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Prezidentas Eisenhoweris 
virsz savo akulioriu žiuri in 
savo dienotvarke ir mato 
kad janv daug darbo rekiia 
atlikti. Jis czia važiuoja isz 
savo vasarnamio, isz savo 
farmos ir Gettysburg, Pa., in 
Vaszingtona, D. C., ir ren
giasi del visu tu susirinkimu 
ir konferencijų, kurios jo te
nai laukia.

Isz Amerikos
MOTINA ISZMETE

KŪDIKI NUO 4-to
AUGSZCZIO

Policijantas Suspėjo 
Ta Kūdiki Pagauti
BINGHAMTON, N. Y. — 

Spiegianti motina iszkiszo pro 
langa, nuo ketvirto augszczio 
savo septyniolikos menesiu 
dukrele Wanda, ir paskui pa
leido žemyn.
Policijantas Larry W. Schanz 

iszgirdes motinos spiegimą ir 
pamatęs krintanti kūdiki, grei
tai pribėgo ir in savo glebi ta 
mergaituke pagavo. Jis per ke-l 
lias minutas buvo be kvapo; 
ir kai atsipeikėjo, atsiduso, pa-i 
įstebėjo: “Asz niekados nema
niau kad man reikes vaiku-i 
ežius isz padangių gandinti.“

Tos dukreles motina, 23 me-j 
tu Louise Pepper, isz Sayre, 
Pa., buvo nuveszta in silpna-; 
proeziu namus del egzaminavi-1 
mo.

Policijos Saržentas Robert Į 
E. Forbes sako, kad jis vos-ne- 
vos suspėjo jai nustverti kai ji 
norėjo pati pro ta langa isz- 
szokti.

Policijantai sako, kad visas 
tas ergelis prasidėjo, kai ta 
moteriszke, motina susibarė ir 
susipesze su vienu vyru, su ku
riuo ji buvo iszejus iszsigerti.

Supykus ji jam grasino, kad 
ant kerszto ji savo dukrele isz- 
mes pro langa.

Kai tas jos “boy frentas“ 
draugas iszejo ir duris užtren
kė, tai ji nusistvere už savo 
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Komunijas Komunis-'
tai Sutinka Su

Sovietais

69 METAS

SUIMTA
KARDINOLAS 

SUSIRGĘS
Jaunas Žulikas

Tuo paežiu kartu Rusijos
partijos vidurinis komitetas ■ Amerikos Armijos Sztabas 
pasirenge paszalinti szeszis ki- pranesza kad jo agentai yra 

I tus savo vadus, kurie naujai sueme Sovietu szpiega, agen-j 
Sovietu valdžiai yra nepagei- kurį stengiesi prisikalbinti 
rlnniarni Tip rln Irnrip dahn’ • « ...n__ __ . [

HEIDELBERG, VOK. —

daujami. Tie du kurie dabar 
yra paszalinami yra Josef-Chi- 

Romunijos j sincvischi ie Miron Constanti- 
nescu.

Ir kas czia tikrai keista tai 
yra kad Stalinistas Partijos 
C* 1 4- ...... . . r. 1, zA1 1 \ z, z.. I

Jis yra draug Republiko- 
nu intartas kad jis nei ran
kos nepakele kai tas klausi
mas del lygbes tarp juoduku 
ir baltųjų žmonių buvo isz- 
keltas Kongrese ir Senate. 
Daug jo artimu ir dabar bu
vusiu draugu ji baisiai kriti
kuoja ir kaltina, kad buk jis 
bijosi pasireikszti kad jis 
vienus ar kitus inžeistu.

RYMAS, ITALIJA.
Garsus Jugsolavijos Kardino
las Aloysius Stepinac yra la
bai susirgęs. Bažnyczios vir-j 
szininkai kurie yra arti Kardi
nolo, sako kad jau menesis ar 
ilgiau, kaip Kardinolas nesvei
ko ja. Jie sako kad daktarai sa
ko kad gal reikes jam operaci
ja. padaryti. Kardinolas Stepi-i 
nac yra tik penkios deszimts 
devynių metu amžiaus. Komu- 
nistiszka Jugoslavijos valdžia 
labai mažai žinių apie Kardi
nolą ar jo sveikata iszleidžia.

viena Amerikos žinių virszi- 
ninka, kad jis iszduotu Ameri
kos paslaptis jai.. Ji jam priža
dėjo daug pinigu ir dar dau
giau malonumu.

Ji yra Panele Irena Asch isz 
Sekretorius Gheorghe Gheorg-1 Rytu Vokietijos. Ji dabar su- 
hiu-Dej buvo tp susirinkimo aresztuota ir in kalėjimą pa- 
pirmininkas kai tiedu Stall- tupdinta Vakaru Vokietijoje, 
nistai buvo paszalinti. Amerikos Karo Sztabas laik-

Dabar kitu tautu atstovams rasztininkams neiszdave to 
ji 

Karo 
kad ji

LONDON, ANGLIJA.
Komunistiszka
partija paskelbė kad ji sutinka 
su ta perversmą Kremline. Tai 
buvo pirmutinis Komunistu 
pavergtu krasztu, pasiunsti sa
vo pasveikinimus naujai So
vietu valdžiai, Kremline.

Bucharesto radijas pranesze 
kad du savo kraszto Politburo
valdovai buvo paszalinti isz ar dipliomatams sunku inspeti Amerikieczio varda, kuri 
Komunistu partijos, už tai kad ar iszrokoti kas tenai Kremline stengiesi sugundinti.
jie buvo Stalino szalininkai. i (Tasa Ant 4 Puslapio) Sztabas tik tiek sako, 
.......... ............. .......................... ..............—----- — prie visko prisipažino.
jie buvo Stalino szalininkai.

KAREIVIS, VAGIS 
NUŽUDINTAS

PASIUTĘS VAGIS

tunai Airport in Vaszmgto- 
na, D. C. Jis ežia yra atva
žiavęs del dvieju sanvaicziu 
atsilankymo.

Ispanijos Laivyno Minis- 
teris, Felipe Jose Abarzuza 
peržiūri Amerikos .Laivyno 
Garbes Jurininkus in Nat-

Nuszove 2 Policijantu

Juokdaris Su Savo 
Šuneliu

Televizijos ir Muving-Pik- 
czieriu garsus loszikas ir 
juokdaris, Red Skelton buvo 
savo szeimynele iszsivežes 
in Europa ir visas garsesnes 
vietas aplanke, kad; anot jo 
“mano sūnelis kuo daugiau
sia svieto pamatytu, nes tai 
gal jo paskutine kelione.“

Jo sūnelis, devynių metu 
Richard serga “Leukemia” 
kraujo, neiszgydoma liga. 
Daktarai tėvui yra pasakė 
kad jo sūnelis negali ilgiau 
ka,:p metus iszgyventi.

Savo kelionėje po Europa 
visa szeimynele buvo atsi
lankiusi pas Sz venta j i Tęva 
Popiežių Piju Dvyliktąjį ku 
ris visus juos labai maloniai 
priėmė ir ilgai su jais pasi- 
sznekejo, nors jie nėra Ka
talikai. Bet Richard su sa
vo sesute lankosi in Katali- 
kiszkaja parapijine mokyk
la, in Los Angeles, Calif.

DVI MOTINOS ISZ- 
GELBEJO 6 VAIKU- 
CZIUS ISZ GAISRO

EL SEGUNDO, CALIF. —
Du policijantai buvo nusziuti, 
kai jiedu sustabdė viena drai- 
veri, ir paprasze(kad jis jiems 
parodintu savo laisnius.

Virszininkai sako kad tiedu 
policijantai, Milton Curtis ir 
Dick Phillips buvo ta automo- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

KALINIAI

PASMAUGĖ KALINI

1 stubo.
Ugniagesis 22 metu amžiaus 

Lawrence Kelly buvo sužeis
tas ir buvo nuvesztas in Epis
copal ligonine, 1 
tais ugniagesiais pribuvo už-’ 
gesinti viena lauža prie “A“! 
ir Somerset ulycziu.

PHILADELPHIA, PA. —
Dvi motinos iszgelbejo szeszis 
vaikuezius isz gaisro, kuris su
naikino tris namus. Kita porele 
suspėjo iszgelbeti savo bez- !NEPAPRASTA 
džioniuke, Angel isz to gaisro.

Ugniagesiai sako kad gais-l -------------------- ------------
ras prasidėjo isz pakurtos ug-' -------
nies užpakalyje tu namu kur PENZANCE, ANGLIJA.

1 buvo degama sziukszles ir seni Farmerys William Cornelius 
ijskudurai. Tvora užsidegė, ir Ellis pateko in kalėjimą del 
nuo tos tvoros ir tie nemai. visu metu už tai kad'jis ne nuo

Dvideszimts trijų metu am-;saT0 ^io bet nuo savo kaimy. 
žiaus Ponia Mary Hutehins nu farmu stengiesi pragyventi. I 
renge pietus ir nieko apie tai Policijantai ji suseko ir ra- 
agni ar gaisra nebežinojo, pa- do kad Ps kekeik kas nakti at- * 
kol ji užuodė durnus, ir pamate Slankydavo pas savo kaimy- 
liepsnas. Ji greitai nusistvere nus šerius ir taip sau susi- 
devyniu menesiu Greta; vieno rlnko neprasta pjuti: keturios

REDWOOD CITY, CALIF.
Trys jauni kaliniai buvo pa

traukti in teismą ir yra kalti
nami už nužudinima, pasmau- 
gima kito kalinio.

Szeszi kaliniai in San Mateo 
County kalėjimą sudarė teismą 
ir sargyba kai naujas kalinys, 
38 metu amžiaus Robert Young ■o 
buvo ju “nuteistas“ ir “pa
smerktas“ už tail kad jis buvo 
kalėjime nepagaidaujamas.

j Szitas Robert Young buvo 
kai jis su ki- iaikįnaį įn ta kalėjimą pa

dėtas, nes jis ant rytojaus butu 
; buvęs iszvesztas in kita kalė
jimą. Jis tenai buvo ant nak
ties padėtas vien tik už tai 
kad jis neužlaike savo divor- 
sosta žmona.

1 FARMERIO PJŪTIS • , , 1 <i.sėju sula.ke ir suaresztavo 
tris, niekszus jaunus žulikus: 
18 metu Dan Lee Howard, isz 
Los Angeles, kuris yra vagis ir 
kuris yra pasigyręs “asz neap- 
keneziu policijantus“; 19 metu 
Jose Delbert Veitenheimer, ku
ris yra pabėgės isz San Jose 
kalėjimo, in Santa Clara apy
garda; ir 20 'metu 
Clark Williams, isz 
cisco, California.

I Policijantai Seiko

Vernon
San Fran-

„ , ____ j________  kad szitas
meto Benny, trijų metu Court-1 desz:mts ^tuonias perekles williams ta kalini pasmauge.
ney ir keturiu metu James, ir visztas> sz.mta trisdeszimts 
neszdami du savo rankose, ir Pen^as kitas viszbus, antis ir 
kitudu už rankos, iszvede juos žasls- “PT““ kiaules’ ketu- 
isz tu degančiu namu. ris Parszus; szeszias duris;

„ ' . „ _ ’! septynis langus; viena pecziu;Per siena, 32 metu amžiaus ■ . , . . ,.„ . ’ „ v. . ; tris kopeczias; du gazolino in-Ponia Beulah Butts, žiūrei o m v- . , , , x .° , .. ... _ . . . _ zinus ir dar keletą kitu daigtu.
PiiLL. II C Ranns' televiziJa- Su Ja kuv0 13 metu “ rn Kic v. a., bonus. dukrele Elsie ir 14 metn sune.

lis Richard. Ji juos iszvede isz1 Piatinkit “Saule”
■

Jis pirmiau jo rankas suriszo 
ir paskui su paklodėmis norėjo 
pakarti, kad policijantai mis- 
lintu kad jis pats pasikorė.

Dabar visi tie trys žulikai 
bus teisiami už to kalinio mirti 
ir policijos virszininkas rei
kalaus visiems trims mirties 
bausme.

NASHVILLE, TENN. — 
Gazolino stoties darbininkas, 
apvogtas savo ir savo boso pi
nigu, iszsitrauke revolveri ir 
nuszove ta vagi, kareivi, 22 
metu amžiaus Peter C. Jensen, 
pirm negu jis spėjo isz tos sto
ties pabėgti.

Policijos virszininkas, John' 
W. Cole sako kad tos gazolino 
stoties darbininkas, J. J. Da
vis nebus nei suaresztuotas nes 
jis ta kareivi nuszove pats sa
ve gindamas.

Chicagos policijantai daug 
szitekiu jaunu žuliku suėmė 
kai iszkilo tie susikirtimai 
tarp jaunu ir juodu žmonių 
in Calumet Park, Chicagoje.

Czia policijantas szita 
vaikezą vedasi in policijos 
automobiliu.

Trisdeszimts žmonių buvo 
sužeista per tuos sukilimus 
susikirtimus, ir viena mer
gaite buvo netyczia polici- 
janto paszauta.

Beitas” Su Pasaulio Gražuole

Lakunu kariszkos mokyk
los studentas Glennon Woo
ds isz Pensacola, Florida, 
Laivyno Lakunu stoties czia 
rengiasi prisėsti szale septy
niolikos metu amžiaus Gla
dys Zender isz Lima, Peru, 
per balių in Long Beach Ca
lifornia.

Graži Gladys Zender buvo 
ka tik laimėjusi gražuliu 
rungtynes ir buvo iszrinkta 
kaipo gražiausia ant viso 
svieto.

Buvo iszkiles ginezas kas- [ 
link jos metu, nes in szitas i 
rungtynes visos gražuoles 
turėjo būti asztuoniolikos 
metu amžiaus ar daugiau. O 
ji, isz jos metrikų pasirodė

suvirsz sep-
Bet Peru

į kaipo tik kiški 
j/tyniolikos metu.

kraszto valdžia paaiszkino 
kad mergina sulaukus sep
tyniolikos metu i r szesziu 
menesiu yra skaitoma kaipo 
kaipo suaugusi mergina ir 
jai ska’toma jau asztuonio- 
lika metu.

Gražuoliu Rungtynių tei
sėjai isz pradžių nesutiko 
ant tokio metu skaitliavimo, 
bet kai jiems buvo priminta 
kad ežia tarptautines rung
tynes ir kad Amerikos metu 
skaitliavymas mažai ka 
r e i s z k i a tarptautiniuose 
klausimuose, jie nusileido ir 
sutiko jai viso svieto gra
žuoliu karūna suteikti.

X



Kas Girdėt
R au d u o n pi a,u k e moteris zk e 

pasiszauke taxi ir insinesze in 
ta tavi trylika akmenų. Tada 
26 metu amžiaus Ponia Shir
ley Colė pasakė tam taxi drai- 
yeriui nuveszti ja in 37 metu 
amižiaius Mariau Phillips na
mus. >

Kai taxi draiverys, 29 metu 
amžiaus August C. Minjure 
prie tu namu lauke, Ponia Cole 
pradėjo^ tuos, saivo atsivesztus 
akmenius metinti in Paneles 
Phillips namus ir duris ir lan
gus daužinti. Ji septynis sy
kius pataikė ar in langus ar in 
duris. J

Vėliau ji policijantams pa- 
siaiszkino', kad jos ipalbeges vy
ras Clarence buvo užsidėjęs su 
tą Panele Phillips.

Ji policijantams pasakė: 
“Man tik gaila kad asz tik in 
jos langus ir duris, o ne in ja 
pataikau. ’ ’

In Los Angeles, Californijo- 
je, teisėjas kuris per vienus 
metus turi teisti ar tirti apie 
devynios deszimts tukstancziu 
bylu kaslink girtuokliu ir gir
tuokliavimo, sako kad daugu
ma, vyru geria ir pasigeria už 
tai kad ju žmonos neduoda 
jiems, ramybes.

Teisėjas Robert Clifton sa
ko kad už kiekviena girtuokli 
reiketu suaresztuoti jo žmona 
ir kuria kitai boba.

1

kos turi per( daug pinigu, bet 
jos dabar labai atsargiai isz- 
leis savo' pinigus ar duos . ant

X
paskolų.

Biznieriams dabar bus sun
kiau pasiskolinti pinigu ir jie 
bus priversti daugiau imti už 
savo tavora, nes jie turės su sa 
vo pinigais pirktis salvo tavo
ra, ar brangesnius nuoszim
czius mokėti.

Dabar pati valdžia imat mo
kėti didesnius iiuoszimczius, 
net ligi keturiu centu ant dole
ri, už savo paskolas.

Bet kiek isz Vaszingtone gir
dėti, tai biznieriams bus geri 
metai, nežiūrint nei tu augsz- 
tesniir nuoszimcziu ant pasko
lų, nei visu pabrangimu.

A t eiti an czi ai s me tai s
siems kolegistams, universite
tu mokslus iszejusiems . bus 
dar lengviau gauti studentais, 
kurie ateinanti pavasari 'savo, 
mokslus užbaigs.

vi-

“R. Digest” žurnalas -pa
skelbė daktaru nurodinimus 
kaslink vėžio ligos pavojaus- 
nuo cigaretu rakinimo, tai ci
garetu biznis labai nukentejo. 
Daug žmonių iszsigando ir me
te cigaretu rakinimą.

Sziu metu nauji automobi
liai ima bent biski atpigti. Bet 
nėra jau kokiu dideliu ‘bargi- 
nu.” Dauguma nauju auto
mobiliu atpigo apie penkta 
nuoszimti.

SAULE” MAHANOY CITY, PA.

triukszma vienoje gazolino 
stotyje. Duane Fett teisėjui 
pasiaiszkin.o kad jis su savo

sakydamas kad ’jis -gali nusi
pirkti gazolino už viena, centą.

Ii. Kai gazolino stoties darbi
ninkas nesutiko parduoti ga
zolino už viena centą, tai iszki- 
lo ginezai ir barniai ir už tai 
jiedu buvo patraukti in teis
iu a.

— 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.

v

nėsi rado namie. Po kokiam t ai 
laikui pribuvo in miestą du 
jaunikaieziai, kurie tvirtino, 
kad yra mirusio sūnumis ir 
spyrės kad suda;s jiems ati
duotu mirusio turtą. Sudžia

Visu Ražancziaus
Paslapcziu Maldos

Kazimieriecziu Lietuviu še
šėliu vienuolijai sziais metais 
sueina penkios deszimts metu 
nuo ju savistovio insikurimo 
Amerikoje. Szia sukakti jos 
paiczios ir ju rėmėjai ruosziasi 
ink am ai atžymėti.

Ateinancziu metu nauji au
tomobiliai, bus apie deszimtu 
nuoszimcziu brangesni už sziu 
metu naujs automobilius.

In Madiun, Java, Raden Sa
kot i jo, kuris'buvo pamėtės n lo
ky to javinio dauba szeszi metai 
atgal, ana diena gavo laiszka 
isz Mokslo Ministerijos kad 
nuo szio menesio jam alga pa
kelta, padidinta.

In Fredericksburg, Virginia, 
kepyklos savininkai insipyko 
kaip szeimininkes vis paspau
džia, ar ingnybsta duonos ban
dukes patikrinti a,r josi tikrai 
szvieszios, iszkalbino szita pa- 
reikalavima: “Czia, pais mus* 
viskas szvieižia. Jeigu jus, 
moterėles norite ka paspausti 
ar paeziup'iiieti, tai meldžiu 
pasiszaukti musu virszininka. ’

SKAITYKIT
11 SAULE”
PLATINKIT!

■ i negalėdamas nusprensti ar jie 
yra tikrai sūnumis mirusio.

i Palicipe tarnams atneszti miru- 
j'sįo kupieziaus paveiksią, ir ta
re in jaunikaiezius:

— Katras isz jųdviejų pa
taikysit kulka in szirdi ant 
szito pave ik si o, tai tani pripa- 
žysiu mirusio turtą.

Pirmutinis pataikė arti szir- 
dies; antras pradėjo taikintis, 
ir pradėjo visas drebėti, paba
lo ir ant galo pradėjo grau
džiai verkti, mete karabina 
ant žemes, Szaukdamas:

— Negaliu ūžauti, kad ir in 
paveikslu mano tėvo, kuris bū
damas da gyvu, manė taip my
lėjo. Negaliu sužeisti jo szirdi 
kuri taip mane mylėjo ir glau
dė prie saves. Geriau atsižadu 
viso turto.

Sudžia, tai iszgirdes, 'atsilie
pė:

Daugelis metu atgal vienam 
Vokietijos dideliam mieste mi
re turtingas kupezius, palikda
mas dideli turtą. Buvo žinota, 
kad velionis turėjo tiktai vie
na sunu, kuris keliavo, po Afri
ka, bet tame mieste jo niekas 
nepažinojo, nes daugeli metu.

Pypkes Durnai

Neužmirszkite
Kad motinos visa savo 

gyvenimą,
Paszvente del vaiku,
Ir del to,
Turi visi savo motinas 

paguodoti!

BUVO TAI JO :-: 
.:-: TIKRAS SŪNŪS'

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 

s užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas 

szito Katalogo
Nr. 1957

—i Doras jaunikaiti, tu tik
rai esi tikru sunum ir vienati
niu aplaikytojum turto,' o ne 
tas, katras sakėsi kad jisai-yra 
jo sunum, kuris be jokio pasi-< 
gailėjimo szove in jo szirdi, 
nes tikras sūnus to niekados 
nepadarytu, kad szauti in tėvo 
szirdi! Galais.

ISTORIJOS, PASAKOS
APYSAKOS, IR T. T.

apraszy-

apysaka 
szimtme-

lapių, 20c.
No.158—A p i e Kapitoną* 

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

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

No.166—Apie Sūnūs Mal
kinas; Iszklausyta Malda 
VargsZo; Geras Medėjus. 20c.

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

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

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

.*No.l76—A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

i In Los Angeles paczto troko 
draiverys buvo sueziuptas ir 
suąresztuotas už pasivogima, 
trijų tukstancziu laiszku. Jis 
yra 44 metu amžiaus žmogus, 
vardu Jesse James. (Tuo var
du buvo žinomas garsiausias 
Amerikos vagis ir raz'bainin- 
kas, pirmuose musu kraszto 
gyvavimo metuose.)

Vienas Wisconsin Universi
teto studentas, regėdamas apy 
skaita apie sziu dienu jaunuju 
isztvirkima, nutarė, per atosto
gas patikrinti savo nurodini
mus.

Jis nutarė atsilankyti in ke
letą namu apie devinta valan
da vakare, ir užklausti tėvu 
kur ju vaikai ta vakai;a randa
si?

Tas studentas savo drau
gams kolegistams ant rytojaus 
nusiskundė ,

■ “Pirmuose penkiuose na
muose asz vaikus radau namie; 
ir jie nežinojo kur ju tėvai yra 
iszeje!”

In Tokushima miestą, Japo
nijoje, keturiolika ugniagesiu 
kompanijų su visais savo tre
kais ir inžinais iszvažiavo in 
kelis mažesnius miestelius, 
žmonėms parodinti, kaip pui
kiai jie yra iszsilavine ir pasi
rengė gaisrus gesinti.

Tuo laiku tikras gaisras pra
sidėjo Tokushima mieste, ir 
pirm negu tie ugniagesiai su
spėjo sugryszti, keturios de
szimts namu sudegė ligi žemes.

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

No J 02— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus. 50c.

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses
fzio^ iszimta isz Uetuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

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

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

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

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

No J 29—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsintus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

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

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

No.142—Apie Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

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

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

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

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

No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petrah, 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.

N 0.153—Apie Gailuti, Du 
Troliai, Majoro Duktė. 62 pus

K1 tokios Knygos

Skaityki! “Saule

In Lima, Ohio, Duane Fett ir 
jo draugas turėjo užsimokėti 
po penkis dolerius už tai, kad 
jiedu buvo šukele lerma ir

iu Brisbane, Austualijoje, 
Jomarko vedėjai gavo laiszka 
isz vieno žmogaus, kurio ožka 
'buvo laimėjus, kokiose tena 
ožka buvo laimėjus, kokiose 
tena ožkų rungtynėse pirma 
vieta: “Gerbiamieji kad loska 
prisiunskite man kita czeki, 
nes kai asz savo ožkai paro
džiau ta jusu czeki ji suede ji.”

Kristuso

Verksmai 
prie Ap

Pittsburgh, Pa., karpinterys, 
dailide, Paul Eisel taip supyko- 
ant savo žmonos, kad ji jam 
buvo pagaminus ‘pork chops’ 
pietums, kad jis sudaužė stala, 
krieslus ir kitus baldus.

Pirm negu teisėjas ji nubau
dė užsimokėti deszimts dole
riu, jis tam teisėjui pasiaiszki- 
nb:- “Tie baldai 'buvo antru 
ranku, ir asz jau seniai keti
nau juos iszmesti ir.naujus nu
sipirkti.” Jis vistiek turėjo 
užsimokėti deszimts doleriu ir 
turėjo prižadėti kad jis dau
giau' baldu nedaužins, nežiū
rint ar jie nauji ai- seni.

No.178—Tikrausias kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
256. ♦

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

180%—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.

i

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso 
15ę.

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

Nuosdmeziai ant paskolų 
padidės, palbranges dabar ir 
c.ar laidau vėliau. Nors bali

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

HF* Užsisakant knygas 4b» 
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.

gėr’ Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiuu- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai 
turi būti siusti vien 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO 
Mabsnoy GttV, £&.» • 0. M. t

1 ‘ visada 
tik aut



"SAULE” MAHANOY CITY. PA.

SZERMENYS
GENELIS iszbales ant lentos 

gulėjo, grabnyczia skalsiai 
dege, žmonių burlis susirinkę 
budėjo ir szi, ta, dunduriavo; 
kartais giedojo, kartais £zne- 
kejo; vyrai apie javus, gyvu
lius, sunkius darbus; nioteres 
apie visztas, bailinus, parsze- 
lius ir kitus niekniekius; szne
kejo apie nebaszninka, kaip 
gražios senatvės sulaukė; kiek 
vienas sake:

-— Asz- tiek nesulauksiu, 
asz tiek nesulauksiu.

—■ Amžina atilsi, senelis nu
ėjo pas Dieva, susiimdama ran
kas, sake Petriene.

;— Jis musu sulauks, mes 
jo I nebesulauksime, pritarė 
Jurgiene. Kitos nioteres vėl 
tvirtino:

— Ant Misziu nepanna'žin- 
kyte, juk girdėjot kaip ana Ne- 
dele kunigėlis sake: “Kad ži
notumėt, sako, kaip ten du- 
szio-s kenczia, tai paskutinius 
marszkinius nusivilkę atiduo
tumėt. ’ ’

— Pasitiks jis mus isz Czys- 
cziaus iszsiliuosaves.

— Kad mes iszgirstumem 
kaip duszios pagelbos szaukia- 
si, tai nuo burnos' nutraukė 
paskutini kąsni ant Miszliu ati- 
duotumem. ”

Sznekejo, kas ka iszmane, o 
tos visos kalbos atrtum pynėsi 
in viena vainiką ir dare nepa
prasta miszini. Visiems besz- 
nekant isz lauko ihejo Antanie
ne ir taip susirinkusiems pasa
kojo:

— Tamstos taip sznekate, 
o paklausykite Paberžiu And
riaus, jis kitaip pasakys; asž 
girdėjau kad jis sako, kad žmo
gus pasensta lyg rudenyje žo
le, sužiusta, niimirszta ir nie
ko nebelieka.

— Gal jam ne Dievo, ne

dangaus, nei peklos nėra? Mal
dingai tarė Petriene.

— Tokiu daigtu jis isztik- 
ruju sako ne esą, atsake Anta
niene.

— A, tai jis negerai sako. 
Kad nei peklos nei Dievo nebū
tu, o dangus tai reikia kad bu
tu! Sako ten labai gražu! Juo
kėsi kalvelis.

— Tu Dieve, in ka tas An
driulis pavirto. Ėjo mosklus,

State point atyle Price $3.00
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

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

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

Sakalėliai, nebūkite žiopliai, 
Jeigu kur iszvaižiuojafe 

netikėkite paežiai, 
Ba biaurus padėjimas, 

Buna kaip kada negeras. 
Scliuylkille vienas paliko 

paczia, 
Pats in kur iszvažiaivo, 
Ir badai kur ten darbo 

gavo, z
O pati viena per nakti su 

vyrais kaizyruoja, 
Visokius žodžius kaip 

szunes loja, 
Isz tu visu viena prieteli 

turi, 
Kuris seile ryja ir ant 

jos žiuri,
Tokis pasielgimas visai 

netinka, 
Del geru žmonių neina tinka, 
Jeigu in toliau važiuojate,
Tai geriau vienu bobelių 

nepalikite.* * *
Nu'obrodus Juozukas buvo, 

In nelaime pakliuvo, 
Gaspudinelei atilsio niekad 

neduodavo, 
Nuolatos prie jos kibdavo, 
Nubodo gąspadinelei toki 

t rikšai, 
Kada ant jo užeidavo 

“fitsai”,
Aplinkui grinczia 

szoko,
C) gaspadine ant stalo 

užszoko, 
Su torielkas Juozuką 

pasveikino.
Galva pakirto tasai 

parvirto, 
Bobele isz biames 

laukan iszbego, 
Kaimynai tuoj visi

, subėgo,
O ir dede su paika

pribuvo, 
Juozukas iri jo rankas 

pakliuvo.
Nėbago- tuoj nuvarė, 

In koza uždare, 
Bausme užmokėjo, 

Kad net visa sanvaite 
stenėjo, 

Prižadėjo daugiau taip 
nedaryti, 

Bobele turėjo
penpraszti.

Matai tu kvaili, 
Nereikejo taip daryti.

SKAITYKIT 
ST “SAULE”

PLATINKIT!

ėjo ir nuėjo viekas ant szu,u.c 
uodegos, dejavo Petriene.

Juk da. mokslu nepabaige, 
pertarė Juozas, sako knygo
mis apsikrovęs, kasdiena skai
tys, skaitys net akys paraudo
navę.

— Isz didelio raszto iszei- 
na. in kraszta! Trankiai, tarė 
Antaniene.

— O j, jus galvocziai, gal
vocziai! Galva linguodama kal
bėjo Petriene: Jus sakot kad 
Dievo nėra, kaip jusus szirdys 
nesudreba!

Ten pat szermenyse buvo 
toks vaikinas, Peikiu Jonas, 
kuris buvo jau daug knygu- 
cziu ir laikraszcziu skaitės ir 
kuris su draugu pagelba so
džiui buvo politikos ir mokslo 
knygineli infaises. Jis lyg sziol 
tylėjo ir klassesi, tik iszgirdes 
tokias nesąmones kalbant, at
siliepė :

— Kokioje knygoje tams
tos radot paraszyta, kad Dievo 
nėra?!

— Teisybe, tokiu knygų ne
esame mate, tik nuo džekono 
girdėjome kad esą, juk kuni
gas nemeluos, atsake Petriene.

— Negerai daug knygų 
skaityt, pamislijusi pasakė 
Jurgiene, žmogų isz proto isz- 
varo; mat taip sau nedaug pa
siskaityt, kad moki, tai gerai.

— Kiek asz Iprisiskaitau vi
sokiu knygeliu, ne iszeinu isz 
proto, ne nieko! Drąsiai gyrė
si Paipalkiu Jonas: Patys skai
tome ir kitiems Juodame; kny
gos indeda protą, o ne iszvaro. 
’ — Neindeda vaikei, neindek 
ir tu, kaip girdime, tankiai 
klysti; seniau labai buvai mal
dingas, o dabar jau labai atve- 
sai; neklausyk, vaikei, ka tieji 
ne ėjo Kazimieriene.

— Kad tamstos žinotumėt 
ka jie raszo, tai taip nekalbė
tume!, Jie raszo kad visus 
žmones Dievas lygiai sutvėrė. 
O Jėzus Kristus, kada ant že
mes gyveno, mokino meiles, ly
gybes; ir Socialistai taip-pat 
moka ir. raszo, jie raszo kad 
žmones turi but žmonimis, visi 
turi birt lygus, visi turi dirbt 
ir visi tais darbo vaisiais turi 
lygiai naudotis.

— Nepapūsi, vaikeli, priesz 
veja, nepapūsi; ponai buvo ir 
bus ponais, taip Dievo paliktai, 
ginczijo Petriene.

—• Kažin kas butu su papu- 
timu, kad visi daiJba dirbantie
ji eitu isz vieno, gal ir papustu 
ežia taipgi butu nemažas vejas 
bankruta taisydamas kalbėjo 
Juozas. Tuo tarpu* Petriene 
prisikiszus Jurgienei in ausi 
sznabždejo:

— Tu Dieve, kumute, ko
kiais negeras Jonas knygeles 
skaito. Andai mano Magdžiu- 
ke parsinesze pasiskaityt, pa
ėmus pavareziau, keliose vie
tose paskaieziau, kad žinotum, 
kumute,. .ne apie Poną Dieva; 
nei duszeles kentanezias nieko 
nėra; vietoj giesmelui kažin 
kokios eiles, kad ne sziam, nei 
tam; pavareziau, pavarezius 
kad mecziau po suolu, kad nei 
akyse neibutu.

— Taigi, taigi kumute, Jur
giene jai pritarė: Kam tu bala- 
baiku reikia, tik žmones isz-ke- 
lio veda. Ir taip jau daug yra 
paleistuviu.

— Isz musu knygų, kokias 
turime, jos visos tik ant gero 
veda, ginczijo- Jonas.

— Ant gero ir ves visokios 
pasakos, kad viena karta isz 
jusu viena knyga man pakliu
vo, ak tu Dieve, kiek ten pasa
kų, net gražu skaityt, skaitai 
ir nori, sake, su džiaugsmu An-

Pirkite U. S. Bonus Pirkite U. S. Bonus Pirkite U. S. Bonus t

Husbands have to be fed three times a day, 
watched over and picked up after 365 days 
a year. They need praise when things go 
right and sympathy when things go wrong. 
And almost all of them have to be reminded 
about making plans for retirement.

It’s a good thing a husband’s love is- 
worth all the trouble he causes.

Retirement is in the future for all of us. 
And the sooner we start making plans for 
it, the happier these years can be. Does 
your husband have a retirement savings 
plan? If not, encourage him to start one.

One of the best ways to prepare for retire
ment is to invest regularly in U. S. Savings 
Bonds. They’re solid as a rock—guaranteed

Part of every American’s savings
The U. S. Government does not pay

for their patriotic donation,

by your Government. They’re loss-proof, 
fire-proof, theft-proof—the Treasury will re
place them without charge in case of mishap.

And best of all, U. S. Savings Bonds nou> 
pay you higher interest—faster! Every Series 
E Bond purchased .since February 1, 1957, 
pays you a safe and sure 3-14% interest 
when held to maturity. It pays higher 
interest, too, in the earlier years, and 
matures in only 8 years and 11 months.

So now, more than ever, it’s smart to 
save with guaranteed-safcU. S. Savings 
Bonds. Your husband can buy them regu
larly where he banks or through the Payroll 
Savings Plan where he works. But just be 
sure he starts today!

belongs in U. S. Savings Bonds
for this advertisement. The Treasury Department thanks, , 

the Advertising Council and ----— <
I
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taniene.
Ar matot, tamstai musu kny

gos patiko, džiaugėsi Jonas.
— Bet, kas isz tu pasakų, 

kad butu maldeles, tai bent at
laidus apturėtum. Asz turiu 
“No venų,” tai graži knygele, 
tratėjo- Mikuliene.

— Asz tai geru knygų tu
riu, gyrėsi Petriene: Turiu 
“Garsa” apie baisybes dienos 
sūdo, “Pekla,” “Vadova in 
Dangų,” ir dar szventuju viso
kiu su skaitymeliaiis.

— O, tokios tai knygos, tai 
tai bent Dievui garbe. Ir man 
duok pasiskaityt, prasze jos 
Jurgiene.

— Asz maeziaiu Cicilistu 
f

knygas, tarė Kazimieriene, 
vietoje Motinos Szvencziauios 
arba Pono Jezuso su kryžiumi 
tai visokie žvergys; medžiai 
sakeliai, lankeliai iszpaiszyti, 
kad ne rast, ne pamest, nieko 
negaliu supaisyk

— Tai gal tamsta geografi
jos ar astronomijos knygos 
matei? Klause Jonas. Ten yra 
mokslas apie visa svietą, apie 
dangų ir žeme.

— Taigi, taigi, jusu knygos 
ir bus apie dangų! Bile girtis! 
Gal apie kokius karalius arba 
kunigus suraszytos; juras ka
raliai, poniai davatkos ir kuni
gai negeri: jums viskas negeri; 
turbut jus palis negeri. Teip 
radome, taip ir paliksime, 
sznekejo Jurgiene.

Kaip kurios moters ant So- 
cijalistu pradėjo pumipet, o Pe
triene isztisai eme bartis!( /

— Atsirado nauji kunigai 
su naujom knygom; nereik 
mums jusu, mes turim savo ku
nigus ir visa mokslą isz SzVen
tos Evangelijos, nereik mums 
jusu knygų, jus pasileidėliai,

bedieviai, vagys, ar jus einant 
in bažnyczia, ar užlaikot pas
ninkus? Tik jus žinot popierė
lius barstyt, kuriuose’ raaszo’, 
kad Dievo nėra, karaliaus ne
reik, dvarus sudegint, turtus 
visiems lygiai iszdalint, isz 
turtingesniu.ju pinigu atimt, 
kunigus iszpiaut, bažnyczias 
iszkriaut. Kaip jus szventa že
me neszio ja?!

Petrienei nutyląs, dede Jur
gis papasakojo savo žinias, 
kad Cicilistai raszo, ji prikal
binus: jis girdėjas nuo Urbonu 
Jono Gudeiaiezia, kad už Jo- 
niszkio nor ten esanti toki 
“Naujavieriu Cicilistu” ben
drove, jie skaito visokiais kny
gas, sako kad Dievo nėra, nei 
velniu, aniuolu ir nei duszios 
nėra; pasidirbę isz akmens die-

; arba pradžia
i SKAITYMO
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■ 64 pus. Did. 5x7 col.

I; Dabar Po 25c.
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vaiti ir ji gairbina. Žmones po
licijai pranesze, dragūnai pri
buvę, visiems ‘Naujavieriams’ 
kaili iszpere ir isznykus ta 
naujoji ‘viera. ’ f

Tiek nesąmonių ir melagin
giausių užmetinejimu Jonas 
iszgirdes uždege kaž-koki kar- 
szcziu, veidas paraudonavau 
pasidarė toks rimtas, drąsus ir 
viduryj grinezios atsistojęs 
eme sakyt apie Socialistus, 
apie valdžios, ponu spaudimą 
apie vargdieniu žmonių tam
suma. Tarp kito ko jis sake:

—- Draugai ir drauges! Mes 
visi esame betureziai; skursta- 
me ir vargsatme nesivildami 
geresniu laiku sulaukt. Būda
mi nuslėgti, užuiti, kunigu 
nuolat p r a g a r u gazdinami 
Knygucziu ir laikraszcziu bi
jot ir neturit noro skaityt, o 
nieko neskaitydai ir nežinoda
mi žuvate tamsybėje ir gyve
nimo purvouse skęstate, ir ku
nigu ir ponu blausiausius me
lus už szventa tiesa skaitot. 
Bet galas melams! Po visus 
svieto krasztus Socializmo 
mokslas labai platinas, o pa
skutiniais laikais ir musu 
kraszta pasiekė; jau ir pas 
mus kas kartas giliau ir giliau 
terp darbo žmonių tas mokslas 
skverbias; už metu kitu atsi
darys ir tamstoms akys ir pa
matysite, kad Socialistai ne 
vagis, ne paleistuviai ne be
dieviai, bet naujuju laiku apa- 
sztalai, kurie vargsta už mus 
visus, kovojai už musu laisve ir 
lygiau tiesas; ir žmonių gero
vei, tai “Artimo Meilei” su 
duszia ir kunu amžinai pasi- 
szvente; jie nebijo jokiu kan- 
cziu, nei kalėjimu, nei isztre- 
mimo, nei kulku, nei kartuvių; 
jie pasirenge atiduot paskuti

ni la.sza savo kraujo, kad tik 
iszkovot ta, apie ka Kristus 
žmonėms kalbėjo: Meile Bro
lybe, Lygybe!” j

Jonas kalba pabaigęs, pra
kalta nusiszluoste ir vėl terp 
vyru atsisėdo.

Moters gera valandėlė tylėjo 
nežinojo nei ka pradėt, tik ge
rai pamansezius, Petriene pra
tarė :

Taigi, taigi, vaikeliai, jus 
mokat szneket, tik nemokat 
Dieva garbint!

— Kais juos perkalbęs! Isz 
tarpo moterių girdėjosi žo
džiai :

— Kaip Dievas duos, teip 
ir bus. Pasakė dede Jurgis ir 
kanticzką atsivertęs, pradėjo 
giedot.

Tamsioj, drėgnoj grinezioj 
durys užsidarė giedojo nors bu 
vo trosfcku ir sunku kvėpuoti 
bet jie lyg tyczia duru neatve- 
re, kente ir stūmė valanda už 
valandos. O saule augsztaį, 
augsztai terp banguojaneziu 
debesėliu szviete ir isz ąuigsz- 
tybiu siuntė savo puikius 
spindulius ir rodos žmonėms 
vairgdieniams lyg sakyte sake:

— Vargdieniai, asz esu ju
su visu motina, asz visiems ly
giai siuneziu savo- szviesa, szL 
lima ir maistai. Jus patys esate 
kalti, kad mano gėrybėmis ne 
lygiai naudojatės, kad savo ir 
manio darbo- vaisius nedirban- 
t iem s at id u o d at e!

— Teip, rodos, saule pra
kilniai visus žadino, kele ir lie
pė jieszkot sumintu tiesu ir eit 
prie szviesos! —GALAS.

— — ------------------- / -
“Saule”, kaip szviete, taip 

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

--------------- . IK
Istorija Apie ...

“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimai 
apie Jezu Kristų.

•--------
Per paczta, 25 Centai.

SAULE - Mahanoy City, Pa.

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.

“Talmudo Paslaptys” .H]-----
ŽYDU TIKYBOS '

Labai užimanti apysaka j 
Per paczta, 25 Centai

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

sapnorTus 
ISu 283 Paveikslaii ;!

160 Puslapiu I]!
8 col. ilgio, 5y2 plocaio ]; 
Iszaiszkina sapna ir kaa ! j 
ateitoje stosis. Su priedu '* 
planatu ir visokiu burtu.

Knyga in minksztoa po- , > 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su '; 
užsakymu: !;

Tiktai,. . . $1.00 i;
Saule Publishing Co., !Mahanoy Oity, Pa.JU.8.A. !
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LIETUVISZKAS SURIS

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 Angelines 
Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.

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

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

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

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

FOUNTAIN —' MICHIGAN

Žinios Vietines
— Buvęs miesto gyvento

jas Juozas Szukaitis, kuris ki
tados gyveno 11 E. 'South uly., 
mieste, pasimirė pareita Sere
da, 11:06 valanda naktyje in 
Sunbury Community ligonbu- 
te. Velionis turėjo azma. Apie 
keliolika, menesius atgal ponas 
Szukaitis gyveno pas savo žen
tą James ir duktė Ona Frazier, 
113 N. Eight uly., Sunbury, Pa. 
Velionis gimė Lietuvoje, atvy
ko iii Amerika. 1906 metuose, 
per trumpa, laika gyveno mies
tuose Frackville ir Maizeville, 
po tam apsigyveno Mahanojn- 
je. Paskutini karta, dirbo Knic
kerbocker kasyklose, o -1949 
m., prasiszalino nuo darbo isz 
priežasties. blogo sveikatos. Jo 
pati Prane mirė 1923 m. Paliko 
dvi dukterys: Ona, pati James 
Frazier, Sunbury ir Adele 
Martin, Brooklyn, N. Y., sunu 
Edvardą, San Diego, Calif., 
arnika James Martin, Brooklyn 
ir sesere isz Calumet City, UI. 
Palaidotas pareita Su'batos ry
ta, i sz Graboriaus L. T raškau s- 
ko koplyezios, 535 W. Centre 
uly., su apiegomis in Szv. Ka- 
niko bažnyezioje 9 valanda ir 
palaidotas in tos parapijos ka
pinėse.

—■ Sirgdamas per visa me-, 
ta, Antanas Ulbas, isz 21 Treti
fono peczes, kuris gydėsi in 
Locust Mt. ligonbute, niumire 
pareita Sereda, 4:20 valanda 
po piet. Gimė Lietuvoje, pas
kutini karta dirbo Park Nr. 1. 
Prigulėjo prie Lietuviszkos pa

rapijos mieste; Unijos. Lokalią 
Park Place Nr. 1629 UMWA, 
ir prie Trentono Sociąlisz'ko 
kliulbo. Jo pati Ona mirė 1943 
m. Paliko du sunu: Vitato ir 
Antana namie; dvi dukterys: 
Juozą,fina, namie ir Olesa, pa
ti Peter Kuropatsky, Locust 
Valley; sesere Ona Yuskievi- 
cziene, Chicago, III., ir broli 
Joną, Bridgeport, 'Conn. Lai
dojo Panedelio ryta su apiego
mis Jn Szv. Juozapo bažnyezio
je 9 valanda, ir palaidotas in 
pa.ralpi jos kapines©.

— Seredoj pripuola Szv. 
Kajetono, o Tautiszka. Vardi
ne: Protelio. Ir ta dienai: 1948 
metuose 'Oksania Kasenkima, 
isztruko isz Sovietu nagu, o 
Amerikos valdžia ja apsaugo
jo ir prieime kaipo Amerikos 
į ilietie; 1942 m., Gnadelcanal 
muszis prasidėjo Pacifike per 
Antra. Pasaulini Kara; 1782m., 
Kareiviu gaubės tpurpine szir- 
dis už nepaprasta atsižymeji- 
ma ant karo, lauko buvo inves- 
ta ir Jurgio. Vaszi'ng’tono pa
tvirtinta. Tuo laiku Jurgis 
Vaszingtonas su savo kariuo
mene buvo apsistojęs in. 'NeW- 
burgh, N. Y., Prezidentas Her- 
bert llooveris ant Vasziugto- 
no užgimimo dienos ta, insta- 
tyma atnaujino 1932 metuose; 
1727m., Ursuline Akademija 
atidaryta. Tai pirmutine mer- 
gutine mergaieziu ir merginu 
mokyklai Amerikoje. Szita 
Akademija b u v o atidaryta 
New Orleans mieste; 1933m., 
Naciai nepripaižinsta Anglijos 
-Prancūzijos insakymo, nelys
ti in Austrija; 1789m,., Ameri
kos Karo Sztabas 'buvo, sutver
ta.

— Ketverge pripuola -Szv. 
Cirijako ir Szv. Filomenos, o. 
Tautiszka Vardine: Daiva. Ir
ta diena: 1940 metuose Naciu 
lakūnai “Luftwaffe” užsipuo
lė ant Anglijos isz padangių; 
1945m., Rusija, paskelbia kara 
priesz Japonus; 1303m., smar
kus 'žemes drebėjimas; 1940m., 
Estonija,, Latvija ir Lietuva, 
yra Sovietu užimtos.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Jono Vianney ir Szv. Romano 
o Tautiszka Vardine: Pilense. 
Ir ta diena: 1901 metuose Ed
vardas Septintasis, Karalienes 
Viktorijos suims tapo Anglijos j 
Karalius, kai. jis buvo szesziosj 
deszimts metu, am.ž., 1934m.,i 
Amerika intautina visa sida
brai ir pasako kad už sidabrą ji 
mokes tik penkios deszimts 
centu; 1945m., Amerika, antra, 
atomine bomba paleista, ant 
.Tapomi, szita syki ant Nagasa
ki miesto; I339m., Keistutis 
pergalėjo M ozu.rus,

Shenandoah, Pa. —
Bryan Stepanaviczius nuo 
315U» W. Washington, uly., ku
ris sirgo trumpa laika,, pasimi
rė pareita Petnyczios ryla savo 
namuose. Velionis gimė Lietu
voje. Paskutini karta dirbo Lo
cust Coal kasyklose. Paliko sa
vo paczja, Mare; sunu Antana. 
namie, taipgi trys po-dukte- 
rys: M. Sullivan, Shenandoah 
Heights; J. Slatkievicziene, 
mieste; ir E. Paulabinskiene, 
Philadelphia. Du po-sunu: Jo
ną ir Alberta Glabai, mieste; 
19 anukus ir 9pro-anukus. Lai
dojo Utarninko ryta su apiego- 
mis in Szv. Jurgio bažnyezioje 
devinta valanda, ir palaidotas 
in parapijos kapinėse.

— Swift & Co., miesinyezia 
kuri randasi ant East Centre, 
uly., u'žsidaris Rugfpiuczio 17- 
ta. diena, o orderiai bus prista
tyti isz Pottsvillos kompanijos 
miesinyezia.

Gilberton, Pa.—
Ana sanvaite Petnyczios nak
tyje apie 11:40 valanda., stai
ga! dingo isz napiu Helena 
Mendinskiute, 26 metu am
žiaus nuo 39 Long Row. Josios 
motinėlė F. Mendinskiene pra- 
nesze vailstinai policijai apie 
josios dingusios'dukrele. Stai- 
gai mergina sugryžo namo Pa- 
nedelyje popiet ir sake kad ji.

Panele Mae Bashore, in- 
teikia dvieju tukstaneziu 
doleriu czeki, Ponui Wm. 
J. Burns, iždininkui Apy
gardos kuopos draugijos, 
isz Schuylkillo pavieto, Pa., 
kuri rūpinasi tais vaikais, 
mokiniais, kuriems mokslas 
sunkesnis ir kurie yra reika

iszejo pasivaikszcziot ant kal
no ir suklaidojo ir negalėjo su
rast kelia, in savo namus.

6 METU VAIKAS 
UŽMUSZTAS

SALISBURY, MD. — Sze- 
sziu metu vaikas, John Little
ton huvo suvažinėtas, užmusz- 
tas, kai jis inbego in automobi- 
liaus keli, besibovindamas sza- 
lia savo namu, ant Hudson Dr.

Policijantai sako kad to au- 
tomobiliaus draiverys yra 41 
meto amžiaus John C. Schreck - 
hise, isz Mount Sidney, Virgi-' 
nia. Jis sako kad tas vaikas’ 
taip greitai ir taip staiga! isz- Į 
bego tarp kitu automobiliu, 
kad jis nesuspėjo savo automo
biliu sustabdinti.

Policijantai draiveri ant vie
tos iszteisino ir paleido.

POLICIJANTU
VIRSZININKAS

PRAVARYTAS
MARGU HOOK, N. J.— Mar- 
cus Hook miestelio audringas 
ir kartus pipiras, policijos vir- 
szininkas, James Foster yra 
pravarytas, isz savo vietos.

Szitas szeszios deszimts tri
jų metu amžiaus policijos vir- 
szininkas, kuris ežia vieszpa- 
tavo ir straksėjo per dvide
szimts metu, dabar yra miesto 
tarybos pirmininko Harry Ro
berts, isz savo vietos paszalin- 
tas.

Miesto tarybos pirmininkas 
Roberts davė tris priežastis 
del tokio nusistatymo:

1— To policijos virszininko 
pasiprieszinimo miesto tary
bos virszininkui,Walter Reed.

2— Už tai kad jis insikiszo 
in per automobiliu §įį; 
simuszima, kai jis nebuvo pa
skirtoje savo vietoje ir ne ant 
“darbo,” ir už tai kad tuo sy
kiu jis buvo visiszai pasigėrės.

3— Už tai kad daugiau kaip 
du szimtai to miestelio žmonių 
pernai buvo pasiuntė peticija, 
praszyma kad jis butu paszi-

SKAITYKIT
“SAULE”

Moterų Kliubo Dovana

lingi tam tyczia iszlavintu 
mokintoju.

Szita dovana padės to
kioms mokintojoms daly
vauti ypatinguose mokslo 
kursuose in Penn State Uni
versitetą, Pa.

Kitos szitame būrelyje 
yra: Panele Marion E. John

lintas už daug prasiszokimu ir 
mandravimu, kai jis jautiesi 
kad niekas negali jo paliesti ar 
jam ka pasakyti.

1955 metuose jis buvo sua- 
resztuotas ir nubaustas ant 
$26.50 už nepadoru pasielgimą 
bet vėliau jam tai buvo dova
nota.

DU KAREIVIAI
INTARTI

CAMDEN, N. J—Policijai!- 
tai suaresztavo du kareiviu ir 
padėjo juodu in kalėjimą, kai 
jiedu negalėjo užsistaityti kau
cijos.

Jiedu yra intarti ir kaltina
mi už susimuszima su kitu au
tomobiliu, prie szesztos uly- 
czios ir Carman. Kai jiedu su- 
simusze su kitu automobiliu, 
jiedu nesustojo, bet sau greitai 
nuvažiavo.

Suimti kareiviai yra, dvide- 
szimts dvieju metu amžiaus 
Grover Henry ir dvideszimts 
vieno meto amžiaus Percy An
derson. Jiedu randasi in Cle
menton, N. J.

Policij antas Saržentas Pa
trick Carr juodu suaresztavo.

Kareivis Henry yra intartas 
už susimuszima su kitu auto
mobiliu, pavojinga vairuojima 
važiavima ulyczia kur nevale 
važiuoti ir už neturejima lais- 
niu vairuoti automobiliu. Ka
reivis Anderson yra kaltina
mas už pavelinima savo drau
gui vairuoti automobiliu, kai 
jis neturėjo laisniu.

PENKI ISZGELBET1

Mažas Laivelis X
PaskendoCHESAPEAKE BAY. -

Penki vyrai, du isz Delaware 
Apygardos buvo iszgelbeti kai 
j u mažas laivelis nuskendo in 
Chesapeake Bay.

Szesztas vyras, to laivelio 
savininkas buvo bangu nunesz- 
tas apie szeszias mylias pirm 
negu jis galėjo priplaukti prie 
kranto. Jis yra isz Upper Dar
by.

Nelaime atsitiko in Bohe
mia upe, apie penkiolika my
liu nuo Elkton miesto, in Dela

son, iždo sekretorka, prysza- 
kyje. Užpakalyje, isz kai
res in deszine: Ponia Harold 
Hahn, isz Minersvilles, Pa., 
kuopos; Prezidentas James 
P. Jennings ir Ponia Julia 
Freed, Port Carbon kuopos 
pirmininke. ,

Uj a cj

ware.
Dvideszimts vienos pėdos il

gumo laivelis, užvardintas 
“Miss-B-Miss” buvo tik vieno 
menesio senumo. Jos savinin
kas buvo keturios deszimts me
tu amžiaus Donald Melville, 
nuo Arlington Avenue.

Vėlai nakti, Melville su sa
vo draugais iszgirdo per poli
cijos radi j a kad vienas laivas 
buvo pavogtas ir kad policija 
visu praszo pagelbos. Melvil
le su savo draugais visu savo 
mažo laivelio greitumu iszplau 
ke tu vagiu jieszkoti.

Po daugiau kaip valandos 
jieszkojimo, kai jie nieko nie
ko nesurado, jie pasuko savo 
laiveli in White Crystal Beach 
kai staiga tas laivelis pataika 
in rodykle ant tos upes. Ta ro
dykle yra laivams ženklas pa
sukti in Eik upe. Czia upe apiei 
keturios deszimts pėdu gilu
mo.

Kai laivas su ta rodykla su- 
simusze, Melville uždare inži- 
na, bet tuoj aus pamate kad jo 
laivas turi didele skyle ir kad 
vanduo jau pilte pilasi in jo 
laiveli. Visi vyrai nusistvere 
už ‘life-savers’ ir iszszoko isz 
to laivelio. Per ta greitumą 
Melville buvo atsiskyręs nuo 
savo draugu. Visuskitus pra
plaukiantis laivas isz vande
nio iszeme. O savininkas Mel
ville su upes sriove nuplaukė 
apie szeszias mylias pirm negu 
jis galėjo priplaukti prie kran 
to. Jis tada pesezias nukelia
vę szeszias ar septynias mylas 
kol pasiekė vieta kur jis galėjo 
patelefonuoti ir praneszti kad 
jis sveikas ir gyvas.

NUDURTAS SUSIPE- 
SZE UŽ MERGINA

PHILADELPHIA, PA. --
Trisdeszimts devynių metu 
amžiaus Henry White ir 43 me
tu amžiaus Samuel Green tuo 
paežiu sykiu atėjo pas mergi
na Liderea Young, ir kai tik 
jiedu susitiko, jiedu iszsitrau- 
ke po buezierini peili ir puolie
si ant viens kito.

Henry White pasimirė Tem
ple ligoninėje. Toje paezioje li
goninėje dabar randasi ir Sa
muel Green, sužeistas. Jeigu 
jis kiek pasveiks tai jis bus nu- 
vesztas in miesto ligonine po 
policijos sargyba, nes jis bus
intartas ir kaltinamas už 
žmogžudyste.

PASIUTĘS VAGIS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

biliu sustabdė patikrinti ar jis 
nebuvo pavogtas. Vienas isz 
policijantu dar suspėjo per sa
vo telefoną, suszukti: “Pa- 
siunskite ambulansa, pasiuns- 
kite pagelba,” ir paskui jo te
lefonas nutilo.

Dabar visos tos apylinkes 
policijantai jieszko to patraku
sio draiverio, kuris be jokio 
perspėjimo nuszove tuos du 
policijantu.

PADUPCZNINKAI
LENKIASI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

darosi.
Iszrodo kad draugas dranga 

iszduoda ir kad. partijos ar 
draugiszkumas nieko nebe- 
reiszkia, kai visi stengiasi lipti 
augszcziau.

PASIMIRĖ
VASARVIETOJE

EASTON, PA. — Penkios 
deszimts metu amžiaus Mark 
Marconsons, isz Long Island, 
New York, buvo surastas negy-if 
vas prie Camp Waltell ežero, 
in Stone Church vasarviete, 
apie penkiolika myliu nuo 
Easton miesto.

Jis buvo surastas negyvas 
apie dvideszimts minueziu nuo 
to laiko kada jis buvo iszejes 
pasivaikszczioti prie ežero.

George Kametz, Northamp
ton Apygardos policijos Dak
taras, Coroner, sako kad isz 
visko iszrodo kad jis pasimirė 
nuo szirdes ligos ir inpuole in 
ežerą.

MOTINA ISZMETE
KŪDIKI NUO 4-to

AUGSZCZIO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

dukreles ir ja iszkiszo pro Įau
ga. > a;

Ji kelias minutas laike savo 
dukrele už vienos kojutes ir 
ir grasino kad ji ja paleis, jei
gu kas drys prie jos prisiartin
ti.

Laime kad policij antas Sc- 
hang suspėjo ta mergaituke 
pagauti. Jiedu buvo nuveszti 
in ligonine, kur daktarai pasa
kė kad jiedu sveiki ir geroj 
sveikatoj. ■
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SVARBUS
PRANESZIMĄS!

Brangus Skaitytojąi!
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 apie 
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!

Su gilia pagarba, liekame,
—“Saules” Redakcija.




