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Szuniu Dienos Trys Amerikos Bombnesziai Už
skrido 8,000 Mylias In 

17 Valandų

43 ŽUVO
EROPLANO

NELAIMĖJE

Sužeisti

Buvęs Kareivis, Siaura
Mandcra

Sovietai yra pasiuntė vie
na szuni in padanges, in 
dausas su savo “Sputniku” 
antroju; tai maži dyvai kad 
saitas szuva, prie Hayden 
Planetarium, kur padangių 
žvaigždes yra rodomos, no
rėtu dažinoti kas su savo

veisles draugu atsitiko. Jis 
ežia tupi ant New York uly- 
czios. Gal ir jis norėjo pasi
klausyti to “Sputniko”, to 
dirbtinio menulio “Byp, 
Byp, Byp,” kai tas jo gimi
nes draugas ar drauge in 
tasa dausas iszkeliavo.

MANILA. — Trys Ameri
kos “twin-jet B-66” bombne
sziai atskrido isz Californijos 
in Manilla, be jokio sustojimo, 
iszkeliaudami daugiau kaip 
asztuonis tukstanezius myliu. 
Szitie eroplanai yra gana di
deli ir galingi vesztis su savi
mi atomines bombas.

Tie trys eroplanai, dideli 
bombnesziai gavo gazolino pa
dangėse, virsz Hawaii salų. 
Jie nusileido ant Clark Air 
Force Base, netoli nuo Manila 
biski po puse po antros valan
dos.

Ketvirtas bombneszis nutū

pė ant Wake Island ir atskris 
in Hawaii ant rytojaus.

Szitie bombnesziai yra tik 
pagelbininkai keturios de- 
szimts septynių kitu kariszku 
eroplanu ir bombnesziu, kurie 
dabar yra paskirti in Pacifiko 
vandenynus.

Trisdeszimts vienas tokis 
eroplanas dabąr lekia in Phili- 
pinus ir szesziolika kitu yra 
sustoję in Wake salas, ir 
Guam kraszta.

Lakunu Sztabas sako kad 
jis yra tuos eroplanus taip toli 
pasiuntęs visam svietui paro- 
dinti kad Amerika gali pasiek

ti bet kuri kraszta in kelias va
landas jeigu prisieitu reikalas.

Tie dideli bombnesziai skri
do apie penkis szimtus trisde
szimts myliu in valanda; bet 
jie gali skristi szeszis ar septy
nis szimtus myliu in valanda 
jeigu reikia.

Daug szitu eroplanu, skris
dami skersai Pacifiko rtiares 
dar vis jieszko to dingusio ero- 
plano, kuris veže 44 keleivius 
ir dingo be jokiu pėdsaku. Jie 
jau surado 17 lavonu, bet dar 
vis jieszko kitu.

□ o o

NEWPORT, Isle of Wright, 
ANGLIJA.— Didelis' Britu 4 
inžinas eroplanas prigulintis 
prie Aquila Airlines, kuris ke
tino skrist in Canary Island 
per Lisbon Portugalijos, bet 
staiga eroplanas sugedo ore ir 
turėjo nusileisti arti South
ampton, ir užsidegė, nuo ko 
kylo didelis gaisras. 43 kelei
viai žuvo, o 15 likos sužeisti. 
Nelaime atsitiko pareita Pet- 
nyczia naktyje.

PAŽADĖJO ATIDUO
TI BROLIUI VIENA 

INKSTĄ

Isz Amerikos
9,500 NETEKS 

DARBO
CHICAGO, ILL. — Fordo 

kompanija atiduoda valdžiai 
milžiniszka eroplanu inžinu 
fabriką, ateinanti Vasario me
nesi, kur dirbo ir tebedirba de
vyni tukstancziai penki szim- 
tai žmonių. Visi jie neteks dar
bo ir turės kitur sau jieszkotis 
darbo.

UNIVERSITETO
SARGAI

Reikalauja Revolveriu
PHILADELPHIA, PA. — 

University of Pennsylvania 
sargai, per kolegijos virszinin- 
ku susirinkimą yra innesze pa- 
reikalavima, kad jiems butu 
pavėlinta ir parūpinta revol
veriai, kai jie tenai sargyba 
eina.

Tuo paežiu sykiu buvo pra- 
neszta kad antra kolegiste bu
vo žuliko užpulta, ir tik iszsi- 
gelbejo, kai ji pradėjo spiegti 
ir szauktis pagelbos.

Sargai savo pareikalavima 
inteike universiteto biznio 
vice-prezidentui, John . L 
Moore. Jie sako kad in mažiau 
kaip viena sanvaite dvi kole- 
gistes buvo užpultos žuliku.

Vice-prezidentas su tuo su
tiko ir patarė kad sargams bu
tu ne tik parūpinti revolveriai 
bet kad miesto policija juos 
pamokintu kaip tuos revolve
rius panaudoti.

Iki sziol Universiteto sargu 
svarbiausia pareiga būdavo

prižiūrėti visus Universiteto 
namus, kurie užima szimta 
trisdeszimts akeriu žemes, bet 
dabar iszrodo kad svarbesne 
ju pareiga yra sergėti studen
tus ir studentes nuo žuliku.
Universiteto virszininkai yra 

labai susirupine kolegiseziu 
virszininke, Prižiūrėtoja, Dak: 
tara Althea K. Hottel ir stu
dentu prižiūrėtojas George B. 
Peters.

Miesto policijos Komisijo- 
nieriu.s, Thomas J. Gibbons, 
sutinka pavėlinti visiems 
tiems sargams ncsziotis revol
verius. Jis sako kad miesto po
licija negali toki dideli darba 
atlikti, ne vien tik už tai kad 
nėra gana policijantu, bet ir 
už tai kad universiteto kamba
riai ir žeme yra asmeriiszka 
nuosavybe, ir miesto policija 
negali būti ingalioti eiti sar
gyba tenai.

Jis sako kad jis gerai žino 
kad sargas be revolverio yra 
bejiegis priesz žulikus ir kitus 
niekszus, kuriuos musu teisė
jai kasdien paleidžia isz kalė
jimu.

Jis toliam pasako: “Jeigu 
tik Universiteto virszininkai 
mums duos savo žodi, mes ati
darysime savo policijantu aka
demijos duris visiems tiems 
sargams, ir parūpinsime jiems 
savo geriausius mokintojus.”

Ka panaszaus jau seniai rei
kėjo padaryti, nes tenai, uni
versiteto apylinkėje nesaugu 
kad ir suaugusiam vyrui vaka
re, nes visur slankioja ir tyko
ja holmeliai, valkatos ir viso
kios ruszies niekszai, nuo 
Woodland Ave., ligi 38-tos 
ulyczios.

EISENHOWERIS l 
VAŽIUOS IN

PARYŽIŲ
WASHINGTON, D. C— 

Vaszingtone sakoma kad Prez. 
Eisenhoweris yra pasirengęs 
važiuoti in Paryžių, Gruodžio 
15-ta diena in ten vykstanezias 
konferencijas.

Jam ne tiek butu svarbu da
lyvauti tose konferencijose, 
jeigu Sovietai nebutu iszplati- 
ne savo propaganda kad ju 
mokslincziai mus yra pralenkė 
ir kad dabar, kariszku žvilgs
niu, Amerika nusileidžia in an
tra vieta.

Szita konferencija buvo su
rengta kai Anglijos Ministerio 
pirmininkas Macmillan ežia 
atvažiavęs pasitarė su Prez. 
Eisenhoweriu.

Prez. Eisenhoweris pirmiau 
nuvažiavo in ligonine kur dak
tarai ji iszagzaminavo ir pasa
kė kad jis sveikas ir drūtas ir 
kad jis gali važiuoti in tokia 
ilga kelione.

ŽUVO 4 ŽMONES

Motina Karaliene In Jomarka
OKLAHOMA CITY, OKLA. 

— Isz priežasties kad jeigu 
inkstas nebus perkeltas, jo 
brolis mirs Gruodžio menesi! 
Karo oro pajiegu Leitenantas 
Sam Merriman, pažadėjo ati
duoti del savo serganezio bro
liui vieno jo inkstą. Jei jis taip 
padarys tai jis turės pasi
traukti isz tarnystes, nes tas 
inkstas jam paežiam gali būti 
reikalingas. Bet brolis Sam
pasiryžęs gelbėti broli. Tėvai 
padavė karinei valdybei pra- 
szyma pakeisti paveilinima, 
sprendimą.

KVIETKININKAS
NUŽUDINTAS

Intartas Su
Razbaininku Czaika

PLATINKIT
O'1 “SAULE”

Ju Tarpe Du Kunigai
LOWELL, IND. — Keturi 

žmones žuvo netoli nuo LoweU! 
Indiana, kai eroplanas nukrito 
ir sudužo. Spėjama kad tai at
sitiko per bloga orą, miglas ir 
ūkanas.

Visi keturi vyrai, Ju tarpe 
du Kunigai, buvo iszskride isz 
Rockford, Illinois, in South 
Bend, pamatyti futboles rung
tynes, kur losze? Notre Dame 
Universiteto futboles ratelis.

Žuvo Kataliku Kunigai 29 
metu amžiaus Donald Shuler, 
Rockfordo diacezijos Vyskupo 
Sekretorius ir Kunigas Fran
cis McNally.

Civiliai žmones, vyrai buvo 
to eroplano' savininkas Arvid- 
son Midwest, Wood kompani
jos pirmininkas ir lakūnas 
Walter Stone. >

Anglijos Karaliene Moti
na Elzbieta, ežia iszmegina 
kede, kai Karaliene Marga
rita žiuri ir laukia kas bus, 
kai jodvi dalyvavo bususiu 
kareiviu bazare, jomarke 
del karo sužeistųjų ir palie-

gusuju. Per daug metu ka- 
raliszka szeimyna yra pir
kusi daug daigtu isz szitu 
veteranu del Kalėdiniu do
vanu, ant Brompton Road, 
Londone.

o o o

VINELAND, N. J. — Pen
kios deszimts septynių metu 
amžiaus Albert DeMartini, 
kvietkininkas, isz Vineland,

CZEKOSLOV AKUOS 
PREZIDENTAS

MIRĖ

VIENNA. — Anotnin Za
potocky, 72 metu amžiaus, 
Czekoslovakijos Komunistu 
Prezidentas nuo 1953 metu, 
pasimirė Pragos mieste. Jis 
buvo sirgęs per du metp nuo 
szirdies ligos.

Pragos radijo pranesze apie 
jo pasimirima. Szitas vetera
nas Komunistas buvo Komu
nistu vadas, kai jie užėmė Cze- 
koslovakija., 1948 metuose. Jis 
butu buvęs 73 metu ateinanti 
menesi.

Viennos mieste, Antonin 
Novotny, pirmas sekretorius 
Czekoslovakijos Komunistu 
partijos, ir Jaromir Dolansky, 
pagelbininkas premieras ir

Politburo partijos narys yra 
advokatai in pasimirusio Za
potocky vieta.

Czekoslovakijos Prezidentas i 
yra iszrenkamas Komunistu 
valdomos tarybos, kuri tik 
viena kandidata pastato.

SOVIETAI TURI PA-!
SITRAUKTI ISZ

V. K. K. BERLYNE
ISZ VAKARU BERLYNO.

— Vakaru Dipliomatai prane
sze Sovietams kad greitai pa
sitrauktu isz Keturiu Valsty
bių Valdybes Komisijos Ber
lyne, ir savo sektorių paskelbs 
Nepriklausomu. Maskva nori 
priversti Vakaru valstybes, 
kad skaitytusi su Rytines Vo
kietijos režimu.

Pirkite U. S. Bonus

Albert J. Schultz, kuris 
kariavo per Antra Pasaulini 
Kara, dabar prisipažinsta 
kad jis negali inlysti in sa
vo armijos, vaisko mandera. 
Jis sako kad daug vandens 
prasiliejo pro prūdą ir daug 
daugiau maisto praėjo pro 
jo lupas po karo užsibaigi- 
mo, ir dabar jis negali nei 
įsavo kelines užsisegti del 
parodos. Jis sako kad jis ži
no kad tukstancziai kitu 
Antrojo Karo veteranu to
kia paezia beda sziandien 
turi su savo manderiais,

N. J., buvo surastas nuszautas 
savo automobilyje. Berlin 
miesto policijantai surado jo 
lavona apie asztunta valanda 
isz ryto, kai keli pravažiuojan
tieji draiveriai jiems pranesze 
kad jie mate sukniubusi žmo
gų automobilyje, kuris buvo 
sustojęs szalikelyje.

Policijantai sako kad jis bu
vo per galva perszautas, ir 
kad jie rado revolveri szalia jo 
ant automobiliaus sėdynės.

Amerikoniszkas Sputnikas

Kai visas svietas kalbėjo 
apie ta Sovietu Sputnika 
ant kurio iszskrido isz szios 
žemes Ruskis szuva, Kathy 
Migon, in Miami, Florida, 
baikomis indeda in skritulį 
savo kaimynu s z u n y t i,

‘ ‘ Debbie ’ ’, kad parodžius 
kaip tas szuva tupėjo in ta 
Sputnika. Bet gaila, kad 
daugiau nebuvo galima pa
matyti, nes tam szunycziui 
kas nors nepatiko, ir jis pa
bėgo.
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Kas Girdėt
Pirkite U. S. Bonus Pirkite U. S. Bonus Pirkic U. S. Bonus

pias ir suszalias o tu

Dabar jau mažiau nauju na
mu žmones perkasi, nes sun
kiau gauti didelius niorgi- 
czius, paskolas. Ir dabar jau 
mažiau namu yra statoma.

■ • • ———————

Kontraktoriai sako kad už 
keliu metu nauji namai bus 
dar brangesni, nežiūrint to 
kad dabar mažiau ju yra per
kama.

Dakar naujas biznis atsirado 
ar gal visados buvo, o mes apie 
nieko nežinojome, negirdejo- 
iiie. 1

Floridos' ‘biznieriai dabar 
pardavinėja lotus, žemes plo
tus per paczta. Žmones perka
si tuos lotus, ju visai neinate, 
ir paskui itkisi daugiau už 

. jos gauti, negu jie mokėjo.
Tie biznieriai nėra sukcziai, 

bet jie yra geri ir apsukrus 
biznieriai. Ji tikrai parduoda 
tuos lotus, bet tie lotai mažai 
ka verti, ir vargiai ka'da 'bus 
galima juos parduoti, ar jais 
pasinaudoti. . Patartina gerai 
apsižiūrėti ir apsirokoti pirm 
negu tokius lotus pirksite. 
Jeigu jau norite in toki ‘bizni 
eiti, tai argi nebutu geriau, ir 

• gal daug pigiau ir saugiau, jei
gu jus tenai nuvažiuotumėte 
ant keliu dienu atostogų, ir 
patys pamatytumėte ka jus 
perkate ?

Ka ?

ne, tai asz tau v 
ėjas sulaužysiu!

kaip pabudysiu saviszki 
tai tau galva misomis! Trau-

Ka ?

aspadoriu
V

lX ... i.',- -
_ _________

The U. S. Savings Bonds you get 
through Payroll Savings pay you 
higher interest...faster!

Da stovėjo Motiejus gera, 
valanda už duru norėdamas

Dievo kai l pabustu, eik nes
pamat 
dės.

y si kas su tavim n asi

vo?
Ar tai isztikro asz ne ta

esi.
O velniai žino ko no tu

Londone, praneszama, kac 
Azijos slogos liga paskutine 
sanvaite pasimirė szeszi szim- 
tai žmonių in szimta szeszios 
deszimts mi'estu jr miesteliu. 
Iki to laiko sziais metais pasi
mirė du tukstancziai trys 
szimtai asztuonios deszimts 
septyni asmenys. O pernai per 
ta pati laika pasimirė tik tūk
stantis asztuonios deszimts 
septyni asmenys.

Vienoje, Austrijos virszi- 
ninkai pareiszke pasiprieszini- 
ma ir pasipiktinimą, Czekijos 
vyriausybei, kad Czeku agen
tai, policijantai yra pagrobė 
isz Austrijos du Czeku pabė
gėliu, kurie gyveno Austrijo
je.

"Iszvestija” laikrasztis pa
rodo kad ir Lietuvos dailinin
kai ir raszytojai yra vereziami 
savo kūryboje-ir savo rasztuo- 
se minėti Bolszeviku revoliu
cijos keturios deszimts metu 
sukakti.
♦r-K-K-K-K-K********************
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Iarba pradžia 1 
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RASZYMO i; 
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til pus. Did. 5x7 col.i; 
Dabar Po 25c. <; 

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

Have you tried the Payroll Savings way to save yet? Eight million work
ing people can tell you it’s the best system ever devised to save for d goal 
systematically,

Here’s how it wprks. You simply sign the Payroll Savings authorization 
card in your payroll office. Sign up for the amount you want. Then each pay 
period that amount is deducted and saved for you in a Payroll Savings 
account. When there’s enough, a Bond is purchased in your name and starts 
earning interest to add to your savings.

And now your Bonds earn higher interest than ever before. Every United 
States Series E Savings Bond issued since February 1, 1957 pays 3%% 
interest when held to maturity. It reaches maturity faster — in only 8 years 
and 11 months. And redemption values are higher, too, especially in the 
earlier years.

If you haven’t already done so, sign up for the Payroll Savings Plan at 
work today. Start piling up those Savings Bonds for your future.

Incidentally, you’ll be getting your Savings Bonds in a new “check” 
size — a lot easier to keep even in the smallest safety deposit box, a lot more 
efficient and economical for your employer and your government to process.

SAFE AS AMERICA - U. S. SAVINGS BONDS
The U. S. Government does not pay lor this advertising. 7 he Treasury Department 

than 11 for their patriotic donation, the Advertising Council and

SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.

Dailininkas A. Žniuidzina- 
viezius pieszias Nemuno elek
tros stoti. Pieszinys pavadin
tas: "Czia bus Kauno jura.”

Kiti dailininkai ruoszia Sa
lomėjos Neries paveiksią; kiti 
dailininkai yra nukalė statula 
“Kukurūzu Sėjėjo Paveiksią, 
statula”, ir taip kiti meninin
kai ir dailininkai. Visos meno, 
paveikslu ir rasztų parodos 
turi rodinti Komunistu intaka.

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

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

Saule Publishing Co., Maha
noy City, Pa.

Pypkes Durnai

ir blaivi motore, 
yra, neiszmanau!

per vienas, vaje!

geriau o ana 
sau gardžiai 
prie 'paezios

Ir atėjo jam in į 
mislis ir įprižadeji 
kaip tik bus diena 
iszpažinti ir priek

nueit in

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai

Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.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 ju nuliūdima

Netikėk!

Netikėk niekam,
O niekas tave neiszduos, 
Laikykis žmogau visados 

tosios rodos,
O gerai ant to iszeisi.

4 * 4- 4- 4- * 4 * 4 4 4 * 4 4- * * 4- 4- 4 4 * 4 4- X- 4 4

MOTERĖLES-
Taip Padarykit Savo 
Vyrui, Jeigu Vėlai Isz 
Karcziamos Pareis!

J^ATRE buvo biedna mergi
na bet darbszi ir dora mer

gaite. Tarnaudama, pas viena 
ga^padoriu kelis metus gavo 
pasoga, tai yra, tri-metine te- 
lyczia, parszinga kiaule, ritini 
turginiu ant apvilkalu, patalus 
ir d a 15 rubliu.

Turėdama toki pasogeli, isz- 
tekejo už Motiejaus Pit kaus, 
gaspadoriszko sūnaus, kuriam 
numirdamas tėvas paliko gas- 
padorysta su namais. Bet tas 
Motiejėlis, kada da buvo prie 
tėvu, tankiai lankydavosi in 
kareziama ir laikais per visa 
nakti persėdėdavo- prie viso
kiu niekniekiu, o tankiai, užsi
gėręs, vos namon parvežlioda- 
vo.

rus ir kiek reikėjo gyvuliu bet 
tieji, be priežiūros gaspado- 
riaus, pradėjo nykt nes žinote 
gana gerai kaip einasi gaspa- 
dorystoje kaip gaspadorius 
mirksta kareziamoje. Taip il
su juom buvo.

Tankiai sugryždavo isz kar
cziamos gana vėlai o laikais ir

su

mažai pradėjo rūpintis o da la
binus kada Dievas apteikė kū
dikėliu. Būdavo žmonele, 
pant kūdiki nakti, klauso au
sis 'patempus ar da Motiejus 
negryžta.

Tai]) praslinko jau ir du me
lai-o Motiejus nepaliove girk- 
sznot.

Per ta laika Katre džiovino 
sau galva, kaip tam duot rodą 
ir kaip vyra pataisyt? Mėgino 
visaip paskui pyko na ir susi-

Nuo. to laiko ant tikro per- 
pyko Katre ir apmislino atmo
kei nes nebaigei gerai kaili isz.- 
pere.

Viena Nedėlios diena, pagal 
papratimu, Motiejus sugryžo 
vidurnaktyje, kaip ne Dievo 
sutvėrimas o kad buvo ruduo 
ir purvyno iki keliu tai visas 
buvo purvinas ir szlalpia’s nes 
lijo ir suszales jog net dantys 
barszkejo. Motiejus vos patai
kė in grinezia.

Stojo prie duru ir pradėjo

Platinkit “Saule” cziaina atlankinejo. Nors tėvas 
mirdamas, paliko gerus pada-

balaidot o pati už valandos ta
re: _ ■

— Kas ten ?
— Asz, atsake Motiejus.
— Kas do asz?
—- Tai ve, nu-gi tavo Mo

tiejus!
— Ar nesitrauksi girtuok

liai! nuo duru! Žiūrėkis tu jo, 
kokis valkata veržėsi in grin-
ežia.

dažinos isz kur nusiduot ir nu- 
ejas in pasziure griuvo ant 
sziaudu ir užmigo jog net krio
kė.

,jo.

ežia, nurodo kaip reike, pagul
dė in lova, o pati pradėjo trius- 
tis prie pusrycziu.

Motiejus pabudęs, apsidairė 
ir nieko- nekalbėdamas, apsi
rėdė if nuėjo in pasziure pa

nerado; paezios nedryso klaus- 
tie.

tie, sėdėjo namie ir žiurėjo 
tikes, o Kaire (lekavoje Dievui 
jog ja įprikvepe toki mini 
kuri atnesze laime ir sutaikė
narna.

■----- GALAS------

m

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

No.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

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

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

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

No.128—Dvi isztorijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 120c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lapių. 206.
No.158—A p i e Kapitonai 

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

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

N o. 166—Apie Sunns Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

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

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

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

Visu Ražancziaus 
Paslapcziu Maldos

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

Kitokios Knygos

No.178—Tikransias Kabalas 
arba atidengimas Paslapczin 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

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

I8OV2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

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

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

No.20()—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 Motinof 
Garbei. 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas;

tSr1 Užsisakant knygas ib« 
szio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini'
gaiš siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiuib 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai "visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy Citv, Pa., - H. S. &



“SAULE“ MAHANOY CITY. PA.

LIETUVISZKAS SURIS in szilta> lova ir davė szilto vi
ralo.

Veronika sėdėjo prie tėvo 
per visa nakti. Jokubas-gi nu
ėjo ant tvarto ant szieno pasil
sėt nes buvo nuilsės.

didele tau padariau skriauda. 
Užrūstinau tave o tu suvis ant 
to neužsipelnei. Paniekinau ta
ve jog ne esi taip turtingas 
kaip asz nes Mausziukas ma

ne ant to prikalbino. Pirszo 
man jis kitokį žentą. Biedna 
tu Veronikele! Bucziau tavęs 
pardavės už netikusi pinigą 
nes norėjau tave apmainyti už

szmota aukso. Dabar matau
jog tave negaliu parduot už 
auksa, nes auksas priesz tave 
neturi jokios vertes. Szirdis 
tavo yra daugiau verta negu

Jono Ir Angelines Andruliu Ir Ju Szeimynos
MICHIGAN FARM SURIS

FOUNTAIN — MICHIGAN
JUS esate namuose arba kur Keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAN 

FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelinos 
Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.

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

Andruliai gauna daug laiszku, kuriuose yra labai palankiai atsiliepiama 
apie ju gaminamus Surius ir nraszoma, kad jis butu pavadintas “TEVELIU 
SURIS,” nes jis gaminamas pagal j u 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

Kada isz ryto saule užtekėjo 
pamate visa aplinkine užlieta. 
Svietas lengvai kvėpavo, ro
dos jau užmirszo kas vakar dė
josi po griausmu ir buriu. Ant 
medžiu ezirpino paukszteliai 
džiaugdamiesi isz smagaus 
oro. O ten pakalnėje kyszoja 
malimas isz vandenio kuris 
jau pradėjo nupuolinet. Nors 
da laikėsi, vienok buvo kaip 
kur sugadytas. Tvartai ir tvo
ros buvo nunesztos. Arkliny- 
czia stovėjo tuszczia, dumblais 
alpnėszta, be arkliu, ant szono 
pakrypus. Gyvuliai ant lauko 
iszvaryti per berną, baube žiū
rėdami in szali malūno.

•?

Maluninkas ilgai miegojo. 
Kada pabudo' apsidairė in vi
sas szalis ir klausė: Kur asz 
esmių? Rodos kas tokis ji slo
gino. Isz palengvo atsiminė 
sau jog yra pas Jokūbą. Visas 
vakarykszczias vakaras stojo 
jam akyse.

Veronika padavė tėvui pus- 
ryczius szilto viralo.

— Ar nesergi teveli? Pa
klausė jauslei.

— Nesergu, tiktai baisiai 
esmių nuvargęs.

— Tai nesikelk teveli.

* k *
TARADAIKA $ 

* i

Ka tik sugryžiau isz 
keliones,

Bet mane vela apėmė 
bėdos,

Turiu po svietą lakstyt, 
Žinueziu vėl iszkrapsztyt. 

K a daryt?
Turiu pradėt:

Kur ten apie Czekaga 
baisiai dundėjo,

Kokiam tai miestelyje 
zobova turėjo,

Buvo tai juokinga zobova, 
Kaip kokia velniszka 

kova, 
. Kokis tai sportelis keliu 

ėjo, 
Kitas su akmeniu

užkabo r y j e tu ii e jo, 
Ba piktumą ant jo 

turėjo, 
Ir ji užmuszt norėjo, 

Paleido su akmeniu in 
veidą, 

Baisia padarydamas jam 
žaizda, 

Sportelis gyvas pasiliko, 
Žmones eidami ji 

pusgyvi užtiko, 
Pirmutine pagelba suteikė, 

Namo autobiliuje atvožė, 
Negirdėjau kaip tas 

viskas iszeis, 
Bet sziur sportukas in ' 

džela eis.
* * *, 

Girdėjau kad vienam 
miestelyje,

Kokis tai vyrukas, 
Su savo gaspadinele 

faitavosi, 
Karsztai rupeziavosi.

Vyrukas naudojo deszimts 
pirsztu, 

O bobele su vandeniu 
karsztu, 

Tasai vyrukas neapsileido, 
Mat drūtesnis buvo, 

Tai nuo bobeles 
nepražuvo, 

Moterėle konsztabeli

parvedė, 
Vyruką in lakupa nuvedė, 

Kur per kėlės dienas 
Padejavo ir pastenejo 

Keliolika doleriu luinos 
užmokėjo.

Iszejas kerszino kad 
Vela bobelei užskus.
Bet Dievas liedavo 

bobai pajiegu, 
Ba kad turėtu pajiegas, 
Tai ant svieto nėbutu 

kas, 
Kožna diena musztyne 

kiltu, 
Pliektu vyrus kiek tik 

tilptų, 
Už tai turi liežuvius 

stiprus, 
Kuris pervėrė kožna nes 

yra asztrus, 
Su tokiu ginklu jos 

kariauja, 
Katra in savo nagus 

pagauna, 
Kad moteres valia ant 

svieto turėtu, 
Tai niekas malsziai 

neiszsedetu, 
Ir visa svietą aukšztyn 

apverstu.

............—--------------- r

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

. . . MALDA ... (

Viesz. Jėzaus ir <: 
Motinos Szvencz. j
Sapnas Motinos Szven- 

oriausios, mieganezios Į • 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 3%x5^ col. Į!
TIKTAI, 25 Cts. j!

SAULE PUBLISHING CO., j!.
MAHANOY CITY. PA. U.S.A. <»

Jeigu Permainote
Savo Adresus

Gera Szirdis Geresne 
Už Auksą

(Tasa)

Temykit! Matyt žiburėlis 
girdėt balsai žmonių, plupseji- 
mas irklu.

Maluninkas isztempc ausis 
supranta balsus pažinstamuju, 
baisa Veronikso pirmiausia 
supranta, ,

—■ Turime ji surast, juk tai 
piano tėvas!

Ant vandenio p a s i r o d o 
szviesa atmuszta nuo žiburio, 
sztai ir valtele iszlenda isz 
tarp medžiu.

—' Veronika, Veronika! Pa
szauke maluninkas.

— Sztai ir mano tėvelis, 
paszauke su džiaugsmu mergi
na. x

— Kur yra, kur ? Atsiliepė 
vyriszkas balsas.

— Veronika, Veronika, szi- 
czion esmių, iii szen, iii szen!

Valtele artinosi prie medžio 
nuo kurio paėjo balsas szau- 
kentis pagelbės. 1 o

— Teve, teve! Szauke Ve
ronika.

— Dėkui Dievui jog esi 
gyva, mano dukrele. Kada isz-

SAPNORIUS

||
 Su 283 Paveikslaia

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% coL pločio 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

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

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

girdau baisa musu zvanelio tai 
mislinau jog mano szirdis 
truks.

— Teve, tavęs jieszkojome 
ir del to zvanijome.

r\ i • i • •
— O kas czion yra kitas 

prie tavęs?
—1 Tai asz esmių prie jos, 

Jok ubas.
— Ar tu Jokūbai?.
—- Taip, asz. Macziau jog 

del malūno bus pavojus todėl 
pribuvau in laika su. pagelba.

— Jokubuk, esi szaunus 
vaikinas, nepyk ant manės ir 
atleisk kalte jeigu gali. Ir tu 
Veronikele nepyk.

Valtele susilaikė prie me
džio. Maluninkas nusileido že
myn, o Jokūbas paėmė in savo 
glebi, pasodino sumirkusi seni 
in vaĮti ir pasuko link kraszto.

— In kur plauki Jokūbai?
—• Nugi in kraszta.
— O kas stojosi su maiti

nu ?
—- Malūnas apsemtas stovi 

vandenyje, svartai taip pat, 
turime toliau plaukt. Gausi
mės in kraszta, o paskui eisime 
in mano grinezia. Nors mano 
grinezia nedidele bet su atvira 
szirdžia priimsiu ir bus del jus 
geria use. o

Maluninkas nieko neatsake. 
Prisiglaudė prie krutinės duk- 
tere ir vos isztare:

— Veronika,, tavo Jokū
bas, tai szaunus vyrukas. Žydą 
tegul kvaraba painia.

♦♦♦

Netrukus priplaukė Jokū
bas prie kraszto ir iszszoko isz 
valties, pririszo prie medžio ir 
prigelbejo iszlipti Veronikai, o 
paskui maluninkui.

Suvis buvo nuvargęs ant 
dvasios. Jokubsai ir Veronika 
atvedė ji in grinezia, paguldė

— O kas Veronikele stojo
si su malūnu?

— Stovi da ant vietos!
— Dėkui Dievui, turėsime 

nors kur prisiglaust. O kas bu
tu su manim stojasi jeigu ta
vęs netureczia? Kas rūpintųsi 
apie mane?

Nutilo ant valandos paskui 
paklausė:

— O kaip tu iszsigelbejai ?
— Vakare atsiguliau ant o

pasilsio. Tame iszgirdau kas 
j i • • i :tokis musza in Įauga ir szau- 
kia:

— Veronika, Veronika, 
upelis tvinsta! Buvo tai Jokū
bas. įsibėgau ir persigandau 
baisaus oszimo vandens.

— Kur tėvas? Paklausiau. 
Niekas tavęs teveli neinate. 
Jieszkojau tavęs visur bet ne
galėjau surasti. Gali sau teveli 
ta mano baime del saves per- 
statyt. Tame paszauke Jokū
bas: Užskambink! Pradėjau 
skambint bet niekas neatėjo 
isz tarnu. Tarnai gelbėdamiesi 
patys save ir gyvulius paėmė. 
Jokūbas atriszo valtele, sėdom 
in ja ir plaukėm in kita krasz
ta jieszkoti tavęs.

— Ir radote mane ant me
džio. Tegul bus Dievui garbe 
už ta malone. Ant tos vietos 
kaip tiktai vanduo nuseks, pa
statysime kryžių.

— Taip, teveli, privalome 
tai padaryti nes yra už ka 
Dievui dekavoti.

Už valandos po tam atėjo 
J okubas.

— Na, kaip turites malu- 
ninke, po vakarykszcziai?

— Pasilsėjau truputi, bet 
labai esmių nuvargintas.

—• Turite ezionais pabūti 
pas mane, ežia nieko nesto- 
kuos. .Asz nueisiu in maluna 
nes tenais yra labai daug dar- v O
bo.

— Gerai Jokūbėli.
— Veronika, czionais pri

žiuręs jus, o ka galėsiu padary
ti, viską del jus padarysiu.

, Grinezioje buvo tylu. ;
— Jokūbai, senis tarė ant 

galo drebaueziu balsu. Vakar

created by

^e\»ave

card*.

Naturally, they're important to you! That’s why we want you 

to see these invitations for yourself. And please don't let that 
costly look mislead you ... the magic is in the making of these 
Invitations! Feel that fine, sharp raised lettering. It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers! 
Check the perfect form of these invitations with people who 

really know! Come in! We will be happy 
to show you the "Flower Wedding Line."

for the. T ;

your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct I

Let us show you the J ' 

Slower Q&Ming o&„/...

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

Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

kitas vietas arba iszvažiuoja 
in kitus miestus del apsigyve
nimo ir geidžia “kad .jiems 
“Saule” eitu be pertraukos, 
kada maino savo adresus tai 
tegul neužmirszta paduoti ir 
savo sena adresa kur kitados 
gyveno, nes kitaip negalėsime 
surasti kur tokis žmogus gy
veno. Todėl, jeigu permainote 
savo gyvenimo vieta, raszant 
in Redyste, kad permainyti 
jusu adresa “paduokite ir se
na adresa, o tuom palengvin
site mums darba, erkelio ir 
kaszto!” Szirdingai Acziu!

—“Saules Redakcija.”

deimantai ir turtai viso svieto! 
Atleisk man Veronikele ir tu 
Jokūbėli taip-gi.

Veidas jaunikaiezio praszvi- 
to rodos skaiseziausia saule 
apipylė.

Po trumpai valandeliai ma
luninkas kalbėjo toliau:

Jokūbai, koki tu duotumei 
atsakymu jeigu asz tavęs 
sziandien paklauscziau:

—■ Ar nori apynet mano 
lauka, 'pievas ir maluna ir di
džiausia ir mieliausia skarba 
mano dora Veronika? Tu va
kar manes klausei apie tai o 
asz sziandien ta pati kliausiu.

— Kaip asz galiu atsaky
ti? Tiktai tiek; Veronika yra 
gyvastis ant svieto. Tu esi jo
sios tėvu, o jeigu nori ir pavė
lini, vadysiu tave su džiaugs
mu tėvu.

Nustojo, nes taip susigrau
dino, jog negalėjo kalbėt.

Senas maluninkas atidavė 
Veronika Jo kubui o ir viską 
Jokūbas persikėle in maluna. 
Matomai jag su juom ir laime 
pribuvo. Buvo didelei darbsz- 
tus ir teisingas. Maluna nauja 
pastate o jo miltai buvo toli 
apszaukti, kaipo geriausi mil
tai.

Senas maluninkas buvo Iprie 
dukters ant loskavos duonos. 
Nenori sėdėt be darbo, szyais- 
tosi apie maluna ir lauka taip 
kaip pirmai, o ir su anūkais 
sziaucziasi. Prie alksnio ant 
kurio buvo užsikabinės pasta
tyta puikus kryžius, kuris su 
laiku buvo dideleja garbėje 
pas gyventojus kaimo o ir ap
linkines.

----- PABAIGA—r—

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



‘ ‘SAULS’ ” MAHANOY CITY, FA.

Žinios Vietines
— Subatoje apie 3:30 va

landa po piet iponia Agnieszka 
Sanavaitiene, nuo 1237 East 
Mahanoy uly1., pasimirė in Lo
cust Mt. ligonibute. Velione 
nesveikavo per keletą sanvai- 
tes. Gimė Lietuvoj, atvyko iii 
Amerika daugelis metu atgal. 
Jos vyras Mykolas mirė 1940 
metuose. Paliko dideliame nu
liūdime: duktere Florence, pa
ti Vinco Dereskieviczio mieste 
keturios sūnūs: M/S. Sgt. An
tanas kuris tarnauja U. S. Ar
mijoje in Georgia vals; Myko
lą ir Vincą mieste, taipgi Al
berta, Bethlehem, ir keletą 
anuku. Laidotuves invyks 
Scredos ryta su apiegomis iii 
Szv. Juozapo bažnyczioje de
vinta valanda ir palaidos iii 
parapijos kapinėse. Grabe
lius L. Traskauskas laidos.

— Seredoj pripuola Szv. 
Felikso, o Tautiszka Vardine: 
Rustule. Ir ta diena: 1947 m., 
Anglijos Karaliene Elzbieta 
isztekejo už Leitenanto Philip 
Mountbatten; 1898 m., Vilniu
je pastatyta paminklas Lietu
vos kankintojui Muravjovui; 
1940 m., Vengrija pristojo prie 
Vokietijos ir Italijos; 1945 m., 
General Motors automobiliu 
fabrikuose sustraikavo, isz vi
so virsz du szimtai tukstan- 
cziai.

— Ketverge pripuola Szv. 
Motinos Marijos Auk. Bažn., 
ir Szv. Alberto, o Tautiszka 
Vardine: Vygandas. Menulio 
atmaina: Jaunutis. Ir ta diena: 
1942 m., 1,200 myliu vieszkelis 
kuris sujunga Suvienytas 
Valstijas, Kanada ir Alaska 
buvo atidarytas; 1934 m., Ja
ponija reikalauja lygybes am 
mariu, ir perspėja kad rengia
si panaikinti 1922 metu Sutar
ti su Amerika, Vaszingtone; 
1918 m., Vokieeziu Laivynas 
pasidavė Anglijos Laivynui.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Cecilijos, o Tautiszka Vardi
ne: Rustenis. Ir ta diena: 185\ 
m., gimė Daktaras Jonas Ba- 
sanaviezius; 1950 m., 78 žmo
nes buvo užmuszti ir daugiau 
negu 200 buvo sužeisti kai 
Long Island traukinys susimu 
sze su vietiniu New York 
miesto traukiniu New York 
mieste.

Gilberton, Pa. —
Senas tautietis, Matiejuszas 
Ragažinskas, nuo 411 Main 
uly., pasimirė pareitai Ketver- 
ga 2:15 valanda po piet iii 
Ashland ligonbute, kuris po 
trumpa laika likos priimtas 
del gydymo. Gimė Lietuvoje, 
pribuvo iii Amerika daugelis 
metu atgal, ir paskutini kaita 
dirbo Primrose kasyklose, ir 
prigulėjo prie mainieriu uni
jos lokalu Nr. 1510. Paliko šu
nų Vincą namie; penkios duk
terys: Mare Koinskiene isz 
Maizeville; Dela Braduliene, 
Shenandoah; Ona Higgins, 
Mahanoy City ; Verna, Brook
lyn, N. Y., ir Margareta, pati 
Charles Yurkens, Sag Har
bor, L. L, N. Y., taipgi de- 
szimts anuku ir dvylika pro- 
anukus. Prigulėjo prie Szv. 
Liudviko parapijos. Laidojo 
Panedelio ryta, su apiegomis 
10:30 valanda ir palaidotas 
in parapijos kapinėse.

—! Buvus miesto gyventoja

Mare Osinskiene numirė parei
ta Ketversa savo namuose 86 O
West uly., Haverstraw, N. Y. 
Velione gimė Hazleton, Pa., po 
tėvais vadinosi Mare Szimuko- 
niute isz Gilbertono. Paliko sa
vo sesere Prane ir'broli Alber
ta Szimukonai isz Gilbertono. 
Laidojo Panedelio ryta isz 
brolienes namuose Ona Szimu- 
konienes, Shaft lily., su apie
gomis in Szv. Liudviko bažny
czioje devinta valanda ir pa
laidotai in parapijos kapinėse.

Shenandoah, Pa.—
Mare Szerakiene, nuo 202 
Schuylkill Ave., Heights, kuri 
gydėsi in Pennsylvania ligon 
bute PhiladelĮihia, numirė pa
reita Ketverga 12:15 valanda 
po piet. A'elione nesveikavo 
per szeszis sanvaites. Velione 
gimė Shenadoryje, po tėvais 
vadinosi Mare Stanolinte. Pa
liko savo vyra Vinca; du sunu: 
Mata ir Vinca, mieste, taipgi 
trys seserys: Izabele, pati J. 
Sullivan ir Ona Pauliukoniene, 
mieste, ir Helena, pati Ray
mond Spangler, Lancaster; 
broli Prana, Green Ridge, Pa., 
taipgi keletą anuku. Laidojo 
Panedelio ryta su apiegomis in 
Szv. Jurgio bažnyczioje devin
ta valanda ir palaidota in pa
rapijos kapinėse.

Niagara Falls, N. Y.—
Pareita Subatos ryta, ugnis 
kylo in Moonglow kotelyje, 
kuriame žuvo 17 Juoduku, 
tarpe ju žuvo 13 vaiku.

Sieniniai Kalendoriai 1958m. 
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|įl Szunys Protestuoja

Szunys su pla.katomis nori 
iszreikszti savo pasiprieszi- 
nima kad vienas ar viena isz 
ju buvo Sovietu pasiunsta 
ar pasiunstas in dausas. Ju 
savininkai, taip juos aprėdė 
ir ant ju plakatus iszkabine, 
juos vedžiojo prie Tautu 
Sanjungos n a m u s, New 
York mieste, norėdami pa- 
rodinti kaip yra pasipiktinę 
kad Sovietai nekalta szuni 
pasiuntė in tas dausas, isz 
kuriu jam nebuvo kelio at
gal. Daug bobiszku drau- 
gyseziu pasiuntė laiszku in

White Pigeon, Mich.—
Nelaime atsitiko ant New 
York Central geležinkelio, kai 
traukinys su 16 karais “TJie 
Chicageon” važiuojant isz 
Chicago in New York, karai 
nuszoko nuo red u ir apsivertė. 
Henry M. Nichols, 54 metu 
amžiaus, pacztinis Foremanas 
isz Chicago likos užmusztas, o 
32 keleiviai likos sužeisti. 
Kompanijos inspektoriai ty
rinėja nelaimę.

NUSIŽUDĖ
ALLENTOWN, PA. — Mo- 

teriszke, 49 metu amžiaus sen
merge Winifred Wilcox, isz 
szoko pro langa isz treczio 
augszto ir užsimusze. Policijos 
Daktaras Coroner Clayton O. 
P. Worley, sako kad ir be tai- 
dinimo jis gali pasakyti kad ji 
nusižudė.

Philadelphijoje 60 metu am
žiaus Robert Gittelson nuszo
ko nuo treczio a'ugszto, apie 
pirma valanda po pietų ir už 
simusze.

Detektyvas Joseph Gaghan 
sako kad Gittelson gyveno su 
savo žmona in Imperial Apart
ments ant Juniper ulyczios. 
Jis sako kad jis negalėjo jo 
žmonos per daug ko klausti 
nes ji buvo baisiai susinerva
vus, kai dažinojo apie savo vy
ro mirti. Jos vyras nepaliko 
nei jokio raszto ar laiszko ir 
nepaaiszkejo kodėl jis taip pa
dare.

^Pirkie U. S. Bonus!

Vaszingtona reikalaudamos 
kad Eisenhoweris pareiksz- 
tu visu Amerikiecziu pasi
piktinimą.

Nei Eisenhoweris nei mu
su valdžia ežia nebeiszdrys- 
tu pasiprieszinti, nes kiek 
galima sužinoti, tai musu 
mokslincziai dabar lavina ir 
mokina kelias meszkas, ku
rias jie ketina panasziai pa- 
siunsti in tas dausas, patirti 
ir dažinoti, kaip gyvas gai
valas gali isztverti toki reta 
ir skysta orą.

o o a

Lietuvos
Generolinio Konsulato
New York Pajieszkomi 

Asmenys
Banioniene - Jauulevicziute, 

Autose, duktė Juozo isz Var
nėnu k., Leipalingio vai.

Bielevicziute - Malžinskiene, 
J ieva, isz Dybakalnio k., Ma
rijampolės ap.

Czekutis, Feliksas, gyveno 
Manchester.

Czepaitis, Kazimieras ir 
Konstantinas, isz Gaistriszkiu 
k., Keturvalakių vals., Vilka- 
viszkio ap.

Cziapas, Antanas, gyvenęs 
Chicago, Ill., 4343 So. Whipple 
ui vežios.

Dambrauskiene - Doveikai- 
te, Konstancija.

Doveika, Stanislovas, vaikai 
Onute ir Stanislovas.

Endzeliene-Juoczeryte, Pet
ronėle duktė Antano gyveno 
Newark 5, N. J., 80 Pulaski St.

Fleras, Antanas, sūnūs Pra
no.

•Genyte - Jarmalienc, Elzbie
ta isz Variakojiszkiu (Gegu
žiu) k., Biržų ap.

Grimelis, Pranas.
Januleviczius, Antanas, sū

nūs Juozo.
Judisky, Mary ir William, 

gyveno Yonkers, N. Y.
Ketvirits, Liudvikas.
Kontrimaviczius, Stasys.
Lalas, Joną as, isz Kviecz- 

laukes k., Kruopių parap.
Lapaszinskas, Viktoras.
Lekavicziene, Elzbieta.
Macziulskyte, Ona, gyvenu

si Vokietijoje.
Malžinskiene - Bielevicziute, 

J ieva, isz Dybkalnio k., Mari- 
jampolse ap.

Martiszius, Kazimieras ir 
Martisziute, Marijona.

Matulaitis, Antanas, sūnūs 
Jono, isz Szakiu apskr.

Matuleviczius, Vladas, spė
jamai gyvenęs Alytaus ar Sei
nų apskr.

Meidus, Antanas, isz Stu- 
cziu k., Tauragnu vai.

Mickeviczius, Juozas, isz 
Radvilioniu, sūnūs Stanislovo.

Miksztas, Albonas, sūnūs 
Antano.

Muinkevicziene, Ona, duktė 
Antano.

Ūkanas, Jurgis, sun. Jokū
bo.

Pakenas, Baltrus.
Paszkauskaite, Michalina ir 

jos sesuo.
Pietaryte, Jieva ir Veronika 

isz Triobiszkiu k., Marijampo
lės ap.

Polukardas, Stanislovas, su
ims Aleksandro.

Radzeviczius, Jim, gyvenęs 
Vadokliuose, ginies Czikago- 
je.

Aažukiene - Skrabulyte, Jie
va, vyras Ražukas, Feliksas, 
vaikai Ona, Petras ir Vaclo
vas.

Spitiene, Petronėle, duktė 
Jokūbo.

Vaiczekunaite, Konstancija, 
duktė Rapolo.

Žiūra, Stepas ir Vincas.

Jieszkomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in:
Consulate General of America,

41 West 82-nd Street, 
New York 24, N. Y.

SKAITYKIT
BF “SAULE”

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

Sziandien, laike visokiu švie
timu sumiszimu

jos motina, neatsigryždama 
pažiūrėti in automobiliaus už
pakaline sėdynė, ka jos vaiku
čiai daro, uždare automobi
liaus langa.

Dvideszimts penkių metu 
amžiaus Ponia Vega M. Ho-

x--- --- —m X

kad ji sėdėjo pryszakieje auto- 
ir kariu, mobiliaus sedeneje, ir kalbejo- 

kada žinios ateina isz Eu si su susiedais. Trys vaiku-
ropos, laikrasztis yra žmogaus 
geriausiu prietelium. Negana 
kad ji skaito, bet mato ir pa
veikslus isz kares lauku, ženk- 
lyvu ypatų, miestu, naujo isz- 
radimo ginklu ir laivu ir pa
veikslus nelaimiu kuriu pats 
savo akimis negalėjo matyt.

Tokiu laikraszcziu yra 
“Saule,” kuri nesigaili kaszto! 
ant paveikslu, kad savo skaity
tojus supažindint su visokioms 
savo akimi kas dedasi ant viso 
svieto.

MERGAITUKE
PASMAUGTA

KANSAS CITY, KAN. — 
Dvideszimts dvieju menesiu 
mergaituke, Lucinda Lynn 
Howell, buvo pasmaugta, kai
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twell, policijantams paaiszkino

ežiai buvo užpakalinėje auto- 
mobiliaus sedyneje.

Buvo cangas ir biski szalto- 
ka’ tai, ji dar vis kalbėdama su 
susiedais atsilosze ir uždare 
užpakalini automobiliaus lan
gą, nežinodama ir nematyda
ma kad jos dukrele buvo savo 
galvute iszkiszus pro ta lamm 
Automobiliaus langas ja pri- 
spaude ir pasmaugė.

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

U. pri.iunti

KOMUNISTU
VADAI ATVYKO

IN MASKVA
MASKVA, RUSIJA. —

Paleidus antraji dirbtini me
nuli, (szi karta su szuniu) ir 
paszalinus marszala Žhukova 
isz valdžios, Sovietai szian- 
dien Užsiėmė Bolszeviku re
voliucijos keturios deszimts 
metu sukakties iszkilmiu ruo- 
szimu.

(Iszrodo, kai szuva pakilo 
in padanges, tai Žhukovas nu
žengė žemyn.)

Komunistu vadai isz invai- 
riu pasaulio vietų atvyko in 
Bolszeviku revoliucijos minė
jimą, kuris buvo Lapkriczio 
septinta diena, Maskvoje. So
vietu parlamentas, taryba, 
Lapkriczio szeszta diena minė
jo tos revoliucijos metines.

Popiežius Prabilo

Istorija Apie . . - 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

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