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Atominiai Ginklai Formosai

Vienas isz didžiausiu gink
lu, nuo to laiko kada buvo 
iszrasta ta atomine bomba, 
yra dabar rengiamas For
mosa salos apylinkėje, kur 
Amerikos karininkai ren
giasi sulaikyti Komunistus 
kurie gresia Formosa sa
loms ir kitoms vietoms toje 
apylinkėje.

Isz Amerikos
TAUTU SANJUNGOS 

PREZIDENTAS
NEW YORK, N. Y. — 

Daktaras Charles Malik, Leba
non kraszto Užsienio Ministe- 
ris ir Beirut kraszto atstovas 
in Tautu Sanjunga, yra isz- 
rinktas Tautu San jungos nau
ju Prezidentu.

Penkios deszimts metu am
žiaus Daktaras Charles Malik 
yra krikszczionis, nors isz pri
gimties jis turėtu but Arabu 
tikėjimo. Jis per penkis metus 
dirbo kad užsidirbtu gana pi
nigu savo mokslą tęsti Ameri
koje. Jis iszejo augsztus moks
lus in Amerikos Harvard Uni
versitetą, kur jis gavo savo 
Daktarata.

Pargryžes namo jis mokino 
in Beirut universitetą kol jo 
krasztas iszsikariavo laisve 
nuo Prancūzijos. Tada jis buvo 
pasmauktas in valdžia ir buvo 
paskirtas pirmuoju savo 
kraszto Ministeriu in Amerika. 
Jis su savo žmona, buvusia mo
kintoja, yra gyvenęs Ameriko
je nuo 1944 metu.

Jis yra Komunistu prieszas 
ir remia Vakarines Tautas. Jis 
Iftimejo rinkimus nežiūrint 
tai kad Komunistai ir visi Ara
bai buvo jam prieszingi.

-7 “Saule” turi tiek agen 
tu kiėk skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytojaus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcžiu. Acziu!

Czia, Major Wang Kuo- 
kan, (po kaire) ir Kapitonas 
Shiu Tin-pao, tautininku 
Kiniecziu lakunu sztabo ka
rininkai stovi prie galingo ir 
pavojingo Matador ginklo, 
kuris yra Amerikiecziu ren
giamas “kur nors ant For
mosa salos.”

o □ □

DAKTARAS SU
ŽMONA ŽUVO

Namai Susprogo Ir 
Sudege

SOMERSET, PA. — Dakta
ras su savo žmona žuvo kai j u 
namai staiga susprogo ir su
dege. Daktaras ir Ponia Ha
rold G. Haine, abudu apie sze- 
szios deszimts metu amžiaus 
buvo antrame savo namu 
augszte, kai kas ten staiga su
sprogo kambaryje, kur Dakta
ras turėjo savo ofisą.

Jiedu gyveno apie deszimts 
myliu nuo Somerset miesto.

Ugniagesiu virszininkas Er
nest Walker sako kad jis dar 
nesužinojo kaip ar kas ten su
sprogo ir kaip ta nelaime atsi
tiko. Jis spėja kad porele mie
gojo kai j u namai susprogo, ir 
kai atsikėlė tai jau buvo per 
vėlu, nes visi namai buvo pa
virtę in baisu gaisra.

SHERMAN ADAMS 
PASITRAUKS

Spaudos Sekretorius 
Nieko Nežino

NEWPORT, R. I. — Isz Bal
tu Namu atostogose in New
port, Rhode Island iszejo 
griesztas užsigynimas, kad 
Sherman Adams, Prezidento 
Eisenhowerio patarėjas ir gal 
intakingiausias žmogus Vasz- 
ingtone, už keliu dienu pasi
trauks isz savo vietos.

Gandai eina isz Vaszingtono 
kad Sherman Adams pasi
trauks už keturios deszimts

Amerikos Sekre., Dalies Rei
kalauja Kad Kinijos Komunis

tu Szaudinimai Liautasi
NEW YORK, N. Y. — 

Amerikos Sekretorius John F. 
Dulles, kalbėdamas in Tautu 
Sanjungos Bendra Posėdi yra 
pareikalavęs kad Kinijos Ko
munistai “liautųsi visa szau- 
dinima!” Jis sako, kad jeigu 
tie Komunistai dabar sestu 
prie Derybų Stalo, tai visi ne
susipratimai butu iszlyginti be 
kraujo praliejimo.

Sovietu Užsienio Minister is 
Andrei Gromyko atsikirto, sa
kydamas kad Amerika czia vi
sus subuntavoje ir sudarė bai
su pavoju visiems Tolimiems 

asztuoniu valandų. Kiti gandai 
eina kad Gerald Morgan, kitas 
Prez. Eisenhowerio patarėjas 
atskrido isz Vaszingtono pas 
Prezidentą ir su juo pasitarė 
kaslink Sherman Adams:

Visu tu gandu negali supai- 
sinti, bet kas tikrai žinoma, tai 
kad Republikonu Partijos di
džiūnai dabar isz..visu pusiu 
puolasi ant Prez. Eisenhowe
rio ir reikalauja kad jis Sher
man Adams praszalintu.

Sherman Adams, kaip musu 
skaitytojai gerai žino, inklim- 
po, susitersze kai jis visokias 
dovanas eme nuo Lietuviszko 
Žydelio Goldfine, kuris pats 
yra in teismą patrauktas už ne- 
užsimokejima savo taksu.

Republikonai sako kad S. 
Adams dabar sudaro visai par
tijai baisu nuostoli, jie sako 
kad jie rinkimus pralaimėjo 
Maine valstijoje, kaip tik už

Prancūzu Ministeris
Sužeistas

Prancūzu Žinybos Minis
teris, Jacques Soustelle bu
vo biski sužeistas, kai Ara
bu, Moslemu sukilėliai sten
giesi ji nužudinti, Paryžiu
je. Jei pradėjo szaudinti in 
jo automobiliu kai jis važia
vo in darba.

Rytams. Jis sako kad Ameri
ka turi pasitraukti isz Formo
sa salos ir apylinkes pirm negu 
bus galima, kalbėti apie tvarka 
ar taika.

Gromyko toliau sake kad 
Kiniecziai Komunistai iszlais- 
vins Formosa salos gyventojus 
ir kitu apylinkes salų gyvento
jus nuo Kiniecziu Tautininku, 
ir kad nei Chiang Kai-shekas, 
nei Amerika czia jiems kelio 
negales pastoti. Jis sako kad 
ne vien tik Sovietai stos Kin- 
iecziams Komunistams in pa- 
gelba, bet visi kiti isztikimi 

tai kad Demokratai juos inta- 
re už ta Adams ir jo drauga, 
Lietuviszka Žydeli. Jie sako 
kad Republikonai gali net ir 
Prezidento Rinkimus prakisz- 
ti, jeigu Sherman Adams pasi
liks savo vietoje.

Balt-namu Spaudos Sekre
torius Hagherty užsigina ir sa
ko kad Prezid?ntas neketina 
savo dranga taip pravaryti ir 
kad jis pasilaikys ji kaipo savo 
asmeniniu patarėju, nežiūrint 
ka partijos szulai darys.

Bet, iszrodo kad tenai jau ne 
viskas tvarkoj. Eisenhoweris 
nėra nei syki per telefoną pa- 
szaukes Adams kai tas Adams 
parvažiavo isz savo atostogų. 
Paprastai, jiedu kelis sykius 
in diena pasiszneka ir pasita
ria.

Prezidentas priėmė po Sek
retoriaus Walter Williams at- 
sisakyma kuris bus invykdin- 
tas Lapkriczio Nov. 1-ma die
na. is buvo vadas beveik visu 
komitetu, kai Prez. Eisenho
weris stojo in rinkimus. Jis sa
ko jam jau insipyko Politika ir 
kad jis nori sau ramiai gy
venti.

FORDO KONTRAK
TAS DEL 3 METU

Darbininkai Sustraika- 
vo Nežiūrint

Kontrakto
DETROIT, MICH. — Ford 

Motor Kompanija ir Automo
biliu Darbininku Unija sudarė 
trijų metu kontrakta ir apie 
szeszi szimtai tukstancziu dar
bininku gryžo in savo darbus. 
Bet už keliu valandų keli tuks
tancziai tu darbininku vėl su
streikavo be unijos žinios ar 
pavelinimo.

Pirm to darbininkai buvo 
susstraikave per szeszias va
landas, nors jie buvo kelis me
nesius dirbę be jokio kontrak
to, Apie devynios deszimts asz-

/
Alij antai, draugiszki krasztai.

Gromyko vėl pradėjo szne- 
ket apie virszunes susirinkimą 
kaltindamas Anglija su Ame
rika kad iki sziol tokis susirin
kimas neinvyko.

Amerikos Sekretorius, John 
Foster Dulles isz savo puses 
katina Peipingo valdžia, saky
damas kad Komunistai dabar 
nori po savo valdžia paverszti 
Quemoy ir kitas salas. Jis per
spėjo kad jeigu nieko gero ne- 
iszeis isz to susirinkimo Var- 
szavoje, tai jis ta klausima isz- 
kels Tautu Sanjungoje.

tuoni tukstancziai Fordo dar
bininku buvo sustoję savo dar
ba ir sustreikavę.

Naujas kontraktas duoda 
darbininkams daugiau kai jie 
nedirba ir didesnes Pensijas, 
nors ju algos nebuvo pakeltos, 
bet jie visgi gaus deszimts cen
tu ant valandos daugiau ir per 
du metu jie gaus po septynis 
centus ant valandos daugiau.

Unija buvo reikalavus kad 
darbininkai gautu nuoszimti 
viso kompanijos pelno, bet kai 
trys didžiosios automobiliu1 
kompanijos atžargiai nusistatė 
priesz toki pareikalavima, tai 
unija nusileido.

Bet czia darbininkai mažai 
ka laimėjo, nes kompanija tuo- 
jaus paskelbė kad nauji auto
mobiliai bus ant tiek pabran
ginti. Dabar paprastas darbi
ninkas gauna du doleriu ketu
rios deszimts centu ant valan
dos.

Bet nežiūrint visu nuolaidu, 
keli tukstancziai Fordo darbi
ninku sustreikavo net ir po to 
kontrakto.

AUTOMOBILIU
UNIJOS LAIMĖJO

Plieno Darbininkai Dar 
Daugiau Reikalaus
DETROIT, MICH. — Kai 

Fordo Automobiliu Unijos 
Darbininkai laimėjo streikas 
ir gavo didesne algas, tai ju 
unija insidrasino to pat reika
lauti isz General Motor ir Chy- 
sler automobiliu kompanijų.

Bet ir to dar negana! Dabar 
kai visi automobiliu darbinin
ku gauna algas pakelti ir tuo 
paežiu sykiu, tas automobiliu 
kompanija paskelbė kad jai 
automobilius pabrangins, tai 
“Plieno Fabriku Darbininku 
Unija yra davus žinoti, kad ir 
ji ne už ilgo pareikalaus dar 
didesniu algų savo darbinin
kams ! ’ ’

Ir sztai mes vėl atsiduriame 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Naujas Karo Pabūklas

“The Atlas” Amerikos 
naujas dausinis pabūklas 
czia yra iszszautas isz Cape 
Canaveral, Floridoje, kur jis 
yra mėginamas del 6,325 
myliu skridimo. Jis dabar 
yra jau pasiekęs tris tuks- 
tanezius myliu in Atlantiko 
mares. Bet mokslincziai spė
ja ir sako kad už keliu dienu 
jis bus taip intaisytas kad 
jis pasieks 6,325 myliu ir 
daugiau.

MUZIKANTAS
NUSIŽUDĖ

Sake: Atlikau Savo
Tikslą

MIAMI, FLORIDA. — Beno 
kapelijos vadas, dirigentas

Czia Buvo Jos Nameliai

Mažyte Kiniete stovi griu
vėsiu viduryje, kur vakar 
buvo jos nameliai. Komunis
tai subombardavo daug to
kiu namu ant Quemoy salos. 
Atstovai isz Amerikos ir 
Rauduonosios Kinijos yra 

Herbie Fields nusižudė, paim
damas, nurydamas per daug 
liekarstu del miego. Policijan- 
tai sako kad jis paliko trumpa 
raszteli savo motinai, sakyda
mas kad jis jautiesi kad jis bu
vo atlikęs savo tikslą sziame 
pasaulyje ir nenorėjo ilgiau 
gyventi.'

Jis buvo 39 metu amžiaus. 
Jis orkiestroje grajino ant 
saxophono. Jo penkiolikos me
tu sūnūs Dovydas rado savo tę
va negyva kai jis parėjo namo.

Herbie Fields buvo gerai ži
nomas po visa Amerika kaipo 
geras muzikantas ir orkiestros 
dirigentas. Jis sziomis dieno
mis su savo orkiestra dirbo in 
Miami.

KINIJA NEPRIIMTA

Amerikos Virszus
Tautu Sanjungoje

UNITED NATIONS, N. Y. - 
Tautu Sanjungos bendra tary
ba priėmė Amerikos Atstovo 
patarima atidėti dar del vienu 
metu klausima kaslink priėmi
mo Komunistiszkos Kinijos ir 
nariu tarpa.

Balsavimas buvo dvylika su 
Amerikos patarimu ir septyni 
priesz. Graikijos ir Meksikos 
atstovai nebalsavo.

Amerikos vyriausias dele
gatas, Henry Cabot Lodge per 
ta posėdi vieszai kaltino Sovie
tu Rusija sakydamas, kad So
vietai prie kiekvienos progos 
szmeižia Amerika ir visokiais 
budais mus intarineja.

Jis atsake Sovietu Užsienio 
Ministerio pagelbininkui, Va
lerian Zorin, kuris buvo , pasa
kęs kad Amerika palaiko Tau- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

dabar susirinkę in Varszava 
kur jie derinasi, norėdami 
kaip nors susitaikinti kad 
daugiau tokiu nuostoliu ne- 
nukentetu Quemoy salos 
žmones.

LJ rJ C-l a!
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“SAULE” MAHANOY CITY, PJL

Kas Girdėt
By tu Berlyne Komunistai, 

drauldžia. klausytis kitu krasz- 
tu radijo 'programų. Draudi
mas atremtas instatymu: “Nu
sikalsta valstybes iszidavimu 
tas, kas palaiko koki ryszi su 
Diktatūra ir Militarizmu.” 
Pagal ta instatyma pirmiau
siai reiketu uždrausti klausy
tis Maskvos radijo programų.

Vokiecziai dabar jau per vė
lai susiprato, kad jie nemokė
jo kaip invertinti Amerikos 
kariuomenes savo kraszte. Jie 
vis reikalavo kad Amerikie- 
cziai kareiviai važiuotu sau 
namo.

Dabar, kai musu kareiviai 
pradėjo gryszti namo, tai tie 
patys Vokiecziai baisu lemia 
šukele, eme Lozorių giedoti. 
Jie dabar pamate ir susiprato 
ka musu kariuomenes jiems 
reiszke.

Musu kareiviai biznierių 
prekyba pakele; daug'; pinigu 
Utsiveže; daug iszdave; o kas 
dar svarbiau, kareiviai būda
mi jauni ir nebiedni, tankiai 
pasirinko Vokietaite už žmo
na.

Dabar tie Vokiecziu miestai, 
miesteliai tuszteja, biznis pras
tėja ir Vokietietais/ ant varte
lių gali svyruoti, apie jauniki 
svajjoti, laukti ir nesulaukti.

By tu Vokietijoje, Bolszevi- 
ku yra insakyta naujagimius 
registruojant turėti ir “kriksz- 
ta-tevius” kurie pasižada rū
pinti kad vaikelis “angtu isz- 
mintimi darbininku klasėje, 
taikoje, laisvėje ir socializ- 
m.e.” Tai galima sakyti kad 
'ežia yra Komunistiszkas krik- 
šztas.

Sztai keli bruožai isz Kietos 
Anglies Biznio:

1957 metuose dvideszimts v
penki milijonai tonu augliu 
buvo iszkasta.

Kietos anglies kompanijos 
darė bizni ant vieno milijono 
doleriu ant dienos.

Trisdeszimts penki tuks- 
tancziai mainieriu turėjo dar
bus matuose.

Asztuoniolika tukstancziu 
žmonių pardavinėjo kietas 
anglis.

Augliu kompanijai geležin
keliams mokėjo po szimta do
leriu už kiekviena anglių kara

- isz mainu.
Aplamai imant, geležinkelio 

karai ve'že tas anglis apie szim
ta asztuonios deszimts keturias 
mylias in pardavėjus.

Kiek galima dabar pasakyti, 
tai visos mainos kurios dabar 
dirba turi gana anglių po žeme 
vesti bizni per dar du szimtu ar 
daugiau metu.

Kieta anglis duoda daugiau 
szilumos negu gazas du tuks
tancziu sykiu daugiau.

; In Northampton, Mass., Or
lando Rosario buvo teismo nu
baustas ant szimto doleriu, už 
tai kad jis su peiliu subadė Se- 
pian Guevas, kai jiedu susigin- 

‘ e žino ir susipesze kuris isz jų
dviejų yra geresnis Amerikos 
pilietis.

In San Antonio miestą, kai 
tulikas. su peiliu užsipuolė ant 
Jose Martinez, jis drąsiai ėjo 
ant ulyczios, nors buvo kelis 
sykius perdurtas, kol jis priėjo 
prie policijos stoties kur jis po-

licijantams parode savo užpuo
liką, kuris 'buvo polįdijantu 
tuojaus suaresztuotas.

In Los Angeles, Califoraijo- 
je, Eva McCullough gavo di- 
vorsa nuo savo vyro trecziu 
kartu, kai .ji teisėjui pasiaisz- 
kino kad jos vyras ja trecziu 
sykiu pasiėmė už moteri, tik 
jai atkerszinti už jųdviejų pas
kutini divorsa.

In Jamestown, New York, 
“ Daily Sun ’ ’ laikrasztis turė
jo szitoki pagarsinima: “Jeigu 
kas ras mano peruką, praszau 
paszaukti Midway Amusement 
Parka ii' papraszyti “plikio.”

In Montville, Conn., buvęs 
kalinys Richard Johnson buvo 
suaresztuotas kai jis stengiesi 
insilauszti atgal in kalėjimą.

Eina gandai kad Sherman 

Ar Ragavote

Andrulio Sūrio?

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

Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.

Szis 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 siunczia 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 praszymą 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

Adams, Prezidento Eisenho- 
werio patarėjas ir intakingiau- 
sias žmogus Vasziugtone, pasi
trauks isz savo vietos. Tie gan
dai sako kad pats Prez. Eisert- 
howeris yra. jo' papraszes pasi
traukti del partijos geroves.

Amerikoje, mes statome di
džiausius ir brangiausius na
mus musu mokykloms ir moka 
ine prascziausias algas musu 
mokytojams.

Amerikietis moka daugiau 
kaip trisdeszimts nuoszimti sa
vo ineigos taksomis.

Daugiau kaip keturios de
szimts milijonu Amerikiecziu 
niekados neinate augsztesnios 
mokyklos, neužbaig-e nei szesz- 
to skyriaus mokykloje.

Dabar beveik visos eroplanu 
kompanijos reikalauja, kad 

darbininkai mokėtu Ispanu 
kalba,; kad visos darbininkes, 
kurios skelbia eroplanu atskri- 
dima, tai paskelbtu Anglu ir 
Ispanu kalbomis.

Adlai Stevensonas kuris jau 
kelis sykius yra stojęs in Pre
zidento Blukimus, dabar sako 
kad jie jau szita syki nestos in 
tuos Rinkimus, bet jo draugai 
ir dauguma laikrasztininku sa
ko kad jis tik laukia kad jo 
partija ji pakviestu.

Pypkes Durnai

Apszvieta
Apszvieta be jokios 

tikybes,
Neturi jokios vertybes, 
Jeigu tikybes neturėsime, 
Tai varge gyvensime.

>X’^*********Z********Z**I*****I*****Z*
TĖVUKAS

priimt po savo pastoge, o ka
da Antanas mane už tai subarė, 
pradėjau, jam iszmetjneti, kad 
per jojo tęva musu vedusis gy
venimas suiro. Nenorėjau pri- 
sipa'žyt prie mano sav-mylestes 
ir maniau kad mano teisybe 
yra. visame., Neturėjau savo 
gyvenime teviszkos ir moti- 
niszkos meiles, bet gana girdė
jau nuo žmonių apie uoszvius 
ir uoszves, kaip jie kisza savo- 
noses in veduses poras ir tan
kiai jeises perskirdavo.

—< Turi atsikratyt nuo tė
vu savo vyro, nekarta girdėjau 
nuo žmonių. Todėl mano vie
natine mislis buvo kad tik tu
rėti narna del saves ir mano 
vyro ir kad tęii iszpildyti, nu
sprendžiau nieko' neturėti su 
Antano tėvu ir kad jisai nebū
tu sunkenybe musu gyvenime.

Mano kūdikis, sūnelis ginie 
vasaros laiku. Antanas ir asz 
labai nudžiugome isz jo ir ne- 
iszpasakytai džiaugiamės kad 
mums Dievas davė sūneli. Ka
da ji tėvas pirma karta pa
mate, sake kad tai tikras pa
veikslas Antano kaip jisai bu
vo mažas.

Tėvas visiszkai pasveiko, il
gy veno pats vienas savo kam
barėliuose virszui sztoro; labai 
mylėjo savo anūkėli ir gal bu
tu visa savo laika praleidęs su 
juom, bet jam parodžiau aisz- 
kei, kad jo nenorėjau pas mus1.

— Tasai vaikas man pri
mena mano jaunysta, kalbėda
vo man tankiai. Vaikutis labai 
pamylėjo savo tėvuką ir da
vėm jam varda Bobertukas.

Bobertukas buvo geru kūdi
kiu, mažai kada verkdavo, bet 
niekados neparodydavo savo- 
jaustos del manes, tiktai tada 
kada ko norėjo. Kada jau turė
jo kelis menesius amžiaus, 
stengdavosi iszsisukt isz mano 
glėbio. Mylėjau su juom gla
monėtis, bet jis nenorėjo mano, 
glamonėjimo, o kada ji norėjau 
paimti nuo jojo tėvo tai pradė
davo graudžiai verkti, o kada 
ji paimdavo tėvukas, tai buvo, 
prie jojo užganadytas ir turė
jau sunku laika ji atitraukti 
nuo jo.

Isz pradžių nieko sau isz to 
nedariau, bet kada sulaukė 
apie deszimts menesiu, pate- 
minau, kad jisai niekados ne- 
isztiesdavo savo rankutes kad 
ji paimcziau. Kada iszgirsdavo 
tęva arba tėvuką kalbant, tai 
stengdavosi isztrukti isz mano 
ranku ir davė suprast kati ji
sai geidže būti su jais.

— BUS DAUGIAU —

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

mano loveles kada aisz sirgau 
ir mane dažiurinejo kaip moti
na. Mano privalumu yra prie 
jo rastis laike ligos ir ji neap
leisiu.

Žinojau gana gerai kad An
tanas buvo tosios nuomones, 
kad jeigu jo tėvas butu pribu
vęs pas mus isz pradžių, tai ne
būtu teip susirgęs. Žinojau sa
vo szirdyje kad tai buvo teisy
be. Pykau ant tėvo, kad jisai 
buvo priežaste musu nesutiki
mo, o. norint s Antanas nieko 
nesake, bet Atve kaltino už ap
leidimą tėvo' Asz norėjau tik
tai savo vyra ir neturėjau vie
tos del jojo seno tėvo. Neap- 
kencziau tėvo del to, kad pra
leisdavo, su juom tiek laiko, 
mauscziau, kad jisai stojo- terp 
mano vyro ir manės.

Kad tik buczia atidarius sa
vo szirdi ir priėmus ji! Jeigu 
buczia del jojo dekingesne ir ji 
myleczia daugiau, kiek tai bu
czia apsisaugojus nesmagumo 
ateityje! Kaipgi buczia links
mesne. Nežinojau ir nesupra
tau tada, kad tik per davima 
meiles kitiems buczia: atlygin
ta szimteropai. Bet asz buvau 
sav-myle. Per visa ta. laika ka
da: tėvas sirgo ir kada buvau 
neszczia, turėjau savyje didele 
neapykanta, prieszais meilu 
būda Antano tęva. Vėliau su
pratau kad toji didele neapy
kanta kokia turėjau savo szir
dyje del kitu, atsiliepe mano 
da negimusiam kudikije.

Tėvas sirgo ilga laika., užė
mė daug laiko kol jisai atgavo 
savo pajėgas, bet gyvendamas 
padorai, sugryžo prie sveika
tos. Jojo liga kasztavo mums 
gana pinigo ir graudinausi 
kad tiek pinigo turėjome isz- 
leisti ant jo, nes man buvo- rei
kalinga daug dalyku del prisi- 
artinanczio gimimo musu kū
dikio, nes tėvas neturėjo pini
gu ; bet turėjo asekuracija ant 
savo gyvasties už kuria turėjo 
nloketi ir ka buvo uždirbės ir 
suczedines tai iszdave ant An
tano mokslo ir nupirkimo jam 
biznio ir po teisybei nebuvo ki
tokios rodos del Antano, kaip 
rūpintis savo tėvu, nes tai bu
vo jojo suniszka priederme. 
Bet mano szirdyje vela kilo 
pasiprieszinim&s kad tęva ne-

No.lll—Sziupinia (3 dalis) 
talpinąs! sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
1.1., 52 puslapiu, 20o.

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

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

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., 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, 
76 puslapiu. 25c.

N 0.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

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

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

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Terūkau sko, Osieczna. 40 pus 
lapių, 2Oc.

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

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

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

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

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

No.l55~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—A.pie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

Nb.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 tad 
dėkingi, nes “Saule” ..priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys ju nuliūdima.

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

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas iss 
šiito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu, 5Bo.

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

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
ezio iszimta isz Lietnviszku 
nžlieku Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c. -

W Pirkie U. S. Bonus!
---------------------

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

Stormfield Dangoje; 1‘a be ga
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, Žvąigi 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyna. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

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

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

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

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

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Pasiapcziu 
Ateites su pagelba Kazyroin. 
25c.

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

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

No.194—Trumpas Katąjl- 
kiszkas Katekizmas, pagal isa 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurtas Naudingais Padeji 
reais. 35c.

No.196—Stacijos arba Kal
varija Vieša. Jezu so Krist aso 
15o.

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.198—Gromata arba Mo
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c. "

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amždu 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas)

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

IST“ Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiim
tini o kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik aut 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO„ 
Mshaaoy Oifcf, ?«.. • 3. 0. *



“SAULE” M AH AN O Y CITY, PA.

Tikras Atsitikimas Isz 
Gyvenimo

viena isz laimingiausiu 
dienu mano gyvenime buvo 

ta, kada Antanas Valickas pa- 
prasze m,anes kad už jo teke- 
ezia ir pasilikczia jo <pati. Sa
vo gyvenime nežinojau kas tai 
turėt savo narna ir būti gas- 
ipadine. Mano teta Katre iszau- 
gino mane nuo mažos mergai
tes, 'bet turėdama pati septynis 
Vaikus, neturėjau savo kambar 
ręlio nei lovos, nes turėjau gu
lėti su kitais vaikais ir negalė
jau pavadyti nei kampelio ta
mė name, kuri galėjau pavady-“ 
ti savo. Kada kitos jaunos 
merginos eidavo ant visokiu 
partijų ir szokiu, tai asz vis

• Sapnavau aipie savo kampeli 
kuri galeczia. pavadyti savo, 
kad ir nors butu vienas kam
baris, kuri galeczia- pavadyti 
mano, kuriame vieszpatauki 
malszumas ir nesirastu jame 
tiek rėksniu.

Pirmutine mano mislis buvo, 
kada Antanas mane prasze kad 
pašilikczia. jojo pati, kad ant 
galo turėsiu savo locna kam- 
,pilti kuri galėsiu pavadyti sa
vo. Mylėjau Antaną szirdingai. 
Neseniai jisai pirko grosėr- 
sztori ant kampo ir geide tuo- 
jaus apsipaeziuoti, ant ko szir
dingai sutikau.

Antanas pasiliko sierątuku, 
nes jo motina mirė kadai jisai 
turėjo asztuonis metus ir nuo 
tojo laiko jojo tėvas ji iszaugi- 
nb ir-buvo jam tikra motina,! 
Visas miestas žinojo apie tęva, 
kuris paszvente visa savo gy
venimą del savo sūnelio. Tėvas 
su sunum gyveno mažoje šlu
belėje, 'bet be moteriszkes ne
galima buvo pasakyt kad ja.- 
me 'buvo smagus gyvenimas.

Senas Valickas buvo dailyde 
isz amato ir viską ka paimda
vo in rankas atlikdavo kuoge- 
riause. Turėjo jisai apie pen
kios deszimts metus, sveikas ir 
drūtas žmogus. Nudžiugo tė
vas kada dagiido kad jo sūnūs 
pacziuojasi, nes tėvo pageidi
mu buvo, kad visi gyventu 
draiuge nesenei pastatytam 
naujam name, kuri prigel'bejo

■ pastatyt.
Nuėjau su Antanu pažiūrėti 

tojo namelio tūla Nedele. Bu
vau isz jojo labai nudžiugus. 
Man nudavė kad tai kokis sap
nais, kad ant galo susilauksiu 
savo pastoges, tiktai Antanas 
ir asz, mudvieje vieni. Szoki- 
nejau isz džiaugsmo po stuba.

❖ ❖ ❖

Atėjome prie, vieno isiz mie
gamųjų kambariu ir Antanas 

SAPNORIUS 
. L * ' įjj"

I Su 283 Paveikslais <Į

' 160 Puslapiu I f
8 ool. ilgio, 5% col- ploado 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu \ 
planatu ir visokiu burtu. <[ 
Knyga in minksitoe po- <[ 
pieroa virsseliuose. :: :: \

Pinigai reikia siusti su į! 
užsakymu: ;!Tiktai,. . . $1.00 <

..t r r <!

Saule Publishing Co., ' 
Mahanoy City, Pa.,ū.8.A. |

tare:
—■' Szitas kambaris bus tė

vo.
— Antanai, ka tu sau mis

tini juk negali reikalaut, kad 
tavo tėvas gyventu drauge su 
mumis? Tariau nusistebėjus.

— Kaip tai tėvas negyvens 
su mumis? Mano visu gyveni
mu buvo turėti savo tęva prie 
saves. Maniau kad tu busi isz 
to uižganadyta ir d'žiaugsiesi 
isz to. Jojo akys man rode kad 
isz mano’ iszsitarimo buvo1 ne- 
užganadytas!

— Antanai, juk tu turėtum

Randasi tokiu apgaviku, 
Ka neturi nei lemtu

czeveryku, 
Nei sveikatos neturi,

O bet apsipaeziuoti nori. 
Apie viena toki 'žinau, 
Kur ten vienam mieste 

užtikau, 
In viena mergina.

insimylejo, 
Bet szliubo gaut

.. negalėjo, 
Ba in jokia parapija 

y i- >' neprigulejo, 
O priek tam ir pinigu 

neturėjo.
Ka daryt ?' 

Reike rodą daryti, 
Reike prie kunigo pulti, 

Na ir sziaip taip 
inSiprasze, 

In parapija insirasze, 
Tiktai keletą dolerius 

užmokėjo, 
Ir jau knygute parapine 

turėjo, 
Dabar laksto visur, 
Giresi kad knygute 

tur, 
Mano kad dabar 

mergina ji mylės,.
Ir su ja susivineziavot 

galės, 
Juk ant visko yra 

spasabai, 
Kad ir su apgavysta 

bile gerai.
* * *

Užsiliko truputi nuo 
anos dienos, 

Kelios naujienos, 
Dabar turiu patalpyti, 

Ne palikti, 
Kur buna kokia 

j svietine merginai, 
Tai jau funiu gana, 

Ba mergina yra > 
netikusiu, 

Žilu plauku susilaukusiu.
Su tuom bus gana, 

Ba isz liežuvio gyvena. 
Aploja davadnus vyrus.

Kad ir tikrai gerus, 
O tai daro isz piktumo, 
Paprasto pasiutimo;

Ir daugiau funiu 
turiu, 

Bet visko pasakyti 
dabar negaliu. 

žinoti, kad mano vienatiniu 
troszkimu buvo gyventi tik 
vieni, turėti mano stu'bele tik 
del saves, nes gyvenau kone vi
sa savo gyvenimą su kitais 
žmonėmis ir neturėjau nieka
dos ramybes.

— Asz žinau kaip tu jau
tiesi mano miela. Mano pagei
dimu yra, kad tu turėtum na
rna del saves, bet a<r-gi nesiras
tu kokis mažas kampelis del 
mano tėvo? Klausyk Mortele, 
juk tėvas buvo man viskuom 
po mireziai mano motinos, 
auklėjo mane ir dažiurejo kada 
buvau mažas ir neturėjau mo- 
tiniszkos priežiūros ir meiles. 
Negaliu tau viską apsakyti ka 
man tėvas padare ir kiek jisai 
pasiaukavo del manes. Ozedi- 
no jisai pinigus kad nupirkti 
ta ji sztora ant kampo, kad už- 
laikyt man koki ateiti.

— Asz ta viską gerai su
prantu ir žinau, bet ar-gi jau
nieji žmonis neprivalo apleis
ti savo tėvus? Buvo tai musu 
pirmutinis nesupratimas nuo 
kada, susipažinome.

— Tas yra paprastu daly
ku ir tavęs nepraszyczia, kad 
gyventum su mano teyais jei
gu juos tureczia. Bet szitas pa
dėjimas yra kitokis. Mano tė
vas buvo teip geras del manes 
ii“ negaliu jam atsimokėti už 
viską ka jisai del manse pada
re ir'manseziau, kad ant senat
vės turės pas mus prieglauda 
ir kad nors tokiu budu paro- 
dyczia savo atlyginimą už vi
sas jojo 'geradeystes. Asz es
mių. jam už tai skolingas! Ži- 
nokie Mortuk, kad mano tėvas 
ne yra teip senais ir paliegęs, 
kad su juom turėtum kokia 
Sunkenybe. Szirdžiuk, jisai bus 
mums labai naudingas, jisai 
žino kaip apžiūrėti darželi, pa
taisys aplink narna kas bus rei
kalinga. arba kas pagestu, o 
svarbiausiu dalyku, kad jisai

Price $3.00
COLOR S > Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

Saule Publishing Co., Maha
noy City, Pa.

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 permainyti 
jusu adresa “paduokite ir se
na adresa, o tuom palengvin
site mums darba, erkelio ir 
kaszto!“ Szirdingai Acziu!

—“Saules Redakcija.“ 

bus užganadytas ir linksmas.
Iszklausiau visko su kantry

be ka Antanas man kalbėjo ir 
ant galo apreiszkiau jam sta- 
ciziai kad teip negali būti ir ne-' 
norėjau daugiau apie taii klau
syti ir ant galo atsiliepe:

— Mortuk, žinai kad tu 
niekados neturėjai savo tikros 
pastoges ir kiek tai gali būti 
smagumo. ir meiles keliose 
kambariuose. Tai yra, tikra lai
me ir linksmybe kur vieszpa- 
tauje užganadinimas ir supra
timas. Tankiai naktimis nega
lėjau užmigti mielindamas 
apie musu laime, vaikelius ir 
mano tėvo užganadimas ir jo 
linksmumas-ir nors tokiu budu 
gailesiu jam atsimokėti už jo 
pasiszventima del manes. Jisai 
vede nuobodu gyvenimą su 
manim per tiek metu ir nesipa- 
cziavp antru kartu, kad tik pa- 
įsišzvencti del manės.

.nejau verkt Buvau labai 
susigraudinus mid negalėjau 
pastatyti ant sav >. luvo tai 
vienturiu pageidimu mano gy
venime, kad tureczia stubele 
tik del saves ir norėjau, kad 
jojo tėvas 'butu sunkenybe del 
manes. Mylėjau jo tęva, bet bu
vau už daug’ sav-mylinti ir 
tik mislinau apie savo laime, 
o ne apie kitus.

Antanas dirstelėjo ant ma
nės liūdnai. Buvo jisai geros 
szirdies ir mane, kad permai
nysiu savo nuomone apie jo tė
vą. Perleidau paskutini mene
si savo laiko daibinime naujo 
namelio, siuvau firankas ir 
pirkinejau naminius rakandus. 
Buvau septintam danguje. 
Ėjau isz kambario in kambari, 
džiaugdamasi kad mano mal- 
szaus gyvenimo niekas nesu
drums ir nors karta atsikraty
siu nuo savo nuobrodžiu gimi- 
naieziu ir gyvensiu pati sau 
viena.

Tėvas tankiai ateidavo pa
daryti lentynas arba padaryti 
koki paredka ant kiemo, buvo 
jisai linksmas kaip kokis vai
kas. Karta pateminau ji sto
vinti tame kambarėlyje, kuri 
Antanas paskyrė del jo. Jojo 
veidas buvo nudžiugęs. Manau 
kad turėjo mislyt kad neužil- 
gio jame apsigyvens.

Už keliu dienu po. tam, su
pratau, kad Antanas turėjo 
pasakyt, kad negyvens su mu
mis. Akys jojo buvo apsiasza- 
ravusios ir nulindo, bet to ne
parodė, ant saves ir szypsojosi 
in mane kada prie jo priėjau, 
bet supratau, kald jojo szirdis 
buvo inžeista. Stovėjo- rodos 
apleistas. Mano szirdis neturė
jo jokios jaustos del jo ir neno

rėjau. suprasti jojo nuliūdimo-. 
Juk niekas nesitikėjo kad jau
navede butu priversta gyventi 
su savo uoszviu,- bet musu ma
žiam miestelyje žmonis tikėjosi 
tai nuo jaunavedžiu, nes kož- 
na,s sena Valioki mylėjo- ir guo
dėjo ir gyre kokis jis buvo ge
ras tėvas del savo sunaus. Už
sispyrė, kad mano namelis bus 
tiktai del manes, teip manes ir 
mano Antanėlio.

Antanas -daugiau apie tai ne
minėjo, o nuliūdima užlaikė 
pats del saves, bet vėliaus,, ne
karta, sau mislinau kad jisai 
butu tvirtesnis ir butu mane 
privertęs prie laikymo jo tėvo. 
Jisai mane, kad gal vėliaus 
persimainysiu ir priimsiu jo 
tęva pas save.

Musu szliubas atsibuvo Ge
gužio menesyje ir po sanvaitei 
saldžiosios, keliones sugryžome 
namo-. Laike musu nebuvimo, 
tėvas pasodino puiku žiedu 
musu -darželyje, nes labai gėrė
josi isz savo darbo; rodos nie
kados negalėjau priprast -prie 
mano namelio, nes niekados 
nenorėjau isžeiti, vakarais su 
Antanu sėdėjau prie lango 
mostydama kvepenezius žie
dus. ♦

Mano namelis! Kaip buvo 
jame malszu ir ulžganadinan- 
cziai, o kada linksmiausi isz 
mano būties, tai Antanas kal
bėdavo: Mano miela, asz vis 
turėjau szio-kia tokia pastoge 
po savo galva ir buvau užgana.- 
dytas savo- buvimu su savo tė
vu. Kadai uždarydavau sztora, 
tai eidavau pralleišt kėlės va
landas su savo tėvu ir šakydai- 
vau:

— Negaliu jam parodyt 
kad visai -apie ji užmirszau, 
norintš esmių jau ąpsipaczia- 
ves. Tėvas ateidavo Nedelio- 
mis pasenus po misziu ir vail- 
gyda ro su mumis pietus. -Galė
jau mylėti tęva Valicka, kad 
butau jam daugiau atidarius 
savo szirdi, nes supratau, kad 
jisai tiktai lauke progos kad ji 
pakviesezia kad su mumis ap
sigyventu. Bet jeigu ta duotau 
suprasti ant saves, tai Antanas 
tuo-jaus pakviestu tęva, pas 
mus. Bet tam užmanymui sten
giausi visom, pajiego-m užbėg
ti ir pasiprieszinti.

Tėvas neipaliove rūpintis 
musu nameliu, Visados suras
davo ka. tokio kad reikėjo pa
taisyti ar padaryti. Užauginoin 
daugiau daržovių ne kaip ga.-

Trys Istorijos
■ J /

Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius -iko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
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įėjom sunaudoti ir da pasidė
jom ant žiemos.

Viena diena, apie Spalio me
nesi, supratau kad -pagimdysiu 
kūdiki. Maniau kad vaiksz- 
czipju ant miglu ir su nekan
trumu laukiau pakol Antanas 
sugryžtu isz sztoro apreikszti 
jam linksma naujiena. Buvo 
truputi susivelines, nes nuėjo 
atlankyti savo tęva, kVris tu
rėjo szalti. Kada sugryžo namo 
buvo laibai susirupines-, nes tė
vo sveikata labai nusilpnėjo.

— Manau kad butu geriau, 
kad tėvai parvežti namo ant ko
kio tai laiko, o galėtumėm ji 
geriau prižiūrėti ir greieziau 
pasveiktu. Jisai reikalauje ge
ro ir szilto maisto, tarė Anta
nas.

Užvėriau piktumu ant tuju 
žodžiu, nes, Antanas apie pri
ėmimą tęva nieko nekalbėdavo 
nuo musu apsivedimo. Užpy- 
kau baisiai ir tai tame- laike, 
kada, ketinau pasakyti linksma 
naujiena kad -neužilgio pasilik
siu motina.

— Negalim tai padaryt da
bar, nes tame yra svarbi prie
žastis.

— Nežinau jokios priežas
ties del ko mano tėvas negali 
dabar būti su mumis ir būti ap
leistas kada serga.. Antano bal
sas buvo siurksztus ir jojo žo
džiai mane labdi supykino ir 
pradėjau verkti.

— Tu daugiau mielini apie 
savo tęva, ne kaip mane. Žino- 
kie, kad neužilgio assz busiu 
motinai, tariau jam pro verks
mus.

Antanukas pagriebė mane in 
glebi ir karsztai pabueziavo, 
nudžiugęs isz tokios naujienos, 
smaukdamas: Szirdžiuk, ar tai 
teisybe? Bet in valandėlė jbjoi 
mintis vėla 'buvo ant jo tėvo.

— Kaip asz buezia užga- 
nadytaš kad mano tėvas dabar 
butu su mumis, o norints da ne 
yra jokiam pavojuje, bet bu
tai! malszesnis, jeigu Ievas bu
tu ipo musu pastoige.

— Tai kodėl ji nenuveži in 
ligonbute, tenais jam butu 
daug parankiau ir ji prižiūrė
tu daugiau ir gre-ieziau pa
sveiktu. Antano veidas parau
donavo ant mano žodžiu, kada 
jam priminiau apie ligonbute.

— Jam nereike važiuoti in 
ligonbute, jam reike szilto-s 
vietos ir szilto maisto ir greitai 
pasveiktu! Ar-gi randasi kokia 
priežastis de-1 ko mano tėvas 
negali pribūti pas mus kol pa
sveiktu?

—- Randasi tame daug prie- 
žaseziu! Suszukau. Juk gali 
pats dasiprasti, juk žinau kad 

asz dabartiniam padėjime ne
galiu būti tarnaite ir dažiure- 
toja ligoniu. -

— Bet dusziuk, juk tu ne
sergi ir jeigu turėsi kūdiki, tai 
tas isz tavęs nepadarys, inva
lidai.

iStacziai jam pasakiau, kad 
jojo tėvas neturi vietos pas 
mane ir ant galo, sutiko ant 
maino iszsikalbejimo. Ant ry
tojaus tėvas turėjo būti nu
vežtas in ligonbuti, nes da dau
giau apsirgo szaltam name. 
Nuėjau ji atlankyti. Nusiszyp-- 
sojo kadai mane pamate ir liepe 
man nesirupyti, sakydamas 
kad tokis senis, kaip- jisai yra 
kietas kaip rieszutyis ir negrei
tai mirs. Nusidžiaugė kada 
jam. pasakiau kad neužilgio 
pasiliks, diedukas ir turės anū
kėli.

Tėvas nusilpnėjo, liga padi
dėjo, nes turėjo uždegimą 
plaucziu, kone per dvi sanvai- 
tes nemaeziau savo vyro. Pra
leisdavo koįžna minutėlė prie 
tėvo lovos ligonbuteje.- Kada 
jam iszmetinejau kad mane ap- 
leidineje, tai piktai atsake:

—- Teip, tu nenori kad asz 
prie savo tėvo sedeczia, bet ji
sai per naktis persėdėjo prie

(Tasa Ant 2 puslapio)

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

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

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka j 
Per paczta, 25 Centai 

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

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

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

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

Pirkie U. S. Bonus!

Pirkite U. S. Bonus



“SAULE” MAHANOY CITY. PA.

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.

Žinios Vietines

vinamas ir garbinamas, taip 
nusižemino; Indijos Szvente; 
1945 m., Antras Pasaulinis ka
ras baigtas; 1918 m., prasidėjo 
susikirtimas ant karo lauko in 
Meuse-Argonne ir tęsęsi kol 
Pirmas Pasaulinis Karas užsi
baigė Lapkriezio 11-ta diena. 
Priesz Vokiecziu insikasimus 
Amerikos karo sztahas pasta
te viena milijoną, du szimtu 
fukstaneziu Amerikiecziu ka
reiviu per 47 dienas Amerikie- 
ciziams kasztavo szimta d vide- 
szimts tukstaneziu gyvaseziu. 
Daugiau negu visas tas karas 
sykiu; 1951 m., didžiausias
Amerikiecziu lakūnu užsipuo
limas ant’ Komunistu Korėjo
je

— Gerai žinomas vietinis 
gydytojas Dak. C. D. Hanse, 
nuo 222 E. Pine uly., gydosi in 
Geisinger ligonbute Danvilleje 
kuris turėjo operacija..

Shenandoah, Pa. —
Anthony J. Radžai, nuo 423 W 
Cherry uly., 'buvęs miesto kon- 
selmonas ir taipgi insteigejas 
Szv. Stanislavo Lenku parapi
jos, ir biznierius, pasimirė pa
reita Litą,minką 8:40 valanda 
vakare savo namuose. Velionis 
nesveikavo per keliolika mene
sius/Girnos Lenkijoje, atvyko 
in Shenadori būdamas jaunas 
vyrukas, ir ne u'žilgo pradėjo 
bizni vesti. Paliko paezia, Pau
lina (Mozish); du sunu: Sta
nislova isz Ephrata ir Leo, Gi
rardville; septynios dukterys: 
sesute vienuole Irmina, Bur
lington, N. J., sesute vienuole 
Banoventa isz Manayunk; Pra
ne, pati Ant. Levandowski, na
mie; Eleonora, pati Vik. Cze- 
batoro, Philadelphia; panele 
Leona, Washington, D. C., Re
gina, pati James Mooney, De
troit, Mich., ir Lokadija, pati 
John Mikita, mieste. Taipgi 14 
anuku ir viena”, pro-anuka. Lai
dojo Panedelio ryta su apiėigo- 
mis in Szv. Stanislovo bažny
čioje ir palaidotas in parapi
jos kapinėse. Graborius Henry 
A. Walukievicz laidojo.

— West Mahanoy Town
ship augsztesnioji mokykla 
yra uždaryta, ir szimtas asztuo 
nios deszimts penki mokiniai 
yra perkelti in. Shenandoah ir 
Frackville miestu panaszias 
mokyklas. Mokslo Sztahas jau
te kad taip reikia padaryti kai 
szeszi mokintojai sustraikavo 
ir kiti mokintojai ir mokinto
jos jiems pritarė ir neiszejo in 
savo darba mokinti. Tie sze
szi mokintojai yra, sustraikavo 
už tai kad jiems ir kitiems mo
kintojams ir mokintojoms al
gos 'nėra užmokietus dar už 
praeitus metus. Mokslo Szta- 
bo virszininkas, James Walsh 
sako kad jokiu budu dabar ne
galima tiems mokintojams tas 
algas atmokto, “nes ižde nėra 
pinigu!”

Žinios aplaikta nuo Pennsyl 
vania Advance Stato Subsidy 
Payments $48,000 bus iszsiuns- 
ta szia sanvaite del West Ma
ha,noy Township Schood Di
strict, kad galėtu pirma užmo
kote tiems mokintojams ir mo
kintojams algos kur nebuvo už 
mokėta.

— Frank Owcasa (Wuf- 
sus) isz 135 Park Place, kuris, 
likos priimtas in Locust Mt. li- 
gon'bute pareita Nedeldienyje, 
del gydymo, pasimirė Ketver
ge vakara 9:50 valanda. Velio
nis g'ime Trentone. Paskutini 
karta, dirbo del Sullivan Trail 
Coal kompanijos Park Place 
vietaose. Paliko savo paezia 
Olga (Burgess); >du sunn: Ro
naldą isz Philadelphia ir Pra
na namie; dvi dukterys: Joyce, 
slauge isz Hazleton ligonbute 
ir Bernadine namie. Taipgi dvi 
seserys. Laidotuves invyko Pa- 
nedelyje su apiegomis in Szv. 
Juozapo 'bažnyiczioje devinta 
valanda, ryte ir palaidotas in 
parapijos kapinėse. Graborius 
L. Traskauskas laidojo.

■ — Maha,noy City Social isz- 
kas Kliu'bas turėjo savo pikni
ką Nedalioje, in Locust Valley.

— Szia Utarninka pripuo
la. pirma Rudens diena.

:— Mary, pati Graboriaus 
Bert Gobk nuo 210 W. Centre 
uly., staigai turėjo szirdies ata
ka, savo namuose ir pasimirė 
5:30 valanda po piet pareita 
Serada. Paliko sayp vyra, sunu 
ir dukteri, taipgi tęva, ir trys 
seserys. Laidojo Panedelio ry
ta.

• —- Mieste atsibus “Block 
Party” kur in vyks szia san- 
vaite per tris naktis: Panedeli, 
Utarninke ir Seredoje, ant 
West Centre ulyczios. Del nau
dos “Community Park”.

— Seredoj pripuola Szven- 
cziosios Motinos Marijos be- 
laisv., Szvente, taipgi Szv. Ge
rardo, o Tautiszka. Vardine: 
Juodis. Ir ta diena: 1946 m., 
Juozas Stalinas per prakalbas 
pasakė kad jis neinate jokio 
karo pavojaus su Anglija ar 
Amerika; 1949 m., buvęs aug- 
sztas Komunistu Partijos va 
das Laszlo Rajk, su dviejais 
savo draugais buvo pakartas 
Budapeszte, Vengrijoje. Jis su 
kitais buvo intartas kad buk 
jis rengiasi nuversti Komunis- 
tiszka. valdžia Vengrijoje 
kraszte; 1941 m., Prusa Lietu
voje Rusu armija nuo pietų už
ėmė Soldan miestą; Sziandien 
pripuola Žydu szvente “Yom 
Kippur. ”

Ketverge pripuola Szv. 
Klepo ir Szv. Herkula.no, o 
Tautiszka Vardine: Vientau- 
tas. Ir ta diena : 1946 m., Angli
jos kariszka,s eroplanas sudužo 
in augszta kaina netoli nuo 

. l.long Kong miesto Kinijoje, 19 
lakūno žuvo, kuriu tarpe buvo 

. Amerikietis laikrasztininkas 
Royal Arch Gunnison; Tik 
trys menesiai ligi Kalėdų; 1942 

~'m., gazolinas yra dabar dali
namas su koreziukemis vi
siems Amerikiecziams; 1513 m. 
Balboa, garsus nežinomu 
krasztu atradėjas, atrado Paci- 
liko mares.

— Petnyczioj pripuola-Szv. 
Izako Joguos ir Szv. Kiprijono 
o Tautiszka Vardine: Gražina. 
Ir ta diena : 1945 m., Japonijos 
Imperatorius Hirohito atsilan
kė pas Amerikos Generolą D. 
MacArthuri, tai buvo pirmuti
nis sykis kad Japonijos Impe
ratorius kuris yra. Japonu die

Girardville, Pa.—
Mario Gudaitiene nuo 345 W. 
Mahanoy uly., kuri nesveikavo 
per keletą metu, likos priimta 
del gydymo pareita Panedelyje 
in Ashlando ligonbute, o Sere
doj, Rugsėjo 17-ta, diena, apie 
penkta valanda numirė. Velio
ne gimė Lietuvoje, o apie pen
kios deszimts metu atgal atvy
ko in Shenadbryje, o apie pen
kiolika metu po tam, apsigy
veno Girardville je. Po tėvais 
vadinosi Marie Karusiu te. Pri
gulėjo prie vietines Lietuviai 
kss parapijos ir prie keletą 
Moterų bažnytiniu draugijų. 
Paliko trys dukterys: Helena, 
Safronsey isz Babylon, Long 
Island; Marie Kuzmickien*, 
mieste ir Izabele Kosar, mies
te. Sunn Petra isz Nixon, N. J., 
taipgi keliolika anuku ii- ketu
ris pro-anukus. Laidojo Pane
delio ryta, su apiegomis in Szv. 
Vincento baliny ežioje 9-ta va
landa ir palaidota in parapijos 
kapinėse.

POLICIJANTAS
APVOGTAS

PHILADELPHIA, PA. —
Jaunas dvideszimts keturiu 

metu amžiaus policijantas Fr. 
B. Morgan, isz Hunting Park 
Avenue Station, buvo sumusz- 
tas ir apvogtas, ant szimto ke
turios deszimts doleriu, apie 
penkta valanda isz ryto, prie 
Carlisle ir Diamond uly. Jis 
to laiko buvo laisvas nuo savo 
policijanto pareigu.

Jis sako kad trys vyrai užsi
puolė ant jo. Jis sako kad jis 
paleido penkis szuvius, kai jie 
tego ir mislina kad jis vienam 
pataikė.

Jis ka tik ta vakara buvo sa
vo pede gavės ir tie vagiai vis
ką pavogė.

ŽMOGŽUDŽIO
MOTINA SUIMTA

Du Troko Draiveriai
Paszauti

PHILADELPHIA, PA. — 
Žmogžudžio, kuris buvo val
džios nužudintas už žmogžudy- 
te, žmona ir motina žmogždžio 
sunauš, kuris yra iki gyvos 
galvos pasmerktas in kalėjimą 
yra dabar pati suimta ir su-

Pirkite U. S. Bonus

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

PLATINKI!
1ST “SAULE”

School bells are again ringing and 
thousands of children are back in 
classrooms all over the country. And 
many of these little boys and girls 
are crossing the thresholds of learning 
for the first time, starting the great 
adventure of beginning an education 
In a free land. They can go all the 
way, and that means college, if they 
learn to save. The School Savings Pro
gram teaches them to be thrifty and 
children who learn to save will cer
tainly be better citizens tomorrow. 

;You parents—be sure there is a School 
i Savings Program at your school and 
be sure too, that your children are 
Investing f in U. S. School Savings 
Stamps. L/. S. Trcwur, Department,

Pirkite U, S. Bonus

aresztuota už ergeli ir szaudi- 
nima South Philadelphijoje.

Ji yra trisdeszimts trijų me
tu amžiaus Ponia Helen Ed
wards. Jos sunus, Curtis, buvo 
nuteistas iki gyvos galvos in 
kalėjimą už nužudinima Mar
tin Daniels, Birželio dvide
szimts antra diena.

Jos vyras Grover Edwards 
buvo valdžios su elektra nužu
dintas trys metai atgal už nu
žudinima szeszios deszimts ke
turiu metu amžiaus duonkepio 
Isaac C. Teitelbaum.

Dabar ji pati insivele, inklim 
po su keliais savo draugais vie
name saliune netoli nuo Dela
ware Avenue.

Iszrodo kad ežia keli jos 
draugai, kurie visi yra buvę 
kaliniai ar intarti ražbainin- 
kai, susipesze su dvejais troku 
draiveriais ir paskui vienas isz 
ju nuėjės namo pasiėmė revol
veri tuos troku draiverius ap- 
szaude.

Policijantai ja ir jos draugus 
suėmė ir suaresztavo.

6 AMERIKIECZIA
ŽUVO

Du Eroplanai Susikūlė 
Vokietijoje

WIESBADEN, VOKIETIJA 
—Amerikos keturiu inžinu 
“Hercules” eroplanas susikū
lė su Prancūzijos ‘Mystere IV’ 
Jet eroplanu virsz Paryžiaus. 
Visi szeszi Amerikiecziai žuvo, 
ir to Prancūzu eroplano lakū
nas teipgi žuvo.

Nelaime atsitiko apie septy
niolika myliu nuo Paryžiaus. 
Amerikos “Hercules 0-130” 
ywelsxito A/arp Triel ir Paissy 
miestu, Prancūzu “Mystere” 
nukrito in Vernonoullet mies
tą, Amerikos eroplanas skrido 
isz Evreau Air Force Base, 
Prancūzijoje in Spangdahlem, 
Vokietija, kai ta nelaime atsi
tiko.

DIPLIOMATAS
SUŽEISTAS

U.S.A. Vice-Konsulas 
Paszautas

NICOSIA, KTPRIJA. — 
Amerikos Vice-Konsulas John 
Page Wentworth buvo paszau
tas savo Dipliomatiniuose na
muose ir dabar randasi pavo
jingoje padėtyje.

Laikrasztininkai spėja kad 
jaunas Kiprijietis klaidingai 
mislino kad jis yra Anglas ir 
už tai norėjo ji nuszauti.

Tas jaunas Kiprijietis ji pa- 
szove per tvora, kai jis vaiksz- 
tinejo savo darže, su savo trijų 
metu dukrele Caroline. Jis bu
vo greitai nuvesztas in Angli
jos kariška ligonine.

Policijantai ir kariszka poli
cija dabar to jauno Kiprijie- 
czio po visa miestą jieszko.

Amerikos Vice-Konsulas yra 
vienas isz keturiu žmonių būti 
taip sužeistas in trumpa laika.

Anglijos kariszkas sztabas 
tuojaus paskelbė kariszka tvar 
ka ir pradėjo imti nagan visus 
jaunus Kiprijos vaikus ir vyru 
kus nuo penkiolikos iki dvide
szimts penkių metu amžiaus.

Spėjama kad ežia buvo norė
ta kuri Anglą nužudinti, nes 
Kiprijos gyventojai, net ir su
kilėliai nieko neturi priesz 
Amerikieczius, bet baisiai

pyksta ir kariauja priesz Ang
lus, nes jie nori gauti laisve ir 
nepriklausomybe nuo Angli
jos.

ŽMOGŽUDŽIAI
SUIMTI IR
SUARESZTUOTI

KANSAS CITY, MISSOURI 
—Trys sanvaites ir viena die
na po tai, kada South Philade- 
Ipmijos sztorninkas buvo nu
žudintas, .broliai Anthony ir 
Edward Scoleri buvo suimti ir 
suaresztuoti in Kansas City.

Szitiedu Philadelphijos žuli- 
kai iszlipo isz taxicab Kansas 
City vidurmiestyje ir pamate 
du policijantu su atprovintais 
revolveriais. Vienas isz ju 
stengiesi iszsitraukti revolve
ri, bet vienas szuvis isz vieno 
tu policijantu revolverio ji 
greitai numalszino.

Jiedu tiems policijantams pa 
siaiszkino kad jiedu buvo ant 
autobusio atvažiavę isz Colum
bia, Missouri, kur jie paliko 
automobiliu, kuri jie buvo pa
sivogė Chicagoje.

Ju drauge, sugulove Ponia 
Ida Iocco, kuri buvo labai ap
deginta keliomis dienomis 
priesz tai suimta, kai ji buvo 
palikta vienoje ligoninėje Chi
cagoje.

Policijantai visu ju jieszkojo 
po visa kraszta kai sztorninkas 
Max Gordon buvo nužudintas 
Rugpiuczio dvideszimts asztun 
ta diena.

Ta. dvideszimts keturiu metu 
moteriszke buvo parveszta at
gal in Philadelphia. Ja paly
dėjo Detektyvas Joseph Gol
den ir policijante Betty Faw- 
thorpe.’

Kiti detektyvai buvo greitai 
pasiunsti in Kansas City, pa
imti tuos du broliu, kurie yra 
intarti už žmogžudyste.

Szitiedu žulikai, bėgdami isz 
Philadelphijos buvo .apvogė 
keletą vietų savo kelionėje per 
Chicaga in Kansas City.

Rickey Woods kitas razbai- 
ninkas ir szitu broliu draugas 
buvo netyczia vieno ju nuszau- 
tas ir buvo iszmestas isz auto- 
motiliaus in New Jersey, pirm 
negu jiedu nutarė traukti in 
Chicaga.

AUTOMOBILIU
UNIJOS LAIMĖJO
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

in ta užburta rata, kur algos 
didėja ir viskas brangsta.

Automobiliu kompanijos da
bar negali savo darbininkams 
per daug prieszintis nes visa
me joms dabar rupi savo atei-

naneziu metu automobilius in 
laika iszleisti. Bet vėliau, atei- 
naneziais metais, kai tos kom
panijos negales savo tuos auto
mobilius parduoti už tai kad 
jie bus per brangus, ir jie bus 
per brangus, už tai kad darbi
ninku unija per dideles algas 
buvo savo darbininkams parei
kalavus, tada bus su automobi
liu darbininkais kaip ‘ szian
dien yra su Kietu Anglies Mai- 
nieriais, jie gaus baisiai dide
les algas, bet darbo neturės, 
nes mažai kas pirks tuos auto
mobilius, kaip mažai kas perka 
tas anglis. .

KINIJA NEPRIIMTA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tininkus Kinieczius vien tik su 
karabinais ir ginklais, ir kad 
Amerika yra kalta, kad dabar 
Kiniecziai tarpu saves musza- 
si Formosa, Quemoy salose ir 
apylinkėje.

Jis, kaip ir kiti Rusijos At
stovai vis reikalauja kad Ame
rika pasitrauktu isz Tolimu 
Rytu ir savo Septinta 'Laivyną 
parsiszauktu namo.

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

Herkula.no



