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Isz Amerikos AMERIKOS
EROPLANAS Mokyklos Uždarytos Arkansas Sugriautas Namelis

JUODUKAS
INTARTAS

Nors 8 Metu Sūnūs
Yra Prisipažinęs

NEW YORK, N. Y. —
Asztuoniolikos metu amžiaus
Juodukas William Fletcher
buvo- suimtas in Farmville, 
Virginia, kur jis savo drau
gams buvo papasakojęs kad jis 
yra intartas už nužudinima 
Daktaro Melvin Nimer ir jo 
žmonos.

Nužudintu tėvu sūnelis, 8 
metu Melvin Dean yra polici- 
jantams prisipažinęs kad jis 
nudure, nužudė savo tėvus. 
Nors policijantai ir Daktarai 
jam netiki, bet yra ji pasiuntė 
in Bellevue ligonine del egza
minu, datirti ar jis yra pilno, 
sveiko proto.

Daktaras Melvin Nimer ir 
jo žmona Lou Jean buvo nužu- 
dinta kai jiedu miegojo. Pirm 
negu Ponia Lou Jean pasimi
rė ji suspėjo ka tenai pasakyti 
apie dideli vyra, bet daugiau 
nieko. • • .

Suimtas .Juodukas yra prisi
pažinęs kad jis ta nakti buvo 
ant Staten Island, bet užsigina 
kad jis nežino kur Daktaras 
gyveno ir kad jis nieko nėra 
padaręs. Jis neseniai buvo pa
leistas isz sllpnaprocziu namo.

—---------o-----------
— Ka bloga matai pas ki

tus, to saugokis, o ka iszvysi 
gero, tame' sekiok, idant su 
piktais nepražutumei, bet su 
gerais pasiliktumei laimingu.

NUKRITO

Sovietu Eroplanai
Vijosi

WASHINGTON, D. C. — 
Neginkluotas Amerikos C-130 
Turbojet eroplanas nukrito už 
Sovietu rubežiaus ir sudužo. 
Szeszi Amerikiecziai isz septy
niolikos žuvo.

Eroplana padangėse keli So
vietu kariszki eroplanai pasi
vijo ir privertė lakuna pasukti 
savo eroplana skersai rubežiu, 
isz Turkijos in Armėnija, kur 
tas eroplanas nukrito ir sudu
žo.

Nebuvo taip greitai galima 
sužinoti ar Sovietai ta musu 
eroplana nuszove, ar jis del ko 
kios kitos priežasties nukrito 
ir susprogo.

Sovietai pranesza kad sze- 
szi ant to eroplano žuvo, bet 
nieko nesako apie vienuolika, 
kurie gal iszliko gyvi.

Amerikos valdžia yra dabar 
pareikalavus kad Sovietai 
duotu pilna apyskaita to invy- 
kio ir pranesztu kas atsitiko su 
tais lakūnais kurie iszliko gy
vi.

Bet kaip- dabar dalykai 
vi tai, rodos, mažai yra vilties 
kad Sovietai ka panaszaus su
tiks padaryti. Bus gerai jeigu 
jie nors tuos lakūnus sugra
žins.

SKAITYKIT
H®=“SAULE”=^S

PLATINKIT!

Policiiantai Prie Mokyklų

Czia policijantas ant mo- 
torciklio dina šergybe prie 
Stratford Junior High Sch
ool in Arlington, Virginia, 
kai czia mokyklos atsidarė 
ir nesutiko priimti Juodu
kus mokinius.

Keliu valstijų teisėjai nu
sprendė kad valdžia negali

valstijos priversti priimti 
Juodukus, nors valdžios tei
smas visu tu teisėju tokius 
nusprendimus paneike ir 
stacziai pasakė kad daryti 
skirtumą mokyklose tarp 
Baltu ir Juoduku mokiniu 
yra priesz musu kraszto 
Konstitucija!

Vals., Per Guber. Faubus; Guber. 
Stoja Priesz Prezidentą, Ir Sako
Kad Amerikos Valdžia Negali 
Kisztis In Vals., Vidaus Reikalus

WASHINGTON, D. C. —
Amerikos Augszcziausias teis
mas nusprendė vienbalsiai kad 
Juodukams mokiniams negali 
būti uždrausta lankyti mokyk
las kur Baltieji mokiniai mo
kinasi. Ir prie to pridėjo kad 
Little Rock Central High 
School, in Arkansas turi szito 
Instatymo laikytis ir priimti 
Juodukus, nežiūrint kaip kai 
kuris Baltieji prieszintusi.

Už keliu valandų nuo to pa-

skelbimo, Arkansas valstijos 
Gubernatorius Orval Faubus 
iszleido Instatyma, priesz 
Augszcziausiaji Teismą ir 
priesz Prezidento Eisenhowe- 
rio patarima ir insake kad vi
sos augsztesniosios mokyklos 
jo valstijoje butu uždarytos.

I Gubernatorius Faubus sako 
kad Amerikos valdžia negali 
kisztis in valstijos vidaus rei
kalus, o mokyklos yra vidaus 
reikalas.

Pernai szituo laiku Eisenho
weris buvo vaiska pasiuntęs in 
Little Rock tvarka palaikyti.

Dabar iszkyla klausimas 
apie tokiu mokyklų užlaikyma. 
Kai kurie teisėjai sako kad da
bar valdžia gali sustabdinti vi
sa pagelba toms mokykloms ir 
joms nei cento isz valdžios iž
do neduoti. Nes jeigu valdžia 
negali tvarkyti tokias mokyk
las, tai ji neturi jokios parei
gos jas užlaikyti.

PONISZKAS REPUB-
LIKONU VAJUS

HARRISBURG, PA.—
Kur tik Republikonu Partijos 
Kandidatai dabar važiuoja sa
vo Rinkimu Vaju vesti, tai 
žmones gerai žino, kad tai Re- 
publikonai, o ne kas kitas.

‘Victory Caravan’ ar ‘Vic-

atostogauja in Crimea, ir 
Prezidentas Eisenhoweris ant 
vakacijos in Newport.

Jiedu viens kita laiszkus 
pyszkin? tu atostogos
vietų.

Chrjiszczeva* isz Crimea yra 
kelis laiszkus paraszes Eisen-

howeriui, ir Prezidentas Ei
senhoweris Chruszczevui yra 
kelis laiszkus paraszes, isz 
Newport.

Chruszczevas ketina dar ke
lias sanvaites atostogauti. 
Taip pat ir Prez. .Eisenhowe
ris.

Czia žmogelis stovi prie 
savo sugriuvusio namelio 
tarpduryje ir žiuri in pada
ryta iszkada, kai Komunis
tai pradėjo bombarduoti 
Quemoy salas, nuo Kinijos 
pakrantes.

Komunistai Kiniecziai su 
dideliais armotais jau ke

lios sanvaites kai szitas 
Quemoy salas bombarduoja.

Prezidentas Eisenhower
is yra Komunistams stacziai 
pasakęs, kad jeigu jie Steng
tųsi tas salas paimti, tai 
Amerika bus priversta pri
esz juos stoti.

o o □

tory Express’ yra puoszniau- 
sia automobiliu ir autobusiu 
paroda, kokios Politikieriai 
iki sziol dar nėra niekur mate.

Parodoje randasi du baisiai 
dideli ir puosznus autobusai, 
iszmaliavuoti szviesiomis spal
vomis, rauduonai, baltai ir mė
lynai; ir turi didėlėmis litero
mis iszdrukuota Kandidatu
Vardus ir ju vajaus obalsius.

Paskui randasi du brangus 
“Station Wagon” automobi
liai. Tie du automobiliai turi 
geriausius intaisus del kalbėji
mo ir del paveikslu traukimo 
ir parodinimo.

Po tam randasi daug auto
mobiliu, kurie veža tuos Kan
didatus isz vietos in vieta, kai 
jie tu savo puoszniu autobusiu 
nevartuoja.

Vienas isz tu puoszniu auto
busiu ir del Arthur T. McGon- 
igle, Republikonu Kandidato 
del Gubernatoriaus, ir del 
laikrasztininku, kurie sykiu su 
juo važinėja.

Visos sėdynės yra isz to au- 
tobusio iszimtos ir ju vietoje 
yra parūpinta naminiai baldai,

1 furnisziai, kuriu tarpe randasi 
(Tasa Ant 4 Puslapio)
Į___________________

VADAI ANT
VAKACIJU

MASKVA, RUSIJA.—
Nežiūrint kad sukilimai siau- 
czia Arabijoje ir kad karas ar
tėja Kinijoje ir ant Formosa 
salos, Sovietu Rusijos Premje
ras Nikita Chruszczevas sau

Gimė Namie

Dvideszimts metu amžiaus 
Ponia Thelma McKenna, isz 
Bayside, New York sako 
kad geriausia ir tinkamiau
sia vieta pagimdinti kūdi
kius tai ne ligoninėje, bet 
namie. Ji sako kad ligonin
ėje visi per daug szokineja 
ir rūpinasi motina ir kūdi

kiu, ir kad to visai neberei
kia. Ji czia su savo šuneliu 
James, penkių metu. Jos vy
ras dvideszimts trijų metu 
amžiaus James McKenna 
ant ranku laiko jųdviejų 
jauuniausiaji. Isz szesziu 
vaikucziu, keturi gimė na
mie.

DU SENIAI UŽ
BOBA SUSIPESZE

TAMPA, FLA. — Durtuvas 
del ledo ir lazdele sudarė gink
lus dviem, jap tikrai pakvai- 
szusiem senelialm, kai jiedu su- 
sipesze už vienos bobos meile 
ar malones.

J. H. Paradise buvo du sykiu

per krutinę perdurtas su tuo 
ledo durtuvu, ir Luigi Vicirio 
galva buvo sukruvinta ir pra
skelta.

Paradise yra asztuonios de- 
szimts szesziu metu amžiaus 
senumo o Viciri yra septynios 
deszimts keturiu metu amžiaus 
o boba už kuria jiedu susimu- 
sze ir susipesze yra trisde- 
szimts septynių metu amžiaus.

DAUGIAU MARINU

Apleidžia Lebanon 
Kraszta

BEIRUT, LEBANON. — 
Treczias Marinu batalijonas 
yra pasirengęs iszsikraustyti 
isz Lebanon.

Dabar Lebanon kraszte lie
ka tik vienas marinu batalijo
nas ir asztuoni tukstancziai 
“paratruperiu” kareiviu, ku
rie yra iszsilavine szokti su pa- 
rasziutais isz eroplanu.

Liepos menesyje, Eisenho
weris buvo pasiuntęs keturio
lika tukstancziu musu vaisko. 
in Lebanon, kai to kraszto 
Prezidentas Camille Chamoun 
praszesi pagelbos.

Eina gandai kad jau dabar: 
Amerikos didelis laivas yra in- 
plaukes in uosta tuszczias ir 
kad jis už keliu dienu isz- 
plauks in nepaskelbta vieta.

Szitos žinios pasklido kai tik 
Tautu Sanjungos Sekretorius į 
Dag Hammarskjold iszvažia- 
vo isz to kraszto in New York 
miestą, kur jis duos raportą 
Tautu Sanjungos nariams.

Daug Dipliomatu isz pat 
pradžių sake kad baisi klaida 
siunsti musu vaiska in ta 
kraszta, ir dabar iszrodo kad 
Eisenhoweris nori greitai ir 
tyliai ta klaida atitaisyti ir už 
tai marinai gryszta namo.

-----------o-----------

— Melagis, melagi, ligonis 
ligoni, o nedoras nedora, gin
dami vienas kita apgaudinėja, 
bet nejieszkok tos tusztybes, 
negeisk pagyru, lauk užmokes- 
ties nuo Dievo, o ne nuo žmo
nių.

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

Anglijos Dausinis
Pabūklas

Darbininkai peržiūri ir pa
tikrina Anglijos “Blak Kni
ght” dausiai pabukla, pirm 
negu jis buvo iszszautas in 
padanges isz Woomera in 
Canbftra, Australijoje. Szi- 
ta rakieta pasiekė augsz- 
cziau negu keturis szimtus 
myliu. x

Pirkite U. S. Bonus
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Kas Girdėt
Sovietu Rusijos mokiniams.

Chrysler automobiliu kom
panija yra vėl pralenkus visas 
kitas ą,utomobiliu kompanijas, 
ir už keliu dienu parodins savo 

, naujausios mados automobiliu, 
;kuriam panaszaus nėra nei 
Amerikoje, visoje Europoje ir 
nei ant szio svieto.

Chrysler kompanija dabar 
yra intaisius savo automobiliu 
pryszakines sėdynės taip, kad 

' jos sukasi kaip baiberio, plau
ku kirpėjo sėdynė, ir vairuoto
jui nereikes lenktis insisesti ar 
iszlipti, bet visa sėdynė taip 
pasisuks in szona kad jis isz- 
lips stacziai ant žemes.

Nei vienos kitos automobiliu 
kompanijos ekspertai nieko 
panaszaus dar . nei nesumisli- 
no.

Sovietai sako kad jie stos in 
kara, jeigu mes insikiszime in 
Kinijos klausima. Kai Sovietai 
ima taip kalbėti, tai nėra jo
kios baimes, nes jie tik tada 
kalba, tik tada grasina, kai jie 
neiszdrysta isz pasalu pultis. 
Kol jie grajsins, mums nėra jo
kios baimes. Kai szuva loja, jis 

, negali kasti.

Musu mokiniai, studentai 
užsikriete nauja mada, liga: 
mokintis Rusiszkai. Musu nuo
mone butu daug geriau kad jie 
pirmiau iszmoktu Angliszkai!

Sovietai dabar siunczia bai
siai daug savo žmonių in Si
birą, kad ta kraszta apgyvenus 
ir nepasidavus Amerikie- 
cziams, Alaskoje.

tas žmogus mane tamsoje paži
no, kai asz ji nepažinau ?

Iii Manchester, Anglijoje, 
raitelis Lester Piggott buvo 
suaresztuotas ir turėjo užsimo
kėti dvideszimts penkis sva
rus, szeszios deszimst septynis 
dolerius 'ir septynios deszimts 
penkis centus už tai kad jis su 
savo automobiliu važiavo sze
szios deszimts dvi mylias in 
valanda. Jis tuo laiku gryžo 
isz arkliuku lenktynes kur jis 
tas lenktines laimėjo ir 
kelis tukstanczius svaru 
gaiš.

gavo 
pini-

Platinkit “Saule’1

Pypkes Durnai

Vieno Gubernatoriaus žmo
nai buvo insakyta nusikratyti 
nors trisdeszimts .penkis sva
rus, kad ji gražiai iszrodintu, 
kai' jos vyras stos in Preziden
to rinkimus.

Tukstaneziai Vokiecziu vis 
bėga isz Vakarines Vokietijos 
in Australija. Jie nenori pasi
likti arti Rytu Vokietijos ir 
Sovietu.

Tiki, Ir Netiki

Eina gandai kad iszkalbus ir 
mokintas Vyskupas Sheen bus 
paskirtas in mirusio Kardino
lo: Stritch vieta, Chicago Arki- 
diecezijoje.

Viee-Prezideiitas Richard 
Nixonas dabar labai atsargiai 
vaiksztineja ir kalba, Vaszing- 
tone. Jis nei žodžio neprasitarė 
apie intarta Skerman Adams 
ir visas tas jo dovanas, kai visi 
kiti stojo už ar priesz ji. Nixo
nas rengiasi stoti in rinkimus 
del Prezidento vietos ir nenori 
nei vieno politikieriaus užpyk- 
dinti.

Senatorius, Republikonas 
Bill Knowland baisia klaida 
padare kai jis nutarė stoti in 
rinkimus del Gubernatoriaus, 
o ne del savo vietos kaipo Se
natorius. Jis butu lengvai lai
mėjęs Senatoriaus vieta, ir pas
kui butu galejes stoti in rinki
mus del Prezidento ir visa jo 
partija Califoniijoje butu ji 
rėmus. Jeign jis dabar laimes 
tuos rinkimus del Gubernato
riaus vietos tai bus tikras ste
buklas; bet jeigu jis pralaimės 
tai jo partija ji nerems jeigu 
jis stotu in Prezidento rinki
mus.

Senatorius John Kennedy, 
Demokratas isz Massachusetts 
valstijos, milijonierius ir Ka
talikas teiipgi stojai iii Prezi
dento rinkimus, bet jis prasi- 
szoko, ir suklydo kai jis su Se
natorių įves, Republikonu isz 
New York rėmė byla priesz 
Darbininku Unijas. Darbiniii- 
kai dąfoar stos priesz ji.

Dabar, per Senato ir invai- 
riu teismu tardymus vieszai 

. publikai yra parodihta, kad 
Darbininku Unijų vadai yra 

r sukcziai, neteisingi, razbainin- 
kai, žmonių isznaudotojai, 

j j. kaip tas Hoffa ir kiti, tai ko
dėl darbininkai nestraikuoja 
priesz saVo tuos vadus, ju isz- 
naudoto jus ?

Mes, Amerikoje, turime pui
kiausius mokyklų kambarus, 
brangiausius mokykloms in- 
taisus ir praseziausias algas 
mokytojams.

Musu mokyklų mokiniai jo
kiu. bUitlu negali, prįsily ginti

Amerikos eroplanai dabar 
labai lengvai gali veszti pen
kios deszimts tonu medžiagos, 
tavoro.

In Baudirma, Turkijoje, kai 
szimto asztuoniu metu Haci 
Mustafa gimines, per jo laido
tuves apslobo, jis atsikėlė isz 
sayo grabo ir iszbare visus sa
vo gimines, kad. jie ji norėjo 
palaidoti pirm negu jis buvo 
pasimiręs.

Ih1 Vancouver, British Co
lombia, Robert Carl, suimtas 
už yieno žmogaus apvogimą, 
polioi jautu paklausė: “kaip

Yra tokiu žmonių 
kurie tvirtina,

Kad tiki tiktai in 
tai ka mato,

O bet netiki in tai, 
Ka jiems parodo 

veidrolas.

APIE GIRTUOKLI 
:: GIRININKĄ ::

— Esi man doru tai priguli 
nuo manės tau atnagradijimas, 
sztai czionais turi tris rublius, 
važiuoti in bažnycžia ir gali fe
nais but taip ilgai, iki norėsi.

Bet girininkas girdėjo kad 
bažnyczioj kunigai labai bara
si už arielka, bet kaip iszkensti 
be jos dvi arba tris dienas ? Tai 
da daryt ? Pasiėmė buteli ariel
kos in kiszeniu ir nuėjo in baž- 
nuczia ir pataikė kaip tik tuom 
kart ineiti kada kunigas sake 
pamokslą apie arielka. Kuni
gas isztiese ranka ir rodos, kad 
tare in giriįiinka: (

— Negana to griesznas žmo
gau, kad karcziamose ir na- 
mieje rūstini Dieva su arielka 
kad atpuskus permainai ant 
paleistuvyiscziu, bet gatavas 
eiti ir ant Szv. Misziu su ariel
ka. Tie jo žodžiai užpykino gi
rininką ir pamislino:

— Kas-gi galėjo pasakyti 
tam kunigui kad mano kisze- 
niuje yra arielka?

Bet norėjo, da paklausyt 'pa
mokslo ilgiau, ąpejo apie baž- 
nyczia", nes kozaunyczia buvo 
lauke kur klausė pamokslo to. 
Kunigas pasakęs keletą žodžiu 
atsikreipė in ta szali kur stovė
jo girininkas ir rodos kad žiuri 
in ji, ir su pirsztu rode, pasa
kodamas apie Kaina, kuris vai 
kiojasi po svietą ir niekur ne
rado ramumo sanžines. Taip ta 
re: Ir girtuoklis, grieszninkas 
kad-ir isz vietos in vieta vaik- 
szczios, kad ir visą svietą pe
reitu niekur neras ramumo!

pAS viena dvar-poni tarnavo 
girininkas. Geras buvo 

žmogus, bet turėjo viena ne
laime, nes tankiai pasigerdavo.

Viena, karta paszauke ji po
nas pas save ir tai’e:

glaudė už medžio ir klauso pa
mokslo.

— Dabar, pamislino sau, 
jau manes nematys.

Bet kaip tiktai pamislino, 
kunigas pradėjo pasakoti apie 
Adoma, ii- Jieva kurie už ta nu
skurdusi obuoliuką, 
rojaus.

— Taip ,pat, tarė, 
tuoklis, už stikleli

nustojo

ir gir- 
arielkos 

prapuldo dangų, o kaip Ado
mas sugrieszijas, pradėjo bijo
ti ir kavotis už krumu ir me
džiu, taip ir girtuoklis gėdisi 
pats suves. Kad ir nuo akiu 
žmonių gaus pasikavoti, bet ir 
už medžio pasislėpusi pama
tys.

Girininkas iszgirdes tuos žo
džius labai nusigando, iszejo 
ant kelio, buteli su arielka su- 
musze ir klausydamas pamoki
nimu kunigo iki pabaigai, isz- 
sispaviedojo ir paliovė gerti 
ant visados.

BURTININKAS
APASZTALAS

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Girininkui prakaitas iszsi- 
pyle ir mistino kas tai do kuni
gas jog žino kad jisai czionais 
atėjo.. Bet suinisliiio da viena 
dalyka. Ant szventoriaūs augo 
stori-Įiiedžiai; girininkas užsi-
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PEACE COSTS MONEY

Photograph by Harold Halma

The only thing that will keep this youngster 
safe from war is peace. And peace costs money.

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

Are you buying as many Bonds as you might?

priimti Krikszta) sunkiai sir
go džiova. Vienok nebuvo 
namasi jis pakriksztyti atsi
žvelgiant in jo stabmeldžius 
tėvus ir pavoju, kurie isz ju 
puses jam grėsė. Kuria diena 
klausiu Fonga, kaip ligonis f O 
jis atsako: Kaip tik sziandien 
pakvieta. pas. ligoni gydytojas!, 
kuris tvirtina nieko bloga, nesą 
ir ligonis galėsiąs už keliu die
nu atsikelti. Vienok asz esu 
tikras, kad ligonio dienos jau 
suskaitytos ir jokiu' budu ne
galima atidėlioti Krikszta. Ta 
paczia diena paklausiau Fongo 
it apkriksztijau. Nakczia li
gonis mirė.

Kita karta paklausiau ji, ko
kiu priemonių reiketu vartoti 
priesz tam tikra viduriu liga. 
Fongas veik žodžis in žodi da
vė nurodymą, kokiu buvo man 
davės vienas gydytojas speci
alistas Europoje, priesz iszva- 
žiuojant man in misijau.

Po savo atsivertimo Fongas 
dar gyveno deszimts metu. Per 
visa ta laika buvo nepaprastu 
pavyžldžiu visiems kaipo geras 
Krikszczionis. Nenuilstamai 
atvestu stabmeldžiu in tikrąjį 
tikėjimą. Ir tai jam sekesi. Ir 
teip isz burtininko Fongas vir
to uoliu apasztalu, kuris atne- 
sze musu misijai daug Dievo 
palaimos. Teip tai Dievas ro
do savo gailestingumą įmo
nėms, kurie jieszko Jo szirdies 
prastume. M. K. —GALAS.
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No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu, 50o.

No.102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pils, 50a.

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

No.lll—-Sziupinia (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlius; Apie bo- | 
ba ka negalėjo savo liežuvio j 
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; Rąžan
čius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip’ traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

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

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

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
no. 58 pus., 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 pacziuojas, 
7d puslapiu. 25o.

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

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

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

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateu szo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 2Oc.

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

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

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

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

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

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusią- 
piu,*35o.

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

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

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. 20a.
No. 158—A p i e Kapitoną* 

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, Žvaigi 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Simus M ai- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

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

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudrae 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.

M Pirkie U. S. Bonus!

Kitokios Knygos

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

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

I8OV2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaue 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Katall- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Pade ji 
mals. 35c.

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

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kancziqs 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. 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 Motiuoa 
Garbei. 15c.

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraph iszkas Officium. 15e

Kaip Užsisakyti Knygai;

Užsisakant knygas te* 
szio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigui 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite, dadeti 
deszimtuka ekstra del prisius* 
tirno kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso: . lk . f 
SAULE PUBLISHING 00., 
Mahanoy City, PA, - H. i. B
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:: Burtininkas Apasztalas ::

pONG’AS Kinietis, stabmel- 
dis, turėjo trylika metu, kai 

jam pasitaikė pirma karta su
sidurti su garsiuoju visoj apy
linkėje burtininku, Wujng’u. 
Mat, Kongo- tėvas sunkiai su
sirgo. Tai jis apsilankė pas 
burtininką jieszkodamas pa-, 
gelbos.

Jauno vaikino rimta iszvaiz- 
da, iszmintimi spindinczios 
akys, patiko senam burtinin
kui.

i Jei kam, manste sau Wung- 
as “tai tik tam jaunam vaiki
nui galėsiu perduoti savo bur- 
itninkavimo paslaptis. ’ ’

Netrukus padaryta sutartis. 
Fong’as liko seno burtininko 
mokiniu. Wung’as mokino sa
va inpedini, kaip reikia užkal
bėti, užkerėti ligas, kaip ateiti 
pažinti ir jpagaliaus kaip in- 
gauti valdžios ant dvasiu ir 
gamtos jegu.

Mokslas užtiko gera dirva. 
Per trumpa laikai Fongas ne 
tik mokėjo visa, ka jo moky
tojas žinojo, bet dar pralenkė 
ji. Jaunas burtininkas gydė li
gonius, hipnotizavo, veikc net 
in toli esamus daigtus. Jo dide
lio mokslo garsas tuoj placziai 
pasklydo ir minios lankėsi nuo 
lat pas ji.

Žmones ypacz stebėjosi jo 
nepaprastai valdžiai ant dva
siu. Užtekdavo Fongui tarti 
žodis, o dvasios jo klausydavo. 
Ir teip jam pasakius tik: Tsen 
(dvasia), jei tas szeimininkas 
(gyvenas toli nuo burtininko 
namu) yra dabar namie, tegul 
szi taurele iszkilsta auksztyn, 
ir taurele -pakildavo in ora ir 
iszpalėngvo puldavo žemyn, 
niekuomet nesusidaužydama.

Ligas gydė Fongas papras
tai vienu tik valios aktu. Jam 
užtekdavo pasakyti: Karsztine 
teapleidžia ligoni, arba, Val
gyk, kelkis, tu esi sveikas! Ir 
ligoniai arba visiszkai pa
sveikdavo arba bent kuriam 
laikui jausdavos geriau.

Tokiu budu iszgyde jaunas 
burtininkas daug invairiu ligo
niu.

Garsus apie ji pasklydo pla
cziai. Jis pradėta laikyti ko- 

/ kiu nepaprastu stebukladariu 
ir miniu minios -žmonių eidavo 
pas ji jieszkodami patarimo ir 
pagelbos ligoje ar nelaimėje.

’Drauge augo ir Fongo tur
tai. Porai metu praslinkus jau 
jis insigijo kelias-deszimtsi 
margu 'žemes. Isz neturtėlio 
Fongas pasidarė gana turtin
gas žmogus.

Pasisekimas garbe, turtai

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais ';

160 Puslapiu
8 ool. ilgio, 5% ool. plocrio < 
Iszaiszkina sapna ir kas <! 
ateitoje stosią. Su priedu - ) 
plaustu ir visokiu burtu, 
Knyga in minksztos po- ![ 
pieros virszeliuose. :: :: ![

Pinigai reikia siusti su <) 
užsakymu: ;!

Tiktai,. . . $1.00
Saule Publishing Oo., ;!

Mahanny Oity, Pa.,U.S. A.

tekusieji varguoliui paprastai 
pakelia ji in puikybe ir pripil
do jo szirdi pasitenkinimo 
jausmais. Rodos, tai turėtu bū
ti ir pas Fonga.

Tuo tarpu, nežiūrint in pasi
sekimą in turtus ir garbe pas 
žmones, Fongas nesijautė lai-

Nevisados vyrai yra 
didelais narsunais, 

Nes didesne dalis isz 
Ju yra didelais 

szeszkais, ’ 
Kaip pasirodo isz 
sekanczio atsitikimo: 

Tūlas jaunikaitis isz 
Vestu, 

Insimylejo in patogia 
mergele, 

O kad toji jo nenorėjo, 
Surasze jis jai laiszka, 

Kad isz dideles gailesties 
pasikaręs,

Ir pakabino balvona 
prie lubu, 

Parėdyta in savo 
drapanas. 

Jo mylima, aplaikus nuo 
jo laiszka,

Dave tuojąus -žinia 
policijai,

Kurie drauge su ja 
Nusidavė in gyvenimą 

jaunikaiczio, 
Kur paregeju pasikoreli, 
Inpuole in liga silpnumo 

neru,
Nuo kurios gal jau 
daugiau neiszsigydis!

Norints po tam mergele 
Prižadėjo už jaunikaiczio 

iszteket, 
Bet tasai dabar nesutinka 

Del apsipacziavimo su 
mergele, 

Kuri turi minėta liga. 
Ar-gi tai teisingyste"?

Ar-gi ne szeszkas?
* * *

Lai niekas nenusimina, 
Kada nesza sunkia naszta tsavo gyvenime,

Apsidarykit aplinkui 
save.

Randasi milijonai kitu, 
Kurie nesza da sunkesnes 

nasztas kaip jus, 
Bet ant to nesiskundžia

■ Nes su kantrybe,
Atlieka, savo gyvenimo 

užduotis.

Ant Ko Dievas Sutvėrė 
Bulves

Jonas — Ar žinai del ko 
Dievas sutvėrė bulves?

Petras — Žinau, idant 
žmones turėtu ka esti!

Jonas — Kvailas esi! Ant 
to, idant vargingas klapas ir 
turėti kam nupleszti skūra. 
Žinai 'dabar!----------  

mingas. Ji apimdavo vis smar
kiau kažin koksai neramumas 
ir nepasitenkinimas.

Ir s-ztai mirszta greitai mir
timi jo tėvas. Nubudimas dar 
smarkiau pradeda spausti jo- 
szirdi.

Pasisekimai gydant ligonius 
jau jo nepatenkina. Nerimstis 
vis daugiau ji kankina.

Viena gražia diena Fongas 
išz nerimasczio užsnūdo. Sap
ne jam rodės, lyg matas priešą 
save puiku palociu, invairiu 
namu vainiku apsupta, aplink 
gi einas auksztas mūras. Vie
nok niekur neinate vartų! Tik 
sztai ant muro auksztai -pasi
rodo senelis, keistai apsirėdęs, 
ir pasilenkęs prie Fongo klau
sia:

Ar norėtumei ineiti ?
O teip! Su mielu noru!
Apeik mūra aplink ir -pietų 

puseje rasi vartus, per kuriuos 
galėsi ineiti in palociu.

Pabudęs isZ miego, Fongas 
del matyto regėjimo negali 
rasti ramybes. Kagi galėtu 
reiksztie szitie pietų puseje 
vartai ?

Ilgai manste Fongas. Pagar 
liaus atėjo jam stebėtina min
tis. Pietų apylinkes puseje gy
veno- krikszczionys. Ar tik ne
bus- jie tieji pietų puses vartai1?

Nieko nelaukdamas, Fongas 
bėga pas viena savo pąlžinsta- 
muju, jau atsivertusi Kriksz- 
czioni, ir papasakoja jam savo 
regėjimą.

Puikiai! Tarė Krikszczionis. 
Rytoj rengiuosi, kaip tik vykti 
in Sien-sien, kuris bus dideles 
musu iszkilmes. Eikim drauge.

Nuėjo.
Bažnytėlėje laike iszkilmin- 

gasias Szv. Miszias vyskupas, 
atvykęs czion lankydamas mi
sijas. ,

Ir sztai stebuklai!
Fongas vyskupo asmenyje 

pažino tai pati seneli, kuris bu
vo jam pasirodęs per sapna 
ant aukszto muro bestovįs ir in 
ji kal'bejas. Visa laika Fongas 
negalėjo tiesiog savo akiu ati
traukti nuo vyskupo.

Vyskupas pradėjo pamoks
lą. Jo -žodžius gaudyte gaude 
jaunas burtininkas.

Tarp kito Vyskupas sake: 
Kreipiuosi in jus, senuosius 

Krikszczionis. Jusu yrai prie
derme atvesti pas mus Kate- 
chumenu. Jus esate durimis, 
per kurias turi eiti in Dievo

Jeigu Permainote 
Savo Adresus

Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

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

—“Saules Redakcija;’’

•1 8 A XT L B ” ' MARANOV OTTY. FA.

Bažnyczia tie, kuriuos Viesz- 
pats jau yra pramates ir pa
skyręs. , į

Fongas turėjo, inspudžio kad 
jo regėjimas matytas sapne 
dabąr pasikattojas. Gręžda
mas namo, jau jisai neabejojo 
suradęs sztai tiesa.

Bet vis dar ramybes nerado. 
Invairus abejojimai kyla jo 
szirdyje. Szimtai invairiu stab- 
meldiszku prietaru užstoja 
jam kelia. Prasidėjo baisi vi
dujine, kova.

Du menesiu grūmėsi jo siela 
su piktosios dvasios pagundo
mis. Tarpais jam atrodė, kad 
iszeisias isz proto.

Kuomet Fongas teip baisiai 
kankinosi, viena karta vėl jam 
sapne pasirodė baltais rubais 
pasirėdęs asmuo ir tarė: Jiesz- 
kai stebuklingo gėrimo, kuris 
tau užtikrintu amžinaja gyvy
be, ir negali jo rasti. Sztai asz 
jo turiu! i

Ak! Viską atiduocziau, kad■ » 
galecziau jo gauti! Suszuko 
sapne Fongas.

Tai tarus, baltasis asmuo pa
rode jam knygele, kuria laike 
rankoje: Sztai priemone; kuri 
gali ingyti amžinos •gyvybes. 
Ir teip sakydamas, prasklei
džia lapa, kur -buvo iszraszyti 
deszimtis Dievo insakymu. Ir 
inteikes ji miegancziani Fongu 
regėjimas isznyko.

Fongas pabudo ir žiuri su

OTA - B - CELA^ 
: arba pradžia !• 
į SKAITYMO i; 
;! ...ir...

RASZYMO :
64 pus. Did. 5x7 col. •:

:• Dabar Po 25c. ;! 
![ Saule Publishing Co., ]! 
? Mahanoy City, Pa., U.S.A ‘

nusistebėjimu, kad aina knyge
le jisai laiko savo rankose.

Kas ežia per knygele ? Klau
se Fongas tuojaus sutikės 
Krikszczioni.

Katekizmais, atsake užklaus
tasis.

Fongas su dideliu atsidėji
mu pradėjo skaityti Katekiz
mą. Porai dienu praslinkus jau 
jis mokėjo atmintinai. Viskas 
jam patinka, viskas traukte 

‘traukia jo siela. Tik dvieju da-

--------------_--------- ——--------  
lyku jis ne kaip negali supras
ti: tai Sizvencziausiois Dievo 
Motinos panyste ir kūno prisi
kėlimą isz numirusiu.

Ir vėl kyla abejojimai ir ne
ramumai. Ir vėl praisideda 
dvasine kova. i'

Sztai tas pats Kriksczionis, 
kuris jam pirma pagelbėjo, ra
ginai ji vėl eiti in artimiausia 
misijų stoti, Sien-sien.

Tuomet buvo Sekminių 
Szventes.

Kelias in Siensięu ta diena, 
pasakojo vėliau Fongas, atro
dė man ilgas be galo. Drebėjau 
isz baimes, kad nesutikeziau 
ka nors pažinstamu, kurie ga
lėtu dasiproteti, kokiu tikslu 
asz einu in Krikszczioriiu misi
ja. Kiekvienas žihgsms man 
brangiai kainavo. Ir jai ne ma
no draugas, kuris su manim ėjo 
bueziau, gryžes atgal. Bet tos 
keliones vėliau nesigailėjau. 
Dalyvavau tos dienos pamal
dose ir Visa laika meldžiausi 
tik in Krikszczioniu Dieva, 
praszydamas kad manės pasi
gailėtu. Ir neapsirikau. Ta die
na buvo mano gyvenime visai 
svambiausiai, nulemianti mano 
likimą, diena. Po pamaldų pa
sijutau esąs visai atsimainęs 
žmogus. Jau tikėjau iii viską. 
Jokiu abejojimu neturėjau, jo- 
kis neramumas nekankino, ma
no szirdies. Gryžes namo, vieno 
tik troszkau: paskelbti visiems

SVARBUS
PRANESZIMAS!

/ ■ —, I I.

Kuriu laikas jau iszsibaige, 
už laikraszti “Saule“, mel
džiame atsilygint! Nesmagu 
mums visados “bubnyt” in ju
su geras szirdis ir sulaikyt 
laikraszti del tuju kurie rado
si musu szeimynoje per dauge
li metu, bet ka daryt, pinigai 
yra labai reikalingi del vedimo 
biznio, nes kitaip turėtumėm 
paliauti iszdavinet laikraszti. 
Todėl, mylimi skaitytojai, ne- 
vilkinekite ir prisiunskite pre
numerata, jeigu ne ant viso 
meto tai nors ant puses. Acziu!

kad esu Krikszczionis, kad ra
dau tikra tikėjimą. Nuo szio 
laiko jau neturėjau pagundų, 
jau nesigedžiau To, Kuri pasi
rinkau savo viso gyveninio 
Vieszpacziu.

Po dvieju menesiu Fongas 
buvo apkriksztytas ir tapo to
mis durimis, per kurias skait
lingi stabmeldžiu būriai inejq 
in Dievo Bažnylczia.

Sunku ir apskaityti, kiek sa
vo tautiecziu Fongas atvertė! 
in tikrąjį tikėjimą. Didelio) 
džiaugsmo patyrė misijonie- 
riai isz Fongo atsivertiipo ir- jo 
nenuilstomo apasztalavimo 
Kiniecziu taipe.

Po savo atsivertimo Fongos 
visgi nesiliove gydeŠ ligoniu. 
Bet dabar jau jisai savo gydy
mą reme Krikszczioniszkais 
pagrindais. Pirmas'darbas kai 
ateidavo pas ii ligonis buvo 
pavesti ji Dievo Motinos glo
bai. Ir stebėtinas dalykas. Per 
SzVencz. Marijos u'žtaryma 
Fongas gaudavo nepaprasto 
nujautimo ligos. Rodos kad ji: 
sai matyte mate ligonio stovi 
ir ligos ruszi. * į '

Gydydamas stabmeldžius, 
Fongas niekuomet neimdavo 
nub ju jokiu dovanu. Ne asz ta
ve iszgydžiau, kalbėdavo, bet 
Krikszczioniu Dievas. Jam tū
ri dėkoti ir Ji garbinti. Ir tai 
tares Fongas paprastai trum
pai išzdestydavo Kataliku ti
kėjimo svaibiasias tiesas ir po 
tam dažniausiai sekdavo pągb 
jusio Kinieęzio at.sįvertimas.

Sunku pasakyt, isz kur Fon- 
ga^ turėjo toki dideli gydymo 
žinojimą ? Greicziausiai Fon- 
ag bus ture jas gilaus nujauti

mo, paremto ilgu patyrimu. 
Czia paduodu kelis atsitiki
mus mano nuomonei paremti:

Vienas jaunas Katechumę- 
nas (stabdmeldis rengiantis

(Tasa Ant 2 puslapio)

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

1
. . . MALDA . . r i

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

cziausios, mieganezios ) i 
ant kalno Alyvų, žemei i 
Batanijos, bažnyczioj ;! 
Sxv. Mykolo Arkaniuolo. ;!

Knygos Did. 3%x5% ool. ; i
TIKTAI, 25 Ots.

• ■ v?
SAULE PUBLISHING 'CO.,-'!
MAHANOY CITY. PA. U.S.A. ! I

Visuomet reikalaukite “Andruliu” 
Michigan Farm Sūrio. Jeigu panorė
site “Michigan Farm Sūrio’? tai ra
ižykite ant adreso ^Michigan Farm 
Cheese Dairy, Inc., John ^ Andrulis, 
Pres., Fountain, Michigan.
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Žinios Vietines
— Lietuviu Moterų Kliu- 

bas isz Schuylkillo pavieto lai
ke savo susirinkimą pareita 
Utarninko vakara in Schuyl
kill Couhtry Kliubo svetainėje 
Onvigsburge. Kliulbas paauka
vo $25 del “Arthritis ir Rheu
matism Fondo, taipgi $5 del 
Mahanoy City Free Public Li
brary vajo. To vakaro virszi
ninke komiteto buvo ponia H. 
Connelly isz St. Clair, o ponia 
Mare Rusin, virszininke valde 
to vakaro susirinkimą. Kliubas 
laikys savo “Tea ir Fashion 
Show’’ Nedelioj, Spalio - Oct. 
12-ta diena popiet in Neclio 
Allen svetainėje, Pottsville. 
Ponia Mare Paserpskiene ir p. 
V. Anceravicziene likos isz- 
rinktos virszininkes del tos 
dienos invykio, taipgi sekan
tieji likos iszrinktos in komite
tą: ponios: W. Martz ir Della 
Bradulis isz Shenandoah; Ma
re Swirsky, Frackville; Alber
ta Kane, Gilberton; L. Soroka 
ir G. Martz isz Ringtown. Atei
nantis susrinkimas invyks 
Utarninke Spalio, 14-ta diena, 
Necho Allen svetainėje, Potts
ville, o to vakaro virszininke 
bus Ponia Josephine Gilbert 
isz Minersville.

— Seredoj pripuola Szv. 
Pranciszkaus Žaizdų, o Tau- 
tiszka Vardine: Kirnis. Pas
ninkas. Ir ta diena: 1948 m., 
Kunigaiksztis Bernadotte, 
Tautu Sanjungos tarpininkas 
ir taikintojas Palestinoje buvo 
nužudytas Jeruzolinoje; 1949 
m.,. 120 žmonių žuvo baisiame 
gaisre kai “Noronic” laivas 
Užsidegė Toronto uoste, Kana
doje; 1946 m., ri;ėkyT>bs~Sekre- 
torius Henry Wallace, vieszai 
publikai paskelbė laiszka Pre
zidentui Harry Trumanui pa- 
siunsta kuriame jis ragino1 
Trųmana taikintis šu Sovietu 
Rusija kad neiszkiltu lenkty
nes del tos atomines bombos 
tarp Amerikos ir Rusijos; 1935 
m., Manuel Quezon buvo isz- 
rinktas pirmoju Phillippinu 
salų Prezidentu; 1908 m., pir
mutine eroplanu nelaime in 
Fort Myer, Virginia. Eropla- 
nas užsikabino už elektros dra- 
to. i "

I — Ketverge pripuola Szv. 
Juozapas isz Kupertino, o Tau- 
tiszka Vardinę: Mangaila. Ir 
ta diena: 1946 m., Arkivysku
pas Aloysius Stepinac, Yugo- 
slavijoje buvo suaresztuotas; 
1773 m., Caro valdžia priskyrė 
prie Rusijos buvusias Lietuviu 
sritis Vitebsko ir Mogilevo; 
1946 m., Amerikos valdžia pa
skelbė, kad mokslincziai yra 
iszrade tokia baisia truezna, 
kad vienas auncas gali iszžu- 
dyti visus žmones Amerikoje 
ir Anglijoje.

— Lapai nuo medžiu krin
ta, tas mums atmena kad žie
ma artinasi.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Januarijo, o Tautiszka Vardi
ne: Vyte. Pasninkas. Ir ta die
na: 1949 m., Kietos ir Minksz- 
tos anglies inainieriai sustrai- 
kavo del Pensijos ir Paszėlpos 
Foiido klausimo. Fondas buvo 
uždarytais del atokios, pinigu; 
1881 m., Amerikos Prez. James 
A. Gai-field pasimirė in Elbe
ron, N. J., jis buvo nuszautas 
Liepos 2-tra diena Vaszingto- 
nejlJS^js111., Vokiecziai bom
bardavo Reimsa ir uždege gar
siąja szito miesto katedra;

1865 m., General Gubernato
rius Kaufman patvirtino spau
dos uždraudimą Lietuvoje.

— Ana diena lankėsi mies
te p. Juozas Pikcilingas isz 
Schenectady, N. Y., ir jo brolis 
Kazimieras isz Milford, New
Hampshire, pas savo gimines Shenandoah, Pa. — 
Radžievicziu, nuo West Maha-Į Jaunas vyrukas, Vaitekus
noy uly., ir prie tos progos at
lankė ir “Saules” Redakcija 
su reikalais. — Aėziu už atsi- 
lankyma. Pikcilingai broliai 
taipgi atlankė savo dede Kazi-

Sveikina Savo Tęva
X

Mažyte dukrele Dede, svei
kina savo tęva Leitenantą 
Richard H. Tabor, kuris yra 
Laivyno lakūnas, Daktaras 
in Norfolk, Virginia.

Leitenantas Daktaras Ri
chard H. Tabor iszbuvo sep
tynios deszimts dvi valan
das mažam kambarėly  j e, ku
ris buvo taip intaisytas, 

LIETUVISZKAS SURIS

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

Andriuliu ir j u szeimynos, Fountain, Michigan.

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

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

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

Jono Ir Angelinos Andruliu Ir Ju Szeimynos
MICHIGAN FARM SURIS 

FOUNTAIN — MICHIGAN

miera Pikcilinga, Frackvilleje, 
taipgi pažinstamus. Pikcilin- 
gai kitados gyveno Frackville
je, o apie dvideszimts penki 
metai atgal apsigyveno Sche
nectady, N. Y.

i Czuplys (Chuplis) 22 metu 
amžiaus nuo 326 So. Main uly,, 
likos pavojingai sužeistas pa
reita Utarninko vakara apie 
8:22 valanda., kai jo au.tom.obi-

kaip rakieta ar naujas ero- 
planas butu penkiolika my
liu augsztumo in padanges. 
Szitokius mėginimus vais
kus dabar daro isztirti kaip 
žmogus galėtu taip augsztai 
iszlikti gyvas, jeigu pasiseks 
eroplanus taip augsztai isz- 
kelti.

□ o ca 

liūs kuri jisai vairavo, trenks 
in troka, kuri vairavo Frank
Romanelli, nuo 135 S. Rail- 

likos nuvesztas in

road uly., Frackville, ant Tur
key Run vicszkelio. Nelaimin
gas vyrukas
Locust Mt. ligonbute kuris pa
simirė 10:15 valanda Seredos 
vakara. Velionis gimė Shena- 
doryje, baigės mifesto Katali- 
kiszka High School, taipgi 
Thompson Business School in 
Harrisburg, Pa., po užbaigimo 
mokslą, turėjo užsiėmimą prie 
Pennsylvania. State Capitol. 
Paliko dideliam nuliudime sa
vo tėvelius, Antana ir Sofija 
Czupliai; tris 'brolius: Antana 
ir Viktorą, mieste ir Vinca isz 
Suffolk pecz.es; dvi seserys: J. 
Heddish isz Baltimore, Md., ir 
panele Sofija namie, taipgi 
daug' giminiu. Laidotuves in- 
vyko Panedelio ryta su apie- 
gomis in Szv. Jurgio bažny- 
czioje devinta valanda ir pa
laidotas in parapijos kapinė
se.

Istorija Apie . . . 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

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

PONISZKAS REPUB- 
LIKONU VAJUS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

pecziukas, refrigeratorius, ba
ras kaip saliūne su skaniau
siais gėrimais, staleliai del ty
pewriters ir del kazyriavimo. 
Ir visas tas autobusas yra in- 
taisintas su air-conditibning, 
kad niekados tenai tiebutu nei 
per szilta nei per szalta.

Apygardų Republikonu Par
tijos vadai inlipa in szita auto- 
biį^a ir pasiszneka su Kandi
datais ir taip sutaupina daug 
laiko.

Antras autobusas yra del 
Kongresmeno Hugh D. Scott, 
isz Philadęlphijos, kuris yra 
Kandidatas del Senatoriaus. 
Jis taip pat puoszniai isztai- 
sytas.

Kada galima tai Kandidatu 
moterys su jais važiuoja tuose 
autobusiuose.

Tuose autbbusiuosė teipgi 
randasi daug suknelių, dresiu, 
kurias merginos kurios dirba 
del szito vajaus, neszioja in- 
vairiuose miestuose, del parti
jos pagarsinimo.

Ka raszo musu skaitytoja 
ponia Katarina Vencus isz Jer
sey City, N. J. Gerbiama ‘ ‘ Sau
les” Redakcija: Noriu užmo
kėti už mano prenumerata už 
laikraszti del kito meto 1959. 
Asz nenoriu kad pasivėlinti su 
savo užmokesti. Acziu jums 
nes per visa meta buvo viskas 
gerai, nes visus numerius laik- 
raszczio gavau in laika. Su ge
rais velinimais, jusu skaityto
ja, Katarina Vencus.

Visu Ražancziaus 
Paslapcziu Maldos
Del Ražancziaus Draugijos 
Nariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1.00. Prisiunskite 
savo orderij ir viena doleri ant 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.

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

Penktas Polio Kolieku Vai
kucziu isz Schuylkillo apy
gardos iszvažiavimas in Her- 
shy Park, Pa., invyko ana 
diena.

James Jennings Schuyl
killo apygardos “March of 
Dimes” Direktorius, kuris 
teipgi Prezidentas Kolieku 
Vaikucziu Draugijos toje pa

Ofisas Ir Miegamasis Kambarys

Iraq’o kraszto Ministeris 
Brigados Generolas Abdel 
Krim Kassem, ežia pasilsi 
savo ofise, kur jis yra insi- 
taises lovele. Jis beveik nie

Generolinio Konsulato 
New York Pajieszkomi

Asmenys
Andrasziuniene, Justina.
Anldriuszkeviczius, Antanas 

ir Jonas, Jono, sūnūs, gyveno 
gal Baltimore.

Baubinaite, Elena, Alfonso 
duktė.

Bielia jevas, Aleksandras, 
Vasilijauš sunns, ginies Kau
ne.

Bilinskae, Jonas ' ir Vilhel
mas, Vytauto sūnūs.

Bubnas, Juozas, Ignoto sū
nūs su szeimyna.

Damlbrava, Andrius, kilęs 
isz Utenos aipsk., 'Tauragnu v.

Eidukveiczius, Bronius, gi
męs 1919 m., iszvylkes Kanai- 
don. |

— Mylekia czystata, o bu
si panaszus aniuolui, nes czys
tata yra tai gražiausia aniuo- 
liszka cna.ta; Naudinga Dievui 
ir geros valios žmonėms.

Kolieku Vaikucziu Iszvažiavimas

ežioje apygardoje.
Schuster Autobusu Kom

panija parūpino kelione vi
siems tiems vaikucziams už 
dyka.

Per tos dienos, buvo tos 
draugystes dovanota Dvide
szimts Penki Doleriai taipgi 
ir kita dovana.

Albert I. Nagle, szitos ko

kados neiszeina isz savo ofi
so nuo to laiko kai jis buvo 
vedes sukilėlius priesz Ka
ralių ir ta. revoliucija buvo 
laimėjęs.

Gečas, Povilas ir Rapolas, 
Tado suims.

Girskys, turėjo seserį Pau
lina Girskyte-Bendikiene.

Jadzevicziute - Dzevaczkie- 
Se, Joana, Motiejaus duktė.

Jasaitiene - Suhgailaite, Ka
ze isz Ž. Naumiesėzio vai., Tau
ragės apsk.

Jonuszas, Pranas, Leono sū
nūs, gyveno Kanadoje.

Jurkszas, Valter, gyveno 
Shamokin, Pa.

Katkus, Juozas, Juozo sūnūs 
ginies Kartenos vai.

Kelpsza, Vaclovas ir Vik
toras, Hugono suims.

Kirkutyte - Mikeliene, Tek
le, Felikso duktė.

Kurtinis, Pranas, žmona Bi
rute, vaikai Alma, Gene ir Si
gitas Kazimieras.

Laszas, Jonas, isz Osavytu 
kaimo, Zarasu apsk.

Leonaviczius, Alfonsas ir 
Juozas, Karolio suims.

Merkiene - Tamaszauskaite, 
Veronika, Vinco 'duktė, gimė 
Lygudu kaime, turi sunu Ed

misijos del Palegeliu Vaiku
cziu Apygardos, Vice-Prezi- 
dentas sako kad visi tos 
draugi j os nariai stengiasi 
nors syki in metus visus tuos 
vaikuczius palinksminti. Jie £ 
visiems rėmėjams dėkoja už 
j u aukas szitąm geram tiks
lui.

a o C3 . .

mundą ir dukteid Lile/ r
Rukenas, Aleksandra;
Pyragius, Jonas, Jon'o sūnūs 

isz Ųžinerges apsk.,: balninin
ku vai., Martuoniu km.
; Ragauskas; Mečys, /Kazio šti

lius isz Kretingos/ap4k;*, Kuliu 
vai.', Jurjonu km. ?jį. ; U įj

Stankeviczius,' Antanas,. Sta
sio ■sūnūs, g.yvęiięsiKgįiįszSii 
km., Kazlu-Rudos vJ..Marijam- 
poles apsk. i i,
. Stupuras, Antanas; -Jono su- 
nūs, gyvenos Wentivbrtii AYė., 
Chicago, III.- -J -,A. UL. - ’ '

Sungaila, Jonas isz- Alkupio 
km., Kvėdarnos vai., Tauragės 
a'pskriczio. - , ;■

Tamaszauskas, Vincas, Vin
co stilius, gimęs Lygudu km., 
Gruzdžiu vai.

Thomas (Tuniosa), Mykolas 
Mykolo sūnūs isz Neticzkam- 
pio kaimo, Marijampolės apsk. 
t urejo automobiliu . -taisymo 
dirbtuve Bostono apylinkėse.

Trumpis, Albinas, Marija ir 
Petrais. -.'

Valaitis, Boleslovas, Juozo 
sūnūs, ir jo szeimyiia. s

Valiuliene Tamaszauskaite 
Prane, Vinco duktė,, gimus 
Gruzdžiu vai., Lygudu km., jos 
vyras ir sūnūs Kazys. Valiulis.

Vitkeviczius, Antanas, . An
tano sūnūs.

■ j i ‘‘ " " "
Zaksas, Vytenis.
Jieszkomieji arba apie juos 

žinantieji maloniai .praszomi 
atsiliepti in:
Consulate General of America,

41 West 82-nd Street,
New York 24, N.;Y.

Prymine Jam In Laika
Senas Singelys— Vai tu 

szunc-snuki! Tu rukai pape- 
rosa! Vai, kad asz butau ta
vo tėvu!....

Vaikas — Gali juom butiė.
Mano motina yra naszle!

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.

pecz.es



