pini
gais siusti, tai reikia ‘Užregis
truoti laiszka su pinigais. '« 

tržF’ Nepamirszkite dadeti 
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.
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ĄPIE priesz dvideszimts ke-1 
turis metus, būdamas asz 

jaunas ir pilnas energijos vai
kinas, apleidau savo prigimta 
szali Lietuva ir atvykau in szi- 
ta pagirta, laisva kraszta Ame
rika! Neminėsiu Itu visu vargu 
ii- bedu, kurias tuomlaik ke
liauninkai sutikdavo, tik tiek, 
kad jau po viso to atsidūriau 
fu viena Schuylkillo pavieto, 
Pennsylvanijos miestą.
« Einu ulyczia, lyg bijodamas, 
ir nežinau ar surasiu, pažinsia- 
mu ar ne. O kaip nustebau ka
da sutikau ateinant mano pus
broli J. G., kuri asz važiuoda
mas palikau Lietuvoje (mat 
asz dar užtrukau valanda Ang
lijoj)! Toliaus apsidairęs pa- 
macžiau, kad ežia randasi pu
sėtinas skaitlius mano' draugu 
ir draugiu, su kuriais kartu au
gome, žaidėme, kaimynes ga- 
nertie, ir paaugę kartu draūga- 
v'om'e. Kaip buvo linksma, kaip 
malonu ant szirdiės, suradus 
savo tikruosius draugus ir 
drauges! Pilnas miestelis jau 
nuomenes, visi jauni, gražus, 
ka tik isz Lietuvos, ypatingai 
tos skaisezios Lietuvos merge
les; plaukeliai geltonu, veide
liai raudoni, mėlynos akeles, 
meilingos kalbėles, vieku žo
džiu sakant, skaisezios, gra
žios kaip žyldinczios lelijos ru- 
tu darželyje!

Bet asz nebuvau užganėdin
tas szitame Liėtuviszkame kai
melyje. Asz norėjau leistis to
lintis in Amerika'. Man rūpėjo 
apžvalg-yt gražiosios vietos, 
sodai, 'teatrai, didesnes krau
tuves ir kitos szaunios vietoSį 
apie kurias buvau girdėjęs. At
sisveikinęs savo draugus ir 
drauges, sudainavę kelias Lie- 
tuviszkas daineles. Priaždeda- 
mas jiems kad asz neu'žmirsziu 
bet kada nors parvažiuosiu 
juos aplankyt, iszsileidau in 
plačziaja Amerika. Tiesa, su
radau. ko jieszkojau, bet tokiu 
draugu ir draugiu, tokiu links
mu laiku, niekur kitur ne-sura* 
dau.

❖ ❖

Nors nu O' to laiko iki sziam 
jau daug metu praslinko, vie
nok tie visi mano draugiai ir 
drauges randasi mano atmin
tyje, mano vaidentuvėje jie vi
si yra jauni, visi gražus, taip 
kaip kad asz juos palikau. 
Priesz kelias sanvaites atsisė
dės mįslingu sau: kur reiks 
traukt “ant vikeiszino?” Ro
dosi, jau visur esu buvęs, visur 
važinėjęs, niekus neima noras. 
Tik staigai atsiminiau ta ra
miąją vieta, ta Lidtuviszka 
kaimeli, Pennsy Įvairi joj. Net 
linksma pasidarė kaip prisi
miniau, kad dabar jau. atėjo ta 
proga isapildyt savo' prižada, 
tai ylra, aplanky t savo draugus 
ir drauges, kuriems esu priža
dėjęs.

Nusipirkęs tikidta stotyje, 
važiuoju: vis paupias, vis pa
krantėmis, net iki P. miestą. 
Czia iszlipes sėdau in elektri- 
kini vagona ir važiuoju ir 
džiaugiuosi, kad jau tuoj suei
siu savo taip mylimus draugus 
ir drauges, kuriuos kita syk 
esu czia palikes. Rodosi visus 
matau savo mintyje; kaip gra
žus, kaip meilus, pilni energi
jos-

❖ . O ❖

Sustojo vagonas. Iszlipau ir 

einu ta paczia ulyczia, kuria 
ėjau isz laivo1 iszlipes. Klausau 
keli vyrai, sustoję prie kampo 
ulyczios, kalbasi Lietuviszkai. 
Asz pasinaudojęs proga, užr 
klausiau:

— Ar tamistos negalėtu- 
met mari pasakyt kur gjyyena

Persipraszau kad kas 
, neužpyktu,

Jeigu katra szita žinia 
dalypstetu, 

Ba terp daugelio medžiu 
žaliu, •

Atsiranda ir sausu, 
Taip pat ir teip riebiu 

žmonių,
Atsiranda ir Iszdžiuveliu, 

Su vyrais, tiek to, 
Man su jais ne -del to. 

Bet kaita boba 
sudžiovus,

Isz tosios gera ne bus, 
Czikagoje tokias kėlės 

užtikau,
Daug apie jaises 

dagirdau.
Tokios jau del daugelio 

insipyko,
Del vyru, moterų, 
Prūso ir Kataliko,
Negali pro szali 

praeiti,
Kad tokia nepradėtų 

Plūst ir keikti.
Praeiti niekas negali, 
Plusta ir susilaikyti 

į negali,
Krajuje dvesavo, 
Czionais in ponias 

insigavo.
0 kad daugiau kūno- 

turėtu, 
(Sziandien kaip silke , 

rūkyta,
0 kad jus szirdel.es

Kiek atsipenetumete, 
Tai ir liežuvi 

su valdytumėte,
Tada ant praeigų 

neu’žsipuldinetumet, 
Sziek tiek sarmatos 

turėtumėt.
* * *

Viename mieste, 
Yra -didele betvarke, 

Vyrai nori paeziuotis, 
-Bet merginu neturi, 
0 rods maeziau ten 

i -pilna ‘buri.
Merginos vela vaikinu 

neiszrenka, 
0 katrie ir yra, 
Tai nepatinka, .
Jau kaip rodos,

Toki ten vyrai ir 
mergos, 

Del vyru rupi guzute 
ir einikis, 

0 del vyru ir merginu 
reike rimbu, 

Ant abieju šzonu;
0 ka? Kur tamsumas, 

Ten kvailumas.

Pirkie JĮ. S. Bonus Sziandien!

M. D.?
Tuoj apysenis vyras pradėjo 

man aiszkint, kad ta mano 
dranga jau seniai kasyklose 
uižmusze. Asz susigraudinęs 
galva nuleidau ir manau sau, 
kad pirmas mano užklausymas 
gavo toki nelaiminga atsaky
mą, taigi ant toliaus busiu at
sargesnis, kad gavus laimin
gesni ' atsakyma. Užklausiau 
vieno man gerai žinomo kar- 
eziamninko:

— 0 kaip gyvena K. B. ?
— O tas K. B., tai laike sa- 

liuna, bet jau seniai mires!
Ot, kad nori! Mislinu sau. 

Gan jau ne vieno mano draugu 
neliko, jeigu szitaiip. Toliau 
jau apie draugus neklausinė
jau, bijodamas, kad daugiau 
tokiu atsakymu negauezia. 
Taigi užklausiau apie drauges:

— Gal tamistos -žinote ka 
apie 0. S-z.?

— Taip, taip! Žinome. Ji 
isztekejo už J. D., bet jau jis 
mirė, tai dabar ji naszle, gyve
na su vaikais. Nurodė ir nume
ri. Asz padekavojau ir einu in 
pakalne, mislydamas: Naszle! 
Nors viena surasiu gyva, ir 
dar naszle. Eisiu, asikalbesiu, 
užvesiu/ romansą po senovei.

Atradau ir ta vieta. Szirdis 
smarkiai plaka, neit szokineja. 
Bar-bar-bar in duris. Iszgir- 
dau moteriszka baisa ‘karn-in’. 
Asz inejau ir dairausi nematy
damas ko- jieszkau. Užklausiau 
moterįszkes, kuri priesz mane 
stovėjo ar ežia gyvena 0. D.

— Taip czia, atsako mote
ris nusistebėjus,

— Tai meldžiu paszaukt, 
asz ja noreczia matyt, pap-ra- 
sziau.

— Taigi asz ta pati! Ka 
tamista sakysi?

O kaip asz nustebau, kada 
patyriau, kad mano vaidentu
ve mane suvytę, man sakyda
ma, kad mano draugai ir drau
ges jauni, laibi, gražus, o czia 
dabar stovi viena mano drau
ge, kuria asz nenoreczia tikėt, 
kad tai yra ta pati, kuri sako
si ja esant, vietoj jaunos, gra
žios merginos, kaip asz kad1 ti
kėjau; stora, žila, sena “‘bo
ba/’ Paklausiau ar mane pa
žysta, atsake, jog nepažysta. 
Tada asz pasiaiszkinau, pasa
kiau v-arda ir pavarde.

— 0 jes! Dabar atmenu. 
Tai ka czia Dievuliau pažysi. 
Persimainęs, jau senas!

Sziurpuliai -per mane perėjo 
iszgirdU’Sjkad asz jau, senas. 
Tuomkart ji paprasze sėst ir 
ji prisėdo. Pradėjom kalbėtis. 
Asz užveždiau romantiszka 
kalba, bet ji lyg mano roman
so nesuprasdama, lyg nenorė
dama, nusuko kalba in kita pu
se, pradėjo kalbėt apie savo 
vaikus ir kitokius dalykus, ku
rie mane visai mealpeina.

''Matydamas, kad jau mano 
drauge kaip isz iszveizdo-s taip 
ir isz kalbos ne ta, kuria asz at
menu buvus- priesz keliolika 
metu, dar užklausiau :

— -Gal tamista -žinai kur 
gyvena musu -draugas F. A.?

— Czia viduryje miesto-. 
Labai pra'turtejes ir ne su bile 
kuom nori kalbėtis, pridūrė 
moteris.

❖ ❖ ❖

Atsisveikinau ir iszejau. Ei
nu aplankyt draugia F. A. At-
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SAPNORIUS

I
 Stt 283 Paveikslais į-

160 Puslapiu ;
8 col. ilgio, 5ya ool. ploario 
Issaiazkina sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksitos po- 
pleroe vlrszeliuose. :: :: ]-

Pinigai reikia siusti su '; 
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00 i;Saule Publishing Oo., 
Mahanoy City, Pa.,U.S.A.

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius Jko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai. 
SAULE - Mahanoy City, Pa.

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

. . . MALDA . . .
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ėjau pas nurod.Ja “hoteli,” 
inejau in gertuvę įžiūriu, už il
go stalo mano senovės drau
gas. Asz isžtiesiau deszine, 
linksmai pasveikint savo drau
gą ir tp ak laukiau ar nepažysta 
mane? Gavau atsakyma, kad 
negalima visa svietą -pažint. 
Pasiaiszkinau varda ir pavar
de, vistiek mano buvęs drau
gas mane nepažino ir paklausė 
pramoninko balsu:

— Ka gersi?
Asz jam atsakiau, kad dabar 

sausuose blaivystes laikuose 
nėra ka daugi gerumu rinktis.

— O pas mane dar gali pa
sirinkit, jis man atsake. Nu tai 
sakau:

—- Duok “ sodės“ stiklą.
Dabar mano buvęs draugas 

taiso man geryma, o asz vėl už
vedžiau kalba. Sakau:

— Juk dar mes esame gi
mines nuo tamistos irioteres.

Czia. jis man atreže>zkad jo 
moteris turinti perdaug gimi
niu; girdi, jeigu mesi lazda iri 
šauni, tai pataikysi in jo pa- 
czios gimine. Iszgeres savo 
“sode”iszejau in ulyczia. Ma
tydamas, kad jau nesurasiu to 
ko atvažiavau leidausi link na
mu. Parvykęs namo, atsisėdės- 
ir mislinu: Ak tu laike, tu ga
lingas, kaip tu eidamas viską 
mainai! Nors.tūli žmones gy- 
vena tie patys, bet jie yra per
simainė. O czia, rodosi tik va
kar mes draugavome, tik va
kar linksmai kryksztavome; 
sziandien jau jie -mane- nepa
žysta !

Nuejas prie vėidrolo, ir insi- 
temijas gerai patyriau, kad 
mano veidas persimanęs ,ir 
plaukai permaine savo iszveiz- 
da. Jau asz senas! —P.į

— GALAS —

ISZKILMINGOJI 
' :: PUOTA ::
VIENAME mieste Santaren

Portugalijoje, tai buvo vi
ry tryliktam szimtmeczio, bu
vo senas Dominikonu vienuo
lynas. Prie vienuolyno- buvo 
insteigta berniukams mokyk
la. Tėvas Bernardas ėjo mo
kytoja pareigas vaiku skydiu- 
je. Jis visa szirdimi mylėjo Vai
kus, o vaikai ji.

Tėvas Bernardas turėjo lai
kyti 'Szv. Miszias anksti ryta. 
Prie Misziu jam patarnauti at
eidavo- isz kaimo Alfiniė du 
jaunueziu broliuku, Jonukas ir 
Juozukas. Tėvas Bernardas 
laike juodu maldingiausiais 
vaikais isz jo vedamojo sky
riaus.

Kaimas Alfinie buvo gana 
toli nuo vienuolyno. Vaikai ei
dami mokyklon, pasiimdavo 
su savim pietų ir vakarienes, 
nes kuomet jie sugryždavo na
mo, namiszkiai būdavo jau po 
vakarienes. Pietams italas bū
davo jiems bažnyczios laiptai. 
Jie buvo gana platus, ir gerai 
jiems patarnaudavo.

Viena diena kai vaikai isz- 
ejo isz. mokyklos, lauke smar
kiai lijo.

Lyja, tarė Jonas. Teisybe, 
bet ka darysi? Atsake Juozas.
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Ar manai, kad Viėszpats Jė
zus pyktų ant mudviejų, jei 
niudu, irieje in bažnyczia pa- 
valgytumėm? Užklausė Jonas.

Asz nemanau, atsiliepe Juo
zukas. Eiva iii bažnyczia ir 
pasipraszykime. Jo leidimo-, 
Jis yra, sako labai geras.

Su t art a, pa dary ta.
Vaikai ineje in bažnyczia 

prisiartino prie altoriaus, atsi
klaupė priesz Paneles Szv. lai- 
kanezia kūdikėli Jezu ir pra
dėjo mels-tis.

O mažytis Jėzau! La-tjke ly
ja, iries nenorime susZlapti, ar 
Tu mums leisi czai pavalgyti, 
Tavo- name, melde Jonukas.

O Jėzau leisk! Kartojo Juo
zukas, nesulaukęs atsakymo, 
ir visai pamirszes vietos szven- 
tuimo. Žiūrėk, žiūrėk! Garsiai 
suszuko Jonukas, Mažysus 
szypsosi in mus. O Jeziriu, asz 
myliu Tave.

Mažucziai padrasiriti Kūdi
kėlio Jėzaus szypsena, toliau- 
maldavo Jo.

Jei Tu mums leidaipasilik- 
ti Tavo namuose, tai ar nega
lėtum su mumis pavalgyti pie
tų?

O mažas Jėzau nužeminta 
szirdimi, meldžiu neatsakyti, 
tarė antras.

Ir sztai Szv. Motina iszskie- 
te savo rankas ir Viėszpats Jė
zūs, priiiridamas atviros szir- 
dieš pakvietimą, nusileido1 nuo 
altoriaus.

- - - - - -------------------------------- - - -Tf

Jonas ir Juozas, nerodydaihi 
jokio nusistebėjimo su nepa
prastu džiaugsmu eme isz pin
tines valgius ir davė Bran
giam SveeziuL

Viėszpats Jėzus imdama* 
duona, laimino ir dalino vai
kams. Szviesus spinduliai ap
siautė Brangu Svdti. Jo sal
džiai skambus balsas žavėjo 
vaikus.

Žemiszkame pasauly visa > 
kam yra galas. Kuomet trupi
niukai duonos buvo nuvalyti 
nuo bažnyczios grindų, Didis 
Svetys isznyko isz vaiku tar-. 
po. Po valandėlės, vaikai apsi
dairė aplink, apleido ibaižiiy- 
czia, nei žodžio nepratardami 
kits kitam.

Vaikai iszeje isz bažnyczios, 
skubiai bego namo. Namie vai
kai kudikiszku, prastumu pa
sakojo^ namiszkiams apie puo
ta bažnyczioje su V. Jėzumi. 
Iszskyrus Senu tėvu, ka vaiku 
pasakojimui, nieks nenorėjo 
tikėti! Tėvas juokėsi isž ju, sa
ko vaikai prasimanė, norėda
mi, kad motina induotu jiems 
gardesnių valgiu ir tam pana- 
sziai, o motina visai uždraudė

[Tasa Aut 2 Puslapio]
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Visuomet reikalaukite “Andruliu” 

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

1 I
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Žinios Vietines ANDRULIO
LIETUVISZKAS SURIS

— “Svarbus Praneszimas 
Skaitytojams ant pirmo pus
lapio^”

— Būdamas nesveikas ir 
per menesi laiko gydėsi in 
Pdttsvilles ligom'butes Petras 
Svirskis, nuo 612 W. Spruce 
uly., pasimirė Panedelio ryta 
in'minėta ligonbute. Velionis 
gimė Mahanojuje, jo tėveliai 
iszmire, buvo Simonas ir Ago
ta Svirskiui. Buvo angliakasis 
ir‘paskutini karta dirbo in Gil
berton kasyklose, Prigulėjo 
prie Lietuviszikos parapijos. 
Paliko sesere-Ona, du įbrolius: 
Vinca ir Antana namie. Laidos' 
Sukatos ryta isz Graboriausj L. 
Traskausko koplyczios, 535 W. 
'Centre ulyezia, su aipiegomis 
in Szv. Juozapo bažnyčioje 9 
valanda ir palaidotas in para
pijos kapinėse. Graborius L. 
Traskauskas laidojo.

— Subatoj pripuola Szv. 
Vladislovo ir ' Szv. Marijos 
Nuolatines Pagalbos, o Tau- 
tiszka Vardine: Gediminas. 
Menulio atmaina: Delczia. Ir 
ta diena: 1950 m., Prea. H. Tru- 
manas pasiuntė Amerikos 
vaiska Koriecziams iii pagel. 
ba. Laivynas pasiaustas in 
Formosa Salos uostus; 194-1 m., 
Anglijoje duona valdžios skiri- 
ma, dalinama; 1224 m., Lietu
viai su Žemaicziais iszplesze 
Olivo vienuolyną; 1941 m., 
Vengrija paskelbia kara priesz 
Rusija; 1832 m., Choleros liga 
iszžude keturis ’tukstanczius 
žmonių New York mieste; 1942

■ m., FBI policija suėmė 8 
sapiegus Vokieczius, kurie ežia 
buvo submarinais atveszti ir 
paleisti ant Long- Island ar 
Florida pakrantes.

-L— Kita sau vaite: Nedelioj 
pripuola szeszta Nedelia po 
Sekminių, taipgi Szv. Leono, o 
Tautiszka Vardine: Taugela. 
Ir ta diena: 1940 m., Rusija už
grobia Bassarabija, atima, ta 
kraszita nuo Rumunijos; 1914

■ m., Austrijos Augsztas Kuni- 
gaiksžtis Francis su savo žmo
na buvo nužudyti in Sarajievo, 
Bosnia. Serbas studentas Gar- 
villo Princip juodu nužudė ir 
pradėjo Pirma Pasaulini kara: 
1865 m., Panevėžyje ir Kėdai
niuose Rusijos valdžia uždare 
Gimnazija ir kitas mokyklas; 
1948 m., Komunistu Partija 
iszsižada ir pasmerkia Jugo
slavijos Premjerių Marshal Ti
to, kaipo iszdavika ir ižgama; 
1947 m., >Gen. I). Eisenhoweris 
Kongresui pasakė kad musu 
armija negali Sovietams1 prisi- 
Ivginti. a ,

— Panedelyje pripuola SS. 
Petro ir Povilo, o Tautisžka 
Vardine: Giedrilme. Ir ta die
na: 1941 m., FBI policija su
ėmė 29 intartus žmones ir juos 
kaltina už tai kad jie stengie
si nuversti musu valdžia, visi 
jie Komunidtai; 1513 m., Vas
co Balboa atrado Pacifiko ma
res.

— Utarninke pripuola pas
kutine diena szio menesio. 
Taipgi Sžv. Povilo, o 'Tautisz
ka Vardine: Uogele. Ir ta die
na: 1934 m., Hitleris iszvalo sa
vo partija, nužudė Ernst 
Roehm ir kelis desetkus Naciu 
vadu; 1949 m., Žydelkaite Ju
dith Copion, kuri vienam Rust- 
kini Gubitichevui buvo iszda- 
vus daug Amerikos paslapcziu 
buvo nuteista nuo keturios de-

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

Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.

Szis Suris yra gaminamas pagal receptą, atsivežta isz Lietuvos, ir bus 
gaminamas tik Andriuliu ir ju szeimynos. Tas jums užtikrina gera kokybe 
ir jusu mėgiama skoni. Szis Suris taip yra mėgiamas 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 

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

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 !

szimts menesiu iki deszimts 
metu iu kalėjimą.

— Seredoj pripuola pirtna 
diena Liepos-July menesio. 
Menesis paszvenstas ant gar
bes Brangiausio Viesz. Jėzaus 
Kraujo. Taipgi Szv. Julijo, o 
Tautiszka Vardine: Gentrutis. 
Menulio atmainos: Jaunutis 
5-ta diena ; Prieszpilnis 13, Pil
natis 19 ir Delczia 27. Ūkiniu- 
ku Priežodžiai: Liepos menesis 
skaidrus, tai ženklina geras 
metas. Liepos karsztyje turi 
taip kept ka Rugseji reik da- 
goti. Jeigu per 'Szv. Jokūbą ne
lyja, bus szalta žiema. Koks 
Liepos menesis, toks bus ir 
Sausis. Kas tam menesyje szie- 
no nevalo, tas su rezginėms žie- 
na ubagus paszaro. Liepos me
nesis jau yra tikra vasara, sau
lute kaitina žmogaus prakai
tuoja ir nerimauja, nori va
žiuoti kur. Liepos menesis tu
ri 'daug paminėtinu dienu, ku
rios mums Lietuviams ar 
mums Amerikieczi&ms yra 
svarbios ir vertos! atsiminti.

Panelės Marijos aplankymo ir 
Szv. Martinijo, o Tautiszka 
Vardine: Žilvine. Ir ta,diena: 
1881 m., Amerikos Prezidentas 
James Garfield likos - nuszau- 
•tas per Charles J. Guiteau, 
prieszininkas Garfieldo. Ža
dintojas likos pakartas.

— Petnyczoij pripuola Szv. 
Leo antrojo ir Szv. Anatolio, o 
.Tautiszka Vardine: Riete. Ir 
ta diena: 1908 m., Amerikos 
Laivynas insteige slaugiu sza- 
ka.

Subatoj pripuola Ame
rikos -Nepriklausomybes Die
na, Deklaracija buvo priimta 
Liepos 4-ta diena 1776 metuo
se. Liepos 4-toji yra Amerikos 
Didžiausia Tautiszka Szvente! 
Piszkinimo bus, tik apsaugoki
te vaikus nuo pažeidimu. Taip
gi ta diena Szv. Bertos ir Szv. 
Prokopo, o Tautiszka Vardine: 
Miglova.ro. Ir fa diena: 1948 
m., Szvedu DG-6 eroplanas su
simu,sze su Anglijos kariszku 
eroplanu, 32 žmones žuvo aut 

to eroplano, o 7 ant to kariszko 
Anglijos eroplano.

— Ponia Ona Staszaitiene 
nuo 839 E. Mahanoy uly., lihos 
sužeista in koja automobiliu 
nelaime pareita sanvaite Phi- 
ladelpliijos mieste. Ta syk pO1- 
nia Staszaitiene važiavo sykiu 
su ponia. Jieva Petrusziene, 
taipgi isz miesto, kai ju auto
mobilius susitrenkė su kitu'. 
Ponia Staszaitiene gydėsi in 
Locust Mt. ligonbute. Ponios 
Staszaitiene ir Petrusziene, 
lankėsi pas savo sęsute, ponia 
M. Naloniene nuo 1820 So. Wa
ter uly., Philadelphijo'jei.

— “Visiems nuoszirdu ir 
tikrai Lietuviszka “Acziu“ ir 
“Sudie,” su szitu musu Pasku
tiniu Numeriu!’* Mes jau lei- 
džiame “Saulei” nusileisti!” 
Baltruviene ir Taradaika sy
kiu su mumis taria “Acziu ir 
sako “Sudie!”

— “Saules” Redakcija.

Minersville, Pa. —
Dvylikos metu vaikas Philip 
ManueFprigere in Sweet Ar
row ežerą ndtoli Pine Grove. 
Nelaime atsitiko aipie puse po 
trijų ;po pietų. Po dvieju valan-

. arba pradžia 
SKAITYMO

. ..ir...
RASZYMO 

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

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

du policijantai su savanoriu 
pagelba surado jo lavona, kur 
vanduo buvo apie dvylikos pė
du gilumo. Jaunuolio' draugai 
sako kad tas jaunuolis per
plauko skersai ta ežerą kuris 
yra apie tūkstanti pėdu platu
mo, ir jau gryžo ir buvo' tik 
apie dvideszimts penkios pė
dos nuo kranto, kai jis staiga 
nuskendo.

Ickaus Papickio 
:r Daina ::

Yra saule, buna viesule, 
Asz myliu tam savo Rožule, 
Myliu jam isz, visu šylu, 
Perdurezia savi net su ylų. 
Noriais ant 'tam szuni reke uze, 
Bet tai ne yra 'tam mano Rože, 
Kad ir yra ruda, nosis užriesta, 
Tai per mani jiji neapleista. 
Myliu menuli, menesi Mojui, 
Myliu važinėti tam tramvojui, 
Myliu spausti Roži mano, 
Ba gerai giszepta iszmano.
Kale‘turi szunu kaip szaszlavu, 
Bezdžionkos ir turi tam vaiku, 
O asz su Rožium ir turėsiu, 
Kaip mieste bizni uždėsiu. 
Visus geimus apgaudinesiu, 
Supuvusi tavora pardavinesiu, 
A gaus giszeptas, bus fain, 
Ir gyventi su Rožių main!

INVAIRIOS ŽINIOS 
ISZ LIETUVOS

— Kurie traukiniai eina 
per Vilnių. Vilniaus radijas 
Gegužes 12 d., pranesze, kurie 
traukiniai pagal naujaji tvar- 
karaszti (nuo Gegužes 26 d.) 
eina per Vilnių: Riga-Simfera- 
polis, Riga-Gomelis, Leningra
das-Stalingradas, Leningradas 
Lvovas, Ma s k v a-Karaliau- 
czius. Pro* Lietuvos sostine be 
to eis tiesioginiai vagonai Ka- 
raliauczius-S o c z i, Karaliau- 
czius- Czharkov'as. Specialus 
vagonai isz Vilniaus eina ir in 
Kislovodska. Ir tarp Vilniaus, 
Kauno kursuoja dabar dau
giau traukiniu, kaip žiemos 
metu.

— Palangos kurorte szie- 
met pradedama statyti naujos 
gydyklos su mineraliniu van
deniu plaukiojimo baseinu. 
Projektuojama ir poliklinika. 
Ateityje Palanga busianti ne
tik vasaros kurortas, bet veiks 
isztisus metus.

— Birsztono kurorte szie- 
met pradėsią statyti szildoma 
plaukiojimo baseiną, 100 lovų 
sanatorija ir kt. Inruosziamas 
vandentiekis ir kanalizacija.

— Kiek Lietuvoje radijo 
imtuvu? Vilniaus radijas pra
nesze kad dabar Lietuvoje esą 
167,958 imtuvai ir 152,386 ra
dijo transliavimo taszkai, be to 
6,539 televizoriai.

— Menines fotografijos 
paroda invyko Vilniuje nuo 
Geg. 11 d., iki Birželio 1 d. Ja 
organizavo respublikine foto 
sekcija prie Lietuvos žurnalis
tu sanjungos.

— Rusnės mokyklai szie- 
met suėjo 375 metai. Tai viena 
seniausiu mokyklų visoje Lie
tuvoje. .

— Kai kuriu Lietuvos 
miestu gyventoju skaiezius. 
Pirmaisiais visas sanjungines 
gyventoju šuraszymo duome
nimis, kurie paskelbti Gegužes 
10 d. Vilniaus spaudoje ir per 
radija, paduoti ir kai kuriu 
Lietuvos miestu gyventoju 
skaieziai. Be Vilniaus, kurio 
gyventoju skaiezius žymimas 
235,000 (1939 mete 215,000),

Hudson Upes Atradimo Sukaktuves Pirkite U. S. Bonus

N0W**«]
ALĮ

Čigonas Ir
Gaspadorius

NEW YORK.—
Buvo ir yra invairios iszkilmes 
del apvaikszcziojimo pusket- 
ot szimto metu sukaktuviu nuo 
Hudson upes atradimo. Henry 
Hudson su savo laivu “Half 
Moon” priplaukė prie tos upes 
trys szimtai penkios deszimts

Kaune szimet Sausio 15 d., bu
vę 214,000 gyventoju (1939 m., 
152,000) Klaipėdoje 89,000 
(kiek 1939 metais nepažymė
ta), Sziauliuose 60,000 (1939 
mete 31,000).

— Poete J. Vaicziunaite 
atsisakė iszvykti isz Vilniaus. 
Lietuvos Komunistu vadovybe 
kaip jau ankseziau praneszta, 
paskelbė obalsi kad raszytojai 
ir kiti intelektualai kraustytus 
isz Vilniaus, Kauno, in kaima 
(kolchozus, sovehozus ir pąn.) 
ir ten fiziniai padirbėtu tarp. 
“Liaudies”. Partiecziu vado-' jos, Graikijos ir Ceilono paro- 
vaujama Lietuvos Rašzytoju dose.
sanjunga ir kitos organizaci
jos ir institucijos, matyt, jau 
eme skirstyti, kur kas turi 
vykti. Insakinejama jau ir po
etams. Bet, pasirodo, ne 
nori būti iszsiuncziami 
miesto. Kaip pranesza 
niaus “Tiesa”, kai kurie 
dentai ir dipliomantai nenoriai 
vyksta in kaima. Bet ir Raszy- 
toju sanjunga nepajėgia visu 
(iszsiuntimo sanraszuose inra- 
szytu) in kaima iszkrapsztyti. 
“Jauna poete J. Vaicziunaite 
griežtai atsisakiusi iszvykti isz 
Vilniaus,” pranesza laikrasz- 
tis. Kokie ir butu jos motyvai, 
girdi, jie nepateisina tokio at
sisakymo. Nesuprantamas ir 
nepateisinamas esąs ir kai ku
riu instaigu darbuotoju ir va
dovu požiūris in jaunuju spe
cialistu darta “kai norima pa
starųjų miesczioniszka elgesį 
pateisinti.,’ ’ Isz praneszimo 
aiszkeja, kad iszsiuntimus in 
kaima tvarko tam tikros 
“skirstymo komisijos.”

— In Lietuva atvyko gru
pe Ukrainiecziu mokinti . kol- 
chozininkus kukuruzus augin
ti ir nuimti. Grupe atvyko isz 
Odeso rajond. Apmokė grisz 
vėl in Ukraina. Sovietams su 
kukurūzais Lietuvoje iki sziol 
nelabai sekesi. Ar szimet sek-

J
sis geriau, parodys ruduo.

— Klaipėdos žvejai prie 
Kanados krantu pagauna dau
giau žuvies, negu buvo numa
tyta, pranesze Vilniaus “Tie
sa.” Be jau žvejuojaneziu lai
vu neseniai in Kanados pajūri 
iszplauke dar keli Lietuvos 
traleriai. Tik pažymėtina, kad 
laivu kapitonu pavardes, dau
giausia Rusiszkos. Matyt, Lie-

visi
isz

Vil-
stu- 

metu atgal.
Dabar New York mieste, 

prie “Statue of Liberty” yra 
rengiama visokio iszkilmes 
kaip ir szita, kai nakezia buvo 
paleista daug invairiu rakietu 
nuszviesti visa dangų toje apy
linkėje.

tuviu tautybes kapitonams ne 
labai patiki tiek arti prie Ka
nados pakraszczio priplaukti, 
kad nesusigundytu ‘ pasirinkti 
laisve. Be to, Klaipėdos žvejy
bos laivai yra kietoje lydimųjų 
laivu priežiūroje.

— Lietuvos cigaretes in 
New Yorka. Vilniaus radijas 
Gegužes 18 d., pranesze, kad 
Lietuvos cigarecziu pavyzdžiai 
esą pasiunsti in pramones pa
roda New Yorke. Be to, numa
toma Lietuvos cigarecziu pa

-vyzdžius iszstatyti ir Lenki-

Donella Electric Supply
228 E. Centre St., Phone 1480 MAHANOY CITY, PENNA.

COOK, 
wilh

What a combination!Think 
of it!" . K completely mod
ern, up-to-date range with your
choice of cooking fuel and 
cooking Tjftaces. A beautiful, 
practical Combination Range. 
A complete electric range, a 
complete coal-wood or oil range 
and ONE KING SIZE OVEN 
for any of these fiels. Electric 
section contains Red Hot ’n

Ponas Vincas A. Donella, sa
vininkas DONELLA Electric 
Supply, 228 E.' Centre St., 
Mahanoy City, Pa., įpranesža 
visiems kad jisai parduoda 

Vienas gaspadorius, kada 
pasamdydavo darbininkus 
prie pjovimo žoles, arba jevu, 
tai kada duodavo valgyt pus- 
ryczius, tai prie pabaigos saky
davo: duok paeziut ir pietus 
tai ne laukuose ne valgysime; 
kada suvlagydavo pietus, tai 
liepdavo duoti ir vakariene. -.

Kada suvalgia pusryczius 
pietus ir vakariene pradėdavo 
dirbt, tai ne vale buvo samdi
ninkams ne pasilsėt, tiktai tu
rėjo lupt be atvangos ir tik tai 
galėjo nueitinet ant savo rei
kalo ir vandenio atsigert.

Viena kart in tarpa .samdi
ninku insipainiojo čigonas.

Gaspadorius in paezia: — 
Duokle paeziut pusryczius, pa
valgyt.

— Pilk paeziut pietus!
Pavalgė ir pietus, o gaspa- 

doris paliepė: - „> ■
— Duok paeziut ir vaka

riene !
Pavalgė ir vakariene, o čigo

nas vos kvėpuodamas stojo 
nuo stalo ir tarė:

— Geri žmonis po vakarie
ne eina ant atsilsio. — Eikite 
vyrai in kluoną, szalineje yra 
in vales sziaudu.

Seconds Unit and Super 
Speed Frying Unit. Coal- 
Wood Section has mir
ror-bright chrome fin
ish malleable iron top 
and large deep fire box.

“MONARCH” Peczius. Galite 
Virt ir Kept Valgius su Elek
triką, Anglis, Malkomis arba 
Aliejum su “MONARCH.”

Miglova.ro



