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Naujas Jiegu Pirmininkas

Prezidentas Eisenhower- 
is ežia Baltuosiuose Namuo
se sveikina Ponia John A. 
McCone, kai jos vyras buvo 
prisiegdintas kaip Pirmi
ninku Atominiu Jiegu Ko

misijos.
Ponas McCone, Los Ange

les miesto biznierius užima 
Admirolo Lewis L. Strauss 
vieta, kuris isz tos komisijos 
pasitraukė.

Isz Amerikos
EISENHOWERIS 

SUKLYDO

Jieszko Iszeities; Nori 
Marinus Parsitraukti

r

Prezidentas Užbėgo 
Tautu Sanjungai

Už Akiu

WASHINGTON, D. C. — 
Kaip greitai Prezidentas Ei- 
senhoweris pasiuntė musu Ma
rinus in Vidur-Rytus, taip 
greitai jis dabar norėtu visus 
juos atszaukti ir juos isz ten 
isztraukti.

Eisenhoweris ir Amerikos 
Sekretorius Dulles dabar mato 
ir žino kad jiedu baisiai sukly
do taip užbėgdami Tautu San- i 
jungai už akiu, bet jie teipgi 
gerai žino kad baisiai sunku 
dabar ta klaida atitaisyti, nes 
jiedu negali prisipažinti kadi 
jie ežia ar tenai yra baisiai di
dele klaida padare.

Eisenhoweris dabar labai no
rėtu visus musu marinus tuo- 
jaus isz Lebanon isztraukti, 
bet jis nemato kaip jis tai gali 
padaryti neprisipažines kad 
jis su savo Sekretoriumi Dull
es yra baisiai didele klaida pa
dare.

Czia buvo ir yra ne vienos 
Amerikos, bet visos Tautu 
Sanjuiigos klausimas.

Dabar Eisenhoweris staiga 
nusileido ir pasisakė kad jis 
sutinka ant posėdžio visu Di
džiųjų Vieszpatyscziu. Kaip 
tik to Sovietu Rusijos Chrusz- 
czevas yra reikalavęs ir dabar 
reikalauja.

Czia ne tiek reikia pati Ei- 
senhoweri kaltinti, kaip jo pa
tarėjus ir musu Užsienio Dip- 
liomatus, kurie pražiopsojo ir 
nesuprato kas tenai Vidur-Ry- 
tuose darosi.

Jeigu kaip nors bus galima 
su garbe musu marinus isz Le
banon isztraukti, galime būti 
tikri kad Eisenhoweris juos 
isztrauks.

Czia Eisenhoweriui dvejopa 
negarbe, nes pasirodintu kad 
jis suklydo kaipo musu krasz- 
to Prezidentas ir kaipo vyriau
sias karininkas.

Dabar iszrodo kad tokis vir- 
szunes posėdis invyks New 
York mieste, Tautu Sanjungos 
namuose. Tautu Sanjungos. 
Sekretorius ir kiti Tautu San
jungos augszti Atstovai sten
giesi Eisenhoweri perszneketi 
kad jis nesiunstu musu marinu 
ir musu kariuomenes in tuos 
krasztus. Dabar Eisenhower
is ima dasiproteti ir ima su
prasti kad tai buvo baisi klai
da tenai insikiszti su musu 
vaisku.

Už keliu dienu matysite 
kaip musu vaiskas isz Leban
on prasidės trauktis. Gal vi
saip bus aiszkinama kodėl mu
su vaiskas isz ten traukiasi, 
bet yra žinoma kad musu Pre-

Danu Gražuole

Evy Nordlund, kuri Den
mark kraszta atstovauja 
Gražuoliu Rungtynėse in 
Long Beach, California, lai
kinai sustoja New York 
mieste pasidavyti ir pasiro- 
dinti.

Amerika Remia Anglija; 50 
Eroplanu Palydėjo Anglijos 

Kareivius In Jordaną
JORDANAS. — Amerikos 

valdžia parode Anglijai, kad 
tiedu krasztai viena ranka lai
ko Vidur-Rytuose.

Kai Anglijos pirmutiniai 
kareiviai paratrooperiai pra
dėjo isz padangių leistis in 
Jordaną, Amerikos laivynas, 
nuo vieno savo kariszku laivu, 
pasiuntė penkios deszimts ka
riszku eroplanu, kurie padan

su Prezidentas czia buvo su
klydęs.

12 VAIKU MOTINA

Suvažinėta, Užmuszta

Mokinasi Kaip Szvilpauti

gėse sargyba ėjo kol visi tie 
Anglijos kareiviai saugiai nu
sileido.

Vienu kartu apie trys tuks- 
taneziai Anglu kareiviu czia 
pribuvo, bet dabar jau dau 
giau kaip deszimts tukstaneziu 
yra pribuvę.

Sovietai dabar grasina, kad 
ji pradės savo vaisko, Armijos 
Laivyno ir Lakunu manevrus

CHESTER, PA. — Phila- 
delphijiete, dvylikos vaiku- 
cziu motina, keturios deszimts 
szesziu metu amžiaus Ponia 
Alice Zurlo, buvo suvažinėta ir 
užmuszta Chesterio mieste, 
apie vienuolikta valanda va
kare.

Automobilius taip smarkiai 
važiavo, kad kai jis parbloszke 
ja, nesustojo per pusantro 
szimto pėdu. Tas automobilius 
ja tiek pėdu nunesze pirm ne
gu ji nukrito. Ji pasimirė. Jai 
sprandas buvo nulausztas.

Policijantai sako kad to au- 
tomobiliaus draiverys, sustab
dęs savo automobiliu, nuėjo 
sau.

Keturios deszimts metu am
žiaus William Kirschnek, isz 
Parkside, netoli Chesterio bu
vo policijos suaresztuotas na
mie.

Policijantai sako kad Ponia 
Zurlo su savo vyru, 52 metu 
amžiaus Pasquale ir su ja jau
niausia dukrele Marlene, de
vynių metu amžiaus, buvo at
silankė pas jo vyro motina, 84 
metu amžiaaus Ponia Eliza
beth Zurlo, Chesteryje.

Svietkai, kurie buvo mate ta 
nelaime, sako kad tas automo
bilius paszieliszkai greitai, tuo 
laiku važiavo.

Policijantai sako kad suim
tas ir suaresztuotas to auto- 
mobiliaus draiverys Kirsch
nek jiems pasiaiszkino kad kai 
jis sustabdė savo automobiliu 
ir pamate kad ta moteriszke 
jau mirus, ir kad jis jai negali 
pagelbeti, nuėjo sau, pasiszau-
ke taxi ir nuvažiavo namo.

E. Max. GOLDFINE
\ ________

Norėjo Nusižudinti

ranku gyslas pra-

luvesztas in ligoni-

apie ketvirta va- 
•yto, pasakydama

Įveže in ligonine.

už savo doi inas politikieriams 
norėjo savo 
sipjauti ir jusižudinti.

Jis buvo
ne, kur dab .arai rado kad jis 
nėra pavojije.

Jo žmoi i buvo paszaukus 
polici jautus 
landa isz
jiems kad jos vyras buvo už
sirakinės sive in kambarį ir 
kad jis grasina nusižudinti.

Policijantas Donald G. Elie, 
draugas to pydelio greitai pri
buvo ir ji

Ligoninėje Žydelis policijan- 
tams ir Dautarams pasiaiszki
no kad jis buvo baisiai susirū
pinės ir susinervavęs kaslink 
savo tėvo, kuris buvo ir yra 
Senato Komisijos tardomas 
del papirkimus tokiu augsztu 
ypatų, kaip Adams, Preziden-

Pasivaikszcziuoja Su 
Žasiniukais

metu am-Szesziol ikos 
žiaus H ;rbert Daigneault 
isz Windsor, Vermont, buvo 
szitais žas iniukais apdovan
otas, kai
sanvaicziiį senumo.

ie buvo tik keliu

SARASOTO, FLORIDA. — 
H. Maxwell Goldfine, sūnūs 
pragarsėjusio Žydelio Bernard 
Goldfine, kuris yra patrauktas 
in Senato Komisijos tarinimus

Tie ža, liniukai taip prie 
jo prisiriszo kad dabar ji 
visur seka.

Jis czia 
sivaikszcž

iszsiveda juos pa- 
ioti.

prie Turkijos, ir Irano rube- 
žiaus.

Bet Amerikos karininkai te 
nai sako kad tai tik propagan
da, ir kad nieko isz to neiszeis.

Jie sako, kad galimas daig- 
tas, kad Sovietai prie to rube- 
žiaus ir laikys, bet tai butu tik 
manevrai, ir niekas daugiau.

o □ o

to Eisenhowerio patarėjo.
Bet vėliau paaiszkejo kad 

jis buvo susipeszes su savo 
žmona ir už tai, isz to piktumo 
ar ant kerszto grasino nusižu- 
dintu.

VAIKŽUDE LAISVA

Buvo Kalėjime Penkis 
Metus

READING, PA. — Penkios 
■da&BŪaata. wwrtvwiaiii mot.n am
žiaus Ponia Pearl Irene Haag, 
kuri penki metai atgal buvo 
nuteista ant nepaskirto laiko 
in moterų kalėjimą, in Muncy, 
dabar yra paleista.

Ji buvo tenai patupdinta už 
nužudinimo savo keturiu metu 
giminaiezio Terry Lee Geiger, 
kuri ji taip primusze, kad jis 
po keturios deszimts vienos 
valandos pasimirė.

Tuo laiku teisėjas Warren 
K. Hess ja nuteisė in kalėjimą, 
nepaskirdamas kiek laiko ji 
tenai turi iszbuti.

Dabar Pennsylvanijos Tary
ba kurios pirmininkas yra vals 
tijos Gubernatorius, viską jai

Szitos trys jaunos ir gra
žios mergaites, sesutes pasi

mokina kaip szvilpauti, del 
ateinaneziu “sz'vilpavimo 
Rungtynių. ’ ’

Jos czia susirinkusios pas 
Ponia Georgia Neese Clark, 
yra buvus Amerikos Iždinin 
ke isz Richland miesto Kan

sas.
Mergaites czia isz kaire 

deszine: keturiu metu Pa
mela; szesziu metu Marsha 
ir septynių metu Paula 
Abernathy.

Pernas tas szvilpavimb 
rungtynes buvo laimėjusi 
Marsha.

Arabu Respublikos Ambasa
dorių, Abdul Hamid Galeb. Jis 
yrai intartas kad jis buvo susi
dėjęs su Lebanon sukilėliais. 
Bet Lebanon valdžia nenutrau 
ke dipliomatiniu santykiu su 
Cairo miestu.

O Amerikos vaiskas kas va
landa czia didėja. C-30, C-119 
ir C-124 armijos eroplanai, die
na nakti bestaukdami tarp 
Adana miesto, Turkijoje ir Bei 
rut miesto, Lebanon, veže vis 
daugiau musu kareiviu ir 
ginklu.

Septyni musu kariszki ero
planai nuo kariszku laivu ‘Es
sex’ ir ‘Saratoga’ buvo pa- 
szauti, bet nebuvo padaryta 
jokios iszkados. Visi septyni 
sugryžo ant savo laivu.

Vienas nuostolis buvo kai 
musu laivyno kariszkas pesz- 
tukas, greitas F-9F Cougar

eroplanas nukrito ir lakūnas 
žuvo. Bet czia iszrodo kad jis 
nebuvo paszautas, nors Laivy
no Rear 'Admirolas George 
Anderson yra insakes to ero- 
plano likuczius ,ger$i peržiūrė
ti ir pertikrineti, kad tikrai 
dažinojus ar tas eroplanas bu
vo paszautas, ar ne.

Amerika karo sztabas dabar 
namie laiku tris pilnas divizi
jas pasirengusias in ten va
žiuoti, jeigu tik bus reikalo.

dovanojo ir ja paleido.

Tokiu padovanojimu Penn
sylvanijos valstijoje atsikar- 
tuoja per tankiai ir per daug.

SPROGSTANTI BOM
BA NETOLI MARINU

Visi Sveiki

• BEIRUT. — Lebano sukilė
liai susprogdino namie paga
minta bomba musu marinu vi
duryje, bet ji jokios iszkados 
nepadare.

Spėjama kad sukilėliai taip 
ir norėjo padaryti, norėdami 
musu marinus tik iszgazdinti.

Ta bomba susprogo, kai la
kunu artilerija ir tūkstantis 
keturi szimtai paratruperiu, 
kareiviu buvo isz padangių nu 
leidžiama in Lebanon, kur jau 
dabar randasi apie devyni 
tukstaneziai kareiviu.

Tuo paežiu ‘sykiu Lebanon 
valdžia iszmete Suvienytos

Valstijos Gražuole

Patricia Margaretta Nord 
ling buvo iszrinkta kaipo 
Massachusetts valstijos gra
žuole, ir dabar dalyvauja in 
viso svieto gražuoliu rung
tynes.

Ji tose valstijos rungty
nėse atstovavo Cambridge 
miestą ir buvo valstijos gra
žuole iszrinkta in Beverly, 
Mass.

SUSTRAIKAVO

Automobiliu
Darbininkai

NEWARK, DELAWARE.— 
Tūkstantis asztuoni szimtai 
“Chrysler” automobiliu dar
bininkai sustraikavo tuose fa
brikuose.

Szitie darbininkai vietines 
I 1183 unijos nariai yra dirbę be 
■ kontrakto nuo to laiko kada 
i tas kontraktas užsibaigė.

Tokie darbininkai neturi jo
kios teises straikuoti, jeigu jie

i buvo sutikę dirbti ir dirbo 
Į be jokio kontrakto.
Į Czia nei tu darbininku uni- 
! ja nieko nieko negali sakyti, 
į nes tie darbininkai dirbo kai
po savanoriai, o ne kaipo uni- 

; jos nariai.
--------------------------- :---- -------------

AR TRECZIAS PA
SAULINIS KARAS?

WASHINGTON, D. C. —
Anglijos Ambasados ofisai su
deginti; Karalius pakartas; 
deginti; Kunigaiksztis pakar
tas; Karalius Faisal dingės; 
Anglijos kariuomenes siun- 
eziamos in Lebanon, Amerikos 
Szesztas Laivynas su Marinais 

(.Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Prez. Eisenhoweris yra pa

skyręs Bernard Flanagan “Ci
vil Service Commission” ko-

giau kaip tris milijonus nariu, 
ir beveik visi jie yra Republi-

niekai jije? Del Dievo! Da 
nėra sanvaite kaip susivin-

konai. cziavojote ir jau nori atsiskirt!

Indijoje, Birželio menesyje 
pasimirė keturios deszimts 
žmonių nuo karsžczio.

Rytprusiu Vokiete raszo ir 
pasakoja apie pavergtąja Lie
tuva.

Ji sako, kad visame Lietu
vos kraszte siauczia skurdas, 
maras ir 'badas, lydimas va- 
gyscziu ir pleszikaviinu.

U'ž visas tas negeroves So
vietai visa kalte,' visa 'beda no
ri suversti Lietuviams, kurie 
buvo sudarė sukilėliu būrelius.

Santykiai tarp Lietuviu ir 
Sovietu yra baisiai intempti. 
Neretas atsitikimas, kad ar- 
szus ir Lietuviams inkyrus 
Bolszevikai staiga dingsta 
nakties metu.

Lietuviai skundžiasi Sovie
tu jiems daromomis skriaudo
mis ir laukia permainų.

Tiesa, ji sako, badu mirti 
nei vienam nereikia, bet visos 
kitos negeroves tik maža' dale
lyte tepaszalintos. O visu blo
gybių ir biedu didžiausia yra 
gyva vergija.

Ant Birutes kalno, Palango
je, pavergjtoje Lietuvoje yra 
statomas aukuras. Taip pra- 
nesza Vilniaus radijas. Tas au
kuras bus Egles, Žalcziu Ka
ralienes aukuras. Jis bus baigL 
tas statyti sziais metais.

Aiszkiai matyti kad Sovietu 
Rusijos Premjeras Nikita 
Khruszczevas yra labai susirū
pinės savo kraszto vidaus rei
kalais, ii’ nepasitiki savo par
tijos nariais, ir pats nesijau-

misionieriumi. Szitas Bernard 
Flanagan, po prisieka buvo 
pasakęs, kad jis yra ejes kole
gijos mokslus ir yra mokslo 
laipsni gavės.

Tikrumoje, jis nėra lankės 
jokia kolegija ir nėra gavės 
joki mokslo laipsni.

Senato ir Paczto komisijos 
ketina ji patraukti in teismą 
už ta melagyste po prisieka.

———————— a e 111 “
Prez. Eisenhoweris dabar 

dar viena labai opu ir 'politi
niu žvilgsnui labai pavojinga 
klausima iszriszti.

Kai juoduku Elks draugija 
laikys savo metini suvažiavi- 
ma, seimą Vaszingtone, Rug- 
pjuczio menesyje, jie atsivesz 
su savimi devynis juodukus 
mokinius isz Little Rock, Ar
kansas.

Eisenhoweriui keblus klau
simas:

Ar jam dera pasveikinti 
tuos juodukus mokinius?

Ta Elks draugija turi dau-

Bet liepų I>1 ikonų partijos 
vadai jauczia kad tas juoduku 
mokiniu klausimas yra baisiai 
pavojingas, ypatingai priesz 
rinkimus.

Gal geriausia Eisenhoweriui 
iszeitis 'bus iszsineszdinti isz 
Vaszingtono ir iszvažiuoti kur 
atostogoms.

Komunistiszkos Lenkijos ar
mija turi gana kulku ir kitu 
ginklu tik del trijų dienu ka
riavimo. Kai Lenku Komunis
tu ' bosas Gomulka paprasze 
daugiau, Maskva jam trumpai 
atsake: “Jums ginklu visai 
nereikia, nes mes jus apginsi
me.”

Pypkes Durnai
___________ 1

Sovietai dabar ant Lenku. 
KomUnistu pyksta u'ž tai kad 
Lenkai, Varszavoje, variuoja 
ta trisdeszimts penkių aUgsz- 
tu palociu, kuri Sovietai jiems 
yra padovanoję, del pasilinks
minimu vakariniu krasztu 
žmonėms. Czia yra laikomi 
koncertai, parodos, szokiai, te
atrai ir gražuoliu rungtynes.

Visa tai Kremlinui baisiai 
nepatinka.

Negaliu ilgiau gyvent ir ga
na, su verksmu Motiejus pasa
kojo laikydamasis už galvos. 
Jauman toji mergina dagriso 
lyg gyvam kaului!

— Ar gal ligūsta?
— Ne, jegamasti.
— Tai gal neklauso? Gal 

tave musze, gal gere?
— O ne, jegamasti,. suvis 

ne!
— Gal su vyrais užsideda? 

Ant svetimu vyru žiuri?
— Ne, ne, jegamasteli! Isz- 

tikimiause pati nuo vbseiles.
— Tai kas do kvaraba! Kam 

nori atsiskirt?
— Ar gal liežuvnike ir gir

tuokle?
— O ne, ne,; tiktai, tiktai,..
— Viskas butu g,erai, tik

tai atsigabeno per trumpus pa
talus, jog kas nakt kojas labai 
nnszalu. Tai tas yra ir norė
tai! norint karta taji varga 
užbaigt.

NELAIMINGA
: LIETUVA

Price $3.00 ”•*• ”
COLORSi Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

Taip Yra Kaip,...
MOTIEJUS :: :: 
:: PAS KLEBONĄ

(Tasa Nuo I Puslapio)

Moteryste yra kaip 
gardus gerymas,

Vyras ar aku,
Pati citrina,
Pasogas cukrum,
O meile kaip karsztas 

vanduo,
Kuris laikais atszala.

Atbega Motiejus pas klebo
ną, vos galėdamas kvėpuot ir 
praszo, idant ji nuo 
Agotos atskirtu:

— Jegamasti, tegul 
koja nušilau žiu, 'bet-gi
vensiu su mano paczia ir gana!

— O kas-gi pasidarė? Tarė 
kunigas, akis pastatęs, ai- teip

paczios

asz sau
ne gy-

Susiėmęs raukau suszuko varg 
szas. Kaip pradėjo kulkos isz 
visu pusiu lėkti, gyvas praga
ras dares. Szėinyna sulandi- 
mu duoba, o as; pats nespėjau. 
Atbėgau grycz on, o ežia kul
kos per langus taip bites duz- 

ysti po kros-

MMB-MMIT M1MMM MB

Saule Publishing Co., Maha
noy City, Pa.

gia. Puoliausi 
niingi pusiau fnlindes instri- 
gau ingerklin, tad nei, szian, 
nei ten, negalit O granatos, 
girdžiu, viena,

cžiaipastovloj vieloj. Už tai tie 
slapti teismai ir tos Vengru 
didvyriu skerdynes ir grasini
mai ir grūmojimai.

Szitas vėliausias Khruszcze- 
ve žvieriszkumas gali visus 
Vakaru krasztus suvienyti.

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

Pirkite U. S. Bonus Pirkite U. S. Bonus

, tik

BonusPirkie U.

dūzgia, tik žviegia. Klausau, ir 
trobeles mano spraga. Dievuli, 
manau, jau po manes! Dideliu 
vargu iszsinarpulihes isz slas
tų begu prie lango pažiūrėti, 
ka darosi su mano gyvulėliais 
žiūriu, geriausias kumelys isz- 
begai kieman, o granata tik 
szvyst tiesog jam in vidurius. 
Žarnos padriko' tik po atszlai- ■' e “-t*4*.
ma ir tiek.

— Ėmiau • gaudau ir persi- 
gandau. Ne tiek gaila.gyvulio, 
kiek baime, kad pats ne'žutum. 
Priszliau'žes prie adverijos, pri 
siglaudžiau ir manau: kas bus 
tai 'bus, toliau jau niekur ne ei
siu. Dievo malone, nei manes, 
nei mano sveimynos neliūdo. 
Visi’ iszlikonie sveiki, u!ž ka la
biausia Dievui dėkojam.

Pas treczia, vėl ta pati isto
rija. Vėl vargu visa airtine, 
asza.ru klanai! —GALAS.

Pati In Savo Vyra

SKAITYKIT 
“SAULE” 
PLATINKIT! p B- 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 sjands 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?.

— Kaip tu žmogau gali 
teip ilgai saliunoje sėdėt!

Vyras — Asz norėjau ne 
trukus iszeiti, bet Mikulskis 
prisispyrias, prasze idant 
pasiliktau. Tada asz pamis- 
linau sau, jog iszmintingas 
kvailo paklauso.

KATALOGAS
KNYGŲ

arba pradžia 
SKAITYMO 

...ir...
RASZYMO

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

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

Strengthen 
America’s Peace Power

BUY U.S.
SAVINGS BONDS Photograph by Harold Halma

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

SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA

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

užsisakykite knygas iss 
saito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

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

No.lll—Sziupinin (3 dalis) 
tai pinasi 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., 
20o.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
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, 20o.

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

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius LikosTur- 
tipgu Ponu. 35c.

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

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

No.145—Apie Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, £>te- 
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15o.

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. 
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—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35o.

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

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

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus- 
»*4-*****4*4-*****>t**>e*>e**><-><

— 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.

lapių. 20c.
No.158—A p i e Kapitoną* 

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 Mat- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys ; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davįneti 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. 25o.

•---------------- ;------
Kitokios Knygos ’

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

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 Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isa- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurtas Naudingais Padėji
mais. 35c.

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
15c.

No.Į97—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c.

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

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybos. 128 pus. 35c.

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

W Pirkie U. S. Bonus!

tEė?” 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 00., 
Mahanoy City, Pa., - H. f. B

asza.ru
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NELAIMINGA LIETUVA

t^USIREME gailiunai ir at
statė kratine vienas prie- 

szais kita: sužvango, plieno 
ginklai, 'patrankos atvėrė ug- 
ia žerianczius savo nasrus ir 
prabilo griausmo kalba. Dan
gaus skliautai suvirpo, ‘pilkoje 
žemele dejuoja szarvuotu kar
žygiu mindoma, žirgu trem
piama.

Nusigando nelaimingojo 
kampo gyventojai.

— Kur prieszas, kur kova?
— Kur bėgsim, kur ding- 

sim? Bastydami viens kito 
klausias. Bet in kiekviena 
klausima vienu vienas atsaky
mas te,girdis:

— Vargas!
— Vargas mums nelaimin

giems ! Ir eina tas žodis isz lu
pu in lupas per kaimus mies
tus.

O Vakaru kraszte vis dunda 
Jabyn. Dunda nuo ankstyvo 
rytmeczio ligi vėlyvam vaka
rui be jokios pertraukos, be at- 
vaiig'os.

Ugniniai gaisru liežuviai, 
nudažė purpuros varsa tirsz- 
tus moliūgus debesius ir prasi 
skverbė pro juos proszvaista 
laižo padanges.

Mykia nusigandę gyvulė
liai. Varnai kranksėdami pui
kuojasi ir, lyg ka baisaus pri- 
jauzdami, skubinas in Rytus.

PabaisyS apėmė ir žmogaus 
siela: turtingieji miestu gy
ventojai bėga, moterys alpsta, 
vaikai verkia.

—• Vargas! Vargas! Visuo
se kampuose tiek tik ir tegir
dis!

Bet kas Lietuviui vargas? 
Vargas Lietuvio brolis. Jis su 
vargu gimęs, su vargu, iszvien 
gyvenęs; žino kad su vargu ir 
mirti reikes. Jis jokio vargo 
nebijo. Ramiai jis laukia atei
nant ir szio naujo vargo.

Moterys, vaikucziai verkia? 
Kiek mokėdamas ir kiek galė
damas aszaras jiems szluosto, 
ramina, o pats neturi kada nei 
aszaroti, nei nerimauti. Sun
kus darbelis, visa jo paguoda.

O ežia karas su visomis savo 
baisenybėmis lyg kokia per
kūnija su žaibais, atūžia vi
sais krasztais. Kry'žiuocziu ai
niai kaip juros vanduo užplū
do gražiausia Lietuvos dali!

Tiesa, jie ir vėl greitai iszsi- 
ne-szdino isz kur ateje, bet Lie
tuva jau nebe ta. Ten kur baž- 
nyczios grožejes, jau griuvė
siai tvokso; kur kaimu sodai 
žaliavo, vejas pelenus kedena; 
kur kvieeziu dirvos geltonavo, 
'grynutelis kaip grendimas 
tyrlaukis tebeliko!

Vargas!
Teip, kur naujos gadynes 

vandalo koja ženge tikras var
gas gyventojams liko. Asz

Istorija Apie.... 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

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

“Talmudo Paslaptys” 
ŽYDU TIKYBOS 

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai 

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

pats lankiau tas vietas, savo
mis akimis ‘žiurėjau in isznai- 
kinimo diduma; savomis ran
komis, galima sakyti, palytė
jau to vargo ir jaucziau, nors 
neragavęs koks kartus jis yra 
tiems, kurie likimo vercziami 
paragavo jo.

Atvažiavau Slabadon (Sei
nų apskr.). Siustas czion bu
vau rankioti žinių apie nuken
tėjusius hUo karo. Bet rankio
ti neprisiejo, nes semte pasi
semti tokiu žinelių ežia galė
jau. Sziame kampe ju krūvos 
yra.

Murine bažnyczia, kuria pa- 
rapijonys teip gėrėdavos, vi- 
siszkai sunaikinta. Kuorai ir 
visas prysaakyts iszsprogdinta.

TARADAIKA

Mano mieli,
Žinome gana, gerai, 

Jog žmogus turi mirt, 
Nuo ko niekas negali 

' apsisaftgot.
Kožnas žmogus priesz mirti, 

Geidžia susitaikyt su savo-.
Sutvertoju, 

Sudavadyt paredkia savo 
likusi turtą, 

Ir kad jokio ergelio neturėtu, 
Po smert likusi pati su 

vaikais. 
Kožnas kuris turi szioki toki 

turteli, 
Privalo padaryti paskutini 
Testamenta, priesz mirti 
Ir kam ketina ji palikti, 

Nes daugeli kartu atsitinka 
po smert, • 

Kad likusi pati turi daug 
visokiu nesmagumu, 

Vaikai neužganadinti ir 
Užveda, teismą už palikta 

i - tėvo turtą,
Pesztynes ir neužganadinimai 

tarp szeimynos,
Keiksmai ir barniai. 

Todėl idant tokiu 
Neužganadinimu nebutu po 

smert, 
Pasirūpinkit isz laiko 

padaryti testamenta, 
Kam paliekate savo turtą. 
Yra tai nemalonus dalykas, 
Kad žmogui kas primintu 

Apie padaryma testamento, 
Nes manoma kad szeimyna, 
Tik lAukia tėvo ar motinos 

mirties, 
Tas neatbūtinai yra reikalinga 

Ir turi būti padaryta, 
Ir tai kuom ankszcziau tuom 

geriau, 
Nes žmogus ne yra tvirtas 

savo gyvasties.
* * * 

Daugelis sziandieniniu
• merginu, 

Isz pradžių geidžia apsivesti 
su milijonierium, 

Bet ant galo užbaigė su 
-Skalbimą drapanų kitiems, 

Kad iszmaityt taji su kuriuom 
—upsivede.

Dideliausi plytų kalnai su- 
griosti Ant szventoriaus ties 
didžiausiais vartais. Tarp 
plytgaliu iszmetyta varpu szu- 
kes, stovylu skeveldros, ‘ skar
dos sklypai, lotu galai, gelež
galiai. Stogas nudegęs, sienos 
suskilę ir durnai aprūkė. Vie
toje langių szirpso be jokios 
kvarmps dideliausios skyles, 
pro kurias insiveržes vejas 
kaukia ir blaszkos szventyklos 
liekanose. Net sziurpuliai pe
rima žmogaus kurna. Baisu ir 
liūdna! Žmoneles, sako, kad 
szventa diena sueina ant tu 
griuvėsiu ir rauda, rauda 
griaud ži om is a s žarom is.

Bet kaip-gi? Juk tai bran
giausiu jiems vietele! Nes tai 
ju prakaitas, ju darbas!

Susirinko apie mane ju visa 
kuopele.

— Kas girdėti? Klausiu.
— Nai kas? Vargas! Vie

nu balsu vis atsiliepia. Baž
nytėlės netekom, szalk dabar1 
pilka, galva ant vėjo ir lietaus. 
Dabar tai dar (puse bėdos, bet 
kas kas bus žiema per szalczius 
ir pusnys?! ;

Ir visi nusiminusia akia pai- 
žvelge in ta puse kur ju bažny- 
czios griuvėsiai dunksojo.

Visi padejavo, 
lingavo.

—- Gi man, 
slinkus arcziau 
verkszlendama 
naszle, .iszleszta visas turtelis 
Javelei visi arkliams iszklota, 
sutrempta; bulves nukasta, už 

galvomis pa-

Dievuli, pri- 
per zonines 

eme 'skusties

kausi, varge, gryUutele kaip 
pirsztas. Nei kuo apsidengti, 
nei ko in burna paimti. O szei- 
mynos szeszetas, visiems rei-. 
kia visi szaukias.

Susigraudinus senuke szluos 
tosi antakius ir vis pasakoja 
ir vis naujus vargus, naujas 
nelaimes. Kas jas visas ir su- 
raszys. *

Dar nespėjo iszsipasakoti, o 
jau kiti traukia ja už skverno:

— Gana, gana bus jau, mo- 
oziute, duok ir mums pasiskus
ti.

Tokiu norincziu pasiskusti 
atsiranda visa galybe. Vienas 
pro kita spraudžias, kad tik 
arcziau prie to, kuris vargus 
ju užraszys. Ar bus isz to kiek 
naudos, ar ne. Tiek to, tik pa
siskundus, bile tik isz vidaus 
iszmetus, kas skauda, kas sle
gia degina. Na ir ima pasakot.

Jeigu Permainote 
Savo Adresus 

Gyveninio
Tieji kurie persikrausto in 

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

‘Saules Redakcija.’’

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. U.S.A.

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

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

— Asz dar bado neva ne- 
keneziu, tarė ūkininkas. Turiu 
dar gyvuliu ir lauko, bet kas? 
Trobos karo reikalais sudegin
tos kartu, su, visu paszaru ir 
manta. Galecziau dar kiek ir 
nusipirkti, bet nėra kur. Už gy 
vus pinigus negauni. Tai susi
laukėme laiku! Gyvuliai bada 
kenezia. Pusdykiai prisieis 
Žydams atiduoti.

—- Atiduoti, 
insikisza szale
szvarku ūkininkas, bet ka da
rysim pavasario- sulaukė, nei 
.gyvuliu, nei palaru, nei duo
nos, nei sekh

tai atiduoti, 
stovis juodu 

s neturėdami?

Let us show you the

ower Q^)edding

for the. I

your invitations and 
announcement* must 
be flawlessly 
correct I

NaTURALLY, they're Important to you! That’s why we want you 

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

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

Ne**’8

re«von»e 
Worm*”'

♦

5aule Publishing C°
Mahanoy City, Pa. Phone 744-J

Tuomet tai jau tikras bus ba
das !

Visi liūdnai linguoja galvo
mis, pritardami kalbėtojui.

Asz aiszkinu jiems, raminu, 
jog vyriausybe neužmirszianti 
ju, pasirapy'sianti jiems pa- 
szaru ir sekios pristatyti. Jie 
klauso mano isz vadžiojimo ir 
vis linguoja galvomis.

— Jau daug geriau butu, 
jei patys savo turėtumėm! Ka
žin kas isz kuojos iszsireisz- 
kia.

— Žinoma, žinoma! Prita
ria jam visi.

— Jiems, dar vis man tai 
vargas! Prasiskverbęs pro 
žmones artyn bandė skusties 
kitas. Bet ir be skundo aisz- 
kiai matyti jam isz veido, jog 
ne geroves pas ji namuose esa
ma. Szvarkas nudėvėtas, vei
das suvargęs, žeme apnesztas, 
akys indubusios, po akim mo
linuoju plati delczia.

— Let-ne-let gyvas iszli- 
gau. Nevidonas Prūsas su- 
pleszkino visa mano sodyba. 
Viena grintele liko, bet ir ta 
suszaudyta.

— Ir asz toks-pat priduria, 
kitas szale duru stovis vyras.

— Gi ir su manim ne geriau 
skundžias treczias, ketvirtas.

Nutariau nuvažiuoti vieton

“Saule” gražiausia ir tin
kamiausia dovana nuo Lietu
vio, Lietuviui. 

apžiūrėti ju nuoskaudų didu
mo. Isz valscziaus gavau 
“stoiką“ ir netrukus iszvažia- 
vau. Padegėliu esama dviejuo
se kaimuose: Milastenuose ir 
Seilintuose. Važiuoju in Mila- 
stenus. Teisybe, žmogaus su- 
pleszkejas kluonas su visa ge- 
ryba ir ruslys, kame sunesze! 
buvo ne tik viralus, uždara; bet 
ir rubūs. Ugnis sunaikino vi
sa. Net ir kiaulių keletas gala 
gavo. Apžiurėjas ugniaviete, 
užeinu svirneliu, tuszczia, tik 
pelu krūvele. Einu pirkion, 
pusvina, negražu, vargas.

— Kuo maitiniasi? Klau
siu (padegėlio.

— Gi kuo? Sztai dar karti 
rugiu davė kaimynas dvarinin

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslai*

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5l/2 ooh plocrio 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minkszto® po- 
pieros virszeliuose. :: :: 

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

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

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

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS

. . . MALDA ... C

Viesz. Jėzaus ir;!
Motinos Szvencz. <!
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 3%x5% col, 
TIKTAI, 25 Ots.

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

kas, baigiam jau valgyti. Czia 
parode duonos žiauna padėta 
ant skobnies. Tai visas musų 
maistas, toliau reikes ubagau
ti, gyvas žemen nelysi.

Raszau atsisėdės galuskob- 
neje, o nuo krosnies; pro pe- 
cziurke blyksi dvi kaip žarijos 
merguczes akytes. Pasirodyt 
'bijos, visa suodina ir tik vie
nuose marszkinukuose. O ežią 
girdi kalbant apie ju varga;, 
koks indomus dalykas! Kagi 
duotu, kad galėtu arcziau pri
eiti prie stalo ir iszdžiuvusio- 
mis nuo bado luputėmis pati 
pasiskusti, kaip sttnku misti 
juodos duonos kriaukszie kaip 
nuobodu per dienu dienas ant 
krosnies tūnoti. Bandė jau lip
ti, bet susigėdo ir atgal sugry- 
žo savo gulyklon ir tik isz te
nai seke aszarotomis akytėmis 
kiekviena mano judėjimą.

. Važiuoju iii Selinus pas kita; 
dar arcziau. Likusi tik vienu 
viena grinezia. Nei kluono, 
nei tvarto, nei svirno, nieko! 
ZTiL vikiai....palenai. lileinu vi
dun : priemenioje pasidaryta 
arkliu tvartas. Meszlas dvokia 
net kvapa užima. Pirkia irgi 
kaip tvartas pilna purvu ir 
meszlo; ties skobnia kiek at- 
szluota. Matyt, tai darbas ma
žytes merguczes, kuri pama- 
czius sveczia atvažiuojant .'ban
dė padabinti savo buveine. 
Szeimininkas žmogus dar ne 
per senas.

— Tai turėjot ligi valiai?
— Klausiu.
— O, Dievuli, kad maeziau, 

tai nei didžiausiam Mvo ne
prieteliui nevelycziau matyt!

(Tasa Ant 2 Puslapio)

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

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

Sziandien, laike visokiu avie
tiniu sumiszimu ir kariu, 
kada žinios ateina isz Eu
ropos, laikrasztis yra žmogaus 
geriausiu prietelium. Negana 
kad ji skaito, bet mato ir pa
veikslus isz kares lauku, ženk- 
lyvu ypatų, miestu, naujo isz- 
radimo ginklu ir laivu ir, pa
veikslus nelaimiu kuriu .pats 
savo akimis negalėjo matyt.

Tokiu laikraszcziuyra 
“Saule,“ kuri nesigaili kaszto 
ant paveikslu, kad savo skaity
tojus. supažindint su visokioms 
savo akimi kas dedasi ant viso 
Šrtete._____



“SAULE" MAHANOY CITY, FA.

ŽiniosVietines
— Ponia J. Dumkiene, nuo 

514 W. Pine uly., ir duktė, po
nia Ed. Boczkauskiene, isz 
miesto, svecziuojasi pas sunu 
Vinca Strocki ir szeimyna, in 
East Meadow, Long Island.

— Subatoj pripuola Szv. 
Onos, Szventos Panos Marijos 
Motina, o Tautiszka Vardine: 
Meile. Ir ta diena: 1939 metuo
se Amerika panaikino savo 
Prekybos Sutarti su Japonais; 
1945m., Winston 'Churchillis, 
Anglijoje per rinkinius buvo 
sumusztas, jo vieta užėmė Dar 
bininku partijos vaidas Attlee.

— Buvęs miesto gyvento
jas, Andrius Laskey, pasimirė 
Nedeldienyje in Philadelphia 
General ligonbute. Velionis 
buvo sūnūs Juozu Laskiu isz 
Mahanojaus ir ginies szitam 
mieste. Buvo veteranas isz 
antro pasaulinio karo, jis tar
navo Europoje ir Paicifiko ka
ro laukuose. Keli metai atgial 
apsigyveno Philadelphijoje.

Paliko: dvi seserys: Verna, 
isz Minersville ir Onai, Saint 
Clair; tris brolius: Joną, Ed-

tas isz savo Partijos Preziden
tas, jo vieta užėmė Wm. Z. 
•Foster. Nepriklausomybes 
Diena Peru kraszto.

— Panedelyje, Liepos -July 
28-tai diena, 6:30 valanda ryte, 
sekantieji vyrukai iszvažuos 
in Wilkes-Barre, Pa., del ka- 
riszko tarnystes. Žemiau pa
duodame vardus tu kurie ap
leis isz:

Mahanoy City: Joseph J. 
O’Brien.

Frackville: Robert J. Coop
er.

Girardville: Albert J. Balu
tis, Louis P. Martino, John J. 
Murray.

— Cumbola: Charles F. Chi
min tz, Jr.

— Utarninke pripuola Szv. 
Mortos, o Tautiszka Vardine: 
Manvydas. Ir tą diena: 1922 
metuose Amerikos Susivien. 
Valstijas pripaižina. Lietuvos 
Respublika de Jure. 1506 m., 
Lietuviai pergalėjo Totorius 
ties Cipta.

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

Ypatinga Auka

Teisėjas Vincent J. Dal
ton, Schuylkill Apygardos 
kuopos del atsilikusiu moks
le mokiniu iždininkas, ežia 
inteikia penkių szimtu dole
riu ($500.00) czeki Seselei 
Irma Helen, del Szv. Juoza
po Mokyklos, Pottsville, Pa.

Kur rūpinamasi tais vaiku- 
cziais, mokiniais kurie yra 
isz prigimties ne taip gau
singai apdovanoti kaip kiti 
ir kuriems ypatingas moks
las yra reikalingas.

Szalia randasi Albert I.
Nagle, Pirmutinis Vice-Pre-

zidentas tos kuopos.
Mokykla yra vedama se- 

sueziu isz Philadelphijos 
Arkidiecezijos. Sesele Irma 
yra viena isz tu mokintoju. 
Helen yra' viena isz tu mo
kintoju.

□ □ a

Ar Ragavote

Andrulio Sūrio?
Jeigu ne, tai užsisakykite, o 

karta paragavę, insitikinsite 
kad,

Tikrai Skanus!
Kreipkite pas savo sztorniri- 

ka arba raszykite tiesiog pas:

Michigan Farm Cheese Dairy,
John Andrulis, Pres., 

Fountain, Mich.

Vasario, kuomet vyksta vi

sokį Iszvažiavimai ar Piknikai 
tai,

“Andrulio Suris
Tinkamiausias!”

pavaiszinimas savo Draugu.
Del Iszvažiavimuose, Vestu

vėse, ar Kriksztynose, vaiszin- 
kite Sveczius skaniais,

“Andrulio Sūriais!”

LIETUVISŽKAS SURIS

varda ir Antaną visi isz Balti
more, Md. Laidojo Ketverga 
rytai, su apiegomis in Szv. Juo
zapo baižnyczioje 9-ta valanda 
ir palaidotas in parapijos ka
pinėse. Gra'borius K. Rėklai
tis laidojo.

— Taipgi kitas buvęs mies
to gyventojas, Jonais B. Moc- 
kaitis, 70 metu amžiaus, isz 
Rumson, New Jersey, pasimirė 
pareita Nedėlios ryta savo na
muose. Velionis nesveikavo 
ipor vLa Gimė Wiggaus 
kaimelyje arti Mahanojaus. 
Baigės kemijos mokslą in Vil
iai Nova Universitete po tani 
baigės mokslą advokatyste in 
Fordman Universitete. Jisai 
buvo advokatas del Standard 
Oil Co., New Jersey. Jo sese- 
re Margareta Gudaitiene mire 
1957 metuose. Paliko savo 
paiczia Helena, Miller isz Maiz 
ville; dvi seserys: Ona Mitch
ell '•» Baksziene, Mare Pasuk - 
Pasziukievicziene ir broli Vin
ca, visi isz miesto. Laidojo 
Seredos ryta, Red Bank, N. J.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola devinta Nedelia po 
Sekminių taipgi Szv. Natalijos 
o Tautiszka Vardine: Agatas. 
Ir ta dieną: 1888 metuose Do
mininkas T. Boczkauskas pra
dėjo* leisti pirma numani ‘Sau
les,’ yra tai antru seniausiu 
Lietuviszku laikraszcziu; 1779 
m., Amerikos Tarybos sudary
ta; 1941m., Harry Hopkins, 
Amerikos vardu kalbėdamas 
Londone, Sovietams prižadėjo 
visokeriopa pagelba ir didele 
paskola.

—- Nedelioj, Liepos - July 
27-ta diena, 1958m., sueina 
septynios deszimts metu kai. 
lajkrasztis “Saule” apsigyve
no Mahanojuje!

— Panedelyje pripuola Szv.- 
’Nazario ir Szv. Viktoro, o Tau 
tiszka Vardine: Ante. Ir tą 
diena: 1945 metuose Amerikos 
Senatas priėmė ir patvirtino 
Tautos Sanjungos sutvėrimą; 
1945m., Amerikos bombneszis 
sudužo in augszcžiausiaji New 
York miestą dangorauži “Em
pire State Building,” trylika 
žmonių žuvo ir dvideszimts 
sužeisti; 1945m., Komunistas 
Earl Browder buvo pąszalin-

SUKILĖLIAI
PRASZYS SOVIETU

PAGELBOS
BEIRUT. —Sukilėliu vadas 

Saeb Salam, sako kad jis krei
psis in Rusija ir praszysis So
vietu pagelbos, kad jie pa
siuntu savanoriu jiems in tal
ka, jeigu Amerikiecziai Mari
nai stengas! insibrauti in j u 
užimta kraszta.

Salam, buvęs Premjeras, ku
ris dabar valdo sukilėlius Bei
rut mieste ir apylinkėje, sako 
kad jeigu Amerikos Marinai 
stengsis stumti atgal jo karei
vius, tai jie “ginsis ligi pasku
tinio žmogaus.” Jis sako kad 
tada -jis praszytusi pagelbos 
isz bet kur butu galima gauti 
savanoriu. Jis sako kad jis 
pasirengęs kreiptis kad ir in 
Sovietus.

Jis žusigina kad jo sukilė
liai yra szovineje in Marinus 
isz pasalu ant ir aplink Beirut 
miesto aerodroma. Jis sako 
kad jo kareiviai dar nėra nei 
vieno szuvio paleidę in Ameri- 
kieczius.

DAR KITAS
EROPLANAS

NUTUPDINTAS

Kubos Valdžia
Atsipraszo; Sako 

‘Klaida’
GUANTANAMO, CUBA. — 
Kubos valdžia ar bent jos la- 
kianai p-riwarta. <iU>.v viena Ame
rikos eroplana nusileisti. Bet 
greitai atsiprasze.

Pats kraszto Prezidentas 
Batista sako kad tai buvo klai
da, kad lakūnas Kapitonas 
Herman Ray priėmė jo atsi- 
praszma ir pripažino kad tai 
buvo nelemta klaida.

Kubos lakūnai sako kad jie 
neg-alejo per radija susikalbė
ti su Amerikos eroplano lakū
nu ir nežinojo kur jis lekia ir

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

už tai ji privertė nusileisti.
Bet ežia nelemtas ir prastas 

pasiaiszkin mas. Kas Kubos 
lakūnams reikalas žinote kur 
musu lakur ai lekia?

Kubos valdžia greitai pasa
kė ir prižadėjo kad tas ma
rinu eroplaias bus tuoj aus su
gražintas ir visi lakūnai yra 
sveiki ir gyvi ir kad jie kuo 
greieziausi^i bus sugražinti.

Czia jau jtie juokai! Kubos 
sukilėliai yra paėmė apie tris- 
deszimts mįisu žmonių ir juos 
laiko nelaisvėje; dabar Kubos 
valdžios lakūnai priverezia 
viena musu eroplanu nusileis
ti. Argi nebutu laikas musu 
valdžiai pamokinti Kubos val
džia ir pasakyti jai liautis ir 
gražiai sugyventi, o jeigu ne, 
tai viena divizija isz musu 
kraszto visa ta kraszta galėtu 
amžinai nuraminti!

EISENHOWERIO
BROLIS VIDUR- 

AMERIKOJE

Nepageidaujamas 
Žmogus

Mėgsta Szitaip Važiuoti

Nuotaka Adrienne Miller 
su savo vyru, jaunkiu An
drew C. Fillios pasirinko 
szita senoviszka rigina del 
savo szliubo ir iszvažiavimo.

Jie pravažiuoja Massa

chusetts Institute Techno
logy kambaruos po savo 
szliubo in Cambridge, Mass. 
Visi jie po tam nuvažiavo in 
Bostoną in veseiles.

□ □ C3

PANAMA, VIDUR-AME- 
RIKOJE -4- Prezidento Eisen
howerio brolis, Daktaras Mil
ton Eisenhoweris dabar kėliau 
ja po Vidur-Amerikos krasz
tus, kur jis nėra pageidauja
mas.

In Panamai studentai sudarė 
parodas ir neszesi didelius pla
katus, ant kuriu buvo paraszy- 
ta: “Eisenhoweri, važiuok na
mo.” “Mes Norime Teisingu
mo, ne Tavęs. “Musu krasz- 
tas musu Žmonėms, nei tavo, 
nei tavo brolio, 
mo.”

Kai tiems studentams buvo 
pasakyta ktd Daktaras Milton 
Eisenhower 
basadorius, 
ton nebuvo 
se, bet būvi iszvažiave, tai vi
si tie studentai gryžo sau na
mo. Bet ju ta paroda ir tas 
sukilimas parode kaip mes 
esame tu žmonių neapkenezia- 
mi.

Daug musu Kongresmonu

Važiuok na-

is ir Amerikos Am 
Julian F. Harring- 
Ambasados ofisuo-

ir Senatorių buvo ir yra prie- 
szingi tam žingsniui, pasiuns- 
ti Prezidento Eisenhowerio 
broli in tuos krasztus.

Net ir pirm jo iszvažiavimo 
in tuos krasztus keli Senato
riai paėmė Prezidentą nagan 
ir norėjo žinoti: kodėl Prezi
dentas buvo pasiuntęs tris ka- 
riszkus eroplanus parveszti 
savo broli ir jo szeimyna iszat- 
ostogu?” Jie aiszkina kad 
prekybinis eroplanas butu 
kasztaves tik keletą doleriu, o 
tie trys Kariszkl eroplanal 
kasztavo keletą tukstaneziu 
doleriu.

Ir isz kitos puses, kai Vice
prezidentas Richard Nixonas 
buvo taip nedraugiszkai pri
imtas per savo kelione tenai, 
Senatoriai nori žinote, kodėl 
Prezidentas Eisenhoweris sa
vo broli tenai dabar pasiuntė!

AR TRECZIAS PA
SAULINIS KARAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

pasirengęs žengti in Lebanon 
kraszta priesz Komunistus. O 
Sovietai prie rubežiaus tik ty
koja ir laukia.

Dabar tik Tautu Sanjunga 
gali iszvengti kito pasaulinio 
karo. O kiek isz praeities ga
lima spėti, tai ta Tautu San
junga gali spėti, tai ta Tautu 
Sanjunga buvo ir yra bejiege!

Sukilėliai, revoliucijonieriai 
sako kad jie yra pakorė Kuni- 
gaikszti Abdul Ilah, Karaliaus 
Faisal dede.

Anglijos Ambasados Atsto
vai sako kad visi Anglijos na
riai ir agentai saugiai pasitrau 
ke pirm negu Ambasados ofi
sai buvo sudeginti.

Dabar czia pasirodo, kad mes 
jau taip giliai esame inklimpe, 
taip insivele in ta Rytu klausi
ma, kad mes negalime pasi- 
pasitraukti.

Isz Vaszingtono jau žinoma 
kad daug musu kariszku ero
planu yra iszskride ir dabar le
kia in ta kraszta. Keletą tuks
taneziu musu marinu dabar 
jau yra kariszkai prisirengė.

Visas susisiekimas su Leba
non krasztu yra nutrauktas,

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

Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.

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

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

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

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, Inc.,
JOHN ANDRULIS, Pres.

FOUNTAIN — MICHIGAN

Golfo Laimėtoja

Golfo loszike Patty Berg, 
isz Minneapolis linksmai 
iszkelia ranka, ir parodo pus 
asztunto tukstanezio dole
riu czeki, kai ji laimėjo Mo

terų Golfo Rungtynes in 
Brookview County Club.

Jai teko garbe, atsižyme- 
jima būti moterų srytyje ge
riausia golfo loszike.

bet žinoma kad musu kariuo
mene jau tenai randasi.

Jordano Karalius Hussein 
tuojaus paskelbė kad jis dabar 
yra vadas ir pirmininkas Iraqi 
Jordano Federacijos sutarties, 
ir kad jis užima Karaliaus 
Faisal vieta. Bet Amerikos 
laikrasztininkai sako kad ir jo

dienos suskaitytos.

Tik per koki stebuklą ežia 
karas bus iszvengiamas!

SKAITYKIT
B®=“SAULE”=^S

PLATINKIT!
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