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Iraq Kareiviai Ant Sargybos Milžiniszkas Darbas Parūpinti 
Sargybe Chruszczevui; Randasi 
Daug Žmonių Kurie Baisiai My

lėtu Ji Pasveikinti Su Bomba
*

Paskutinis Senos Mados Submarinaš

Iraq kareiviai ežia stovi 
prie Rihab palociaus, in 
Baghdad, kur Karalius Pei
sai buvo nužudintas. Iraqi 
revoliucinis sztabas yra pa- 
siraszes bendra sutarto su

Suvienytos Arabu Respub
likos valstybėmis ir yra pa
sižadėjęs pristatyti Vakar
iniams krasztams kiek tik 
jie reikalaus aliejaus ir ga
zolino.

Nikita S. Chruszczevas

Isz Amerikos
EISENHOWERIS 

ANT FARMOS
GETTYSBURG, PA. — 

Prezidentas Eisenhoweris isz 
Vaszingtono iszkrido in savo 
fanna, Gettysburg kur jis pra
leis kelias dienas.

Jo eroplanas helikopteris isz 
skrido isz kariszko aerodrome, 
Vaszin^tone. Jis atsisveikino 
su Amerikos Sekretoriumi J. 
Foster Dulles, kuris su kitu 
Prezidento Eisenhowerio ero-♦ 
planu iszskrido in Vakaru Vo
kietija ir in Londoną, pasitar
ti su Chancellor Konrad Aden
auer ir kitais Bagdad taikos 
sutarties atstovais ir vadais.

iszejo isz j u kambario apie 
penkta valanda isz ryto.. Kai 
tik ji suspėjo apsirengti, tai ji 
pradėjo jo jieszkoti.

Commadore Ehman nenoro
mis prisipažino kad keli kiti 
žmones ant to laivo sake kad 
jie buvo iszgirde kai tas Ad
mirolas savo žmonai buvo pa
sakęs kad jai bus daug geriau 
kai ji bus naszle.

Admirolas Quiggle pareina 
isz Grand Island, Nebraska; 
jis baigė Laivyno Kariszka 
Akademija 1930 metais, ir bu
vo apsigyvenęs in Chevy Cha
se, Maryland. Jiedu turi vie
na sūneli Robert Lynne.

NEW YORK, N. Y. —
Kai Sovietu Rusijos Premier- 
as Nikita S. Chruszczevas au
dringai paskelbė, kad jis pasi
rengęs už trijų dienu važiuoti 
in New York miestą in posėdi 
Didžiųjų Vieszpatyscziu, tai 
musu sargybos ir Policijos 
Sztabui net blusos numirė!

trumpa laika nebegalėj o gauti [ 
sau paszportus, nebegalejo sa
vo slapta policija, NKVD su-' 
organizuoti kad ji pasiunstu 
savo agentus del jo apsaugos.

Jeigu ir prisieitu reikalas 
kad reiketu czia priimti Sovie
tu Premiera Chruszczeva, tai 
viskas virstu augsztelninkai. 
Butu insakyta kad jo tas grei
tas, atominis, Jet eroplanas 
nusileistu ne paprastame New

I ■ Ij York miesto aerodrome, bet 
! kad jis nusileistu ant armijos 
aerodromo, kur ginkluoti ka
reiviai ji pasitiktu.

Paskui reiketu tukstanczius 
policijantu prižiūrėti kad jis 
saugiai isz Armijos aerodromo 
nuvažiuotu in Tautu Sanjun- 
gos kambarius. Czia reiketu 
mažiausia penkios deszimts 
tukstaneziu sargybos agentu.

Apart viso to, pats Chrusz
czevas parsivesztu su savimi 
keletą szimtu savo sargu. Mu-

licija staeziai pasakė kad jie 
neturi gana agentu Ponui 
Chruszczevui parūpinti tinka
ma sargyba.

Czia, isz tikrųjų butu mil- 
I žiniszkas darbas ir nei viena 
I poliejios agentūra nenori imti 
atsakomybe.

Vaszingtono slapta policija 
į staeziai pasakė kad tinkamai 
parūpinti sargyba ponui Chru
szczevui, New York mieste, | 
reiketu daugiau slaptu agentu! 
policijantu ir detektyu, negu 
dabar randasi Amerikos mari
nu ir kareiviu Vidur-Rytuose.

Amerikoje randasi szimtai 
l tukstaneziu žmonių, kurie bai
siai mylėtu Chruszczeva pa
sveikinti su Komunistiszka

i bomba; czia randasi apie pen
kios deszimts tukstaneziu, Ven 
gru, .kuriat .suspėjo pabėgti 
priesz tas Skerdynes, kurias 
Chruszczevais \ buvo surengęs 
ju kraszte. O ka randasi pa
bėgėliu isz kitu Rusijos pa- su slaptos policijos pareiga bu 
vergtu krasztu. j tu prižiūrėti ne tik pati Poną

Buvo tik biski tos neapy- Chruszczeva, bet ir jo palydo- 
kantos matyti kai Sovietu Am-1 vus ir jo sargus, jo policijan-

“Barbel” submarinas, pa
skutinis senos mados povan- 
vandeninis laivas, submari
nas, kuris yra paprastais, 
gazolino inžinais varomas, 
buvo pasiunstas in mares, 
isz Portsmouth, New Hamp
shire. Tai yra szimtas dvi- 
deszimts penktas tokis sub
marinas, kuris isz szito uos-

to buvo iszleistas. Ir tai pa
skutinis su tokiais senovės 
inžinais.

Jis buvo Ponios Bernard 
L. Austin, su szampanu pa- 
kriksztintas. Ponia Ber
nard L. Austin yra žmona 
Amerikos Antro Laivyno 
komandoriaus.

KARO PAVOJUS
GRESIA

Tokio milžiniszko darbo mu
su slapta policija, Vaszingtono 
valdžios policija, Baltnamu 
sargyba, dipliomatu ir svecziu 
polydovu sargyba, tarptautine 
slapta policija ir musu FBI po

basadorius Mikhail Menshiko
vas czia pasirodė. Žmones no
rėjo ji pakarti!

Bet ir isz savo puses Chru
szczevas baisiai suklydo parei
kalaudamas už tokio trumpo 
laiko laikyti Konferencija, po
sėdi Amerikoje. Jis per ta

tus, nes musu valdžiai 
rūpintųsi kad niekas 
ir dideliam Ponui czia 
tiktu.

Ponas Chruszczevas apie vi
sa tai neapsirokavo kai jis pa
reikalavo kad tucz-tuojaus to- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

baisiai 
tokiam 
neatsi-

DINGO ADMIROLAS
..SAN FRANCISCO, CALIF. 

—Penkios deszimts dvieju me
tu * amžiaus Rear Admirolas 
Lynne C. Quiggle dingo nuo 
“President Cleveland” laivo. 
Kiek buvo galima sužinoti, tai 
visi tiki kad jis nuszoko nuo to 
laivo ir prigėrė.

Commodore H. D. Ehman 
sako, kad kiek jis galėjo suži
noti isz kitu ant to laivo, tai be 
veik nėra abejones kad tas Ad
mirolas nusižudė, nuszokda- 
mas nuo to laivo.

Admirolas su savo žmona, 
buvusia Ann Griffin isz Vasz
ingtono, gryžo isz Japonijos. 
Jo kita pareiga butu buvusi in 
San Diego, California..

Jo žmona pranesze Commo
dore Ehman, apie septinta va
landa isz ryto, kad jos vyras 
buvo dingės.. Ji sako kad jis

PINIGU KAIP
SZIENO

Tukstanczius Dalina 
Per Televizija

NEW YORK, N. Y. — Tele
vizijos programos taip supras
tėjo, taip žemai nupuolė, kad 
dabar biznieriai nori papirkti 
žmones, kad jie ju programas 
sektu ir pirktu ka jie garsina.

Pirmiau televizijos progra
mos stengiesi klausytojus pa
linksminti, bet dabar jos nori 
tuos klausytojus papirkti.

Žmones tankiai dyvinasi, 
kaip kuri kompanija iszgali 
per pusvalandžio programa, 
visai už dyka atiduoti szeszios 
deszimts keturis tukstanczius 
doleriu.

Czia nereikėtų visai- dyvin- 
tis, nes tokios programos tams 
kompanijomis baisiai pigiai 
atseina; tos kompanijos tuks
tanczius doleriu sutaupina kai 
jos tuos kitus tukstanczius už 
dyka atiduoda.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Gražuoliu Rungtynes

PARYŽIUS, PRANCŪZI
JA. — Dvideszimts metu atgal 
kai Vakaru Europoje grėsė 
pavojus isz Czeku sukilimo, ir 
baigėsi su Muencheno sutarti
mi, visi Europiesziai buvo bai
siai iszsigande.

Jie kasėsi urvus parkuose ir 
savo daržuose; siuntė savo 
szeimynas in kitus krasztus. 
Visiems kiszkos drebėjo; visi 
su baime kalbėjo apie Vokie- 
cziu sprogstanezias bombas.

Bet dabar, kai Amerika su 
Rusija barasi ir vieni kitiems 
grūmoja ir grasina su atomi
nėmis bombomis, ir kai dar 
baisesnio karo szeszelis, kaip 
kokia baisi szmekla ima ap
supti visa Europa, Europie- 
cziai, rodos visai nesibijo, ne
paiso.

Dar negirdeti kad nors vie
nas Prancūzas, ar Vokietis ar 
kuris kitas Europietis atidėtu 
savo atostogas, ar apleistu sa
vo bizni ar namus ar savo szei- 
mynai jieszkotu saugesnes 
vietos.

Grūmojimai isz Maskvos ar 
perspėjimai isz Cairo, tai, ro
dos kokios teh vietines žinutes' 
apie rytojaus orą, lietu 
ja, ir 1.1.

Ypatingai Prancūzai, 
yra visados skaitomi
musu Atlanto San jungos stip
riausi szulai, dabar visai ne

Dabar Prancūzai sako kad 
jie nepaiso; o kad ir paišintu, 
jie daugiau kareiviu nebeturi!

Amerika nepasitarė su Pran
cūzija pirm negu musu mari- 
nai ir kareiviai insilauže ‘ in 
Lebanon, ir Amerika czia he-
siprasze Prancūzus in talka.

Kas czia butu, kaip Prancū
zijos valdžia atsilieptu jeigu 
Vidur-Rytuose tikrai karas 
iszkiltu, baisiai sunku inspeti. 
Bet kol kas jiems tie sukilimai 
visai neberupi.

Visi Atsargiai

ar ve-

kurie 
kaipo

Visos szitos jaunos gra
žuoles yra jau dabar pasižy-

damos laikrasztininkams su 
dare szitas rungtynes vien

viso svieto gražuole.
Luz Marina Zulosga, 19

mejusios kaipo savo miestu, 
valstijų, valdžių ar kra;sztu 
gražiausios. Jos czia, in 
Long Beach, California, be- 
sibovindamos ir besirodin-

tik del baiku ir del musu 
skaitytoju.

• Kiekviena jaueziasi gra
žiausia ir kiekviena tikisi 
laimėti garbe būti paskirti

metu amž., Miss Columbia 
buvo iszrinkta kaipo “Miss 
Universe” Gražuole.

□ □ o

Brigados Generolas Abdel 
Kerim Kassem, naujas Iraq 
kraszto vadas, neszasi su sa
vimi maszinini karabina del

paiso ir staeziai pasako kad atsargos, kai jis eina in sa-
visi tie sukilimai Vidur-Ry
tuose ne ju dalykas.

Prancūzai jaueziasi musu 
iszduoti jau keli metai atgal.

Prancūzai su Arabais pesza- 
si, Sziaurineje Afrikoje, kur
jie turi daugiau kaip puse^mi- 
lijono savo kareiviu. Ameri
ka czia Prancūzams ne tik ne
stojo in pagelba, bet baisiai 
kritikavo juos.

vo ofisus in Baghdad. Jis 
laikrasztininkams asmenin 
iai užtikrino kaid visi atei- 
viai bus apsaugoti ir kad jie
gali jaustis saugiai jo krasz
te.

PLATINKIT!
“SAULE”

PLATINKIT‘J ' M .Ui , . .
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Kas Girdėt Ar Ragavote

■ Varszavos miestą isztiko bai
sus potvaniai. Keli miesteliai 
ir kaimai buvo visiszkai pai- 
kandinti. Kiek buvo galima 
sužinoti tai trys žmones žuvo.

Andrulio Sūrio?
Jeigu ne, tai užsisakykite, o 

karta paragavę, insitikinsite 
kad,

šoki Iszvažiavimai ar Piknikai 
tai,

“Saule” tarnaus taip kaip 
tarnavo praeituosia meluosią,, 
del labo musu žmonelių, o mes 
ktengsimes jum visame u'žga- 
nadyt mieli skaitytojai, kol tu
rėsim pajiegos ir sveikatos,

—“Saules” Iszdavyste.
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BUVO MANO ::
:: PAŽINSTAMA
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Amerikoje 3,519,000 žmonių 
gauna .Senatvės Pensijas,

In Harrisburg, Pa., Dauphin 
apygardos kalėjime, kalinys 
Alexander Reid prasze kad jis 
butu isz to kalėjimo paleistas 
nes jis per storas ir per sunkus 
ir kad jam beda kalinio dra
bužiais vilktis ar in kalinio lo
va gulėti. Jis buvo nuteistas 
in kalėjimą nuo keturiu iki asz 
tuoniu. menesiu, už vagyste. 
Jis, sveria penkis szimtus sze- 
szios deszimts svaru.

Tikrai Skanus!
Kreipkite pas savo sztornin- 

ka arba raszykite tiesiog pas:

Michigan Farm Cheese Dairy, 
John Andrulis, Pres., 

Fountain, Mich.

Vasario, kuomet vyksta vi-

“Andrulio Suris
Tinkamiausias!”

pavaiszinimas savo Draugu.
Del Iszvažiavimuose, Vestu

vėse, ar Kriksztynose, vaiszin- 
kite Sveczius skaniais,

“Andrulio Sūriais!”

LIETUVISZKAS SURIS

Pypkes Durnai

Ar Teisybe?

■Szvento Rąszto žinovai spė
ja ir sako kad Iraq krasztas, 
kur dabar tie sukilimai virte 
verda, kadaise buvo ta pirmu
tine ant szios žemes Rojaus 
vieta. Gal kadaise czia ir bu
vo rojus, bet ne dabar! '

British Columbia kraszto 
gyventojai labai skoningai ap 
vaikgzcziojo savo kraszto szim 
to metu sukaktuves, iszsikep- 
danai pyraga kuris , sveria dte- 
szimts tukstancziu svaru. Tai 
gąl didžiausias pyragas kuris 
dar kur nors ar kieno nors bu
vo iszkeptas.

1 • • 11 1

; Universitetu vadai ir moks- 
lincziai tariasi apie mokslo me 
tu prailginimą vienu menesiu. 
Gal jiems rupi kad ju futboli
ninkai galėtu keletu kartu 
daugiau futbole loszti.

• •
į.Moskvos laikrasztis ‘Iszves- 
tija’. bedavoja, kad Erevans- 
kio fabrikas kuris gamina, da
ro laikrodėlius ir laikrodžius 
nė kaip savo d'arlba atlieka: isz 
1,628 laikrodžiu,- 1,595 buvo, 
brokauni ir nebuvo tinkami
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JUS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAN 
FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelinos

Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.

Szis 3uris 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 f!uris taip yra mėgiamas Lietuviu, kad jo dide
lius kiekius siunczia in visa Amerika ir Kanada.

Andruliai gauna daug laiszku, kuriuose yra labai palankiai atsiliepiama 
apie ju gahninamus 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 patenkins 
ir susilauksime Sūrio su nauju pavadinimu “TEVELIU SURIS.”

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

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

FOUNTAIN — MICHIGAN

Kas tokis iszsireiszke,
Jog žmogus pirmus ar keturis 

' metus,
Savo gyvenimo mokinasi 

kalbėt, x
O kada apsipacziuoje, 
Tada turi per visa savo 
Gyvenimą mokytis tylėt.

parduoti.
Dabar mes suprantame ko

dėl per katra Ruskiai ir Sovie
tai taip grobstydavo tu Ame- 
rikoniszku laikrodžiu.

' ; f ' / ' ‘

Sovietu Rusijos Premjeras 
Chrusziczevas, vienoje savo 
prakalboje, kuri buvo atspauz- 
dinta “ įsivesti ja” laikraszty 
primine viena laibai gražiai ir 
gerai pritaikinta Jugoslavu 
priekaiszta Chursaczevui; Ch- 
ruszczevas prie kiekvienos 
progos prikaisziodavo prie 
kiekvienos progos prikaiszio
davo Jugoslavijos Titui, kam 
jis vis laukia paszelpos, pasko
los ir kitokiu paramų isz Ame
rikos. c

, palbar Tito ir jo bendradar- 
bininkai Ponui Chruszczevui 
labai gražiai ir taikliai atsi
kirto, jo u'žklausdami: “O kam 
gi pats Chruszczevas nori susi
laukti kreditu ir paskolų isz 
Amerikos, palaikant prekybi
nius ryszius?” Churszczevas 
szluibai teisinasi kad Rusija 
taip daro kaip lygi valstybe ir 
yieszpatyste su lygia, kaip ir 
visos daro.

•I In Philippeville, Alžirijoje, 
Menas sukilėlis inmete sprogs- 
tanczia bomba in restauranta 
kur valgė keturios deszimts 
Prancūzu kareiviu. Ta bom
ba įnpuole in vieno kareivio 
sriubos bliuda ir užgeso.

• •
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In Wilmington, Delaware, 
automobiliaus draiverys, Er
nest H. Carter buvo nubaustas 
penkis szimtus penkios de
szimts doleriu ulž automobi
liaus vairuodama pasigėrės, 
kai jis invažiavo in policijos 
mislindamas kad tai restau- 
rantas ir pareikalavo užkan
džio ir puoduko kayos.

In Fribourg, Szveicarijoje, 
Teisėjas Germain Kelly buvo 
nubaustas ant szimto deszimts 
Szvaicaru franku, kai Marcei 
Peiry ir kiti jo trys draugai, 
intarti ir nuteisti už vagystes, 
pareikalavo naujo teismo, pri- 
parodindami kad teisėjas Ge
rmain Kelly miegojo per visa 
ju tardinima teisme.

In Martinsburg, West Vir
ginia; pienburniai, metu: vie
nuolikos, desziints ir penkių 
buvo suaresztuoti už turėjimą 
ant saves revolverius ir už sep
tynias vagystes.

In Owosso, Michigan, kai jo 
automobilius užsidegė, Dewey 
Campbell nubėgo in saliuna, 
nusipirko bonka alaus ir su 
tuo alų užgesnio ta gaisra savo 
automobilyje.

In Cardiff, Wales, po dvide
szimts devyipiu metu žehysr 
tvos ir po penkių vaiku, Alice

John gavo diyorsa nuo savo 
vyro, teisėjui pasiskunsdama 
kad jos vyras visados privers
davo ja imti prasta ir pigia 
vietai teatre, kai jis, kaip koks 
ponas sau nusipirkdavo gera 
ir brangia vieta.

In Orlando, Floridoje, far- 
merys Ira Tossie nuveže sep
tynis tukstanczius asztuonis 
szimtus svaru bulviu in miestą 
ir jas paliko in Williams Bros. 
Motors nauju automobiliu 
sztora, kur to automobiliu sa
vininkais tas bulves priėmė 
kaipo ant ranku pinigus del 
naujo Chevrolet automobi
liaus.

In Memphis, George Gattas 
nusiskubino in aerodroma' pa
sigauti du sa,vo draugu kurie 
buvo in eroplana inlipe. Atva
žiavęs biski per vėlai ir pama
tęs kad eroplanas jau ima> va
žiuoti, jis greitai pasuko savo 
automobiliu in to eroplano ke
lia ir ji sustabdė. Jis galėjo 
savo draugus pamatyti ir su 
jais draugiszkai atsisveikinti 
ir paskui mielu nrou užsimo
kėjo dvideszimts szeszis dole
rius baudos.

Jeigu Permainote 
Savo Adresus

Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

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

•. —“Saules Redakcija.”

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

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

Nedelioj, Liepos - July 27-ta 
diena, spėjo 70 metai, nuo ka
da pasirodė pirmutinis “Sau
les” numeris, kuri uždėjo a. a. 
Domininkas T. Bockauskaš.

Price $3.00 suu

MM

COLORS: Red, Black, Green, 
Blue, Gray, Copper.
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va, sprendžiant isz tavo pasa
kojimo. Tai kaip lengvai galė
jo būti tavo gyvenimas suar
dytas, sake Paulius.

— Kaip suardytas?
— Ji juk jau praeitos kar

tos žmogus. AiJba tuojau to
kia bus.

— Ji yra tik dvideszimts 
trijų metu. Su manim ji visai 
kitokia butu. Tik brutas tega
lėjo ja tokia padaryti in taip 
trumpa laika.

Kartas nuo karto Stankus 
žvelge in ta puse kur sėdėjo* 
buvus jo mylima, ir sumates ja 
su vyru pasikeliant, jis tarė: 
Einame.

v
Jiedu seke paskui tapora. 

Vyras ir moteris ėjo' iszlengvo 
susikabinę ir stumdydamiesi, 
tartum butu tik pradeje mylė
tis du jaunuoliai. Moteris pa
suko in kelia, paskui isz kelio 
in taka ant tos skurdžios pir
kios apie kuria Stankus su 
Paulium apgailėtinai kalbėjo' 
eidami prie ežero.

Stankus suspaudė draugo- 
peti.

— Czia ji gyvena! Vargsze! 
Asz turiu ja pamatyti. Asz tu
riu ja pamatyti, sake Stankus.

Jiedu sustojo ir žiurėjo in ta 
iszskirta, varginga palpine.

— Karolina, a, Karolina! 
Pats sau kalbėjo Stankus.

Viduryje užsržiebe tamsus, 
liūdnas žiburėlis. —GALAS.*

MPirkie U. S. Bonus!
— “Saule” turi tiek agen 

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

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai

Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.
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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- 
ozio iszimta isz Lietuviszku 
užlietu. 8u paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c. ,,...

No.lll—Sziupinia (3 dalis) 
talpina-si 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, 20o.

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

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

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

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

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

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

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

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

No.138—Apie Ir landa; 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, 2Oc.

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

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

No.146—Apie Anka 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 Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

N 0.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus-
W->4-****><-4-**+******

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

lapių, 20c.
No.l58-^A p i e Kapitoną* 

Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi laztyre; 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, Žvalgi 
dės ir Kitus Dangiszkus Ka
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyna. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20a.

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

No.173—-Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20a,

No.175—Kuczios Žemaites; 
(Judras 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.

^Pirkie U. S. Bonus!

Kitokios Knygos

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

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

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

No.194—Trumpas Katall- 
kiszkas Katekizmas, pagal Įsa- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurtas Naudingais Padėji
mais. 35c.

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

No.l97--Graudu8 Verksmai 
arba Pasibudinimaa prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c.

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

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 85o.

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas’,

13?” Užsisakant knygas 
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.

I-įU Nepamirszkite dadOti 
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 QO„ 
Mahancy pifcf, B
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'Į'ARYTUM matytes mates 
kai temsta vėlyvo Balan

džio vakaras. Pilka žleja 
slinko arcziau, ir arcziau prie 
Balio Stankaus ir Petro Pau
liaus, kariedu ėjo prie ežero 
pasivaikszczioti. Ant kožno 
žingsnio ju veizdratis trupė
jo, toliau stovintys kelmai, ga
nyklos, namai nyko isz akiu, 
viepas paskui kita: tolesni 
pirma, artesni paskui. Tas at- 
silidpe apt jaunu vyru su ‘emo
cija. ir gracija. ’

Balys Stankus buvo tik su- 
gryžes in mokykla po trijų 
metu. Dabar jis mate daug da
lyku stovint kitaip: Czia nebe
buvo seno namo, ten stovėjo 
naujas; ten medis pakirstas. 
Andais tuo keliu tukstanczius 
sykiu jis ėjo ir insidemejo kiek 
viena daigta sziame pakelyje. 
Jis dairės ir su karsztu jausmu 
žiurėjo in visus daigtus. kokius 
tik jis galėjo matyti. Visa tai 
žadino jame daug atsiminimu, 
kurie buvo užmigę, arba ‘beuiž- 
miega. Ir jis jaute šalvyje ko
ki trukumą, nesuprantama 
iszmetinejima, -sunkuma ir il
gėsi.

— To namelio nebuvo, czia 
trys metai atgal, sake jis Pau
liui, priėjus isz lentų sukalta, 
in sodžiaus pirti panaszia, vie
nu kambariu palaipine, kuri 
stovėjo bent penkiosdeszimts 
žingsniu nuo kelio netoli sriau 
to. Tarp kelio ir pirkios buvoi 
lopas, gal akro didžio, dirba
mos dirvos; prie sriauto ganė
si kuinas ir karvepalaike. Tai 
buvo vienas tu liudnuju regi
niu kokius pasitaiko matyti. 
Mažytis vienas jis stovėjo; o 
apie ji buvo įprisidraike sziau- 
du, kukuruzu virkszcziu, ir ža 
bu kurios, matoma, buvo nau
dojama kurui.

— Kas czia gali gyventi? 
Toliau sake Balys.

— Dirbdami ta žemes lope
li, jie czia gyvena. Asz. nesu
prantu kaip jie iszminta, sake 
Paulius.

— Per laikus ta vieta, sto
vėjo apleista kaipo nederanti 
laukui. Bet, atsirado koks ne
laimingas ir susisuko sau lizr 
da, kai uolu erelis. Ar tu su
pranti gyvenimą, Petrai? Asz 
nežinau ka,s gali taip iszsisky- 
res isz žmonių gyventi. Tikrai 
turi būti nemažiau nuobodus 
kaip ir skurdus czia diena stū
mimas.

Paulius nusiszypsojo.
— Sviete visko netrūksta. 

Bet, bet, tu žinai tai szokeju 
daina?

Stankus atsiduso. Jis jaute

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS

I
. . . MALDA ... i;

Viesz. Jėzaus ir •;
Motinos Szvencz.

Sapnas Motinos Szven- J 
cziausios, mieganczios ; > 
ant kalno Alyvų, žemei ]! 
Batanijos, bažnyczioj j! 
Szv. Mykolo Arkaniuolo. ]!

Knygos Did. 3%x5% col.

TIKTAI, 25 Ots. <[
SAULE PUBLISHING CO., <! 
MAHANOY CITY. PA. U.SJL ! l 

tvirta norą pradėti tininiuoti, 
arba, szvilpti ta liūdna, judin- 
anczia ir malonia melodija.

.—■ Tai valandelis poeto 
impulsas, niekas kitas. Teisy
bei tas neatatinka, už valandė
lės žemam balse iszreiszke sa
vo nuomone Stankus.

Jiedu pasisuko isz kelio in 
taka paežerių. Ežeras, apgleb
tas dar nuogu aržuolu ir suote-

e*******»>*»*>e*>*4-» **>**■»

BALTRUVIENE
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Motinos rugoja kad dukteres 

užaugino,, 
Vyru randasi užtektinai,

O nešima del ajpsipacziaivimo, 
O kas tame kaltas?
Kaip tosios dukreles 

užaugintos?
Kol da maža, tiek to.

Motina, dukrele apžiūri, 
Leidžia in mokslą, 

Norints nieko neiszmoksta.
Kaip dukrele paauga, 
Pradeda puoszti ja,

O jeigu neturi isztekliaus ant 
puoszimo,

Tai kitokia rodą atsiranda, 
Paaugia dukreles pradeda 

valkiotis,
Trankosi automobilais, 

Neklauso motinu, 
Nieko nedirba ir norėtu 

Kad tokia tingine valkata, 
Kokis davadnas vyras 

Paimtu sau už gyvenimo 
drauge!

* * *
Gamta paskyrė, 

Kad motere turi turėt 
Patogumą, o vyras iszminti. 
Bet vienok tankiai atsitinka, 
Kad gamta kaip kada biustą, 

Nes tankiai matome 
Biauria moterele turinczia 

didele iszininti, 
O patogus vyras turi imti

“toniko,”
Del sudrutinimo savo 

smegenų.
* * *

Jeigu kada zuikis isz užtvoros 
iszsigauna,

Tai jau nesugryžta, 
Taip panasziai ir su ’ 

žmonimis.
Kada gaunasi in laisves szali, 

Ir pažiūri akimi duszios, ' 
Tai sunku juosius aptemdyti.

Czia Amerikas, 
Valios ant žmogaus neturi 

niekados, 
Jeigu elgiesi pagal tiesas.

Nieko Ne Kenkia

Tėvelis — Kodėl tu Ma
riute nori vyro teketi?

Mariute — Kad tu teveli 
nuolatos sakai, kad asz da 
per kvaila!

Tėvelis — Da ka, kvailys- 
ta nieko ne kenkia del apsi- 
vyriavimo.

mos, ramiai snaude aitmuszda- 
mas apsupa savo tvinkstanozi- 
am pavirszyje. Aplink viskas 
buvo gudu, gedulinga; netolie 
se mates miesto 'žiburiai.

Taka sekdami jiedu kopė in 
nuolaidas. r

Apie viduri ežero, vienam 
užsisukime prie kero, tarp ta
ko ir vandens jiedu greit pai
mate vyra ir moteri, susiglau
dusius in žiurinczius in vande
ni kuris tviksejo nuo menulio 
szviesos. Ju prisiartinimas at 
kreipe sedincziu dome ir jiedu 
atsisuko in ateinanczius. Pau
lius akylaidžiai pažiurėjo in ta. 
pora, kadangi jam rodės nepa
prasta tokiem czia sėdėti. Jo 
sprendimu, vyras iszrode per 
trisdeszimts metu. Jis turėjo 
ilgus plaukus, ruda veidą ir 
prastus rubus. Moteris taip 
pat iszrode vargo sukoneveik- 
ta. Jos veidas buvo laszuptas, 
liesas ir raukszletas, visa jos 
figūra liudijo kad ji nesza sun
kia naszta.

— Stebėtina kad jiedu ga
lėjo draugui. Bet Stankus ne
galėjo to girdėti szypanczios, 
ypatingai primerktos jo akis 
dabojo ta moteri, kurios jo 
akis dabojo ta moteri, kurios 
nepaprastas žvilgsnis, taip pat 
laikas nustatytas ant Stan
kaus. Jiedu prasilenkė nieko 
vienas kitam nepasisakydami, 
bet Paulius galėjo matyti kaip 
daug jųdviejų akys pasisakė.

— Kas ji perviena? Jis pa
klausė Stankaus, praėjus, bet 
Stankus rodos savaime jis 
atsigryžo dar pažiūrėto in ta 
moteri kuri lydėjo ji akimi.

— Varge!
— Tavo pažins t am a?
— Kodėl ?
— Labai ypatingai judu 

pasižiurejota vienas in kita.
— Taip, ji man pažinsta- 

ma. Ji buvo mano mergina.
Paulius akimi perleido savo 

draugia nuo- galvos iki kojų.
Stankus buvo lamstus, lai

bas, gražus, ir neiszrode per 
dvidesziniti metu, nors ir sa
kes esąs dvideszimts keturiu. 
Paulius bandė palyginti ji su 
ana moteria. Nebuvo tarp jųd
viejų nieko panaszaus. “Kaip 
jis galėjo ja mylėti?” Mislino 
Paulius.

Kada? Paskui jis pa
klausė Stankaus.

— Trys metai atgal!
— Tu ja vedižiojais del, del 

geru laiku ?
— Ne. Ne. Asz ja mylėjau 

Asz buvau ja insimylejas. Ji 
daug, labai daug nesmagumo 
man padare. Asz ir dabar ne- 
sijaucziu taip kaip bucziau ga
lėjas jaustis jos nepažines.

— Bet, jije tokia.
— Trys metai atgal ji buvo 

visai kitoniszka. Visai kito
kia. Ji buvo patoji. Ji buvo 
viena tu merginu kurios, norė
damos, iszvaro vyra isz proto.

Paulius nusijuokė.
— Tu visada persižiūri. 

Dabar gali matyti kur tu bu- 
< ■ ■■ - ■ i - ■ ■

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

turn turėdamas ta boba. Tavo 
jaunas gyvenimas, taip sakant 
butu pasibaigęs. Džiaugkisl 
kad atsitiko aplinkybes kurios 
judu perskyrė.

— Ji butu buvus mano, Bet 
tarp musu palsitaike mažas ne
susipratimas. Asz ja tris me
nesius tesivedižiojau, bet,... Bet 
sėskimės czia.

Jis parode in žalia veja.
Jiedu susėdo. Stankus pra

dėjo pasakoti ta kas jame gi
liausiai knibždėjo.

— Susipažinau asz su ja 
szokiu saleje. Tada ji buvo pa
togi, labai patogi mergina. Pa
traukianti mergina, nors ir bu
vo paprasta, naiva, kaip ir 
dauguma nejpasimokinusiu 
mergaicziu. ‘Jus studentai su
rengiate gražiu szokiu. Turė
dami szoki nepamirszkite ma
nes pasivadint.,’ Ji man sake 
Asz paėmiau jos antrasza; ar
tinantis sekancziam baliui pa- 
raszia jau laiszka...Ji davė 
man atsakyma nurodydama 
kur jos palūkėti. Taip mudu 
ir pradėjome draugauti. Vie
nas dalykais kuriuo ji mane 
pykino, tai buvo atsisakineji- 
mas mano ipasiulymu. Po szo
kiu asz vadindavau ja in res
tauranta užkasti; ji sakydavo: 
“Asz turiu ko valgyti namie.” 
Karta asz nupirkau jai nepras 
ta dovana; neprieme jos. Asz 
negalėjau suprasti kodėl ji 
taip daro. Asz abejojau jos

owvr
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INaturauy, 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.*

iaule Publishing Co. 
lahanoy City, Pa. Phone 744-J

your invitations and 
announcements must 
be flawlessly
correct! ,

me cards- 
tafox®*1*___ _

meile, bet vėl mielinau del ko 
ji nori su manimi draugauti. 
Ji buvo nestudente, bet vieti
nio vargszio duktė. Jos tėvas 
dirbo prie geležinkelio už sar
gą.

Pagaliaus pasijutau asz esąs 
tvirtai prie jos pririsztas. Ma
no galvoje atsirado ta kvaila 
mylėtoju mintis, kuri neviena 
pražudo. Man eme rodytis kad 
be jos asz negalecziau gyventi 
kad būtinai asz turiu turėti ja. 
Ir isztikruju mano gyvenime; 
pasiliko nemalonu su ja persi
skyrus.

Asz pradėjau iszsireikszti 
jai savo mintis: bandžiau ja pa 
imti in rankas, bet ji szaltai 
mane atstume szalin “Nustok. 
Asz ne tokia kai tu manai,” ji

SAPNORIUS
j! Su 283 Paveikslai* > 

<’ 160 Puslapiu j!

8 col. ilgio, 5% ooL plocado <[ 
Iszaiszkina sapna ir kas

j! ateitoje stosi*. Su priedu ![ 
planatu ir visokiu burtu.
Knyga in minksztoe po- 

Ipieros virbeliuose. :: :: ![
Pinigai reikia piusti su <* 

užsakymu:
Tiktai,. . . 11.00 i;

Saule Publishing Oo.,
Mabanoy City, Pa.,U.S,A. <’ 

sake: “ Asz tave -myliu,- ” sa
kiau asz. Ji ant to tylėjo. Asz 
negalėjau jos suprasti. Taip 
man nepasitaikė su kitomis 
merginomis. Bet pagaliau ji 
nustebino mane. Niekada asz 
neužmirsziu to vakaro.

Mudu iszejome prie ežero, ir 
man rodos, atsisedova toj pa- 
czioj vietoj kur jiedu dabar sė
di. Asz jaudinancziai paėmiau 
jos ranka. “Tu negali taip,” 
ji sake, pasitraukdama nuo 
manės.

“Karolina!” Asz sakiau, 
jos nesuprasdamas. Jos vardas 
yra Karolina. Tadai ji vadinos 
Karolina Stevens.

Už valandėlės, kada asz vėl 
bandžiau paimti ja in savo 
rankas, ji staigu nutvėrė mano 
ranka ir suspaudė taip kietai 
kad asz nusigandau. Paugo- 
mis nuėjo mano kuna. “Gal ji 
staigai neteko proto?” Pamis
imam

“Žinau,” sake ji, “žinau. 
Vyrai. Tu klausi ir klausi ma
nes kada tik mudu iszeiname; 
“Ar tu mano, ar tu mano?”

‘ ‘ Taip, bet tu in tai vis tyli, ’ ’
“Dabar asz pasakysiu, no

ri?”
Asz nutirpau, manydamas 

iszgirsti baisu žodi kuris gali 
mudu perskirti. Tylėjau.

“Asz tavo. Imk mane,” pa
sakė ji nepaleisdama mano 
rankos.

“ Tu mano ? ” Nežinau kaip 

asz žioplejau tuodu žodžiu.
“ Asz tave, asz tave myliu.”

Asz cziupau ja in glebi.
Ji pastūmė mane.
“Palauk,” sake ji.
“Tu keista.”
Toliau ji kamantinėjo mane 

persitikrinti ar tikrai asz jos 
paisau. Asz sakiau jai ‘Taip’ 
ir vis kartojau karsztus žo
džius. Pagaliau ji tarė: Tai ge
rai. Imkime rytoj szliuba. ;

Szliuba imti? Tas buvo 
daugiau kaip netikėta kulka 
proausi. (Mat asz andai kitaip: 
žiurėjau in tokius daigtus.) 
Niekaua asz nemaniau ji ta pa
darysianti. . -r;

“Tu tyli. Jei tu neimi, yra 
kitas kuris ims tuojau rytoj.”

“Turiu prisipažinti kad asz 
nebetikiu in tokiu daigtus 
kaip szliubas, arba kriksztąs” 
susigriebiau meluoti.

Kad tu netoko, jo nereikia. 
Bet turime gauti valdiszkus 
popierius kurie duos mums 
teise gyventi kaipo vyrui ir 
moteriai.” ,

Ilgai asz tylėjau galva nulei
dęs.

“Duok man laiko pagalvoti, 
paskui tariau.

Ji atsistojo: “Asz turiu eiti 
namon,” paskui tariau:

“Asz turiu eiti namon, sakei 
Karolina.

Asz ryžaus ja'perkalbeti bet 
negalėjau. Kitos tokios atka
klios merginos asz nežinau. ‘

Viską asz supratau, bet kai 
asz galėjau daryti? Ji pėrstaL 
gai iszsiszoko. Del to mudu ne
supratome vienas kito. Paskui 
asz keikiau save kad nėiszta- 
riau “Imame.” Ir dabar.asz 
už tai nesikencziu savimi.

Už trijų dienu asz pama- 
cziau vietiniam laikrasztyje' -v • v . 1 ‘maža žinute apie jos vestuves. 
P'ėrskaites, asz susirinkau; sa
vo daigtus ir iszvažiavau. Dau 
g-iau iki sziol jos nemacziau. 
Kaip ji, vargsze, persimainius.' 
Turbut jos gyvenimas suside- 
isz karcziu dienu. ,

Stankus nutilo.
— Ir tada ji buvo pernai-

[Tasa Ant 2 Puslapio] 1
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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. d
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Žinios Vietines Lenktynes Pralaimėjo AMERIKOS BOMB-rt N“ser .Tie ’į“’“ verte Karaliaus Faisal val
džia', kuri buvo Vakaru krasz-NESZIS DINGO

visi paredalai, vaizdai; darbi
ninkai prie televizijos maszi
nu; darbininkai kurie nutepa,

yra tiek ir tiek tukstaneziu 
laimėjęs?

— 'Gerai 'žinomas miesto 
gyventojas, Jonas Alenskas, 
nuo 809 E, Pine uly., staigiai su 
sirgo pareita Petnyczia.Gydo- 
si namie.

— Nedalioj invyiko “Ukra- 
ininiu Diena” in Lakewood 
Parke. Daug žmonių dalyva
vo toje dieno je.

— Seredoj 'pripuola SS. 
Abdono ir Sennia, taipgi Szv. 
Rutinos, o Tautiszka Vardine: 
Bijūnas. Menulio atmaina 
Pilntis. Ir ta diena: 1940 me
tuose Rusija, sudarė taikos su
tarti su Lenkija; 1863m., gimė 
Henry Ford, kuris su savo For 
duku susikrovė milžiniszka 
turtą ir visu mums gyvenimus 
pakarte; 1387m., Lietuva pri
ėmė Krikszcziony'be. Tai bu
vo beveik paskutine tauta vi
soje Europoje pamesti savo 
stabmeldyste.

— Ketverge pripuola pa
skutine diena, szio menesio.

— Ketverge taipgi pripuo
la Szv. Ignoto Log., o Tautisz
ka Vardine: Lėtutė. Ir ta die
na: 1942 metuose Anglijos 
bombnesziai ir kariszki laivai 
žydrioje Menesnoje, snbombar 
davo Dusseldorf miestą Vokie
tijoje ir buvo jiems baisus! 
smūgis; 1944m., Sovietu Rusi
jos Raudonoji armija užėmė 
per smutra Lietuvos sostine: 
Kouna.

— Albinas Bolbinas, saliu- 
ninkas nuo E. Centre uly., ran
dasi in Giesinger ligonbute, 
Danville, kur jam buvo opera
cija padaryta. Ponas Bobinas 
dabar sveiksta ir tikisi in trum 
pa laika grVszti namo.

— Petnyczioj pripuola pir
ma diena Rugpiuczio-August. 
Asztuntas menesis szio meto.

— Petnyczioj taipgi pri
puola Szv. Petro kai., o Tau
tiszka Vardine: Taugaudas. 
Rugpiutis menesis paszvenstas 
ant garbes Szvencz Sakramen
to'. Ūkininku priežodžiai: ko
kia Szv. Baltramejaus diena, 
toks bus ir visas ruduo, gabes 
ir szalta žiema. Kas szieno ne 
griebia, Rugpjūtyje pėdu neri- 
sza, rudenyje anksti nekeliasi 
tas pamatys, kaip jiema klo
sis, bus ilga pagada ir gražus 
laikas. Ir ta diena; 1918 me- 
♦•>*■»**>•->♦-♦*>♦■♦**>♦-**♦***»♦**** 
VIENAS SKAITO,... 
prie valgio, kitas po savo dar
bui, o kiti prie darbo. Geras 
laikrasztis pranesza žmogui 
kas sziandien ant svieto atsi
tinka. Mokina žmones kaip gy
vent ir ko turi saugotis, žodžiu, 
lavina žmogaus protą visame.

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

Tokiu laikraszcziu yra 
’’Saule,” kuri nesigaili kaszto 
ant paveikslu, kad savo skaity
tojus supažindint su visokioms 
savo akimi kas dedasi ant viso 
svieto.

Prancūzas, dviracziu lenk- 
tyniautojas, Barrigade nete
ko laimes laimėti szitas dvi
racziu lenktynes del sziu 
metu in Tour de France. Jo 
dviratis susikūlė su tu lenk
tynių virszininku, kai jis su 
savo dviracziu per arti pri

važiavo prie lenktynių tu 
retkiu, Paryžiuje. Jis vi
sus kitus lenktyniotojus bu
vo pralenkęs, tik paskui at 
sidurti ant žemes augsztel 
ninkas, kaip ji matome apa 
tintame paveiksle.

o o o

Atlantiko Marese
LONDON, ANGLIJA. — 

Amerikos dvieju inžinu “Jet” 
B-66 beskrisdamas isz South 
Carolina in Azores salas din
go.

Lakunu sztabas sako kad to
kiame eroplane paprastai va 
žiuoja trys žmones.

Norvegijos tankeris laivas 
buvo praneszes, kad jis buvo 
mates kaip eroplanas nukrito 
apie puskevirto szimto myliu 
nuo Madeira salos, netoli Afri
kos.

Tankeris “Vespasian” pra- 
nesze kad tas eroplanas nukri
to staeziai in mares.

Vėliau vienas Amerikos la
kūnas toje vietoje pamate ban
guose pluduriuojant likucziu, 
kurios iszrode kaip to eropla- 
no dalys.

Lakunu Sztabas in to vieta 
buvo pasiuntęs kelis szimtus 
eroplanu, bet jie nieko nerado.

tams palanki.
Tas radijas toliau aiszkino 

kad Iraq krasztas,, už keliu 
dienu užves draugiszkus dip- 
liomatiszkus santygius su Ko- 
munistiszka Kinija, nepaisant 
ka Amerika ar kitos Vakaru 
Tautos, vieszpatystes sakys ar 
darys.

4 KAREIVIAI ŽUVO

Apie 20 Sužeisti
ORLEANS, PRANCŪZIJA 

— Keturi Amerikieežiai karei
viai ir vienas Prancūzas, drai
verys užsimusze, ir apie dvi
deszimts Amerikiecziu karei
viu buvo sužeisti, kai automo- 
bilas susimusze su troku, neto
li Olivet kaimo.

PINIGU KAIP
SZIENO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

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

tuose deszimts tukstaneziu 
Amerikiecziu kareiviu stojo 
in taika Sovietu Raudonajai 
armijai in Vladivostok. Jie 
ežia iszbuvo iki Sausio mene
sio 1920 meto; 1922m., Konsti
tucijos Diena; Szvedu Nepri
klausomybes diena del apsi
ginklavimo, Szvedu ta szvente 
pareina nuo 1291 metu. Menu
lio atmainos: Delczia 7-ta die
na; Jaunutis 14-ta diena; Prisz 
pilnis 21-ma diena; Pilnatis 
29-ta, diena.

keturi jo draugai buvo labai 
sužeisti, kai ju dvideszimts 
vieno meto senumo automobi
lius kelis sykius apsiverto in 
West Exeter, Luzerne apygar
doje. Visi penki buvo to tren- 
kmo iszmesti isz to seno laužo. 
Nelaimėje žuvo septyniolikos 
metu amžiaus Howard Parluis 
isz Exeter. Jam buvo galva 
praskelta.

IRAQ SU RUSIJA
CAIRO. — Iraq kraszto val

džia yra atnaujinus savo dip- 
liomatinius santykius su So
vietu Rusija.

Szitaip pranesze radijas isz 
Baghdad.

Sovietai buvo pirmutiniai 
pripažinti republikoniszka vai 
džia, sustatyta sukilėliu užta-

Surengti pusėtinai indomia 
pusvalandžio programa ant te
levizijos baisiai daug kasztuo- 
ja, be szimto tukstaneziu dole
riu nėra kas pradėti. Daini
ninkai, daininkes po visa 
kraszta pagarsėję reikalauja 
keliu tukstaneziu doleriu už 
viena dainele; programos ve
dėjas teipgi gauna kelis tūks
tantėlius; orkiestra baisiai 
brangiai atseina; paskui kur

nupieszia tu losziku, daininin
ku veidus, parūpina ju drabu
žius, rubus; muzikantu unijos 
mokeseziai; tu dainų raszyto- 
ju premijos; ypatingai pritai
kintos elektros szviesos; pavė
linamai isz redakcijų pavartuo 
ti kuris dainele; .pavartuoji- 
mas tos televijos stoties ban
gas kasztuoja kelis tukstan- 
czius doleriu ant keletą minu- 
tos.

Ir ežia tik pradžia tu isžlai- 
du. Surengti pusvalandžio 
programa reika apie penkis 
deszimts eiliniu darbininku, 
kuriu niekados nematyti ant 
televizijos.

-’O surengti programa, per 
kuria yra iszdalinama keli 
tukstaneziai doleriu parink
tiesiems kurie in kokius ten 
klausimus atsako, yra palygi
namai, lengva ir pigu.

Tokis garsintojai pasisamdė 
kelis mokintus profesorius, 
viena vakaro vedeja ir gal dvi 
gražias merginas.

Czia klausimas ne kaip tos 
kompanijos iszgali tiek pingu 
iszdalinti, bet kaip žmones ga
li tokias programas sanvaite 
po sanvaites pakęsti.

Isz tikro televizijos žiopso- 
toju kultūra tikrai žema ir 
prasta, jeigu jau tik tie tūks
tantėliai rupi.

Kokia czi,a nauda ar kokis 
czia pasilinksminimas mums 
pamatyti ar dažinoti kad tas

MILŽINISZKAS 
DARBAS

Parūpinti Sargybe 
Chruszczevui

(Tasa Nuo1 Puslapio)

kis posėdis butu suszauktas 
New York mieste.

Net ir New York miesto val
džia tuojaus susirūpino parū
pinti povandeninius laivus, 
greitus laivelius, uosto sargy
ba, slapta policija, ir uosto lai
vyną, kad visi butu pasirenge 
ta Poną saugiai iszveszti isz 
musu kraszto, jeigu žmones 
priesz ji sukiltu.

Ponas Chruszczevas nežino 
ir gal nesupranta, kaip musu 
kraszto valdžia jo gyvastimi 
rūpinasi.

Trumpai sakant, jeigu Po
nas Chruszczevas czia, pas 
mus atvažiuotu in sveczius, 
tai niusu valdžia paskirtu apie 
szimta tukstaneziu policijos ir 
kitu agentu ji prižiūrėti. Ir tai 
neskaitant, kiek pats Ponas 
Chruszczevas czia nėra ir ne
bus pakviestas, nes jis yra ne
pageidaujamas žmogus.

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

Arabu Respublikos
Vadas

START OF THE
SECOND
AMERICAN REVOLUTION!

Frackville, Pa. —
Trisdeszim.ts devynių metu 
amžiaus Adam Samel ko užsi
musze kai jo automobilius nu
lėkė n no vieszkelio ir kelis sy
kius apsivertė.

Minersville, Pa.— .
Ugniagesiu kompanijos nž- 
veizda John Gavesk nuo Potts
ville ulyczios.'buvo suimtas ir 
suaresztuotas už tai kad poli
cija ugniagesiu kambaruose- 
užtiko keletą maszinu del isz 
pinigu loszimu, del gemblini- 
mo. Keli kiti kliubai miesto 
buvo policijas iszkriesti, liet 
rodos policijantai nieko įpriesz 
instatymus juose ne'beužtiko.

Lancaster, Pa —
Trisdes'zimts szesziu metu am
žiaus Cardone 'Crespo, isz Lan
caster, užsimusze kai automo
bilius atsimusze in stulpą ir už 
sid’ege. Draiverys Consepcion 
Rivera buvo nuvesztas in Gen
eral ligonbute, kur jis randasi 
pavojingoje padėtyje. Valsti- 
tijos policijantas Michael Ba
lutis sako kad draiverys už
snūdo 'bevairuodamas. Jis sa
ko kad tas Ri vera. buvo ta savo 
automobiliu buvo tik dvi san- 
vaites pirm to nusipirkęs už 
keturiolika doleriu ir devy
nios deszimts penkis centus. 
Automobiliu buvo sziu metu, 
bet buvo jau syki piirmiau la
bai sudaužintas.

Scranton, —
Vienas jaunuolis užsimusze ir

Prezidentas Gamal Abdel 
Nasser isz Suvienytu Arabu 
Respublikos, triukszmingai 
miniai prižada in Daascus, 
Syrijoje, kad jokia vieszpa- 
tyste nesunaikins Arabu 
tautiszkuma. Jis in visus 
taip prabilo, sugryžes isz 
posėdžio su Sovietu vadais.

Szitas Nasser yra labai 
gražiai suviliojęs ir iszda- 
ves Amerikos Prezidentą 
Eisenhoweri, kuris pirmiau 
ji reme priesz Anglija ir 
priesz Prancūzija. 0 dabar 
tas pats Nasser yra pasisto
jęs priesz pati Prezidentą 
Eisenhoweri.

Tai Amerikos Prezidentui 
Eisenhoweriui Arabiszkas 
“Acziii!”

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

Today, a revolution must take place, 
not on the battlefields of Concord and 
Lexington, but in our country’s class
rooms. For with the launching of Sput
nik, a challenge was also launched .. . 
a challenge to our entire system of edu
cation. To answer this challenge, we 
must raise our sights and re-examine 
our standards. In addition to standards 
of educational excellence, these in
clude standards of student goals for 
achievement, as well as increased re
spect for intellectual attainment.

Some of our schools are excellent

right now. To raise the others to their 
level is out immediate pressing task — a 
task in which every citizen must help.

The important thing is for all of us 
to start thinking and acting on school 
problems immediately, and to face up 
to the fact that achieving desired goals 
will cost money. But let's remember 
that every cent we spend is for the 
future of our children, and of our 
nation. And the way we can achieve 
these first-rate schools is for every fam
ily in America to give education a 
primary claim on the family income.

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

□

□ □

□ □

LET'S ASK OURSELVES THESE QUESTIONS: 
YES NO 

□

H » r < ‘ » . ■ *.

! -A -

1 Are the teachers In our schools fully 
qualified and are we {Ivins them the 
status they deserve?

2 Do our schools provide for the early 
recognition of each child’s capacities, 
with the necessary guidance counseling 
to insure his performance to the limit of 
his capabilities?
3 Are the necessary courses of study, in
cluding essential laboratory facilities and 
up-to-date textbooks, available to our 
students? Are science and math courses 
given proper emphasis in our curriculum?

4 Do our schools make provision for ex- Q Q 
ceptional children, both the extremely
bright and the slow learners?

*5 Are our students being accepted scho- Q ; □ 
lastically by colleges with high entrance 
requirements, and are they doing well in 
college?

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

7 Are our children attending full-time. □ Q 
sessions in classes small enough for the 
teacher to give proper attention to each
pupil?

AMERICA'S LEADERSHIP DEPENDS ON FIRST-RATE SCHOOLS
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