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Admirolas Hyman Kicko
ver naujausiu atominiu sub- 
marinu “Tėvas,” ežia inlips 
in savo “Nauitlus” subma
rina,.kai tas submarinas at
plaukė isz Portland, Angli
jos in New York miesto uos
ta. •

Šiitas “Nautilus” subma
rinas' perplauke Atlantiko 
juras, po vandeniu sze- 
szias dienas, vienuolika va
landų ir penkios deszimts 
penkias minutas. Taip grei
tai dar iki sziol nei vienas 
subarinas nėra tas mares 
perplaukęs.

Admirolas Rickover dabar 
yra Prezidento Eisenhowe- 
rio asmeniszkas atstovas 
prie Laivyno.

Laivyno Sztabo dideli tū
zai visai nenorėjo Admirolo 
Rickover pripažinti, nes jie 
jam baisiai pavydėjo ir da
bar pavydi. Kai visi Lai
vyno tūzai susirinko Vasz- 
ingtone iszkilmingai apvaik- 
szezioti submarine “Nauti
lus” nuveikime, jie nei ne- 
pakviete Admirolą Ricko
ver tose iszkilmese dalyvau
ti, nors jis buvo savo ta 
“Nautilus” submarina pali
kes Pasaulio Aszigalyje ir 
su eroplanu atskridęs in Va- 
szingtona del tu iszkilmiu.

(Jis buvo ta “Nautilus” 
submarina pramanęs ir pa
statęs, kai visi Laivyno tū
zai isz jo juokiesi, szidino, 
ir sake kad jam keliu szriu- 
bu pakauszyje trūksta).

Jis nieko nesake ir visai 
nesiskundė, kai jis buvo taip 
savųjų paniekintas; jis sake 
kad jis ir taip užimtas ir ne
turi laiko del tokiu prasz- 
matnybiu ir baliavuojimu.

Bet, Laivyno Sztabo tūzai 
dardaugiau pagiežos jam bu 
vo surengė. Jie vienbalsiai 
nutarė ji sulaikyti nuo aug- 
sztesnes vietos Laivyne. Su 
lyg Laivyno Instatymu jei
gu Vice-Admirolas nepa
tampa pilnu Admirolu in ke- 
tures metus, jis jau amžinai 
pasilieka savo vietoje ir nie

kados negali būti pakeltas 
augszcziau.

Vice-Admirolo tie keturi 
metai jau baigėsi ir žino, 
kad jo dienos jau suskaity
tos. Jam jau taszkas buvo 
pastatytas,—ir jis žinojo ir 
Laivyno tūzai žinojo.

Bet, niekas nesiskaitė su 
Ponia Rickoveriene. Jai 
nei Laivyno tūzai neiszfgaz- 
dino, nei Prezidentas Eisen- 
howeris jos nenumalszino. 
Ji tuoj aus pasiszauke gar
siausius ir nagingiausius 
laikrasztininkus, ir jiems 
viską iszdeste kaip moter- 
iszke galėtu iszdestyti.

Pirmu pirmutinis buvo 
Prezidentas Eisenhoweris, 
kuris vieszai atsiprasze. Pa
skui visas Kongresas sukilo 
ir paėmė Laivyno virszune 
nuolankiai atsiprasze ir tuo- 
jaus pakele Poną Rickover 
in pilna Admiroda, ir priža
dėjo ji nuo tos dienos inves
ting.

Bet ir visa, tai dar nebuvo 
gana. Laivyno tūzai, norė
dami parodinti kad jie da
bar tikrai invertina savo 
Admirolą Rickover, parengė 
kita dar didesni toki atomi
ni submarinia, nuolankiai 
pakvieti ir paprasze Admi
rolo Rickover žmonos, kad 
ji jiems suteiktu garbe, ir ta 
nauja submarina, su szam- 
panu pakriksztintu. Ji jiems 
atsake kad ji tokiems szpo- 
sams laiko neturi ir taip 
visiems tiems Laivyno Szta- 
tuzams atsake.
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Isz Amerikos
MAINIERIU

PENSIJOS

Dabar Vėl Gaus 550 
Ant Menesio

HAZLETON, PA. — Kietos 
Anglies Mainieriai, kurie taip

Amerikos Kariszkas Laivas In 
Talka Septintam Laivynui Prie 
Formosa; Komunistai Kinie- J

ežiai Pradėjo Grasinti Tos 
Salos Kariuomene

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Laivynas pasiuntė 
savo dideli, milžiniszka karisz- 
ku eroplanu laiva “Midway” 
in Formosa Salas, prisidėti 
prie jau ir taip galingo Septin
to Laivyno.

Jam ims sanvaite ar ilgiau 
prie Formosa Salas priplaukti, 
bet jo kariszki eroplanai yra 
prisirertge, bet kuria minuta 
pakilti ir skristi kur jiems bu
tu insakyta.

“Midway” laivas buvo pa-

Barzduocziu Lenktynes

Wayne Walkup (po kaire) 
isz Yuba City, California ir 
Jim Koplos isz Marysville, 
viens in kito barzdas žuri, 
kai jiedu rengiasi in Barz
duocziu Rungtynes per Yu

džiaugiesi kai ju bosas John L. 
Lewis buvo jiems gavės szirnta 
doleriu ant menesio Pensijos, 
dabar džiaugiasi kad jie gaus 
penkios deszimts doleriu del 
Rugsėjo menesyje.

Jie jau buvo gave tik po 
trisdeszimts doleriu ant mene
sio. Dabar jie atgavo ne tik 
vilti, bet ir drąsą ir viens ki
tam sako, kad jie yra tikri kad 
jie vėl gaus po szirnta doleriu 
ant menesio.

Mes labai norėtume su tais 
Kietos Anglies Mainieriais su
tikti ir drąsiai raszyti ir pra- 
naszauti kad visi mainieriai 
vėl gaus po szirnta doleriu ant 
menesio Pensijos; bet mes abe
jojame kad kas panaszaus in- 
vyks. Nes dabar visi tokios 
Pensijos pinigai turėtu parei
ti isz Minksztos Anglies Mai- 
nieriu ir Kompanijų Fondo. O 
Minksztos Anglies mainieriai
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siunstas in Formosa Salas, kai 
Komunistai Kiniecziai pradėjo 
grasinti tos salos kariuomene.

Tas laivas buvo isžplaukes 
isz San Francisco, California, 
Rugpiuezio szesziolikta diena, 
ir “USS. Los Angeles” karisz
kas laivas buvo isžplaukes isz 
Long Beach, California, diena 
po tam.

Laivynas nepaskelbe kiek 
kariszku eroplanu randasi ant 
to ‘Midway’ laivo, bet visiems 
gerai žinoma kad szitas ketu

ba miesto Pusantro Szimto 
Metu Sukaktuves, in Marys
ville. Per ta szurna miesto 
virszininkai iszrinks ir pa
skelbs kuris vyras užsiaugi
no didžiausia barzda.

jokios loskos neturi musu Kie
tos Anglies Mainieriams, nes 
jie atsimena kaip tie Kietos 
Anglies Mainieriai buvo panie
kinę ir in szali pastūmė Mink
sztos Anglies Mainierius per 
kelias straikas.

O be Minksztos Anglies Mai- 
nieriu pagelbos, Kietos Ang
lies Mainieriai yra žuvę, ir ju 
Pensija yra tik atmintis!

ŽMONES ŽUVO PER
LABOR DAY 
ATOSTOGOS 

WASHINGTON, D. C. —
Szitose paskutinėse vasario 
atostogose, vakacija, per “La
bor Day” 621 žmones žuvo. 422 
žuvo automobiliu nelaimėse; 
109 prigėrė ir 90 kitokiose ne
laimėse pražuvo.

rios deszimts penkių tukstan- 
cziu tonu laivas paprastai su 
savimi vežasi daugiau negu 
szirnta kariszku eroplanu ir 
bombnesziu.

Amerikos valdžia yra pasa
kius kad ji nesikisz in Kinijos 
vidaus reikalus ar in ju revo
liucija, bet jeigu Komunistai 
Kiniecziai pultusi ant Quemoj 
ar Matsu Salas, tai tada musu 
Septintas Laivynas jau pultu
si ant tu Komunistu ir tas sa
las nuo j u gintu.

SOVIETAI SUTINKA

Pasitarti Apie Atomi
nes Bombas; Mitingas
Bus Spalio 31, Diena 

Genevoje

LONDON, ANGLIJA. — 
Sovietu Premieras Nikita 
Chruszczevas yra praneszes 
kad jis sutinka dalyvauti susi
rinkimuose kur bus pasitarta 
apie sustabdinima tu sprogs- 
taneziu atominiu bombų ir j u 
mėginimus.

Bet jis greitai pridėjo pa
staba kad Sovietai gal dar ke
letą tokiu atominiu bombų su
sprogdins del iszmeginimo, 
pirm to susirinkimo. Amerikos 
valdžia teipgi sutinka daly
vauti tuose mitinguose, bet 
musu vadai yra aiszkiai pasa
kė kad jie ketina apie dvide
szimts penkias tokias atomines 
bombas iszmejginti pirm to su
sirinkimo.

Prez. Eisenhoweris buvo pa- 
siulines tuos susirinkimus lai
kyti New York mieste, bet 
Anglija patarė Genevos mies
tą, ir Sovietu Premieras suti
ko. Pats Eisenhoweris tuose 
posėdžiuose vargiai dalyvaus, 
bet jis yra prižadėjęs pribūti 
ant keliu paskutiniu mitingu.

Chruszczevas, kuris dabar 
atostogauja Crimea, yra pa- 
reiszkes kad jis ant visko su
tinka, ir kad jis pats dalyvaus.

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

PLATINKIT 
AST “SAULE” -’53 

PLATINKIT!
. I

Sovietai Pasiuntė Du 
Szunis 281 Myliu

LONDON, ANGLIJA. — 
Maskvos radijas pranesze kad 
Sovietu Rusijos mokslincziai 
pasiuntė, iszszove du szuniu 
net du szimtu asztuonios de
szimts viena myle in dausas, 
ir kad tie szunys sUgryžo svei
ki ir gyvi.

Jie sako kad jie taip buvo 
padare Rugpiuezio dvifle- 
szimts septinta diena.

Tos rakietos ir tu szuniu 
svoris buvo trys tukstaneziai 
septyni szimtai ir dvideszimts 
penki svarai.

Sovietai sako kad ju moks
lincziai dabar yra pasirenge 
žmogų taip iszszauti, pasiunsti 
in tas dausas.

Amerikiecziai buvo pana- 
sziai iszsszove maža pele in 
dausas, bet kas ten atsitiko 
kad ta Amerikos mokslincziu 
raketa, su ta pele, staiga nu
krito. Bet musu mokslincziai 
sako kad jie yra tikri kad ta 
peliuke buvo sveika ir gyva, 
kai ji keliavo dausose.

Ir Amerikos mokslincziai 
sako kad jie tikisi, kad ne už 
ilgo, bus galima žmogų pa
siunsti in dausas ir kad jis ga
les įgryžti sveikas ir gyvas.

PAMĖTĖ KELNES
Gavo $3.50 Ir 

Pamokslą

MUENCHEN, VOKIETIJA. 
— Vokietijos teismas yaskyre 
pus-ketvirto dolerio Ponui 
Herribert, už tai kad jis pame-

Ne Ramu Su Kiniecziais

Tautiniai Kiniecziai vėl 
stojo in sargybos vietas ant 
Quemoy Salų, kur Kiniecziai 
Komunistai vis stengiasi 
per smurtą tas salas paimti.

Du Komunistu MIG ka
riszki eroplanai buvo nu- 
szauti virsz Quemoy Salas, 
kai Sovietu dideli armotai 
szaude in tuos Komunistu

Ant Quemoy Salos Kinie
cziai Tautininkai skelbia sa- 
vo propaganda priesz Ko
munistus su oro baliusiais, 
kurios jie paleidžia in ju, 
Tautininkai yra tikri žmo
nių draugai, ir kad Komu
nistai yra tik žmonių isznau- 
dotojai.

te savo naktines kelnes, kAi 
jis insikiszo in szeirnymui ne- 
suspratima tarp vyro ir jo 
žmonos.

Jis teisėjui pasiaiszkino kad 
jis iszszoko isz lovos, kai jis 
iszgirdo susiedus barantis. Jis 
rado szeimininke Josepha B., 
bedaužant savo vyra su szlota.

Kai jis stengiesi juos atskir
ti ir sugadinti, ju szuva ant jo 
užsipuolė ir jam kelnes numo
vė.

(Tasa Ant 4 Puslapio) 

eroplanus.
Amerikos Septintas Lai

vynas prie Formosa Salos 
atszauke visus savo jurinin
kus ir paskelbė kad visi bu
tu prisirengė del karo.

Tuo paežiu laiku keturi 
szimtai dvideszimts devyni 
Kinijos Tautiecziai žuvo per 
ta tos salos apszaudinima.
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Kas Girdėt
į I
In Los Angeles, California, 

troko draiverys atvažiavo in 
dauba viena valanda pasivėli
nęs.’ Bet tais troko draiverys,' 
Bill H'Oyt turėjo gera pasiaisz- 
kinima savu bosui. Jis sako 
kad jis turėjo visa valanda pa
laukti kol gyvuliu prižiūrėto
jai isztrauke isz jo troko inži- 
iro viena kalina, kuris buvo 
ant jo inžino užmigęs.

„ In Sahron, Vermont, 87 me
tu amžiaus Don E. Moore buvo 
.iszrinktas del dar trijų metu 
kaipo to miestelio virszinin- 
kas. Jis ta vieta yra laikės nuo 
1889 metu ir sako kad jis keti
na dar kblis sykius stoti in rin
kimus del tos vietos.

• ..
, Senatorius Hubert H. Hum- 
phrey, Demokratas isz Minne
sota valstijos sako kad Ameri
kos Prezidentas yra taikos 
ženklas ir kad jis turėtu stoti 
in Tautu San junga ir imti viat- 
dovybe, nes nėra jdkio kito 
žmogaus ant szio svieto kuris 
turėtu tokia ihtaka kaip Ame
rikos Prezidentas.

Help stop senseless killing. Drive safely.
Insist on strict law enforcement.
Support your local Safety Council.
Where traffic laws are strictly enforced, 
deaths go down.

Published in an effort to save lives, in cooperation with 
The National Safety Council and The Advertising Council.

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.

sziai su savo ineiga daro.
a a“-““ "

Pereitais metais didžiausieji 
sztorai daro didžiausia bizni, 
penkios deszimts szeszta nu- 
szimti, ant iszmokejimo. Ke
turios deszimts treczias pro
centas viską pirkosi ant tris- 
deszimts dienu iszmokejimo. 
Retas kuris’' ka nors d idesnio 
pirkosi su grynais pinigais.

• •

Tie, kurie veda ir seka invai- 
rias sanskaitas Amerikoje, sa
ko kad didžiausias divorsu 
skaiczius pareina isz. porelių 
kurios yra ne to paties tikėji
mo Puse kurios bažnyczios 
parapijieciziu ženyjaisi su kitu 
insitikiniinu, kito tikėjimo 
draugais. Divorsu skaiczius 
tarp tu kurie ineina in rnisz- 
rias vedybas, ženyjesi su kito 
tikėjimo nuotaka, jaunikui 
dvygubai daugiau divorsu tu
ri negu tie kurie ženyjesi su sa 
vo tikėjimo draugais.

Kai tuo paties tikėjimo jau
nieji aipsiženyja, tai divorsu 
skaiczius yra tik 6.6 nuoszim- 
tis. Bet kai kitu insitikiniinu,

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Amerikos valdžia jau nors 
daibar atėjo in protą ir nutarė 
visam svietui negarsinti kai 
musu mokslincziai ka nors ren
gia. Kai musu mokslincziai 
ifenge spi-austuvini ipabukla in 
menuli, tai visiems buvo isz 
anksto pagarsinta. Kai tas mė
ginimas nepasiseke tai visas 
pasaulis apie tai žinojo. Kai 
Sovietai ka panaszaus rengia 
tai niekas nežino ir jie niekam 
nesako kai tai nepasiseka. Da- 
tbar ir musu mokslincziai gales 
be jokiu, pagarsinimu dirbti ir 
mėginti savo iszradimus. Taip 
ir reikia, taip ir turėjo būti 
pirmiau.

—————— ' t III—

. Buvęs Generolas Carl A. 
.Spaatz ragindamas kad visi 
Armijos ir Laivyno Sztabai 
palaikytu vienybe sako: “Da
bar musu kraszte randasi dau
giau negu trys lakūnu sztabai, 
ne mažiau kaip dvi Armijos ir 
keli Laivyno sztabai ir visi jie 
-dabar stengiasi pagaminti 
dausinius pabūklus ir szauti in 
menuli. Visi jie meldžia Ame
rikos valdžia bilijonais doleriu 
it visi jie ta pati darba trigu
bai dirba. Mes butume galeje 
laimėti Antra Pasaulini Kara 
daug pigiau pinigais ir gyvas
timis, jeigu visi tie invairus

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 isž 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.

sztabai butu palaike vienybe.”
■ ■ 1 ■ ■ ■ . I * *........ .............

Mes kas metai praleidžiame' 
daugiau kaip keturios de
szimts bilijonu doleriu ant sa
vo kraszto apsaugos, tikėda
miesi'kad mes visus kitus 
krasztus iszgazdinsime savo 
ginklais ir taip užtikrinsime 
kad nei vienas isz tu krasztu 
nebeiszdryš ant musu užsipul
ti. Bet mes nieko nedarome 
apie pasirengimą priesza at
stumti, jeigu jie kada nors isz- 
drystu ant musu užsipulti.

Prez. Eisenhoweris baisiai 
supyko ir pasipiktino kai jis 
iszgirdo kad keli augszti ka
rininkai buvo iszkele klausima, 
kaip mes apsigintume ar kaip 
mes tvarkingai pasiduotume, 
jeigu kuris prieszas musu ka
riuomenes sumusztu ant karo 
lauko. Eisenhoweris didingai 
ir piktai 'pasakė kad vien tik 
sumanymas pasidavimo ji pik
tina ir kad Amerikiecziai nie
kados netpasiduotu, kad jie ne
žino prasmes žodžio praloszi- 
mo ant karo lauko.

Eisenhowerio' žodžiai gar
siai nuskambėjo ir parode jo! 
drąsą, bet mes atsimename ga
linga Napaleona, kuris didžia
vosi kad jo kareiviai nežinojo 
nei marszo pasitraukti ar pa
siduoti, ir mes žinome kas at
sitiko kai jo galingos armijos 
turėjo trauktis isz Rusijos, ir 
kokis sumiszimas tenai buvo 
kaip tik už tai kad jo kareiviai 
nemokėjo kaip trauktis.

In, St. Paul miestą., St. Paul 
Fire ir Marine Insurance kom
panija buvo paskelbus kad ji 
puikiai apdovanos darbininką 
kuris patars kaip galima tai 
kompanijai sutaupinti pinigu.

Sekretorka Myrtle Deyo lai
mėjo ta dovana, $1,002.00, kai 
ji patarė kad kompanija pini
gu susicziedintu jeigu jos. dar
bas butu panaikintas. Ji gavo 
ta dovana ir sakti.

In Cincinnati, James Hart, 
patrauktas in teismą už apvo
gimą vieno sztorp, praszesi 
kad Teisejaš susimylėtu ir

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

jam dovanotu, kad jo žmona ir 
jo vaikai be kąsnio duonos ba
dauja, kad jis be darbo, ir taip 
toliau, kol teisėjas ji nuteisė 
ant keliu menesiu in kalėjimą 
už pasivogima deszimts dole
riu vertes alaus ir vyno.

kitu tikėjimu jaunieji aupsižėn- 
yje, tai divorsu skaiczius pa
didėja net ligi virsz penkiolik
to nuosziniczio.

- —------ ----------------------- —T------------------------------------- ' --------------------------

Pypkes Durnai
In Deep River, Conn., Ro

nald G. Hagg buvo patrauktas 
in teismą už tai kad jis buvo 
pasukęs savo automobiliu in 
szona kad suvažinejus pauksz- 
ti, kuri tupėjo prie kolio^-Tei- 
sėjas nubaudė ji ant penkios 
deszimts doleriu, už sekan- 
czius prasikaltimus:

1— Už variuojama automo- 
biliaus medžioklei.

2— Už medžiojimą, uždraus
tu laiku.

3— Už medžiojimą Nedelioj.
4— Už važiavima kaire 

vieszikėlio puse.
5— Už nesaugu draivinima.

. .6—Už automobiliaus vairuo- 
jima be laisniu.

(Ir tas pauksztelis sau svei
kas nulėkė.)

Del Ko
Del ko ž'Moniš riekenczia 

savo geradeju,
O taikstosi su tais,
Nuo kuriu likos 

paniekinti?
Del to, kad žmonis 

papratę,
Už gera piktu užmokėti.

Dvideszimts Sovietu studen-

“Talmudo Paslaptys” 
ŽYDU TIKYBOS 

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai 

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

Price $3.00 su“ ‘,Tl*
tu kurie ežia. atvažiavo pas 
mus in sveczius buvo daug se
nesni už musu studentus.

Jiems pasisekė pietauti su 
Senatorių George D. Aiken, 
Republikonu, isz Vermont. Vi
si tie Sovietu studentai iszro- 
de daug- senesni negu musu 
studentai. Visi jie iszrode, ir 
tikrumoje buvo ir yra Sovie
tu Komunistiszkos Partijos 
Organizatoriai, Propagandi
ninkai! <.

V?

Kai Kongresmenas Henry S. 
Reuss, Demokratas isz Wis
consin, užklausė vieno studen
to isz Sovietu Rusijos: kaip 
Sovietai iszrinko, paskyrė tas 
keturias moteris? Sovietas stu
dentas greitai ir lipszniai at
sake: “del ju gražumo.”

Komisijoj darbas .yra kaip 
minsztas ir žemas krieslas, in 
kuri lenkva. atsisėsti, bet bai
siai sunku pasikelti.

Amerikos valdžia ateinan- 
cziais metais turės septynios 
deszimts dvieju bilijonu ineiga 
isz Taksu, bet ketina, praleisti 
septynios deszimts keturis bi- 
lijoniis doleriu per tuos metus. 
Tėvas didesnes szeimynos ge-| 
rai supranta ir atjauezia val
džios atstovas, nes jis pana-

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

MM

Saule Publishing Co., Maha- 
noy City, Pa.

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
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ranku. Vaikai buvo gyvi, ba 
ugnis da ne* insigavo in mieg- 
kambaryje kurioje vaikai gu
lėjo. Nes Antanas vos perėję 
slengsti grinezios kad sztai 
puolė kaip negyvas. Visi mėtė
si prie jo ir pradėjo liet vande
ni ant veido. Po kokiam tai lai
kui atėjo vela prie saves. Tada 
motina iszgelbetu vaiku mėtė
si jam in kojas dekavodama, 
nes jisai atsake:

— Didžiause padekavone 
del mane bus, jeigu pasimelst 
szczyrai už sveikata mano pa- 
czios kuri guli lovoje. Nudžiu
gus motina szirdingai sutiko 
ant to ir atsiklaupus pradėjo 
melstis.

Ugnis pradėjo mažiulis. Tar 
da Jonas su Antanu nusidavė 
in savo kaima. Kaimuocziai 
sukliksmais nuvede gera szmo- 
ta kelio narsuna, kuris iszgel- 
bejo dvi gyVastes nuo. smert, 
po tam sugryžo vela atgalios.

Su muszante szirdžia prisi
artino Antanas prie savo grin
ezios, o prieszais ji iszejo kai- 
nlinkai, ,po kurios apgloba An
tanas buyo palikes savo pa- 
czia.

Toji paregėjus ji paszauke 
su džiaugsmu:

— Garbe Dievui jog .su- 
gryszti Antanai, o su jo paezia 
buvo labai blogai priesz kelio
lika valandų mislinom jog ne- 
bagele atsiskirs su sziuom 
svietu. Bpvo ir kunigas. Per 
kėlės paskutinias naktis nei 
akiu negalėjo užmerkt, nes da
bar aeziu Dievui, pasidarė jai 
geriau ir užmigo nesenei.

— Aeziu Dievu, tarė An
tanas. Sutvertojas iszklause 
tikros maldos geradejingos 
moterėles ir iszgydino mano 
paezia.

Ligone isztikruju jautėsi 
geriau, o po keliu dienu suvi
sai pasveiko ir atsikėlė.

Garbe Antano, kokia sau už
sitarnavo, prisiiplatino kaip 
žaibas po visa aplinkine ir nuo 
tojo laiko visi žmonys pagodo
je Antana da daugiau kaip 
priesz tai.
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Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas iss 

sxito Katalogo 
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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- 
'’zio iszimta isz Lietuviszku 
nžlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinąs! 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 
1.1., 52 puslapiu, 20c.

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

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

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

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
ao. 58 pus., 20o.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20o.

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, Tamas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

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

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

lapių, 20e.
No.158—A p i e Kapitonas 

Stormfield Danguje; Pabege» 
le; Kasgi Isztyęp; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c. i

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

No.166—Apie Sunns Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

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

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudrag 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.

------------------ _/n
Kitokios Knygos

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

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

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

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

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristus© 
15o.

No.197—Grandus 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 
Krikszczionybes. 128 pus. 35o.

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

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

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraph iszkas Offioium. 15o 

Kaip Užsisakyti Knygas!

WPirkie U. S. Bonus!

1^” Užsisakant knygas ia® 
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 Užregia- 
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 Oity, Pa., - H. I, B-
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NARSUNASIszpažintis Mirsztanczio Sporto
T * s r ‘ -d *

KELI metai atgal, turėjau la
bai artima giminaiti, kuri 

mylėjau kaipo tikrąjį savo 
broli. Jis- sziandien jau ilsisi 
ežia, svetimoj žemelej.

Dvi dienas priesz mirsiant, 
jis laikydamas mano deszine, 
tarė:

— Žinau kad trumpas ma
no gyvenimas ežia ant žemes. 
Gaili manės, nors asz savo pa
sielgimu isztikruju to neužsi- 
tamavau. Jeigu bueziau tavęs 
klausės, tai dabar, turėdamas 
24 metus amžiaus, nesiruosz- 
cziau in amžinasti. Bet kas jau 
invyko, bloga, nepataisysi. Už
tai ir nerugoju. Vien tiktai 
praszau tavęs, priglausk mano 
sužieditine, apsivesk su mano 
brangiausia Katriute. Tada 
ramiai gulsiu' karstau ilsėtis 
ant amžių.

Žinojau, kad jis ta savo 
brangiausia Katriute karsztai 
mylėjo ir jinai ji. Bet man nei 
in galva nebuvo atėjus mintis, 
kad jis net mirties valandoje 
rūpintųsi ja. Asz pamaniau 
kad jųdviejų tarpe yra kas 
nors nepaprasto.

— Klausyk, atsakiau jam, 
jei Dievo bus skirta tai asz ne
si prieszinsiu. Vienok, ar galiu 
paklausti, kame priežastis, 
kad tu ja taip rūpinies.

Jis trumpai nusiszypsojas 
tarė:

— Nors iszpažinti asz jau 
atlikau ir gavau iszriszima, 
vienok, kaip matau, turiu ant
ra iszpažinti tau atlikti. Tald-gi 
klausyk.

Truputi pasilsėjus, jis prar 
dėjo pasakojima.

— . Vistaipimia turiu pasa
kyti kad ta “nuodėmė” yra 
suvis kitokia, kokia gal tu ma
nei. Mano gyvybe ir dabartinis 
galas tampriai yrai surisztas su 
Katriute.

O tas atsitiko, taip: ,
Žinai, kad sportas, tai buvo 

mano kaip ir antra siela. Me
gan baseball, football; drisau 
stoti kumszcziuotis su treczia- 
ėiliais ir net antraeiliais pugi- 
listais. Bet už viskai labiausia 
mėgau vandeni. Vandeninis 
sportas man buvo kuomalo- 
niausias.

Nuo to laiko, kaip musu 
plaukiotoju kliubas laimėjo 
300 doleriu už tai, kad be atil
sio nesusilaikant perplaukiau 
in viena ir kita puse ten ir at- 
,|gjal, upe Delevare, arti Philai- 
delphijos, akvatos pakutentas 
pasijutau, patapau, kaip žmo
nes kalba, “kas tai asz. asz vis
ką gailiu.” Ir tas “asz viską

SAPNORIUS
: ■ ■ ■ ■ •

I
fiu 283 Paveikslais >

160 Puslapiu jį
8 ool. ilgio, 5% ool. ploario į 
Isiaiazklua sapna ir kas < 
ateitoje stosis. Su priedu <; 
planatu ir visokiu burtu. <[ 
Knyga in minksztos po- i; 
pieros virszeliuose. :: :: <Į

Pinigai reikia siusti su į; 
užsakymu:

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

Mahanoy City, Pa.,U.S.A. į; 

galiu,” dabar man mirti ne- 
sza.

Du metai atgal, du plaukio
toju kliubai buvo surengė ge
gužine. Gerokai pasimau- 
d'žiaus Vienas Gegužininku už
vedė kalba apie drąsius; seno
vės Skandinavijos vikingus, 
kurie būdami jurose ir per di
džiausi audra niekados nenu

I
I
K*************************

Ana diena nupyszkejau in 
Vestus, 

Ka iszgirdau tai jau 
gana.

Bobeles viena pas kita . 
lankojusi, 

Apie namus visai
• nedboja,

O labiause kitam 
artimam miestelyje, 

•Gere per diena, 
Ne eina namo nei

j viena,
Ba Baisiai nusilaka,

O vytai namo pareina, 
Moterėliu jieszkot iszeina 

Randa kur stuboj, 
Na ir tempe kaip 

kiaules namon.
O-gi varga vvyrai turi 

Kaip girtuokle boba ir 
nieko neprižiūri.

* * *
In viena miestą isz kur
Ten bobelė atvažiuoja, 

Kelis kartus in sanvaite 
atszluoja,

Turbut velnias atjojo 
zovada,

Kad tarp poru pradėjo 
daryti nezgada.

Bet geros moterėles 
nutarė,

Isz savo pulko iszvare,
O kad da butu ilgiaus 

fe ' pabuvus,
Butu visas poras

• supjudžius,
Vislir taip padarykite, 

Niekszas bobas iszvarykite!
. * * *
Skulkine paviete in 

viena salimui, 
Motinėlė su dukrelėms 

pribūva,
Mama prie baro sėda, 
Guzute gere, precelius 

■ c ėda.
Dukreles ir gere kiek 

valio ja, 
Pasigeria net susidaduoja, 

Kodėl negert "l
Kad už dyka duoda, 

Ir tai nuolatos viskia 
ir alų priduoda.

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius .iko Turtingu Ponu.
Jr 1.1. Per paczta, 20 Centai 

' SAULE - Mahanoy City, Pa. 

leisdavo bures ir kad szitokia 
ju drąsą juos ir isznaikino. Ap
gailestavę juos maneme, kad 
tuomi ir viskas užsibaigp. Bet 
kur tau. Sztai atsirado vienais 
“vikingas” vienas Szvedas, 
narys kito plaukiotoju kliubo 
ir,'Pilypas isz kanapių, iszszo- 
kb su tokiu pasigyrimu:

— Ne visi vikingai žuvo. 
Ju yra Skandinavijoj ir dabar. 
Kad tai yra teisybe, asz pats 
galecziau inrodyti.

Visi sužiuro. O vienas tuoj 
tarė:

— Gerai, inrodyk. Kaip 
bus didele vėtra, tu mažame 
kaip tik vienam žmogui valdy
ti laivelyje su pagelba bures 
perplauk upe. Tada intikesim, 
kad tu esi vienas užsilikęs isz 
tu garsiu Skandinavijos vikin
gu!

Iszsyk Szvedas susimaisze, 
tai raudonavo, tai vėl balo, ne
bežinojo ka atsakyti, kaip isz- 
eit isz pastatytu jam slastų. 
Vienok truputi pamintijas nu- 
siszypsojo ir iszdidžiai tarė:

— Senaves vikingai be 
tikslo nestumdavo saves pavo
jui!. Turėjo būti reale nauda. 
Taigi ir asz turiu eiti ju, pėdo
mis. Tegul kliubai eina laižryf- 
bon isz pinigu. Asz atstovausiu 
musu kliuba ir, dievaži, paro
dysiu’ kad vaikinai ir musu lai
kuose dar buvoja.
' Visu- akys sužiuro in mane 

jieszkodamos jam prieszo. Asz- 
gi, žinoma, ant to sutikau.

Laižytoms buvo padėta tūk
stantis doleriu.

Sulaukus audros, visi buvom 
paskirtoje < vietoje. Pasiekus 
audrai kulminacijinio, auksz- 
cziausio punkto, mums liepta 
plaukti. Bet, sztai, szvedas, par 
gyru puodas, pabūgo. Isz jo 
draugu pasipylė keiksmai, o 
gyvybes asz stūmiau ji nuo sa
ves ir szokes in valtele isztem- 
piau bure.
— Valio! Valio! Pasigirdo 

griausmingas mano ' draugu 
szauksmas. Gi mano valtele, 
vilyczia paleista isz saidoko, 
žaibo smarku m u pasileido 
anuo puse. Tik sztai triokszt! 
Stiebas bures truko pusiau. 
Metes stiebą ir bure griebiau 
irklu. Bet» audra, lyg juokda
mosi isz manes, vikst ir apver
tė.mano valtele. Iszkiles dai
raus, kur ji, o isz jos vien tik 
skeveldros plaukioja. Žiuriu 
in viena ir in kita įpuše, platu
mas baisus, o vilnys, kaip kal
nai, viena kita seka. Nebevil- 
te greit man praszneko: Pasi- 
nerk ir viskas bus už baigta. 
Jau norėjau tai padaryti, kaip 
iszgirdau baisa: Plauk! Plauk 
ezionai, kur plaukiai! Asz sku
binuos in pagelba!

Žvilgterėjau in ta puse isz 
kur ėjo balsas ir, nustebau. 
Valtelėje, kuria audra blaszkė 
kaip skiedrele, sėdėjo daugiau 
panaszi in deive negu in pa
prasta žmogaus esybe, jaunutė 
kokiu szesziolikos, septynioli
kos metu mergele, kuri visa 
jiega1 yrėsi prie manės. Pama
tęs toki regini nustebau,- nes 
drąsiausi pureiviai ir žvejai, 
bijodami audros, nedriso sku
bintis man in pagelba, ingijau 
kokia, tai -virsz-žmoig-iszka- jie
ga ir smarkiai pradėjau plauti 
linkui jos, o ir ji, matyt pate-

^A-B-CELA^l 
| arba pradžia j: 

SKAITYMO :
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RASZYMO
64 pus. Did. 5x7 col.

Dabar Po 25c.
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa., U.S.A

mijus mano įprieszinimasi au- 
drai dar smargiau pradėjo ir
tis. Tarpas tarpe jos ir manes 
greit ėjo trumpyn. Ii- kada 
jau mes vienas nuo kito buvom 
atstu kokiais trimis, keturiais 
sieksniais; kada maniau, jog 
už valandėlės busiu valtelėje 
szale tos deives drąsos, vilties 
ii- grožės: kad ne tik audra nie
ko neinstengs mums padaryti, 
bet nors ir pragaras priesz mus 
sukiltu, mes jo vien tik juo
kus darysim, Staiga kaip kal
nas vilnis pakilo ir užliejo ja 
kartu su josi viltele. Pamatęs 
tai, lydekos guoliais, szokau 
prie^ jos, pasjreriau ir paga
vės už plaukufaipalpuisia iszke- 
li.au ant.. Jfrtdfersziaus. Kaire 
ranka laikydamas ja, kojomis 
ir deszine ranka dirbdamas 
pradėjau plaukti prie kraszto. 
Tiesa iszĮplaukiau, bet jau bu
vo po manim. >

Vos spė jo ja paimti isz mano 
ranku, dar vis be sąmones, jos 
tėvas ir brolis, žvejai, kaip isz 
mano burnos, lyg isz kokio szal 
tinio, ūžtelėjo kraujas, buvau 
patrukęs. Apaljau. Kada pa
budau, szale lovos pamaeziau 
ja sėdint ,ir poterius kalbant 
kad Dievas gražintu man svei
kata. Maži, ploni jos pirszte- 
liai varste ražanezio karolius.

Kliubais, laimejas tūkstanti 
doleriu, žinia, negailėjo ju, kad 
iszpleszus mane isz giltines na
gu. Vienok veltui. Be patrū
kimo, nuo perszalimo gavau 
džiova, ir po dvieju metu nuo 
to invykio, sztai asz renkiuosi 
amžinastin.-

Dabar suprasi, kodėl rūpin
uos likimu brangiausios Ka
triutės. Tai viskas. J

Tares tai, giliai atsiduso ir 
nutilo. -

Palaidojus ji asz pildžiau jo 
praszyma, kalbinau Katriute 
teketi už manes, bet ji trumpai 
atsake: . •...........

—• Nėra jo, tai ir asz paskę
siu Nirvanoje.

Ir sziandien ji dar yra nė- 
isztekejus noi-S daug jaunikai- 
cziu pii’szos prie jos. Ji net ne 
pykstaį jei kartais kas juokais 
pavadina ja nasžle.

Isz szio apsakymėlio matome 
kad visakame turi but protas 
ir tvarka, o ypatingai: saikas, 
nes ‘Kas perdaug-, tai szalauk.’ 
sako Lietuviu patarle. Ir tei
sybe. Tas sportininkas, kaip 
žinau, isz kūdikystes jau buvo 
taip sakant, vandeninis žmo
gus. Bet tokiu, kaip žmones 
kalba, ii? vanduo nebijo; jis ji 
be laika isztume isz szio pasau
lio. K.V. —GALAS.

PJAULE jau buvo kone nusilei
dus. Buvo tai puikus va

karas. Kėlės vedantys isz 
miesto krutėjo darbininkais, 
kurie skubino namon in arty- 
mus kaimelius, idant Nedelia 
perleist taip savo mylimu. 
Terp einaneziu, galima buvo 
patemyt du darbininkus kal- 
banczius terp saves apie labai 
šVarbu dalyka. Galima buvo 
tai reg’et isz ju nuliudusiu vei
du.

Mauo pati labai serga, kalbė
jo vienas isz ju jau sanvaite 
kaip nieko nežinau kas ten de
dasi neaplaikiau jokios žinios. 
Kraujas mano net suszala gys- 
losia kada pamisimu, jog gal. 
Nesirupyk Antanai, kai tenais 
nieko pikto neatsityko, ba bu
tu jum davė žinote apmalszine- 
jimo jo draugas.

— Skubinkim Jonai ba jau 
suvis suteme ir kone devinta 
valanda. Per giria eiti tai pa
vojingas kėlės; bane seniai li
kos užkluptas kokis tai iponas 
kaip važiavo in miestą, tarė 
Antanas, norėdamas užmirszt 
apie sergante paczia. Tykiuos 
jog mus neužpuls, ba ne labai 
isz to ka naudotu, dvi poros 
drapanų mažai ka verti, o ant 
galo paskui mus da eina darbi
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ninkai, atsake Jonas.
Kada teip ėjo valandėlė, An

tanas dirstelejas in deszine 
szali, kur kelei skyrėsi; pare
gėjo stulpą ugnies ir kibirks - 
tys kuris augo kas kart dides
nis ir apszvietinejo visa apy- 
linkine. Vienkart paregėjo 
ugnini stulpą ir Jonas ir kiti 
darbininkai einanti paskui 
juos. Jonas paszauke in An
taną: \ ,
— Ejme greicziau! Tai ugnis 

Valaicziuosia gal reikalauje 
pagelbos, ejme!

Antanas nelabai norėjo tikti 
ant to, atsimindamas apie ser
gante paczia namie, nes atsi
minė sau jog gyventojai Va- 
laiczuose reikalauje didesnius 
pagelbos ne kaip jo serganti 
pati, po apgloba geros kairnin- 
kos ir pasuko in szaji degan- 
czio kaimo.

❖ , ❖ ❖

Degegrinczia ir tvartas, ūki
ninko Baltraus. Kaimuocziai 
prisižiurinejo nuleidę rankas 
perimti baime ir nekinojo kaip 
imtis prie gelbinimo. Grinczia 
ir tvartas dege kaip sziaudai. 
Baltraus nebuvo namie, o jo 
pati paregėjus ugni, apalpo isz 
iszgasezio. Apie gelbinima 
daigtu nebuvo neką mislyt, ba 
ugnis, platinosi greitai. Mote-

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. Ai

■ -■ „

rys mėtėsi gelbet Baltruviene. 
Kada pasisekė joms, ant galo 
prie gyvasczio, pirmutinei jo
sios žodžiai buvo: kur vaikai? 
Ar iszgelbeti? , . . •

Niekas negalėjo jai ant to at
sakyt, ba dideliam sumiszime 
niekam neatėjo ant mislies 
apie vaikus. Szauksma nelai
mingos motinos iszgirdo ei
nanti Antanas su Jonu.

Antanas iszgirdes graudin
ga verksnia Baltruvienę®, ne- 
mislydamas nieko szoko in de- 
ganczia grinczia, o juodi , dū
mai nedavė matyt regėtojams 
ar gavosi laimingai in grin
czia ar pražuvo ugnije. Užėjo 
laikas dideles nekantrybes. Vi
si akyvai lauke sugryžime An
tano.

Vos kelios sekundos perelin- 
ko, kad isz deganezio namo pa
sirodė apjuodęs žmogus nuo, 
durnu su dviem vaikais ant

[Tasa Ant 2 Puslapio]
—- ............................ ■■ ■ -■ -i-



“ SAULE ” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines

1951 
valdžia 

m., Pir- 
Valstiju 

Philadel-

— Vesingas oras.
— Ponas Pranas Sklera isz 

Luzernes ir brolis ponas Ber
nardas Sklera isz Philadelphi- 
jos, ana diena sveezia'vosi 
mieste pas gimines ir pažinsta- 
mus, ir prie tos progos atlankė 
“Saules” redakcija. Acziu už 
atsilankyma.

— Petnyczios pripuola, Szv. 
Lauryno J., o Tautiszka Var
dine: Teisutis. Ir ta diena: 
1951 m., Alijantu kareiviai už
ėmė “Bloody Ridge” netoli 
nuo Janggu, po asztuoniolikos 
dienu kruvino kariavimo, ant 
rytojaus Komunistai szita kai
na apsupo, bet Amerikiecziai 
su anuotais ir eroplanu pagel- 
ba suspėjo pasitraukti; 
m., sulaleliai užėmė 
Kubos kraszte; 1774 
mutinis Suvienytu 
Kongresas susirinko 
phi'a, Pa.

— Publikines ir Parapines 
Mokyklos prasidėjo mokslus 
Seredoje, Rugsėjo Sept, tre- 
czia diena.

— Subatoj pripuola Szv. 
Zacharijuszio, o Tautiszka 
Vardine: Vasmone. Menulio 
atmaina: Delczia. Ir ta diena: 
1951 m., biives kareivis Ho
ward B. Unruh, pasiutęs nu- 
szovo trylika visai nekaltu 
žmonių, Camden mieste, New 
Jersey; Prasidės Rungtynes 
iszrinkti gražiausia gražuole 
in Atlantic City, N. J., kuri bus 
paskelbta Amerikos Gražuoliu 
Karaliene; 1950 m., Prez. Har- 
ryi Trumanas vieszai publikai 
atsiprasze kad jis buvo mari
nus pažeminęs ir apszmeižes

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola penkiolikta Nedelia 
po Sekminių, taipgi Szv. Regi
nos, o Tautiszka Vardine: Re
da. Ir ta diena: 1939 m., pir
mieji Anglijos kareiviai pri
buvo Prancūzijoje, sustabdyti 
Hitlerio Nacius; Nepriklauso
mybes Diena Brazilijoje; 1533 
m., gimė pirmoji Anglijos Ka
raliene Elzbieta; 1950 m., Ven
grijos valdžia visiszkai pa
naikino visus Katalkiszkus 
kliosztorius savo kraszte.

— Panedelyje 'pripuola Szv. 
Paneles Marijos Gimimas a.r- 

'ba Sziline, o Tautiszka Vardi
ne: Gerutis. Ir ta diena: 1935 
m., Huey Long, Louisiana, val
stijos bosas buvo nuszautas 
sostinėje. Jo nužudyt o jas buvo 
ant vietos nugalabintas. Huey 
Long pasimirė už dvieju die
nu; 1943 m., Italija pasidavė 
Amerikiecziaiys, po Generolo 

- Dwight D. Eisenhowerio vado
vybe; 1946 m., Bulgarijos žmo
nes nubalsavo priimti Respub
lika del savo kraszto; 1664 m., 
New Amsterdam miestas, ku
ris dabar yra New York mies
tas, buvo Anglijos kareiviu pa
imtas. x

— Utarninke pripuola Szv. 
Petro Klavero ii- Szv. Gornijo, 
o Tautiszka Vardine: Ramune. 
Ir ta diena: 1945 m., Generolas 
Douglas MacArthur pradėjo 
valdyti užkariauta Japonija; 
1908 m., Orville Wright visus, 
nustebino pasikeldamas - net 
viena valanda ir dvi miliutas; 
1753 m., pirmutinis garinis in- 
žinas, maszina buvo partrakta 
isz Anglijos in New York mies
tą; 1943 m., Iranas-iPerzija, pa
skėlė kara priesz Naciu Vokie
tija.

— Pareita Nedele apie 
szeszta valanda popiet, szesziu

metu amžinas Zuzana, dukrele 
pons. Juozu Teniniu, nuo 52.8 
W. Mahanoy uly., susižeidė sa
vo koja, puldama ant paipos 
kuri būvy iszlindus isz žemes, 
artymoje Lakewood Parke. 
Mergaituke likos tuojau,s nu- 
veszta in Locust Mt. ligonbute 
kur Dak. Wm. T. Leach susu- 
vo žeiduli.

Frackville, Pa.— 
Dvideszimts penkių metu 
žiaus Thomas A. Laiwson 
iniestp, buvo suimtas ir 
aresztuotas už nudurima' 
nuolio 18 metu amžiaus
bert Lesson, in Schagticoke, 
kuris buvo nuveržtais in Leo
nard ligonine, kur daktarai sa
ko jis randasi pavojingoje pa-

am- 
isz
su- 

jau- 
Ro-

detyje. Jis buvo kelis sykius 
perdurtas per pilvai su me
džiokles peiliu. Jis dirbo prie 
karnivalo per Schagticoke jo- 
marka. Policijantai sako kad 
jie dar nežiųp kas ar kaip ten 
atsitiko, bet iszrodo kad jiedu 
susiginezino ir susipesze ir isz 
to invyko tas vieno ju nudūri
mas.

PAMĖTĖ KELNES
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

LIETUVISZKAS SURIS

Linksmas Sugryžimas Shenandoah, Pa. —
Nelaime atsitiko pareita Suba- 
tos diena. 12:35-valanda po piet 
kai automobilius kuriame, vai
ravo miesto gyventojas Vaite- 
kus (Walter Bugden) Bugda- 
na.viczius nuo 311 W. Lloyd 
uly., staiga nulėkė nuo viesz- 
kelio ir trenke in medi. Bugda- 
naviezius likos surastas negy
vas per vaistine policija. Velio
nis gimė Shenadoryje. Vetera
nas tarnavo per Antra Pasau
lini Kara, Sicily, Italijoje ir li
kos sužeistas ant kares lauko. 
Paskutini karta dirbo del J. R. 
Bazely Construction Co. Pa
liko savo paezia Violeta (But- 
kievieziute); du aunu: Robert 
ir Juozą, namie; du 
Edvardą, mieste ir 
New York; sesere C.
mieste. Laidojo Seredos ryta, 
deszimta valanda ir palaidotas 
in Kalvarijos Kalno kapinėse. 
Graborius Henry A. Walukie- 
wicz laidojo.

— Senas 
Shenandoah 
(Gvėra) O'fkętaitis. 
Swat a ra Ro 
ta Nedėlios 
in Locust M 
uis gimė Li 
liakasis ir p; 
bo Locust 
pacžia^Uii 
lava isz Ne Vark, N. J., 
ponsa, mieste, taipgi penkis 
anukus. Laidojo Ketverga ry
ta 10 valanda ir palaidotas in 
Kalvarijos Kalno kapinėse. 
Graborius Win. Menkievicz 
laidojo.

Moteriszke teisėjui pasakė 
kad jeigu tas Susiedas nebutu 
insikiszes, tai viskas butu bu
vęs tvarkoje, nes, ant jos. Asz 
kas vakaras savo vyra szitaip 
apdaužau, nes jeigu asz jam 
dovanocziau, jis per visa nakti 
baliavuotu ir niekados namo 
nepareitu!

PREZIDENTAS
ANT ATOSTOGŲ

brolius:
Teofilą, 
Bogden,,

Motinos bucziuoja savo 
sūnūs, žmonos savo vyrus, 
drauges savo draugus; kai 
po visa svietą pagarsėjęs 
“Nautilus” submarines, po
vandeninis laivas, sugryžo

in Brooklyn, New York, 
ilgos ir labai reikszmingos 
keliones, tukstaneziu myliu 
po vandeniu, ir po ledais 
Sziaurineje Pasauli Asziga- 
lio dalyje (North Pole).

po

Holandijos Gražuole

Deszimts metu amžiaus 
Charlotte Kersberger, isz 
Ridgewood, New Jersey, at
skrido isz Holandijos in 
New York mieste, pas savo 
broli.

Ji su savo broliu buvo at
silankė pas savo tėvukus in 
Amsterdam.

Ji ežia parodo kaip mer
gaites ir merginos iszrodo 
jos gimtinėje, teviszkeje Ho- 
landijoje.

12 KOMUNISTU LAI
VU NUSKANDINTA

TAIPEI, FORMOSA. —
Kiniecziai tautininkai nuskan
dino dvylika mažu Komunis- 
tiszku laivu, prie Quemoy sa-

los. Trisdeszimts tu tautininku, 
žuvo per ta susikirtima. Kiek 
Komunistu žuvo nebuvo pra- 
neszta. Susikirtimas tesiesi per 
dvi valandas nuo vidurnakties.

Komunistai yra paskelbė 
kad jie paims Quemoy salas, o 
Sovietai yra tiems Kinie- 
czlams Komunistams prižadė
ję, kad jie jiems padės jeigu jie 
norės “iszlaisvinti” Formosa 
salos žmones.

Amerika yra' pasižadėjus 
Formosa salas saugoti. Musu 
Septintas Laivynas tenai se
niai sergsti tas salas. Dabar 
tam musu Septintam Laivynui 
yra pasiunsta keli kiti karisz- 
ki laivai staeziai isz San Fran
cisco, Calif.

Czia iszrodo kaip Sovietu 
darbas, pradėti kad ir maža 
kara Tolimuose Rytuose, kaip 
czia, Kinijoje, kad atitraukus 
Amerikos priežiūra ir rūpesti 
net ir vaiska isz Vidur-Rytu, 
kaip in Lebanon, Syria ir Ara
bija.

Sovietai nenori ir nebedrys- 
ta, ar bent taip iszrodo, ant ka
ro lauko vįeszai susikirsti su 
mumis, bet jie, kaip kokis szu- 
va isz pasalu vis lando ir erzi
na.

Amerika dabar yra pasiun
tus daug savo greieziausiu ka- 
riszku eroplanu Kinijos Pre
zidentui, Chiang-kai Shekui ir 
dabar siunezia daug ginklu. 
Amerika teipgi yra davus Ko
munistams tenai žinoti, kad 
jeigu jie kersintusi priesz For
mosa salas, tai musu Septintas 
Laivynas jau stotu in kara 
priesz juos! •- -

škiose.

yventojas isz 
[eights' Petras, 

nuo 66 
t pasimirė parei
ga 4:15 valanda 

aigon bu te. Vėl ie
voje. Buvo ang- 

vkutini karta dir- 
Paliko 

šunim: Boles- 
ir Ai

Tamaąua, Pa.—
Mykolas Sinkieviczius, 77 me
tu amžiaus, numirė Panedelyje 
ketvirta valanda po piet na
mie. Velionis sirgo per koki 
tai laika. Gimė Lietuvoje, at
vyko iii Mahanoy City miestą 
1902 metuose, o 1923 m., apsi
gyveno Tamakveje. Velionis 
paskutini karta dirbo del Le
high Navigation Coal Co. Pali
ko paezia Ona (Yaku.boniu.te); 
keturis sūnūs: Juozą ir Vikto
rą isz Brooklyn, N. Y., Antana, 
namie ir Silvestrą, Allentown; 
trys dukterys: V. Stankūniene, 
Coaldale; R. Moyer, mieste ir 
R. York, Levittown taipgi 16 
anuku ir du pro-anukus. Lai
dojo Ketverga ryta su apiego- 
mis in SS. Petro ir Povilo baž- 
nyczioje 9:30 valanda ir palai
dotas in parapijos kapinėse.

Australija. —
Lietuviu sanvaitraszczio “Mu
su Pastoge” redaktorius, Jur
gis Kalakonis 48 metu amžiaus 
sirgo szirdies liga. Velionis 
gimė 1910 m., Spalio 8 diena, 
Starku kaime, Vilkaviszkio 
valscziuje. Priesz kara Mal
li am pole je leido ir 
sanvaitraszti 
vėliau dirbo 
“Vakarai”
“Lietuvos Aide,” Kaune. At
vyko in Australija nuo 1953 
metu buvo “Musu Pastoges” 
redaktorius. ' —-E.

redagavo 
“Suvalkietis,” 
dienraszcziuose 

Klaipėdoje, ‘ o
“Saule”, kaip szviete, taip 

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

Pirkie IL S. Bonus
Platinkit “Saule”

WASHINGTON, D. C.
Prez. Eisenhoweris iszskrido 
in Newport, Rhode Island ant 
atostogų. Jo žmona ketino sy
kiu su juo skristi in ju “Co
lumbine III” eroplana, bet vė
liau nutarė automobiliu va
žiuoti.

Prezidento žmona pirmiau 
nuvažiavo in New York miestą, 
ir paskui iszvažiavo ant ryto
jaus in Newport.

Prezidentas ežia nori pasil
sėti ir biski golfą paloszti. Kai 
jis ežia, pernai buvo iszvažia- 
ves ant atostogų tai iszkilo tas 
Mokiniu klausimas, Arkansas 
kur valstijos valdžia, nepaveli- 
no Juodukams lankyti Baltųjų 
mokiniu mokyklas. Eisenho
weris isz szitos atostogų vie
tos buvo pasiuntęs Amerikos 
vaiska, Marinus in Arkansas 
tvarka palaikyti.

Prezidentas ir žmona atosto
gaus per visa menesi.

Ar Ragavote

Andrulio Sūrio?
Jeigu ne, tai užsisakykite, o 

karta paragavę, insitikinsite 
kad,

šoki Iszvažiavimai ar Piknikai 
tai, - r? •

Tikrai Skanus!
56 LENKAI ANGLIA

KASIAI UŽDUSO
BERLYNAS, VOK. —

Rytu Vokietijos laikraszcziai 
pranesze kad penkios deszimts 
szeszi Lenkai mainieriai žuvo 
nuo gazu mainose, kasyklose. 
Žinios atėjo isz Varszavos.

Mainos randasi in Upper Se- 
lesia in Makoszowy netoli nuo 
Vokietijos.

Penkios deszimts du mainie
riai iszliko gyvi ir buvo nu- 
veszti in vietines ligonines, nes 
jie buvo aptrucinti nuo tu ga
zu. Mainu virszininkai sten
giasi dažinoti kaip ir kodėl ta 
nelaime tenai atsitiko.

SKAITYKIT
“SAULE”

EROPLANAS
NUKRITO, SUDEGE

Visi Iszsigelbejo
MINNEAPOLIS. — Sze- 

szios deszimts žmonių iszsigel
bejo isz eroplano kuris nukri
to ir sudeige, kai tik jis buvo 
pakilęs nuo žemes.

Apie penkios deszimts tu ke
leiviu buvo nuveszti in vieti
nes ligonines.

Sužeistųjų tarpe buvo Kon
gresmonas Don Magnuson, De
mokratas isz Washington vals
tijos.

Kai tas Northeastern eropla- 
nu kompanijos eroplanas DC6 
nukrito jis beveik per puse 
perskilo ir taip visi keleiviai 
įgalėjo isz jo greitai iszlipti ar 
iszlysti.

Eroplanas sustojo tik apie 
trisdeszimts pėdu nuo stubos 
ant farmos. Visas tvartas užsi-

Kreipkite pas savo sztornin- 
ka arba raszykite tiesiog pas:

Michigan Farm Cheese Dairy, 
John Andrulis, Pres., 

Fountain, Mich.
Vasario, kuomet vyksta vi-

“Andrulio Suris •
• . .y.4. ■

Tinkamiausias!”
pavaiszinimas savo Draugu.

Del Iszvažiavimuose,- Vestu
vėse, ar Kriksztynose, yėisžin- 
kite Sveczius skaniais,

Andrulio Sūriais!”

Bagoczius Kandidatast

’ Z •’ .4 ’■ -X

1 m
L - 1IR"z

Nelson A. Rockefeller (po 
kairei) Republikonu partijos 
Kandidatas del Gubernato
riaus vietos New York vals- 
tijojos buvusiu Gubernato
rių Thomas Dewey, per Re
publikonu Partijos seimą 
Rochester mieste, N. Y.

Milijonierius Rockefeller

stoja in Rinkimus del New 
York valstijos Gubernato
rystes priesz kita milijonie
rių Averell Harriman.

Ir viens ir kits gauna dau
giau ineigu isz procento nuo 
savo turto in viena dieną ne
gu jie gaus per keturis me
tus kaipo Gubernatorius.

dege nuo gazolino kuris po vi
sa lauka pasipylė isz to eropla- 
no,

Eroplanas buvo pakilęs puse 
po trijų isz ryto, kada miglos 
buvo labai tirsztos. Jis skrido 
in Portland, Oregon ir Seattle- 
Tacoma, Washington.

Lakūnas Kapitonas James 
Wilkinson buvo ka tik prane- 
szes per radija, kad viskas 
tvarkoj, kai tas eroplanas stai

ga nukrito. Keleiviai tuo jaus 
atsisegė savo sėdynių diržus 
ir, kai tik eroplanas sustojo, 
visi iszsiskubino, pirm negu 
eroplano gazolino tankos su
sprogo.

Kongresmonas Magnuson 
isz ligonines paszauke per te
lefoną savo žmona ir pasakė 
jai kad ji nesirūpintu, kad vis
kas gerai ir kad jis tik biski 
sužeistas ir sukriestas.




