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Prarado Savo Dranga

Asztuoniu metu Nora Ze- 
cca aszaruodama klausia po- 
licijanto Charles Pentoney, 
kad jis jos draugui, szuny- 
cziui pagelbėtų. Jos szuny- 
tis buvo automobiliaus su

važinėtas, ir paskui už keliu 
valandų nudvese.

Policijantai prižadėjo jai 
kita dranga, szunyti sujiesz- 
koti.
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IZRAELIS NORI Rusai Vis Giriasi
AMERIKOS PAGELBOS

, z

WASHINGTON, D. C. — 
Izraelio Ambasados Abba 
Eban pranesze ir pasakė kad 
Amerikos valdžia dabar veda 
pasitarimus su Izraelio krasz- 
ot vadais, kaslink Izraelio lai
vu, kurie plaukia per ta Suez 
Kanala. Izraelio valdžia nori

kad Amerikos valdžia 'užtik
rintu kad Izraelio laivams bu
tu valia per ta Kanala plaukti.

Ambasadorius Eban sako 
kad jeigu Egipto valdžia
stabdins Izraelio laivus tai 
Amerika turėtu stoti Izraeliui 
in pagelba, kadangi Žydai su

tiko pasitraukti isz Gaza Strip 
ir Gulf of Aqaba.

Ambasadorius Abba Eban 
szitaip iszsireiszke per televi- 

pasikalbeda-
mas su Kongresmonu Kenneth 
B. Keating, Republikonas isz 
New York.

su- zijos programa,

Isz Amerikos
‘FBI’ JIESZKO

JAUNOS PORELES

Dipliomato Duktė Ir 
Darbininkas Dingo

neszti nei vietinei Vaszingtono 
policijai nei FBI agentams, 
nenorėdama sarmatos padaryti 
savo dukrelei. Bet dabar, kai 
jie nieko isz jos nebuvo dažino- 
je per vsia sanvaite, tai jiedu 
jau iszsigande kreipiasi in po
licija.

BAGOCZIUS NUŽU
DĖ SAVO ŽMONA

kios deszimts trijų metu am
žiaus.

Policijantai in Towson, Md., 
sako kad 52 metu amžiaus Van 
Horn, kuris yra szesziu pėdu 
su kaupu ir sveria daugiau 
kaip du szimtu svaru, prisipa
žino kad jis savo žmona užmu- 
sze kai ji jam reže su savo 
maszna per veidą.

Detektyvai sako kad jis tada 
indėj o savo žmonos lavona in i 
savo automobiliu ir ketino la-j 
vona iszmesti in upe, bet pas- ’ 
kui taip susigraudino kad visa Į 
nakti jis savo žmonos lavona 
laike savo glėbyje, laukdamas 
kad jis susiras gana drąsos sa-| 
ve nusižudinti.

Kai policijantai pribuvo, 
Van Horn iszsitrauke revolve
ri, brauninga ir visus inspejo 
nesiartinti, nes jie jo niekados, 
gyvo nepaims.

Bet keli policijantai suspėjo 
ji apsupti ir paimti pirm negu 
jis galėjo ta savo brauninga 
pavartuoti.

Policijantai ji suaresztavo ir 
padėjo in kalėjimą, bet prie jo 
paskyrė sargus diena ir nakti, 
nes jie bijosi kad jis ir dabar 
nenusižudintu.

EROPLANAS SUDU-' VENGRU PALEISTI 
ŽO IN NAMUS [ STUDENTAI

4 Žmones Žuvo Neteko Paszportu
PACOIMA, CALIF. — Ke-I 

turi žmones žuvo kai ju mažas
eroplanas nukrito ir sudužo in paszportus isz dvieju 
vienu namu prieangus, por- 
czius, in San Fernando Valley. 
Visi žuvusieji buvo tame ero- 
plane, tie kurie tuo laiku val-
ge pietus tuose namuose nebu
vo sužeisti.

Virszininkas sako kad tik 
biski, tai visi tie tuose namuo
se butu buvę užmuszti, nes tas 
eroplanas butu pataikęs sta- 
cziai in ju valgomojo kamba
rio siena.

11 ŽUVO DVEJUOSE
AUTOMOBILIUOSE

Septyni Vaikucziai 
Žuvo Baisiame Gaisre

VIENNA, AUSTRIJA. — 
Amerikos Konsulatas atėmė

Ameri- 
kiecziu kolegistu, kurie buvo
Vengru suimti ir vėliau paleis
ti.

Jaunuoliai studentai, Mike 
A. Gilbert isz Walterboro ir 
Warren William Hair, isz 
North Augusta, buvo Vengri
jos policijos paleisti ir sugra
žinti in Austrija. Jiedu buvo 
suimti ir laikomi kalėjime nuo 
Gegužio dvideszimts szesztos 
dienos.

Jiedu dabar yra apsistoję 
mažame vieszbutyje, Vienos 
mieste, kur Amerikos Konsu
latas yra parūpinęs jiems kam
barius, kol Amerikos valdžia 
nutars ar pavėlinti ilgiau po 
Europa važinėti, klaidžioti, ar 
priversti juos tuojaus gryszti 
namo.

MASKVA, RUSIJA. — 
Kartas nuo karto tas pagyru 
puodas užverda Rusijoje ir isz- 
girstame, kaip Ruskiai pir
miausiai iszrado eroplana, 
elektra, pabūdavo j o pirma j i 
automobiliu, iszrado metais 
pirmiau atomine bomba ir taip 
toliau, ir taip toliau.

Dabar Maskvos radijas ima’ 
girtis apie savo gyventoju ii-1 
ga amžių. Tai visai nenaujiena 
ir isz kitos puses, ne melagyste.

Maskvos radijas pranesza 
kad neseniai pasimirė Egor 
Karoyevas, kuris buvo sulau-! 
kės szimto penkios deszimts 
asztuoniu metu amžiaus. Tai 
butu seniausias žmogus ant 
szio pasaulio!

Ir mes už tai negalime va
dinti Sovietus melagius, nes! 
mes gerai žinome kokius pras
tus metrikus tenai užlaiko. Ir 
musu daug žmonių isz Lietu- 
vos tikrai nebežino savo metu, 
nes neturi ir niekados neturėjo 
jokiu metrikų. Tai už tokipasi- 
didžiavima mes gal jiems ir ga
lėtume dovanoti, jeigu jie taip 
nesistengtu intikinti kad jie 
tikrai žino ir yra suskaite to
kio senelio metus, metelius.

Mat, su tokiu pasididžiavi
mu Sovietu valdžia nori vi
siems priparodinti kad gyveni
mas Rusijoje kur kas geresnis 
negu kur kitur.

Gal tas žmogelis tikrai mis- 
lino kad jis taip ilgai iszgyve- 
no, nes gal jo gyvenimas buvo 
toks vargingas kad iszrode to-|

kis ilgas. <
Bet to dar negana, Sovietai 

sako kad tai tik vienas isz ilga- 
mecziu. Jis sako kad randasi 
kitas dar jauniklis, szimto dyi- 
deszimts trijų metu amžiaus 
žmogelis, Suleiman Arshba, 
kuris dar vis savo dvareli pats 
prižiūri. Jis yra sveikas ir 
linksmas ir yra netekes tik vie
no danties.

Ir ežia Sovietai norėtu su- 
sarmatinti visus musu dakta
rus ir ligonines, priparodant, 
kaip Rusijos žmones ilgai, gra
žiai, sveikai ir linksmai tiek 
metu iszgyvena.

INTARTAS UŽ 
NUŽUDINIMA

MOTERISZKES
PHILADELPHIA, PA. — 

Keturios deszimts asztuoniu 
metu amžiaus Sebron DaTidy, 
nuo Tryliktos uly., netoli nuo 
Susquehanna Ave., buvo poli- 
cijantu suimtas ir suaresztuo- 
ats. Jis yra inthrtas už nužudi
nima motęriszkes, 38 metu am
žiaus Minnie, su kuria jis gy
veno, kaip su žmona, be jokio 
szliubo.

Policijantai sako kad jis ja 
nuszove kai jiedu susiginezino 
ir susipesze grocerneje ant 
Susquehanna Ave. Ponia Min
nie Dandy jau buvo pasimirus, 
kai ji buvo nuveszta in Temple 
ligonine. Jos lavone policijos 
daktaras rado keturias kulkas.

WASHINGTON, D. C. — 
FBI policija buvo paszaukta in 
talka, jieszkoti Szvedijos La
kūnu Sztabo atstovo dukters, 
ir Senato darbininko, kuriedu 
abudu sykiu dingo. Spėjama 
kad jiedu pabėgo apsiženyti.

Dipliomato geltuonplauke,! 
szeszoilikos metu Christinia 
Wennerstrom, ir Senato darbi- Į 
įlinkas asztuoniolikos metu 
amžiaus Huw Williams dingo ! 
ana sanvaite.

Williams yra sūnūs Ponios 
Donna Lee Williams, isz Falls 
Church, Virginia, Vaszingtono 
priemiestyje.

FBI policija nieko vieszai 
nesako neprišipažinsta kad jos 
agentai dabar tu jaunuju jiesz- 
ko, bet tik sako kad jos agentai 
įseka visus vietines policijos 
žingsnius.

Bet Szvedijos dipliomato; 
žmona laikrasztininkams pasa
kė kad FBI policija užvakar 
jau stojo in talka.

Dipliomatas, Pulkininkas 
Wennrestrom sako kad jie spė
ja kad ju dukrele pabėgo apsi
ženyti, nors ji nieko apie tai 
jiems nebuvo sakius. Tiedu 
jaunieji buvo susipažinę per 
szoki, kokie metai atgal ir bu
vo susidraugavę.

Ponia Wennerstrom per asz- 
aras paaiszkino kad ji su savo 
vyru nenorėjo apie tai pra-

Inirszo Kad Ji Jani
Reže Per Žanda

BALTIMORE, MD. — Ro
bert Jett Van Horn, bagoczius, 
milijonierius ir sportininkas 
yra intartas už savo žmonos 
nužudinima. Jo žmona buvo 
garsi sportininke Bernice, pen-

LENKAI PRASZO PA
GELBOS ISZ RUSIJOS

Bajoraite Prausėsi

Szita jaun Ispanijos bajo
raite nepaisė kad laikraszti- 
ninkai užtiko ja besipraus- 
anczia, bet isz jos iszvaidos 
pasirodo kad jai ne kaip pa
tiko kai puodas szalto van
dens buvo užpilta ant jos 
galvukes.

VARSZAVA, LENKIJA — 
Lenku Komunistu vadas, Wla- 
dyslaw Gomulka, Ministeris 
Josef Cyrankiewicz ir du kiti 
virszininkai sugryžo isz Mask
vos, kur jie buvo nuvažiavę 
praszyti pagelbos isz Sovietu 
Rusijos.
.. Visi jie labai slaptai buvo te
nai nuvažiavę, ir nei Lenkijos 
nei Rusijos laikraszcziai .nei 
žodžio nevaptelejo apie ju vizi
tą, atsilankyma in Maskva.

Nei Lenkijos nei Rusijos vir
szininkai laikrasztininkams 
nepaaiszkino kas tenai buvo 
kalbama ar nutarta, bet žino
ma kad Lenkai prasze pagelbos 
isz Kremlino.

Visi gerai žino kad Lenkija 
dabar labai reikalinga mažiau
sia trijų szimtu milijonu dole
riu; tai tris sykius tiek, kiek 
Amerika buvo tiems Lenkams 
prižadėjus.

Sovietai labai norėtu tiek pi
nigu Lenkams paskirti, bet be
da kad ir jiems tokios pagelbos 
dabar reikia. Galimas daigtas 
kad Lenkai bus priversti atsi
sakyti, atsižadėti Rusijos ir 
kreiptis in mus.

BENSON, ILL. — Dvi pore
les su savo septyniais vaiku- 
cziais užsimusze, kai j u auto
mobiliai susikūlė ir užsidegė, 
netoli nuo Benson miesto.

Pirmame automobilyje sude
gė 27 metu amžiaus James 
Block isz Streator, Ill; jo žmo
na 24 metu amžiaus Vernie 
Mae; 4 metu Peggy, 3 metu 
Gloria, dvieju metu Deborah ir 
trijų menesiu Jimmie.

Antrame automobilyje žuvo 
37 metu amžiaus Daktaras 
George C. Von Steenberg, dan
tistas isz Bloomingotn, III.; jo 
žmona, 33 metu amžiaus Helen 
Nance, ir trys vaikucziai, ku
riu vardus policijantai nebega 
Įėjo tenai ant vietos dažinoti.

Tiedu automobiliai su tokiu 
smarkumu susimusze kad jie
du vienas nuo kito atsimusze ir 
vienas davė in medi, antras in 
stulpą. Nei vienas isz tu kelei
viu neiszliko gyvas.

Policijantai spėja kad gali
mas daigtas kad ežia buvo ir 

I treczias automobilius, nes jie 
| negali iszrokoti kaip ta nelai
me atsitiko. Iszrodo kad abudu 
automobiliai važiavo in ta pa- 
czia puse, tai galimas daigtas 
kad treczias automobilius tenai 
pasipynė ir tie draiveriai, bai
siai greitai važiuodami, buvo 
priversti savo automobilius pa
sukti nuo vieszkelio ir taip su
simusze.

Konsulo sztabo nariai ypa
tingai yra inpyke ant j u, nes 
jiedu sako kad jie nieko nepai- j 
so, ir gal dar vėl in Vengrija 
nukeliaus. Konsulato nariai 
sako kad szitiedu vaikezai ge
rai žinojo kad jiems uždrausta 
žengti skersai ta geležine sie
na, Jiemdviem tai tik szposai 
ir taikos, bet dipliomatams ir 
Ambasadai tokie prasižengi
mai sudaro baisiai daug bėdos 
tarptautinėje politikoje.

Jeigu kas butu atsitikę jiem 
tenai anapus tos geležines sie
nos, tai ju tėvai, gimines ir ki
ti baisu lerma iszkeltu, valdžia 
ir konsulata kaltintu.

Austrijos policija yra dabar 
juos pavedus musu Konsulato 
priežiūrai pakol bus nuspręsta 
ka su jais daryti.

DAUG GIRTU
DRAIVERIU

PHILADELPHIA, PA. — 
Ant Philadelphijos ulycziu ir 
vieszkeliu randasi daug gir
tuokliu, kurie visiems draive- 
riams ir pestems sudaro tikra 
pavoju.

Per pastaruosius metus 2,596 
tokiu girtu draiveriu buvo su- 
aresztuota.

Septyni szimati szeszios de
szimts keturi isz tu girtu drai
veriu buvo invelti in invairias

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Apie Varles

Kai mes kalbame apie mei
le tai mes visados turime 
omenyje vyra ir mergina ar 
bent moteriszke. Bet ežia 
meiles pasaka yra apie var
les.

Czia Pittsburghe, vyrisz-

ka varle su meile žiuri in 
moteriszka varle, kuri buvo 
neseniai sugauta ir patup- 
dinta in Pittsburgh Zoo. 
Czia gal meile pavasaryje, 
kaip ir su kitais gyvūnais ir 
žmonėmis.
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Kas Girdėt
Po Senato komisijos tardini- 

mu, visos darbininku unijos 
da'bar negardžiai atsiduoda. 
Ta komisija parode kaip daijbi 
ninku vadai isznaudoja darbi- Į 
ninkus. Ir tai darbininkams 
baisiai nepatinka.

Teamsters unijos bosas ir 
prezidentas dabar jau tikraj 
žino ir prisipažinsta kad jos 
griekai yra suskaityti ir kad 
jam toje unijoje nėra vietos.

Tik gaila kad teismas negali 
ji imti nagan ir patupdinti in 
kalėjimą uiž visas tas vagystes.

Dabar fabrikantai ir kompa
nijos daug- drąsos ingijo, ir da
bar ju atstovai drąsiai stosis 
priesz. visu unija atstovus, ti
kėdami kad žmones juos rems 
priesz tas unijas. Daug tu uni
ja nariu dabar jaa ima skersai 
žiūrėti in savo uniju vadas.

Ir tai gal bas visiems in svei
kata.

Anglija, musu nepaisindama 
nutaria daryti bizni su Komu- 
nistiszka Kinija. 

* • • ■
Amerikiecziai isz visu pusiu 

puolasi ant valdžios ir ant val
dininku, reikalaudami kad mes 
mažiau pinigu szvaistytume 
svetiniuose krasztuose ir dau
giau taksu sumažintu namie. 
Eisenhoweris dabar yra atsi
radęs tarp kūjo' ir priekalo. Jo 
ir geriausi ir artimiausi drau
gai ima ji apleisti. Jis gerai ’ži
no kad jis vargiai viena dran
ga dabar turi laikrasztininku 
tarpe. O kai laikrasztininkai 
pasiprieszina, tai vargiai ir Ei- 
senhowerio intaka gales isz- 
tverti priesz juos.

Visi dabar reikalauja kad 
Amerika nusiginkluotu. O Ei
senhoweris yra karininkas. Isz 
to ir nesutikimas.

kraszte.

Eisenhoweris valdžios szta- 
bas susilauks dar daugiau per
mainų, nes daug augsztu ir in- 
ta.kingu žmonių yra jam davė 
žinoti kad jie pasitrauks. Isz- 
rodo kad P re z. Eisenhoweris 
negali pasilaikyti savo szulus 
ir darbininkus.

Apsaugos 'Sekretorius, Char
les E. Wilson už keliu sau vai - 
cziu pasitraukus. Pramones 
Sekretorius, Sinclair Weeks 
jau yra vieszai pasakęs kad jis 
pasitraukia. Agronomijos Sek
retorius Ezra T. Benson sako

Musu Skaitytojas

Anglijos valdžia , yra. palei
dus vandenilio, “Hydrogen” 
bomba, daug didesne ir baises
ne negu Amerika buvo palei
dus virsz Hiroshima.

kad jiš nebežino ar pasilikti ar 
pasitraukti. Taip pat sako 
Paczto Postmaster General Ar
thur E. Summerfield ir Vidaus 
Sekretorius Fred A. Seaton. 
John Foster Dulles, Amerikos 
Sekretorius nežino ar jis pasi
liks, ar ne. Jis sako kad ' jo 
sveikata, gal privers ji pasi
traukti.

Taip pat su Attorney Gene
ral Herbert Brownell ir darbo 
Sekretorių James M. Mitchell 
ir su Sveikatos ir Labdarybės 
Sekretoriumi Marion B. Fol
som.

Pypkes Durnai

PAMOKINS
POLICIJANTUS

Ir Jau Beveik Laikas

Visos kitos nnijos dabar sku 
binasi savo* eilse iszvalyti ir vi
so tokia sukczio diktatorių nu- 
sikratyti, kad palaikius savo 
uniju narius.

Kiek dabar galima inspeti, 
tai karas so Sovieto Rusija nei 
neįmanomas, nes Sovietai ge
rai invertina musu galybe. Jie 
turi atomine bomba, bet jie ži
no kad ir mes ta bomba turime 
ir daug daugiau panasziu to
kiu ginklu.

“ • * '

Tik musu Prezidentas pasi
lieka tikras molio Motiejus, 
kai jis nori derintis su Sovie
tais kaslink suvaržinimo tu 
atominiu bomba gaminimo.

Bet jeigu Eisenhoweris savo 
norą turės, tai mes savo vaisku 
nesumažinsime Europoje, bet 
dar padidinsime.

Nauji ginklai keliauja grei- 
cziau negu penkias mylias iii 
viena sekunda ir gali sunaikin
ti paskirta vieta, kraszta pus
penkto szimto myliu skersai ir 
iszilgai.

Ir Amerika tokius ginklus 
turi ir duoda. Sovietams žinoti 
kad ji turi.

Biznis, pramone ir darbai 
dar vis laibai gerai eina musu

Jis skaito musu laikraszti 
Ir seka svieto sanjudi; 
Jis nori viską dažinot, 
Nes jam vis rupi iszgalvot 
Kaip ir kur dalykai stovi; 
Ka pasaulis isz jo nori.
Ar dalykai eis blogyn, 
Ar žmonija ein’ geryn. 
Jis skaito laikrasztininkus. . 
Ir seka korespondentus.
Jis nesistato su mokslincziais, 
Ir neužsideda su ginczais.
Bet jis “Saule” pasiskaito. 
Ir jis gauna protui maisto. 
Linksmina ji Taradaika, 
Baltruvienės balabaika.
Jis skaito vietines žinias
Apie krikszczynas, vestuves 

ir t. t.
Senesnieji teipgi skaito 
Kas kur mire in kiek laiko. 
Nes “Saule” visur szvieczia, 
Tolimus krasztus palieczia.
Ji daug girdi, daug ir mato, 
Ir skaitytojams pasako.
Žmogus skaitantis žines, mato 
nelaimėms ir atsitikimais.

Jo Ramybe
Kunigas ateina pas viena 

žmogeli,
Kuriam nesenei mirė pati.
Ant stalo stovi puse butelio 

guzutes:
Ar tai tavo vienatine 

suraminto ja?
Užklausė pasipiktinęs 

kunigas.
Žmogelis atsake:
Ne, dvasiszkasis teveli!
Turiu da du butelius skiepe.

— 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.

Pirkite U. S. Bonus Pirkite U. S. Bonus Pirkite U. S. Bonus
Mes negalime pamirszti kad 

Eisenhoweris yra ar buvo kari
ninkas, bet jis mažai ka suvo
kia supranta apie tarptautine 
politika.

Eisenhoweris Sovietu nepa- 
žinsta ir nesupranta. Bet jis 
vistiek nori su jais derintis.

Visam musu krasztui buš in 
sveikata kai Eisenhoweris pa
sitrauks isz Vaszingtono ir vi
sa savo laika paszves loszimui *
golfo. Jis tam golfo loszimui 
tinkamas, bet ne valdžios tvar
kymui. I

AS K THE MAN
WHO
KNOWS
THE
ANSWERS!

PHILADELPHIA, PA. — 
AAA Automobiliu savininku 
draugija ir Keystone automo
biliu savininku draugija jau 
kuri laika yra reikalavusios 
kad Philadelphijos policijan- 
tai butu pamokinti nors žmo
niško pasielgimo.

Ir dabar iszrodo kad gal jie
I

bus nors sziek tiek pamokinti 
ar bent nors jiems bus patarta 
pasielgti kaip džentelmenai, o 
ne kaip kokie ulycziu ir viesz- 
keliu diktatoriai.

Jau kuris laikas kai tie poli- 
ci j antai laisvai iszdalinejo ti- 
kietus tiems draiveriams/ ku
rie dryso pro geltuona szviesa 
pravažiuoti, o miesto ir valsti
jos instatymai sako kad dfai- 
veriui valia pro geltuona szvie
sa pravažiuoti su atstrga.

Daug policijantu visa savo 
darbo diena praleidžia jieszko- 
dami automobiliu, kurie yra 
sustabdinti uždraustose vieto
se. O tuo paežiu kartu razbai- 
ninkai ir žmogžudžiai turi tik
ra ragaisziu visame mieste.

Dabar policijantams bus pa- 
aiszkinta kad ju pirmutine pa
reiga yra tvarka ii' taika palai
kyti mieste, o ne medžioti drai- 
verius.

Ir už tai mes miesto majorui 
suszukome Valio!

Kas nors turėtu tiems mu
su miesto policijantams pa
aiškinti kad ju darbas pri
klauso) nuo automobiliu drai- 
veriu; kad automobiliu draive- 
riai juos ir ju szeimynas užlai
ko; kad jie yra ne ponai, dik
tatoriai, bet tarnai, bernai, ku
riu vietos, kuriu darbar ir ku
riu algos pareina isz tu žmonių 
kurie vairuoja automobilius.

Nei viename kitame didelia
me mieste mes neesame sutikę 
tokiu žiauriu atskalunu, ne
klaužadų, ponu, diktatorių po 
licijantu kaip Philadclphijoje. 
Ar tai dyvai kad miestas dabar 
turi daugiau kaip tris szimtus 
tuszcziu vietų ant savo polici
jos sztabo, ir kad tik mažiau 
kaip pusantro szimto kandida
tu stojo in kvotimus, egzami
nus del tu tuszcziu vietų?

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Amerikos valdžia rengiasi 
daug savo kariuomenes isz- 
traukti isz Azijos. Formosa sa
los klausimas iszkele daug kitu 
klausimu kaslink Japonijos,, 
Korėjos, Philippimi ir Pietų 
Vietnam.

CHARLES VAN DOREN
Explains why U. S. Savings Bonds are 
even better investments now than ever before.

Europoje Amerikos vardas 
prastėja. Prancūzai vieszai 
ima mus kaltinti ir intarti.

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

I
. . . MALDA ... (

Viesz. Jėzaus ir ■; 
Motinos Szvencz. Į;

Sapnas Motinos Szven- |> 
cziausios, mieganczios Ji 
ant kalno Alyvų, žemei Į» 
Batanijos, bažnyežioj

Szv. Mykolo Arkaniuolo. ]!

Knygos Did. 3%x5% col

TIKTAI. 25 Cts ;rsaule publishing co., < 
mshanOVCITY Pa i! S a >

Q: What two new benefits have been added to the U. S. Savings 
Bonds Program during 1957?

Mr. Van Doren1 Every Series E Savings Bond bought since February 1, 1957 
pays a new, higher interest—3%% when held to maturity. It 
also reaches maturity faster— in only 8 years and 11 months.

QI What should every Bond owner do about his older Savings 
Bonds?

Mr. Van Doren : Just hold’onto them. The rate of interest a Savings Bond pays 
increases with each year an owner holds it, until maturity. 
Therefore, the best idea is to buy the new—-arid hold the old.

Q S Why are Savings Bonds better than cash?
Mr. Van DorenZ Because cash lost, stolen or destroyed is gone forever. But the 

U. S. Treasury will replace Savings Bonds, including interest 
- earned, without cost to you.

QI What is the average investment in U. S. Savings Bonds per 
Bond owner? $100? $500? $1,000?

Mr. Van Doren: Over 40,000,000 Americans now own more than 
$41,000,000,000 worth of series E and H Savings Bonds—with 
an average investment of more than $1,000 per Bond owner.

Q S What is the safest and surest way for a V. S. citizen to 
guarantee his own and his country’s future financial 
security?

Mr. Van Doren: By investing regularly in U. S. Savings Bonds—either on the 
Payroll Savings Plan where he works or by regular Bond pur
chases at his bank.

n
People who know the answers know the value of investing 
in U. S. Savings Bonds. So sign up for Payroll Savings 
where you work. Or buy Bonds regularly where you bank.

PART OF EVERY AMERICAN’S SAVINGS
BELONGS IN U. S. SAVINGS BONDS

The U. S. Government does not pay for this advertisement. The Treasury Department thanks, 
for their patriotic donation, the Advertising Council and

SAULE PUBLISHING CO.. MAHANOY CITY/ PA.
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Pirkite U. S. Bonus

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.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygai isz 
szito Katalogo 

Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
rnvjya. 404 nušlamu. 50c 
, Mo.pi’Z— Prakeiktu, meilin

I

gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

No.l 03—V ai delo ta, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietnviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpiuasi 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.l 12—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

N0.IJ6—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 nemu- 
no. 58 pus., 20c.

No.l 27—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. G0 puslapiu, 20c.

No.l28—Dvi isztorijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

N0.132—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. 5b 
puslapiu, 20c.

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

“Saule” gražiausia ir tin
kamiausia dovana nuo Lietu
vio, Lietuviui.

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

No.l 42—A p i 0 Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

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

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

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczioa 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 pusią 
pin, 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.

N 0.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

Skaitykit “Saule”

No.158—A p i 0 Kapitonai 
Storm field Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isatyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pnsiangavenis;Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirszlinin; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvalgi 
dės ir Kitus Dangiszkus Hu
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Arži uolas; Uosis; Bu d yna. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.l 66—Apie Sūnūs Mul
kinus; Iszklausyta M a 1 d a 
Vargszo; Geras Medėjus. 20«.

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

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

No.l 75—Ku ežios Žemaites; 
Gudras 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

No.l78—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

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

I8OP2—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—Grandus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
šu Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c.

No.198—.Gromata arba Mo
ka musu Jszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany- 
tojaus Jernzolima. 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 Motino! 
Garbei. 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas; j

HF1 Užsisakant knygas is» 
szio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai’reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadetl 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

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

SAULE PUBLISHING CO., 
Mah&noy Cttv, - H, ». B
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Balta Karalyste
CENOVES gadynėje gyveno 

dideliam sutikime du drau
gai, vienas nuo kito neatsiskir- 
davo niekad, kur vienas eida
vo tai ir kitas ten draugavo. 
Karta nutarė abudu ipasiduoti 
in vaiska. Pirmutinio 'buvo 
vardas Masidas, antro Marma. 
Masidas pabuvęs koki, laika 
vaiske, ipasiliko perdetiniu ant 
kitu kareiviu, o kada pabaigė 
savo tarnysta aiplaike puiku 
arkli, kailpo dovana, nuo savo 
pulkauninko už atsiženklyla 
narsumą. Tuom paežiu karti; 
pabaigė savo tarnysta ir Mar
ma ir abudu susitarė keliauti 
in svietą jieszkoti giliuko, bot 
Marma, neturėdamas arklio, 
atsiliepe in savo dranga:

—■- Mielas drauge, kaip asz 
galiu su tavim keliauti neturė
damas arklio?

— Nesirūpink Marma, pir- 
ma asz josiu, o tu eikie peks
czias in (paženklinta vieta. Ka
da asz atjosiu in tenais tai per
simainysiu;; tu josi, o asz eisiu 
peksczias.

Kaip nutarė taip ir padare.,
Bet kaip nusistebėjo Masi

das kada pribuvęs ant vietos, 
kada jau apsimainė arkliu, ne
užtiko Marmo ant paženklin
tos vietos. Norints lauke kėlės 
dienas ant Marmo, bet jo nesu
laukė kalbėdamas:

/
— Tai vis ant svieto taip 

atsitinka, — už gera, blogu at
simoka.

Peikdamas savo dranga ėjo 
peksczias ir neužilgio inejo in 
didele giria, kurioje radosi pla

ktus uelias bet kas kart darėsi 
siauresnis. Taip eidamas per 
giria szoko nuo medžio didele 
gyvate ant jo> kaklo. Masidas 
(baisiai nusigando szaukdamas 
jog jau po jo gyvascziai5 'bet 
gyvate įprakalbejo žmogiszku 
’balsu:

— Nuneszkie mane in Bal
ta karalyste, o jeigu to 
pildysi tai tave* ant 
smaugsiu.

Masidas paklausė 
dasi kėlės in Balta 
Gyvate atsake:

— Eikie per szita giria, o 
vėliaus prieisi prie puikiaus 
balto paločiau,s, pastatyto isz 
’balto marmuro.

Kaip gyvate pasakė taip ir 
padare. Kada priėjo prie palo- 
ciaus, gyvate nuslinko nuo Ma- 
sido kaklo kalbėdama:

— Sztai yra Balta karalys
te! Nueikie in palociu ir pasa
kyk jog mane in czionais atne- 
sziai o už tavo dauba tau pui
kiai užmokės.

Masidas inejas in stebuklin
ga, soda paregėjo prie jo prisi
artinant tris puikias panas ku
rios jo užklausė ko atėjo ir ko

neiszr 
vietos už-

kur ran- 
karalyste.

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais ji

160 Puslapiu ;!
8 ool. ilgio, 5% col. plocždo jj 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu Įi 
plauatu ir visokiu burtu. Į, 
Knyga in minksztoe po- ]! 
pieros vlrszeliuose. :: j!

Pinigai reikia siusti su ] j 
užsakymu:

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

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

sau geidžia?
— Atnesziau in czionais di

dele gyvate kuri man kalbėjo 
kad jus man už tai atlyginsit.

Vyriausia isz panų atsiliepe:
— Žinau ka atnesziai pas 

mus. Yra, tai musu motina, o už 
tavo gera darbą tau puikiai 
atlyginsiu. Asz isz savo puses 
duosiu tau puiku arkli, nes ma
tau kad kelione atbuvineji 
peksczias. Antra atsiliepe:

* ?

Asz su savo kurna tarėmės 
važiuoti,

In viena miestą paszokti ir
’ pauliavoti,

Bet smarkus lietus atsitiko,
Tai mane namie paliko, 

Asz vienas szokti negalėjau, 
Tik sau malsziai kamputyje 

sėdėjau,
Ant szokencziu žiurėjau.

Viena, Schuylkillo sesyte, 
Keliu vaiku mamyte, 

Labai smarkiai szoko,
Isz ko buvo daug juoko, 

Kaip ant grindų pargriuvo, 
Nes užsigerus guzutes buvo,

Geriau szirdeles taip 
nedarykite,

Per daug guzutes negerkite,
Tada isz to nebus juoko,Isz tokio puikaus szoko,

Ant szokio buvo daug žmonių, 
Kur vakarėlis užsibaigė be 

muszimo.* * *
Vyrucziai, vyrucziai jau gana, 

Kas pasidarė jumis, 
Jau moterėles pradeda 

taisytis,
Visame save valdytis, 

Mano kurna Baltruviene 
pasakė, 

Ir da stacziai in'akis apsakė, 
Kad musu moterėles 

isztikruju taisosi, 
In visokias kuopeles riszasi.

O ka, gerai labai daro, 
Ba kas isz ju bus ant galo? 

Moterėles jau mirti prijauczia, 
Jau ne taip geria ir ne siunta, 

Bobeles iszganyma 
nusipirkineja, 

Pinigus už dyka iszleidineja.
O vyrelis geras laikus turi, 

Ant jokiu szventenylbiu 
nėžuri, 

Tankiai sau gerai užsitraukia,
Ant savo bobelių darbu nei 

ne susiraukia,
O ar žinote ka senmergių 

1 prisivaise,
Apie ka gerai .'žino vyrai visi.

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.

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

— Tai per maža dovana. 
Duosiu tau divona; jeigu tave 
patiktu kokia nors nelaime tai 
nuolatos turėk taji divona su 
savim, o mes apie tavo nelaime 
visados žinosim. Kad ir suka
potu tave ant szmoteliu tai 
mes pribusiin tau in pagelba.

Treczioji, jauniausia, asilie- 
pe:

— Asz duosiu tau toki kar
dą su kuriuom ingalesi kuo- 
daugiausia vaisko. Driek tam 
duosiu ir tokia kepure ■ kuria 
užsidėsi ant galvos ir niekas 
tavas negales matyt.

Aplaikes visas dovanas pa- 
dekavojo panoms puikiai ir 
nujojo toliaus. Už keliu dienu 
prijojo prie dideles karalystes 
Koraną kuri sutiko, paregėjo 
dideli nuliūdima ant jo veido 
ir užklausė priežastį:

— Puikus kareivi, atsilie
pe žmogelis, rytoj ketina būti 
didele kova, visas miestas ap- 
siaubtas kareiviais.

Masidas ant tokios žinios nu
jojo tiesiog in palociu, o stojas 
priesz nuliudusi karalių už
klausė ’priežastį jo nuliūdimo:

— Pone mano, esmių ap
siaubtas Vaisku isz visu pusiu 
ir negaliu gintis. Mano nevido
nas. geidžia atimti nuo manes 
karalyste ir numesti nuo sosto.

— Susiramink, szviesus ka
raliau. Dievas mane prisiuntė 
in czionais tau in pagelba. Isz- 
kirsiu visus tavo nevidonus 
akimirksnyje.

Karalius nudžiugo labai ir 
apsikabinės Masida, pabuczia- 
vo in veidą isz didelio džiaugs
mo. Sulaukus rytojaus kara
lius ir Masidas iszgirdo karei- 
viszka triubele ant užklupimo 
miesto. Masidas iszejas prie- 
szais kaip mostelės su savo 
kardu kelis kartus tai neprie
teliu galvos nusirita kaip ko
pūstai, iszkirto visus karei
vius karaliaus prieszo. Kara- 
liug. paregejas toki stebuklą, 
paszauke:

— Mano brangus iszgelbe- 
tojau! Neturiu tiek turto idant 
tave apdovanoti u'ž mano, isz- 
gelbejima isz ranku mano ne
vidono. Bet turiu vienturte 
dukrele kuria tau szirdingai 
atiduodu už paczia. Bet tik 
tiek tau praneszu kad mano 
dukterei turiu nupirkti kas 
diena naujus czeverykus ku
riuos per nakti nupleszia neži
nomu man budu.

— Tai niekis, szviesiauses 
karaliau. Asz ja atpratinsiu 
nuo pleszimo czeveryku, iszty- 
rinesiu taja priežastį da szi va- 
kara.

Sekanczia naktį užsimovęs 
kepure, stojo prie lango kara
laites. O kad marios buvo tuoj 
prie lango karalaites, paregė
jo' neužilgio. kaip prisiartino 
prie palociaus laivas isz kurio 
iszlipo kokis tai kareivis. Pa
mes karalaite ant laivo, nu
plaukė in antra karalyste kur 
siautė su karalaite per visa 
nakti szokdami be paliovos. 
Priesz saules užtekejima vela 
sugryžo prie palociaus o kada 
karalaite nusiavė czeverykus, 
buvo, visai suplyszia. Karalius, 
pamatęs su'plyszusius, nupirko 
naujus czeverykus ir padėjo 
prie lovos. Masidas antra va- 
kara atėjo in karalaites mieg- 
kamlbari, temino kas vela da
rysis. Ta nakti vela pasiantri- 
no tas pats ka ir pirma nakti. 
Kada karalaite pabaigė rėdy
tis, pradėjo, jieszkoti czevery
ku o kad naujus czeverykus 
Masidas paslėpė per tai taji va- 
kara negalėjo keliauti su savo 
mylimu nes su suplyszusiais 

czeverykais nepritinka kara
laitei keliauti. Kada Masidas 
paregėjo kad, jos jaunikis jau 
iszplauke, o karalaite užmigo, 
tada vela permaine senus cze
verykus ant nauju kuriuos pa
dėjo prie lovos.

Ant rytojaus viena isz tar- 
naicziu atėjo budy t karalaite 
ant pusrycziu o karalius jos 
lauke. Karalaite paszoko' isz 
lovos ir paregėjo stovinczius 
naujus czeverykus kuriu nepa- 
temino nakczia. Su dideliu nu
sistebėjimu apsiavė in naujus 
czeverykus ir nuėjo in valgo
ma ji pakaju. Karalius parege- 
jas naujus czeverykus ant koji; 
savo dukreles taip-gi nemažai 
nusistebėjo nes da to niekad 
neatsitiko, tuojaus suprato jog 
tai darbas Masido isz ko. visas 
papocius džiaugėsi.

Kada taji vakaru karalaite 
nusidavė in savo pakajus, Ma
sidas paskui ja nuėjo bet žino
ma, nematomas per karalaite 
nes turėjo ant galvos nemato
ma kepure. Neužilgio vela pa
regėjo atplaukiant ta pati lai
vu. Iszlipo tušui pats kareivis 
bet tuom kart atsivežė ir savo 
tania. Kada nepažinstamas ka
reivis kalbėjosi saldžiai su ka
ralaite, Masidas nutarė pa
vogti jo tarna ir pristatyt ji 
karaliui. Kada jau kareivis 
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rengėsi plaukti, paregėjo jog 
jo tarnas nežinia kur dingo. 
Puolė in didele baime nes mis
tino jog tai karalius jo tania 
paėmė, szoko per Įauga ir kuo- 
greiczlausia atsitolino nuo pa- 
Icciaus. Masidas'nuvede tarna 
priesz karalių tardamas:

— Szviesiauses karaliau, 
sztai atvedžiau taji kuris tau 
iszaiszkins del ko tavo dukte- 
re nupleszdavo tiek czeveryku 
ir kur kas nakt plaukdavo isz 
palociaus.

Tarnas iszpažino viską, ka 
žinojo: kad karalaite susinesz- 
davo su tuom kareiviu da nuo 
jaunu dienu. Karalius užsirūs
tino baisiai ir paliepė, rengti 
svodba su Masida isz ko kara
laite (baisiai buvo neužganadin- 
ta ir butu nužudžius Masida 
tuojaus bet nutarė laukti pro
gos po svodbai, pavogti nuo jo 
stebuklingą^karda o in jo vie
ta kita padėti.

Kaip nutarė taip ir padare. 
Nakties laike permaine kardus 
ir nusiuntė pas savo mylima, 
tasai ilgai nelaukdamas užklu
po ant karaliaus, iszkirto visa 
vaiska o priszokes prie Masido 
sukapojo ji ant szmoteliu. Bet 
Masidas turėjo su savim, taji 
divona ant kurio užvarvejo kė
Ii ląszai kraujo. Tuojaus stojo 
puiki pana isz Baltos karalys- o jauniausia isz panų, iszejus

lės, aptepe szmotelius kūno su 
stebuklingu tepalą ir jo kūnas 
vela suaugo. Tada pana in ji 
■į r ak aibe jo:

— Mylimas mano Masida, 
žinokie jog tai tavo pati tau 
taip padare, permainydama 
kardug be tavo žinios. Sztai 
paimkie sziutos miltelius ir 
apibarstyk ailt saves o pastosi 
auksiniu gaigalu ir nulėk prie 
to kareivio palociaus. Kada jis 
paregės tave plaukianti, užsi
geis tave turėti bet tu. plaukie 
vis toliau nuo kraszto. Kada jis 
rasis toli nuo kraszto, tu isz- 
lekie isz vandens, pagriebk ste
buklinga karda, kuri jis paliks 
ant kraszto ir ji užmuszk. Po. 
tam nueikie in palociu ir ta pa
ti padaryk su karai ai t e, už jos 
nedorumą.

Masidas iszklauses rodos pa
gos iszpilde kaip jam. paliepė. 
Bet kaip nusistebėjo kada pa
mate nusired'žiusi kareivi. Pa
žino jame savo dranga Marma 
kuriam tiek daug gero buvo 
padaręs. Užsirūstino ant jo 
baisiai ir akimirksnyje suka
pojo ji ant szmoteliu, taip kaip 
jis su juom 'buvo padaręs. Ka
da, ir karalaitei nukirto galva, 
sugryžo in Balta karalyste.
Kada prisiartino prie Balto pa
lociaus iszgirdo puika muzike 

priesz ji, pasveikino meilingai, 
invede in vidų, kur sėdėjo jos 
motina ant auksines kėdės, 
kalbėdama in Masida:

— Sveikinu tave, jaunikai
ti. Dabar turėsi pasilikt mano 
žentu. Duodu tau jauniausia 
isz mgno- dukterį; už paczia nes 
užsitarnavai ant to puikiai.

Svodba tuojaus prasidėjo ta 
paczia diena. O kokis ten 
džiaugsmas ir linksmybe! Ma
sidas gyveno meilingai su savo 
patogia pana isz Baltos Kara
lystes ir buvo geru ir mielaszir- 
dingu valdytoju.
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Brangus Skaitytojai!
Leidėjai “Saules” stengiesi 

palaikyti sena preke, kaina 
tol, kol galėjo, bet, matydami, 
kad kiekviena menesi sunkiau 
ir sunkiau užlaikyti spaustuve 
ir iszleisti “Saule,” leidėjai 
yra priversti pakelti prenume
rata Dabar!!!

Dabar “Saules” Prenumera
tas bus szitoks:

Suvienytose Valstijose: Me
tams $7.00; puse metu $4.00.

Kanadoje: Metams $8.00; 
puse metu $4.50.

Pietų Amerika, Vokietijoj ir 
Skotlandije: Metams $10.00; 
pusei metu $5.50.

Atskiras “Saules” numeris 
10 centai.

Prenumerato ir atskiru nu
meriu preke, kaina, yra pakel
ta, už tai, kad “viskas” mums 
sas materijolas, kuris yra rei- 
teipgi pabrango! Pabrango vi- 
“ Taipgi sziandien viskas paki- 
kalingas laikraszczio leidimui! 
lo, pabrango, pragyvenimas, 
visokios taksos ir valdiszki mo- 
keseziai!” Tikimies kad musu 
Guodotini Skaitytojai supras, 
kodėl mes esame priversti tai 
daryti! !

Mums baisiai nemalonu apio 
tai jums praneszti, bet kagi ga
lima daryti? Pinigai yra reika
lingi del laidimo “Saules” ir 
del užlaikymo darbininku!

Stengiamies vesti laikraszti 
“Saule” kuogeriausiai, kad ji 
patiktu musu mieliems Skaity
tojams, ir turime vilties, kad 
visi sutiktu su musu praszymu 
ir pasiliks musu Skaitytojai ir 
Draugai ant toliaus. Szirdingai 
Acziu! * 1 ,i

Su gilia pagarba, liekame, 
—‘ ‘ Saules ’ ’ Redakcija.

WPkkie U. S. Bonus!



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.
__________________________________________________\ —___________________________ _______ _____

o

Žinios Vietines
— Lietuviu Moterų Rim

bas isz Schuylkillo pavieto tu
rėjo' sa.vo susi rinkimą, pareita 
Utarninka, in Leil’s svetinėje 
Frackville je. To vakaro pir
mininke buvo ponia E. J. Dal
ton. Vasarinis Szokis invyks 
Birželio' 30ta diena, in Brandon 
ville Country Club, o Liepos 
susirinkimas bus laikomas in 
Schuylkill Country Club sve
tainėje. 1

— Seredoj pripuola Szv. 
Julijanos Fal., ir Szv. Gervazo 
o Tautiszka Vardine: Gagiže. 
Ir ta diena: 1948 metuose Ru
sija, nutraukia visus santykius 
ir susisiekimus tarp Berlyno 
ir Vakariniu Tautu Vokietijo
je. Amerikiecziai, Anglai ir 
Prancūzai visiszkai nukirsti 
nuo Berlyno. Amerika, prade
da. Viską, eropla,narsi veszti i n 
Berlyną.., 1935 m., Anglija, su
daro Laivyno sutarti su Vokie
tija ir Italija iszvare visus 
Amerikos Ambasadorius ir 
K o n. salus, atkerszi.nd.ama 
mums už tai, kad mes buvome 
panaszai padare; 1756 m., Cal
cutta mieste Indijoje, szimtas 
keturios deszimts szeszi Ang
lijos kareiviai 'buvo sukimszti 
in maža taip vadinama ‘Juoda 
Skyle’ isz kurios iszliko tik 
dvideszimts trys gyvi, o visi 
kiti užduso.

— Ponia Raymond Kline, 
po tėvais Katarina Zavetskiu- 
te, nuo 1100 E. Mahanoy uly., 
kuri nesveikavo per keletą me
nesius ir gydėsi in Geisinger 
ligonbute Danvilleje, numirė 
pareita Ketverga 3:30 valanda 
popiet. Gimė mieste. Prigulė
jo, prie Lietuviszkos parapijos 
ir bažnytiniu motoru draugijų. 
Josios sesute Praneiszka Ja
cobs mire 1954 metuose. Pa
liko savo vyra; duktere Au
dra,y; sesere Adele, pati Jono 
Malasieviczio isz Park Place.

Laidojo Panedelio ryta, su 
apiegomis in Szv. Juozapo baž- 
nyczioje devinta valanda ir pa
laidota in parapijos kapinėse. 
Graborius L. Traskauskas lai
dojo.

— Ketverge pripuola De
vintines, arba Szvente Dievo 
Kūno, ir Szv. Silvestro, o Tau
tiszka. Vardine: Genulis. Me
nulio atmaina: Delczia. Die
vo Kūno szvente prasideda de>- 
vintaji Ketverga po Velykų ir 
tęsiasi asztu.ones dienas—visa 
oktava. Toji szvente yra in- 
steigta pagarbinin.ui Szv. Sa
kramento ir atlyginimo u'ž Jo 
malones. Toje szventeje yra 
leista iszstatyti vieszai po ke
lis kartus dienoje Szv. 'Sakra
mentas. Taip pat toje szven
teje kai kuriose vietose iszkil- 
mingai giedama, pradžios ke
turių Evangelijų. Lietuvoje 
yra didžiai žmonių gerbiami 
Devintiniu Miszparai, procesi
jos ir kitos pamaldos. Devin
tines visuomet yra Ketverge, 
nes ta, diena. Kristus instate ta/ 
sava dovana Meiles Szven- 
cziau šia Sak ra m en t a.
Ir ta. diena :1938 metuose Pran
cūzai paklausydami Anglijos 
valdžios, uždaro savo. rubežin 
Ispanams ir jokios 'pagalbos; 
1789 m., Prancūzijos kruvina 
re vo l i n ei ja prasi dėjo; 1949m., 
Keturin Didžiųjų Tautu Mi
nister! ai baigia savo Konfe
rencija, pasitarimus Paryžiu
je. Nieko nenutarta, nieko ne
nuveikta. Rusija ant kiekvie
no punkto prieszinosi.

— Buvusi miesto gyvento
ja, Elzbieta Greimiene, kuri 
gyveno pas savo duktere, Be- 
tracija ir žentą Geo. Mattis, 
1435 Pulaski uly., ’Shamokin, 
pasimirė' pareita Petnyczios 
ryt a,,< septinta. valanda in Sha
mokin ligonbute. Velione gi
mė Lietuvoje. Jos vyras #Jo- 
nas mirė daugelio metu atgal 
ir kitados laiko saliūna bizni, 
304 W. Centre uly., Apie de
vyni metai atgal velione apsi
gyveno mieste Shamokin. Pa-

liko sunu Juliona, isz Baltimo
re, MJ., penkios dukterysi: 
Pranciszka, pati Wm. Miller, 
Brooklyn, N. Y., N. O’Brien, 
Long Island, N. Y., Betracija, 
pati Geo. Mattis, Shamokin; 
Jozefina Bendrikiute, Mount 
Carmel, ir augy'tine Ona Hig
gins mieste, taipgi 9 anuku ir 
anukies ir 13 pro-anuku. Lai
dotuves invyko Utarninka ry
ta, isz seserienes namuose, Ma
rijona Dumcziuvienes, 100 W. 
Spruce uly., su apiegomis1 in 
Szv. JuozaipO' Ibažnyczioje de- 
szinita valanda ir palaidota in 
■parapijos kapinėse. Gralborius 
L. Traskauskas laidojo.

— Vasara prasideda Pet- 
nyczioj, dvideszimts viena 
minueziu po vienuolikta va
landa isz ryto. Yra tai ilgiau
sia metu diena. Ir ta diena 
pripuola. Szv. Szv. Aloyzo, o 
Tautiszka Vardine: Vadulis. 
Taipgi ta, diena: 1941 metuose 
Italija paskelbė kara, priesz 
paliauba ir pasidavimo sutarti 
su Vokietija; 1930m., Bolivijos 
valdžia, buvo nuversta; 1861m. 
pirmutinis lengvesnis už orą 
lėktuvas, baliunas a.ugszcziau 
žemes. Amerikoje; 1893m., pir
mutines automobiliu lenkty
nes; 1877m., vienuolika ‘Molly 
Maguires’ buvo pakarti Penn- 
sylvanijoje, trys iri Mauch 
Chunk, Bloomsburg. Ju tvir
tove netoli Minersville, mies
telio B ranch d ai e; 1943m., Ang
liakasiai, mainieriai pradėjo 
savo treczias straikas per ką
rą; 1945m., Japonai ant Okina- 
va Salos pasidavė per asztuo- 
nios deszimts dvieju dienu ka
ria vino.

milijonu plokszteliu, rekordu.

Tommy Dorsey kūnas likos 
parvesztas in Shenadoryje ir 
palaidotas Subatoje, ketvirta, 
valanda po piet, in Annuncia
tion kapinėse.

ATSILANKYS
IN AMERIKA

MUZIKANTAS,
DIRIGANTAS

PASIMIRĖ

Jono Ir Angelines 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 Angelinos 

Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.
Szis Suris yra. gaminamas pagal receptą, atsivežta isz Lietuvos, ir bus 

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

Andruliai įgauna daugT^fžku, kuriuose yra labai palankiai atsiliepiama 
apie ju gaminamus Surius/irfpraszoma, kad jis butu pavadintas “TEVELIU 
SURIS,” nes jis gaminantis pagal ju Teveliu Receptą, kurie ji dar buvo at
siveža isz Lietuvos, Reikia tikėtis, kad ta praszyma p. Andriuliai patenkins 
ir susilauksime Sūrio su nauju pavadinimu “TEVELIU SURIS.”

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

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

;____ _ FOUNTAIN — MICHIGAN

WASHINGTON, D. C.— 
Baltnamai yra pranesze, kad 
Anglijos Karaliene, Elzbieta 
Antroji ir jos vyras Karalaitis 
Philip atslankys in Vaszingto- 
na Spalio menesi, nuo szeszio- 
likos iki dvideszimts pirmos 
dienos.

Jiedu pirmiausia aplankys 
Kanada ir paskui eroplanu nu-

NEW YORK, N. Y. - 
Orkiestro direktorius ir muzi
kantas, penkios deszimts trijų 
metu amžiaus, Jimmy Dorsey, 
pasimirė nuo vėžio ligos.

Jis buvo brolis garsaus diri
gento ir muzikanto Tommy 
Dorsey, kuris miegodamas, ne- 
tyczia pasismaugė pareita 
Lapkriczio menesi.

Sziedu broliai buvo po visa 
Amerika pagarsėję kaipo mu
zikantai ir .benu, orkiestu diri
gentai.

Jimmy Dorsey pasimirė in 
Daktoru ligonine. Jam del vė
žio ligos ant plaucziu buvo pa
daryta operacija Sausio mene
syje. Už dvieju menesiu po 
tos operacijos jis apleido savo 
orkiestra, ir sugryžo in ligoni
ne.

Jimmy Dorsey, kaip ir jo 
trolis Tommy Dorsey, buvo gi
męs Shenandoah, Pa.

Jiedu buvo susipykę ir per
siskyrė ir jiedu vede atskiras 
muzikos orkiestras. Bet 1953 
metuose jiedu susitaikė ir jie
du vede viena orkiestra.

Jimmy Dorsey, gimęs 1904 
metuose Shenadoryje buvo ga
bus muzikantas ir geras mai- 
nierys. Jo tėvas, mainierys 
privertė savo vaikus muzikos 
mokintis.

Jimmy Dorsey su savo dai
nomis gal yra perverszyjes vi
sus kitus muzikantus ir da i- 
nininkus, nes jo dainos ir mu
zika pardavė daugiau kaip 
4,800,000 plokszteliu, rekordu.

Tiedu broliai buvo gerai ži
nomi muzikos rateliuose ir jie 
in muzikos virszunes pakilo.

Jiedu sykiu buvo pardavė 
daugiau negu szimta deszimts

rejo atlyginti, atkerszinti.
“Man gaila, kad asz ne ta 

žmogų užpuoliau,“ pasiaiszki- 
no 50 metu amžiaus Judith 
Morgan.

Senmerge J udith Morgan 
buvo policijos suimta už ketu- 
riu valandų, viename vieszbu- 
tyje kur ji buvo užsiraszius 
kaipo Panele Alice Carver. Po- 
licijantai sako kad ji ant jos 
rado kruvina peili, su kuriuo ji 
buvo per klaida perdurtus ta 
darbininką, pardavėja, kuris 
atrodo kaip tas valdžios teisė
jas Edward Weinfeld.

Senmerge Judith Morgan 
buvo apskundus ir in teismą 
patraukus keturis daktarus, 
kurie buvo ja pasiuntė in be- 
proeziu namus. Ji buvo parei
kalavus pusantro milijono do
leriu. Teisme, teisėjas Edward 
Weinfeld iszmete jos byla, 
skunda, ir už tai ji norėjo jam 
atkerszinti, bet per klaida ji i 
užsipuolė ant darbininko, 57 
metu Sam Smith, kuris jos nei 
nepažino.

SUVAŽINĖJO VAIKA

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai

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

TROKO DRAIVERYS
SUMUSZTAS

PAMOKINS
POLICIJANTUS

(Tasa Nuo 2 Puslapio)

Anglijos
Karaliene Elzbieta Antroji

skris in Jamestown, Virginia, 
kur sziais metais tas miestelis 
apvaikszczioje savo pusketvir
to szimto metu Jubileju.

Pirmiau visokie gandai ėjo, 
kad Karaliene nesutinka, del 
politiniu nesusipratimu, pas 
mus atsilankyti.

Prezidentas Eisenhoweris 
yrą pareiszkes kad jis su savo 
žmona pasitiks Karaliene ir 
jos vyra prie aerodromo, ir 
kad jiemdviem bus viskas pa- 
ruoszta ir parūpinta.

Anglijos Ambasadas Vasz- 
ingtone, jau dabar ima rengtis 
ir ruosztis kad viskas butu 
tvarkoj, kai Karaliene ežia 
atsilankys.

JAUNAS MAINIER
YS UŽGRIAUSIĄS

SHAMOKIN, PA.— Mainie- 
riai diena ir nakti dirbdami, 
stengiasi atkasti kelia in vieta 
kur jaunas mainierys, devy
niolikos metu amžiaus Frank 
Pufnock buvo užgriautas pa
reita Utarninka.

Mažai vilties tebeliko kad 
suras ji gyva. Jo draugas 
Earl Geist, kuris toje skylėje 
sykiu su juo dirbo, kasė anglis 
sako kad Frank suriko kad tu 
mainu stogas ima griūti. Geist 
suspėjo paszokti in szali ir isz- 
sigelbejo, bet Pufnock nesus
pėjo. Apie penkios deszimts 
tonu žemes ant jo užgriuvo. 
Lavonas Fr. Pufnocko likos 
surastas pareita Seredos vak., 
apie 8:05 valanda.

NE TA
ŽMOGŲ NUDURE

NEW YORK, N. Y. — 
Pardavėjas, salesmonas, eida
mas in darba buvo apysenes, 
buvusios gražuoles perdurtas 
su peiliu. Ta moteriszke per 
klaida mislino kad jis buvo 
valdžios teisėjas, kuriam ji no-

Draiverys Pabėgo
NEW BRITAIN TWP, PA. 

— Automobiliaus draiverys, 
kuris suvažinėjo ir užmusze 7 
metu vaikuti, savo automobiliu 
sustabdė, iszlipo, pasižiurėjo in 
ta vaikuti szalikelyje, paskui 
greitai inszoko in savo automo- 

| biliu ir nuvažiavo, nors to vai- 
kuczio sesute jo prasze kad jis 
pagelbėtų jos broliukui.

J aunas vaikutis buvo 7 metu 
Richard. Jo sesute 11 metu 
Betty Jean su savo broliuku 
ėjo in Szv. Raszto pamokas. 
Jiedu ėjo Montgomeryville 
County Line vieszkeliu, kai 
Staiga atvažiavo baisiu greitu
mu ir smarkumu automobilius 
ir parkirto mažuti. Jo sesute 
suspėjo paszokti in szona, bet 
jos broliukas buvo suvažinėtas 
ir to trenksmo numestas in sza- 
likeli.

Sesute sako kad ji to draive- 
rio prasze kad jis jos broliukui 
pagelbėtų, kad ji nuvesztu in 
ligonine, bet ji sako kad tas 
draiverys, pasižiurę j es in ta 
vaikuti, greitai inszoko in savo 
automobiliu ir sau nuvažiavo.

PHILADELPHIA, PA. — 
“Phila. Iną.“ laikraszczio tro- 
ko draiverys buvo sumusztas 
keturiu jaunuoliu in South 
Philadelphia.

Trisdeszimts dvieji metu 
amžiaus troko draiverys Peter 
Zagone, nuo 10-tos uly., polici- 
jantams pasakė kad jis buvo 
užpultas ir sumusztas, kai jis 
iszlipo isz savo troko inneszti 
laikraszczius in sztora ant 
Fitzwater uly. Jis sako kad tie 
vagiai, razbaininkai pabėgo 
kai jiems nepasiseko isz. jo at
imti pinigus.

Vėliau ta vakara, kai tas 
troko draiverys važinėjo po ta 
apylinke su policijantais, jis 
staiga iszszoko isz policijos au
tomobiliaus ir viena jaunuoli, 
nustvėrė. Polieijantai ta jau
nuoli dabar yra sulaikė ir keti
na ji iszklausineti. Kiek poliei
jantai galėjo sužinoti, tai jis 
yra 21 meto amžiaus James 
Wood, nuo South uly. «

Troko draiverys buvo nu- 
vesztas in Graduate ligonine 
kur jo žaizdos buvo jam ap- 
risztos ir jis buvo paleistas.

Polieijantai sako kad jie ti
kisi visus tuos jaunus razbai- 
ninkus suimti ir suarešztuoti.

Reiszkia visi žino kaip polici- 
j antas ežia yra neapkenezia- 
mas.

Sunku rasti kita dideli 
miestą kur tiek daug butu va- 
gyseziu, žmogžudyseziu ir ki
tokiu prasikaltimu kaip Phila- 
delphijoje. O niekur nerasime 
kita miestą kur polieijantai 
tiek daug draiveriu suaresz- 
tuoja už mažus važiavimo pra
sikaltėlius, kaip Philadelphi- 
joje. Vienas ežia gyventojas 
gerai patarė kad butu visiems 
geriau jeigu musu polieijantai 
eitu pešti, kaip pirmiau ėjo ir 
sergėtu namus ir žmones, ir 
taip nesiskubintu sekti draive- 
rius. Dabar policijantas .tikras 
ponas. Jis sau važinėja po uly- 
czias su. automobiliu ir su 
draugu ir nemato ir nepaiso 
kas darosi tamsose ulycziose ar 
užkampiuose, bet tik seka au
tomobilius, ar j u draiverius.

DAUG GIRTU
DRAIVERIU

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nelaimes.
Isz 1,416 suaresztuotu, 689 

prisipažino kad jie buvo kalti, 
133 buvo iszteisinti ri 594 dar 
bus vėliau teisiami.

VIENAS SKAITO,... 
prie valgio, kitas po savo dar
bui, o kiti prie darbo. Geras 
laikrasztis pranesza žmogui 
kas sziandien ant svieto atsi
tinka. Mokina žmones kaip gy
vent ir ko turi saugotis, žodžiu, 
lavina, žmogaus protą visame.

Sziandien, laike visokiu s vie
tiniu sumiszimu ir kariu, 
kada žinios ateina isz Eu
ropos, laikrasztis yra žmogaus 
geriausiu prietelium. Negana 
kad ji skaito, bet mato ir pa
veikslus isz kares lauku, žerik- 
lyvu ypatų, miestu, naujo iš
radimo ginklu ir laivu ir pa
veikslus nelaimiu kuriu pats 
savo akimis negalėjo matyt.

Tokiu laikraszėziu yra 
‘ ‘ Saule, ’ ’ kuri nesigaili kaszto 
ant paveikslu, kad savo skaity
tojus supažindint su visokioms 
savo akimi kas dedasi ant viso 
svieto' ' .

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

Intartas Už Savo Žmonos Nužudinima

Robert J. Van Horn, po 
kaire, bagotas milijonierius 
ir kliubu laikintojas ir savi
ninkas ir Baltimore medžiu 
kompanijos virszininkasyra 
intartas už nužudinima savo 
žmonos, penkios deszimts 
trijų metu amžiaus Bernice, 
kuri buvo užmuszta su 
kumsztimis ar su kokiu pa
galiu.

Jos lavonas buvo surastas 
prie upelio kranto. Van Ho
rn buvo savo automobiliu  j e

virsz to upelio, kai poliei
jantai pribuvo ir ji suėmė.

Polieijantai sako kad jie
du buvo susiginezije, susi- 
pesze pirm to. Pats Robert 
J. Van Horn dar nieko nesa
ko policijantams ir yra pasi
samdęs geriausia advokata 
ir sako jis stos in teismą pri- 
parodinti kad jisnekaltas. 
Bet polieijantai sako kad jie 
nepaiso jokiu advokatu, kad 
jie gerai žino kad jis yra nu
žudęs savo žmona.
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