
THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY,
An American Newspaper published in the Lithuanian Language, 

that circulates thruout the U. S. A., and Foreign Countries.
Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $7.00;

Year $4.00; Canada $8.00. Advertising Rates on Application.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.

No. 76 ENTEBED AT THE MAHANOY CITY, PA.,I POST OFFICE AS SECOND 
CLASS MAIL MATTER. UNDER ACT OF MARCH 3, 1879

----------------------------------------------- -------------- --------------------------

DU-KART S ANV AUTINIS LAIKRASZTIS “SAULE”
ISZEINA KAS JJTARNINKA IR PETNYCZIA

Prenumerata: Suvienytose Valstijose $7.00 metams, % metu $4.00;
In Kanada: metams $8, % metu $4.50; In Vokietije, Pietų Amerika, 

Skotlandije, metams $10.00. Atskiras “Saules” numeris 10 Cts.
Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso:

SAULE PUBLISHING CO.;
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.

----------------- :-------------------------------------------------------- !

Po Audros

Gyventojai, kurie liko gy
vi in Koto miesteli, kuris 
yra dalys Tokyo miesto, 
jiesžko savo giminiu, pažys
tamu ir savo likusiu rakan
du po baisios audros, kai

Generolas Charles De Gaulle
Laimėjo Rinkimus Prancūzijoje

PARYŽIUS, PRANCŪZIJA 
— Generolas Charles de Gaulle 
lengvai laimėjo Prancūzijos 
Ketvirtos Respublikos Rinki
mus. Jis laimėjo apie asztuo- 
nios deszimta nuoszimti visu 
balsu.

Vidaus Ministeris Emile 
Pelletier sako kad tai buvo 
reikšminga Generolo pergale 
ir baisus smūgis to kraszto Ko
munistams.

Bet in Guena, Afrikoje, isz- 
rodo kad balsavimas eina del 
visiszkos nepriklausomybes ir 
pasitraukimo nuo Prancūzijos. 
Guena krasztas yra vienas isz 
bagocziausiu krasztu po Pran
cūzijos sparnu.

Generolas DeGaulle yra pri
žadėjęs duoti nepriklausomybe 
tiems krasztams kurie per szi- 
tus rinkimus taip pareiksz.

Dabar Generolas de Gaulle 
bus ingaliotas kaip ir musu 
Prezidentas Eisenhoweris, su- 
lyg Konstitucijos, kuri yra in 
musu Konstitucija panaszi.

MOKYKLOS
LIEKASI
UŽDARYTOS

LITTLE ROCK, ARK. — 
Keli žmones ketino atidaryti 
Little Rock High Mokyklas, 
kurias Gubernatorius Faubus 
yra uždaręs, ir jas vesti kaipo 
privatines, asmenines mokyk
las.

(Gubernatorius Faubus yra 
jas uždaręs nes jis nesutiko pa
vėlinti Juodukams mokiniams 
lankyti tas paczias mokyklas 
su Baltais mokiniais.)

Arkansas valstijos du augsz- 
cziausio teismo teisėjai už
draudė tiems žmonėms vesti

“Ida” vadinsima audra isz- 
tiko ju kraszta. Audra Kelia
vo apie szimta szeszios de- 
szimts metu ant valandos. 
Daugiau kaip tūkstantis sze- 
szi szimtai žmonių žuvo; ne

Szitie rinkimai iszrinko Gen.
Charles de Gaulle Premieru.

Generolas Charles de Gaulle

tas mokyklas kaipo privatinns, 
paaisžkindami kad tai yra as
mens pavartuojamas valdžios 
namu, nes mokyklos priguli 
valdžiai.

High School, augsztesnio- 
sios mokyklos teisėjai pataria 
visiems mokytojams nedaly
vauti ir neeiti mokinti in to
kias, neva privatines mokyklas j 
nes jos nėra teisetinos.

Dabar tikras sumiszimas 
randasi Little Rock mieste. 
Mokslo sztabas stoja su Gu
bernatorių Faubus ir nori ati
daryti visas mokyklas kaipo 
privatines; teisėjai sako kad 
tai negalima'; Amerikos augsz- 
cziausias teismas yra insakes 
kad Juodukams negalima už
drausti lankytis in tas mokyk

suskaitomas skaiczius buvo 
sužeista ir daugiau kaip ke
turi szimtai tukstancziu ne
teko pastoges.

o o o

Bus dar kiti bendros tarybos 
rinkimai Lapkriczio menesyje, 
kada Prezidentas bus iszrink- 
tas. Beveik visados žmonių isz- 
rinktas Premieras būva tary-Į 
bos iszrinktas Prezidentu.

Alžirijos žmones balsavo net 
devynios deszimts septintu 
nuoszimcziu už Generolo de 
Gaulle Nauja Konstitucija.

Informacijos Ministeris Jac
ques Soustelle, kuris vede visa 
ta rinkimu vaju, labai suma
ningai nutarė pavėlinti ihote- 
rirns balsuoti. Tai buvo pirmu
tinis sykis kad moterys balsa
vo, ir spėjama kad dauguma j u 
balsavo už Generolą de Gaulle 
nes jo Nauja Konstitucija daug 
pagelbės Moslemu moterims.

Komunistai visomis galio-i 
mis stengiesi Generolą deGau- 
lle sumuszti, bet jiems nepasi
sekei Sargai prie visu balsavi
mo vietų numalszino tuos Ko
munistus kurie norėjo riau- 
szias sukelti.

o □ o

las* Gubernatorius Faubus sa
ko kad ežia ne Eisenhowerio 
biznis! O mokiniams gyvas 
ragaiszius: kai visi tie moks- 
lincziai ir tūzai peszasi, moki
niai atostogauja, ir nepaiso 
kas ka musza ar szmeižia, bile 
tik nesusitaiko ir neatidaro tas 
mokyklas.

Mokslo sztabo virszininkas, 
Virgil T. Blossom sako kad jis 
dabar nieko nedaro ir nebeda
rys kol viso sztabo susirinkimo 
ir pasitarimo su tais žmonėmis 
kurie ketino tas mokyklas ati
daryti kaipo privatines mo
kyklas.

Gubernatorius Faubus sako 
kad jis nieko nežino apie tu 
teisėju nusprendimą ir uždrau- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

INŽINIE UUS
TURĖJO SZIRDIES 

į SILPNUMĄ

Jo Pagelbininkas
Augszta Krauja

~~---- -
NEWARK, N. J. — Ir inži

nierius ir jo pagelbininkas, fi- 
remonas ant ,to Jersey Central 
traukinio buvo ligonys.

Pagelbininkas, firemonas 
Peter Andrew, isz Jersey City 
buvo praradęs savo inžinie
riaus darba už tai kaid jis tu
rėjo augszta krauja.

Inžinierius Lloyd Wilburn, 
63 metu amžiaus isz Red Bank 
turėjo teipigi augszta krauja ir 
slab na szirdi.

Isz pradžių Daktaras Ches
ter Rydwin buvo pasakęs kad 
,Inžinierius Wilburn pasimirė 
nuo paprastos szirdies silpnu
mo.

Daktarai yra pa- 
,Ug advokatu ku
psto vau j a dabar

Bet Daktaras Ira Goldowski 
isz New Jersey geležinkelio 
kompanijos pasamdintas Dak
taras ant to nesutiko, sakyda
mas kad jo tokios nelaimes ne
galima pasakyti apie ; logaus 
szirdies silpnybe ar augszta 
krauja.

Dabar kiti 
szaukti ir da 
rie valdžia a 
stengiasi isztirti ir dažinoti ne 
tik apie to traukinio nelaime, 
ne tik kodėl tas traukinys pra
važiavo pro 
szviesas ir inkrito in mares, bet 
teipgi nori daugiau žinoti apie 
to inžinieriaus ir jo pagelbinin- 
ko sveikata ir nesveikata; ir 
kode! kompinijos Daktarai, 
kuriu darbas 
vuoti

tris rauduonas

yra iszagzamina- 
tokiiis atsakomingus 

darbininkus, nieko nebuvo ra
dę apie szirdies liga ar apie 
augszta krauja.

NORIME MUSZTIS

Sako Kinijos 
Komunistai

TOKYO, JAPONIJA. — 
Per Peipingo Komunistu val
doma radija buvo perskaitytas 
Kinijos “Liaudies Laikrasz- 
czio” straipsnis, kuriame pa
sakyta, paraszyta kad prasidė
jusios Varszavoje derybos tarp 
Amerikos ir Komunistiszkos 
Kinijos, nieko bendra neturi 
su dabartiniu Quemoy salos 
musziu, ir kad jie nenutrauks 
Quemoy salos bombardavimo, 
ar kitus žygius priesz Chiang 
Kai-sheka.

Bet jie greitai pridūrė, kad 
kol kas jie nei rankos nekelia 
priesz Amerika, sakydami kad 
j u reikalas yra su Chiang Kai- 
shek ir su Kinijos iszdavikais 
ir isznaudotojais, bet ne su 
Amerikos Septintu Laivynu, 
kuris tenai prie tos salos ran
dasi ir nesitraukia.

GEN. PERSONS UŽ
IMA ADAMS VIETA

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Eisenhoweris in 
savo pagelbininko vieta pasky
rė Generolą Wilton Persons, 62 
metu amžiaus. Jis dabar užima 
Sherman Adams darba.

Generolas Persons yra kilęs 
isz Alabamos Demokratu szei- 
mynos. Persons buvo parink
tas in Baltnamu sztaba per 
Prezidentą Eisenhoweri.

Privatiniu Mokyklų 
Prezidentas

Daktaras J. Raney, Liftle 
Rock Private School Drau- 
gijos Prezidentas, suspėjo 
pasiraszyti ant sutarties, 
kontrakto, kuris paveda vi
sas keturias Little Rock 
miesto augsztesniasias mo
kyklas tai draugijai, kuri 
jas ves asmeniniai, priva- 
tiszkai, ir taip nei valstija, 
nei valdžia negales priversti 
mokslo sztaba priimti Juo
dukus.

Jie suspėjo ta kontrakta 
sudaryti ir jis suskubo ant 
jo pasiraszyti pirm negu 
Juoduku vadai suspėjo pasi- 
prieszinti.

Bet jie nesitikėjo kad teis
mas ežia insikisz. Kai tik bu
vo dažinota apie ta j u suma
nymą, kontrakta, valstijos 
teismas greitai pareiszke 
kad negalima valdžios na
mus pavartuoti asmeni
niams reikalams. O mokyk
los valdžiai priguli, taip 
kaip pacztas.

Tuo paežiu sykiu mokyto
ju bendroves advokatai pa
tarė visiems mokintojams 
nieko bendra neturėti su ta 
draugija ir nemokinti in to
kias mokyklas.

PRAVARĖ 68
POLICIJANTUS

AURORA, ILL. — Miesto 
burmistras, majoras Paul 
Egan, vari jotas valdininkas, 
supykęs ant policijos sztabo, 
davė “sakti” visiems savo 
miesto policijantams ir pa
skelbė kad Aurora miestelis 
dabar po jo asmeniszka val
džia.

Jis per radija kreipiesi in 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

,V. L. Boczkovvrki, Kflitor and Mgr.

Mokyklos Pa randavuotos

Wayne Upton, (po kaire) j 
Little Rock Arkansas moks- i 
lo sztabo pirmininkas, laik- ■ 
rasztininkams paaiszkina ! 
kontrakta per kuri visos ke- j 
turios to miesto augsztes- 
niosios mokyklos yra pa- 
randavuotos greitai sudary
tai draugijai, kuri tas mo
kyklas ves kaipo privatines 
ir taip nebus priversta pri
imti Juodukus mokinius.

NUŽUDĖ SAVO 
ŽMONA

Del Turto Valdymo 
Norėjo Pasikarti

NEWARK, N. J. — Antanas 
Saveikis, kuris atvyko isz Vo
kietijos Birželio menesi, nudū
ręs savo žmona Stase, su kuria 
kaip Saveikis pats policijai 
papasakojo susiginezijes del 
turto valdymo ir del noro 
gryžti atgal in Vokietija. Nu
žudęs žmona, Saveikis noreijes 
pasikarti. Vietoj to, jis sukru
vintas drabužius permaine ki
tais ir iszejo jieszkoti polici- 
janto. Saveikis turi 50 metu

V'

Jos Vyras Zenotas

Ponia Joan Story, ežia su 
savo trimis vaikueziais, in 
New York miestą, kur ji da- 
žinojo kad jos vyras yra že- 
notas su kita moteriszke, 
Anglijoje.

Ji dažinojo kad jos vyras

jtį 70 METAS

Deszineje, Virgis Blossom 
mokyklos virszininkas, sake 
kad jis tikisi kad bus galima 
mokyklas atidaryti vien tik 
Baltiems mokiniams, už ke
liu dienu. Bet greitai atėjo 
insakymas isz valstijos aug- 
szcziausjo teismo kad tai bu
tu priesz valstijos ir val
džios instatymus ir kad taip 
negalima daryti.

□ o C3

amžiaus, ir kuris už savo žmo
na devyneriais metais jaunes
nis, atvyko isz Vokietijas tik 
keletą menesius o jo žmona su 
trimis vaikais buvo atvykusi 
priesz assztuonis metus.

AMERIKA PALEIDO
NAUJA SATELITĄ

CAPE CANAVERAL, FLA. 
— Ana diena, Amerikos Lai
vynas iszszove 72 pėdu ilgumo 
“Vanguard Raketa” su dvide- 
szimts du svaru ir dvideszimts 
coliu satelitu (menuliu). Bet 
mokslininkai sako kad tas sa
telitas nepateko in orbita kur 
jis imtu suktis aplink žeme 
kaip menulis.

Raymond, yra ženotas ir nė
ra gavės divorsa, kai ji per
siskyrė sujuo ir po tam, no
rėdama viską sutvarkyti, 
bekraustydama, užtiko rasz- 
tus. Raymond dabar yra su- 
aresztuotas.

5 t
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Kas Girdėt
Sovietu Rusijoje labai sunku 

gauti vairuojimo laisnius. 
Pirm negu žmogus gali gauti 
laisnius vairuoti automobiliu, 
kėli Daktarai ji iszegzamina- 
vuoja, jo szirdi patikrina, akis 
peržiūri, kojas iszmanko ran
kas iszmieruoja ir paskui uiž- 
duoda daug painiu klausimu ir 
priverczia ant popieros iszro- 
dinti kaip važiuoti tarp daug 
automobiliu. Dar ir to negana, 
paskui reikia paežiam laisniu 
tpraszancziam iszardinti auto- 
mobiliaus ih'žinas ir vėl sudėti 
ir tik tada:, gal už keliu mene
siu vairuojimo laisniai bus su
teikti.

prie ežero ir dvidėszimts t rė
džius ulyczios. Tie pastatai 
kasztuos daugiau kaip trisde- 
szimts keturis milijonus dole
riu. Jie stoves vietoje kur da
bar dar randasi ežeras.

Chicago burmistras, majo
ras Daley sako kad Chicagie- 
cziai negali pasiduoti, kad ju 
Pasauline Paroda turi būti di
desne, puoszesne, gražesne, in- 
domesne ir brangesne negu ku
rio kito Europos kraszto paro
da buvo ar bus. Ta paroda bus 
1959 metais.

dar mažiau savo pinigu skirs 
Politikieriams ir ju Rinki
mams. Joms stoka, pinigu. 
Straikos, visokios bylos teis
me, intarimai ir paežiu darbi
ninku nepasitikėjimas savo va
dais, labai pakirto uniju inei-

Price $3.00 suu
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Coppar.
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Vargiai diena praeina' Rusi
joje kad kuri szeimyna nesusi
lauktu vieno kurio savo nariu, 
pargryszfanczio isz Si'birso, po 
deszimts, penkiolika ar net ir 
dvidešzimts metu.

Eilinis kolegistas Rusijoje 
gauna apie penkis ar szesizis 
sykius daugiau mokslo apie 
aritmetika, matematika tech
nologija ir fizika negu parink
tas Massachusetts Institute of 
Technology studentas gauna, 
Amerikoje. Bet tuo paežiu sy
kiu tas Sovietu studentas yra 
ir darniausias visose kitose; 
mokslo szakose.

Thomas A. Edison, kuris yra. 
iszrades tiek daug elektros 
daigtn ir muzikai reikmenų, 
buvo syki pastebėjęs:

Amerikieeziai per daug val
go; per daug tinginiauja ir per 
ilgui miega,. Jis sake kaid 'žimb>- 
gus kuris sako kad jam reikia 
asžtuonias ar deszimts valančio 
išzniiegoti, 'dar ir sako tailp ne 
už tai kad jiem tiek to miego 
reikia., bet khd jis myli iniego- 
ti; jis tiek daug valgo ne už tai 
kad jam tiek maisto reikia, bet 
už tai kad jis myli valgyti; jie 
stato ir perkasi tokius, didelius 
ir puosznius gramoždiszkus 
automobilius, ne už tai kad 
jiems ju reikia, bet už tai kad 
jie myli gramožldus.

AFL-C1O Unija, neteko apie 
$928,000 in metus ineigos vien 
tik isz Teamsters ir Bakėrs 
Duonkepiu Uniju.

O iszrodo, kad kai Senato 
Komisija savo tardinimus už
baigs apie kelias kitas Unijas, 
tai CIO-AFL neteks dar 
$945,000.

O kas dar svarbiau, patys, 
Uniju Bosai nežino' kuri Poli
tikierių remti ir kuri ji savo 
draugu gali skaitytis, nes keli 
Politikieriai, kuriuos tie Uni
jų Bosai reme, vėliau presz 
juos pasistojo.

hM Die-
Pa-

Pypkes Durnai

Būti Turtingu

Sovietu Rusija studentui 
primoka už tai kad jis stojai in 
kolegija ar universitetą, ir jam 
jokiu taksu nėra, nežiūrint ko
kia butu jo ineiga.

Iszrodo ka:d musu Senato ko
misijos savo tyrinėjimu darba 
yra tik pradėjus. Teamsters 
Darbininku Unijos vagiai ir 
razbaininkai ežia ne veni. Te
levizijos ir eroiplanu biznis per 
prekybas ir kyszius gal užims 
dar daugiau laiko ir darbo ne
gu Teamsters unijos klausi
mai. '

Kas geidžia būti turtingu, 
Ne tik turi dirbt, 
Bet ir mokėti czedyt.

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

Žino Ja Gerai Trys Istorijos

— Turiu dideli nemalo
numą. Tik insivaizdinkie 
sau, Katre Sanfandulskiene 
vakar sake man, kad asz esu 
viena isz didžiausiu tingi
niu!

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

\ “Pora tukstaneziu darbinin
ku apleido Scepel fabrikus Du
nojaus saloj, kai ten atvažiavo 
Chruszczevas pasakyti pasku
tine kalba, priesz iszlekiant at
gal in Maskva?’ Taip žinutes 
iiz Vengrijos skamba. Jeigu 
tikrai pora tukstaneziu darbi
ninku apleido savo darba,, tai 
ssunku inspeti kur jie ta die
na praleido, nes, anot kitu, 
daug tikresniu žinuežiu nebu
vo jokiu tukstaneziu palydėti 
Poną Khruszczėva ar su juo 
atsisveikinti, kai jis isz to 
kraszto isžgarmavo.

Darbininku Unijos sziais 
metais daug mažiau rems ir

— Negalimas dalykas, 
isz kur ji taip gerai žinotu?

LIETUVISZKAS SURIS

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nu o'tavęs priklauso 
“Saules“ ate: 1 
si, ja indomausies, ar laiku at 
silyginsi, ar j i paremsi!

tis: Ar ja skaity-

General Motors automobi
liu kompanija, pranešza kad 
žmones dabar nenori tokiu pui
kiu ir spalvuotu automobiliu ir 
nenori visokiu tu 'žibueziu. Szi- 
tos kompanijos virszininkai 
sako kad ateinaneziais metais 
dauguma General Motors kom
panijos automobiliai bus tik 
vienos spalvos iszvien, nebus 
jau keliu spalvų dedama ant 
vieno automobiliaus.

Chrysler automobiliu kom
panijos rirszininkai pranešza 
kad ateinaneziu metu Chrysler 
automobiliai bus dar spalvin
gesni, dar puoszesni su dar di
desnėmis, aug-sztesneinis uode
gomis ir žiburiukais ir žibu- 
cziais.

Kaip ežia iszrokuoti ir kuo 
tikėti? Musu patarimas: Užsi
mokėkite ir pasirinkite.

SAPNAS
SZVENC

MOTINOS
ZIAUSIOS

. . HALDA . .

Jėzaus irViesz 
Motinols Szvencz.

Sapnas plotinos Szven- 
cziausios, ! mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
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Gyvenimo

Nors Brusselioi mieste Pa
sauline Paroda vos spėjo baig
tis ar tikrumoje dar nėra užsi
baigus, Illinois valstijos Gu
bernatorius Stratton ir Chica
go®, miesto Burmistras Daley, 
dalyvaujant dviem sz.imtam 
pareigunu, iszkase jau pirmu
tini kastuvą žemes, pradedami 
siatyti ipuoszniausius namus

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

Andriuliu ir jų 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 Angelines Andruliu Ir Ju Szeimynos 
MICHIGAN FARM SURIS

FOUNTAIN - MICHIGAN

plaukais ir 'purvynu, O' kojos ir 
rankos buvo panaszios in žmo- 
giszka,.

— Ant mielaszirdystes 
vo juk tai yra žmonis! 
szauke vienas isz medėju.

Ant tojo balso du navatni 
sutvėrimai mėtėsi pirmyn, 
idant isztrukt isz ju ranku.

— Griebkite! Ragaukite! 
Ne užmuszine'kite! Tai yra 
žmonis! Szauke isz visu pusiu.

Kada juos aipkirpo apskuto 
ir iszmazgojo, persitikrino jog 
tai isztikruju buvo du jauni 
vaikinai, apaugę kaip meszkos.

Rūpinosi jeisais kaiip su 
žmonėmis, mokino ir stengėsi 
duot jiems mokslą kaip del 
žmonių iszpuole, bet viskas ėjo 
ant tuszczio. Jaunikaicziai bu
vo daugiau laukinei ne kaip 
žvėrys ir nuolatos turėjo būti 
ant akies;

Tik viena karta juose pare
gėjo žmog'isz'ka jausla, o tai 
tada kada žmogų s-ž very s mė
tėsi ant gulinezio kailio ipaka- 
juje ir pradėjo verkt, spausda
mas kaili prie krutinės. Po per
sitikrinimui pasirodė, jog tai 
kailis tosios ipaczios meszkos 
kuri juos teip gindavo priesz 
smert. _

Suėmimas tuju sutvėrimu 
buvo apkalbėtas visai aplinki
nei, o in pora metu po tam 
kokis tai szlekta sugryižtantys 
isz Varszavo apsakinėjo aipie 
juos, sėdėdamas ant gonku vie- 
ių> dvaro issz kur buvo matyti 

1 griuvėsius grinezios buvusio 
girininko.

Apt galo gaspadorius giliai 
užsimislines staigai passzauke:

— Ar-gi nebutu laikais vai
kai buvusio girininko, pa
griebti per teip slaptinga spa
saba? Gal tai meszka 
griebe ant užmanius 
vaikus.

Pribuiszas sveczias
■ lino gilei, o poni dvaro isztare: 

i —• Ar-gi meszka turėtu at- 
; minti ir motiniszka jausla?

juos pa- 
už savo

užsimis-

Niekai Uoszvis

Uoszvis in žentą kuris nuo 
menesio laiko buvo apsive
dęs su jo duktere. — Na ka, 
ženteli, ar esi kantantas isz 
Juzės?

Žentas — Taip, esiu kan
tantas isz Juzės, bet ant ta
vęs teve, pykstu ir gana.

Uoszvis — Nu-gi už ka?
Žentas — Už ta kad mane 

su lazda neiszvijai kaip su 
pirszliu atvažiavau!

Tieji kurie persikrausto 
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”.

in KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas Įsi 
šiito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IB T. T.

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

No. 102— Prakeikta, meilin- 
'as kriminaliu kas apraszy 
uao, 2Ū2 pus-

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuvisaku j 
užlieku. Su paveikslais. 177 | 
dideliu puslapiu, 35c.

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

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

N,0.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 

' 43 puslapiu, 20c.
No.138—Apie Irlanda; Ro

bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

No.142—-A p i e Paveikslas
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 

( Jerukausko, Osieczna. 40 pus 
lapių, 20c.

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

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

No.146—-Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Naktį 
62 puslapiu, 20c. •

No.l48-~Apie Joną ir Alena, 
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c

No.152—Apie Kajimas, Dru 
tas Petras, Nnogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

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

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

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

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

No. 201 Istorija apie Amži- 
na Žydą, Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kris
tų 20c.

lapių, 20c.
No.158—A p i e KapitoiiM 

Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigauta# 
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; Budyae. 
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, 20o.

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

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

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

Kitokios Knygos

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

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

180%—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaue 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c. 4 '

No.194—Trumpas , Katalb 
kisžkas Katekizmas, pagal isa 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurtas Naudingais Padeji 
mals. 35c.

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristus© 
I5o.

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

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

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutinio Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

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

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

N o.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Offieium. 15e

Maip Užsisakyti Knygas;

Skaitykit “Saule”

IS?3 Užsisakant knygas 
szio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar B an k ino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik aut 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING L’O„
Mshancy ūfe, Pa.. * . ū. B, »
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Paskutine Valanda Jo Gyveninio
r

geli metu kalbėdavo apie jo ge- 
ruma.

—GALAS—

JAU po viskam, kalbėjo Pe
tras Žukas, del manes nesi- 

siranda jokios vilties, turiu už
daryti skaitlį su mano gyveni
mu. Už keliu valandų viskas 
pasibaigs, bet užtikrinu jums, 
mano geri draugai, jog niekar 
dos nesitikėjau kad su manim 
taip blogai atsitiks!

*

— Ir mes, brolau, niekad 
neabejojome apie tavo nekal
tybe, atsake jo draugai. Matai 
pats kad tave toje paskutinėje 
valandoje neapleidžiame, to- 
delgi norints paskutinėje va
landoje pasirodyk žmogum.

— 0 mano mylimi draugai, 
bukite tvirtais kad asz nesibi
jau tosios paskutines valandos. 
Ar greicziau ar Vėliau turėjau 
tai padaryt. Ne yra, tai taip 
baisus dalykas, bet tiktai man 
labai nesmagu kaip ten bus 
tam kitam gyvenime.

Petras po tu žodžiu giliai už- 
simislino.

Mes jo draugai, darėme kaip 
temanydami kad suraminti sa
vo dranga, kuri ta netikėta ne
laime atėmė nuo mus. Rūpino
mės isz jo akiu iszskaityti kož- 
na, jo norą.

— Eikime, tarė Petras. Vi
si nuėjome in kita kambarį kur I ■ ■ ' ■ .....

stovėjo visokį valgiai ant sta
lo ir geri gerymai. Petras, pa
regėjus kas radosi ant stalo, ir 
tarė:

— Isztikruju, tai tikras ka- 
raljszkas bankietas.

Purtindamasis isz štoko nar
sos ir vilties, sėdo szale mus ir 
pradėjo valgyt. Valgė rodos ne 
su savo lupomis, rodos sapnuo
damas. Po tam atstume nuo sa
ves torielka ir iszsieme isz ki- 
szeniaus, o ar žinote ka? U-gi 
savo mylima pypkele.

Šu nuliudimu žiurėjo ant 
jos.

— Žiūrėkite, mano mieli 
draugai! Niekas kitas nebus 
del manes taip sunku kaip 
skirtis su ta ja mano gera drau
ge, kuri nekarta nesmagioje 
valandoje mano gyvenimo bu
vo del manes geriausia prietel ■ 
ka!

Rodos aszaros pasirodė jo 
akyse tai kalbėdamas.

— Bus tai paskutinei du
rnelei iszleisti isz jos. Taip, 
paskutiniai!

Su dideliu nuliudimu užde
gė savo pypkele, su dideliu už- 
ganadinimu tetraukė durnus in 
save ir palengvelei iszleidine- 
jo, rodos kad su tais durnais ne

norėjo skirtis, pabalo, o jo lu
pos sudrėbėjo kalbėdamas:

— Paskutine pypkele — 
atsiduso isz gilumos ir nežine 
kas tame atsitiko kad staigai 
pypkele iszpuole jam isz dan
tų ir susimusze!

Su baime žiurėjo ant szukiu 
kad net buvo baisu žiūrėti aut 
jo gailestise. Po tam Petras pa- 
szoko ant kojų. Su delnu patry
nė sau kakta net plaukus su- 
tarsze, smaukdamas:

— Tai pradžia mano pabai- 
g-os, ir isztiese ranka padavė 
visiems isz kaleinos drucziai 
spausdamas musu rankas.

Ant rytojaus anksti ėjo sun
kiu žingsniu ant vietos kan- 
cziu.

Petras buvo iszbales kaip 
drobe, bet buvo malszus. Mes 
ejome paskui ji, tame ir kuni
gas pasirodė. Petras dirstelė
jo da karta ant mus visu, ro
dos atsisveikindamas papsku- 
tiniu kartu, paskui užėjo ant 
laipsnio altoriaus ir, likos su- 
risztas mazgu moterystes su 
pana Petronėle Biszkiute!

Tai mat, pabaiga, gyvenimo 
jaunikio, kuris užsidėjo sau 
ant kaklo virve moterystes!

----- .GALAS-—" S ••
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MESZKOS : :

MOTINISZKA
: : JAUSLA

:: Pasiszventimas Kunigo ::

Kaip dagirsta kad 
Baltruviene pribut ketina 

Bobeles staigai 
apsimalszina, 

Norėjau in Filadelfija 
nusiduoti, 

Kokiu žinelių ten dažinoti.
Bet nieko nenaudojau 

Kad ir eroplamiku in ten 
nupiszkejau, 

Kaip tik moterėles žinia 
gavo, 

Tuojaus visos sustraikavo.
Vakaruszku jau nedare, 
Rudakes taip nevaro, 
Pradėjo geriau stu'bas 

užlaikyt, 
Vyrams valgi pataikyt, 
Dabar kaip žmogus in 

stuba ineina, 
Didele permaina ten 

randa, 
Visi iszszluoti kampeliai, 
Nuprausti visi vaikeliai, 

Isz. pradžių joms tas 
labai nepatiko, 

Kaip tik po miešta žinia 
pasklydo.

Kad asz netrukus in

RETUOSE 1920, tūlas jaunas 
kunigas apėmė* klebonyste 

vienoje parapijoje Virginijos! 
diecezijoje. Medine maža, baž
nytėlė stovėjo tarp augsztu 
kalnu.

Tykus, mielaszirdingas, lab
daringas ir pilnas pasiszventi- 
mo kunigas likos greitai pamy
lėtas per savo parapijomis. Vi- 
siszkai užsitarnavo ant to nes 
kožnam atsitikime szelpe ge
rom patarmėm savo parapijo
mis.

Ląbdaringumas jo neturėjo 
rubežiaus, viską ka tiktai ture- 
jo, dalinosi su savo parapijo- 
nais. Kada ėjosi apie apgyni
ma geru instatu arba tiesu, vi
sados buvo persitikrinantis,, 
bet malszus, mokantis su kož- 
nu pasielgti ir pasikalbėti, kad 
visai ne yra stebėtinų dalyku 
kad pasiliko teisdariu savo pa
rapijom! kurie vietoje eiti in 
sud'a, tai eidavo pas ji, o jo isz- 
duota nusprendimą kožnas lai
ke už teisinga ir tame nesi prie 
szindavo ir priimdavo.

Tula ryta, priesz tekėjimą

SAPN0R1US

I
Su 283 Paveikslaia į 

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% ool. plocjrio ![ 
Luaiazklna sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu j; 
plauatu ir visokiu burtu.

Knyga in minksstos po- ![ 
pieroe virsseliuose. :: :: !;

Pinigai reikia siusti su < Į 
užsakymu:

Tiktai,. . . J1.00
Saule Publishing Oo., < 

Mahanoy City, Pa.,ū.8.A.
. Try • ' • - ,J • * ......

saules, pfad’ejb skambinti' te 
varpus, kas apreiszke nelaime 
dėl gyventoju tojo kaimo. Isz 
priežasties lietaus kuris jau 
nuo keliu dienu puolė, vanduo 
prūduose, gulinti ant stataus 
kalno pakilo ir iszplesze pyli
mus ir su dideliu smarkumu 
bego žemyn ant stovniczio pa
kalnėje kalno.

Didžiausia ugni galim aužr- 
gesinti, bet kas pajiegs sulai
kyti vandeni bėganti nuo sta
taus kalno? Gyventojai labai 
persigandę iszbegiojo isz na
mu vienuose tiktai marszki- 
niuose. Nekurie norėjo da gel
bėti savo turtą ii’ gyvulius, bet 
ant to jau nebuvo laiko, kož- 
na.s tik skubino gelbėti savo 
gyvasti.

Kunigas buvo pirmutinis 
ant vietos nelaimes ir sudarė 
sziokia. tokia draugijai neszimo 
pagelbos.

Negalimi buvo nė pamislyt 
apie sulaikyma vandens tiktai 
reikėjo mislyt apie tuos kurie 
radosi stubose apsemtose van
deniu.

Ant kart davėsi riksmas 
draskantis szirdi. Ant stogo kai 
tiktai riogsanczio supuvusios 
stubeles buvo matyt sėna mo- 
tere su dviems mažais vaikais. 
Vanduo jau sieke lyg stogui, 
stubele ka tikti riogsojo o per 
tai viena mislis apėmė visus 
kad ja neužilgio vanduo su
griaus, o motere su dvejetai 
vaiku pražus vandenyje.

Kaip gelbėti tuos nelaimin
gus? Visi stovėjo, niekas nesi
judino isz vietos. Niekas nesi- 
stvere gelbėti, nes niekas nega
lėjo apsvarstyti kaip tuos ne
laimingus gelbėti.

Ant kart iszgirdo arkli. Tai 
buvo' klebonas užsėdės ant ark

lio kuri smarkus tekėjimas 
vandens nesze, bet mokantis, 
gerai valdyti arkli, pataikė d'a- 
plaukti prie stubeles kuriai 
ka.s valandėlė vanduo grasino 
pavojum. Po trumpai valandė
lei daplauke prie stubeles, pa
ėmė su savim vaikuczius ir lai
mingai isziplauke atgla, paleis
damas juos ant saugios vietos.

Atsukęs arkli vėla, taikstėsi 
plaukti pas stubele, bet paki
lo staigus riksmas, parapijonai 
užstojo kele ir nenorėjo leisti 
kunigą ant pavojaus. Praszy- 
mai ir meldimai nieko negelbė
jo, garbus kunigas pasukęs 
arkli in vandeni vela pradėjo 
plaukti prie stubeles.

— Melskitės už mane, kad 
Dievas man duotu drūtas pa- 
jiegas, susmuko in stovinezius 
parapijonus baimėje.

Paliovė riksmai, visi esanti 
suklaupė ir pradėjo karsztai 
melstis. Ak, kokia tai buvo va
landa! Vanduo ūždamas ir pu
todamas su neiszpasakytu stip
rumu pradeda neszti raiteli ir 
arkli. Raitelis galėjusi su stip
riom vilnimi už savo ir mote- 
res gyvasti.

Jau daplauke. Tame pasigir
do lūžimas. Stogas suteszkejo,

V ’ 1stubele sugriuvo, 'žmones pra
dėjo verkti ir rėkti isz baimes, 
nes isz karto negalima buvo 
matyti kas pasidarė su motere 
ir kunigu. Po valandėlei patė- 
mino gryžtanti kunigą laikanti 
ant ranku motere, ant naujo 
inženge viltis in szirdis parapi
jom!, kad tiktai instengtu issz 
plaukti, Dieve jam padek! Ku
nigas daplauke lyg krasztui, 
motina ir vaikucziai iszgelbe- 
ti, visi parapijonai suklaupė 
dekavodami Dievui už toki ku
nigo- pasiszventima ir per dau

į ten įpribUsiu,
Visas nekluinas koeziosiu, 

Kaip varnos tuoj 
sufavarksejo, 

Visos tuojaus in vieta 
suėjo, 

Ka. su manim padaryt 
kalbėjo, 

Su kokiu bildu man 
padaryt norėjo, 

Sutikau keletą, iszmintingu, 
Tarp moterėliu keliu 

Sulaikė tuojaus klėgejima, 
Nereikalinga ant manes 

ruzejima, 
Sake: tiek to kad ir 

Baltruviene pribus, 
Ras visus apvalytus 

namus, 
| Dabar jos visai 

nebijosime, 
Kaip szvaruma gerai 

užlaikysime. 
Gerai, taip moterėles 

f ‘ . darykite, 
O Baltruvienės visi 

nematysite.

Vis Mikai Ir Mikai!

Kunigas — Na, kaip tau 
Mykolai einasi ant tarnys
tes?

Mikas — Blogai, jegaimas- 
ti, turiu visus kampus ap
žiūrėt ir iszszluot.

K. — Bukie kantrus, dan
guje bus tau gėriau.

M. — Nemislinu idant ten 
bus geriau; jau asz žinau 
kaip bus: Mikai uždegk sau
le, Mikai nuszviėsk žvaigž
des, pastumk debesius, pa-

j ' ■•AK. ■

leisk penkis perkūnus, Mi
kai ežia, Mikai ten —- neduos 
nei valandėlės paisilsio!

 i
“Saule” gražiausia ir tin

kamiausia dovana nuo Lietu
vio, lietuviui.

I I I

APIE 1748 mete, Grodniaus 
girios apeminėjo milžinisz- 

ka ploti žemes po* abiejas pu
ses Nemuno. Giriose tada, ra
dosi pilna visokiu žvėrių ant 
kuriu medžiojo ponai isz visu 
aplinkiniu.

Tame tai laike stovėjo ant 
kraszto tosios girios grinczeles 
girininko, kuriam buvo paves
ta sargyba visos girios.

Viena, karta, labai anksty
vam vasariniam ryte jaunas, 
girininkas paemes karabina 
nusidavė in giria.

Užtruko tenais labai ilgai, 
atėjo paludienis, pietus jau bu
vo pagaminti, o girininkas 
kaip nešugryžta taip nesugryž- 
ta.

Ant galo pasirodė tolumoje 
su dideliu maiszu ant pecziu ir 
bego kiek tik turėjo pajiegu in 
grinezia, o paskui ji vijosi mil- 
žiniszka sena meszka.

Pati girininko patemino isz 
tolo nelaime vyro, pagriebus 
karabina. iszbego isz. grinezios 
ir szove in prisiartinanezia. 
meszka.

— Kas tai yra? Paszauke 
girininke? Del ko ji paskui 
tave genasi?

— Tai meszka. Premiau jai 
meszkuczius, Sztai randasi 
maisze. Juk atsimeni sau jog 
ponas seniai liėpe man jieszkot 
mažu, meszkucziu del augini
mo.

— . Ak, tai meszkuczius in- 
metei in priemene. Dabar su
prantu. Gaila man tos mesz-

kos! Argi nebntu geriau ati- o o
duot jai vaikus?

— Už nieką ant svieto! Už 
tuos meszkuczius tikiuosiu pa
didinimo savo .pensijos!

— Tegul ir taip buna, bet 
gaila, man motinos.

Ilgai meszka trankėsi prie 
dūri grinezios, bet tankus szu- 
viai girininko ir jo paezios ne- 
daleido ja. prisiartint areziau, 
o szvintant nusivilko meszka 
niurnėdama in tankumyna gir
ios.

Vargszai atsiduso. Bet neti
kėdami idant meszka nesu- 
gryžtu,' sergėjo per keliolika 
sanvaieziu. Girininkas aplai- 
ke padidinimą mokesties ir pri 
eme mergina ir berną ant tar
nystes idant prigelbet gaspa- 
diniai iszaugint dvejata mažu 
šuneliu, kuriais Dievas juos 
apteikė.

Laikas bego. Sūneliai giri
ninko augo ir jau pradėjo bė
ginėt ir kalbėt, kad sztai, viena 
karta davėsi girdėt baisus riks 
mas vieno isz šuneliu. Motina 
iszbego laukan ir paregėjo vie
na stovinti prie medžio arti 
grinezios, baisiai persigandu
si! Kūdikis mėtėsi motinai 
ant kaklo su verksmu, szauk
damas jog kas tokis kudlotas 
paėmė broleli ir nunesze in gi
ria.

—i Kur? Kas? Ant niek 
motina klausė.

Subėgo tarnai ir gimines, 
pradėjo jiesizkoti ir vytis. Mo
tina. palikus kūdiki kokiai tai 
moterei taipgi nubėgo jieszkot 
tėvas ta pati padare. Naktis 
užėjo, paliovė jieszkojima, bet 
kada visi sugryžo namon, pasi

rodė kad ir antras kūdikis din
go kaip akmuo vandenyje!

I)

Motere, kuriai girininke buvo 
palikus, kūdiki ant sargybos,
atidavė kitai moterei, tajai kū
dikis nuslinko nuo kėliu ir nu
bėgu in darža, o kas su juom at 
sitiko toliaus, tai niekas nega
lėjo pasakyt.

Visi stengimai sujieszkojimo 
jo buvo ant niek. Girininkai po' 
dingimui vaiku baisiai susirū
pino, sirgdami per .keliolika 
metu, ant galo abudu numirė.

— Metai praėjo, o žmones 
beveik suvis užmirszb apie ta 
atsitikima. v

In keliolika metu vėliaus po 
tam, nelaimingui atsitikimui 
toje paezioje girioje atsibuvi- 
nejo didele medžiokle.

Ant pievukes vidUrije gir
ios, kurinosi ugnis, o ;kukoriai 
pagamino valgius.

Medžiokle nusidavė giliuk- 
ningai. Szeszios mesžkos gulė
jo užmusižtos, o tarp ju da vis 
kvėpavo didele meszka.. Susi
rinkę medėjai sznekūcziavosi 
a!pie medžiokle ir apie užmusz- 
tas meszkas. Kad sztai kas to
kis szauke:
' — Kur yra ponas Opolinė- 
kas? j
; — Czionais! O kas ten atsi
tiko?

—< Ponas marszalka, tavo 
mylėsią, geidžia ant auginimo 
dvejata jaunu mešzkuėžiu;
sztai randasi tankumynuose, 
kuriu toji sena meszka taip gy 
ne priesz. smerti.

Tuojaus apsiaubė medėjai 
isz visu pusiu minėta tanku
myna ir paregėjo jose du na- 
vatnus sutvėrimus. Ju didelės
galvos buvo apaugę ilgais

[Tasa Ant 2 Puslapio]
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Pirkite U. S. Bonus Pirkite U. S. Bonus Pirkite U. S. Bonus •

PEACE COSTS MONEY
We all cherish our right to worship 
as we please, and where we please. 
But like all our basic individual 
rights, our freedom of religion needs 
peace. And peace costs money.

Money for industrial and military 
strength to help keep the peace.

Money for science and education to. 
help make peace lasting. And mon
ey saved by individuals. Every U. S. < 
Savings Bond you buy helps us keep/' 
the things worth keeping. Are you 
buying as many as you might?

Help Strengthen America's Peace

Buy U.S. Savings Bonds
\. The U. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury Department fhanki, 

for their patriotic donation The Advertising Council and

SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa..



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

B

Žinios Vietines
— Sįpalis — Oct other.
—• Vėsus ir . n ©pastovas 

oras.
— Subatoj įpripuola Szv. 

‘Pranciszko, o Tautiszka Var
dinė: Prytė. Ir ta diena: 1893 
m., buvo pirmaji Syki 'pa,var
iuota Niagara Falls krioklio/ 
jiegos del pramones ir del biz
nio ji egos.

— Ponas Reimundas Mi
lius ir sūnūs Vincas isz Miners- 
villes, ana diena, lankosi mieste 
pas pažinstamus ir prie tos 
progos atlankė “Saules” Re
dakcija del atnaujinima savo 
prenumerata iTŽ laikraszti 
“Sando.” Ponas Milius kita
dos laiko mėsos ir groseru 
krautuvę ant North Froid uly., 
Miners vi 11 oje. Aržiu už atsi
lankymu.

— Kita sanvaite: Nedalioj 
pripuola devyniolikta Nedelia 
po Sekminių taipgi Szv. Placi
do, o Tautiszka Vardine: Pale
monas. Menulio atmaina: ,Dol- 
czia. Ir ta diena: 1947 ra., 
Maskva pranesza sutvėrimą 
Naujo Kamintano, kurio dar
bas yra priosz Amerika; 1947 
m., Prez. Harry Trumanas pra- 
sze Amerikiecziu pasninkauti 
.Ulaminkais ir Ket vergai s, kad 
Imtu galima iszmaitinti badau- 
jancz'ius Europoje; 1942 m., 
Amerikos valdžia nustato ir 
sutvarkė visu randa,uninku 
randas. Nevalo pakelti randa 
be pavolinimo isz valdžios; 
1848 m., Daktaras Edward L. 
Trudeau iszrado kaip gydyti 
džiovos liga. Jis pirma maža 
kūdiki in Saranac Lake, N. Y., 
pradėjo'gydyti; savo naujais 
iszradimais.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Brunono, o. Tautiszka, Vardine: 
Kybelę. Ir ta diena: 1940 m., 
Kataliku Bažnycziu Popiežius 
Szv. Tėvas Pijus Dvyliktasis 
kreipiasi in visas moterys, pra,- 
.szydamas kad jos dorai ir tin
kamai rengtųsi; 1939 m., Hitle
ris duoda visiems pasirinkti: 
Taika sulyg jo nusistatymo ar 
karas ligi pražūtos; 1683 m., 
įpirmntiniai Vokiecziai apsi
gyveno Amerikoje, netoli Phi- 
ladelphijos in Germantown. 
William, Penn jiems buvo pa- 
siulines žemes ir laisva, nuo ti
kybinio persekiojimo naujame 
Amerikos kraszte.

— Utarninke pripuola Szv1. 
Motinos Marijos Rožancziavos 
ir Szv. Morko, o Tautiszka 
Vardine: Berezins. Ir ta diena: 
1940 m., Naciai užima Rumu
nija; 1941 m., Prusu Lietuvoj© 
naujos Vokiecziu spėkos, jie
gos ir Karai iaueziaus, Koe- 
nigsberga sustabdė Rusu ver
žimąsi. Rusai užėmė Lycka.

— Nedelioj Spalio Oct. 12 
diena pripuola Amerikos Tau
tiszka Szvente “Kristopo Ko- 
lumo Diena” 1492 mete Ko
lumbas pasiekė ir pamate 
Amerikos žemes krauta. Ta 
Tautiszka Szvente bus taipgi 
apvai kszezio jima Panedelyje 
Spalio 13-ta diena.

sztabas pranesze kad pinigu 
nėra ižde. Tai tie mokintojai 
pradėjo ta mokykla 'piketuoti, 
marszuoti prie jos duriu.

Szeszios mokintojos teipgi 
nutarė neeiti in mokykla. Tada, 
mokslo sztabas visiszkai užda
re ta mokykla. Keli isz tu mo
kintoju, nepaisindami kad 
mokslo sztabas uždare ta mo
kykla, ant rytojaus pasirodė 
toje mokykloje su apie pusan
tro szimto1 mokiniu,'. Kai moks- j 
lo sztabas pamate kad ežia ga
li būti kokie buntai; jie vi
siems tiems mokintojams ir 
mokintojoms pasiuntė regis
truotus laiszkus praneszdami 
jiems kad jie yra pravaryti.

Mokiniai dabar yra siunezia- 
mi in Shenandoah ir Frack
ville mokyklas.

Philadelphia, Pa.—
Pastaroji! laiku ežia tarp mus 
Richmondieczin, gerai pažins- 
tama, Naujakure, panele Virgi
nija. Karaliūte, duktė pons. 
Irena ir Vytauto Karalių, nuo 
3'120 Richmond uty., isztekejo 
uiž Broniaus Majausko, sunūs 
pons. LTrszules ir Vytauto Ma
jausku. Tegul Dievas jaunave
džiams laimina juju gyveni
me. — K. V.

NAUJAS VENGRIJOS 
VALDYMAS

LONDON, ANGLIJA. —

ISZRADEJAS DINGO'MOKYKLOS
HOLLYWOOD, CALIF. — 

Nusivylęs ir beveik be skatiko 
iszradejas, Elmer C. Meukel, 
dingo isz savo vieszbuczio, in 
Reno, Nevada, ir niekados ne- 
pasieke Los Angeles, kur jis 
sake kad jis važiuoja.

Jis su savimi iszsiveže savo 
tulszis ir daugiau nieko.

Jo žmona Jean sako kad ji 
kaz-kaip nujauezia kad kas 
nors jos vyrui atsitiko.

Iszradejas Meukel paliko sa
vo žmona ir tris vaikuczius, 
Birželio 22-tra diena, nusivylęs 
savo gabumais ir mokslu. Jis 
buvo iszrades intaisa, kuris 
taip nustatytu eroplanu kelius 
padangėse kad jie jokiu budu 
niekados negalėtu susimuszti.

Pirm iszvažiuojant jis savo 
iszradima parode vienam vir- 
szininkui isz Polaris Engineer
ing Kompanijos, bet sau pasi
laikė viena maža intaisa to isz- 
radimo, kad be jo, kitas moks- 
linczius negalėtu tokios ma- 
szinos pastatyti.
- Polaris Engineering kompa
nijos virszininkas parode ta 
intaisa savo mokslininku inži
nierių sztabui. Dabar pasirodo 
kad armija sutinka duoti szi- 
tai kompanijai penkių milijo
nu doleriu kontrakta del to 
iszradimo, ir iszradejui tektų 
treczias nuoszimtis, arba pus
antro szimto tukstaneziu dole-

LIEKASI 
UŽDARYTOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

dima, ir kiek jis žino ar paiso, 
tai mokyklos atsidarys' isz 
anksto nustatyta diena.

Mokyklos gal ir atsidarys, 
bet be mokintoju, nes gandai 
eina kad beveik visi mokyto
jai ir mokytojos paklausys sa
vo advokatu patarimo ir neeis 
in tas mokyklaa, kol jos bus 
valdžios vedamos.

PRAVARĖ 68
POLICIJANTUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

miesto gyventojus kad jie po- 
licijantu vietoje suaresztuotu 
prasikaltėlius.

Jis norėjo pravaryti polici
jos virszininka, Donald Cur
ran, kuris nesutiko pasitrauk
ti.

Kai burmistras paskelbė kad 
visi policijantai pravaryti, tai 
policijos virszininkas, Curran 
per ta pati radi j a visiems savo 
policijantams pranesze eiti sa
vo pareigas, kaip ir ėjo ir bur
mistro visai nepaisinti, kol jie 
žodžio negaus isz miesto tary
bos.

Generolinio Konsulato 
New York Pajieszkomi

Asmenys
Aszmonas, Antanas, Mykolo 

simus, isz Gaures vai., gyveno 
Springfield, Ill.

Bukauskas, Petras, Petro sū
nūs, gyy. Shenandoah, Pa.

Bužihskas, Matas, isz Ario
galos.

Gesztautiene - Rimkute, Jie- 
va isz Kiaukiu kalimo, Szilales 
vai., Tauragės aps.

Gira; Kazimieras, Juozo sū
nūs.
, Girdvainyte - Zopelieno, Pe
tro duktė, vyras Zopelis Vin
cas.

Gropszta, Mikas, isz Miszu- 
czin km,., Kretingos vai., gyve
no spėjamai Chicago, Ill.

Gudaitis', Jonas, isz Szakiu 
a|psk., nuo seniau gyvena Ame
rikoje, turi seserį Marijona 
Pusdėszriene.

•Guteliene, Juzefą, .gyvenusi 
11925 S. Eggleston Ave., Ohi- 
eaggo 28, Ill.

Jonycziute - Dudnskiene. Ur- 
szule, isz Komisarkos km., ‘Ne
dzingės par.

Ju.szka, Feliksas, Ignaco su
nns, gimęs 1926 m., .gyvenęs 
Tauragėje 1943 metais.

_ Kontautas, Kleopas, -Meczis- 
lovas ir Valerijonas, .Teodoro

sūnūs. ■ \ ,
Krivickas, Ignas ir Jurgis, 

Juozo sūnūs.
Kuisą ite - Stalponaitiene, Pe

tronėle isz Szeiputaicziu km., 
Naumiesczio vai., Tauragesi 
apsk., vyras Staiporialtis, An
tanas.

Lengvenis, Jonas, Jono su
nns, gimęs Mažeikiuose.

M e k s z r ai t i s, > Romas Fe rd i- 
nandas, Jono sūnūs,5 gimęs 
Kaune.

Ovsehis, Petras, gyvenęs Se
redžiuje ir Tauragėje.

Petrą,viezius, Petras, Juozo- 
sūnūs, gimęs- Tauragės a/psk., 
Naumiesczio vai., Girininku k.

P i etery te j - . V ai t ke vieži e ne, 
Elžbieta, Baltraus duktė, .vy
ras Vaiitkeviczius, Antanas, ki
lę isz Jezno vai.

Ramanauskiene, Marija, Po
vilo duktė, ir jos duktė Marga
ret Farrell, gyveno West Hat 
zleton ir Bloomsburg, Pa., vė
liau Brooklyn, N. Y.

Rasztutis, Juozas ir Pranaši, 
Mykolo ir Domicėlės sunns, gi
mė Vilkui-Lauko km., Vainuto- 
vai., Tauragės apsk.

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

Piatinkit “Saule”

Kukas, giiw^WlOAm* Mo
giliove, Rusijoje, vedesiEmma- 
Vanda. Buvo paimtas ’ Vokie
cziu kariuomenėn. ■ •

Szacz'kus, Antansai iri jo- vai
kai Adele ir Antanas. '

Sakalauskas; Vladais, Myko
lo sūnūs, ir jo duktė Elena.

Szalvaitis, Aleksandras, Jo
nas, Petras ir Szalvaitylė Ona, 
Jono vaikai.

Szalvaitis, Jonas, Juozo sū
nūs. ir
j iSzeduikis, Jonas, isz Pik-- 
cziunu km., Vajasiszkio ipar.

SidJairiene, Mafija, Stasio 
duktė, gyvenusi Pietų: Ameri
koje, Argentinoje ar Brazilijo
je' ?

Stulpinas, Povilas, ngno su
nns.
! Urbonas, Alfonsas, ir sesuo 
Anastazija, Mateuszo vaikai.

Valionyte, Aleksandra, jos 
sesuo Žemaitiene, Elena ir se
sers vyras Žemaitis, Jonas.

Varneckis Meczislovds, Me- 
czislovo sūnūs, gimęs Kruopių 
vai., Padar'bir km..
| Žemaitiene - Valionyte, Ele
na, vyras Žemaitis Jonas, ir se
suo Valionyte, Aleksandra.

7 ?
Jieszkomipji arba apie juos 

žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in:
Consulate General of America,

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

Shenandoah, Pa. —
West Mahanoy Township 
Mokslo Sztabas pravėrė visus 
savo Mokyklos Mokintojus. 
Visiems vienuolika buvo .pa
siausti registruoti laiszikai, ku
riuose buvo jiems praneszta 
kad jie yra pravaryti. /Kai ana 
sanvaite penki mokintojai su- 
štraikavo ir reikalavo savo al
gų. del pernai metu, mokslo

Komunistiszka Vengrijos val
džia vėl pradėjo aresztuoti ir 
intarineti Vengrus. Dabar Ko
munistai puolasi ant artistu ir 
losziku.

Jau pirm tai apie trys tuks- 
taneziai advokatu neteko savo 
laisniu ir negali bylas vesti 
teisme.

O tuo paežiu sykiu, Tautu 
Sanjungoje Komunistiszkos 
Vengrijos atstovai, intarinejo 
ir kaltino Amerika, sakydami 
kad Amerikos Užsienio nusi
statymas trukdo Vengri j os- 
Austrijos sutartis sudarymą. 
Jie sako kad Amerika stengia
si prikalbinti Austrija sudary
ti bendra apsaugos sutarti su, 
Vokietija.

Tautu Sanjungoje dabar yra 
iszkeltas klausimas . kaslink 
anų metu skerdynes Vengrijo
je, bet iszrodo kad Komunis
tai Vengrijoje to visai nebe- 
paiso.

nu.
Bet niekas nežino kur tas 

iszradejas dingo ir iszradejas 
nežino kad jis dabar bagotas.

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

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

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

Kinijos Chiang Kai-Shekas

Kinijos teisetinis Prezi
dentas, Chiang Kai-shekas 
(po kaire) in Taipei miestą, 
ant Formosa salos, per laik- 
rasztininku posėdi, staeziai 
pasakė kad jis prieszingas 
visiems pasiulinimams kad 
jo armijos liautųsi szaude ar 
puolė ant Komunistu.

Jis pasakė kad jis tikras

kad visi tie posėdžiai Var- 
szavoje tarp Komunistisz
kos Kinijos ir Amerikos nie
ko gero neatnesz ir kad ne
bus prie jokios iszeities pri
eita. Jis toliau sake kad jis 
jauezia kad laikas dabar 
pultis ant Komunistu Kinie- 
cziu.

a n °

KETURI LAKŪNAI 
ŽUVO

Bomhneszis Nukrito
LITTLE ROCK, ARK.

Szesziii 
“Jet” b 
susprogo, kai jis leidosi ant 
Little R ick Air Force Base. 
Visi keturi ant to bombneszio

inžinu, sprausminis 
ombneszis nukrito ir

žuvo.
Lakuriu Sztabas sako kad 

iszrodo kad to didelio bombne
szio inžihai del kokios tenai 
priežasties staiga užgeso ir 
eroplanąs nukrito.

Lakūnai buvo iėzskride pa
simokinti ir inprasti kaip toki 
dideli ir sunku bombneszi pa
sekmingai nuleisti isz padan
gių. Jie tyczia turėjo savo tan
kas pilnas gazolino kad tas 
bombneszis butu sunkesnis. 
Kai jis nukrito tai visas tas 
gazolinas užsidegė ir susprogo.

S&=>A - B - CELA^ 
Iarba pradžia | 

SKAITYMO ;! 
...ir...RASZYMO

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

Saule Publishing Co., ![ 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.
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INVITATIONS
and announcements.

Each distinctive invitatios 
thermographed on 25% rag 

china-white vellum paper; 
giving you fine raised lettering 

that speaks of the 
highest quality.

eb»ie«
•f SIXTEEN 
Individual
TYPE STYLES
Th* moil 
popular 
toloelion*

Also matching reception cards, 
response cards, thank you cards, 

at home cards and informala.
Come in today and make yous 

choice from our

Mr», P»ul Cro«l«y

Hr*. €r«d«s

Mr*. P*«J Crealsj
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