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BOMBNESZIS Gavo 55 Dienu In
ISZVENGE NAMU Kalėjimo

60 Metu Vedybine 
Sukaktuves

Keturi Ant To 
Bombneszio Žuvo

WEST PALM BEACH, FLA. j 
— Vidutinis bombneszis grei- į 
tai nukrito ir sudužo in keliu 
szeimynu daržus, kai keturi 
lakūnai žuvo toje nelaimėje.

Lakūnas stengiesi isz miesto 
iszskristi pirm negu paleido sa 
vo eroplana.

Eroplanas, bombneszis buvo 
isz Vance aerodromo, ir skrido 
in jam paskirta vieta kur jis 
sudužo ir nukrito. Lakūnas ap
lenkė keletą namu ir paskui sa
vo ta bombneszi nuleido in vie
ta kur jis nemate jokiu namu.

Lakunu sztabas sako kad tas 
lakūnas iszgelbejo szimtus 
žmonių, kai jis pralieke prie ta 
miestą, bejieszkodamas vietos 
nusileisti. 

■' ' ........ . —

3 LAIKRASZCZIAI
SUSTABDĖ

SPAUZDINIMA

Darbininkai Iszejo Ant 
Straiko

DETROIT, MICH. — Trys 
Detroit miesto dideli laikrasz- 
cziai savanoriai sustabdė savo 
laikraszcziu spauzdinima, kai 
darbininkai be jokios priežas
ties iszejo ant straiko.

Laikraszcziu savininkai ir 
redaktoriai sako kad szitos 
darbininku straikos yra visisz- 
kai neteisetinos, nes nei jie, nei 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

NEWARK, N. J. — John 
Wright, 42 metu amžiaus nuo 
West uly., gavo penkios de- 
sz.'mts dienas in kalėjimą, nuo 

(Tasa Ant 4 Puslapiu)

SZUVA ISZGELBEJO į 
’__

Keturiolika Žmonių
PHILADELPHIA, PA. — 

Keturiolika žmonių vos suspė
jo isz savo namu iszbegti nak- 
czia kai gaisras isz tiko apart- 
mentus ant Venango ulyežios 
prie ^dvideszimts antros.

Szesziu menesiu szunytis, 
vadinamas “Huskie” visus 
iszgelbejo. Viena szeimyna su 
trimis mažais vaikucziais vos 
suspėjo isz savo kambariu isz- 
begti, kai lubos ir.griuvo.

Szeszios deszimts metu am
žiaus Frank Carver su savo 
žmona, 51 meto amžiaus Mary, 
ka tik buvo uždare savo tele
vizija ir rengiesi eiti gult, kai 
tas j u szunytis “Huskie“ pra
dėjo po kambarius bėginėti ir 
loti.

Frank Carver atsidarė duris 
pažiūrėti kas ten kad tas szu
nytis taip loja, ir pamate kad 
jau beveik visi tie namai pilni 
durnu. Jis greitai visus kitus 
prikėlė ir paszauke ugniage
sius.

Ugniagesiai pusantra valan
da dirbo kol jie ta gaisra už
gesino. Jie sako kad iszkados i 
butu daugiau buvę, jeigu ug
niagesiu namai butu buvę kiek 
toliau, bet laime kad ugniage
siu namai tame paeziame skve
re.

Szeszios Deszimts Metu 
Vedybine Sukaktuves Po
nams John Kirks, in Los 
Angeles, California. Laik- 
rasztininkai tinkamai tas 
iszkilmes apvaikszcziojo tu 
senuku namuose. Per ju isz
kilmes ju*vaikai ir anūkai 
pribuvo ir jie triukszmingai 
sveikino. John Kirks yra 
asztuonios deszimts szesziu 
metu amžiaus, o jo žmona 
asztuonios deszimts metu 
amžiaus.

NUŽUDĖ KUNIGĄ

Vengrai Nori Isznai- 
kinti Bažnyczia

VIENNA, AUSTRIJA. — 
Komunistiszka Vengrijos val
džia nužudė Kunigą Laszlo

i AMBASADORIAUS 
SEKRETORIAUS 
ŽMONA INTARTA

—

Kaipo Sovietu Rusijos 
Sznipas

WASHINGTON, D. C. — 
Ponia Stern, duktė buvusio 
Ambasadoriaus Williaip E. 
Dodd yra dabar intarta kaipo 
agente ir savo kraszto iszdavi- 
ke Sovietams.

Boris Morros. buvęs muving 
pikezieriu direktorius ir Ame
rikos slaptos policijos agentas 
staeziai, po prisieka sako kad 
Ponia Stern dirbo ir gal net ir 
dabar dirba Sovietams ir isz- 
duoda Amerikos paslaptis. Jis 
sako apie penkios deszimts 
penkios biznierių kompanijos 
prie to žinių Sovietams iszda- 
vimo dar iki sziai dienai dirba.

Jis sako kad jam buvo insa- 
kyta indeti savo sznipa in Kar
dinolo Spellman ofisus ir kad 
butu surinkta visos žinios kad 
butu ikaip nors galima pati 
Preziddenta Eisenhoweri in- 
tarti.

Szitas Boris Morros per dvy
lika metu dirbo su visiais Ko
munistais ir ju szpiegais, bet 
tuo paežiu sykiu jis viską pra- 
neszdavo FBI policijai.

Szitas Morros, po prisieka 
pasakė kad ta Ponia Stern dar
buojasi Komunistams ir jiems 

i iszduoda visokias musu pa- 
j slaptis.
Į Jos vyras, Alfred Stern, 
teipgi yra intartas už prisidėji
mą su tais Komunistais.

Jiedu pabėgo isz Meksikos, 
kai tik dažinojo kad szitas Bo-

JURININKAS
APVOGTAS

Inincstas Iii Upe
PHILADELPHIA, PA. — 

Portugalas jurininkas, kuris 
i apleido savo laiva New York 
miesto uoste; ir iszkeliavo sa
vo draugo susijieiszkoti, bu
vo szesziu jaunu vaikezu už
kluptas, apvogtas ir in upe in- 
mestas. Du isz tu jaunuoliu 
buvo juodukai.

Jurininkas, 25 metu amžiaus 
David Alves-Mratins, polici- 
jantams pasiaiszkino kad jis 
dirbo ant New York miesto 
uosto nuo dvylikos iki dvide- 
szimts valandų in diena kad 
galėtu tuos pinigus susitau- 
pinti.

Jis savo draugo pieszkojo 
ant Norvegijos laivo, ir buvo 
nuvažiavęs net in. Norfolk, kur 
jis dažinojo kad tas laivas bu
vo iszplaukes in Philadelphia. 
Kaip tik už tai jis ežia buvo at
važiavęs.

Kai jis ta laiva užmatė uos
te, jis stengiesi, mosikuodamas 
praneszti kad jis ko ten nori. 
Tuo laiku szitie jauni vaikezai 
ji užpuolė, ji primusze, apvogė 
ir paskui ji in upe inmete.

E’mer Olsen, jurininkas ant 
praplaukiarczio laivo pamate 
ji bepluduriuojant upeje. Jis 
greitai inszoko ir ji palaike 
virsz vandenio kol kiti pribuvo 
in pagelta. Jiedu vėliau buvo 
iszgelbeti; tas jurininkas buvo 
sugražintas in savo laiva, o 
Portugalietis jurininkas Da
vid Alves-Martins buvo nu- 
vesztas in kalėjimą kol polici
ja patikrins jo pasaka.

Mindszenti, kuris buvo intar- ris Morros ims svieczinti priesz 
tas kad buk jis buvo prisidejes juos. Jie iszvažiavo kur ten in 
prie Spalio dvideszimts tre- Šveicarija. Jiedu pardavė be- 
czios dienos sukilimo, ir kad viek visas savo nuosavybes 
jis buvo paslėpęs daug ginklu Amerikoje, kad Amerikos val-

Siekia Cziampijonato

Armijos Sztabo Virszininkas
sukileliams.

Kunigas Mindszenti buvo 
pirmutinis kunigas būti taip

džia negalėtu tas j u nuosavy
bes paimti.

Draugai Sveikina Pakistan Sveczius
i

Amishman Tikėjimo To
tus Hurst, Adamstown, Pa., 
sveikina delegacija isz Pa
kistan, kurie atvyko in ta 
kraszta per iszkilmes, ku
rios buvo užvardintos: Ame- 
rikiecziai Darbe ir pasilinks 
minime. • Amish Tikėjimo

atstovas ežia neszioja savo 
nuo szimtmecziu nustatyta 
skrybėlė, usus ir barzda. 
Szito Tikėjimo žmonėms yra 
uždrausta automobiliais va
žinėti, ir jie iki sziai dienai 
vartuoja arklius ir reginius, 
vietoj automobiliu.

NUSTVĖRĖ PABĖGO, LENKU
ŽENTĄ VIRSZININKAS

Buvo Pabėgės Isz
Kalėjimo

pasmerktas ir nužudintas nau
jos Premierio Jaros Kadar 
valdžios. Jis tapo Premieriu po 
Sovietu skerdynių Budapeszte, 
Lapkriczio ketvirta diena.

SOVIETAI
VADOVAUJA SIRIJOS

ARMIJA

Generolas Maxwell D. 
Taylor, Amerikos karo szta
bo virszininkas, kuris dabar 
peržiūri Europos laisvu 
krasztu tvirtoves, ežia pasi
taria su Generolu Wilson 
Palmer, Deputy Commander 
Londone, Anglijoje. Gene
rolas Tylor, sulyg Prez. Ei-

senhowerio ir Sekretoriaus 
Dulles nusistatyme stengiesi 
iszaiszkinti kitu krasztu 
žmonėms, kodėl Užsienio pa- 
gelba yra dabar sumažinta, 
nors Prezidentas baisiai pik 
tai atsiliepe in ta Eisenhow- 
erio nusilenkimą.

d O Q

Kunigas Mindszenti buvo 
nužudintas sykiu su dvejais 
kitais ištartais sukilėliais, Zig- i °mond Sipos ir Josef Erdesz, 
kurie buvo Komunistiszko teis
mo pasmerkti.

Kad ežia nebutu jokios klai
dos, norime pasakyti kad Ku
nigas Mindszenti nėra jokios 
gimine Vengrijos Kardinolo 
Josef Mindszenty, kuris pabeU 
go isz savo kraszto ir rado sau
gia vieta Amerikos Ambasa
doje, Budapeszte, Lapkriczio 
4-ta diena, ir nuo to laiko jis

Jis sasvo draugo jieszkojo 
Ambasadoje.

Bet su nužudinimu Kunigo 
Mindszenty iszrodo kad nauja 
Vengrijos valdžia, po Premiero 
Kadar valdymu dabar nori pa
naikinti Kataliku bažnyczia 
tame kraszte.

BEIRUTAS, LEBANAS. —! 
Pro-Sovietiniai karininkai, va-' 
dovaujami Generolo Afif Bizri, 
Sirijos armija jau turi savo - 
rankose. Generolas Afif Bizri 
yra Komunistas. Priesz Ko
munizmą nusiteike karininkai 
aresztuojami. Sirijos Premiero 
Sabri Assali vieta sustiprėjo. 
Assali linksta in Rusija. Prezi
dentas Shukri Kuwatly pirma 
karta sėdėjo su Komunistine 
klika ir praėjusi diena Prezi
dentiniu dekretu Bizri pasky
rė armijos sztabo virszininku 
ir armijos vyriausiu vadu, pa
keliant ji isz pulkininko in 
Generolo vieta. Bizri yra 43 
metu amžiaus ir Artimuose Ry- 
utose yra žinomas kaip kai
riausiu pažiūru vyras Sirijos 
armijoje.

Dvideszimts metu amžiaus

Skaitykit “Saule” M Pil kio U. S. Bonus!

Panele Lynlee Barry su 
armonikų tikisi laimėti pir
ma muzikantu vieta, kai ji 
iszvažiavo in Europa, stoti 
in kontesta su viso pasaulio 
muzikantams ir muzikan
tėms, in Saarbruchen, Vo
kietija. Szita mergina isz 
Texas sako, kad ji yra tikra 
kad ji tas runktynes laimes 
ir bus paskelbta kaipo Ame
rikos ir viso svieto geriau
sia muzikante.

WILKES-BARRE, PA. — 
Keturios deszimts metu am
žiaus mainierys laikrasztinin- 
kams papasakojo, kaip jis nu
stvėrė savo žentą, kuris bu
vo isz kalėjimo pabėgės ir ji 
pavede valstijos policijantams.

Mainierys Nicholas A. Ba- 
sarab nustvėrė savo žentą, 
26 metu amžiaus Robert R. 
Yurkin, isz Laurel Run ir su 
atprovintu revolveriu privertė 
ji marszuoti pakol jiedu sutiko 
policijanta.

Pabėgės isz kalėjimo Robert 
R. Yurkin buvo žmonos tėvu 
namus ir prasze kad jis galėtu 
nors ant trumpo laiko pamaty
ti savo žmona, Catherine ir su 
ja pasiszneketi.

Tėvas sutiko ir buvo sutarta 
kad žentas gales su savo žmona 
pasimatyti nuskirtoje vietoje 
miszke.

Duktė iszejo in ta vieta, bet 
tėvas ja paseke. Kai jiedu su
sitiko, tėvas pasirodė su at- 
provirtu revolveriu ir priver
tė savo Ž:nta eiti su juo kol jie
du susitiko valstijos policijan- 

■ ta.
Žentas prasze policijanto 

kad jam butu pavėlinta pama
tyti savo vienu metu dukrele 
Deborah, pirm regu jis bus 
nuvesztas atgal in kalėjimą. 
Policijantas sutiko.

Su Robert Yurkin buvo pa
bėgę 22 metu amžiaus Elwood 
Frazier isz Trucksville ir 19 
metu amžiaus Nicholas Devens 
isz Pringle. Jiedu buvo polici- 

i jos sugauti diena priesz tai. 
Policijantai sako kad jiedu vi
sai

LONDON, ANGLIJA. — 
Anglijos valdžia priėmė ir už
tikrino saugia vieta Lenku Ko- 
munistiszkos valdžios diplio- 
matui, kurio žmona ant jo szni- 
pinejo ir viską pranesze Lenku 
Komunistiszkai valdžiai.

Dvideszimts szesziu metu 
amžiaus Mieczyslaw Reluga, 
pagelbininkąs in prekybos biz
ni Ambasadoje kreipėsi in 
Anglijos valdžia su savo ke- 
turiu metu sunumi. Jis butu 
buvęs partrauktas namo ant 
rytojaus.

Jo žmona, kuri Komunis
tams viską buvo praneszus 
apie savo vyro veikla, greitai 
iszvažiavo atgal in Lenkija.

Jis sako kad jis jau keli me
nesiai at^al buvo pasiryžęs 
kreiptis in Anglijos valdžia 
del apsaugos, bet vis dar lauke 
kad jo žmona su juo eitu.

Komunistai viską apie ji ži
nojo per jo žmona Melinia. Jisi 

! sako kad ji karezias aszaras 
, liejo kai Stalinas pasimirė.

Jis sako kad ji seke visus jo 
žingsnius ir klausiesi kai jis 
kam nors telefoną vo ir paskui 
Komunistams pranesze.

Kai jam buvo insakyta 
gryszti in Lenkija, jis staeziai 
intare savo žmona, kad buvo ji 
iszdavus. Ji per aszaras prisi- 

į pažino.
‘ Vienas isz jo draugu ji per- 
į spėjo kad jeigu jis dabar ne
pabėgs jis bus suimtas ir su- 
aresztuotas.

SUMUSZE,
SURISZO NASZLE

nesiprieszino.

PLATINKI!
-r—>4 i O A ITT T? ’ 1

8 PHILADELPHIA, PA. — 
Vagis inlindo in naszleš kam
barius ir ja apmusze ir suriszo 
ir apvogė. Naszle, Ponia Anna 
Mae McCabe nuo Wayne Ave., 
kontraktoriaus naszle, neiszsi- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)



Kas Girdėt
Detroite, Michigan valstijo

je Anthony Kanja važiavo su 
savo automobiliu isz darbo na
mo kai jis susitiko su savo 
žmona Elena, kuri važiavo in 
sztora. Automobiliai susikalė 
tarp dvieju kitu automobiliu. 
Dabar nei vyras, nei žmona, ne
bežino kuris kuri turėtu ap
skusti.

Ka raszo Ponas Vincas Pet
kus isz Medina, N. Y. — Ger
biama “Saules” Redakcija: 
Asz Vincas Petkus dekavoju 
tamistoms labai szirdingai, už 
tai kad nesustabdet del manes 
laikraszczio, kuri asz aplaikau 
du syk in sanvaite, o dabar asz 
prisiuneziu tamistomis $7.00 
už visa meta. Pirmiau negalė
jau pasiunste užmokesti bą bu
vau susirgęs. Su gerais velini- 
mais, Su guodone, Vincas Pet
kus.

Maistas yra. pabrauges aipie 
penktuką ant dolerio. Vaisiai 
ir daržiniai vaistai yra taipgi 
pabrango apie szeszis centus 
ant dolerio'.

Lenkijoje, kur randasi apie 
dvideszimts asztuoni milijonai 
žmonių ir kur randasi apie du 
szimtai tukstancziu automobi
liu, per pastaruosius metus tu
rėjo baisiai daug nelaimiu aut 
savo ulycziu ir vieszkeliu: Asz
tuoni szimtai trisdeszimts asz
tuoni žmones buvo užmuszti ir 
keturi tukstancziai penki szim
tai keturios deszimts keturi 
buvo- sužeisti ir keturi tuks
tancziai trys szimtai asztuo- 
niolika automobiliu buvo su- 
muszta. Tai, sulyg nuoczimczio' 
apie deszimts ar penkiolika 
sykiu, daugiau negu Amerikoje1 
kur randasi tiek nuoszimcziu 
daugiau automobiliu ir viesz
keliu. 1 .

bar?” *
“Sziandien laiszka gavo isz 

savo sužadietines kad ji iszte- 
kejo už to piano detektyvo.”

Iszmintingas ir 'laimingas 
žmogus yra tas kuris atsimena 
savo žmonos ar savo meilužes 
gimtadienio diena, bet pamir- 
szta. meta.

Chicagos miesto susisiekimo 
vadovybe temina .tvarka, in
vest! papiginta vaižiavima 
tiems kurie miesto susisiekimo 
priemonėmis važipos tik trum
pa tarpa, kaip susiedijoje.

Prez. Dwight Eisenhoweris 
pasakė apie Sovietu Sanjun- 
gos Ministrą Žukovą, kad jis 
yra ‘ ‘ garbingas ižmogus. ’ ’ 
Vengru nuomone, Žukovas bu
vo Vengru tautos vyriausias 
skerdejas. Mes manome, kad 
Prez. Eisenhoweris ana sakini 
buvo paskyręs spygliams — 
dygliams.

“Na Brolau, kas tave taip 
sutvarkė, ir kas tau ežia dabar 
taip atsitiko? Tik vakar asz 
maeziau tave dar visai sveika, 
saleje ibeszokant su labai gra
žia geltuonplauke?”

“Taip ne tik tu matei,” at
sake nulindęs žmogelis, “bet ir 
mano žmona taipgi užmatė.”

" * •
Vienoje valgykloje randasi 

szitokis u'žraszas:
“Mes turime sutarti su savo 

banka. Banka neduoda nei alu- 
czio, nei sznaipselio, o mes ne- 
iszmainome czekiu. ’ ’

Rūpestis dažnai duoda ma
ža daigta, bet. baisiai dideli 
szeszeli. j

In Montpelier, Vermont, 
sztorninkas Samuel Bodkins 
polieijantams nusiskundė, kad 
vagis isz jo. sztoro pasivogė 
goreziu pento, ir vėliau sugry- 
žo ir pareikalavo kad jam bu
tu “sugražinta” penki dole
riai nes tas pentas 'buvo labai 
prastas. 

~ “
Vienas / redaktorius, New 

York mieste gavo trumpas ži
nutes, naujienas isz Pietų Ame
rikos, Dominican Republic 
kraszto, kurios szitaip prasi
dėjo “Generolas Hector B. 
Trujillo Molina buvo iszrink- 
tas Prezidentu Gegužio sze- 
sziolikta diena —- “O tas laisz- 
kas buvo iszsiunstas Gegužio 
penkiolikta diena!

Iszmaitinti Amerikieti ka
reivi kasztuoja doleri ir člu 
centu ant dienos, ežia, musu 
kraszte, o užsienyje ’ devynios 
deszimts du centu.

Pulkininkas 'C. O. Gilly sako 
kad tai trimis centais daugiau 
negu pirma Amerikoje ir ke
turiais centais daugiau užsie
ny j e.

Tai reiszkia kad tik pamai
tinti musu vaisku per metus 
mums kasztuoja $6,508,000 
daugiau negu r pirma kada 
kasztavo $231,894,000.

In Holland, Michigan Joe 
Brunos trekas su 6,500 alaus 
bonku susimusze su kitu troku 
kuris veže 11,500 kiausziniu. 
Bonkos ir kiausziniai pasiliejo 
ant ulyezios. ,

; 1 S A U T.JĘjj MAHANOY CITY, PA. _______

Visu Ražancziaus 
Paslapcziu Maldos
Del Ražancziaifs 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 knygas iss 
szito Katalogo 

Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No. 102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c. »

No J 03—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
•zio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c. v

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

No.l27-t-Trys istorijos apie 
Duktė Pustymu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

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

No.132—Trys istorijon: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 'puslapiu. 25c.

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

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

lapių, 20c.
No.158—A p i e Kapitonai 

Stormfield Danguje; Pabeg®- 
le; Kasgi Isztyre; Prigautai 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

No.166—Apie Sūnūs MaL 
kiaus; Iszklausyta M a 1 d a 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

No.l72~-Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

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

No.175—Kuczios Žemaites; 
G ūdras 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.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateitos su pagelba Kazyrom. 
25c.

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

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

f

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

N.0.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. .Jezuso Kristuso 
15c.

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap-

“Žiūrėk Mikai,” tarė klebo
nas savo pavapijiecziui. “Asz 
buvau labai linksmas, kai tu 
gyvenai tvarkingai ir blaivai, 
o sziandien tu vėl esi pasigė
rės.”

‘ ‘ Matote, klebone, dabar ma
no eile būti linksmam,” atsake 
tas jo parapijietis.

In Dallas, Texas, szeszioli- 
kos metu amžiaus jaunuolis, 
Raymond Frobinger, polieijan
tams prisipažino kad jis buvo 
pasivogęs automobiliu. Auto
mobilius yra policijos detekty
vo ir buvo to jaunuolio pavog
tas nuo policijos loto.

Pypkes Durnai
Jeigu nori kad žmones tei

giamai ir gražiai invertintu ta
vo veidą, tai szypsokis.

“Asz savo sužadietine . iszr 
leidau in kalnus atostogauti, 
1 et kartu pasisamdžiau detek
tyvą,.kuris ja kiekvienu žings
niu sektu.” Pasiaiszkino vie
nas kavalierius savo draugui.

“Na. tai protingai padarei,” 
atsake, jo draugas, “0 kas da-

Iszmintingas
Iszmintingas žmogus tiek 

mansto,
Kad neturi laiko art

tuszczio zaunijimo,
O kvailys tiek kalta,
Kad neturi laiko maustyk.

PLATESNI
VIESZKELIAI

Didesni Trokai, 
Mažesni Automobiliai

NEW YORK, N. Y. — 
Atostogaujantieji žmones, au
tomobiliu draiveriai, dabar 
daug ko pasimokina, kaslink 
Amerikos Užsienio pagelbos, 
Užsienio pramones ir kaslink 
savo visokeriopu taksu. >

Daug žmonių nežino, nesu
pranta ar gal visai nepaiso, 
kad pasirodinimas tu mažu, 
pigesniu automobiliu isz sve
timu krasztu baisiai kenkia 
musu kraszto pramonei.

Atostogaujaniteji Detroit 
miesto apylinkėje jau ima isz- 
girsti apie kaip Užsienio pa
gelba pagelbsti tiems krasz- 
tams pagaminti daugiau auto
mobiliu; daugiau ju pasiunsti 
in Amerika; mažiau už juos 
imti ir daugiau musu darbinin
ku iszstumti isz musu fabriku.

Musu trys didžiosios auto
mobiliu kompanijos yra tikrai i 
susirūpinusios, nors ju virszi- 
ninkai dar nenori vieszai prisi
pažinti. *

Paprastas žmogelis nežino*

ta musu pramone, atima dar
bus isz Amerikie.cziu.

Bet reikia prisipažinti kad 
nors viena tokia svetimo krasz
to automobiliu kompanija be 
jokios pagelbos isz Amerikos 
ar isz kur kitur, dabar labai 
spareziai auga ir vis daugiau 
ir daugiau savo mažu automo
biliu siunezia in Amerika.

Tai yra Vokietijos “Volks
wagen” kompanija, Hitlerio 
dienu naszlaitis. “Volkswa
gen” automobilius yra mažas, 
pigus ir, turime prisipažinti, 
geras. Jis yra pigus pirkti, pi
gus užlaikyti ir pigus pataisy
ti. Ju vis daugiau ir daugiau 
matyti ant musu keliu ir viesz
keliu. “Volkswagen” su spwo 
mažu inžinu užpakalyje burz
gia ant musu vieszkeliu ir sta
tosi lygus Amerikos automo
biliams kurie kasztuoja pen
kis tukstanezius doleriu ar 
daugiau. Jis du ar tris sykius 
toliau gali nuvažiuoti ant vie
no gorezihus gazolino negu 
Amerikos automobilius, ir ant 
vieszkelio jis gali bėgti sze- 
szios deszimts ar szeszios de
szimts penkias mylias in valan
da.

Na, ir kogi daugiau isz auto- 
mobiliaus reikia?

Ir ežia iszkyla tas musu nau-

dykumas, per farmas, miszkus 
kalnus ir skersai ežerus, kad 
aplenkus miestus ir kitas ap
gyventas vietas; tiesiame tuos 
savo vieszkelius virsz, po ar už 
miesteliu, ir didžiuojamės kad 
galime szimta ar penkis szim- 
tus myliu dabar važiuoti, ir nei 
vieno miesto nepervažiuoti.

Didelis- ežia daigtas. Jeigu 
mums jau taip labai rupi kur 
nors jau taip greitai pribūti, 
tai yra eroplanai. O jeigu dar 
nepasitikime eroplanais, tai 
yra traukiniai.

Prastos atostogos, jeigu va
žiuojame isz ežia, in ten, be 
jokio sustojimo, be pasigėrėji
mo gamtos grožiu, be pamati- 
nimo kitu miestu. Tai kas isz 
to jeigu tokiu “Turnpike” 
vieszkeliu mes pusvalandžiu ar 
kad ir visa valanda greieziau 
nusibaladuosime isz ežia in 
ten? Ar tas pusvalandis jau 
toks svarbus?

O isz kitos puses, szitie dide
li “Turnpike” ir “Toll-Road” 
vieszkelia baisiai daug žalos 
padaro miestams ir miestu gy
ventojams; nukerta beveik vi
sa bizni, nustelbia tu miestu 
pramone ir visiszkai atkerta 
juos nuo bendro ir paprasto su
sisiekimo su kitais.

Philadelphijos miestas da-
-ad jo taksos dar vis gelbsti ju ir p-ac?iu vieszkeliu klausi- bar yra pavyzdys tokiu viesz- 

svetimus krasztus, kurie su 11 mas. Mes dabar statome pla- keliu. Jau dabar vienas tokis
musu suteikta pagelba, paker- ežius, greitus vieszkelius per, (Tasa Ant 4 Puslapio)

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

NoJ42—Apie Paveikslas 
Gyvenimo, Nnopolei 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.l4C—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 Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

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

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

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

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus-

mislinimo Kanežios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c.

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

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c. 
v No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kristų. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

tS?7’ Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING 00., 
Mahanoy Oily , Pa,, - įL M. M
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LIETUVISZKAS SURIS

Jono Ir Angelines Andruliu Ir Ju Szeimynos 
MICHIGAN FARM SURIS

FOUNTAIN — MICHIGAN t
JUS esate,namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite* MICHIGAN 

FARM Sūrio. Szis Suris j’au 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 siunczia in visa Amerika ir Kanada.

Andruliui 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

Prispirtas Pavelinimas
JJEDlIK, myliu Rože isz vi-į 

sos szirdies ir iprasz.au ja 
man duoti!

— Pasiutai, ar ka? Kaip 
asz. gyvas, niekad, ant to nepą- 
velinsiu!

— Dėduk mielas, pasakyk: 
‘‘taip.” Asz laibai myliu Rože.

— Niekad! Supranti?’ Pa
kol asz gyvas 'busiu, Rože tavo 
pati nebus! Nepavelinsiu jai 
iszteket už giminaiczio ir pa
baigtas kriukis!

— Bet dėduk! Kokis asz jai 
per gimine! Tik isz papratimo, 
daugiau nieko.

— Kaip tai nieko! Esi mu
su giminaicziu ir tiek. Sesuo 
tavo bobutes isztekejo už pus
brolio mano dėdės o per tai tu. 
esi giminaicziu, supranti ? Ro
žes tau neat iduosiu. Daugiau i 
man apie tai neprimink!

' Vincas Žilinskas, jaunas pa
togus kupczius atsiduso- giliai. 
Mylėjo jis nuoszirdžiai patogia 
Rožiute, vienatine duktere po
no Kupczinsko, šūdinio sekre
toriaus bet prijautė nuo- seniai 
jog ja neaplaikys. Ponas Kup
czinskas, turtingas, geide del 
savo vienturteles turtingo vy
ro. Vincas buvo dora vaikine- 
liu o kad nesenei buvo uždėjus 
kroma. ir pasekmingai jam ėjo
si bet tukstancziu neturėjo 
bankoj. Ne “giminy sta” bu ve/ 
priežaMimi atsakymo pono 
Kupczinsko tik st okas turto 
Vincui. * »

Bet Rožiuke mylėjo ji taip
gi ir vienatiniu jos pageidimu 
buvo- pasilikt jo pati.

Nuliūdęs: sugry'žo Vincas na
mon bet kas apraszys j o 
džiaugsma. kada- ant rytojaus 
aplaike užpra.szyma nuo pono 
Kupczinsko idant pribūtu ant 
piet!

Su smarkiai plakanczia szir- 
džia stojo Vincas asztunta ady- 
na pas savo dede. Rožiuke pa
sveikino ji su paraudonavusio

mis nuo verksmo akutėmis ir 
nuliudusiu veideliu.

Tėvelis ne girdeli neno
ri apie tave — susznabždejo. 
Praszau ji per visa diena ir 
mama prasze, bet nieko negel
bėjo. Tėvelis nori mane iszduo- 
ti už kito o asz numirsiu isz rū
pėsi ies ir apsirgsiu.

Ir vela apsiliejo aszaromis.'
— Tai kodėl mane dede už- 

prasze ant sziandien? Užklau
sė Vincas savo mylimos.

—- Asz nežinau, o, jau ži
nau, lai del to niekszo szalmo 
(kareiszkas kelmas).

— Kokio szalmo?
Juk žinai jog tėvelis 

myli pirkinėti senus zbrajus o 
burmistras jam prisiuntė koki 
ten sena, szalma, kuri gal ne- 
sziojo kokis tai kareivis seno
vės laikuose. Randasi jame ko
kios ten sprerižinos o viskas už
rūdija. Tu, kaipo buvusis ka
reivis, moki czystyt plieną ir 
geleži tai tėvelis geidžia idant 
tu užsiimtum tuomv

A -h a, prie iszczystinimo se
no szalmo tai esu geras! Su- 
sznabždejo Vincas nusijuokęs 
piktai.

Ir tu da pyksti! Sudejavo 
Rožiuke. Kokia asz nelaimin
ga! Džiaugiasi jog turėsiu pro
ga pasimatymo su tavim.

— Na, na, jau neverkie ma
no mylimiausioji! Szalma isz- 
czystysiu bet idant tave da 
karta pamatyt, paimsiu ja na
mon o rytoj atnesziu atgal. Pa
matysiu rytoj anksti, asztun
ta adyna! O gal per nakti per
simainys tavo tėvelis!

— Rože nusiszluoste aku
tes'o in jos szirdde inejo vil
tis jog gal viskas pasibaigs ge
rai. Ponas Kupczinskas, kuris 
sugryžo nuo spaciero buvo 
linksmas. Nudavė jog nematė 
paraudonavusiu akiu dukters 
ir nuliudusio veido Vinco, 
džiaugėsi ir szposavo isz nau
jai gauto zbrajaus.

—t Senas tai daigias o ko
kis da drūtas! O kokios sprei'.- 
žinos! Ant ko jos tinka? Bet 
viskas užrūdija. Mano Vincuk 
juk žinai jog asz ant to neturiu 
laiko, galėtum man iru put i 
iszczystyt! Būdamas karei
viniu, žinai kaip su juom apsi
eit! Duocziau kalviui ta darba 
bet jis man pagadytu. Gal tu...

— Gerai! Paimsiu szalma 
su savim, iszczystysiu ir rytoj

Negalima ne mislyt apie 
meile, 

Kur yra paniekinimas arba > 
nejau slum a s.

Prie moteriszkos meiles 
Reikia da daugiau ko 

negalima tikėtis, 
Jeigu jauna motere sueina 

In pora su dieduku!
Jauna motere kuri iszteka 

už senio, 
Tai liekasi jo pati tik del to, 

Kad su juom aplaiko ir 
maisza aukso, 

Visokjas vigados, keliones ir 
' pasil i n k smi n im u s, 

Kuriu kitokiu budu negalėtu 
aplaikyt.

Tūlas bagetas savo- jauna 
Paežiui e iszveže in 

Kalifornija, 
Kur ju lauke puikus kambariai 

kotelyje, 
Ir visas pulkas tarnu.
Turtingas senas vyras 

Prižadėjo jaunai paeziulei 
Duoti kas menesi po 

tūkstanti doleriu,
■ Ant užmokėjimo visokiu 

kasztu.
Visa, savo turtą užrasze del 

Savo jaunos pacziules.
Bet ar tas viskas užgan a din o 

jauna motere?
Galime sakytie kad ne! 

Nes vyras buvo per senas 
Ir negalėjo užganadint 

Karsztu pajautimu jauno 
kraujo, 

Ir ant galo turėjo* persiskirt!
Bet tankiausia jaunos 

merginos 
įGervalai pasiduoda iu tokia 

nelaisve, 
Ir duodasi save užrakyt; ' 

auksinėje kletkoje, 
Nes ant meiles visai nežiūri, 

Tiktai bile turėtu gerus 
laikus, 

0 prielaidiniu tokioms 
nestoka.

NESUPRATO VAIKAS

Mažas Juozukas eina su 
motina in tvarta pažiūrėti 
mažiuku parszeliu, kuriu bu
vo net keturiolika prie vie
nos kiaules.
— Mamyte, ar visus tuo

sius parszelius ant syk atne- 
sze garnys?

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimai 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Ceptai.
SAULE * Mahanoy City, Pa. 

anksti atnesziu atgal, pakol 
dede iszeis in suda!

— Na tai laibai gerai! Paro
dysiu ponui rodininkui kuris 
taip-gi myli tokius dalykus 
rinkti. Oj! Tik man užvydes 
jos kada pamatys!

Ant - rytojaus stojo Vincas 
ant paženklintos valandos su 
szalmu. Plienas ir geležis žibė
jo kaij> sidabras o ponui Kup- 
czinskui net szirdis szokinejo 
isz džiaugsmo kada ja paregė
jo.

— Na, a.r-gi nekalbėjau jog 
tai kas nepaprasto! Paszauke 
Kupczinskas vartodamas szal
ma. rankose. Puiki! Bet kokias 
dideles galvas turėjo tieji se- 
noviszki kareiviai! Malio’ dvi 
tokios intilptu in ja!

— Tegul dede iszbando!
Ponas Kupczinskas inde jo 

galva in skyle, prisiartino prie 
Ve i d rod ži o k a. 1 b e d a m a s:

— Gerai Jszrodau bet vie
tos joje labai maižai randasi, 
ne tiek kiek mislinau. Sunku 
man kvėpuot, smaugia. Kaip 
galėjo' tieji kareiviai kvėpuot 
tokioje kletkoje. Vincuk, pa
gelbėk man,- nuimkie nuo gal
vos.
.Bet pirm negu Vincas spėjo 

prisiartyt, stojosi nepaprastas 
daigias. Sprenžina paspausta 
per poną Kupczinska, uždare 
szalma ir negalėjo pajudint 
galvos ne in kaira nei in deszi- 
ne puse.

— Vincuk, gelbek! Suriko. 
Sprenžina užsidarė! Atidaryk! 
Greicziau nes iržtroksziu! Jė
zau Marija!

Vincas priszoko prie dėdės, 
apžiurėjo sprenžina ii' nusijuo
kė patylomis.

— Sunkus tai darbas bus 
atidaryt bet gal inveiksiu. Bet 
pirm negu atidarysiu szalma 
praszau dėdės du kartus idant 

Platinkit “Saule” Pirkite U. S. Bonus Pirkite U. S. Bonus

Mrs. Russell H. Smith, who won title of "Mrs. U. S. Savings Bonds” 
at 1957 "Mrs. America” grand finals, Ft. Lauderdale, Fla.

Meet Mrs. U. S. Savings Bonds! She’s Mrs. 
Russell H. Smith of Tulsa, Oklahoma. Blue
eyed, vivacious Mrs. Smith is the mother of 
3 (5 months to 5 years) and typifies today’s 
efficient young housewife who deserves 
most of the credit for making American 
homes spiritually strong and economically 
secure.

Here’s her practical advice on a problem 
facing every family today.

“Saying means security and security 
means peace of mind-,' these in turn 
make for a happy home.’’

I

That’s why so many women are urging their 
husbands to invest in U. S. Series E Savings 
Bonds. They know what a Savings Bond 
nest egg means. They know that the princi
pal invested in Bonds is safe—and the re
turns are sure.

And now Savings Bonds pay better than 
ever! Every Series E Bond purchased since 
February 1, 1957, pays 314% interest when 
held to maturity.

So help your family win financial security 
tomorrow—by encouraging your husband to 
invest regularly in Savings Bonds today!

SAFE AS 'AMERICA ... 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

man duotum Rožiuke.
— Kvailas esi! Negausi 

jos! Atidaryk greicziau! Pu
siau devintos turiu būti sude! 
A t įdaryk!

— Duok man Rožiuke?
— Nei nemislyk! Pasiutai 

ar ka?! .Rožiuke ne del tokio 
szpieliaus kaip tu! Atidaryk 
greicziau laja, prakeikta klet- 
ka! Mylimas Vincuk! Susi
milk! Darosi man nesmagu! 
Turiu eiti in suda!

Tai eikie su szalmu! Po
nas rodininkas tau jos užvy- 
des!

— C) kad tave, Vincuti! 
Juk asz esmių tavo artimas gi
mine, myliu tave kaip sunn.

Duokie man Rožiuke?
— Ant kartuvių su tavim, 

t n rakali! Jėzau Marija, už de- 
-szimts miliutu bus pusiau de
vintos! Kraujas mane czionais 
uižmusz! Galva man trūksta! 
Negaliu kvėpuot! Akyse man 
tamsu.

Balsas pono Kupczinsko 
pradėjo būti silpnas.

Duok man Rožiuke? — 
Kalbėjo nuolatos ■ Vincas.

— O tu, tu, žodžiu netekau 
del tavęs!

— Dede, už penkių miliutu 
bus pusiau devintos! Na, kaip
gi, ar duosi Rožiuke?

— Taip!
Buvo tai tylus sznabždeji- 

mas ir vos girdėtas.
— Ar prislegi ant to?
— Ka?
— Ar prisiegi ant to!
— Taip, prislegiu ant vis

ko.
t vVincas paspaude sprenžina 

iir akimirksnyje nuėmė szalma 
nuo galvos pusiau apalpusio 
pono Kupczinsko.

— Aržiu dedei, tarė misi-. 
szypsojas Vincas.

Ponas Kupczinskas atsiduso

lengvai.
‘ — Roižiuke turiu tau duoti, 
tarė su paguodoue, bet tu raika- 
li, pabaigsi savo gyvastį ant 
kartuvių! Nedoras, esi! No
riais teisybe kalbant — asz ir 
taip pat buczia.u padaręs buda.- 
mas tavo vietoje!
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TEISINGA SZIRDIS
RANDA TIESA

ĮDUODAMAS Misijas viena
me miestelyje, pastebe jau 

klausant viena gražiai apsi
rengusia, bet dar gražiau isz- 
rodanezia nebejauna moterisz- 
ke, su kuria kas vakaras in 
bažnyczia atbėgdavo kita jau- 
nesneije, turbut jos duktė. Mo
teriszke buvo apysene, bet jos 
veide buvo 'žymu stipri iszmin- 
tis, veiklus būdas, plienine pri
gimtis. Tai visa buvo* matyti 
jos apsejime ir net judėjimuo
se. Susyk buvo matyti, kad vi
si miestiecziai ja gerbia. Ka
dangi ji žymiai skyrėsi nuo ki
tu mano klausytoju, asz ėmiau 
klausinėti kas ji ir patyriau, 
kad ji yra turtingiausia mote
riszke visame miestelyje, Vo
kiete, naszle. Jos nabaszninkas 
vyras ir ji pati buvo Liuteriu 
tikėjimo. Juodu buvo atvykę 
in Amerika dar jaunu bu darnu. 
Juodu dirbo ir vargo iszvien,. 
Jis mirė pirm keletos metu; ji 
vede jo pradėta pramone iszr 
mintingai, stipriai ir buvo tik
rai turtinga. Ji labai stipriai 
buvo prisiriszusi prie Liuteriu 
tikėjimo, kuriame jos nabasz
ninkas buvo ir mires. Vienok 
savo dukterys juodu buvo da
vė auklėti vienolyno mokyklo
je. Turėdami szviesius protusi 

Mrs. Smith 
goes to town 

fbrU.S.
Savings Bonds

juodu 'buvo papratę žiūrėti ir 
matyti visus daigius kaip jie 
yra. Taip* juodu mate, kad 
Amerikoje geriausios mokyk
los yra, Kafalikiszkos. Duok- 
terims tėvai netrukdė tikėjimo 
dalyku; Dvi au'gesneji perejo 
in Episkopatus ir abidvi jau
nos mirė. Jauniausioji duktė 
tapo Katalike.

Tėvui mirus ta mergina rū
pinosi palengvinti motinos 
szirdies skausmus. Jiedvi su 
motina buvo vienidvi gyvi gi
mini. Duktė svajojo, ar negales 
kartais ir mama priversti prie 
Katalikybes, kurioje taip leng
va rasti szirdžiai ramybes 
melstis už numirusius ir paten
kinti geruosius dvasios ilge
sius,

Motina atsimokėdama duk
teriai už geruma, apsiėmė vaik- 
szczioti su ja. in Misijas.

Dienos ėjo paskui dienas. 
Moteriszkei Misijos patiko, bet 
ji neketino mainyti savo- tikė
jimo. Jos stiprus būdas ne
lengvai pasiduodavo intek- 
mems? Jos senasis tikėjimas 
tebeliko stiprus. Bet jos szir
dis buvo gera, ir teisinga.; ji no
rėjo pildyti Dievo valia, o 
Dievas visgi nesiduoda pra
lenkti gerumu. Moteriszke ne
praleido nei vieno Misijų pa
mokslo*.

Po Misijų ji likosi Liuteriu 
tikėjimo kaip buvusi. Tik tiek 
buvo žymu kad jos dvasia ne
teko ramybes. Ji jautėsi susi- 
drumstusi ir beveik nelaimin
ga. Asz važiavau duoti Misijų 
in kita parapija už kokiu sze- 
sziu myliu. Iszvažiuodamas tu
rėjau inspudižio kad ji tarsi 
pries.zina.si Dievo malonai ir 
tyczia užsimerkia, kad nema
tytu szviesos. Matydamas ko
va. jos dvasioje, asz meldžiausi 
uiž ja. Jos duktė dar karszcziau 
meldėsi.

Tik sztai belaikydamas Mi
sijas antrame misetelyje asz 
iszvydau ponia ir jos dukterį 
bažnyczioje. Motina atvažiavo 
netesėdama kovosi su Dievo 
malone ir savo teisinga szirdi- 
mi.

—« Teveli, tareji. Dabar 
jau žinau ka turiu daryti. Ji 
dar klausė keliu pamokslu, 
paskui vakare atėjo pas mane. 
Daugiau nebegaliu prieszintis. 
Jau stipriai tikiu in Kataliku 
Bažnyczia ir esmi pasirengus 
pereiti in Katalikes, in tikrąją 
Kristaus Bažnyczia.

Žinoma asz; džiaugiausi. Ne
buvo reikalo* ja mokinti, nes 
iszmokusi visko gana daug. Ji 
neakla priėjo prie tos permai
nos. Ant rytojaus asz pakrik- 
sztijau ja. 'Nemoku apsakyti 
džiaugsma jos ir jos dukters, 
Jiedvi abi labai dėkojo Dievui 
už Tikėjimo Dovana. Man ro
dosi kad ta geroji moteriszke 
priėjo prie Katalikystes tik 
dėlto, kad turėjo teisinga szir- 
di ir tiesiogini būda, kurio ne
sugadino gyvendama, daugiau 
negu szeszias de'szimts metu.
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Žinios Vietines
—t Rugpinczio menesis 'bai

gėsi, taipgi vakacijos vaikams.
— Lavonas ‘žmogaus suras

tas automobilyje arti Saint 
Clair pareita Su ha ta, likos 'pri
pažinta kad: tai William J. 
Byrne 46 metu amžiaus nuo 
835 E. Centre ui y., isz Maha
noy City. Tyrinėjimas per po
licija parodo kad nelaimingas 
vyras atėmė sau gyvasti, per 
naudojima gazo isz automobi- 
liaus. Gimęs Shenadoryje. Pas
kutini karta dirbo del Schuyl
kill Electric kompanijos Potts
ville. Paliko paCzia, sunu ir 
dukrele, taipgi keletą 'brolius 
ir seserys. Velionis 'buvo Pro- 
tęstomis. Palaidotas Panedely- 
je po pi et.

— Panedelyje apie 7-ta va
landa vakare, tim'beriai ant 
Mahanoy City kasyklos rok- 
Ibanko užsidegė ir Good: Ame
rican ugniagesiai pribuvo su 
mastinėms ir užgesino' agni.

— Subatoj pripuola Szv. 
Baltram i ė jo, o Tautiszka, Var
dine: Auszrino. Ir ta diena: 
1939 m., Szventas Tėvas praszo 
visam pasauliui taikos, ir 
kreipiasi in visus Katalikus tos 
taikos Dievui melsti; 1345m., 
Keistutis užėmė Lietuvos Ku
nigai kszczio sostą; 1812 m., 
Anglai sudegino Amerikos 
sostines ofisus; 1921 m.., leng
vesnis už oro lėktuvas, diridži- 
bilis susprogo-virsz Hull mies
to Anglijoje, 62 žmones žuvo, 
ju tarpe buvo 17 Amerikieczin.

— Ateinanti menesi Potts- 
villes sūdąs turės užtektimai 
darbo, nes daug byliu turės at
likti.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola, vienuolikta Nedelia 
po Sekminių, taipgi Szv. Liud
viko, o Tautiszka Vardine: Gi
lus. Menulio atmaina Nauju- 
tis. Ir ta diena: 1946 m., Jugo
slavijos valdžia pareiszke kad 
tie lakūnai kurie buvo pasiau
ti bus palaidoti iszkilmingai, 
bet tuo paežiu sykiu Jugoslavi
jos valdžia intare Amerikos ir 
Anglijos valdžias, kad ju lakū
nai neprisilaiko nustatytu, ru- 
bežiu; 1944 m., Paryžius Ame- 
rikiecziu nuo Naciu iszlaisvin- 
tas, Szventa diena Paryžiuje.

Keturi menesiai ligi Kalėdų.

— Darbo Diena “Labor 
Day” pripuola Panedelyje, 
Rugsėjo Sept, antra diena.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Zeferino, o Tautiszka Vardine: 
Gailutis, Ir ta diena: 1934 m., 
Hitleris pareikalauja, kad bu
tu sugražinta Saar apylinkes 
miestai Vokiocziams, ir 'parei
kalauja kad taika 'butu suda
ryta su Prancūzija,

— Panedelyje, Rugpinczio 
Aug. 26-ta. diena 6 valanda ry
te trys vyrukai iszvažiuos in 
Wilkes-Barre, Pa., del karisz- 
kos tarnystes. Žemiau, paduo
dame vardus tu kurie apleis 
isz:

Mahanoy City : Edward J. 
.'Trackim.

Frackville: George Schally.
New Philadelphia: Michael 

Langton.
— Publikines mokyklos 

mieste prasidės Seredoj, Rug
sėjo, September 4-t.a diena.

— Utarninke pripuola Szv. 
Juozapo Kalasanczio, o Tau
tiszka Vardine: Vizgirdis.

Taipgi ta diena: 1920 m., Ame
rikos Konstitucija buvo per
mainyta ir nuo szios dienos 
moterys ir merginos galėjo 'bal
suoti; 1946 m., Rusija susikir
to su Australija Paryžiaus 
Konferencijoje.

— Kita Nededa pripuola f. 
pirma diena Rugsėjo (Septem
ber).

Shenandoah, Pa.—
Ponia Elzbieta Bugdanaviczie- 
ne, nuo 65 Patriotic Hill pasi
mirė Nedėlioję in Locust Mt. 
ligon'knte. Velione nesveikavo 
per koki tai laika ir gydėsi in 
Wills Eye ir Jefferson ligon
ini t esc Philadclphijoje, o nuo 
Birželio .15-1 a i dienai gydėsi in 
Locust Mt. ligonbute Sbenado-
ryje. Velione gimė Lietuvoje. 
Jos vyras Stanislovas pasimirė 
keliolika metu atgal. Paliko 
szesios dukterys: Katre, pati 
M. Pavelko isz William Penn.; 
Juozafina, pati Vinco Valuko- 
no; Helena, pati Edvardo Gali
nio; Ona, pati Stan. Gayuskie, 
visi isz SJienadoro; Jone, pati 
Jos. Tihansky, Norristown ir 
Agnieszka, pati John. Įlaša ra, 
Mahanoy City. Tris sūnūs: 
Juozą, Shenandoah; Vatteka ir 
Pranciszkn, namie, taipgi ke
letą anukus.. Laidojo Ketver- 
go ryta su apiegomis iii Szv. 
Jurgio 'bažnyczioje devinta va
landa ir palaidota in Szv. Sta
nislavo 'parapijos kapinėse.

Girardville, Pa,—
Sirgdama visa meta, sena gy
ventoja Antoszia Rutkauskie
ne, nuo 379 W. Mahanoy uly., 
numirė pareita Subatos ryta 
9:15 valanda iii Ashlando li- 
gonbute.^Velione likos priimta 
iii minėta, ligonbute Briželio 
12-ta diena. Gimė Lietuvoje, 
atvyko in Amerika 1907 m,, in 
.Shenadoryje, o 1923 metuose 
apsigyveno Girardvilleje. Jos 
vyras Vincas mirė penki metai 
atgal. Paliko penkios dukte
rys: Mare Boza, New Hyde 
Park, N. Y., Julija DePola, 
Long Island, N. Y., Mildreda 
Madden, Brooklyn, N. Y*., He
lena Hubb Rutkausky, mieste ; 
Adele Westhal, Riverdale, N. 
Dakota, Du sunu: Petra isz 
Salem, Ohio ir Vinca, New 
York, taipgi asztuoniolika 
anuku. Laidojo Seredos ryta 
su apiegomis. in Szv. Vincento 
'bažnyczioje 9 valanda ir palai
dota in parapijos kapinėse.

Sovietu Komunistu vir- 
szininkas Nikita S. Khrus- 
cevas czia laiko savo ranko
je geliu bukietą, kuri jis ve- 
liau.padėjo ant karieviu ka
po in Treptow, prie Berlyno. 
Kai po jo vieszu prakalbu,

Czia matyti tik liekanos 
didingo ir greitaus eroplano 
DC-4, pelkese, netoli nuo 
Quebec City, kur septynios 
deszimts devyni žmones žu
vo. Tai buvo didžiausia ir 
baisiausia nelaime Kanado
je. Už keliu valandų sauja-

— Zuzana. Ramaizieno isz 
317 Cross uly., Philadelphia, 
numirė pareita Subatos vakaru 
pas savo szvogeri ir seseri'Pra
ną ir Ona Pompaiius, N. Sec
ond uly., Girardvilleje. Velio
ne sirgo, per koki tai laika. Po 
tėvais vadinosi Kulengaųskiu- 
te. Gimė Girardvilleje. Jos vy
ras Petras mirė 1935 m. Apie 
trisdeszimts metu atgal apsi
gyveno Philadelfijoje. Paliko 
sunu Juozą, Philadelphia, še
šete Ona Pompaliene mieste; 
penkis brolius: Ant ana, Cata
wissa, Joną, Swan Lake, N. Y., 
Klementą, Alphonsa ir Vikto
rą visi isz miesto. Laidojo Ket
verge ryta su apiegomis in 
Szv. Vincento bažnyczioje de- 
szimta valanda ir palaidota in 
parapijos kapinėse.

Los Angeles, Calif. — 
Daugiau kaip septyni szimtai 
Lietuviu susirinko in Szv. Ka
zimiero bažnyczia, atstovauda
mi apie dvylika tukstaneziu 
Lietuviu Kalifornijoje, per už
baigimą Vycziu seimo. Tai bu
vo keturios deszimts ketvirtas 
Vycziu seimas, bet tai pirmuti
nis sykis tam seimui in Los 
Angeles miestą. Keturi szimtai 
delegatu 'buvo užsiregistravę 
isz visu miestu, Amerikoje.

Kardinolas McIntyre buvo

jis pasikvietė auksztus kari
ninkus ir laikrasztininkus ir 
su jais pasikalbėjo. Jis teip- 
gi pasikalbėjo su Walter Ul-
bricht, Rytu Vokietijos vir- 
szininku Komunistiniu bosu.

cj a i=3

Baisi Nelaime Kanadoje 3 ““ SAPNORIUS

le žmonių pribuvo pažiūrėti 
kas ir kaip ten ta nelaime at
sitiko. Tarpe žuvusiu buvo 
Kanados veteranai, kurie 
igryžo namo isz atostogų 
Anglijoje. Jie važiavo su 
savo žmonomis kai ta nelai
me atsitiko.

ant Iszkilmingu Misziu, kurias1 Mahanoy City, Pa.—
atmiszavo Vycziu kapelionas, 
Albertas Contons, isz Boston, 
Mass, Jo Ekselencija Vysku
pas Vincentas Brizgys pasakė 
pamokslą. Los Angeles Vycziu 
kuopa visa, seimą ir visas pra
mogas ir mitingus 'buvo labai 
gražiai sutvarkus, po vadovy
be Leonardo Valiuko, vietinio 
pirmininko. Per savo posė
džius Vvcziai sudarė rezoliuci-

«' J

jas kaslinik Lietuvos, Latvijos 
ir Estonijos ir tas rezoliucijas 
pasiuntė Prez. Eisenhoweriui, 
Sek. Dulles, Senatoriams Ku- 
chel ir Knowland. Laiškas 
teipgi buvo paraszytas Kardi
nolui McIntyre, padėkojant 
jam už da'lyvavima tame sei
me. Valdyba, su viena, kita per
maina, 'beveik ta pati pasiliko 
dele ateina,neziu metu: Pirmi-

I

įlinkas Vladas Cinikas, isz 
Pittsburgh, Pa,; vicc-pirmi- 
ninkai, Leonardas Valiukas isz 
Los Angeles, Calif., ir Ponia 
Mare Lucas isz Dayton, Ohio; 
sekretore, Ponia 'Marcella 
Onaitis, isz Pittsburgh, Pa., 
Iždo sekretor,i Winifred Skud
ria, isz Chicago, Ill.; ir iždinin
kas, John Daniels isz Boston!, 
Mass.

SUMUSZE,
SURISZO NASZLE
(Tasa Nuo 1 Puslapio) /'

riszo isz savo virvių iki puse 
po szesziu isz ryto, kai ji pate
lefonavo policijai. Vagis gavo 
tik $39 dolerius.

Dvieju vaiku, motina, Ponia 
McCabe sako kad tas vagis no
rėjo ja iszniekinti bet prisibi
jojo ir pabėgo. Jos vyras pasi
mirė trys metai atgal.

Detektyvai Donald Bauer ir 
Joseph Tursi greitai pribuvo. 
Jie sako kad ta moteriszke 
jiems pasakė kad ji miegojo 
apie deszimta valanda kai tas 
vagis inejo in jos kambari ir 
tuojaus pradėjo ja muszti ir 
daužinti. Kai ji atsipeikėjo ji 
pamate kad ji buvo suriszta ir 
kitame kambaryje.

Ji sake kad jos užpuolikas ir 
vagis buvo savo veidą užsiden
gės.

Vsii jos namu kambariai bu
vo iszversto, kai tas vagis 
jieszkojo pinigu ar ko kito.

Pirkite U. S. Bonus

Eroplanas nukrito prie 
uosto in pelkes ir buvo be
veik paskandintas. Iszrodo 
kad eroplanas kelis sykius 
apsivertė pirm negu jis su
stojo. Nei vienas keleivis ar 
darbininkas neiszliko gyvas, 

o o o

Utarninke, 3:33 vai., po piet, 
miesto ugniagesiai likos isz- 
szaukti in New Bostono kaime
lio kur ugnis kylo No.4 namuo
se Joseph Pecika. Tyrinėji
mas padaryta per Fire Mar
shal William Welbb, Jr., sako 
kad ugnis kylo ant garreto, ir 
likos užgesytas. Seredoj 12:50 
valanda, po- piet krūmai užside
gė arti Craigs kaimelio ir ug
nis likos užgesytas per Good 
American ugniagesiai su ma- 
szinomiš. • . ■ > .. X ■’ •

Nesuprato Savo 
Ponios

Ponia — Ar pasakai tam 
svecziui kad asz da esmių tik 
su “negližiai”?

Tarnaite — Užmirszau 
kaip tasai vadinasi. Bet pa
sakiau jam kad ponia da ne
turi ant saves marszkiniu, 
bet turi ta, ka sunku atmin
ti!

st... ,.»t ..,i. prjce
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SPAUZDINIMA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

uniją nieko apie tas straikas 
nežinojo, kol tie darbininkai 
nepasirodė in savo darbus.

Dauguma darbininku kurie 
straikuoja yra tu redakcijų 
troku draiveriai.

GIRTAS
DRAIVERYS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

teisėjo Magistrate William 
Hodes už tai kad jis vairavo 
automobiliu, kai jis buvo pasi
gėrės.

Teisėjas ji taip pasmerkė 
kai jis negalėjo pristatyti dvie
ju szimtu doleriu kaucijos. 
Wright sako kad jis yra nekal
tas. Jis teipgi buvo nuteistas ir 
nubaustas už pravažiavima 
rauduonos szviesos ir už nuva- 
žiavima kai jis susimusze su 
kitu automobiliu, ir dar prie 
viso to buvo pridėta kad jis 
vairavo automobiliu be laisniu.

Joseph Nck, nuo Huntedon 
uly., turėjo užsimokėti du 
szimtu dvideszimts penkis do
lerius, ir jo laisniai buvo nuo 
jo atimti ant dvieju metu, kai 
jis prisipažino kad jis buvo 
pasigėrės kai jis su savo auto
mobiliu važiavo namo.

Mums tokios žinutes visai 
neberupi, nes mes tu asmenų 
nepažinstame. Bet kas mums 
labai rupi tai ka tie teisėjai, 
policijantai ir magestratai da
ro su tais szimtais, kuriuos jie 
susirenka isz tokiu pasigerusiu 
draiveriu.
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Motinos Szvencz. ■:
Sapnas Motinos Szven- 

oriausios, mieganezios Į> 
ant kalno Alyvų, žemei j i 
Batanijos, bažnyczioj j! 
Szv. Mykolo Arkaniuolo. ]!

Knygos Did. 3%x5% col. ;!

TIKTAI, 25 Cts.
SAULE PUBLISHING CO., <!MAHANOY CITY. PA. U.S.A. '•

:: JUOKAI ::

Nesirūpino Apie 
Skolas

Szimas — Broliuk, asz 
tiek turiu skolų, kad nakti
mis negaliu užmigt!

Ignas — Vai tu vargsze, 
kaip tu gali tai iszlaikyt?

Szimas — Matai, miegai 
dienomis!

Per Pigiai
Sesuo kalba parapinėje 

mokykloje — Ar girdėjai Jo
nuk, apie Juozupa, kuris bu
vo parduotas in Egiptą? Už
klausė szesziu metu vaiko.

— Girdėjau.
— Ar gerai broliai pada

re kad ji pardavė?
— Negerai, nes labai pi

giai ji pardavė.

Su 283 Paveikslab Į i
160 Puslapiu ;!

8 col. ilgio, 5% col* pločio ; 
Iszaiszkina sapna ir kas j 
ateitoje stosis. Su priedu * 
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Knyga in minksztoe po- 
pieros virbeliuose. :: . y
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PLATESNI 
VIESZKELIAI

(Tasa Nuo 2 Puslapio)

vieszkelis pralenkia Philadel
phia ir du tiltai isz New Jersey 
in Pennsylvania aplenkia Phi
ladelphia. Daug Philadelphi- 
jiecziu dabar jau ima atbusti 
ir pamatyti kas czia darosi ir 
ima prieszintis. ■ ■ ,

Tokie vieszkeliai patinka 
trekams, fabrikams ir kompa
nijoms. Ir tie trokai auga vis 
platyn, didyn ir eina vis grei
tyn. Jau dabar tokie trokai 
yra kaip freitkariai ir keliau
ja vienas po kito kai freitkario 
kardi. <
' Ir musu taksos tokiems mil- 
žiniszkiems trekams statome 
vis daugiau, vis platesniu, vis 
didesniu vieszkeliu.

O jeigu dar daugiau privesz 
tu mažu automobiliu isz sveti
mu krasztu, tai tie vieszkeliai 
bus visai nereikalingi kitiems 
kaip tik trokams.

Dar kitas dalykas. Daug 
žmonių yra iszsikraste isz di
deliu miestu, in priemiesezius 
ir ukius, kad iszvengtu dideliu 
miestu ūžimo, biznio ir triuksz- 
mo. O dabar tie vieszkeliai ima 
juos pasivyti ant faunu, pri'e- 
mieseziuose ir net miszkūose.

Klausimas tikrai jausmin
gas: Ar mums tikrai reikia to
kiu dideliu, tokiu placziu ir 
tokiu greitu vieszkeliu? Ar 
greitumas paprastam žmoge
liui jau tokis svarbus, tokis 
reikalingas? Ar užsimoka savo 
taksomis pagelbeti svetimus 
krasztus, kad jie daugiau savo 
mažu automobiliu czia atsidus
tu ir ar užsimoka tiesti tokius 
vieszkelius kuriais daugiausia 
važiuoja kompanijų milžinisž- 
ki trokai? ;

Ka raszo Ponia Ona Švitra 
isz Nanticoke, Pa. — Gerb. 
“Saules” Redakcija. Czia pri- 
siuneziu jumis mano atnaujfni- 
ma už laikraszti “Saule” iant 
viso meto. Szirdingai aeziu 
kad nesusatbdet man laikrasz
ti. Su Diev, Ona svitra.




