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Prancūzai jurininkai su
gryžo in savo laiva “Lafa
yette” in Malta. Jie ežia pri
sidėjo prie kitu laivu, kurie 
isžplauke in Viduržemiu Ju
ras ir in Alžira. Jiems buvo

Isz Amerikos
KAREIVIS

SUIMTAS

Norėjo Pasivogti
Tris Merginas

KING OF PRUSSIA, PA. — 
Kareivis, kuris, buvo isz vais- 
ko pabėgės, buvo valstijos po- 
licijanto suimtas, kai jis norė
jo tris jaunas kolegistes pasi
vogti ant Pennsylvania Turn
pike vieszkelio.

Valstijos policijantas, 29 
metu amžiaus Jonas J. Anusz- 
keviezius, isz Plymouth,* tylo
mis priėjo prie tu merginu au
tomobiliaus, nuginklavo ta 
kareivi ir ji suaresztavo. Ka
reivis turėjo kariszka revolve-1
ri, kuri jis buvo atprovines.

Tos trys jaunos merginos va-1 
žiavo namo del atstogu isz 
Pembroke Kolegijos, Provi- 
dence, Rhode Island, ir buvo* 
sustojusios in Howard John 
son restauranta užkasti. Jos 
yra 18 metu amžiaus Margaret 
Loring, isz Cincinnati, to au
tomobiliaus draiverys; 19 me
tu amžiaus Marian M. Sher
man, isz Silver Spring, Md., ir/ 
19 metu amžiaus Katherine 
Guthrie isz Indiana, Pa. j

Kolegistes sako kad kai jios 
'Užlkando, pavalgė, Loring ' ir 
Guthrie sugryžo in automobi
liu. Kai jodvi atsigryžo jos pa
mate kad paskui jųdviejų 
drauge Sherman, seka jaunuo
lis su revolveriu.

Kolegiste Sherman greitai 
atsisuko ir nubėgo atgal in ^ės

Viduržemiuose Neramu PIRMUTINE
MERGINA VAISKE SUKILIMAI DAUGĖJA

insakyta. statelti in Bone, 
kur sukilėlis Jacques Sous- 
telle yra insikases.

Apaczioje, Henri Maillot, 
po kaire, Prezidentas Public 
Safety Komiteto in Corsica, 

tauranta, kur ji pirmiau buvo, 
patemijus kad tenai valgo vie
nas policijantas, AnuszkevU 
ežius. Ji sugryžo su tuo polici-! 
jantu prie automobiliaus. Po-! 
licijantas užtiko ta kareivi su 
atprovintu revolveriu, bese-!
dinti pryszakineje sedyneje su j 
abiem kolegistem. Jis ji nu
stvėrė ir suaresztavo.

Kareivis .yra 17 metu am
žiaus jaunuolis Nicholas Mis- į 
chenko, isz Andover, in Fair- ■ 
less Hills. Jis polieijantui sten-' 
giesi pasiaiszkinti kad jis ne-, 
ketino ka bloga daryti, kad jis 
tik norėjo kad tos kolegistes ji 
pavėžėtu, jam raido duotu.

Policijantas Anuszkeviczius 
vėliau dažinojo kad tas karei-1 
vis buvo pabėgės isz vaisko, isz į 
Fort Gordon, Georgia, apie i 
sanvaite atgal.

Jis ta jauna kareivi pavedė ; 
jaunu prasikaltėliu polieijan
tui. kol armija pasiuns savo' 
policijantus ji parsiveszti in 
va'ska.

KOMUNISTAI į
PALEIDO 3
LAKŪNUS

WIESBADEN, VOK. — 
Trys Amerikiecziąį lakūnai 
buvo sugražinti Amerikos ka-j 
ro virszininkams, Berlyne. Tie] 
lakūnai buvo Komunistu pa-| 
imti in nelaisve ir buvo sulai
kyti per asztuonias dienas, La
kūnu Sztabas pranesza.

Lakunu Ernest Mynes, isz 
Garretts Bend, West Virginia; 
David Bernhardt, isz DeSoto, 
Missouri; ir Lyle Burke isz 
Watertown, South Dakota, ne- 
tyezia perženge skersai rube- 
žiu mažame Vokietijos mieste

pasitaria su laikrasztininku 
in Ajaccio, sostinėje.

Maillot yra v^das tu kurie 
buvo paėmė Corsica miestą, 
kur gauja szukavo: ‘Lai Gy
vena Generolas de Gaulle.

lyje, Hof, Gegužio dvideszim- 
ta diena.

Komunistai tuos lakūnus su 
eroplanu nuveže in Wiesbaden, 
juos pavede Amerikos Lakunu 
Sztabui. Lakunu Sztabas laiki
nai laiko juos kol galės ju isz- 
klausinėti kas ir kaip ten atsi
tiko, ir ar tie Komunistai juos 
iszklausinejo ir ka jie norėjo 
žinoti.

Juodukas Baigia 
Mokslus

Asztuoniolikos metu am
žiaus juodukas, Ernest Gre
en yra pirmutinis juodukas 
baigti mokslus in Central 
High School, in Little Rock, 
Arkansas. Isz' viso -szeszi 
szimtai mokiniu baigė moks 
lūs.

Per mokslo užbaigimo isz- 
kilmes, netoli nuo tos mo
kyklos septyni juodukai bu- 

. vo suaresztuoti, už tai kad 
jie buvo bunta šukele.

PLYMFTON, MASS. —
Retas kuris isz Amerikiecziu 
yra kada ka skaitės, ar girdė
jęs apie Deborah Sampson.

Musu vaikai mokyklose yra 
skaitė ir girde j e apie Pone 
Molly Pitcher, kuri savo vyro 
vieta buvo užėmus ant karo 
lauko per Battle of Nonmouth 
muszi 1778 metuose. Bet ta 
Molly stojo ant karo lauko tik 
viena syki — o szita Deborah 
Sampson, graži mokintoja isz 
Massachusetts, kariavo per du 
metus, petis in peti'su kitais 
kareiviais.

Apie ja mes girdime ar skai- j 
tame nei žodžio, nors ji buvo! 
vienatine mergina kareive 
Jurgio Vaszingtono Armijoje,! 
ir pirmutine mergina in vaiska 
instoti.

Kai Revoliucijos karas pra-į 
sidejo, Deborah Sampson taip 
norėjo savo krasztui in talka 
stoti, kad ji stojo in vaiska su 
vyrais, kaipo kareivis Robert 
Shurtlieff.

Deborah Saippson buvo gi
mus in Plympton miesteli, 
Massachusetts valstijoje Gruo
džio 17-ta diena, 1760 metais. 
Jos tėvas buvo baisus savo 
naujo kraszto, Amerikos patri- 
jotas, William Bradford.

Kai po visa kraszta pasigir- j 
do szuviai, ir kai susikirtimas 
invyko ant Lexington Green,. 
Balandžio menesyje 1775 me
tais, szita mergina, mokytoja 
nerimavo.

Ji buvo keturiolikos metu, 
liesą, augszta ir graži. Ji nebu
vo pamiszus kodėl jos tėvai ir 
protėviai buvo atvykę in szita 
nauja kraszta, Amerika.

Kai Jurgis Vaszingtonas, su 
savo nuvargusiais kareiviais 
insikase in Valley Forge, De
borah Sampson nutarė kad ka-1 
ras už laisve yra ne vien tik 
vyru darbas ir pareiga, bet’ 
teipgi ir; moterų.

Biski po biski jai drąsą augo ■ 
kol ji galutinai nutarė stoti in 
vaiska. Ji susitaupino gana pi-! 
nigu, nusipirko audeklo ir pa-1 
sisiuvo sau vyriszka eile dra
bužiu.

Viena gražu ryta szita jauna 
mokintoja, nusikirpo plaukus, 
apsirenge savo naujais, vyrisz-' 
kais drabužiais, tyliai beveik 
slaptomis, savo kaimeliui pa
sakė “Sudiev” ir iszkeliavo. I

Kitame miestelyje ji stojo in 
Amerikos Armija kaipo “Ka
reivis Shurtlieff.”

Kareiyis Shurtlieff greitai 
; atsižymėjo savo drąsą ant karo 
i lauko. Jis buvo kelis sykius su- 
1 žeistas, bet vis ne taip labai.
Bet per viena muszi jis buvo 
paszautas in peti.

Jis, su kitais kareiviais bu
vo nuveržtas in Philadelphijos 
ligonine kad pagytu. Czia vie
nas Daktaras, peržiūrėdamas 
sužeistųjų žaizdas, pasakė pa- 
gelbininkui numauti kareivio 
“Shurtlieff” marszkinius, kad 
jis geriau galėtu apžiūrėti jo 
paszauta peti.

Beveik Visur Neramu
Colomgo

Žmonių gaujos slinkinejo po 
sostines ulyczias, daužihdami 
sztoru langus ir vaginejant, 
kai abieju partijų vadai ir na
riai susikirto.

Valdžios kareiviai paleido 
szuvius in viena gauja, už- 
muszdami tris žmones.

Valdžia paskelbė kariszka 
tvarka ant visos tos salos. Mo
kyklos ir teatrai buvo uždarin- 
ti. Buvo tuojaus uždrausta 
parduoti sznapsas ir alus ir vi-! 
sos laikraszcziu žinios buvo su- Į 
imtos ir valdžios peržiuretos, 
pirm negu buvo iszleistos.

Czia viso sukilimo priežas
tis, rodos, yra ar buvo, kalbos 
klausimas. Tamils žmones rei- 
i- ~ —

Jam blusos numirė, kai jis 
pamate kad kareivis Shurtlieff j 
yra mergina. Jis greitai prane- 
sze armijos virszininkui, kuris 
nežinojo kas dabar daryti, ka
dangi niekas panaszaus armi
joje niekados nebuvo atsitikę!

Armijos virszininkas greitai 
pasiuntė laiszka staeziai in Ge
nerolą Jurgi Vaszingtona.

Kai tik ‘kareivis Shurtlieff’ 
pasveiko jis buvo tuojaus nu
gabentas pas pati Generolą 
Vaszingtona. Jam, ar jai, isz 
baimes kisžkos drebėjo.

Bet Generolas Jurgis Vasz
ingtonas ja labai gražiai pri
ėmė, davė jai pinigu, parūpino 
‘ ‘ Kareiviui Shurtlieff ’ ’ gar
binga isz vaisko atleidima ir 
patarė jai palikti kareiviu dar
bą kareiviams ir gryszti namo.

Ji sugryžo in Naujaja 'Ang-! 
lija, isztekejo už ūkininko Ben
jamin Gannett, apsigyveno in' 
Sharon, Mass., ir susilaukė tri
jų vaiku.

Kai Generolas Jurgis Vasz
ingtonas tapo Prezidentu, jis 
ja pasikvietė in sostine, kur 
Kongresas pripažino jos drąsą 
ir pasiaukojima, invede ypa
tinga byla, kad ji gautu iki gy
vos galvos pensija ir jai pa
skyrė daug žemes. j

Deborah Sampson, Ponia; 
Gannett ar “Kareivis Shurt-' 
lieff ” pasimirė 1827 metais.

Beveik niekas jos neatsimi
nė ir net nei nepasigedo kai ji 
pasimirė, bet Amerikos Armi
jos knygose pasiliko vardas 
“Kareivio Private Robert 
Shurtlieff” kurio numeris bu-i 
vo 40066, kuris buvo Panele , 
mokintoja Deborah Sampson.

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

kalauja kad ju kalba butu ly
giai variuojama ir pripažinta 
kaip ir Sinhalese.

Havana, Cuba
Iki sziol, didžiausias sukilimas 
Rytinėje Kubos dalyje dabar 
invyko. Viskas buvo iki sziol1 
ramu nuo to laiko kada val
džios vaiskas numalszino suki
lėliu vado Fidel Castro viesza
revoliucija priesz valdžia, ana ima ant Yugoslavijos Premie- 
menesi. Daugiau kaip szeszio- Tiaus Tito pultis. Tas radijas 
lika žmonių buvo nužudinta sako kad tai reiszkia kad Ko- 
ana sanvaite. munistai Sovietu Rusijoje ir

Sukilėliai nužudė keturis ka- Kinijoje dabar vieni su kitais 
reivius in Guantanamo, netoli negali sutikti ir viens kitam
nuo Amerikos Laivyno tvirto
ves. Vienas laikrasztininkas 
buvo nužudintas in Santiago. 
Apie vienuolika lavonu buvo 
surasta ant keliu ir vieszkeliu 
tarp Santiago ir Guantanamo 
miestu.

Beirut, Lebanon
Nauji sukilimai invyko tarp 
valdžios kareiviu ir sukilėliu 
in Tripoli. Armija turėjo pa- 
vartuoti kariszkus ginklus 
tuos sukilėlius numalszinti ir 
iszskirstyti.

Du sukilėliai buvo nužudin- 
ti ir dvylika buvo sužeista. Ki
ti susikirtimai invyko in Kal
ba miestą, kur armija greitai 
pasiuntė daugiau vaisko.

Buenos Aires, 
Argentina

— Žydu vadai, Liepos 
menesi susirinks in Buenos 
Aires pasitarti apie auganti ir

Ginklu Sandelis Surastas

Policijantas James Burns, 
isz Lynwood, California per
žiūri maža maszinini karabi
ną ir visa indą karabinams 
intaisu ir daliu. Policijos 
virszininkai spėja kad tie 

' didėjanti j u persekiojimą vi
soje Pietų Amerikoje. Jie sa
ko, kad dauguma tos neapy-

i kantos priesz Žydus yra su- 
kurstinta Ku Kluksu isz Ame
rikos.

Yugoslavs ja
Yugoslavijos radijas sako kad 
dabar ne tik Sovietu Rusija, 
bet ir Komunistiszka Kinija 

negali pasitikėti.

Izraelis
Izraelio valdžia intare Jorda
no valdžia, kad buk Jordanas 
yra sulaužęs rubežiaus sutarti, 

1 kur vienas Tautu Sanjungos 
Į narys buvo nužudintas.

Tunizija
Apie szimtas tpkstancziu Tu- 
nizijos gyventoju pasipylė in 
ulyczias, szukaudami priesz 

į Prancūzus. Jie reikalauja kad 
j visi Prancūzai, ypatingai 
Prancūzijos armija isz j u 
kraszto iszsikraustytu. Val
džia greitai iszszauke vaiska 
ir daug policijantu eiti sargy
ba prie Prancūzijos Ambasa
dos kambariu.

SKAITYKIT 
O^SAULE”^ 

PLATINKIT!

ginklai buvo rengiami Ku
bos sukilėliams. Penki vy
rai buvo suaresztuoti kai po 
licij antai suėmė vienuolika 

\ karabinu ir daug kitu gink
lu.
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“SAULE" MAHANOY CITY, p jį.

Kas Girdėt
Chicagoje, dienrasztis “Chi

cago Herald American” buvo 
surengęs iszkalbingumo kalbė
jimo varžybas, kuriose pirma 
vieta mergaicziu tarpe laime- 

. jo Lietuvaite ,Augsztešnios 
Marijos mokyklos mokine, Ka
rolina Cziuraite. Marijos mo
kykla yeda Szvento Kazimie
ro Seseles.

Kanados prekybine delega
cija, kuria sudaro trisdeszimts 
du žmones, lankosi Rusijoje. 
Jie gzia nori susipažinti su So
vietu pramone ir verslo instai- 
gomis. 

• •

- Po Vice-Prezidento Richard 
Nixono atsilankymo in Pietų 
Amerika, kur jis turėjo keletą 
labai nemaloniu nuotykiu, 
Amerikos valdžia dabar gal la- 

1 biau susirūpins musu susiedais 
■ Pietų Amerikos krasztais, ir 

mažiau rūpinsis apie Europos 
krasztus.

Gal tie sukilimai buvo Ko
munistu sukelti, bet buvo aisz 
ku kad dauguma. Pietų Ameri
kos žmonių jiems pritarė, nes 
jie jaucziasi musu nuskriausti 
ir in szali pastumti.

Jau dalbai- rengiamasi kele
tą szimtu milijonu doleriu 
tiems krasztams paskolinti.

Ar Ragavote

Andrulio Sūrio?

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

Tikrai Skanus!
Kreipkite pas savo sztornin- 

ka arba raszykite tiesiog pas:

Michigan Farm Cheese Dairy,
John Andrulis, Pres., 

Fountain, Mich.

Vasario, kuomet vyksta vi

Pypkes Durnai

Žmones Stebėsi

Jeigu jaunikis pavagia 
mergina,

Ir iszbega su ja in 
koki miestą,

Ir ten su ja apsipaeziuoja. 
Taipgi stebėsi da labiau 
Kada kokis prielaidinis 
Pavagia motere nuo jos 

vyro ir vaiku,
Ir “iszrunija” in svietą. . 
Bet ar-gi tai ne stebėtina 
Kai kokis tai vyras 
Pavogė kokio tai žmogaus 
Melžiama karvute isz 

tvarto,
Ir kažin kur dingo su ja! 
Sziandien nėra ko stebėtis

APLEISTAS TĖVAS

Czia musu Atstovai ir Dip- 
liomatai yra nors kiek klati, 
kad jie visa teisybe niekados 
nepranesze in Vaszingtona 
apie tuos krasztus!

'Bedarbiu skaiczius Kanado
je mažėja, daug fabriku, kurie 
buvo szimtus darbininku atlei
dę, ima visus szaukti atgal in 
dahba. k

Komunistai visomis priemo
nėmis stengiasi pasekti, pa
mėgdžioti ar net ir pralenkti 
Vakarinius krasztus, ypatin
gai gerais darbais. Jie nori pa- 
rodinti kad jie žmoniszkesni 
net ir už žmones.

Pavyzdžiui, jie visur visados 
skelbia ir teigia kad jie rūpi
nasi visais savo žmonėmis. Jie 
sako kad senatve visiems po ju 
valdžia yra aprūpinta. Jie gina 
ir teigia kad kiekvienas Sovie
tu žinioje gyvenas senelis gau
na isz valdžios pilna, ir gera 
aiprupinima.

Bet tikrumoje, Komunistai, 
ar jie butu Sovietai ar Ameri- 
kiecziai palieka senelius žiau
riam likimui.

Jei ne tu seneliu vaikai, gi
mines ar draugai, tai visi jie 
badu' iszmirtu.

Sovietu propagandinis laik- 
rasztis “Pevynes Balsas” su, 
rodos visai nekaltomis žinele-
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sokį Iszvažiavimai ar Piknikai 
tai,

“Andrulio Suris
Tinkamiausias!”

pavaisziiiimas savo Draugu.
Del Iszvažiavimuose, Vestu

vėse, ar Kriksztynose, vaiszin- 
kite Sveczius skaniais,

“Andrulio Sūriais!”

isz nieKo,
Nes sziandien visko 

galima tikėtis.

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

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Nemacziau senuko už keliu 
dienu. In treczia, diena skaity
damas laikraszti, pateminau 
žinute kad atsiszauktu gimines 
arba patinstami seno žmogaus^ 
kuri palicija surado ant trepu 
negyva. Bet niekas neatsi- 
szauke -ir miestas turėjo palai
doti vargsza ant miestiszku 
ubagu kapiniu.

— GALAS —

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas iss 
szito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No J 02— 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.

mis, parode kaip tie Sovietai ir 
Komunistai meluoja, kaip jie 
“aprūpina” senelius.

Žinutes buvo, kad viename 
Kolchoze žmones sudėjo pini
gu ir nupirko vienam seneliui 
vežiojama kriesla., už kuri tie 
žmones valsylbei užmokėjo 
penkis tukstanezius rubiliu.

Czia, du dalykai, kaip aut 
delno aiszkus:

Valstybe tokio krieslo tam 
seneliui nedavė!

Valstybe puikiai pasipiniga
vo, imdama penkis tukstan
ezius rubliu už ta kriesla isz to 
senelio draugu. Amerikoje už 
tiek pinigu butu galima du au
tomobiliu nusipirkti.

Vieno miestelio valdybos 
sztabas szitoki instatyma i u 
savo knygas inrasze, kai vie
ni namai sudege, už tai kad 
ugniagesiai pasivėlavo pribū
ti, už tai kad ju inrankiai ne
buvo gatavi:

“Nuo szio laileo mušu ugnia
gesiai turi Imti pilnai prisi
rengė asztuonias valandas 
priesz gaisra.”

In Honolulu, asztuoni apsau
gos policijautai buvo pasam- 
dinti sergėti policijos ginklus, 
kurie buvo iszdeti ant parodos, 
per Tarptautini Policijautu , 
Seimą, in kuri visu polici^an- 
tu virsžininkai buvo susirinkę.

In Port Angeles, Washing
ton, szimto seiptvniu metu ani- 
ziaus žmogus nustojo rūkęs ci- 
garetus, nes jis bijojo kad jie 
nepakenktu jo sveikata. (Jis 
buvo pradėjęs rūkyti kai jis 
buvo septynių metu amžiaus.)

In Saif 'Francisco, Californi- 
joje vienas žmogus buvo nu
baustas ant trylikos doleriu už 
pravažiavimu pro raudiiona 
sz,vieša. Jis užsispyrės reikala
vo kad tas nubaudimas turi 
Imti' keturiolika doleriu. Kai 
teisėjas ir policijautai .nesuti
ko"Ir'Vis' sake kad jis kaltas! 
trylika doleriu, jis, inpykes nu-' 
trenki“ aut grindų keturiolika ■ 
doleriu ir sau isztrepsejo.
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SAULE PUBLISHING CO
Phone 744-J South And A Street Mahanoy City, P*.

Your cboic®
of SIXTEEN 
individual

I TYPE styles
\ Th* moit
\ popular 
\ lahctioni 
\ ihonn

Also matching reception cards, 
response cards, thank you cards, 

at home cards and infermals. 
Come in today and make you* 

choice from our 
’’flouw Wtddinj Lint" catalog;

Each distinctive invitation 
thermographed on 25% rag 

china-white vellum paper; 
giving you fine raised lettering 

that speaks of the 
highest quality;

No.lll—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, 20c.

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

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

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

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

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

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas 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.134—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 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

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

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

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kucziqs 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, 35e.

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Motore? 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- 
»>e»e**4-*****4-****4**4-****)4

— 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.

MPirkie U. S. Bonus!
'l

lapių. 20c.
No.158—A p i e Kapitonai 

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

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

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.Į73—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudrae Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budai# 
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 
Ateites su pagelha Kazyrom. 
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 Katall- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
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.

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszgany to jaus 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 Dieyo Motinos 
Garbei. 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas;

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.

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.. - D. N. B
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GUDRIU MIKAS
(Nugirsta)

JUDRIU Mikas parsisamdė 
pas viena, turtinga Vokieti 

už berną. Kadangi anas Vokie
tis buvo gana szyksztus ir su 
savo samdomoje szeimyna ga
na žiauriai elgdavosi, nemiela- 
szirdingai x sunkydamas dar
bais ir! t.t., užtai ir szeimyna 
pas ji nepabudavo. Bernai pas 
ji keli per meta pareidavo. O 
jeigu kurie iszbudavo isztisus 
metus tai jau tuomi visi aplin
kiniai ūkininkai' stebėjosi.

Neatsižvelgdamas Mikas ant 
savo szeimininko szyksztumo 
ir žiaurumo, tarnavo -pas ji isz 
eiles jau kelintus metus. Susie
dai ir kiti aplinkiniai žmones 
ta matydami, labai stebėjosi 
Miko kantrumo ir nekarta jam 
kalbėdavo:

— Nejaugi, tau Mikai nėra 
žmonyse vertesne vietos jeigu 
tu pas szita Vokieti tai]) ilgai 
vargauji? Juk pats matai kad 
tu pas’ji du syk daugiau dir
bi negu pas kita ūkininką 
dirbtum. Aplinkiniai ūkinin
kai su savo szeimynoms ryte 
dar miega, o tu jau laukuose 
dirbi. Vakare ir ve! tas pats: 
kiti seniai namie, o tu dar lau
kuose dirbi. Dilbi pas ji anks
ti ir vėlai. O ka tu už tai gau
ni? Jis tau dvigubos algos ne
moka., bet už tavo darba net 
szunies vietoje nelaiko. Ar tu 
kada girdi nuo jo žmoniszka 
žodi? Niekados! Jeigu ka in ta
ve kalba, tai visada iszdidžiai, 
sziurkszcziai. Ir už maža ka 
szlykszcziausiai iszkeikia, isz- 
piktžodžiuoja. Juk nei vienas 
bernas pas ji taip ilgai netar
navo kol tave toki kvaila atra
do. Tarytum butu su kunu ir 
su driszia nusipirkęs.

Mikas ant tu visu geraszir- 
dinjgu pamokslu tankiai visiš
kai nieko neatsakydavo tik 
linksmai nusiszypsodavo ir už
vesdavo kalba apie ka kita. 
Juk ir jis pats ta aiszkiai su
prato kad jo szeimininkas ir 
szeimininke niekados in ji ne- 
atsineszdavo kaipo in žmogų o 
tiktai kaip in reikalinga jiems 
darbo inranki. O jis vis vargo, 
kente ir tylėjo, bet savo minti 
mintijo.

gana mandagiai atsineszdavp. 
Gal Mikui tiktai jos'mandagus 
link jo atsineszimas ir szvelni, 
lipszni kalba suteikdavo tos 
ste’bios kantrybes isz kurios 
susiedai stebejbsi.

Maryke, matydama kaip Mi
kas jiems isztikimai ir su pasi- 
szveAtimu'tarnauja ir savo tė
vu link jo nemandagu atsine- 
szima, pradėjo ji, ji atjausti. Ji

ne liktai jo darba. apvertino, 
bet ir ji pati eme labai guodoti 
ir gerbti. Mikas tai suprasda
mas dar energiszkiau ėmėsi 
sau pasinaudoti. Proga, tokis 
vyrukas kaip Gudriu Mikas 
tuojau surado ir tinkamai ja 
pasinaudojo.

su baime huejo grinežion. Mi
kas nulipęs isz pakraiges, nu
ėjo savo lovon atsigulti.

Atėjus Vokietis grinežion vi
sa t nuotiki apsakė savo pa
ežiai. Pati-gi būdama ■nemažes
ne fanatike už ji, szventai in- 
tikejo ir abudu palaike ta už 
stebuklą ir nutarė savo dukte
rį Mai-yke su Miku apvesdinti 
ir apraszyti jiems visa savo 
turtą.

mutiniai pas tą Vokieti toki 
pusryežiai,. nes pirmiau nebu
vo mados bernui valgyti prie 
vieno stalo su szeimininkui.

Nuo tos dienos jau Mikas ne
buvo kaip bernas, bet kaip Vo- 
kiecziu savos szeimynos narys.

Ir po tam nepraėjo nei pora 
menesiu laiko ir Mikas turėjo 
Maryke sau už paezia ir buvo 
savininku viso sariy žiauriu 
szeimininku turtų.

----- .GALAS-----

Apleistas Tėvas

TARADAIKA

Amerikoj dirbau kol galėjau, 
bet dabar ant senatvės vaikai 
mane kaip sena szuni isžmėte 
laukan ir dabar turiu gyventi 
ant meszlyno! '

Užtruko seneliui kvapo ir 
paliovė ijsai kalbėjęs.

— Bet tave miestas gali 
užlaikyti.

— Mane nenori szlepti, nes 
esmių ateivys, virszihįnkai 
man pasakė kad mano vaikai 
yra turtingi ir gali mane užlai
kyti. Bet mano vaikai nei klau
syti nenori, kad manę maitin
tu. Jie iszsįžadejo net ir savo 
tautos ir nenori klausyti nei 
savo kalbos, lies josios sanna- 
tinasi. Baisus mano gyvenimas 
ir apverktina pabaigą, gaila 
man mano vaiku kad taip ap- 
jako. Nežinau kur mirsiu ir 
kur mane palaidos. Kad ture- 
cziau pinigu ant keliones tai 
sugryžcziąu in savo teviszke 
kur galecziau ramiai ■ ilsėtis 
szventoj Lietuviszkoj žemelė
je prie sayo tėvu ir protėviu.

— Tai gal tavo vaikai duo
tu tau pinigu ant keliones?

— Vargai tai padarytu nes 
jie nenori kad asz prie ju du
riu prieieziau. ' 'z

— Gaila man tavęs seneli, 
nes asz pats neturtingas ir ne
turiu pinigu, bet jeigu kada esi 
alkanas, tai su mielu noru tau 
duosiu valgyt ir nesisarmatink 
ateiti pas mane. •!

Senukas mūri padekavojo 
szirdingai ir iszėjo per užpa
kalines duris ip ulyczaite.

(Tasa Ant 2 puslapio)

^JEDEDAMAS prie savo lan
gelio žiurėjau kaip žmones 

ėjo in bažnyczia, nes tai buvo 
Nedėlios rytas. Sėdėdamas 
manseziau apie žmones ir ju 
gyvenimą tik sztai kas tokis 
pabaladojo in duris.' Atidaręs 
duris pamaeziau iszblyszkusi, 
apžėlusi ir skarmalais apsiden
gusi jau pasenusi žmogų. Pa- 
teminau kad jo akys skraido 
in visas sząlis. Norėjau tuo-1 
jaus uždaryti duris, nes ma
niau kad tai kokis beprotis, bet 
jisai prakalbėjo in mane silp
nu balsu:

— Susimildamas tamista, 
duokle man ka valgyt!

Pažiurėjau ant jo ir išžiū
rimi su piktumu:

— Stebėtina, kad tu Nedė
lios ryta, skambini žmoniems 
duris praszydamas ko valgyt!

Akyse vargszo pasirodė asz- 
aros ir silpnu balsu atsake ji
sai man:

— Ponuli jau treczia. diena 
kaip neturiu nieko burnoje ir 
jau kelintut kartu iszgirdau 
nuo žmonių tuos paežius • žo-

džius. Susimildamas, duok 
man nors szmoteli sausos duo
nos.

Po tu žodžiu užsigryžo ir no
rėjo eiti toliaus, bet ji sulai
kiau ir paliepiau jam atsisėsti. 
Nuėjau iii kuknia ir atnesziau 
jam mėsos ir duonos. Senukas 
pamatęs valgi, jo akys pražibo 
isz džiaugsmo ir pradėjo val
gyt. Matydamas ji susiraminu
siu, užklausiau:

— Kur tu žmogeli gyveni"/
Senukas vela labai nusimi

nė, jo veidas apsiniaukė ir 
graudžiai man atsake:

— Alano namai yra visur, 
kartais prie užpakaliniu duriu, 
kartais už miesto prie upes, ,o 
kaip kada geras žmogus inlei- 
džia mane in szante ir taip 
praleidžiu savo vargingas die
nas. O kas kiszasi valgio, tai 
jeigu niekas neduoda tai pasi
renku isz szaszlavu blesžiniu.

— Ar tu žmogau neturi 
szeimynos, nei giminiu? .

— Turiu daug giminiu isz 
kuriu daugelis gyvena Lietu
voje isz kur ir asz pribuvau.

i Rytas. Saulute jau seniai už
tekėjus. Susiedai visi laukuose 
dirba, bet Vokietis, Miką isz 
miego nežadina. Nesulaukda
mas kol ji ateis pažadint, Mi
kas atbudęs pats atsikėlė ir nu
duodamas nieko nežinantis, 
ėmėsi kasdieninio savo darbo. 
Szeimininkas pamatęs ji užsi
kėlusi priėjo prie jo ir manda
giai užkalbino:

— Laba ryta, Mikuti! Ko
dėl taip anksti sziandien užsi
kėlei? Reikėjo dal pamiegoti; 
juk jau didieji darbai nudirbti, 
o sziuos mažesnius ir povaliai, 
vėliau atsikėlė, nudirbsime. 
Eikime grinežion. Kol pusry- 
eziai nebus gatavi, darbo ne- 
pradesime.

Taip kalbėdamas Vokietis 
nusivedė Miką seklyczion, pa
sodino už. stalo ir atncszes bon- 
ka degtines, insake paežiai ge
rus pusryczius pataisyti. Kada 
pusrycziai tapo pataisyti, Vo- 
kiecziai savo dukterį Maryke 
pasodino szale Miko ir visi 
kartu, prie vieno stalo pusry
czius valgė. Mikui buvo pir-

Vokietis buvo tikintys fana
tikas. Todėl, kas meta, kada 
visus javus isz lauku nairion 
suveždavo tai nakti nuojas 
klojimai!, kur tie javai sukrau
ti, beveik isztisa nakti melsda
vosi, Dievui dekavodamas už 
suteiktas jam gerybes ir pra- 
szydavo ant kitu metu dar 
daugiau. Mikas pastebėjo ta 
pas ji betarnaudamas pirma
me savo tarnystes mete. Ir 
nuo to laiko nekarta suko sau 
galva: kokia ežia sztuka savo 
žiauriam szeimininkui iszkir- 
tus. Pagaliau sztai ka jis su
galvojo.

Ta diena, kuomet javai tapo 
suvežti, Mikas žinodamas kad 
jo szeimininkas vakare atetis 
klojiman melstis, po vakarie
nei vieton eiti atsigult, nuėjo 
klojimai! ir užsilipęs paezioj 
pakraigei!, ant sukrautu javu, 
lauke szeimininko ateinant. 
Nepoilgam szeimininksa atėjo. 
Atsiklaupęs ant žemes meldėsi 
beveik lyg pusei naktiss. Pa
baigęs savo malda, išzkele ran
kas augsztyn ir atsidusęs su- 
szuko: ' 1

— O Dieve Gerasis, acziu 
tau už suteiktas man gerybes- 
szi meta, meldžiu kitam metui 
dar daugiau!

— Szalin, kieta-szirdi, nuo 
ne tau priklausanczios gery
bes! Tu ne esi jos vertas. Ne 
tau jas auginau, bet tik tam, 
kuris ju yra vertas —- baisa pa
keitęs ruseziai, pakraigėje at
siliepė Mikas.

Vokietis ta iszgiirdes nusi
gando ir puolėsi dar karsz- 
cziau melstis ir Dievui deka- 
voti. Bet Mikas pakraigėje tu
pėdamas vėla suszuko:

—- Tavo maldos neiszklau- 
syitos liekasi! Sakiau, szalin 
nuo tau nepriklausanczios ge
rybes! Tuomet tiktai bus tavo 
maldos iszklapsytos, kuomet 
savo gyvenimą pataisysi ir 
iszias gerybes pavesi tam kuris 
ju yra vertas!

Vokietis dar labiau persi
gando ir drebaneziu nuo isz- 
įgasties balsu prabilo:

— Mielas Dievulėli! Kuom 
Tavo didi ji majestota esiu už- 
rustinse kad mano maldas ne- 
iszklausai? Ka asz kaltas turiu 
daryti norineziam Tavo rūsty
be permaldauti?

— Ne veidmainiauk, nusi
dėjėli ! Ar nežinai kaip su savo 
bernu elgiesi,? Juk jis tavo ar- 
tymas yra! Jis anksti ir vėlai 
savo įprkaaitu laisto dirvas ant 
kuriu szios gerybes augo, b tu 
drysti jafe sau prisisavinti. Sza
lin nuo ju! Jos ne tau priklau
so!!

Toliau jau Vokietis melstis 
nedryso, nėS bijojo labiau Die
va užrūstinti. Dar valandėlė 
paklupojąs klojime, liūdnas ir

Katros mamutes su 
d u k r e 1 em s be d a v o j a, 

Tegul daug gere ir 
neiszsipagirioja, 

Dukrelėms reike duoti 
užsiėmimą, 

Tada neužkabines vaikina.
Niekyste nerupes, 

Kaip szioki toki darba 
rankose turės, 

Aluczio mamyte in vales 
turi, 

Kai]) jau dukrele ant 
merginos iszžiuri, 

Mamytei ženteliai rankas 
bueziuoja, 

Guzutes bonkutes neszioja. 
Mamyte taukine, augina, 
Dukrele nuo gerymo ne 

gin a.
O kad tu motina 

prasiąegtum, 
Kad tu gerdama 

užspringtum. 
Ne ilgiai džiaugsiosi, 
Ne ilgai girksznosi, , 
Kojų nepavilksi, 

Ant lovos raivysiesi, 
Baisiai stenėsi, 

Kąsnio duonos neturėsi, 
Liežuvi kramtysi, 

, Aszaroiii troszkuli 
gesysi.

Tu mistini, jog kaip 
Tavo dukrele isztckes, 

Tai ant tavęs ji ir 
žentelis 'žiūrės?

O ne, turėsi bėgt, 
Iii ta szali nežiūrėt 

’ Kur žentas dukrele 
t proto mokys, 

, Už kudlu po žeme 
tąsyte, 

O kam. dukreles 
nesaugojai, 

Ant visko per pirsztus 
žiurėjai.

* ' * *
Vienas vyrelis 

susikalbėjo, 
Ir apsiporuot norėjo, 

Tiktai perszkada turėjo 1 
In iszpažinti eiti 

nenorėjo. 
įNa ir in szliu'ba atvažiavo 

Bet szliubo szirdeles 
negavo, 

Midigavo ir cziulbejo 
Na ir iii iszpažinti eit 

turėjo 
Tai rots reformatoriai, 
Tai rotš avingalviai, 

Puodu, kvailiai laižyti, 
O ne sena papratima 

mainyti, 
O galėjai!

in

Vokieczio vienturte duktė, 
Maryke, tai Miko idealas. Ji 
netiktai savo skaistum veide
liu ir puikia stuomens iszvaiz- 
da žavėjo ji bet dar link jo ir

□

□ □

u L1

□

□

□

YES NO

to insure hisverformance to the limit of 
his capabilities?

requirements, and are they doing well In 
college?

START OF THE

SECOND
AMERICAN REVOLUTION!

Jeigu Permainote 
Savo Adresus 

Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto 

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.”

Again, a shot heard around the world 
— the charge that fired Russia’s man
made moon. Again, an urgent call for 
Americans to help in a time of crisis.

Today, a revolution must take place, 
not on the battlefields of Concord and 
Lexington, but in our country’s class- 

. rooms. For with the launching of Sput
nik, a challenge was also launched ... 
a challenge to our entire system of edu
cation. To answer this challenge, we 
must raise our sights and re-examine 
our standards. In addition to standards 
of educational excellence, these in
clude standards of student goals for 
achievement, as well as. increased, re
spect for intellectual attainment.

Some of our schools are excellent

right new. To raise die others to their 
level is our immediate.pressing task — a 
task in which every citizen must help.

The important thing is for all of us 
to start thinking and acting .on school 
problems immediately, and to faęe 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, and of our 
nation. And the way we can achieve 
these first-rate schools is for every fam
ily in America to give education a , 
primary claim on the family income.

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

LET'S ASK OURSELVES THESE QUESTIONS:

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 □ 
recognition of each child's capacities, 
with the necessary guidance counseling

3 Are the necessary courses of study, in
cluding 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 ex
ceptional children, both the extremely
bright and the slow learners?

5 Are our students being accepted Schb- □ 
■tastically by colleges with high entrance

6 Are the students who do npt go on to Q 
college receiving the kind of education
that mpkes.them morp.valuable employees 
and better citizens of our community?
7 Are bur .children attending full-time □ 

sessions in classes small enough for the
teacher to give proper attention tojeach 
pupil? ' >

Visuomet reikalaukite “Andruliu” 
Michigan Farm Surjo. Jeigu panorė
site “Michigan Farm Sūrio” tai ra- 
szykite ant adreso ^Michigan Farm 
Cheese.. Pairy, Ine.,/John. Ąndrųlis, 
Pres., Fountain, Michigan.

FIRST-RATE SCHOOLSAMERICA’S LEADERSHIP DEPENDS ON _____
This message is published as a public service in cooperation with TJie Advertising Council,

SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA



“SAULE” MAHANOY CITY, PJL

ZiniosVietines
nieriu pus-dienine vakacija. 
Visi sztorai užsidaro ta diena, 
idant duoti klerkams pus-die- 
nini pasilsi.

— Buvusi miesto gyvento
ja, ponia Mare Seneskiene, nuo 
418 Earlington Road, Hayer- 
town, staigai (pasimirė Pane- 
delyje 6-ta valanda vakare saį~- 
vo. namuose. Velione gimė Mt. 
Carmel, Pa., po tėvais vadino
si Mare Koncziute. Per dauge
lis meut gyveno Mahanojuje, 
o apie trys metai atgal apsigy
veno Havertown mieste. Pri
gulėjo prie parapijų Apreisz- 
kimo P. M., in Havertown, ir 
Szv. Juozapo mieste. Paliko di
deliame nuliudime savo vyra 
Vincą; dvi dukterys: Dorota, 
medical teclinichiaii del Grad
uate ligoiibute, namie ir Mare 
pati Vinco Mineviczio, medi- 
kaliszka sėkretorka del Lo
cust Mt. ligoinbute, o duktė 
Elzbieta mire 1929 metuose. 
Tris sunns: Vinca, Nyack, N. 
Y, Povilą, Rosemont ir Jurgi, 
namie, gerai žinomas basket
boles coach. Taipgi broli Vin
ca Konczi ir sesere Helena Sze- 
lumbskiene isz Maizevilles ir 
du anukus. Kūnas likos par- 
vesztas in miestą pas Grabori 
L. Traskauska, 535 W. Centre 
uly., kur laidotuves invyko 
Petnyczios ryta, su apiegomis 
in Szv. Juozapo bažnyczioje 9 
valanda ir palaidotai in para
pijos kapinėse.

— Sukatoj pripuola. Szv. 
Roberto, o Tautiszka Vardine: 
Szilgaila,

— Seredos ryta apie 5:15 
vai., pasimirė senas angliaka- 
sis, Antanas Kavalauskas nuo 
1302 E. Pine uly. Velionis ne- 
sveikavo per visa menesi ir per 
dvi sanvaites gydėsi in Potts- 
villės ligo'nbute. Gimė Lietuvo
je, atvyko in Mallanoju dauge
lis metu atgal. Buvo angliaka- 
sis. Paliko savo paczia Mare 
(Berdosh); duktė re Antoszia 
Lalley isz New York; tris sū
nūs: Vinca mieste; Joną ir Ed
vardą, Norristown; taipgi se
sere Onai isz Ohio ir 5 anukus. 
Velionis prigulėjo prie Szv. 
Juozapo parapijos. Graborius 
L. Traskauskas laidos.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola antra Nedelia po Sek
minių, taipgi Szv. Melardo, o 
Tautiszka Vardine: Merunas. 
Ir ta diena: 1949 m., mainieriu 
bosas John L. Lewisas insake 
mainieriams nedirbti per visa 
sanvaite; 1514 m., Lietuviai 
pergalėjo Gudus ties Oraza.

— Nedelioj, Birželio June 
8-ta diena, Szvento Juozapo 
bažnyczioje, per Szv. Miszias 
8-ta valanda, Graduantai sziosi 
parapijos, kurie baiga mokslą 
Mahanoy 'City ir Township 
High Schools, prieis sykiu prie 
Szventos Komunijos, apsiren
gė in savo “Caps ir Gowns’’.

— Panedelyje pripuola SS. 
Primo ir Felicijono, o Tautisz
ka Vardine: Vorile. Menulio 
atmaina: Delezia.

— Utarninke pripuola Szv. 
Margaritos o Tautiszka Vardi
ne: Vingela. Ir ta diena: 1942 
metuose gyventojai Lidice; 
miestelyje Czekoslovakijojej 
buvo Vokiecziu iszžudinti, už 
Naciu vado Heydrich mužudi- 
nima. Moterys ir vaikai 'buvo 
in kalėjimus sukimszti. Kari 
Herman Franck kuris szitoki 
insakyma iszleido, buvo pa
bartas.

-^5 -Seredo-j prasidėjo- Biz-

MALDOS DIENA

Už Lietuvos Laisve Ir 
Pasaulio Taika

PHILADELPHIA, PA. —
Lietuviai, Katalikai iszkilinin- 
gai ir dievobaimingai apvaik- 
szcziojo “Maldos Diena“ už 
Lietuvos Laisve ir Pasaulio 
Taika, Philadeliphijos Arki
vyskupijos katedrože, Birželio 
pirma diena. Nedelioje, puse 
po trijų po pietų.

Szita. “Maldos Diena“ yra 
visose Lietuviu kolonijose 
sziais metais szveneziama per 
proga penkių szimtu metu su- 
kaktuviu, Szvento Kazimiero, 
Lietuvos Globėjo.

Pamaldų tvarka buvo:
Giesme “O Salutaris Hostia, 

visi giedojo; “Szventas Dievas 
Szventas Galingasis, — Visi.

Pasiaukojimo Malda.
Giesme, “Priesz Taip Didi 

Sakramenta’ — visi.
“Teve Musu“ (himnas) 

.choras. Giesme in Szventa Ka
zimiera, choras.

Giesme, “Marija, Marija“, 
Visi. Pamokslas. Jo Malonybe 
Pralotas Jonas Balkunas, At
simainymo Parapijos klebonas 
isz Brooklyn, N. Y.

Giesme, “Tantum Ergo Sac- 
ramentum“, visi.

Palaiminimas. Jo Ekselenci- 
ja, Vyskupas Joseph M. Yuen, 
isz Chuinatien, Honan, Kinija.

Giesme “Sveika Marija, Mo
tina Dievo“. Visi.

nuo 
kuris užlai- 

pasimire,

Tamaqua, Pa. —
Adomas Peel (Pajaujis) 
301 Railroad uly 
ke saliuna mieste,
pareita Nedelia po piet in Ge
rojo Samarijieczio Igioiibute 
Pottsvilleje. Velionis nesveika- 
vo per visa meta, ir apie tryls 
sanvaites atgal likos priimtas 
in minėta ligoiibute del gydy
mo. Gimė Mahanoy City, o apie 
trisdeszimts metu atgal apsi
gyveno Tamakveje. Prigulėjo 
prie Lietuviszkos parapijos ir 
keletą draugijų. Paliko savo 
paczia Helena (Blonskiute); 
dvi seserys: Theo. Norvydiene 
isz Tamaqua R. 3, ir Fr. Ke- 
nauskiene, Mahanoy City; du 
brolius: Joną isz.. Baltimore,. 
Md., ir Jurgi, Michigan. Laido
jo Seredos ryta su apiegomis 
in SS.' Petro ir Povilo bažny
czioje.

Philadelphia, Pa.—
Subatos vakare, Balandžio 26, 
Lietuviu Muzikaleje Svetainė
je invyko balius naudai Seselių 
Pranciszk ieczi u, su ruosztas
per vietinia Moterų Sodalicija 
po vadyfete, paneles Monikos 
Pecziukevicziutes, seses gerb. 
Kuu,. Leono Pecziukevieziaus. 
Buvo daug žmonių ir puikus 
valgis, ir.tame baliuje dalyva
vimu eme ir vietiniai kunigai, 
ir kaip teko girdėti nuo žmonių 
kad tik tas balius pasisektu, 
tai vietine ponia Albina Jas- 
kielevicziųte Czebatorieue kai
po drąsi agitatore, prie kiek
vienos progos prikalbinėjo 
žmones kad tik dalyvautu ta
me Sesu tiems Pranciszkie- 
tiems naudingame baliuje.

— M. P.
— Paskiausioje laidoje vie

tiniu. Lenku laikraszcziu, pa- 
tilpo praneszymas gerbiantis 
musu lietuviu didvyri, Prela
tą Daktara Liudvika Mendeli, 
o ta tai praneszyma vereziaut 
žodis in žodi lietuviszkai, tai 
jisvskam]ba taip:

Didžiausias Rėmėjas Msijo- 
nieriu! Klebonas Lietuviszkos 
parapijos Szvento Alfonso 
Baltimore Maryiando, Prelotas 
-Daktaras Liudviksa Mendelis, 
20-to Balandžio, 1958 meto, mi
nėjo dviguba jubileju: 60-tes 
metu savojo amžiaus ir 30-teš 
metu kaip jis yra insz ventili tas 
kunigu. Szis tai gerbtinasis 
Jubilatas tai yra asmenybe ne
paprasta, ir labai pažangus ir 
karsztas patrijotas — tėvynai
nis lietuviszkas, ir didžiausias 
rėmėjas katalikiszku misijo- 
nieriu. Nei viena parapija ka.- 
atlikiszka ežia Suvienytuose 
Valstijuose ne sugebės padary
ti ta, ka padaro Jo reikale pa
rėmimo katalikiszku misijo- 
nieriu; o prie to-gi ir Jis pats 
daug sugebia atversti nekata- 
liku prie katalikiszko tikėji
mo. Todelei ilgiausiu meteliu 
Jam! — K. V.

Frackville, Pa.—
Sena gyventoja Prane Gudai- 
tiene-nuo 118 N. Railroad uly., 
numirė pareita Nedelia l:4o 
valanda po piet in Gerojo Sa
marijieczio ligon'bute Pottsvil
leje. Velione gimė Lietuvoje, 
po tėvais vadinosi Prane Kef
fer. Atvyko in Amerika in Gil- 
bertona. o apie penkios de
szimts metu atgal apsigyveno 
Frackvilleje. Jos vyras Kazi
mieras mirė 1923 metuose, jis 
turėjo saliuno 'bizni, o po mir
ti, jo sumiš Edvardas valdo 
bizni. Vleiohe paliko savo su- 
nu Edvardą, 12 anuku ir 20 
pro-ajiukus. Laidojo Seredos 
ryta, isz namu ponios Helenos 
Grabauskienės, 139 So. Wylam 
uly., su apiegomis in Aprpisz- 
kimo P. Marijos 'bažnyczioje 
9:30 valanda ir palaidota in 
Szv. Liudviko kapinėse Frack
villeje.

2—Iszbraukti isz seno kon
trakto uždraudimą straikuoti.

Redakcijos savininkai yra 
pasiuline dvieju metu kontrak
tą; asztuonis dolerius ir pen
kios deszimts centu per san
vaite daugiau algos. Tie drai- 
veriai dabar gauna devynios 
deszimts keturis dolerius ir 
penkios deszimts centu ' per 
sanvaite del dieninio szipto ir 
devynios deszimts septynis do
lerius per sanvaite del nakti
nio szipto. Jie dirba 40 valan
dų per sanvaite, bet gauna pus
valandi del užkandžio kasdien;

Redakcija teipgi pasiulino 
trijų sanvaicziu atostogas su 
pilna alga po iszdirbimo tris 
metus. Pirmiau reikėjo isz- 
dirbti penkis metus, pirm ne
gu darbininkas galėjo gauti 
tris sanvaites atostogų su pil
na alga.

TROKU DRAIVERIU
STRAIKOS

Trys Redakcijos 
Suparalyžuotos

PHILADELPHIA, PA. —
Laikraszcziu troku draiveriai 
sustraikavo priesz tris redak
cijas ir taip sustabdė visa tu 
laikraszcziu iszvežinejima 
skaitytojams. Du tie laikrasz
cziai Philadelphijoje ir vienas 
in Camden, N. J.

Nebuvo galima gauti kasdie
niniu ir nedeldieniu laikrasz
cziu nes trtįku draiveriai neisz- 
ejo in darba ir tu laikraszcziu 
neiszvažinejo.

Dvi redakcijos savo laik
raszcziu numerius iszspauzdi- 
no ir paskui per radija ir tele
vizija paskelbė kad visi kurie 
nori gali gauti tuos numerius, 
jeigu jie ateis in redakcijos na
mus, ofisus.

Vienas mažesnis Philadel- 
phijos laikrasztis iszejo kaip 
paprastai iszeina nes to laik- 
raszczio kontraktas su darbi
ninkais nėra dar užsibaigęs.

Apie penki szimtai troku 
draiverįu sustraikavo Phila
delphijoje ir dvideszimts du in 
Camden, New Jersey.

Tie draiveriai, darbininkai 
yra padavė savo pareikalavi
mus del naujo kontrakto:

1—Kad darbininkams butu 
valia kitas unijas remti jeigu 
tos unijos.sustraikuotu.

EROPLANAS PA-
TATAIKE IN NAMA

2 Užsimusze; 4 Szcimy- 
noje Sukricst

paraszes apie sanvaite atgal, 
patardamas kad butu patogus 
laikas abieju krasztu mokslin- 
cziams susirinkti ir pasitarti 
kaslink liovimo tu sprogstan- 
cziu bombų mėginimo, su
sprogdinimo.

Khruszczevo laiszkas dar 
nėra vieszai paskelbtas, bet

Suvažinėjo, Užmusze

apsivertė, bet draiverys, 35 
metu amžiaus Edwin J. Stein- 
inger isz Middleburg, Pa., ne
buvo sužeistas.

DRAIVERYS
IN KALĖJIMĄ

kad Khruszczevas nuolankiai 
atsake in ta Prezidentą Eisen- 
howerio laiszka, patardamas 
kad gal butu geriausi toki su
sirinkimai laikyti Gcnevoje, ir 
ne už ilgo.

Khruszczevo laiszkas buvo 
trijų puslapiu ilgumo. Klumo- 
cziai ta laiszka dabar darbuo
jasi iszversti in Anglu kalba. 
Jie ji pasiuntė in Gettysburg, 
kur Prez. Eisenhowcris atosto
gauja.

NEW GERMANY, MINN. - 
’Mažas eroplanas, paklydęs 
ūkanose ir miglose ir netekes 
gazolino, nukrito ant vienos 
stubos.

Abudu žmones croplane ūži 
simusze ir toje name viena mo- 
teriszke buvo biski sužeista ir 
keturi kiti buvo sukriesti ir 
iszgazdinti.

Žuvusieji buvo Donald F, 
Vogel, isz St. Paul, ir Ward 
Frederickson isz Belview. Jie
du buvo dvideszimts keturiu 
metu amžiaus.

Eroplanas, mažas ir lengvas 
“Cessna“ nukrito ir davė sta- 
cziai in Pono Elmer Karels 
štuba, ant farmso netoli nuo 
New Germany, apie keturios 
deszimts myliu nuo Minneapo
lis, apie ketvirta valanda isz 
ryto.

Lakūnas su savo draugu bu
vo to trenksmo isz eroplano 
iszmesti staeziai in ta narna, 
eroplanas sustojo tik keletą 
pėdu nuo Pono Karels ir jo 
žmonos lovos.

KARDINOLS
STEPINAC SERGA
BELGRADAS, JUGOSLA

VIJA. — Jugoslavijos Kardi
nolas Stepinac yra sunkiai su
sirgęs savo namuose, Krasic, 
vakarinėje Kroatijoje.

Jugoslavijos Komunistai 
Kardinola Stepinac, 1946 me
tais buvo nuteisė ant szcszioli- 
kos metu in kalėjimą, kad jis 
gynė žmonių sanžines laisve.

Jis buvo isz kalėjimo paleis
tas 1951 metuose, bet Komu
nistai jam buvo insake * pasi
likti Krasic miestelyje ir jam 
neleido ir neleidžia eiti Zagre
bo Arkivyskupijos ganytojo 
pareigas. Jis teipgi savo na
muose yra po nuolatine polici
jos sargyba ir visi žmones ku
rie ateina pas ji yra Komunis
tu žinioje.

KHRUSZCZEVAS
ATSAKE

EISENHOWERIUI
WASHINGTON, D. C. —

Sovietu Premieras Nikita 
Khruszczevas atsake in Prezi
dento Eisenhowerio laiszka, 
kuri jam Eisenhoweris buvo

KELEIVIS

Vaika; Buvo Girtas

FINLANDIJOS
' PREZIDENTAS

Pargryžo Isz Maskvos
HELSINKI, FINLANDIJA. 

— Finlandijos Prezidentas Ur- 
ho Kekkonen pargryžo isz 
Maskvos, po deszimts dienu at- 
silankimo ir pasitarimo su So
vietu virszininkais.

Maskvos laikraszcziai pra-

PHILADELPHIA, PA. — 
Szeszios deszimts penkių metu 
amžiaus Edwin Wilson buvo 
pasmerktas nuo keturiu iki 
szesziu metu in kalėjimą ir nu
baustas ant dvieju tukstaneziu 
septynių szimtu doleriu, už tai 
kad jis suvažinėjo ir užmusze 
penkiolikos metu vaika.

Jis prisipažino kad jis ta 
vaika suvažinėjo, ji ant viesz- 
kclio paliko ar kad jis pats bu
vo girtas kai jis taip padare.

Vaikas buvo 15 metu am
žiaus Richard Schmidt.

Vaikas 
dirbdavo 
raszczius
tomobiliaus buvo 
szirnts pėdu nutrenktas nuo sa
vo dviraezio, ir už trijų dienu 
pasimirė. Jam galva buvo bai
siai praskelta.

Teisėjas Leo Wcinroff ji nu
teisė szitaip: tris metus kalė
jimo ir du tukstaneziu doleriu

Schmidt pirmiau 
isznesziodamas laik- 
vakarais. Jis to au- 

apie dc-

nesza kad Sovietu Unija yra.| baudos už to vaiko užmuszima; 
sutikus Finlandijai paskolinti, nuo szesziu iki asztuoniolikos 
keturis szimtus milijonu rub-lmenesiu jn kalėjimą ir du 
liu ir yra teipgi sutikus isz sZimtu doleriu baudos už nesu- 
Finlandijos pirktis dvylika to
nu sviesto, kurio Finnai nebe
gali niekam parduoti.

Buvo puikus namai, kuriu 
sziandien ne ženklo ne liko. 
Tuose namuose gyveno labai 
turtingas ponas.

Karta atėjo senas keleivis 
praszytis in tuosius namus 
nakvynės, bet ponas pietai at
sake, kad jo kambariai no 
viesznamis. ' • .

Tai girdėdamas:, pongs tare:
— Tebunie-gi bent man 

leista užduoti tamistai tris 
klausymus.

— Leidžiu, atsake . puikus 
ponas. i

— Tai-gi pasakykite man 
pirmueziausiai, ponuli, kės 
priesz tamista sziuose namuo
se gyveno?

— Mano tėvas.
—< O priesz tęva ?
— Mano diedukas.
— U kas bus tamistos in- 

pedinis.’ ’ •
— Jeigu Dievas duos, tai 

inpedinis bus mano sunūs.
— Kadangi tai kiekvienas 

tese keleivis sziuose namuos© 
gyveno tik koki laika, kad vėl 
užleidi kitam vieta, tai tamis
tos kambariu yra tikras viesž- 
namis. Tikekie tamista, kad 
geriau butu pamesti puikybe, o 
gailėtis vargszu, tuomet tamis
ta turėsi amžinaji narna anam 
pasaulyje. ■

Giliai pamiinstes, ponas su
teikė kelei viui gera nakvyne ir 
nuo to laiko buvo gailestingas 
visiems pavargusiems.

TROKAS IR
AUTOMOBILIUS

SUSIMUSZE

stojimą kai jis ta vaika suva
žinėjo; ir penkis szimtus dole
riu baudos už vairuojama au- 
tomobiliaus kai jis buvo pasi
gėrės.

Jo žmona Marion, aszaruo- 
dama teisėjui paaiszkino kad 
ji buvo savo vyra padavus po
licijai už girtuokliavimą. Pas
kui kai jis buvo paleistas, 1956 
metais jis vėl pradėjo gerti ir

SAPNAS MOTINOS
SZVENGZIAUSIOS
; ...MALDA... J

; Viesz. Jėzaus ir į: 
: Motinos Szvencz. !;

COATESVILLE, PA.
Szeszios deszimts trijų metu' buvo gavės sakti isz savo dar- 
amžiaus William J. Martin, isz i bo.I _ , 
Christiana, Pa., buvo užmusz- 
tas vieszkelio nelaimėje, in At
glen, apie asztuonias mylias 
nuo Coatesville, apie asztunta 
valanda vakare.

Jis buvo sustojęs del rau- 
duonos szviesos ir paskui pra
dėjo važiuoti skersai vieszke- 
li. Policijantai sako kad dide
lis trokas tuo sykiu davė in jo 
automobiliu isz szono. Trokas

Pdlicijantu rasztai parodo 
kad Wilson buvo kalėjime isz- 
tupejes in Mays Landing, N. J. 
del szeszios deszimts dienu už 
tai kad jis pasigėrės vairavo 
automobiliu, 1956. metu pra
džioje; paskui, tais paežiais 
metais jis buvo isztupejes de
vynios deszimts dienu už ta pa
ti prasikaltima, Philadelphi- 
joje.

Eroplanas Susprogo

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 3%x5% col. ;
TIKTAI, 25 Cti.

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

“Saule“, kaip szviete, taip 
ir dai’ tebeszvieezia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule“ palaiko su sa
vo prenumeratais.

sprogo. Visi lakūnai ir dar
bininkai suspėjo isz jo isz- 
lipti ar iszszokti pirm negu 
tas eroplanas susprogo ir 
pavirto in baisu gaisra.

Ugniagesiai ežia stengiasi 
užgesinti baisu gaisra, ugni 
kai didelis keturiu inžinu, 
Super Constellation RC-121 
eroplanas susprogo ant že
mes, ant Otis Air Force Base 
in Mass. Szitas dvieju mili-

jonu dvieju szimtu 
szirnts penkių tukstaneziu 
doleriu vertes eroplanas bu
vo visiszkai sunaikintas.

Dabar stengiamasi sužino
ti kas ten atsitiko kad tas 
eroplanas taip staiga su-
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