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Szios Mados Ligonine

Federal Defense Admi- 
stracijos naujausia ligonine 
iszrodys Ikaip czia paveiks
las rodo. Szitokia ligonine 
butu reikalinga jeigu kuris 
krasztas ant musu netikėtai 
užsipultu.

Szita ligonine turėtu apie 
penkiolika tukstancziu pėdu 
skersai ir iszilgai, turėtu 
apie du szimtu lovų ir love

liu.
(1) Priėmimo Centras, 

Ikur ligoniai ir sužeistieji bu 
tu priimami. (2) X-Ray 
Centras kur sužeistiesiams 
butu nutraukiami paveiks
lai. (3)Ligonine su lovomis 
kur du szimtai ar daugiau 
ligoniu ar sužeistųjų butu 
priimama ant vieno sykio. 
(4) Operacijos kambaris.

(5) laboritorija, kur ligo
niu kraujas butu patikrin
tas ir peržiuretas. (6) Ap- 
tieka, kur liekarstos kutu 
laikomos. (7) Sterelizaci- 
jos kambarys, kur daktaru 
peiliai ir žirkles ir kiti jiems 
reikalinga del operacijų 
daigiai butu apvalyti.
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SOVIETU GALYBE 
PERDĖTA

!■ Rusija Ne Tokia Ga
linga, Kai Buvo

Manoma

WASHINGTON, D. C. — 
Valdžia dabar yra gavus patik
rintu žinių isz pat Rusijos apie 
Sovietu Lakunu Sztabo galybe 
Pasirodo kad Sovietai nėra jau

1 tokie galingi padangėse, kaip 
kad buvo musu valdžiai pernai 
praneszta.

Szitos klaidos daradimas gal 
I ir padare intakes ant Preziden- 
j to Eisenhowerio, kai jis nutarė 
mažiau pinigu paskirti B-52 I f

\ bombnesziams, pradedant nuo 
i Liepos pirmos dienos.

Musu Apsaugos Sztabas bu
vo praneszes klaidingas žinias 
kaslink Sovietu bomberiu, 
bombnesziu ir kitu kariszku 
eroplanu, kai iszkilo susikirti
mai ir ergeliai Kongrese, per
nai, kaslink paskyrimo pinigu 
del atskiru apsaugos szaku.

Dabar szitos naujos ir pa
tikrintos žinios gal turės inta-

Isz Amerikos
Eban, be jokiu pagarsinimu, Ii laisvai tenai plaukti.
be jokiu pareiekalavimu, sten- 2—Amerika paremtu Kana- 
giasi prieiti prie tokios iszei- dos pasiulinima Tautu San- 
ties, kad nereikes nei Egiptui, jungoje kad tuose Golf of Aqa-

NAUJOS DERYBOS 
VIDUR RYTUOSE

nei Izraeliui nusileisti, o ta pa
ti tikslą atsiekti.

Ir iszrodo kad jiems pasi
seks.

ba vandeniuose butu paskirtas 
tarpatutinis laivynas.

3—Egipto armijai butu už
drausta atsikraustyti in ta Ga-

ka ant musu kariszko sztabo, 
kaslink gaminimo tu musu 
B-52 bomberiu. Buvo nutarta 
statyti dvideszimts tokiu bom
beriu gaminti kas menesis. Da
bar gal gamins tik apie septy
niolika. Iki dabar tokiu bom
beriu buvo gaminama tik de- 
szimts ar vienuolika in menesi.

MOTINA GAILESĮ

Nori Savo Vaikuczius
Atgal

NEW YORK, N. Y. — 
Dvideszimts szesziu metu am
žiaus keturiu vaikucziu motina 
Ponia Eleanor Hyams, isz 
Queens, dabar sako kad ji gai
lisi kad ji buvo apleidus savo 
keturis vaikuczius Kataliku 
bažnyczioje. kai ji pabėgo in 
Texas su devyniolikos metu 
vaikezu, Robert York, kuri ji 
vis sako kad ji labai myli.

Ji sako, kad tikrumoje jiedu 
tuos jos vaikuczius nebuvo ap
leidę, nes jiedu ketino už metu 
sugryszti ir juos pasiimti.

Ji aiszkinasi, kad ji buvo 
priversta kam nors savo vaiku
czius palikti, nes jai paszelpa 
buvo sustabdinta kai miesto 
paszelpos prižiūrėtojai dažino- 
jo kad ji yra užsidėjus su tuo 
jaunu vaikezu.

Ir sako kad ji dabar gaus di- 
vorsa nuo savo vyro, apsiženys 
su tuo vaikezu ir parūpins ge
rus ir tinkamus namus savo 
vaikams.

Bet czia su valdžia ir polici
ja jai reikes skaitytis, nes ji 
vargiai bus skaitoma kaipo 
tinkama motina dabar.

Saržentas Sugryžo

APVOGTAS IR Paauksuotas Namas
VAGIS, TAS PATS,

PHILADELPHIA. PA. —
Lone Star Gas Station, ant Po- 
welton Avenue buvo apvogtas 
ana nakti. Bet czia nebuvo pa-' 
prastas apvogimas.

Detektyvai John Racerty ir 
Americo Ronzone neintikejo 
darbininkui Robert L. Hunt, 
27 metu amžiaus nuo Filbert 
uly., kai jis jiemdviem papasa
kojo kaip trys vyrai ji apvogė.

Robert Hunt ta gazolino sto
ti vede, kaipo manadžieris per 
keturis metus. Jis prisipažino 
kad jis pats save “apvogė”, 
isz registeriaus pasiimdamas 
keturios deszimts szeszis dole
rius, ir paskui paszauke poli- 
cijantus, sakydamas kad jis 
buvo trijų vyru užpultas ir ap
vogtas. Jis, teipgi prisipažino 
kad ana Gruodžio menesio 7-ta 
diena jis panasziai buvo pada
ręs kai jis pasisavino szimta 
szeszios deszimts du doleriu.

Policijantai ji suėmė ir su- 
aresztavo už tas vagystes.

JIESZKO PASIUTU-

Szitas namas bus pastaty
tas ant penkios deszimts pir ( 
mos ulyczios ir Lexington 
Avenue, New York mieste. 
Namas bus paahksuotas ir 
blizges kaip auksas. Tai bus 
gražiausias imamas visame 
New York mieste.

jo persekiojus Žydus ir juos 
dabar nevaro isz Egipto, bet

Izraelis Siulina Penkių 
Punktu Programa

WASHINGTON, D. C. — 
Visi szitie ginczai ir nesusipra
timai tarp Izraelio ir Egipto! 
pareina isz to kad Tautu San-j 
junga stengiesi vieszai ta klau-1 
sima iszspresti ir viena ar kita 
nubausti.

Dabar visiems aiszku kad 
tekis vieszas, tokio klausimo 
iszkelimas nieko gero negali! 
nuveikti. Czia pasirodė Tautu 
Sanjungos didžiausia silpny-' 
be.

Kai visos priemones del su
taikinimo tu krasztu pakriko, 
tai tada Amerikos Sekretorius 
John Foster Dulles ir Izraelio 
Ambasadorius Abba Eban 
slaptus pasikalbėjimus ir pa
sitarimus, ir iszrodo kad jiedu 
czia prie kokio susitarimo pri
eis be jokiu nubaudimu ir be 
jokiu grasinimui Izraeliui ar 
Egiptui.

Sztai Izraelis negali dabar 
sutikti, nusileisti ir pasitrauk
ti isz to Gaza Strip, kuri jis 
yra paemes nuo Egipto. Isz ki
tos puses Egiptas negali nusi
leisti ir sutikti leisti Izraeli 
vartuoti Suez Kanala, kol Iz
raelis isztrauks savo armijas 
isz Gaza Strip. Juk czia garbes 
dalykas; nei Žydu vadas, nei 
Egipto Prezidentas dabar ne
gali savo žmonėms prisipažin
ti, kad vienas ar kitas yra czia 
klaida padaręs.

Už tai dabar Amerikos Sek-

Ambasadorius Abba Eban 
yra atsivežęs su savimi isz Je- 
ruzolimo penkių punktu pro
grama, kuri, su kai kuriomis 
permainomis gal bus abieju 
krasztu priimta, be Tautu San
jungos pagelios ar grasinimu:

1—Amerika sutiktu pasiuns- 
ti keletą savo laivu per ta ka-1 
nala per ta Gulf of Aqaba, be ■ 
jokiu pagarsinimu, be jokiu' 
pavelinimu, kad parodžius, 
kad sveitmu krasztu laivai ga-

Profesorius Intartas

Otto Nathan, mokslin- 
eziaus Albert Einstein testa
mento tvarkytojas, yra kon
greso komisijos intartas ir 
patrauktas in teismą, Vasz- 
iingtone, už tai kad jis nesu
tiko pasiaiszkinti apie savo 
susidėjimus su Komunistais 
Amerikoje. Jis yra profes-

retorius John Foster Dulles ir 
Izraelio Ambasadorius Abba

orius in New York State 
Universitetą.

za Strip, kai Izraelio kariuo
menes pasitrauks.

4— Izraeliui butu pavėlinti 
palaikyti prekybinius ryszius 
tame kraszte.

5— Tarptautine kariszka po
licija ežia eitu sargyba.

Amerikos Sekretorius Dul
les sako kad czia gali būti pra
džia derybų kuriuos visa ta 
klausima iszrisz. Jis sako kad 
kę'.is punktus gal reikes biski 
permainyti ar pertaisyti, bet 
jis itkisi kad ant szitokio pa
mato bus galima draugiszkai 
pasiszneketi su Egipto ir Izra
elio vadais, ir susitarti, pirm 
negu Tautu Sanjunga nutars 
viena ar kita nubausti.

KETURI ŽUVO, DU 
SUŽEISTI

—

SAN FRANCISCO, CALIF.
— Keturi žmones užsimusze ir 
du kiti buvo labai pavojingai 
sužeisti kai du automobiliai su- 
simusze ant Freeway vieszke- 
lio.

Vienas, mažas ir lengvutis 
automobilius, staiga pasisuko 
in vieszkelio vidurį, perszoko 

; per vidurio rodykla ir susikū
lė su ateinaneziu automobiliu 
isz kitos puses.

Viena isz žuvusiu buvo nesz- 
czia moteriszke kuri butu susi
laukusi kūdikėlio in viena san- 
vaite.

Kas czia buvo ar yra kaltas 
sunku pasakyti.

Deszimts menesiu atgal Ap
saugos Sztabas buvo klaidin
gai praneszes kad Rusija turi 
daugiau kaip szimta tu “Bi
son” jet bomberiu, kurie gali 
baisiai toli skristi, ir kurie yra 
prilyginami musu B-52 bom- 
beriams. Amerika tuo laiku te- 
beturejo tik septynios deszimts 
asztuonis B-52 bomberius. „

Bet dabar pasirodo kad So
vietai tada turėjo ir dabar te
beturi mažiau negu penkios 
deszimts tokiu bomberiu.

O Amerika savo tokiu bom
beriu B-52 dabar turi daugiau 
Jkaip pusantro szimto.

Kiek dabar žinoma isz pa
tikrintu szaltiniu tai Rusija 
•isz viso turi apie tūkstanti 
viena szimta. “Bison”, “Bear” 
ir “Badger” bomberiu. O 
Amerika dabar turi apie du 
tukstancziu du szimtu “B-52”, 

| “B-36” ir B-47” bomberiu. O 
Sovietai tik 1979 metais tikisi 
turėti apie du tukstancziu vie
na szimta savo tu bomberiu.

REDAKTORIAMS
REIKIA DRĄSOS

Nors paprastai redaktoriai 
ir lailkrasztininkai turi gal ir 
per daug drąsos, ir nepaiso 
koks ponas ar bajoras suklys
ta; jie žinias skelbia taip, kaip 
jie mato ar supranta.

Bet ant keliu dalyku tie 
drąsuoliai redaktoriai ir laik- 
rasztininkai tampakiszkiaszir- 
džiais:

Pirkite U. S. Bonus
Sztai tik du klausimai isz ke

liu tuzinu kuriu beveik visi

Saržentas Wm. J. Small
wood, trisdeszimts vieno 
meto amžiaus, isz Company 
B, 14th Armored Cavalry 
Regiment, dingės nuo Birže
lio dvideszimts treczios die
nos 1954 metu, sugryžo in 
Vakaru Berlyną ir Ameri
kos arm'jai pasidavė. Jis 
sako kad jis per visa ta lai
ka buvo nelaisvėje in Wald
heim, kur Rytu Berlyno po
licija buvo ji suėmus. Jis 
pareina isz Beattyville, Ken 
tucky. Karlszkas sztabas 
yra ji dabar sulaikęs, kol 
bus galima patikrinti jo pa
tikrinti jo pasaka, ar jis tik
rai buvo nelaisvėje per visa 
ta laika.

ŠIO ŽMOGŽUDŽIO 
*

DAR-ES-SALAAM, TAN
GANYIKA. — Policijantai, 
pešti, su eroplanais ir trokais 
jieszko Afrikieczio policijanto, 
kuris, isz proto iszsikraustes, 
nužudė szesziolika žmonių, ir 
sužeidė apie trisdeszimts in 
dvi dienas.

Policijantams insakyta ji 
ant vietos nugalabinti, kai tik 
kas ji kur užtiks.

ŽYDAI VIS
KRAUSTOSI

jie dabar savo valia biznius pa
lieka ir važiuoja in kitus krasz- 
tus.

Ne tik Žydai, bet su jais ir 
Graikai ir Italijonai apleidžia 
Egiptą. Jie sako kad dabar 
nauji Egipto instatymai. taip 
varžo juos kad jie jokiu budu 
nei isz darbo, nei isz biznio ne
begali pragyventi.

Tie nauji instatymai buvo 
taikomi Žydams, bet valdžia 
nenorėjo ar bijojo taip vieszai 
paskelbti ir už tai paskelbė 
tuos instatymus visims svetim- 
atucziams.

Apleidžai Egiptą

CAIRO, EGIPTAS. — 
Nors Egipto valdžia jau nusto-

SKAITYKIT
SF“SAULE”^S

PLATINKIT!

Civil Defense Ligonines Priedas

laikraszcziai vengia kaip vel
nias Szvesto vandenio: juodu
kai, jaunieji.

Randasi redaktorių ir laik- 
rasztininku neparaszytas ir ne- 
iszreiksztas sutikimas nieką- 'i
dos, jeigu galima neskelbti kad 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Czia butu Federal Civil 
Defense ligonines priedas, 
mokykla ir gimnazija, kuri 
iszrodytu kaip kokia audi
torija. Butu apie penkioli
kos tukstancziu pėdu sker
sai ir iszilgai. Czia dirbtu 
apie trys szimtai gydytoju 
ir slaugiu ir kitu darbinin-

ku tokiai instaigai reika
lingu.

Szitokios ligonines dar 
nėra pabudavotos, bet jau 
byla yra investa Kongreso 
kad Kongresas ir Senatas 
paskirtu keletą milijonu do
leriu szitam tikslui.
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdei
klaidų, ir mes norime visiems 
lygiai patarnaut i.

Dabar kai reikės taksas mo
kėti, visi galesite numuszti nuo 
saivo' taksu daugiau kaip penk
tuką, ant kiekviena cigaretu 
pakelio ukri jus surukote. 
Kaip* bus galima priparodinti 
kiek cigaretu jus surukote tai 
mes dar negalėjome sužinoti. 
Bet, kiek mes galėjome sužino
ti, tai jeigu jus ant savo raszto 
pasakysite kad jus apie du pa
keliu kasdien surukote, tai val
džia vargiai gales ] 
prieszingai sakyti.

In West New York, 
Jersey, kai Jennie Kelly 
jui pasiskundė kad jos

teise-

alaus bonka, jis, tai jos vyras 
'teisėjui pasiteisino kad jis no- 
į rejo savo žmona iszmokinti 
kad ji nekisztu savo nosies in

I jo bizni ir kad ji pro saliuno 
duris ne tyki otų kad pama-

jums

įpini-

Pypkes Pumai Tu mane kankini ! Asz be tavęs 
negyvensiu. Ar tau bus geriau 
jai asz.del tavęs szoksiu nuo
tilto in upe?

! (luina- po (lumui ir nieko nesą-

Nervai

Bankos dabar jieszko 
gu. Daug žmonių nori isz ban
ku skolintis, bet mažai kas in 
tas 'bankas savo pinigus deda.

Kiek mums buvo galima, su
žinoti, tai viskas vėl brangsta, 
ypatingai maistas ir namams 
baldai, furnisziai.

Maži ‘biznieriai dabar negali 
gauti gana, paskolų isz banku 
ir turi daugiau imti už savo 
rakandus. Dabar sunkiau gau
ti tuos rakandus, baldus, fur- 
niszius ar automobilius ant pa
skolos.

ti om- 
trisde- 
iszmo-

mie Moore Richardson buvo 
patupdinta in kalėjimą už vai
ruojama, automolbiliaus kai ji 
buvo girta., nors ji teisėjui su

tomobilius yra. jos nuosavybe 
ir ji gali ji apversti kur tik ji 
nori ar-kur jai patinka. Teisė

In Los Angeles, Californijo
je, kai jis duonkepio t roką ap
vertė prie pat policijos' stoties, 
draiverys Delos R. Williams 
po 1 i c i jautam s p ri si paži 1i o k aid 
jis visu greitumu važiavo in 
policijos stoti, nes dvideszimts 
penki kiti tuos duonkepystes 
draiveriai ji vijosi, ir jis jau
tiesi kad policijantai ji. apsau
gos. Policijautai ji apsaugojo

Mile Czirvingiene 
verkti. Kunigas iszeidamas jai 
tarė:

— Tamsta, užeikite pas ma
ne.

apraszy-

apysaka 
szimtme-

Pirmiau automobiliu 
panijos duodavo ant 
szimts szesziu menesiu 
kesezio automobiliu, bet dabar 
jau ir ant dvieju metu 
kesezio sunk,u pirktis 
automobilius.

In Eureka, Cal iforni joje, 
Humboldt Standard laikrasz-

iszmo- 
naujas

kom-Ch rysi e r a u t omo b i 1 i u 
panija giriasi kad sziais me
tais daug daugiau žmonių per
kasi j u automobilius, kai]) 
Plymouth, Dodge, DeSoto, 
Chrysler ir Imperial.

Fordo automobiliu kompani
ja sako kad jos Fordas ir Mer
cury ipadarys geriausia bizni 
sziais metais.

Laikraszcziams popiera dar 
labiau pabrango*. Dabar popie- 
ra del laikraszcziu yra penkis 
sykius (pabrangus nuo karo 
pradžios.

Kai kurie Veteranai dabar 
pareiszkia savo ippsiprieszjni- 
ma kad valdžia taip lengvai in- 
leidžia tiek daug Vengru in 
musu kraszfa.

Ir mums iszrodo kad 'butu 
galima iszkelti klausimas kai]) 
ir kode! tie Vengrai yra tokio 
atskiri, kad jie gali pas mus at
važiuoti, kai kitiems visokios 
sanlygos yra statomos.

Mes pirmiau sa.keme*ir da
bar sakome, kad dauguma tu 
Vengru, kurie dabar ežia at
bėga yra Žydai, o ne Vengrai.

In Napanee, Ontario, Kana
doje^ laikrasztis “Beaver” sa
vo skaitytojams pasiariszkino: 
“Mes t y ezia dau'g klaidu esa
me padare savo laikra.sztyje, 
nes daug žmonių vis jieszko

— “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. Bandykit,i 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saulę” bus jmu didžiausiu 
laikraszcziu. AcziiH

Musu nervai taip yra 
atbukia,

Kad ne tiktai nejaucziame 
svetimo džiaugsmo, 

Bet ir savo loczno.
Tik tada atjaucziame,
Kad prispaudžia sopulys 

ir liga,
Ir tada primena mums, 
Kad esame ant svieto.

Pajieszkojimas
g ■

Eleailora K ra nchunas-Stabi-

Vilnių pajieszko
Petro, gimęs 1913

broli

Francisco, ('a.lil. Jis Įiats, aijia 
žinantieji apie ji praszomi pra-

Helen K. Macas
5416 S. Fairfield Ave., 
Chicago 32, 111.

Jo Motere

mas: “Norima, pasirandavtio- 
ti: kelis mažus kambarius, su 
sziluma, ar pasidalinti su szei- 
mininke.”

In Taipei, Formosa, kai au- 
tobusio vairuotoja Lien Ma
ying inkando vienai moterisz- 
kei in ranka kai ta moteriszke 
stengiesi inlipti in jos autobu- 
si su glebiu pundu, teisėjas ta 
vairuotoja* nubaudė ant szesziu 
doleriu, pastebėdamas: “Mo- 
teriszkei negražu taip daryti.”

In Pontiac, Michigan, tryli
ka dienu po tai kada jis buvo 
gavės dauba kaipo polici jautas 
prižiūrėti automobilius ir drai- 
verijus, Leo F. Coyle atsisakė 
nuo savo to darbo, nors jis ta, 
darba laibai mėgo. Mat, paaisz- 

‘kejo kad pernai jis. pats buvo* 
gavės tris a,r keturis tikietlis 
už i n va irius važiavimo prasi
kaltimus ir jam jo vairuojamo 
laisniai buvo atimti.

In Paterson N e w Jersey

ta pagarsinima: “Mano žmona 
Anna DeMarco yra palikus 
mano lova, mano stala ir mano 
namus. Už tai dabar, nuo szios 
dienos asz nebusiu atsakomin-

Marco.
Afeinaiiczia dienit, tame pa

pasirodė: “Alphonse DeMarco 
perskaiczius tavo* paskelbimą

ežiuos už pariega duoti tau ži
noti ir visiems szito* Įaikrasz-

tu niekados mano skolas neat- 
mokejai, niekados nei denio* 
nedavei, nei man nei mudviejų 
vaikams, tai kam dabar tau ru
pi mano skolos? Ponia’ Auna 
DeMarco/’ ,

Dabar ‘Saules’ prenumerata 
in Suvienytose Valstijose: Me
tams $7.00; puse metu $4.00.

j^JILE norėjo isz tekėt už Al
berto, o tas nenori jos vesti.

Ji viską; jam atiduotu kad tik 
prisiviliotu, bet tas ne ir ne. 
Jis buvo* mokytas-o ji ‘be jokios

Jis eina gatve, o ji užbėga, už 
akiu ir sznekina:

— Nieko isz to nebus, ji 
pasakė. Tu Ibe mokslo, be isz- 
auklejimo. Kur asz tave dė
siu ?

—• Ak, tu. Dieve! Ji tarė, 
ar-gi asz negalėsiu tave taip 
pamyluot, pabueziuot kiek mo
kėta gali ?

—■ Ne! Jis atsake. Tamsus 
žnipgus ar žmona savo' stoviu

*
mane, ji tarė.

Bas tave! Jis pridėjo. 
Ka. mudu veiksime?

— Pasikalbėsime, ji atsa-

* *

Jis impute nuo cigarete galo 
pelenus, pažvelgė iii laikrodėli 
ir tarė:

manės

() ‘A I bei • t y t i! Ji e žiu ,1'b e -

iszibucziuocziau tavo lupas, uo
si, akis, kakta; ir ausis.

Jos lova nepakinta.. Vilkin
tieji drabužiai visur iszmetyti. 
Lentyna, apdulkėjus ir ant jos

Susėdo. Ji apkabino jo kak
lu-, pradėjo prie saves spaust ir 
be protiszkai bucziuot. Jo vei-

raudo. Ir jis visai jautėsi ka: 
ugnyje. Kai tas kveitnlys per

— po volnais! Tare. Ac as: 
nesakiau kad asz su tavim tu

Ji žliumbia.

Po keliolikos metu ji susir
go. Guli ligoninėje. Eina 'bobos

— Kas dabar ?
— Kas? Ji atkartojo*. Nie

ko. Atidaviau, (brangiausia ka 
asz turėjau. Duoeziau ir dar ka 
brangesnio, bet neturiu.

— Ir tu manai kad tu jau 
dabar mane nusipirkai ?. Ne.

— O vistiek tu mano, ji 
atsake.

—£ Bet|jai pasirodytu kad 
asz tave turiu vesti tai szliuba 
imsime civili.

— Vesk mane kad ir in

sfe * *

vyrui netektu, kuriuos ji ture-

Viena motere kužda Czir- 
viilgiui in ausi:
\ — Tamstos žmona te irau -

rus, pinigai netektu tamstai.

susikimszt. Man jos pinigu ne-

liu negu apszviestam žmogui.
— Vaje, Albertai! Ji su

szuko. Tu vistiek nebusi tekis 
beszirdis manes neimi !

— Busiu! Jis atsiliepe. Jai 
asz duoeziau tau galva ap
sukt tai asz turecziau su tavim 
vargo per visa amžių. Asz vi-

0 Albertai! Ji susznko.

Istorija Apie . . . •
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimai 
apie Jezu Kristų.

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

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% ool. plocxio 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minks z tos po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00
Saule Publishing Co., 

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

Platinki! "Sauk

pradėjo gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelofa, 
isz pirmutines puses
ežio iszimta isz Lietuviszku 
užlieki!. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

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

No.112-—Trys apysakos apie 
piniga'i gal va-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei;

Jokio darbo nedirba. Ir namie 
nebūna, o reik žinot kad jai 
moteres nėra, namie, kokia 
biaurybyne tokiuose namuose! 
Ir dar.eina nuo bobos prie bo-

ras pinigu 
Ta žmogų, 
purvyną!

J okubas

permaza i teduoda.

pravėrė* stacziu.

Mile Czirvingiene. Pinigu, ar
ti tukstanezio doleriu. Pradėta

kas penkių metu. Reiszkiai isz

žvyge kad 'per mažai .
— Tai rupuže! T 

tai

vis

sau
Jokūbas. Koks tai pasiutęs 
moteres besažiningumas.'

vingiui.
— Žinau, ramiai tarė po

nas Czirvingis. Buvau užtikęs 
namie asz pats jos ta knygute, 
ir asz priesz tai nieko neturiu.

Ji susižinojo su kunigo ir 
tas apsilankė.

Ponas Czirvingis labai nu-
insivaizdina savo prieszu.

stebo pamatęs netikėtai svo- kubas. Tokios moteres sanžine
czia. juodesne už pat pragarai

, ’— Tamsta kriksztytais? Tas pasikalbėjimas buvo
Tarė jam kunigas. gatvėje. Stabtelėjo kitas, tre-

— Asz? Atsiliepe Czirvin czias žmogus. Dege cigaretus
gis. Kas per klausymas? ir prasidėjo kalbos apie darbus

Tamsta kaipo kunigas, nt re ’poliitka.
tam suprast mandagumo tai- — GALAS —
sykliu ir manės tokio gramoz- 
diszko klausymo klausi.

— Neinsižeisk, tamsta, ta
re kunigas. Mane ežia pas tam-

— Vyskupas! Pridūrė Czir
vingis. A, kas ma

— O, tamstai

manau kad tamsta ateisi 
bažnyczia, sžliuiba paimti.

nėreik 
s. Asz 

in

— j\e! Jis atsake. Asz pa
ėmiau civili szliuba/ ir mau to 
užtenka,.

Bet. tamstos žmona, uo

nai ?
ži

gas. Jai tamsta, neimsi szliubo 
bažnyczioje, neturėsi Dievo pa
laimos savo namuose.

— Žinai ka? Tarė Czirvin
gis. Tamsta, apleisk mano na
mus tai man bits Dievo palai
ma. »

tol neisiu, ko] tamsta sutiksi 
imti szliuba, bažnyczioje.

— Tamsta nori ipesztis?
Dabar Czirvingis atsikėlė, 

nradare duris ir tarė:

arba pradžia 
SKAITYMO

.. .ir...
RASZYMO

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

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

K A T A 1.0 G A S 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isx 
szito Katalogo 

Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 

n v va 404 mid amu. nOr
NuJO‘3 l'rnkeik’n, i’irdu-

No.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

Kitokios Knygos

Knygute
Pinigu Ligo

K n y g u t e

ir tin- 
Lietu-

ir kiti szposeliai, 20c.
Np.116—Istorija ape Siera- 

ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

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

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

No.127—Trysi istorijos apie 
Duktė Pustymu; Peleniuto; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

No.128—Dvi isztorijos: Vai 
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 
puslapiu, 20c.

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

“Saule” gr a ž i a u s i a 
kamiausia dovana nuo 
vįo, Lietuviui.

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 Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

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

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

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

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

No. 155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du 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.

No J 78—Tikrąusias Kabalas 
arba atidengimas Paslaipcziu 
Ateitos su pagelba Kazyrom. 
25c.

No.180—Kvitu 
del Iszmokejimo 
niams. 35c.

180 M?—Kvitu
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 Kristus© 
15c.

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

No.198—Gromata arba Mm 
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groraa- 
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 aprasžymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas s

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

tVC Neparnirszkite 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:

Pirkite U. S. Bonus
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanor Cltv, - U S A
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J^AULE lenkiasi in vakarus 
ir ant suniurusio kalėjimo 

bromo slankiojo ilgi szeszeliai. 
Susi kūprinus senele kas valan
dėlė pakakę primerktas akis in { 
dangus ir aprūkęs kvietkas 
ant jos šeinios skrybėlės linko 
žemyn, szluostydamas kalėji
mo apnikusia, siena. Prisiarti
no prie jos mergina isz Iszga- 
nymo Armijos ir lengvai ' ir 
szvelniai palytojo jos poli.

• — Pa,liuesuos juos apie 
szeszta valanda! Tarė ipatylo-l 
mis. Ar ponia laukia vyro, ar 
sunaius?

Senele pakele galva. Sūnaus, 
sumaus! Suszuko. Neiszgirdo 
gerai paklausymo kadangi jau 
buvo kiškuti kurezia, bet su
prato ko klaust a.

Mergina atsiduso ir pasilen
kė prie jos: Ar jis, snmusze po
nia? Paklauso minksztai, bi- 
janeziai. O gal buvo laibai bied- 
nas ir ka nors.pavogė?

—• Niekados savo gyveni
me nepalytėjo manos nei su 
pirsztn. Iszsiemus isz kisze- 
niaus plutele duonos, atsikan
do szmoteli. %

Paėmė ji ir uždare ari t 
szesziu menesiu, už tai kad me
te. su plakt uku in daižiuretoja 
Redla, a.pautiivu fabrike. .0 jis 
nei nemislinio mesti. Kam? Jis 
ir su kumszeziom butu galėjas 
.jam duoti tiek kiek reikia.

— Melskis idant jo szirdis 
sugry'žtu prie Pono! Tarė mer
gina, .bet senele n egi r dėjo tos 
kalbos.

—• Plaktukas, -trauke sene
le toliau, retkareziais kosėda
ma, palaike Redlai in dantis. 
Bet. mano Tamoszius nemete 
jo, ne! Tuojaus tuojaus,...

Kur tai sugirgždėjo 'durys. 
Perėjimo viduriu ėjo greitu 
žingsniu jaunas vyris’zkis, pa
sukdamas in brojina.

— Tai jis! Jėzus, Marija, 
tai jis!

— Laiba diena, motin!
Tvirtai prispaudė ja prie sa

ves o ji drebaneziom rankom 
vedžiojo jam po krutino. Pake
le galva, per motinos peti nėra 
miu žvilgsniu perbėgo tusz- 
czia. gatve. Motina jo žiūrėji
mą. tyrinėjo ir jaute kaip džiūs
ta jos lupos.

Tuojaus paklausiu, mis- 
lijo'. Kas bus kada apsakys?

Gal suduos jai in veidą, gal 
atstums, suduos in krutino, ku
ri ji pene jo?

Apžiurėjo^ aplinkui visas ka
lėjimo sienas.

—' Kiir Lili, motin? Kur 
mano /pati?

Ir. suūkia^ ^atsirėmė paežiais 
in siena,. Senele pradėjo kosėti.

— Ji 'nesislepia priesz ta
ve, Tamoszeli!

— Nesislepia! Antakiai jo 
susitraukė vienon linijom, kur 

Jono Ir Angelinos Andruliu Ir Ju Szeimynos 
MICHIGAN FARM SURIS

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

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

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

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

FOUNTAIN — MICHIGAN

ji, 'motin?
Senele pasitranko nuo jo per 

viena žingsni. Mano jog bus 
goriau apie tai kalbėti stovint, 
atokiau.

—- Palikai mus 'be. skatiko 
o ežia, žiema, ant kiemo szaltis.

— Juk buvau a.resztuotas, 
motin!

—- Na. taip, taip. Senele vos 
I i ežiivi aipverte i szd ži 11 vii si o j 
'burnoj. iSzeszis kryželius jau 
kilnoju o vienok nusisamdžiau 
tamyston, skalbti. Bet tiek 
szimtu, jaunesniu už mane no
ri darbo, nevisados priimdavo. 
O Lili, ka, nedrąsi, ,peles bijo
si, miesto neapkenezia. Isz pra- 
džiu baudžia ja imti bet tokia, 
jaunai, ar ji ka moka ? Ir taip 
sėdėdamos kentėjome diada ir 
sz a11 i.

— O ežia, kieman, pradėjo 
greitai dairytis Redla., su mil- 
žiniszkn cigaru dantyse: Gaila 
man jus, ponia. Braune, asz sa
ko, apiekavosiuos jumis nežiū
rint kad Tamoszius‘nore jo už- 
mnszti mane plaktuku. Atsiim
siu jums, sako, vyno ir mėsos.

Lili stovi prie manos, už 
mano pecziil, slepiasi ir dreba, 
visa, lyg apnszes lapas. Klau
siu jos: Ar šutikp priimti už
kandi .isz ranku to, kuris tavo 
vyra inkimszo hi kalėjimą? Sa
kyk drąsiai, mano vaikei}, ne
sibijok! O jis žiūrisi ini ja savo 
kytroni. lapes akimi, pradeda 
pasakoti apie teatru, ir cirkus. 
Lili visai nukaito iszgirdus 
tuos pasakojimus. '

Antra diena ant kiemo u'žva- 
žiuojai isz fabriko vežimas, o 
anf jo viskos pilnai : Ar nori 
tai priimti, Lili? Klausiu, o 
akiu nuo jos nenuleidžiu, kada 
badas, jau gerokai mus. paku
teno. () ji tvirtai stovi, atsire
mia. ant stalo, tik dar daugiau 
iszlbalo ir atsako: Neimk to' vis
ko, motin, turime gauti darbus, 
turime! Ir parpuolė staiga, ant 
grindų net nesuspėjau jai ka 
tai pasakyti, o buvo* tai jau 
praejas menuo po tavo uždary
mui.

Tamoszius visas nusipurtė. 
Krutinę jam. (baisiai kilnojosi.

Baugiau! Noriu žinoti 
viską, viską?

— Bangiau? .Nieko dau
giau nebuvo. Vaikszczioja kas 
diena Redla. po kiemą, ir ciga
rus ruko. Sako kad jis mus no
ri nuo uodu durnais apginti. 
Ant Lilės nuolatos iszvert.es 
akis žiuri. Visi', tegul juos vel
niai paima, kada pamato Lilės 
veideli, akiu neatitraukia. O 
Lile, žinai, jokios sylos' nei 
drąsos. Ant visko pristotu, jai 
ne asz. <

Pradėjau naktimis jos pilne- 
voti, vakarais in lova, varyda
vau. Syki jos kiszeniuje radau 
cukierkas popierukese, regis 

Iii ir verkiu, verkiu. Idant ji 
nematytu. Buvo jau tuokart 
treczias menuo tavo kalėjimo. 
KojaiSj isz bado’ kaip tik galė
jau pavilkti. Peniai juk pabai
giau szeszes deszimts metu.

O Redla, kasdiena pra,sėdinė
ja ant kiemo ir linksmas dai-

♦ 4 * 4- Ii- 44- 4 * 44.4 44 4- x 4- * * 4 44 4 4 4 4
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Geria,uses ir labiausia
Pr idere utis mo k si a s 

mergaitėms, 
Tai yra jos doras auginimas 

Ir laivinimas jos prie 
darbo.

Jeigu Lie hives mergaites 
Imt. daibszcziO'S, 

Ir savo motina užvaduotu- 
darbuose,

Tai jos nevažiuotu in 
didelius miestus, 

Kur dingsta ant visados, 
Arba nelaimes jas patinka;

Gerus -vyrus gautu,
O nors ir peczese gyventu, 

Bet laimingos butu.
Puikus parodai ir czeverykai 

tai niekiai.
Jeigu motinos prigulincziai 

dukreles Augintu, 
Tai Lietuvyste pasikeltu.

Dorybe užstotu o
pa 1 ei st u vystės nebūtu.

* * * '
Kokia tai mišiuke, 

Užvede “'skunda. priesz savo 
vyra,

B e 1 po r si sk y r i m o, 
Paduodama priežastį, 

Buk jos. vyras ja apliedo, 
Be ržen ge m o te i • i sz k a

i isztikimysta.
Teismas nuėjo net in 

augszcziausia, suda, 
Kuris nedaye moterei 

Persiskyrimo nuo vyro, 
Del t oi kad. vyras peržengė

Sze s z t a. pr i s ak y n lai, 
Negalėdamas, su paezia 

gy ven t i m al sz u me, 
Ir turėjo pasijieszkoti sau 

kitos drauges.
Isz. to yra pamokinimas, 

Del moterių griežlių, 
Kad turi del savo vyro 

būtie, prielankios, 
Nes kitaip tegul po tani 

nesi graudina,
Jeigu vyrai laužo tiesas 

moterystes, 
Taip nutarė teismaviete.

* * *
Viena, aszara kuria.

Nuszluostai savo artimui, 
Daugiau svėrė negu 

Deszimts aszairu iszverktu,
Per tave pati, 

Ant tos nelaimes tavo 
artimo!

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

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

Pirkite U. S. Bonus
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your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
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form of these invitations with people who 
really know! Come in! We will be happy 
to show you the "Flower Wedding Line."

created by

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

I NATURALLY, they'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! 
Check the perfect
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neles dainuoja.. Da,kels savo
st oi a snuki, tuokart matoma, 
ant lupu mėlynė nuo plaktuko.

Kaip ponas nesigedini? 
Klausiu jo. Neturi ponas nei 
Irupuczio susimylejiniO1 savo 
szirdyje, nei del jos, nei del jo.

Iszsiszieps. dantis, kaip- bež
džione ir ruko sau eigara.

— Aha! Tvirtyne pradeda, 
mislyti apie pasidavima, szal
tis, alkis. Tegul ponia daug- ne
sirūpina, ponia generoliene 
Broun asz ja paimsiu. Tik kiek
iai gaila man Lilės, ji per gra
ži yra jusu sūnui, piktadariui, 
ji mano bus!

t

Tunejan tada peili rankoje, 
su noru Ibueziau jam paszoiien 
insmeigus, bet stovi prie ma
nės Lili, verkia.

Mistinu sau: Be abejones ji 
papuls jam in rankas. Paims ir 
paskui pames kaip nuplyszusi 
czeveryka. Reiketu ja isz namu 
in kur iszsiusti.

—■ Szalin! Sakau jai. Isz- 
eįk sau rytoj isz tu namu! Gana, 
jau tavęs pridabojau. O ji ap
sikabino mane, prispaudė. Ne
suspėjau apsidairyti. Motin! 
Sako: kur asz turiu eiti? Atsi
suki au, nes galėjau toj valan
doj ja įpabuežluot.i ir su. ja. sy
kiu verkti.

O Redla garsiai nusijuokė ir 
nuėjo sau.

Visa naktį sėdėjau jos kam
baryj ir galvojau, kaip ji rei
kia užlaikyti, apginti. Ryte da-

sižinojau, kad Redlo ant tos 
dienos pasiliuosavo nuo-darbo. 
Atėjo netrukus ant kiemo, pa
sirėdęs, kaip kad szventej ko-

— 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 ju nuliūdima.

Visu Ražancziaus 
Paslapcziu Maldos
Del Ražancziaus Draugijos 
Nariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1.00. ’ Prisiunskite 
savo orderi ir viena doleri ant 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai

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

kioje ir pradėjo yaikszcziot po 
langais. Lili dar gulėjo lovoj.

— Imkis sau, kas tavo ir 
iszeik!

Atjilyszo jai dantis nuo’ ka- 
žiko. Simona pasikolinti szniu- 
ro. Žinojau, kad.ponia Simo
nas tuo tarpu yra ant turgaus. 
O pati kuogreieziausiai in dar
želi, idant tenai iszsiverkti. 
Sz auk i aus i tada tavęs pagel- 
ba. Sunku man buvo. Galva 
apsunkinta, ant kojų kaip tik 

‘stoviu!
Staiga, girdžiu kad eina kas 

toksai prie manės. Apsižiuriau 
ponia Smioniė. ,

—■ Buvo pas mane ^ponios 
mart i. Norėjo szniuro. Bet man 
rodos ji ko t ai kito buvo'atėjus 
in mano namus. Mano vyro si
dabrinis laikrodėlis nuo stalo 
pražuvo.

— Tegul ponia eina, pas ja 
ir paklausia. Ji sziandien isz- 
keliauja. .

— Asz pasiuneziau pa- 
szaukti palicijos. Gal in ponia 
nepatingės in namus pažiūrėti 
revizijos! Suszuko baisiai.

— Atėjo palicijautas toks 
žiai-us. Lili sėdėjo ant lovos ir 
kada mojome, paszoko persi- 
gandus.

— Dailei jau tas nori pasi
žiūrėti in tavo kažika, sakau, 
atidaryk ji ir parodyk jam!

Donia Simone pradėjo' kar- 
sztai metyti isz kažiko daigtus 
ir, isztrauke tuojau laikrodelk

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

Tamoszius nuo sopulio' insiu- 
tes, nutvėrė motina už gerkles.

— Tai melagyste! Suszu
ko, tai melagyste! Lili yra 
czysat ir nekalta’ kaip aniuolas.

■'I— Tamoszeli! 'Tai asz' pa- 
k.iszau laikrodėli kažkam

Nuteisino' ja už tai ant trijų 
menesiu. Tiktai kalėjimas ja 
galėjo apginti ir apsaugoti nuo 
to latro. Nieko geresnio nega
lėjau sugalvoti. Tas ja iszgel- 
bejo, jos dorybe.

Senele atsisėdo ant akmenio, 
ir pradėjo szliiostyt krauja, 
kuris pasirodė jai ant lupu. 
Sumiš žiurėjo ant jos suraiuru- 
sia,i, nežinodamas, ar maldanti 
motinos dovanojimo, ar ant jos 
palties ir ja sutreplenti.

Isz už broraos iszsigirdo bal
ai žiaurus. Lili sėdėjo, ant lo- 
sas merginos Isžganymo Armi
jos. Ji kreipiesi prie kokios tai 
sesers ir prasz.e jos pakelti szir- 
di prie Dono.

—•. Girdi, Tamoszeli? Tai 
Lilės žingsniai. Sziandien bai
giasi jos bausmes laikas. Eik 
prie jos Tamoszeli. Asz ja ne
kaltybėje užlaikiau. ' *

Dasirodp jiems jaunos mote- 
riszkes. iszveižda, kuri isztiese 
prie ju rankas.

— Tamoszeli!
Virpėdamas isz susijudini

mo jaunas žmogus nutvėrė ja 
in savo- glebi.

— Lili! Miela, mano bran
giausioji !

Prie kalėjimo sienos stovė
jo užmirszta motina ir szypso- 
josi linksmai, matydama, jau
nųjų laime!

— GALAS —

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

I
. . . MALDA ... <

Viesz. Jėzaus ir j 
Motinos Szvencz. j

Sapnas Motinos Szven- Į* 
cziausios, mieganezios Į> 
ant kalno Alyvų, žemei Įi 
Batanijos, bažnyczioj Į! 
Szv. Mykolo Arkaniuolo. Į> 

p

Knygos Did. 3%x5% col. ]! 
TIKTAI, 25 Cta.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY. PA. U.S.A. !
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Ant Gavėnios

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

No. 198 Gromata arba Muka 
musu“ Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany- 
tojaus Jeruzolime 10c.

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

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 15c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekuriais naudin
gais padėjimais 35e.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra dal prisiun- 
timG kasztu. Adresas :

SAULE - Mahanoy City, Pa.

iszvert.es


“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines Perplauke Per Suez Kanala

— Kovas — Mareli; Mene- 
sis paszvenstas ant garbes Szv. 
Juozapo.

— Ponia Helena Kovakie- 
ne isz Shonadoro alna. diena 
lankėsi pas savo patinstamus • • • e kir gimines, ir prie tos progos 
atlanko’ “Saules” Redakcija 
atnaujinti prenumerata už 
“Saule” del savo mylimo tėve
lio, pono Mato Skrobulio, kai
po dovana del jo gimimo diena. 
“Saules” Redakcija vėlina po
niu Skroibuliu daug sveikatos 
ir ilgio pagyvenimo. Dėkojame 
ponei Kovakienei už atsilanky- 
ma.

— Subatoj pripuola, Szv. 
Alenos, ir Szv. Simplicijo, o 
Tautiszka Vardine: Almene. li
tą diena 1949 m., Amerikos 
B-50 Ibomlberis atskrido; iri 
Fort Worth, Texas, užbaigda
mas pirmą, tokia kelione aplink 
visa pasauli; 1949 m., Rumuni
jos Komunistiszka valdžia su
ome visus didesnius rakius, far- 
mas. Ūkis buvo skaitomas di
delis, jeigu 'buvo szimto trisde- 
szimts skėriu ar daugiau; 1939 
m., Kardinolas Paicelli, Vatika
no Sekretorius, iszrinktas Ka
taliku Ibažnyczios Popiežiumi, 
jis pasirinko, varčia Popiežius 
Pijus Dvyliktasis.

— John Lipkosiky, nuo 531 
W. Market uly., likos surastas 
negyvas savo namuose UtaT- 
ninko ryta, per savininka na
mo, Andrew Lazausky. Tyrinė
jimas parodo kad velionis ne
turėjo jokiu giminiu. Grabo
rius L. Traskauskas laidos.

— Ona Wlodarczyk, nuo 
335 W. Centre uly., kuri sirgo 
nuo kokio, tai laiko, ir gydosi in 
Pottsvilles ligoribute, numirė 
Panedelio vakara 7-ta valanda. 
Po tėvais vadinosi Ona Czer- 
neckiute. Gimė McAdoo mies
telyje. Jos vyras Stanislovas 
užlaiko saliuna ‘bizni “Stan
ley's Cafe”, 531 W. Centre uly. 
Paliko savo vyra; sunu Stanis
lova ir duktere Karolina na
mie, taipgi du brolius: Juozą 
Czernecka, isz miesto ir Alek
sandra, Indianapolis; pa.-tevi 
Mykolą Valaiti ir įpus-broli 
Audriąja mieste. Prigulėjo 
prie Szv. Kazimiero Lenku pa
rapijos mieste. Graborius L. 
Traskauskas laidos.

— Buvęs miesto' barberys, 
Joseph J. Cook, nuo 210 W. 
Centre uly., pasimirė Panede
lio vakara 6 valanda savo na
muose. Velionis nesvoikavo 
per tris metus. Gimęs Anglijo
je. Per daugelis metu buvo di
rektorium del Puiblikihiu mo
kyklų mieste. Paliko du sunu ir 
duktere, taipgi keletą anuku ir 
broli. Laidos Petnyczios ryta.. 
Velionis 'buvo Episkopalis.

— Kita san vaite: Nedelioj 
pripuola Szv. Kunegundos, o 
Tautiszka Vardine: Taleina. 
Ir ta diena: 1949 m., Norvegija 
atmete Sovietu Rusijos pasiu- 
linirna neu'žsipuolimo sutarties

Mažas Egipto prekybinis 
laivas, ‘ ‘Ramses ’ ’- pasekmin
gai perplauke per Suez Ka
nala, kuris buvo paskendu
siais laivais užtvindintas 
per susikirtima Viuurže- 
miuose. Kanalas buvo užda

rytas nuo Lapkriczio mene
sio. Kai szitas laivas pasek
mingai perplauke per ta ka
nala, tai parodo kad ir kiti 
mažesni laivai gali per ta 
kanala perplaukti. Bet di
desni laivai dar turi laukti

kol keli kiti paskendusi lai
vai bus isz to kanalo isz- 
traukti. Aliejaus ir gazolino 
laivai dar negali per ta ka
nala plaukti nes jie yra per 
dideli ir per sunki.

o o o

Mes persikeleme in naujas 
patalpas

Mums malonu yra Jums pra- 
neszti, kad mes jau persikėlė- 
me in naujas patalpas.

Turime vilties, kad Jusu 
laiszkai, kurie pas mus visada 
buvo laukiami, be užuolankų 
mus pasieks naujoje vietoje.
• —Marijonai ir Draugas,
6336 S. Kilbourn Avė., 
Chicago’ 29, Ill.

nesurado.
Daktaras sako kad jis ta va

kara nuėjo gulti apie asztunta 
valanda vakare ir jos nepasi
gedo iki ant rytojaus apie de
vinta valanda.

Vanduo nuo laivo ligi kran
to nebuvo gilus, ir ji galėjo te
nai iszbristi.

Policijantas Sheriff Cahoon 
sako kad visi ant to laivo ta 
vakara labai daug gere, ir gal 
visi buvo pasigėrė.

Ponios Scales vyras, kuri ji 
paliko del to Daktaro Dodge, 
yra Eugene Scales, kuris dirba 
in viena fabriką Trenton mies
te.

Daktaro žmona, Ponia Doro
thy Dodge, isz Mercerville, sa
ko kad ji jautiesi priversta pa
likti savo vyra, kai ta slauge 
insimaisze in ju gyvenimą.

Hooveris jau keletą sykiu yra 
taip pasakęs, ir yra praszes 
kad laikraszcziai taip paskelb
tu.

NEPAPRASTAS
POLICIJANTAS

Antra musu laikraszcziu 
kalte, ati su jaunaisiais prasi
kaltėliais. Kai jaunas biesukas 
koka niekszyste padaro, apva- į iszraszes tik dvylika 
ge, apmusza ar kaip panasziai 
prasikalsta, tai jau visi laik
raszcziai Lozorių giedos, kal
bės apie suklydusi jaunuoli,

REDAKTORIAMS
REIKIA DRĄSOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

vagiai buvo juodukai; kad juo
dukai žulikai ta ir ta padare.

“kurio vardo mes negalime 
skelbti del jo jaunu metu!”

Mat! Jeigu jis galėjo ar isz- 
dryso ta ar ta padaryti, taip ar 
taip prasikalsti, tai jau laik- 
rasztiniriko aszaroms ežia ne 
vieta, bet jau reikia spaustu
ves atramento kad didėlėmis 
literomis paskelbti kad, sztai 
ežia jaunas biesukas. Ir taip 
reiketu daryti, kad ne tik jis 
pats matytu ka kiti apie ji 
mislina, bet kad ir jo tėvai da- 
žinotu ir gal nors susisarma- 
tintu.

Czia net ir policijantai nusi
skundžia. Jie suima sakysime, 
penkiolikos metu amžiaus, 
raumeninga burloka. Tas ‘jau
nu metu’ snarglis dažniausiai

ir sutiko pradėti derybos su 
Vakarais kasi ink Atlantiko 
K a r i s z k o s S u t a r t i e s..

—- Panedelyje pripuola 
Szv. Kaizimeirio, o Tautiszka 
Vardine: Daina. Taipgi ta die
na: 1933 m., Prez. Franklin D. 
Rooseveltas iszvezdintas, pri
žada vesti gyva kaira. priesz be
darbi Amerikoje; 1949 m., An-, 
drei Viszinskis užėmė Moloto-j 
vo vieta, kaipo Sovietu Rusijos 
Užsienio Ministeris;’ 1949 m., 
James Forrestal, Apsaugos 
Sekretorius pasitraukė isz sa
vo vietos del prastos sveikatos ; 
1845 m., Florida priimta iii Su
vienytu Valstijų Unija; 1847 
in., Suvienytu Valstijų pacztas 
pavartoja, pimintinius paezto 
ženklelius.

— Utarninke pripuola Szv. 
Frederiko, Szv. Teopiliaus,
taipgi Užgavėnės, o Tautiszka 
Vardine: Adakris. Ir ta> diena: 
1953 m., Rusijos Premieras Jo- 
zef Stalinas pasimirė Kremli- 
ne, jo inpedinis Georgi Malen
kov, buvęs Komunistu Parti
jos Sekretorius; 1933 m., Prez. 
F. D. Rooseveltas uždaro visus 
bankas, iszleidžia insakyma 
surinkti visas auksinius pini
gus Amerikoje; 1933 m., Na
ciai užima savo kraszto taryba 
“Reischataga”; 1770 m., Bos
tono skierdyn.es, trys užmuszti, 
asztuoni sužeisti, kai Ameri- 
kieeziai susikirto, su Anglijos 
kariuomene.

— Seredoj pripuola Pelenu 
Diena, ir ta. diena prasidės Ga
vėnios. Pelenu dienoje Katali- 
kiszkose bažnycziose apibąrs- 
tineje Krikszczioniu galvas pe
lenais, ant atminties, kad žmo
nes maustytu apie pakula ir 
mirti. Laike apasztaliszku lai
ku pasninkas Velykinis buvo 
laikomas tiktai per dvi dienas, 
Petnyczioje ir Subatoje, po 
tam prailgino ji ant Dideles 
Sanvaites trecziam szimtmety- 
je. Ketvirtam szimtmetyje jau 
turėjo trisdeszimts szesziais 
dienas pasninko priesz; Vely
kas, o po. Popiežiui Gregoriui 
prasidėjo nuo Pelenu Dienos 
kaip sziandiena yra.

Doylestown, Pa. —
Albertas. (Al the Comet) Ku- 
mitis, buvęs gyventojas isz 
Shenandoah, Pa., likos su- 
aresztuotas per FBI policija už 
vagyste $12,000, kur invyko

pareita meta, Birželio 16-ta. d., 
in Bristol, Pa., isz mesinyczios. 
Jo kiti draugai t’aipgi likos su- 
aresztuoti kaip tai: Stephen 
Burns, isz Belmawr, N. J., Do
minic Lattanzi, Bristol, Pa., 
David Howard, Tract, N. J., ir 
Charles P. Ghaiul, Haineport, 
New Jersev. ‘ i

• 1

New York. —
Žinios pranesza buk žynius 
pianistas Josef Hoffman, 81 
metu amžiaus, pasimirė Vasa
rio (Feb.) 17-ta diena. Hoff- 
manas muzikos dar visai jau
nutis būdamas jau pasižymėjo 
kaipo nepaprastu gabumu pia
nistas ir vėliau įbuvo vienas isz 
žymiausiu Amerikos piano ar
tistu.

Girardville, Pa.—
Senas miesto gyventojas, Jur
gis (Urbaitis) Robitis, nuo 129 
W. Ogden uly., numirė pareita 
Petnyczios? vakara in Ashland 
ligonbute. Velionis turėjo szir- 
dies liga, kuris staigai susirgo 
pareita Sercdos vakara savo 
namuose. Gimė Lietuvoj, atvy
ko in Girardville 1906 metuose, 
ir paskutini karta dirbo Bask 
kasyklose. Paliko savo paezia 
Olesa (Stankievicziute). Pali
ko du sunu Prana namie ir Jo
ną mieste; dvi dukterys: Ona 
Mataiticne, Hartford, Conn., ir 
Mare Woda, New York, taipgi 
keletą anuk’us. Laidojo Utar
ninke, su ap'iegomis in Szv. 
Vincento bažn vežiojo 9 valan
da ir palaidotas in parapijos 
kapinėse.

Czia jie net ir policijantus 
suklaidina. Kai laikrasztis 
pranesz kad, sakysime banka 
buvo apvogta. Laikrasztis pa
sakys ir paaiszkins kad vienas 
isz ju buvo penkių pėdu szesziu 
coliu augszczio, apie szimto 
szeszios deszimts svaru; pasa
kys ka jis nesziojo ir kaip jis 
iszrodo, bet nepasakys ar jis 
buvo baltas ar juodas!

Pilna teisybe jus dar nei vie
name laikrasztyje neesate skai
tė: būtent kad daugiau kaip 
septynios deszimtas nuoszim- 
tis visu prasikaltimu, vagys- 
cziu, žmogžudyseziu dideliuose 
misetuose yra papildoma juo
duku.

FBI virszininkas J. Edgar

gerai žino kad jo metai ji ap
saugoja, ir jis policijantui sta- 
cziai drosz in akis ir jam pri
mins: “Atsimink, asz ne pilnu 
metu. Tu tik uždek ranka ant 
manes ir pamatysi!”

Ir nabagas policijantas ne- 
iszdrysta at jo uždėti rankos, 
nes tuojaus visi laikraszcziai 
visa kosere bliautų kad polici
jantas sumusze jauna vailka!

Jeigu tokis snarglius galėjo 
vyriszkai prasikalsti, tai jam 
jau ir vyriszkai reiketu atly
ginti.

Czia gal kaip ir tik už tai 
mes turime dabar tiek daug 
jaunu prasikaltėliu, nes ir re
daktoriai ir policijantai ju bi
josi.

NEW YORK, N. Y. — 
Miesto policijantas, kuris per 
dvideszimts devynis metus yra 

tikietu
vairuotojams, sako kad jis vi
sokiu vairuotoju automobiliu, 
yra sutikės ir kad jis visiems 
jems buvo dovanojęs. Bet jis 
sako kad vienas vairuotojas 
jam tikrai insipyko. Jis szeszis 
sykius privažiavo prie jo ir jo 
vis klausė kaip jis gali priva
žiuoti prie Holland Tunnelio.

Policijantas, galutinai inpy- 
kes, paprasze kad draiverys 
pasistumtu ir jis pats ta to 
draiverio automobiliu pervai- 
ruojo per Holland tunneli, tik 
parodinti jam kaip galima isz 
New Jersey invažiuoti in New 
York miestą po Hudson upes 
per Holland Tunneli.

Jis sako kad apart to invy- 
kio, dauguma draiveriu, vai
ruotoju yra protingi ir geri 
žmones ir kad jis nieko neturi 
priesz tuos žmones kurie taip 
skubinasi pervažiuoti per ta
Holland Tunneli.

GRABORIUS
PRALAIMĖJO

STATEN ISLAND, N. Y. — 
Szeszios deszimst penkių metu 
amžiaus graborius William 
Driffy pralaimėjo lenktynes su 
Staten Island Rapid Transit 
Express traukiniu.

Jis pralaimėjo ne tik tas 
lenktynes, bet ir savo gyvastį.

Traukinys jo automobiliu in 
szmotelius sudaužė pirm negu 
suspėjo sustoti už keletą szim- 
tu mastu.

Prezidento Žmona 
Buvo Ligoninėje

WASHINGTON, D. C. — 
Balinamai Vaszingtone bu
vo praneszta kad Mamie Ei
senhower, Prezidento Eisen- 
howerio žmona, buvo in 
Walter Reed ligonine nuva
žiavus del patikrinimo savo 
sveikatos, pareita Petnyczia 
ir sugryžo isz ten Panedely- 
je. Daktarai sako kad Prezi
dento žmona neserga ir nėra 
ligota, bet kad jie norėjo tik
rai patikrinti jos sveikata.

DINGUSI SLAUGE

Paszauke Savo Seseri 
Per Telefoną

BORDENTOWN, N. J. — 
Graži juodbruve slauge, tris
deszimts vieno meto amžiaus 
Ponia Mary Ann Scales, pa
szauke savo seseri, Ponia Ma
rie McDonald in Bordentown, 
isz Floridos ir jai pasakė kad 
ji yra sveika ir gyva, bet nesa
kė kur ji Floridoje randasi.

Ponia Scales savo seserei pa
sakė, kad ji neketina gryszti 
isz Floridos ir kad nieko apie 
ja nepaisintu.

Bet policijantai nesiskubina 
intiketi nei jai nei jos seserei. 
Szita slauge, Ponia Scales yra 
insimylejus in Daktara James 
T. Dodge, 46 metu amžiaus, ku
ris gyvena in Trenton, N. J.

Ji yra palikus savo vyra ir 
apleidus savo du vaikucziu del 
tos savo neleistinos meiles. Ji 
buvo ant to daktaro laivo, nuo 
kurio ji staiga dingo. Polici- 
janati visur jos jieszkojo, bet

Here’s How Payroll Savings
Can Make That Dream Come True

Skaitykit “Saule”
“Saule”, kaip szviete, taip 

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

If accumulating the down payment has 
been keeping you from building the 
house of your dreams, chances are you’ve 
never tried the Payroll Savings Plan. 
Because this is the easy, automatic way 
to meet any down payment—for a house 
or any large purchase.
All you do is sign a Payroll Savings ap
plication at your pay office, naming a 
certain sum to be set aside for you each 
week—a few dollars or as much as you 
want. After that, your saving is done for 
you—automatically.

And every time there’s enough in your 
account,' a U. S. Series E Savings Bond 
is purchased in your name and given to 
you. Soon the few dollars saved from 
your pay each week add up to a gener
ous amount.

So don’t get in the dumps about down 
payments. Meet the cash needs for your 
dream house the way millions of other 
Americans are meeting theirs—join the 
Payroll Savings Plan today. Or, if you’re 
self-employed, invest in Bonds regularly 
where you bank.

How you can reach your savings goal 
on the systematic purchase of Savings Bonds

If you want approximately

$5,000 $10,000 $25,000

Each week far 9 years 
and 8 months, save . . $8.80 $17.60 $44.00

Each week for 19 years 
and 8 months, save . . $3.75 $7.50 $10.75

Part of Every American’s Savings Belongs in U. S. Savings Bonds
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