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Merginos Sukileles Cyprus Mieste HARRY TRUMANAS 31 ŽUVO EROPLANO LENKAS

Anglijos kariszka policija 
ežia vejasi merginas sukile
les in Nicosia. Jos besinesz- 
damos savo vėliava norėjo 
Anglams pareikszti savo 
priesztaravima. Iszrodo kad 
jos tyczia priviliojo kad 
Anglai policijantai jas vytų

Isz Amerikos Amerika yra pasirengus ar tai
kingai ar kariszka'i su tais Ko- 
riecziais susitikti.

2 MAINIERIAI
UŽGRIAUTI

SZIAURINE KORĖJA
GINKLUOJASI

WASHINGTON, D. C. — 
Apsaugos Sekretoriaus pagel- 
bininkas, Reuben B. Robertson 
sako kad Komunistiszka sziau-i 
rine Korėja dabar ligi dantų 
ginkluojasi. Ir szitas jos apsi
ginklavimas sudaro baisiai opu 
klausima Amerikai ir Tautu 
San jungai.

Robertson praleido dvide- 
szimts penkias dienas bevaži
nėdamas po Tolimos Rytu 
krasztus, ir jis -sako kad dabar 
mums karo pavojus gresia isz 
sziaurines Korėjos, kur visi 
ginkluojasi ir stoja priesz 
Amerika. -

Jis sako kad musu valdžia, 
per Tautu Sanjunga turėtu 
tuos Korieezius sustabdinti ir 
nuginkluoti. Bet iki sziol nieko 
nėra daroma, nes Amerika jau-Į 
ežia kad tai Tautu San jungos: 
reikalas, o Tautu Sanjunga sa-1 
ko kad ežia vien tik Amerikosi... , ireikalas.

Bet kol musu valdžia delsia ; 
ir derinasi, musu laivynas yra 
pasiuntęs keletą savo didžiu 
kariszku laivynu in Korėjos 
uostus, jiems priminti kad 

si kad jie inpultu in isz anks
to pritaisytus slastus, kur 
bomba susprogo ir vienas 
Anglas policijantas buvo už- 
musztas.

Szitos merginos reikalavo 
kad Anglai surengtu tinka
mas apeigas del tu dvieju 

MOKYKLA
PADEGTA

Klebonas Sako Kas
Tyczia Padegu

HADDONFIELD, N. J. — 
Kataliku parapijine mokykla 
buvo, anot klebono, tyczia pa
degta ana vakara.

Viena sesele, vienuole, Ka
ren, užtiko ta gaisra ir paszau- 
ke ugniagesius.

Klebonas, Kunigas Joseph 
Hayden sako kad ana vasara 
kas nors tris sykius norėjo jo 
mokykla padegti.

Ugniagesiu virszininkas Wil- 
ford Axford sako kad jis su sa
vo pagelbininkais dar pilnai 
neisztyre kaip ir isz kur tas 
gaisras prasidėjo.

Gaisras prasidėjo kai apie 
penki szimtai žmonių ėjo isz 
mokyklos sales po užbaigimo 
mokslo metu programos.

Mokykla yra Kristaus Kara
liaus parapijos vedama ant 
Hopkins ir Wood Lane ulyeziu.

^Pirkie U. S. Bonus!

sukilėliu kuriuos Anglai pa
korė keletą sanvaites atgal.

Apaczioje yra Anglijos 
virszininko Turner automo
bilius, kuris buvo tu sukilė
liu susprogdintas. Sužeistas 
draiverys vos iszliko gyvas.

o o o

BIRMINGHAM, ALA. — 
Du mainieriai buvo užgriauti 
po žeme, kai buvo didelis su- 
sprogimas mainose.

Kiti mainieriai pagelbinin- 
kai per ilgas valandas dirbo 
stengdamiesi tuos užgriautus 
mainierius pasiekti. Bet kiek 
buvo galima sužinoti tai tiems 
ju draugams nepasiseke juos 
pasiekti, ir kiek dabar tu mai
nu virszininkai spėja, tai tiedu 
mainieriai yra žuvę.

Kaip ir isz kur tas susprogi- 
mas atsitiko mainu virszinin
kai sako kad jie dar nebežino, 
bet policija ir miesto valdžia 
dabar stengiasi isztirti ir da- 
žinoti.

Ju draugai diena ir nakti 
dirbo, kasė, besistengdami sa
vo draugus pasiekti, bet be jo
kio pasisekimo.

— “Saule“ turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytojaus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule“ bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

IN AUSTRIJA
I _________
I

VENICE, ITALIJA. — Bu- 
ves Amerikos Prezidentas Har
ry S. Trumanas buvo apsilan
kęs garsingame Venice mieste 
ir isz ten iszvažiavo in Salz
burg, Austrija.

Jis anksti ryta atsikėlė ir pa
gavo ankstyva traukini in 
Salzburga, garsaus muzikanto, 
dirigento Mozart gimtine.

Jis sako kad jis in laika su- 
grysz dalyvauti Prezidento rin
kimuose, ir jis prižada visiems 
duoti gana velniu.

Trumanas dar nėra pasisa
kęs už kuri Demokratu kandi- 
data jis stos ar kuri jis rems, 

i bet isz visko iszrodo kad jis 
! rems Stevcnsona priesz visus 
■ kitus.
i Kai kurio laikrasztininkai 
spėja kad jis pats yra pasiren
gęs stoti in rinkimus jeigu ne
bus galima isz Demokratu par-i 
tijos pasirinkti kuri viena ge-

I ra kandidata.Į -_______
j $70,000 UŽ I 
Į atsilankyma:

LONDON, ANGLIJA. —
į Dramaturgas, veikalu raszyto- į 
' jas Noel Coward taip iszsiilgo , 
savo gimtines, tėvynės, kad jis 
neiszkente ir atsilankė in Ply
mouth, Anglija. Kai tik jis isz 
laivo iszlipo Anglijos valdžiai 
jam uždėjo septynios deszimts 
tukstaneziu doleriu taksas. Jis i 
tiek Anglijos valdžiai buvo; 
skolingas, bet valdžia negalėjo 
jo pasiekti kol jis inkele koja

Į in Anglija.
i Pabuvęs asztuonias sanvai- ’ 
tęs Anglijoje, jis apleido savo: 
kraszta ir iszvažiavo in Pran- i 

i euzija, sakydamas kad dabar ‘ 
jam lengviau ne tik ant szir- 
dies bet ir ant savo pinigines 
masznos, nes jis iszmokejo dvi- 
deszimts penkis tukstanezius 

; svaru, Anglijos pinigais už sa-
■ vo taksas.

Bet tikrumoje jis pasipini
gavo Anglijoje, nes jo tenai; 
lauke keletą szimtu tukstan-

■ ežiu doleriu nuo savo knygų ir 
veikalu. Bet visgi jis sako kad: 
tas atsilankymas in Anglija! 
jam kasztavo septynios de-i 
szimts tukstaneziu doleriu, ku-1 
riu valdžia nebutu gavus, jeigu 
jis nebutu taip pasiilgęs savo 
tėvynės.

POPIEŽIUS
i SVEIKSTA
; VATIKANAS, ITALIJA. — 
j Szventas Tėvas, Popiežius Pi- 

.j jus Dvyliktasis buvo biski su- 
I sirgęs ir jo daktaras jam buvo 
. uždraudęs priimti daugiau sve-
■ ežiu, bet dabar žinios ateina 
kad sveikas ir drūtas ir priima

Į

sveczius isz visu krasztu.
Nuo Seredos ryto daktarai 

pavėlino jam priimti sveczius 
ir taip visur dalyvauti kaip 

j paprastai.
(Tasa Ant 4 Puslapio)

NELAIMĖJE REDAKTORIUS
‘ NUŽUDINTAS

GUATEMALA. — Trisde- 
szimts vienas žmogus žuvo ero- 
plano nelaimėje, ant Sierra de 
las Minas kalno.

Eroplanas buvo Aviateca 
kompanijos. Jis skrido labai 
augsztai, bet iszrodo kad ne-Į 
gana augsztai nes jis sudužo in 
tuos kalnus, apie asztuoni tuk- 
staneziai penkis szimtai pėdu 
augsztumo.

Szitie kalnai yra taip akme
nuoti ir toki neprieinami kad 
net helicopter eroplanai nega
lėjo ten nutūpti ar paleisti savo ' 
lakūnus ar daktarus.

Bet kiti lakūnai, kurie su sa-| 
vo eroplanais labai žemai buvo 
nusileido, sako kad jie nematė 
jokio ženklo kad kas butu isz- Į 
likes gyvas ant to sudužusio 
eroplano.

Dabar savanoriai darbinin-j 
kai lipa in ta kaina tuos lavo
nus isz to eroplano nuncszti že
myn. Kaip ar kodėl ta nelaime 
atsitiko gal niekados nebus su
žinota, nes to eroplano lakū
nas nei žodžio nebuvo prane- į 
szes kad kas broką su jo eropla- 
nu. Jis tik kelios minutos
priesz tai buvo kalbėjęs per ra
diją su darbininkais ant žemes 
ir nieko nesake kad kas butui 
netvarkoj su jo eroplanu ar 
kad jis rengėsi del ko nors nu- j 
sileisti. !

SKAITYKIT 
“SAULE” 
PLATINKI!'!

Liūto Apdraskytas

Jean Beatou, darbininkas 
cirko j e buvo liūto apdrasky
tas kai jis isz ryto atėjo in 
darba cirkos kambarius ap
valyti, in Madrid, Ispanijoje. 
Liūtas ant jo užsipuolė ir ji 
apdraskė. Keli kiti žvierys 
stengiasi pabėgti, bet buvo 
sugauti. Bet tas liūtas pabė

NEW YORK, N. Y. — 
Du razbaininkai nužudė du 
žmones, vienas isz ju buvo Len
ku laikraszczio redaktorius, 
kuri buvo seniai intartas kaipo 
Komunistu szalininkas. Tre- 
czias žmogus buvo labai pavo
jingai sužeistas.

Tie suszaudinimai invyko 
per keliu Lenku keleiviu su- 
gryžima in New York miestą.

Thomas Dombrowski, ketu
rios deszimts metu amžiaus 
“Glos Ludcwy” laikraszczio 
redaktorius buvo ant vietos už- 
musztas kai jis puoliesi ant tu 
razbaininku. Keturios deszimts 
penkių metu amžiaus Frank 
Grodzki isz New York buvo 
mirtinai sužeistas, kai vienas 
isz. tu razbaininku, iszsigandes 
pradėjo in visus szaudinti.

Septynios deszimts dvieju 
metu amžiaus Walter Nogas, 
isz Newark, Nev/ Jersey, buvo 
labai sužeistas kai jis buvo pa- 
szautas. Jis buvo nuvesztas in 
Bellevue ligonine.

Isz visko iszrodo kad ežia ne
buvo vagystes bet kerszto ir 
pagiežos tikslas nes tie razbai- 
ninkai nei cento nepasivoge. 
Spėjama kad jie buvo isz De
troit miesto.

Atsimink! Mielas Skaityto 
jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules“ ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at 
silyginsi, ar ja paremsi!

go ir ežia, apatiname pa
veiksle mes matome kai tas 
liūtas atsitūpė ant troko in- 
žino ir nedasileido kad kas 
ji paimtu ar isz tenai pava
rytu. Bet galutinai jis buvo 
suimtas ir nugabentas atgal 
in cirką.

□ q □

; KARDINOLAS
MINDSZVENTY AT
GAL' IN KALĖJIMĄ
MUENCHENAS, VOK. — 

Vengrijos Kardinolas Mind- 
szenty buvo vėl suaresztuotas 

i ir padėtas in kalėjimą, už tai

Vengrijos Kardinolas
Josef Mindszenty

kad jis nesutiko po priskika 
priimti, pripažinti Komunistu 
isztikimybes prisieka.

Katalikiszki laikraszcziai sa
ko kad Kardinolas yra" vėl in 
kalėjimą padėtas už tai kad jis 
nesutiko pripažinti visas tei
ses, kurios buvo investos nuo 
1948 metu sulyg Komunistu 
inrodinimais.

Kardinolas buvo paleistas 
isz kalėjimo apie metai atgal, 
bet slaptos policijos agentai vi
sa ta laika ji seke ir “sergė
jo“. Jis nėra sveikas ir už tai 
Komunistai buvo ji isz kalėji
mo paleidę.

Komunistai nori kad jis vie- 
szai pripažintu ir priimtu Ko
munistu insteigta Kunigu Tai- 

; kos programa, kuri yra perdem 
Kcmunistiszka. Jis buvo pa
leistas isz kalėjimo Liepos pen
kiolikta diena ir gyveno in 
Buespoeka Zentloszla, kur Ko- 

i munistu policija seko visus jo 
ž'ngsnius.

SOVIETU
VIRSZININKAI

I SUSZAUDINTI
*•-----------------------

MASKVA, RUSIJA. — Bu-
■ ves Azergaijan Premieras ir 
f trys kiti augszti valdininkai 
: buvo suszaudinti, Sovietu Kau- 
! kazu Respublikoje.

Jie buvo intarti ir kaltinami 
už revoliucijine veikla priesz 
Sovietu Rusija. Ju tikra nuo
dėmė ar prasikaltimas buvo 

i kad jie likosi isztikimi Stali
nui, kuri dabar Sovietu valdžia 
pasmerkia ir paniekina.

Visi keturi buvo intarti kai
po draugai nužudinto slaptos

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Vienas žmogleis in Fort 

Worth, Texas, bartinderys, 
septynios deszniits dvieju me
tu amžiaus H. A. Bristow gavo 
divorsa nuo . savo 'žmonos ir 
tūkstanti doleriu nuo ju nuo
savybes, kai jis teisėjui nusi
skundė ir pasiaiszkino kad jo 
žmona septynios deszimts de
vynių metu amžiaus, duodavo 
jam i^z jo pedes tik pusantro 
dolerio del keliones in dauba, 
ir paskui dar priversdavo jam 
isz tu pinigu kalvos sau ir jai 
nupirkti. Dar ir to nebuvo ga
na; ji jam pasakydavo kad jei
gu jis daugiau pinigu nori, jis 
gali isz to saliuno sau pasivog
ti, ir jeigu jis ja myli tai jis ir 
jai kiek pasivogs isz to saliuno.

Sovietai vis stengiasi Eisen- 
howeri inkalbeti kad jis Rusi
jos vadus ežia pasikviestu in 
sveczius.

Prezidentas musu kraszto jis 
yra musu tarnas.

Per visa viso pasaulio istori
ja mes niekados neesame girdė
jo ar skaitė kad gabus ir geras 
karininkas butu tinkamas po
litikierius ar valdytojas. Ka
rininkas reiklauja vergiszka 
paklusnumą isz savo kareiviu. 
Bet Amerikiecziai pilieczaii nė
ra nei vergai, nei padupeznin- 
kai. Ir visai Repu'blikonu par
tijai bus gTciau, jeigu kas nors 

I Eisenhoweri pamokins ir jam 
patars kad .Vaszingtono stalas 
yra jam laibiau reikalingas ne
gu kokis golfo kliubas.

In Russellville, Alabama Me
todistu Bažnyczios virszinin- 
kai sutiko kad nuo szios dienos 
jie užrakins kolekta kad vagiai 
negalėtu prie tos kolektos pri
eiti. Jie praneszai kad kas nors, 
greieziausia kuris geras para
pijietis pasivogė penkis szim- 
tus keturios deszimts tris do
lerius isz anos Nedėlios kolek
tos, ir apie asztuoniolika dole
riu isz choro nariu kolektos.

Pirkie U. S. Bonus! W pirkie U- S> Bonus!
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Prez. Eisenhoweris juos gal 
'ir pasikviestu, bet jis žino kad 
'.beveik visi žmones supyktu. O 
rinkimai taip arti! Galimas 
daigtas, kad jeigu Eisenhowe
ris rinkimus laimes del dar ke
turių metu, tai tada jis tuos So
vietu pasikvies nes jam tada 
nerupes kai Amerikiecziai apie 
ji sakys.

Eisenhoweris vis praszo ir 
reikalauja kad Kongresas ir 
Senatas paskirtu keletą bilijo
nu doleriu Europos krasztams. 
Kongresmenai su Prezidentu 
nesutinka ir vis derinasi ir sa
ko kad butu daug geriau tuos 
pinigus suvartuoti del musu 
kraszto-atsargos negu stengtis 
papirkti tuos krasztus, kurie 
ne tik su mumis, bet ir su So
vietais derinasi.

Kai Eisenhoweris stojo in 
pirmus rinkimus del Preziden
to jis visiems pasirodė kaipo 
karininkas, bet dabar per tuos 
keturis metus jis tapo tik pa
prastas politikierius.

■ • • '■

Eisenhoweris dalbar stengia
si in Vaszingtona prisikalbinti 
mokslinczius, kaip Rooseveltas 

’ buvo padaręs, bet gaila, tokie 
mokslincziai golfo neloszia ir 
Eisenhowerio neseka in Coun
try Clubs ir in kitus Eisenho
werio mėgiamuosius Sportus.

Eisenhoweris, kaipo buvęs 
karininkas, inprates tik insa- 

’ kyti, bet neklausyti. Jis negali 
suprasti kad jis yra Amerikie- 
cziu piliqcziu tarnas. Jis vis 
valdb kaipo karininkas, ku
riam visi turi būti paklusnus. 
Jis pamirszta, ar gal niekados 
niekas jam nepasake kad kaipo

SAPNORIUS
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Nors Laivyno Sztabas nieko 
vieszai dar nesako, bet dabar 
laivai ir submarinaii seka mu
su Laivyno naujausia submari- 
na “Nautilus” ir žiuri kad So
vietu sulbniairinai ji nesektu. 
Kiek buvo galima sužinoti, tai 
Sovietu laivai ir sulbmarinai 
seka musu ta. nauja submarina, 
stengdamiesi dažinoti kaip jis

* I 

yra varomas.
’ • • '■ *

Kai tas musu atomines jiegos 
varomas suibmarinas buvo Ber
muda jurose, keli Sovietu sub- 
marinai ji visur seke.

■ • •

Lakūno Sztalbas sako kad jie 
dabar turi rakieta, kuris gali 
be jokio lakūno, draiverio nu
skristi in prieszo kraszta, su
rinkti reikalingas žinias ir pas
kui be jokio lakūno sugryszti.

• • ____ __________
Y

'Jeigu Eisenhoweris bu|s vėl 
iszrinktas in Prezidento; vieta, 
jis daug permainų padarys 
Baltuosiuose- namuose. Jis 
daug politikierių iszmes ir sa
vo partijos rėmėjams parū
pins sziltas vietas. •

-------- :ę--------
Kai Eisenhoweris buvo isz

rinktas Prezidentui jis buvo 
garsus karininkas, augsztas 
Generolas. Dabar jis yra ap
sukrus politikierius ir niekas 
daugiau.

________ ’ *

( Eroplanu kompanijos dabar 
turės susitvarkyti. Jos neiri- 
vertino vienos moteriszkes in
taką. ‘Senatorka Margaret 
Chase Smith, isz Maine valsti
jos buvo nusipirkus tikieta, bi
lietą ant eroplano. Paskui jai 
buvo pasakyta, kad kokis didis 
ponas ant to eroplano važiuoja 
ir kad ji turi savo ta bilietą, ti
kieta, jam pavesti. Szita Seha- 
torka dabar in Kongresą inve- 
de 'byla kad eroplanu kompani
jos negalėtu parduoti daugiau 
tikietu, bilietu negu jos turi 
vietos ant savo eroplanu. Ero
planu kompanijos dabar vi
siems prižada .tikietus, 'bilietus 
ant eroplano ir paskui pasi- 
aiszkina kad eroplanas pilnas 
ir kad tie kurie turi tikietus, 
bilietus, turi laukti kito eropla
no.

Loyalty to the laws of this land ano respect for its 
I NSTI fUTlCNS "CONCEIVED IN LIBERTY" IS THE BULWARK OF

THE AMERICAN WAV OF LIFE ! _______ _

Jo Aniuolas Sargas

Ponas Ignotas mirė,
O kada gavosi in dangų,
Priėjo prie jo puikus 

aniuolas kalbėdamas:
Ponas pavėlins kad 

persistatyczia.
Esmių tamistos Aniuolas 

Sargas!
Tamista esi mano Aniuolas

Sargas?
Paszauke ponas Ignotas 

nusistebėjas!
Tai kur tamista buvai 

trisdeszimts metu atgal,
Kada susipažinau su 

mano paezia?

Skaitykit “Saule”

“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratais. į

Price $2.50s'*” p”i”' “T,‘
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

MMIV-fOlUT fQVMUlM M*

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

gul man-gi ponas pasako ?
— Hum, nenoretau apie tai 

sakyti, kad Žasaitiene nepa- 
niekyti.

— O maloningas pone! Tik
tai (pasakykite man, asz priesz 
nieką nieko nesakysiu.

— Ar tikrai ?
— Tikrai ponuli mano, asz 

esmių teisinga motete.
— Gyliu tūzas ženklina 

skarba užkasta.
— Tai kam apie tai nepa

sakė Žasaitiene?
— Ba jije tiek nusimano 

apie ’būrimą ka kiaule apie 
smoka.

— Tai ponulis sakai skar- 
bas ?

— Na teip! Skarbas, o ne 
smertis; džiaugsmas, o ne nu
liūdimas.

— Tai kam Grablikas trau- 
kije meto numirė, tarė nedrą
siai Juodaitiene.

— O gal jisai gere už daug ?
— Juk gere ir gerai gere!
— Tai nuo to ir mirė, o jo 

skarbas guli'lyg s'ziai dienai 
žemoje. Gaila labai!

— Ir man teip rodos, kad 
tai ne smertis, tiktai skarbas

Visu Ražancziaus
Paslapcziu Maldos
Del Ražancziaus Draugijos

— Na, teip ir yra.
— O kur tas skarbas?
— Asz to nežinau, turi dva

sios paklaust.
— Paklausk brangus pone-

Nariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1.00. Prisi-unskite 
savo orderi ir viena doleri ant 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.
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dele ir glostindamas barzdele 
tarė:

— Gerai, {lažinosi apie vis
ką. Prisiartyk prie manes. Pro
fesorius uždare duris ir stumdė 
užstume. Ant stalo gulėjo kny
gos ir daug visokiu popieru; 
langai buvo ibiski pridangstyti. 
Kada sėdo szale profesoriaus ir 
žibėjo maža lempute, paklau.se 
jisai:

— Ar Žasaitine turi tokia 
raganiszka žibintaite ?

— Neturėjo, atsake Agota.
— Jeigu teip, tai jije nieko 

neiszmano apie būrimą. Dvasia 
jokios ateities nepasako be szi- 
tos 'žibinfaites.

Ant kart žibinfaites užgeso. 
Czia pradėjo kas. tokis baJadot 
ir. kibirksztisi rodytis. Agotai 
nudavė kad žaibai rodosi prite
musiai šluboj.

Velei žibintaite pati užside
gė. Profesorius paėmė kokia 
tai popiera nuo stalo tardamas:

— Szitai ežia dvasia para- 
sze, ir paduodamas Agotai vė
lai tarė: Matai popiera balta 
ant abieju pusiu. Da ta meta 
nemirsi.

— "Kaip tai ne, kad man ka- 
zyros is?bure smerti, pradėjo 
jau (Įrašiau Juodaitiene kalbė
ti- , A

— Kokios kazyros?
— Nu-gi paėmiau su paszy- 

tas kazyras, nukeliau anat gy
liu tūzo!

— Na tai kas?
— Juk visiems žinoma, jog 

gyliu tūzas, tai smertis intrau- 
ki metu.

— Tai kas tokis klaidingai 
tau pasakė.

— Tai ka jisai ženklina, te-

Ii, paklausk!
Velic užgeso žibintaite, velei 

pradėjo kibirksztes rodytis.
Už valandos velei žibintaite 

užsidegė. Ant stalo gulėjo su- 
raszyta popiera.' Profesoris 
pradėjo skaityt:

‘‘Skarbas Juodaitienes ran
dasi užkastas po kryžium. Rei
kia jieszkot treczia valanda po 
gaidžiu; tris žingsniai nuo 
kryžiaus, tris žingsnius in kai
ria, tris žingsnius in deszine 
szali.”

—- Tai jau po visam. Profe
sorius iszvede Juodaitiene. Bu
vo labai linksma ir laiminga. 
Suras skarba, vietoja smerties! 
Ar-gi nebuvo isz ko džiaugtis?

Bucziavo 'nuolatos rankas 
profesoriui su aszaromis 
džiaugsmo ir klausė, kiek nori 
užmokėt už žygiu?

— Man nieko nereikia. Ei
kite abudu su savo vyru kur 
sakiau, pamikite su savim spa- 
ta ir kąskite, kad surast skarba 
žeme ja paslėpta.

Agota prižadėjo viską pada
ryti, kaip profesorius prisakė 
ir da karta padekavojus iszejo.

Sėdo szale vyro ant stovin- 
czio suolelio; buvo nuilsus. Ant 
užklausimo vyro negalėjo tuo- 
jaus atsakyti. Už valandėlės 
kada, pasilsėjo, paėmus vyra už 
rankos tarė:

— Eikime namon apie svar
bus daigius turiu tau pasakyti.
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gas kriminaliszkas apraszy- 
mas, 202 pus, 50c.

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

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Ha 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 gi Rūkingai 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., 
20c.

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

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

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

užsisakykite knygas isi 
szito Katalogo

Nr. 1956

Piatinkit “Saule”

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knyga. 404 puslapiu. 50c.

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

No.102— Prakeikta, meilin-

No.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Tsztyre; 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; Išzklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

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

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

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

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. 25c.

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

No J 33—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

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

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

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

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

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žpdinsta, 
Pakutninkao, 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, 15c.

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

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

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

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

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

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

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

Kitokios Knygos

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

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

18014—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c. /

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

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

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkaį “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - Ų. S. A

paklau.se
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Bur ike ir Burikas
(Tasa)

Juodaitienei dingo noras 
valgio, ne valgė, ne miegojo ir 
per sanva.it es laiko laibai pasi
baigė. Vyras ant tikro susirū
pino, klausinėjo rodos pas žmo
nis, pas kunigą, ant pagalios 
nusidavė pas daktara.

Daktaras užrasze gyduoles ir 
liepe perkalbinėti visaip del 
ligones. Raminti ja visaip, o ir 
isžvežt ant kokio laiko kur pas 
gimines.

—. Kam tas viskas, kalbė
jo Juodaitiene, tai ne reikalin
gas metimas pinigu.

Kada vyras, prispyrė perdes- 
tinejo dėl josios, tai kalbėdavo:

— Jeigu jau teip nori, tai 
iszgersiu ant kart visa bonkute 
nes persitikrinsi, kad tai ant 
niek. Kas kam paskirta, tai ne 
a pi t e k a, n eper m ai n y s!

Gyduoles nepagelbejo. Juo
daitis kasėsi sau galva ir kal
bėjo:

— Tai rots padare man er
gelio burtininke. Tegul tik man 
pasirodo kada kaime, tai asz 
del josios tokia pirti užkursiu, 
kad neužmįrsz!

— Tik tu nepursztikaukie, 
malszino pati. Ka jije kalta? 
Juk kazyre man iszlbure ateite, 
o ne Žasiene.

— Nes josios buvo kazyros, 
o taisės kazyras sudėjo kaip 
jije norėjo.

Ko tolyn tai Juodaitis da la
binus persitikrinėjo, .jog tame 
yra kalte burtininkes. Ji tai pa
dare, tegul dabar pataiso.

Nuvažiavo. Daug Juodaitis 
prirugojo tlel burtininkes, o to
ji malsziai viską iszklau-se. 
Tankiai del josios tas atsitiki- 
nejo, o vis mokėjo isz to iszsi- 
sukt. Juk jije neprikalbinejo 
Agotos, kad nuburt del josios 
ateite.

— Dabar gydykie liga, ka 
per būrimą in varai! v

— Hum, liga tai kaip nara- 
vistas arklys. Viena numeta, 
antra inspyria, treczia inkan- 
da, o kitam duodasi vest, kai}) 
erukas. Juonį daugiau pagelbi- 
liinku, tuoni lalbiaus >• suerzina 
liga. O jus jau buvote pas ku
nigą ir pas daktara ir visu kai- 
mia rodavojotes. Liga inlužo ir 
nieko nebijo. Ka asz dabar įga
liu padaryti ?

— Gal da. pagelbesi, juk tu 
daugiau žinai negu kunigas ir 
daktaras, kalbėjo prisigeriu dal
inas Juodaitis matydamas, jog 
atsakinėjo pagęlbos. Ne kvaila 
jije, ne kvaila toji boba.

Po ilgam vilkinimui, davė 
Žasaitiene kokiu žolelių, kad 
parodyt gera savo szirdi. Ne
uždirbo nuo Juodaiczio kiek ti
kėjosi, nes visada nebuvo ant 
tuszczio.

Agota nenorėjo gyduolių.
. .. ----- .---------- -----------

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

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

Juk ne sukakus metu ir numir
ti turi.

— Da lyg metu gana toli 
kalbėjo vyras, tai norint kiek 
gyduoles pagelbės del tavęs ir 
ne teip kankysiesi lovoje.

— Tai gal tu norėtum kad 
da tau priesz smerti dirbtai! ? 
Asz ne kvaila. Gulėsiu ir gana, 
tai nors pasilsi turėsiu. Gana 
prisidirbau, da ne del kitos 
dirbsiu! Juk tu po mano smer- 
tai vienas iszbusi. Asz ant len
tos, tu už kitos!

Juodaitis, mate, jog ant už- 
sispirimo paežius nėra liekarst- 
tvu, nutarė vėlink tylėt, gal tas 
bus geriausia, gyduole.

Vidu vasarija atvažiavo pro- 
fesoris isz Seinų, kad pakvė
puot szviesio oro. Ne toli nuo 
Juodaicziu pasisamdė sekly- 
czia nuo gaspadoriaus ir teip 
nepažiiMstamas del kaimuoeziu 
gyveno sau tykiai. Žmonis ji 
guodėjo ba iszrode ant verto 
guodones nes turėjo puiku 
sztolta ir ilga žiloka barzda, o 
vis mate su knyga rankoja.

— Tai turbūt didelei moky
tas žmogus, kalbėjo kainiuo- 
cziai:

Juodaitis jau visur buvo ap
ėjus, jieszkodamas pagęlbos del 
savo paežius. Ir pamislino sau, 
gal tasai mokytsa profesorium 
duos kokia rodą.

Ilgai svartesi sumislinias, 
ant galo insidrasines, įliejo pas 
profesori.

Profesorius sėdėjo pasken- 
mislysia ant kėdės. Kada inejo 
Juodaitis, dirstelėjo profeso
rius ir parodęs su ranka kede, 
prasze kad sestu.

Juodaitis paėjo kelis žings
nius laibai nedrąsiai. Tasai po
nelis xlel jo stebėtinai iszrode. 
Nesisekė jam szneket ir nega
lėjo pradėt kalbėt, ko jis atėjo 
kas jam kenke ir su kokiu rei
kalu atėjo.

Profesoris grietai suprato 
padėjimą žmogelio. Pažinojo 
būda žmonių ir žinojo ju papro- 
czius ir tamsuma. Isztestu ne
drąsiai žodžiu, suprato apie ka 
eina ir nusijuokęs gerdusiai pa
klauso :

— Juk myli savo paezia- ir 
nori kad ji butu sveika?

— Jeigu nemylėtam, tai ne- 
jieszkotau rodos po svietą. Juk 
gyvenome mes su didžiausiame 
sutikime, kol kvaraba. neatne- 
sze in kaima raganos.

— Ir duotumai szimta rub
liu už josios iszgydima?

— Duosiu noringai, norint 
ju neturiu prie saves. Parduo
siu jaueziu ir pora kiaulių, už 
trijų dienu pinigai bus.

— Tai ateisi pas mane su 
pinigais. Juodaitis isziejo užga- 
nadytas nuo profesoriaus. Ti
kėjo didelei, jog tas jo paezia 
iszgydins. Ne gaila jam duoti

. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.

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

szimta rubliu. Duotu ir tūks
tanti, ba ir už tūkstanti tokios 
moteres negautu.

Tuojaus nusidav'e ant ryto
jaus in miesteli, pardavė pora 
jaueziu ir pora kiaulių, kad tik 
turėti pinigus. Paežiai nieko 
nekalbėjo apie tai, ba ir nerei
kalavo kalbėti. Užsimokėjo 
skolas, kokiais turėjo isz prie
žasties paezios lygos.

* BALTRUVIENE |
* *

Isztikruju neteisingai yra
szis gyvenimas, 

Del nekuriu žmonių.
Jeigu viena motere neturi 

nekasnelio duonutes, 
Ir kenezia didžiausia 

varga, 
O kitai neužtenka 

Tukstaneziai ant paredu, 
Ir visokiu smagumu. 
Kokia ten moterele isz

Chicagos, 
Pareikalavo nuo saves 

turtingo vyro, 
Kuris su ja persiskyrė, 

Kad jai mokėtu didesne 
alimonį, 

Sakydama kad jai deszimts 
Tukstancziu doleriu 
Neužtenka ant meto. 
Toji moterele neturi 

vaiku, 
Bet maža szunyti.

Taip, vieni iszeina isz proto 
nuo vargo, 

0 kitu szirdys sukietėja 
Nuo pasiutiszko gyvenimo.

* * *
Sziandien jaunos poreles, 

Nenoru auginti valkti, 
Veluk būti laisvais ne 

Kaip apsunkintais vaikais, 
Nes sziandienines poreles 
Geidžia tik turėti gerus 

laikus, 
Trankytis po rpdhauzes 

ir rėdytis puikiai.
* * *

Užprasze mane gandras, 
In Philadelfija in kuinus, 
Viena linksma moterele, 
Kuri turi maža gyvenimą 

vieta, 
Sztai ir jos vyras parvažiavo, 

Kaip nuo jos žinia gavo, 
Bet kaip apie tai dažinojo 

Tuojaus vela in svietą 
iszlapsejo, 

Bet in kuinus važiuosiu, 
Kaip tik vela žinia gausiu.

Kaip Ne Verkt

— Maža Onute stovi prie 
krėslo darželyje ir verke.

Kokis tai ponas sėdėdamas 
ant krėslo, užklausė Onutės:

— Ko tu verki mano kūdi
ki?

— Asz noriu, kad ponas 
man atiduotum mano keik- 
sa.

— O kur jisAi?
— Tu ant jo sėdi!

— Sieniniai Kalendoriai, su 
Lietuviszkais ar Angliszkais 
menesiais, su szventomis ir 
pasninkais. Po 50^ arba 3 už 
$1.35. Adresas:

Saule Publishing Co., Maha- 
noy City, Pa.

In treczia. diena nuėjo pas 
profesori ir padėjo ant stalo 
szimta rubliu.

Esi žmogus dalaikantis žmo- 
di, matau, jog trokszti del pa
ezios sveikatos, tarė profeso
ris.

— O troksztu, troksztu, 
kaip del saves pat ies.

—■ Na tai gerai, imsimės už 
gydimo. Tiktai pasakau isz 
laik, jog asz pats vienas nega
liu. Tu man turi prigelbet tame 
reikale.

— Jeigu reikia*, tai reikia.
— Sztai prieteliau padary

si sziteip,: Kada sugryszi na\ 
mon pasakyk paežiai jog asz 
esmių raganių ne tokiu prastu, 
tiktai poniszku, mokytu. Zasai- 
tiene tiek nusimano, ant buri
nio, kiek klumpis apie stalora- 
vima; su manim negali susily- 
gint. Kvaraba žino, kokios ten 
buvo kazyros ir ka jije ten isz- 
rado. Prikalbinkįe p a c z i a 
idant pas mane ateitu, apsakyk 
viską, o tada asz del josios visa 
tiesvbe apsakysiu. Tai vienas.

O dabar paimkie savo szini- 
teli, suvyniokie gerai in laik- 
raszti ir užkaskie in žeme po 
kryžium, ka gale kaimo stovi. 
Paidarykie tai vakare, idant 
niekas nematytu. Trys žings
nius atskaitykie nuo pryszakio 
kryžiaus, paskui tris žingsnius 
in kaire szale, paskui velei tris 
in deszine szali. Atkasė veleną 
tai}), kad nebūtu žymu, jog že
me sujudinta. Tiktai ^uigokis, 
kad niekas nematytu. Paskui 
jau paežiai 'pasakyk, kaip eisi
te jieszkot pinigu.

Juodaitis iszejo nuo profe
soriaus apkvaitęs. Mislino da
bar ant tikro, jog yra raganium 
jog reikalavo szimto rubliu. 
Tuoni laik jis nenori pinigu ir 
koki szposa daro\
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— Ha, kas man dėlto! -lai 
ir bus gerai. Tegul daro kaip 
nori. Pažiūrėsime kas isz to pa- 
sidary s. Tuoni lailę darysiu 
kaip liepe.

Parėjus namon, pradėjo ste
in kilis paežiai kalbėti apie pro
fesori. Dasižinojo, jog. tai* di
delis burtininkas ka tik po
nams buria. Moka ant žvaigž
džių burti, isz kazyriu ir isz 
plaukenczio vandenio. Ana visi 
Ponai ir Žydai iszSerijų ]>as ji 
atsi laukine ja, o it musu dvaro 
ponai ir ekanomas rodos jo 
klauso. Ka priesz ji giliuoje 
Žasaitiene! Jisai jtrsu koja, pa-' 
spirtu! Daugybe ant stalelio 
guli knygų ’burtininkiszku o 
vis dideles pazalatytos, net 
žiūrėt negali, teip blizga.

— Tai matai, kokis tu! Ru- 
gojai ir plūdai visaip ant Ža- 
saitienes, tarė pati, o pas po- 
niszka burtininką rodos tave 
trauktiai traukia!

— Jeigu eiti pas meisteri, 
tai pas gera meisteri, ne pas 
fuszeri. Fuszeriui reike užmo
kėt, o nieko gero nepadaro.

— Jau Žasaitiene nėra, fu- 
szerium. Grablikas in meta nu
mirė, kaip kazyras iszdejo.

— Grablikas mirė per savo 
kvailumą, o ne per kazyras. 
Užsigėrė, žiemos laike sugryži- 
nejo isz kareziamos pasigėrės, 
sėdo pakelyje ir suszalo ant 
amžių. Ne kazyra kalta, nes 
arielka. Jeigu nebūtu pasigėrės 
tai d.a. sziandien butu buvęs gy 

vas, ant pagęlbos ŽAsaitienes.
• — E, tai tik žmonių tokia 

pasakai
— Ne žmonių pasaka, nes 

teisybe iszsirodo, pati pa.saky- 
kie man, ka toki iszgyde Ža
saitiene musu kaime ? Pardavi
nėja žmonims žoleles, kuriu pa
ti nepažinsta, o žmonis kaip 
serga tai taip serga.

Agota, nežinojo ka ant to at
sakyti. Po valandai tarė:

-—• Ar girdi dusziuk,. ar tu 
nedažinotum apie taji profeso
rių, gal jis ir prastus žmonis 
priiminėja pas save?

— Hum, girdėjau, jog po
nai brangai jam užmoka užbū
rimą ba tai didelis 'mokytas- ir 
viskas iszpildo, ka pasako. 
Asz pats labai noreczia pas ji 
nueiti ant rodos, nes nežinau 
kaip prieit e.

— Tai ko tu eitum ? Gal no
rėtum, kad asz greieziau nu-, 
mirtau ir dažinoti ,kokia mer- 
na gaut už paezia. O tu nieka- 
dejau! Jeigu tu geras Imtum, 
tai praszytumai, idant profeso
rius mane prisileistu prie sa
ves!

—- Kad tu tiki in Žasaitie
ne.

— Tikiu ne tikiu. Kaip nė
ra gero kriaueziaus tai duoda
si kokiam fuszeriui žipona pa
siūti.

— Tiek to, kad tu galėtu
mai isz lovos iszlipt, o norėtu
mei nueit pas profesori, tai gal 
iszpraszytau, idant tau iszbur- 
tu. Pinigu nesigailėsiu.

— Tik tu ir geras! Nueikie 
dai sziandien ir praszykie gra
žiai. Jau asz žinau, k a klaust. 
Tuojaus man rodos geriau, ka
da pamisimu, jog ryto nueisiu 
pas ji.

Sėdo ant lovos ir pradėjo ap- 
sitaisinet. Reikia po biski pra-
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tytis* vaikszczioti ba kaip ryto 
nueit pas profesori?

Viltis jog pamatis tikra bur
tininką, jog iszgirs nuo jo apie 
savo ateite, dadavinejo del jo
sios pajėgas, ir norą ant gyvas
ties. Valandomi velei apsileidi- 
nejo. Juk del josios ka toki ne
gali pasakyti kaip tiktai ta ka 
Žasaitiene isz kazyru pasakė. 
Jau to nepagelbes mandriauses 
burtininkas, kad ir butu kaip 
Salamonas. Bet norėjo kanecz 
pamatyti taji profesori ir gir
dėt jo nusprendimą.

Ant rytojaus vos pradėjo 
szvinst, įjaszoko isz lovos ir . . . . ' .rengėsi in kelione. Ejo^deL-jo
sios nerangai, ba per ilga gulė
jimą lovoja. pasibaigė ir netu
rėjo kaip reikia pajiegu. Tan
kiai ilsėjosi besiredydama.. <

Ant pag-alios apie deszimta 
valanda, iszejo isz stubos rams
tydamasi ant peties vyro. Rū
pinosi labai ar profesorius pri
ims ir ar kalbės su ja.

Vyras ramino ja, jog jię gra
žiai ir su nusižeminimu pra- 
szys profesoriaus jog turės jo 
praszymu iszklausyt.

Atėjo priesz narna kuriame 
buvo profesorius ir sėdo ant 
suolelio priesz narna. Vyras in
ejo in vidų. Su plakanczia szir- 
džia lauke iszeinanczio vyro. 
Na ir iszejo.

— Agute, profesorius yrą 
teiip geras ir prieigas, jog ta
vęs prilankai priims. Bukie ge
ros mislies. Asz ežia palauksiu 
ant tavęs. ' i

Inejo Juodaitiene su didele 
nedrąsą. Paregėjo augszta vy
ra Su ilga žyloka ’barzda. Bis- 
kuti apėmė ja baime. ;

Pamėginta gražiai žodžais, 
prisiartino prie profesoriaus ir 
sudedama rankas pradėjo pra- 
szyt idant del josios apie atei- 
tia iszlburtu. o kad sziipet turi 
numirt, tai jau tikrai apie tai 
žino, kadai iszsipaviedoti. i O 
paskui norėtu priesz smerti, ži
noti su kokia, mergina Juodai
tis, josios vyras apsipaezuos.

Profesorius pamislino valan-
(Tasa Ant 2 puslapio)
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Žinios Vietines
— Su'batoj pripuola SS. 

Primo ir Felicijono o Tautisz- 
ka Vardine: Vorile. Ir ta diena: 
1948 m., Prezidentas Harry 
T r uin an as sako kad asz t u o n i o s 
deszimtasis Kongresas yra 
prascziausias Amerikos istori
joje; 1940 m., Norvegija pasi
duoda Naciams.
.—' Nedelioj, Birželio June,

10- ta diena, Szvento Juozapo 
ba'žnyczioje, per Szv. Miszias 
8-ta valanda, Graduantai szios 
parapijos kurie 'baigė mokslą 
Mahanoy City ir Mahanoy 
Township High Schools, prieis 
sykiu prie Szventos Komunijos 
apsirengė in savo “Caps ir 
Gowns”. Tuo jaus po Szv. Mi- 
sziu, visi Graduantai parapi
jos svetainėje valgys 'pusrv'- 
czius. Kas meta rengiama toki 
programa tiems, kurie isz szios 
parapijos baigia auksztesni 
mokslą arba High School.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola treezia Ne del i a po 
Sekminių, taipgi Szv. Marga
ritos, o Tautiszka Vardine: 
Vingela. Ir ta diena: 1947 m., 
Prezidentas Harry Trumanas 
atsilankė in Ottowa, Kanadoje. 
Tai pirmas Amerikos Prezi
dentas taip atsilankyti Kana- 
djoe; 1942 m., Lidice miesto, 
Czekoslovakijoje skerdynes. 
•Naciai iszžude visus vyrus, at- 
kerszindami už Naciu vado 
Heydrich nužudinima; 1940 m., 
Italija paskelbė kara, užsipuolė 
ant Prancūzijos; 1935 m., Kini
ja pasiduoda Japonams sziau- 
reje ir užleidžia Peiping ir 
Tientsin miestus.

— Szimet miesto High 
School užbaigimas invyks Bir
želio (June) 12-ta diena; Ma
hanoy Township High Birželio
11- ta diena, o Kataliku para., 
Mokslo užbaigimas Birželio 
13-ta diiena.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Barnabo, o Tautiszka Vardine: 
Skirgele. Taipgi ta diena: 1944 
metuose Sovietai ima pultis ant 
Finlandija; 1805 m., Detroit 
miestas sunaikintas, baisus 
gaisras.

— Biznierių pus-dienine 
v ak arija prasidėjo Seredoj, per 
June, July ir August menesius. 
Visi 'bizniai užsidarys per piet
12- ta valanda.

— Utarninke pripuola Szv. 
Jono ir Szv. Anupro, o Tau
tiszka Vardine: Rūta. Ir ta 
diena: 1399 m., Totoriai perga
lėjo Vytautą ties Varksla.•

—• Stasys Gegužis isz mies
to, ana diena lankėsi New York 
mieste. ’

-— Birželio menesyje visi 
jaunieji kalba apie meile, su
tuoktuves ir ženystvas.

Amerikos Vėliavos 
Diena pripuola Ketverge, Bir
želio 14-ta diena.

Shenandoah, Pa. —
Buvęs miesto gyventojas Zig- 
mund J. Krieger, 52 metu am
žiaus, nuo 20 W. Tamarack 
uly., Panedelyje apie 5:40 va
landa popiet, atejas in Eckrote 
saliuna, kaimelyje St. John’s 
arti Hazletono, gineziavosi su 
E'ckroto žmona Thelma, 45 me
tu amžiaus, staigai Krieger 
isztraukias revolveri ir paleido 
tris sziuvius in Eckrotiene, ku
ri krito ant grindų negyva, po 
tam Krieger paleido szuvi in 
savo galva, kuris likos tuojaus 
nuvesztais in Szv. Juozapo li- 
gonbute, Hazleton, mirdamas 

Utarninko ryta 3:17 valanda. 
Nelaiminga motere paliko savo 
vyra Melvin ir sunu Claude, o 
Krieger paliko savo žmona 
Cassie, sunu ir dukterų, taipgi 
penkis brolius ir seserį. Krie- 
ji’cris buvo palaidotas Ketver- 
ga ryta Shenadoryje. Grabo- 
riai Oravitz laidojo.

Girardville, Pa.—
Marie Beįiesziuniene, nuo 137 
W. Ogden uly., kuri nesveika-' 
v o per keletą metu, numirė Pa- 
nedelio ryta iii Ashland ligon- 
bute. Velione gimė Mount Car
mel, po tėvais vadinosi Marie 
Kisielioniute. Paliko savo vy
ra Juozą-, keturis sūnūs: Anta- 
lia, Edvardą, Alberta ir Juoza i 
flamie; keturios dukterys: Ona* 
Deluskiene, Frackville; Marie 
Lukasiene, Ashland; Konstan
cija Schearn, Spottswood, N. 
J., ir Dorota namie, taipgi se
seri Stella Stepsi, Pottstown ir 
keturis aliukus. Laidojo Ket
verge n ta su aipiegomis in 
Szv. Vincento 'bažnyezioje de
vinta valanda ir palaidota in 
parapijos kapinėse.

Saint Clair, Pa, —
Szvento Kazimiero parapijos 
klebonas, Gerbiamas Petras P. 
Lauinakis labai gražiai ir kuk
liai apvaikszcziojo savo Sidab
rini, dvideszimts penkių metu 
Kunigystes Julbilijeu, Gegužio 
30-ta diena.

Iszkilmingas Szventas Mi- 
szias- jis atneszavo su pagelia 
Diakono Kunigo Nor'buto ir 
Sub Diakono Kunigo A. J. 
Alausko. Ceremonijų vedėjas 
buvo Kunigas Leonas Pecziu- 
k e vieži us.

Budingus ir gražius pamoks
lus, tai progai pritaikintus pa
sakė Misijonieriai Kunigai A. 
Mazukna, Marijonas ir G. Mo- 
tejunas, geriau mums žinomas 
kaipo Kunigas Geraldas.

Schuylkill Apygardos Szven
to Kolumbo Vycziai dalyvavo 
kaipo gaiibes sargai. Parapijos 
choras laibai gražiai atsižymėjo 
su Lietuviszkomis ir Lotynisz- 
komis giesmėmis.

Vakare bankietas, vakariene 
buvo graži, kukli ir labai sko
ninga. Ponas Jurgis Sta'biiigas 
perstatė vakaro vedeja, Kuni
gą Leona Pecziukievicziu. Kal
bos buvo budingus ir trumpos, 
kaip tik visiems patinkamos, j

Netikėtas Pasveikinimas

Prezidentas Eisenhoweris 
pasilenkia kai jis iszlenda isz 
po dvieju inžinu eroplano, 
kai jis sugryžo in Vaszingto- 
na isz Gettysburg, Pa. Už ke
liu minueziu kariszkas szta-

Kujnigai Alauskas ir Czesna 
pasakė gražiausias ir tinka
miausias kalbas. Jie visiems 
patiko nes jie atjautė visu žmo- 
niu nerimastį del nepaprastai 
s-zilto oro, ir jiedu įkalbėjo tiks
liai ir trumpai. Kunigas Ma- 
zukna teipgi trumpai kalbėjo 
per vakariene, visu Kunigu 
vardu.

Isz viso galima pasakyti kad 
vakarėlis buvo gražus, malonus 
ir geru geriausia trumpas.

Philadelphia, Pa. — 
Szvento Kazimiero parapijos 
mokyklos vaikitcziai, su savo 

J sese'i u mokytoju pagelba su
darė. surengė laibai gražu va
kareli del savo mokslo metu už
baigimo. Visi vaikuc.ziai visus 
palinksmino su tautisžkais ir 
savo mokyklos szokiais ir pa
rode kad musu gerbiamieji 
Dipukai nieko neturi priesz 
musu mollyklu mokiniais. Szo- 
kiai buvo 'budingi, linksmi ir 
juokingi ir, aeziu Kazmierie- 
cziu Seselems jos parodo kad 
musu vaikai neturi imti mažes
ne ar žemesne vieta tiems mu
su D; pūkams, kurie taip giria
si savo gabumais ir savo szo
kiais.

Gzitoje programeleje nebuvo 
nei vienos žvaigždes, bet vi'-i 
ir visos dalyvavo vienam pui
kiame žvaigždyneje ir visi bu
vo a isu ni\ liini ir mėgiami, 
Ka i daug daugiau tokiu pro
gramų surengta musu mokyk
lų seselių, tai tikrai butu ma
lonu tose pramogose dalyvauti.

Visos tos mokines ir moki
niai parode neužginczijamai 
kad jie gali prilygti prie ge
riausiu musu dypuku szokiku 
ar szokikiu ir kad jie nei per 
viena žingsni nepasiduoda 
tiems dipukams.

Pralotas, Klebonas Ignas 
Valaneziunas labai pagyre vi
sits Inos jaunus loszikus ir pa
sakė kad jis tikisi daugiau pa
galbos isz musu dypuku.

Musu dylpukai tikrai įprastai 
pasirodė. Jie nenori lenktis nei 
klebonui, nei valdovui, bet vis 
tikisi kad musu krasztas jiems 
skolingas ir kad mes turime 
jiems pataikanti negu jie 
mums, jie yra ežia svecziai, o 
ne ponai.

Juo greieziau musu tie neva 
mokslincziai ir molytojai ir po
nai, bajorai susipras kad jie 

bas ji netikėtai pasveikino 
ežia, kur karininkai lauke 
Kapitono Ghersy Gomez, 
vaisko komandorius isz Ve
nezuela laivyno, kuris dabar 
lankosi Amerikoje.

ežia yra tik svecziai, o ne ponai 
valdininkai tuo bus visiems 
mums in sveikata.

Wilkes-Barre, Pa. — 
Žinios skamba isz szito midsto, 
buk musu skaitytoja, ponia 
Ona Pakrcpiene nuo 569 An
derson uly., Utarninke, Birže
lio penkta diena, szeszta valan
da vakare isz.sk r i do su eropla- 
nu isz Avoca in Seattle, \\ ash
ington, o isz ten ant laivo isz- 
kelaus in Tokyo, Japonija^kur 
ponia Pakrorpiene atlankys sa
vo mylima sunu, Majora Ed
vardą, J. Pakropi ir martele, ji 
praleis viena meta Japonijoje. 
Mes vėliname ponia Pakropie- 
nei laimingos keliones.

Camden, N. J. —
Pusketvirto szimto darbininku 
sugryžo in savo darbus in 
"Hollingshead Corporation fab
riką,, kur kompanija buvo at
leidus isz darbo apie szimta ki
tu darbininku, už tai kad nėra 
gana darbo. Szitie darbininkai 
buvo sustraikave ana Panedeli, 
kai trys darbininkai ’buvo pa- 
szalinti nuo darbo.

Robert Wood,: darbininku 
unijos virszininkas sako kad 
darbininku straikos beveik nie
ko nereiszkia, nes ežia Ibuvo tik 
asmeninis susikirtimas.

Carterville, Illinois. —
Žinios praneszta isz szito mies
to, buk senas tautietis Kazimie- 
ras Kazakeviczius 87 metu am
žiaus, pasimirė, Gegužio pen
kiolikta diena, 1956 m. Velionis 
gimė Lietuvoje, atvyko in 
Amerika szeszios .deszimts me
tu atgal. Buvo angliakasis, po 
tam apsigyveno ant savo ukes, 
farinos. Paliko dideliame nu
liūdime savo paezia, tris vai
kus, penkis anūkas ir viena po- 
anuka. Likos palaidotas. su 
Szv. Misziomis iii Szv. Marijos 
Szkapliernos bažnyezioje in 
Herrin, 111., ir palaidotas in tos 
parapijos kapinėse. A. a. Kazi
mieras Kazakeviczius buvo 
vienas isz senausiu skaitytoju 
‘‘Saules.” Lai gailestingas 
Dievas suteikia jam amžina ra
mybe !

KŪDIKIS
PALEISTAS

PHILADELPHIA, PA. — 
Ponia Mattie Green nuo 1604 
Miles ulyczios atbudo apie pu
se po penkių isz ryto, iszgirs- 
dama mažo vaikelio verksnia. 
Ji prie savo duriu rado mažuti 
kūdikėli, ar tikriau sakant ma- 
žaja mergaitele, kuria kas nors 
buvo palikes ant jos duriu 
slenkszczio. Mergaituke buvo 
suvyniota in lailkraszczio po- 
pieras.

Ji greitai paszauke polici- 
jantus ir policijantas Michael 
Connelly ta mažyte mergaituke

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

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

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

nuveže in Szv. Juozapo ligoni
ne kur daktarai greitai ja isz- 
agzaminavo ir rado kad ji svei
ka, ir tik iszalkusi, Mergaituke 
buvo tik apie trijų valandų po' 
užgimimo. Daktarai pavede ta 
mažyte mergaituke seselių glo
bai, bet policijantai dabar 
jicszko jos motinos.

SOVIETU
VIRSZ1NINKAI

SUSZAUDINTI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

policijos Lavrenty Beria, kuris 
pats buvo nugalabintas kaipo 
Sovietu valdžios prieszas.

Sovietu lai'krasztis “Baku 
Worker” sako kad visi keturi 
buvo nuteisti ir nužudinti už 
tai kad jie buvo valdžiai prie- 
szingi.

Dabar visoje Rusijoje visi 
redaktoriai nežino kur jie sto
vi ir jiems kiszkos dreba, nes 
jie nežino kada jie bus suimti, 
ir pasmerkti. Pirmiau visi tu
rėjo klonotics priesz Stalino 
varda, bet sziandien tie redak
toriai nežino ka gerbti ir kam 
lenktis.

RUSIJOS
AMBASADORIŲ 

ATIDĖJO KELIONE
I

WASHINGTON, D. C. — 
Sovietu Ambasadorius, Georgi 
N. Zarubin buvo pasirengęs 
gryszti in Maskva pereita san
vaite, bet jis staiga pakeitė sa- į 
vo veikimus ir nutarė pasilikti 
Vasdngtone. Sovietu Ambasa
dos narys trumpai paaiszkino 
kad Ambasadorius atidėjo sa
vo kelione, ir dabar nebežino 
kada jis in Maskva važiuos. Jis' 
nei žodžio nesake kodėl ta Am
basadoriaus kelione buvo ati
dėta.

Ambasadorius nutarė ežia 
pasilikti kai tik buvo paskelb
ta kad Sovietu Užsienio Mi- 
nisteris Vyacheslav Molotovas 
pasitraukė isz savo vietos ir 
redaktorius Dmitri Sheplivos 
buvo paskirtas in jo vieta.

Sovietu Ambasadorius sako 
kad dabar niekas nebežino ka
da Ambasadorius Zarubin 
grysz in Maskva.

Strytkaris Susimusze 
Su Truku

PHILADELPHIA, FA. — 
Sszesziolika žmonių buvo su
žeista kai stry tlkaris susimusze 
su dideliu troku prie szeszio- 
liktos ir Styles ulycziu. Dau
guma keleiviu ant to strytka- 
rio buvo daugiau sukriesti ne

for the

Let us show you the

otv«r

Naturally, the/re important to you! That's 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 I 
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."

your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct I

į

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

gu sužeisti.
' Troko draiverys buvo tris- 

deszimts asztuoniu metu am
žiaus Alvester Horn, kuris dir
ba Riss Motor Freight kompa
nijai, ant Thompson ir Luzer
ne ulycziu. Bet kiek buvo gali
ma isz ligonines sužinoti, nei 
vienas nebuvo pavojingai su
žeistas.

Iszrodo Ikad nei vienas ežia 
nebuvo kaltas del tos nelaimes, 
nes trokas važiavo po žalia 
szviesa bet ir strytkaris važia
vo po žalia szviesa, ir abu taip 
susimusze. Policijantai rengie
si jau keletą menesiu atgal ta 
szviesa pataisyti, bet matyti 
kad jie neprisirenge ir szita 
nelaime atsitiko.

I ----- 7------- ’
POPIEŽIUS

SVEIKSTA
16 ŽMONIŲ

SUŽEISTA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Szventas Tėvas jau kelis sy
kiu buvo susirgęs ir jo dakta
rai jam buvo insake mažiau 
dirbti ir labiau rūpintis savo 
sveikata.

Bet dabar Dzrodo kad Szv. 
Tėvas yra sveikas ir visas savo 
pareigas pilnai atlieka.

Bet jis pats sako kad baisiai 
daug jo laiko būva sugaiszinta 
't.-lk priimant sveczius kurie 
praszo jo armeniszko palaimi
nimo.


