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Laivas, Kuris Niekados Niekur Neplaukia

Spalio dvylikta diena, yra 
“Kolumbo Diena.” Atei- 

nancziais metais szimtai 
tukstancziu Amerikiecziu 
ypatingai szves Kristopo 
Kolumbo Diena, kai jie atsi
lankys in Ispanija ir aplan
kys, del atminties, vietas 
kur Amerikos atradėjas 
Kristopas Kolumbas lanke 
ar kur jis gyveno, ar isz kur 
jis iszplauke in “Nauja Pa
sauli,” Amerika.

Tai atsitiko keturi szimtai 
szeszios deszimts szesi me
tai atgal.

Daug vietų in ir prie An- 
dalusijos miesto yra dabar 
tautines szventoves ir atos
togų vietos keleiviams, ypa
tingai Amerikiecziams.

Kristopas Kolumbas pir
ma syki susitiko su Ispani
jos Karalių Ferdinand ir Ka 
raliene Isabella in Cordoba 
miestą.

In Granada miestą, in Al
hambra palociu yra paženk

linta vieta, kur, anot gražiu , 
pasakų, Karaliene Isabella 
savo žemcziugus pardavė, 
kad parūpintu gana pinigu 
Kristopui del jo taip bai
siai reikszmingos keliones, 
1492 metuose.

Seville miesto katedroje 
randasi Kristopo Kolumbo, 
grabas po altorių.

Mokslincziai dar vis mo
kinasi Salamanca Universi
tete, kur Kolumbas buvo su- 
siginczines ir moksliszkai 
susipeszes su Karaliaus 
mokslincziais apie dangaus 
žvaigždes ir mariu tolimus.

In Barcelona miestą ran
dasi pavydalas szito Kolum
bo laivo “Santa Maria” su 
kuriuo jis pasiekė Amerikos 
kraszta, ir kur jis, sugryžes 
del Karaliaus mokslin 
ežiams parvežė Indijonu, ta- j 
bako ir tamiecziu kuriu Eu
ropos žmones iki tol nebuvo 
mate.

□ o o

Isz Amerikos
ARKANSAS GUBER

NATORIUS PRIESZ
EISENHOWERI

“Tegu Pasiunczia 
Vaiska!"

LITTLE ROCK, ARK. —
Arkansas valstijos Gubernato
rius Orval E. Faubus atžaga
riai pasistatė priesz viso krasz- 
to Ausgzcziausiaji Teismą ir 
priesz Amerikos Prezidentą, 
sakydamas: “Jeigu Prez. Ei
senhoweris nori musu mokyk
las valdyti tai jis turės vaiska 
ežia pasiunsti!” Jis pasakė 
kad jis niekados neatidarys 
mokyklas jeigu juodukams bus 
valia mokintis sykiu su baltai
siais.

Dabar eina gandai kad Gu
bernatorius rengiasi panaikin
ti visas vieszasias mokyklas 
savo valstijoje ir inrengti pri
vatines mokyklas, kaip Kata
liku Bažnyczios parapijines 
mokyklas.

Gubernatorius Faubus da
bar jau neatszaukiamai yra

Guber. Orval E. Faubus

nusistatęs priesz Amerikos 
valdžia ir priesz Prez. Eisenho- 
weri, ir sako kad Eisenhoweris 
tik su vaisku gales Arkansas 
valstijos mokyklas atidaryti 
juodukams ir baltiems moki
niams.

Jis sako kad per rinkimus 
paaiszkejo kad jo valstijos

Kinijos Vadas Chiang Kai-shek 
Nesutinka Su Amerikos Sekre

torių; Sako Kad Dulles 
Nesupranta Reikalo

CHIANG KAI-SHEK;
MAO TSE-TUNG

POPIEŽIUS SERGA

Kuris Didvyris?

Kuris Niekszas?

VATIKANAS, ITALIJA. — 
Szventas Tėvas, Popiežius 
Dvyliktas, 82 metu amžiaus 
yra susirgęs savo namuose.

TAIFEI FORMOSA. —
Chiang Kai-shekas, Kinijos 
Prezidentas sako kad jis nega
li suprasti ka Amerikos Sekre
torius John Foster Dulles mis- 
lina ir rengia, kai jis sako kad

Kinijos Vadas 
Chiang Kai-shek

nėra jokio reikalo taip - labai 
apginkluoti Matsu ir Quemoy 
salas, ir kad tos salos nėra taip 
jau reikalingos.

Amerikos Sekretorius to
liau yra pasakęs kad Kinie- 
cziai turėtu sutikti atitrauk
ti dauguma savo vaisko nuo 
szitu dvieju salų, jeigu Komu
nistai sutiks liautis szaude in 
tas salas.

Chiang Kai-shek sako kad 
tos dvi salos yra verktinai rei
kalingos del Taipei apsaugos, 
o Taipei kaip ir Formosa sala 
yra pirmutine ir svarbiausia 
Amerikos tvirtove atsilaikyti 
priesz Komunistus ir jiems ke
lia in Azija užkirsti.

Kinijos Prezidentas Chiang 
Kai-shekas toliau laikraszti-

mas: “Jeigu Amerika su Ko
munistais padarytu kokia nors 
sutarti kaslink liovimosi szau- 
dinti, tai ta sutartis nieko ben
dro su mumis neturi ir mes nei 
vieno kareivio neatitrauktume 
isz tu salų.

Jis sako kad Komunistai jau 
kelis sykius stengiesi tas Que
moy ir Matsu salas paimti, bet 
jiems vis nepasiseke, o dabar 
Amerika sutiktu jas jiems vi- 
siszkai atiduoti.

Chiang Kai-shekas sako kad 
jis negali suprasti, kodėl Ame
rikos Sekretorius taip staiga 
pakeitė Amerikos nusistaty
mą. Jis spėja kad gal Amerikos 
Sekretorius taip iszsireiszke, 
priesz rinkimus, kad Demokra
tai negalėtu intarti Republiko- 
nu partija už insikiszima in 
svetimo kraszto reikalus.

Bet ežia eito. didesne politi
ka ir gudresne dipliomatija ne
gu isz virszaus iszrodo. Czia 
Kinijos Prezidentas Chiang 
Kai-shekas yra senas vilkas.

Amerika yra davus savo žo
di kad ji saugos ir gins For
mosa salas, bet nieko nebuvo 
sakyta apie Quemoy ir Matsu 
salas. Tai, kai Komunistai pra
dėjo briautis in szitu salų apy
linke,. Chiang Kai-shekas ty- 
czia isztrauke daug savo ka
riuomenes isz Formosa ir ta sa
la visiszkai susilpnino, gerai 
žinodamas kad Amerikos Sep
tintas Laivynas tenai stovi ant 
sargybos; ir visa ta vaiska pa
siuntė in Quemoy ir Matsu sa
las. Dabar Chiang Kai-shekas 
labai norėtu kad Komunistai

mosa salos, nes tada jau butu 
ne jo, bet Amerikos reikalas. O 
tuo paežiu sykiu jis savo ka
riuomenes laikytu ant sargy
bos ant Quemoy ir Matsu salų, 
kurias Amerika nėra prižadė
jus saugoti.

Szitaip Chiang Kai-shekas 
labai sutvirtina savo armijas 
ant tu dvieju salų, ir priver- 
czia mus daugiau Amerikie
cziu pasiunsti in Formosa. Tai 
baisiai gudri politika. Szitaip 
Komunistai atsidūrė priesz du 
prieszu, ir jiedu galingu: prie 
Formosa salas lukurioja Ame
rikos Septintas Laivynas; 
Matsu ir Quemoy salas sergsti 
trigubai didesne ir galingesne 
Chiang Kai-sheko armija, at
vykus isz Formosa salos.

John Foster Dullesninkams paaiszkino, sakyda- pultusi ant jo susilpnintos For

žmones nieko bendra nenori 
turėti su Preez. Eisenhowerio 
nusistatymu atidaryti visas 
mokyklas bendrai juodukams 
ir baltiems mokiniams. Ir . jis 
sako kad jo pirmutine pareiga 
yra savo valstijos žmonėms, o 
ne Eisenhoweriui.

Amerikos Augszcziausias 
Teismas vis sako kad tas Gu
bernatorius Faubus laužo viso 
kraszto instatymus ir kad jis 
negali savotiszkai tvarkyti 

I valdžios vieszasias mokyklas. 
Teismas primena Arkansas 
valstijos žmonėms kad vieszo- 
sios mokyklos nėra valstijos 
bet valdžios nuosavybe kaip 
pacztas.

Guber. Faubus atsikirta sa
kydamas kad Augszcziausias 
Teismas czia tik pataikauja 
politikieriams ir Republikonu 
partijos szulams.

POLICIJOS
VIRSZININKE

AURORA, ILLINOIS. — Au
rora miesto burmistras, Paul 
Eagan, kuris pravarė policijos 
virszininka ir visus policijan- 
tus, sakydamas kad visi jo 
miesto policijantai yra tingi
niai, žulikai, sukeziai ir dyka
duoniai; dabar paskyrė žalia- 
kae, liesa ir gražia laikraszti- 
ninke Lura (Patti) Patricia ( 
Counts, kaipo policijos virszi- 
ninke.

Jos svarbiausias darbas bus 
svecziams parodyti Chicagos 
kliubus, teatrus ir brangus sa- 
liunus. Jos alga bus apie penki1 
tukstaneziai doleriu ant metu.

Jeigu ji priims tos vietos 
prisieka, tai Aurora miestelis 
turės du policijos virszininkus, 
nes 68 metu amžiaus Donald

Curran, kuri burmistras buvo 
pravaręs, nepasitraukė ir pasa
kė visiems savo policijantams 
eiti savo pareigas, kaip ir ėjo 
ir visai nėpaisinti miesto bur
mistro.

Szita geltuonplauke, 28 me
tu amžiaus neva raszytoja sako 
kad ji pasirengus kovoti priesz 
visus policijantus jeigu teip 
reikes.

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

Prakalba
Jonas — Ar žinai, Utar- 

ninko vakara Peleda kalbės 
apie Sziauriaja szali.

Juozas — Ka jis kalbės, 
bene jis ten buvo!

Jonas — Tai nieko. Juk ir 
tie j e žiopliai kurie susirinks 
tai ir tenais nebuvo!

MPirkie U. S. Bonus!

TAIPEI, FORMOSA. — 
Daug yra raszoma apie Kinie- 
czius, Tautininkus ir Komunis
tus; dar daugiau yra raszoma 
apie Prezidentą Chiang Kai- 
shek ir jo žmona, ir apie Ko
munistu Kiniecziu vada Mao 
Tse-tung. Bet sakyti kad vie
nas yra didvyris ir kitas niek
szas, tai jau ne taip lengva.

Mes baisiai suklystume jei
gu mes mislintume kad tas 
Chiang Kai-shek yra taikingas 
ramus ir geras savo žmonių va
das.

Prez. Eisenhoweris ir Sekre
torius John Foster Dulles yra 
mums daug kartu primine kad 
Komunistiszkos Kinijos vadas 
Mao Tse-tung yra užpuolikas 
ir kad jo valdžia sudaro mums 
gyva pavoju visoje Azijoje.

Bet Chiang Kai-shekas yra 
ne mažesnis užpuolikas ir gru- 
bijonas. Jis vieszai sako kad 
jis grysz in Kinija, jei ne gra
žumu, tai smurtu.

Ana Liepos menesi jo žmo
na Madame Kai-shek, atsilan- 
kus in Amerika, laikrasztinin- 
kams ir dipliomatams pasakė: 
“Mes gryszime in Kinija; ne
žiūrėkite ka kiti sako. ’ ’

Tiesa, sziandien Mao Tse- 
tung su savo kariuomene bom
barduoja Chiang Kai-sheko 
laikomas salas. Bet butu atbu
lai, jeigu Chiang Kai-shekas 
turėtu gana ginklu. Jis dabar 
Komunistus nebombarduoja 
vien tik už tai kad jis negali už 
tai kad jis neturi gana ginklu. 
Ir jis stengiasi, ar vienaip ar 
kitaip gauti gana ginklu isz 
Amerikos.

Mums nepatinka Komunisto 
Mao Tse-tung valdžia; bet tai 
nereiszkia kad mums turi pa
tikti jo prieszo Chiang Kai- 
sheko valdžia.

Czia negalima pasakyti kad 
vienas baltas, kitas juodos; 
kad vienas szventas, kitas vel
nias.

Bet szitiek visi turi pripa
žinti: Komunistas Mao Tse- 
tung yra Kiniecziams parūpi
nęs pirmutine' pastovia valdžia 
in du szimtu metu. To Chiang 
Kai-shekas neinstenge pada
ryti net ir su Amerikos pagel- 
ba.

Chiang Kai-shekas yra nu
verstas, isztremtas Diktatorius 
kuris yra mums dabar reika- 
Inigas priesz Komunistus. Jis 
nėra nei mažiau, nei daugiau. 
Jis nebuvo nei nėra jokis did
vyris ar savo tautos mylėtojas. 
Tik kelios sanvaites atgal jo 
žmona patarė atsukti visus ka
rabinus ir armotas staeziai in 
Kinijos kraszta, ant savo žmo
nių.

Chiang Kai-sheko vienatine 
svajone tai gryszti in savo tė
vynė ir vėl ten Diktatoriaus 
vieta užimti. Jeigu jam tai pa-

Szv. Tėvas, Popiežius XII.

Daktarai sako kad jis per 
sunkiai dirbo, per daug rūpi
nosi visokiais Kataliku bažny
czios reikalais ir už tai taip nu
silpnėjo.

Geriausi Vatikano ir Italijos 
daktarai prižiūri serganti Po
piežių.

sisektu, tai mums butu baisi 
sarmata, nes tada mes turėtu
me prisipažinti kad mes padė
jome žmonių isznaudotojui 
gryszti in savo Diktatoryste.

Mes vis sakome kad nėra jo
kios laisves po Komunistiszka 
valdžia. Po Chiang Kai-sheko 
valdžia dar mažiau laisves Ki- 
niecziai turėjo ar turėtu.

Jeigu ka gero mes turėtume 
pasakyti apie ta Chiang Kai- 
sheka, tai butu tik tai kad jis 
mums dabar reikalingas. Pasi
rinkti tarp Chiang Kai-sheko 
ir Mao Tse-tung tas pats kaip 
pasirinkti juoda ar rauduėna 
velnią.

VIESZBUCZIU
STRAIKOS

2,300 Darbininkuft
Sustraikavo

PITTSBURGH, PA. — 
Penkių dideliu vieszbucziu, 
hoteliu, darbininkai, Pitts
burgh mieste sustraikavo. Du 
tukstaneziai trys szimtai dar
bininku isz dvieju uniju reika
lauja naujo kontrakto.

Svecziai vieszbucziuose isz 
ryto atsikėlė dažinojo kad tar
nautojai ir kiti darbininkai jau 
nedirba. Restaurantai, saliunai 
neatsidare, elevatorių darbi
ninku niekur nebuvo matyti.

Vieszbucziu virszininkai 
stengiesi nors kiek savo sve
cziams patarnauti. Svecziai 
kurie pasiliko tuose vieszbu
cziuose turėjo patys pasikloti 
lovas ir turėjo kitur kur iszei- 
ti valgyti. Nauju svecziu tie 
vieszbucziai nepriima, kol tie 
straikos užsibaigs.

SKAITYKIT 
«^=“SAULE”=®J 

PLATINKIT!
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“SAULE” MAHANOY CITY, PK

Kas Girdėt
In Columb,a, Missouri, dvy

likos metu žmona, Donna Sue 
Turner, kuri du metai atgal 
buvo apsiženijus su asztuonio- 
likos metu amžiaus Charles 
William Turner, dabar reika
lauja divorso. Ji sako kad kai 
tik jųdviejų kūdikis užgimė 
Birželio ketvirta diena, jos vy
ras ja apleido, ir nei ja nei jųd
viejų kūdiki neprižiūri ir nie
ko nedave del ju pragyvenimo.

iszleisti in mokslą, kaip kolegi
ja ar universitetą. Szitaip val
džia stengsis ipadeti tėvams pa
dengti mokslo kasztus savo 
vaikams.

Isz Baltnamu ateina žinios 
kad Prez. Eisenhoweris pada
rys dvi prakalbas Spalio me
nesyje; viena Californijoje ir 
viena Chicagoje. Kitu jo pra
kalbu marszrutas bus vėliau 
paskelbtas.

Spaudos Sekretorius, Vaszr 
ingtone, James C. Hagerty sa
ko kad Prezidentas gal tris 
prakalbas padarys, jis gal ne 
tik in Los Angeles, bet ir in 
San 'Francisco sutiks pakalbė
ti. Tos prakalbos yra taikomos, 
paremti ir padėti Repuibliko- 
nu partijos kandidatams tuose 
miestuose laimėti rinkimus.

Vyskupas Miroslav Novak, 
Czekoslovaku Protestonu ba'ž- 
nyczios virszininkas, atsilan
kęs Chicagoje ana menesi, laik- 
rasztininkams nusiskundė apie 
savo ’žmones Czekoslovakijoje:

“Jaunieji,” jis paaiszkino, 
“turi iper daug pinigu, per 
daug1 laisves, ir tai jiems nege
rai. Jie per daug praleidžia ant 
gėrimo.

“Senesnieji ? Na, visi turi te
levizijas, tupi namie, alų mau
kia ir žiuri in programas iki po 
vidurnakties, ir paskui Nede- 
lioj ilgai miega ir negali atsi
kelti in balžnytozia eiti.“

Matyti kad musu draugai 
Ozekoslovaikai greitai mus pa- 
sivis ir gyvens kaip tikri Ame- 
rikiėcziai.

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

Pypkes Durnai
nu

Bausme

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

Farmeriu prekes vėl ima 
pulti, mažėti, ir farineriai vėl 
ima kaltinti Repu’blikonus. Ga
limas daigtas kad visiems 
mums ir maistas nors biski at- 
pgis

“Saule’-, kaip szviete, taip 
ir dar tebuszvieezia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule“ palaiko su sa 
vo prenumeratais

arba pradžia 
SKAITYMO

Po perkūnu,
Visur tik mokėk ir 

mokėk!
Randa už stuba reikia 

mokėt,
In parapijai mokėk,
Sude mokėk,
Paežiai kaili iszperi,,

! 0 kad nori susitaikyt, 
Tai tuojaus eikie in 

sztorus,
Už drese ir skrybėlė 

brangiai mokėk.
Tai gyvenk tu žmogau 

ant svieto!

visa laika, jis nebuvo valgęs 
nieko.

Aplink 'pietus žandarai atsi
rado ir atidarė duris su dide
liu atsargumu, lūkėdami įprie- 
szg-yny'bes, nesą, uktveris Chi- 
quet iszrado, kad jis tapes už
pultas iper ubaga, ir kad jis tik 
tai apgynė save su didžiausiu 
vargu.

Kaprolas suszuko:
“Eiksz, keikiesi!“ 

' Bet “Varpas“ jau

...IT...
RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col.
Dabar Po 25c.
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa., U.S.A.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai

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

VARGUOLIS
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

toju užpuolė muszti ubaga. Po 
tam, kada jie pailso, jie pakele 
ji ir nuiiesze szalin, ir uždare ji 
in medini trobesį, kuomet pal
tys nuėjo paszaukti žandarus.

“Varpas“, pusgyvis, paplū
dęs kraujais, ir draskomas isz- 
alkiu, pasiliko begulįs ant 'že
mes. Atėjo vakaras, ipotam 
naktis, potam auszra. Per ta

Let us show you the

t-

Phone 744-J

Naturally, the/re Important to you! That's why w« want you 

to see these invitations for yourself. And please don't let that 
costly look mislead you ... the magic is in the making of these 
Invitations! Feel that fine, sharp raised lettering. It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papersl 
Check the perfect form of these invitations with people who 

really know! Come in! We will be happy 
to show you the "Flower Wedding Line.*
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e

“Duokite Demokratams Do
leriu, “ tai naujas Demokratu 
Partijos obalsis priesz Rinki
mus. Repu'blikonai savo toki 
vaju jau yi'a prad'eje. Abieju 
partijų nariai eina isz stubos in 
siūba, rinkdami tuos-doleriu- 
kus.

Mat, abieju partijų Vadai 
dabar nebeiszdrysta imti per 
daug pinigu isz bagoeziu, mili
jonierių, kad jos nebutu inta- 
riamos už papirkimus ar ky- 
sžius.

Demokratai turi 570,000 už
siregistruotu nariu, ir tikisi 
tiek doleriuku 'per szita vaju 
sukolektuoti.

Lenku Komunistu partijos 
bosas Wladlylslaw Gomulka 
perspėjo Kataliku Bažnyčia 
Lenkijoje, kad “Mokyklos pri
guli valdžiai, o ne Bažny- 
ežiai. “ i

Spalio keturiolikta diena 
Prezidentas Eisenhoweris bus 
szeszios deszimts asztuoniu 
metu amžiaus.

Labai tinkiai musu maldos 
skamba kaip pareikalavimas, 
ne praszymas.

. Musu maistas y r a tokis 
brangus už tai kad taksos yra 
tokios brangios. Vienas dole
ris isz penkių, kuriuos szeimi- 
ninke praleidžia ant maisto, ei- 

. na del taksu. Amerikiecziai 
daugiau iszmoka del taksu, ne
gu del maisto.

, Pereitais metais Anierikie- 
cziai taksomis sumokėjo apie 
astuonios deszimts penkis bi
lijonus doleriu; ant maisto jie 
iszleido mažiau kaip szeszios 
deszimts keturis bilijonus do
leriu.

Galimas daigias, kad už ke
liu metu tevaj gales nuo savo 
taksu numuszti tiek, kiek 
•jiems kasztuoja savo vaikus

for the > f

your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct I

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa

nebeiu- 
stenge pasijudinti; jis berods 
negino ulžsisverti ant savo laz
dų, vienok jam nepasiseke. 
Anie tarėsi, kad jis tiktai nu
duoda, kad tai klasta, ar Man
ius rambumas prasikaltėlio, ir 
du ginkluotu vyru, pagriebu
siu ji žiauriai, paroglino ji per 
prievarta ant jo kuijoku.

Paėmusi ji buvo nuoganda, 
toji nuoganda, ka turi žvėrie
na nuo medejo, ka pele turi 
akyvaizdoje kates. Per virsz- 
žmogiszka pasisingima jisai 
sziaip-taip u'žsilaike staezias.

“Eik” tarė kapralas. Jisai 
ėjo. Visi 'žmones anos ukes su
sibėgę buvo pamatyti ji nuve
dant. Moters grėsė savo kums- 
cziomis; vy’riszkiejie tycziojo- 
si i rszaipesi isz jo: jis buvo pa
gautas galiausiai! Geras nu
sikratymas.

Jis goglino tarp savo dvieju 
sargu. Jis rado gana pajiegu 
abejonėje, kad vilktiesį toliaus 
iki vakarui. Su. juomi pasielgė 
kaip su gyvuliu, nors jis pats 
nei nebežinojo, kas darėsi su 
juomi, per daug pergąsdintas, 
kad susiprastu.

Žmones, kuriuos jie pasitiko 
apsistoję žiurėjo in jo, einant 
pro szali ir kiemionys marmė
jo’:

“Tai yra kas-ižin koks grob
ias!“

Jie atkako, iszvakarose in 
ipavietmiesti. Jis niekados ne
buvo atėjės taip toli kaip da
bar. Jis net nenusimanė, kas 
•darėsi, nei kas dar galėtu atsi
tikti. Visi tie nuogandus ir ne- 
luketi dalykai, tie pavidalai 
nežinomu žmonių, ir tie sveti
mi namai, pakirto jo dva.se.

Jis neisztare nei žodžio’, nei 
neturėjo ka sakyti, liesa, jis jau 
ir suprasti nieko nebesuprato. 
Be to viso, kada,-gi jis iper tiek 
metu nebuvo sznekejesi su hie- 
kuomi, jis beveik prastoje bu
vo apvertimo savo liežuvio; ir 
jo mislys buvo taipgi per daug 
ipakraikytos, kad jis butu galė
jęs jas sutaikinti in kalba.

Uždare ji miestelio kalėji
mam Žandarai nepamisiyjo 
apie taį, kad jam reiketu pa
valgyte ir jie paliko ji iki ry
tojaus dienai.

Bet kad atėjo pažiūrėti jo, 
anksti rytmetyje, tai rado ji 
numirusi ant žemes. Kaip tai 
netikėtai!

— GALAS —

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygai Įsi 
šiito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

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

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

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

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

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

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė 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. 25c.

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

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

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

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

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

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

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios NaktL 

' 62 puslapiu, 20o.
No.148—Apie Joną ir Alena, 

Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c
No.152—Apie Kajimas, Dru- 

' tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20o.

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

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

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

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

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

lapių. 20<s. ‘
No.158—A p i e Kapitonai 

Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautai 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

____________________ 3

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateitos su pagelba Kazyroiu. 
25c.

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

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

No.194—Trumpas . Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal iss- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c. ■ ♦

No. 196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezu s o Kristuso 
15c.

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

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz gr o m a
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35o.

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygai j

Skaitykit “Saule”

EF1 Užsisakant knygas La« 
szio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigui 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregil- 
truoti laiszka su pinigais.

ĮUgjr* Nepamirszkite dadėti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai, ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “ visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING 00., 
Mahanoy Oity, Pa., H. I. B
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JISAI buvo pažinojus geres
nes dienas, nežiūrint in jo 

bedu, bedas ir in jo silpnumą.
Tiktai ka jisai buvo pabai

gęs penkiolika metu amžiaus, 
kaip jam abidvi blauzdi su- 
truszkino vežimas ant vieszke- 
lio isz Yarvilles. Nuo to laiko 
jisai elgetavo, vilkdamasi pa
keliais, per kaimu kiemus, pa- 
sisveres ant savo krukiu, kurie 
jo pečius iszkele sulyg pat au
sų, taip jog galva iszsižiurejo 
kadaruojanti tarp dvieju kal
nu.

Rastas kaipo kūdikis grio
vyje (grabeje) per kunigą isz 
Les Billetes, Visu Szventu die
nos vakare, ir pakriksztytas 
isz tos priežasties Nikalojumi 
Touissaint (Visu szVencziU) ji
sai buvo auginamas isz žmonių 
mylestybos ir neingyjo jokio 
apszvietimo. Po to, kaip kaimo 
duonkepis buvo davės jam ke
letą stiklu degtines iszgerti, 
pasižeisdino kojas. Ir nuo to 
sykio, apjuokiamas visu ipa- 
szlemekas, jis nieko daugiaius 
nežinojo, kaip tiktai atkiszta 
laikyti ranka ir koja.

Pirmiaus Baroniene D’Ava- 
ry pavelydavo jam miegoti 
tam tikroje stogyneleje, pilno
je sziaudu, szale visztinyczioe 
ūkio, ka 'buvo paszalyje palo- 
ciaus; ir blogose dienose jisai 
tikrai žinojo atrasis kąsni duo
nos, stiklą uobulinės kitos pas 
ja yirtuvoje. Tankiai jisai pa

gaudavo ir keletą skatiku, ku
riuos senoji ponia numezdavo 
jam žemyn nuo trepu ai; per 
langu is’z savo grinezios. Dabar 
ji buvo numirusi.

Kaimuose jam beveik nieks 
nieko neduodavo: mat pažino
jo ji per gerai; per ta ketvertą 
deszimcziu metu jiems nubodo 
matant, kaip jis valkiojo savo 
dtaiskaluota ir sudarkyta, kū
ną nuo grinteles, prie grinteles 
ant dvejato mediniu sąnariu. 
Vienok jis nenorėjo niekur ki
tur eiti, kada-gi jis nežinojo 
nieko daugiaus ant žemes.kaip 
tik szitaji szalies kampa, tas 
tris ar keturias trobelpalaikes, 
kurios jisai sziaip-taip szelpe 
savo bedinga gyvenimą. Jisai 
pasidėjo rubežiu del savo elge
tavimo ir jam niekados nebutu 
paroje ant mislies peržengti ry- 
bas, kurias jis nebuvo papra- 
ts pervaiksztineti.

Jisai nežinojo, ar svietas' 
tęsęsi labai daug toliaus ana
pus medžiu, kurie visuomet ap- 
rubežiuodavo jo matyma. Jisai 
niekados nepasiklause saves 
apie tai. Ir kad kiemionys, ku
riems nubode, buvo vis ir vis 
sutinkant ji savo palaukėje ar 
pagrioveje, suszukdavo ant jo. 
Kodėl tu neeini in kitus kai
mus ažuot ka tu czion aplinkui 
beraiszezioji "l Jisai nieko neat
sakydavo, ir szalin pasitrauk
davo pagautas neaiszkios bai
mes del viso, ko jisai nežinojo, 

Pirkite U. S. Bonus Pirkite U. S. Bonus Pirkite U. S. Bonus
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General Medaris is the 
first commander of 
America’s new Missile 
Command. He enlisted 
in the Armed Services 
at the age of 16. Prior 
to that he worked as a 

, newspaper boy.

newspaperboys
from a former member of their ranks—Major General John B. Medaris, 

Commanding General, U.S. Army Ordnance Missile Command

“You’re a mighty important young man! 
You keep us supplied with news of the 
World. You are one of America’s future lead
ers. And you have helped America’s future 
already by selling U.S. Savings Stamps and 
Bonds. Today thousands of carriers are 
saving for the future with U.S. Stamps and 
Bonds.

“This is more important today than ever. 
Every U. S. Savings Bond or Stamp helps 
strengthen America’s Peace Power, by pro
viding money to keep our country strong, 
advance science and education, and keep 
our economy healthy.

“So — in honor of Newspaperboy Day, 
1958,1 salute you. Keep up the good work!’’

: Help Strengthen America’s Peace Power

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

. for their patriotic donation, The Advertising Council and

SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

A salute to America’s

Kiemioniu moters ant savo 
priedurinio tiltelio stovėdamos 
suszukdavo isz tolo, kad pama
tydavo ji ateinant.

“ Ar tu eisi szalin sau, tu 
paszlemeke! Asz tau daviau 
szmotai duonos tiktai tris die
nas atgalios!”

Ir jis sukosi szalin ant savo 
rameziu, ir nukadaravo pas ki
ta narna, kur ji priėmė lyginai 
tokiu paežiu budu.

Einant jam nuo vienu duriu 
prie kitu, moters bunojo:

“Viskas labai gerai, bet mes 
negalime maitinti ta tinginio 
maisza per isztisa meta.”

Ir tai ko'žna dienai tinginys 
reikalavo pavalgyti.

Jis apsuko aplinkui Saint 
Hilaire, Yarville, ir Les Billet- 
tes negaudamas nei skatiko 
nei senos duonos rieke. Jo pas

egi! 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.”
—

baimes bedno varguolio, kuris 
.sumiszes baidosi tukstanezio 
dalyku; nepa'žinstamu veidu, 
užpuolimu, neiszsitikineziu pa
žvelgimu žmonių, kurie jo ne
pažinojo, ir žandaiiTi, kurie ke
turiese po du eileje vaikszczio- 
jo pakeliais taip kad jisai, blo
ga prijausdamas, pasineria 
tankumynuose ar už kruvu su
mestu akmeniu. Kad jis pama
tydavo žandara isz tolo, bliz- 
ganezias saulėje jis greitai pa
stodavo stebuklingai krutus, 
krutus lyg kokia baidykle, ku
ri bando atrasti kokia paslep- 
tyue. Jis kudulkt! Nusirisda
vo nuo savo kujoku szlamszt! 
Puldavo jisai lyg koks szkar- 
malas, susivyniodavo iii ka
muolį ir pasidarydavo su visu 
mažas, nematomas prigludęs 
prie žemes kaip kiszkis, zuikis 
susirietos, kuomet jo rudi 
szkudurai nedaug ka skyrėsi, 
nuo aplinkines žemes.

Vienok jis niekados nebuvo 
susikivirezyjas su Žandarais. 
Ir tai jis turėjo szitai savo 
kraujuose, lyg kad jis butu 
buvęs paveldės szitai baime ir 
ta klasta nuo savo tėvu, kuriu 
jie niekados nepažinojo.

❖ ❖ ❖

Jisai neturės vietos del pri
glaudo®, jokios savo pasto
ges, jokios priedangos, jokio 
uždangalo. Isz miegodavo kur 
pakliūk vasaros mete, o žiema 
jis lyzdayo po daržines ar in

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais >

160 Pushpin 11
8 ool. ilgio, 5y2 ©oi. plocaio !; 
Issaiszkina sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu p 
planatu ir visokiu burtu. !; 
Knyga in minksztoe po- ![ 

Ipieros virszeliuoee. :: :: !;
Pinigai reikia siusti su < ’ 

užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00 i;Saule Publishing Co., | 
Mahanoy City, Pa.,U.8.A. <

tvartus su patemytinu vikru
mu. Jisai visados iszsivogdavo 
anksti ryta pirm ne kad jis 
taptų užtemytas. Jisai žinojo 
visas skyles, per kurias buvo 
galima ineiti in trobesi. Ir ka
da-gi vartone kujoku jo ran
koms inteike nepaprasta stip
ruma, kartais jis užlipdavo 
vienu ipajiegumu savo cziurniu 
ant szieno nampusiu, kur jis 
pasilikdavo per keturias ar 
penkias dienas nepasikrutines, 
jeigu tiktai sukdamasi aplin
kui jisai buvo ingyjes gana 
maisto del gyvybes palaikymo.

Tarpe žmonių būdamas, ji
sai gyveno kaip gyvuliai gire- 
se, nepažinodamas nei vieno 
nemylėdamas niekeno, suža
dindamas tiktai tarp kiemio
niu paniekintas atkaklu ne
prietelingumą. Jo Ipramydžio- 
davo jiji “Varpu” nesza. jis isz 
tiesu svyravo tarp savo dvieju 
mediniu rameziu kaip varpas 
tarp savo paramų.

Per dVi dieni jis Bebuvo val
gęs nieko. Jie daugiaus jam 
nieko nei nebedavė. Jie tarėsi 
paigaliaus atsikratysi nuo jo. 

kutinę viltis rymojo ant Tour- 
nollesi; et reikia jam eiti dvi 
mylės vieszkeliu, o jie jaute sa
ve per daug nualsintu, kad 
galėtu vilktiesi toliaus, su pil
vu taip pat tuszcziu kaip jo 
kiszene.

Neiurint in tai, jis pasileido 
eiti.

❖ ❖ ❖

Tai buvo Gruodžio menesy
je. Szaltas vejas pute per lau
kus ir szvilpe per nuogas sza- 
kas. Ir debesiai slankiojo1 sker
sai žeme ir niaukia padange, 
skubindamiesi nežine kur link. 
Koleka ėjo palengva, kelda
mas kujokus savo isz vietos 
vienas po kitam su skaudžia

Sarmata daugiau niekas, 
Pažinojau viena vyra,

Labai 'žmogų gera. 
Buvo* vyras labai

! darbszus,
Turi paczia ir vaikus,
Kol da, dirbo sunkiai, 

Viskas buvo gerai
O kada lengvseni dalba

gavo,
Ir blakes žmogeliui 

atsigavo,
Pradėjo po karcziamas 

valkiotis,
O ir naktimi trankytis, 

E j 'žmogeli veluk 
pasitaisyk, 

Ant savo smerties
i atsimyk,

B a mirdamas raivyšiesi 
Kaip duszia iszstumtie 

rengsiesi!
* * *

In viena Vestini miestą • 
atsilankiau,

Ii- daug funiu iszgirdau 
ir macziau,

Ir ežia geru žmonių, 
Bet ir yra niekam 

tikusiu.
Dirstelėjau ant vieno 

stryto,
O buvo isz pats ryto, 
Kada iii viena stuba 

inejau,
Tai rots pamačiau;

Pilna stuba vyru, 
Kaip tvarte mulu, 

Vienas guzute neszioti 
nespėjo,

Net pasilstei turėjo.
Kada nuo gėrimo akis

i pabalo,
Pradėjo musztyne ant

| galo,
Szlu'bis buvo nariauses, 

Ir pasiueziauses.
Prie kožno kabinosi,
Ir muszti grasinosi, 

Juk nedyvai, ba 
szlubas,

Tai nuo Dievo 
ženklytas.

Trys Istorijos
: Į

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

Jeigu ne, tai užsisakykite, o 
karta paragavę, insitikinsite 
kad,

Tikrai Skanus!
Kreipkite pas savo sztornin- 

ka arba raszykite tiesiog pas: 
Michigan Farm Cheese Dairy, 

John Andrulis, Pres., 
Fountain, Mich.

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, Inc., 
JOHN ANDRULIS, Pres. 

FOUNTAIN — MICHIGAN

pastangai, pasiramstydamas 
ant vienos pasilikusios susuk
tos kojos, kurios iszkreiipta le
tena 'buvo aprutuliuota su vys- 
tykliniu skaruliu.

Valanda nuo valandos jis sė
dosi ant kraszto griovio ir ilsė
josi keletą minutu. Iszalkis su
žadino sumaigyta ir sunku rū
pesti jojo duszioje. Jis turėjo 
tiktai viena misli: “valgyti” 
bet kaip, jis nežinojo1. '

Per tris valandas jis ruosz- 
niai ėjo tuomi ilgu keliu; po 
tam, kad jis pamaite medžius 
kaimo j i s paskubino savo 
žingsnius.

Pirmas kiemionis, kuri jis 
pasitiko, ir nuo kurio jis pa- 
prasze almulžnos, atsake jam:

“Tai-gi tu ir vėl ežia, tu se7 
nas valkijoze! Ar mes nuo ta
vęs niekados nenusikratysi- 
me?

Ir “Varpas” nulingavo to
liaus. Nuo vienu duriu prie ki
tu ji priėmė sziurkszcziai, at
leido ji nieko jam neduodami. 
Jis ėjo toliaus, nežiūrint in tai 
vis, kantrus ir atkaklus. Jis 
negavo nei vieno skatiko!

Potaiu jis aplanke viensė
džius, szlu'buodamas per žeme, 
minkszta nuo lietaus, taip silp
nas, jog vos-ne-vos galėjo1 pa
kelti savo1 lazdas. Visur kur ji 
nuvyjo szalin. Tati buvo viena 
isz anų szaltu, liuidnu dienu, 
kur d vase užpyksta, kur du- 
szia yra rusta, kur ranka neat- 
sidaro ant pagelbėjimo ar da
vimo.

Kad jis pabaigė kelione ap
link visus namus, kuriuos jis 
žinojo, jis nuėjo ii" parpuolė in 
kampa sausos graibės szale kie
mo uktverio Chiquet’o. Jis nu
kabino savo žemyn, kaip žmo
nes sakydavo, iszaiszkindami 
būda kaip jis nusileisdavo nuo 
savo augsztu kujoku, leisda
mas tiems iszslylsti isz po pai- 
žastes. Ir jis pasiliko1 per ilga 
laika nepakrutejes, kankina
mas iszal'kiu, bet per daug su- 
gyvulejes, idant isz tiesu per
matyti gilybes savo neiszmie- 
ruojamo, 'bedingumo.

“Andrulio Suris
Tinkamiausias!”

pavaiszinimas savo Draugu.
Del Iszvažiavimuose, Vestu

vėse, ar Kriksztynose, vaisin
kite Sveczius skaniais, į 

“Andrulio Sūriais!”

Jis lauke, pats nežinodamas 
ko, su anuo draikiu jausmu lū
kuriavimo, koks tik kuomet 
mūšyje trivoja. Jis lauke kam
pe ano kiemo, po szaltu kaip 
ledas veju, stebuklingosios pai- 
globos, kurios mes visada vi
liamės! nuo dangaus ar nuo 
žmonių, nei nesiklausdami sa
ves kaip ir delko,, ai’ per ka ji 
pareis. Būrys juodu visztu pra
ėjo pro szali, jieszkancziu 
maitnasties 'žemej,e toje penė
tojoje visu,. Kožna syki, vienu 
kircziu snapo, jos pagauna 
grūda ar nematoma vabalėli, 
po tam toliaus traukia paleng
va ir vienval jieszikodamos žy1- 
ros.

“Varpas” 'žiurėjo in jas ne- 
mislydamas niekovisiszkai; ipo 
tam, gangreit jo skilvyje, o ne 
smagneyse, insigavo jame 
jausmas veiklaus negu nuomb- 
ne, kad vienas isz szitu tvari- 
neliu, iszkeptalS ant ugnies ne
gyvu medžiu butu geras del 
suvalgymo.

Nuotartis, jog jis rengiasi 
apsivogti, jam neatėjo in gal
va. Jis ipaeme akmeni, kuri ga
lėjo pasiekti su ranka, ir bū
damas lavus, jis mete taji ir 
gražiai užmusze visztaite, kuri 
arcziaus jo lesinėjo. Tvarinelia 
parpuolė ant szono, plasnoda
mas sparnais. Kitos visztos 11U- 
spurdejo szalin, pasiramstyda
mas ant savo kujoku dar syki, 
svyrino paimti grobi taip pat 
krutus, kaip kad visztos.

Tik ka jis prisiartino prie 
mažo juodojo lavonėlio, ap- 
szlakstyto kraujais aplink gal- 
za, jis gavo baisu smūgi iii nu
gara, taip kad iszpuole jam isz 
ranku lazdos ir jis pats kulvir- 
te nuriedėjo in prieszaki per 
deszimts žingsoiu. Ir uktveris 
Chiquet, indukime, užpuolęs 
ant szaldro, sukule ji kibk tin
kamas, smogdamas kumsczia 
ir keliu visa kuna neapginamo 
koliekos, lyg koks pasiutėlių, 
ar lyg kiemionis apvogtas.

Uktverio bernai isz eiles su- 
bego ir drauge su savo samdy-

[Tasa Ant 2 Puslapio]
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ZiniosVietines
— Buvęs miesto gyvento

jas, Ignotas Szelinskas, ketu
rios deszimts metu amžiaus, 
kuris taipgi kitados gyveno 

. Shenadoryje, po tam apsigy
veno mieste Milford, Pa., stai- 
gai pasimirė savo namuose 219 
Broad uly., Milford. Velionis 
gimęs Mahanojuje, sūnūs Ig
noto ir Mares Szelinsku nuo 
81'5 E. Market uly. mieste. Bai- 
(gjes Malianojaus High School 
Mokslą. Tarnavo per Antra. 
(Pasaulini Kara. Velionis taip
gi paliko savo paezia Ollie 
(Stark); du 'brolius: Alberta, 
isz Philadelphia ir Leonarda 
mieste, taipgi sesere Mare, pa
ti Joseph Chonko, mieste ir ke
letą giminiu. Laidojo Panede- 
lio ryta,, su apiegomis in Szv. 

’Patriko bažnyczioje ir palaido
tas in parapijos kapinėse Mil
ford. ' ’

iiio Minis!eris Barth on Croatu 
nužudyti in Masseill.es miestą.

— Petnyezioj (pripuola, Szv1. 
Pranciszko B., Tautiszka Var
dine: Butautas. Ir ta diena: 
1943 metuose Amerikiecziai

planus virsz Mucenster ir Cols- 
l’ekl; 1923'm., 'pirmąjį syki Ame 
rikoje beisiboles loszimas pąsi- 
pehiijo net visa milijoną dole
riu; 1845m., Amerikos Laivyno 
Akademija, insteigta in Ana-

nuszove szimta ir du. Naciu eroti (polis miestą.

Mažytis Skaito Pasaka

— Bell Telephone kompa
nija isz Pennsylvanijos pirko 
tris lotus mieste, tai yra lotai 
nuo Nr. 116 ligi Nr. 126 ant W. 
Centre ulyczios.

— Jonas Sziminiszkis, nuo 
601 W. Pine uly., kuris gydėsi 
in Locust Mt. ligonbute per 
tris menesius, pasimirė Petny- 
czios ryta 8:35 valanda,. Jisai 
buvo veteranas isz Pirmos Pa- 
saulios Kares. Gimęs Lietuvo
je, atvyko in Mahanojuje dau
gelis metu atgal. Paliko broli 
Vinca isz Havertown, taipgi 
brolienu ir seserenu. Laidojo 
Paned'elio ryta isz Graboriaus 
L. Trauskausko koplyczios 535 
W. 'Centre uly., su apiegomis 
in (Szv. Juozapo bažnyczioje 
devinta valanda -ir- palaidotas 
in parapijos kapinėse.

— Seredoj pripuola Szv. 
Szv. Brigitos o Tautiszka, Var
dine: Daugis. Ir ta diena: 1912 
metuose Karas Balkanuose 
prasidėjo priesz Turkus, stojo- 
Montenegro, Bulgarija, Servi- 
ja ir (Graikija; 1895m., Korėjos 
kraszto Karaliene 'buvo nužu
dyta savo palociu je, Seoul mie
ste, ji pirmiau buvo nudurta 
paskui jos drabužiai buvo i u a- 
lieju ipamirkinti ir ji buvo su
deginta.

— Stanislovas Zakofskis, 
nu o206 W. Centre uly., kuris 
nesveikavo, likos nuvesztas in 
Locust Mt. ligonbute- pareitai 
sanvaite, Nedeldienyje, numi
rė Ketverge ryta, 6:30 valan
da. Velionis, gimė Lenkijoje. 
Buvo angliakasis. Tarnavo per 
Pirmos Pasalini Kara. Velio
nis nepaliko jokiu giminiu. 
Laidojo Su'batos ryta devinta 
Valanda isz Graboriaus Tras- 
kausko koplyczios, 535 W. 
Centre1 uly., ir palaidotas in 
Kalvarijos Kalno kapinėse 
Shenadoryje.

— Ketverge pripuola Szv. 
Dionizo ir Szv. Jono Leonardo, 

. o Tautiszka Vardine : Kritis. 
Ir ta diena: 1948 metuose bu
vęs Anglijos Ministeris, Wins
ton Churchillis ipaatre ilgiau 
ne'balaukti, bet tuojaus pa
skelbti kąra priesz So vietu Ru
sija, pirm negu ji pasigamins 
bom'bus; 1945 m. Prancūzas Pi
erre Lavai, 62 metu amžiaus 
valdininkas, nuteistas mirties 
bausme už, iszidaviina savo 
kraszto. Jis pasimirė už keliu 
dienu; 1920m., Lenkai smurtu 
-pagroftfii^lniu; 1934m., Alek
sander Pirmasis isz Yugosla- 
vijos, 45 metu amžiaus ir Uižsie

Szitas mažytis, vienas isz 
tukstaneziu vaikucziu, kurie 
kas dien lankosi in New 
York Central Parka, ežia ro
dos, atydžiai skaito pasaka, 
tupėdamas ant Hans Chris
tian Anderson statulos ke-

liu.
Hans Anderson yra para- 

szes tukstanezius gražiu pa
sakų vaikueziams, ir už tai 
ant jo atminties jo statula 
randasi szitame parke.

Shenandoah, Pa. —
Pennsylvanijos valstijos- Gu- 
'bernatoius, George Leader, 
lankėsi mieste, kuris su kitais, 
turėjo Politiszka prakalba Pa- 
nedelyje popiet 3:30 valanda. 
Guber. Leader yra kandidatas 
ant U..S. (Senatoriaus, ant De- 
mokraliszko T i kieto.

— Buvęs miesto gyvento
jas, Jonas J. Gūldinas, nuo 338 
N. Broad uly., West Hazleton, 
(pasimirė pareita Nedeldienyje, 
popiet iii Szv. Juozapo ligo-n- 
bute Hazletone. Velionis gimė! 
kaimelyje -Saint Nicholas, po- 
tam per daugelis metu gyveno 
(Shenadoryje', o keliolika metu 
atgąl apsigyveno mieste West 
Hazleton. Paskutini karta dir
bo del C. and R. (Provision Co.,

START OF THE

SECOND
AMERICAN 
REVOLUTION

Again, a shot heard around the 
world — the charge that fired 
Russia’s man-made moon. 
Again, an urgent call for heir.

Today, a revolution must { rl« 
place in our classrooms. For 
with the launching of Sputnik 
a challenge to our entire system 
of education was also launched. 
To answer it, pur standards of 
education must be re-examined.

Some of our schools are ex
cellent right now. We must 
raise the others to their level. 
America needs first-rate educa
tion . . . for the future of our 
children and our nation.

For information on what you 
can do in your own community, 
write: “Better Schools,” 9 E. 
40th St., New York 16, N, Y.

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Penna.

New Philadelphia, Pa. —
Keturios deszimts trys isz szi- 
to miestelio mokiniai buvo pa- 
siunsti namo isz Blythe Town
ship mokyklos, UŽ tai kad New 
Philad'elphijos Mokslo Sztabas 
savo skolos !dar neužsimokejo. 
New PJriladelphijos Mokslo 
Sztabas y r a skolingas de
szimts tukstaneziu doleriu del 
sziu metu ir szeszios. deszimts 
szeszis tukstanezius doleriu isz, 
viso. New Philadelphijos mo
kyklos yra uždarytos, už tai 
kad nėra gana, nei mokiniu, 
nei pinigu. Visi tokie mažesni 
miesteliai dabar yra labai nu
kentėję, nes ju inėigos yra -be
veik visiszkai sustabdintoš isz 
taksu. Pirmiau, kai mainos dir
bo tai anglių kompanijos tuks
tanezius doleriu pilte pyle in 
tu miesteliu iždus. Bet dabar, 
kai mainos užsidarė tai ir tos 
i neigtos •sustojo.

Hazletone, ir kitados dirbo d'el 
Capitol Trailway Co. Buvo ve
teranas ir tarnavo per Pirma 
Pasaulini Kara. Paliko savo 
paezia Julija,na (Bražinskiute) 
duktere Mare, pati Daktaro 
John K. Kitzmiller isz Harrist- 
burg ir du anūkas. Taipgi tris 
■brolius ii- dvi seserys :Kaziinie- 
ra, Mahanoy City, Antana 
mieste ir Juozą, Tamaqua; 
Konstaneija, 'pati Al Schlack, 
Gilberton; Ona, pati Bert 
Glovannazi, Vineland, N. J. 
Laidotuves iuvyko pareita Ke- 
tiverga, su apiegomis in SS. 
Petro ir Povilo bažnyczioje de
vinta valanda ir kūnas likos 
palaidotas in Szv. Jurgio para
pijos kaip! nese Shenando-ryjei. 
Grdborius Leonardas Chai- 
kowsky laidojo.

— Keturios deszimts penki 
mainieriai kurie dirbo del 
Shen-Penn stripiniu prigulinti 
prie Reading Anthracite Kom
panijos, likos praszalinti nuo 
Panedelyije, isz (priežasties kad 
vienas didelis szuipelis ne. bus 
naudojima del iszkasimo ang
lių.

— Mare (Matunis) Ruskie- 
ne, kuri gyveno pas savo sunu 
Prana Matunio, 434 Turkey 
Run, numirė pareita -Seredos 
naktį. Gimė Lietuvoje, atvyko 
in Shenadoryje daugelis metu 
atgal. Vedus- du syk: pirmas 
vyras Jonas Matunis mirė 1918 
metuose, antras, Antanas Rus- 
kis mire 1943m. Paliko s-ekan- 
czius vaikus po pirmam vyrui: 
du sunu: Alberta mieste ir 
Juozą isz Frackville; duktere 
Katrie, pati William Slager, 
Caston. Taipgi -dvi po-dukres 
Margareta Sinyjunie-ne, Tur
key Run ir Ona Kleponiene 
Ashland. Sesere Ona Vitkaus
kiene, Tamaqua; dvylika anū
ku ir deszimts įpro-anuku. Lai
dojo Su,bato ryta, su apiegomis 
in Szv. Jurgio bažnyczioje de
vinta valanda ir palaidota in 
parapijos kapinėse. Gralbo-rius 
L. Chaikowsky laidojo.

REIKALAUJA
ISZ CZEKU

Kad Paleistu Amerikos 
Kareivius

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos valdžia yra pareika
lavus kad Komunistiszka Cze- 
koslovakijos valdžia tuojaus 
paleistu tris Amerikieczius ka
reivius kurie netyczia buvo nu
klydę skersa Czeku rubežiu.

Amerikos valdžia vieszai pa
skelbė dipliomatini laiszka ku
ris buvo pasiunstas Czeku už
sienio Ministerijai, Pragoję, 
Rugsėjo dvideszimts penkta 
diena.

Tie trys kareiviai, kurie bu
vo paimti yra Andrew A. Bell- 
richard isz Nekoosa, Wiscon
sin; Cole Youngert isz Detroit, 
Michigan ir John F. Kennedy 
isz Philadelphia, Pa.

Amerikos valdžia sako kad 
szitie kareiviai buvo priversti 
pasiduoti, kai Czekai kareiviai 
su atprovintais karabinais ant 
ju buvo užsipuolė. Musu at
stovai sako kad ežia nėra jokio 
klausimo kaslink kokios su
tarties sulaužinimo, nes tie ka
reiviai visai netyczia peržengė 
skersai ta rubežiu. Ir už tai 
Amerikos 
lauja kad 
paleisti ir 
gražinti.

Kol kas, Czekoslovakijos 
valdžia in musu dipliomatini 
laiszka nėra atsakius.

VIESZBUCZIO
VIRSZININKAS

Intartas Už Taksu ' 
Neužsimokejima

NEW YORK, N. Y. — 
Claudius Charles Phillippe, 
Waldorf-Artoria vieszbuczio 
vice-pirmininkas yra intartas 
už taksu neužsimokejima per 
kelis metus.

Taksu sztabo agentai sako 
kad jis valdžiai yra skolingas 
$88,706 nuo 1952 per 1955 me
tus.

Jis buvo užsimokejes taksas 
už $147,874, bet valdžios agen
tai sako kad jis per ta laika už
sidirbo $292,409.00.

Jo ineigos nėra vien tik isz 
algos, bet isz invairiu kysziu ir 
dovanu nuo tu kurie tam viesz- 
bueziui pristato maisto ir kitu 
reikmenų.

Jeigu jis bus rastas kaltas 
jis gali būti nubaustas ant dvi
deszimts penkių metu in kalė
jimą ir turėtu užsimokėti pen
kios deszimts tukstaneziu do
leriu baudos, neskaitant tu pi
nigu kuriuos jis turėtu atmo
kėti už savo taksas trigubai.

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

I
. . . MALDA ... 1

Viesz. Jėzaus ir <; 
Motinos Szvencz. j;

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganezios J 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj Įi 
Szv. Mykolo Arkaniuolo. Į t

Knygos Did. 3%x5^ col. ;!
TIKTAI, 25 Cts. <

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.

KARALAITE
ISZGELBEJO

MAŽA VAIKA

SAULE PUBLISHING CO..
MAHANOY CITY. PA. U.S.A.

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

dipliomatija reika- 
tie kareiviai' butu 
mums tuoj aus su-

Pirkie U. S. Bonus

Pirkite U. S. Bonus
— ‘ * Saule ’ ’ turi tiek agen

tu kiek 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 
laikraszcziu. Acziu!

Platinkit “Saule”

ANGLIJOS NAUJI 
‘JET’ EROPLANAI

BRUGES, BELGIJA. — 
Anglijos jauna karalaite, 28 
metu amžiaus Margarita, kad 
biski butu buvus suvažinėta 
ant ulyczios Bruges mieste.

Ji ežia buvo atvažiavus in 
sveczius, ir buvo iszejus su sa
vo palydovais ir sargą. miesto 
pažiūrėti, kai staiga ant tos 
ulyczios atvažiavo Panele Mar
tha Sels, su mažu automobiliu. 
Ji taip greitai važiavo kad ji 
negalėjo sustoti ir butu suva- 
žinjeus maža vaika ant uly
czios.

Karalaite Margarita, pama- 
czius kad mažas vaikas stovi 
ulyczioje, pribėgo ir ta vaika 
greitai patraukė isz to auto- 
mobiliaus kelio. Kad tik biski 
daugiau tai pati Karalaite bu
tu buvus suvažinėta.

Vaikas, iszsilgandes, paspru
ko ir pabėgo, visai gal nei ne
žinodamas kad Anglijos Kara
laite ji buvo izsigelbejus.

Karalaite teip greitai prie to 
vaiko priszoko, kad jos sargai 
nesuspėjo jos sustabdinti.

Policijos Virszininkas Suaresztuotas

Norman W. Patrick, (po 
kaire) Saraland miestelio 
policijos virszininkas, su
gražino savo policijine ke
pure ir savo policijos ženklą 
kai jis su szesziais kitais vy
rais buvo suaresztuotas. Mo
bile apygardos virsszininkas 
yra ji suaresztaves už tai 
kad jis su savo policijantais 
ne tik priguli prie uždraus
tos Ku Klux Klan draugys
tes, bet kad policijos stotis 
buvo tu Ku Klux Klanu cen

tras.
Saraland miesto burmis

tras buvo neseniai nužudin- 
tas, ir keli kryžiai buvo su
deginti prie to miestelio.

Policijos virszininkas nė
ra staeziai intariamas už ta 
žmogžudyste, bet spėjama 
kad jis bus inveltas.

(Ku Klux Klan draugija 
yra nusistaeziusi priesz jpo- 
dukus, Katalikus ir visus at
eivius.)

□ □ C3

LONDON, ANGLIJA. — 
Anglijos valdžia yra pavėlinus 
British Airways kompanijai 
vartuoti naujus ir didingus, 
keturiu spraustiniu inžinu 
“Jet” eroplanus, veszti žmo
nes isz Londono in New York 
miestą.

Iki sziol vien tik vaiskas to
kius (greitus ir didelius eropla- ; 
nūs vartuojo. r

Szita kompanija yra gavus 
keturis tokius eroplanus, ir 
vienas jau su keleiviais yra 
pasiunstas isz Londono in 
New York miestą.

Amerikos valdžia musu ero- 
planu kompanijoms tokiu ero- 
planu dar nėra pavėlinus var
tuoti, nes jie per daug bildesio 
daro, ir kai kurie sako kad ju 
tokis baisus greitumas yra pa
vojingas.

New York miesto taryba yra 
uždraudus Amerikos kompa- 
nijooms tokius eroplanus var
tuoti, sakydama kad musu ae
rodromai yra per maži. Bet 
koks ežia iszrokavimas jeigu 
ant tu paežiu aerodromu dabar 
kelis sykius in diena tokie pat 
dideli ir greiti Anglijos eropla- 
nai nutups ir nuo ju pasikels?
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