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Tunizijos Karo Aukos Prez. Eisenhower is Prižada
Greita Pagelba Bedarbiams.

I

ISZ VISUR

Sztai keletą dar nepažintu 
lavonu in Sakiet Sidi Yous
sef, Tunizijoje, kur Prancū
zai su Amerikos padarytais 
bombnesziais ir kariszkais 
eroplanais iszžude septynios 
deszimts žmonių ir daugiau 
kaip szimta sužeidė.

Szitas Prancūzu užsipuo
limas dabar yra atsiliepęs

tarptautinėje SanjungOje ir 
po visa svietą.

Amerikos va’džia dabar 
stengiasi stoti kaipo taikin
toja tarp Tunizijos ir Pran
cūzijos. Amerikos Sekreto
rius John Foster Dulles sa
ko kad visa musu valdžia 
yra dabar susirupinus.
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Isz Amerikos
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NORI SUSKALDINTI 
DIDELES 

KOMPANIJAS

Fordo Ir General Mo
tors Kompanijos Per

Dideles

WASHINGTON, D. C. — 
American Motors Kompanijos

American Motors Kompani
jos Prezidentas Romney pata
ria kad kai kuri viena kompa
nija valdo ir tvarko daugiau 
kaip trisdeszimts penkta nuo- 
szimti, bet kurio biznio, tai ji 
jau yra per didele ir turėtu bū
ti suskaldinta.

Jeigu szitokis pasiulinimas 
butu priimtas tai visos trys au
tomobiliu kompanijos,. Ford, 
General Motors ir Chrysler tu
rėtu persitvarkyti. Iszrodo 
kad Chrysler kompanijos vir- 
szininkai ka panaszaus jau bu
vo nujautė, nes jie dabar vi- 
siszjiai yra atskyrė savo ma-

Prezidentas, George Romney,Į žus “Plymouth” automobilius 
Kongresui dabar pataria kad! nuo Chrysler kompanijos var- 
viso kraszto pramonei hutu in; do, ir yra insteige visa atskira 
Sveikata jeigu tokios dideles sztaba del savo brangiausiu 
hutomobiliu kompanijos kaip “Imperial” automobiliu, ku-
Ford ir General Motors butu' 
suskaldintos. Jis sako kad to-i 
kios dideles kompanijos dabar! 
nustato automobiliu kainas ir; 
visa automobiliu pramone val-i 
do.

rie nėra nei vadinami “Chrys
lers.”

Puikiausias Szuva
Jis teipgi aiszkina kad tu Į 

Automobiliu Kompanijų Dar
bininku Unijos visa tvarka vi-i 
sam krasztui nustato, ir kad, 
jos butu suskaldintos.

Jis sako kad jeigu valdžia; 
ežia neinsikisz tai szi pavasari I 
Fordo ir General Motors kom-; 
panijos vėl nustatys automobi
liu prekes ir privers mažesnes 
kompanijas eiti isz biznio!

Mes apie tai tik ana sanvaite 
raszeme, pirm negu American 
Motors Kompanijos Preziden
tas George Romney kreipėsi in 
Senato Komisija.

Mes tada raszeme kaip da
bar jau nėra jokios progos pa
sirinkti automobiliu, nes, mes 
raszeme, trys kompanijos: Ge
neral Motors, Ford ir Chrysler 
visa Amerikos automobiliu 
pramone valdo ir tvarko.

Mes teipgi raszeme kad kaip 
tik už tai dabar daug Ameri- 
kiecziu ima pirktis automobi
lius isz Užsienio, kaip isz Ita
lijos, Prancūzijos, Anglijos ir 
Vokietijos.

Ponia Ayer Barton papuo- 
szia ir prirengia szita szuni, 
kuris pareina isz Horning- 
sea Salim Dar veisles, Ang
lijoje. Paroda visu tokiu 
szuniu pasibuvo New York 
mieste in Madison Square 
Garden. Szitas szuva lai
mėjo pirma premija, dova
na. Jo savininke yra Ponia 
Florence Ewald, isz Chevy 
Chase, Maryland.

vo pasakęs kad pabaigoje szio 
menesio bus daugiau kaip pen
ki milijonai be darbo.

Prancūzijadarbes laipsnis jau praėjo ir 
viskas nuo dabar ims pagerėti. 

Demokratu Vadai ir Darbi
ninku Unijų AFL-CIO virszi- 
ninkai intaria Prezidentą Ei- 
senhoweri, sakydami kad jis 
per vėlai pradėjo rūpintis ir 

. . i kad už jo delsima visi nuken-ne m sveikata Kai keturi mill- ■ . , tėjo!
Prezidentas, atsikirsdamas, 

priparodino kad net ir dabar 
jis yra paskyręs du bilijonu 
doleriu del pataisinimo ir sta
tymo paczto ofisu ir stoeziu. 
Jis sako kad szita programa 

! duos daug darbininku darbo 
per tris ar penkis metus.

In Miami Beach, Floridoje, 
intakingas biznierius, Meany 
nesutinka su Eisenhoweriu. 
Jis sako kad su ateinaneziu 

i bedarbiu skaiezius 
! tas paprastas invykis baisiai'^us didesnis negu penki mili- 

! jonai penki szimtai tukstan- 
cziu.

Per Lincolno Dienos prakal
bas, New York mieste, Darbo 
Sekretorius, James P. Mitchell 
pasakė kad Bedarbe bus dar 
didesne ir dar daugiau darbi
ninku bus be darbo. Bet jis pri- 

; dėjo kad czia visai nėra kaltas 
musu Prezidentas.

Prekybos Sekretorius Sin
clair Weeks, 

j York mieste, 
Demokratus, 
Demokratai
isznaudoti szita laikina Bedar- 

už

Demokratu Vadai Ir |sk’™ mUi;Ts Jel
i namu, vieszkeliu ir kitu staty-

Darbininku Unijų AFL i bu, kad parūpinus daraus 
Lzatza ir- • • a •¥ ' tiems kurie dabar randasi be• CIO Virszminkai In- aarb0
tdlid £ Fez. Eiseslhowerj Pats Prezidentas dabar pri-
Sakvdami Kad Jis Per sipa^nsta kad visam krasztui 

r\ i va c< tt zaa iv o 4- <-» tvrt 4 Irnliįvi w» i 11
Vėlai Pradeio Rūpintis jonai keturi szimtai devynios;

Ir Kad Už Jo Delsima
Visi Nukentejo!

deszimts keturi tukstaneziai 
darbininku randasi be darbo.;

! Jis tai nesake, bet visi gerai ži
no kad tai visai Republikonu

i partijai ne in sveikata, ypatin-!
; gai priesz rinkimus.

Tokios bedarbes mes nees- 
ne, i ame mate nuo 1950 metu.

Prezidentas sako kad biznio 
ir pramones sumažėjimas' 
priesz pavasari yra paprastas

i invykis, bet kad sziais metais; meneslu

'WASHINGTON, D C. — 
Prez. Eisenhoweris pranaszau-į 
ja kad Bedarbe baigsis Kovo 
March menesyje. O jeigu 
tai jis prižada kad valdžia czia 
insikisz ir stos in pagelba, su į 
milijonais doleriu del invairiu 
darbu, kaip del vieszkeliu, mo-. 
kyklu ir panasziai.

Jis sako kad jau dabar va1.- nepaprastai padidėjo. Bet jis 
džia yra stojus in talka ir pa- sako kad jis tikisi kad tas Bo-

Suszalusios Žuvys

kadJohn Macruda, ‘Cushmere 
laivo inžinierius apžiūri sa
vo laiva, ant kurio net ir žu
vys suszalo, kai tas laivas 
inplauke ir Fulton Fish Mar 
keta in New York uosta.

Czia buvo taip szalta 
daug laivu pasiliko uoste ir 
neiszplauke. Laikraszcziai 
pranesza kad Rytuose daug 
szalcziau negu Vakaruose ir 
kalnuose.

PHIL ADELPHI JOS
POLICIJANTAI

Visiems Tikietus
Dalina

PHILADELPHIA, PA. — 
Virszininkas Magistrate, teisė
jas Joseph J. Hersch sako kad 
musu miesto policijantai gal 
pasiuto; kad jie visiems drai- 
veriams dabar tikietus dalina 
už mažiausius ar nebūtus pra
sikaltimus.

Jis sako kad vietiniu teismu 
teisėjai privęrezia visus polici-

taip pat New 
atsikirto priesz 
sakydamas kad 
dabar stengiasi

be, ir kaltina Republikonus 
ta kas yra neiszvengtina.

Isz Italijos

am-Septynių szimtu metu 
žiaus senas namas, kuris buvo 
valdžios pasmerktas, kaipo ne-; 

' tinkamas ir pavojingas gyven
tojams sugriuvo. Devyni žmo-į 
nes žuvo, užmuszti.

Piatinkit “Saule”

tiek 
kas-

Prezidentas D. Eisenhow- I eris su savo žmona Mamie, | 
iszvažavo in Thomasville 
Georgia, del deszimts dienu 
atostogų, vakaeiju.

Rear Admirolas H. G. Rick-i 
over sako Kad jis pataria su
mažinti Armijos, Laivyno ir 
Lakunu Sztabo iszlaidas ir 
tuos pinigus paskirti mokyto-; 
jams kolegijoe ir universite
tuose, kad jie mokintu musu 
jaunimą. Jis sako kad jauni
mas dabar musu krasztui svar
besnis negu, bet kokie ginklai.

Master Saržentas, 40 metu! 
amžiaus Roy A Rhodes, intar- 
tas už iszdavima daug musu 
slaptu žinių apie ginklus So-! 
vietams, dabar turi stoti priesz 
kariszka teismą, Vaszingtone.

Valdžia isz Vaszingtono da-! 
bar vieszai prisipažinsta kad 
dabar musu kraszte randasi 
apie keturi milijonai penki! 
szimtai tukstaneziai darbinin
ku be darbo. Ana sanvaite Pre
kybos Sekretorius Weeks, bu

Tukstaneziai keleiviu yra 
atkeliave isz visu pasaulio 
krasztu Pyrenees kalnu klony
je prie Paneles Szvencziausios 
liurdo szventoves, apvaiksz- 
cziuoti szimto metu sukaktu
ves, kada Panele Szvencziau- 
sia czia buvo pasirodžius vie
nai mažai mergaitei ir buvo jai 
pasakius “Asz esu Nekaltai 
Prasidėta.” Nuo to laiko czia 
daug stehukliu yra invyke. 
Daug netikineziu ir baisiai mo
kintu daktaru buvo czia atva
žiavę kad priparodžius kad 
czia nieko tokio stebuklingo 
nėra ir negali būti, bet visi jie 
sugryžo ar sumisze ar sau ti
kinti. Vienas garsus daktaras 
tenai atsilankęs, gryžo,. mur
mėdamas; “asz vis netikiu, 
bet taip buvo, taip yra.”

Vienuolika mainieriu užsi- 
musze in Lens mainas,. kai 
mainu elevatorius nukrito du 
szimtu pėdu. Elevatoriaus drū
tas nurtuko.

Anglija

Žinios ateina isz Bulgarijos 
kad tenai trys tukstaneziai 
jaunuoliu buvo suaresztuota 
už tai kad jie' buvo susidėję su 
Vakariniu krasztu draugais. 
Pasirodo kad czia jau Bulga
rijos valdžia gryszta prie Sta
lino žiaurius nusistatymo nie
ko bendra neturėti su vakari
niais krasztais.

Jieszko Vandenio Prakiura

Gibbons teipgi yra pasakęs 
kad jis niekados nėra polici- 
jantams insakse kad jie turi 
tiek ar tiek,žmonių kasdien su- 
aresztuoti.

Sziandien Philadelphijoje 
visai neužsimoka automobiliu.i 
vairuoti, nes kai tik prastar- 
duoji savo inžina, gali būti su- 
aresztuotas. Automobiliu

jautus pristatyti tiek ar 
prasikaltimu su tikietais 
dien.

Jis toliau sako kad nei
nas teisėjas ar policijos virszi-j Draiveriu Apdraudos Kompa-,

vie-

ninkas neturėtu savo polici- i 
jantams insakyti kad jis turi 
tiek ar tiek tikietu kasdien pa- 
rodinti.

Miesto Mayoras Richardson 
Dilworth, kuris pareita san-!

nijos dabar grasina miesto po
licija ir valdžia patraukti in į 
augsztesni teismą už toki pasi-į 
elgima.

Vietiniai teisėjai reikalauja 
kad policijantai iszduotu dau-

vaite buvo susirgęs, sako kad 
jis pats dabar asmeniszkai isz- 
tirs keleiviu nusiskundimus, ir 
nubaus tuos policijanuts ar ju 
virszininkus, kurie ežia yra 
prasikaltę.

Komisijonierius Thomas J.

giau tikietu del neteisu susto- 
jima, nes tokie prasižengusie-; 
ji neturi stoti priesz teisėja, Į 
bet tik pasiunsti deszimts dole- i 
riu baudos. Tai geras geszeftas 
tiems teisėjams.

Arthur McConville, Jer
sey City virszininko inžinie
riaus pagalbininkas, sten
giasi surasti vandenio pra
kiura tame mieste, kur pus
antro milijono goreziu van
dene iszsilieja kas valanda. 
Szeszi szimtai darbininku

jam pagelbsti. Apie szimtas 
tukstaneziu szeimynu dabar 
randasi be vandenio.

Daug mokyklų ir fabriku 
užsidarė, nes yra pavojaus 
kad tie namai susmuks kai 
tas vanduo tu namu pagrin
dus pasieks.
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[ Kas Girdėt
Buvęs garsus beisbolininkas 

penkios deszimts metu am
žiaus Jimpiy Foxx, kuris užsi
dirbo daugiau kaip czverti mi
lijono doleriu, dabąr sako: 
“ Asz dabar be darbo ir be ska
tiko. Viską praszvilpau; ir kai 
pinigu netekau ir visi mano 

v draugai iszgaravo. ’ ’

Mes, kaip ir visi kiti laik- 
raszcziai raszeme apie buvusio 
Anglijos Premierio Churchil- 
lio dukterį, Sarah Churchill, 
kuri buvo policijos suaresztuo- 
ta už girtuokliavimą.

Bet dabar mums iszrodo kad 
ne ji ežia kalta tiek kiek tie po
licijantai, kurie ja suareszta- 
vo.

Mes neginame jos pasigėri
ma, bet ji nei pirma nei pasku
tine. Jeigu ji nebutu garsi lo- 
szike ir jai jos tėvas nebutu pa
saulyje garsiausias žmogus, 
tai tiek to. Bet kadangi tos ap
linkybes buvo tokios, tai tie 
policijantai turėjo jau protin
giau pasielgti. Jie butu galeje 
jos drauges paszaukti, kad jos 
ja nuramintu, butu galeje ja 
kad ir suaresztuoti, bet ne
skelbti po visus laikraszczius. 
Mes pripaižinstame kad žmo
nes augsztose vietose turi at- 
sakomingas pareigas, bet, isz 
kitos puses, ir mes jiems turi
me teipgi pareigas. Kas gero 
iszejo isz viso to skandalo? Ar 
tie policijantai dabar jauezia- 
si gera darba atlikę. Musu po- 
licijantams ir musu spaudai 
gyva sarmata. Iszrodo kad mu
su Amerikiecziams niekas taip 
nepatinka 'kaip 'ko ja pakiszti 
tam kuris yra didesnis, gražes
nis ar 'bagotesnis už juos. Tai 
isztikruju skarmalu ir vergu 
ypatybe.

In Alton miesteli, Illinois 
valstijoje keturios deszimts 
trijų metu amžiaus Harold 
Cooper, nuėjo pas daktarą ir 
pasiskundė kad jam jau trys 
menesiai kaip galva skauda. 
Daktaras pažiurėjo, ji iszagza- 
minavojo ir rado kulka jo pa- 
kauszyje. Ponas Cooper sako 
kad jis nežino ir neatsimena 
kaip ar kada ta kulka tenai pa
kliuvo.

Automobiliu Darbininku 
Unija yra pabranginus savo 
nariams mokestis, kad tos uni
jos ineigos butu apie penkios 
deszimts milijonu doleriu ant

— Katram name randasi 
laikrasztis “Saule” tai jame 
buna tikra sutaiką tarp poru 
ir vienas nuo kito nebega in 
svietą.

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu ]
8 col. ilgio, 5% 00L plocrio ; 
Iszaiszkina sapna ir kas ; 
ateiteje stosis. Su priedu ; 
planatu ir visokiu burtu, j 
Knyga in minksztos po- - 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su

I
 atsakymu: J

liktai.. . . $1.00 įSaule Publishing Co., ; 
Mananoy City, Pa.,U.S.A <
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:: Dvasiu Dvaras ::

Jono Ir Angelinos Andruliu Ir Ju Szeimynos 
MICHIGAN FARM SURIS 

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

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

Szis Suris ^ra 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 prąszoma, 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

metu. Iki sziol tos unijos inei- 
gos buvo apie dvidesziints ke
turi milijonai ant metu. Reisz- 
kia., visi nariai dabar turės 
dvigubai mokėti.

Rymoje, Italijoje moving 
pikezieriu savininkai uždare 
savo teatru duris viena diena 
ana sanvaite, parodydami sa
vo pasiprieszinima valdžiai. 
Jie saiko kad ju biznis yra labai 
nukentejes už tai kad žmones 
dabar tupi namie ir žiuri in te
levizija ir neeina in teatrus. 
Jie dabar reikalaują kad val
džia jiems taksas numušztu, už 
tai kad ju biznis yra taip labai 
suprastėjęs.

Dabar New York mieste po
licijantai yra pastatyti prie 
mokyklų. Szesžiu tokiu mo
kyklų jauni mokiniai yra pa
pilde keletą labai svarbiu pra
sikaltimu, kaip vagyseziu, už
sipuolimu ir panasziai.

Daug banku dabar priversti
nai insąko kad visi dariu įlin
kai turi imti nors dvieju san- 
vąicziu atostogas, vakacijas. 
Banku virszininkai sako kad 
jeigu kuris darbininkas savo- 
tiszkai veda 'liaukos knygas ir 
vage isz barikos, tai kai kitas 
jo darba užims per dvi. sanvai- 
tes, bus galima susekti tokias 
suktybes. Jie sako kad reikia 
labai akyliai sekti ir prižiūrėti 
toki darbininką', kuris neima 
atostogų ir niekados nei vienos 
darbo dienos nepraleidžia..

Gal mes per daug naudoja
me ir skundžiamės kad musu 
pragyvenimas taip yra pa- 
branges. Bet pažiūrėkime in 
kitus krasztus. Nuo 1953 metu 
musu pragyvenimas yra pa
brangta szeszta nuoszimti. 
Anglijoje per tuos motus pra
gyvenimas yra pa Lrangos asz-Į 
tuoniolikta uuoszirnti; Brazili-i 
joje per tuos metus pragyveni
mas yra pabrangus szimta ir 
septynis nuoszimczius; Bolivi

Pypkes Durnai
:: TEISYBES ::

— Vyrui nuduoda kad ji
sai gerai pažysta moteres tada, 
kada jas pažysta mažiausia.

— Filozofija . prigelbsti 
daugeliams del kantraus pane- 
szimo paneziu moterystes.

— Pacziuoti vyrai yra to
sios nuomones kad dangus tai 
yra tokia vieta kur moteres ne- 
czystina savo grinezia kas pa
vasari.

joje per tuos .paežius metus 
viskas pabrango du tukstan- 
cziu du szimtu ir septynios de
szimts sžeszis nuoszimczius.

Amerikiecziai, per viena me
tai, praleidžia tris milijonus 
szeszis tukstanezius asztuonios 
deszimts tris dolerius ant laik- 
raszcziu. Tai daugiau negu jie 
praleidžia ant cigaretu, pieno 
ar udonos.

Bedarbe vis didėja. Jau da
bar randasi apie penki milijo
nai darbininku be darbo.

Valdžia ir atskiros valstijos 
rengiasi daugiau pinigu pa
skirti del invairiu darbu, kad 
davus tiems bedarbiams dar
bo.

Dabar jau daug lengviau pi
nigu pasiskolinti isz banku ir 
už niažesni nuoszimti.

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

KADA metuose 1814, Vokisz-Į 
ka kariauna, garbe po ka

rei apsiaubta gryžo, ’buvo ma.- 
žas miestelis D., netoli Reno, 
kuris buvo taip biednas jog’ ne
buvo nei kluono, nei tvarto del 
atkėliaujanezios kariaunos.

Diena 13-ta Rugpiuczio, vė
lai vakare, atsitraukė batalijo- 
nas dragūnu, o kada nebuvo 
kur pasidėt, prisakė aficieras 
padaryt naktines būdas isz au
deklo. Kada budos jau buvo 
gatavos, paregėjo nepertoli 
tarp' medžiu sena- dvaruka ku
rio langai nuo leidžiancziosios 
saules blizgėjo.

— Prie ko priguli tasai 
dvaras ir kas jame gyvena? 
Paklausė aficieras vieno to 
miesto gyventojo.

— Nuo senu laiku stovi jis 
tuszczias ir niekas jame negy
vena, ponas aficieriau.

— Na; o mums užgynė le
nais nakvot! Reke užpykęs 
aficierius.

— Na, kaip-gi neužgins 
kad fenais niekas negali nak
vot! Jau daugelis pakelevingu 
tam dvare nakvojo, bet nei vie
nas neiszejo. Kas su jais nusi
dėjo, nežinią? Kad ir klausinė
jo ir jieszkojo, be pedsakio vi
si prapuolė, o navet nei kurni 
nerado.

— Kvailysta, daugiaus nie
ko! Reikė aficierius. Noriu 
pabandyt, ar asz toms dva
sioms neatimsiu norą ėdimo 
žmonių.

— Del meiles Dievo! Tarė 
'žmogus, ne baikauk sau, nes 
daugelis buvtr-niehinniiTgu. at
sitikimu, kaip jau sakiau, asz 
jus prasergseziu.

Aficierius neklause tu pra- 
sargu, priėjo prie kareiviu ir 
tarė:

— Mano draugai, matote 
visi ta dvara. Žmones sako jog 
ten negalima nakvot, nes yra 
velniu, piktu dvasiu ir kožnas 
dipgsta katras tikati drysta 
jame nakvot ir tai vienas. Jus- 
gi, kurie mane laike kares ser
gėjo!, turite prisiegt jog jeigu 
manes ant rytojaus apie 7 va
landa lange ant augsztutinio 
virszio nepamatysite, jieszko- 
site manes, o jeigu nerasite,, 
sugriaukite dvara.

Paėmė kareivius rūpestis 
kada iszgirdo ta kalba, vienok 
kareiviai patvirtino savo pono 
norą.

Paskui sėdo, pavalgė vaka
riene ir pakilęs leidosi in dva
ra.

Buvo tai puikus pakajai ir 
taip intaisyti, jog rodos juose 
kas gyveno.

Aficierius padėjo ant stalo 
du užprovytus revolverius, 
karda isztraukta isz maksztu 
taip-gi padėjo ant stalo, kuris 
prie'lovos stovėjo o ant kurio 
stovėjo dvi deganezios žvakes 
kurios ant viso pakajaus szvie- 
te, paskui užrakino duris ir 
atsigulė, o 'žvakių negesino.

Apie pusiaunakt likos kokio 
tai trenksmo isz miego pabu
dintas ir toje valandoje ineina 
baisiai didele rneszka, lenciū
gais apkaustyta.

—• Sustok! Riktelėjo drą
siai aficierius, atkiszes du re
volverius, nes jeigu ne, tai ant 
vietos padėsiu!

Meszka, sustojo.
— O-ho! Reke aficierius, 

supranti, dabar traukis tuo-

jaus.
Tada rneszka davė ženklą 

kad eitu paskui ja ir kad nieko 
nekalbėtu.

Drąsus aficierius pakilo ir 
ėjo paskui rneszka o kada inejo 
in didelia sale, pradėjo su jais 
grindys leistis žemyn, ir jau 
buvo abudu su rneszka tamsioj 
kelriorej. Aficierius buvo isz 
pradžių nusigandęs, bet paskui 
atsikvotejo isz baimes ir jau 
kaip ka, galėjo inžiuret. Tame 
apsiaubė ji keli žmones su 
maskoms ant veidu. Vienas isz 
ju kaip nurodė, buvo vyresniu, 
kuris tarė in aficieriu:

— Esi ne mažas drąsuolis, 
jeigu in ežia atėjai; tadsl-gi 
buk tuojaus pasirengiąs ant 
smerties, ,nes jau isz ežia ncisz- 
eisi.

Aficierius klauso tu žodžiu 
vyresnio paskui tarė drąsią::

—■ Nieko nebijau, nes jau 
ne karta žiurėjau smereziai i i 
akis; 'bet taip daugeliam ant 
vieno užpult tai net juokai. Be
to: turiu jums pasakyt'jog.asz 
savo kareiviams prisakiau: 
kad jeigu apie 7-ta valanda isz 
ryto augszfutiniam lange ne
pasirodysiu, jieszkot -manės ir 
ta dvara taip iszkres jog ak
muo ant akmens nepasiliks.

Kada jie tuo žodžius iszgir
do, persigando visi ir net kož
nas atgalios atszoko nuo afi- 
cierio. Aficierius girdėjo kad 
jie taip saves sznabždejo. Po 
deszimts minutu prisiartino 
vyresnis ir tarė:

— Jeigu jus ant savo afi- 
cieriszkos garbes ir ant musu 
biblijos prisiegsit jog iki bu
site gyvi, niekam apie mus ne
pasakysite, tada galėsite ežia, 
nakvot kiek tik norėsit.

Aficierius prisiege, paskui 
rneszka tuom patim keliu, per 
kur atėjo, nuvedė in ta pati 
pakaju kur laimingai rytojaus 
sulaukė.

O koks ant ryt buvo didelis 
aplinkines gyventoju sumiszi- 
mas, kuris da nuo tamsos ap
linkui dvarai susirinko kad pa
matyt ar aficierius iszliko gy
vas.
' Jau iszmusze septinta va
landa kad tame “hurra” atsi- 
musze szimtai in aplinkine bal
su, nes toj valandoj pamate 
stovinti lange aficiera.

Aficierius buvo nuo- visu 
gundo jamas, nes ne tik Pran
cūzus ingalejo, bet ir dvasias.

Percjo nuo to laiko keli me-
(Tasa Ant 4 Puslapio)

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas iss 
Brito Katalogo

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.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
ezio iszimta isz Liethviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

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

No.112—Trys apysakos apie 
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.

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

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

No.128- Dvi isztorijos Vai
• t mieras Bedali: 44 pus. 20

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

Vo.129 Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Diev< 
Keliautojai in Szventa Žeme 
Beda; Tamsumus prigauna. 58 
nusiapiu, 20c

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

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

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Naopolei Mateuszo 
Jemkausko, Osieczna. 40 pus 
lapių, 20c.

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

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

No. 146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas 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-

— 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.

W Pirkie U. S. Bonus!

Janiu. 20
N o. 158—Apie Kapitonai 

Stoimfield Danguje; Pabėgę 
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, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Simus Mal 
kiaus; Iszklausy ta 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 laz
da vine t i Pinigus. 45 pus., 20c

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

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

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausiąs Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyron.. 
25o.

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

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

No.194—Trumpas. Kątaii- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz 
guldima Kun. Piliauskio, si 
nekurias Naudingais Padeji 
mais. 35o.

No.196—Stacijos arba Kai 
varija Viesz. 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 grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

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

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kristų. 
Plikius 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 is* 
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.

ĮrigU 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 CO., 
Mahanoy City, Pa., - B. S. B
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Marija, Palinksmintoja Nuliudusiuju
Atsitikimas Isz Amerikonisz- 

ko Gyvenimo

JONAS Norkus turėjo ma
ža sziauciszka sklepuka di- 

delam mieste. Norint ne daug 
turėjo darbo, bet tiek, idant 
iszmaityt paczia ir szesziu me
tu dukrelia Adele.

Tula ryta, o buvo tai keli 
menesiai atgal, iszejo isz namu 
pirkti szmota skuros ant lopi- 
nimo czeveryku. Eidamas uly- 
czia, paregėjo kaip asztuoniu 
metu mergaite, bėgdama pas
kui gumini bolia, bego tiesiog 
ant kelio smarkiai beganczio 
automobiliaus.

Jonas greitai szoko, pagrie
bė mergaite už szlebukiu ir pa
stūmė.in szona, bet pats nega
lėdamas iszsivengti nelaimes, 
likos trenktas in szona taip 
smarkiai jog krito in grabe be 
žado.

Automobilistas sustojo, at
bėgo 'daktaras kuris apžiurė
jas Joną pasakė jog tik trupu
ti likos pritrenktas ir nieko pa
vojingo neatsitiko, todėl poli
cija neareSztavojo automobi
listą. Jonas atsikvotejas nuo 
savo atsitikimo nuėjo toliau in 
miestą su reikalu.

Motina mergaites, kuria Jo
nas iszgelbejo nuo tikros mir
ties, padekavojo jam ir nuėjo 
su kūdikiu namon. Jonas pare- 
jaš'namon pajuto baisu skaus
mą szone, sugriuvo ant grindų 
o paszauktas daktaras apreisz- 
ke jog turės pagulėt lovoje ma
žiausia tris menesius.

Pregulejo’ Jonas tuos mene
sius lovoje, o suczedyti keli do
leriai greitai iszsieme ant 
maisto, gyduolių ir daktarui. 
Prie darbo negalėjo imtis, nes 
nuolatos jam szone skaudėjo ir 
negalėjo nei pasilenkt.

Pati, matydama jog vyras 
negali dirbti, eidavo kas diena 
prie darbo, o vakare skalbda
vo del kaimynu, uždirbdama 
tiek, jog užtekdavo ant szmo- 
telio duonos ir juodos kavos.

In menesi laiko vargsze irgi 
apsirgo. Dabar grinczioje ant 
tikrųjų insiskverbe beda, o ba
das pradėjo1 duotis in ženklus.

— Mano Dieve, ka mes da
bar pradesime? Ubagauti 
mieste uždrausta, o niekas mus 
nesuszelps, nes kada einu mels- 
it paszelpos nuo mano pažins- 
tamu tai man piktai atsako jog 
esmių tokis jaunas ir drūtas 
vyras, taip skundėsi jaunas 
žmogps.

— Mano Jonuti, Dievas yra 
mielaszirdingąs, melskime Jo 
ir Motinos Szvencziausios 
idant mus suszelptu ir iszklau- 
sytu musu praszymo. Atsi
klaupė abudu priesz paveiksią 
Marijos ir su aszaromis atkal
bėjo rožancziu.

Tame pabudo isz miego ju 
dukrele kuri gulėjo ant suole
lio, szaukdama:

— Mamyte, duok man szmo
teli duonos, noriu laibai valgyt,

Ka musu skaitytojas Ponas 
'Antanas Jaknieviczius raszo 
in “Saules” Redakcija: Pri- 
siuncziu mano užmokesti už 
prenumerata “Saule” 1958 m. 
Su gerais velinimais del Re- 
<lyste “Saules”. Su pagarba, 
Antanas Jaknieviczius, Provi
dence, Rhode Island. 

duok nors szmoteli brangi ma
myte !

Norkus iszgirdes graudu, 
meldimą savo kūdikio, paszo- 
ko nuo keliu tardamas:

— Tuojaus mano kūdiki, 
palauk truputi, o gausi duonos 
ir su tais žodžiais iszejo isz 
stuibos.

— O kaip tai yra; nesmagu 
ubagaut, bet ka žmogus gali 
daryt tokioje bedoje ir kadai

Vienam mieste 
Pennsylvanijoje 

Ant vienu vestuvių 
linksmybe turėjo, 

Bet tas ant gero nenuėjo, 
O kad ir daug grasziu 

sudėjo, 
Bet ir už viską brangiai

Užmokėjo.
Ant tos priverstinos 

Veselkos, 
Bobos su vyrais faitavosi, 

O ir terp saves rovėsi,
Tai nedyvai, ba ten 

visos bobos, 
Didelei nelabos.
* * *

Vienas vaikinei is labai 
skuipai gyveno, 

Net sau valgyt pavydėjo, 
Pinigus rinko, dėjo in 

banka,
Net drebėjo jo ranka. , 
Ba ir bankam netikėjo,

Bet kitaip padaryti 
negalėjo.

Tame atsirado kytra 
mprgele,

O ir patoga gana, 
Tam vaikinui patiko 

; labai,
Mergele pamisimo, 

Czia bus gerai, 
Na ir in didelia pažinti 

suėjo, 
Ii- apsiporuoti susikalbėjo.

O ka, meile viską 
padaro, 

Net ir skupiausia perdaro, 
Merginai pradėjo nepavydet,-

Ir pinigu ant dresiu
. davinet,

O ve mergina sportas 
ne bile kokia,

Vaikinui nei dėkui 
nepasake, 

O kada nuo galvos lyg 
kojų aptaise, 

Daugiau apie vaikina 
Nepaisė.

Jau su žaliablekais 
pradėjo- sebraut, 

O vaikinas sau plaukus 
raut.

Ne teiip merginos gailėjosi 
kaip pinigu,

Ka iszleido ant josios 
apie keletą szimtu.

Na ir ant galo- pasimest 
turėjo, 

Bet pinigu atimt negalėjo.
O mielinate mažai tokiu 

yra,
Ka mano, jog mergina 

, i szczira. 

mano mylimas kūdikis mirsz- 
ta; isz bado!

Eina ulyczia, sutinka koki 
tai puikiai pasirėdžiusį žmo
gų, sulaikė ji ir melde paszel
pos. Tasai tiktai dirstelėjo ant 
jo su pasisziauszimu ir nuėjo 
sau toliau. Pamate kita ir pa- 
nasziai melde ir tuom kart 
žmogus susimylėjo ant jo, ma
tyt jog buvo geresnes szirdies 
žmogus, duodamas jam kelioli
ka centu.

Nudžiugo vargszas, skubino 
dabar in duon-keptuve idant 
nusipirkti duonos kad sztai 
kas tokis uždėjo sunkia ranka 
ant jo peties kalbėdamas: Ei- 
kic su manim! Aresztavoju ta
ve už ubagavimai Ant niek nu
ėjo Norkaus meldimai, praszy- 
mai ir iszaiszkinimai, polici- 
jantas nuvede ji ant policijos 
stoties.

Tame serganti pati nekan
triai lauke’ir rūpinosi kur jos 
vargingas Jonas dingo, o duk
rele nuolatos szauke: Mamyte 
brangiausioji duok nors mažu
lėli trupinėli duonos, nes 
mirsztu isz bado!

Tame atsidarė durys ir in

ėjo kaiminka, o paregėdama 
isžbalusia. motere užklausė:

—• Ar sergi? Kur tavo vy
ras ?

-—■ Iszejo in miestą jieszko- 
ti duonos.

—į O kur duona idant pa- 
duoėziau mergaitei, nes ji gal 
but yra labai alkana.

— Neturime duonos ne tru
pinėlio, atsake Norkuviene.

— Del Dievo szvento! Ka 
kalbi? Ir su tais žodžiais kai
minka iszbegO' staigai isz stu-

Jeigu Permainote
Savo Adresus 

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.” 

bos. Po keliu minutu sugryžo 
su duona ir sviestu, viena 
szmoteli padavė mergaitei, o 
kita sergancziai moterei.

Kaiminka iszejo prižadeda- 
ma ateiti ant rytojaus. Motina 
padėjo savo szmoteli duonos 
in szepa, mislydama sau jog 
kada tėvas sugrysz isz miesto 
tai su juom pasidalys, o jeigu 
nepareis, tai atiduos kūdikiui.

Valandos bego ir Norkus vis 
negrylžta. Vargszas sėdėjo ka
lėjime, o susiubagautus centus 
policija jam atėmė.

— Kaip ten einasi su mano 
mylima paczia ir kūdikiu? 
Muslino vargszas ir ant galo 
mėtėsi ant geležines lovos ir 
užmigo.'

Po kokiam tai laikui pabu
do, žiurui, tamsu, tyku, atsikė
lė, atsiklaupė ant keliu kalbė
damas: “Marija motina nelai
mingųjų, apgloba vargszu, su
similk ant manės ir mano szei- 
myneles!” Ant galo vela užmi
go.

Ant rytojaus stojo priesz su- 
džią.

— Kaip vadiniesi?
— Jonas. Norkus.
— Kiek turi metu?
— Dvidesziirits devynis.
— Ar esi vedes?
— Taip.
— Buvai kada baudžia

mas?

Sieniniai Kalendoriai 1958m. 
t

15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio

O ’Dabar po 50ė arba 3 už $1.35

Adresas:

SAULE PUBL CO. - Mahanoy City, Pa.

—- Ne, ponas sūdžiau.
I — Ubagavai, ar taip?

— Taip.
—- Kodėl ubagauji? Juk 

daiba galėtai bile kur aplai- 
kyt! j
—Dirbau kol turėjau pa- 

jiegu, bet nuo kada apsirgau 
tai negaliu nieko dirbti.

— Kokia liga sergi?
— Likausi pataikintu per 

automobiliu.
— Gal buvai girtas?
— Ne ponas sūdžiau. Ne

geriu nieko, likausi sužeistu 
gelbėdamas maža mergaite 
nuo mirties.

Gūdžia. dirstelėjo ant polici- 
janto. Koki laika nieko nekal
bėjo ant galo,užklausė:

— Ar tieji pinigai kuriuos 
pas tave surasta., suubagauti?

Taip, norėjau už tuos 
pinigus nupirkti duonos del 
savo kūdikio ir serganczios pa- 
czios.

— Ar teisybe kalbi? Juk 
sziandien sunku tikėti viso
kiems valkatoms ir ubagams!

Tame kokia tai nepažinsta- 
ina motere, kuri isz netycziu 
radosi sude, priėjo prie su
džiaus kalbėdama:

— Ponas sūdžiau! Asz bu
vau budintoja kaip tasai žmo
gus likos sužeistas gelbėdamas 
mergaite nuo tikros mirties. 
Gali jam tikėti, nes kalba tikra 
teisybe.

— Eikie namo, esi paliuo- 
suotas, bet saugokis kita, karta 
ubagauti ant ulyicziu.

Kada Norkus apleido polici
ja, priėjo prie jo reporteris 
laikraszczio užklausdamas jo:

— Geras žmogeli, ar galiu 
su tavim eiti namo?
' — Kodėl ne? Su noru.

Reporteris inejo in stuba ir 
net sudrėbėjo paregejas toki 
varga viduryje. Ant rytojaus 
aprasze laikrasztyje visa atsi
tikima Norkaus.

Puikiam mūriniam name sė
dėjo prie pusrycziu turtingas 
bankierius Richardsonas, sza- 
le sėdėjo jo pati ir dukrele. 
Sztai, pagal kasdienini papra- 
tima, tarnaite atnesze laikrasz- 
ti kuri padavė poniai. Toji 
skaitydama valandėlė staigai 
paszauke in vyra:

— Mano Dieve! Szirdžiuk! 
Ar tiktai tasai Norkus ne bus 
tai tasai pats žmogus kuris isz
gelbejo gyvastį musu dukre
lei?

— Važiuokime persitikrink 
Ir už keliu minutu jau sėdėjo 
abudu puikiam automobiliuje, 
važiuodami in narna Norkaus.

Bankierius su paczia inejo 
in vidų kur ju akims persistatė 
didžiausias vargas. Viena su- 
lužusi lova, du krėslai, senas 
peczius paremtas ant vieno 
szono su kelioms plytoms ir 
maža szepuke tai buvo visas 
turtas tuju vargszu.

Bankierio pati prakalbėjo:
—■ Mano mylimi 'žmones, 

atvažiavome užklausti ar czoin 
gyvena Jonas Norkus, ■ kuris 
szeszi menesiai atgal iszgelbe

jo nuo smerties musu dukrele 
per suvažinėjimą automobi
liaus ?

— Taip mylima poniute, 
asz esmių tuom žmogum.

Bankierius, kuris stovėjo! 
prie duriu, nieko nekalbėda
mas ant galo atsiliėpe:

— Geras žmogau, jieszko- 
jau tavęs visur, bet neradau, 
idant tau atsimokėti už taiji 
narsu iszgelbejima musu duk
reles. O kad dabar tave sura
dau, važiuosi su mumis. Turiu 
Konektike puikia farmukia 
ant kurios apsigyvensi lyg 
smert, o tuom kart priimk szi- 
ta tūkstanti doleriu ant nusi
pirkimo reikalingu daigtu.

<♦ <&

Ant rytojaus jau Norkai ra
dosi ant savo puikaus gyveni
mo ir turėjo visko pilna. Da ir 
sziandien tenais randasi, o 
kad jam nedaryti jokio nesma
gumo, permainem jo tikra pra- 
verde ant Norkaus.

Norkai gyvena malsziai, ju 
dukrele sziandien jau yra su
augus ir graži panaite. Priesz 
Naujus Metus visi atsiklaupė 
prie paveikslo Motinos Dievo, 
dekavodami Jai už apgloba ir 
neapleidima ju dideliam var
ge.

. -----PABAIGA-----

— Žmogus turi turėti pa
skirta dali iszminties kad su
prasti kokiu kvailiu jis yra.

“Talmudo Paslaptys”

ŽYDU TIKYBOS
Labai užimanti apysaka 

Per paczta, 25 Centai
Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

Ant Gavėnios
-t-

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

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

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

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 15c.

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

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra dul prisiun- 
timo kasztu. Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa.
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Žinios Vietines Minersville, Pa. —
Geras ir isztikimas “Saules” 
skaitytojas Kazimieras Vaice
kauskas yra labai susirgęs ir 
dabar randasi Pottsvilles li
goninėje. Mes ir visas musu 
spaudos sztabas linkime kuo 
greieziausiai jam pasveikti.1

Shenandoah, Pa. —
— Gerai 'žinomas del mies

to gyventojams, buvęs Legis- 
latorius, gerbiamas John J. 
Downey, staigai susirgo parei
ta Petnyezia po piet apie 3:05 
valanda, savo namuose Bran
donville je, likos nuvesztas in

— Policija perspėja tėvus, 
kad tėvai perspėtu savo vai
kus, kad labai atsargiai va
žiuotu su savo rogutėmis, da
bar kai tiek sniego prisnigo. 
Vaikams rogutes baisiai pa
tinka, ‘bet ulyczios ne vieta 
jiems važinėti, kai ir automo
biliams pavojus važiuoti sker
sai kryžkelius. Vaikai pavo
jaus nepažinsta, o automobiliu 
draiveriai ant slidžiu ulycziu 
negali taip greitai sustoti al
savo automobilius suvaldyti.

—i Seredoj pripuola Pele
nu Diena, taipgi Gavėnios pir
ma diena, yra tai keturios de- 
szimts-dienu pasninkavimo lai
kas priesz Velykos. Laikas su
silaikymo nuo visu pasilinks
minimu ; Ir ta diena pripuola 
Szv. Stanislavo ir Szv. Konra
do, pasninkas, o Tautiszka 
Vardine: Szaurunas. Menulio 
atmaina: Jaunuits,

—•{ Ketverge pripuola Szv. 
Mildredos ir Szv. Leono, o 
Tautiszka Vardine: Kūnas. li
tą diena: 1895 m., revoliucija 
Cuba saloje; 1915 m., Pasauli
ne Paroda, Panama Pacific at
sidarė in San Francisco mieste 
Californijoje.

' — Žinios praneszta isz Phi
ladelphijos 'buk buvusi miesto 
gyventoja Morta (Zdanavi- 
cziute)’ Leeds, nuo 3309 Prin
ceton uly., Philadelphia, Pa., 
pasimirė Vasario 6-ta diena in 
Haimehicnn ligonbute ir palai
dota Vasario 11-ta diena, su 
apiegomis in Szv. Mato bažny- 
ezioje deszinita; valanda ryte, 
ir palaidota in parapijos ka
pinėse. Jos vyras Kazimieras 
inirė,keĮeta metu atgal, o- jos 
tėvas Aleksandras Zdanavicz- 
iuš mirė apie penkis menesius 
agtal. Velione paliko savo mo
tinėlė Morta Zdanaviczienc 
mieste; dvi sesei’y's: Helena, 
pati Adblpo Bražinskio mieste 
ir Joana, pati Jules Dreger, 
Philadelphia; keturios brolius 
Alberta, Philadelphia; Edvar-’ 
da Newark, N.J., Juozą, Kear
ney, N. J., ir Tamosza, Harris
burg, N. J.

—- Petnyezioj pripuola Szv. 
Felikso, o Tautiszka Vardine: 
Kestutis. Ir- ta diena: 1916 m., 
prasidėjo ’baisus muszis prie 
Verduuo, per Pirma Pasaulini 
Kara; 1950 m., du Amerikie- 
cziai intarti ir pasmerkti Ven
grijoje kaipo iszdavikai szni- 
pai; 1883 m., iszejo pirmasis. 
Lietuviszkas laikrasztis ‘Ausz- 
ra’; 1922 m., Didis Italijos 
lengvesnis už orą diridžibilis 
“Ponia” susprogo, kai jis da- 
siliete elektrikos Uratus, nusi
leisdamas in Hampton, Virgi
nia valstijoje. 34 žmones žuvo.

—- Ąinėrikos pirmo Prezi
dento Jurgio Vaszingtono gi
mimo diena. Jurgis Vaszingto- 
nas 'buvo pirmutinis Suvien. 
Valstijų Amerikos Preziden
tas. Gimė Vasario (Feb.) 22- 
tra diena 1732 metuose, o buvo 
Prezidentas nuo Balandžio 
(April) 30-ta diena 1787 m., 
iki Kovo (March) 30-tai dienai 
1797 m. Mirė Gruodžio (Dec.) 
14-ta diena 1799 m.

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

John J. Downey

Locust Mt. ligonbute del gydy
mo, bet Sukatos ryta apie 4:20 
valanda pasimirė. Velionis 
gimė Shena Joryje. Veteranas 
isz Pirmos Syietines Kara. Ve
lionis laike saliuna Brandonvi
lle je, taipgi gyveno Shenado- 
ryje, 30 So. Bowers uly. Buvo 
sztant Demokratas. Per dau
gelis metu atgal 'buvo virszi
ninkas miesto policijos. Prigu
lėjo prie daugeli draugyšeziu. 
Paliko ipaęzia Ona (Kokas), po 
suni advokta William Cudd- 
ing, taipgi sesere, Nellie, pati 
Ed. Maloney mieste ir daug1 
brolienių ir seseriene. Laidojo 
Panedelio ryta, su apiegomis 
iii B.VAI. bažnyczioje 9:30 va
landa ir palaidotas in Szv. 
Jurgio parapijos kapinėse.-

Amžina atilsi.!
— Vaitekus Uszcila, nuo 21 

N. Emerik uly., kuris gydėsi iii 
Locust Mt. ligonbute, per visa 
sanvaite, numirė pareita Pet- 
nyiczios vakara. Gimė Lietu
voje. Paliko savo paezia Ona 
(Sakalauskiute), sunu Klaren- 
ca isz South Bend, Ind., ir duk- 
tere Violeta namie, taipgi se
sere Morta Kvaskiene mieste, 
ir trys seserys Lietuvoje ir tris 
anūkus. Laidos Seredos ryta, 
su apiegomis in Szv. Jurgio 
bažnyczioje devinta valanda 
ir palaidos in para., kapinėse.

Vernon, N. J. —
Ugniagesiai ir savanoriai su 
policijos pagelba isz Pochuiig 
ežero isztrauke žuvusi troko 
draiveri ir jo troka. Draiverys 
su savo troku invažiavo ir in- 
krito in ta ežerą ana sanvaite, 
ir iki sziol nebuvo galima su
rasti nei draiverio nei jo troko.

Worcester, Mass. —
Jauna motina ir jos du sūneliai 
žuvo, kai ju namai sudege. Po
licijai! tai sako kad motina bu
vo 20 metu amžiaus Ponia 
Martha Best ir jos asztuonioli- 
kos menesiu sūnelis James, ir 
penkių menesiu sūnelis Ralph. 
Penkios kitos szeimynos su
spėjo iszbegti isz tu deganeziu 
namu.

PLATINKIT
Bw“SAULE”-=tiSi

Trooper, Pa. —
Keturiu metu mergaite buvo! 
nužudinta kai jie miegojo. Ja 
nužudė, nuszove jos motina, 32) 
metu amžiaus. Nužudinta mer-’ 
gaite buvo Bonnie Jean Beyer. I 

.Policijantai isz Jefferson-Į 
ville.Barracks sako kad moti-! 
na nuėjo in skiepą, pasiėmė sa
vo vyro medžiokles karabinu 
ir paleido viena szuvi in savo 
dukrele, kuri ant sykio pasi
mirė. Jie sako kad jie ligi sziol 
negali pasakyti kodėl ji taip 
'buvo padarius.

Vienna. —
Varszavos radijas pranesza, 
kad keturi augliu mainieriai 
žuvo in Upper Sillesia, kai že
me ingriuvo, po mažo žemes 
sudrebejimo. Tas radijas 'pra
nesza kad daugiau kaip Inks 
tantis tonu anglies ir akmens 
tuos mainierius užgriuvo ir ne
buvo galima, ju pasiekti. Kiek 
buvo galima dažinoti tai visi 
jie ant vietos žuvo.

Atsisakė Nuo Dinstos

Harold Stassen

Paterejas del Presiden
tial Disarment, Harold Stas
sen, atsisakė nuo savo dins
tos, iszpriežasties kad ponas 
Stassenas bus Republikon- 
kandidatas ant Pennsylvan- 
ijos Gubernatoriaus, atei- 
naneziose rinkimose.

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

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

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

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

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

. . . MALDA ... j 

Viesz. Jėzaus ir ; 
Motinos Szvencz. ;
Sapnas Motinos Szven- i 

oriausios, mieganezios j 
ant kalno Alyvų, žemei ]■ 
Batanijos, bažnyczioj Į 
Szv. Mykolo Arkaniuolo. J

Knygos Did. 3%x5y2 col. j 
TIKTAI, 25 Cts.

SAULE PUBLISHING CO.. ' 
MAHANOY CITY. PA. U.S.A. !'

WASHINGTON, D. C. —
Prez. Eisenhoweris dar vis 

szalti turi ir košėj a, bet sako 
kad jis jaueziasi dabar daug 
gersenis.

Visu Ražancziaus I 
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 ani 
adreso: Saule Publishing Co. 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.

GILUS SNIEGAS;
DAUG NELAIMIU

ANT VIESZKELIU
MAHANOY CITY, PA. — 

Visa szia apylinke ir kitos vie
tos užklojo apie dvylika coliu 
snigo ir pūgos.

Daug draiveriu nebuvo pri
sirengė ir neturėjo lenciūgu ir 
taip nemažai nelaimiu atsitiko 
ant invairiu vieszkeliu.

Valstijos policijantai per ra
diją visus perspėjo nevažiuoti, 
jeigu nėra tikro reikalo ir jei
gu jie neturi leneziugu del sa
vo automobiliu.

Daug vieszkeliu apart snie
go, buvo ledu nukloti ir snie
gas ta leda dar labiau nuslidi
no.

JIESZKO 
RAUDUONPLAUKES

Mokyklos Virszininkas 
Pasivogė $200,000
COLLINGDALE, PA. — 

Faber E. Stengle, Collingdale 
Mokyklos Virszininkas buvo 
suimtas in Saint- Petersburg, 
Floridoje apie antra valanda 
po pietų ir buvo policijantu 
parvesztas in Media, kur jis 
dabar turi atsakyti ar pasiaisz 
kinti: ka jis yra padaręs su 
dvejais szimtais tukstaneziu 
doleriu, kuriuos jis per sukty
bes buvo pasivogęs.

Detektyvas Maurice Mait
land sako kad tas tos mokykos 
virszininkas tuos pinigus vo- 
gesi per dvideszimts metu.

Jis buvo susektas kai jis pa
siskolino tūkstanti doleriu 
ant savo apdraudos isz Citi
zens bankos, in Harrisburg, 
Pa. Jis ežia turėjo apie ketu
ris szimtus doleriu pasidėjęs.

Jo žmona tuo laiku buvo in 
Key Biscane, Floridoje su 
draugais, kai policijantai su
sekė jos vyro suktybes. Ji sa
ko, kad ji "Su savo vyru buvo 
pasirenge del atostogų.

Kai ponas Stengle nulipo nuo 
eroplano, jo jau lauke polici
jantai. Jis be jokio prieszta- 
ravimo sutiko gryszti, sakyda
mas kad jam lengviau ant szir- 
dies dabar kai jis gali viską 
paaiszkinti ir prie tu suktybių 
prisipažinti.

Jis buvo viena paskola isz- 
siemes ant savo bankos vardo 
del szeszios deszimts tukstan
eziu doleriu, kad bankos kny
gų peržiūrėtojai nesusektu jo 

: suktybes.
Policijantai dabar jieszko 

gražios, jaunos rauduonplau- 
kes, Bonnie Barnes, isz West 
Philadelphijos, kuri staiga 
dingo. Jos vairuojimo lais- 
niai parodo kad ji pareina isz 
Lebanon, Pa. Ji turi ar turėjo 
pinigu in Fidelity Philadelp
hia Trust kompanijos banka, 
bet policijantai dar nėra pa
skelbė kiek ji pinigu ten turė
jo.

arba pradžia 
SKAITYMO

... ir...
RASZYMO 

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

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

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 ir kariu, 
kada žinios ateina isz Eu 
ropos, laikrasztis yra žmogaus 
geriausiu prietelium. Negana 
kad ji skaito, bet mato ir pa
veikslus isz kares lauku, 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.

Amerikos Sekretorius pryS istorijos
Atskrido In Atlantic Apie Irianda arba Nekaltybe

Ctiy, N. J.

' Price $3.00 "'"a
COLORS, Red BI.clc, Green, 

B'ue, Gray, Copper.

Amerikos Sekre., John F. 
Dulles su savo žmona, atskri
do in Atlantic City, N. J. 
del atostogų. Ju eroplanas 
nusileido ant Laivyno aero
dromo in Pamona, apie pen
kiolika myliu nuo Atlantic 
City miesto, Isz ežia jiedu 
pasisamdė automobiliu ir at 
važiavo in Claridge vieszbu- 
ti, kur jiedu pasiėmė tris 
kambarius. Jeidu ketina 
ežia atostogauti per deszi
mts dienu.

Pirkite U. S. Bonus

MARINAS
NUTEISTAS

Senatorius Nori 
Insikiszti

YOKOSUKA, JAPONIJA.
— Marinu Saržentas, 23 metu 

Į amžiaus Adrian A. MsLane, isz 
Philadelphijos, buvo nuteistas 

Į ant dviejų metu prie sunkaus 
darbo, už tai kad jis buvo ras
tas kaltas už muczinima kitu 

į marinu kaliniu in Yokosuka, 
Japonijoje.

Dabar Senatorius Clark sa
ko kad jis pareikalaus kad tas 
marinas butu paleistas ir isz- 
teisintas. To marino tėvas, 
Dennis McLane yra praszes to 
Senatoriaus kad jis jo sunui 

: pagelbėtų.
Tėvas serga szirdies liga 

nuo 1955 metu. Jis sako kad jo 
sūnūs buvo pasmerktas vien 
tik ant svietku kurie visi tuo 
laiku buvo kaliniai.

Senatoriaus Clark pagelbi- 
ninkas Mike Bryne sako kad 
Senatorius Clark in szi klausi
ma insikisz ir pareikalaus kito 
teismo.

Gaila kad musu Senatoriai 
gali kisztis in reikalus apie ku
riuos jie nieko nebežino. Jau 
visiems mums insipyko girdėti 
ir skaityti apie tuos marinu 
virszininkus kurie laiko savo 
kareivius kaip kokius vergus 
ir juos gali muszti daužyti ir 
stumdyti. Kas nors turėtu Ma
rinu sztabui praneszti kad jau
nas marinas yra visgi žmogus.

Ka tas Senatorius tikisi nu
veikti insikiszdamas in szi 
klausima, kuri teisėjai gerai 
isztyre pirm negu ta sarženta 
marina nubaudė?

Suspausta; Robertas Velnias 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius .iko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai. 
SAULE - Mahanoy City, Pa
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Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. - U. S. A;

DVASIU DVARAS
(Tasa Nuo 2 Puslapio) 

tai. Al'icierius atsislužijo vąis- 
ko kaipo pulkauninkas ir gry- 
žo in ta dvara kuriame ramiai 
gyveno.

Viena ryta suskambėjo prie 
bromo varpelis; tarnas atidarė 
duris ir pamate jauna žmogų 
kuris laike už kamanų puiku 
arkli.

— Turiu prįsakyma kad po
nui pulkauninkui ta arkli ir ta 
skrynute paduot.

Tai pasakęs padavė tarnui 
arkli ir puikaus darbo skrynu
te.

— Nuo ko turiu pasakyt 
mano ponui atsiunsta dovana? 
Paklauso tarnas.

— Pulkauninkas gerai ži
nos kada perskaitys ta laiszka, 
ir padavė tarnui užpcczetyta 
laiszka ir pats atgal nuėjo.

Toj laiszkoj toki žodžiai 'bu
vo paraszyti:

Ponas Pulkauninke!
Iszkeliavome isz tos žemes 

priimkie ta dovana už užlaiky- • 
ina prisiegos, o ir ta skrynute 
nes tokio gero žmogaus kaip 
tu, savo gyvastyje neradau. 
Bukie sveikas, vardan visu gi
li ukningu dirbėju neteisingu 
pinigu. Virszininkas.

—GALAS—

SUDAUŽĖ
RESTAURANTA

Virszininko Sūnus 
Suaresztuotas

LEVITTOWN, PA. — 
Riauszes in Levittown Shop- 
ing Centre labai sudaužė maža, 
restauranta, in Tullytown apy
garda, ir vieno politikieriaus, 
virszininko sūnūs buvo su
aresztuotas. Jis buvo ka tik 
paleistas isz vaiku pataisų na
mo, ukr jis buvo padėtas už va
gystes.

Policijantai sako kad iszka- 
dos tame restaurante yra pada 
ryta už daugiau kaip penkis 
szimtus dolerim Restauranto 
stiklines durys ir didelis zer- 
kolas buvo sumuszti.

Dvideszimts dvieju metu 
amžiaus Thomas Fagella ir 16 
meetu amžiaus Arnold G. El- 
ley buvo suaresztuoti. Jiedu 
užsipuolė ant to restauranto 
darbininko, 20 metu amžiaus 
Charles Henderson kai jie su- 
siginezino ir susipesze už vie
na. kavos puoduką, kuris kasz- 
tavo tik deszimtuka.

Jiedu eme szvaistyti kavos 
puodukus ir krieslus ir mažus 
stalelius ir daug- iszkados pa
dare.

Policijos virszininkas John 
Waterick, isz Tullytown apy
gardos abudu suaresztavo kai 
tik jiedu iszejo isz to restaura
nto. Virszininko sūnūs Fagella 
buvo paleistas laikinai ant 
pustreczio tukstanezio doleriu 
kaucijos, o jo draugas Elley 
buvo in kalėjimą patupdintas, 
pakol bus paszauktas in teis
mą.

WPirkie U. S. Bonus?
♦a-**-**-*-*-*****-*****-***#-**-**

Visuomet reikalaukite “Andruliu’’ 
Michigan Farm Sūrio. Jeigu panorė
site “Michigan Farm Sūrio” tai ra- 
szykite ant adreso ^Michigan Farm 
"Cheese Dairy, Inc., John Andrulis, 
Pres., Fountain, Michigan.
♦****4-4>*X-*X-*+X-4-**X-+****»*
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