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Kiek Reikia Vienam Eroplanui MAINIERIU 14 KARININKU
SUARESZTUOTA

Czia parodoma kiek žmo
nių reikia del vieno kariszko 
eroplano, kaip Lockhead 
RC-221, kuris randasi in 
Otis Air Force Base, Mass- V 
achusetts.

Szitam eroplanui “Warn
ing Star’’ visi szitie žmones

tarnauja vienaip ar kitaip. 
Isz viso szimtas septyni 
žmones. Ant eroplano spar
nu stovi eroplano lakūnai, 
darbininkai ir pagelbininkai 
ant žemes randasi visi kiti 
kurie ta eroplana prižiūri 
pirm negu jis pakyla in pa-

dangės ir kai jis nusileidžia. 
Ima asztuonios deszimts asz 
tuonis žmones ta eroplana 
prirengti prie keliones. O 
didesniems eroplanams dar 
daugiau tokiu darbininku 
reikia.

Isz Amerikos
KOMUNISTAI TYLI

Amerikos Laivai Plau
kia In Quemoy Salas

negu Lebanon ar Arabu krasz- 
te.

Bet ežia norš viskas aiszku, 
ežia Amerikos valdžia yra Ko
munistams pasakius, kad jie 
gali eiti ar straksėti ligi nusta
tytos linijos, o po tam, tai jau 
karo klausimas!

BEDARBIU
SKAICZIUS

Sumažėjo; Nieko 
Nereiszkia

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos valdžia yra pareisz- 
kus, kad ji sutinka derintis su 
Kiniecziu Komunistiszka val
džia, in Peiping, Kinija, bet 
tuo paežiu sykiu padidino sa
vo jiegos aplink Formosa salas 
ir dabar kariszkos jiegos Ame
rikos yra kur kas didesnes už 
Komunistu.

, Amerikos valdžia yra pasa
kius, kad musu Septintas Lai
vynas palaikys tvarka ir ramy
be aplink Quemoy ir Matru sa
las, nežiūrint ka Komunistai 
darys. Amerika yra pasiuntus 
daugiau marinu, lakunu ir ka- 
riszku eroplanu in szita krasz-

KomuHistai buvo perspeje, 
kad jis nuskandins Amerikos 
prekybinius laivus! Bet Ame
rikos valdžia tuoj aus atsake in 
ta grasinima, pristatydama 
dar daugiau savo vaisko.

Norėdami greieziau prieiti 
prie susitaikinimo Amerikos 
Atstovai sutiko susieiti su Ko- 
munistiszkos Kinijos Premie- 
tiu Chou-Ėu-lai ir pasiunste 
savo patarimus musu Ambasa
doriui Jacob Beam, in Varsza- 
va, kad jis priverstu Komunis- 
tiszkos Kinijos Ambasadorių 
Wang Ping-nan, kad jis trum
pu laiku parūpintu susirinki
mus ir pasitarimus.

Amerikos valdžia yra pa- 
reiszkųs, kad ji pasirengus 
siunsti savo Mariniu ir savo •S f ' '
vaisk# staicziai in Kinija, ir 
kad musu lakūnai ir laivai tik 
žodžio laukia, pultis ant Kini
jos krąszto!

Czia iszrodo kur kas dides
nis pavojus del “kito karo’’

Sulaikytas Japonijoje

Amerikos lakuu sztabo ka
reivis, Peter E. Longpre 
Lakewood, California, 
sulaikytas in Johnson 
Force Base, Japonijoje.

Jis yra intartas už nužudi- 
nima jaunos Japones studen 
tęs. Jis teisinasi ir sako 
kad jis ja netyczia nuszove. 
Bet Japonu valdžia yra pa- 
reikalavas, kad jis butu su
laikytas kol policijantai da- 
žinos kas ten tikrai atsitiko.

isz
yra
Air

■

— Turėk jautimą ant 
ves, bausk save, persergek 
ve, ir pats save prie gero 
gyk; ka daro kiti, nežiūrėk ant
ju, neperkratinek svetimu dar
bu, tiktai rūpestingai dabok 
pats save.

nėra

gali

sa- 
sa- 
ra-

MT. CARMEL, PA. — Mai- 
nieriu Unijos nariai dabar rei
kalauja kad j u bosas j u Unijų 
Prezidentas John L. Lewis at- Į
važiuotu in mitinga, pasitarti 
apie. “Mainieriu .Paszelpa’’, 
kuri nukrito nįio szimto ligi 
penkios deszimlls, ligi trisde
szimts ir atgal ligi penkios de
szimts doleriu ant menesio.

“Kietos Anglies mainieriai 
dabar reikalauja tiek pat Pa- 
szelpos, kiek gauna Minksztos 
anglies mainieriai.’’

Nors visi Mainieriai musu 
apylinkėje dabar turi daug vil
ties, kad jie gaus isz savo Uni
jos tiek, kiek Minksztu Ang
lies mainieriai gauna, bet be
veik tikrai galima pasakyti, 
kad nieko panaszaus nebus!

Mainieriu bosas baisiausia 
ir nelaiminga klaida, ar tyczia 
ar netyczia padare kai jis pa
reikalavo ir gavo ta mainie- 
riams Pensija vien tik isz 
Kompanijos, kuri buvo pri
versta ta Pensijos Fonda pa
laikyti, inmokedama puse do
lerio už kiekvvem tona iszkas- 
tos anglįes.

daĮvkgR ka1’ knynpa- 
niji r naži jr mažiau ang- 
litf* ^ar Jave, v Is mažiau ir
mažižau tu pusdoleriu ritosi in 
ta Mainieriu Pa^zelpos Iždą.

Mainieriai džiaugiesi kad 
jie paszelpa gaVo. Dabar jie, 
nors per vėlai mato ir supran
ta, kad taip ilgai nebegalėj o 
testis.

Jeigu Lewisas butu taip su
tvarkęs, kad ne tik Kompani
jos, bet ir Unija but ta Paszel- 
pos Fonda palaikius, tai ir 
sziandien mainieriai gautu sa
vo szimtine isz Unijos, kuri yra 
milijonais bagota.

WASHINGTON, D. C. — 
Valdžia isz Vaszingtono, su 
džiaugsmu, pranesza kad Rug- 
piuezio Aug. menesyje, Bedar
biu skaiezius sumažėjo net per 
szeszis szimtus tukstaneziu.

Nuoszimcziais rokojant, tai 
butu net penkios deszimtas 
nuoszimtis didesnes pažangos.

Ant popieros ir sanskaitu 
knygose szitokis iszrokavimas 
labai gražiai skamba.

Bet, tikrumoje, czia 
kuomi džiaugtis.

Tokis iszrokavimas
žmones labai gražiai suvilioti 
ir sumulkinti, ir žmones pradė
tu mišlinti kad viskas jau tvar
ko, kad Bedarbe jau dingo.

Bet nieko panaszaus!
Valdžios pisoriai ir tu ro- 

kundu rakaliai teisybes visai 
neskelbia ir su savo sanskaito- 
mis mums akis muilina.

Bedarbiu skaiezius, Rugpiu- 
czio menesyje sumažėjo ant 
szesziu szimtu tukstaneziu už 
tai kad keli szimtai tukstan
eziu mokiniu ir studentu gryžo 
in mokyklas, kolegijas ir uni
versitetus, ir už tai kad ūkinin
kai, farmeriai kitus tukstan- 
czius darbininku kas rudenis 
pasisamdė del vieno ar dvieju 
menesiu, bulves kasti, rugius 
pjauti tametes rinkti ir pana- 
sziai. Bet szitie darbai yra 
trumpi ir negalima tuos darbi
ninkus skaiezioti su tikrais ei
liniais darbininkais.

Už tai mes sakome kad tokis 
iszrokavimas kad bedarbiu 
skaiezius yra per viena menesi 
szesziais szimtais tukstaneziu 
sumažėjęs, yra mums tik mui
las in akis.

^Pirkie U. S. Bonus:

Skaitykit “Saule”

Per Sukilimą Priesz
Valdžia

BUENOS AIRES, ARGEN
TINA. — Keturiolika Lakunu 
Sztabo augsztu karininku bu
vo suaresztuota per sukilimą 
priesz valdžia. Szitie karinin
kai, kaip ir daug kitu augsztu 
karininku dabar baisiai pyks
ta ir nėra patenkinti kad nau
jas Prezidentas Arturo Fron- 
dizi dabar in augsztas valdžios 
ir vaisko vietas paskiria žmo
nes, kurie tokias augsztas vie
tas turėjo po diktatoriaus Pe- 
ron valdžia.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

EROPLANAMS
NEGANA VIETOS

Aerodromai Pasene; 
Per Maži Netinkami

NEW YORK, N. Y. —
New York miesto taryba be jo
kio isztyrimo ar pasitarimo su 
eroplanu kompanijomis, trum-

Boeing kompanijos 707 Jet 
eroplanas nėra tinkamas New 
York miestui. Szitos tarybos 
direktorius, Austin J. Tobin 
taip pranesze laiszke, kuri jis 
pasiuntė dvideszimts eroplanu 
kompanijoms in svetimus 
krasztus.

Jis ir visa jo taryba buvo 
pirmiau pasakė kad jie lauks 
trisdeszimts dienu pakol Boe
ing kompanija gales ta savo 
naujausi eroplana gerai isz- 
tirti ir iszmeginti ir visiems 
parodyti ka jis gali padaryti. 
Bet, visai nelaukęs tu isztyri- 
mu, Ponas Tobinas paskelbė

Taikingas Pasiprieszinimas

Apie penkos 
tukstaneziu žri< 
ko in Mexico 
dvylikai szin 
kurie pareiszk savo protes
tą, savo nejasitenkinima, 
kad valdžia neri pabrangin-

deszimts 
oniu susirin- 
Oity, pritarti 

ttu studentu,

ti autobusiu ir traukiniu 
kasztus. Visi jie susirinko 
prie palociaus ir tvarkingai 
ir taikingai valdžiai parode 
kad jis neiszgali daugiau 
mokėti už toki susisiekimą 
autobusais ir traukiniais.

SUGRAŽINO
MERGAITE

Szvediete, Eroplano I
Sužeista

McGUIRE A F BASE, N. J.
— Brigithe Ahlberg, studente 
isz Sz vedi jos, kuri buvo ero
plano inžino sužeista in 
Greensboro, North Carolina,'

Rugpiuczio, szeszta diena, bu
vo Amerikos lakunu iszveszta 
isz Amerikos in jos tėvynė.

Lakunu Sztabas parūpino 
kariszka eroplana vien tik jai.

Ji neteko vienos rankos ir 
buvo sužeista in krutinę ir pe- 
czius, kai ji netyczia prisiarti
no prie vieno groplano inžino.

Lakunu Sztabas ja greitai 
nuveže in ligonine ir jai parū
pino geriausius Amerikos dak
tarus ir chirurgus.

Kinietes Rengiasi In Kara

Kiniete Tai Chin isz Tai
pei, gera plaukike ir kari
ninke ant Formosa salos, ki
tas mokina kaip po vanden
iu kare vesti priesz Komu
nistus. Vakarinėje Formo

sa salos puseje szitokios Ki- 
ietis rengiasi in povandenini 
kara. Jos mokinasi kaip.., 
plakti po vandeniu ir po Ko
munistu laivais padėti 
sprogstanezias bombas. '■

kad tas eroplanas nėra tinka
mas.

Szitokis savotiszkas ir vi- 
siszkai durnas nutarimas ero
planu kompanijoms tuojaus 
kasztavo daugiau kaip du bili
jonu doleriu. Jau ir taip Ame
rikos eroplanu kompanijos 
yra daug nukentėjusios nuo 
tokiu mokintu szvalu. Vien tik 
Amerikos eroplanu kompani
joms-' yra uždrausta parduoti 
ar patarnauti sznapso ant savo 
eroplanu. O svetimu krasztu 
eroplanai czia atlekia kas ke
lios sekundos diena ir nakti, ir 
visos jos duoda ir parduoda 
sznapsa, alų ir vyną. Tai gal 
kai kam iszrodintu tik mažmo
žis, bet tai daug reiszkia kai 
žmones pasirenka eroplana del 
ilgos keliones. Jie greieziau 
ims svetimo kraszto eroplana 
negu Amerikos.

Bet szitas to naujo 707 Jet 
eroplano klausimas yra daug 
svarbesnis. Jis yra inrengtas 
skristi isz New York ar kad ir 
isz Los Angeles staeziai in Ro
ma, Italija, be jokio sustojimo. 
Jis yra greitas, didelis ir sau
gus. Bet New York miesto ta
ryba nutarė kad New York 
miesto aerodromas yra per ma
žas tokiam eroplanui ir kad 
New York žmones nemėgsta 
kad jis taip baisiai staugia pa
kildamas nuo žemes.

Durnesnio ir kvailesnio nu
tarimo mes dar neesame girdė
ję. Jeigu tie ponai New York 
mieste dabar uždraudžia Ame
rikos eroplanu kompanijoms 
vartuoti tokius naujausius ero- 
planus, tai kas bus kai tokie 
eroplanai atskris isz svetimi! 
krasztu, kaip isz Orly, Londo
no, Tempelhof ię Romos?

Boeing eroplanu kompani
jos geriausi lakūnai kelis to
kius eroplanus yra iszmegine 
in Seattle, ir tik praszo progos 
New York miesto tarybai pa- 
rodinti. Pan American ir Ame-, 
rican eroplanu kompanijos ty
czia savo tuos eroplanus nu
svėrė su 247,000 svaru, juos 
iszsiunte in padanges ir su tiek 
svaru vėl nutupdino ir parode 
kaip tokie eroplanai pradėtu 
leistis žemyn už pusketyirtps 
mylios, kai jie butu dar toli 
nuo New York miesto.

Kompanijos tik praszo kad 
laerodromo keliai butu pail
ginti, kad tokiems eroplanaihk 
reikes dvylika ar keturiolika 
tukstaneziu pėdu kelio insi- 
begeti, pirm negu jie gali sau
giai pakilti. Ir kompanijos ne- 
praszo kad New York miestas 
tuos kelius intaisytu; jos pa- 
czios tuos kelius nutiestu, jei
gu tik miesto valdžia joms pa
vėlintu. . ...
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ja karininkai valdys. Ir ežia, 
mes nekalbame vien tik apie 
Generolą Charles de Gaulle, 
bet apie visus kitus tuos augsz- 
tus karininkus ne tik paczioje 
Prancūzijoje, bet ir Alžierijoje 
kurie dabar Generolą Charles 
de Gaulle ragina, ir kursto ir 
remia.

Kas Girdėt
I '■—?-----------------------------------

Kur ežia iries skaitėme labai 
gražiai pritaikintus linkėjimus 
kurie, maž-daug szitaįp skam
bėjo :

“Kad turėtumėte gana lai
mes būti malonus; gana siel
vartu kad butumete stiprus; 
gana skausmo, kad . butumete 
žmoniszki; gana vilties, kad 
butumete laimingi; gana nepa
sisekimu, kad butumete nuo
lankios szirdies; gana pasise
kimo, kai vis siektumėte to
liau ir augszeziąu ; gana drau
gu, kad butu jums malonu ir 
patogu; ganą, tikėjimo, kad sa
vimi pasitikėtumėte; gana pa
siryžimo, kad vis žengtumėte 
in gražesni, žydresni rytoju.”

• •' i

Senis Butkus* sako kad jis 
gerai žino kad turtelis tai ne 
viskas ant szio svieto; bet jis 
teipgi sako kad jis visko neno
ri, tik turtelio.

Jeigu puse visu tu studentu, 
kurie baigia ir per deszimts 
metu baigs musu kolegijas ir 
universitetus taptų mokinto
jais, tai musu mokiniams ir 
musu mokykloms dar nebutu

14;-. ■ .*
g1,ana mokintoju.

-Amerika yra priėmus dau
giau Dvpuku, žmonių 'pabėgę-

‘ •' ■ * i.
liu isz svetimu krasztu per An
tra Pasaulini Kara, negu ku
ris kitas krasztas. Nilo 1946 iki 
1957 metu in* Amerika, atvažia- 

- vp ir musu tarpe apsigy veno 
daugiau kaip pustreczio mili
jono tokiu “Dvpuku” žmonių.

• - • * J

a High School mokslo lai|sriifiy 
dipliomas sziandien mažai ka 
reiszkia, ir dar mažiau reiksz, 
jeigu mes nepertvarkysime sa
vo mokyklas ir priversime mu
su mokslo sztabo virszininkus 
prižiūrėti kad tose mokyklose 
mokiniai butu mokinami, o ne 
lepinami.

Net ir patys Bepublikonai 
prisipažinsta dabar kad Be
darbe liksis su mumis per isz- 
tisus sziuos metus.

Komunistai Kinijoje • yra 
pradėję neapykantos .propa
ganda priesz Amerika ir Ame- 
rikieczius. Jie vis priparodina 
kaip bedarbe dabar Amerikos 
pramone yra. pakirtus ir kaip 
ne už ilgo visa Amerikos pre
kyba ir pramone pakriks.

Baime, smurtas, užsipuoli
mai, pesztynes, riauszes musu 
mokyklose.

Meniniu tėvai neįgali ar ne
nori tikėti kad Amerikos mo
kyklos ir pavojingos vietos ju 
vaikams.

Žulikai, didesni mokiniai isz 
mažesniu atima pinigus, kurie 
jie atsihesza in mokykla del 
užkandžio ar del pietų. Tie ma
žesni mokiniai nebeiszdrysta 
nei mokytojams nei savo tė
vams pasiskusti, kad negauti 
muszti nuo tu didesniu žuliku.

Didesni vaikezai, kurie ne
priguli prie tu mokyklų lan
džioja po mokyklų kambarius 
ir niekas ne'beišzdrysta. jiems 
kelia pastoti ar juos iszvyti.

Mokytojai nenori, . stacziai

Iszrodo kad automobiliu biz
nis ima. paigeretif fabrikantai 
jau dabar rengiasi dar daugiau 
ateinancziais metais nauju au
tomobiliu pagaminti negu jie 
yra sziais metais pagaminę.

Politikieriai ir Vaszingtono 
valdininkai vis kalba apie ko
ki nors taksu sumažinimą. .Gal 
jie mums nors biski taksas su
mažins, kada nors priesz rinki
kus.

Iszrodo kad dabar Prancuzi-

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS

1
. . j MALDA ...

Viesz. Jėzaus ir į: 
Motinos Szvęncz.

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

Knygos Did. 3%x5y2 co) ■
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bijosi prižiūrėti mokinius, 
kai jie bovinasi, nes kai kurie 
isz tu mokiniu atsinesza inval
idus ginklus ne retai net ir re- 
veiverius ar karabinus.

Kiti paaugę vaikezai auto
mobiliuose tupi prie-mokykiu 
ir nustveria mokines mergai
tes kai jos iszeina isz mokyklos 
ir jas iszsivėža panevalia ant. 
raidos. Niekas nebeišzdrysta 
juos iszduoti policijantams, 
nes bijosi kad jie neatkerszin- 
tu.

Vaikezai mokiniai tankiai 
sudrasko knygas, iszdaužo mo
kyklos langus, ant kerszto, kai 
jie būva už ka nors mokytoju 
nubausti.

Kai kuriose mokyklose mo
kytojai yra pareikalavę kad 
policijantai isztisa mokslo die
na sargyba eitu. Jeigu ne, tai 
tie mokintojai nesutinka, tenai 
pasilikti ir eina kitur mokinti.

Visai ne naujienos bet pa
prastas atsitikimas kad kuris 
mokinys apmusza, apdaužo 
mokintoja.

Musu mokslo sz-tabo virszi- 
ninkai visa, tai užslepia ir tik 
nenoromis paszauke policijan- 
tus, kai jau visiszkai negali to
kiu mokiniu suvaidinti. Mat 
jie nenori prisipažinti kad jie 
negali ar nemoka tokiu moki
niu suvaldyti.

Ir visa tai ir dar daugiau 
dedasi musu mokyklose kas

ower
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dien. Ar tai dyvai kad mums 
sziandien trumpa ir trūksta 
mokintoju ?

Sunku pasakyti kas ežia kal
tas. Gal ežia, isz dalies mes vi
si esame kalti.

Viena isz ^didžiausiu klaidu 
buvo seniai padaryta kartink 
musu mokyklų ir musu moki
niu, kai instatymai uždraudė 
mokytojams bausti mokinius. 
Mokiniai tai gerai žino ir už 
tai nesibjjoūr nepaiso mokin
toju, gerai -žinodami kad tie 
mokintojai Lebeiszdrys ju nu
bausti.

Tėvai kalti, kad jie geriau ir 
greieziau tiki savo sūnelio, 
biesuko ar dukreles, negu mo
kintojos. Tėvai kurie užtaria 
savo va’kus priesz mokintojus 
klysta, nežiūrint kieno ten bu
vo kalte. Į

Tėvams [.agindinti vaikus 
nereikejo jokio mokslo, bet 
mokintojas, mokintoja ėjo 
mokslus kaip tuos ju vaikus 
mokinti.

Valdžia kalta kad jie priver- 
czia visus vaikus eiti in mo
kykla, nežiūrint kad tas vaikas 
turėtu ir kuopusio galva. Pri
sipažinkime; ne visiems Die
vas lygiai davė smegenų ' ar 
proto. O ka Ponas Dievas ne
davė, tai kad ir geriausias mo
kintojas jau neprilipdins.

Piatinkit “Saule”

Pypkes Durnai

Jeigu,...
Jeigu esi kvailas,
Tai tylėk;
O tada visi tave palaikys už 

iszmintinga.
O jeigu busi iszmintingas ir 

nieko nekalbėsi,
Tai busi kvailas.
Kaip ežia galima svietui 
intikti?

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai 

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

KOKIOS YRA MUSU
:: MAMUTES ::
(Tasa Nuo 3 Puslapio) 

ga, tai kaip žvėrelis in giria 
žiuri' in. visokias szelmy'stas.

Tėvai ir motinos aklybėje 
paskendę, laikraszti nei knyga 
neima in ranka, pasitikėdami, 
kad ju makaulėje yra protas 
auig.szczia.uses, kad iszaugins 
vaikus pilnoje dorybėje isz ko 
vėliaus patys piktinasi isz to
kio iszauginimo. Ant k ogi ru- 
goti ? Koki vaisiu patys pasėja 
tokiu ir pasidžiaugs!

Turime ir moterių kurios 
nors ir nemoka isz pradžių gas 
padinyistes kaipo ir auginimo 
vaiku, bet nu,sižiuyejustos ant 
kitu geru gaspadimu, griebėsi, 
nuo ju isznlokti, visko, ko pri
valumas žmogiszkas reikalau
ja, isztokiu galima tikėtis kad 
jos paeina isz vargingu szei- 
myneliu, buna geros gaspadi- 
nes, geroms motinoihs dek savo 
vaiku, gera pati del savo vyro, 
turi isz saVo darbo užganadini- 
ma, netinginiauja ir neapsive- 
lusios.

Sziandien turime daugeli 
moterių kurios skaito laikrasz- 
czius ir geras knygas, moka 
viską pritaikiut ne tik sau bet 
ir kitoms, yra. neapsikudloju- 
sios kai;p liurbes, pritaikins 
viską kaip reikia, pasielgime ir 
darbe. Negalime tikėtis kad ak 
niuo plauktu, taippat negalime 
tikėtis nuo liurbu iszsitobuli- 
nimo, joms laikraszcziai yra 
mazgote, nes tokioms geriau 
yra geryįmas, apkalbinet žmo
nis ir lakstyt po pakampes.

— GALAS —

KATALOGAS 
KNYGŲ

Visi pirmieji Katalogai dabar 
yrą, negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygai isz 

šiito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
nžlieku. 8 u paveikslais. 177 
dideliu puslapiu,-38c.

No.lll—Sziupinia (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpį pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

N0.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Rąžan
čius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

No.ll 6—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.

įNo.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustymu; Pelęniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

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

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

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. 35c. I V

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

No.144— Apie Ranka Ap
vaizdos, Nedaejusia žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20o.

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 Naktį. 
62 puslapiu, 20c._

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

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

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

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

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

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

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

^Pirkie U. S. Bonus!

lapių, 20c. .
No. 158—A p i e Kapitonai 

Stormfield Danguje;' Pabege* 
le; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

No.166—Apie Sūnūs Mai
giaus ; Iszklausy ta 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 Isa- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20a.

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

No.176—A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

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

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

180y2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kąsieriaue 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25o.

No.194—Trumpas Katall- 
kiszkas Katekizmas, pagal i&s- 
guldima Kun. Piliau skio; su 
nekurtas Naudingais Pade ji 
mais. 35c.

No.196—Stacijos arba Kal
varija Vieš?, Jezuso KristuBO 
15c.

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c.

No.19^—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 Ąn&iu 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

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

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

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

Kaip Uisisakytl Knygas?

Užsisakant knygas is« 
szio Katalogo, veikia 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.

IFSv3 Nepamirszkite dadetl 
deszimtuka ekstra del priaiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ani 
szio adreso: / ’
SAULE PUBLISHING CO„ 
Makūno  j »
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Sūnūs Užkalbino Graba Del Gyvos Motinos
KAIP TĖVAS

ISZTYRINEJO
NEKALTYE SUNAUS

Bet Pats Jame tikos 
Palaidotas

pRIESZ Svietine Kare, gyve-| 
, no mažam miestelyje

Landsberg,e, Vokietijoj, naszlę 
Vera Tondern kuri turėjo pui
kia gaspadorysta. ir viena, su
nu Bruno. Motina, kaip tai pa
prastai yra su vientureziu šu
neliu, glamonėjo ji ir pavėlin
davo jam ant visu jo noru; vis
kas jam buvo valia ir už nieką 
ji nebausdavo. Už savo pasiel
gimus dagriso del aplinkinių 
gyventojų, motinai tankiai pa
rodydavo liežuvi ir-tankiai kel
davo priesz ja ranka, bet gera 
motina ant tokiu sūnelio pasi
elgimu tik nusijuokdavo ir 
kalbėdavo:

—, Tai tik vąikiszkas szpo- 
sąs, nes tąi daro isz kvailumo, 
o kaip daeis in metus, tai nuo 
tų ątpras, juk “jaunas alus tu
ri iszsiputot.”
„Kada Bruno daejo lyg asz- 

tųųnidlikos metu, buvo ant tik
rųjų pagadytas vaikas. Tran
kėsi po kąreziamas ir drauga
vo su nįekszais draugais, gere 
agielka, kazyriavp ir jau kelis 
kartus sėdėjo kalėjime, o kada 
jam motina neduodavo pinigu 
tai ]3£ts nupleszdavo spyna 
nuo kuparelio ir pats pasiim
davo. Ant galo, motinai atsida
rė ąkys ir pažino savo kvaila 
meile del sūnelio. Geide ji nu- 
haųsti, bet jau buvo per vėlu, 
nes sūnelis nesidavė nubaust, 
y, '

Praslinko keli metai, motina 
isz rupestięs apsirgo. Pasisząu- 
ke sūnų prie lovos melsdama 
su, ąszaromis kad pasitaisytu 
ir permainytu būda savo, gyve
nimo; sūnelis prižadėjo iszpil- 
dyt norą seųganczios motinos, 
juk duotas žodis nieko nekasz- 
tuoja. Po prižadėjimui nusida
vė pakviesti daktarą. Jszgama 
sūnus susitikęs su ketais pana- 
sziąis sau draugais kareziamo- 
je, juokdamasis paszauke:

— Klausykit, mano sene 
ne ilgai gyvens per tai einu pas 
staliniu užkalbyt jai graba, 
nes. už trijų dienu atsibus jos 
laįdotųvęs ant kuriu visus už^ 
praszau. Prižada jums kad tu
rėsime puikius laikus laike jos 
laidotuvių.

bengianti motina su nekan- 
trilmu lauke sugryžtanezio sū
naus su daktaru. Ant rytojaus 
stalorius a.tveže graba.isz mies
tų sakydamas kad ji padare 
ant praszymo sunaus. Galima 
dąsiprąst koki turėjo sopuli 
nelaiminga motina; kuri iszau
gino savo mylima Broneli ant 
linksmybes savo kad tąsai da 
už jos gyvasties liepe padirbti 
del jos jgrąba! Nebagele verke 
ir rugojo, o sūnelio kaip nema
tyt parehranczio isz miesto 
taip nematyt.

Susirūpinus motina įszsiun- 
. > te siuntinius iii miestą kad sų-

jieszkotu sunn. Po teisybei su
rado sunu, bet visai kur kitur, 
ne kaip tikėjosi. Rado ji prige- 

‘rusi grabe je smirdaneziam, 
vandenyje. Niekszas pasigėrės 
.pabludo ir puolė staeziai gal
va 'pirmyn in grabe, užbaigda
mas savo paleistuvinga gyve
nimą būdamas girtas ir netu
rėjo pąjiegu kad iszsigaut isz 
vandenio.

J

BALTRUVIENE *

Kartas nuo karto 
svietas stebisi, 

Kad jaunos merginos 
Iszteka ilž senų vyru, 

Ir svietas mato tik 
vieną priežasti:

Tai yrą “biznis”.
Priežastis tokiu suėjimu 
In pora isz vienos puses 

Yra apgailestavimas, 
Kuris duodasi isząiszkyt; 
Kitos pusės, būdas kuris 
Nesiduoda iszreikszt nei 

, suprasti.
Meile, sutikimas vieno 

ant kito budo,
Draugiszkas sutikimas 

nesikisza prie to, 
Nes tikra meile negali 

tenais vieszpataut, 
Kur' poroje yra. keliolikos 

metu skirtumas, 
Nes tokis skirtumas, metu, 
Neduoda vienokios meiles, 

Kokia paprastai 
Vieszpatauja tarp poros 

lygiu metu.
Jauna motere geidžia 
Sujudinimo, karsztu

'buczkiu, 
Suspaudimo drutu ranku, 
Iszreiszkimas jauno balso 

žmogaus.
Szaltas pabueziavimas, 

Iszbalusios lupos, 
Septynios deszimts metu 

senuko,
Geidžiantis pabueziuoti 

jauna moterų, 
Gali tokia-ypa.ta 

ątszaldyt, 
Ir pasibiaurinti tokiu 

žmogum!
Užkimusis balsas senuko, 

Negali taip apreikszti 
jauslumą, 

Kaip gali jaunas žmogus!

Buvo tai tikra bausme nuo 
Dievo už taip baisu peržengi
mą “Ketvirto Prisakymo.” 
Dievas prižadėjo tiems vai
kams, kurie paguodoja savo tė
vus, ilga ir laiminga gyvenimą 
o baudžia tuos kurie iszjuoki- 
neja savo tėvus.

Ir taįp atsitiko kad mirusio 
sunaus lavona. indejo in tą pati 
graba kuri buvo užkalbinės 
del savo motinos. Atėjo jo pa
sileidę draugai ant jo užpraf- 
szymo, kurie nebuvo girdėja 
apie baisia ir varginga smer- 
ti savo draugo ir kada tarnaite 
ju užklausė ko atėjo, tai visi 
juokdamiesi atsake kad atėjo 
ant laidotuvių motinos ju 
draugo ir kad gardžiai pasi
linksmint.

— Gerai kad atėjote in lai
ka, nes lavonas neužilgo bus 
nuvežtas ant kapiniu, o gal no
rėtumėt pamatyt kuna miru
sio? Paklausė tarnaite.

Tarnaite nuvede juos in pa- 
kaju kur gulėjo lavonas. Bai
sus regėjimas persistatė ju 
akims. Grabe gulėjo pajuodęs 
lavonas ju draugo su kuriuom 
nęseniai gere ir losze isz kazy- 
riu. Vienas isz ju tuojaus par 
paiko, o kiti iszdume per duris 
rodos kad pats velnias paskui 
juos vijosi.

Lavonas isztvirkelio sūnaus 
likos užkastas “juodam kam
pe” ant kapiniu, be jokiu baž
nytiniu apeigų ir be skambini
mo varpo; nes tasai isztvirke- 
lis neeidavo in bažnyezia..

Nelaiminga motina da pagy
veno ant szio svieto tris metus 
bet nuolatos sau iszmetinejo ir 
graudinosi kad taip iszaugino 
savo sunu, kuris jai taip nedo
rai atsimokėjo.

pUIKIOSE ir didelėse guriose
Prąinęųziszkp kmiigaiksz- 

ezio, Feronisso, gyveno girinys 
sargas, žiųųgus; doras ir pui
kaus budo. Toje girioje likos 
nuszautas žmogus, ir nužiūrė
jimas rode kad ji nuszove su
nūs tojo girinio sargo, kuris už 
tai, kąipo žudintojas, likos su
imtas ir ųždąryias kalėjime.

Tėvai iszgirdl apie tai, bai
siai susirūpino ir atėjo in kalė
jimą atlankyt savo sunu. Kaip 
tik motina, pamate savo sūneli, 
puolė jam. ant kaklo ir grau
džiai pravirko:

— Mylimas na.no sūneli, ir 
norėjo ji prispi ust prie szir
dies. Bet tėvas ’ja sulaikė kal
bėdamas:

— Motin, da ne! Pažinosi
me pirma, ar tai yra musu sū
nūs ar žudintojas? Po tam atsi- 
gryžes in dažiuretoja tarė:

— Apie nieką daugiau ne- 
praszau kaip tik kad galeeziau 
jam tiesiog in akis žiūrėdamas 
kelis žodžius su juom pakalbėt, 
o pats pasakysiu ar jis isztik- 
ruju yrą. žudintojum kaip žmo
nes apie ji mano. i

Dažiuretojas pavėlino jam 
pakalbėti su sųnum.

Spsirupines tėvas prisiarti
no prie sunaus, o katrie buvo 
aplinkui apstoja, nežinojo ka 
tevąs kalbės in sivo sunu. Sar
gas kalėjimo d4Te ženklą su 
ranka kąd visi .ylėtu, o tada 
tėvas pradėjo kilbpti in susi
rink usius:

— ■ Brkite ’ mdiųtojais 
apie ką ąs . nona tlaustie ma-

arba pradžia 
SKAITYMO

...ir... ;
RASZYMO •

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

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

no sunaus ir ka jis man atsa
kys. Priesz taja. seinųke, 
yra tayo motina, priesz taja 
verkianezia. mergaite kuri yra 
tavo sesute, akyse szitu kuni
gu kurie del tavęs iszguldinejo 
mokslą tikybos, asz, tavo tė
vas, kuris nuo mažens in tavo 
szirdi inkvepinejau mylėti tei
sybe, o biaurintis nusidėjimo 
melagystes, klausiu tavęs, ma
no mielas Fredrikai, taip kaip 
tavęs Dievas tenais augsztybe- 
se, kada užklaus: ar esi kaltas 
szios žudinstos ar ne? •

Tėvas kalbėdamas tuos žo
džius atydžiai žiurėjo in sunu 
kad galėtu iszskaityt gilybėje 
jo szirdies ar jis kalba- teisybe 
ar ne.

— Mano teve, pradėjo kal
bėti sūnūs, bet tėvas jam per
trauke kalbėdamas:

— Duokie sau laiko, nesi-

kuri

skubink kad savo duszios ne- 
pražudintum ir ueinstumtum 
iu peklos pragarą. Žiūrėk man 
iu akis ir jus visi žiūrėkite ant 
jo ir klausykite ka jis pasakys 
o dabar atsakyk.

— Brangus mano teve, asz. 
esmių nekaltas tos žudinstos, 
atsake malsziai sunūs.

•J t

Tania senas tėvas pakele ran
ka, padėjo ant sunaus peties ir 
tarė iii ji aiszkiu balsu kad vi
si galėtu girdėt:

— Klaupk, mano sunau.
Simus iszipilde tėvo paliepi

mą, o tėvas kalbėjo toliaus:
— Laiminu tave, sunau, ir 

lai Dievas tave laimina. Esi ne
kaltas, tavo nekaltybe Dievas 
iszrodys jeigu to norės. Tegul 
sudžios teisina kaip privalo. 
Motin, tarė iii verkenezia mo- 
tere. Dabar eikie ir prispaust 
savo sunu prie szirdies kaipo 
savo nekalta, kūdiki.

Po tam pasimatymui apkal
tintas jaunikaitis likos nuves
tas in savo kambarėli, kaipo 
Žadintojas, bet kada, teismus 
prasidėjo, tyrinėjimai iszrode 
kad jaunikaitis yra nekaltai 
nužiūrėtas už žudinsta ir likos 
paleistas isz kalėjimo pas tė
vus. Pasirodė kad koki tai sve
timi medžiotojai taja diena 
szaude žvėris, ir isz netycziu 
nuszove girininką.

----- GALAS-----

KOKIOS YRA MUSU 
■:G MAMUTES1* '::
Ir Gaspadines Amerikoje?

Abudu Geri

Istorija Apie...
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.

BA.VLS ■ Mataaoy City.Pa.

Pati — Kur tave kvaraba 
neszioja, vietoje eiti jieszkot 
darbo, tai nusivilkai in sa- 
liuna, anam gale miesto!

Vyras — O kur tu apie tai 
girdėjai?

Pati — Asz girdėjau kada 
buvau anam gale miesto pas 
kurna.

Vyras — Tu sakai jog asz 
valkiojuosiu, bet ir tave ve
lnias po visas pabulkes tran
ko!— - ...... •«< ...

Lai szitas tikras atsitikimas 
būna paveizdas del kitų tėvu 
kad nuo .jaunu dienu augintu 
savo vaikelius “paklusnume” 
del tėvu ir Dievo baimėje.

— GALAS —

JUOKAI

Negali Miegoti
Plikaitis — Daktare, ma

no pati negali miegoti!
Daktaras — Kodėl?
Plikaitis — Ar asz žinau? 

Kada tik sugryžiu priesz 
diena, tai ji vis sako jog nę- 
jmegojo!

Bobiszkas Liežiuvis
Ligone — Daktare! Liepai 

man liežiuvi parodyt tai jau 
laikau iszkiszta per deszimts 
minutu, o tu nepažiurai.

Daktaras — Gali ponia 
jau pakavoti liežiuvi. Norė
jau kad ponia nieko nekalbe- 
tumei, kol recepto nepara- 
szysiu.

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.

Platinki! “Saule”

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

Pirkite U. S. Bonus Pirkite U. S. Bonus Pirkie U. S. Bonus
L

To the men who could be
tomorrow's soldiers

What you'can do~now to 
[help'strengthen America’s

. PeacePower^.

^Nobody wants peace more than 
you do! But like most good, 

(things in life, it isn’t free. 
[Peace costs money.

Money for industrial and 
military strength to help keep 
the peace. Money for science 
and education to help make 
peace lasting. And money 
saved by individuals. Every 
Savings Bond you buy helps 
strengthen America’s Peace 
Power./"

-J___  ~ ___ - '

The Bonds you buy will 
ear;1! money for you. But the 
mo|d important thing they 
earn is peace.

<
Are you buying as many 

Bonds as you might?^

Peace Costs Money— V

BUY ILS. SAVINGS BONDS
The V.S. Government does not pay for this advertising. The Treasury Department thanks, 

,,, for th,ejr patriotic donation, The Advertising Council and^

SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY* PA
•» k’.U k>- I . I I w , • V ■ ». ,

J^OTERYIS, atvykia isz Lie
tuvos in Amerika, greitai 

isztekejo, pastojo gaspadinems 
ir mamytėms, kad auginti sa
vo vaikuezius.

Nemažai ju czionais turime, 
kur -tik nueisi tarpe Lietuviu 
vis pamatysime igiaspadineles 
triusianezias apie savo stubele 
ir szeimyna; vis pamatysi pul
keli vaiku begiojaneziu, bovin- 
damiesi stubose ar lauke ir ant 
to visko pažiurėjas žmogus 
per nekuri laika turi sizi, ta pa- 
mislyti apie taisais gaspadine- 
les ir motinas vaiku.

Mažai galime kur ūžtemint 
kad dabartines musu guodoja- 
mos gaspadines atlieka savo 
privalumus kaip yeiketu joms 
atlikti, ar tai gaspadiniszkai 
ar motiniszkai. Tankiausia jn 
jas tinginys inlenda kaip vil
kas in roges insiranges, kad 
net kartais koktumas žmogų 
ima. Pažiūrėkime in netiku
sios tingines dauba: stuboje 
viskas iszmetyta, rakaindai ne 
savo vietoje, puodai ir toriel- 
kos vieni ant stalo, o kiti po 
stalu, treti kur stalcziuje arba 
pais slenksti.

Didesnėse Lietuviszkose apy 
gardose kur misiukes laiko vy
ru ant burdo, sziaip, taip, val
gi iszverda ir tokis vargszas 
burdingieriu turi valgyt arba 
iszsineszdint lauk!

Bet isztikruju, tik dažinokie 
kur tos mandruoles nevalunes 
augia, ka Lietuvoje mokėjo? 
Tada daugiams isz ju nereika- 
Musi gero, tu vargsz bųrdin- 
giereli. Da žinosi kad tokiai 
yra augia dvare arba tarnavo 
pas kumeti už antrininke, mo
kėjusi Lietuvoje tik kiaules 
paszerti, padurkams ar kel- 
niniui pakulas verpti, tai ka 
nuo jos daugiau norėti kaip tik 
neszvarumo? In Amerika ja 
partraukia kokis tai giminai
tis, drese nuperka,, skrybelia 
užvožia ir kokia isz jos pasto
ja Amerikoniszka poniute? Ko 
kis tai vaikezas insižiurejas in 
ja, tik capt, ir apsipaeziuoja, 
tai tau misi ūke! Atsitinka:
burdingierius nuperka mėsos 
da. jaunai gaspadinelei iszvirt, 
toji ant skaurados kepa kepsni 
ir iszkepa kad burdingierius 
paemes valgyt, susiraukia,- nes. 
gi’iukszi da žalia arba jau su
svilinta, toliaus stūmiai szalin 
ir yra neužganadintas isz mi- 
siųkes gaspadiniavimo. O ka 
sakysime apie auginimą vai
ku? Kaipgi juos gali iszau- 
gint ir mokint, kad paezios yra 
kaip nuobroku kuodelis neap- 
siszvaririus, grybai ant kojų 
apaugia ir nežino kuriom, pu
sėn kūdiki pamokint arba, pa
vadint. Kūdikius auginant to
kios dvaro antrininkes kad jos 
ųžaugia netinkaneziai, pasiro-' 
do kaip arsziausios pliauszkes< 
kazirninkės, keikia ir užsiduo- 
dą paleistuvystoms. 1

Czionais Amerikoj ir Tėvy
nėje puola didžiausia, įpaltę ant 
tėvu, ir motinu už bloga iszau- 
ginima.

Motinos kurioms pirmiausia 
rupi isza.uginimas kūdikiu, jos 
aklai kieravoja vadeles savo; 
priederyseziu, nes už dides
nius ar mažesnius prasikalti
mus vaikelih, nei žodžli in juos 
neisztaria, o kada vaikas paau-

(Tasa Aut 2 puslapio
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ZiniosVietines LIETUVISZKAS SURIS KAIP
PRASIDEDA KARE

— Suhatoj (pripuola Szv. 
Eulogijo, o Tautiszka Vardi
ne: Birmantis, o menulio at
maina: Jaunutis. Ir ta diena: 
1917 m., Lietuviu Konferenci
ja Vilniuje nutarė steigti ne- 
priplausoma Lietuvos valsty
be; 1788 m., buvo pirmieji Rin
kimai Amerikoje; 1803 m., gi
mė Commodore John Perry, 
Amerikos Laivyno Tėvas.

— Gerai žinomas aiptieko- 
rius Michael Karczmarczyk isz 
miesto, 'pirko praperte, nuo 
Ronald F. Fleck, Jr., West Ma- 
hanoy ir Main uly., n:ž $16,200. 
Daktaras R. Fleck kitados 
gyveno tame name.

— Kita, sanvaite: Nedalioj 
pripuola szesziolikta Nedelia 
po Sekminių, taipgi Szv. Kor- 
nelijo, o Tautiszka Vardine: 
Giraite. Szia sanvaite (pripuola 
czvertis moto: pasninkas Sere- 
doj, Petnyczioj ir Subaloj. Ir 
ta diena: 1945 m., Fordo auto
mobiliu kompanija uždare vi
sus savo fabrikus ir paleido 
penkios deszimts tukstancziu 
darbininku; 1940 m., Italijonai 
insiverže in Egiptą; 1901 m., 
Prezidentas William McKin
ley pasimirė. Ji buvo nuszoves 
anarchistas Leon Czolgosz, 
Lenkas, kuris buvo nužudytas.

— Panedelyje pripuola, Szv. 
Nikodemo taipgi Szvencz. Mo
tinos Marijos septyni skaus
mai, o Tautiszka Vardine : Sar
tom?. Ir ta diena: 1945 m., ero
planas nukrito netoli nuo 
Kansas City, Missouri, 20 ve
teranu kareiviu kurie važiavo 
isz Europos ir trys lakūnai toje 
nelaimėje žuvo; 1940 m., Na
ciai bombardavo Londono 
miestą, Anglijoje, 56 Naciu 
eroplanai buvo nuszauti; 1941 
m., Amerikos kariszkas laivas 
“Wasp” kuris veže kariszkas 
eroplanus buvo suszaudytas in 
Guadalcanal; 1374 m., Kare su 
Lenkais, Lietuviai laimej’o di
deli muszi prie Liubleno.

Žydai aipvaiksztines sa
vo Nauja Meta Panedelyje ir 
Utarninke.

. — Utarninke (pripuola Szv. 
Kiprijono ii- Szv. Locijos, o 
Tautiszka Vardine: Vi rgimu li
tas. Ir ta, diena : 1940 m., Prez. 
Franklin D. Roose veltas pasi- 
rasze ant bylos imti visus vy
rukus in vaisku; Meksikos Ne
priklausomybes Diena; 1857 
iii,. Mountain Medow skerdy
nes kuriose szimtas dvide- 
szimts ateiviu buvo Indijonu 
iszžiidyti in Utah valstija; 
1949 m., Mainieriu bosas John 
L. Lewises paskelbė kad Mai- 
nierin Pensijos yra, sustabdy
tos, nes nėra gana pinigu ižde.

—• Ana diena lankėsi pas 
.ponia Ona Petkevicziene, 210 
E. Pine uly., josios dukrele 
Adele, žentas Harry Vance, 
taipgi sūnelis Riczardas. ir 
dukrele Barbora, isz Dalias, 
Texas, ir prie tos progos at
lankė “Saules” Redakcija. 
Aczin visiems už atsilankyima.

Shenandoah, Pa. —
Albertas. (Sam) Lawson, isz 
Lost Creek Nr. 2, pasimirė 
Utarninko ryta savo namuose. 
Velionis sirguliavo per visa, 
meta. Paliko savo paczia Do
rota (Coyle); dvi dukterys: 
Bernądotta, ir Laverna; dvi se
serys: J. Palulconiene isz Wm. 
Penn ii- Ona Litwak, mieste, 
taipgi broli Juozą isz Colum
bus, Ohio. Laidos Subatos ry-

Ar Ragavote

Andrulio Sūrio?
Jeigu ne, tai užsisakykite, o 

karta paragavę, insitikinsite 
kad,

Tikrai Skanus!
Kreipkite pas savo sztornin- 

ka arba raszykite tiesiog pas: 
Michigan Farm Cheese Dairy,

John Andrulis, Pres., 
Fountain, Mich.

ta su,ajpiegomis in Szv. Jurgio 
bažnyėzioje devinta valanda, 
ir palaidos in parapijos kapi
nėse.

— ■ Sekantieji likos nuvesz-

Asztuoniolikos metu am
žiaus graži sekretorka, Mar
jorie Schneider isz Fort Col
lins, Colorado buvo jauno 
žuliko, burlioko pavogta ir 
vėliau nužudinta.
Ji su trimis draugais drau- 

gemi sėdėjo automobilyje 
kai Floyd Robertson priėjo 
prie ju ir visus apvogęs, pri
vertė jauna Majorie Schnei
der, važiuoti su juo.

Jis privertė ja vairuoti 
automobila ir paskiui pats 
vairavo, staiga, kai vienas jo 
tajeris sugedo ir jis iszlipo ji' 
permainyti. Mergina sten
giesi pabėgti, jis paleido tris 
szuvius jai in peczius ir in 
galva.

Policijos suimtas szitas 
trijų vaikucziu tėvas, dvide- 
szimts penkių metu amžiaus 
petingas burliokas prisipa
žino kad jis ta mergina isz- 
niekino, nužudė ir jos nuoga 
lavona užkasė.

Užklaustas: kodėl jis taip 
padare? Jis pasiaiszkino 
kad jis buvo susipykęs su sa
vo žmona ir turėjo ant ko 
nors savo pagieža iszlieti.

“Andrulio Suris
Tinkamiausias!”

pavaiszinimas savo Draugu.
Del Iszvažiavimuose, Vestu

vėse, ar Kriksztynose, vaiszin 
kite Sveczius skaniais,

“Andrulio Sūriais!”

^EDEJO vyras prie stalo lai
ke pietų; jo pati ir deszimts 

metu sūnelis, Tėvas apsakinėjo 
apie paskutinė Svietine Kare, 
or sūnelis tojo apsakymo aky
vai klausė. Ant galo užklausė:

—- Teveli, pasakyk man, 
khip tosios kares prasideda ?

Tėvas giliai užsimanste ant 
vaiko klausymo atsakydamas:

— Manti vaikeli, kare pra
sideda sekaneziu budu: karisz
kas laivas, daleiskime, Tnr- 
kiszkas, sulaiko knpeziszka 
laiva ant mariu kad persitik
rini ar nugabena, ginklu in Abi
sinija.

Tame pe trauke jo motete:
— Ka

ti in Locust Mt. ligonbute del 
gydymo: Juozas Mackalonis 
nuo 324 So. Ferguson.uly1., Ona 
Azaravicz, 240 So. Chestnut 
uly., Ona Dereskeviežiene 12 
So. Gilbert uly., Vanda Yodys, 
238 S. Jardin uly., likos isz- 
veszta in University of Penn
sylvania ligonbute, Philadel
phia,

— Peter E., ir Ann M. Je- 
lenewicz isz miesto, ju peticija 
.praszymas likos priimtas per 
Pottsvilles Korto, del permai- 
ninia savo pravarde aut Jelien. 
Ju du sunai: Peter Paul ir Ro
bert John taipgi priims ta nau
ja, (pravarde.

New York —
Žinios (pranesza buk Nikolai 
Bulganin, buvęs Sovietu Mi- 
nistero Pirmininkas, dabar 
iszmestas isz parti jos* prezidiu
mo.

New York, -t-
Kunigu Vienybes Seimas, in- 
vyks Rugsėjo Sept. 25-ta diena 
mieste New York, iii Statlerio 
lietelyje.'Seimo posėdžiai pra
sidės deszimta valanda.

Boston, Mass. —
Vice-Prezidentas Richard Nix- 
onas turėjo kalbėti Bostone 
Harvard prekybos mokykloje, 
ir negalėjo dalyvauti posėdy
je del Kinijos.

Newark, N. J. —
Balf’o Seimas bus Lapkriczio 
November 29-30 dal., Newarke. 
Isz Vokietijos atvyksta Tėvas 
Alfonsas Bernatonis, kuris pa
darys 'praneszima apie Vokie
tijos Lietuviu gyvenimą.' - At
vyksta kaip, laivo, kapelionas' 
Spalio Oct, 10-ta -dienJU-

I ■ _______________________ .

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

i vaikui zurzi kad 
Turkai turėtu per reikalą su 
Abisinija, asz žinau kad Tur
kai neturi kariszku laivu!

— Tiktai tu man neper
trauki nek kalboje. Juk asz ži
nau apie ka kalbu, atsake pik
tai vyras.

— Turi t apie klaida ir vai
kui neužvertinek galvos su to
kiais plepalais! • ,

— Ka tu boba žinai apie 
politiszkus reikalus. Gerinus in 
tokius reikalus nosies nekiszk!

— Kaip tai, ar tai asz kai
po vaiko motina, neturiu jokiu 
t iesu pamoky t i mano sūneli ? O 
jeigu matau kad negerai ji 
mokini, tai negaliu tylėt!
. — Tu liekad negali tylėt! 
Nuolatos tik mali su liežuviu, 
kaip Žydejka sėdėdama prie 
kringeliu! į

Pati staigavpaszoko ant ko
jų, szaukdama:

Ka? Ar asz Žydeika“?! 
Vai tu rrifelli! M«]agi! Szunc- 
snuki!

Vyras tftipgLpaszoko ant ko
jų priszokdamas prie moteres 
su kumszc'da,

Tylėk tu prakeikta ra
gana., nes tau tuoj snuki užda
rysiu !

Afotere pagriebė puodo ir 
užsimojo ant vyro. Tame sūne
lis uižszoko ant. kėdės,prade.)0 
mosuot rankomis ir szauktis:

— Teveli ir motinėlė! Nu
stokite bartis! Jau dabar žinau 
kaip prasideda kare!

REPUBLIKONAI

asztuonis sykius isz kaleinos.
Szitokie balsavimai Repub- 

likonu partijai ne in sveikata!
Yra senas priežodis politi

kierių tarpe: “Kaip Maine 
valstija, taip visa Amerika!’’

AMERIKOS EROPLA-
NAS NUKRITO

JAPOIJOJE
TOKYO, JAPONIJA. — 

Amerikos freito eroplanas, ku
ri Lakunu Sztabas buvo pasi
samdęs, nukrito per miglas ir 
sudege, Tanzawa kalnuose, ne
toli Tokyo miesto.

Visi asztuoni lakūnai ir dar
bininkai ant to eroplano žuvo.

Kiti lakūnai, skrisdami virsz 
to kalno užtiko to eroplano tik 
likuczius, ir sake kad nei vie
nas jokiu budu nebutu galejes 
iszlikti gyvas.

Ir szitas eroplanas buvo vie
nas isz Amerikos didžiausiu 
eroplanu: keturiu inžinu “Su
per Constellation.’’

DulOMBNEŠZIAI
SUSIMUSZE

SUS1RUP1NE

Balsavimai Eina Jiems
Riestai

WASHINGTON, D. C. — 
Republikonu Partijos szulai 
prisipažinsta kad jie dabar la
bai susirupine balsavimais. Jie 
buvo atsakomai sumuszti 
Maine valstijoje, kur Demo
kratai laimėjo Gubernatoriaus 
ir Senatoriaus balsavimus.

Maine valstijoje Demokratai 
laimėjo Senatoriaus balsavi
mus pirma syki in keturios de
szimts septynis metus. Nuo 
1911 metu ežia Republikonai 
buvo vieszpatave.

Dar ir to nebuvo gana; už
krauti dar daugiau bedu ant 
Republikonu partijos pecziu, 
ir jos szulams duoti dar dau
giau rupeseziu; biznierius Ja
mes C. Oliver, isz Cape Eliza
beth, kuris iki sziol politikoje 
visai buvo nežinomas, labai su- 
musze naginga ir intakinga po
litikierių, Republikona, Ro
bert Hale, kuris stengiesi pasi
laikyti savo vieta Kongrese, 
kur jis ta vieta buvo laimėjęs

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.

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

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

13 Žuvo; 3 Iszsigelbejo
SPOKANE, WASH. — Du 

dideli B-52 bombnesziai susi- 
musze virsz aerodromo, nukri
to ir sudege.

Isz szesziolikos lakunu ir 
karininku, tik trys iszliko gy
vi. -

Abieju eroplanu lakūnai mo
kinosi, pratinosi kaip su to
kiais dideliais ir greitais 
bombnesziais nusileisti, kai 
kas ten atsitiko, kad jiedu,su- 
sitenke kai jiedu buvo nusilei
dę ligi pusantro tukstanezio 
pėdu.

Tie eroplanai buvo tik apie 
dvi mylias nuo Fairchild mies
to kai jiedu susimusze.

Tu eroplanu baisus trenks
mas iszgazdino visus kostume- 
rius viename saliune, bet nie
kas ant žemes nebuvo sužeisti, 
nei tame saliune, nei gazolino 
stotyje.

Keli isz tu eroplanu suspėjo 
iszszokti bet vienas karininkas 
pasimirė kai jis su parasziutu 
nusileido.

Sziotkie bombnesziai kasz-
tuoja po asztuonis milijonus 
doleriu ir yra didžiausi ir grei-
cziausi.

SAPNORIUS

[
Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu / 
8 ool. ilgio, 5% ool. ploodo ;! 
Isiaiazkina sapna ir kas j! 
ateitoje stosią. Su priedu < 
planatu ir visokiu burtu. \ 

> Knyga in minksztoo po- <' 
Ipieroo vlrszeliuoM. ::

Pinigai reikia siusti su <' 
užsakymu: ]!

Tiktai,... 11.00 į:Saule Publishing Oo., ;!Mahanoy City, Pa.,U.S.A. ]!

Pirkite U. S. Bonus

SENBERNIS
NUŽUDĖ DRAUGE

žiaus Veronika Greubel.
Ji buvo susipažinus ir susi

dėjus su 53 metu amžiaus pus
plikiu George Allen. Ji buvo 
kuri laika atsikrausezius in jo 
kambarius ir gyveno su juo 
kaip ženota. Kai jis jai insipy- 
ko ar nusibodo ar kai ji jau 
negalėjo pakęsti jo girtuoklia; 
vimo, ji iszsikrauste isz jo 
kambariu ir sau pigesni kam
barėli pasisamdė. ,

Jis vis paskui ja sekiojo ir 
vis prasze kad ji pas ji su- 
grysztu. Kai ji nesutiko, tai jis 
nusipirko medžiokles karabinu 
nupjovė vamzdi kad jis galėtu 
ji pasislėpti, ir susitikęs su sa
vo buvusia meiluže, jis paleido 
tris szuvius jai įn galva ir-krū
tine, paskui kita szuvi jis pa
leido pats sau in kakta.

Szitas -senbernis stengiesi 
daug kitu moterų prisivilioti. 
Jo kambaryje policijantai ra
do apie szimta meiles laiszku 
nuo kitu moterų. .

14 KARININKU
SUARESZTIJOTA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Paskui Pats Nusiszove
NEW YORK, N. Y. —

Jauna ir graži Vokietaite, ku
ri paliko savo puosznius na
mus Vokietijoje ir apsigyveno 
New York mieste, buvo nu- 
szauta savo senbernio draugo, 
kuri ji buvo atmetus už tai kad 
jis per daug gere.

Vokietaite buvo graži juod
bruva ruda-ake, 23 metu am-

Armijos augszti karininkai 
iszmete diktatorių Juan Peron 
ir visus jo padupezninkus, o 
dabar naujas Prezidentas to 
diktatoriaus rėmėjams duoda 
augsztas ir sziltas vietas val
džioje. • J. . ; .

Lakunu Sztabo Sekretorius 
Commodore Roberto' Huerta 
paskelbė kad Preziderito pa
skyrimai pasiliks nežiūrint vi
su tu pasiprieszinimu'ir suki
limu,- 1 . ' ' > '7'6 ■

“Miss America 1959”

Panele Mary Ann Mobley 
isz Brandon, Mississippi, 
linksmai sveikina visus in 
Atlantic City, N. J., miestą 
kur ji buvo iszrinkta visu 
Amerikos Gražuoliu Kara

liene. *
Ji yra studente in kolegija 

savo valstijoje.; Ji sako kad 
ji nori dabar gauti; darba 
ant Televizijos programų. ;1 

a o o i

BUVĘS KALINYS

Suimtas Ir Intartas

— Be' paliovos mislykie 
apie mirti, o ant amžių nenu
mirsi; nes plaukdamas be trū
kio mįsles, nei valandėlės dy
kai nepraleidi.

— Neaugsztinkies ir ne- 
girkies isz savo geru darbu, 
nes Dievas mato tikra anų ver
tumą, o žmonis pavirszinei ant 
juju tiktai žiuri.

NEW YORK, N. Y. — 
Dvidesszimts asztuoniu metu 
amžiaus buvęs kalinys, Frank 
Garde, yra intartas už nužudi- 
nima Joseph Betancourt, dvi- 
deszimts devynių metu am
žiaus.

Trisdeszimts keturi kiti yra 
intarti ir in teismą patraukti

už pardavima ar naudojima 
Narkotiku Vaistu.

Betancourt pasimirė. Rug- 
piuezio trisdeszimts pirma die
na, nuo galvos praskęlįnio. 
Garde policijai pasidavė, ana 
sanvaite pasiaiszkindamag >d 
jis su Betancourt buvo sušųnu- 
szes ir kad Betancourt par
griuvo ant ulyežios ir sau gal
va prasiskėlė. (.

Carde buvo patupdintas s in 
kalėjimą be jokios kaucijos.- 
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