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Isz Amerikos i SUIMTAS
GRASINTO JAS

ŽMOGŽUDIS NENO
RI SUSIMYLEJIMO
POINT OF THE MOUNT

AIN, UTAH. — Dvideszimts 
vieno meto amžiaus Barton 
Kay Kirkham, kuris yra mir
ties bausme pasmerktas, ir ku 
ris gal bus pakartas Birželio 
septinta diena, sako kad jis ne- 
praszo ir nenori jokio susimy- 
lejhno.

Jis nužudė 50 metu amžiaus 
David Frame ir Ruth Webster, 
Rugpiuczio menesi, 1956 me
tais, del penkios deszimts do
leriu.

Jo tėvai yra pasamdė advo
katus kad savo vaika bent nuo 
mirties bausmes iszgelbejus, 
bet jis sako kad jis nori mirti. 
Jis sako kad kai jam buvo pa- 
aiszkinta kad jis gali pasirink
ti savo mirties būda: ar kad 
jis butu suszaudintas, ar pa
kartas, jis pasirinko kartuves, 
pasiaiszkindamas kad jis taip 
daugiau bėdos ir darbo užduos 
valdžios darbininkams kol jie 
kartuves pastatys. Jeigu jis 
bus pakartas tai jis bus pirmu
tinis in keturios deszimts sze- 
szis metus szitoje valstijoje.

Reikalavo Puse
Milijono Doleriu

Permaina Prancūzijoje!
Generolas Charles de Gaulle

Vadovybėje
PARYŽIUS, PRANCŪZIJA
Prancūzijos Prezidentas Re-

Karalaitis Varžybose

LOS ANGELES. CALIF, — i
Slaptos FBI policijos agentai 
suėmė ir suaresztavo 35 metu 
amžiaus darbininką, Ira Paul 
Loux, isz Compton, California.

i Szitam darbininkui, Ponui1 ne Coty, Kelis sykius perspejes 
j Loux kibą keliu szulu trūksta j Prancuzijos Taryba, kad Pran- 
galvoje. FBI policijos vyriau-; cuza^ 2aL sukilti priesz valdžia 

' sias agentas D. K. Brown sako Je’=u Generolas Charles de 
kad tas darbininkas buvo isz Gaulle nebus paklėstas visa 

| Southern Pacific geležinkelio | valdŽia vesti, galutinai pasi- 
kempanijos pareikalavęs pen-itrauke isz ,savo vietos ir Pa‘ 
kiu szimtu tukstaneziu doleriu.I kv^e^e Generolą Charles de 
Jis sake kad jeigu ta kompani- Gaulle Palaikyti tvarka visk-

i ja jam tiek pinigu neduos, tai 
i jis susprogdins tos kompani
jos Sunset Limited streamlines 
traukinio.

Jis trumpame laiszke buvo 
insakes tos kompanijos atsto
vui surinkti tiek pinigu dvide- 
szimtinemis bumaszkomis ir 
isz traukinio iszmesti apie de
vyniolika myliu nuo Los Ange
les miesto, kai tas atstovas pa
matys maža szviesa miszke.

Ryszulys senu laikraszcziu 
buvo toje vietoje iszmestas, ir 
kai tas darbininkas per krū
mus atrepliavo prie tos vietos, 
jo tenai lauke du FBI policijos 
agentai.

SUSIMUSZE, 
SUSIPAŽINO

■ I

Dainininkas Sveiksta

Susituokė

me kraszte. kur ji randasi ir kad karinin-
Komunistai tuojaus paskel- kai nieko nedarytu kol jie isz- 

be bendras straikas, parodyti | girs isz jo.
savo ir visu Prancūzu nepasi- Amerikoje, isz Baltnamu isz- 
tenkinima

Socialistai, kurie ilga laika 
prieszinosi Generolui Charles 
de Gaulle^ galutinai nusileido 
ir prisipažino kad be jo 
vybes revoliucija- butu 
vengiama.

Alžirijoje, Prancūzijos 
jos vadai, karininkai
Prancūzijos tarybai žinoti kad 
jie remia Generolą Charles de 
Gaulle, ir kad jeigu jis nebutu 
pripažintas, tai Armija pasi
rengus marszuoti stačiai in 
Prancūzija.

Kai buvo Generolui Charles 
de Gaulle praneszta kad k visa 
valdžia yra jam pavesta, jis 
tuojaus iszleido insakyma kad 
Prancūzijos armija pasiliKtu
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ATLANTA, GEORGIA. — , 
Jule Neilson ir Walter Shef
field netikėtai susimusze, ne
paprastai susidraugavo, ir 
greitai susituokė, apsiženijo.

Pernai jiedu susitiko kai jų
dviejų automobiliai susitiko, 
susimusze. Ji buvo biski su
žeista, ir jis per telefoną pa-J

EROPLANAS
SUSPROGO

Nepasikele Nuo 
Aerodromo

Graikijos jaunas ir liesas 
Karalaitis Constantine, ežia 
su kitais studentais eina var 
žybas, rungtynes sporte. Jis 

■ ežia stengiasi atsižymėti 
lenktynėse pamatyti kuris 
gali toliausiai nuszokti.

Jis sziais metais baigia 
mokslus in Anavryta moky
kla, kurie randasi netoli nuo 
Athens miesto.
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Atsake Iszmintingai

Pirmas — Esmių didelėj e 
nelaimėje, ar negaletumei 
man paskolint penkis dole
rius?

Antras — Kodėl neužsta- 
tai tojo deimantinio žiedo?

P. — Negaliu brolyti, tai 
atmintis po mano nebasznin- 
kei motinai.

A. — O mano pinigai tai 
atmintis po mano nebasznin- 
kui tėvui!

Dale,

ėjo pareiszkimas kad Ameri-I
kos valdžia ir dipliomatija ne- szauke paklausti kaip ji jau-s 
mano kad Prancūzijos permai
na, perversme kaip nors pa
kenks musu santykius su Pran 
euzija.

Bet dauguma laikrasztininku 
armi-' jau isz kalno spėja Kad Gene- 
buvo' rolas Charles de Gaulle neilgai 

gales Prancūzus suvaidinti ar 
Prancūzijos kraszta suvienyti, i 
Jie sako kad jiš buvo geras ka
rininkas, bet visai Kitas klausi
mas kai karininKas nori tapti 
dipliomatu.

Kiti staeziai sako kad jie 
mano kad musu valdžia turėsi 
daug bėdos ir vargo bendra- Hiedu ?eriau susipažino ir, 
darbiauti su Generolo 'Charles viens in kita insimylejo. Kai ji 
de Gaulle pasirinkti valdžia.

vado- 
neisz-

de kad ji dar turi pasimokinti į
Jis sako kad Kai jųdviejų 

automobiliai susimusze, poli
cijantai darado kad tai buvo 
jos kalte; ir teisėjas nuspren
dė ad ji dar turi pasimokintit 
kaip automobiliu vairuoti.

Ji stojo in mokslus, iszmokti 
kaip automobiliai geriau ir 
saugiau vairuoti. Bet kadangi 
ji nebeturejo automobiliaus 
kasdien važiuoti in mokykla; 
jis pasisiulino ja nuveszti ir’ 
parveszti.

Priesz ir po mokyklos kursu,: 
susipažino

Generolo Charles de Gaulle Rėmėjas

Dainininkas Alan 
ežia, St. Clare’s ligoninėje 
New York mieste nusiszyp- 
so in slauge.

Jis buvo sužeistas kai vie
nas jam visai nepažinstamas 
vyras ant jo užsipuolė ji tre- 
pais nustume ir per dideli 
langa iszstume isz puosz 
naus kliubo New York mies
te. Tas nepažinstamas vy
ras piktai buvo jam pasakęs

iszmoko kaip gerai automobi
liu vairuoti, jiedu apsiženijo ir
iszvaziavo in Mexico. Bet szi-.; “Mano drauge mane paliko
ta syki ne su automobiliais, bet ir tu už tai kaltas!”

. ant eroplano. i__________  .

RADO VYRA
NEGYVA

1 DARBININKAS ZU
VO; 77 SUŽEISTI

Straiku Riauszes 
Indijoje

Generolas
Charles de Gaulle

OTIS AIR FORCE BASE, 
MASS. — Didelis dvieju mili
jonu dvieju szimtu penkios de
szimts tukstaneziu doleriu ver
tes didelis eroplanas susprogo 
ant aerodromo, kur jis tupėjo, 
kol darbininkai ir inžinieriai 
ji butu peržiureje ir patikrine 
jo inžinus, pirm negu jis butu 
iszskrides.

Visai netikėtai ir staiga! tas 
didelis eroplanas susprogo ir . buvo ja subadės, kai jiedu su- 
in szmotelius buvo suardintas. sibare. Tas jos draugas buvo;

Keturiolika lakunu, darbi- jai insakes ir grasinės kad jei-: 
ninku ir pagelbininku suspėjo į gu ji kam nors apie tai pasakys 
isz jo iszlipti ar iszszokti, pirm j jis kita syki ja dar labiau su-Į 
negu jis susprogo. Jis buvo di-1 žeis.
delis RC-121 Super Constella- Tėvas paszauke Daktara ir 
tion eroplanas. \ ambulansa ir pplicija, kurie ja|

Dabar stengiamasi isztirti nuveže in ligonine. Ligoninėje 
kas ten atsitiko kad tas ero- daktarai stengiesi ja iszklausi- 
planas taip staiga susprogo.

niai susipažinus.
Ji pargryžo isz Penndel 

miestelio, kuris randasi prie 
Langhorne, in takse, kurios 
draiveriui ji užmokėjo szeszis 
dolerius ir davė jam doleri tip- 
sa.

Parvažiavus namo, ji savo 
tėvui, Ponui C. Van Artsdalen 
Subers pasakė kad jos draugas

Jacques Soustelle, Gene
rolo Charles de Gaulle arti
miausias ir intakingiausias 
draugas, ežia pasiszneka su 
Moslemo moterimis, kurios 
yra apleidusias savo Casbah 
alžirijoje ir praszovi saugios

vietos pas Prancūzus per J 
tuos sukilimus.

Jacques Soustelle, bevaži
nėdamas po Alžirijos mies
tus buvo pagerbtas Prancū
zu Tautininku ir Moslemu.

MORRISVILLE, N. J. —
Szeszios deszimts devynių me
tu amžiaus Ponia Lucy Fenton 
iszgirdo szuvi apie puse po vie-

. nos po pietų, savo namuose. Ji
nuėjo ant virszaus pažiūrėti 
kas ten atsitiko ir rado savo ---- --------- -------- •> — r-—.—

i vyra ant grindų miegamajame darbininku gauja, in Jamshed- 
kambaryje, negyva. Jis buvo |PU1> užmuszdami viena ii su- 
Raymond D. Fenton, 69 metu Jodami septynios deszimts 
omnons septynis plieno darbininkus

Szalia jo gulėjo revolveris,! straikuotuojus.
isz kurio viena kulka buvo isz- i Darbininkai tuo
szauta. .
kulka sau staeziai in burna. viena Komunistą

Policijantai ji greitai nuve- tas straikas buvo
' že in Mercer ligonine, in Tren- vedes-

ton, bet jis jau buvo negyvas. Darbininkai per penkias die- 
Jo žmona sako kad jis jaunas straikavo priesz Indijos 

keli metai sirguliavo nuo szir- Į didžiausi plieno ir geležise fab- 
dies Ijo'os rika “Tata Iron and Steel

________________ Works” in Jamshedpur.'

CALCUTTA, INDIJA.— 
Policijantai paleido szuviūs in 
komunistu sukurstyta plieno

laiku sten-
Jis buvo paleidęs taj§ieSi isz kalėjimo iszlaisvinti

TUREJO
REVOLVERIUS

vada, kuris 
surengęs ir

nete apie ta jos dranga ir daži- 
noti jos draugo varda, bet ji 
buvo per silpna ir daktarai už
draudė policijantams ja 

SUBADIN I A | daug varginti.
-------- į (Tasa Ant 4 Puslapio)

MERGINA
per

Paryžo Nuo “Deito” soviETAMs

NEPATINKAPHILADELPHIA. PA. — 
Trisdeszimts vieno meto am-i 
žiaus Panele Mary H. Subers, 
isz Melrose Park, chimijos 
mokslinczia buvo labai suba- 
dinta, sužeista, kai ji iszvažia- 
vo in Langhorne ant deito su 
vyru, su kuriuo ji buvo nese-

Charles De Gaulle

euzijoje, Maskvos laikrasz- 
cziai vieszai prasitarė ir pa- 
reiszke savo nepasitekinima su 
Generolu Charles de Gaulle.

‘ ‘ Izvestijos ’ ’ koresponden
tas Paryžiuje sako kad Gene
rolas Charles de Gaulle pastū
mė in szali Prancūzijos konsti
tucija, kai jis paskelbė, kad jis 
rengiasi susitverti savo vai- V
džia, be jokio pavelinimo nuo 
Prancūzijos Prezidento, Rene
Coty; ir kad jis nėra geresnis respondentai vėl nutilo, 
už paprasta sukilėli kai jis sa-' ——
vo valdžia tveria kai Premie-
riaus Pflimlin valdžia dar nėra| Pirkie U. S. Bonus 
pasitraukus. j —----------------------

“Trud” laikraszczio kores
pondentas Paryžiuje teipgi sa
ke kad Generolas Charles de 
Gaulle slaptomis laike suokal
bius su Premieriu Pflimlin bet 
tarybos žinios.

Kai vėliau paaiszkejo kad 
pats Prancūzijos Prezidentas 
žmones ragino pripažinti Gen
erolą Charles de Gaulle, ir kai 
Premieras Pflimlin pats sava
noriai pasitraukė isz tarybos, 
tu Sovietiszku laikraszcziu ko-

MASKVA, RUSIJA. — 
Pirma syki nuo to laiko kada 
prasidėjo tie sukilimai Pran-

PHILADELPHIA, PA. — 
Du jauni vyrukai buvo nu
ginkluoti ir suaresztuoti, kai 
vienas isz ju iszsitrauke savo 
revolveri priesz policijanta, 
apie pirma valanda isž ryto in 
“Mike’s Bar” saliuna.

Policijantai Reginald Owens 
ir William Manson, paaiszkino 
teisėjui Vincent A. Dean, kad 
jiedu nuėjo in ta saliuna kai 
vienas kostumeris buvo jiems 
patelefonaves kad tiedu jauni 
vyrukai yra apsiginklavę, kad 
jiedu turi po revolveri. x

Dvideszimts septynių metu 
amžiaus George H. LaFord isz- 

(Tasa Ant 4 Puslapio.)

Norėjo Kad Greieziau
Mirtų

Vyras — Taip, mano mie
la paeziuk, daktaras man 
kalbėjo kad asz daugiau ne
gyvensiu kaip kokia penkis 
metus!

Pacziule — Tai baisus 
daigtas, asz turėsiu pasilikt 
sena naszle. Ar negalėtum 
mirti greieziau, mano mie
las?

SKAITYKIT 
r“SAULE”^ 
PLATINKIT!



Kas Girdėt
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Policijos komisijonierius 
Chicagoje, Timothy J. O’Con
nor praszalino politeijanta Sar- 
žehta Victor O’Gara, už, tai 
kad jis 'beveik visa valanda pa
sivėlino pribūti in vieta kur jis 
buvo pasiaustas, kur žmogus 
buvo apvogtas, Lų kai jis pri
buvo, jis atsirėmė in stulpą, at
sisegė savo palta ir užsirūkę 
aigara.

In Vancouver, British Co
lumbia, Teisėjas Alexander 
Alanson labai gražiai pasveiki
no Alice O’Keefe už tai kad jg 
pirmutine moteriszke tapti 
teismo '“Jury” pirmininke. Už 
keliu minucziu jis ja atstatė, 
pravarė, kai vienas karalisz- 
kos policijos policijantas pa
žino ja, ir teisėjui pranesze kad 
ji kelis kartus buvusi suaresz- 
tuoti ir yra buvusi kalėjime.

In Liverpool, Anglijoje va
giai perlipo per deszimts pėdu 
augsztumo siena, Walton ka
lėjime, niekieno neužtikti in- 
iindo in kalėjimą, iszmusze 
langa, iszlauže trijų coliu sto
rumo duris, inejo in kalėjimo 
virszininko ofisą, sudaužė pi
nigu sziepa, “safe,” ir iszejo 
isz kalėjimo. O du szimtai sar
gu ir devyni szimtai kaliniu 
sau ramiai miegojo ir nieko 
nemate, nieko negirdejo.

Eina gandai, kad Kremline 
ruosziamasi slaptomis pasiuns 
ti Marshala Žukovą atosto
goms in Amerika, kad jis galė
tu susitikti su Prezidentu Ei- 
senhoweriu. Jeigu jis važiuotu 
tik del atostogų, tai jam nerei
kėtų laukti kol jis butu pa
kviestas ežia atvažiuoti.

Vakaru Vokietijos Apsaugos 
Ministeris Strauss sako, kad 
Sovietu Rusija turi inrengtas 
vietas savo raketoms Rytu Vo
kietijoje Lenkijoje ir Czeko- 
slovakijoje. Vakaru Vokieti
jos Ministerija szias žinias 
yra gavus isz Norvegu.

Balandžio^ menesyje isz Kot 
munistiszkos Rytu* Vokietijos 
in Vakarus atbėgo szesziolika 
tukstaneziu Vokiecziu. Dau
guma, ju yra jauni.

Penki vienos szeimynos na- 
• riai žuvo, kai ju automobilius 

susikūlė su troku, netoli nuo 
Indio miesto, Californijoje. Žu 
vusieji Ponai Walter Bennett 
su savo- szeimynele -gyveno 
West Covina mieste, Californi- 
joje.

Amerikos szeimyna, deszim- 
ta dali savo maisto pinigu pra
leidžia del pieno.

Valstijos turėtu ka nors da
ryti apie žmogaus pamestus ar 
pavogtus vairavimo laisnius.

Jeigu kas pameta, savo lais
nius ar juos buvo nuo jo pa
vogtos, tai ima deszimts ar 
daugiau dienu kol gailina nau
jas gauti. Ir per ta, laika tam 
draiveriui nevalia automobi
lius.

Cz'ia isz tikrųjų skriauda, ir

Visuomet reikalaukite "Andruliu' 
Michigan Farm Sūrio. Jeigu panorę 
site “Michigan Farm Sūrio” tai ra 
szykite ant adreso ^Michigan Farm 
Cheese Dairy, Inc., John Andrulis. 
Pres.. Fountain, Michigan.

visai nereikalinga. Valstija 
turėtu kaip nors parūpinti ar 
intaisyti savo szta'ba kad to
kiam, žmogui kiti laisniai butu, 
tuojaus pristatyti. O jeigu tai 
negalima, tai negalima, tai rei
kėtų naujo instatymo, kad vie
tinis teisėjas ar policijos jrirsz- 
ininkas galėtu iszduotu laikini 
pavelinima vairuoti, kol kiti 
laisniai isz valstijos sostines 
pareis.

Pypkes Durnai

Ant Lietuviszko
Paczto

— Tai tik ir “paganski” 
nekurie darbininkai ant 
Lietuviszku pacztu, kada tik 
pareina laiszkas isz Ameri
kos tai tuojaus atpleszia. 1

— Ka tu kalbi?
— Taip, kad neatplesztu 

tai negalėtu perskaityt!

SKAITYKIT
5S?’“SAULE”'VSS

PLATINKIT!
C********************!**!*4*********!** 

...KAIP...
PAŽINO DEIVES

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

grinczeleje.
—r Eikit szen areziau vai- 

kucziai ir pasveikiiikit gera 
karalaite, kalbėjo karalaitis 
atsigry'žes in vaikuczius.

Amelija ii' Szimukas prisiar
tino prie sosto karalaitis ir pa- 
bueziavo jai in balta, rankele. 
Karalaite linksmai nusijuokė 
ir apsikabinusi vaikuczius už 
kaklu bueziavo jiem,s in veidus 
ir linksmai paszauke:

—} Einam jieszkoti karalai- 
cziu ir deivių kur jie gali būti 
iki szio laiko ?

Karalaitis apsakė karalaitei 
kaiip jie per tiek metu miego
jo permainyti in deimantus ir 
perlus. Tuomet karalaitei pra
dėjo sugryžti atmintis ir ji vis
ką atsiminė ir paszauke links
mai:

— Einam prikelti deives dr 
karalaiczius!

Greitai ji pasikėlė nuo sosto 
ir greitu žingsniu Lego in kita 
pakaju kur visur ant minksztu 
divonu gulėjo deimantai. Ji isz 
eiles dalypstejo kožna su ran
ka ir palengva, prakalbėjo:

—• Kelkitės, brangios drau
ges ir eikite su manim.

Gražios mažos deives tar-. 
turn isz miego pabudę tryne sa
vo akis.

Kada, visos deives pabudo 
tuomet karalaite ima karalaiti 
už rankos kalbėdama:

— Eik su manim; perlai, 
tavo broliai ii' seserys, paredy- 
iti mėlynus rubus miega tre- 
cziam pakajuje, padek man 
juos pabudinti isz ju ilgo mie
go.

Suseme už, ranku karalaitis 
su karalaite ėjo in kita pakaju 
o paskui juos seke Amelija ir 
Szimukas ir visos deives. Ta
rne pakajuje gulėjo daug perlu 
kuriuos karalaite dalypstejo 
kiekviena su ranka ir tuoj pa
budo s?teszios gražios karalai
tes ir penki karaįaįcziai.

MAHANOY CITY, PJL

— Kur dabar mes esame? 
Paklausė nusistebėja!

— Eikit, tarė karalaitis 
kuris buvo voverele, in rodu. 
sale, o asz jums apsakysiu vis
ką1. Bet pirma a,sz turiu pabu- 
cziuoti isz eiles kiekviena savo 
broli ir seserį.

Kada visi susirinko in rodu 
sale, karalaitis apsakė viską 
kaip jie miegojo per tiek szim- 
tu metu ir kaip jis vienas turė
jo gyventi permainytas iii vo
verele ir maitini s rieszutais.

— Dabar,, mano brangus 
broliai ir sesers, kalbėjo kara
laitis, karalaite prižadėjo būti 
mano gyvenimo drauge ir dar 
sziandien turi atsibūti švodba. 
Todėl jus muzikantai taisykite 
savo skripkas, o jus kepėjai ir 
virėjai; taisykite pietus del 
mano sužeidotines, jusu, kara
liene.

— Szimuk ir Amelija, asz 
noriu kad jus butumet vienas 
man už broli, o kita, karalaitei 
už seseri, ir idant Amelija nesz 
tukvietkas karalaitei prie al
toriaus.

— Su didžiu džiaugsmu mes 
ta padarytume del jusu, bran
gus karalaiti, kalbėjo vaiku- 
cziai, bet musu drapanos ne
tinka. del svodbos.

— Tas gali but greitai per
mainyta, a Įsake karalaitis. 
Ten pakajuje yra svod’oiniai 
rubai. .Deives,. duokit juos yai- 

kucziams ir padekit paširengti 
del svodbos.

Maža deive paėmė Amelija 
už rankos ir nuvede in persky- 
ra pakaju, o vienas isz karalai
čių nuvede Szimuka del apsi
rengimo.

Labai gražiai iszrode Szimu
kas su Amelija parėdyti in 
brangius rublis, Szimukas ve
dė karalaite prie altoriaus, o 
Amelija nesze bukietą gražiu 
kvietkn del karalaites.

Po vineziavones apeigų visi 
sėdo prie stalo kur Szimukas 
su Amelija gavo pirmutine vie
ta szale karalaiczio ir karalai- 
tes- . i

Po pietų, kada jiedu pradėjo 
rengtis eiti namo pas motina, 
karalaitis su karalaite apdova
nojo juos visokioms dova
nojo juos visokioms dovan-

Kada jie atsisveikino, turėjo 
karalienei prižadėti jog atlan- 
kis ja karta in sanvaite ir bus 
per diena su jais.
• Kada Szimukas su Amelija 
sugryžo namo pas motina, vis
ką papasakojo O' motina neno- 
jo in tai intiket, toidel viena 
diena jiedu paėmė motina su 
savim ir parode deivių palociu 
ir po tam motina ju nedraudė 
lankytis pas geras deives.

Szimuko ir Amelijos tėvai 
buvo neturtingi, grintele buvo 
sulužusi, bet nuo laiko kada

vaikucziai pažino deives, vis
kas kitaip viro. Vietoje sulū
žusios triobeles stovėjo puikus 
palovius ir pakojai buvo isz- 
taisyti kaip paties karaliaus.

Kada Szimukas su Amelija 
užaugo; Szimukas apsipaežia- 
vo su viena isz karalaicziu, o 
Amelija isztekejo už karatai- 
ckio, ir po tam jie ilgai ir links
mai gyveno, lyg- vėlybos senat
vės, da šliaukdami daugelio 
snuku ir pra-anuku.
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Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 

užsisakykite knygas iss 
šiito 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- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu,. 35c.

No. 111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20e.

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.

N o.l 28—Dvi isztorijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

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

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

No.l34~~Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

No.l52-r-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 Akrne- 
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 pns-

— Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite 
jiems kad užsiraszytu sau 
“Saule”, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nes “Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys j u nuliūdima.
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lapių. 20o.
No.158—A p i e Kapitonai 

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

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

No. 166—Apie Sūnūs 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.

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateitos su pagelba Kazyrom. 
25o.

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

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

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

No.196—Stacijos arba Kal
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.

N o. 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. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

Kek* Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING 00., 
Mahanoy City, Pa,,'- U. I, *
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IR PASTOJO
TURTINGAIS

rus jau apie keli szimtai me
tu atgal, Amelija ir Szimu

kas gyveno su savo tėveliais 
mažoj grinezelej netoli dideles 
girios Žemaitijoj.

Viena ryta, kada pirmutine 
szalna buvo ant žemes nupuo
lusi, Amelijos ir SzimukO' mo
tina parengė jiems pietus ir 
liepe eiti in giria rieszutauti.

— Dabar po szalna,i žeme 
bus pilna rieszutu, kalbėjo mo
tina, ir judu galesite prisirinki 
tiek rieszutu kad jums bus ant 
visos žiemos.

Su linksmybe vaikai bego 
isz namu su gurbeliais ir už va
landos! jau buvo! ant kelio ve- 
danczio in giria kur augo laz
dų medžiai.

Kada jie buvo ant vietos, 
labai nusistebėjo kada, pamate 
jog szaltis buvo labai mažas, o 
rieszutu nei vienas nebuvo nu
puolęs. Nusimini labai vaiku
čiai žiūrėdami in augsztas 
szakas medžiu, kad jos buvo la
bai angsztai nuo'žemes ir nebu
vo galima rieszutu pririnkti. 
Visa ryta, jiedu vaikszcziojo 
apie medžius ir negalėjo rasti 
nei vienos szakos in kuria butu 
galėja inlipti pasiskint rieszu
tu.

Ant galo visiszkai nuvargia 
sėdo po dideliu lazdos medžiu 
kad pasilsėti ir užvalgyti. Ne
spėjo atsisėsti po medžiu kaip 
Szimukas paszauke: “O kas 
ežia darosi! Kas in mane meto? 
O, tai rieszutai byra!” Ir taip 
pradėjo rieszutai pulti kaip 
lietus lydi.

Jie tuoj greitai paszoko isz 
po medžio ir praclejot augsztyn 
žiūrėti ir sztai ka mato: maža 
pilka voverele skina rieszutus 
ir meta žemyn. Kada, žeme li
kos apklota rieszutais, vovere
le nulipo žemyn ir užszoko 
Amelijai ant rankos.

— Sveiki, vaikneziai, kal
bėjo voverele. Ar tu rieszutu 
jums bus užtektinai ant žie
mos? Taip? Tai gerai, jai ju
du duosite man truputi užval
gyti tai asz jums padėsiu juos 
surinkti.

— Ak, tu mažas sutverime! 
Paszauke Amelija, kaip tu isz- 
mokai kalbėti?

’— Tai yra ilga, ilga; pasa
ka, atsake maža pilka vovere
le, bet asz jums viską apsaky
siu kada, asz truputi užvalgys 
siu. Atpjauk Amelijai man ge
ra szmota duonos, nes asz la
bai pailsau tuos obuolius ir rie-

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS

1
. . . MALDA ...

1 L

Viesz. Jėzaus ir <; 
Motinos Szvencz.

Sapnas Motinos Szven- 
csiausios, mieganczios Įi 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj ]! 
Szv. Mykolo Arkaniuolo. ]!

Knygos Did. 3%x5% col.
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szutus bevalgydama, kasdiena, 
rieszutai, rieszutai ir rieszutai, 
jau asz ju daugiau nenoriu nei 
vieno. Dabar klausykit, vaiku- 
cziai tai asz jums apsakysiu 
mano pasaka:

Devyni szimtai devynes de- 
szirnts ir dveyni metai praėjo 
kaip szitose giriose gyveno pa
togi karalaite, kuri per savo

Mieste N.....
, Randasi sena pasiutėlė, 

Nesisarmatina vaiku, 
Nei vyru, suaugusiu.

Laksto kaip kate 
padukus,

Užsivertus ant galvo 
andarokus,

Kur gėrimu atsiranda, 
Tai ii1 ja tonais randa.

Juoku nemažai padaro,
Jog nei velnias to 

neiszdaro.
Norints savo grinezia turi, 
Bet ant galo paezios guli,

Da buvo ir biauriau, 
Nes kita karta bus daugiau.* * *
Aplaikau isz vieno miesto 

tiligrama,
Kad asz pribūezia in ta 

miestą,
Nubaust sporteli, 

Ir jo paezios liežuvėli.
Visus nuo saves nuvaiko, 

Niekad jo nesulaiko.
Garnys dovana, paliko, 

Tam sporteliui be skatiko. 
Dabar niekui- vietos netur, 
Ketina, iszmuvyti in svetur, 
Su szluotom abudu iszvyjo.

Niekur nesusiranda vietos del 
saves.

Tai miestą turės apleist,
Gana apie tai bus, 

Tegul pražus.* * *
Vienam miestelyje,
Bobos ten raganos,
Gedos visai’ neturi,

Isz ko vyrai juoktis turi, 
Pasigeria, nežino ka. daro,

Savo žentelius baisiai 
sudaro.

Gerkite guzute nelaimingos,
Dabar jumis geros 

dienos,
Ne ilgai ulavosite, 

Ateis laikas, o dejuosite!

Geras Vyras
Pati — Na ka man Juozuk 

pirkai ant varduvių?
Vyras — U-gi radijo.
Pati — Ka toki?
Vyras — Tokia maszina 

ka szneka.
Pati — U-gi kam?
Vyras — Pastatysi kam

pe, tai nuolatos už tave szne- 
kes!

Skaitykit “Saule”

patogumą buvo vadinama 
“Karaliene Kvietku,” jos vei
das buvo skaistus kaip baltoji 
rože, o jos akys žibėjo kaip vo- 
silkos, jos plaukai geltoni kaip 
auksas, jos lupos buvo raudo
nos kaip raudonos rožes žiedas, 
jos augumas buvo lygus lauko 
lelijai.

Giriu deives ir laumes mylė
jo ja. labiau negu savo gyvastį. 
Kožna nakti dainuodavo jai 
saldžias dainas, kol ji užmig
davo.

Viena ryta ji pabudo ir pare
gėjo dvylika baltu karveliu tu- 
pineziu ant kraszto lovos.

— Kas tai, isz kur jie ežia 
atsirado? Ji paszauke su nusi
stebėjimu, glostydama kiek
viena isz eiles.

— Tieji karveliai, kalbėjo 
viena isz deivių kuri stovėjo 
areziausia prie karalaites, bu
vo pagauti per sena ragana ku
ri gyvena toli girioje. Kelioli
ka metu atgal ji pavogė tuos 
karvelius nuo Karaliaus Lo
redo, kuris buvo turtingiauses 
Karalius koki tik tuoni laiku 
gyveno. Visi karaliaus tarnai 
ir žmones jieszkojo ir negalė
jo rasti ne pėdos ju.

Nuo to laiko praslinko apie 
du metai ir karveliai neatsira
do, todėl vargingas karalius 
isz gailesties numirė, nes tie 
dvylika gare veliu buvo jo loc- 
ni kūdikiai.

Klausykit Amelija ir Szimu- 
kai, kalbėjo maža voverele, asz 
buvau vyriauses to karaliaus 
sūnūs, o likusieji vienuolika 
karveliai buvo mano broliai ir 
seserys.?

— Ak, tai tu karalaitis, pa
szauke vaikneziai!

— Taip. Asz esmių kara.- 
laitis ir turėjau visas vigadas 
kokias tik karalaitis gali turė
ti kol asz sulaukiau keturioli
ka metu. Tada sena ragana ku
ri kerszino užvydejimu mano 
tėvui, pavertė mane ir mano 
brolius ir seseris in karvelius.

Per meta mes gyvenom ge
rai pas tėvo palociu gražiam 
sode ir kiekviena ryta ateida
vo musu tėvas ir su mums kal
bėdavo, pasakodamas apie pa
darytus veikimus kaip pagiauti 
ragana ir paleisti mus ant lais
ves. i ■ . ,

Nors mes buvome karveliai, 
bet mes buvome linksmi savo 
tėvo žaliam sode, bet viena 
nakti kada mes miegojome ir 
sargai miegojo, inslinko raga
na in soda ir užmetusi maisza 
ant mus, neszė in savo urvą, 
nors mes ir szaukem bet niekas 
negirdejo.

Ir taip ragana leke su mums 
per laukus in savo urvą kuria 
turėjo tamsioje girioje kur 
niekas negalėjo jos ten rasti. 
Mus taip nuvargino tame mai- 
sze kad mano jauniause sesele 
apalpo. ■ ■

Kada, ji parlėkė in savo liz
dą (urvą), mes tik girdėjome 
kad duris uždare ir su. sklans- 
cziu užstume. Kada nuo musu 
maisza nuėmė mes pasijutom 
esant geležinėje kletkoję ku
rioje mus maitino vandeniu ir 
labai prastu maistu. Kada, tik 
ji prisiartino prie musii, visa
dos muszdavo per veidą.

Mes nekarta bandėm numir
ti badu arba kitokiu budu, bet 
ragana tik juokėsi isz musu, 

nes ji žinojo jog mes esame už- 
raganauti kad mes negaletu- 
mem numirti.

Viena nakti kada mets buvo
me pragyvene apie tūkstanti 
metu ar gal daugiau, kaip 
mums iszrode, mes iszgirdome 
kad sena, ragana iszleke savo 
papratimu, kada mes sumigda
vome.

Mes sulaikem savo kvapa ir 
klausėm, mums rodėsi kad kas 
ineinai pas mus ir su taja mis- 
le neapsirikome, nes zovieskai 
duriu sugirgždėjo ir raktas 
spynioje apsisuko ir durys at
sidarė. Mes paregėjome dvyli
ka gražiu deivių kurios inleke 
in musu kletka ir kiekviena 
griebe po viena isz musu ir 
iszleke nepadarydamos ma
žiausio bildėjimo.

Deives atnesze mus pas ka
raliene Kvietku ir nuo tos va
landos kada ji pabudo ji mus 
pamylėjo kaipo savo tikrus 
brolius ir seseris, nes ji žinojo 
musu praeiti.

Kada, mes iszgirdom kad 
musu tėvas numirė, tai musu 
szirdys kuo neplyszo isz gai
lesties ir nors karalaite mus 
ramino kaip galėdama, žadė
dama mus nugabenti in tėvo 
dvara, b'bet mes sutarėm tarp 
saves pasilikti pas savo gera 
karalaite kada mes dažinojome 
jog nedoras musu tėvo gimi
naitis apėmė tėvo?sostą ir ku
ris mus labai nekenezia.

Ir koki saldu gyvenimą mes 
leidome pas1 deivių Karaliene 
Kvietku, jos paloeiuje datirda-

Outer space is closer than we think. It 
is as close as the nearest classroom. For 
our interplanetary exploits — as well as 
the future of our nation — are closely 
linked with the quality of educa
tion being provided for our children. 
To answer this challenge, we must 
raise our sights and re-examine our 
standards. In addition to standards 
of educational excellence, these 
include standards of student goals 
for achievement, as well as an over
all increased respect for intellectual 
attainment.

Some of our schools are excellent 
right now. To raise the others to their 
level is our immediate pressing task — 
a task in which every citizen can help.

SPACE 
EXPLORER..

1975?
This could be your very own son. But if he’s 
going to lead America to the stars, he needs 
a Ifirst-rate education. Second-rate standards 
aren’t good enough for him. Teacher and par
ent alike must guide him to a higher quality of 
learning. This is America's strongest defense!

□ □

In the box are questions that we should 
ask ourselves about pur schools. You’ll 
think of many more. The important 
thing is for all of us to start thinking 
and acting on school problems im
mediately, and to face up to the fact 
that achieving desired goals will cost 
money. But let’s remember that every 
cent we spend is for the future of our 
children, of our. nation. And the 
way we can achieve these first-rate 
schools is for every family in America 
to give education a primary claim on 
the family income.

For helpful information on what we 
can do in oiir community, write to 
“Better Schools,” 9 East 40th Street 
New York 16, New York.

Let’s ask ourselves these questions

YES NO
1 Are the teachers in our schools fully □ □ 
qualified and are we giving them the 
status they deserve?
2 Do our schools provide for the early Q 
recognition of each,'child’s capacities, 
With the necessary guidance counsel
ing to insure his performance to the 
limit of his capabilities?

3 Are ,»c necessary courses of study,□ 
including essential laboratory facilities 
and up-to-date textbooks, available to 
our students? Are science and? math 
courses given proper emphasis in our 
curriculum?

4 Do our schools make provision for 
exceptional children, both the extreme
ly bright and the slow learners?

5 Are our students being accepted 
scholastically by colleges with high 
entrance requi-ements, and are they 
doing well in college?

6 Are the students who do not go on to 
college receiving the kind of educa
tion that makes them more valuable 
employees and better citizens of our 
community?

7 Are our children attending full-time 
sessions in -‘asses small enough tor 
the teacher to give proper attention to 
each pupil?

AMERICA’S LEADERSHIP DEPENDS ON FIRST-RATE SCHOOLS—
SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.

SAPNOR1US

I
Su 283 Paveikslai! j >

160 Puslapiu ;
8 ool. ilgio, 5% ooL plocsio I 
Iszaiszkiua sapna ir kas y 
ateitoje stosis. Su priedu L 
planatu ir visokiu burtu, i

> Knyga in minksztoe po- J 
! pieros virszeliuose. :: :: !

Plnigai reikia siusti su 
užsakymu:

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

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

mi visokiu linksmybių ir sal
dumu, kad sztai viena nakti at
bėgo viena mažai deive persi
gandusi rėkdama kad ragana 
dažinojo apie mus ir ateina 
mus paimti;

Karaliene tuoj prisakė dei
vėms paimti lenciūgus ir pasi
slėpė už krūmai laukti raganos.

Szrmtas deivių paėmė len
ciūgus ir apstojo visus krū
mus. Pirmiaus negu ragana ga
lėjo daeiti prie musu ji pasiju
to kad rankos ir kojos yra, su- 
risztos.

Pirmiaus negu deives spėjo 
ja užmuszti, ragana isztare 
prakeikimo žodžius ant deivių, 
ant ju karalienes ir ant mano 
broliu ir seserų, taipgi ir ant 
manes ir ji pasakė jog tas tu
ri būti ant 999 metu.

Taip užkeikė kad visos dei

ves su ju-karaliene pavirstu in 
deimantus, o mano broliai ir 
seserys pavirstu in perlus o 
asz kad pavirse'zia in vovere ir 
gyvenezia pati viena, visa ta 
laika.

Bet dabar jau tas ilgas lai
kas pasibaigė ir už valandos 
mes vėl busime karalaicziais ir 
karalaitėms, o deives vėl pa
stos deivėms. ,

— O kur tie kiti? Paszau- 
ke Amelija, su Szimuku dairy
damiesi aplinkui ir neregėda
mi nei deimantu nei perlu.

— Eikite paskui mane, kal
bėjo maža voverele, asz, jums 
parodysiu kur jie yra. Jie yra 
toj ipaiczioj vietoj kur buvo ta 
paczia diena 999 metai atgal.

Dabar kaip asz dalypstesiu 
szita kelina tai jis atsidarys ir 
jus eikite paskui mane in palo
viu deivių karalienes.

Žengkite povaliai kad nepa
daryti jokio trankymo, nes jau 
nekurios deives gal yra atgy- 
jusios, po tam gali nusigąsti, 
asz turiu joms viską paaiszkin- 
ti.

Maža voverele vos dalyipste- 
jo dideli kelmą, tuoj atsidarė 
durys ir pasirodė auksiniai 
trepai ir voverele pradėjo po
valiai žengti žemyn, o Amelija 
su Szimuku seke paskui. ■

Tie auksiniai trepai vede tie
siog in dideli ipakaju kur vie
nam gale pakajaus stovėjo 
auksinis sostas iszdabintas 
brangiais akmenais.

Kada jie prisiartino arcziaus 
sosto, paregėjo puiku deiman

tą . gulinti ant sosto. Voverele 
kaip tik prisiartino prie sostot 
atiklaupe, ka regėdami vaiku- 
cziai ir 1a. pati padare, atsi
klaupė abudu ir galvas nulen
kė. Kada jie dirstelėjo ant vo
vereles, jos jau nebuvo, bet jos 
vietoje klūpojo gražus kara
laitis apsirėdęs in tamsiai rau
donus rubus.

Greitai jie pažvelgė ant sos
to ir paregėjo deivių karalaite 
tokia kokia jiems voverele bu
vo apsakiusi. Ji dar miegojo 
pasirėmusi ant savo baltos 
rankos.

Už valandos jie paregėjo 
kaip ji pradėjo isz miego pa
busti ir rankomis trindama 
akis paklausė: •*

— Kur asz dabar esmių ka
ralaiti, paklausė ji lyg miegan- 
cziu balsu ir kur yra mano vi
sos deives?

— Jus esate savo paloeiuje 
ir deives tuojaus bus su jumis, 
brangi karalaite.

— Kas tie do vieni kurie 
klupoja už tavęs, karalaiti? 
Paklausė karalaite su. nusiste
bėjimu žiūrėdama in skais- 
czius vaikueziu Veidus.

— Jie, Jusu AttgSZtybe, at
sake karalaitis, yra Amelija ir 
Szimukas kurie gyvena netoli 
už girios su savo tėveliais

(Tasa Ant 2 puslapio)

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

I

□ □

□ □

□ □



•‘SAULE” MAHANOY CITY, PA

Žinios Vietines
—■ Birželis - June.
-— Andrejus Yakimaviczius 

nuo 1311 E. Pine uly., kur jis 
buvo sužeistas keletą sanvai- 
tes atgal in Peea 'mainuose ir 
gydėsi in Pottsville ligonbuto, 
ana diena sugryžo namo, jaus
damas daug sveikam

— Seredoj pripuola Szv. 
Pranei szko Karacciolo, o Tam j 
tiszka Vardine: Vend re. Ir ta 
diena: 1943 metuose Amerikos 
Kongresas iszleido insakyma 
priesz Darbininku Streikas; 
1940m., Rusai. Balszevikai už
grobė Lietuva; 1936m., 50,000 
Prancūzu darbininku sustrei
kavo Prancūzijoje; kai Leon 
Blum ir Socialistiszka partija 
užėmė valdžia tam kraszte.

—' Papuoszimo Kapu Die
na arba. Memorial - Decoration 
Day praėjo tykiai, daug žmo
nių buvo atsilenkia ant kapu 
mirusiu. Daugelis žmonių ’pri
buvo isz tolimu miestu pa
pu oszti kapus savo mylimųjų, 
taipgi atlankė savo pažysta
mus ir gimines.
■ — Ketverge pripuola De
vintines, Kristaus Kūno Pag., 
Szvente ir Szv. Bonifaco, b 
Tautiszka Vardine: Kastantas 
ir ta diena: 1942 metuose Ame
rika paskelbia kare, priesz Bul
garija, Vengrija ir Rumen i ja; 
]941m., pakelta, suvienytu Vai 
stiju kareiviams alga iki $50 
i n menesi.

—■ Petnyczioj pripuola Szv. 
Norberto, o Tautiszka Vardine 
Tauras. Ir ta diena: 1949 mes
tuose Amerikos Senato Užsie
nio Reikalu Komisija, priėmė 
Atlantiko Sutarti; 1949m., dvi- 
deszimts du žmones žuvo neto
li fino Athens, Graikijoje, kai 
ęroplanas sudužo ir nukrito; 
1944m., ta. diena buvo vadina
ma. “D-Day” už tai kad Ali- 
jantai persilaužė per Vokie- 
cziu. tvirtoves ties Prancūzijos 
krantu. Didžiausiu armijai bu
vo atgabenta eroplanais, ketu
rios Amerikos divizijos ir Ang 
I i jos lakūnai buvo isz eroplanu 
paleisti, iszmesti anapus Hit
lerio taip vadinamos Atlantiko 
sienos. Szitas užpuolimas ant 
Naciu Vokiecziu jie ežia palau
žė Hitlerio jiegos. Pirmieji 
Amerikiecziai kareiviai insi- 
lauže in Normandy uosta, pirm 
ju. Amerikiecziai lakūnai ir 
paratrooperiai isz padangių 
nusileido ant to uosto.

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 I ’ ’ Szirdingai Acziu!

—“Saules Redakcija.”

| PLATINKI!
“SAULE”

Shenandoah, Pa.
Jozefina Staniszkiene (po tė
vais Amolievicziute) nuo 220 
N. West uly., kuri gydosi in 
Geisinger ligonbute Dan vi įlo
ję, pasimirė pareita Utarninka. 
ryta. Velione gimė Shenadory- 
je. Prigulėjo prie Susivien. 
Liet. Am. Paliko savo vyra Jo
ną; dvi dukterys: Aldona, pati 
Sebastian Mastraugelo isz Phi
ladelphia, Pa., ir Izabele, pati 
Thomas Brice, St. Paul, Minn.,

| taipgi septynis anūkus; sesere 
Mare Davis, New York. Lai
dojo Subatęfe ryta, deszimta 
valanda isz Graboriaus H. Wa
ters koplyczios ir palaidota in 
Kalvarijos Kalno kapinėse.

— Szeszios deszimts metu 
amžiaus naszle buvo užmnszta 
pareiti! Nedeldieni, 8 valanda 
ryte, per Lehigh Valley freita, 
kai ji ėjo geležinkeliu aplanky
ti savo broli. Ponia. Jieva Pe
tuszkiene buvo ant vietos už-

Keisti Draugai

In Straubing Zoo, Vokie
tijoje šzitas pemininis szuva 
“Cora” ir liavas, liūtas 
“Peggy” labai7 gražiai ir 
taikingai sugyvena vienoje

kietyje, bet reikia juodu per 
skirti kai ateina laikas juos 
paszerti, nes szuva beveik 
visa maista atima nuo liūte.

Saint Clair, Pa. —
Albertas Didjunas, 40 metu 
amžiaus lino 405 5th Street, 
Schoentown, numirė pareita 
Subatos diena, Gegužio 24-ta 
in Pottsville ligonbute. Velio
nis sirgo per koki tai laika. Gi
mė Shenandoah, o apie trisde-

-
gyveno Schoentown. Turėjo 
užsiėmimu kaipo in taisymo 
paipu. Buvo veteranas isz An
tro Pasaulinio Karo. Prigulėjo 
prie Lictuviszkos parapijos ir 
narys prie Amerikos Ugnage-

muszta kai tas traukinys, frei- 
tas ja suvažinėjo. Policijantai 
sako kad Petuszkiene ka tik 
buvo iszklausius Szventu Mi- 
sziu isz ryto ir nutarė aplanky
ti savo broli, Albina Diskevi- 
cziu, kuris gyvena in William 
Penn netoli nuo Shenadoro. Ji 
ėjo szalia geležinkelio rieliu ir 
buvo užmnszta per freita, ku
ris buvo ka tik iszvažiaves isz 
Locust Mountain kasyklos. 
Freito inžinierius Walter Brill 
isz Delano sako kad jis nesu
spėjo savo to trūkio sustabdin- 
ti kai jis ja pamate. Velionei 
buvo vedus du syk: pirmas vy- 
y'ras Pilypas Possessky pasi
mirė, o antras, Vincas Petusz- 
ka teipgi pasimirė keliolika 
metu atgal. Paliko: trys duk
terys: Al. Glabis, namie; pane
le Leona Possessky isz San 
Francisco, Calif., ir D. Dodge, 
Hayward, Calif., sunu. Pilypą, 
isz Raritan, N. J., broli Alber
ta Diskieviczia, William Penn 
ir sesere Karolina, Ringtown. 
Palaidota pareita Ketverga ry
ta. 9 valanda, su. apieg’omis in 
Szv. Jurgio bažnyezioje ir pa
laidota in parapijos . kapinėse. 
Graboriai Oravitz laidojo.

TURĖJO Sf gb
REVOLVERIUS^^^^ggįgg

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

sitrauke savo Ispaniszka re
volveri, priesz policijantus. 
Kai policijantai ji nustvėrė, tai 
jo draugas, 25 metu amžiaus 
William F. Hearon greitai nu
mėtė savo revolveri, už baro, 
kad jis nebutu su savo draugu | 
suaresztuotas. Bet policijantai! 
sueziupo ji ir jo ta revolveri, i

DAR VIENA
žmogžudyste!

Ar Ragavote

Andrulio Sūrio?

siu draugijos ir prie Amerikos 
Legion Posto isz Port Carbon, 
ir V.F.W. Posto isz Pottsvilles. 
Paliko dvi seserys: Izabelė 
Palaksiant* isz Schoentown ir 
Florence, pati Antano Slovic- 
ko; du brolius: Reimunda, 
Greytown ir Edvardą, Mill 
Creek Manor. Laidojo Seredos 
ryta su apiegomis iii Szv. Ka
zimiero ba.žnyczioje, St. Clair, 
devinta valanda ir palaidotas 
in parapijos kapinėse.

Poilsis Per Gubernatorių Seimą

Tennessee Gubernatorius 
Frank C. Clement su savo 
žmona rado laiko Miami 
Beach grožiu pasigėrėti ir 
saulute biski nudegti, per 
Gubernatorių penkios de- 
szimta seimą Floridoje.

Szitame Gubernatorių sei
me pasirodė kad dauguma 
Gubernatorių yra prieszingi

pasiulinimui taksas žmonė
ms sumažinti, ir beveik visi 
sutiko kad valdžiai ir valsti
jai reiketu daugiau pinigu 
paskirti del pataisinimu se
nu keliu ir statymo nauju 
vieszuju namu kad taip pa
rūpinus daugiau darbo žmo
nėms.

o □ o

Pirkie U S, Bonus! W Pirkia ILS, Bonus!

Frackville, Pa.—
Zofija. Bareikiene, po tėvais 
Di.garu.sziute nuo 408 W. Chest 
nut uly., kuri nesveikavo nuo 
pareito Gruodžio menesio, pa
simirė pareita. Petnyczia 10:45 
valanda popiet savo namuose. 
Velione gimė Lietuvoje, atvy
ko in Amerika daugelis, metu 
atgal in miestą Mahanoy City, 
po tam apsigyveno Frackviįlo
ję 1919 motuose. Paliko savo 
vyrai Antanu.; Returius sūnūs: 
Joną, sargas del Gratersford 
kalėjimą Norristown; Jurgi, 
Alberta ir Leonarda mieste; 
trys dukterys: Panele Helena 
Spring City; Ona, pati Fred 
Brennan mieste ir Stele, pati 
Jos. Ryder, Shenandoah Heig
hts, taipgi sesere Katarina, 
Lietuvoje; vienuolika anuku ir 
anūkes, ir viena, pro-anuka. 
Laidojo Utarninka ryta, sti 
apiegomis in Apreiszkimo P. 
Marijos bažnyezioje 9:30 vai., 
ir palaidota in parapijos kapi
nėse. Grafoorius Henry) A. Wa- 
lukiewicz laidojo.

4 MAINIERIAI ŽUVO
MADISON, WEST VIRG.— 

Keturi mainieriai buvo už
griauti ir užmuszti mainose, 
kai baisiai daug žemes ingriu- 
vo in mainas, kur jie su dvejais 
kitais kasė anglis. Tie kiti du 
buvo užgriauti per keturias 
valandas, bet paskui buvo isz- 
kasti sveiki ir gyvi.

— “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 
laikraszcziu. Acziu!

Visu Ražancziaus 
Paslapcziu Maldos
Del Ražancziaus Draugijos 
Nariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1.00. Prisiunskite 
savo orderi ir viena doleri ant 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa, UNA,

PHILADELPHIA, PA. — 
Dvideszimts trijų metu am
žiaus William K. Hallowell, 
dvigubai nusikaltęs žmogžų- 
dis, dvieju policijantu nužu- 
dintojas, dabar praszosi susi- 
mylejimo ir kreipiasi in Penn- 
sylvanijos Gubernatorių Lea
der! laisves.

Nužudęs tuos du policijantu 
jis nepareiszke jokio pasigai
lėjimo ar susikrimtimo.

Kai jis iszvenge mirties 
bausmes, su juo nebuvo galima 
nei susiszneketi, toks pasipū
tės ir puikus jis buvo.

Tai buvo vienuolika metu 
atgal, bet daug Philadelphijie- 
cziu dar ji atsimena ir viena 
naszle jo amžinai nepamirsz, 
tai vieno tu policijantu žmona, 
naszle.

Jis buvo nuteistas iki gyvos 
galvos in kalėjimą. Bet tai ne 
tokia jau baisi bausme, ypa
tingai Pennsylvanijoje, kur 
mirties bausme reiszkia de- 
szimts metu ar biski daugiau.

Dabar, po vienuolikos metu, 
szitas žulikas, žmogžudis krei
piasi in Gubernatorių Leaderi 
ir praszo kad jis butu paleis
tas nes vienuolika metu kalė
jime tai gana už toki prasikal
timą.

Vieno tu nužudintu polici
jantu naszle yra paraszius 
laiszka Gubernatoriui Leade- 
riui, kuriame ji praszo ir rei
kalauja kad jis ežia nesikisztu 
ir kad jis to žuliko nepaleistu 
žmonių tarpe, kad jis kitu 
naszliu nepadarytu, kitu, žmo
nių nenužudintu.

Gubernatorius Leaderis, su 
savo pateisinimais, dovanoji
mais staeziai szidina isz musu 
policijantu, musu teisėjus ir 
teismus ant juoko stato ir bai
sia sarmata visai musu valsti
jai daro.

MERGINA
SUBADINTA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Jos tėvas sako kad jo duktė 
susipažino su kokiu ten vyru 
isz West Philadelphijos, ir su 
kuriuo ji kartas nuo karto isz- 
eidavo ant “deitu.”

Taksės draiverys, 29 metu 
amžiaus Cheston Wheeler ja 
parvežė isz Penndel namo. Jis 
sako kad bevažiuodamas jis 
patemijo kad ji buvo baisiai 
pabalus ir mažai ka kalbėjo. 
Kai ji jam užmokėjo jis pama
te kad jos rankos kruvinos ir 
kad visi jos pinigai kruvini. Ir 
jis paszauke policijantus, be
veik tuo paežiu sykiu kai ir jos 
tėvas.

Platinkit “Saule”

Jeigu ne, tai užsisakykite, o 
karta paragavę, insitikinsite 
kad,

šoki Iszvažiavimai ar Piknikai 
tai, . A ". ' ,

Tikrai Skanus!
“Andrulio Suris ’

Tinkamiausias!”
Kreipkite pas savo sztornin- 

ka arba raszykite tiesiog pas:
Michigan Farm Cheese Dairy, 

John Andrulis, Pres., 
Fountain, Mich.

Vasario, kuomet vyksta vi-

pavaįszinįmas savo Draugu.
Del Iszvažiavimuose, Vestu

vėse, ar Kriksztynose, vaisin
kite Sveczius skaniais,

“Andrulio Sūriais!”

LIETUVISZKAS SURIS

■. X

ANDftUtis 
MICHIGAN FAAM 

CHE6SE 
»vp«- 

■**■**: ■

JUS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAN 
FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelines 

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

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

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

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

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, Inc
JOHN ANDRULIS, Pres.

FOUNTAIN MICHIGAN

Washington, D. C. — .
Pareita sanvaite, per trijų die
nu szventes isz viso žuvo 378 
žmones invairuose nelaimėse.

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