
THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY.
An American Newspaper published in the Lithuanian Language, | 

that circulates thruout the U. S. A., and Foreign Countries.
Founded in 1888. ' Yearly Subscription: United States, $7.00; I

V4 Year $4.00; Canada $8.00. Advertising Rates on Application, i

SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A. !
__________ ___ ___ ______ —----- --------------- -----------— .... , ■ .1

I---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------j

IDU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE”
ISZEINA KAS UTARN1NKA IR PETNYCZIA ;

I
 Prenumerata: Suvienytose Valstijose $7.00 metams, % metu $4.00; |
Iri Kanada: metams $8, % metu $4.50; In Vokietije, Pietų Amerika, | 

Skotlandije, metams $10.00. Atskiras “Saules” numeris 10 Cts. I
Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso:

SAULE PUBLISHING CO.,"
i MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A. |
! t

J r . -r r. -■ ■ ~r T -r ■«.- ra»w~r»~T--r«»T-r— — — ■rr -B»~i — r«-~~ — —-------- —~ .......... **• |M|

No. 4 7 ( KNTKKED AT THk MAHANOY CITY, PA.,į POST OFFICE AS SECONI) 
|==i I CI.ASS MAU. MATTER. UNDER ACT OF MARCH 3, I87U. MAHANOY CITY, PA, UTARNINKAS, BIRZĘLIO 17,1958 (TUESDAY JUNE 17,1958) M V. L. Boczkovvnki, lt ai to r and Mgr. 69 METAS

Svecziai Isz Vokietijos

Vakaru Vokietijos Prezi
dentas Theodore Heuss, (po 
deszine) stovi szalyje, kai 
nepažinstamas jo partijos 
narys (po kaire) yra persta
tomas Kanados Gubernato

Isz Amerikos
ATEITIES

EROPLANAS

Skris Be Lakūno Visa
Meta

WASHINGTON, D. C. — j 
Mokslincziai jau dabar szneka 
apie ateities eroplana, už pen
kių ar už deszimts metu, kuris 
skris per visa meta aplink pa-| 
sauli visai be lakūno.

Už metu tas eroplanas butu: 
nuaupdintas ir tada tie lakunu l 
ir eroplanu mokslincziai galė
tu daug dažinoti ir isztirti apie 
tokius naujus eroplanus.

Tokio eroplano inžinai butu 
varomi su atomine jiega ir jam 
visai, per visa meta nereikėtų 
sustoti del daugiau jiegos.

General Electric Kompani
jos Mokslincziai sako kad jie 
jau dabar gali tokius inžinus 
pagaminti, bet dar ims laiko 
juos patikrinti ir patobulinti.

Tokie eroplanai labai susi
gadintu kitiems eroplanams 
padangėse padėti, in pagelba 
stoti ir jiems gazolino ar kitu 
reikmenų pristatyti. Jie teipgi 
butu labai geri del žvalgybos, 
sargybos. Tie mokslincziai sa
ko kad vėliau tokie inžinai ga
lėtu varyti bombnesziu ir ka- 
riszku eroplanu inžinus.t to

Vėliau tokie atomines jiegos 
inžinai galėtu būti pritaikinti 
ir automobiliams.

UGNIAGESIU
DVIKOVA

Viens Kita Nužudė
PRESTONSBURG, KY. —

Prestonsburg miestelio ugnia
gesiu virszininkas, 37 metu 
amžiaus Amos Gray ir buvęs 

riui Vincent Massey, (vidu
ryje) in Ottawa. Isz Kana
dos Vakaru Voxietijos Pre
zidentas Theodor Heuss at
silankė in Vaszingtona, pas 
Prez. Eisenhoweri.

tu ugniagesiu virszininkas, 39 
metu amžiaus Vernon Black
burn, viens kita nuszove in es
amojo ugniagesiu virszininko 
Gray namus. Jiedu buvo susi- 
pesze kaslink vadovystes tu 
ugniagesiu.

Pono Gray „žmonajr judy)e4 
ju dvylikos metu sūnūs matė, 
ta mirtina dvikova.

Gray buvo paskirtas ugnia
gesiu virszininku kai Black-1 
burn buvo isz tos garbes vietos 
paszalintas.

SOVIETAI NENORI 
SVECZIU

I 
I ------—-—.

WASHINGTON. D. C.—
Nors Sovietams labai malonu 
butu priimti Amerikieczius tu
ristus, keliautojus in savo 
kraszta, kai jie atvažiuoja su 
storomis pinigu maszinomis, 
bet jie net ir tu musu bagoeziu 
ne labai nori.

Amerika yra pasiulinus 
į Maskvai panaikinti uždraudi- 
’ ma užsieniui keliauti po kai: 
kurias Sovietu Sanjungos da
lis.

Vienas laikrasztis, žurnalas 
aiszkina kodėl Sovietai nesu
tinka keleiviams pavėlinti vi
sur po Rusija važinėti:

Jie neleidžia ypatingai Ame-, 
rikiecziams po Rusija laisvai 
važinėti, ne tik del to kad ne- 

i nori parodinti tam tikru pra- 
' moniniu ir' kariszku srieziu ir 
instaigu, vietų, bet ir politiniai 
jautriu vietų.

Tokios vietos yra prievarti-
nio darbo stovyklų rajonai ir 

( pavergti krasztai, kaip Balti
jos valstybes, kaip ir pati Lie
tuva, kurios buvo deportacijos 
iszgujimo aukos.

Verta pastebėjimo kad viso 
vietos kurios yra paskelbtos 
kaipo atdaros svetimu krasztu 
turistams, keliautojams, labai 
placziai aplenkia visas Balti
jos valstybes, kaip Lietuva.

Devyni Amerikiecziai Paimti 
In Nelaisve Komunistu

BERLYNAS, VOK. •—
i Devyni Amerikiecziai turėjo 
nusileisti su savo “helicopter” 
eroplanu prie Zwickau miesto, 
apie trisdeszimts myliu anapus 
komunistu rubežiaus Vokieti-

! joje. Visi devyni buvo paimti 
in nelaisve Komunistu.

Sovietu Ambasada, Rytu 
Berlyne atsisakė jokios atsa
komybes, pasiaiszkindama kad 
tas klausimas isz j u ranku, ir 
priguli Rytu Berlynui.

Sovietai szitaip nori privers
ti ka Amerika pripažintu Ko- 
munistiszka valdžia Rytu Ber
lyne.

Bet, sulyg 1949 Keturiu Di
džiųjų Vieszpatyscziu susitari
mu, Sovietai užtikrina saugia 
kelione visiems Alijantams 
pro szitas Vokiecziu Komunis-

3 VAIKEZAI
SUCZIUPTI

Pasivoge $3,000 Isz
............ ■ n .Sztoro

PAOLI, PA. — Trys penkio- j 
likos metu vaikezai isz Phila- 
delphijos buvo sueziupti ir su- 
aresztuoti. Jie yra kaltinami 
už pasivogima daug daigtu isz 
Sporting Goods sztoro.

Du isz tu trijų buvo sueziup
ti tame sztore, apie puse po de
szimts isz ryto. Juos suėmė'

Rotary Draugijos 
Prezidentas

Clifford A. Randall isz 
Milwaukee, Wisconsin, buvo 
iszrinktas dideles ir garsios
Rotary draugijos Preziden
tu in Dallas, Texas. Jis už
ima vieta buvusio Preziden
to Charles Tennent, isz 
Asheville, North Carolina.

Szita biznierių ir profesi- 
jonalu draugija daug gero 
padaro savo miestuose, kur 
ji rūpinasi Labdarybės dar
bais ir nesikisza in jokia po
litika.

tu laikomas vietas.
Sovietu Ambasada perspėja 

Amerikos Ambasada kad szi- 
tas klausimas gali labai invel- 
ti Amerika ir Rusija.

Ankscziau Rytu Vokietijos 
Komunistiszka valdžia sta- 
cziai ir drąsiai sake kad prigu
li nuo jos kas bus daroma su 
tuo eroplanu ir su tais Ameri- 
kiecziais, bet paskui nutupe ir 
nutilo, kai pamate kad ežia 
jau klausimas daug didesnis 
negu jie tikėjosi.

Amerikos valdžia nepripa- 
žinsta Rytu Vokietijos valdžia 
ir Komunistu tvarka Rytu 
Berlyne ir už tai kreipėsi sta- 
cziai in Sovietus, ir pareikala
vo kad tie Amerikiecziai butu 
kuo greieziausiąi sugražinti.

Rytu Vokietijos valdžia tai ji tuojaus jiems sugražins.

Saržentas J. P. Rees ir polici- 
jantas Robert Mikula. Sztore 
sueziupti buvo William O’-
Neill ir Joseph C. Ripp. Tre- 
czias, Edmond J. J. E. Roth
man buvo ant rytojaus suimtas 
Ir 'suaresztii'<x£š; Philadėlphi- 
joje.

Policijantai sako kad tie 
vaikai buvo pasivogė trisde
szimts penkis revolverius, me
džiokles karabiną, apie trisde
szimts peiliu ir peiliuku, sze- 
szios deszimts baksu kulku, ir 
daug kitu sporto daigtu.

Jie insilauže in ta sztora pro 
užpakalines duris, kur vienas 
praeinantis žmogus juos užma
tė ir pranesze policijai.

Jie ketino visa savo grobi 
nusineszti in Philadelphia, nes 
jie neturėjo automobiliaus.

Policijantai kitose apygar
dose rengiasi tuos jaunuolius 

į iszklausineti apie kitas pana- 
’ szias vagystes kituose szto- 
ruose, nes jie mislina kad szi
tas nebuvo ju pirmutinis dar
bas.

BEDARBIU
PASZELPOS

INSTATYMAS;
WASHINGTON. D. C. — 

Prezidentui zEisenhoweriui bu
vo inteiktas del jo pasiraszymo 
naujas instatymas del dides
nes paszelpos bedarbiams.

Sulyg szitu instatymu butu 
pratęsta del trylikos sanvai- 
cziu daugiau nedarbo paszelpa 
kai ji užsibaigia isz valstybių 
fondo, kuris paprastai duoda 
ta paszelpa del puses metu. 
Vienose valstijose ilgiau, ki- ( 
tose trumpiau, taip pat ir ta 

i paszelpa svyruoja tarp dvide
szimts ir keturios deszimts do- 
lesiu.

Ne visos valstijos pristoja 
prie szilįokios tvarkos. AFL- 
CIO darbininku, unija nepri-

I stoja, ir reikalauja kad tokis

greitai buvo pasiuntus priesz- 
taravima Amerikos valdžiai, 
sakydama kad tie Amerikie
cziai buvo perženge.

Dvylika dienu pirmiau Bel
gijos “jet” eroplanas buvo 
priverstas nusileisti in Rytu 
Vokietija. Sovietai Belgams 
tada buvo pasakė, kad jie turi 
kreiptis in Rytu Berlyno val
džia. . .

Amerikos karo sztabas dar 
nėra paskelbus tu Amerikie- 
cziu vardus, bet žinoma kad jie 
yra isz treczios szarvuotos di
vizijos.

Amerikos Ambasada, in 
Bonn, sako kad ji dar nėra ga
vus jokio laiszko isz Rytu Vo
kietijos valdžios, bet prideda, 
kad kai tik toki laiszka gaus,

Dvasiszkis
Priesz Prezidentą

Jo Malonybe Paul Boust- 
ros Meouchi, (virszuje) Pat- 
riarkas Maronitu Kataliku 
bažnyczios in Beirut, Leba
non yra vieszai pasiprieszi- 
nes Prezidentui Camille 
Chamoun. Jis sako kad ne 
už ilgo ateis laikas, kada 
Prezidento vieta užims Ar
mijos virszininkas, Genero
las Fuad Shehab, (apaezio- 
je) ir visa valdžios tvarka 
ves.

instatymas apimtu ir tuos dar- j 
bininkus, kurie bendrai nėra 
apdrausti nuo bedarbes ir jo-j 
kiu paszalpu nebegauna.

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PL ATINK IT!

I VETERANAS
BE DARBO

WASHINGTON, D. C. —
1 Didžiojo Pasaulinio Karo Ve
teranas, Larue Barfield, Kon- 
gresui nusiskundė, kad jam 
gresia darbo netekimas, del to 
kad jis nesutinka instoti in Ko
munistu valdoma United Elec
trical Machine Workers Unija, 
kurios nariai dirba karines 
reiKmenis.

Kad szitos Unijos Vadai ir 
dauguma nariu yra Komunis
tai ar bent užjauezia Komunis
tus, visi žino, bet rodos, niekas 

; apie tai nieko nebegali pada
ryti- . Į

GARBES DOVANOS 
SU PAREIGOMIS
LIETUVA. — Pavergtoje 

Lietuvoje, Vilniaus Komunis- 
tiszkas laikrasztis “Tiesa” ra- 
szo, kad Maskva yra papylus 
visa sauja garbes ženklu, me
daliu Lietuvos Kolchozinin- 
kams. Bet tos “Garbes” ir 

(“Dovanos” yra surisztos su 
pareigomis ir insakymais.

; “Tiesa” raszo, kad ant ukiu 
farmu butu dvigubai ir trigu-

: bai daugiau karvių, kad butu
■ nupenima kelis kartus dau- 
giau kiaulių kad užgyventos 
Lietuvos Kolchozininkai vyru- 
si Amerikos farmerius ir juos 
pralenktu.

KUR DINGO
( BULGANINAS

MASKVA. — Kai kurie So-1 
, vietai spėja ar bent nori tikėtis 
kad buvęs Premieras Bulgani
nas serga ir dabar gydosi savo 
viloje, Kryme. Bet dauguma

Ponia Carol Hebert, per 
“Muster Day” apvaigsz- 
eziojima, sveikina karinin
kus, kurie atvaiduoja asz- 
tuoniolikto ir devyniolikto 
szimtmeczio karininkus, ku
rie susirinkdavo miesto par
kuose priimti ir patikrinti 
savo tarnyba ar paskyrima. 
Czia jie susirinkę in Stur

Graži Eroplanu 
Patarnautoja

Dvideszimts dvieju metu 
amžiaus Žydelka, Ella-Har- 
El, patarnautoja ant El-Al 
Iszraelio eroplanu, laimėjo 
garbe in Miami Beach, Flo
rida, kaipo gražiausia ir 
mandagiausia isz tu patar
nautoju. Ji ežia laiko savo 
rankose jos laimėta garbes 
ženklą.

laikra sztininku staeziai sako 
kad jis yra patekės in nemalo
ne ir dabar randasi anapus 
Uralo kalnu, ka jau dabar dar
buojasi ir kiti Kremlino ‘trem
tiniai’, kaip Kaganoviczius, 
Molotovas ir Malenkovas.

Pastarosiomis nedeliomis 
Bulganino niekur nebematyti. 
Jo nebuvo net vakarienėje, ba
liuje, kuris buvo suruosztas 
pagedbti Suomijos Prezidentą. 
Bulganinas buvo vienas isz 
dvieju Kremlino vadu, kurie 
lankosi Suomijoje pereitais 
metais.

Pirkite U. S. Bonus

bridge, Mass. -j
Tos anų metu karininkus 

atvaizduoja szitame paveiks 
le, (isz kaires in deszine) 
Martin Bashian isz Lexing
ton, Mass., Drum Major Ted 
Scott-Martin isz Waterbury, 
Conn., ir Sarzentas, Robert 
Sheldon isz East Providence 
Rhode Island.
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Kas Girdėt
Amerikos dipliomatai džiau

giasi kad taip pasitaikė, kad 
Vakaru Vokietijos Prezidentas 
Heuss ir Anglijos Ministeris 
Macmillan beveik to paežiu sy
kiu atvažiavo in Vaszingtona. 
pasikalbėti su Prezidentu Ei- 
senhoweriu.

■Szitaip, visi trys galėjo pasi
kalbėti ir pasitarti apie Pran
cūzijos klausima ir aipie Gene
rolą Charles de Gaulle, ant ku
rio Anglijos Ministeris ir Vo
kietijos Prezidentas ne labai 
pasitiki,.bet- kuris yra arti Pre
zidento Eisenhowerio szirdies. 
Eisenhoweris jiemdviem pata
rė stoto in talka Generolui de 
Gaulle, ir stengtis ji sulaikyti 
nuo Komunistu intakes Pran
cūzijoje.

Republikonu Partijos vadai 
yra labai susirupine kad tiek 
daug Republikonu dabar pasi
traukė isz ihtakingu vietų, 
Kongrese ir Senate.

Isz trisdeszimts keturiu 
Kongreso ir Senato nariu, ku
rie dabar apleidia savo vietas, 
dvideszimts devyni yra Repub
likonai. ,

ežio milijono doleriu.
Kai tik szitas eroplanas bus 

iszmegintas tai. ta kompanija 
dvideszimts asztuonis kitus to
kius eroiplanus tuojaus paga
mins. Kropiami kompanijos 
yra jau rankpinigus davusios 
del szimto trisdeszimts asztuo- 
hiu tokiu eroplanu.

Szitie eroplanai skris sker
sai musu kraszta in puspenk- 
tos valandos; skersai Atlanti- 
ko mares iii szeszias valandas 
ir szėsziolika minutu.

Pypkes Durnai

Neteisingystes

Demokratai dabar tikisi 
daug daugiau vietų užimti 
Kongrese ir Senate, del tu Re
publikonu pasitraukimo. Jie 
dabar tikisi pasisavinti de
szimts ar dvideszimts daugiau 
vietų Kongrese ir nors de
szimts Senate, per Lapkriczio 
Rinkimus.

Sovietai turi toki eroplana, 
kuris veža szimta septynios de
szimts keleiviu ir lekia penkis 
szimtus myliu in valanda. Ne 
už ilgo, Sovietai sako, szitokie 
eroplanai kasdien skris isz 
Maskvos in Vaszingtona ir at
gal.

—■——— * i—-- — —
Prancūzijos Generolas Char

les de Gaude dabar praszo kad 
Amerika atidėtu po-kariniu 
skolų mokėjimą. Kas metai 
Prancūzija turi mokėti Ameri
kai po penkios deszimts ketu
ris milijonus doleriu.

Chicagos Kardinolo Stritch 
laidotuvėse, Birželio treczia 
diena dalyvavo trys szimtai 
tukstaneziu 'žmonių, trys Ame
rikos Kardinolai, szimtas de
vyniolika arkivyskupu ir vys
kupu ir du tukstaneziai kuni
gu, taipgi Prezidentą. Eisenho
wer! atstovavo Darbo Sekreto
rius Mitchell.

Ant svieto buna daug 
neteisingystes.

Jeigu mergina iszveda isz 
kelio vaikina,

Tai ja niekas nenubaudžia, 
Bet, tegul mėgina vaikinas 
Iszvesti isz kelio mergina . . .

DRĄSIOS MOTERYS
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Popiežius Pijus Dvyliktasis 
janeziasi nuvargintas nuo gau
siu pasirodinimu ir pasikalbė
jimu su žmonėmis. Jo Daktarai

szirdyse augo energija stot in 
kova su prieszais ir iszvaduot 
mylimuosius. Namie būdamos 
prikalbinėjo vyrus nueit berei- 
kalo sau mirties jieszkot. Vy
rai visados tiek teatsakydavo.

—■ Ka asz vieifas padarysiu 
kad visi eina, kad jeigu man 
bus sunki bausme.

Dabar jau moterys mate la
bai daug vyru verkaneziu ir 
nenoriueziu skirties nuo savų
jų ir suprato, jog visi neno
rams eina, tik nesuprato del 
ko tiek daug vyru nepažysta ir 
nesupranta viens kito ir kiek- 
viens tebemano, kad nenorįs 
eis ant mirties tik jis vienas.

Nelaimingųjų tėvai ir ‘bro
liai nuliūdę žioplinėjo, jau tai
sės važiuot namo ir ramino 
verkanezias moterys. Žandarai 
moterys stumdė, lieipe namo 
važiuot, isz ju aszaru juokėsi.

Republikonai dabar tikrai 
bijosi kad Demokratai nepa
skirtu Senatorių John Kenne
dy, Kataliką, kaipo savo kan
didatai in Prezidento vieta. Jie 
dabar jau tariasi ar nebūtu in 
sveikata, partijai, jeigu jie pa.- 
skirtu Kataliku kandidata del 
Vice-Prezidento vietos. Mat jie 
visi tikisi kad Vice- Preziden
tas Richard Nixohas bus Kan
didatas del Prezidento vietos.

patarė jam jas nutraukti ir 
daugiau pasilsėti.

Maskvos radijas pranesza 
kad esą surasti budai iszaugin- 
ti morkas trijų pėdu ilgio, o 
kopūstus penkių mastu skers
mens.

— Netikėtai toj vietoje pa
sirodė jauna mergina, pilna

energijos ir karsztos dvasios, 
stojo pritljte verkianezias mo
terys ir suszuko:

— Moterys! Žinau jog nu
manote musu vyru nesusiprati
mą, matėt kaip visi nenorams 
eina, net kiti ir verkdami, kaip 
avinai in plovykla, sulindo in 
vagonus; nuėjo in kare su tik
ru savo prieszu, su tais, kas 
juos ten veža, be kovos eina 
ant mirties, užmirszo raus ir 
savo tėvynė. Mes moteriszko- 
sios už juos stokime in kova, 
atimkime juos isz prieszo ver
gijos ir neduokime iszvežt!

Apstojo mergina ginkluoti 
Į ponai įr iszvede isz stoties na
mu.

Sujudo moterys, užsidegė 
joms kraujas, perstojo verku
sios, puolė prie vagonu duriu, 
norėjo atidarinet ir szankt vy
rus in kova. Iszsigando visi 
ginkluotiejie, szoko duris gin
ti, su kardais mosavo, moterys 
kapojo; moterys priesz gink-“ 
luotus be ginklu kovojo; puo
lė ant ju su inirszimu, rove 
jiems barzdas akis ir plaukus 
su kumseziomis ir akmenai- 
ežiais skaldė ginkluotiems 
Maskoliams antausius. Pakilo 
didžiausias trukszmas ir sumi- 
szimas, pribėgo isz miesto dau
gybe žmonių: vieni žiopsojo, 
kiti stojo in moterių puse, o 
ginkluotieji in ginkluocziu pu
se. Traukinio virszininkas lie
pė maszinistui paleist in kelio
ne traukini, ‘bet maszinistas at
sisekė žudyt moteris, kuriu 
daugybe buvo sugulė ant gele
žinkelio ir lauke mirties. Mo
terys nuolatos szauke:

• — Nebijome mirties, nebi
jome! Kad jau vyrus ant mir-

Kaip tik traukinys sujuda, 
jos puola po spyžiuiu ratu.

Kovojo su ginkluotais sar
gais silpnos beginkles moters, 
liejosi nekaltas kraujas. Atjo
jo Kazokai, musze, kapojo ir 
draskė, keikdami jas, mete, nuo 
geležinkelio in griovius, dras
kė ju drabužius, spardė; mote
rių aszaros maiszes su krauju; 
nukentėjusios su ilgėjimu lau
ke mirties. Neužilgo jau va
žiavo traukinys kruvinomis 
vėžėmis.

Traukinys szniokszte, vejas 
liže, kraujuoti vagonai dundė
jo, o vyrai nulindo sėdėjo, jie 
jaute savo dvasioje nesjipran- 
tama jausmą, kuris iszmetine- 
jo jiems jipsileidima, apsnudi- 
ma ir baime; ir grauže sanžine 
už moterių apleidima ir už ak
la. klausymai kraugeriszkos 
valdžios.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

ties vežate, tegul mirsztame ir 
mes! <

užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

Pirkite U. S. Bonus ^Pirkie U. S. Bonus! Pirkite U. S. Bonus

Republikonai žiuri in Darbo 
Sekretorių, James Mitchell, 
kaipo toki Kataliku kandidata. 
Bet. Mitchell sako kad jis už jo
kius pinigus nestotu in kandi
datus, vien tik palaikyti “Ka- 
talikiszka Lygsvara. ’ ’

Nors dabar daugiau žmonių 
moka daugiau Taksu, vienok 
valdžia sziais metais gaus 
daug mažiau pinigu isz tu tak
su, apie pusasztunto bilijono 
doleriu mažiau,' už tai kad biz
nieriai ir fabrikantai daug ma- 

. žiau mokes, už tai kad ju biznis 
buvo ir yra prastas!

Vokietija, sutiko toliau duo
ti pinigus Anglijos kariuome
nei Vokietijoje iszlaikyti. Už 
tai Vokietija, tegalės pirktis ne 
septynis szimtus Amerikoje 
užsakytus tankus, bet tik ketu
ris szimtus. ,

Dabar, kai Anglijos Premie- 
ras MacMillan atsilankė in 
Amerika ir pasisznekejo su 
Prezidentu Eisenhoweriu, So-, 
vietai tikisi kad Prezidentas 
Eisenhoweris sutiks aut Rytu- 
Vakaru vyriausybių vadu kon
ferencijos suszaukimo, nes jie 
MaėiMillano iSzvažiavimo isž- 
vakarese per Maskvos radija 
jam patarė perszneketi ir inti- 
kinti Eisenhoweri.

Tuo paežiu sykiu valdžia 
rengiasi daug daugiau pinigu 
praleisti. Valdžia praleis apie 
asztuonios deszimts bilijonu 
doleriu ateinaneziais metais.

Kanada parduos Komunis- 
tiszkai Kinijai pusantro mili
jono buszeliu kviecziu. Bet. 

.. vien tik už grynus pinigus, be 
jokio mainikavimo.
...>. ::

Douglas Aircraft fabrikan
tai yra pastate, pagaminę nau
ja, milžiniszka spraustini ‘Jet’ 
eroplana, kuris veža szimta 
septynios deszimts keturis ke
leivius ir lekia szeszis szimtus

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZ1AUSI0S

; ... MALDA ...

; Viesz. Jėzaus ir <:
• Motinos Szvencz. <;
' Sapnas Motinos Szven- J 
[ oriausios, mieganezios j. 
! ant kalno Alyvų, žemei Į> 
Į Batanijos, bažnyczioj ]! 
; Sxv. Mykolo Arkaniuolo. ]!

!Į Knygos Did. 3%x5% col. ;
TIKTAI, 25 Cts. ;!
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J What it is... ,
How you can achieve it...
Peace Power is the strength to keep the peace, 
of course. But that’s not all.
Peace Power is also children.
Because the child who today stands tiptoe, dis
covering the world, may tomorrow discover 
new wonders of science and outer space for all 
of us. If he has peace to grow in.
But peace costs money. Money for strength to 
keep the peace. Money for science and education 
to help make peace lasting. And, money saved 
by individuals. Your Savings Bonds, as a direct 
investment in your country, make you a Partner 
in strengthening America’s Peace Power.
Are you buying as many as you might?.

Strengthen
į America’s Peace Power

I* BUY U.S.
SAVINGS BONDS £ Photograph by Harald Halma

The U. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury Department thanks, 
for their patriotic donation, the Advertising Council and ?

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- 
ezius 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 nemu- 
ao. 58 pus., 20o.

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 
AJiglorius 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, 
Pakutuinkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

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

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios NaktL 
62 puslapiu, 20o.

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—Hzakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

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

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

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

— Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite 
jiems kad užsiraszytu sau 
“Saule”, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nes “Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys ju nuliūdima.

lapių. 20o.
No.158—A p i e Kapitonas 

Stormfield Danguje; Pabėgo- 
le; Kasgi Isztyre; Prigautais 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsargumu in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigi 
dės ir Kitus Dangiszkus Kil
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyue. 
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 įsa- 
davinėti 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 
Ateites su pagelba Kazyram. 
25c.

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

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

No.194—Trumpas Kata!!- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurtas 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 Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany- 
tojaus Jeruzolima. 10c.

No.200—Eustakijuszas. Ie> 
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kristų. 
Pukius apraszymas. 20c.

No.202—Novena, Stebuklin
go Medai i ko Dievo Motino* 
Garbei. 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knyga*:

myliu iii valanda. Tip fabri- “Saule” gražiausia ir tin
kantai dirbo ant szito eroplano 

<K.tnrihietus ir praleido pustre-
kamiausia dovana nuo Lietu 
riu, Lietuviui. ' SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.

MPirkie U. S. Bonus!

13?° Užsisakant knygas ie» 
szio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigu* 
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.

ISr3 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:
SAULS PUBLISHING CO., 
Mahanoy Oitj, Pfc. - D B *
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TARPE LAVONU
Istorija Apie . . . 

“AMŽINA ŽYDĄ”
Jo kelione po svietą ir liūdimai 

apie Jezu Kristų.
Per paczta, 25 Centai.

LAIKE vakacijn tau,kiauše 
persedinejau pas mano gi

mines pas dede ar pas katra te
ta. O buvo man gerai ba kaipo 
studentuką visur mylėjo o ir 
da piemeniukas ponaicziu pa- 
vadydavo, isz ko pusdavausi 
kaip kepta, utele.

Mano dėdės kunigo namas 
buvo didelis, stovėjo konia so
dria, o szeip, kitu triobu, buvo 
daugybe.

Buvo ir kitas namas, vadi
namas pekorine, del szeimynos 
Szale sodo stunksojo sena, me
dine bažnytėlė, tarp szakotu 
liepų, tolinus, szale bažnyiezios 
stovėjo, naminis, kuriame gy
veno kunigas kamandorius.

Sziandien jau viskas persi
mainei Sena, bažnytėlė jau se- 

, nei dingo, stojo nauja murinę 
bažnyczia o ir numirėliu dabar 
nelaidoja szale bajžnyizios, ba 
turi toliau kapines.

In ta pekorine susieidavo 
szeimyna kas vakaras, ateida
vo ir szpitolninkas ir da kele
tas moterėliu. Bobeles verpė, 
vyrai szi ta knibinėjo ir apsar 
kinejo visokias apysakas, apie 
szpukus, numirėlius, razbai- 
ninkuš užkeiktus dvarus, ra
ganius ir t.t. Ypatingai senas 
szpitolninkas, kuris da, Kos- 
cziuszka paminė tas tai daugyi- 
be žinojo o noringai pasakoda
vo, tai buvo, tai būdavo visi 
klauso, o asz net kvapa sulai
kydavau kaip apie baisius 
daigtns sakydavo.

■ Kada būdavo pagadlyvas 
vakaras, tai ne teip norėjosi 
klausyti senio apysakų, nes 
kada būdavo lyije, ar teip kokia 
dar gana-ūžėdavo, tai iszlaiko 
apsesdavome sena Juozą, o asz 
net po jojo skvernu skrandos 
pasislėpdavau, kad bužys 
nes ne paimtu.

— Czionais ne vienas 
atmenate badmeizio nei
vietres. Visi esate jauni ir pra- 
šzykite Dievo, kad tokiu laiku 
nesulauktumėte. Isz pradžios 
buvo baisi žiema. Sniego buvo 
daugybe, szaltis perkuniszkas 
vejas konia nuolatos pute nuo 
žiemiu szajies, jog in niekur ne 
galejei kojos iszkelti, nei in ki
ta kaima, nei in miestą su rei
kalais. * *

Balandžio menesyje blikste
lėjo saulele, nutarpino sniegą 
ir ledai sujudino ant Upių. 
Sztai ir užėjo tvanai. Vanduo 
daeitinejo net in klebonyje, o 
szeip kaimo triobas užseme lyg 
stogu ir daug vanduo nunesze.

Žmonelei gelbejosi kaip ga
lėdami. Ne vieni vos spėjo gy- 
v’aste iszneszti ir glaudėsi pas 
tuosius, kuriuos vanduo ne da- 
sieke, o daugelis kaip čigonu 
ant lauko gyveno.

Vanduo stovėjo ir stovėjo o 
kada pradėjo nupuolineti, už
ėjo dideli karszcziai, kaip vi- 
durvasaryja. Degino karsztis 
be galo o ežia laukai ne apdirb
ti; rugiai iszszale, tai daigtais 
žemem užnesze, baisybe!

Žmonelei jau senei suvalgė 
ka turėjo ant žiemos, vaikai 
sžaukia ir klykė, praszo duo
nos, o ežia nėra., i

Czia vela dumble pradėjo 
atsirasti koki tai vabalai ir 
kiloki gaivalai, pradėjo smir
dėti balos, net sunku apsakyti, 
kas tada dėjosi.

Daugelis žmonių pamėtė 
grinczias ir iszvandravo in pla-

tu svietą,: kiti pasilikę kaime 
atsiduodami ant malones Die
vo ir Jo Apveizdos.

Ir atėjo tas, ko ne tikėjomės. 
Atėjo pirmiausia badas, o pas

ak yn e 
vieno.

kui pavietra. Smertis 
kaime ne lenkdama nei
Kur katras stovėjo, ten puolė 
ir gulėjo. Dirbo laukuose ten ir 
likosi, sėdėjo stuboje ir czion 
smertis užtiko, pajuodo ir tuo- 
jaus atliko. Varpai skambėjo 
ir skambėjo, kunigas meldėsi

BALTRUVIENE

Drąsios
Moterys

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

jog atsinoresi apipleszineti ne
gyvėliu! z

Tai kalbėdamas, pagriebė 
jaja per puse, paguldė in gra-» 
ba, ant vietos mimirusio, antvo
žą uždare, pats atsisėdo ant 
grabo ir lauke kol iszsidienis.

Spardėsi nebage gana,, Liet 
negalėjo iszsigauti, tame pra
dėjo kaime gaidžiai giedoti ir 
szviesa pradėjo persimuszti 
per langeli in lavonine.

• Negyvėliai gulėjo visi 
vartyti per vagilka.

ir kas diena numirusius laido
jo, nuo ryto lyg vakaro.

Tai isz pradžios laidojo, nes 
jau toliau, nei kunigas, nei var
goninkas nei graborius, neteko 
pajėgu kad visus palaidoti. Isz 
pradžios laidojo /' negyvėlius 
grabuose, nes kada ir tojei star 
lorei numiri, ne buvo kam gra
bu daryti tai guide negyvelius 
ant kapiniu in lavonyczia, kol 
duobius duobe ne iszkasdavo ir 
szoki toki graba. ne padare.

Stovėjo lavonai grabuosia ir 
be grabu ir turtingi ir biedno- 
kelei. Duobkasis sunkiai dirba 
nuo ryto lyg vakaro, o Dievas 
pridavineja del jojo pajėgas ir 
saugojo nuo baisios pavietres.

Pažinodamas aplinkines gy
ventojus, žinojo kas numirė ir 
užraiszinejo ant popiereles.

Apsižiūrėjo viena karta, jog 
kas tokis negyvėlius apipleszi- 
neja, nuo moterių nuimineja 
.karolius, geresnius apredalus 
ir net marszkinins. Negalėjo 
sau isz. galvos iszmuszti, kas 
tai yra, nes ne mate nei diena 
nei naktį kad kas vaiksztinetu 
po kapines.

Duobkasys buvo tai drūtas, 
digtas ir drąsus vyras; mat, 
senas kareivis, tai ir apmislino 
kad lavonineja privaktuoti ir 
nutverti vagi.

Viena vakara, kada jau ge
rai suteme, pasislėpė už grabo 
turtingo gaspadoriaus ir lau
ke.

Sztai apie gaidžius iszgirdo 
žingsnius ateinanezius ir jau 
netoli saves. Norint buvo drą
sūs, tai vienok dantimi subar- 
szkino nuo baimes ir prisiglau
dė ne kvapo ne iszduodamas.

Nes insidrasino velei, lauke 
toliau, kas ežia, nusides ir at
sidavė ant valios Dievo., Žings- 
nei artinasi, durys lavonines 
sugirždejo, inejo kas tokis ir 
eina pas artimiasia graba.

Duobkasis nutirpo. Jam nu
sidavė, kad atėjo giltine jojo 
pjauti, nes ne drebėjo tiktai 
kalbėjo: "Kas in aptekai?”

Ateivis turėjo apsigobęs bal
ta drobule, apėjo pasienais per 
žvelginejo visus lavintus.

Pirmiause ėmėsi už Antanie
nės, ka be grabo gulėjo, nuėmė 
drabužius, o ant galo ir marsz- 
kinius ir paliko, kaip Dievas 
ant svieto leido.

Padėjo ant krūveles ant že
mes, o smulkesnius daigtns su- 
sikiszo in anti. Paskui prisiar
tino prie Jokūbo, apiplesze vis
ką kas buvo geresnio.

Duobkasis temino ant vai
dyklos, bet negalėjo inžiuret 
ka,s tai buvo.

Ir teip ėjo isz paleiles mažes
nius daigtns dėjo in anti di
desnius dėjo ant krūveles.

Tada duobkasis pamisimo 
sau aha,! Tai nebile kokis vagis 
nes geresnius daigtus paima, o 
prastesnius palieka.

Ir teip prisiartino net pas 
duobkasį, o kurio ne mato, ba 
prisiglaudės prie grabo. Tame 
grabe gulėjo turtingas ūkinin
kas, parėdytas pusėtinai tai ne 
dyvai, jog vaiduliui užsinorėjo 
apipleszti negyvėli.

Pasodino negyvėli grabe ir 
1 pradėjo nuredineti.
> — Vardan Dievo Tėvo ir
’ Sunaus ir Dvasios Szventos, 

pamisimo duobkasis, ir, cziupt 
už kojos.

Vaidutis baisiai

SAULE - Mahanoy City, Pa
Atsitikimas Isz Laiku Kares 

Rusijos su Japonija

PJAULE raudoname kamuo
lyje tarėsi krauju apipilta, 

ir nepaprastai iszšipTetusi, 
slinko žemyn ir junges su par 
dangų; tarsi isz pykezio berda
ma savo kruvinus spindulius ji 
nuraudino padanges ir ten isz- 
siblaszkiusius debesys, ir ten 
debesyje giliai paslėpė savo 
veidą. Augsztai, pdsraudonia- 
me debesyje tviskėjo žaibai ir 
patyloms dundėjo griausmas. 
Szali miesto buvo traukiniu 
stotis ir ten važinėjosi juodi 
traukiniai. Vienam biauriame 
traukinyje blizgėjo prieszais 
ugnies akys nasrais, kaip 
szimts pailsusiu vilku, baisiai 
szukavo; in ilgiausia eile prie 
jo prikalbinėtu vagonu, žvaigž
dėti, apsiginklavę ponai varei 
tvirtus, jaunus vyrus ir žadėjo 
nuvežt in tokia vieta, kur ba
das, kankinimai, viens kito žn- 
džumai ir isz visur surinkt bai
siausi e jie . žmogžudžiu inran- 
kiai: su tais tai inrankiais reik 
stot prįesz nieko pikto jiems 
nepadariusius žmones, o anie 
taip pat valdžios suvaryti, tam 
tikrai iszmokyti, žudys priešą 
save stovinczius, sau nepažins- 
tamus žmones, ne patys nežino
dami už ka.

Pakilo aplinkui verksmas ir 
aszaros savuosius atlydejusiu- 
ju moteriszkiu: ginkluoti po
nai ju neprileido paskutini 
karta sū savaisiais atsisveikin
ti. Verke motinos savo sunai- 
ėziu, krito ant Žemės, randas 
lauže, keike visus piktadarius 
ir ju vyriausia galva Cara, ir 
siuntė juos in pragaru už žudy
mai ju penėtojų ir gyvenimo! 
vilties. Verke seserys savo bro
liu, kurioms tebuvo visas ra
mumas tik jie. Verke moterys 
savo vyru ir tu nelaimingu! 
vaiku, kuriems prisieis badant 
nustojusiems tėvu maitintoje 
Verke mergaites savo-mylimų
jų jaunikaicziu, ir ju jaunuose!

(Tasa Ant 2 Puslapio)

pargriuvo ant žiuves, o negy
vėlis grabe paleistas, velei gu
le in graba.

Tame iszlindo isz 
menulis ir apszviete 
kaip tyczia.

— Jėzau, Marija! 
leisk mane, jau daugia; 
eisiu in czion, tai bus paskuti
nis kartas, szauke vaidulys.

Duobkasys insižiurejo gerai 
in veidai ir pažinias tarė:

— Tai tu Magde? O tu va
gilka, apipleszineji numirė
lius! Veidmaine! Ka vaikinas 
paikini, asz tave pamokysiu!

— O Dievulėliau! O Joneli 
susimylėk ant manes! Musu 
szeimyneles net dvylika, val
gyt nori, o nieko neturime, tė
vas ir motina ant mirsztanczio 
patalo. Ka galėjau daryti? Isz 
niekur pagelbos nebuvo, o ežia 
reikiai nuo smerties gintis! Ir 
ka? Pradėjau negyvėlius api- 
pleszineti, juk numirusioms 
nieko nereikia!

— Paskui galėsi teisytis, o 
asz tau tuom laik tiek duosiu

Platinkit “Saule”
debesiu 
lavona

! Jonai
i,u ne at-

Jeigu Permainote
Savo Adresus

Gyvenimo

su-

Tieji kurie persikrausto 
kitas vietas arba iszvažiuoja 
in kitus miestus del apsigyve
nimo ir geidžia "kad .jiems 

eitu be pertraukos, 
adresus tai

in

0 tuūm laik gulėjo vagilka 
grabe ir sunkiai dūsavo. Ant 
galo atidarė graiba duobkasys 
kad iszleisti.

Magde pasijudino — drąsi, 
niekas del josios nesistojo puo
lė duobkasiui in kojas ir pra- 
sze susimylejimo.

Duobkasys pasigailėjo- nelai
mingos vagilkos įba pažino jo
sios baisu padėjimą jog ne isz- 
gero apipleszinejo numirėlius 
paleido."Saule 

kada maino savo 
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.

Daug metu praėjo nuo to lai
ko, baigė senas Juozas. Magde 
jau senei pas Dieva ilgai jiji 
gyveno ant svieto, nes pasitaį- 
se ir buvo Dievobaiminga lyg 
smert. i

Po josios smerties, kas tokis 
apie lavonine vaitoja, ir bala
dojasi, o žmonis sako, jog tai 
Magdės duszia pakutavoja.

A

O, tos Maivilles bobeles, 
Ka jos iszdaro tos 

neiszmaneles, 
Kaip Sukatos vakara 

isz namu iszeina, 
Tai net Nedėlios vakara 

pareina.
Po atrytus laksto, 

Kaip eina tai žaksto, 
Savo vyrelius in džela 

pasodina, 
O paezios velniai žino 

kur jodina.
* * *
Ilgas plaukas, 

Trumpas protas, 
Boba neturi mieros, 
Ant tikros vieros. 

Kožna viena, 
Kas szventa diena, 

Nieko nežiūri, 
Pasigerti turi.

Viena, tokia niekszas, 
! Atsivilko in Karbono 

pavieto, 
Kaip szirdeles prisipūto, 

Tai net pasiuto,
Prie vyru pradėjo kabytis, 

Meiliai glaudytis, 
Tai tieji stumdė nuo 

saves, 
Ba buvo pasigėrus 

invales, 
Visko paduoti negaliu, 

Ba asz net sarmata, 
turiu.

* * *
Jau tai szirdeles gana, 

Susikirto didelė ir
■ ' maža mergele,

O žinoma didesne, 
Buvo ii’ drūtesne. 

Su pokeriu kara ne 
kas, 

Jeigu per uosi pasirodė 
burbulas, 

Kaip kraujas pasirodė, 
Abiem baisiai iszrode.

Mažesne didesne apskundė, 
Sztai autobilas atidunde, 

Kad didesne nuveszti, 
Bet negalėjo surasti, 

Nežinau kaip ten toliau 
buvo, 

Turbut viskas pakliuvo.

ma-

suklykė ir

I

ne
pa-

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai 

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

Trys Istorijos
Apie Irianda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius ako Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
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64 pus. Did. 5x7 col.;
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Žinios Vietines PASIMIRĖ PRIE I NAUJI GYVULIUKAI
ALTORIAUS LIETUVOJE

— Pareita. Subata invyko 
Amerikos Vėliavos Diena. Ne
kurtose miestuose invyko par 
rodos ant garbes Amerikos vė
liavos.
'— įSeredoj pripuola SS. 

Morkaus ir Marcei., ir Szv. Ef- 
reno, o Tautiszka. Vardine: 
Gimbutas. Ir ta diena.: 1941 m., 
Turkai pasiraszo ant sutarties 
su Naciu Vokietija; 1812 m., 
antras karas Amerikos priesz 
Anglija paskelbtas; 1815 m., 
Napaleonas pasiaustas in St. 
Helena salas.

— Ketverge pripuola Szv. 
Juliano Falcon ir Szv. Gerva
zo, o Tautiszka Vardine: Gag 
že. Ir ta diena: 1935 m., Angli
ja sudaro Laivyno sutarti su 
Vokietija ir Italija iszvare vi
sus Amerikos Ambasadorius ir 
K o n s n 1 u s, atkerszindama 
mums už tai kad mes buvome 
panaszai padare; 1948 rn., Ru
sija nutraukia, vi fens santykius 
ir susisiekimus tarp Berlyno ir 
V akar i n iu Tau t n V ok i et i joje. 
Amerikiccziai, Anglai ir Pran
cūzai visiszkai nukirsti mm 
Berlyno. Amerika pradeda vis
ką eroplanais veszti in Berly
ną.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Silvhrijo, o Tautiszka Vardi
ne: Genulis. Ir tai diena: 1938 
m., Prancūzai paklausydami 
Anglijos valdžios, uždaro savo 
rubežin Ispanams ir jokios pa
geliuos; 1949 m., Keturi u Di
džiųjų Tautu Ministerial bai
gia savo Konferencija, pasita
rimus Paryžiuje. Nieko nenu
tarta,, nieko nenuveikta. Rusi
ja. ant kiekvieno punkto pric- 
šzinosi.

—- Pareita Ketvergą, apie 
10:30 valanda naktyje, nelai
me atsitiko arti Quakake, kai 
automobilius kuriame važiavo 
Ronald. Bainbridge, 39 metu 
amžiaus, trenkė in einanti frei- 
ta ant Central Railroad gele
žinkelio. R. Bainbridge likos 
užmusztas kai jo automobilius 
likos suteszkintas per freita. 
Velionis buvo veteranas isz 
antro pasaulinio karo. Paliko 
sayo paezia, tėvelius, broli ir 
seseri. Prigulė prie American 
Legion Post isz Lake wood. Bu
vo protestonas. Laidotuves in- 
vyko ■Panedelyje po pi et.

. Minersville, Pa. —
Ponia Agneszka Bražukiene 
isz miesto gydosi in Pottsville 
ligonbute.

Saint Clair, Pa. —
Buvęs miesto gyventojas, Mas
ter Sgt. Kostina, 37 metu am
žiaus, koris tarnavo prie ero- 
■planu skyrių, del .‘Dede Sarno’ 
in North Charleston Air Force 
Base, likos nudurtas in gerkle 
mirtinai, per savo paezia, Emi
lija (po levais Miekonis) isz 
New Philadelphia, Pa. Tas at
sitiko laike bamys, kur invyko 
pareita Utarninke, apie 7:30 

■valanda vakare. Velionis pa
liko savo paezia. Emilija; siinu 
ir dvi dukterys, taipgi savo 
tėvelius, penkios seserys ir du 
brolius. Laidotuves invyko in 
Saint Clair.

SAN DIEGO, CALIF. —
Trisdeszimts dvieju metu am
žiaus Fred Pineda sukniubo
prie altoriaus ir pasimirė. Jis 
prie altoriaus klūpojo su savo 
nuotaka, 22 metu amžiaus Ma
ria Valdez Millan, isz Tijuana, 
Mexico.

Jiedu buvo ateje su svietkais 
in Nekalto Prasidėjimo bažny- 
czia apsiženyti.

Jaunikis dirbo in San Diego 
Naval Air Station?

Jis buvo greitai nuvesztas in 
ligonine in National City, kur 
daktarai patikrino kad jis jau 
buvo mires.

Price $3.00 State point atyle.

PAVERGTOJE LIETUVO
JE. — In Pavergta Lietuva, ar 
tikriau sakant, in Lietuvos
miszkus, yra atgabenta najua 
žvėriuku ruszis: maži meszkiu- 
kai, kurie yra vadinami “jeno- 
tais.”

Jie minta pelėmis, varlėmis 
ir betkokia dveseliena. Žmo- 

; gaus jie bijosi ir jo nepuola, 
j Jie greitai veisiasi ir jau ju yra 
i visuose Lietuvos miszkuose. 
Kai kurie Lietuviai yra jau ir 
tu “jenotu” kailinius insigyje.

PLATINKIT “SAULE”

COLORSi Red, Black, Green, 
Blue, Gray, Copper.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. - U. S. Al

Jaunikaitis Ir Trys 
Paneles

Tūlas jaunikaitis, nuėjo in 
svietą jieszkoti sau paezios 
drauges del savo gyvenimo.

Atejas iii puiku miestą, ir 
rado tris patoges paneles ku
rias tarė:

— Patogios esate, kaip 
žvaigždes ant dangaus, o asz 
tokios žvaigždes jieszkau, 
idant man pražibetu tamsu 
mano gyvenimo.

Visos trys saldžiai nusijuokė 
jauni kaiezini.

— f) ka manote dirbti, pa
togios kvietkeles isz stebuklin
gu daYželiu ? Užklauso.

— Asz patogus jaunikaiti 
gra.jinu-ant tokio indo, ka va
dinasi fartapijonas, tarė pir
mutine. '

— O asz, mano juodaki, ma- 
liavoju žiedus ant szilko,— 
tarė antru o ji.

— Asz, malonus jaunikaiti 
mezgu pu ik i n s - mezginiu s i sz 
plonu siūlelio kaip vortinkle, 
tare troezia.

Jaunikaitis nulindo, iszgir- 
des tai paėmė savo pakeliavin- 
ga. lazda, o iszejas* per duris 
tarė: einu toliau patoges kviet- 
koles, jieszkote del saves pa
ezios, kuri mokėtu kept duona 
isz miltu ir skalbti mano drap-

Paveikslas Serga neziai Mergaitei

Generolas 
Charles de Gaulle

Priemieras

Generolas Charles de Gaul
le, dabar Prancūzijos Pre
mjeras ir visiszkas viso 
kraszto bosas buvo iszrink- 
tas del szesziu menesiu, per 
kuri laika jis turi Prancūzi
joje tvarka investi ir visus 
sukilimus numalszinti.

Iki sziol jam ne kaip seka
si, ypatingai Alžirijoje, kur 
daug žmonių jam vieszai 
prieszinasi.

JET EROPLANAS
PATAIKĖ IN NAMA

Pirkie U. S. Bonus AMERIKOS ABEJINGI SOVIETU

Visuomet reikalaukite “Andruliu” 
Michigan Farm Sūrio. Jeigu panorė
site “Michigan Farm Sūrio” tai ra
ižykite ant adreso ^Michigan Farm 
Cheese Dairy, Ine., John Andrulis, 
Pres., Fountain, Michigan.

Vienuolikos metu mergaite 
Cheryl Hart isz Schenectady 
New York, yra mirtinai su
sirgus ligoninėje in Albany, 
N. Y. Ji serga, Daktarams 
dar nežinoma ir nesupranta
ma kraujo liga.

Ji vis prasze paveikslo

jauno dainininko, Elvis Pres 
ley, kuris dabar randasi 
vaiske. Jos praszyma laik- 
raszcziai ir radijas pagarsi
no, ir tas dainininkas jai 
prisiuntė kelis savo paveiks
lus, kuriais ji dabar, ligoni
nėje gerejasi.

TONCA CITY, OKLA. — 
Degantis Lakunu Sztabo ‘Jet’ 

« f eroplanas, visu savo smarku
mu nukritcfir pataikė in ūki
ninko narna, per lietu ir audra. 
Toje nelaimėje žuvo to eropla- 
no lakūnas ir mokinys ir mo- 
teriszke kuri buvo toje narno
je tuo laiku.

Žuvusieji buvo: 68 metu am
žiaus Ponia Cora Harman; pir
mas Leitenantas Robert S. 
Irons ir antras Leitenantas 
Chris Paulos, jiedu isz Vance 
Air Force Base in Enid, Okla
homa. Irons mokino Paulos 
kaip toki eroplana vairuoti.

Ponios Harman lavonas bu
vo isz tos stubos iszmestas nuo 
to griausmo kai tas eroplanas 
sudužo. Jos vyras Richard, tuo 
laiku buvo darže kai tas T-33 
Jet eroplanas davė in j u narna, 
apie deszimta valanda, vakare.

Barham Van Organ sako jis 
su savo žmona važiavo netoli 
tos farmos, kai tas eroplanas 
nukrito ir sudužo. Jis sako kad 
tas eroplanas baisiai dege kai 
jis krito isz padangių.

Kitas farmerys, kuris gyve
na apie pusantros mylios nuo 
tos farmos A. C. Armstrong sa
ko kad visas dangus nuszvito 
kai tas eroplanas pradėjo kris
ti. :

To eroplanu du parasziutai 
buvo surasti ant kitos farmos. 
Jie nebuvo nei atidaryti. Tai 
parodo kad ta nelaime padan
gėse taip greitai ir netikėtai 
atsitiko kad tiedu Lakūno 
Sztabo Leitenantai nesuspėjo 
nei tuos parasziutus pavar- 
tuoti ir isz to eroplano iszszok- 
ti.

Pirtie U. S, Bonus! W Pirkie U. S. Bonus!

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

Praneszimas
Skaitytojams!

KONCERTAS SVEIKINIMAI
RUSAMS MASKVA, RUSIJA. —

MASKVA, RUSIJA.—
Isz Maskvos, per radija buvo 
iszgirstas Philadelphijos gar
saus orkiestro koncertas.

Tūkstantis septyni szimtai 
klausytoju triukszmingai pa
sveikino Amerikieczius muzi-

Sovietu Premieras Nikita 
Khruszczevas pasiuntė Yugo
slav! jos diktatoriui, Marshal 
Tito, gimtadienio linkėjimus: 
‘ ‘ Sveikinimai ir nuoszirdus 
linkėjimai laimes ir ilgu me
tu!”

— Mes mėgstame teisin- 
gysta, ir geidžiame kad ir visi 
teisingystes laikytųsi. Todėl, 
tankiai primename idant kož- 
nas skaitytojas, katro laikas 
jau pasibaigė, nevilkytu su 
prisiuntimu užmokesties, už 
laikraszti. Nereikia apie tai ir 
priminėt, kad drukoriszkas 
materijolas, popiera, maszinos 
ir t.t., pabrango ligi 400 pro- 
cento, todėl iszdavinejimas 
sziandien laikraszczio yra la
bai sunkus!

VOKIECZIU KATA
LIKU STUDENTU' 
SUVAŽIAVIMAS

ESSENAS, VOK. — Essene, 
ana sanvaite baigėsi visuotinis 
Vokiecziu Kataliku universi
teto studentu draugijos “Cas- 
tellverband” suvažiavimas.
* Suvažiavimui szuki “Neuž
gesinkite Dvasios! ” mete stu
dentu dvasios vadas, Kunigas 
Alfons Fleischmann. Jis pa
brėžė dvasios primatą žmo
gaus sudarymui esant būtina 
veiksni ir stipriausia ginklą 
nugalėti sziu dienu pasaule-

kantus. Maskvos radijo prane- 
szejas per radija pranesze kaip 
Sovietams patiko koncertas, 
kuri sudarė orkiestras isz Phi
ladelphijos, Pa.

Koncertas ir kiti muzikali- 
niai to orkiestro buvo labai pa
sekmingi ir padare dideli ir 
gražu inspudi ant Rusu.

Platinkit “Saule’1 |
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Yugoslavijos vadas, Mar
shal Tito yra szeszios deszimts 
szesziu metu amžiaus. Už dvie
ju dienu po savo gimtadienio 
sukaktuviu, tas pats Sovietu 
Khruszczevas visai kitoniszkai 
Marshal Tito pasveikino, su- 
stabdydamas ar atidedamas 
ant penkių metu jam prižadėta 
paskola, dvieju szimtu asztuo- 
nios deszimts penkių milijonu 
doleriu.

Yugoslav! j ai ta paskola bia- 
siai reikalinga, ir Tito tikėjosi 
daug ka nuveikti su tokia pa
skola. Dabar Tito turės vėl 
kreiptis in Vakaru krasztus, 
ypatingai in Amerika ir pra- 
szyti dar didesniu paskolų. 
Sziais metais jis yra isz Ame
rikos gavės penkiolika milijo
nu doleriu, ne kaipo paskola, 
bei kaipo dovana.

Reiszkia, Tito, noromis ne
noromis yra priverstas trauk
tis nuo Sovietu ir kreiptis in 
Vakarus pagelbos ir paramos.

Skaitykit “Saule”

žiūra.
Studentu dvasios vadas ska

tino visus suvažiavimo daly
vius domėtis filosofijos ir teo
logijos klausimais, atsižvel
giant in dabartines klaidas ir 
gilinant savo dvasini gyveni
mą vienybėje su Bažnyczia, 
kuri yra szventosios Dvasios 
persunkta ir vadovaujama.

SUGAVO 3 VAGIS
CHICAGO, ILL. — Trys ap- 

siginklave vyrukai, tarp dvi- 
deszimts ir dvideszimts penkių 
metu amžiaus buvo suimti pra
slinkus tik kelioms minutoms 
po tai, kada jie užsipuolė sze
szios deszimts asztuoniu metu 
amžiaus muzikos mokintoja 
Henry Jansen, kai jis mokino 
dvideszimts metu amžiaus Ma
ry Lou Malker skambinti.

Banditams inejus, mokinto
jas griebėsi už revolverio, bet 
greit buvo nuginkluotas. Ban
ditai mokinei paliepė skambin
ti ant pijano, kaip ,kad ir 
skambino, o .-jie paėmė nuo to 
mokintojo szimta doleriu.

Jiems dar tik beineinant pas 
ta mokintoja prie tu namu pri
važiavo mokintojo sūnūs. Pa
matęs, kas ten darosi, jis pa- 
szauke policija. Policijantai 
greitai pribuvo ir visus tris 
tuos banditus suėmė.

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, USA

’ - v - • L - • .

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 vĮ-l

šoki Iszvažiavimai ar Piknikai 
tai,

“Andrulio Suris
Tinkamiausias!”

pavaiszinimas savo Draugu.
Del Iszvažiavimuose, Vestu

vėse, ar Kriksztynose, vaiszin- 
kite Sveczius skaniais,

“Andrulio Sūriais!”




